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وتنميطه ي�سمح ل�ل�ب�ل��دان امل�ت�ط��ورة وال�غ�ن�ي��ة ب��اال��س�ت�ي�لاء على
الأ�شخا�ص الأكرث متيزا وذكاء يف البلدان ال�ضعيفة ،فت�ستقدمهم
للدرا�سة والعمل فيها ،حارمة بذلك بلدان ما كان ي�سمى بالعامل
الثالث من تطوير نخبها التي هي وحدها القادرة م�ستقبال على
حت�سني �أو�ضاعها .ي��ؤك��د الكاتب �أن ه��ذه الظاهرة متثل اليوم
كارثة �أكرب من ا�ستيالء البلدان املتطورة على الرثوات الطبيعية
للبلدان الأقل منوّا.
املثال الثاين الأكرث �إث��ارة هو تطور النظام التعليمي على املدى
الطويل ال��ذي يتحوّل م��ن عامل م�ساواة يف املجتمع �إىل �سبب
رئي�سي للحيف .نعلم �أن التعليم ال��ذي ع ّمم يف البداية وابتداء
م��ن ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر ه��و التعليم االب �ت��دائ��ي .ث��م يف ب��داي��ة
القرن الع�شرين جند املجتمعات ذات الأ��ص��ول الربوت�ستانتية،
مثل بريطانيا و�أملانيا والواليات املتحدة ،هي الرائدة يف تعميم
التعليم الثانوي ،قبل �أن تلتحق بها بالبلدان الأوروبية الأخرى
ث��م بقية ال �ع��امل .وب�ع��د احل ��رب العاملية ال�ث��ان�ي��ة� ،شهد التعليم
تطورا جديدا متثل يف تو�سيع رقعة التعليم العايل ،وكان ال�سبق
وا�ضحا هذه املرة للواليات املتحدة االمريكية .واجلميع يعرف
�أن هذا البلد يخ�ص�ص ن�سبة مرتفعة من �إنتاجه الداخلي اخلام
للنفقات الع�سكرية (من � 3.5إىل  5.5باملائة) ،لكن قليلني يعلمون
�أنه يخ�ص�ص الن�سبة ذاتها تقريبا للتعليم ( 5.4باملائة من الناجت
الداخلي اخل��ام ،منها  2.8باملائة للتعليم العايل) .لكن� ،إذا كان
التعليم االبتدائي والثانوي قد دعم امل�ساواة والدميقراطية ،ف�إن
تعميم التعليم العايل ،يف الواليات املتحدة ثم يف بقية العامل ،قد
قلب االجت��اه� ،إذ �أن ن�سبة حم��دودة من املتعلمني ميكن �أن تبلغ
�آخر امل�سار وحت�صل على ال�شهادات العليا واملنا�صب املربحة .بينما
�ست�شعر فئات �أكرث عددا ب�أنها قد حرمت من الو�صول �إىل القمة.
وعليه ،ف�إن التعليم الذي كان ي�ضطلع بدور م�ساواتي واندماجي
يف املجتمع ي�صبح ع��ام��ل تق�سيم �شبه طبقي ف�ي��ه ،ب�ين �أقلية
حمظوظة تعترب تفوقها عائدا �إىل قدراتها الذهنية املرتفعة
و�أغلبية تنظر �إىل ه��ؤالء املتفوقني ب�ضرب من النقمة .ودفاعا
على م�صاحلها ،تعمد تلك النخبة على احتكار ال�ش�ؤون املالية
وال�سيا�سية والإعالمية مبا يعمق احليف وي�ضعف الدميقراطية.
�إن ثمن احليف� ،أو ا�ستيالء واحد باملائة من الأمريكان على 90
ب��امل��ائ��ة م��ن ال �ث�روة الأم��ري �ك �ي��ة ،ك�م��ا ب�ين االق�ت���ص��ادي ال�شهري
جوزيف �ستيغليتز يف كتابه امل�شهور «ثمن احليف» ال يعود �إىل
�أ�سباب اقت�صادية ،ح�سب تود ،بل يعود �إىل �أن الواليات املتحدة هي
الوريثة الأكرث تقدما لتطور التعليم من املنعرج الربوت�ستانتي
�إىل اليوم ،فهي قد بلغت مرحلته الأخرية التي يتوقع �أن تبلغها
البلدان الأخ ��رى م�ستقبال .من هنا نفهم اخليط ال��راب��ط بني
ال�بروت���س�ت��ان�ت�ي��ة وت ��رام ��ب ،ف��ان�ت�خ��اب ه ��ذا الأخ�ي��ر مي�ث��ل ث��ورة
الأغلبية الناقمة على النخبة املتفوقة التي رمزت لها هيالري
كلينتون� ،أي �أن انتخاب ت��رام��ب ي ��ؤذن بانتهاء م�سار متوا�صل
ب��د�أ منذ الربوت�ستانتية .والبلدان الأخ��رى �ستواجه م�ستقبال
م�صريا م�شابها ،مع فارق �أن النظام ال�سيا�سي الأمريكي متعود
على التغريات العميقة دون ا�ضطرابات اجتماعية كبرية ،عك�س
العديد من البلدان يف العامل .وقد فهم الإجنليز الدر�س فف�ضلت
النخبة التفاعل مع الأغلبية الداعية لالنف�صال عن االحت��اد

الأوروبي كي ال جتد نف�سها يف موقع املواجهة معها .فيما �ستجد
بلدان �أخرى نف�سها مهددة باال�ضطرابات وتنامي ال�شعبوية.
ح��ان ال��وق��ت لالنتقال �إىل ال�ع��ام��ل ال�ث��اين ال ��ذي ي�ع�دّه الكاتب
حم � �دّدا للبنية ال�ع�م�ي�ق��ة ل�ل�ت�ط��ور ال�ت��اري�خ��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي وه��و
البنية الأ�سرية .نقدم هنا مثاال واح��دا من جملة �أمثلة كثرية
للمراجعات التي يفاجئ بها الكاتب ق��راءه .فمن ال�سائد القول
منذ فرتة طويلة �أن التاريخ الأ�سري تطور من الأ�سرة املو�سعة
اجلماعية �إىل الأ�سرة امل�ضيقة الذرية ،و�أن هذا التطور ي�سري يف
اجتاه التقدم والتحديث وت�أكيد ا�ستقاللية الذات ،بل هو �شرط
احلداثة كما ي��رى البع�ض .وح�سب ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،ف��إن االنتقال
�إىل االقت�صاد احلديث هو الذي حطم الأ�سرة املو�سعة التي كانت
�سائدة يف الأري��اف وفر�ض الأ�سرة امل�ضيقة التي متيز الأو�ساط
احل�ضرية.
َّ
لكن ت��ود يخ�ص�ص ج��زءا مهما م��ن كتابه لدح�ض ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
و�إث�ب��ات �أن البنى الأ��س��ري��ة عريقة ومتنوعة ح�سب املجتمعات،
و�أن �ن��ا �إذا �أردن ��ا ت�ف��ادي ��ص��راع احل���ض��ارات فينبغي اح�ت�رام هذا
االخ�ت�لاف وال�ت�ن��وع .ينفي ت��ود �أن يكون ال�ت��اري��خ ق��د تطور من
الأ�سرة املو�سعة �إىل الأ�سرة امل�ضيقة ،بل على العك�س كانت الأ�سرة
يف العهد البدائي للإن�سانية من ال�صنف الثاين ،وظلت كذلك
يف املجتمعات التي مل تنخرط يف امل�سارات احل�ضارية الكربى
للب�شرية يف الع�صور القدمية والو�سيطة ،ومنها جزء مهم من
املجتمعات الأوروبية .ذلك �أن ظهور احل�ضارات الزراعية الكربى
(ال�شرق الأو�سط ،م�صر ،ال�صني) هو الذي ع ّقد البنى الأ�سرية
ودفع �إىل نظام مو�سع .فالأ�سرة املو�سعة عالمة تطور ح�ضاري
ولي�س العك�س .فيما بقيت الأ�سرة يف املناطق الهام�شية التي مل
تتطور فيها احل�ضارة على ما كانت عليه يف الطور البدائي من
الوجود الب�شري� ،أي �أ�سرة م�ضيقة .وعليه ،ف�إن هذا النمط مل
يظهر يف �أوروبا نتيجة الثورة ال�صناعية ومل يكن عالمة تطور،
ب��ل ك��ان م��ن بقايا العهد الطفويل للب�شرية .ذل��ك ال ينفي �أن
الأ�سرة امل�ضيقة قد �ساعدت �أوروب��ا يف �إن�شاء احل�ضارة احلديثة،
لأنها البنية الأ�سرية الأك�ثر قدرة على حتميل القطيعة ،عك�س

الأ� �س��رة املو�سعة التي ت�ع��ودت على املحافظة .ومب��ا �أن �إجنلرتا
كانت اجل��زء الأوروب ��ي الأبعد عن احل�ضارة الإن�سانية العريقة
التي ن�ش�أت يف ال�شرق الأو�سط وال�صني ،فقد كانت الأكرث تهيئا
الحت�ضان الثورة ال�صناعية والقطع مع تلك احل�ضارة القدمية.
وم��ن ه�ن��ا ،ينبه ال�ك��ات��ب الغربيني �إىل خ�ط��ورة ال�سعي لفر�ض
قيمهم الأ�سرية على غريهم بدعوى التطوير والتحديث ،فالبنى
الأ�سرية حمددة على الأمد التاريخي الطويل وال ميكن �أن تتغري
بدوافع اقت�صادية .لذلك يرى الكاتب �أن االنتخابات الرو�سية
مثال ال تقل م�صداقية عن البلدان الغربية ،لكن البنية الأ�سرية
املختلفة هي التي جتعل الناخب الرو�سي يبحث عن ال�شخ�صية
القوية للحكم وال ي��رى �ضروريا التغيري ال�سريع للحاكم مع
كل انتخابات .كذلك ال ميكن للغرب �أن يفر�ض على الهند �أو
بلدان ال�شرق الأو�سط و�ضعية امل��ر�أة فيه ،لأن و�ضعية امل��ر�أة قد
حتدّدت بالتاريخ الطويل للبنى الأ�سرية وكان من نتائجها تغليب
الوظائف الرجالية فال ميكن �أن يتغري الأم��ر مبجرد ق��رارات
فوقية .ويقدم الكاتب تق�سيما �شامال للمجتمعات ح�سب نظمها
الأ�سرية .فاملجتمع الإجنليزي واملجتمعات املتفرعة عنه (منها
الواليات املتحدة) ذات بنية ذرية خال�صة ،ت�ض ّم الأبوين والأبناء
ال غري ويقع فيها تق�سيم امل�يراث دون اعتبار مبد�أ امل�ساواة بني
الأبناء .وجمتمعات �أوروبا اجلنوبية ذات بنية �أ�سرية ذرية لكنها
م�ساواتية� ،أي �أن�ه��ا تق�سم امل�ي�راث ب��امل���س��اواة .و�أمل��ان�ي��ا وال�ي��اب��ان
تتميزان ببنية �أ�سرية «جذرية» تتعاي�ش فيها ثالثة �أجيال من
الأ�سرة فهي �أكرث حر�صا على قيم الت�ضامن والت�ضحية ،لذلك
يرى الكاتب �أنها الأكرث قدرة على الت�صدي ل�سلبيات العوملة .ويف
حني ال يهتم امل�ستهلك الأمريكي �إ ّال ب�شراء الب�ضاعة الأرخ�ص
ثمنا ،ف�إن الأملاين �أو الياباين ميكن �أن ي�شرتي ب�ضاعة �أكرث ثمنا
�إذا اقتنع �أنه بذلك ي�ساهم يف الت�ضامن الوطني وينقذ �صناعات
بلده من االنهيار .ويف رو�سيا وال�صني الأ�سرة ذات بنية جماعية
تعترب ال�سلطة القوية قيمة �إيجابية .وجمتمعات ال�شرق الأو�سط
تنتمي �أي�ضا �إىل من��ط الأ� �س��رة اجلماعية لكنها تتميز بطابع
التزاوجية (ال��زواج من �أبناء العمومة والأخ ��وال) ،مبا مينحها
خ�صائ�ص خمتلفة .وكل منط �أ�سرى يرتبط بقيم معينة جتعله
�أك�ث�ر تهيئا الحت�ضان �أن�ظ�م��ة دينية �أو �أي��دي��ول��وج�ي��ة ال ميكن
للمعطيات االقت�صادية وحدها �أن تف�سرها.
كتابٌ �ضخم ،يحتوي كمًّا ً
هائل من املعلومات والتحاليل ،جتعل
قراءته ع�سرية ،لكن فوائده كثرية يف حماولة فهم العامل اليوم.
------------------------------------ الكتاب« :أيــن نحن اليوم؟ خطاطة للتاريخالبشري».
 المؤلف :إمانويل تود. الــنــاشــر :ب ــاري ــس ،سـ ــوي ،أغــســطــس ،2017بالفرنسية.
 عدد الصفحات 482 :صفحة.* أستاذ كرسي اليونسكو للدراسات
المقارنة لألديان
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«أين نحن اليوم؟ خطاطة للتاريخ البشري»..
إلمانويل تود

محمد
ّ
الحداد *
يعلن تود أن هذا الكتاب يمثل تتويجا لمسيرة طويلة في البحث والتأليف ،كان قد بدأها سنة  1976بكتاب «السقوط األخير:
محاولة في تفكيك الفضاء السوفيتي» الذي منحه الشهرة عندما تحققت نبوته بانهيار االتحاد السوفيتي ،ولو أن كتابه اآلخر
المترجم إلى اللغة العربية بعنوان «ما بعد اإلمبراطورية :محاولة في تفكك المنظومة األمريكية» ( )2002ال يبدو أنه قد حمل
أن تود هو قبل ّ
ّ
كل شيء أحد كبار المتخصصين في التاريخ الديموغرافي واألسري،
نبوة قابلة
للتحقق في وقت قريب .بيد ّ
ّ
وكتبه في هذا المجال تعتبر مراجع عالمية وقد ترجمت إلى لغات عديدة؛ أشهرها« :البنى األسرية والتنمية» ( ،)1983و»فرنسا
و»تنوع العالم» ( .)2017تضاف
الجديدة» ( ،)1988وابتداع أوروبا» ( ،)1990و»مصير المهاجرين» ( ،)1994و»أصل األنظمة األسرية» (،)2011
ّ
إلى ذلك العديد من الكتابات في القضايا الراهنة ،على غرار كتابه «موعد الحضارات» ( )2007الذي كتبه مع الكاتب المسلم
يوسف كورباج ،و»اهلل ليس المسؤول» ( ،)2011و»من هو شارلي؟» (ُ .)2015يراجع تقديمنا لهذا الكتاب في عدد سابق من الملحق.
وتتمثل �أهمية الكتاب الذي نقدمه يف �أنه يجمع بني االجتاهات
الثالثة لأبحاث �أمانويل تود على مدى �أربعني �سنة؛ �أولها :ميدان
تخ�ص�صه الأ�صلي �أي تاريخ البنى الأ�سرية وارتباطها بالأنظمة
الأيديولوجية ،وثانيها :البحث يف تنوّع الأنظمة الأ�سرية على
الأمد الطويل ،وثالثها :التحليل اجليو�-سيا�سي .ويف توا�صل مع
كتابه ال��ذي ن�شره �سنة  1998بعنوان «الوهم االقت�صادي» ،ف�إنه
يعيد الت�أكيد بقوة يف منطلق ه��ذا الكتاب ب ��أ ّن هيمنة التف�سري
االقت�صادي للعامل هو �سبب رئي�سي يف عجزنا عن فهمه وتغيريه.
�صحيح �أن بع�ض الأع �م��ال ال���ص��ادرة يف ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة من
اقت�صاديني كبار نحت منحى نقديا وا�ضحا ،على غ��رار كتابات
احلا�صل على جائزة نوبل لالقت�صاد جوزيف �ستيغليتز ،وكذلك
بول كروغمان وجام�س غالربايت وتوما�س بيكتي� ،إ ّال �أنهم مل
يخرجوا من ميدان التف�سري االقت�صادي للعامل والعوملة ،يف حني
يرى تود �أ ّننا نحتاج �إىل جتاوز االقت�صاد �إىل البنى الأكرث عمقا
وت��أث�يرا يف ت�شكيل العامل واملجتمع والتاريخ منذ بداية وجود
الإن�سان �إىل اليوم.
هيمنة التف�سري االق�ت���ص��ادي ،ول��و م��ع امل�ح��اوالت النقدية التي
مثلها الكتاب املذكورون� ،سبَّبت حالة ال�شعور بالعجز والإحباط
املنت�شرة ال �ي��وم .فمن امل�ف��ارق��ات �أن ��ه يف ال��وق��ت ال ��ذي تبلغ فيه
التكنولوجيا �أعلى مراحل التطور ،ت�صبح فيه احلكومات عاجزة
ع��ن الت�صدّي للمخاطر ال�ك�برى ال�ت��ي تكبل ال�ع��امل ،مب��ا يفتح
املجال النت�شار ردود الفعل ال�شعبوية والعنيفة واملتطرفة ،وتنامي
النزعة احلمائية مع �أوج العوملة ،كما ي�شهد بذلك انتخاب ترامب
رئي�سا للقوة الأك�ب�ر يف ال�ع��امل �أو خ��روج بريطانيا م��ن االحت��اد
الأوروبي .ما الذي يحدث ،وملاذا يبدو العامل اليوم وك�أنه �سفينة
تائهة دون ربان؟
ي�ح��اول ال�ك��ات��ب يف ح ��وايل � 500صفحة �أن ي�ق�دّم ق ��راءة مكثفة
للواقع احل��ايل يف عالقة بتطور الإن�سانية على مدى تاريخها،
معتمدا �شبكة قراءة متكونة من تلك البنى .ب�صفة عامة ،يق�سم
تود �شبكة قراءاته على ثالث طبقات :الطبقة الأوىل ال�سطحية
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�أو «ال�شعورية» وهي املتكونة من عن�صري ال�سيا�سية واالقت�صاد،
وال�ط�ب�ق��ة ال�ث��ال�ث��ة الأك �ث�ر عمقا والأق � ��وى ت ��أث�يرا متكونة من
عن�صري الأ�سرة والدين ،ويدعوها بالبنى الال�شعورية ،وبينهما
طبقة ثانية ه��ي مبثابة املنزلة ب�ين املنزلتني يدعوها بالعقل
الباطن وتتمثل يف التعليم.
وعلى �أ�سا�س هذه ال�شبكة اجلديدة يف حتليل املجتمع والتاريخ
الإن�سانيني ،ين�سف تود م�سلمات كثرية منت�شرة اليوم ،ويفاجئ
قارئه بتف�سريات جديدة م�ستندة �إىل معطيات �إح�صائية دقيقة.
على �سبيل املثالّ ،
يظن �أغلب النا�س �أن تطوّر الأو�ضاع االقت�صادية
للب�شر هو ال��ذي رف��ع من ن�سبة املتعلمني بينهم وق ّل�ص ظاهرة
الأمية .فخالل الع�صر الو�سيط ،مل تكن ن�سبة املتعلمني الذين
يتقنون القراءة والكتابة  10باملائة من جمموع ال�سكان يف �أح�سن
احلاالت .وقد انت�شرت املدار�س وارتفعت معدالت التمدر�س يف كل
البلدان التي ازدهر فيها االقت�صاد .مبا يعطي االنطباع اليوم ب�أن
عوملة االقت�صاد هي التي دفعت �إىل عوملة التعليم وانت�شاره يف كل
العامل .لكن احلقيقة �أن االنت�شار النوعي للتعليم يف التاريخ كانت
منطلقاته دائما دينية .فاليهودية يف القدمي فر�ضت التعليم على
�أتباعها حتى ك��ان اليهود �أول جمموعة ب�شرية يتقل�ص بينها
الن�شاط ال��زراع��ي وت�ت�ط��ور فيها امل�ه��ن ذات ال�ك�ف��اءات الذهنية
العالية� .أم��ا املنعرج احلقيقي ،فقد ح�صل يف الع�صر احلديث
مرتبطا بالربوت�ستانتية التي ن�شرت فكرة التعامل املبا�شر مع
الكتاب املقد�س امل�سيحي واعتمدت الطباعة لن�شره بني النا�س،
وا��س�ت�ت�ب��ع ذل ��ك تعميم التعليم ك��ي ي�صبح اجل�م�ي��ع ق ��ادرا على
قراءته ،فانت�شر مبد�أ التعليم العمومي لهذا ال�سبب ،وترتب على
انت�شار التعليم ازدهار االقت�صاد ،ولي�س العك�س.
�سيفاجئ ال �ق��ارئ -ول ��ن ت�ك��ون ت�ل��ك م�ف��اج��أت��ه ال��وح �ي��دة -كيف
يقفز تود من الربوت�ستانتية �إىل انتخاب دونالد ترامب رئي�سا
ل�ل��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة� ،إذ ي��رى �أن احل��دث�ين املتباعدين
تاريخيا يلتقيان يف العمق حول تف�سري واحد� .إذا اعتمدنا �شبكة
التحليل التي عر�ضناها �سابقاُ ،يكن �أن نت�ساءل :م��اذا حدث

بني ظهور الربوت�ستانتية �إىل انتخاب ترامب؟ لقد ترتبت على
تعميم التعليم يف املجتمعات الربوت�ستانتية �أن �أ�صبحت املركز
االق�ت���ص��ادي ل�ل�ع��امل ،خا�صة �أمل��ان�ي��ا و�إجن �ل�ت�را .ث��م انت�شر مبد�أ
تعميم التعليم واقت�صاد ال�سوق يف �أوروب ��ا ،ومنها �إىل الواليات
املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي �شيدها امل�ه��اج��رون الربوت�ستانت .مل
حتدث الثورة االقت�صادية يف �إجنلرتا ثم مل تتحوّل �أمريكا �إىل
قاطرة االقت�صاد العاملي �إال لأنهما كانا الأكرث تطويرا لنظمهما
التعليمية بدوافع ال �شعورية مرتبطة بالربوت�ستانتية (�إ�ضافة
�إىل العامل الال�شعوري الثاين وهو البنية الأ�سرية ،كما �سنذكر
الحقا) .فوجود �شريحة وا�سعة من ال�شعب ق��ادرة على القراءة
والكتابة ي�سهل القدرة على االنتقال من �أمناط م�ألوفة يف الإنتاج
�إىل �أمن ��اط ج��دي��دة ،وم��ن الأف �ك��ار امل�ت��وارث��ة �إىل الإب� ��داع ،ومن
التقليد �إىل االكت�شاف واالخ�ت�راع .هكذا ق��ادت �إجن�ل�ترا الثورة
ال�صناعية ثم الواليات املتحدة العامل الر�أ�سمايل ،لكن ذاك كان
نتيجة ال �سببا .ويف ك��ل ال�ب�ل��دان الأخ ��رى ال�ت��ي حققت �إق�لاع��ا
اقت�صاديا كبريا ،جند �أن التعليم ك��ان الأ�سا�س دائما (اليابان
م�ث�لا) .ومل يكن انتقال الثقل االقت�صادي والع�سكري للعامل
من �إجنلرتا �إىل الواليات املتحدة �إال ا�ستمرارا حلركة بد�أت منذ
القرن ال�ساد�س ع�شر بدوافع دينية .ومن ثم انت�شر هذا النظام
لي�شمل ما ندعوه الغرب (�أوروب ��ا وال��والي��ات املتحدة واليابان)
ثم �أ�صبح نظاما معوملا اليوم و�أ�صبحت كل بلدان العامل ت�سعى
جاهدة �إىل حتديث اقت�صادها وحتديث نظامها التعليمي يف الآن
ذاته.
من هنا ،ن�ش�أت �سردية ليربالية اقت�صادية تزعم �أن العامل يتجه
نحو التطور واالزده ��ار ،لكنها �سردية م�ضللة لأن�ه��ا تنظر �إىل
النتيجة وجتعلها �سببا وال ت�أخذ بعني االعتبار التطور التاريخي
الطويل للظاهرة .ذلك �أننا �إذا تابعنا هذا التطور بعمق ر�أينا على
العك�س �أن تعميم التعليم �أحد �أ�سباب الأزمنة العاملية احلالية.
كيف ذل��ك؟ ميكن �أن نقدم مثالني م��ن �أمثلة ع��دي��دة يب�سطها
الكاتب بالتو�سع والتف�صيل .املثال الأول هو �أن تعميم التعليم

