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ثقافة وناس

فكر

ثقافة وناس

ّ ً
ّ
حدة ،برزت إلى الواجهة من خالل
إنها أحد أكثر أصوات اليسار التقدمي األميركي
كتابها  No Logoعام  1999الذي ّ
عده كثيرون مانيفستو لحركة مناهضة
للعولمة .وها هي اليوم تعود إلى ُالضوء ،بعدما اكتسب كتابها «عقيدة
الصدمة :صعود رأسمالية الكوارث» بعدًا راهنًا بوجود وباء كوفيد  .19في ذلك

19

ً
الكتابّ ،
تحدثت كيف أسهمت الواليات المتحدة ،أثناء احتاللها العراق مثال ،في
فرض قوانين لخصخصة اقتصاد ذلك البلد! هذه االستراتيجية ّ
تتكرر اليوم مع
الفيروس .هذا ما تؤكده في مقابلة أجرتها معها أخيرًا الصحيفة السويدية
«داغينس نيهيتر»

نعومي كالين :تغييرات مجـتمعية هائلة بعد كورونا!
ترجمة وتحرير سمير طاهر
تصف الكاتبة نعومي كالين ()1970
تعاطي إدارة ترامب مع أزمة فيروس
كورونا في الواليات املتحدة بالقول:
«إن ما يحدث هو تراجيديا جماعية،
ول ـك ـنــه أي ـض ــا ي ـش ـبــه م ــا ي ـح ــدث في
م ــوق ــع الـ ـج ــريـ ـم ــة» .ال ـت ـص ــري ــح ورد
فــي أح ــدث مـقــابـلــة صـحــافـيــة معها،
ت ـح ــدث ــت ف ـي ـه ــا ـ ـ ـ ـ ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ـ ـ ـ
إل ــى الـصـحــافـيــة الـســويــديــة ســانــدرا
سـتـيـسـ ُكــالــو ف ــي  2ن ـي ـســان (أب ــري ــل)
 2020ون ـشــرت املقابلة فــي صحيفة
«داغينس نيهيتر» السويدية أخيرًا.
ّ
تعد كالين أحد أكثر أصوات اليسار
ً
ال ـت ـق ــدم ــي األمـ ـي ــرك ــي ح ـ ـ ــدة .وك ــان ــت
مجلة «ذي نيويوركر» قد ّ
صورتها
في عــام  2017بأنها بمثابة نعومي
تشومسكي ،وهوارد زين قبل ثالثني
س ـ ـنـ ــة .إع ـ ـطـ ــاؤهـ ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور ك ــان
ً
بــاع ـثــا ع ـلــى ال ـس ـخ ــري ــة ،ف ـهــي أص ــا
كندية :صحيح أن لديها جنسيتني
لكون والديها أميركيني ،ولكنها لم
تـ ِـعــش ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ســوى
ف ــي ال ـعــامــن األخ ـي ــري ــن ،م ــع زوجـهــا
صانع األفــام الوثائقية آفي لويس،
وابـ ـنـ ـه ــا تـ ــومـ ــاس ( 7سـ ـ ـن ـ ــوات) فــي
نـيــوجـيــرســي ،إح ــدى أكـثــر الــواليــات
إصابة بالفيروس.
تأجلت هذه املقابلة مرات عدة بسبب
إص ــاب ـت ـه ــا ب ـح ـمــى وسـ ـع ــال ش ــدي ــد.
تقول نعومي إن األعــراض متطابقة
مع أعراض الفيروس ،ولكنها ليست
م ـتــأكــدة ،وال فـحــص مـتــاحــا للعامة
ّ
لكي تقوم به .وأضافت أن «كثيرًا من
الناس سيموتون ،مع إنه كان يمكن
ّ
أن ال يموتوا لو أن إدارة ترامب قامت
ـرورة.
فقط بــاالسـتـعــدادات األكـثــر ضـ َ
فعلى خالف الصني ،نحن لم نباغت
ب ــه ،إذ كــانــت لــديـنــا أشـهــر ع ــدة لكي
ن ـس ـت ـعــد :ن ـن ـتــج ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن
أقنعة الوجه ومــواد الحماية ،نجهز
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ب ــالـ ـع ــامـ ـل ــن ،ن ـهـ ّـيــئ
أج ـه ــزة ال ـف ـحــص .لـكـنـهــم ل ــم يفعلوا
أي ش ــيء مــن ذل ــك .وبــاع ـت ـقــادي هــذا
إجرام».
حققت نعومي كــايــن ظـهــورًا عامليًا
عندما كانت في التاسعة والعشرين
مــن الـعـمــر ،عـبــر كـتــابـهــا «ال شـعــار»
( )No logoحول العالمات التجارية
وسلطة الشركات متعددة الجنسية
ع ـلــى ال ـع ــال ــم وال ـث ـق ــاف ــة .وق ـب ــل ذل ــك،
عملت كمراسلة صحافية عند اثنتني
من أكبر الصحف اليومية في كندا.

عقيدة الصدمة

َ َ
ـاحـ ــق ص ـعــودهــا
ف ــي عـ ــام  ،2007تـ ـ
ب ـص ــدور كـتــابـهــا «ع ـق ـيــدة الـصــدمــة:
صـ ـع ــود رأس ـم ــال ـي ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث» .فــي
الـبــدء ،كــان املفترض أن يكون كتابًا
ع ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــادي عـ ـش ــر م ـ ــن س ـب ـت ـم ـبــر
واإلره ــاب وال ـحــرب .لكن خــال سير
ال ـب ـحــث ،ح ـصــل ت ـغـ ّـيــر ف ــي االت ـج ــاه.
كانت كالين قــد ســافــرت إلــى العراق
كمراسلة صحافية للغزو األميركي
هناك .وفي  ،2004حصل التسونامي
في جنوب شرق آسيا ،وبعده بركان
كاترينا .شاهدت كالين كيف كانت
القوى النيوليبرالية تستغل ـ ـ عمدًا
ـ ـ حــاالت الصدمة التي خلقتها تلك
الـ ـك ــوارث .وص ـفــت ف ــي ال ـك ـتــاب كيف
أس ـه ـم ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،أث ـن ــاء
احتاللها ال ـعــراق ،فــي فــرض قوانني

لخصخصة بـعـيــدة امل ــدى القتصاد
ذلك البلد .خصخصات يمكن للمرء
أن يــاحــظ أن ـهــا مـصــاغــة خصيصًا
ك ّــي تـلـ ّـبــي مصلحة األم ـي ــرك ــان .كما
ّ
أن ـه ــا ت ـصــف ك ـيــف أن إع ـ ــادة إع ـمــار
م ــدي ـن ــة ن ـي ــو أورل ـ ـيـ ــانـ ــز قـ ــد أت ـي ـحــت
لشركات امل ـقــاوالت ،مــا أنتج أرباحًا
هـ ــائ ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ــي
الــوقــت ال ــذي تــم فـيــه إغ ــاق م ــدارس
ومستشفيات القطاع العام .وإلى حد
كبير ،كــان هــذا الكتاب وراء ازدحــام
وق ــت الـكــاتـبــة خ ــال األيـ ــام األخ ـيــرة
باملقابالت عبر اإلنترنت ،فالجميع
ي ــري ــد أن ي ـع ــرف م ــا إذا ك ــان ــت تــرى
«عقيدة الصدمة» كامنة تحت عباءة
فيروس كورونا .وهي تجيب قائلة:
«بـ ـل ــى ،إنـ ــي أراهـ ـ ــا فــاع ـلــة ع ـلــى قــدم
وساق .املجر هي على األرجح أوضح
مـ ـث ــال ع ـل ــى ذلـ ـ ــك .ب ــذري ـع ــة ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،ح ـ ّـص ــل رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
هناك ،فكتور أورب ــان ،لنفسه سلطة
ّ
محدد بدون
لحكم البالد لوقت غير
ت ــدخ ــل ال ـب ــرمل ــان .إن ــه ه ـج ــوم ج ــذري
على الــديـمـقــراطـيــة» .أمــا كيف تبدو
«عقيدة الصدمة» اليوم في الواليات
املتحدة؟ تجيب كالين« :إنها ليست
بالدرجة نفسها من التطرف .لطاملا
دأب ــت الـشــركــات الـكـبـيــرة ،وال سيما
في مجال صناعة النفط والغاز ،على
ال ـض ـغــط م ــن أجـ ــل تـخـفـيــف ال ـق ـيــود
عـلــى الـتـلــوث واالنـبـعــاثــات الـغــازيــة.
اآلن جــرى التخلي عــن هــذه القيود.
وفي األسبوع املاضي ،قررت السلطة
االت ـحــاديــة لـحـمــايــة الـبـيـئــة أن ـهــا لن
تـطـبــق قــوانــن الـبـيـئــة أث ـنــاء الــوبــاء.
ل ـك ــن هـ ــذا حـ ــدث ب ـص ـمــت ب ـح ـيــث أن
معظم ّ الـنــاس م ـ ّـروا بــه مــرور الـكــرام.
ك ـمــا أنـ ـن ــا نـ ــرى أن ال ـح ـكــومــة تــدعــم
قطاع األعمال بأموال هائلة ،وخوفي
هو أن هذا سوف يزيد األغنياء غنى،
فيما ُي َ
ضرب القطاع العام على املدى
ً
البعيد ،كقطاع الصحة مثال الــذي ـ ـ
في حالة كونه متطورًا ـ ـ ُيفترض أن
ينقذنا اآلن».

االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـت ـم ـه ـي ــدي ــة ،وم ـث ـل ـتــه
فــي اجـتـمــاعــات ع ــدة ،وتـحــدثــت إلــى
أنـ ـ ـص ـ ــاره حـ ـ ــول الـ ـتـ ـه ــدي ــد امل ـن ــاخ ــي
والـسـيــاســة املـنــاخـيــة .تـقــول إنـهــا لم
تعمل فــي حياتها أب ـدًا بـهــذه الشدة
ً
كما فعلت فــي تلك الحملة ،مــؤكــدة:
«ل ـ ـ ــو ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ق ـ ــد أص ـ ــاب
الواليات املتحدة قبل ثالثة أسابيع
بذلك عن الوحشية في
فقط وكشف ُ
قطاع الصحة املساق باألرباح ،لكان
بيرني ســانــدرز قــد ف ــاز .أنــا مقتنعة
ب ـه ــذا ب ـكــل صـ ـ ــدق» .وه ـن ــا ت ـت ـســاءل
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة ح ـ ـ ــول س ـ ــر ع ـ ـ ــدم م ـيــل
األمـيــركـيــن إل ــى الـحـلــول الجماعية
ً
مثالّ ،
فتقر
كالرعاية الصحية العامة
ن ـعــومــي بــأن ـهــا ه ــي نـفـسـهــا تجهد
ف ــي م ـح ــاول ــة ف ـه ــم األصـ ـ ــل ف ــي ع ــدم
امليل هــذا ،خصوصًا اآلن .وتضيف:
«غــالـبـيــة اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي تظهر
أن الديمقراطيني يــريــدون أن يكون

ثقافة كراهية اليسار في
الواليات المتحدة عميقة
بشكل ال يصدق (ن .ك)
ال يمكن فصل أزمة المناخ عن
المشاكل األخرى كالمساواة
والتمييز العرقي (ن .ك)
ل ـل ـج ـم ـي ــع ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي ن ـ ـ ــوع م ـ ــا مــن
الرعاية الصحية ،لكن ثقافة كراهية
اليسار في هذه البالد عميقة بشكل
ال يـ ـص ــدق .ك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ــاس أيـ ــدوا
س ـي ــاس ــة ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز ولـكـنـهــم
ل ــم ي ـصــوتــوا ل ــه .ك ــان ــوا ي ـخ ـشــون أن
ت ــرام ــب س ـي ــذب ـح ــه ألن ـ ــه دع ـ ــا نـفـســه
اش ـتــراك ـيــا دي ـم ـقــراط ـيــا .ال ـخ ــوف من
كلمة االشتراكية شديد ج ـدًا .أعــرف
كل شيء عن هذا ،أسرتي هاجرت من
الواليات املتحدة بسبب ذلك».

برنامج بيرني ساندرز
ت ـع ـت ـقــد ن ـع ــوم ــي ك ــاي ــن ب ــأن ــه ب ــات
جليًا في اآلونــة األخيرة عدم وجود
ش ـ ـ ّـح ف ــي األمـ ـ ـ ـ ــوال :ف ــي أواخ ـ ـ ــر آذار
(م ـ ـ ـ ــارس) ،ق ـ ــدم ك ـب ـيــر امل ـس ـت ـشــاريــن
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
الري ك ــودل ــو أك ـب ــر ح ــزم ــة دعـ ــم فــي
التاريخ ُ األميركي :حوالى ألفي مليار
دوالر ،خصص منها ما يقارب ثالثة
عـشــر مـلـيــار دوالر لـقـطــاع الـصـحــة.
انتقد الديمقراطيون الحزمة لكون
امل ـس ــاع ــدات سـتـعـطــى لـلـشــركــات من
دون أن تصحبها شروط حول كيفية
استخدام هذه املبالغ أو ـ ـ على األقل
ـ ـ بوجوب أن تقدم الشركات بياناتها
عــن أعـمــالـهــا .وتتفق كــايــن مــع هذا
ً
االن ـت ـق ــاد .ت ــرى أن ــه بـ ــدال م ــن إع ـطــاء
املال للشركات ،هناك كثير من الطرق
األكثر بساطة وأمانًا إليصال النقود
إل ــى ال ـن ــاس :يـمـكــن لـلــدولــة أن تدفع
مـبــالــغ إي ـجــار املـســاكــن ،وأن تشطب
أو تــوقــف دي ــون ال ــدراس ــة والــرعــايــة
الطبية ،وأن تتحمل مسؤولية توفير
دخ ــل أســاســي لـلـفــرد .كثير مــن هــذه
االقـتــراحــات كــانــت ج ــزءًا مــن الحملة
االن ـت ـخــاب ـيــة لـبـيــرنــي س ــان ــدر ،وهــو
الرئاسي الوحيد الذي تؤيده
املرشح
ً
كالين عالنية ،وشــاركــت فــي حملته

يسارية بالوراثة

القبول
بالوضع
يعد
الراهن لم َ
لنسع
خيارًا...
لمجتمع ً
مساواة
أكثر
ً
واستدامة

كان والــدا نعومي قد قدما إلى كندا
ق ـب ــل ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام م ــن م ــول ــده ــا فــي
م ــون ـت ــري ــال  .1970وال ــدتـ ـه ــا بــونــي
شير كالين مساواتية صانعة أفالم
وث ــائ ـق ـي ــة ،ووال ـ ــده ـ ــا م ــاي ـك ــل كــايــن
س ـي ـص ـب ــح ط ـب ـي ـب ــا ،وك ــاهـ ـم ــا ك ــان
م ـعــارضــا ل ـح ــرب ف ـي ـت ـنــام .ك ــان ــت قد
تـبـقــت لــوالــدهــا مــايـكــل سـنــة واح ــدة
ُ
ف ــي دراس ـ ــة ال ـط ــب ع ـنــدمــا اســتــدعــي
ّ
ل ـح ــرب ف ـي ـت ـن ــام ،فـ ـح ــاول ال ـت ـمــلــص،
وسجل نفسه رافضًا لحمل السالح
وعــرض خدمة غير مسلحة .لكن لم
تتم املــوافـقــة على ذل ــك ،وص ــار لزامًا
عليه االختيار بني عقوبة السجن أو
السوق للجيش ،وعندها قرر والداه
أن ي ـه ــاج ــرا م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة.
لكن املـيــول اليسارية لــأســرة تعود
إلى زمن أبعد من ذلكّ .
فجد نعومي
ألبيها كان يعمل في صناعة الرسوم
املتحركة فــي شركة «وال ــت ديــزنــي»،
وكـ ــان نــاش ـطــا نـقــابـيــا أي ـض ــا .وبـعــد
ُإضـ ــراب  1941فــي شــركــة «دي ــزن ــي»،
ف ـص ــل م ــن عـمـلــه ُ
ووضـ ـ ــع اس ـم ــه في
ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء ف ــي م ـجــال عـمـلــه،
ف ــاض ـط ــر ل ـل ـع ـمــل ف ــي م ـص ـنــع لـبـنــاء

السفن .تـقــول نعومي« :إن ــي أتوجع
عـنــدمــا أرى مـ ــوارد الـعــالــم تنكمش،
وأت ــوج ــع ع ـلــى أن اب ـنــي الـ ــذي يحب
ّ
ال ـط ـب ـي ـعــة س ـي ـك ـبــر ف ــي وق ـ ــت يــتـســم
بــانـقــراض األن ــواع املــدهـشــة .وأعــرف
أن ّأيـ ــا م ــن ه ــذه األشـ ـي ــاء ل ــن يتغير
بمجرد أنني أكتب الكتب ،فما يمنع
حـ ـ ــدوث ه ـ ــذه األش ـ ـيـ ــاء ه ــو ح ــرك ــات
شعبية قوية وواعـيــة بأهدافها .إذا
كان لي أن أسهم بشيء من أجل حركة
كهذه ،فسأكون راضية ،بل أكثر من
راض ـي ــة :ســأكــون س ـع ـيــدة!» .وتشير
إلـ ــى ت ــوس ــع امل ـس ــاح ــة الـجـمــاهـيــريــة
ل ـل ـي ـس ــار فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ق ــائـ ـل ــة« :ب ـعــد
سنة مــن ص ــدور «عـقـيــدة الـصــدمــة»،
حدثت األزم ــة املالية ،وعندها صار
ل ـ ــزام ـ ــا لـ ـف ــت االه ـ ـت ـ ـمـ ــام إل ـ ـ ــى ج ـشــع
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ووج ـ ـ ـ ـ ــوب أن ت ـح ـ ّـم ـل ـه ــا
الــدول املسؤولية عن األزمــة .في تلك
اللحظة ،كــان اليسار عبارة عن قول
ال! كان ثمة افتقاد إلى بديل جريء،
عادل ومستدام ،للنيوليبرالية .واآلن
لدينا هذا البديل».

الصفقة الخضراء الجديدة
ت ـ ـصـ ــف ن ـ ـعـ ــومـ ــي ك ـ ــاي ـ ــن ال ـص ـف ـق ــة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ال ـ ـجـ ــديـ ــدة Green new
( dealح ــزم ــة إصـ ــاحـ ــات لـسـيــاســة
امل ـن ــاخ ،نـشــرتـهــا عـضــو الـكــونـغــرس
الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-
ك ــورتـ ـي ــز ونـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس س ــاب ـق ــا،
والـ ـن ــاش ــط املـ ـن ــاخ ــي ،آل غـ ـ ــور) ب ــأن
ف ـك ــرت ـه ــا األس ــاسـ ـي ــة هـ ــي اس ـت ـغــال
الناس وقمعهم ،واالستغالل الجائر
مل ـ ـ ــوارد األرض املـ ـ ـح ـ ــدودة ،وج ـه ــان
ل ـع ـم ـل ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة .ب ـم ـع ـن ــى أن غ ــاي ــة
الـصـفـقــة ال ـخ ـض ــراء ه ــي أن تتخلى
الواليات املتحدة تدريجًا عن الوقود
األحـ ـف ــوري ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يتم
تقليل الـتـفــاوت االقـتـصــادي؛ إذ يتم
ت ــرح ـي ــل األم ـ ـ ـ ــوال وق ـ ــوة ال ـع ـم ــل مــن
قطاع الوقود األحفوري إلى مصادر
الـ ـط ــاق ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،الـ ـت ــي سـتـشـكــل
ق ـطــاعــا خــال ـقــا ألعـ ـم ــال أك ـث ــر بكثير
مما تــوفــره صناعة الـغــاز .لكن هــذا،
كـمــا تــوضــح نـعــومــي ،يتعلق أيضًا
بتقليل االستهالك بشكل عــام ،وهو
أم ـ ــر ي ـص ـعــب ال ـت ــوف ـي ــق ب ـي ـنــه وب ــن
النظرة الشائعة إلى العالم التي ّ
تعد
النمو هو مقياس النجاح .وتضيف
موضحة:
«سـ ـنـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى م ـع ــاي ـي ــر ج ــدي ــدة
ل ـل ـن ـج ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ي ـن ـب ـغــي أن
ُي ـ ـقـ ــاس الـ ـنـ ـج ــاح ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى مـ ــا إذا
ك ــان يحمي ويـحــافــظ عـلــى ال ــدورات
امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـددة وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح الـ ـحـ ـي ــاة.
سيكون هناك نمو ولكنه ليس نموًا
عـشــوائـيــا .على سبيل امل ـثــالُ ،يظهر
هذا الوباء كم هي مهمة مهن الصحة
وال ــرع ــاي ــة ،إن ـه ــا «أعـ ـم ــال خ ـض ــراء»
وه ــي بــذلــك ق ـطــاع يـمـكــن أن ُيـسـمــح
لــه بالنمو بــدون أن نـخـ ّـرب الكوكب.
أم ــا االسـ ــم نـفـســه Green new deal
فيرجع إلى اإلصالحات االجتماعية
واالقتصادية  New dealالتي أدخلها
فرانكلني روزفـلــت كـ ّ
ـرد على الكساد
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي أعـ ـق ــب ان ـه ـي ــار س ــوق
األوراق املالية سنة .»1929
في أحدث كتبها «في اللهب .خطاب
نـ ـ ــاري إلـ ــى ال ـع ــال ــم م ــن أجـ ــل صـفـقــة
خـ ـ ـض ـ ــراء ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة» ،تـ ـص ــف ك ــاي ــن
انتقالها من مقاربة العالم وكوارثه
من خالل منظور اقتصادي إلى نظرة

أك ـثــر شـمــولـيــة .ج ــاءت تـلــك اللحظة
عندما كانت ،قبل خمسة عشر عامًا،
ترسل تقريرها الصحافي ،مغمورة
بــاملــاء إل ــى وسـطـهــا ،مــن مــديـنــة نيو
أورليانز املضروبة باإلعصار .تقول:
«كان إعصار كاترينا كارثة طبيعية
ولكن السبب في أنــه كــان مدمرًا إلى
تـلــك ال ــدرج ــة ف ــي نـيــو أورل ـي ــان ــز هو
أن املدينة كانت مهملة ألن سكانها
ك ــان ــوا ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــم فـ ـق ــراء وأف ـ ــرو
أم ـي ــرك ـي ــن .وق ـت ـه ــا أدرك ـ ـ ــت أن ـ ــه مــن
غ ـيــر امل ـم ـكــن ف ـصــل أزم ـ ــة املـ ـن ــاخ عن
املشاكل األخرى كاملساواة والتمييز
العرقي».
تـعــرضــت حــزمــة اإلص ــاح للنقد من
جهات عدة .العديد من الجمهوريني
قالوا بأن الصفقة الخضراء الجديدة
ن ــوع مــن االشـتــراكـيــة املـتـنـكــرة .ومــن
جهة الديمقراطيني ،كان النقد يتعلق
ب ــأن اإلص ـ ــاح امل ـق ـتــرح ف ــي الـصـفـقــة
ه ــو م ــن الـشـمــولـيــة بـحـيــث ال يمكن
تطبيقه على اإلط ــاق .جــوي بايدن،
الذي صار اآلن مرشح الديمقراطيني
للرئاسة ،وصف اإلصالح بأنه «إطار
م ـهــم» ولـكـنــه ال يــدعـمــه ك ـكــل .تعلق
نـعــومــي بــال ـقــول« :الـصـحـيــح هــو أن
الـصـفـقــة ال ـخ ـضــراء ال ـجــديــدة ليست
ً
بـ ــروتـ ــوكـ ــوال م ـنــاخ ـيــا ض ـي ـق ــا .إن ـهــا
نموذج فكري جديد كليًا ،إنها خطة
القتصاد ما بعد الوقود األحفوري.
لـ ـك ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــذري ضـ ـ ــروري
ضــرورة مطلقة ،فلم يعد لدينا وقت
لتغيير تدريجي .وفقًا للجنة األمــم
املتحدة للتغيرات املناخية (،)IPCC
س ــوف تــرت ـفــع درج ـ ــات الـ ـح ــرارة مع
استمرار املعدل الحالي لالنبعاثات
الغازية بحوالى ثالث درجــات حتى
نهاية ال ـقــرن .وح ــدوث اح ـتــرار قوي
ك ـهــذا ه ــو تـهــديــد لـنـسـبــة كـبـيــرة من
النظم الحيوية ل ــأرض ،ويمكن أن
يتسبب في إطــاق احتباس حــراري
خ ــارج التحكم الـبـشــري .ولـلـحــد من
االحترار إلى درجة ونصف الدرجة،
ي ـجــب خ ـفــض م ـس ـتــوى االن ـب ـعــاثــات
الغازية إلى النصف حتى عام .2030
هـ ــذه األرق ـ ـ ــام م ــوج ــودة أس ــاس ــا في
اتـفــاقـيــة بــاريــس للمناخ الـتــي خــرج
ترامب منها».
م ــع ذلـ ــك ،ف ــإن نـعــومــي كــايــن ح ــذرة
فـ ــي تـ ـف ــاؤلـ ـه ــا« :ل ـ ـقـ ــد جـ ـ ــرى تـنـفـيــذ
ال ـص ـف ـق ــة الـ ـج ــدي ــدة األصـ ـلـ ـي ــة New
 dealعندما كانت الــواليــات املتحدة
فــي حــالــة ك ـســاد .فـفــي وق ــت األزم ــات
يـكــون الـنــاس على اسـتـعــداد إلجــراء
ت ـغ ـي ـيــرات ك ـب ـيــرة .إن ــه أم ــر مـنـطـقــي،
ف ـل ـمــاذا س ـيــرغــب ال ـن ــاس ف ــي تغيير
امل ـج ـت ـم ــع درام ــاتـ ـيـ ـكـ ـي ــا حـ ــن ت ـكــون
الـ ـبـ ـط ــال ــة م ـن ـخ ـف ـض ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ً
مزدهرًا؟ إنه ليس أمرًا سهال ،ولكني
أظن أن حظوظنا في الحصول على
شـ ــيء ت ـقــدمــي كــالـصـفـقــة ال ـخ ـضــراء
الـجــديــدة هــي الـيــوم أكـبــر مما كانت
قبل الوباء».
تدعو كالين هذا بالقفزة التطورية،
فال حاجة ألن تتبع األزمة أو الكارثة
ع ـق ــائ ــد ص ــدم ــة ،إذ ي ـم ـكــن ل ـه ـمــا أن
يـصـبـحــا أس ــاس ــا ل ـل ـتــوق إلـ ــى شــيء
بداية
آخــر .وبهذه الطريقة يصيران
ً
ً
ملـجـتـمــع أك ـث ــر مـ ـس ــاواة واس ـت ــدام ــة.
الـ ـقـ ـب ــول ب ــال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن لـ ــم يـعــد
خ ـي ــارًا .أن ــا مقتنعة بــأنـنــا سنشهد
ب ـع ــد الـ ــوبـ ــاء ت ـغ ـي ـي ــرات مـجـتـمـعـيــة
هائلة ،تقول نعومي بثقة.

