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«�أواين» التقنية تعطلت ،والفو�ضى ا�ست�شرت ،والنا�س يف هرج ومرج.
وي �ق��ارن ه��ذا احل ��دث القيامي ب�ح��دث � 11شتنرب  2001ب��ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية :كالهما حادث مفاجئ برز هكذا فج�أة عن غدارة
يف ع��امل معقد ال نفهمه �إال ع��ن بعد ،وكالهما يذكرنا به�شا�شتنا
�أم��ام ف�شل الأنظمة التكنولوجية واالقت�صادية واالجتماعية :كل
�شيء تعطل ،وما يدري النا�س ما يفعلون بحكم ا�ستتباعهم التام �إىل
الأجهزة الإلكرتونية .وتلك حادثة يجدها امل�ؤلف فر�صة للت�أمل يف
«ال�ضغوطات» و»الإك��راه��ات» التي تواجهها احل�ضارة اليوم .وهي،
عنده ،يف عداد اخلم�س:
ال�ضغط الدميغرايف الناجت عن اختالفات معدالت النمو الدميغرايف
ب�ي�ن امل �ج �ت �م �ع��ات ال �غ �ن �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع��ات ال �ف �ق�ي�رة ،وع ��ن االن �ف �ج��ار
الدميغرايف يف املدن الكربى بالبلدان الفقرية.
ال�ضغط الطاقي وال �سيما منه اخل�صا�ص يف الوقود ...
ال���ض�غ��ط ال�ب�ي�ئ��ي ال ��ذي ت�سببه الأ� �ض ��رار ال�ت��ي نلحقها ب��أرا��ض�ي�ن��ا
ومياهنا ونباتاتنا وم�صايدنا ...
ال�ضغط املناخي الناجت عن التغريات التي تلحق ب�أحوال طق�سنا ...
و�أخ �ي�را؛ ال�ضغط االق�ت���ص��ادي ال�ن��اج��م ع��ن ع��دم ا��س�ت�ق��رار النظام
االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي وع ��ن ال �ف ��وارق يف امل��داخ�ي��ل ال�ت��ي ت�ت��زاي��د بني
الأثرياء واملعدمني.
ويالحظ امل�ؤلف �أنه من بني هذه ال�ضغوطات اخلم�س ،ف�إن ال�ضغط
الطاقي ه��و الأه ��م .ويعترب �أن��ه اكت�شف م��ن خ�لال درا�سته لتاريخ
روما القدمي �أن الطاقة هي املورد الرئي�سي اخلطري لبناء املجتمع:
مل��ا ت�ك��ون ه��ي ن ��ادرة ومكلفة ،ف ��إن ك��ل م��ا ن�ح��اول فعله ،مب��ا يف ذلك
تنمية غذائنا واحل�صول على م��وارد امل��اء ال�شروب ومعاجلة ونقل
اخل�برات وال��دف��اع عن �أنف�سنا ،مي�سي �أ�شد ع�سرا .كما يالحظ �أن
�أغلب ه��ذه الإك��راه��ات اخلم�س ت�أتي من �صلتنا بالطبيعة .وي�ؤكد
على �أنه ال ميكن جتاهل الطبيعة ،لأنها ت�ؤثر يف كل جوانب رفاهة
العي�ش وتتحكم يف الوقت نف�سه يف �أمر بقائنا .لكن وك�أننا يف �أح�ضان
ال��ردى وه��و نائم ،قلما ن��ويل العناية �إىل ه��ذا الأم��ر .والكثري من
اللوبيات االقت�صادية وال�سيا�سية وغ�يره��ا ،وق��د جعلت م��ن الثقة
العمياء دينا تدينت به ،تريد طم�أنة النا�س على �أننا بخري .ويقول
الكاتب قول املتنبئ :ل�سوف يكون القرن الواحد والع�شرون ع�صر
الطبيعة ،ول�سوف نعلم ال�شيء الكثري عن كون الطبيعة مهمة ،لكن
بعد التجربة ال�سلبية.
على �أن مما يطم الوادي على القرى �أن ثمة ما «ي�ضاعِ ف» من هذه
الإكراهات اخلم�س:
ومنه ال�سرعة املتنامية للرتابط ال�شامل لن�شاطاتنا ولتكنولوجياتنا،
حتى �إذا م��ا م�س ال�ضر قطاعا ت��داع��ت ل��ه ك��ل القطاعات الأخ��رى
(مثال ال�ضرر الكوين لعملية القر�صنة املعلوماتية) ...
وم�ن��ه ال�ق��وة ال�ن��ام�ي��ة للجماعات ال���ص�غ��رى ب�غ��اي��ة ت��دم�ير الأ��ش�ي��اء
والب�شر ،على غرار ال�ضرر البالغ الذي حتدثه اجلماعات الإرهابية
مبا مل يكن قد �شهد له التاريخ من قبل نظريا ...
ُ
واحلال �أن التمازج بني تلك «الإكراهات» وهذين «امل�ضاعِ فني» من
�ش�أنه �أن يزيد بقوة من خطر انهيار النظام ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�صادي؛ �أي �أن يت�سبب يف ما ي�سميه امل�ؤلف «ف�شال متزامنا»
للح�ضارة املعا�صرة؛ مما �سي�سفر ،يف نظر امل�ؤلف ،عن كارثة هدامة
ولي�ست خالقة.
وهنا يظهر ط��رح امل��ؤل��ف بكل و��ض��وح :م��ا ه��ي العوامل التي ميكن
�أن جتعل م��ن جمتمع م��ا جمتمعا قابال لكي يلحق ب��ه العطب �أو
حتى ي�صاب بانهيار ت��ام؟ ناق�ش امل�ؤرخون واملتخ�ص�صون يف العلوم
االج�ت�م��اع�ي��ة ه ��ذه امل���س��أل��ة ل��زم��ن ط��وي��ل ،ومل ي�ت��و��ص��وا ف�ي�ه��ا �إىل
نتيجة واحدة .لكن امل�ؤلف يعتقد �أنه ح�صل على املفتاح التف�سريي
ال�سحري :يكون جمتمع ما معر�ضا �إىل الإ�صابة بالعطب عندما
يعاين من �إك��راه��ات �شديدة معاناة متزامنة ،وعندما تت�آلف هذه
الإك ��راه ��ات بحيث ت�ب��دي ت��أث�يره��ا امل �ت��زام��ن ،وع�ن��دم��ا ينت�شر ه��ذا
ال�ت��أث�ير ب���س��رع��ة ع�بر ع ��دد ك�ب�ير م��ن ال�تراب �ط��ات ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص
واجلماعات واملنظمات ،وعرب التكنولوجيات .و�إذ يعاين هذا املجتمع
مما يعانيه وهلة واح��دة ،ف��إن ذل��ك ي�شكل بالن�سبة �إليه ما ي�سميه

امل�ؤلف «العبء الثقيل» الذي لي�س ميكن �أن يحتمل ب�أي وجه ـ والذي
ترمز �إليه �صخرة احلبلى ببعلبك التي يجد فيها امل�ؤلف �أن الرومان
تركوها هناك عربونا على ح�ضارة ما عادت متلك الطاقة واملقدرة
ع�ل��ى ن�ق��ل م�ث��ل ت�ل��ك احل �ج��ارة ال�ضخمة ـ ف��إن��ه ال مي�ك��ن �أن يعالج
م�شكلة واحدة ثم ينتقل على الرتتيب ...بل جتده يتخبط يف هذه
امل�شاكل حد االنهيار التام.
ومم��ا يزيد الطني بلة� ،أننا نواجه ه��ذه االحتماالت �إم��ا بالإنكار ـ
على نحو ما تفعله النعامة ـ �أو بالتلك�ؤ يف التدبري .ويبدع الكاتب
مفهوم «االنبعاث» �أو «النهو�ض من الكبوة» لي�ستنه�ض الهمم �إىل
الدعوة �إىل جتديد احل�ضارة يف �أنظمة معقدة �ش�أن نظام احل�ضارة،
كما ي�ؤكد على �أن ثمة دائما «عتبة» للتخطي �إما نحو الأ�سو�أ �أو نحو
الأف�ضل.
وت�سري بقية الف�صول على هدي ما خطه امل�ؤلف يف هذا الف�صل الأول
اجلامع ،بحيث يف�صل القول ـ ف�صال ف�صال ـ يف هذه «الإك��راه��ات»
اخلم�س ويف هذين «امل�ضاعِ فني» الإث�ن�ين ،مقدما الطاقة على كل
�شيء تف�سريا لقيام احل�ضارات وانهيارها.
فما �أ��ش�ب��ه احل��ا��ض��ر ب��امل��ا��ض��ي :ال�ط��اق��ة ه��ي «ح�ج��ر ال��زاوي��ة» يف كل
احل �� �ض��ارات ول�ك��ل امل�ج�ت�م�ع��ات� .أَ َل ك��م ك��ان��ت احل���ض��ارة ال��روم��ان�ي��ة
حتتاج �إىل زخ��م طاقة م��ن ال��رج��ال ومهاراتهم :ال��رج��ال �آالت هنا
للزراعة وللبناء وللنظام وللت�سيري وللت�شريع وللتفاو�ض وللرتبية
وللتمرين � ...أن�ش�ؤوا من ال�شم�س ـ م�صدر الطاقة الأ�سا�سي �أيامهم
ـ طاقة ملزارعهم ،وا�ستولدوها زرعا ،ثم بالغذاء بنوا �سواعد الرجال
و��ش�ي��دوا امل�ب��اين وامل�صانع وامل�ساكن وال�ع�ج�لات  ...لكن ك��ان��وا من
الطاقة دوما يف خ�صا�ص  ..ويف ذلك َكم َُن �سبب �أفولهم .والت�شظي
الذي عا�شوه والتذرر الذي �شهدوه كان مبعنى ما من املعاين �أزمة
دينامية حرارية؛ �أي �أزمة طاقة .ذاك كان م�صري روما ،فما الذي
�سيكون عليه م�صرينا؟
احلال �أن الدر�س الذي نفيده من جتربة روما در�سان:
الدر�س الأول :يف ما يخ�ص متطلبات الطاقة ،ال تختلف املجتمعات
الغنية عن املجتمعات الفقرية والقدمية .فهي تتطلب تدفقات من
الطاقة �ضخمة للحفاظ على تعقدها ونظامها وزيادتهما .وبال هذا
اال�ستهالك ال ا�ستمرار .وهذه املخاطر تدفع املجتمعات �إىل البحث
بال هوادة عن م�صادر طاقة ،وعلى املراقبة العدوانية للمناطق التي
توفر لها الطاقة (�أمريكا واخلليج مثال).
الدر�س الثاين :وهو در�س �أقل بدوا و�أكرث �أهمية .يف بع�ض الأوقات
تبد�أ تقنيات �إيجاد وا�ستعمال الطاقة بالتدين �إىل حد الإفناء .وهذا
ما حدث للنظام الطاقي الغذائي الروماين القدمي الذي ا�ستنزف
الأرا��ض��ي وراح يبحث عن �أرا� ��ض �أق��ل خ�صبا ،مما تطلب منه بذل

جهد �أك�بر انتهى �إىل ا�ستنزافه اال�ستنزاف �أكمله .وال�ي��وم ،تواجه
الب�شرية نف�س ال�ن��زوع .فقد ا�ستنزفت الكثري من البرتول والغاز
الطبيعي والطاقة الكهرومائية ،وها هي رائحة �إىل مزيد ا�ستنزاف
نحو بدائل طاقية �شم�سية وريحية ونووية .وها هي تنفق الكثري
من الطاقة للح�صول على طاقة �أكرب ،علما ب�أن حاجاتها الطاقية،
بالقيا�س �إىل روم ��ا� ،أم�ست �أع�ق��د  ..وكلما ك��ان امل��رق��ى �أي���س��ر ،كان
ال�سقوط �أ�صعب.
واحلال �أنه على مر الف�صول ،يتبني �أن الطاقة �أ�ضحت اليوم م�شكلة
امل�شاكل ال�ت��ي ي�ع��اين منها ال �ع��امل :م�شكلة يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة،
وم�شكلة يف التلوث البيئي امل ��ؤدي �إىل التغري املناخي ،وم�شكلة يف
انت�شار الإرهاب ب�سبب عدم ا�ستقرار منطقة الطاقة بامتياز ..
و�أخ�يرا ،يرد امل�ؤلف على �أولئك الذين يواجهون �أطروحته قائلني
ب�أنه من غري املعقول املوازنة بني م�صري روما و�آفاق العامل اليوم،
رائ�ي�ن ب��ال���ض��د �أن ��ه ب ��دل ال�ت�ح�ل��ل ث�م��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ،وب ��دل ال�ع�ن��ف ثمة
انخفا�ضه بعد احلرب الباردة ،و�أن الدميقراطيات �أدت �إىل �إ�شاعة
ال�سلم يف العامل الثالث ،فريى �أن هذه النظرة تب�سيطية �إىل حد
اخلطورة .فمن �ش�أن الأنظمة املعقدة ـ مثل احل�ضارة ـ �أال تنمو على
نحو ام�ت��داد اخل��ط امل�ستقيم ،و�إمن ��ا على نحو تقدمات و�إك��راه��ات
وعتبات وانحرافات وتغريات فجائية يف التوجه  ...واليوم ،كما يف
الإم�براط��وري��ة الرومانية املت�أخرة ،الإك��راه��ات العميقة يف ازدي��اد،
وق��درة العامل على اال�ست�شفاء يف تراجع .وكما كان العامل القدمي
حتت �إمرة روما ،فقد �أم�سى اليوم يف عهدة الواليات املتحدة .وكما
رف�ضت روم��ا قدميا االنتقال من نظام �شديد اال�ستهالك للطاقة
�إىل نظام قليله ،فكذلك الواليات املتحدة الأمريكية ترى اليوم يف
هذا االنتقال خطرا على هيمنة البالد على العامل ،وهي م�ستعدة ملا
فعله الرومان بدافع من التعط�ش �إىل الطاقة� :سلوك طريق العنف
لفر�ض الرقابة على ال�ع��امل ب�أجمعه .والنتيجة املحتملة� :صراع
�ضار على م�صادر الطاقة ،وتنام للحركات الإرهابية ...
لكن حيثما ُن ُذ ُر «املهلكة» تتبدى تلوح ب�شائر «املنجاة» �أي�ضاً .واملنجاة
هي ما ي�سميه امل�ؤلف «االنبعاث»� .صحيحَ ،ل َك ْم هي كانت احل�ضارة
الغربية املعا�صرة مبدعة ،و َل َك ْم هي كانت �أي�ضا حمظوظة! لكنها
يف ال�ع�ق��ود الأخ �ي�رة ��س��وف ت�صبح وج�ه��ا ل��وج��ه �أم ��ام ��ش��ح ال�ب�ترول
و��س�خ��ون��ة الأر�� ��ض وا� �ض �ط��راب م�ن��اخ�ه��ا وخ�ط��ر مت�ل��ك الإره��اب �ي�ين
ل�سالح دمار �شامل .على �أنه لي�س ينبغي للمرء �أن يكون «جربيا».
ف�لا زال ثمة مكان للإختيار ،وال زال هناك مت�سع ال��س�ت��دراك ما
ف��وت�ن��ا علينا يف امل��ا��ض��ي .وم��ا ع��اد ث�م��ة م��ن جم��ال ال ل�ل�إن �ك��ار ،وال
للتهوين ،وال للمدارة .البد لكل العقول ،املت�شاطرة للأفكار عينها
الواقفة على تلك املخاطر املحدقة بنا الرانية �إىل حتقيق االنبعاث،
من �أن تتعاون .واحلل كل احلل يف االنتقال من فورة مطلب النمو
غ�ير املتناهي ـ داع ��ي التنمية ال ��ذي ال ح��د ل��ه ـ �إىل حكمة مطلب
اال�ست�شفاء وت�ضميد اجل��رح ـ داع��ي ال�ت��داوي .كال ،ما عاد الطريق
�ضبابيا ،و�إمن��ا �أم�ست لنا معارف وخ�برات ميكن �أن نوظفها ك�أنها
بو�صالت ن�ستهدي بها لكي نعني �أنف�سنا يف اختيار م�سارنا بف�ضل
هدنة م�ستقبلية مكونة من مفاج�آت ومن خماطر ومن فر�ص.
----------------------ا�سم الكتاب :الكارثة والإبداعية وجتديد احل�ضارة
Catasrophe, Creativity, and Renewal
of Civilisation
The Upside of Down
�إ�سم امل�ؤلفThomas Homer-Dixon :
دار الن�شرIsland Press :
مكان الن�شرWashington, Covelo, London :

لغة الن�شر :الإجنليزية
عدد ال�صفحات431 :

* �أكادميي مغربي



ذو القعدة  1438هـ  -أغسطس 2017م

الكارثة واإلبداعية والتجديد الحضاري
توماس هومر  -ديكسون

محمد الشيخ *

هذا كتاب مداره على الت�أمل يف ال�صلة بني «احل�ضارة» و»الطاقة» ميكن �أن ُيق َْر�أُ ك�أنه «�أدب رحالت» بطله ال امل�ؤلف نف�سه ،و�إمنا هذان القطبان اللذان عليهما مدار الكتاب ب�أكمله:
الطاقة واحل�ضارة .وهو عبارة عن رحلة طويلة يف اجلغرافيا والتاريخ� ،أ�شبه �شيء يكون بالوقوف على الأطالل ـ من �أطالل «كوليزيوم روما» �إىل «حجر احلبلى» ببعلبك،
وكالهما طلل روماين ـ وال غرابة يف �أن يختار امل�ؤلف �أن يكون الطلالن رومانيني؛ لأنه يرى �أنَّ ما �أ�شبه احلا�ضر باملا�ضي ،فكما �أن روما القدمية انهارت بعد نفاذ الطاقة ،ف�إنَّ
ح�ضارتنا املُعا�صرة توجد على �شفا الأفول لل�سبب نف�سه� ،إال �أن َتنجو بف�ضل من وعيها ب�أ�سباب الأفول ،وبف�ضل عملها على تر�شيد ا�ستخدام الطاقة .ذلك �أن امل�ؤلف يرى �أن �أ�صل
ن�ش�أة احل�ضارة �إمنا هو الطاقة ،و�أن �أ�سا�س حفظ احل�ضارة �إمنا هو وفرة الطاقة ،و�أن �سبب موت احل�ضارة �إمنا هو نفاذ الطاقة .والذي عنده� ،أن كل هذه الأفكار عن الطاقة ـ
�إيجادها� ،صونها ،فقدها ـ كفيلة ب�أن جتعلنا نفهم ملاذا �سقطت الإمرباطورية الرومانية؛ وبالتايل �أن نتخرب عما هو امل�صري الذي ينتظر املجتمعات املعا�صرة ـ غنية كانت �أم فقرية.

بني الأم�س واليوم
العربة من الوقوف على الأطالل
بداية الكتاب �أ�شبه �شيء تكون بو�صف ي��وم قيامة .لقد �أو�شكت �أن
تقوم قيامة مدينة �سان فران�سي�سكو الأمريكية ذات ي��وم م��ن �أي��ام
�أبريل من عام  .1906وينقل امل�ؤلف �أجواء «جهنمية» و»قيامية» عن
املدينة :زلزال مدمر� ،صاعقة قاتلة ،حريق مهول ...لكن يتبني يف
قلب نقمة �سان فران�سي�سكو نعمة :ه��ذه ال��دواه��ي هي التي �أُن�ش�أت
�إثرها اخلزينة الفيدرالية للواليات املتحدة الأمريكية والتي هي
�آخر بنك -مالذ يتم اللجوء �إليه يف البالد جمعول بغاية مقاومة �أية
داهية مالية كربى ،وذلك مبا يجعل منه �إحدى �أهم و�أ�أمن م�ؤ�س�سات
القرن الع�شرين.
ثم �سرعان ما ينتقل امل�ؤلف بنا ـ و�أية نقلة هي! ـ �إىل روما يوم  13مايو
 2003وحلظة �سكينة يحياها امل�ؤلف و�سط «ف��وروم» روما الذي كان
ي�شكل املركز ال�سيا�سي والديني والعمومي يف تاريخ روما القدمية.
ويعرب لنا امل�ؤلف عن �سر هذه النقلة العجيبة الغريبة ،فيخربنا،
�أوال ،ع��ن ��س��ر زي��ارت��ه ل��روم��ا :ي��ري��د �أن يفهم ب ��دءا م��ن ه��ذا امل��وق��ع
التاريخي امل�شاكل املعقدة التي تواجهنا اليوم ـ خ�صائ�ص الطاقة،
التغريات املناخية ،الأمرا�ض ،الأزمة االقت�صادية ـ ويخربنا �أنه َلئ ِْن
كانت هذه اللحظة حلظة هدوء يف و�سط �شهر مايو من عام ،2003
ف�إن ق�سمًا من العامل ي�شهد على رجة قوية� :سل�سلة عمليات انتحارية
ه��زت �إ�سرائيل ،والإره��اب�ي��ون هاجموا الأه ��داف الغربية بالريا�ض
وبالدار البي�ضاء ،و�أعلنت �أندوني�سيا احلرب على ثوار �آ�شي ،وحذرت
الأمم املتحدة من حرب �إبادة جماعية جديدة �شمال �شرق الكونغو،
ومر�ض «�سار�س» نا�شر للهلع يف بكني ويف تورنتو م�سقط ر�أ�س امل�ؤلف،
وال��والي��ات املتحدة حققت انت�صارا يف ن��زاع غري متكافئ مع �صدام
ح�سني  ...وق��د ب��دا �أ َّن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أم���س��ت ق��وة �إم�براط��وري��ة
عظمى ،وبكل ت�أكيد الأعظم منذ الإمرباطورية الرومانية ،ولرمبا
ـ على اعتبار الهوة التي تف�صل بني �أمريكا ومناف�سيها الأقرب منها
قوة ع�سكرية واقت�صادية ـ الأقوى يف كل الأزمنة.
ك��ل ه��ذه ال��رج��ة �أظ �ه��رت �أال ��ش��يء مي�ك��ن �أن ي�ك��ون �آم �ن �اً ،وق��د ب��دت
ال�صدمات واملفاج�آت تنق�ض على العامل من كل حدب و�صوب وب�أ�سرع
من �أي وقت م�ضى .وها قد جل�س امل�ؤلف بني �أنقا�ض روم��ا يتخيل
كيف كان يبدو م�شهد املنطقة قبل �ألفي ع��ام ،وك��ان �أن �س�أل نف�سه:
ترى �أكانت للرومانيني نف�س الإح�سا�سات التي ن�شعر بها اليوم ـ من
هزات للعامل خميفة ومنذرة بال�ش�ؤم ـ وهم يحيون يف عاملهم؟ وهل
مت حتدي يقينياتهم يف عامل بدا لهم �أ ّنه وك�أنه لن يزلزل �أبد الدهر
ال��زل��زل��ة ال�ت��ي ك��ان��ت و�شيكة؟ �أم ه��ل ب��دت لهم الأح ��داث ب�لا �إم�ك��ان
للتحكم فيها؟ وقد دفعت هذه الت�سا�ؤالت امل�ؤلف �إىل اال�ستفهام عما



�إذا كانت الظروف ال�ضاغطة والعمائية لعامل اليوم ت�شبه ،مبعنى ما
من املعاين ،تلك احليثيات التي كانت توجد ملا انهارت الإمرباطورية
الرومانية الغربية يف القرن اخلام�س بعد امليالد؟ وكيف لِا بدا �أنه
دائم الدميومة الأبدية ف�إذا به يتحول �إىل �أنقا�ض �أنقا�ض؟
وبطبيعة احل ��ال ،ط��وال ال�ق��رون املا�ضية ع��دي��د ه��م ال��ذي��ن طرحوا
الأ�سئلة ذاتها التي يطرحها امل�ؤلف ،لكن الرجل يرجو �أن يعلم �شيئا
مفيدا بطرحها اليوم على �ضوء الدرا�سات اجلديدة التي تدور على
م�س�ألةَ ِ :
ل تنهار املجتمعات يف بع�ض الأحايني؟
وب�ع��د ،يت�ساءل امل��ؤل��ف� :ألي�س م��ن ��ش��أن ك��ل واح��د منا �أن يتحري يف
�أ�سباب انهيار روما التحري �أ�شده؟ ذاك هو ما كان يحريه منذ نعومة
�أظافره .فبعد كل هذه ال�صولة �أتت ال�سقطة .وما قاده �إىل العناية
بالتاريخ �إمنا هو «ه�شا�شة الب�شرية» .وما بني على هذه اله�شا�شة ـ
احل�ضارة ـ يكون ال مرية من الآفلني .و�إذا حق �أن الت�أثري الروماين
ال يزال حا�ضرا يف الثقافة الغربية ،ف�إنه ما عاد �سوى �صدى �أفتات
ذكرى .لقد خرب الطفل ال�صغري �أن كل �شيء باطل ،كل �شيء فان.
وعلى الأقل� ،أظهر تاريخ روما �أن كل احل�ضارات ،مبا فيها ح�ضارتنا
احل��ال�ي��ة ،مي�ك��ن �أن ت�ت�غ�ير ،وذل ��ك ب ��أن جت�ن��ح ن�ح��و ال �ك��ارث��ة .ويجد
امل�ؤلف �أنه لطاملا �صرنا نداري هذه احلقيقة بان�شغاالتنا التي نريد
�أن ن�ضمن بها اخللود ،وال خلود .لكن منوذج روما الآفلة يبقى �أبد
الدهر خالدا يف الأذهان :وماذا لو ا�ستطعنا فهم �ضعف روما املميت،
فلرمبا ت�ستطيع جمتمعاتنا �أن تتفادى م�صريا مماثال ،و�أن حتفظ
�إجنازاتها �إىل �أب��د الآب��دي��ن! وبطبيعة احل��ال ،ف��إ َّن من �ش�أن من له
�أدنى معرفة بالتاريخ� ،أن يعلم �أن روما �سقطت حتت �ضربات برابرة
ال�شمال املو�صولة ،لكن لي�س هذا �سوى ر�أ�س اجلبل اجلليدي العائم
يف امل�ي��اه� ،أم��ا احلقيقة اخلفية فتكمن يف «تعقد» مكونات املجتمع
ال��روم��اين ويف البريوقراطية ويف ال�ق��وى الع�سكرية ويف امل��دن ويف
االقت�صاد ويف القوانني  ...و�إذ كانت روما توجد على درب ال�سقوط،
وكانت تريد �أن حتمي تعقدها ،ف�إنها كانت حتتاج �إىل الطاقة �أكرث
ف�أكرث ،وكانت ال جتد منها الكثري ال��ذي حتتاج �إليه للحفاظ على
قوامتها .ومع مرور الأي��ام ،وبفعل فر�ض مزيد من ال�ضرائب ثقل
ال�ع��بء على امل��زارع�ين ،بينما التعقد امل�ت��زاي��د خنق الإم�براط��وري��ة
ومنعها من التجدد .وك��ان ما كان من االنهيار ال��ذي تال ذلك على
نحو درام��ي :نق�ص عدد ال�ساكنة يف احلوا�ضر وامل��دن نق�صً ا مهوال،
وانخف�ضت التبادالت بني املناطق ،وا�ست�شرت الل�صو�صية والقر�صنة،
وتوقفت البنية التحتية ،وا�ستحالت امل�ؤ�س�سات ـ من حكومات حملية
وجي�ش ـ �أكرث ب�ساطة يف وظيفتها وتنظيمها ...
�أطروحة الكتاب الأ�سا�سية
وهنا ي�أتي امل�ؤلف �إىل ذكر �أطروحة الكتاب اجلوهرية :وهي تقول

ب�أن ظروف العامل احلالية ت�شبه ب�شبه قريب ظروف روما القدمية.
�إذ ما فتئت مت�سي املجتمعات احلالية �أكرث تعقدا ف�أكرث ،و�أحيانا �أ�شد
ت�صلبا ف�أ�شد .وق��د ح��دث ه��ذا الأم��ر ،يف ج��زء منه على الأق��ل ،لأننا
ن�ح��اول ،وغالبا ما يكون ذل��ك بنجاح حم��دود ،تدبري �أم��ر �إك��راه��ات
جمتمعاتنا ،مب��ا يف ذل��ك ال�ضغط ال�ن��اجت ع��ن �شرهنا ال�ضخم �إىل
الطاقة التي نحتاج �إليها ب�أم�س حاجة تكون يف �أن ندير م�صانعنا
و�أن ن�سخن بيوتاتنا و�أن ن�شغل �سياراتنا .وكما حدث يف روم��ا ،ف�إن
التوترات ميكن �أن ت�صري �أ�شد ،وجمتمعاتنا ت�صبح �أكرث تطلبا لكي
ت�ستجيب �إىل كل هذه التحديات الطاقية؛ ولذلك ال حمالة من �أن
حتدث �أزمة اقت�صادية �أو �سيا�سية.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أنه ما كان متفردا بهذا الر�أي لوحده :ففي هذه الأيام،
كثري من النا�س ي�ست�شعرون �أن العامل لي�س على ما يرام ،و�أن الأزمة
التي تتهدده لي�ست �أزم��ة عادية؛ حتى �أن بع�ض املتدينني يح�سبون
�أن�ن��ا على م�شارف نهاية ال�ع��امل .وه�ك��ذا �أم�ست امل��وازن��ات ب�ين روم��ا
القدمية والعامل املعا�صر متداولة بني العديد من النا�س ،و�أ�ضحت
العظات الدينية ،وحتى بع�ض التحاليل العلمية ،تعج وت�ضج بال�صور
القيامية عن الأذى املقبل .لكن ،من يدري �أنه حيثما «املهلكة» تلوح
ثمة «املنجاة» ،على نحو ما حدث يف ق�صة حريق �سان فران�سي�سكو؟
فمن رم��اد احلريق انبعث النظام البنكي الأمريكي العتيد .والأم��ر
�أ��ش�ب��ه م��ا ي�ك��ون ب�ق�ي��ادت�ن��ا ال���س�ي��ارة يف ج��و م�ل��يء ب��ال���ض�ب��اب :بع�ض
النا�س متفائلون يف م�ستقبل قدرتنا على مواجهة املفاج�آت ،ويرون
م�ستقبال زاهرا يف ر�أ�سمالية عاملية مو�سعة ومعمقة ويف دميقراطية
وا��س�ع��ة ويف ح�ق��وق �إن���س��ان �أ��ش�م��ل ويف ت�ق��دم تقني �أه ��م ...وك��ل ذلك
يف م�سعى للعامل نحو �سعادة �أك�بر ورفاهية �أو��س��ع .فهم يتجاهلون
ال�ضباب ،وي�ضغطون �أك�ثر على الدوا�سات .على �أن بع�ضهم الآخ��ر
يريد خف�ض ال�سرعة خمافة احلوادث ،بل ال يعرفون حتى ما الذي
ينبغي لهم �أن يقوموا به وعرباتهم ت�سري �سريها املرتنح.
ومن هنا يبزغ ال�س�ؤال :ترى ما الذي �سيكون عليه م�ستقبلنا؟ وجواب
امل�ؤلف �أن علينا جميعًا �أن نعرتف ب�أن الطريق الذي ينبغي اتباعه
ً
ومنب�سطا وجم �ل��واً .فل�سنا ن�ع��رف متى �ستكون
ل��ن ي�ك��ون م�ستويًا
املفاج�آت يف انتظارنا على الطريق ،خ�صو�صا و�أن ال�سرعة التي ن�سري
بها عالية .وال�س�ؤال الذي يطرح :ما هو نوع امل�شاكل التي �ستواجه
ح�ضارتنا م�ستقبال؟ وكيف ميكن �أن نواجهها؟ بل كيف ميكن �أن
ن�ستغل الفر�ص التي قد تتاح من �أجل حتقيق انبعاث جديد؟
ت�شريح احل�ضارة املعا�صرة يف اثني ع�شر ف�صال
ي�ك��اد ك��ل ف�صل يف ال�ك�ت��اب ي�ب��د�أ ب��رواي��ة �أو «ح��دوث��ة» .وه�ك��ذا ي�ب��د�أ
الف�صل الأول بحوادث عا�شها امل�ؤلف ـ اخلمي�س  14غ�شت  2003ـ عن
العطب الكهربائي الأكرب الذي �أ�صاب مدينة تورنتو الكندية :كل

