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 تمهيد
رًا لنشر كتاٍب   ف الثاين من العقد الثاين من األلفية الثالثة وقتًاال يبدو النص . بينما  وأسبابهعرب التاريخ  لتقدم  اعن اكتساح مناسبًا ومبش ِّ

والنظام التعليمي يرتك طالبنا   ،فـ »األمهات واألطفال حياصرهم الفقرأكتب هذا، يقود بلدي أشخاٌص ذوو رؤية مظلمة للحظة احلالية:  
تتوسع وتنتشر«، وميكن   صرحيةواجلرمية والعصاابت واملخدرات سرقت أرواح الكثريين«، فنحن يف »حرٍب   ،الشباب حمرومني من املعرفة

 اإللقاء ابللوم يف هذا الكابوس على »هيكل القوى العاملي« الذي اجتث »األسس األخالقية والروحانية الكامنة يف املسيحية«.

القامت ألوضاع العامل خاطئ، وليس خاطئًا بنسبٍة قليلة، بل خاطئ خاطئ، سأوض ِّح أن هذا التقييم  يف الصفحات التالية،  
هذا الكتاب ال يدور حول الرئيس اخلامس واألربعني للوالايت املتحدة   ن  ال ميكن أن يكون أكثر خطأ من ذلك. ولكو خاطئ متاًما، 

ب ترشحه للرائسة بسنوات، وآمل أن يتجاوز الكتاب إدارته بعدة سنوات أخرى. إن ومستشاريه، وإمنا فكَّرت فيه قبل إعالن دوانلد ترام
تشمل هذه األفكار  و   ،األفكار اليت مهدت الطريق النتخابه هي يف احلقيقة أفكار واسعة االنتشار بني املثقفني والعامة من اليمني واليسار

هدٍف أمسى يف أي شيء سوى الدين. سأعرض  ة، وعدم القدرة على تصور تشاؤًما ابلطريقة اليت يسري هبا العامل، وابملؤسسات احلديث
كما  -التنوير  فهًما خمتلًفا للعامل، على أساٍس من احلقائق، وبوحٍي من ُمثُل التنوير، وهي: العقل والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدم. إنَّ ُمثُل  

 ي وقٍت مضى.خالدة، ولكنها اليوم أكثر صلًة ابلواقع من أ -آمل أن أوض ِّح 

إضافًة إىل الفضائل  ، األساسيةأبنه أحد الفضائل العلمية    -Communalism-شيوع املعرفة  عرَّف عامل االجتماع روبرت مرتون  
 Organized-والشك املنظم  - Disinterestedness-وغياب املصاحل  -Universalism-األخرى وهي العاملية 

Skepticism-  وُُتتصر إىل ،(CUDOS) ًللعلماء العديدين الذين شاركوا بياانهتم بروٍح تتبع فضيلة »شيوع املعرفة« وأجابوا  . حتية 
اإللكرتوين املغذي للعقل، والذي    Our World in Dataاستفسارايت بسرعٍة وبتعمق. ومن بينهم ماكس روزر، صاحب موقع 

يف نقاشاٍت عديدة يف اجلزء الثاين، يف القسم اخلاص ابلتقدم. أتقدم ابالمتنان أيًضا إىل   اكانت أفكاره ورؤاه الثاقبة وكرمه ال غىن عنه
قي ِّمان    ان، ومها مصدر Gapminderأوال روزلينج وهانس روزلينج من مؤسسة  وإىل    HumanProgress  مشروع  ماراين تويب من

مأساًة ملن يتبعون العقل والعلم والنزعة اإلنسانية   2017كان هانس شخًصا ملهًما ومثَّلت وفاته يف عام    ، لقدآخران لفهم وضع البشرية
 والتقدم.

وحتتفظ  وإىل املعاهد واملؤسسات اليت جتمع البياانت    ،أتقدم ابالمتنان أيًضا إىل علماء البياانت اآلخرين الذين أثقلت عليهم 
(، واتمار إبنر )مؤشر التقدم االجتماعي(، وكريستوفر فاريس،  PRRIهبا: كارلني بومان، ودانييل كوكس )املعهد العام لبحوث الدين 

 Science  -أبطال العلم  (، وآندرو جيلمان، وايئري غيتزا، وأبريل إجنرام )HumanProgress  -التقدم البشري  وتشيلسيا فوليت )
Heroes)  ،إلدارة الطوارئ(،    ش )إدارة مكافحة احلرائق األمريكية/الوكالة الفيدراليةوجيل اينوخا )مكتب إحصاءات العمل(، وجايل كيل

(، ومونيت  GDELTوألينا كولوش )جملس األمن القومي(، وكاليف ليتارو )مشروع قاعدة البياانت العاملية لألحداث واللغة والنربة 
  -بروس ماير، وبرانكو ميالنوفيتش )البنك الدويل(، وروبرت موجاه )مرصد جرائم القتل ، و (Polity Projectمارشال )

Homicide Monitor  (، وبيب ا نوريس )مسح القيم العاملية(، وتوماس أولشانسكي )إدارة مكافحة احلرائق األمريكية/الوكالة



 Uppsala  -سون )برانمج أوبساال لبياانت الصراعات  (، وترييز بيرت Science Heroesالفيدرالية إلدارة الطوارئ(، آميي بريس )
Conflict Data Program)  ومارك بريي، وليوانردو برادوس دي ال إسكورسا، وستيفن رادليت، وأوك ريبما )مشروع ،Clio 

Infra    التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابع ملنظمة)( وهاان ريتشي ،Our World in Data وسيث ،)ستيفنز ديفيدوتيز  
(، وكايال توماس، وجينيفر  Uppsala Conflict Data Programخافيري سوليفان، وسام توب )  وجيمس)مؤشرات جوجل(، 

التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان   Clio Infraترومان )مكتب إحصاءات العدل(، وجني توينج، وابس فان ليوين )مشروع  
 (، وجاسنت وولفرز.Science Heroes)  )مسح القيم العاملية(، وبيلي وودووردويلزيل  اللتا، وكريستيان  ، وكارلوس فياالقتصادي(

كلٌّ من ديفيد دويتش، وريبيكا نيوبرجر جولدشتاين، وكيفن كيلي، وجون مويلر، وروزلني بينكر، وماكس روزر، وبروس    قرأ 
وأفادتين أيًضا تعليقات اخلرباء الذين قرؤوا فصواًل أو مقتطفات، ومنهم سكوت شناير، مسودة الكتاب أبكمله وقدَّموا يل نصائح قي ِّمة. 

جريميي إجنالند، وبول إيوالد، وجوشوا جولدشتاين، وإيه سي جرايلينج، وجوشوا جرين، وسيزار هيداجلو،  كوزمايدز، و أرونسون، وليدا  
جايسون نيمريو، وماثيو نوك، وتيد نوردهاوس، وآنتوين  وجودي جاكسون، ولورنس كراوس، وبرانكو ميالنوفيتش، وروبرت موجاه، و 

 ابجدن، وروبرت بينكر، وسوزان بينكر، وستيفن رادليت، وبيرت سكوبلك، ومايكل شيلينربجر، وكريستيان ويلزيل.

وأجاب بعض األصدقاء والزمالء اآلخرين عن بعض األسئلة أو قدموا بعض االقرتاحات املهمة، ومنهم تشارلني آدامز، وروزاليند   
آردن، وآندرو ابملفورد، ونيكوالس بومارد، وبرااين بوتويل، وستيوارد براند، وديفيد ابيرن، وريتشارد دوكينز، ودانييل دينيت، وجريج 

، وابري التزر، ومارك ليال، وكارن لونج، وآندرو ماك، ومايكل  روز إيستوب، ونيلس بيرت جليديتش، وجينيفر جاك  وإمييليإيسرتبروك،  
ماك كولو، وهاينر ريندرمان، وجيم روسي، وسكوت ساجان، وسايل ساتل، ومارتن سيليجمان، ومايكل شريمر. وأتقدم بشكٍر خاص 

إجنل، ودانييل جلربت، وريتشارد ماك انيل، وكاثرين سيكينك،   وجيمسريسيه كروساس،  إىل زمالئي جبامعة هارفارد مازرين ابانجي، وم
 ولورنس سامرز.

جهودمها البطولية يف مجع البياانت وحتليلها وُتطيطها بيانيًّا، وكيهاب اينج على إجراء العديد  وأشكر راي هوارد ولوز لوبيز على   
 وبيا على تصميم الرسوم البيانية األنيقة وعلى اقرتاحاهتا خبصوص الشكل واجلوهر.من حتليالت االحندار. وأشكر أيًضا إيالفينيل س

إرشادهم وتشجيعهم خالل أان ممنت بشدة للمحررين ويندي وولف وتوماس بني، ولوكيل أعمايل األدبية جون بروكمان، على  
 رة، تعلمُت واستفدُت كثريًا من عملها.مراحل املشروع. نقَّحت كاتيا رايس مثانية كتب من أتليفي حىت اآلن، ويف كل م

أوجه شكرًا خاًصا إىل عائليت روزلني وسوزان ومارتن وإيفا وكارل وإيريك وروبرت وكريس وجاك وديفيد وايئل وماركو وسولومون  
 ودانييل، وخصوًصا ريبيكا، معل ِّميت وشريكيت يف تقدير قيمة ُمثُل التنوير العليا.

  



 الجزء األول:

 التنوير

استيعابه الحقائق الواضحة عن معاناة البشر، والمطالب الواضحة  كان الحس العام في القرن الثامن عشر، و »
 .«للطبيعة البشرية، بمثابة مغطس للتطهير األخالقي للعالم

 نورث وايتهيدألفريد    -

  



على مدار عقوٍد عديدة من إلقاء احملاضرات العامة عن اللغة والعقل والطبيعة البشرية، تلقيت بعض األسئلة الغريبة، مثل: ما هي أفضل 
 سأستطيع رفع حمتوايت عقلي على اإلنرتنت؟ هل السمنة املفرطة أحد أشكال العنف؟مىت  ؟  كائنات واعيةلغة؟ هل احملار والصدف  

حماضرٍة شرحُت فيها فكرة مألوفة بني العلماء وهي أن احلياة العقلية تتكون من السؤال األكثر لفتًا للنظر تلقيته بعد   ن  ولك
 رفعت إحدى الطالبات من اجلمهور يدها وسألتين:  ، حيثأمناط من النشاط يف أنسجة املخ 

 ؟«من أجله  أن أحيا»ما الذي يجب  

 تُكن ساخرة وال تنتاهبا أفكار انتحارية، وإمنا ينتاهبا فضول أصيل حول كيفية العثور على  أوضحت نربة الطالبة البسيطة أهنا مل 
ال    املعىن واهلدف إذا كان آخر ما يتوصل إليه العلم يهدم املعتقدات الدينية التقليدية اليت تتمحور حول الروح اخلالدة. تقول سياسيت إنه

- ، وفاجئين أيًضا، أنين استجمعت إجابة ذات مصداقية إىل حدٍ  معقول. أذكر أنين قلت يوجد سؤال غيب. ومما فاجأ الطالبة واجلمهور
 ما يلي:  -بعد حتريفه قلياًل ابلتأكيد بفعل الذاكرة وحضور الذهن متأخرًا

وسيلًة الستكشاف األمور املهمة    ابلعقللقناعاتك، وهكذا فأنتِّ تلتزمني    أسباب عقليةمبجرد طرحك هذا السؤال، فأنتِّ تبحثني عن  
 لكِّ وتربيرها. وللحياة أسباب كثرية!

، ميكنكِّ تنقيح ملكتك العقلية نفسها عرب التعلُّم واجلدال، وميكنكِّ  االزدهارلديكِّ القدرة على فإن  بصفتكِّ كائنًا حسَّاًسا،   
احلالة البشرية من خالل الفنون والعلوم اإلنسانية. ميكنكِّ حتقيق  عن طريق العلم، والتبصُّر يف البحث عن تفسريات من عامل الطبيعة  

ومن مث مسح لكِّ ابلوجود. ميكنكِّ تقدير مجال    ،أقصى استفادة من قدراتك يف االستمتاع والرضا، وهذا هو ما مسح ألسالفكِّ ابالزدهار
اليت أدامت احلياة فيها نفسها، ميكنكِّ بدوركِّ أن حتاويل إدامة احلياة أيًضا.    السنواتأنتِّ وريثة مليارات  عامل الطبيعة والثقافة وثرائهما.  

وميكنكِّ االستمتاع بنعمة اللطف    -القدرة على اإلعجاب واحلب واالحرتام واملساعدة وإظهار الرفق والشفقة-حس التعاطف  لقد ُوهبتِّ  
 والزمالء.  املتبادل بني األصدقاء وأفراد األسرة

ما تتوقعينه أو تريدينه  منح اآلخرين  تقع مسؤولية فإن على عاتقك  ، وحدك أايًّ من هذا ال خيصكِّ  خيربكِّ أبن  العقلوألن  
تعزيز رفاهة الكائنات احلسَّاسة األخرى عرب حتسني مستوى احلياة والصحة واملعرفة واحلرية والوفرة واألمن واجلمال  إذ ميكنكِّ  لنفسك،  
أن حنق ِّق تقدمًا يف  فإن  إبمكاننا  أننا عندما نتعاطف بعضنا مع بعض ونطب ِّق براعتنا يف تطوير احلالة البشرية،    يرينا  التاريخ إن  والسالم.  

 كنكِّ املساعدة يف مواصلة ذلك التقدم.هذا اجملال، ومي

ال يُعد تفسري معىن احلياة من املهام الوظيفية املعتادة ألساتذة العلوم املعرفية، ومل أُكن ألحتلى ابجلرأة لإلجابة عن سؤاهلا لو   
هلا  فُت أنين كنُت أوجه الشخصية املشكوك يف قيمتها. ولكنين عر كانت اإلجابة تعتمد على معرفيت الفنية املتخصصة أو على حكميت 

 جمموعة االعتقادات والقيم اليت تشكَّلت منذ أكثر من قرنني واليت تتصل ابلواقع اآلن أكثر من أي وقٍت مضى، وهي: ُمثُل التنوير.

تعزيز ازدهار البشر واضًحا ومبتذاًل وقدميًا، ولكنين  لوالتعاطف    العقل  تسخريقد يبدو املبدأ التنويري القائم على أن إبمكاننا   
إىل دفاٍع    -والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدم  العقلأي  -ألَّفت هذا الكتاب ألنين أدركت أنه ليس كذلك يف احلقيقة، إذ حتتاج ُمثُل التنوير  



ذين سيعيشون أكثر من مثانية عقود، واألسواق اليت ال  األطفالنِّعَمها مثل:  نسل ِّم بوجود  فنحن ،خملٍص اآلن أكثر من أي وقٍت مضى
اليت تقضي على  وأقراص الدواء  إبشارٍة أخرى منها،  يغمرها الطعام، واملياه النظيفة اليت تتدفق إبشارٍة من أصابعنا، والنفاايت اليت ُتتفي  

ومنتقدي  ا الاليت ميكنهن السري يف الشوارع أبماٍن،  أي عدوى مؤملة تصيبنا، وأبنائنا الذين مل تعُد احلكومات ترسلهم إىل احلروب، وبناتن
وكل معارف العامل وثقافاته موجودة يف جيبك. ولكن هذه مجيعًا إجنازات اإلنسان،  ،  للقتليتعرضون للسجن أو  أصحاب السلطة الذين ال  

واألخطار الفتاكة جزءًا طبيعيًّا من الوجود يف وليست حقوقًا كونية مكتسبة ابلوالدة. يشك ِّل كلٌّ من احلرب والندرة واألمراض واجلهل 
. نعرف أن دول العامل قد تعود إىل تلك الظروف -بل ويف واقع سكان املناطق األقل حظًّا من العامل-ذاكرة العديد من قرَّاء هذا الكتاب  

 البدائية بسهولة، لذا نتجاهل إجنازات التنوير على مسؤوليتنا اخلاصة.

الشابة، تذكرت يف مواقٍف عدة احلاجة إىل إعادة توضيح مبادئ التنوير )الذي يُطلق عليه  تلك  سؤال  ت يف السنوات اليت تل 
ق الوارد  أيًضا النزعة اإلنسانية واجملتمع املفتوح والليربالية العاملية أو الكالسيكية(. ليست األسئلة الشبيهة بسؤاهلا واليت تصلين يف صندو 

ل: »عزيزي األستاذ بينكر، ما نصيحتك لشخٍص أخذ األفكار املذكورة يف كتبك والعلم على حممٍل هي فقط ما يذك ِّرين بذلك، )مثا
حريف وأصبح يرى نفسه جمموعة ذرات؟ أو آلة ذات مدى حمدود من الذكاء انبثقت من جينات أاننية وتسكن الزمكان؟«(، وإمنا يذكرين  

متشائمني وهتكميني من  اٍض أسوأ من الفزع الوجودي، فيمكن أن جيعل الناس  به أيًضا أن نسيان مدى التقدم البشري قد يؤدي إىل أعر 
ههم حنو بد ائل  املؤسسات القائمة على مبادئ التنوير واليت تكفل هذا التطوير مثل الدميقراطية الليربالية ومنظمات التعاون الدويل، ويوج ِّ

 رجعية.

أخرى من الطبيعة البشرية، مثل: الوالء للقبيلة، واإلذعان    بَ صراٍع دائم مع جوانعقل البشري، ولكنها يف  إنَّ ُمثُل التنوير نتاٌج لل 
شهد العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين ظهور حركات  لقد  احملن واملصائب.  للُسلطة، والتفكري السحري، ولوم مرتكيب الشرور على  

جهنمية، وأنه ال ميكن أن يقاوم هذه الفصائل سوى قائد قوي يعيد    يا« سياسية تدَّعي أن هناك فصائل خبيثة حتيل بلداهنا إىل »ديستوب
تشري إىل أن مؤسسات  و  كثرٍي من أعىت معارضيها،  هيكلة البلد ليجعله »عظيًما مرة أخرى«. حثت على هذه احلركات رواية تشيع بني  

فاقًا مرعبًا على أن حتطيم هذه املؤسسات سيجعل العامل  وأن كل جوانب احلياة يف أزمة متفاقمة، فالطرفان متفقان ات ،احلداثة قد فشلت
ويصعب العثور على رؤية إجيابية ترى مشكالت العامل على خلفية التقدم الذي تسعى إىل اإلضافة إليه عرب حل تلك  مكااًن أفضل. 

 .بدورها أيًضااملشكالت  

فك ِّر فيما شخَّص به شرياز ماهر، احمللل  فمل تُكن واثًقا بعد من حاجة ُمثُل النزعة اإلنسانية التنويرية إىل دفاٍع مستميت،  إذا  
للحركات اإلسالمية الراديكالية، مشكلتنا: »الغرب خيجل من قيمه، وال يدافع علنًا عن الليربالية الكالسيكية« فنحن كما يقول: »غري  

ي تُربكنا«. قارن بني هذا وبني الدولة اإلسالمية، اليت »تعرف ما ترمز إليه ابلتحديد«، ولديها يقني »مغٍر للغاية«. وهو  واثقني منها، فه
 يعرف ما يتحدث عنه، مبا أنه كان من قبل قائًدا إقليميًّا جملموعة جهادية تُدعى حزب التحرير.

 
  المترجم - اليوتوبيا أو الفاضلة المدينة مقابل وهي الفاسدة، المدينة أي



أصعب اختباراهتا، عربَّ االقتصادي فريدريش  اجتيازها   وقٍت طويل من ، أي ليس بعد1960وبتأمل املثل الليربالية يف عام  
ال بد إذًا من إعادة صياغتها بلغٍة األجيال  فللحقائق القدمية أن حتتفظ مبكاهنا يف عقل اإلنسان،    هايك عن مالحظاته قائاًل: »إذا أريدَ 

طل مع االستخدام ويتوقف عن التعبري عن معىن حمدد. رمبا تظل الالحقة ومفاهيمها. فما قد يكون يف حلظٍة ما أقوى التعبريات، قد يب
ن الكلمات مل تعُد تنقل نفس القناعات، حىت وإن كانت تشري إىل مشكالٍت ما تزال  ن  األفكار األساسية صاحلة يف كل وقت، ولك

 قائمة«.

سأعرض يف البداية    ،دي والعشرين ومفاهيمههذا الكتاب هو حماوليت إلعادة صياغة وتوضيح ُمثُل التنوير بلغٍة القرن احلاإن   
العلوم احلديثة؛ من حنن ومن أين جئنا وما التحدايت املاثلة أمامنا وكيف ميكننا التغلب عليها.  إطارًا لفهم احلالة البشرية استناًدا إىل 

ثُل ابلطريقة املمي ِّزة للقرن احلادي والعشرين: البياانت! تكشف هذه النظرة املستندة إىل األ
ُ
دلة  وأخص ِّص أغلب الكتاب للدفاع عن تلك امل

، فالتنوير جنح ابلفعل! بل رمبا هو أعظم قصة حدثت واندرًا ما تُروى. وألن التغين ِّ هبذا  مل ساذجأملشروع التنوير عن أنه مل يُكن جمرد  
ثُل،  كالعقلالنصر اندر، يندر أيًضا تقدير قيمة ُمثُله  

ُ
فإن  املثقفني واملفكرين   والعلم والنزعة اإلنسانية. وبداًل من اإلمجاع على هذه امل

أرى أنَّ ُمثُل التنوير محاسية وملهمة ونبيلة، بل وحىت سبب كاٍف للحياة، إذا  إنين  ك وأحيااًن ابحتقار. اليوم بال مباالة وتشكُّ يعاملوهنا  
 قدَّرانها حق قدرها.

  



 الفصل األول

أ على الفهم  !تجرَّ
عبارة عن »خروج اإلنسان من حتت هذا العنوان، أجاب إميانويل كانط أبنه  1784ما هو التنوير؟ يف مقال منشور يف عام 

أعلن كانط أن شعار  .  «السلطة الدينية أو السياسيةوقواعد دوغما »قصوره الذي جلبه على نفسه« وخضوعه »يف كسٍل وُجنب« ل
نع  !« وأن مطلبه األساسي هو حرية الفكر والتعبري. وقال: »ال ميكن أن تُعقد يف أحد العصور معاهدة متالتنوير هو »جترَّأ على الفهم

، إذ ستكون هذه جرمية يف حق الطبيعة البشرية، اليت يكمن  أبناء العصور الالحقة من توسيع بصريهتم وزايدة معرفتهم وتصحيح أخطائهم
 مصريها ابألحرى يف هذا التقدُّم«.

بداية  وير يف كتاب »جند تعبريًا ينتمي إىل القرن احلادي والعشرين عن الفكرة ذاهتا يف دفاع الفيزايئي ديفيد دويتش عن التن 
 «. يقول دويتش إننا إذا جرؤان على الفهم، يصبح التقدم ممكنًا يف كل اجملاالت العلمية والسياسية واألخالقية:الالهناية

سببُها نقُص المعرفة...المشكالت   -كل الشرور–التفاؤل )بالمعني الذي سُقته( هو نظريٌة ترى أن كل اإلخفاقات 
م بعُض المشكالت بالصعوبة، لكن من حتمية الحدوث؛ ألن   معرفتنا ستكون دوًما أبعد ما يكون عن الكمال. تتاسِّ

الخطأ أْن نخلط بين هذه وبين تلك التي لن ُتحلا على األرجح. المشكالت قابلة للحل، وكلُّ شّرٍ بمنزلة مشكلةٍ  
ها. الحضارة المتفائلة منفتحة ال تخشى االبتكار، وتقوم على تق اليد النقد. إن مؤسساتها ُتطّوُِّر من نفسها  يمكن حلُّ

 دائًما، وأهم معرفةٍ تمّثِّلها هي معرفُة كيفيةِّ الكشف عن األخطاء واستبعادها.

حُتدد بدايتها وهنايتها مبراسٍم مثل األوملبياد مثاًل، ومل  مل  ما هو التنوير؟ ال توجد إجابة رمسية، ألن احلقبة املذكورة يف مقالة كانط   
كان يف الثلثني األخريين من القرن الثامن عشر، رغم أنه انبثق عن الثورة  مبادئها يف قَسٍم أو عقيدة. من املتفق عليه أن التنوير    يُنص على

العلمية وعصر العقل يف القرن السابع عشر وامتد حىت أوج الليربالية الكالسيكية يف النصف األول من القرن التاسع عشر. التمس مفك ِّرو  
حالة البشرية«، مدفوعني بتحدي العلم واالستكشاف للحكمة السائدة، وواعني بسفك الدماء الناتج عن لل»وير فهًما جديًدا  عصر التن

فرة من األفكار، وكان بعضها متناقضًا،  و هذه احلقبة  يف كانت    وشجعتهم على ذلك سهولة حركة األفكار واألفراد.احلروب الدينية،  
 والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدم.  العقلولكن تربطها أربعة موضوعات هي  

غري قابل للتفاوض. مبجرد أن تبدأ مبناقشة سؤال "ما الذي جيب أن حنيا من أجله؟" )أو أي سؤال    فالعقل،  العقلعلى رأسها   
عقالنية أو مربرة أو صحيحة ومن مث جيب أن يصدقها اآلخرون أيًضا، تكون قد ألزمت    -نتمهما كا-آخر(، طاملا أصررَت أن إجابتك  

إذا كان هناك ما جيمع بني مفك ِّري التنوير، فهو اإلصرار على أننا  ، وبوضع معتقداتك حمل احملاسبة وفق معايري موضوعية.  ابلعقلنفسك  
صانعي األوهام مثل اإلميان أو الدوغما أو الوحي أو السلطة أو الفتنة أو  يف فهم عاملنا بكل طاقتنا، وال ننتكص إىل   العقلنطبق معيار  

 التصوف أو التنجيم أو الرؤى أو احلدس أو التحليل التأويلي للنصوص املقدسة.

وأظهر    ،بشرية مهتم بشؤون اإلنسان  ما دفع معظم مفك ِّري عصر التنوير إىل رفض اإلميان إبله ذي صفاتٍ كان العقل هو  
الكتب املقدسة بشري أكثر من الالزم، وأن الظواهر    مؤلفي  أسلوب استخدام العقل أن القصص املأثورة عن املعجزات مثار شك، وأن

دواًن عن غريه منزهًا    الطبيعية حتدث دون اعتباٍر لرفاهة البشر، وأن خمتلف الثقافات تؤمن آبهلة متعارضة وتنايف بعضها بعًضا، ليس أحدها



رغم كل ذلك، مل يُكن كل تصوروه بثالثة أضالع«(. كتب مونتسكيو: »لو كان للمثلثات إله، لمثلما  ) ،عن أن يكون نتاج اخليال
)وهؤالء خيتلفون عن املؤمنني ابأللوهية واألداين(، أي كانوا يعتقدون أن هللا قد   امفك ِّري عصر التنوير ملحدين، بل كان بعضهم ربوبيًّ 

اليت كانت تستخدم كلمة »هللا« للتعبري عن  ابلواحدية، مؤمنني  خلق الكون مث ابتعد ومسح له ابلسري وفًقا لقوانني الطبيعة، وكان بعضهم  
 قدسة الذي يضع التشريعات وحيقق املعجزات ويتخذ له ولًدا.قوانني الطبيعة، ولكن جلأت قلة منهم إىل إله الكتب امل

من جانب، واالدعاء غري املعقول أن البشر كائنات فاعلة   العقلخيلط كثرٌي من الكتاب اليوم بني أتييد التنوير الستخدام  
بينوزا وتوماس هوبز وديفيد هيوم وآدم مسيث  عقالنية متاًما. هذا اخللط أبعد ما يكون عن الواقع التارخيي، فاملفك ِّرون مثل كانط وابروخ س

كانوا علماء نفس فضوليني للعلم وواعني متاًما بنواقصنا وعواطفنا الال عقالنية، وأصروا أننا ال ميكن أن نتغلب على مصادر محاقتنا  
 ائعة ليست منطقية.ضروري بصورٍة خاصة ألن عادات تفكريان الش  العقلابنتقادها وحتديها. فتعمُّد استخدام  الشائعة إال  

كانت الثورة العلمية ثوريًة بطريقة يصعب علينا  من أجل فهم العامل.    العقل، أي تنقيح  يقودان ذلك إىل املثال الثاين، وهو العلم 
الرجل اإلجنليزي  فهم ستوى  عادية يف نظر معظمنا. يذك ِّران املؤر ِّخ ديفيد ووتون مباآلن أصبحت اكتشافاهتا  إذ اليوم فهمها وتقديرها،  

 كما يلي:  1600املتعل ِّم يف عشية الثورة يف عام  

رغم عدم  المستذئبين،  يؤمن بأن الساحرات يمكنهن استحضار العواصف التي تغرق السفن في البحر...ويؤمن ب
لت رجال أوديسيوس  وجود أّيٍ منهم في إنجلترا، فهو يعرف أنهم موجودون في بلجيكا...ويؤمن أن كيركي حوا

ى خنازير فعاًل. يؤمن أن الفئران تتولد عشوائيًّا في أكوام القش، ويؤمن بالسحرة المعاصرين...ورأى قرن إل
 وحيد القرن، في حين لم يَر وحيد القرن نفسه.

دهان إذا ُوضع على خنجر كان قد أحدث جرًحا، يؤمن بأن جثة القتيل تنزف في حضور القاتل، ويؤمن بوجود 
ويؤمن بأن شكل النبات أو لونه أو ملمسه يشيران إلى كيفية عمله عالًجا لبعض األمراض فسيُشفى هذا الُجرح. 

ألن هللا صمام الطبيعة كي يفسِّّرها اإلنسان. ويؤمن أنه من الممكن تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، إال أنه  
ن قوس قزح عالمة من هللا الخواء، ويؤمن بأيشك في أن يعرف أحدٌ كيف يفعل ذلك. ويؤمن بأن الطبيعة تمقت  

وأن المذنابات تنذر بالشر. إنه يؤمن بأن األحالم تتنبأ بالمستقبل إذا عرفنا كيف نفسِّّرها تفسيًرا صحيًحا، ويؤمن  
 بالطبع بأنا األرض ثابتة والشمس والنجوم تدور حول األرض مرة كل أربعة وعشرين ساعة.

فحسب،   بعد مرور قرٍن وثُلث القرن، مل يعُد َسَلف هذا الرجل اإلجنليزي املتعل ِّم يصدق أايًّ من هذه األمور، فلم يُكن هذا هرواًب من اجلهل
بل من الرعب أيًضا. يشري عامل االجتماع روبرت سكوت أنَّه يف العصور الوسطى »أسهم االعتقاد بتحكُّم قوة خارجية يف احلياة اليومية  

 «، فقال:امجاعيً   يشبه ارتياابً   حبدوث ما

كانت العواصف الممطرة والرعد والبرق وهباات الريح وكسوف الشمس وخسوف القمر وموجات البرد والحر 
»عفاريت    تنتيجًة لذلك، سكنو  ،فترات الجفاف والزالزل ُتعد عالمات وإشارات على سخط هللا على اإلنسانو 

أصبح البحر ميدان إبليس، والغابات مسكونة بوحوش الفرائس والغيالن  ف ،الخوف« كل ميادين الحياة
والساحرات والشياطين، واللصوص والسفاحين الحقيقيين...وبعد انسدال الظالم امتأل العالم بالنُُذر التي تنبئ  

 خسوف القمر وعواء الحيوانات البرية.باألخطار من كل نوعٍ، مثل: المذنابات والنيازك والشُهُب و 

التشكُّك وقابلية اخلطأ -اهلروب من اجلهل واخلرافة ملفك ِّري عصر التنوير مدى خطأ حكمتنا السائدة، وكيف أن الطرق العلمية  أوضح 
 لكيفية الوصول إىل املعرفة املوثوقة.مناذج  هي    -والنقاش املفتوح واالختبار التجرييب



بني مفك ِّري التنوير الذين اختلفوا  تشمل تلك املعرفة فهم أنفسنا، فكانت احلاجة إىل »علم خاص ابإلنسان« موضوعًا ربط   
يف أموٍر أخرى كثرية، ومنهم مونتسكيو وهيوم ومسيث وكانط ونيكوال ماركيز كوندورسيه ودنيس ديدرو وجان داملبري وجان جاك روسو  

تقادهم أبن هناك شيئًا امسه الطبيعة البشرية، ميكن دراسته دراسة علمية، أول املمارسني لعلوٍم مل يُطلق  جعلهم اعوجيامباتيستا فيكو.  
عاطفة واألمراض النفسية من حيث اآلليات املادية  كانوا علماء أعصاب معرفيني حاولوا تفسري الفكر والعليها اسم سوى بعد قرون.  

كانوا علماء نفس  ا متييز احلياة يف احلالة الطبيعية وحتديد الغرائز احليوانية »املغروسة فينا«.  لعمل املخ، وكانوا علماء نفس تطوري حاولو 
منا، ونواقص قصر النظر اليت تفسد أفضل خططنا. وكانوا علما  دان، والعواطف األاننية اليت تقس ِّ ء  كتبوا عن املشاعر األخالقية اليت توح ِّ

رين واملستكشفني عن أي بياانت عن العموميات البشرية وتنوع التقاليد واألعراف بني خمتلف ثقافات  أنثروبولوجيا نقَّبوا يف حكاايت املساف
 العامل.

رأى مفك ِّرو عصر العقل والتنوير حاجًة ماسة إىل تنقلنا فكرة الطبيعة البشرية العاملية إىل موضوٍع اثلث هو النزعة اإلنسانية.   
مطاردين بذكرى اترخيية لقروٍن من املذابح الدينية، مثل: احلروب الصليبية وحماكم التفتيش ومطاردة  أساٍس علماين لألخالقية، ألهنم كانوا  
وضعوا ذلك األساس مبا نسميه اآلن النزعة اإلنسانية، اليت تفض ِّل رفاهة األفراد من الرجال والنساء  الساحرات واحلروب الدينية يف أورواب.  

، أي اليت حتس ابملتعة واألمل والرضا والكرب،  احلسَّاسةالكائنات  فاألفراد ُهم أو األمة أو الدين.  واألطفال على جمد القبيلة أو العرق
السعادة القصوى ألكرب عدٍد من    توفريبني البشر على املعاانة واالزدهار، سواء كانت يف إطار    القدرة العامليةكانت  وليست اجملموعات.  

 .كما قالوا  الناس أو يف إطار إلزاٍم قطعي مبعاملة الناس بوصفهم غاايت بداًل من وسائل، هي ما استدعت اهتمامنا األخالقي

تنا الطبيعة البشرية لتلبية النداء، ألننا ُوهِّبنا حِّ   عليه أيًضا اإلحسان والشفقة    ن، الذي يطلقو التعاطفس  وحلسن احلظ، أعدَّ
ابلنظر إىل أننا مزودون ابلقدرة على التعاطف مع اآلخرين، ال ميكن ألي شيء أن مينع دائرة التعاطف من التوسع من األسرة    واملواساة.

ن اجملموعات اليت ننتمي  ه ال ميكن أن يوجد يف أنفسنا أو يف أيٍ  معندما حيثنا العقل على إدراك أنوالقبيلة لتشمل كل البشرية، وخاصًة 
 إليها شيء متفرد ابالستحقاق، فنحن مرغمون على العاملية: أي قبول كوننا مواطنني يف هذا العامل.

دفع اإلحساس اإلنساين مفك ِّري التنوير إىل إدانة العنف الديين، إضافًة إىل األفعال الوحشية العلمانية يف عصرهم، ومنها:   
ام بسبب جناايت اتفهة مثل سرقة املعروضات واالعتداء على أراضي الغري للصيد، والعقوابت السادية مثل  العبودية، والطغيان، واإلعد

التكسري ابلعجلة واحلرق حيًّا. يُطلق على التنوير أحيااًن الثورة اإلنسانية ألنه أدى إىل القضاء على  اجللد والبرت واخلوزقة ونزع األحشاء و 
 شائعة بني خمتلف احلضارات لعدة ألفيات.املمارسات الوحشية اليت كانت  

ًما، فال ميكن أن يُعد أي شيء آخر كذلك، وهو ما يصل بنا إىل   إذا مل يُكن القضاء على العبودية والعقوابت القاسية تقدُّ
ما فكرايًّ  والعاملية، قد حتُ املثال الرابع من ُمثُل التنوير. مع تطوُّر فهمنا للعامل بفعل العلم، وتوسُّع دائرة تعاطفنا بفعل العقل   دِّث البشرية تقدُّ

 وال أن حتاول إعادة الزمن للوراء وصواًل إىل عصٍر ذهيب ضائع.وأخالقيًّا. ليس عليها أن تذعن ملآسي احلاضر وال عقالنيته،  



والقوانني واجلدلية   حانيةالرو  واإلميان الرومانسي يف القرن التاسع عشر ابلقوىاخللط بني اإلميان التنويري ابلتقدم ال ينبغي   
ا  اليوتوبي  حنووالكشف الروحاين الصويف واألقدار و»عصور اإلنسان« والقوى التطورية اليت تدفع البشرية يف اجتاٍه صاعد والصراعات  

، عادايًّ زايدة معرفتهم وتصحيح أخطائهم«، فإن هذا اإلميان ابلتقدم كان  ...: »اليت ذكرانها  )املدينة الفاضلة(. وكما تشري عبارة كانط
ا وآدابنا، وفكَّران يف طرٍق لتحسينها، وجرَّبناها، وأبقينا منها على ما جيعل  نإذا تتبعنا مسار قوانين كان خليطًا من العقل والنزعة اإلنسانية.  و 

من خالل دورة النظرية والتجربة، ويوض ِّح  فالعلم نفسه يتحرك ببطٍء إىل األمام  دريج.  الناس أفضل، ميكننا أن جنعل العامل مكااًن أفضل ابلت
 تطوره املتواصل، واملتداخل مع بعض االنتكاسات والنقض الداخلي، مدى إمكانية التقدُّم.

ربة الفنية  أصحاب اخلملالءمة اجملتمع  تصميمكما ال جيب اخللط بني مثال التقدم من جانب، واحلركة من أجل إعادة  
أنكرت  سكوت احلداثة السلطوية الفائقة.    جيمس)التكنوقراط( واملخط ِّطني يف القرن العشرين، وهو ما أطلق عليه خبري العلوم السياسية  

مشروعات    صمَّم احلداثيونهذه احلركة وجود الطبيعة البشرية، ابحتياجاهتا الفوضوية إىل اجلمال والطبيعة والتقاليد واحلميمية االجتماعية.  
للتجديد احلضري تستبدل ابألحياء النابضة ابحلياة طرقًا سريعة ومباين متعددة الطوابق وساحات مفتوحة والعمارة الوحشية أو اخلام،  

كانت نظريتهم أنَّ: »البشرية ستولد من جديد، وحتيا ضمن عالقٍة متناسقة ابلُكل«. رغم ربط  وكأهنا لوحات بيضاء فارغة دون اتريخ.  
ًما.التقدُّمهذه التطويرات أحيااًن بكلمة   هه النزعة اإلنسانية ليس تقدُّ م الذي ال توج ِّ  ، إالَّ أنَّ استخدامها كان مثريًا للسخرية، فالتقدُّ

من صنع البشر  اليت فاألنظمة   ،ى املؤسسات البشرية بداًل من حماولة تشكيل الطبيعة البشريةأيمل التنوير أن يرك ِّز التقدُّم عل 
 تسخري العقل يف حتسني أحوال البشر.مثل احلكومات والقوانني واألسواق واملدارس واهليئات الدولية هي اهلدف الطبيعي ل

كم وال مرادفًا للمجتمع، وال جتسيًدا للروح األممية وال الدينية وال ضمن منظومة التفكري هذه، ال تُعد احلكومة مرسوًما إهليًّا ابحل 
فعال  العرقية. إهنا اخرتاع بشري، متفق عليه ضمنيًّا يف عقٍد اجتماعي، مصمَّم لتعزيز رفاهة املواطنني عرب تنسيق سلوكياهتم وصرفهم عن األ

فكما قال أشهر نواتج التنوير، إعالن االستقالل األمريكي:  عًا أثرًا سلبيًّا.  األاننية اليت قد تكون مغرية لكل األفراد ولكنها ترتك فيهم مجي
احلق يف احلياة واحلرية والسعي وراء حتقيق السعادة، تؤسَّس احلكومات بني الناس، وتستمد سلطاهتا العادلة من موافقة    من أجل كفالة

 احملكومني.

للوالايت   املؤسسنيفكَّر ُكتَّاب مثل مونتسكيو وتشيزاري بيكاراي واآلابء اقد توزيع العقوابت، و من بني سلطات احلكومة  
فقالوا إنَّ العقوبة اجلنائية ليست تفويًضا بتطبيق العدالة الكونية، وإمنا    ،املتحدة من جديٍد يف الرخصة املمنوحة للحكومة إبيذاء مواطنيها

أنَّ فكرة فالسبب وراء    .تردعهاادية للمجتمع دون أن تتسبَّب يف معاانٍة أكثر مما  عن ارتكاب األفعال املعحتفيزية تُثين  هي جزء من بنيٍة  
معادلة ميزاٍن روحاين للعدل، وإمنا ضمان توقُّف املذنب عند ارتكاب جرميٍة صغرية  اجلزاء ال بد أن يكون من جنس العمل مثاًل ليس  

اسية، سواء كانت »مستحقة« أم ال، أكثر فعالية يف ردع األذى من  ليست العقوابت القوعدم جتاوزها الرتكاب جرمية أكثر إيذاءً. 
 العقوابت املتوسطة الثابتة، وهي تقلل حساسية املتفرجني وتزيد وحشية اجملتمع الذي يطب ِّقها.



ثروة من شهد التنوير أيًضا أول حتليل عقالين للرخاء، ومل ينطلق من كيفية توزيع الثروة وإمنا من السؤال عن كيفية وجود ال 
عل  األساس. أشار مسيث، مضيًفا إىل التأثريات الفرنسية واهلولندية واالسكتلندية، إىل أن الوفرة من األغراض املفيدة ال ميكن أن توجد بف 

سحٍر يقوم به مزارع أو حريف منعزل، بل تقوم على شبكة من املتخصصني، يتعلَّم كلٌّ منهم كيفية فعل شيٍء ما أبكرب قدٍر ممكن من  
قدَّم مسيث مثااًل شهريًا حسب فيه أنَّ صانع الداببيس الذي يعمل منفردًا  الكفاءة، وجيمعون ويتبادلون مثار براعتهم ومهارهتم وعملهم.  

قد يصنع دبوًسا واحًدا حبٍد أقصى يف اليوم، يف حني أنَّه يف ورشٍة يوجد فيها »رجل يسحب السلك، وآخر يسو ِّيه ويقو ِّمه، واثلٌث 
 ه، وخامٌس يشحذه من األعلى كي تُثبَّت رأسه«، قد يُنتج كل منهم مخسة آالف قطعة تقريبًا.يقطعه، ورابٌع يسنَّ 

تتيح للمتخصصني تبادل سلعهم وخدماهتم، وشرح مسيث أنَّ النشاط االقتصادي شكل ال ينجح التخصص سوى يف سوٍق   
ينفع الناس  على شيء أكثر قيمة لديه من الشيء الذي يتنازل عنه.    اكٌل منهممن أشكال التعاون املتبادل املفيد للطرفني، إذا حيصل  

بعضهم بعًضا عرب نفع أنفسهم أيًضا من خالل املقايضة الطوعية، فكما كتب مسيث: »إننا ال نتوقع حصولنا على العشاء بفضل إحسان 
مل  خلاصة، فنحن ال خناطب إنسانيتهم وإمنا حبهم لذواهتم«. اجلزار أو صانع اخلمر أو اخلباز، وإمنا بفضل مراعاة كلٍ  منهم مصلحته ا

رينه كان أحد أحرص إيقصد مسيث أنَّ الناس أاننيون ال يعرفون الرمحة، وال أن عليهم أن يكونوا كذلك، إذ   التاريخ على تعاطف    مفس ِّ
 عتناء أبسرهم وأبنفسهم إىل اخلري للجميع.ميكن أن يؤدي ميل الناس إىل اال  ه يف ميدان األسواق،البشر، وإمنا كان يقصد فقط أنَّ 

فالتبادل قد جيعل جمتمعًا أبكمله أثرى، وألطف أيًضا، ألن شراء األغراض من السوق العاملة أرخص من سرقتها، وبعض الناس   
»لو حارب الرتزيُّ   تكون قيمتهم وُهم أحياء أعلى من قيمتهم وُهم أموات )إذ كما قال االقتصادي لودفيج فون ميزس بعد بضعة قروٍن:

أيَّد كثرٌي من مفك ِّري التنوير مبن فيهم مونتسكيو وكانط وفولتري وديدرو وشارل اخلبَّاَز، فسيضطر بعد ذلك إىل صنع خبزه بنفسه«(.  
صمَّم اآلابء املؤسسون للوالايت املتحدة األمريكية   ،وقدالتجارة الناعمةأي    doux commerceإيرينيه رئيس دير سان بيري منوذج 

 مؤسسات الوطن الشاب مبا ينمي هذا النموذج.  -ماديسون، وابألخص ألكساندر هاملتون  وجيمسجورج واشنطن  -

ي أن يصل بنا هذا إىل مثال آخر من ُمثُل التنوير وهو السالم. كانت احلرب شائعة جدًّا يف التاريخ لدرجة أنه كان من الطبيع 
 احلرب إىل يُنظر يعُد مل ولكن. ايناملسي العصريُنظر إليها بوصفها جزءًا دائًما من احلالة البشرية وأن نظن أن السالم لن أييت سوى يف 

 منها احلد جيب عملية مشكلةك وإمنا هبا، واالحتفاء الفوز جيب جميدة مسابقة وال واستهجانه، حتمُّله جيب إهلي عقاب كأهنا اآلن
 إضافةً  الدولية، ابلتجارة فأوصى، احلروب إىل بالدهم جر من القادة متنع إجراءات "الدائم السالم"  كتابه يف كانط وضع .ما يوًما وحلها

 الشؤون يف والتدخل للغزو مضادة وأعراف املتبادلة، والشفافية  -الدميقراطيات اآلن عليه نطلق ما أي- التمثيلية اجلمهورايت إىل
 .بينها النزاعات يف يفصل للدول واحتاد واهلجرة، السفر وحرية الداخلية،

 عصرهم رجال كانوا التنوير فمفك ِّرو التنوير، لتقديس كتاابً   يسل فإن هذا  والفالسفة، واملشر ِّعني املؤسسني اآلابء بصرية رغم 
 مالًكا وبعضهم ،للسامية معادايً  وبعضهم ،اجلنس أساس على ميي ِّز وبعضهم ،عنصرايًّ  بعضهم كان عشر، الثامن القرن يف أي ونساءه،

 
  باالتحاد المسياني العصر ويتسم المسلمين، لدى المهدي شخصية يشبه وهو اليهودية، الديانة حسب العالم نهاية في تظهر شخصية وهو المسيا، إلى نسبةً 

 المترجم - والسالم والحب



 توصلوا كما احلمقاء األفكار من كثري إىل وتوصلوا تقريبًا،لنا   مفهومة غري تشغلهم كانت اليت املسائل فبعض .مبارزًا وبعضهم ،للعبيد
ا مبكرة مرحلةٍ  يف ُولدوا ابختصار مفهُ  ة،العبقري األفكار من كثريٍ  إىل  احلديث فهمنا أساس أحجار بعض معرفة من منعهم مما ،جدًّ

 .للواقع

 شخصيات وليس األفكار سالمة هو يهمك فما العقل، متج ِّد كنت إذا كان هؤالء انفسم ليصبحوا اول من يقر ابلتايل: 
 احلامسة األفكار بعض حند ِّد أن التنوير مفك ِّري من يقلل ال. فشيء كل معرفة ادعاء ميكنك فال ابلتقدُّم، ملتزًما كنت وإذا املفك ِّرين،

 .واملعلومات والتطور اإلنرتوبيا رأيي يف هي األفكار وتلك يعرفوها، مل حني يف حنن نعرفها اليت

  



 الفصل الثاني:

 اإلنتروبيا والتطور والمعلومات
 بشكله وعرَّفه عشر التاسع القرن فيزايء من ظهر الذي الفوضى، أو اإلنرتوبيا مفهوم هو البشرية احلالة فهم يف األول األساس إن حجر

بولتزمان. ينص القانون الثاين للديناميكا احلرارية على أن اإلنرتوبيا ال تقل مطلًقا يف نظاٍم معزول )أي نظام يتفاعل   لودفيج  الفيزايئي احلايل
استحالة الوصول إىل درجة الصفر املطلق(. تقل بنية األنظمة  مع بيئته(. )ينص القانون األول على حفظ الطاقة، وينص الثالث على 

 املغلقة ونظامها وقدرهتا على حتقيق نتائج مفيدة ومهمة، حىت تعود إىل التوازن الرمادي احملايد الفاتر الرتيب وحتافظ عليه.

دام على هيئة فـَْرٍق يف درجات احلرارة  أشار القانون الثاين يف صيغته األصلية إىل عملية التبدد احلتمي للطاقة الصاحلة لالستخ 
بني جسمني مع تدفق احلرارة من اجلسم األدفأ إىل اجلسم األبرد. )فكما فسَّر فريق فالندرز وسوان يف إحدى أغانيه: »ال ميكنك نقل  

ضِّع فوق صفيٍح ساخن متصل  احلرارة من األبرد إىل األدفأ، حاول إذا أردت ولكن األفضل أال تفعل«(. فكوب القهوة سيربد إالَّ إذا وُ 
ر  ابلكهرابء. عندما ينفد الفحم الذي يشغ ِّل احملرك البخاري، لن يستطيع البخار البارد على أحد جانيب املكبس حتريكه ألن اهلواء والبخا 

 الدافئ على اجلانب اآلخر يصدونه بنفس القوة.

يف اجلزيئات املتحركة، وأن الفرق يف درجات حرارة األجسام    ةالكامن مبجرد فهم أن احلرارة ليست سائاًل خفيًّا وإمنا هي الطاقة
يتشكَّل من الفرق بني متوسط سرعات تلك اجلزيئات، تكوَّنت صيغة إحصائية أعم من مفهوم اإلنرتوبيا والقانون الثاين. ميكن وصف  

احملتملة لكل اجلزيئات يف اجلسمني يف   االنتظام من حيث جمموعة حاالت النظام املختلفة اختالفات دقيقة )مثل األوضاع والسرعات
املثال األصلي الذي يتضمن احلرارة(. ومن بني كل هذه احلاالت، تشك ِّل تلك اليت جندها مفيدة من منظور »عني الطائر« )مثل أن 

متوسط سرعتها  يكون أحد اجلسمني أسخن من اآلخر، وهو ما يرتَجم إىل أن يكون متوسط سرعة اجلزيئات يف أحد اجلسمني أعلى من  
ا من االحتماالت املمكنة، يف حني تشك ِّل كل احلاالت الفوضوية أو غري املفيدة )اليت ال تشمل فرقًا يف  يف اآلخر( جزءًا صغريًا جدًّ

راب  درجات احلرارة، واليت يكون فيها متوسط السرعة يف اجلسمني واحًدا( األغلبية العظمى من االحتماالت. وبناًء عليه، فإنَّ أي اضط
يف النظام، سواء كان تقلقاًل عشوائيًّا يف أجزائه أو ضربة من اخلارج، سيدفع النظام إىل الفوضى أو العبث حسب قوانني االحتماالت،  
ليس ألن الطبيعة تسعى إىل الفوضى، وإمنا ألن الطرق إىل الفوضى أكثر كثريًا من الطرق إىل االنتظام. إذا ابتعدت مثاًل عن قلعٍة من  

  ل، فلن جتدها مكاهنا يف اليوم التايل، ألن  الرايح واألمواج والنوارس واألطفال عندما يدفعون حب ات الرمال وحيركوهنا، فإن احتماليةالرما
أن يرت ِّبوها أبلف شكٍل ال يشبه القلعة أكرب من احتمالية أن يرت ِّبوها ببضعة أشكال تشبهها. سأشري غالبًا إىل الصيغة اإلحصائية من  

 ون الثاين، الذي ال ينطبق بصفٍة خاصة على معادلة الفروق يف درجات احلرارة وإمنا أيًضا على تبدد االنتظام، بـ »قانون اإلنرتوبيا«. القان

ما صلة اإلنرتوبيا ابلشؤون اإلنسانية؟ تعتمد احلياة والسعادة على جزٍء شديد الصغر من الرتتيبات املنتظمة للمادة من بني عدٍد 
حتماالت. إنَّ أجسامنا عبارة عن جتمعات مستبعدة للجزيئات، وحتافظ على ذلك االنتظام مبساعدة احتماالت مستبعدة  فلكي من اال

راض كما  أخرى، مثل: املواد الضئيلة اليت تغذ ِّينا، وبضع األدوات الضئيلة أبشكاهلا الضئيلة اليت ميكنها أن تكسوان أو أتوينا أو حتر ِّك األغ
دة املوجودة على األرض واليت ال نفع منها لنا أكثر كثريًا، لذا فعندما تتغري األحوال دون تدخل العامل البشري بتوجيه  حنب. فرتتيبات املا



»األمور    هذا التغيري، فإهنا، على األرجح، ستتغري  إىل األسوأ. وحنن نقر بقانون اإلنرتوبيا على نطاٍق واسع يف حياتنا اليومية مبقوالٍت مثل:
»الصدأ ال يتوقف أبًدا«، و»احلياة مليئة ابخليبات«، و»كل مشكلة حيتمل أن حتدث، ستحدث«، وكما قال سام  نهار«، وبطبيعتها ت

 ريبورن )املشر ِّع من والية تكساس(: »إبمكان أي محار أن يهد احلظرية، لكن  بناءها يتطلَّب جنَّارًا«.

للمضايقات اليومية العادية، بل هو أساس فهمنا للكون وملكاننا فيه. يقد ِّر العلماء أنَّ القانون الثاين أكرب من جمرد تفسري  
 ما يلي:  1928كتب الفيزايئي آرثر إدينجتون يف عام  

أعتقد أنا القانون الذي ينص على أن اإلنتروبيا تزداد يحتل أعلى مكانة بين قوانين الطبيعة. إذا أشار أحد إلى أن 
مع معادالت ماكسويل، فإّن هذا أمر مؤسف لمعادالت ماكسويل إًذا، وإذا نظريتك المفضالة عن الكون غير متفقة  

د أن نظريتك تعارض القانون  د أنها تناقض المالحظات، فهؤالء التجريبيون يخطؤون أحيانًا. ولكن إذا ُوجِّ ُوجِّ
 الثاني للديناميكا الحرارية، فال أمل لك، ال يوجد أمامها سوى االنهيار في أعماق الخزي.

الثقافتان والثورة  واملنشورة بعنوان    1959علَّق العامل والروائي تشارلز بريسي سنو يف حماضرة ريد الشهرية اليت ُعقدت عام 
 ، على ازدراء العلم بني الربيطانيني املثقَّفني يف عصره، قائاًل:العلمية

هم  حضرُت عدة مرات اجتماعات ألشخاص يُعَدون، بمقاييس الثقافة التقليدية، واس عي الثقافة، ويعبِّّرون عن شّكِّ
في جهل العلماء. شعرت باالستفزاز مرة أو اثنتين وسألُت الذين معي كم منهم يستطيع وصف القانون الثاني  
للديناميكا الحرارية، كان الرد باردًا، وكان أيضًا سلبيًّا. ومع ذلك فإن سؤالي ليس أكثر من المكافئ العلمي  

 ال شكسبير؟«لسؤال: »هل قرأَت أحد أعم

«، وعلى مقربة مين، وضع علماء  أربعة قوانني حتر ِّك الكونويلمح الكيميائي بيرت أتكنز إىل القانون الثاين يف عنوان كتابه »
  النفس التطوريون جون تويب وليدا كوزمايدس وكالرك ابريت إلحدى أوراقهم البحثية احلديثة عن أسس العلم املعين ابلذهن العنوان التايل:

 لقانون الثاين للديناميكا احلرارية هو القانون األول لعلم النفس«.»ا

ما سر هيبة القانون الثاين؟ من وجهة نظر شاملة عليا، فإنه حيد ِّد مصري الكون والغرض النهائي من احلياة والذهن وسعي  
أما من وجهة نظر أرضية، فيمكننا أن نكون أكثر    اإلنسان: نشر الطاقة واملعرفة لصد تيار اإلنرتوبيا واالحتماء منها ابالنتظام النافع.

 حتديًدا، ولكن قبل أن نصل إىل نقطٍة مألوفة، جيب أن أعرض أواًل فكرتني أتسيسيتني.

قد يبدو قانون اإلنرتوبيا للوهلة األوىل وكأنه ال يسمح سوى مباٍض حمبط ومستقبل كئيب. بدأ الكون حبالٍة من اإلنرتوبيا،  
مثل    -وسيواصل التبدد-رتكيٍز هائل للطاقة على حنٍو غري مفهوم، ومن هنا بدأ كل شيء يف التدهور، فتبدد الكون االنفجار العظيم، ب

م  ثريٍد من اجلسيمات املنتشرة ابلتساوي واملتناثرة يف الفضاء. ليس الكون يف احلقيقة كما نراه طبعًا ثريًدا عدمي الشكل، وإمنا هو مفع 
 واجلبال والسحب ورقاقات الثلج وازدهار النبااتت واحليواانت، مبا فيها حنن البشر.ابحلياة ابجملرات والكواكب  

أحد أسباب امتالء الكون ابلكثري من األمور املثرية لالهتمام هو جمموعة من العمليات اليت تُدعى التنظيم الذايت، وهي تسمح  
ما، ينشر النظام تلك الطاقة منزلًقا حنو اإلنرتوبيا، وميكن أن يكون  بظهور مناطق منتظمة حماطة حبدوٍد. عندما تتدفق الطاقة إىل نظاٍم  

متوازاًن يف شكٍل مجيل، مثل كرة أو حلزون أو شكل انفجار جنمي أو دوامة أو موجات متجعدة أو بلورة أو شكل هندسي متكرر.  



ي فحسب، فاستجابة العقل اجلمالية قد تكون تقبُّاًل  وتشري حقيقة أننا جند هذه األشكال مجيلة إىل أن اجلمال رمبا ال يكون يف عني الرائ
 لألمناط غري اإلنرتوبية اليت تنبع من الطبيعة.

آخر من االنتظام يف الطبيعة جيب تفسريه أيًضا، وهو ليس التناظر واإليقاع البديع يف العامل الفيزايئي، وإمنا    عٌ ولكن هناك نو 
احلية مكونة من أعضاء ذات أجزاء متباينة مشكَّلة ومرتبة على حنٍو مدهش كي تقوم  التصميم الوظيفي يف عامل األحياء، فالكائنات  

 بوظائف للمحافظة على حياة الكائن )أي تواصل امتصاص الطاقة ملقاومة اإلنرتوبيا(.

لة لديَّ. املثال التوضيحي املعتاد على التصميم البيولوجي هو العني، ولكين سأوض ِّح نقطيت ابستخدام اثين األعضاء املفضَّ
حتتوي أذن اإلنسان على طبلة مرنة هتتز استجابًة ألقل نفخة هواء، ورافعة عظمية تضخم قوة االهتزاز، ومكبس ينقل االهتزاز إىل السائل  
املوجود يف نفٍق طويل )ملتف ليالئم جدار اجلمجمة(، وغشاء مستدق على طول النفق يفصل املوجات إىل نغماهتا املتوافقة، وجمموعة 
 من اخلالاي ذات الشعريات الصغرية اليت تنحين إىل األمام واخللف بفعل الغشاء املهتز، وترسل قطارًا من النبضات الكهرابئية إىل املخ.

من املستحيل تفسري ترتيب هذه األغشية والعظام والسوائل والشعريات بتلك الطريقة املستبعَدة للغاية دون اإلشارة إىل أنَّ هذا الشكل  
دون متاثل بني اجلزء العلوي والسفلي، وال بني األمام  -للمخ بتسجيل الصوت بنمٍط معني. وحىت األذن اخلارجية املكسوة ابللحم يسمح  

مصمَّمة بطريقة تشك ِّل الصوت القادم على حنٍو يُعلِّم املخ مبصدر الصوت، سواء كان من أعلى    -واخللف، واجملعدة ابملرتفعات واألودية
 مام أم اخللف.أم أسفل، من األ

مما يقودان لالستفسار  مثل العني واألذن والقلب واملعدة،    تلقائياإن  الكائنات احلية حافلة ابعضاء يصعب تنبؤ أن يكون تكوهنا  
، ، كان من املنطقي اعتقاد أهنا من صنع إله مصم ِّم1859. قبل أن يقد ِّم تشارلز داروين وألفريد راسل واالس تفسريًا يف عام  عن نشأهتا

ما  وهذا كما أظن هو السبب يف أنَّ كثريًا من مفك ِّري التنوير كانوا ربوبيني وليسوا ملحدين. نفى داروين وواالس ضرورة وجود مصم ِّم. عند
نتج عن عمليات التنظيم الذايت يف الفيزايء والكيمياء شكٌل من أشكال املادة ميكنه تكرار نفسه، أصبحت النسخ تنسخ نفسها، وتنسخ  

الثانية نفسها، وهكذا، يف انفجاٍر مطرد. تتنافس أنظمة التكرار على املادة كي تنتج نُسًخا وعلى الطاقة كي حتر ِّك عملية التكرار.  النسخ  
تقع بعض األخطاء، ورغم أن معظم هذه الطفرات تنتقص من املكر ِّر    -ويضمن قانون اإلنرتوبيا ذلك-مبا أن عملية النسخ ليست مثالية  

بيا أيًضا(، إالَّ أنَّ إحداها رمبا تصبح أكثر كفاءًة يف االستنساخ بضربٍة حظ عارضة، ويكتسح أسالفها املنافسة. مع تراكم  )بفعل اإلنرتو 
وكأنَّه قد مت هندسته    -الذي نطلق عليه »الكائن«-أخطاء النسخ اليت حتس ِّن االستقرار والتكرار على مر األجيال، يبدو نظام التكرار  

 قاء والتكاثر يف املستقبل، رغم أنه حافظ فقط على أخطاء النسخ اليت أدت إىل البقاء والتكاثر يف املاضي.وتصميمه بغرض الب

وقت، حير ِّف أنصار نظرية اخلَلق عادًة القانون الثاين للديناميكا احلرارية الد ِّعاء أنَّ التطور البيولوجي، أي زايدة االنتظام مبرور ال
ن من القانون اجلزء الذي يقول »يف نظام مغلق«. إن  الكائنات احلية أنظمة مفتوحة، فهي تلتقط الطاقة من  مستحيل فيزايئيًّا، إذ حيذفو 

الشمس أو الغذاء أو منافس احمليطات كي تشك ِّل جتاويف مؤقتة من االنتظام يف أجسامها وأعشاشها بينما تلقي حبرارهتا ونفاايهتا يف  
كمله. إنَّ استخدام الكائنات احلية للطاقة من أجل احلفاظ على سالمتها من اإلنرتوبيا هو تفسري  البيئة لتزيد بذلك الفوضى يف العامل أب



)أي اجملهود أو السعي( الذي عرَّفه سبينوزا أبنه »حماولة الفرد لالستمرار واالزدهار بطبيعته«، والذي كان أساسًا    الكوانتوسحديث ملبدأ  
 بة التنوير.لنظرايت عديدة عن احلياة والذهن يف حق

يؤدي الشرط الصارم المتصاص الطاقة من البيئة إىل إحدى مآسي الكائنات احلية، ففي حني أنَّ النبااتت متتص الطاقة 
الشمسية، وبعض الكائنات اليت تسكن أعماق احمليطات متتص املرق الكيميائي الفائض عن الشقوق املوجودة يف هذه األعماق، فإن  

لية: فهي تعيش على الطاقة املخزَّنة يف أجسام النبااتت واحليواانت األخرى واليت حصلت عليها بصعوبة، عرب  احليواانت تولد استغال
تناوهلا. كذلك تفعل الفريوسات والبكترياي والطفيليات ومسب ِّبات األمراض األخرى اليت تنخر يف األجسام من الداخل، فكل ما ندعوه  

ضاء جسم كائٍن آخر أو خمزن طاقته، والذي قد حيتفظ هبذا الكنز لنفسه. الطبيعة حرٌب، وكثري  »غذاء«، ابستثناء الفاكهة، هو أحد أع
مما يلفت انتباهنا يف العامل الطبيعي هو سباق األسلحة، فالفريسة حتمي نفسها ابلصدف أو العمود الفقري أو املخالب أو القرون أو  

ة النبااتت مشبعة ابألشواك والقشر واللحاء واملهي ِّجات والسموم، فيما تطو ِّر  السم أو التمويه أو الفر أو الدفاع عن النفس، وأنسج
احليواانت أسلحة الخرتاق تلك الدفاعات: فيتمتع آكلو اللحوم ابلسرعة والرباثن والرؤية القوية مثل عني النسر، يف حني يتمتع آكلو  

 العشب أبسناٍن طاحنة وكبد يزيل السموم الطبيعية.

إىل حجر األساس الثالث، وهو املعلومات. ميكن اعتبار املعلومات اخنفاًضا يف اإلنرتوبيا، فهي املكو ِّن الذي ميي ِّز  نصل اآلن  
أو   النظام املنتظم املرتَّب عن بقية األنظمة العشوائية غري املفيدة. ُتيل صفحات من احلروف العشوائية اليت كتبها قرٌد على آلٍة كاتبة،

ذايع غري املضبوط على حمطة بعينها، أو شاشة ممتلئة ابشكال شبيهه بقصاصات الورق نتيجة ملٍف اتلف على  ضوضاء بيضاء من امل
الكمبيوتر. قد يتخذ كٌل من هذه األشياء تريليون شكل خمتلف، كل شكل أكثر ملاًل من اآلخر. لكن لنفرتض اآلن أنَّ األجهزة ُتضع 

كي تشك ِّل منطًا يتناسب مع شيٍء موجود يف العامل، مثل إعالن    لأو وحدات البيكسلتحكم إشارة ترت ِّب احلروف أو موجات الصوت 
عن   معلومات، أو قطة ترتدي نظارات مشسية. نقول يف تلك احلالة إنَّ اإلشارة ترسل  Hey, Judeاالستقالل أو ميزان مطلع أغنية  

 إعالن االستقالل أو األغنية أو القطة.

ليها منٌط ما على مدى دقة رؤيتنا للعامل، إذا كنا هنتم ابلرتتيب املضبوط للحروف فيما أنتجه  تتوقف املعلومات اليت حيتوي ع
احملدد يف إحدى الشاشات العشوائية،    لالقرد، أو ابلفرق الدقيق بني صوٍت وآخر من أصوات الضوضاء، أو بنمط وحدات البيكس

لومات الذي حتتوي عليه األمناط األخرى. حتتوي األمناط املثرية لالهتمام  سنقول إنَّ كالًّ من هذه األمناط حيتوي على نفس مقدار املع
ألنك عندما تنظر إىل جزٍء واحد )حرف الـ ق مثاًل(، فإن  إبمكانك ُتمني بقية األجزاء )مثل احلرف التايل،    أقلابلطبع على معلومات  

بينها    ك( دون احلاجة إىل اإلشارة. ولكننا غالبًا جنمع األغلبية العظمى من األشكال العشوائية سوايًّ ونصفها ابمللل بقدٍر متساٍو، ونفر ِّق
ل القليلة اليت ترتبط يف أذهاننا بشيء آخر من جانب. من وجهة النظر تلك، حتتوي صورة القطة على  مجيعًا من جانب، واألشكا

لتحديد شكٍل متناسق اندر من بني  فائضة التفاصيل  ، ألهنا تستخدم رسالة  لمعلومات أكثر مما حتتوي عليها قصاصات وحدات البيكس
قول أبن الكون منتظٌم ومتناسٌق وليس عشوائيًّا يعين أنه حيتوي على املعلومات  عدٍد هائل من األشكال غري املتناسقة بنفس القدر. فال

 هبذا املعىن، وبعض الفيزايئيني يقد ِّسون املعلومات بوصفها إحدى املكو ِّانت األساسية للكون، إضافًة إىل املادة والطاقة.



النووية يف جزيء احلمض النووي بتتابع األمحاض األمينية  املعلومات هي ما يرتاكم يف اجلينوم خالل التطور، يرتبط تتابع القواعد  
يف األشكال مستبعدة    -أي خفض اإلنرتوبيا-يف الربوتينات اليت تشك ِّل جسم الكائن، وقد نشأ هذا التتابع عرب تنظيم أسالف الكائن  

 التكوين اليت مسحت هلم ابحلصول على الطاقة والنمو والتكاثر.

ابلكائن أيًضا املعلومات طوال حياته، فعندما حتو ِّل األذن الصوت إىل انبعااثت عصبية، ُتتلف  جيمع اجلهاز العصيب اخلاص 
اختالفًا ضخًما، ولكن بفضل االرتباط بينهما، حيمل منط النشاط العصيب يف مخ   -هز اهلواء ونشر األيوانت-العمليتان الفيزايئيتان  

هنا ميكن حتويل املعلومات من كهرابئية إىل كيميائية والعكس عند مرورها ابملشابك  احليوان معلومات عن الصوت املوجود يف العامل. من 
 العصبية اليت تصل إحدى اخلالاي العصبية ابلتالية، وتظل املعلومات مرورًا بكل هذه التحويالت الفيزايئية حمفوظةً.

الشبكات العصبونية ال تستطيع االحتفاظ   من االكتشافات ابلغة األمهية يف علم األعصاب النظري يف القرن العشرين أنَّ
ابملعلومات فحسب، وإمنَّا تستطيع أيًضا نقلها بطرٍق تسمح لنا بتفسري كيف ميكن للمخ أن يكون ذكيًّا. ميكن توصيل خليتني عصبيتني  

قية مثل »و« و»أو« و»ال«، أو  خمتصتني ابإلدخال خبلية عصبية خمتصة ابإلخراج بطريقٍة جتعل أمناط االنبعاث تتوافق مع العالقات املنط
مع قراٍر إحصائي يتوقف على حجم األدلة القادمة. مينح هذا للشبكات العصبونية القدرة على القيام مبعاجلة املعلومات أو حساهبا.  

ملخ لكثرٍي منها(،  وبشرط توافر شبكٍة كبرية مبا يكفي قائمة على هذه الدوائر املنطقية واإلحصائية )وبوجود مليارات العصبوانت، يتسع ا
ميكن للمخ أن جيري عمليات حسابية معقدة، وهذا الشرط األساسي للذكاء. ميكنه نقل املعلومات عن العامل اليت تتلقاها من أعضاء  

طة أبوضاع احلواس بطريقٍة تعكس القوانني اليت حتكم العامل، وهو ما يسمح له بدوره ابالستدالل والتنبؤ. والصور التمثيلية الداخلية املرتب
العامل، واليت تقوم ابستدالالت اليت تستنتج نتائج صادقة من مقدمات صادقة، ميكن أن نطلق عليها معرفة. ميكننا أن نقول إنَّ الشخص  

ع  يعرف ما هو طائر أبو احلناء إذا فكَّر يف »طائر أبو احلناء« كلما رآه، وإذا استطاع استنتاج أنه أحد أنواع الطيور، يظهر يف الربي 
 ويستخرج الدود من األرض.

نعود اآلن إىل التطور. يستطيع املخ، الذي أهلته املعلومات املوجودة يف اجلينوم إلجراء احلساابت على املعلومات الداخلة إليه 
ة اليت تقول: »إذا  من احلواس، أن ينظ ِّم سلوك احليوان بطريقٍة مسحت له ابلتقاط الطاقة ومقاومة اإلنرتوبيا، فاستطاع مثاًل تطبيق القاعد

 أصدر الكائن صريرًا، فطارده، أما إذا نبح، فلُذ ابلفرار منه«.

ولكنَّ املطاردة والفرار ليسا جمرد متتالية من انقباضات العضالت، بل إهنما حمددان هبدٍف. قد تتضمن املطاردة اجلري أو  
ص متزيق الفريسة. وقد يتضمن الفرار االختباء أو التجمُّد أو  التسلُّق أو القفز أو نصب كمنٍي، حسب الظروف، طاملا كانت تزيد من فر 

اُتاذ مسلك متعر ِّج. ويطرح هذا فكرة أخرى ابلغة األمهية ظهرت يف القرن العشرين، ويُطلق عليها التحكم اآليل أو التغذية الراجعة أو  
ر هذه الفكرة كيف أنَّ نظاًما فيزايئيًّا قد يبدو غائيًّ  ا، أي حتر ِّكه أغراض أو أهداف، وكل ما حيتاج إليه هو طريقٌة  الضبط أحيااًن. تفس ِّ

ة  لإلحساس حبالته وبيئته، ومتثيل للحالة املستهدفة )ما »يريده« وما »حياول الوصول إليه«(، والقدرة على حساب الفرق بني احلالة احلالي 
ان النظام مصمًَّما بطريقٍة جتعله يستحث إجراءات تقلل الفرق  واحلالة املستهدفة، وخمزون من اإلجراءات املوسومة آباثرها النمطية. إذا ك

هذه   بني احلالة احلالية واحلالة املستهدفة، فيمكن أن نقول إنه يقصد أهدافًا ما )وعندما يكون العامل قاباًل للتنبؤ ابلقدر الكايف، يبلغ



أو االتزان الداخلي، وهو عبارة عن ضبط أجسامنا درجات    األهداف(. اكُتشف هذا املبدأ بفعل االنتخاب الطبيعي على هيئة االستتباب
أنظمة   حرارهتا ابالرجتاف والتعرق. عندما اكتشفه البشر، طبقوه هندسيَّا يف أنظمٍة مثل منظ ِّم احلرارة )الرتموستات( ومثب ِّت السرعة، مث يف

 رقمية مثل برامج لعب الشطرنج والروبواتت املستقلة.

ساب والضبط الفجوة بني العامل الفيزايئي القائم على السبب والنتيجة، والعامل العقلي القائم على  تسد مبادئ املعلومات واحل
لفيزايئي  املعرفة والذكاء والغرض، فعندما نقول إنَّ األفكار تستطيع تغيري العامل، فهذا ليس جمرد تطل ع كالمي ، وإمنا هو حقيقة عن التكوين ا

ر فكرٌة مفادها أن الفكر قد يتكوَّن من أمناٍط من املادة، فشبَّهوا األفكار بطبعات األسنان على الشمع، للمخ. كانت لدى مفك ِّري التنوي
.  حساب أو االهتزازات يف األواتر، أو املوجات الناجتة عن حركة القارب. واقرتح بعضهم، مثل هوبز، أنَّ »التعقُّل ليس سوى تقدير«، أي  

واحلساب، كان من املعقول أن يؤمن شخٌص بثنائية العقل واجلسد ويُعزي احلياة العقلية إىل روٍح غري  ولكن قبل اتضاح مفاهيم املعلومات  
كوين(.  مادية )مثلما كان من املعقول قبل اتضاح مفهوم التطوُّر أن يكون املرء مؤمنًا بنظرية اخلَلق ويُعزي التصميم يف الطبيعة إىل مصم ِّم  

 ريًا من مفك ِّري التنوير كانوا ربوبيني.وهذا سبب آخر كما أظن يف أنَّ كث

  GPSمن الطبيعي ابلتأكيد أن تفك ِّر فيما إذا كان هاتفك »يعرف« حقًّا أحد أرقامك املفضَّلة، أو إذا كان نظام حتديد املواقع  
. ولكن مع تطوُّر أنظمة »يكتشف« حقًّا الطريق األفضل إىل منزلك، أو إذا كانت املكنسة اآللية رومبا »حتاول« فعاًل تنظيف األرضية

حبيث يصبح متثيلها للعامل أفضل وأغىن، وترتتب أهدافها بصورٍة هرمية إىل أهداف فرعية ضمن أهداف فرعية، وتصبح  -معاجلة املعلومات  
البشرية. )سأعود يبدو اإلصرار على أهنا ال تتطور شكٌل من أشكال الشوفينية    -إجراءاهتا لبلوغ األهداف أكثر تنوعًا وأقل قابلية للتنبؤ

ر    إضافًة إىل املعرفة والذكاء والغرض(.  الوعييف الفصل األخري إىل مسألة ما إذا كان احلساب يفس ِّ

نوعًا فريًدا هو أنَّ (  Homo Sapiensاإلنسان العاقل )يظل الذكاء البشري هو املقياس للذكاء االصطناعي، وما جيعل 
ومات أكثر عن العامل، وتعقَّلوا هذه املعلومات بطرٍق أكثر تطورًا وتعقيًدا، وسخَّروا جمموعة أسالفنا استثمروا يف أدمغة أكرب مجَعت معل

متنوعة وأكرب من اإلجراءات لتحقيق أهدافهم، فهم قد ُتصصوا يف التخصص املعريف، الذي يسمَّى أيًضا التخصص الثقايف وُتصص  
ف اجلديدة اليت تشمل القدرة على التالعب ابلنماذج الذهنية عن العامل  الصيد ومجع الثمار. وقد استوعب هذا حزمة من وسائل التكيُّ 

والتنبؤ مبا قد حيدث لو جربنا أشياَء جديدة، والقدرة على التعاون مع اآلخرين، اليت مسحت لفرٍق من الناس بتحقيق ما مل يستطِّع شخٌص  
ارهبم يف جمموعات من املهارات واألعراف اليت نسم يها ثقافات.  واحد حتقيقه، واللغة اليت مسحت هلم بتنسيق أفعاهلم وجتميع مثار جت

، مسحت هذه االستثمارات للبشر األوائل هبزمية وسائل دفاع جمموعٍة هائلة من النبااتت واحليواانت وحصد املكافأة على هيئة الطاقة،
. تعد  قبيلة هادزا يف تنزانيا من القبائل   املزيد من الطاقةاليت أذكت أدمغتهم املتمددة، مما أمدهم ابملزيد من املعرفة وإمكانية الوصول إىل

املعاصرة اليت تعيش على الصيد ومجع الثمار واليت خضعت لدراسة متعمقة، حيث تعيش هذه القبيلة يف النظام البيئي الذي تطوَّر فيه  
سعٍر    3000ك الفرد الواحد من هذه القبيلة  اإلنسان احلديث يف البداية، وحتتفظ على األرجح بقدٍر كبري من منط حياته، ويستهل

نوعًا من األطعمة، ويعد قائمة طعامه بطرق علٍف مبتكرة ينفرد هبا البشر، مثل قطع احليواانت    880حراري يف اليوم من أكثر من 



ية يف اللحوم والدرانت الكبرية أبسهم ذات سنٍ  مسمومة، وطرد النحل ابلدخان من خالايه من أجل سرقة العسل، وزايدة القيمة الغذائ
 النباتية بطهيها.

الطاقة اليت توجهها املعرفة هي اإلكسري الذي نتفادى به اإلنرتوبيا، والتقدُّم يف التقاط الطاقة تقدٌم يف مصري اإلنسان. ضاعف  
ت املستأنسة، وحرَّر جزءًا من  اكتشاف الزراعة منذ حوايل عشرة آالف سنة من السعرات احلرارية املتاحة من النبااتت املزروعة واحليواان

قبل احلقبة    500السكان من متطلبات الصيد ومجع الثمار، ومنحهم يف النهاية رفاهية الكتابة والتفكري وتراكم األفكار. ويف حوايل سنة  
فيما أطلق عليه الفيلسوف كارل ايسربز العصر احملوري، انتقلت عدة ثقافات منفصلة من أنظمة الطقوس والتضحيات اليت كان    ،احلالية

 غرضها جمرد درء املصائب إىل أنظمة االعتقاد الديين والفلسفي اليت عزَّزت اإليثار ووعدت ابلتسامي الروحي.

واهلندوسية والبوذية واجلاينية يف اهلند، والزرادشتية )اجملوسية( يف بالد فارس، ظهرت كلٌّ من الطاوية والكونفوشية يف الصني، 
ويهودية اهليكل الثاين يف يهوذا، والدراما والفلسفة اإلغريقية الكالسيكية، بفاصل بضعة قروٍن بعضها عن بعض. )كان كلٌّ من  

األرض يف الوقت نفسه(. حدَّد مؤخرًا فريٌق من الباحثني   كونفوشيوس وبوذا وفيثاغورس وأسخيلوس وآخر نيب عربي يعيشون على وجه
متعددي التخصصات السبب املشرتك، مل يُكن السبب هو أنَّ كوكب األرض قد حلَّت عليه هالٌة من الروحانية، وإمنا كان شيئًا أكثر  

ألف سعٍر    20راعية دفعًة من الطاقة: أكثر من  عادية، وهو التقاط الطاقة. العصر احملوري هو الذي قدَّمت فيه التطورات االقتصادية والز 
حراري للشخص يوميًّا من غذاٍء وعلٍف ووقوٍد ومواَد خام. وأاتحت هذه القفزة للحضارات سكىن املدن األكرب، وظهور فئات الباحثني  

لت برخيت األمر بعد ألفيٍة كاملة:  والكهنة، وإعادة توجيه أولوايهتم من البقاء قصري املدى إىل التناغم طويل املدى، أو كما صاغ بريتو 
 »الطعام أواًل مث األخالق«.

فتحت الثورة الصناعية انفورًة من الطاقة الصاحلة لالستخدام من فحٍم وبرتول وشالالت مياه، وفتحت اباًب للهروب من الفقر  
تزايد )كما سنرى يف الفصول من اخلامس إىل الثامن(.  واملرض واجلوع واألمية والوفاة املبكرة يف الغرب أواًل، مث يف بقية العامل على حنٍو م

م التكنولوجي الذي يوف ِّر    -هناية الفقر املدقع وانتشار الوفرة، وكل فوائدمها األخالقية-وتعتمد القفزة التالية يف رفاهية اإلنسان   على التقدُّ
 الطاقة بتكلفة اقتصادية وبيئية مناسبة للعامل أبكمله )الفصل العاشر(.

 رتوبيا والتطور واملعلومات، تعر ِّف هذه املفاهيم قصة تطور اإلنسان: املأساة اليت ُولِّدان هبا، ووسائلنا لتدبري معيشة أفضل.اإلن

رمبا  -كانت أول حكمة قدَّموها هي أنَّ املصائب قد ال تكون خطأ أي شخص، وكان من الطفرات الكربى للثورة العلمية  
احلدس البديهي الذي يقول إنَّ الكون مشبَّع ابألغراض والغاايت. ففي هذا الفهم البدائي واسع  نفي   -أكرب الطفرات اليت أحدثتها

فال بد أن يكون هناك فاعٌل ما    -مثل احلوادث أو املرض أو اجملاعة أو الفقر-االنتشار، لكل شيء سبب، فعندما حتدث أمور سيئة  
دى املصائب، فيمكن معاقبته أو ابتزازه لتعويض األضرار. أما إذا مل يكن اختيار  أراد حدوثها. وإذا أشري إىل شخٍص إبصبع االهتام يف إح 

ههم.  فرٍد واحد ملعاقبته ممكنًا، فقد يُلقى ابللوم على أقرب أقلية إثنية أو دينية ميكن إعدام أفرادها دون حماكمٍة، أو ارتكاب مذابح جتا
 

  بعينه بدينٍ  خاص ديني تقويمٍ  استخدام لتجنُّب الميالد بعد أي.A.D و الميالد قبل أي .B.C عن بدياًل  العلمانية الكتابات في تُستخدَم C.E أو الحالية الحقبة
 .المترجم – البقية عن دونًا



قه، فإن  ابإلمكان البحث عن الساحرات الاليت ميكن حرقهن أو إغراقهن. وعند وإذا صُعب اهتام أحد البشر الفانني اهتاًما ميكن تصدي
فشل كل هذه احملاوالت، يشري املرء إىل اآلهلة السادية، اليت ال ميكن عقاهبا، ولكن ميكن اسرتضاؤها ابلصلوات والتضحيات. مث توجد 

 لكونية وضماانت أخرى للحدس القائل أبن لكل شيء سببًا.القوى اجملهولة مثل الكارما والقدر والرسائل الروحانية والعدالة ا

استبدل جاليليو ونيوتن والبالس هبذه اللعبة األخالقية الكونية كواًن ذا حركٍة آلية حتدث فيه األمور بفعل الظروف القائمة يف 
مل الطبيعة وهٌم، فقد حتدث  احلاضر وليس بفعل أهداٍف للمستقبل. لدى الناس أهداف ابلطبع ولكن إسقاط األهداف على طرق ع

 أمور دون أن يضع أي أحد يف اعتباره أثرها يف سعادة البشر.

تعمقت بصرية الثورة العلمية والتنوير ابكتشاف اإلنرتوبيا، إذا ليس الكون غري مهتم برغباتنا فحسب، بل يبدو يف املسار  
أكثر من الطرق إىل سري األمور على ما يرام، فاملنازل حترتق، والسفن    الطبيعي لألمور كأنه حيبطها أيًضا، ألنَّ الطرق إىل حدوث املشاكل

 تغرق، واجليوش هُتزم يف املعارك ألتفه األسباب.

وتعمق وعينا بعدم اكرتاث الكون بنا أكثر بفهمنا للتطور، فالكائنات املفرتسة والطفيليات ومسببات األمراض حتاول ابستمرار  
 املفسدة حتاول أن أتكل أغراضنا، ورمبا جيعلنا هذا تعساءَ، ولكن هذه ليست مشكلتهم!أن أتكلنا، واآلفات والكائنات  

  والفقر أيًضا ال حيتاج إىل تفسري، فهو احلالة االفرتاضية للبشرية يف عامٍل حتكمه اإلنرتوبيا والتطور، فاملادة ال ترت ِّب نفسها على
ها كي تتجنب أن تتحول إىل طعاٍم لنا. ومثلما أشار آدم مسيث، فإنَّ ما حيتاج  هيئة مأوى أو مالبس، والكائنات احلية تفعل كل ما بوسع

إىل تفسري هو الثروة. ولكن حىت اليوم، ما زال بعض الناس يؤمنون أبنَّ احلوادث أو األمراض حتدث بفعل فاعٍل، وتدور املناقشات عن 
 اللوم يف الفقر.  مبن يقع عليهالفقر غالبًا حول حجج متعلقة  

قصد أبي من هذا أنَّ العامل الطبيعي خاٍل من الضغائن والشرور، بل على العكس، يضمن التطور وجود الكثري منها. يقوم  ال يُ 
االنتخاب الطبيعي على التنافس بني اجلينات اليت ستتمثل يف اجليل التايل، والكائنات اليت نراها اليوم هي نسل الكائنات اليت هزمت  

ر نظرية التطور احلديثة  خصومها يف املنافسة على   الشركاء اجلنسيني والغذاء واهليمنة. وال يعين هذا أنَّ كل املخلوقات ضارية دائًما، إذ تفس ِّ
على عكس خالاي اجلسم أو  -كيف ميكن للجينات األاننية أن تسفر عن نشأة كائنات غري أاننية، ولكن الكرم خيضع للقياس. فالبشر  

جينيًّا، وراكم كلٌّ منهم ومجع جمموعة خمتلفة من الطفرات اليت ظهرت على مر أجياٍل من التكرار    متفردون  -األفراد ضمن مستعمرات
ت بني  املعرض لإلنرتوبيا يف ساللته. متنحنا الفردية اجلينية احتياجات وأذواقًا خمتلفة، ومته ِّد الطريق أيًضا للنزاعات، إذ تشتعل العالقا

واجملتمعات بتضارابت يف املصاحل، واليت تظهر يف هيئة توتر وجداالت وأحيااًن عنف. من اآلاثر األسر واألزواج واألصدقاء واحللفاء  
األخرى لقانون اإلنرتوبيا إمكانية تعطيل نظاٍم معقد ككائن حي، ألن عمله يتوقف على تلبية شروط كثرية مستبعدة احلدوث يف وقٍت 

، أو سهم مسموم يصيب اهلدف، يُعطَّل املنافس. ومن أكثر الوسائل إغراًء  واحد، فمجرد صخرة تضرب الرأس، أو يد تلتف حول العنق
 للكائن الذي يستخدم اللغة، التهديد ابلعنف الذي قد يُستخدم يف إجبار اخلصم مما يفتح الباب لالضطهاد واالستغالل.



من أجل البقاء الفردي والتكاثر يف بيئٍة عتيقة    ترك لنا التطور عبئًا آخر، وهو أنَّ ملكاتنا املعرفية والعاطفية واألخالقية تكيَّفت
وليس من أجل االزدهار يف بيئٍة حديثة. ولكي نقد ِّر حجم هذا العبء، فليس علينا أن نصد ِّق أننا رجال كهف يعيشون يف زمٍن غري  

غتنا مع املؤسسات والتكنولوجيا  زمنهم، وإمنا علينا أن نصدق فقط أن التطور، الذي تقاس حدود سرعته ابألجيال، مل يستطِّع تكييف أدم
 احلديثة. يعتمد البشر اليوم على امللكات املعرفية اليت كانت انجحة يف اجملتمعات التقليدية، ولكننا نراها اآلن مليئة ابألخطاء.

وبتخمينات وتقديرات  الناس بطبيعتهم أميون وعاجزون عن احلساب، وحيددون الكميات يف العامل بـ »واحد، اثنان، كثري«  
راض  تقريبية، ويفهمون أن األشياء املادية هلا جوهر خفي يطيع قوانني سحر التعاطف أو الفودو بداًل من قوانني الفيزايء أو األحياء، فاألغ

الثورة العلمية(.  تستطيع عبور الزمان واملكان لتؤثر يف أشياء تشبهها أو اتصلت هبا يف املاضي )تذكَّر معتقدات الرجل اإلجنليزي قبل 
يظنون أن الكلمات واآلراء قد تعتدي على العامل املادي ابلصلوات واللعنات، ويقل ِّلون من مدى انتشار الصدفة. يعم ِّمون مناذج ضئيلة،  

ببية من  أي جتربتهم اخلاصة، ويفك ِّرون أبمناط سائدة، ويسقطون السمات النمطية جملموعٍة ما على أي فرد ينتمي إليها. يستنتجون الس
ابلبداهة بقدر ما   االرتباط، ويفك ِّرون تفكريًا كليًّا، إما أبيض أو أسود، ويتعاملون مع الشبكات اجملردة كأهنا أشياء ملموسة. ليسوا علماءَ 

معرفتهم  ُهم حمامون وساسة ابلبداهة، حيشدون األدلة اليت تؤكد قناعاهتم يف حني يستبعدون األدلة اليت تعارضها، ويبالغون يف تقدير  
 وفهمهم واستقامتهم وكفاءهتم وحظهم.

ويعمل احلس األخالقي للبشر أيًضا لغاايت متقاطعة مع رفاهتنا، فالناس يشيطنون املختلفني عنهم، ويعزون اختالفهم يف اآلراء  
اًء عليها خصومهم وحيشدون  إىل الغباء واخليانة. عند كل مصيبة، يبحثون عن كبش الفداء، ويرون األخالق مصدرًا لألسس اليت يدينون بن

أو شكَّكوا يف  السخط جتاههم. قد تُبىن أسس اإلدانة على أنَّ املتهمني قد آذوا اآلخرين، ولكنها أيًضا قد تُبىن على استهزائهم ابلتقاليد 
وليس العكس، ففي العامل كله    الُسلطة أو قوَّضوا الوحدة القبَلية أو قاموا مبمارسات غذائية أو جنسية جنسة. يرى الناس العنف أخالقيًّا

 على مر التاريخ، كان عدد من قُتِّلوا لتحقيق العدالة أكثر ممن قُتِّلوا بدافع اجلشع.

ولكننا لسنا سيئني متاًما، أييت اإلدراك البشري خباصيتني مينحانه وسيلًة لتجاوز حدوده: األوىل هي التجريد، إذ يستطيع الناس  
ٍن ما واستخدامه يف تصور كياٍن يف ظرٍف ما، مثلما نستقبل منط تفكري مثل »جرى الغزال من البحرية  أخذ مفهومهم عن شيٍء ما يف مكا

إىل التل« ونسقطه على آخر مثل »حتولت حالة الطفل من املرض إىل الصحة«. ميكنهم أخذ مفهوم عن فاعٍل يبذل قوة جسدية 
قط الصورة يف مجلة »لقد أجرَبَت الباب على أن يُفَتح« على مجلة »لقد  ويستخدمونه يف تصور أنواٍع أخرى من السببية، مثل عندما نس

يمٍة  أجرَبَت ليزا على االنضمام إليها« أو »لقد أجرَبَت نفسها على التعامل أبدب«. تقد ِّم هذه الصيغ للناس وسيلًة للتفكري يف املتغري بق
 حيتاج إليها املرء كي يصوغ النظرايت والقوانني. ميكنهم أن يفعلوا هذا،  ما ويف السبب ونتيجته، وهذه ابلتحديد هي اآللية املفاهيمية اليت

ة  ليس مع عناصر الفكر فحسب، بل أيًضا مع الرتكيبات األعقد، مما يتيح هلم التفكري ابجملاز والتشبيهات، مثل: احلرارة سائلة، أو الرسال 
 حاوية، أو اجملتمع أسرة، أو االلتزامات قيود.

يف اإلدراك هي قوته الرتكيبية التكرارية،إذ ميكن أن يضمر الذهن جمموعًة ضخمة من األفكار عرب جتميع مفاهيم    املرحلة الثانية
أساسية مثل الشيء واملكان واملسار والفاعل والسب واهلدف يف فرضيات، وليس ذلك فحسب، بل ميكنه أن يضمر فرضيات عن 



ا. على سبيل املثال: )حيتوي اجلسم على أخالط. املرض هو خلل يف توازن  الفرضيات وفرضيات عن الفرضيات عن الفرضيات، وهكذ
 األخالط اليت حيتوي عليها اجلسم، مل أعُد أؤمن ابلنظرية القائلة أبنَّ املرض هو خلل يف توازن األخالط اليت حيتوي عليها اجلسم(.

احد، بل أصبح من املمكن مشاركتها مع جمتمٍع من بفضل اللغة، مل تعُد األفكار ُتضع للتجريد والتجميع داخل رأس مفك ِّر و 
املفك ِّرين. شرح توماس جيفرسون قوة اللغة ابستخدام تشبيٍه، فقال: »َمن يتلقى مين فكرة، يتلقى الرسالة بنفسه دون أن تنتقص من  

للغة بوصفها تطبيق املشاركة  فكريت، كما أنَّ من يشعل مشعته من مشعيت، حيصل على الضوء دون أن حييطين ابلظالم«. تضاعفت قوة ا
كرتوين(.  األصلي مع اخرتاع الكتابة )مث تكرَّر هذا يف عصوٍر الحقة مع الطباعة، مث مع انتشار املعرفة ابلقراءة والكتابة، مث مع اإلعالم اإلل

اتح توافر الطاقة بقدٍر أكرب من احلد منت شبكات املفك ِّرين املتواصلني مبرور الوقت ومع الزايدة السكانية، واختلطت وتركَّزت يف املدن، وأ
 األدىن الالزم للبقاء للكثري منهم رفاهية التفكري واحلديث.

وعلى الرغم  عندما تتشكَّل جمتمعات كبرية ومتصلة، ميكنها أن تتوصل إىل طرٍق لتنظيم شؤوهنا تعمل للصاحل املشرتك ألفرادها.  
رد أن يبدأ الناس يف عرض آرائهم املتضاربة، يتَّضح أنَّه ال ميكن أن يكون اجلميع حمقًّا  أن اجلميع يريد أن يكون حمقًّا، إالَّ أنه مبج من

بشأن كل شيء. وقد تتصادم رغبة املرء يف أن يكون حمقًّا برغبٍة أخرى، وهي الرغبة يف معرفة احلقيقة اليت حتظى ابألولوية يف أذهان  
. ميكن أن تتوصل اجملتمعات بذلك إىل قواعد تسمح بنشأة معتقدات  أطرافهبفوز أي طرف من املتفرجني على جداٍل ليسوا مهتمني  

حقيقية من اجلداالت غري املقيدة بنظاٍم ما، كأن يكون عليك تقدمي أسباب ملعتقداتك، ويُسمح لك ابإلشارة إىل العيوب يف معتقدات  
 تنص على أن عليك أن تدع العامل كله يبني ِّ لك ما  اآلخرين، وال يُسمح لك إبسكات املختلفني معك عنوةً. إذا أضفت القاعدة اليت

إذا كانت معتقداتك صحيحة أم خاطئة، فإن إبمكاننا أن نطلق على هذه القواعد علًما. ابستخدام القواعد املناسبة، يستطيع جمتمٌع  
 من املفك ِّرين غري العقالنيني ابلكامل أن يُنبِّتوا أفكارًا عقالنية.

ًضا أن تسمو مبشاعران األخالقية، فعندما تتباحث جمموعة كبرية ابلقدر املناسب من الناس يف أفضل ميكن حلكمة اجلماهري أي
طريقة للتعامل بعضهم مع بعض، ستتجه احملادثة حتًما يف اجتاهاٍت معينة. إذا كان عرضي املبدئي هو أنين »حيق يل أن أسرقك وأضربك  

أنت أن تسرقين أو تضربين أو تستعبدين أو تقتلين أان وأمثايل«، فال ميكن أن أتوقع وأستعبدك وأقتلك أنت وأمثالك، ولكن ال حيق لك 
أن توافق على االتفاق أو أن تصد ِّق عليه أي أطراف أخرى، ألنه ال يوجد سبب وجيه ألن أحصل أان على امتيازات فقط ألنين أان 

حيق يل أن أسرقك وأضربك وأستعبدك وأقتلك أنت وأمثالك،  وألنك لسُت مثلي. ولن نتفق على األرجح على اتفاٍق ينص على أنين »
اقع  وحيق لك أنت أن تسرقين أو تضربين أو تستعبدين أو تقتلين أان وأمثايل«، رغم متاثله، ألنَّ املساوئ اليت سنعاين منها بسبب األذى الو 

اآلخر )وهو نتيجة أخرى لقانون اإلنرتوبيا، فاإلصابة   علينا تفوق مبقداٍر هائل املميزات اليت سيحصل عليها أيٌّ منَّا عليها من إيذاء
ابألذى أسهل وهلا آاثر سلبية أكثر مما هلا من فوائد(. سيكون من احلكمة أن نتفاوض على عقٍد اجتماعي متبادل مفيد للطرفني، فال 

ع كالًّ منا على مساعدة اآلخر.  يعطي أليٍ  منَّا احلق يف أن يؤذي اآلخر ويشج ِّ

ه إذًا رغم ك ل العيوب املوجودة يف الطبيعة البشرية، إالَّ أهنَّا حتتوي على بذور تطورها، طاملا وصلت إىل أعراٍف ومؤسسات توج ِّ
وحقوق  املصاحل احملدودة إىل منافع عاملية. ومن بني تلك األعراف حرية التعبري والال عنف والتعاون واملواطنة العاملية )الكوزموبوليتانية(  



اف بقابلية البشر للخطأ، ومن بني تلك املؤسسات العلم والتعليم واإلعالم واحلكومة الدميقراطية واملنظمات الدولية اإلنسان واالعرت 
 واألسواق، ومل تُكن مصادفًة كون هذه األعراف واملؤسسات كانت بنات أفكار التنوير.

  



 الفصل الثالث

 الفكر المضاد للتنوير
ثُل ممتازة ال ميكن نقدها، إذ إهنا حتد ِّد مهام  من ميكنه أن يعادي العقل  

ُ
والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدُّم؟ تبدو الكلماُت عذبةً، وتبدو امل

كل مؤسسات احلداثة، من مدارٍس ومستشفيات ومجعيات خريية ووكاالت إخبارية وحكومات دميقراطية ومنظمات دولية، فهل حتتاج  
ثُل حقًّا إىل دفاٍع؟

ُ
 هذه امل

لتأكيد حتتاج إليه، فمنذ ستينيات القرن املاضي، اخنفضت مستوايت الثقة يف مؤسسات احلداثة، وشهد العقد الثاين من اب 
،  القرن احلادي والعشرين ازدهار احلركات الشعبوية اليت تتربأ بشكٍل سافر من ُمثُل التنوير، وهي حركات ذات انتماء قبَلي وليس عامليًا 

ة، حتتقر اخلرباء بداًل من أن حترتم املعرفة، ولديها حنني للماضي الشاعري بداًل من أن يكون لديها أمل يف سلطوية وليست دميقراطي
مستقبٍل أفضل. ولكنَّ ردود الفعل هذه ليست قاصرة أبي شكٍل على الشعبوية السياسية يف القرن احلادي والعشرين )وهي حركة 

م له ماٍض قدمي يعود إىل الثقافة  سنفحصها جيًدا يف الفصلني العشرين والثالث و  العشرين(، فازدراء العقل والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدُّ
حزب »ال أعرف شيئًا«الفكرية والفنية النخبوية، ال ينبع فقد من القواعد الشعبية، وليس جمرد تعبرٍي عن غضب أعضاء  . 

غري مالئم للعامل بكل تنوعه واختالفاته، وهذا االنتقاد خاطئ متاًما،  من االنتقادات الشائعة ملشروع التنوير أنَّه اخرتاع غريب  
. وعلى الرغم من التعبري عن كثرٍي من أفكار التنوير أبوضح الصيغ وأكثرها   فكل األفكار تنشأ يف مكاٍن ما، وليس ملنبعها أثٌر يف جدارهتا

رها ترجع إىل العقل والطبيعة البشرية، لذا فإن أي إنسان عاقل ميكنه التفاعل  أتثريًا يف أورواب وأمريكا يف القرن الثامن عشر، إالَّ أنَّ جذو 
 د حتق ق يف حضارات غري غربية عدة مرات على مر التاريخ.ق  معها، ولذا فإن  التعبري عن ُمثُل التنوير

! فسرعان ما تال التنويَر  لك حًقاكذإن  رد فعلي األساسي على االدعاء أبنَّ التنوير هو النموذج التوجيهي للغرب هو: ليته كان   
فكٌر مضاد للتنوير، وظل الغرب منقسًما منذ ذلك احلني. ومبجرد أن بدأ الناس خيطون حنو النور، أشار عليهم آخرون أبن الظالم ليس  

ا، وأن عليهم أن يتوقفوا عن التجرؤ على حماولة فهم الكثري، وأن الدوغما والقواعد تستحق فرصة اثني ة، وأن مصري الطبيعة  سيئًا جدًّ
 البشرية ليس التقدم، وإمنا التدهور.

ثُل التنوير بقوة، فقد أنكر روسو ويوهان هردر وفريدريش شيلينج وغريهم إمكانية   
ُ
تصدت احلركة الرومانسية، على حنو خاص، مل

شخاص أن يقد ِّموا أسبااًب ألفعاهلم، وأنَّ  فصل العقل عن العاطفة، وإمكانية النظر إىل األفراد بصرف النظر عن ثقافتهم، وأنَّ على األ
ثقافة أو عرق أو أمة أو  -اإلنسان جزٌء من كلٍ  عضوي  .  القيم تنطبق على خمتلف العصور واألماكن، وأنَّ السالم والرخاء غاايت مرجو ة

هوا الوحدة السامية اليت ينتمون إليها إب -دين أو روح مجاعية أو قوة اترخيية بداٍع، فالنضال البطويل، وليس حل  وعلى الناس أن يوج ِّ

 
  ال :قائلين وتعليماته الحزب قواعد عن اإلفصاح يرفضون كانوا أعضاءه ألن االسم هذا عليه وأُطلق عشر التاسع القرن في أنشئ أمريكي حزب هو

 .المترجم – شيئًا أعرف



املشكالت، هو اخلري األعظم، والعنف متأص ٌل يف الطبيعة وال ميكن كبته دون انتزاع احلياة منها، وقد كتب شارل بودلري: »هناك ثالث  
 فئات جديرة ابالحرتام، وهي: الكهنة، واحملاربون، والشعراء.. أن تعرف، وأن تقتل، وأن تُبدع«.

ثُل املضادة للتنوير ما زالت موجودة يف القرن احلادي والعشرين وسط عدد مدهش من احلركات  يبدو   
ُ
هذا جنونيًّا، ولكنَّ هذه امل

ا وجبااًن الفكرية والثقافية النخبوية. ويُعترب التصور القائل أنَّ علينا تسخري عقلنا اجلمعي يف تشجيع االزدهار وتقليل املعاانة أمحق وساذجً 
دعين أطرح هنا بعض البدائل الشائعة للعقل والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدُّم، وسأعرضها اثنيًة يف فصوٍل أخرى، ويف اجلزء الثالث    وعتيًقا.

 من الكتاب سأتناوهلا مباشرةً.

منطقي وجيه، فأن تقبل شيئًا إبمياٍن يعين أن تصد ِّقه وتؤمن به دون سبٍب  ،أبرز هذه البدائل وأوضحها هو اإلميان الديين 
يتعارض مع العقل املنطقي، كما تتعارض األداين عادًة أيًضا مع النزعة    -بطبيعته وحسب تعريفه-فاإلميان بوجود كياانت خارقة للطبيعة  

رض  اإلنسانية عندما متنح "خريًا أمسى ما" أمهيًة أكرب من رفاهة البشر، مثل قبول خمل ٍِّص إهلي، أو التصديق على رواية مقدسة، أو ف
طقوٍس أو حمظورات معي نة، أو تبشري اآلخرين ليقوموا بنفس األمور، وعقاب من ال يقبلون ذلك أو شيطنتهم. تصطدم األداين مع النزعة  

، وهو ليس أمراً مبهًجا كما يبدو، فاإلميان ابحلياة اآلخرة يقتضي أال تكون  احلياةأكرب من   الروحاإلنسانية أيًضا إبضفاء قيمة على 
السعادة مهمتني، ألن احلياة على األرض ال متث ل سوى جزء ضئيل من وجود املرء، كما يقتضي اإلميان أن يكون إجبار الناس  الصحة و 

على قبول اخلالص مبثابة معروف يُسدى إليهم، وأن يكون االستشهاد أفضل شيء قد حيدث لك. أما عن عدم توافق اإلميان مع العلم،  
إىل األحباث على اخلالاي اجلذعية والتغريُّ    وحماكمة القردما تفعل األحداث اجلارية أيًضا، من جاليليو  فهذه قصٌص ترويها األساطري ك

 املناخي.

عشرية أو قبيلة  -الفكرة الثانية من األفكار املضادة للتنوير هي أن اإلنسان خلية ميكن االستغناء عنها من جسم كائن أكرب  
وأن اخلري األمسى هو جمد هذه اجملموعة، وليس رفاهة األفراد الذين يشك ِّلوهنا سوايًّ.  -طبقة أو أمة  أو جمموعة إثنية أو دين أو عرق أو

وتعد  النزعة القومية من األمثلة الواضحة على هذه األفكار، إذ يكون الكائن األكرب هو الدولة القومية، أي جمموعة إثنية هلا حكومة، 
 Dulce et decorum est pro patria“والنزعة اإلنسانية يف شعارات وطنية مرعبة مثل:  ونرى هذا الصدام بني النزعة القومية  

mori”  (و»ايهلناء َمن عانق املوت والنصر إبمياٍن ساطٍع«، بل وحىت مجلة جون األقل رعبًا  كم هو مجيل أن متوت يف سبيل وطنك ،)
 تطيع أنت تقدميه لبلدك« توضِّ ح هذا التوتر بني النزعتني.»ال تسأل ما الذي يستطيع بلدك أن يقدمه لك، بل اسأل ما الذي تس

ال ينبغي اخللط بني النزعة القومية من جانب، والقيم املدنية والروح اجلماعية واملسؤولية االجتماعية والفخر الثقايف من جانٍب   
  آخر، فاإلنسان كائن اجتماعي، وتعتمد رفاهة كل فرد على أمناط التعاون والتناغم اليت تسود اجملتمع. وعندما يُنظر إىل »األمة« بوصفها

اعيًا ضمنيًا بني جمموعة أفراد يتشاركون إقليًما، كملكية مشرتكة، فإن  ذلك يكون وسيلة جوهرية لتقدم وازدهار أعضائها. ومن عقًدا اجتم
اجلدير ابإلعجاب طبعًا أن يضحي فرٌد ما مبصاحله اخلاصة من أجل مصاحل أفراد عدة، ولكن  هذا خيتلف عن إجبار شخص على  

 
  غير كان ما وهو التطور نظرية بتدريس متهمًا كان ألنه االسم هذا عليها وأُطلق ،  1925عام سكوبز توماس جون الثانوية المدرسة معلِّّم محاكمة هي

 .آنذاك قانونيًّا



ر، أو قطعة قماش أو ألوان على خريطة، وال يُعد من أمجل األشياء وأصحها أن تعانق املوت من أجل التضحية الكربى لصاحل قائد مؤث
 منع انفصال مقاطعٍة ما، أو توسيع دائرة النفوذ أو تنفيذ محلة صليبية وحدوية.

األشخاص يف الدول الواقعة    الدين والنزعة القومية من األسباب املميزة للمحافظة السياسية، وما زاال يؤثران يف مصري مليارات 
ة  حتت نفوذمها. وقد شجَّعين كثرٌي من الزمالء اليساريني عندما عرفوا أنين أؤلف كتااًب عن العقل والنزعة اإلنسانية، متحمسني الحتمالي 

متعاطًفا مع النزعة  أن أضم ن الكتاب ترسانًة حمتملة من النقاط اليت سأثريها ضد اليمني، ولكن، حىت وقٍت ليس بعيًدا، كان اليسار  
جتماعية  إالقومية عندما كانت ملتحمة مع حركات التحرير املاركسية، وشجَّع كثرٌي من اليساريني سياسيي هوايت عرقية و انشطي عدالة  

يُزج هبا يف منافسة  قللوا من أمهية احلقوق الفردية لصاحل املساواة بني أوضاع األعراق والطبقات واألجناس املختلفة، والذين يرون أهنا 
 صفرية.

للدين أيًضا مدافعون من شىت األطياف السياسية، وحىت الكتَّاب الذين يرفضون الدفاع عن احملتوايت احلرفية للمعتقدات   
ومعادين بشدة لفكرة أن يكون للعلم والعقل عالقة ابألخالق )فليس لدى معظمهم   ،الدينية قد يصبحون مدافعني بشراسة عن الدين

بوجود النزعة اإلنسانية من األساس(. يصر املدافعون عن اإلميان الديين على أنَّ للدين امتيازًا حصراًي ملناقشة األسئلة حول األمور   علمٌ 
ذلك، املهم ة، ويرون أنه حىت لو مل يُكن األشخاص رفيعو املستوى مثلنا حباجٍة إىل الدين ليكونوا ذوي ُخلق، فإنَّ اجلموع الغفرية حتتاج ل

أو أنه حىت لو كان حال اجلميع سيبدو أفضل دون اإلميان الديين، فال جدوى من احلديث عن وضع الدين يف العامل، ألنَّ الدين جزء  
من الطبيعة البشرية، وهلذا فهو متماسك أكثر من أي وقٍت مضى، هازاًئ آبمال التنوير. سأنظر يف كل هذه االدعاءات يف الفصل الثالث  

 والعشرين.

اليسار إىل التعاطف مع حركٍة أخرى تطو ِّع املصاحل البشرية لكياٍن أمسى هو النظام البيئي، حيث ال ترى احلركة البيئية   مييل 
اليت ستقتص    اخلضراء الرومانسية أن  التقاَط البشر للطاقة طريقٌة ملقاومة اإلنرتوبيا وحتسني ازدهار البشرية، وإمنا جرميٌة سافرة يف حق الطبيعة

وة يف صورة حروب على املوارد، وتلوث يف اهلواء واملياه، وتغري  مناخي  سيفضي إىل القضاء على احلضارة. ويكمن خالصنا يف منا بق
التوبة والتنصُّل من التكنولوجيا والنمو االقتصادي، والرجوع إىل طريقة حياة أبسط وأقرب للطبيعة. ال ميكن ابلطبع ألي شخٍص مطلع 

لواقع على النظم الطبيعية بفعل نشاط اإلنسان مؤٍذ وأننا إذا مل نفعل شيئًا حياله سيصبح الضرر كارثيًّا، لكن  السؤال  أن ينكر أنَّ الضرر ا
ر  احلقيقي هو ما إذا كان اجملتمع املعقد، واملتقدم تكنولوجيًّا، حمكوم عليه ابلفعل أبالَّ يفعل شيئًا حياله. سنستكشف يف الفصل العاش 

 نسانية، وهي تنويرية أكثر منها رومانسية، ويُطلق عليها أحيااًن احلداثة البيئية أو الربمجاتية البيئية.النزعة البيئية اإل

  حتو ِّل األيديولوجيات السياسية اليسارية واليمينية أنفسها إىل أداين علمانية توف ر لألفراد جمتمعًا من اإلخوة املتشاهبني فكرايًّ، 
وإمكانية دراسة شياطني األيديولوجيات األخرى، وثقًة مبهجة يف صحة قضيتهم. وسنرى يف الفصل    كما توف ر هلم معتقدات مقدسة،

لية  احلادي والعشرين كيف تقو ِّض األيديولوجية السياسية العقل املنطقي والعلم، فهي تشو ِّش حكم الناس على األمور، وحتر ِّك العقلية القبَ 
ة حتسني العامل. إن ألد أعدائنا ليسوا خصومنا السياسيني، وإمنَّا اإلنرتوبيا والتطور )يف صورة  البدائية، وتشت ِّتهم عن الفهم األصح لكيفي

 القصور يف معرفة كيفية حل مشاكلنا على أفضل حنٍو. الوابء والعيوب يف الطبيعة البشرية(، وأمهها اجلهل، أي



اليسار. أعلنت جمموعة متنوعة من الكتَّاب على مدار قرنني  تقع احلركتان األخراين املضاداتن للتنوير يف املنتصف بني اليمني و  
 Theبه  تقريبًا أنَّ احلضارة البشرية ال تتمي ز ابلتقدُّم، وإمنا هي يف تدهور مستمر وعلى حافة االهنيار، ويسرد املؤرخ آرثر هريمان يف كتا

Idea of Decline in Western Civilization   بية( اتريخ قرنني من املتشائمني الذين  )فكرة التدهور يف احلضارة الغر
 أطلقوا صافرة اإلنذار ابالضمحالل العرقي أو الثقايف أو السياسي أو البيئي. يبدو أن العامل يشرف على االنتهاء منذ زمٍن بعيد.

فبانتزاع النار    -ارابلن  سكما لعب بروميثيو -يتحس ر أحد أشكال النزعة القائلة أبن  احلضارة تتدهور على لعبنا ابلتكنولوجيا   
،  ي ج من اآلهلة، ُمنح جنسنا البشري وسيلة القضاء على وجوده بنفسه، إن مل يُكن بتسميم بيئتنا، فبإطالق األسلحة النووية، وابلنانو تكنولو 

حىت إذا  واإلرهاب اإللكرتوين واإلرهاب البيولوجي والذكاء االصطناعي وخماطر وجودية أخرى على العامل )الفصل التاسع عشر(. و 
استطاعت حضارتنا التكنولوجية اهلروب من الفناء الكامل، فهي يف طريقها السريع حنو »ديستوبيا« من العنف والظلم: »عامل جديد 

والالجئني، وغياب املساواة،    ،شجاع« من اإلرهاب، والطائرات بدون طيار، واملؤسسات الصناعية املستغلة، والعصاابت، واإلجتار ابلبشر
 اإللكرتوين، واالعتداء اجلنسي، وجرائم الكراهية.والتنمر  

وتتأمل جمموعة أخرى من أنصار النزعة القائلة ابلتدهور من املشكلة املضادة، ليس أنَّ احلداثة قد جعلت احلياة قاسية وخطرية،  
برجوازية عن األمور املهمة حقًّا يف احلياة.  وإمنا أهنا جعلتها سارة وآمنة، فوفًقا هلؤالء الناقدين، فإن  الصحة والسالم والرخاء احنرافات  

وبتقدمي هذه املتع غري الفكرية، حكمت الرأمسالية التكنولوجية على الناس بتيٍه مشتت، منشق، استهالكي، مادي، رتيب، ذي توجهات  
عايري االجتماعية والال مباالة  خارجية، وبال جذور، ومنهك للروح. يف هذا الوجود العبثي، يعاين الناس من االغرتاب والفزع وغياب امل

وسوء النية والسأم والتوعك والغثيان، فُهم »رجال جموفون يتناولون غداءهم املكشوف يف األرض املقفرة يف انتظار جودو )املخلص(«.  
قيقي يف )سأنظر يف هذه االدعاءات يف الفص السابع عشر والثامن عشر(. عند غروب حضارة مضمحلة متدهورة، لن جتد التحرر احل

قوة.  العقالنية العقيمة وال النزعة اإلنسانية الضعيفة، وإمنا يف الوجود احلقيقي البطويل الكلي العضوي املقدس احليوي يف ذاته، وإرادة ال
يوصي ابلعنف    -الذي صاغ مصطلح »إرادة القوة«-ويف حال كنت تتساءل عن ماهية هذه البطولة املقدسة، فإن  فريدريك نيتشه  

والساموراي والفايكينج وأبطال هومريوس: عنف »قاٍس ابرد فظيع دون   الُشقر«   تونينيو التيراطي الذي يشبه عنف »الوحوش األرستق
 مشاعر ودون ضمري، حيطم كل شيء، ويلوث كل شيء ابلدماء«. )سنلقي نظرة عن كثب على هذه األخالق يف الفصل األخري(.

النبوءة بطريقٍة من اثنتني، فاملتشائمون    يشري هريمان إىل أنَّ املثقفني والفنانني الذين يتنبؤون ابهنيار احلضارة يستجيبون إىل هذه 
بون به »بشماتٍة وحشية« يقولون إنَّ  ،التارخييون يرعبهم االهنيار، ولكنهم ينوحون أبننا عاجزون عن منعه، واملتشائمون الثقافيون يرح ِّ

ٌم جديد سيكون بكل أتكيد متفوقًا  احلداثة مفلسة للدرجة اليت جتعل حتسينها، فضاًل عن جتاوزها، مستحياًل، ومن أنقاضها سيظهر نظا
 عليها.

سي  أما آخر بدائل النزعة اإلنسانية التنويرية فإن ه يدين تبن ِّيها العلم، وميكننا أن نطلق عليه الثقافة الثانية كما أمساه تشارلز بري  
ىل أي ثقافة العلم. انتقد سنو الستار احلديدي  سنو، وميث ل وجهة نظر كثريين من املثقفني األدابء والنقاد الثقافيني، يف مقابل الثقافة األو 

 
  .قديمًا يوتالند سكنت جرمانية قبائل التيوتونيون



كان  الفاصل بني الثقافتني، ودعا إىل اندماج العلم أكثر يف احلياة الفكرية. مل يُكن األمر فقط أن العلم »بعمقه الفكري وتعقيده وألفاظه  
أخالقية ألهنا ميكن أن تقلل املعاانة على    أمجل وأروع عمل مجعي من إنتاج أذهان البشر«، وإمنا كانت املعرفة ابلعلم،كما قال، حتمية

 نطاق عاملي عرب عالج األمراض وإطعام اجلوعى وإنقاذ حياة األطفال واألمهات والسماح للنساء ابلتحكم يف خصوبتهن.

فرانك رميوند   تفنيًدا شهريًا من الناقد األديب 1962رغم أنَّ حجة سنو تبدو اليوم متنبئة ابملستقبل، إالَّ أهنَّا واجهت يف عام   
تطلب من سنو أن يقطع وعًدا بعدم رفع دعوى    The Spectatorليفيس، وكان انتقاد ليفيس مسيئًا للدرجة اليت جعلت جملة 

قضائية بتهمة القذف قبل أن ينشروه. بعد أن أشار ليفيس إىل »عدم حتلي سنو أبي متييز فكري.. وإىل أسلوبه املبتذل الذي يندى له 
أ بنظام القيم الذي يكون املعيار األهم فيه هو »املستوى املعيشي«، ويكون رفع هذا املستوى هو »الغاية النهائية«. واقرتح  اجلبني«، استهز 

بدياًل هو أن »فهم األدب العظيم وااللتزام به هو ما جيعلنا نكتشف ما نؤمن به حقًّا من أعماقنا، ما الغرض؟ ما الغرض النهائي؟ ما  
؟ تشري األسئلة إىل ما ميكنين أن أطلق عليه عمق ديين يف الفكر واإلحساس«. )رمبا يتساءل أي شخص ميتد »عمق الذي يتبعه اإلنسان

فكره وإحساسه« ليصل إىل امرأة يف بلٍد فقري عاشت لرتى مولودها بسبب رفع مستواها املعيشي، مث يضاَعف هذا التعاطف مبئات  
ألدب العظيم وااللتزام به« أمسى أخالقيًّا من معيار »رفع املستوى املعيشي« لـ »ما نؤمن به  املاليني، ملاذا ميكن أن يكون معيار »فهم ا

 حقًّا من أعماقنا«، أو ملاذا ينبغي اعتبار أحدمها بدياًل عن اآلخر من األساس(.

فكثرٌي من املثقفني    -عشرينكما سنرى يف الفصل الثاين وال–رمبا جند منظور ليفيس يف مساحة كبرية من »الثقافة الثانية« اليوم   
مسى.  والناقدين يعربون عن ازدراء العلم كأنه ال ميث ِّل حالًّ للمشكالت العادية، ويكتبون وكأنَّ استهالك فن النخبة هو اخلري األخالقي األ

عة اطالعهم وعاداهتم  ال تقوم منهجيتهم يف البحث عن احلقيقة على إعداد الفرضيات وذكر األدلة، وإمنا على تعبريات مستوحاة من س
ل  احلياتية املتمثلة يف القراءة. ويف السياق نفسه تستنكر اجملالت الثقافية عادًة »العلموية«، وهي إقحام العلم يف جمال اإلنسانيات مث 

م العلم يف كليات وجامعات كثرية على أنه البحث عن تفسرياٍت حقيقية، وإمنا جمرد أسطورة أو رواية أخرى،   السياسة والفنون، وال يُقدَّ
ياة وجتريد  كما يُلقى ابللوم كثريًا على العلم يف العنصرية واإلمربايلية واحلروب العاملية واهلولوكوست، ويُتهم ابنتزاع السحر واجلاذبية من احل

 البشر من حريتهم وكرامتهم.

فكرة أنَّ اخلري األمسى هو استخدام املعرفة يف فالنزعة اإلنسانية التنويرية إذًا هي أبعد ما تكون عن حماولة إرضاء اجلماهري، ف 
تعزيز رفاهة البشر تُشعِّر الناس ابلفتور. لديك تفسريات عميقة للكون وللكوكب وللحياة وللدماغ؟ إذا مل تُكن تتضمن السحر فال نريد  

يدون تعاطفهم ليشمل كل البشرية؟  أن نسمعها! إنقاذ حياة مليارات البشر والقضاء على األمراض وإطعام اجلوعى؟ ايللملل! أشخاص يز 
نفسه! طول العمر والصحة والفهم واجلمال واحلرية واحلب؟ ال بد وأن يكون يف   قوانني الكونليس جيًدا مبا يكفي، نريد أن هتتم بنا  

 احلياة ما هو أكثر وأهم من ذلك!

ن استخدام املعرفة يف تعزيز رفاهة البشر  ولكن فكرة التقدم هي اليت جتعلهم يستشيطون غضبًا، وحىت أولئك الذين يظنون أ 
تصور    فكرة جيدة من الناحية النظرية، ولكنهم يصرون أهنا لن تنجح عمليًّا مطلًقا، فإن  األخبار اليومية تقد م دعًما هائاًل لتشاؤمهم: فهي

ن العقل املنطقي والعلم والنزعة اإلنسانية لن  العامل كأنه واٍد مليء ابلدموع، وحكاية مليئة ابلويالت، ووحل من اليأس. مبا أنَّ الدفاع ع



ن يكون جمداًي لو أنَّ حالنا اآلن بعد مئتني ومخسني عاًما من عصر التنوير ليس أفضل من حال أسالفنا يف العصور املظلمة، فال بد إذًا أ
م البشر.  تبدأ حجة دفاعنا من تقييم تقدُّ

  



 الجزء الثاني:

 التقدم

تختار أن تولد في لحظة تاريخية معينة، ولم تعرف مسبقًا من ستكون، لم تعرف ما إذا كنت  إذا كان عليك أن 
إذا كان عليك أن تختار اختياًرا  .ستولد ألسرةٍ ثرية أو ألسرةٍ فقيرة، في أي دولةٍ ستولد، ستكون رجاًل أم امرأة
 اآلن. ..أعمى في أي لحظة تريد أن تولد، ستختار هذه اللحظة

 .2016ما،  ابراك أواب  -

  



 الفصل الرابع:

 رهاب التقدُّم
التقدم، بل على   مثارإهنم ال يكرهون  ،حقًّايكره املثقفون التقدم، املثقفون الذين يطلقون على أنفسهم »تقدميني« يكرهون التقدم 

يات  العكس، يستخدم معظم املثقفني والناقدين وقراؤهم احملافظون الكمبيوتر بداًل من الريشة واحملربة يف الكتابة، ويفض ِّلون اخلضوع للعمل
حتسني احلالة البشرية    اجلراحية حتت أتثري املخدر، ولكن  ما يزعج الفئة الثراثرة هو فكرة التقدم نفسها، أي االعتقاد التنويري أبن إبمكاننا

 عرب فهم العامل.

لقد ألفوا معجًما كاماًل من الكلمات اليت يسيئون استخدامها للتعبري عن استهزائهم، فإذا كنت تعتقد أنَّ املعرفة ميكن أن  
»أسطورة مسرية التقدم    تساعد يف حل املشاكل، فلديك »إميان أعمى«، و»اعتقاد أشبه ابلدين« بـ »اخلرافة البالية« و»الوعد الزائف« بـ

ع« لـ »القدرة األمريكية املبتذلة على حتقيق أي شيء« بروح »محاسية مغَفلة« لـ »أيديولوجية جمالس اإلدارة«،   احلتمي«. أنت »مشج ِّ
«. وابلطبع بولياانيف تفسري التاريخ«، و»متفائل ساذج« و»  األحرارو»وادي السيليكون« و»غرفة التجارة«. وأنت ممارس لـ »منهج  

لفولتري، ويؤكد أنَّ »كل شيء    Candide«، وهو يشري إىل نسخٍة عصرية من الفيلسوف الذي حيمل نفس االسم يف رواية  ابجنلوس»
 يسري حنو األفضل يف أفضل العوامل املمكنة«.

نطلق عليه اليوم متشائًما، فاملتشائم العصري يؤمن أبنَّ العامل ميكنه أن يكون   وللمصادفة، فإنَّ األستاذ ابجنلوس ميثل ما قد 
طلق عليه  أفضل كثريًا كثريًا مما هو اآلن. مل يُكن فولتري يهجو أمل الفكر التنويري يف التقدم وإمنا نقيضه، التربير الديين للمعاانة الذي يُ 

  خياٌر سوى السماح ابألوبئة واجملازر ألن العامل دوهنما مستحيل من الناحية امليتافيزيقية.»العدالة اإلهلية«، اليت وفًقا هلا ليس أمام هللا

بغض النظر عن املسميات، فإن الفكرة القائلة أبن العامل أفضل مما كان وسيكون أفضل بعد ذلك أصبحت فكرة قدمية الطراز   
أنَّ   The Idea of Decline in Western Historyكتاب  يف أوساط أهل الفكر منذ فرتة طويلة. يوض ِّح آرثر هريمان يف  

بنجامني    املتنبئني ابهلالك ُهم جنوم حتفل هبم املقررات الفنية الليربالية، ومنهم نيتشه وآرثر شوبنهاور ومارتن هيدجر وثيودور أدورنو ووالرت
ل وست وجوقة من املتشائمني بشأن البيئة. حصر وهربرت ماركوز وجان بول سارتر وفرانتز فانون وميشيل فوكو وإدوارد سعيد وكورن

لذين  هريمان املشهد الثقايف يف هناية القرن العشرين، وحتسر على »الرتاجع الضخم« يف عدد »الدعاة الالمعني« للنزعة اإلنسانية التنويرية ا
ها«. واتفق مع هذا عامل االجتماع روبرت  كانوا مقتنعني أبنه »مبا أن الناس خيلقون صراعات ومشكالت يف اجملتمع، فيمكنهم أيًضا حل

)اتريخ فكرة التقدم(: »منت نزعة التشكُّك يف التقدم الغريب اليت   History of the Idea of Progressسبت يف كتاب  ين
  كانت يوًما ما قاصرة على جمموعٍة معدودة من املثقفني يف القرن التاسع عشر وانتشرت، ليس قط بني أغلبية املثقفني يف الربع األخري من

 هذا القرن، وإمنا بني ماليني الناس يف الغرب«.

 
  .المترجم– The Whigs البريطاني األحرار حزب إلى نسبةً 
  شديد للشخص مرادًفا االسم هذا وأصبح  1913عام صدرت للروائية األمريكية إليانور بورتر التي االسم نفس تحمل التي الرواية بطلة إلى نسبةً 

 .المترجم -التفاؤل



عملهم حول الثقافة والفكر ُهم فقط من يظنون أن العامل سيحل به اخلراب، بل يظن ذلك أيضًا    أجل، ليس الذين يتمحور 
األشخاص العاديون الذين تتلبَّسهم حالة »املثقف«. يعرف علماء النفس منذ وقٍت طويل أن الناس مييلون إىل النظر إىل حياهتم بعدسة  

طالق أو الفصل من العمل أو التعرُّض حلادٍث أو مرض أو جرمية أقل من أي وردية، فُهم يظنون أن احتمالية أن يصبحوا ضحيًة لل
حو ار، يتحولون من بولياان إىل جمتمعهمإىل   حياهتمشخٍص آخر، ولكن عندما تغري حمور السؤال من . 

ت اجليدة والسيئة،  يطلق الباحثون املختصون ابلرأي العام على هذا مسم ى فجوة التفاؤل، فألكثر من عقدين مرورًا ابألوقا 
سيتحسن أم سيسوء خالل السنة التالية، أجاب أكثرهم    اخلاصعندما مت استطالع آراء األوروبيني حول ما إذا كان وضعهم االقتصادي  

  االقتصادي، أجاب أكثرهم أبنه سيسوء. تظن أغلبية الربيطانيني أنَّ اهلجرة ومحل  بلدهمأبنه سيتحسن، يف حني عندما ُسئلوا عن وضع 
املراهقات والقمامة والبطالة واجلرمية والتخريب واملخدرات مشاكل موجودة يف اململكة املتحدة كلها، ولكن  قليلني منهم يظنون أهنا  
مشاكل موجودة يف منطقتهم فقط. وكذلك حيكم الناس على جودة البيئة يف معظم الدول أبهنا أسوأ يف بلدهم وليس يف جمتمعهم احمليط  

حىت  1992العامل كله وليس يف بلدهم فقط. وقد قال أغلب األمريكيني يف استطالعات الرأي يف كل عاٍم تقريبًا منذ   فقط، وأسوأ يف
، قالت األغلبية يف  2015إنَّ اجلرمية يف زايدة، يف حني أنَّ معدل جرائم العنف قد اخنفض يف هذه الفرتة، ويف أواخر عام   2015

مل يتجه حنو أوضاٍع أسوأ«، ويف أغلب السنوات األربعني املاضية، قالت أغلبية األمريكيني إنَّ أمريكا  إحدى عشرة دولة متقدمة إنَّ »العا
 »تسري يف االجتاه اخلاطئ«.

هل هم حمقون؟ هل التشاؤم صحيح؟ هل ميكن أن يغرق العامل أكثر وأكثر كالدوامة؟ تسهل معرفة سبب شعور الناس هبذا   
تلئ كل يوم أبخباٍر عن احلرب واإلرهاب واجلرمية والتلوث وغياب املساواة وتعاطي املخدرات والقمع، وال األمر، فالوسائل اإلخبارية مت

ني  أقصد عناوين األخبار فقط، وإمنا مقاالت الرأي واملقاالت اإلخبارية الطويلة أيًضا. تنذران أغلفة اجملالت ابلثورات الفوضوية والطواع 
»األزمات« )يف الزراعة والصحة والتقاعد والرفاهة والطاقة والَعْجز( اليت كان على احملر ِّرين تصعيدها ملكانة  واألوبئة واالهنيارات وكثرٍي من  

 »األزمة اخلطرية«.

وسواء كان وضع العامل يسوء فعاًل أم ال، فستتفاعل طبيعة األخبار مع طبيعة اإلدراك لتجعلنا نظن أنه يسوء حقًّا. تتحدث   
يت حتدث، ال عن تلك اليت مل حتدث، فلم نَر قط صحافيًّا يقول أمام الكامريا: »أحدثكم مباشرًة من بلٍد مل تندلع  األخبار عن األمور ال

فيه حرٌب«، أو من مدينة مل تتعرَّض لتفجرٍي، أو مدرسة مل تتعرَّض حلادث إطالق نريان. طاملا مل ُتتفِّ األمور السيئة من على وجه 
دث كافية مللء كل الوسائل اإلخبارية، وخاصًة عندما حوَّلت مليارات اهلواتف الذكية أصحاهبا إىل األرض، ستكون هناك دائًما حوا

 مراسلي جرائم وحروب.

ومن بني األمور اليت حتدث ابلفعل، تتضح األمور السلبية واإلجيابية على فرتات زمنية خمتلفة، فاألخبار أبعد ما تكون عن  
أقرب إىل التعليق الرايضي حلظة بلحظة، فهي ترك ِّز على أحداث منفصلة، وتكون بشكل عام هي »مسودة أوىل للتاريخ«، وإمنا هي 

االحداث اليت وقعت منذ آخر إصدار )يف أوقات سابقة، أو يف اليوم السابق، أو اآلن منذ بضع ثواٍن مثاًل(. قد حتدث األمور السيئة  
 

 ار  .المترجم – الدبدوب ويعني هنا أنهم يتحّولون من متفائلين إلى متشائمين ويني كارتون شخصيات أحد وهو اللون وأزرق كئيب حمار هو إيور أو حوا



ها، وعندما تتضح وتتكشف لن تكون متوافقة مع دورة األخبار. أشار الباحث يف سريعًا، يف حني ال تُبىن األمور اجليدة يف ليلٍة وضحا
جمال السالم جون جالتونج إىل أنَّه إذا كانت إحدى الصحف تصدر كل مخسني سنة، فلن تكتب عن نصف قرٍن من النميمة عن 

 مثل زايدة متوسط العمر املتوقع.املشاهري أو الفضائح السياسية، وإمنا ستكتب عن التغريات العاملية ابلغة األمهية  

تشو ِّه طبيعة األخبار نظرة الناس للعامل بسبب عيب ذهين يطلق عليه عاملا النفس عاموس تفريسكي ودانييل كامنان »احلدس   
ث ( والذي يعين أن الناس يقد ِّرون احتمالية وقوع حدٍث ما أو معدل تكرار حدو Availability heuristicاملبين على اإلاتحة« )

شيٍء ما حسب مدى سهولة تفكريهم يف أحداث شبيهة، وهذه قاعدة عامة صاحلة يف خمتلف مناحي احلياة. ترتك األحداث املتكررة  
ن أنَّ آاثرًا أقوى يف الذاكرة، وهكذا فإنَّ الذكرايت القوية تشري عموًما إىل أحداث أكثر تكرارًا: فأنت تستند إىل أساٍس متني عندما ُتم ِّ 

واجد يف املدن أكثر من طيور الصفاري، رغم أنك تستند إىل ذكرايتك عن مقابلتهم وليس على إحصاء للطيور. ولكن عندما  احلمام يت
- إما ألهنا حديثة أو واضحة أو دموية أو مميزة أو مزعجة-تظهر ذكرى ما يف أعلى قائمة نتائج حبث عقلك ألسباب أخرى غري التكرار  

أم اليت يكون   kمدى احتمالية حدوثها يف العامل. أي من الكلمات أكثر عدًدا، تلك اليت تبدأ حبرف    ، فإن  الناس يبالغون يف تقدير
،  ankleفيها هو الثالث )مثل    kفيها الثالث؟ جييب أكثر الناس ابالختيار األول. إنَّ عدد الكلمات اليت يكون حرف    kترتيب حرف  

، ولكننا  k...إخل.( يبلغ ثالثة أضعاف الكلمات اليت تبدأ حبرف take، وmake، وcake، وbake، وawkward، وaskو
 يف ابلنا أواًل عند احلاجة.  king، وkid، وkill، وkind، وkeepنسرتجع الكلمات مبطلعها، فتأيت كلمات مثل:  

متث ِّل األخطاء الناجتة عن اإلاتحة مصدرًا شائعًا للحماقات يف االستدالل، فعلى سبيل املثال يفس ر طالب السنة األوىل يف  
عن إحدى هجمات القرش    كلية الطب كل طفٍح جلدي أبنه أحد أعراض مرٍض غريب، ويبتعد املصطافون عن البحر بعد أن يقرؤوا

أو يشاهدوا فيلم الفك املفرتس، وتتصدر حوادث حتطم الطائرات األخبار دائًما، يف حني ال تفعل حوادث السيارات تقريبًا، على الرغم  
شى أحٌد تقريبًا  من أهنا تتسبب يف قتل عدٍد أكرب كثريًا من الناس، ومن غري املفاجئ إذًا أن كثريًا من الناس خيشون الطريان يف حني ال خي

الذي  قيادة السيارات. يصن ِّف الناس األعاصري )اليت تتسبب يف قتل حوايل مخسني أمريكيًّا سنوايًّ( أبهنا سبب وفاة أكثر شيوعًا من الربو )
 .يتسبب يف قتل أكثر من أربعة آالف أمريكي سنوايًّ(، وذلك على ما يبدو ألن األعاصري متث ِّل أخبارًا شيقة للتليفزيون

  ”If it bleeds, it leads“تسهل رؤية كيف قد يستحث »احلدس املبين على اإلاتحة«، الذي تذكيه السياسة اإلخبارية   
اليت تشري إىل حصول األخبار الدموية على الصدارة دائًما، إحساًسا ابلكآبة بشأن أوضاع العامل. حيصي بعض الباحثني يف جمال اإلعالم  

أو يعرضون على احملررين قائمة من األخبار اليت ميكن نشرها، ويرون أيها سيختارون وكيف سيعرضوهنا، وأكَّدوا  األخبار مبختلف أنواعها،  
ه  أن حراس البواابت اإلعالمية يفض ِّلون تغطية األخبار السلبية عن اإلجيابية واإلبقاء على تدفق األحداث كعامٍل اثبت. يوف ِّر هذا بدور 

لصفحة التحريرية: ضع قائمة أبسوأ األمور اليت حتدث يف أي مكان يف الكوكب ذلك األسبوع، وستكون  معادلة سهلة للمتشائمني يف ا
 قضيتك أبنَّ احلضارة مل تواجه يف اترخيها خطرًا أعظم ذات وقٍع مذهل.

ع أكرب، قد تصبح  تكون تبعات األخبار السلبية نفسها سلبية أيًضا، فبداًل من أن يكون املتابعون الدائمون لألخبار على اطال 
أي  معايريهم خاطئة. فُهم يقلقون أكثر بشأن اجلرمية، حىت عندما ترتاجع معدالهتا، وأحيااًن ينفصلون عن الواقع متاًما، إذ وجد استطالع ر 



امليليشيات  ابملئة منهم على أنَّ »  77على سبيل املثال أنَّ أغلب األمريكيني يتابعون أخبار داعش عن كثب، ووافق   2016أجري يف عام  
 اإلسالمية يف سوراي والعراق متث ِّل خطرًا حقيقيًّا على وجود الوالايت املتحدة وبقائها«، وهو اعتقاد ال ميكن وصفه سوى ابلومهي. ومن

ر،  غري املفاجئ أن يصبح متلقو األخبار السلبية كئيبني، فذكرت مراجعة حديثة للدراسات السابقة أن نتائجها تكون:»سوء إدراك املخاط 
والقلق، واحلاالت املزاجية السيئة، والعجز املكتسب، واالزدراء والعدائية جتاه اآلخرين، وضعف احلساسية، ويف بعض احلاالت.. التجنب  
التام لألخبار«، كما يصبح متلقوها مؤمنني ابجلربية فيقولون مثاًل: »ملاذا عليَّ أن أديل بصويت؟ لن يفيد هذا بشيٍء«، أو »قد أتربع  

 ال، لكن سيتضور طفٌل آخر من اجلوع األسبوع التايل على أي حال«.ابمل

بعدما رأينا كيف ُُترج العادات الصحافية واالحنيازات املعرفية أسوأ ما فينا، كيف ميكننا تقييم وضع العامل على حنٍو سليم؟   
كم عدد اجلوعى؟ كم عدد الفقراء؟ كم عدد    كم عدد ضحااي العنف ابلنسبة إىل عدد األحياء؟ كم عدد املرضى؟  العدُّ.اإلجابة هي 

املظلومني؟ كم عدد األميني؟ وهل تزيد هذه األعداد أم تنخفض؟ إنَّ العقلية الكمية، رغم هالة اهلوس اليت حتيط هبا، هي يف احلقيقة  
اآلخرين، وال متي ِّز األشخاص األقرب    العقلية املستنرية أخالقيًّا، ألهنا تتعامل مع حياة كل إنسان على أساس أنَّ هلا قيمة مساوية حلياة

إليها أو األمجل يف الصور، وحتمل أماًل يف قدرتنا على التعرُّف على أسباب املعاانة ومن مث على معرفة أي إجراءات ستخففها على  
 األرجح.

وخريطة «، الذي عرض مئة رسم بياين  The Better Angels of Our Natureكان هذا هو اهلدف من كتايب » 
توض ِّح مدى تراجع العنف والظروف اليت تعززه على مدار التاريخ، وللتأكيد على حدوث هذا الرتاجع يف أزمنة خمتلفة ألسباٍب خمتلفة،  
  عرضت أيًضا األمساء. أنتجت عملية التهدئة وإرساء السالم اخنفاًضا خبمسة أضعاف يف معدل الوفيات الناجتة عن التناحر والغزو القبَلي،

هذه إحدى تبعات سيطرة الدول الفعالة على أقاليٍم ما. وأنتجت عملية التمدين اخنفاًضا أبربعني ضعًفا يف معدل جرائم القتل وجرائم  و 
العنف األخرى تال إرساء حكم القانون وأعراف ضبط النفس يف بداية احلداثة يف أورواب. ويُطلق اسم الثورة اإلنسانية على ما حدث يف 

من إلغاء العبودية واالضطهاد الديين والعقوابت القاسية. ويستخدم املؤرخون مصطلح فرتة السالم الطويلة للتعبري عن تراجع  عصر التنوير  
روب احلروب بني القوى العظمى وبني الدول بعد احلرب العاملية الثانية. وبعد هناية احلرب الباردة، نَعَِّم العاملُ بسالم جديد إذ كانت احل

ابدة العرقية واحلكم االستبدادي أقل، ومنذ مخسينيات القرن املاضي، اكتسح العامل فيضان من الثورات احلقوقية، مثل: حركات  األهلية واإل
 احلقوق املدنية، وحقوق املرأة، وحقوق املثليني، وحقوق الطفل، وحقوق احليوان.

أمثلة هذا الرتاجع. فعلماء اجلرمية التارخيية على سبيل  ال خالف بني اخلرباء الذين أيلفون هذه األرقام سوى على قلة قليلة من  
املثال يتفقون على أنَّ معدل جرائم القتل اخنفض بعد العصور الوسطى، ومن املألوف للباحثني يف العالقات الدولية أنَّ احلروب الكربى  

 اق العامل.، ولكنَّ هذه األمور تُعد مفاجأة ألغلب الناس على نط1945قلَّت تدرجييًّا بعد عام  

ظننُت أنَّ استعراض رسوم بيانية ميث ِّل حمورها األفقي الزمن وميث ِّل حمورها الرأسي عدد ضحااي العنف أو أي مقاييس أخرى   
قد   للعنف، وأنَّ اخلط املنحين من أعلى اليسار إىل أسفل اليمني قد يعاجل اجلمهور من االحنياز املبين على اإلاتحة ويقنعهم أبنَّ العامل

ًما يف هذا اجملال على األقل. ولكين عرفت من أسئلتهم واعرتاضاهتم أنَّ مقاومة فكرة التقدم راسخة بعمٍق يتجاوز املغالطات  أ حدث تقدُّ



سؤال  اإلحصائية. متث ِّل أي جمموعة بياانت ابلطبع انعكاًسا انقًصا للواقع، لذا فالسؤال عن مدى دقة األرقام وتعبريها عن الواقع فعاًل هو  
شروع، ولكن االعرتاضات مل تكشف عن تشكُّك يف البياانت فحسب، بل عن عدم االستعداد حىت الحتمالية أن تكون احلالة البشرية  م

قد حتسَّنت. يفتقر كثرٌي من الناس إىل األدوات املفاهيمية للتحقق مما إذا كان التقدم قد حدث فعاًل أم مل حيدث، فال ميكنهم إجراء  
 ة إمكانية حتسُّن األوضاع. فيما يلي نَُسٌخ معدَّلة للحوارات اليت أجريتها مع السائلني.معاجلة ذهنية لفكر 

 إًذا فالعنف قد تراجع خطيًّا منذ بداية التاريخ! ياللروعة!

كال، مل يرتاجع »خطيًّا«، فسيكون من املذهل أن ينخفض أي مقياس للسلوك البشري بكل تقلباته مبقداٍر اثبٍت لكل وحدة 
، عقًدا تلو اآلخر وقراًن تلو اآلخر، وليس على وتريٍة واحدة أيًضا )وهو على األرجح ما يدور يف عقل السائل(، إذ سيعين هذا أنه  زمنية

مقلق،    يف اخنفاٍض أو ثباٍت دائم وال يزداد مطلًقا. تتسم املنحنيات التارخيية الفعلية بتذبذابٍت وزايدات وارتفاعات مفاجئة وأحيااًن أترجح 
،  األمثلة على ذلك احلرابن العامليتان، وانتشار اجلرمية يف الدول الغربية منذ منتصف الستينيات حىت بداية التسعينيات يف القرن املاضي   ومن

هات  جتا والزايدة املفاجئة يف احلروب األهلية يف العامل النامي بعد إهناء االستعمار يف ستينيات وسبعينيات القرن املاضي. يتكون التقدم من ا
يف العنف تطرأ عليها هذه التقلبات، مثل اجنراٍف أو اندفاٍع هابط، أو عودة من تضخٍُّم مؤقت إىل خط أساس منخفض، فال ميكن أن 
يسري التقدُّم على وتريٍة واحدة ألنَّ احللول لبعض املشاكل ُتلق مشاكل أخرى، ولكن ميكن استئناف التقدم عند حل املشاكل اجلديدة  

 بدورها.

وابملناسبة، يقدم اختالف وترية البياانت االجتماعية معادلة سهلة للمنافذ اإلخبارية إلبراز السلبيات، فإذا جتاهلت كل السنوات  
زداد  اليت اخنفض فيها مؤشر إحدى املشاكل، وأعلنت عن كل زايدة فيه )مبا أهنَّا متث ِّل خربًا(، فسيتكون لدى القراء انطباع أبنَّ احلياة ت

، نفذت صحيفة نيويورك اتميز هذه اخلدعة ثالث مرات مع أرقام كلٍ   2016حىت عندما تتحسَّن. يف الستة أشهر األوىل من عام  سوءًا  
 من االنتحار وطول العمر والوفيات الناجتة عن حوادث السيارات.

لو كانت منخفضة  حسنًا، إذا كانت معدالت العنف ليست في انخفاٍض دائم،فهذا يعني أنها دورية، أي أنها حتى  
 اآلن، فارتفاعها ثانيًة مجرد مسألة وقت.

، أي تتأرجح كبندول  دورية، ذات تقلبات ميكن التنبؤ هبا، دون أن تكون  إحصائيةكال، رمبا تكون التغيريات على مداٍر زمين  
احتماليته تزداد مبرور الوقت. )خسر الساعة بني طريف نقيض. يعين ذلك أنه حىت لو كان االنعكاس ممكنًا يف أي وقت، فال يعين هذا أن  

  كثرٌي من املستثمرين الكثري من املال برهاهنم على »الدورة االقتصادية« ذات التسمية اخلاطئة اليت تتكون يف الواقع من تقلبات مفاجئة
تقل حدهتا، أو تتوقف متاًما يف ال ميكن التنبؤ هبا(. ميكن أن حيدث التقدم عندما يقل معدل االنعكاسات املتجهة يف اجتاٍه إجيايب، أو  

 بعض احلاالت.

كيف يمكنك أن تقول إن معدالت العنف انخفضت؟ ألم تقرأ عن حادث إطالق النيران على المدرسة )أو عن  
التفجير اإلرهابي أو القصف المدفعي أو حاالت الشغب في مباريات كرة القدم أو حادث الطعن في الحانة( في 

 األخبار هذا الصباح؟



(. ميكن أن يقل شيٌء ما كثريًا دون أن يتالشى  0ص خمتلفة عن عبارة ص =    >اجع ال يعين االختفاء )كما أنَّ عبارة س  الرت 
ابلسؤال عما إذا كانت مستوايت العنف قد تراجعت على مدار التاريخ. الطريقة    ال صلة له مطلًقامتاًما، مما يعين أنَّ مستوى العنف اليوم  

ذلك السؤال هو املقارنة بني مستوى العنف اآلن ومستوى العنف يف املاضي، وعندما تنظر إىل مستوى العنف يف الوحيدة لإلجابة عن 
 املاضي ستجد كثريًا من العنف، حىت لو مل يُكن حيًّا يف ذاكرتك بنفس قدر عناوين األخبار اليت قرأهتا هذا الصباح.

 ا إذا كنت أحد الضحايا.لن تعني لك كل اإلحصاءات المزخرفة عن قلة العنف شيئً 

ضحية أقل، ولذلك السبب، فهي تعين أن هنالك ماليني األشخاص الذين ليسوا    تكونصحيح، ولكنها تعين أن احتمالية أن  
 ضحااي، ولكن كان ميكن أن يكونوا من بني الضحااي لو أن  معدالت العنف قد بقيت كما هي دون تغيري.

 بإمكاننا جميعًا االسترخاء وأنا العنف سينخفض بنفسه.إًذا ما تقوله هو أن 

هذا غري منطقي اي أستاذ! إذا رأيَت كومة املالبس املتسخة قد تناقصت، فال يعين هذا أنَّ املالبس قد غسلت نفسها بنفسها،  
سط االجتماعي أو الثقايف أو املادي  بل يعين أن شخًصا ما غسلها. إذا اخنفض معدل أحد أنواع العنف، يعين هذا أنَّ تغيريًا ما يف الو 

كان سبب هذا االخنفاض. إذا استمرت الظروف كما هي، قد يظل مستوى العنف منخفًضا أو حىت يرتاجع أكثر، ولكن إذا مل تستمر  
اٍق أوسع الظروف كما هي، فلن يظل العنف كما هو. يؤكد هذا على أمهية معرفة أسباب الرتاجع، كي حناول تقويتها وتطبيقها على نط

 لضمان استمرار تراجع العنف.

من السذاجة والعاطفية والمثالية والرومانسية الحالمة والتفاؤل على منهج حزب األحرار والحلم باليوتوبيا  
.  والتشبه ببوليانا وبانجلوس أن تقول إن العنف قلا

عنف اخنفض« فأنت بذلك تصف حقيقةً،  كال، أن تنظر إىل البياانت اليت توض ِّح اخنفاض مستوى العنف وتقول »مستوى ال
أما أن تنظر إىل بياانت توض ِّح اخنفاض مستوى العنف وتقول »مستوى العنف ارتفع« فأنت بذلك تكون وامهًا، أما أن تتجاهل البياانت  

 اخلاصة ابلعنف وتقول »مستوى العنف ارتفع« فأنت بذلك تكون من أنصار »ال أعرف شيئًا«.

 The Blank Slate: The Modernومانسية احلاملة، فسأرد ببعض الثقة، فأان مؤلف كتاب  أما عن االهتامات ابلر 
Denial of Human Nature  وهو كتاب غري رومانسي ومضاد لليوتوبيا بصورٍة واضحة، وأوضحت فيه أن التطور أعد البشر ،

لنفس، ولكنين أؤمن أيًضا أن لدى الناس حس التعاطف  مبجموعٍة من الدوافع املدمرة مثل اجلشع والشهوة واهليمنة واالنتقام وخداع ا
والقدرة على التأمل يف مآزقهم وملكات للتفكري ومشاركة األفكار اجلديدة، وهذه هي اجلوانب املالئكية من طبيعتنا البشرية كما قال  

الئكية على شياطيننا الداخلية يف أي زماٍن  أبراهام لينكولن. مبجرد النظر إىل احلقائق، ميكننا أن نعرف إىل أي مدى انتصرت جوانبنا امل
 ومكاٍن.

 كيف يمكنك التنبؤ بانخفاض مستوى العنف؟ يمكن أن تندلع غدًا حرٌب وتدحض نظريتك.



التصريح أبنَّ أحد مقاييس العنف قد اخنفض ال يُعد »نظرية« وإمنا هو مالحظة حلقيقة. أجل، هناك فرق بني احلقيقة اليت  
تغري مع الوقت، والتنبؤ أبنه سيواصل التغري بنفس الطريقة طوال الوقت لألبد. كما تقول إعالانت الشركات    تقول إن أحد املقاييس

 االستثمارية، فاألداء السابق ال يضمن نتائج مستقبلية.

لة في تلك الحالة، فيمَ تفيد كل تلك الرسوم البيانية والتحليالت؟ أال يفترض بالنظرية العلمية أن تقدم توقعات قاب
 لالختبار؟

اليت تُضبط فيها املؤثرات السببية، ال ميكن ألي نظرية أن تقدم توقعًا خاصًا    التجارب العمليةتقدم النظرية العلمية توقعاهتا يف  
ابلعامل أبكمله، حيث ينشر سكانه الذين يبلغ عددهم سبعة مليارات شخص أفكارًا سريعة االنتشار يف شبكات عاملية ويتفاعلون مع  

ت الطقس واملوارد الفوضوية. أن تُصر ِّح مبا حيمله املستقبل يف عامٍل غري خاضع للضبط والتحكم، ودون تفسري لسبب وقوع األحداث  دورا
، وكما قال ديفيد دويتش: »أهم القيود على صنع املعرفة هو أننا ال نستطيع التنبؤ، ال  نبوءةهبذه الطريقة أو تلك، ال يُعد توقعًا وإمنا 

قع حمتوى األفكار اليت مل تنشأ بعد، أو آاثرها. وليست هذه القيود متماشية مع منو املعرفة بقدٍر غري حمدود فحسب، إمنا نستطيع تو 
 يستلزم هذا النمو تلك القيود«.

كثرية  إن  عجزان عن التنبؤ ليس رخصًة لتجاهل احلقائق ابلطبع، فالتحسُّن يف أحد مقاييس رفاهة اإلنسان يشرُي إىل أنَّ أمورًا  
لقوى  قد دفعته يف الطريق الصحيح بداًل من الطريق اخلاطئ، ويعتمد توق عنا عم ا إذا كان التقد م سيستمر أم ال، على مدى معرفتنا مباهي ة ا

الدافعة له، وإىل أي وقت ستظل كما هي. سيختلف هذا من اجتاٍه إىل آخر، قد يصبح بعضها مثل قانون مور )عدد الرتانزستورات  
كل عامني( ويضع أساًسا للثقة )ولكن ليس لليقني( يف أنَّ مثار براعة البشر سترتاكم والتقدم سيستمر. يف حني قد يشبه بعضها    يتضاعف

سوق األسهم ويتكهن بتقلبات قصرية املدى ولكنها ستحقق مكاسب على املدى البعيد. رمبا يتحرك بعضها يف توزيٍع إحصائي »مسيك  
عاد األحداث احلدية وإن كان احتمال حدوثها أقل. ورمبا يكون بعضها أيًضا دورايًّ أو فوضوايًّ. يف الفصلني  الذيل«، ال ميكن فيه استب

ري إىل التاسع عشر واحلادي والعشرين سنلقي نظرًة على التوقع العقالين يف عامٍل متقلب، أما اآلن فعلينا أن نتذكر أنَّ االجتاه اإلجيايب يش
 لنا أمرًا صحيًحا، وأن علينا حماولة حتديد هذا الشيء ونكرره أكثر.)ولكنه ال يثبت( أننا فع

عندما تنفد كل هذه االعرتاضات، أرى أشخاًصا يعتصرون دماغهم ليجدوا طريقًة ما جتعل هذا اخلرب ليس جيًدا كما تقرتح  
 البياانت. وليأسهم، يلجؤون إىل دالالت األلفاظ.

أشكال العنف؟ أليس التعدين السطحي أحد أشكال العنف؟ أليس غياب   ( أحدTrollingأليس التصيد اإللكتروني )
المساواة أحد أشكال العنف؟ أليس التلوث أحد أشكال العنف؟ أليس الفقر أحد أشكال العنف؟ أليست االستهالكية  

ءات  أحد أشكال العنف؟ أليس الطالق أحد أشكال العنف؟ أليست الدعاية أحد أشكال العنف؟ أليس إعداد اإلحصا
 أحد أشكال العنف؟

برغم روعة اجملاز كوسيلة تعبريية كالمية، إالَّ أهنا طريقة ضعيفة لتقييم وضع البشرية، يستلزم التعقُّل أو االستدالل األخالقي  
ت. ويستلزم  تناسبًا، رمبا يكون األمر مزعًجا عندما يقول شخٌص ما أشياء بغيضة على تويرت، ولكنه ال مياثل جتارة العبيد أو اهلولوكوس

لبيئة  أيًضا التمييز بني الكالم والواقع، فالدخول ابندفاٍع إىل مركز معين أبزمات االغتصاب واملطالبة مبعرفة ما الذي فعلوه بشأن اغتصاب ا



حلدس األخالقي  ال يفيد ضحااي االغتصاب الفعلي وال يفيد البيئة بشيء. وأخريًا، يتطلَّب حتسني العامل فهًما للسبب والنتيجة. رغم أنَّ ا
بطة ميكننا  البدائي مييل إىل جتميع األمور السيئة سوايًّ وإلقاء اللوم فيها مجيعًا على »الشرير«، إالَّ أنَّ »األمور السيئة« ليست ظاهرة مرتا

والفقر واملرض واهلمجية    حماولة فهمها والقضاء عليها. )فاإلنرتوبيا والتطور ينتجان هذه األمور السيئة بغزارة(. فاحلرب واجلرمية والتلوث
 شرور ال جيمعها قاسم مشرتك، وإذا أردان احلد منها، فال ميكننا أن نلعب ابلكلمات مما جيعل حىت مناقشة كلٍ  منها على حدة مستحياًل. 

اب  لقد عرضت هذه االعرتاضات كي أمهد الطريق لعرض املقاييس األخرى لتقدم البشرية. أقنعين رد الفعل املتشك ِّك على كت 
أبنَّ احلدس املبين على اإلاتحة ليس هو العامل الوحيد الذي جيعل الناس جربيني فيما خيص التقدم، وال ميكن إلقاء    اجلوانب املالئكية

 كرب.اللوم يف ولع اإلعالم ابألخبار السيئة متاًما على مطاردة العيون والنقرات. كال، إنَّ اجلذور النفسية لرهاب التقدُّم راسخة بعمٍق أ

صه شعار يقول: »السيئ أقوى من اجليد«. تتضح الفكرة يف جمموعٍة من التجارب الفكرية التخيلية اليت أعمقها احنياز خلَّ 
اقرتحها تفريسكي. إىل أي مدى تتخيل نفسك تشعر أبن حالك أفضل مما تشعر به اآلن؟ إىل أي مدى تتخيل نفسك تشعر أبن حالك 

أعيننا ردًّا على الفرضية األوىل، ولكن إجابتنا عن الثانية ستكون: دون حدود.   ؟ ميكننا مجيعًا ُتيل أن منشي خبفٍة أكثر أو تلمعأسوأ
عل حالك ميكن تفسري هذا التباين يف احلالة املزاجية ابلتباين يف احلياة )وهو الزمة منطقية لقانون اإلنرتوبيا(. كم شيئًا قد حيدث اليوم وجي

كثريًا؟ وجمدًدا، ميكننا مجيعًا أن نفك ِّر يف مكسٍب مفاجئ غريب أو ضربة حظ   أسوأأفضل كثريًا؟ وكم شيئًا قد حيدث اليوم وجيعل حالك 
سعيد ردًّا على السؤال األول، ولكن ستكون اإلجابة عن السؤال الثاين: أشياء ال هنائية. ولكن ال ينبغي أن نعتمد على ُتيالتنا،  

لعون إىل املكاسب، ويرك ِّزون على اإلخفاقات أكثر مما يتلذذون ابحلظ فالنصوص النفسية تؤكد أنَّ الناس ميقتون اخلسائر أكثر مما يتط
عهم الثناء. )وبصفيت عامل لغوايت نفسية، فأان مضطر إىل أن أضيف أيًضا أنَّ اللغة اإلجنليز  ية  السعيد، ويؤملهم االنتقاد أكثر مما يشج ِّ

 ابية(.حتتوي على كلمات للتعبري عن املشاعر السلبية أكثر من املشاعر اإلجي

ون يف ذاكرتنا اخلاصة حبياتنا جند استثناًء واحًدا لالحنياز للسلبية، فرغم أننا نتذكر األحداث السيئة كما نتذكر اجليدة، إالَّ أنَّ ل
املصائب الداكن يبهت مبرور الوقت، وابألخص املصائب اليت حدثت لنا بشكٍل شخصي. إنَّ احلنني إىل املاضي من طبيعتنا، ففي ذاكرة  
اإلنسان، يشفي الزمن معظم جروحنا. ويضللنا ومهان آخران وجيعالننا نظن أنَّ األمور ليست كما كانت: فعندما تثقلنا أعباء النضج  

هور.  ومسؤوليات األبوة واألمومة املتنامية نظن خطًأ أنَّ العامل أصبح أقل براءةً، وعندما تتدهور قواان نظن خطًأ أنَّ الزمن هو الذي يتد
 أشار كاتب املقاالت فرانكلني بريس آدامز »ال شيء مسؤول عن األايم اخلوايل أكثر من ضعف الذاكرة«. مثلما  

ينبغي أن تسعى الثقافة الفكرية حنو مقاومة احنيازاتنا املعرفية، ولكنها يف الواقع تدعمها غالبًا. إنَّ عالج احلدس القائم على  
ألديب ستيفن كونور أشار إىل أنَّ »هناك إمجاعًا اتًما يف جمال الفنون واإلنسانيات على  اإلاتحة هو التفكري الكمي، ولكنَّ الباحث ا

الرعب املفرط من األرقام«. يؤدي هذا اجلهل ابلرايضيات واإلحصاء الذي مصدره أيديولوجي وليس عرضيًّا إىل أن يالحظ الُكتَّاب أنَّ 
ه »مل يتغري شيٌء«، عاجزين عن إدراك الفرق بني حقبٍة اندلعت هبا حفنٌة من  احلروب تندلع اليوم واندلعت يف املاضي ويستنتجون أنَّ 

احلروب اليت تسببت جمتمعًة يف قتل اآلالف، وحقبة اندلعت فيها عشرات احلروب اليت تسببت جمتمعًة يف قتل املاليني، وجيعلهم ذلك  
 حسينات على املدى البعيد.غري مقد ِّرين للعمليات املنهجية اليت هتيئ لنا تراكم التطورات والت



وليست الثقافة الفكرية مؤهلة لعالج االحنياز للسلبية، فحذران من األمور السلبية احمليطة بنا يفتح جمااًل حملرتيف سرعة الغضب  
قد كتااًب ما بشدة  والضيق الذين يلفتون انتباهنا إىل األمور السيئة اليت فاتتنا. أظهرت التجارب أنَّ الناس ينظرون إىل الناقد الذي ينت

م املوسيقي اهلزيل توم لرير نصيحة   مفادها  بوصفه أكثر كفاءة من الناقد الذي يثين عليه، ورمبا ينطبق هذا أيًضا على النقاد اجملتمعيني. قدَّ
رات من وقوع الكوارث،  »توقَّع األسوأ دائًما، وسيهللون لك كأنك نيب«. منذ زمن األنبياء العربيني، الذين شابوا نقدهم االجتماعي بتحذي

،  جرت مساواة التشاؤم ابجلدية األخالقية. يعتقد الصحافيون أهنَّم يؤدون دورهم يف املراقبة والتنقيب عن الفساد وفضحه وابتالء املرتفني 
د، والتنظري أبهنا أحد أعراض  عرب إبراز السلبيات، ويعرف املثقفون أهنَّم ميكنهم أن يكتسبوا وقارًا فورايًّ عرب اإلشارة إىل مشكلة مل حُتل بع

 اجملتمع املريض.

والعكس صحيح أيًضا، إذ الحظ الكاتب يف الشؤون املالية مورجان هاوزل أنَّه يف حني يبدو املتشائمون كأهنم حياولون 
شاكل، سيسارع  مساعدتك، فإن  املتفائلني يبدون كأهنم حياولون أن يبيعوا لك شيئًا. عندما يعرض عليك شخٌص ما حالًّ إلحدى امل

 املنتقدون ابإلشارة إىل أنه ليس عالًجا شاماًل وال عالًجا سريعًا وال عصا سحرية وال حالًّ يناسب اجلميع، إنَّه جمرد مسك ِّن أو حل ٍ 
نَّه  تكنولوجي سريع يعجز عن فهم األسباب اجلذرية وسيأيت بنتائج عكسية فيكون له آاثر جانبية وعواقب غري مقصودة. وابلطبع، مبا أ
انية  ال يوجد عالج شامل ولكل شيء آاثر جانبية )فال ميكنك أن تفعل شيئًا منعزاًل عن البقية(، فإنَّ هذه اجملازات تُعد رفًضا لتقبُّل إمك

 حتسُّن أي شيء على اإلطالق.

رابطة من النخب السياسية  ميكن أن يكون التشاؤم يف أوساط أهل الفكر أحد أشكال املزايدة، فاجملتمع احلديث عبارة عن 
ارة  والصناعية واملالية والتكنولوجية والعسكرية والفكرية، اليت تتنافس مجيعها على املكانة والنفوذ، ولكل منها مسؤوليات خمتلفة جتاه إد

على رجال األعمال،  اجملتمع. قد تكون الشكوى من اجملتمع احلديث طريقة غرضها اخلفي تثبيط اخلصوم، كأن يشعر األكادمييون أبفضلية  
: »ينتج التنافس على نيل املديح مياًل إىل 1651ويشعر رجال األعمال أبفضلية على الساسة، وهكذا. مثلما ذكر توماس هوبز عام  

 تبجيل األقدمي ة، لذلك فإن الناس يتنازعون مع األحياء ال مع املوتى«.

تسعة مهتمني ابألضرار اليت كانت ستمر علينا مرور الكرام يف للتشاؤم ابلتأكيد جانب مشرق، إذ جتعلنا دائرة التعاطف امل
بقة  األزمنة األشد  قسوةً، فنحن مثاًل ندرك اليوم أنَّ احلرب األهلية السورية مأساة إنسانية، يف حني اندرًا ما نتذكر حروب العقود السا

م أهنَّا تسببت يف قتل املزيد من الناس ونزوحهم. عندما كنُت  مثل احلرب األهلية الصينية وتقسيم اهلند واحلرب الكورية بنفس الطريقة، رغ
 يف مراحل النمو، كان التنمر يُعد جزءًا طبيعيًّا من الصبا، كان من الصعب تصديق أنَّ رئيس الوالايت املتحدة قد يلقي يوًما ما خطبةً 

سانية، منيل إىل أن نظن خطًأ أنَّ األضرار احمليطة بنا متث ِّل  . عندما يزداد اهتمامنا ابإلن2011عن شرور التنمر، كما فعل ابراك أوابما يف 
 عالمات على مدى االحنطاط الذي وصل إليه العامل، وليس على مدى ارتقاء معايريان.

ولكن قد يكون للسلبية املتعنتة نفسها عواقب غري مقصودة، واليت بدأ بعض الصحافيني يشريون إليها مؤخرًا، ففي أعقاب  
، أتمَّل ديفيد بورنشتاين وتينا روزنربج، الكاتبان بصحيفة نيويورك اتميز، يف دور اإلعالم يف نتيجتها  2016األمريكية لعام  االنتخاابت  

 الصادمة، كما يلي:



بأنا »األخبار الجادة« يمكن تعريفها بـ »المشاكل    -الشائع في الصحافة األمريكية-استفاد ترامب من االعتقاد 
تركيز الصحافة المستمر طيلة عقود على المشاكل واألمراض التي تبدو كأناها ليس لها عالج التي تحدث«.. مهاد  

الطريق الذي سمح بأن يزرع ترامب بذور االستياء واليأس.. وأحد عواقب ذلك أنا كثيًرا من األمريكيين اليوم 
ديقه، مما يؤدي إلى فتح الشهية  يصعب عليهم تخيل الوعد بالتغيير المتزايد للنظام أو تقدير قيمته أو حتى تص

 للتغيير الثوري بما يشبه حركة »تحطيم اآلالت«.

ال يلقي كلٌّ من بورنشتاين وروزنربج ابللوم على املذنبني املعتادين )التليفزيون ووسائل اإلعالم االجتماعي وبرامج الكوميداي  
ووترجيت من متجيد القادة إىل التدقيق يف سلطاهتم، بتطرٍف يف التشاؤم  املسائية( وإمنَّا يربطونه ابلتحول الذي حدث خالل حقبيت فييتنام  

 الساخر دون تفرقة، إذ أصبح كل شيء خاص ابجلهات املدنية األمريكية الفاعلة يستدعي هجوًما شرًسا.

الحنياز املبين على  إذا كانت جذور رهاب التقدُّم تكمن يف الطبيعة البشرية، فهل يُعد  اقرتاحي أبهنَّا تنمو ومهًا من صنع ا
اإلاتحة؟ سننظر فيما يلي إىل مقياٍس موضوعي، استباقًا لألساليب اليت سأستخدمها يف بقية الكتاب. طبَّق عامل البياانت كاليف ليتارو  

 ، وعلى2005و 1945تقنيًة تُدعى التنقيب عن املشاعر أو حتليل املشاعر على كل مقال نشرته صحيفة نيويورك اتميز بني عامي 
. يقي ِّم حتليل املشاعر نربة النص عرب مجع 2010و 1979دولة بني عامي   130أرشيف من النشرات اإلذاعية واملقاالت املرتمجة من 

نتائج   1-4. يوض ِّح الشكل رقم مريع، وفظيع، ولطيف، وجيدعدد الكلمات ذات الدالالت اإلجيابية والسلبية، وسياقاهتا، مثل 
لذبذابت واألمواج اليت تعكس أزمات كل حني، نرى أنَّ االنطباع أبنَّ األخبار ازدادت سلبيًة مبرور الوقت التحليل. بعد استبعاد كل ا

حقيقي. ازدادت صحيفة نيويورك اتميز كآبة يف القرن املاضي منذ أوائل الستينيات حىت أوائل السبعينيات، وابتهجت قلياًل )قلياًل فقط(  
رقت يف مزاٍج أسوأ بصورٍة تصاعدية يف العقد األول من القرن اجلديد، وازدادت املنافذ اإلعالمية يف  يف الثمانينيات والتسعينيات، مث غ

 بقية العامل أيًضا كآبًة منذ أواخر سبعينيات القرن املاضي حىت يومنا هذا.

ة البشرية يف الفصول عندما نفحص حال 1-4إذًا، هل العامل حقًّا يف احنداٍر مستمر طيلة هذه العقود؟ تذكَّر الشكل رقم 
 التالية.



 
      2010حتى  1945: نبرة نشرات األخبار منذ 1-4الشكل رقم 

 .2011المصدر: ليتارو        

ما هو التقدم؟ رمبا تظن أنَّ هذا السؤال ذايت ونسيب جدًّا حسب الثقافة لذا ال ميكن اإلجابة عنه أبًدا، لكنَّه يف احلقيقة أحد 
 أسهل األسئلة اليت ميكن اإلجابة عنها.  

والوفرة أفضل وتوفر الرزق أفضل من اجلوع، احلياة أفضل من املوت، والصحة أفضل من املرض،  يتفق معظم الناس على أنَّ 
، والذكاء أفضل ، واملعرفة أفضل من اجلهلاالستبدادواحلرية أفضل من  والسالم أفضل من احلرب، واألمن أفضل من اخلطر، ،  الفقرمن 

 االستمتاع ابلعائلة واألصدقاء والثقافة والطبيعة أفضل من الكدح والراتبة.وفرص  ،  البؤسوالسعادة أفضل من   من تبلد الذهن،

 وكل هذه األمور قابلة للقياس، إذا كانت قد حتسَّنت مبرور الوقت، فهذا هو التقدُّم.

الرومانسية  ابلطبع لن يتفق اجلميع على هذه القائمة كما هي ابلضبط، فالقيم إنسانية بصراحٍة، وتتجاوز عن الفضائل الدينية و 
واألرستقراطية مثل اخلالص واللطف والقدسية والبطولة والشرف واجملد واألصالة. ولكن قد يتفق الغالبية على أهنَّا بداية ضرورية، فمن 

التحفيز  السهل متجيد قيٍم سامية جمردة، ولكنَّ أغلب الناس مينحون األولوية للحياة والصحة واألمن واملعرفة ابلقراءة والكتابة والرزق و 
لسبٍب واضٍح هو أنَّ هذه األمور اجليدة شروط الزمة حلدوث أي شيء آخر. إذا كنت تقرأ هذا الكتاب، فأنت لست ميتًا وال تتضور  

 ار أنَّجوعًا وال معدًما وال حمتضرًا وال مفزوعًا وال مستعبًدا وال أميًّا، مما يعين أنَّ وضعك ال يسمح لك ابلتعايل على هذه القيم أو إنك
 من حق اآلخرين مشاركتك يف حظك السعيد.
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دولة، إضافًة إىل ما   189، اتفقت الدول األعضاء مجيعًا، وهي 2000وللمفاجأة، ال يتفق العامل على هذه القيم، ففي عام  
 تتداخل متاًما مع هذه القائمة. 2015منظمة دولية، على مثانية أهداف إمنائية لأللفية لعام   25يقرب من  

ًما مذهاًل يف كل مقياس من مقاييس رفاهة اإلنسانالصدمة:   وإليك هذه ال يعرف  ، وإليك صدمة اثنية:  أحدث العامل تقدُّ
 .أحد تقريبًا هبذا األمر

يسهل العثور على معلومات عن تقدُّم اإلنسان، رغم غياهبا عن املنافذ اإلعالمية الكربى واملنتدايت الفكرية، فالبياانت ليست  
وموقع ماراين    Our World in Dataٍر مملة وإمنا معروضة يف مواقع إلكرتونية رائعة، وابألخص موقع ماكس روزر  مدفونة يف تقاري

. )اكتشف روزلينج أنَّ حىت ابتالع سيٍف خالل إحدى حماضرات  Gapminderوموقع هانس روزلينج    HumanProgressتويب  
ت هذه احلجة يف كتٍب رائعة، بعضها من أتليف ُكتَّاب فائزين جبائزة نوبل،  ليس كافيًا للفت انتباه العامل(. أقيم 2007تيد يف عام  

 The Infinite، وInfinite Progress، وThe Progress Paradox، وProgressوتفخر عناوينها ابلتقدُّم، ومنها:  
Resourceو ،The Rational Optimistو ،The Case for Rational Optimismو ،Utopia for 

Realistsو ،Mass Flourishingو ،Abundanceو ،The Improving State of the World  ،
 The Great، وThe Big Ratchet، وThe Moral Arc، وThe End of Doom، وGetting Betterو

Escapeو ،The Great Surgeو ،The Great Convergence مل يكافأ أيٌّ منها جبائزة كربى، ولكن يف الفرتة اليت( .
ظهرت فيها هذه الكتب، حصلت أربعة كتب عن اإلابدة العرقية وثالثة عن اإلرهاب واثنان عن السرطان واثنان عن العنصرية وكتاب  

ة مقاالت القوائم، نُشر يف السنوات األخرية  واحد عن االنقراض على جائزة بولتزر عن فئة األعمال غري اخليالية(. وإىل من تستهويهم قراء
 Five Reasons، وFive Amazing Pieces of Good News Nobody Is Reportingبعض منها مثل:  

Why 2013 Was the Best Year in Human Historyو ،Seven Reasons the World Looks 
Worse Than It Really Is26، و Charts and Maps That Show the World Is Getting 

Much, Much Better40، و Ways the World Is Getting Better  :50، وقائميت املفضلة هي Reasons 
Why We’re Living Through the Greatest Period in World History  لنلقي نظرًة على بعٍض من .

 هذه األسباب.

  



 الفصل الخامس

 الحياة
على قيد احلياة هو الدافع البدائي للكائنات احلية، وينشر اإلنسان براعته وعزمه الواعي على جتنب املوت  إنَّ الصراع من أجل البقاء  

«، وانشد ديالن توماس بـ »الغضب، الغضب على  فَاْخرَتِّ احْلَيَاَة لَِّكْي حَتْيَا أَْنَت َونَْسُلكَ ألطول وقٍت ممكن، وقد قال إله العهد القدمي: »
 مر املديد هو النعمة الكربى.احتضار النور«، فالع

ما العمر املتوقع، يف رأيك، أن يعيشه شخص عادي يف هذا العامل اليوم؟ تذكَّر أنَّ املتوسط العاملي يتأثر سلبًا حباالت الوفاة  
يضيفون أصفارًا   املبكرة بفعل اجلوع واملرض يف الدول كثيفة السكان يف العامل النامي، ويتأثر على حنو خاص  بوفيات األطفال، الذين

 كثرية إىل متوسط األعمار.

عاًما، إىل أي مدى قارب ُتمينك هذه اإلجابة؟ يف استطالٍع حديث أجراه   71.4، كانت اإلجابة هي 2015يف عام  
جة متوافقة  هانس روزلينج، وجد أن أقل من شخٍص واحد من بني كل أربعة سويديني مخَّنوا أنَّ متوسط العمر كان كبريًا هكذا، وهذه النتي

مع نتائج استطالعات الرأي على جنسيات متعددة أخرى بشأن كلٍ  من طول العمر واملعرفة ابلقراءة والكتابة والفقر فيما أمساه روزلينج  
مبشروع اجلهل. كان شعار املشروع هو حيوان الشمبانزي، ألنَّه كما فسَّر روزلينج: »لو كتبُت اختيارات لإلجابة عن كل سؤال على  

ات موز، وطلبت من حيواانت الشمبانزي يف حديقة احليوان اختيار اإلجابة الصحيحة، لكانت نتيجة إجاابهتم أفضل من املشاركني  حب
يف االستطالعات«. مل يُكن املشاركون، الذين كان من بينهم طالب جمال الصحة العاملية وأساتذته، جاهلني ابحلقائق بقدر ما كانوا  

 ة.متشائمني بصورٍة مغلوط

 ، وهو خمطط للعمر املتوقع على مر القرون صنعه ماكس روزر، يظهر منط عام يف اتريخ العامل.1-5يف الشكل رقم  



 

  2015حتى  1771: متوسط العمر المتوقع منذ 1-5الشكل رقم 
، ومن منظة الصحة العالمية والبك 2000لألعوام قبل  2005، بناءً على بيانات مستمدة من دراسة رايلي عام 2016n، روزر Our World in Data موقع المصدر:

 الدولي لألعوام التي تلتها، وبيانات محدثة قدمها ماكس روزر.

عاًما،   35يف القرن الثامن عشر، حوايل كان متوسط العمر املتوقع يف أورواب واألمريكتني يف زمن بداية هذا املخطط، أي  
 29عاًما لدينا بياانهتم قبل هذه النقطة الزمنية، إذ كان متوسط العمر املتوقع يف العامل أبكمله  225وكان اثبتًا على ذلك الرقم منذ 

ط العمر املتوقع للبشر يف مرحلة عاًما. تقع هذه األرقام يف نطاق املدى العمري املتوقع يف أغلب مراحل اتريخ البشرية، فقد كان متوس
عاًما ونصف، وتناقص على األرجح لدى أول من عملوا ابلزراعة بسبب نظامهم الغذائي املعتمد على   32الصيد ومجع الثمار حوايل 

صر الربونزي وظل النشوايت واألمراض اليت انتقلت إليهم من املاشية ومن اآلخرين. مث  عاد العمر املتوقع إىل أوائل الثالثينيات يف الع
كذلك آالف السنوات، مع بعض التقلبات الصغرية يف خمتلف القرون واملناطق. ميكننا أن نطلق على هذه الفرتة من اتريخ البشرية احلقبة  

تبدو مصطلحًا    املالتوسية، إذ كان أي تقدم يف الزراعة أو الصحة يُلغى سريعًا بفعل الزايدة السكانية السريعة الناجتة، رغم أنَّ كلمة حقبة
 ابملئة من زمن وجود نوعنا على األرض. 99.9غريبًا إذا أطلقناها على  

ولكن بدءًا من القرن التاسع عشر، انطلق العامل يف رحلة اهلروب الكبري، وهو املصطلح الذي استخدمه االقتصادي آجنوس   
بدأ متوسط العمر املتوقع يف الزايدة، وتسارع يف القرن العشرين، وال ديتون للتعبري عن حترر البشرية من إرث الفقر واملرض والوفاة املبكرة.  

 تظهر عليه أي عالمات على التباطؤ. منيل، مثلما أشار املؤرخ االقتصادي يوهان نوربريج، إىل أن نقول ألنفسنا »إنَّنا مع كل عاٍم ميرر
ن الشخص العادي يقرتب إىل املوت مبقدار سبعة أشهٍر فقط  من عمران، نقرتب إىل املوت مبقدار عاٍم، ولكن خالل القرن العشرين كا

أسرع   مع كل عاٍم مير من عمره«. ومن املثري أنَّ هِّبَة العمر املديد تنتشر لتشمل البشرية مجعاء، مبا يشمل الدول األفقر يف العامل، وخبطى
قع يف كينيا قد ازداد مبقدار عشرة أعوام تقريبًا ما بني عامي  من خطى انتشارها يف الدول الغنية. إذ قال نوربريج إنَّ: »متوسط العمر املتو 
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. بعد أن عاش الشخص العادي يف كينيا وأحب وكافح طيلة عقٍد كامل، مل يفقد عاًما واحًدا من بقية حياته، فزاد  2013و 2003
 عمر اجلميع عشرة أعوام، ومل يقرتب منهم املوت مبقدار خطوٍة واحدة«.

غياب املساواة يف متوسط العمر املتوقع، الذي ظهر خالل مرحلة اهلروب الكبري عندما انفصلت بضعة دول نتيجًة لذلك، فإن    
، مل يُكن متوسط العمر املتوقع يف أي دولٍة يف 1800حمظوظة عن البقية، يتضاءل اآلن ابنضمام بقية الدول إىل من سبقوها. يف عام 

عاًما يف أورواب واألمريكتني، سابقني بذلك إفريقيا وآسيا كثريًا.   60ان قد بلغ حوايل  ك  1950عاًما، وحبلول عام   40العامل أعلى من  
ولكن منذ ذلك احلني، زاد متوسط العمر املتوقع يف آسيا بضعف املعدل األورويب، ويف إفريقيا مبقدار مرة ونصف أكثر منه. يُتوقع أن 

د يف األمريكتني يف مخسينيات القرن املاضي أو يف أورواب يف ثالثينياته، ولوال  يعيش طفل إفريقي مولود اليوم عمرًا مساواًي لشخٍص مولو 
نكبة اإليدز، اليت سببت اخنفاًضا فظيعًا يف التسعينيات قبل أن تبدأ األدوية املضادة للفريوسات الرجعية ابلسيطرة على املرض، لكان 

 املتوسط أعلى.

أبنَّ التقدم ليس سل ًما متحرًكا يزيد حتًما رفاهة كل إنسان يف كل مكان طوال الوقت، إنَّ منحدر اإليدز يف إفريقيا مبثابة تذكري   
فهذا فعل السحر، والتقدم ليس نتيجًة للسحر وإمنا حلل املشاكل. املشاكل حتمية، وقد عانت قطاعات خاصة من البشرية يف بعض  

يا، اخنفض معد ل العمر بني صغار البالغني حول العامل خالل مرحلة األوقات من انتكاسات فظيعة، فباإلضافة إىل وابء اإليدز يف إفريق
، وبني األمريكيني البيض يف منتصف العمر من أصل غري التيين/إسباين وغري  1919و 1918تفشي اإلنفلونزا اإلسبانية يف عامي 

حل، وتعين حقيقة االرتفاع املتواصل يف األعمار  احلاصلني على تعليٍم جامعي يف بداية القرن احلادي والعشرين. ولكنَّ املشاكل قابلة لل
 يف كلٍ  من الدميوغرافيات الغربية األخرى أنَّ حلول املشكالت اليت تواجه هذه الدميوغرافية ممكنٌة أيًضا.

ون  ميتد متوسط املدى العمري بفعل االخنفاض يف معدل وفيات املواليد واألطفال أكثر من أي سبٍب آخر، ألنَّ األطفال يتسم  
ما حدث ملعدل  2-5ابهلشاشة وألنَّ وفاة طفٍل ُتف ِّض املتوسط أكثر مما تفعل وفاة مسنٍ  يف الستني من عمره. يوض ِّح الشكل رقم 

ة بصورٍة أو أبخرى عن قاراهتا.  وفيات األطفال منذ عصر التنوير يف مخس دول معرب ِّ



 

  2013حتى  1751: معدل وفيات األطفال منذ 2-5الشكل رقم 
لمعدل وفيات األطفال المنشورة على موقع  ، بناءً على تقديرات األمم المتحدة2016a، روزر Our World in Data المصدر: 

http://www.childmortality.org/ وقاعدة بيانات الوفيات البشرية ،Human Mortality Database  على موقعhttp://www.mortality.org/. 

انظر إىل األرقام على احملور الرأسي، إهنَّا تشري إىل النسبة املئوية لألطفال الذين ميوتون قبل أن يبلغوا عامهم اخلامس من إمجايل   
الربع  األطفال. أجل، حىت السنوات األوىل من القرن التاسع عشر يف السويد، إحدى أكثر دول العامل ثراءً، كانت نسبة ترتاوح بني  

ايل األطفال يتو فون قبل عيد ميالدهم اخلامس، ويف بعض السنوات بلغت هذه النسبة ما يقرب من النصف. يبدو أنَّ من إمج  والثلث
ل  هذا أمر منطي يف اتريخ البشرية، إذ كان مُخس األطفال يف مرحلة الصيد ومجع الثمار ميوتون يف عامهم األول، ونصفهم تقريبًا ميوتون قب 

ذه االرتفاعات الناتئة يف املنحىن قبل القرن العشرين لغط البياانت فحسب، بل تعكس أيًضا طبيعة احلياة  بلوغ سن الرشد. ال تعكس ه
د احملفوفة ابملخاطر، فقد يدق الوابء أو احلرب أو اجملاعة األبواب يف أي وقٍت بصحبة املوت. وحىت املرتفني قد تلحق هبم املآسي، إذ فق

 د ابنته العزيزة آين عندما كانت يف العاشرة من عمرها.تشارلز داروين طفلني رضيعني مث فق

مث حدث أمٌر الفت للنظر، هبط معدل وفيات األطفال هبوطًا مفاجئًا مبقدار مئة مرة، ليبلغ كسرًا من نقطٍة مئوية يف الدول  
امل ال يقل فيها معدل وفيات املواليد  : »ال توجد دولة واحدة يف الع2013املتقدمة، وأصبح اهلبوط عامليًّا. مثلما الحظ ديتون يف عام  

«. اخنفض معدل وفيات األطفال يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكربى من حوايل  1950واألطفال اليوم عمَّا كان عليه يف عام  
واخنفض   ،2015طفٍل من بني كل أربعة أطفال يف ستينيات القرن املاضي إىل أقل من طفٍل واحد من بني كل عشرة أطفال يف عام  

يف املئة، وهي ما تزال نسبة مرتفعة، ولكنَّها ستقل ابلتأكيد إذا استمرت قوة الدفع احلالية حنو تعزيز الصحة    4إىل   18املعدل العاملي من  
 العاملية.
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أقل، مبا    تذك ر حقيقتني تكمنان وراء هذه األرقام، األوىل هي الدميوغرافية: فعندما ميوت أطفال أقل، يكون لدى اآلابء أطفال 
ر »قنب  لة  أهنم مل يعُد عليهم أتمني رهاهنم ضد فقدان أسرهتم أبكملها. وهكذا، على النقيض من القلق بشأن أنَّ إنقاذ حياة األطفال سيفج ِّ

 سكانية« )وهو هلع بيئي ضخم سيطر على الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي، مما أدى إىل مطالبات بتقليل الرعاية الصحية يف
 دول العامل النامي(، فإنَّ الرتاجع يف معدل وفيات األطفال قد أبطل هذه القنبلة.

واحلقيقة الثانية شخصية، ففقدان طفل يُعد من بني أكثر التجارب تدمريًا لإلنسان. ُتيَّل هذه املأساة، مث حاول ُتيلها مليون   
والذين كانوا ليموتوا لو كانوا قد ُولِّدوا قبل مخسة عشر عاًما، مث  فقط،  مل ميوتوا العام املاضيمرة أخرى، هذا ُربع عدد األطفال الذين 

 2-5كر ِّر العملية مئيت مرة تقريبًا، لألعوام وصواًل إىل بداية الرتاجع يف معدل وفيات األطفال. توض ِّح الرسوم البيانية مثل الشكل رقم 
 يعاب مدى جسامته.انتصارًا للرفاهة البشرية ال ميكن للعقل أن يبدأ حىت يف است

الطبيعة األخرى، وهو وفاة األم أثناء الوالدة، وقد   أشكال قسوةمما يصعب تقديره كذلك انتصار البشرية القريب على أحد  
من  ا  قال إله العهد القدمي، الرحيم، للمرأة األوىل: »تكثريًا اكث ر أتعاب حبلك. ابلوجع تلدين أوالًدا«. كانت نسبة واحد يف املئة تقريبً 

األمهات مينت أثناء هذه العملية حىت وقٍت قريب، ويف حالة نساء أمريكا، كانت خطورة احلمل منذ قرٍن أشبه ابإلصابة بسرطان الثدي  
 يف أربع دول تعرب ِّ كلٌّ منها عن منطقتها. 1751مسار معدل وفيات األمهات منذ عام   3-5اليوم. يوض ِّح الشكل رقم 

 
   2013حتى  1751: معدل وفيات األمهات منذ 3-5الشكل رقم 

بصورةٍ جزئية،  Gapminder، بناءً على بيانات كلوديا هانسن من مؤسسة 2016p، روزر Our World in Data المصدر:
https://www.gapminder.org/data/documentation/gd010/. 
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يف املئة. انتشر هذا   0.004إىل  1.2ابتداًء من القرن الثامن عشر يف أورواب، اخنفض معدل الوفيات بثالمثئة ضعف، من   
العامل، مبا يشمل الدول األفقر اليت اخنفض فيها معدل الوفيات على حنٍو أسرع يف وقٍت أقصر بسبب بدايتها  الرتاجع ليصل إىل بقية  

يف املئة   0.2متأخرةً. يبلغ معدل الوفيات يف العامل أبكمله، بعد اخنفاضه مبقدار النصف تقريبًا خالل مخسة وعشرين عاًما فقط، حوايل 
 .1941لت إليه السويد يف عام  اآلن، وهو تقريبًا املعدل الذي وص

رمبا تتساءل عمَّا إذا كان االخنفاض يف معدل وفيات األطفال ميكنه تفسري كل الزايدات يف طول العمر املوضحة يف الشكل   
سط  ، هل نعيش حقًّا عمرًا أطول أم أننا ننجو فقط من مرحلة الرضاعة أبعداٍد أكرب؟ ففي النهاية، ال تعين حقيقة كون متو 1-5رقم 

عاًما أنَّ مجيعهم مات فجأًة يف أعياد ميالدهم   30العمر املتوقع لألشخاص الذين عاشوا يف القرن التاسع عشر عند والدهتم كان حوايل  
ون  الثالثني، فاألطفال الُكثر الذين ماتوا كانوا خيف ِّضون من املتوسط، مما ألغى أثر األشخاص الذين ماتوا يف سنٍ  كبرية، وهؤالء املسن

وجودون يف كل جمتمع. يف زمن العهد القدمي، قيل إنَّ أايم عمران كانت حوايل سبعني عاًما، وهذا هو العُمر الذي تويف فيه سقراط قبل  م
قبل احلقبة احلالية، ليس نتيجة سبٍب طبيعي وإمنا بفعل كأٍس من شراب الشوكران السام. كان كثريون من بني القبائل   399أوانه عام 

لى الصيد ومجع الثمار يف السبعينيات والثمانينيات من عمرهم، رغم أنَّ متوسط العمر املتوقع المرأة من قبيلة اهلادزا عند  اليت عاشت ع
 عاًما آخرين. 21عاًما، إالَّ أهنَّا لو جتاوزت اخلامسة واألربعني، فيمكنها أن تتوقع أن تعيش   32.5والدهتا كان  

ن اإلجناب والطفولة اليوم عمرًا أطول من عمر الناجني يف احلقب السابقة؟ أجل، أطول إذًا فهل يعيش من ينجون منَّا من حمَِّ  
عاًما،   70متوسط العمر املتوقع يف اململكة املتحدة عند الوالدة، ويف أعماٍر خمتلفة ترتاوح بني العام و 4-5كثريًا. يوض ِّح الشكل رقم 

 على مدار الثالثة قرون املاضية.



 
. بيانات األعوام السابقة على 2016n، روزر Our World in Dataالمصدر:  2013حتى  1701: متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة منذ 4-5الشكل رقم 

. وبيانات األعوام منذ 2014فان زاندن وآخرين،  التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(، Clio Infraمشروع  تخص إنجلترا وويلز ومصدرها 1845
 ./Human Mortality Database ،http://www.mortality.orgتخص أعوام منتصف العقد فقط، ومصدرها  1845

ود والقرون السابقة، فالطفل الرضيع  مهما كان عمرك، فأمامك اآلن سنوات أكثر لتعيشها ممن كانوا يف نفس عمرك يف العق 
عاًما يف   72، و1905عاًما يف   57، و1845عاًما يف    47الذي جنا من السنة األوىل احلرجة من حياته، كان العمر املتوقع أن يعيشه  

 36، و1845. والشخص الذي يبلغ ثالثني عاًما كان من املتوقع أن يتطلع إىل ثالثني عاًما آخر يف 2011عاًما يف   81، و1955
، لتوقَّع أن 1905. لو كان سقراط قد تعاىف يف عام  2011عاًما آخر يف   52، و1955عاًما آخر يف   43، و1905عاًما آخر يف  

كان ما    1845عاًما يف  80. والشخص البالغ  2011عاًما آخر يف  16، و1955حييا تسعة أعوام أخرى، وعشرة أعوام أخرى يف  
 .2011عاًما يف   80ى، يف مقابل تسعة أعوام يف عمر البالغ  زال يف عمره مخسة أعوام أخر 

والذي   1950وظهرت اجتاهات مشاهبة، وإن كانت أبعداٍد أقل )حىت اآلن( يف بقية أحناء العامل، فالطفل اإلثيويب املولود عام   
سنوات واملولود حاليًا الذي من   10  عاًما، يف مقابل الطفل اإلثيويب الذي يبلغ 44سنوات كان من املتوقع أن يعيش   10يبلغ عمره 

عاًما. أشار االقتصادي ستيفن رادليت إىل أنَّ »التحسينات اليت جرت يف الصحة بني فقراء العامل خالل  61املتوقع أن يعيش حىت 
ا ومنتشرة للغاية لدرجة أهنَّا تُصنَّف ضمن أعظم اإلجنازات يف اتريخ البشر  ية. اندرًا ما حتسنت الرفاهة  العقود القليلة املاضية كبرية جدًّ

األساسية لكثرٍي من الناس حول العامل هبذه الدرجة اهلائلة وهذه السرعة الكبرية، ومع ذلك فال يعي حبدوث هذا التحسن سوى قلة 
 قليلة«.

 لشخص في الستين
 لشخص في الخمسين
 لشخص في األربعين
 لشخص في الثالثين
 لشخص في العشرين

 لطفل في العاشرة
 لطفل في الخامسة
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 كال، لن نقضي سنوات الشيخوخة اإلضافية من عمران يف كرسي هزاز، فبالطبع كلما طال عمرك، قضيت سنوات أكثر يف 
مرحلة الشيخوخة، آبالمها وأوجاعها احلتمية، ولكنَّ األجسام األفضل يف مقاومة الضرابت القاضية أفضل أيًضا يف مقاومة االعتداءات  
األقل خطورة كاملرض واإلصابة واإلهناك. مع زايدة املدى العمري، يزداد أيًضا عنفواننا، حىت لو مل يُكن ذلك بنفس عدد السنوات.  

)عبء املرض العاملي( قياس هذا التحسُّن ليس فقط عرب    The Global Burden of Diseaseويل يُدعى  حاول مشروع بط
، وإمنا أيًضا عرب حساب عدد 291حساب عدد األشخاص الذين ميوتون فجأة بفعل كلٍ  من األمراض واإلعاقات اليت يبلغ عددها  

 56.8ة هتديد كلٍ  من احلاالت املرضية جلودة حياهتم. قدَّر املشروع أنَّ السنوات اليت يفقدوهنا من احلياة الصحية، مرجَّحة حسب درج 
هي أعوام يتمتع فيها ابلصحة،  1990عاًما من احلياة اليت كان من املتوقع أن يعيشها شخص عادي يف العامل يف عام   67.5من أصل 

عاًما من بني األعوام اإلضافية املتوقعة   3.8نعرف أنَّه   أيًضا، 2010ويف الدول املتقدمة على األقل، حيث توجد تقديرات متاحة لعام  
عاًما واليت اكتسبناها خالل هذين العقدين، متث ِّل أعواًما صحية. توض ِّح هذه األرقام أنَّ الناس يعيشون اليوم يف   4.7حلياتنا اليت تبلغ  

حة والوهن سوايًّ. ميث ِّل اخلََرف اخلوف األكرب الذي تثريه  صحٍة مثاليٍة سنوات أطول كثريًا من جمموع ما عاشه أسالفهم من سنوات يف الص
، تراجع معدل اإلصابة به  2012و 2000احتمالية احلياة الطويلة لكثرٍي من الناس، ولكن  مفاجأة سارة أخرى ظهرت، فبني عامي  

 عاًما. 82.4إىل   80.7بة به من  عاًما مبعدل الربع، وارتفع متوسط سن تشخيص اإلصا 65بني األمريكيني الذين تتجاوز أعمارهم 

ليست جمرد رسوم تزخرف حياتك وتُقاس مبصرٍي    4-5هناك املزيد من األخبار السارة، فاملنحنيات املوضحة يف الشكل رقم  
جتمُّد املعرفة  من اثنني فقط وستنخفض يوًما ما مبقدار الثلث مثاًل، وإمنا هي توقعات من إحصاءات حيوية حديثة مبنية على افرتاض 

الطبية يف وضعها احلايل، ال يصدق أحد هذا االفرتاض ابلطبع، ولكن ليس أمامنا خيار آخر يف غياب القدرة على استشفاف التقدم  
 .مما تشري إليه األرقام اليت قرأهتا على احملور الرأسي  -ورمبا أطول كثريًا-الطيب املستقبلي. يعين ذلك أنَّك ستعيش على األرجح أطول 

عنيَّ جورج بوش جملًسا لألخالقيات البيولوجية اتبعًا للرئيس بغرض التعامل   2001يشكو الناس كل شيء تقريبًا، ففي عام   
مع اخلطر احملدق الناتج عن التقدم يف الطب البيولوجي الذي يَعُِّد حبياة أطول وتتسُم بصحٍة أفضل. قضى رئيس هذا اجمللس، الفيزايئي  

ي ليون كاس، أبنَّ »الرغبة يف إطالة أمد الشباب تعرب ِّ عن أمنية طفولية ونرجسية غري متوافقة مع االهتمام املخلص  واملفك ِّر اجلماهري 
ابلذرية، وأنَّ السنوات اليت سُتضاف إىل عمر اآلخرين ال تستحق أن يعيشوها )إذ سأل: »هل سيستمتع العبو التنس احملرتفون حقًّا  

يف املئة؟«(. يفض ِّل معظم الناس أن يتخذوا هذه القرارات أبنفسهم، وحىت لو كان حمقًّا يف أنَّ  25 بلعب مبارايت تنس أكثر مبقدار
سط  »الفناء جيعل للحياة أمهية«، فطول العمر ال يعين اخللود. ولكنَّ حقيقة تكرار حتطُّم أتكيدات اخلرباء بشأن احلد األقصى املمكن ملتو 

س سنوات( تثري تساؤاًل عمَّا إذا كان طول العمر سيزداد دون حدٍ  ويتحرر يوًما ما من قيود الفناء  العمر املتوقع )بعد نشرها مبتوسط مخ
إجناب    متاًما. هل علينا أن نقلق بشأن عامٍل من املعم ِّرين املثَقلني الذين سيقاومون ابتكارات احملدثني يف التسعني من عمرهم ورمبا مينعون

 األطفال املزعجني متاًما؟

تقريب ذلك العامل إلينا، فقد موَّلوا مراكز حبثية ال هتدف إىل القضاء على الفناء    وادي السيليكونعدد من احلاملني يف  حياول 
  مبحاربة مرٍض تلو اآلخر، وإمنا إىل اهلندسة العكسية لعملية الشيخوخة نفسها وترقية مكوانتنا اخللوية إىل نسخٍة خالية من ذلك العيب.



أيملون زايدًة يف املدى العمري لإلنسان إىل مخسني، أو مئة، بل وحىت ألف سنة، وقد تنبأ املخرتع راي كورزوايل يف    ستكون النتيجة كما
)اقرتبت نقطة التفرد(، أبنَّ من سيصل منَّا إىل  The Singularity Is Near، 2006كتابه الذي حقق أعلى املبيعات يف عام  

يف علم اجلينات والنانو تكنولوجي )مثل روبواتت النانو اليت ستسري يف جمرى الدم وتصلح   سيعيش إىل األبد بفضل التقدم 2045عام  
أجسامنا من الداخل( والذكاء االصطناعي الذين لن يكتشف فقط كيفية القيام بكل هذه األمور، وإمنَّا سيحس ِّن ذكاءه الذايت بصورٍة  

 متكررة دون حدود.

لقرَّاء النشرات اإلخبارية الطبية واملصابني بوسواس املرض. حنن جند ابلتأكيد حتسُّنًا متزايًدا    تبدو احتماالت اخللود خمتلفة قلياًل  
جديرًا ابالحتفاء، مثل الرتاجع يف معدالت الوفيات الناجتة عن السرطان على مدار اخلمسة وعشرين عاًما املاضية حبوايل نقطة مئوية  

ت املتحدة وحدها، ولكنَّ أملنا خييب أيًضا بصورة متكررة بسبب العقارات السحرية اليت ال  سنوايًّ، وإنقاذ حياة مليون شخٍص يف الوالاي
عند إجراء حتاليل ما    تفيد أكثر من الدواء الومهي، والعالج الذي تكون آاثره اجلانبية أسوأ من املرض نفسه، والفوائد املعلنة اليت ُتتفي

 أشبه مبحنة سيزيف االبدية وبعيد عن الثبات.. إنَّ التقدم الطيب اليوم  بعد العالج

مع افتقاران إىل هِّبة النبوءة، ال ميكن ألي شخص أن يعرف ما إذا كان العلماء سيجدون يوًما ما عالًجا للفناء، ولكنَّ التطوُّر   
رتيبه، ألنَّ االنتخاب الطبيعي يفض ِّل  واإلنرتوبيا يقلالن من احتمالية حدوث هذا، فاهلَِّرم مرتسخ يف اجلينوم اخلاص بنا على كل مستوايت ت

ثل  اجلينات اليت جتعلنا أكثر عنفوااًن يف صغران على اجلينات اليت جتعلنا نعيش أطول وقٍت ممكن. يكمن فينا هذا االحنياز بسبب عدم التما
ل صاعقة الربق أو االهنيار األرضي،  الزمين، فهناك احتمالية غري مستحيلة ألن نلقى مصرعنا يف أي حلظٍة نتيجة حادٍث ال ميكن جتنبه مث

مما جيعل ميزة أي زايدة مكل ِّفة يف جني طول العمر مثار خالف. سيضطر علماء األحياء إىل إعادة برجمة آالف اجلينات أو املسارات  
 اجلزيئية، اليت سيكون لكل منها أثر صغري وغري أكيد على طول العمر، كي يفتحوا الباب للقفزة حنو اخللود.

ىت لو كنا مزودين مبكوانت بيولوجية مصممة إبحكام، فإنَّ مسرية اإلنرتوبيا ستهدمها، ومثلما أشار الفيزايئي بيرت هوفمان: وح  
يت »حتر ِّض احلياة األحياء والفيزايء على الصراع املميت«، فاجلزيئات املتصارعة تصطدم ابستمراٍر آبليات خالايان، اليت تشمل اآلليات ال

ا عرب تصحيح األخطاء وإصالح التلف. ومع تراكم التلف الواقع على أنظمة التحكُّم املتنوعة يف التلف، تزيد خطورة تصد اإلنرتوبي
ل االهنيار زايدًة تصاعدية، وتكتسح عاجاًل أم آجاًل أي طرق قدَّمها لنا الطب البيولوجي للوقاية من املخاطر املستمرة مثل السرطان وفش

 األعضاء.

ر يف رأيي لنتيجة حربنا على املوت اليت استمرت عدة قرون هو قانون شتاين الذي ينص على أنَّ »األمور اليت إنَّ أفضل تصو  
ال ميكن أن تستمر إىل األبد، ال تستمر إىل األبد«، وأصبح بعد تعديل ديفيس كوروالري: »األمور اليت ال ميكن أن تستمر إىل األبد،  

 مما تظن«.ميكنها أن تستمر وقتًا أطول كثريًا  

  



 الفصل السادس: 
 الصحة

ر هدية احلياة اليت ُوهِّبت إىل أجيال أكثر وأكثر من بين البشر منذ هناية القرن الثامن عشر؟ قد يعطينا التوقيت فكرًة ما.   كيف نفس ِّ
: »منذ مترد الناس على السلطة يف ظل التنوير، وشرعوا يستخدمون  (The Great Escape)  اهلروب الكبريكتب ديتون يف كتاب  

طول مكاسَب  قوة املنطق يف حتسني حياهتم، وجدوا طريقًة لفعل هذا، ومما ال شك فيه أهنم سيواصلون االنتصار على قوى املوت«. إن 
مثل األمراض واجملاعات واحلروب وجرائم  -القوى  العمر اليت احتفينا هبا يف الفصل السابق هي غنائم االنتصارات على العديد من تلك  

 .ا، ويف هذا الفصل والفصول التالية، سأقص عليك حكاية كلٍ  منه-القتل واحلوادث

قوى املوت على مدار أغلب مراحل اتريخ اإلنسان هي األمراض املعدية، وهي إحدى اخلصائص البغيضة للتطور    أعنفكانت  
لتكاثر أن حتيا على حسابنا وتتنقل من جسٍم إىل آخر عرب احلشرات والدود واملخلفات اجلسدية.  اليت تتيح لكائنات صغرية سريعة ا

كانت األوبئة تقتل البشر ابملاليني وتبيد حضارات أبكملها، وحيل ابلبؤس املفاجئ على مجاعات سكانية حملية. وأحد األمثلة على ذلك  
عوض، وأُطلق عليه هذا االسم ألنه كان حييل لون ضحاايه إىل األصفر قبل أن مرض فريوسي ينتقل عن طريق الب  واحلمى الصفراء، وه

، فقد »زحف املرضى إىل حفٍر وأجسامهم ملتوية، ومل  1878ميوتوا من األمل. ووفًقا لرواية عن الوابء الذي اكتسح مدينة ممفيس عام  
وحوهلا من كل جانب قيء    ،ى جثة أم[ ممددة على الفراش]وُعثر عل  ،تُكتشف جثثهم سوى بسبب الرائحة الكريهة الناجتة عن حتللها

 وأطفاهلا يتدحرجون على األرض ويتأوهون«.، أسود يشبه القهوة املطحونة

اج مصاب ابلعدوى.  تويف أغىن رجل يف العامل آنذاك، اناثن ماير روثتشايلد، نتيجة خر   1836ومل يسلم األغنياء أيًضا، ففي عام  
د والدرن  ئيواجلدري وااللتهاب الرئوي والتيفو  الزحارة، فقد انتهت حياة كثرٍي من حكام بريطانيا بفعل  كما مل يسلم أصحاب السلط

 1841واملالراي. وكان رؤساء أمريكا أيًضا معرضني لإلصابة ابألوبئة، فمرِّض ويليام هنري هاريسون بعد حفل تنصيبه بفرتٍة قصرية يف عام  
 وقتٍ  ويف. 1849يوًما، ومات جاميس بولك متأثرًا ابلكولريا بعد ترك منصبه بثالثة أشهر يف عام  31وتويف نتيجًة صدمة إنتانية بعد  

من عمره إثر بثرة ملتهبة أصابته أثناء    ةآنذاك، كالفن كوليدج االبن، يف السادسة عشر   األمريكي  ، تويف ابن الرئيس1924قريب، عام  
 لعب التنس.

وإخراج   ،واحلجامة  ،والفصد  ،والتضحية ،املبدع دائًما املرض بصوٍر متنوعة من الدجل مثل الصالةاإلنسان العاقل لطاملا حارب 
القرن    اخرتاع اللقاحات يف بدءا منوإسالة دماء دجاجة على عضو اجلسم املصاب حىت متوت، ولكن   ،واملعاجلة املثلية،  السامة  املعادن

املرض، بدأت موازين املعركة تنقلب. فجاء الغسيل اليدوي    الثامن عشر، وسرعة إنتاجها يف القرن التاسع عشر مع قبول نظرية جرثوميةِّ 
فحة البعوض ومحاية مياه الشرب عن طريق شبكات الصرف العامة ومعاجلة مياه الصنبور ابلكلور لينقذ حياة  وخدمات القبالة ومكا

يًّا  مليارات البشر. قبل القرن العشرين، كان الروث مرتاكًما يف املدن، والنفاايت متأل األهنار والبحريات، وسكان املدن يشربون سائاًل بن 
حىت توصل جون سنو )ُولد عام    -اهلواء كريه الرائحة-األوبئة على امليازما   يلقون اللوم يفالناس   كانو   ،عفنًا ويغسلون به مالبسهم

م(، أول عامل أوبئة، إىل أنَّ املياه اليت كان يتناوهلا سكان لندن املصابون ابلكولريا جاءت من ماسورة سحب 1858وتويف عام   1813
ن خطرًا صحيًّا هائاًل إذ كانوا ينتقلون بني تشريح اجلثث وفحص املرضى مرتدين  من الصرف الصحي. وكان األطباء أنفسهم يشك ِّلو 



  ارابخليوط املوجودة يف عراوي أزر   امعاطف سوداء مغطاة ابلصديد والدم اجلافني، ويفحصون جروح مرضاهم أبايٍد متسخة، وخييطوهن
( 1912وتويف عام  1827جوزيف ليسرت )ُولد عام  ( و 1865وتويف عام   1818مالبسهم، حىت جعلهم إجينز سيملفيس )ُولد عام  

املضادات    وصد تيعق ِّمون أايديهم ومعداهتم. جعلت املطهرات والتخدير ونقل الدم اجلراحة تعاجل املرضى بداًل من أن تعذهبم وتشوههم،  
 احليوية ومضادات السموم والتقدمات الطبية األخرى اليت ال حتصى هجمات الطاعون والوابء.

)الذنوب الكاردينالية( يف املسيحية، ولكنَّ مرتكبيها يقبعون يف الدائرة    رمبا مل حتتل خطيئة نكران اجلميل قائمة اخلطااي السبع املميتة
ناك قد جتد الثقافة الفكرية يف حقبة ما بعد ستينيات القرن املاضي بسبب نسياهنا التام ملن قضوا  التاسعة من اجلحيم وفًقا لدانيت، وه

واد  على األمراض. مل يُكن الوضع دائًما كذلك، فعندما كنُت صبيًّا، كان من األصناف األدبية الرائجة لألطفال السري الذاتية البطولية للر 
 12وجوزيف ليسرت وفريدريك ابنتنج وتشارلز بست وويليام أولسر وأليكساندر فليمنج. يف   يف الطب مثل إدوارد جينر ولويس ابستور

املرض الذي تسبب يف وفاة آالف  -، أعلن فريٌق من العلماء أنَّ اللقاح الذي اكتشفه جون سالك ضد شلل األطفال  1955من أبريل  
. ووفًقا لتأريخ  اثبت كونه آمنً  -من األطفال داخل الرئة احلديديةاألشخاص سنوايًّ، وإصابة فرانكلني روزفلت ابلشلل، وحبس العديد  

ريتشارد كارتر هلذا االكتشاف، فالناس يف ذلك اليوم »وقفوا دقيقة صمت، وقرعوا األجراس واألبواق وأطلقوا صافرات املصانع وأطلقوا  
  ،رس أو جتمعوا داخلها حبماٍس، وشربوا األخناب، وعانقوا أطفاهلم واسرتاحوا من العمل بقية اليوم، وأغلقوا املدا،  النريان يف اهلواء احتفااًل 

وساحموا أعداءهم«. عرضت مدينة نيويورك تكرمي سالك مبوكٍب تُنثر فيه الشرائط   ،وابتسموا يف وجوه الغرابء  ،وذهبوا إىل الكنائس
 لالحتفال، وهو ما رفضه سالك بذوٍق.

وماذا عن  ،فقط ابكتشاف فصائل الدممليار شخٍص رل َمن؟ إنَّه من أنقذ حياة  فكرت يف كارل الندشتاينر مؤخرًا؟ كامر ة كم 
 هؤالء األبطال اآلخرين؟

 
 عدد األفراد الذين أنقذ حياهتم االكتشاف العامل

( ولني  1982-1892إيبل ووملان )
 (1957-1892إنسلو )

 مليوانً  177 معاجلة املياه ابلكلور

 مليوانً  131 اسرتاتيجية القضاء على اجلدري (1936ويليام فيجي )مواليد  
 مليوانً  129 مثانية لقاحات (2005-1919موريس هيلمان )

 مليوانً  120 لقاح احلصبة (1985-1897جون إندرز )
 مليوانً  82 البنسلني (1968-1898هوارد فلوري )

 مليوانً  60 لقاحات الدفترياي والتيتانوس  (1963-1886جاستون رامون )
 مليوانً  54 معاجلة اجلفاف عن طريق الفم (1942ديفيد انلني )مواليد  

 مليوانً  42 ترايق الدفترياي والتيتانوس (1915-1854بول إيرليش )
 مليوانً  15 رأب األوعية  (1985-1939آندرايس جرونتسيش )



( وبريل  1988-1900جريس إلدرنج )
 (1980-1890كيندريك )

 مليوانً  14 لقاح السعال الديكي

 ماليني 5 تصميم األدوية (1999-1918جيرتود إليون )
شخص حىت اآلن قد أُنقِّذت حياهتم    مخسة ملياراتوفق حساابت الباحثني الذين مجعوا هذه التقديرات املتحفظة، فإنَّ أكثر من  

عامل. ال تعرب ِّ قصص األبطال ابلطبع عن الطريقة اليت يعمل    مئة، والذين يبلغ عددهم حوايل يف القائمة  بفضل العلماء الذين اختاروهم
هبم، وجيمعون   هبا العلم بدقٍة شديدة، فالعلماء يقفون على أكتاف عمالقة، ويتعاونون ضمن فرٍق، ويكدحون دون أن يسمع أحدٌ 

كان ما يتعرض للتجاهل هو العلم أم العلماء، فإنَّ إمهال االكتشافات اليت غريَّت  أاألفكار ويكد ِّسوهنا يف شبكاٍت عاملية. ولكن سواء  
 عدم تقديران للحالة البشرية احلديثة.لاحلياة لألفضل يُعد إدانًة  

املاضي، أستطيع أن أخص ابلذكر مثايل املفضل يف اتريخ اللغة اإلجنليزية،  بصفيت عامل لغوايت نفسية ألَّف كتااًب كاماًل عن الفعل  
 اليت تقول:ويكيبيداي  وهو أول مجلة يف الصفحة اإلجنليزية على موسوعة 

Smallpox was an infectious disease caused by either of two virus variants, 
Variola major and Variola minor. 

 اجلدري الصغري.أو فريوس   اجلدري الكبريمرًضا معداًي ينتج عن اإلصابة إما بفريوس    اجلدريأي: كان  

فاملرض الذي استمد امسه من البثور املؤملة اليت تغطي جلد الضحية وفمها وعينيها، والذي تسبب يف وفاة    ،اجلدري«  كانأجل، »
(. 1977شخص يف القرن العشرين، مل يعُد له وجود. )مت تشخيص آخر حالة هبذا املرض يف الصومال عام    مليونأكثر من ثالمثئة  

بوضع   1959، ومنظمة الصحة العاملية اليت غامرت يف عام  1796وميكننا أن نشكر كالًّ من إدوارد جينر الذي اكتشاف اللقاح عام  
من الفئات األكثر    ،ولكن خمتارة بعناية واسرتاتيجية ، تطعيم جمموعة قليلةهدف للقضاء على املرض، وويليام فيجي الذي اكتشف أنَّ

  التعايف عرضة لإلصابة سيؤدي الغرض، وغريهم الكثري على هذا االنتصار املعنوي املذهل. يعل ِّق االقتصادي تشارلز كيين يف كتاب
(Getting Better)  :قائاًل 

سنتًا    32مليون دوالر أمريكي، أي تقريبًا   312حوايل ة  تلك السنوات العشر كانت التكلفة اإلمجالية للربانمج على مدار 
كلَّف برانمج القضاء على املرض نفس تكلفة صنع مخسة أفالم هوليوودية لقد  أمريكيًّا للشخص يف البلدان املصابة ابملرض.  

، أو اقل من ُعشر تكلفة مشروع تطوير الطريق األخري يف B-2حديثة ضخمة اإلنتاج واألرابح، أو جناح قاذفة القنابل  
بوسطن والذي يُطلق عليه »احلفر الكبري«. وبقدر ما يعجب املرء مبشهد الضفة يف بوسطن بعد تطويرها، وبشكل حواف 

، يظل كينج كونج   أو مهارات الغوريال يف فيلم  قراصنة الكارييبالقاذفة الشبحية، أو مهارات كريا انيتلي يف التمثيل يف فيلم 
 .ذلك  مع  أتفق أن  عليَّ  أنَّ  إالَّ  بوسطن، يف  النهر  ضفة  سكان أحد  كوين  ورغم، هذا الربانمج حداًث جلاًل 

ابإلجنليزية الفعل املاضي أيًضا يف تعريفها لطاعون البقر،    ويكيبيدايولكنَّ هذا اإلجناز الضخم مل يُكن سوى البداية، تستخدم موسوعة   



شي اجملاعة بني ماليني املزارعني ورعاة البقر على مر التاريخ بسبب إابدة املاشية، ومن املقرر القضاء على أربعة مصادر  الذي تسبب يف تف
أخرى للبؤس يف الدول النامية. مل ميتد عمر جوانس سالك حىت يرى اقرتاب املبادرة العاملية للقضاء على شلل األطفال من بلوغ هدفها، 

حالة فقط يف ثالث دول )هي أفغانستان وابكستان   37بة اإلصابة ابملرض قد اخنفضت متاًما لتصل إىل كانت نس  2016ففي عام  
 90. دودة غينيا هي كائن طفيلي طوله ثالثة أقدام، أي حوايل  2017ونيجرياي(، وهي أقل نسبة يف التاريخ، واخنفض املعدل أكثر يف  

يتها مث تكو ِّن بثرًة مؤملة، وعندما يغمس املريض قدمه يف املياه لريحيها قلياًل، تنفجر  سنتيمرتًا، وتشق طريقها إىل األطراف السفلية لضح
الدودة وتطلق آالف الريقات يف املياه، اليت يشرب منها أشخاص آخرون، فتتواصل دائرة اإلصابة والعدوى. يتمثَّل العالج الوحيد يف 

، ولكن بفضل محلة التوعية ومعاجلة املياه اليت قام هبا مركز كارتر ملدة ثالثة عقود،  استخراج الدودة على فرتة ترتاوح بني عدة أايم وأسابيع
)وثالث حاالت    2016حالة يف ثالث دول فقط يف    25إىل   1986دولة يف عام    21مليون حالة يف    3.5اخنفض عدد احلاالت من  

نستطيع استخدام الفعل املاضي أيًضا يف تعريف أمراٍض  ، رمبا 2030(. ويف عام 2017فقط يف دولٍة واحدة يف الربع األول من عام  
والدودة  مثل داء الفيل والعمى النهري والرمد احلبييب املسبب للعمى، كما أنَّ احلصبة واحلصبة األملانية والداء العليقي ومرض النوم الطفيلي  

قائق من الصمت أو بقرع األجراس واألبواق وابتسام  الشصية حمط أنظار علماء األوبئة أيًضا. )هل ستقابَل أي من هذه االنتصارات بد
 الناس يف وجوه الغرابء ومساحمة األعداء؟(

مثاًل اخنفض عدد الوفيات بفعل   2015و  2000وحىت األمراض اليت مل تندثر بعد يتم القضاء عليها بنسبٍة كبرية، فبني عامي  
يف املئة. تبنَّت منظمة   60املالراي )اليت كانت تتسبب يف املاضي يف وفاة نصف األشخاص الذين عاشوا على وجه األرض( بنسبة  

، واحلد منها يف الدول اليت تستوطنها اليوم واليت يرتاوح  2030يف املئة أخرى حبلول عام   90ل بنسبة  الصحة العاملية خطة خلفض املعد
(، وتبنَّت مؤسسة بيل  1951دولة )متاًما كما حدت منها يف الوالايت املتحدة اليت كانت تستوطنها حىت عام    97و 35عددها بني  

اإليدز  /(HIV)  نا يف الفصل اخلامس، كان فريوس نقص املناعة البشري املكتسبكما رأيو وميليندا جيتس هدف القضاء عليها متاًما.  
يف العقد  يف تسعينيات القرن املاضي يف إفريقيا ميث ِّل انتكاسة للتقدم الذي حققته اإلنسانية يف إطالة املدى العمري، ولكنَّ املوازين انقلبت  

على املوافقة على خطٍة إلهناء   2016النصف، ممَّا شجَّع األمم املتحدة يف عام  التايل، واخنفض املعدل العاملي لوفيات األطفال مبقدار  
أنَّ العامل شهد اخنفاًضا ضخًما بني    1-6. يوض ِّح الشكل رقم 2030مرض اإليدز )وليس ابلضرورة القضاء على الفريوس( حبلول عام  

معدية فتًكا، واستطاعت مكافحة األمراض املعدية    يف عدد األطفال الذين ميوتون بفعل أكثر مخسة أمراض 2013و 2000عامي 
 إنقاذ حياة أكثر من مئة مليون طفل. 1990إمجااًل منذ عام  



 

ل ك ش ل م ا ق ل :1-6 ر د ع ت م ا ي ف ل و ا ف ط أل ل ا ع ف ض ب ا مر أل ة ا ي د ع مل ذ ا ن 2 م 0 0 ىت 0 2 ح 0 1 3 
 ,Child Health Epidemiology Reference Group of the World Health Organization, Liu et al. 2014 املصدر:

supplementary appendix. 

ويف أكثر اخلطط طموًحا على اإلطالق، وضع فريٌق من خرباء الصحة بقيادة االقتصاداين دين جاميسون ولورانس سامرز خريطة  
،  معدالت الوفيات الناجتة عن األمراض املعدية  تكونَ  حيث يتوق ع أن، 2035ة العاملية« حبلول عام  طريق »التقارب الكبري يف الصح

قد اخنفضت إىل مستوايهتا املوجودة اليوم يف الدول متوسطة الدخل اليت تتمتع    ،يف كل مكاٍن يف العاملووفيات األمهات واألطفال،  
 أبفضل صحٍة.

التقدم املتواصل يف الدول الفقرية على مستوى العامل أكثر    فإن  اهلجوم على األمراض املعدية يف أورواب وأمريكا مذهل،  هو  وبقدر ما  
دية )الفصل الثامن(، ألنَّ العامل األغىن عاملٌ أكثر صحة، ويكُمن جزٌء آخر يف دائرة  إهبارًا، ويكُمن جزٌء من السبب يف التنمية االقتصا

اإلرث الذي سيخل ِّفونه هو صحة الفقراء يف    جلعلالتعاطف املمتدة، اليت أهلمت قادة العامل مثل بيل جيتس وجيمي كارتر وبيل كلينتون  
 على جورج بوش االبن حىت أشد منتقديه بسبب سياسته يف اإلغاثة من اإليدز يف قاراٍت بعيدة عوًضا عن مباٍن برَّاقة يف أوطاهنم، وأثىن

 إفريقيا، اليت أنقذت حياة املاليني.

  لكونه أحد مكوانت الرفاهةو رغم أمهيته لذاته  -املساهم األقوى هو العلم، وكما يقول ديتون: »املعرفة هي السر، أما الدخل  ولكن  
 الرفاهة«. ال تقتصر مثار العلم على املستحضرات الدوائية عالية التقنية مثل اللقاحات واملضادات  السبب األكرب يفهو  ليس ف  -أيضا

أفكاٍر قد تبدو أبثر رجعي واضحة ويبدو  أفكاٍر، احليوية ومضادات الفريوسات القهقرية وأقراص طرد الديدان، ولكنَّها تتكون أيًضا من 
اة املاليني، ومن األمثلة على ذلك غلي املياه أو تنقيتها أو إضافة الكلور إليها، وغسل ها أنقذت حيتنفيذها منخفض التكلفة، ولكن  
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األيدي، وإعطاء مكمالت اليود للحوامل، وإرضاع حديثي الوالدة رضاعًة طبيعية واحتضاهنم، والتغوط يف املرحاض بداًل من احلقول 
ناموسيات معاجلة ابملبيدات احلشرية، وعالج اإلسهال مبحلوٍل من امللح والسكر  والشوارع واملمرات املائية، ومحاية األطفال أثناء نومهم ب

حرام،    املذابني يف مياه نظيفة. ويف املقابل، قد ينتكس التقدم بفعل األفكار السيئة، مثل نظرية املؤامرة اليت نشرهتا مجاعتا طالبان وبوكو
يذكر  و  ،اليت نشرها النشطاء األمريكيون املرفهون واليت تقول إهنَّا تسب ِّب التوحُّداليت تقول إنَّ اللقاحات تعق ِّم الفتيات املسلمات، أو 

رمبا مُتث ِّل اكتشافًا يف بعض أحناء العامل حيث استسلم   -أنَّ املعرفة جتعلنا أفضل-حىت الفكرة اليت تقع يف مركز مفهوم التنوير   هديتون أنَّ 
نها.الناس لضعف صحتهم ومل حيلموا قط أبنَّ التغي  ري يف مؤسساهتم وأعرافهم قد حيس ِّ

  



 الفصل السابع: 
 المعيشة

وهي حاجتنا غري املنقطعة   أخرى،  شريرةً   خدعنا كلٌّ من التطور واإلنرتوبيا خدعةً فضاًل عن الشيخوخة والوالدة ومسب بات األمراض، فقد  
أي السنوات  -« من اجلوععن »سبع سننٍي    حيكي  إىل الطاقة. لطاملا شكَّلت اجملاعة جزءًا من احلالة البشرية، فالكتاب املقدس العربي

القرن التاسع  حىت بعد وقٍت طويل من بداية  و يف مصر، وحيكي اإلجنيل املسيحي عن اجملاعة بوصفها أحد فرسان الرؤاي األربع.    -العجاف
أغىن أحناء العامل، يقتبس يوهان نوربرج ذكرى طفولة أحد املعاصرين ألحد أسالفه   إىل  البؤسعشر، كان فساد احملصول إبمكانه أن جيلب  

 يف السويد فيقول: 1868يف شتاء عام  

عام تقدمه ألطفاهلا اجلائعني،  أم أال يكون لديها أي ط  على أي    يعزُّ تبكي وحدها، وكان    إحدى األم هات  كثريًا ما نرىكنا  "
جاء إلينا يف وقد ينتقلون من مزرعٍة إىل أخرى يتسولون بضع لقيمات من اخلبز.    اهلزيلنياألطفال اجلوعى  ما نرى  وكنا كثريًا  

والدموع متأل عينيها، إىل أن   ومع األسف، فقد اضطرت أم نا،أحد األايم ثالثة أطفال يبكون ويتسولون شيئًا لسد جوعهم، 
ب يف عيون األطفال  رَ سوى بضع لقيمات من اخلبز وأننا حنتاج إليها. عندما رأينا حنن األطفال الكَ  ال منلكُتربهم أبننا  

لنا إىل أمنا أن تقامسهم الفتات الذي منلكه. انصاعت إىل طلبنا بعد تردٍد، التهم  اجملهولني املتوسلة، انفجران يف البكاء وتوس  
اجملهولون الطعام مث مضوا يف طريقهم إىل املزرعة التالية، واليت كانت تبعد كثريًا عن منزلنا، ويف اليوم التايل، ُعثر على األطفال  

 "جثثهم الثالثة يف الطريق بني مزرعتنا واملزرعة التالية.

، وكان الفالحون اليائسون حيصدون وثق املؤرخ فرانند براودل أنَّ أورواب قبل احلداثة كانت تعاين من اجملاعات كل بضعة عقود
حيصلون  احلبوب قبل نضجها، وأيكلون األعشاب أو حلم البشر، ويذهبون إىل املدن للتسول. وحىت يف أوقات الرخاء، كان كثرٌي منهم  

 The Escapeاهلروب من اجلوع واملوت املبكر )  يف كتابهو على أغلب سعراهتم احلرارية من كمية قليلة من اخلبز أو العصيدة، 
from Hunger and Premature Death, 1700–2100)ذكر االقتصادي روبرت فوجل ، (Robert Fogel)  

يف النظام  ما كان عليه الوضع لدرجٍة متاثل    الطاقة يف النظام الغذائي العادي يف فرنسا عند بداية القرن الثامن عشر كان قلياًل   مقدارأنَّ »
أسوأ الدول تغذيًة يف ذلك العام«. كان كثرٌي ممن ال يتضورون جوعًا رواندا  كانت    حيث، 1965الغذائي العادي يف رواندا يف عام 

وا العمل، مما حكم عليهم ابلفقر، وكان األوروبيون اجلائعون يداعبون مشاعرهم خبياالت مثرية عن الطعام،  أضعف من أن يستطيع
فيها الشوارع ممهدة ابملعجنات، وتتجول فيها  تكون  كحكاايٍت عن أرض كوكني اليت تنمو فيها فطائر »البان كيك« على األشجار، و 

 تقطيعها، ويقفز فيها السمك املطهي من املاء ليقع حتت أرجل البشر.اخلنازير املشوية بسكاكنٍي يف ظهورها ليسهل  

حنن نعيش اليوم يف أرض كوكني، وال تكُمن مشكلتنا يف قلة السعرات احلرارية وإمنا يف وفرهتا، فكما ذكر املمثل الكوميدي كريس  
اعيون للمجتمع احلديث من وابء السمنة املفرطة بغضٍب  روك: »هذا أول جمتمع يف التاريخ يكون فيه الفقراء بدانء«. يتذمر النقاد االجتم

ت  رمبا يتناسب مع اجملاعة على سبيل املثال، بنكران اجلميل املعهود من العامل األول )وهذا عندما ال يتذمرون من وصم البدانء، أو عارضا 
صحية عامة، ولكنها مشكلة جيدة ابلنظر إىل   املوضة النحيفات، أو اضطراابت األكل(، ورغم أنَّ السمنة املفرطة تُعد ابلطبع مشكلة



 مقاييس التاريخ.

فريقيا وآسيا ليس ظاهرًة حديثة أبي شكٍل من األشكال، فلطاملا  ماذا عن بقية العامل؟ إنَّ اجلوع الذي يربطه كثرٌي من الغربيني أب
األرز الذي كان يُروى يف مواسٍم غري منتظمة أو  ى  علكانت كلٌّ من اهلند والصني عرضًة للمجاعات، ألنَّ ماليني الناس كانوا يقتاتون  

أبنظمة ري هشة وكان جيب نقله مسافات كبرية. حيكي براودل شهادة اتجر هولندي كان يف اهلند أثناء إحدى اجملاعات يف عامي  
 ، فيقول:1631و 1630

حالتهم، فكانت أعينهم   »هجر الناس البلدات والقرى وهاموا على وجوههم عاجزين عن أي شيء، وكان يسهل إدراك
غائرة إىل الداخل، وشفاههم شاحبة ومغطاة مبادة لزجة، وجلدهم جاف، وعظامهم ابرزة، وبطوهنم ليست سوى جرااًب فارغًا 

وينوح جوعًا، ويتمدد اآلخر جواره على األرض حمتضرًا مبأساوية«. وكان يتبع ذلك كل املآسي   يبكي كان أحدهم..  متدليًّا
لوفة، فكان اآلابء يهجرون الزوجات واألطفال، ويبيعون أطفاهلم، وقد يبيعون أنفسهم هبدف النجاة، وكان  اإلنسانية املأ

بطون املوتى أو احملتضرين »ونزعوا األحشاء مللء  اجلائعونمث جاءت مرحلة شقَّ فيها . الناس ينتحرون انتحارًا مجاعيًّا.
مله مغطى ابجلثث املتناثرة دون أن تُدفن، مما بعث رائحة نتنة يف بطوهنم«. »مات مئات اآلالف جوعًا، فكان البلد أبك

 كان حلم البشر يُباع يف السوق املفتوحة«...يف قرية سوسونرتا  ..اجلو لدرجٍة مألت اهلواء كله وأصابته

ٍم جدير ابملالحظة  مَ عِّ ولكنَّ العامل يف األزمنة احلديثة نَ    إال أن هالعامل النامي املتزايدة،   ه غري ملحوظ، فرغم أعداد سكانلكن  و  ،بتقدُّ
مليار نسمة احلصول على   1.3قادر على إطعام نفسه، ويتضح هذا أكثر يف الصني، اليت يستطيع كلٌّ من سكاهنا الذين يبلغ عددهم  

ة، بينما حيصل  سعر حراري يف اليوم، وهو العدد الذي حيتاج إليه شاٌب شديد النشاط وفًقا إلرشادات احلكومة األمريكي 3100متوسط  
سعر حراري، وهو العدد املوصى به لشابٍة شديدة النشاط أو رجل  2400سكان اهلند الذين يبلغ عددهم املليار نسمة على متوسط  

، الذي حيدد  1-7سعر حراري. يظهر الشكل رقم  2600نشيط يف منتصف العمر، ويرتاوح الرقم اخلاص إبفريقيا بني االثنني مبتوسط  
من الدول املتقدمة والنامية وعن العامل كله، منطًا مألوفًا يشبه الرسوم البيانية السابقة،    متثيليةنة  سعرات احلرارية املتاحة لعي  ابلرسم عدد ال

سريع يف أورواب والوالايت املتحدة على مدار العقدين   فيما يظهُر حتس نٌ يف كل مكان قبل القرن التاسع عشر،  مصاعبتوجد حيث 
 التاليني له، مث يلحق هبما بقية العامل يف العقود األخرية.



 

ل ك ش ل م ا ق ت :1-7 ر ا عر س ل ة ا ي ار حلر ذ ا ن 1 م 7 0 ىت 0 2 ح 0 1 3 
بناًء على بياانت من فوجل ، 2016d، روزر Our World in Data املصادر: لبياانت الوالايت املتحدة وإجنلرتا وفرنسا:

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(،   لبياانت الصني واهلند والعامل: .2004
http://www.fao.org/faostat/en/#data. 

تزيد بسبب  كانت  أهنا    لوضلاًل على الرفاهة مؤشرًا مُ  ستكون، وكانت  القيم  هي متوسط  1-7األرقام احملددة يف الشكل رقم إن  
(. ولكنَّ األرقام، حلسن احلظ، تعكس زايدًة يف كاسماما  يزداد وزاًن سوى   استهالك األغنياء سعرات حرارية أكثر )وإذا مل يُكن أحدٌ 

السعرات احلرارية املتاحة ضمن هذا النطاق، مبا يشمل أقل نقاطه. عندما تنقص تغذية األطفال، يتوقف منوهم، ويكونون طوال حياهتم  
نسبة األطفال الذين يتوقف منوهم يف عينة متثيلية من الدول اليت لديها    2-7كثر عرضة لإلصابة ابألمراض والوفاة، ويوض ِّح الشكل رقم  أ

رغم أنَّ نسبة األطفال متوقفي النمو يف الدول الفقرية مثل كينيا وبنجالديش مؤسفة، إالَّ أنَّنا نرى  و بياانت على مدار أطول فرتات زمنية.  
كانت دوٌل أخرى مثل كولومبيا والصني أيًضا تعاين من  وقد   ،نَّ معدل توقف النمو قد اخنفض مبقدار النصف خالل عقدين فقطأ

 معدالت مرتفعة من توقف النمو حىت وقٍت قريب، واستطاعت ُتفيضها أكثر من ذلك.

 
  No one’s getting fatماما كاس )كاس إليوت( هي مطربة وممثلة أمريكية، واقتبس الكاتب عبارة من كلمات إحدى أغنياتها التي تقول فيها: 

except Mama Cass .- المترجمة 
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ل ك ش ل م ا ق ة :2-7 ر ب س ف ن ق و تو ل من ا ف ط أل ذ ا ن 1 م 9 6 ىت 6 2 ح 0 1 4 
 Nutrition Landscape، بناًء على بياانت من منظمة الصحة العاملية  2016jروزر  ،  Our World in Data املصدر:

Information System, http://www.who.int/nutrition/nlis/en/. 

ل نقص التغذية )قضاء عاٍم أو أكثر على  ، ويوضح معد  للجائعنينظرًة أخرى على كيفية إطعام العامل  3-7يقدم الشكل رقم 
 ( يف الدول النامية يف مخس مناطق، ويف العامل أمجع.يةطعاٍم غري كافكمي ة  
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ل ك ش ل م ا ق ة :3-7 ر ب س ص ن ق ة ن ي ذ غ ت ل ذ ا ن 1 م 9 9 ىت 0 2 ح 0 1 5 

، واملذكورة أيًضا يف الرابط  2014، بناًء على بياانت من منظمة األغذية والزراعة  2016jروزر،  Our World in Data  املصدر:
 ./http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/enالتايل  

الفرتة أبكملها، وهي  يف املئة خالل هذه    5كان معدل نقص التغذية يف الدول املتقدمة، اليت ال تشملها هذه التقديرات، أقل من 
ا،  ، وهي يف املئة من سكان العامل النامي يعانون من نقص التغذية 13نسبة ال تُذكر إحصائيًّا. ورغم أنَّ  أفضل  إال أهنانسبة كبرية جدًّ

يف    تهم التقديريةنسبيف املئة اليت كانت   50قبل مخسة وأربعني سنة، أو    نسبة الذين يعانون من نقص التغذية  يف املئة اليت كانت 35  من
ذكَّر أنَّ هذه األرقام عبارة عن نسب، فقد زاد عدد سكان العامل  )وهذا العام غري مذكور يف الرسم البياين(. تَ  1947لعامل أبكمله عام  ا

ت نفسه يُطعم  شخٍص تقريبًا خالل تلك السنوات السبعني، مما يعين أنَّ العامل بينما كان خيف ِّض معدل اجلوع، كان يف الوق  خبمسة مليار
 مليارات األفواه اإلضافية.

مل ترتاجع معدالت نقص التغذية املزمنة فحسب، بل تراجعت أيًضا اجملاعات الكارثية، وهي الكوارث اليت تقتل الناس أبعداٍد كبرية  
ف معياري( والكواشيوركور )مرض نقص  وتتسبَّب يف انتشار اهلزال )وهي احلالة اليت يكون فيها املرء أقل من وزنه املتوقع مبقدار قيميت احنرا

عدد الوفيات يف  4-7الربوتني الذي تسبَّب يف انتفاخ بطون األطفال يف الصور اليت أصبحت رمزًا للمجاعة(. يوض ِّح الشكل رقم 
 اجملاعات الكربى يف كل عقٍد خالل املئة ومخسني عاًما املاضية، ابلنسبة إىل تعداد سكان العامل يف ذلك الوقت.
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ل ك ش ل م ا ق ل :4-7 ر د ع ت م ا ي ف لو ب ا ب س ت ب ا ع ا جمل ذ ا ن 1 م 8 6 ىت 0 2 ح 0 1 6 
 Ó Gráda، وDevereux 2000، بناًء على بياانت من 2017هاسل ورورز ، Our World in Data املصدر:
)قاعدة البياانت الدولية   EM-DAT  ،The International Disaster Databaseو ،White 2011، و2009

 .Ó Gráda 2009، ومصادر أخرى. نعر ِّف »اجملاعة« كما يعرفها املصدر  /http://www.emdat.be،  للكوارث(

م الذي أحرزه العامل يف القرن العشرين، فقال: 2000كتب االقتصادي ستيفن ديفرو يف عام    يلخص التقدُّ

يبدو أنَّ مشكلة اجملاعة  و   ..فريقياأجملاعات يف كل املناطق خارج ا ية حدوثإمكان»يبدو أنه قد مت القضاء افرتاضيًّا على 
وأورواب قد أصبحت يف طيات التاريخ، فقد سقط لقب »أرض اجملاعة« املقيت عن   يف آسيابوصفها مشكلة مستوطنة  

 الصني وروسيا واهلند وبنجالديش، والتصق منذ سبعينيات القرن املاضي إبثيوبيا والسودان فقط.
متت مواجهة أزمات الطعام األخرية الناجتة عن  إذانقطع الرابط بني فساد احملصول واجملاعة، فقد  إضافًة إىل ذلك،

 .اجلفاف أو الفيضاانت مبساعدات إنسانية حملية ودولية
املاليني  ن وهو حيمل صفة القرن األخري الذي مات فيه عشرات  و إذا تواصل هذا االجتاه، فسينتهي القرن العشر و 

 بسبب نقص الطعام.

بني الفقراء يف الدول املتقدمة أيًضا، وكانت هناك جماعات يف شرق  حىت ما زال هناك جوع   ،يف تواصلوهذا االجتاه حىت اآلن  
، وجماعات وشيكة يف الصومال ونيجرياي واليمن،  2016ويف جنوب السودان يف   2012ويف الساحل اإلفريقي يف   2011إفريقيا عام  
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 عادية يف القرون السابقة. نها مل تتسبب يف وفاة أشخاص بنفس قدر الكوارث اليت كانت أحدااثً ولك

أوضح توماس مالتوس أنَّ اجملاعات املتكررة يف عصره كانت حتمية   1798مل يُكن من املفرتض أن حيدث أيٌّ من هذا، ففي عام  
زايد عند تركه دون رقابة مبتوالية هندسية، يف حني ال يتزايد »حد الكفاف«  ال ميكن جتنبها وأهنَّا ستزداد سوءًا ألنَّ »عدد السكان يت

اجلهود   سوى مبتوالية حسابية )عددية(. ستؤدي املعرفة البسيطة ابألرقام إىل فهم جسامة القوة األوىل مقارنًة ابلثانية«. يعين هذا ضمنًا أنَّ
 قاء، ألهنم سينجبون مزيًدا من األطفال احملكوم عليهم ابجلوع أيًضا بدورهم.لن تؤدي سوى إىل مزيٍد من الش  اجلائعنياملبذولة إلطعام  

ألف كلٌّ من ويليام وبول  1967منذ وقٍت قريب حبماٍس شديد، ففي عام    -نسبًة إىل توماس مالتوس-انتعش الفكر املالتوسي  
ألَّف عامل األحياء   1968، ويف عام  Famine 1975)  )  1975اجملاعة    كتاب  (William and Paul Paddock) ابدوك

أعلن فيه أنَّ »معركة إطعام    يالذ  (The Population Bomb)السكانية  القنبلة    كتاب(  Paul R. Ehrlich)بول إيرليش  
جملة  ء  ماليني آخرين سيتضورون جوعًا حىت املوت حبلول الثمانينيات. عرف قرا  4مليون أمريكي و  65كل البشرية قد انتهت« وتنبَّأ أنَّ  

اجلرحى من   فرزوهو ممارسة تتم يف حاالت الطوارئ، إذ يتم ( triage)  الفرز  ألول مرة املصطلح املستخدم يف املعاركنيويورك اتميز 
فلسفية حول ما إذا كان من املقبول أخالقيًّا اإللقاء بشخٍص من مركب إنقاذ   ااجلنود إىل قابلني لإلنقاذ وهالكني، وعرفوا أيًضا حججً 

مزدحم حلمايته من االنقالب والتسبب يف غرق اجلميع. دافع إيرليش ونشطاء بيئيون آخرون عن وقف املساعدات الغذائية عن الدول 
، فكرة متويل الرعاية  1981حىت  1968لدويل منذ عام  منها. أحبط روبرت ماكنمارا، رئيس البنك ا اميؤوسً  اليت اعتربوها حاالتٍ 

نفجار  الصحية »إال إذا ارتبطت ارتباطًا وثيًقا بتنظيم السكان، ألنَّ املرافق الصحية تسهم عادًة يف تراجع معدالت الوفيات، وابلتايل يف اال
ل الواحد اليت اتبعتها الصني( النساء على  أجربت برامج تنظيم السكان يف اهلند والصني )وخاصًة يف ظل سياسة الطفو  ،السكاين«

 اخلضوع لعمليات التعقيم واإلجهاض وزرع أجهزة اللولب الرمحي املؤملة واملسببة إلنتان الدم.

 أين أخطأ مالتوس يف حساابته؟ ابلنظر إىل أول منحىن ذكره، رأينا ابلفعل أنَّ النمو السكاين ال يتزايد ابلضرورة مبتوالية هندسية إىل
ال هناية، ألنَّ الناس عندما يزدادون غىن وينجو املزيد من صغارهم، ينجبون أطفااًل أقل. ويف املقابل، ال تؤدي اجملاعات إىل خفض  ما  

النمو السكاين لفرتٍة طويلة، فهي تقتل األطفال واملسنني بشكٍل غري متناسب، وعندما تتحسن األوضاع، سرعان ما يعو ِّض الناجون  
 ما قال هانس روزلينج: »ال ميكنك وقف النمو السكاين برتك األطفال الفقراء ميوتون«.تعداد السكان، فك

يف زايدة كمية الغذاء  املعرفة  ينمو مبتوالية هندسية عند تطبيق  ميكن أن  وابلنظر إىل املنحىن الثاين، سنكتشف أنَّ اإلمداد من الطعام  
عن   عشرة آالف سنة  قبلاليت ميكن احلصول عليها من رقعة من األرض. يقوم البشر بتعديل النبااتت واحليواانت جينيًّا منذ نشأة الزراعة  

ف  لَ السَ  أقل ويسهل زرعها وحصادها. كان ومستوى مس يةطريق القيام ابلتناسل االنتقائي لتلك اليت حتتوي على سعرات حرارية أكثر 
ف اجلزر وطعمه يشبه اهلندابء الربية، وكانت أسالف العديد من الفواكه  لَ الربي لنبات الذرة عشبًا له بضع بذور قوية، وكان شكل سَ 

 مريرة والذعة وتغلب عليها البذور الصلبة بداًل من اللب الطري، وتالعب املزارعون املاهرون ابلري واحملاريث واألمسدة العضوية، ولكنَّ 
 مالتوس كان لديه القول الفصل دائًما!

هو  هذا املنحىن إىل األعلى سوى يف عصر التنوير والثورة الصناعية يف رواية جواناثن سويفت الصادرة   نمل يعرف الناس كيف يوج ِّ
بداًل من ورقة واحدة   ، قال ملك بروبدجنناج جلوليفر: »من يُنبِّت عودين من الذرة بداًل من عوٍد واحد أو ورقتني من النبات1726عام  

، 1-7يستحق أفضل ما لدى البشرية، ويقدم لبلده خدمة حيوية أكثر مما يفعل الساسة كلهم جمتمعني«. وكما يوض ِّح لنا الشكل رقم 



إجراء حتسينات  فقد نبت ابلفعل املزيد من أعواد الذرة، فيما أطلق عليه الثورة الزراعية الربيطانية، وبعد تطبيق الدورة الزراعية للمحاصيل و 
على احملاريث وآالت زرع البذور، ظهرت امليكنة، فحل الوقود األحفوري حمل العضالت البشرية واحليوانية. يف منتصف القرن التاسع  
عشر، كان حصاد طن من احلبوب وطحنه يستغرق يوًما كاماًل من مخسة وعشرين رجاًل، أما اليوم فيمكن أن يفعل هذا شخٌص واحد 

 صَّادة يف ست دقائق.يشغ ِّل احل

احملصول الكثري من  فإن  الزمة للغذاء، فكما يعرف أي شخص يزرع الكوسا يف أغسطس،  إحدى املشاكل املحتل اآلالت أيًضا  
مرة واحدة، مث سرعان ما يفسد أو أتكله اآلفات، ولكنَّ توفر السكك احلديدية والقنوات والشاحنات ومستودعات احلبوب    متوفرًا  يصبح 
قها ابملعلومات اليت تعرب عنها األسعار. ولكنَّ الدفعة مها مع الطلب، ونس  ءيد وازن بني فرتات ذروة العرض وفرتات اخنفاضه، وواوالترب 

، وهو اختصار للعناصر الكيميائية اليت تشك ِّل اجلزء األكرب  SPONCHيف الرمز    Nاهلائلة حقًّا جاءت من الكيمياء، يرمز حرف الـ  
لنيرتوجني، وهو أحد املكوانت الرئيسية للربوتني واحلمض النووي والكلوروفيل واألدينوسني ثالثي الفوسفات انقل من أجسامنا، إىل ا

( يصعب فصلها كي  N2الطاقة. توجد ذرات النيرتوجني بوفرة يف اجلو ولكنَّها ترتبط يف ثنائيات )ومن هنا جاءت الصيغة الكيميائية  
العملية اليت اخرتعها فريتز هاربر، اليت استخدمت امليثان والبخار   1909استخدامها. أتقن كارل بوش يف عام تستطيع النبااتت 

الستخراج النيرتوجني من اهلواء وحتويله إىل مساٍد على نطاٍق صناعي، ليحل حمل الكميات اهلائلة من فضالت الطيور اليت كانوا حيتاجون  
إىل الرتبة املستنزفة. أييت هذان الكيميائيان على قمة قائمة علماء القرن العشرين الذين أنقذوا حياة   إليها قبل ذلك إلعادة النيرتوجني

 مليار شخص. 2.7أكرب عدد من الناس يف التاريخ، وهذا العدد هو  

ار الفعلية اخنفاضًا  لذا انَس املتوالية احلسابية، ففي القرن املاضي، ازدادت حماصيل احلبوب ابندفاٍع شديد بينما اخنفضت األسع
كان الغذاء املزروع اليوم قد زُرِّع بتقنيات الزراعة اليت سبقت النيرتوجني، لكنا احتجنا إىل   ولوكبريًا، فمقدار التوفري الذي حدث مذهل، 

من احلليب )أي   نٍ يعادل حوايل ثالثة أرابع جالو  1901أرض مبساحة روسيا مثاًل. كان األجر يف الساعة يف الوالايت املتحدة يف عام  
لرتًا. وتضاعف كذلك املقدار الذي ميكن شراؤه من أي غذاء آخر  15لرتات(، وبعد قرٍن، أصبح األجر نفسه يعادل   3ما يقرب من 

أبجر ساعٍة من العمل، من رطل من الزبدة إىل مخسة أرطال، ومن دستة بيض إىل اثنيت عشرة دستة، ومن رطلني من حلم اخلنزير إىل  
 ل، ومن تسعة أرطال من الدقيق إىل تسعة وأربعني رطاًل.مخسة أرطا

الثورة اخلضراء    إلطالق، يف اخلمسينيات والستينيات، على التطور  واحد من الذين أنقذوا حياة الكثريينق نورمان بورلوج، وهو  تفو   
اخلشبية اليت حتمل أوراقها وزهورها وترفعها أعلى    اهناسيقيف العامل النامي. تستثمر النبااتت بطبيعتها كثريًا من الطاقة واملواد الغذائية يف  

بعض، ومثل اجلمهور يف حفالت الروك، يقف اجلميع ولكن ال يرى أحٌد أفضل من غريه. وهكذا  لمن ظل احلشائش اجملاورة بعضها  
ألنواع األخرى، فمن وجهة نظر املزارع،  يعمل التطور، فهو ينتقي بقصر نظٍر لصاحل املزااي الفردية، وليس للصاحل العام للنوع، وال لصاحل ا

بها األمسدة  السيقانال تكتفي نبااتت القمح الطويلة إبهدار الطاقة يف  تنهار بسبب وزن البذور    فإهنا  اخلشبية فحسب، بل وعندما ُتص ِّ
ة والغالل الكثرية واملقاوم للصدأ القصري   السيقانمث انتقى النسل ذا   ،م بورلوج يف التطور، فهجَّن اآلالف من سالالت القمح الثقيل. حتك 

والذي ال يتأثر بطول اليوم، وبعد عدة سنوات من هذا العمل اململ اجملهد للذهن، طوَّر بورلوج سالالت من القمح )مث الذرة واألرز(  
عرب مجع هذه السالالت ابلتقنيات احلديثة يف الري والتسميد وإدارة احملاصيل، حوَّل و تنتج غالاًل أكثر من أسالفها بعدة أضعاف. 

رضة للمجاعات، إىل دول مصد ِّرة للحبوب بني ليلٍة وضحاها. تواصلت الثورة  عُ كانت  بورلوج املكسيك مث اهلند وابكستان ودواًل أخرى  
 وعًة ابلتحسينات اليت جترى على السورغم والدُّخن والكسافا والدرانت.مدف  -فريقي الدفنياليت أشري إليها أبهنا السر األ-اخلضراء  



إليها من قبل    كان حيتاج إليهامن املساحة اليت    مبقدار الثُلث بفضل الثورة اخلضراء، أصبح العامل حيتاج إىل مساحة من األرض أقل
أن نقول إنَّ مساحة األرض املستخدمة لزراعة األغذية زادت  إلنتاج مقداٍر ما من الغذاء، وللتعبري بطريقٍة أخرى عن تلك النعمة ميكن  

يف املئة. إضافًة إىل هزمية اجلوع،   300يف املئة، ولكنَّ مقدار الغذاء الذي متت زراعته زاد بنسبة    12بنسبة   2009و 1961بني عامي  
  فعلى الرغم منة للكوكب على وجه العموم.  فإنَّ القدرة على زراعة املزيد من الغذاء ابستهالك مساحات أقل من األرض كانت مفيد

حيوية تزحف على املناظر الطبيعية على حساب الغاابت واملروج الطبيعية، واآلن بعد احنسار    ىالسحر الريفي يف املزارع، إالَّ أهنَّا صحار 
ا يف الفصل العاشر. لو كانت الكفاءة  سنعود إليه ةاملزارع يف بعض أحناء العامل، بدأت الغاابت املعتدلة يف معاودة الظهور، وهي ظاهر 

  الزراعية قد ظلت يف نفس مستواها على مدار اخلمسني عاًما املاضية مع زراعة العامل مقدار الغذاء نفسه، لكنا اضطرران إىل إجالء مساحةٍ 
امل قد بلغ ذروة األراضي الزراعية،  ، وحرثها. وفق تقديرات عامل البيئة جيسي أوزوبيل، فالعجمتمعاتحبجم الوالايت املتحدة وكندا والصني  

 ورمبا ال حنتاج إىل مقدار ما نستخدمه اليوم من األراضي الزراعية مطلًقا.

اليت أحرزهتا البشرية، فقال املنتقدون إنَّ الزراعة عالية التقنية    صور التقد متعرضت الثورة اخلضراء فور بدايتها إىل اهلجوم مثل كل  
بزراعة الكفاف التقليدية، وإهنَّا غري طبيعية    مياًها جوفية، وتستخدم مبيدات األعشاب ومبيدات حشرية، وُتل  تستهلك وقوًدا أحفورايًّ و 

بلة  من الناحية احليوية، وتول ِّد أرابًحا للشركات. ابلنظر إىل أهنَّا أنقذت حياة مليار شخص وساعدت يف اإللقاء ابجملاعات الكربى يف »مز 
يبدو يل مقبواًل، واألهم من ذلك، أنَّنا لن ندفع ابلضرورة هذا الثمن إىل األبد، فجمال التقدم العلمي يكمُن  فإن  هذا الثمن التاريخ«،  

يف أنَّه ال يتوقف بنا عند تكنولوجيا معينة، ولكنه يطور تكنولوجيات جديدة ذات مشاكل أقل من القدمية )وهي دينامية سنعود إليها يف 
 الفصل العاشر(.

أايم ما حققه املزارعون التقليديون يف ألفيٍة وما حققه بورلوج يف سنوات من العمل   الوراثية اآلن أن حتقق خاللَ   تستطيع اهلندسة
وراثيًّا لتنتج غالاًل أكثر وحتتوي على فيتامينات منقذة وتتحمل اجلفاف وامللوحة معدلة »اململ اجملهد للذهن«، إذ جيري تطوير حماصيل  

والعطب وتقلل احلاجة إىل األراضي واألمسدة واحلرث، وشهدت مئات الدراسات وكل املنظمات العلمية  وتقاوم األمراض واآلفات 
 والصحية الكربى وأكثر من مئة فائز جبائزة نوبل على سالمتها )وهو أمر غري مفاجئ مبا أنَّه ال وجود حملاصيل غري معدلة جينيًّا(. ومع

لة شرسة تشبه احلمالت الصليبية، فيما أطلق عليه الكاتب يف اإليكولوجيا ستيوارت براند »ال  ذلك شنَّت اجملموعات البيئية التقليدية مح
ية  مباالة ابجملاعة«، من أجل منع احملاصيل املعدلة جينيًّا عن الناس، وليس عن حمالت الذواقة اليت تبيع األغذية الكاملة يف الدول الغن 

وإن مل يُكن هلا معىن يف احلقيقة، وهي   ،نامية. تنطلق معارضتهم من التزاٍم بقيمٍة مقدسةفحسب، بل وعن املزارعني الفقراء يف الدول ال
قيمة »الطبيعية«، وتدفعهم حنو استنكار »التلوث اجليين« و»التالعب ابلطبيعة« وترويج »الغذاء احلقيقي« القائم على »الزراعة  

دى العامة غري املثقفة علميًّا. أظهرت دراسات حمبطة أنَّ حوايل نصف العامة  اإليكولوجية«، واستغلوا احلدس البدائي ابملاهية والتلوث ل
ينتقل  يعتقدون أنَّ الطماطم العادية ال حتتوي على جينات بينما حتتوي عليها الطماطم املعدلة وراثيًّا، وأنَّ اجلني املضاف إىل الغذاء قد 

يف املئة منهم   80د إضافته إىل برتقالٍة جيعل طعمها يشبه طعم السبانخ، وأيد  إىل جينوم األشخاص الذين أيكلونه، وأنَّ جني السبانخ عن
إقرار قانون يلزم بوضع ملصقات على كل األغذية اليت »حتتوي على محٍض نووي«. وكما قال براند: »أظن أنَّ احلركة البيئية قد تسببت  

شأنه، فقد تسببنا يف جتويع الناس، وإعاقة العلم، وأذى البيئة  هندسة الوراثية يف أذى أكثر من أي شيء آخر أخطأان بللمبعارضتها  
 الطبيعية، وحرمنا ممارسي العلم من أداة ضرورية«.

أحد أسباب قسوة حكم براند هو أنَّ معارضة احملاصيل املعدلة وراثيًّا كانت فعالة بصورٍة مهلكة يف أكثر جزٍء من العامل ميكنه  



فريقيا جنوب الصحراء لعنة الرتبة الرقيقة، وسقوط األمطار بنمٍط متقلب، وندرة املوانئ واألهنار  أة على  االستفادة منها، فقد ألقت الطبيع
الصاحلة للمالحة، ومل تطور هذه املنطقة شبكة شاملة من الطرق أو السكك احلديدية أو القنوات، ومثل كل األراضي املزروعة، اسُتنزفت  

فريقيا أبمسدة صناعية. قد يتيح تبين احملاصيل املعدلة جينيًّا  أبقية العامل، مل جُتدد أراضي  تربتها، ولكن على عكس تلك األراضي يف
فريقيا  فريقيا واليت تُزرع أبساليب حديثة أخرى مثل الزراعة بدون حرث والري ابلتنقيط، ألاملستخدمة ابلفعل وأيًضا املصممة خصيًصا أل

 إىل الثورة اخلضراء األوىل والقضاء على ما تبقى لديها من نقص التغذية.جتاوز األساليب األكثر انتشارًا اليت ترجع 

  رغم أمهية العلوم الفالحية، إالَّ أنَّ األمن الغذائي ال يتعلق ابلزراعة فحسب، إذ ال حتدث اجملاعات فقط عندما يندر الغذاء، ولكنها
يوش الناس من احلصول عليه، أو عندما ال هتتم حكوماهتم مبقدار  حتدث أيًضا عندما ال يستطيع الناس حتمل تكلفته، أو عندما متنع اجل

أنَّ االنتصار على اجملاعات مل يُكن عبارة عن حتقيق مكتسبات يف الكفاءة الزراعية على    4-7ما حيصلون عليه منه. يوض ِّح الشكل رقم 
فريقيا  أاملعتادة، ولكنها كانت تتفاقم يف اهلند و   نباتولفحات الوترية منتظمة، كانت اجملاعات يف القرن التاسع عشر انمجة عن اجلفاف  

 يف حقبة االستعمار بسبب اجلمود والفشل والسياسات املتعمدة أحيااًن اليت كان يطبقها املسؤولون الذين مل يهتموا برفاهة رعاايهم. ويف
الغذائية وكان التقدم احملرز يف الزراعة قد اقتطع   بداية القرن العشرين كانت السياسات االستعمارية قد أصبحت أكثر جتاواًب مع األزمات

فمن بني السبعني مليون    تسببت يف جماعات متفرقة على مدار بقية القرن،التالية  قسًما كبريًا من اجلوع، ولكنَّ الكوارث السياسية املرعبة  
ضحااي سياسات الزراعة اجلماعية اإلجبارية واملصادرة  منهم  يف املئة    80شخٍص الذين ماتوا خالل جماعات القرن العشرين الكربى، كان  

يشمل هذا اجملاعات يف االحتاد السوفيييت يف أعقاب الثورة الروسية و اجلزائية والتخطيط املركزي الشمويل اليت طبقتها األنظمة الشيوعية.  
 1932يت أصابت أوكرانيا يف عهد ستالني يف عامي واحلرب األهلية الروسية واحلرب العاملية الثانية، واجملاعة الكربى )هولودومور( ال

، 1979حىت    1975، وسنة الصفر اليت أعلنها بول بوت بدءًا من  1961و  1958، وقفزة ماو الكربى إىل األمام بني عامي  1933و
قت احلكومات األوىل  وجماعة "مارس العصيب" يف كوراي الشمالية يف عهد كيم جونغ إل يف أواخر التسعينيات، أي منذ وقٍت قريب. طبَّ 

بعة ولكنها كارثية من الناحية االقتصادية، مثل الزراعة  فريقيا وآسيا سياسات مسايرة لأليديولوجيات املت  أيف حقبة ما بعد االستعمار يف 
السياسي على   اجلماعية، والقيود على االسترياد لتعزيز »االكتفاء الذايت«، وُتفيض أسعار الغذاء مبا يفيد سكان املدن ذوي النفوذ

يف هذه الدول حرٌب أهلية، كما حدث يف أغلبها، مل ينتج عن ذلك خلٌل يف توزيع الغذاء فحسب،   نشبتحساب املزارعني. وعندما  
 بل كان الطرفان يستخدمان اجلوع سالًحا، ابلتواطؤ أحيااًن مع رعاة احلرب الباردة.

لتحقيق الرخاء تتضح يف أحناء أكثر من العامل، ومبجرد الكشف عن   حلسن احلظ، فمنذ التسعينيات، بدأت املتطلبات الضرورية
بداد.  أسرار زرع الغذاء بوفرٍة وتوافر البنية التحتية الالزمة لنقله، يصبح تراجع اجملاعات معتمًدا على تراجع معدالت الفقر واحلرب واالست

 لننتقل إىل التقدم احملرز فيما خيص كالًّ من هذه املصائب.

  



 الفصل الثامن: 
 الثروة

  هَّد الطرقُ «. يف عامٍل حتكمه اإلنرتوبيا والتطور، ال متُ اكتب االقتصادي بيرت ابور يقول: »ليس للفقر أسباب، أمَّا الثروة فلها أسباهب
ا كانت مصاحبة  ونظن أن الثروة لطامل  بسهولة،  ننسى هذه البديهيات ناابملعجنات، وال يقفز السمك املطهي ليقع حتت أرجلنا، ولكن  

، فكما أشار اليت تسمح هلم بذلك  ة من البشر من ذوي الرفاهية والتعليمالتاريخ ال يكتبه املنتصرون، وإمنا املرتفون، تلك القل  إن  لنا. 
األدب    األزمنة األخرى رونقُ االقتصادي اناثن روزنربج والباحث القانوين إل. إي. بريدزل: »يدفعنا أحيااًن إىل نسيان الشقاء املهيمن على  

والشعر والرومانسية واألساطري اليت حتتفي مبن عاشوا يف يُسرِّ يف تلك األزمنة ونسيت من عاشوا يف صمت الفقر. فقد مت حتويل حقب 
 لبساطة الريفية، ولكنها مل تُكن كذلك«.االشقاء إىل أساطري خيالية ورمبا نتذكرها حىت أبهنا عصور ذهبية من  

ا إىل ما قاله براودل، يعرض يوهان نوربرج صورًا موجزة حلقبة الشقاء، عندما كان تعريف الفقر بسيطًا: »إذا كنت تستطيع  واستنادً 
 مل تُكن فقريًا«.فإن ك  ل تكلفة شراء اخلبز لتحيا يوًما آخر، حتم  

تاء، ويف ابريس كان شديدو الفقر  كان الفقراء يبيعون أنفسهم عبيًدا الستخدامهم يف التجديف يف مدينة جنوة الثرية كل ش
يقيَّدون معًا ابلسالسل يف أزواٍج وجيربون على عمٍل شاق كتنظيف املصارف، ويف إجنلرتا كان الفقراء يضطرون إىل العمل يف 
اإلصالحيات من أجل احلصول على اإلعاانت، فكانوا يعملون ساعات طويلة مقابل ال شيء تقريبًا، وكان بعضهم يؤمر  

اتضح من تفتيٍش على إحدى اإلصالحيات يف عام   حيثظام الكالب واخليول واملاشية الستخدامها كأمسدة،  بتحطيم ع
 .خناعهاأنَّ الفقراء املعدمني كانوا يتقاتلون على العظام املتعفنة كي ميتصوا   1845

 أشار كارلو تشيبوال، وهو مؤرخ آخر، إىل أنَّه:

ء ثوٍب أو القماش الالزم لصنع ثوٍب ما زال يُعد رفاهية ال يستطيع عامة الناس حتمل يف أورواب قبل الثورة الصناعية، كان شرا
تكلفتها سوى بضع مرات يف حياهتم كلها. كانت إحدى الشواغل الرئيسية إلدارة املستشفيات ضمان عدم االستيالء على  

انت السلطات احمللية تكافح من أجل مصادرة  خالل فرتة انتشار وابء الطاعون، كو مالبس املتوفني ومنحها للورثة الشرعيني.  
مالبس املوتى وحرقها، فالناس كانوا ينتظرون موت اآلخرين من أجل االستيالء على مالبسهم، وهو األمر الذي كان يتسبب  

 عموًما يف نشر الوابء.

حول ضرورة توزيع الثروة، وهو ما  مما يصع ِّب احلاجة إىل شرح تكوين الثروة أكثر النقاشات السياسية داخل اجملتمعات احلديثة 
، فيتحدث االقتصاديون عن »مغالطة الكتلة اإلمجالية« أو »مغالطة املادية« اليت تقول  أصالً   يفرتض مسبًقا أنَّ هناك ثروة ميكن توزيعها

ية تقسيمها. من بني بنات  بوجود مقدار حمدود من الثروة منذ بدء التاريخ، كعروق الذهب مثاًل، ويتقاتل الناس منذ ذلك احلني على كيف
ابألساس ابملعرفة والتعاون، إذ يعمل الناس يف شبكاٍت على تنظيم املادة يف أشكاٍل  لقوهي ُتُ  ُُتلق،الثروة  أفكار التنوير، إدراك أنَّ 



ا أننا نستطيع اكتشاف  ، ولكنها مفيدة، وجيمعون مثار براعتهم وعملهم، والنتيجة املنطقية اجلوهرية أيضً مستبعد  حدوثها من تلقاء نفسها
 كيفية صنع املزيد منها.

ميكن التعبري عن حتمل الفقر والتحول إىل الُيسر يف العصر احلديث يف رسم بياين بسيط ومذهل، وهو حيدد مقياًسا معيارايًّ لتكوين  
. )الدوالر الدويل هو وحدة 2011 لعام  بسعر الدوالر الدويل  مقيًسا، وهو الناتج العاملي اإلمجايل،  ةاملاضيٍم  الثروة على مدار األلفي عا

فروق  افرتاضية لعملة تعادل الدوالر األمريكي يف سنة مرجعية حمددة، وهو معدَّل ملراعاة التضخم وتعادل القوة الشرائية، اليت تعو ِّض عن ال
 سعرها يف لندن(.  يف أسعار اخلدمات والبضائع املتماثلة يف أماكن خمتلفة، مثل أنَّ سعر قصة الشعر يف دكا أقل من
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، بناًء على بياانت من البنك الدويل ومن آجنس ماديسون ومشروع  Our World in Data ،Roser 2016c املصدر:
 .2014ماديسون  

. )كررها لبضع  شيء.ال شيء..  ال .. تقرتب من الال شيء 1-8اتريخ البشر واليت يصو ِّرها الشكل رقم إنَّ قصة منو الرخاء يف 
بعد ألف عاٍم من بدء احلقبة احلالية، مل يصبح العامل أغىن مما كان يف عهد يسوع تقريبًا، استغرق البشر نصف    بوم!  ..آالف من السنوات(

مفاجئ من آٍن آلخر، ولكنه مل يؤد ِّ إىل منٍو تراكمي مستمر. بدءًا من القرن    ناطق بنمو  ألفية أخرى ملضاعفة الدخل، ومتتعت بعض امل
، 1900و 1820أضعاف بني عامي   التاسع عشر، حتولت هذه الزايدات البسيطة إىل طفرات بسرعة الربق، وازداد دخل العامل ثالثةَ 

أضعاف للمرة الثالثة سوى مخسة وعشرين    ، ومل تستغرق زايدته ثالثةَ يلبقل  أضعاف مرة اثنية خالل أكثر من مخسني عاًما  وازداد ثالثةَ 
ما كان عليه يف زمن الثورة الصناعية    عاًما، وللمرة الرابعة سوى ثالثة وثالثني عاًما. منا الناتج العاملي اإلمجايل ليبلغ اليوم تقريبًا مئة ضعفِّ 

رن الثامن عشر. تقارن النقاشات حول توزيع الثروة والنمو بني تقسيم الكعكة  ، ومئيت ضعف تقريبًا منذ بداية التنوير يف الق1820عام  
خمبوزة يف صينية متوسطة احلجم،   1700سمها عام  توبني صنع كعكة أكرب )كما قال جورج بوش االبن(. لو كانت الكعكة اليت كنا نق
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سنتيمرتات،    5لنقل مثاًل قطعة قطرها -اية أقل قطعة ممكنة  إذًا فحجم الكعكة اليوم أكرب منها أبكثر من عشرة أضعاف، إذا اقتطعنا بعن
 كلها.  1700ستكون هذه القطعة يف حجم كعكة عام  ف

انتشار الرخاء، فكيف حيسب املرء وحدات عملة مثل اجلنيه أو الدوالر عرب  تقليل من قيمة  إنَّ الناتج العاملي اإلمجايل هو ابلتأكيد  
؟ إهنَّا جمرد  1800أكثر أم أقل من دوالر واحد يف عام  2000خطٍ  واحد؟ هل املئة دوالر يف عام  القرون كي يستطيع رمسها على 

ه هبا يف ذلك الوقت، وهو ما يتغري مع التضخم ورفع القيمة، فالطريقة  ءأوراق عليها أرقام، تعتمد قيمتها على ما يستطيع الناس شرا
هو البحث عن مقدار ما جيب على املرء دفعه مقابل شراء سلة سلع  2000 عام  ابلدوالر يف 1800الوحيدة ملقارنة الدوالر يف عام  

قياسية من السوق، أي كمية اثبتة من الغذاء أو املالبس أو الرعاية الصحية أو الوقود، وهكذا. وهكذا يتم حتويل األرقام يف الشكل رقم 
 «.2011ىل مقياس واحد مثل »الدوالر الدويل لعام  ويف الرسوم البيانية األخرى املقيَّمة ابلدوالر أو اجلنيه إ  8-1

املشكلة هي أنَّ التقدم التكنولوجي يفن ِّد فكرة سلة السلع الثابتة، فجودة السلع يف السلة تتحسَّن مبرور الوقت، فقطعة »املالبس«  
قد  2000التسرب، ويف عام  مينعال قد تكون رداًء واقيًا من املطر مصنوعًا من القماش املشمع اجلامد الثقيل ولكنه  1800يف عام  

تكون معطًفا واقيًا من املطر مزوًدا بسحاٍب ومصنوعًا من قماش اصطناعي خفيف مسامي يسمح مبرور اهلواء. والرعاية الطبية ابألسنان  
ع األسنان. إذًا  فكانت تعين خمدر نوفوكني وزر  2000األسنان وأطقم األسنان اخلشبية، أما يف عام    زرديةتعين   1800كانت يف عام  
دوالرات    10الـ    تعادل 2000يف عام    اميكن شراء كمية معينة من املالبس والرعاية الصحية هب  اليتدوالٍر أمريكي   300فأن نقول إنَّ الـ  

 .يُعد تضلياًل  1800يف عام    اميكن شراء »الكمية نفسها« هبكان    اليت

، كم كانت تكلفة  1800في عام  فجديدة أيًضا.   ءَ ة فحسب، بل ُترتع أشياإضافًة إىل أنَّ التكنولوجيا ال تطور األشياء القدمي
أو صورة من طفولتك أو البتوب أو طابعة أو حبوب    موسوعة ويكيبيدايشراء ثالجة أو تسجيل موسيقي أو دراجة أو هاتف خلوي أو 

 هذا املزيج من املنتجات األفضل واملنتجات اجلديدة  منع العمل أو جرعة من املضادات احليوية؟ اإلجابة: ال تكفي أموال العامل كلها. إنَّ
 .جيعل تتبع الرفاهة املادية عرب العقود والقرون شبه مستحيل

دوالٍر أمريكي، كم ستقبل مثنًا مقابل التخلي عن التربيد؟   500واخنفاض األسعار يعق ِّد األمور أكثر، فالثالجة سعرها اليوم حوايل  
فإن  ابلتأكيد! أطلق آدم مسيث على هذه احلالة اسم مفارقة القيمة: عندما تصبح سلعة مهمة متوافرة بكثرة،  دوالٍر  500أكثر كثريًا من  

أقل كثريًا مما قد يكون الناس مستعدين لدفعه مقابلها، ويسمى الفرق فائض املستهلك، ويستحيل جدولة انفجار هذا  يصبح  مثنها
ولكنها ال    ،ن يشري إىل أنَّ مقاييسهم، على رأي أوسكار وايلد، »تعرف سعر كل شيءعلماء االقتصاد هم أول مو الفائض عرب الزمن.  

 تعرف قيمة أي شيء«.

غري جمٍد    رٌ ال يعين هذا أنَّ املقارانت فيما خيص الثروة بني خمتلف األزمنة واألماكن بعملٍة معدَّلة ملراعاة التضخم والقوة الشرائية أم
الشخص الذي حتتوي حمفظته اليوم على  إن   ، ولكنَّه يعين أهنَّا ُتدع حساابتنا للتقدم.  -التقديرية  فهي أفضل من اجلهل أو التخمينات-

نفس املبلغ منذ مئيت    أغىن بشكٍل خيايل من سلفه الذي كانت حمفظته حتتوي على ما يعادل 2011ما يعادل مئة دوالٍر دويل لعام 
العامل النامي )يف هذا الفصل(، ولغياب املساواة يف الدخل يف العامل النامي )يف  ، ويؤثر هذا، كما سنرى، على تقييمنا للرخاء يفعام

 الفصل التايل(، وملستقبل النمو االقتصادي )يف الفصل التاسع عشر(.



 

املؤرخ  ما الذي تسبب يف اهلروب الكبري؟ السبب األوضح هو تطبيق العلم لتحسني جودة احلياة املادية، مما أدى إىل ما أطلق عليه 
االقتصادي جويل موكري »االقتصاد املستنري«، إذ استطاعت آالت الثورة الصناعية ومصانعها، ومزارع الثورة الزراعية املنتجة، وأانبيب  

لنظيفة  أن تقد ِّم للناس من املالبس واألدوات واملركبات والكتب واألاثث والسعرات احلرارية واملياه ا  ،املياه الناجتة عن ثورة الصحة العامة
من أوائل االبتكارات مثل    كثريٌ   تواألشياء األخرى اليت يريدها الناس أكثر مما استطاع احلرفيون واملزارعون يف القرن السابق تقدميه. خرج 

هتم  ساحامن وأطر الغزل ومسابك املعادن والطواحني من ورش العمال الذين مل يدرسوا هذه األمور نظرايًّ و   واألنوالاحملركات البخارية  
اخللفية، ولكنَّ التجربة واخلطأ يُعدان شجرة متفرعة من االحتماالت اليت ال يؤدي معظمها إىل شيء، وميكن تقليم هذه الشجرة بتطبيق  

، بدأت القاعدة اإلبستمولوجية للتكنولوجيا تتوسع ببطء، فلم 1750العلم ممَّا يسر ِّع معدل االكتشافات. وكما أشار موكري: »بعد عام  
، ومن أيًضا  نتجات وتقنيات جديدة فحسب، بل أصبح هناك فهم أفضل لسبب جناح املنتجات والتقنيات القدمية وكيفية عملهاتظهر م

مث أصبح من املمكن تعديلها وتصحيح األخطاء فيها وحتسينها ومجعها مع غريها بطرٍق جديدة وتكييفها لتناسب استخدامات جديدة«.  
، الذي أثبت وجود الضغط اجلوي، يف النهاية إىل اخرتاع احملركات البخارية، اليت كانت تُعرف آنذاك  1643أدى اخرتاع البارومرت يف عام  

ر  بـ »احملركات اجلوية«، ومشلت الطرق التبادلية األخرى اليت سلكها العلم والتكنولوجيا تطبيق الكيمياء يف تصنيع األمسدة، بعد أن يسَّ 
يف ُتليص مياه الشرب وأايدي األطباء    -اليت نشأت بسبب وجود امليكروسكوب-جرثومية املرض  ذلك اخرتاع البطارية، وتطبيق نظرية  

 وأدواهتم من مسببات األمراض.

تظل حبيسة خمترباهتم  سوكانت أجهزهتم  ،مل يُكن العلماء التطبيقيون ليتحفزوا الستخدام براعتهم يف ُتفيف آالم احلياة اليومية
 .آخرين  ومرائبهم لوال وجود ابتكارين

اليت سهَّلت تبادل السلع واخلدمات واألفكار، وهي الدينامية اليت اعتربها آدم مسيث وحدها مول ِّد   املؤسساتأحدمها هو تطوير  
خ  الثروة. يقول االقتصاديون دوجالس نورث وجون واليس وابري واينجاست إنَّ أكثر الطرق اليت تؤدي هبا الدولة وظائفها طبيعيًة يف التاري 

أحناٍء كثرية من العامل اليوم هي أن تتفق النخبة على أال ينهب أو يقتل بعضهم بعًضا، يف مقابل أن يكاَفئوا إبقطاعية أو رخصة أو  ويف 
أو شبكة حمسوبية تسمح هلم ابلتحكم يف أحد قطاعات االقتصاد والتكسب من الريع    ،امتياز أو احتكار أو سيطرة على إحدى املناطق

هذه احملسوبية يف إجنلرتا   أفسحتي الذي يشري إىل الدخل املتحصل من احلق احلصري يف الوصول إىل أحد املوارد(. )ابملعىن االقتصاد
يف إطارها، وحيمي   اليت يستطيع أي شخص أن يبيع أي شيء ألي شخص آخر  املفتوحةيف القرن الثامن عشر اجملال أمام االقتصادات  

والعقود النافذة ومؤسسات مثل البنوك والشركات والوكاالت احلكومية اليت حتكمها الواجبات  القانون وحقوق امللكية  تعامالهتم حكمُ 
االئتمانية وليس الصالت الشخصية. ميكن أن يطرح شخٌص مغامر اآلن نوعًا جديًدا من املنتجات يف السوق، أو يبيع منتًجا ما بسعٍر  

سيسل ِّمه الحًقا، أو يستثمر يف معدات أو أراٍض رمبا ال تدر رحبًا سوى بعد    أقل من التجار اآلخرين، أو يقبل نقوًدا اآلن مقابل شيء
  الرفوفأن أدخل أي متجر صغري وسأجد كثريًا منه على    فإن  إبمكاينبضع سنوات. من املسلَّم به اآلن يل أنَّين إذا أردت بعض احلليب،  

 صاحب املتجر أخرج منه بعد مترير بطاقٍة صغرية، رغم أننا مل نلتقِّ  ولن يكون خمفًفا وال ملواًث وسيكون بسعٍر أستطيع دفعه، وسيرتكين
ورمبا لن نلتقي جمدًدا مطلًقا وليس بيننا أي أصدقاء مشرتكني ميكن أن يشهدوا على حسن نواايان، ومرورًا ببضعة متاجر   ،من قبل قط

ئيًّا أو كمبيوتر أو سيارة. جيب أن تتمتع مؤسسات كثرية  أخرى، ميكنين أن أكرر العملية نفسها عند شراء بنطلون جينز أو مثقبًا كهراب



ابالستقرار كي ميكن إمتام هذه التعامالت واملاليني غريها من ماليني التعامالت األخرى جمهولة اهلوية اليت تشك ِّل االقتصاد احلديث  
 بسهولٍة شديدة.

يطلق عليه املؤرخ االقتصادي ديردري ماك كلوسكي »الفضيلة    واالبتكار الثالث بعد العلم واملؤسسات هو تغيري القيم، أي قبول ما
يف الربجوازية«. لطاملا تعالت الثقافات األرستقراطية والدينية والعسكرية على التجارة لكوهنا يف نظرهم رخيصة وقائمة على الرشوة، ولكن 

ن  و التنوير اآلخر فالسفة  قدَّر فولتري و و   ،قية وتنهض ابألوضاعإجنلرتا وهولندا يف القرن الثامن عشر، أصبح يُنظر إىل التجارة ابعتبارها أخال
 .قيمة روح التجارة لقدرهتا على تبديد الضغائن الطائفية

لننظر إىل البورصة امللكية يف لندن، وهي مكان أكثر مهابًة من كثرٍي من قاعات احملاكم، حيث يلتقي ممثلون عن كل الدول 
يتعامل اليهود واحملمديون واملسيحيون سوايًّ وكأهنَّم مجيعًا يدينون ابألداين نفسها، وال يطلقون ألجل منفعة البشرية، ففيها  

لقب الكافر سوى على املفلسني، وفيها قد يضع أتباع الكنيسة املشيخية ثقتهم يف أتباع حركة جتديدية العماد، ويعتمد  
يًا.الكهنة على كالم أعضاء مجعية الكويكرز.. ويكون اجلميع راض 

خمتلفون ولكنهم متفقون  -علَّق املؤرخ روي بورتر على هذا النص قائاًل إنَّه »عرب تصوير البشر أبهنَّم سعداء، وسعداء لكوهنم سعداء  
، أي حتويله من التقوى إىل فردية موجهة حنو االحتياجات  اخلري األمسىإىل ضرورة إعادة النظر يف   الفيلسوف، أشار -على االختالف

تايل فإنَّ التنوير قد ترجم سؤال: كيف ميكن أن أجد اخلالص؟ إىل السؤال الربمجايت: كيف ميكن أن أجد السعادة؟ مبش ِّرًا  النفسية. وابل
بتطبيٍق جديد للتكيف االجتماعي والشخصي«. مشل هذا التطبيق أعراف اللياقة والتدبري وضبط النفس والتوجه حنو املستقبل بداًل من  

ملبتكرين مبكانٍة ومنزلٍة رفيعة بداًل من اجلنود والكهنة واحلاشية امللكية فقط. كان انبليون، الداعي إىل اجملد املاضي وتقدير التجار وا
العسكري، يزدري إجنلرتا لكوهنا »أمة من أصحاب الدكاكني«، ولكنَّ الربيطانيني يف ذلك الوقت كانوا جينون أكثر مما يفعل الفرنسيون  

يتمتعون بتناول سعرات حرارية أكثر منهم مبقدار الثلث، ونعرف مجيعًا ما حدث يف معركة واترلويف املئة، وكانوا   83بنسبة  . 

يا  سرعان ما حلق ابهلروب الكبري يف بريطانيا وهولندا هروٌب يف الدول اجلرمانية والشمالية األوروبية واملستعمرات الربيطانية يف أسرتال 
، أشار عامل االجتماع ماكس فيرب إىل أنَّ الرأمسالية تعتمد على »األخالق  1905يف عام ونيوزيلندا وكندا والوالايت املتحدة، و 

ما   الربوتستانتية« )وهي فرضية مثرية تتنبأ أبنَّ اليهود يعانون يف ظل اجملتمعات الرأمسالية، وخاصًة يف جمايل املال واألعمال(. وسرعان
مما أثبت   2-8الفقر، مث بدأت سلسلة اتلية من اهلروب كما يوض ِّح الشكل رقم خرجت الدول الكاثوليكية يف أورواب أيًضا من حيز  

ر عدم توافق البوذية أو الكونفوشية أو اهلندوسية أو القيم »اآلسيوية« أو »الالتينية« العامة مع   كذب النظرايت املتنوعة اليت تفس ِّ
 اقتصادات السوق احلركية.

 
 كنائس، وتجديدية العماد هي حركة مسيحية الكنيسة المشيخية هي نظام كنسي يتبع البروتستانتية وهذا االسم نسبةً إلى مجالس الشيوخ التي تحكم هذه ال

ة تؤمن بوجود إصالحية تؤمن بتعميد البالغين أو تجديد معموديتهم في مقابل تعميد األطفال. جمعية الكويكرز أو جمعية األصدقاء الدينية هي حركة ديني
 المترجمة-ة للكهنة والطقوس الدينية. روح هللا في كل إنسان وبأنا العالقة مع هللا روحانية وليست شعائرية وأناه ال ضرور

  المترجمة-وانهزم فيها الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت وكانت آخر معاركه.   1815معركة واترلو هي معركة وقعت عام 



 
ل ك ش ل م ا ق ج :2-8 ر ت ا ن ل ي ا ل حمل يل ا ا مج إل د ا فر ل ذ ل ن 1 م 6 0 ىت 0 2 ح 0 1 5 

 .2014، بناًء على بياانت من البنك الدويل ومن مشروع ماديسون  Our World in Data  ،Roser 2016c املصدر:

عن فصٍل اثٍن مذهل يف قصة الرخاء، فبدءًا من أواخر القرن العشرين، بدأت    2-8تعرب ِّ املنحنيات غري الربيطانية يف الشكل رقم 
الدول الفقرية هترب بدورها من الفقر، وبدأ اهلروب الكبري يتحول إىل التقارب الكبري، فهناك دول كانت شديدة الفقر حىت وقٍت قريب،  

ة موسرة مثل كوراي اجلنوبية واتيوان وسنغافورة. )تذكر محايت السابقة السنغافورية عشاء أحد أايم طفولتها حني قسمت أصبحت غني
دولة تشمل دواًل   109، أصبح ثلث دول العامل النامية اليت يبلغ عددها 1995(. منذ عام أشخاص  أسرهتا بيضًة واحدة على أربعة

مبعدالت منو    تتمت عالسلفادور وإثيوبيا وجورجيا ومنغوليا وموزمبيق وبنما ورواندا وأوزبكستان وفييتنام  متنوعة بقدٍر كبري مثل بنجالديش و 
الدخل كل مثانني عاًما، ومتتعت أربعون دولة أخرى مبعدالت تضاعف الدخل كل مخسة   يتضاعف معهااقتصادي تصل إىل درجة 

للنظر أن جند أنَّ نصيب الفرد من الدخل يف   الالفتارخيي للوالايت املتحدة، فمن وثالثني عاًما، وهو ما ميكن مقارنته مبعدل النمو الت
على التوايل، ولكن ما يلفت نظران    1920و 1950يساوي نصيب الفرد من الدخل يف السويد يف عامي   2008الصني واهلند يف عام  

  من، كان متوسط نصيب الفرد،  2008نسمة. يف عام  مليون   1.2و 1.3أكثر أن نتذكر عدد األفراد الذي قُسم عليهم هذا الدخل: 
، ومل يُكن ذلك ألنَّ األغنياء يزدادون  1964مليار نسمة، يساوي نصيب الفرد يف غرب أورواب يف عام   6.7سكان العامل البالغ عددهم  

الفقر املدقع، ويصبح العامل مكواًن ابلتأكيد، وهو موضوع سننظر فيه يف الفصل التايل(. جيري القضاء على ذلك غىن )رغم أهنَّم يفعلون  
 من الطبقة الوسطى.

عرض أوال روزليند )ابن هانس( توزيع الدخل على مستوى العامل على هيئة مدرجات تكرارية، يشري فيها ارتفاع املنحىن إىل نسبة  
بزوغ فجر الثورة الصناعية،    ، عند1800(. يف عام  3-8األشخاص ذوي مستوى دخل ما، يف ثالث فرتات اترخيية خمتلفة )الشكل رقم  

دوالٍر دويل   500اليوم )حوايل   أفريقيا، وكان متوسط الدخل معاداًل ملتوسط دخل أفقر دول ءَ كان معظم الناس يف كل مكاٍن فقرا
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ر يف اليوم(.  دوال 1.90يف املئة من سكان العامل تقريبًا يعيشون فيما يُعد اليوم »فقرًا مدقعًا« )أي على أقل من  95سنوايًّ(، وكان  
، كانت أورواب وفروعها قد انتهت من اهلروب الكبري، خمل ِّفًة وراءها بقية العامل، الذي أصبح دخله ُعشر دخلها عند  1975وحبلول عام  

،  ذلك املنحىن السفلي الذي يشبه سنام اجلمل، مث أصبح اجلمل يف القرن احلادي والعشرين وحيد السنام وانتقل هذا السنام حنو اليمني 
 اخنفض كثريًا، أي أصبح العامل أغىن ويتمتع مبساواٍة أكرب.قد  أما الذيل إىل اليسار ف

 
ل ك ش ل م ا ق ع :3-8 ر ي ل توز خ د ل ي ا مل ا ع ل 1 يف ا 8 0 1و 0 9 7 2و 5 0 1 5 

. املقياس ابلدوالر الدويل  http://www.gapminder.org/tools/mountainأوال روزلينج،  ،  Gapminder  املصدر:
 .2011لعام  

نسبة من يعيشون يف »فقٍر مدقع« من   4-8ا. يوض ِّح الشكل رقم هلصورة ُتصيص  تستحق الشرائح إىل يسار اخلط املنقَّط  
باطيًّا، ولكنَّ األمم املتحدة والبنك الدويل يبذالن كل  سكان العامل، ال ميكن إنكار أنَّ حتديد النقطة الفاصلة لذلك الوضع سيكون اعت

ما بوسعهما عرب مجع بياانت خطوط الفقر الوطنية من عينٍة من الدول النامية، واليت تستند بدورها على دخل األسرة العادية اليت حتاول 
دوالر دويل لعام   1.90ا حاليًا فهو حمدد بـ ، كان خط الفقر هو »دوالر يف اليوم« للفرد الواحد، أم1996إطعام أفرادها. يف عام  

يف اليوم. )إنَّ املنحنيات ذات النقط الفاصلة األكثر أعلى وأقصر ولكنَّها تنزلق أيًضا إىل أسفل(. الحظ شكل املنحىن، ومدى   2011
يف املئة،   10يف املئة إىل  90 هبط معدل الفقر املدقع يف العامل خالل مئيت عام منو يف املئة،  10اخنفاضه، فقد اخنفض وصواًل إىل 

 ثالثني املاضية.الاخلمسة و األعوام  وحدث نصف هذا الرتاجع تقريبًا خالل  

 في اليوم  2011دوالر دولي لعام 
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ل ك ش ل م ا ق ر :4-8 ر ق ف ل ع ا ق د مل ( ا ة ب س ن ل ا ذ ) ن 1 م 8 2 ىت 0 2 ح 0 1 5 
 Bourguignon، بناًء على بياانت من Our World in Data  ،Roser & Ortiz-Ospina 2017 املصدر:

& Morrison 2002 (1820–1992  مع حساب نسب متوسط »الفقر املدقع« والنسب املئوية »للفقر« يف بياانهتم ،)
دوالر دويل   1.90حول »الفقر املدقع« )أقل من  2016gمن البنك الدويل  2015حىت  1981للمقايسة مع بياانت الفرتة من  

 يف اليوم(. 2011لعام  

النسب ومعدالت دخل الفرد اليت أشرت إليها ابلرسوم البيانية تُعد املقياس  ميكننا أن نقد ِّر قيمة التقدم بطريقتني، األوىل أنَّ 
أن تتجسد    األخالقي للتقدم، ألهنا تتناسب مع جتربة جون رول الفكرية اليت كانت هتدف إىل تعريف اجملتمع العادل: اذكر عالًَما تقبلُ 

لعامل الذي يشمل نسبة أكرب من الناس الذين يعيشون طوياًل  فيه يف هيئة مواطن عادي خلف ستار من اجلهل بظروف ذلك املواطن، فا
كل وبصحٍة ويتغذون جيًدا ويعيشون يف رفاهة هو عامل يفضل املرء أن يغامر مبيالده فيه. والثانية هي أنَّ األرقام املطلقة مهمة أيًضا، ف

ر على الشعور ابلسعادة وسيكون العامل مكااًن  شخص إضايف يعيش طوياًل وبصحٍة ويتغذى جيًدا ويعيش يف رفاهة هو كائن حساس قاد
، وكل زايدة يف عدد األشخاص الذين يستطيعون حتمل طحن اإلنرتوبيا وصراع التطور تشهد على ضخامة  من أمثالهأفضل بوجود املزيد  

ة اليت يتمتع هبا كلٌّ من العلم واألسواق واحلكم اجليد واملؤسسات احلديثة األخرى.  يف الرسم البياين ذي الطبقات  حجم القوى اخلري ِّ
العلوي عدد   ح، ميثل مسك اللوح السفلي عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، وميثل مسك اللو 5-8املكدسة يف الشكل رقم 

اء قد  ويوض ِّح الشكل أنَّ عدد األشخاص الفقر   العامل،األشخاص الذين ال يعيشون يف فقٍر، وميثل ارتفاع الطبقات املكدسة عدد سكان  
. )يشري ماكس  2015مليار نسمة يف عام   7.3إىل  1970مليار نسمة يف عام  3.7تراجع مع انفجار عدد السكان اإلمجايل من 

  األشخاص  عدد  اخنفاضروزر إىل أنَّ املنافذ اإلخبارية لو كانت ُُتربِّ الناس حقًّا حبالة العامل املتغرية، لكانت عرضت عنوااًن رئيسيًّا يقول  

عشرين عاًما املاضية(. حنن نعيش يف  الكل يوم على مدار اخلمسة و   األمس  منذ شخص 137,000 مبقدار  مدقع  فقر  يف  عيشوني الذين
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مليار شخص ال يعيشون يف   6.6عامٍل ال يشمل نسبًة أقل من األشخاص شديدي الفقر فحسب، بل يشمل عدًدا أقل منهم، ويشمل  
 فقر مدقع.

 
ل ك ش ل م ا ق ر :5-8 ر ق ف ل ع ا ق د مل ( ا د د ع ل ا ذ ) ن 1 م 8 2 ىت 0 2 ح 0 1 5 

 Bourguignon، بناًء على بياانت من Our World in Data  ،Roser & Ortiz-Ospina 2017 املصدر:
& Morrison 2002 (1820–1992والبنك الدويل )  2016g (1981–2015.) 

إنَّ معظم املفاجآت اليت حدثت يف التاريخ كانت مفاجآت غري سارة، ولكنَّ هذا اخلرب يفاجئ اجلميع، حىت املتفائلني، بصدمة  
، 1990  عام  مثانية أهداف إمنائية لأللفية، ويرجع اتريخ بداية العمل على هذه األهداف إىل 2000سارة. وضعت األمم املتحدة يف عام  

نصًّا منوذجيًّا    اعدو كوهنتاملراقبون املتشائمون لتلك املنظمة اليت كان أداؤها ضعيًفا يف ذلك الوقت هبذه الغاايت ابعتبارها ال  واستهان  
خرج مليار شخص من حيز الفقر خالل مخسة وعشرين عاًما؟ أجل، أجل. أُ و  ،معدل الفقر العاملي مبقدار النصف ضَ ف  طموًحا. خُ 

وما زال خرباء التنمية يدعكون أعينهم ليصدقوا أنَّ ما يرونه حقيقة.    قبل امليعاد احملدد له خبمس سنوات،ذا اهلدف  ولكنَّ العامل حقَّق ه
  كتب ديتون يقول: »رمبا تكون هذه أهم حقيقة عن الرفاهة يف العامل منذ احلرب العاملية الثانية«، وقال االقتصادي روبرت لوكاس )الفائز

بمجرد أن يبدأ املرء يف التفكري  ف: »إنَّ عواقب التنمية االقتصادية السريعة على رفاهة البشر صاعقة ببساطة،  جبائزة نوبل مثل ديتون(
 .فيها، يصعب عليه التفكري يف أي شيٍء آخر«

دث عندما  دعنا ال نتوقف عن التفكري يف الغد. رغم أنَّ استقراء املنحنيات التارخيية دائًما ما يكون أمرًا خطريًا، لكن ماذا سيح
)مما يشري إىل   السيناتسنجد أهنَّا تتقاطع مع حمور  ف،  4-8حناول ذلك؟ إذا وضعنا مسطرة مبحاذاة بياانت البنك الدويل يف الشكل رقم 

  2015. أاتحت األمم املتحدة لنفسها مساحًة احتياطية يف أهداف التنمية املستدامة لعام  2026( يف عام  امعدل فقر يساوي صفرً 

 عدد من يعيشون في فقر مدقع
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 .2030)خليفة األهداف اإلمنائية لأللفية( وحددت غاية هي: »القضاء على الفقر املدقع لكل الناس يف كل مكان« حبلول عام 
هبذا التفاؤل، إذ قال لتالميذه:    مل يُكنحىت  يسوع  ىن أن أعيش ألرى هذا اليوم. )القضاء على الفقر املدقع لكل الناس يف كل مكان! أمت

 »ألنَّ الفقراء معكم يف كل حني«.(

ا ابلطبع، فمئات املاليني من الناس ما زالوا يف فقر مدقع، وسيتطلب الوصول إىل الصفر جهًدا أعظم من جمرد   هذا اليوم بعيد جدًّ
رغم أنَّ األرقام يف دوٍل مثل اهلند وإندونيسيا يف تناقص، إالَّ أهنَّا تزداد يف أفقر الدول الفقرية مثل الكونغو  االستقراء ابستخدام مسطرة، ف

علينا أن نغري ِّ أهدافنا مبا  فإن   وهاييت والسودان، وسيكون القضاء على مراكز الفقر األخرية هو األصعب. ومع اقرتابنا إىل حتقيق اهلدف،  
دقع ما زال فقرًا أيًضا. لقد حذرت عند طرح مفهوم التقدم من اخللط بني تقدُّم لألمام حتقق بشق األنفس، وعملية  أنَّ الفقر غري امل

ي  حتدث من تلقاء نفسها بعصا سحرية، وليس الغرض من لفت االنتباه إىل التقدُّم هو هتنئة أنفسنا وإمنَّا معرفة األسباب اليت أدت إليه ك 
ومبا أنَّنا نعرف أنَّ شيئًا ما قد جنح، فمن غري الالزم أن نواصل تصوير العامل النامي أبنَّه حالة ميؤوس منها كي    نكثر من القيام مبا ينجح،

 الناس من ال مباالهتم، مع املخاطرة أبن يظنوا أنَّ أي دعم إضايف سيكون مبثابة إلقاء النقود يف األرض.  نيقظ

أمور كثرية جيدة يف وقٍت واحد وتعز ِّز بعضها بعًضا كما يف معظم أشكال التقدم،    الذي فعله العامل؟ حتدث  الشيء الصحيح إذًا ما  
اليت تقول إنَّ اإلثراء هو ربح عارض    مثل-لذا يصعب حتديد أول قطعة دومينو أثَّرت يف كل ما تالها. خضعت التفسريات التشاؤمية  

  صللفح -السكانحصاءات متضخمة بسبب هنوض الصني كثيفة  انتج عن االرتفاع املفاجئ لسعر النفط والسلع األخرى، أو إنَّ اإل
 .وتعرضت للرفض. يشري رادليت وخرباء تنمية آخرون إىل مخسة أسباب

، غريَّ ماو مبفرده مسار الفقر العاملي تغيريًا هائاًل بفعٍل واحٍد بسيط: أنَّه مات«، رغم أن هنوض  1976كتب: »يف عام قد  ف
التقارب الكبري، إالَّ أنَّه مع ضخامة حجمها، كان من احلتمي أن تتغري األعداد اإلمجالية، وتنطبق   الصني مل يُكن مسؤواًل وحده عن

 تفسريات تقدمها على مكاٍن آخر، فوفاة ماو تسي تونج رمز لثالثٍة من األسباب الرئيسية للتقارب الكبري.

ت السوق توليد الثروة مبقداٍر ضخم ألسباٍب ذكرانها سابقًا  تستطيع اقتصاداإذ أوهلا هو تراجع الشيوعية )واالشرتاكية التدخلية(،  
يف حني تفرض االقتصادات الشمولية املخططة الندرة والركود، بل وغالبًا اجملاعة. إضافًة إىل أنَّ اقتصادات السوق جتين مثار التخصص  

ق جهود مئات املاليني من الناس ابستخدام  قد ِّم حوافز لألشخاص الذين ينتجون ما يريده أشخاص آخرون، فهي حتل مشكلة تنسيوتُ 
ط ابرع مبا يكفي حللها من مكانه يف ط ِّ األسعار لنشر معلومات عن احلاجة والتوافر على نطاٍق واسع، وهي مشكلة حسابية ال يوجد خمَُ 

وبريوقراطية التصاريح اخلانقة )اليت كان يطلق  مكتٍب مركزي. حدث التحول من الزراعة اجلماعية والتحكم املركزي واالحتكار احلكومي  
عليها يف اهلند »أحكام الرتاخيص«( إىل االقتصادات املفتوحة على عدٍد من اجلبهات بدءًا من مثانينيات القرن املاضي، ومشل ذلك تبين  

لشرقية، وحترير اقتصادات اهلند والربازيل وفييتنام  هيمنته على أورواب اانتهاء  دينج شياو بنج الرأمسالية يف الصني، واهنيار االحتاد السوفيييت و 
 ودول أخرى.

غاية  رغم أنَّ املثقَّفني رمبا يبصقون ما يف أفواههم من الدهشة عند قراءة دفاٍع عن الرأمسالية، إالَّ أنَّ مزاايها االقتصادية واضحة لل
ظهر صورة التقطت ابلقمر الصناعي لكوراي اجلنوَب  تُ   حيثاء حرفيًّا، لدرجة أهنَّا ال حتتاج إىل إثباهتا ابألرقام، إذ ميكن رؤيتها من الفض

ليد  الرأمسايل متوهًجا والشماَل الشيوعي مظلًما قلياًل، وتبني ِّ تلك الصورة بوضوٍح التناقض بني النظامني االقتصاديني يف القدرة على تو 
ناك ثنائيات أخرى مطابقة هبا جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة وتؤدي  الثروات، مع ثبات عوامل أخرى مثل اجلغرافيا والتاريخ والثقافة. وه



إىل االستنتاج نفسه، ومنها: أملانيا الشرقية والغربية عندما كانتا مقسَّمتني ابلستار احلديدي، وبوتسواان وزميبابوي حتت حكم روبرت  
لك األخرية دولًة ثرية وغنية ابلنفط، واآلن أصبحت  موجايب، وتشيلي وفنزويال حتت حكم هوجو تشافيز ونيكوالس مادورو، فكانت ت

تعاين من انتشار اجلوع ونقص خطري يف الرعاية الطبية. من املهم أن نضيف أنَّ اقتصادات السوق اليت ازدهرت يف األحناء األوفر حظًّا 
اليمني وكابوًسا لليسار، وإمنَّا استثمرت حكوماهتم  من العامل النامي مل تُكن أانركية مبدأ »دعه يعمل، دعه مير« الذي ميث ِّل حلًما يف خيال 

 .بدرجاٍت متفاوتة يف التعليم والصحة العامة والبنية التحتية والتدريب الزراعي والوظيفي وبرامج التأمينات االجتماعية واحلد من الفقر

كان مصااًب جبنون العظمة  قد  لشيوعية، فأكثر من اما هو  وتفسري رادلت الثاين للتقارب الكبري هو القيادة. فرض ماو على الصني  
فية،  سريع التقلب يزج ابلبالد يف خمططات خمبولة مثل القفزة الكربى إىل األمام )بكميوانهتا اهلائلة، وأماكن صهر املعادن يف الباحات اخلل

ارجني على القانون الذين أرهبوا املعل ِّمني  واملمارسات الزراعية احلمقاء( والثورة الثقافية )اليت حوَّلت اجليل األصغر إىل عصاابٍت من اخل
  واملديرين وأبناء »الفالحني األغنياء«(. خالل عقود الركود منذ سبعينيات القرن املاضي حىت أوائل التسعينيات، استوىل على دوٍل انمية

اب أو تعظيم الذات بداًل من والية تعزز  أخرى عديدة زعماء سيكوابتيون ذوو أجندات أيديولوجية أو دينية أو قبلية أو قائمة على االرتي
رفاهة مواطنيها، وتلقوا الدعم إما من االحتاد السوفيييت أو الوالايت املتحدة على حسب تعاطفهم مع الشيوعية أو بغضهم هلا، حتت مبدأ  

ار الدميقراطية )يف الفصل الرابع عشر(  «(. شهدان يف التسعينيات وأوائل األلفية انتشالتابع لناابن العاهرة   ه»رمبا يكون ابن عاهرة، ولكن
وظهور زعماء متزين الرأي ويتسمون ابلنزعة اإلنسانية، وليس فقط على مستوى نساء الدولة ورجاهلا الوطنيني مثل نيلسون مانديال  

لذين حياولون حتسني حياة  وكورازون أكينو وإلني جونسون سريليف، وإمنَّا على مستوى القادة الدينيني وقادة اجملتمع املدين احملليني ا
 املواطنني.

والسبب الثالث هو هناية احلرب الباردة، إذ مل تسحب السجادة من حتت عدٍد من الدكتاتوريني الرديئني فحسب، بل أمخدت  
ألهلية أزمة العديد من احلروب األهلية اليت كانت قد دمَّرت الدول النامية منذ حصوهلا على االستقالل يف الستينيات. متث ِّل احلرب ا

ن عن عملهم أو  و ن والعاملو املدير   ويُبعَدُ إنسانية واقتصادية أيًضا، إذ تتدمر املرافق، ويتحول توجه املوارد، وخيرج األطفال من املدارس،  
الدولة  . قدَّر االقتصادي بول كوليري، الذي يقول على احلرب إهنَّا »عكس التنمية«، تكاليف احلرب األهلية النمطية علىيتم  قتلهم

 مليار دوالر. 50الواحدة بـ  

والسبب الرابع هو العوملة، وابألخص االنفجار يف التجارة الذي أاتحته السفن احلاوية والطائرات النفاثة وحترير الرسوم اجلمركية  
ة جتارة أكرب سيجعل اجلميع  والعوائق األخرى أمام االستثمار والتجارة. يتفق االقتصاديون الكالسيكيون والعرف العام على أنَّ وجود شبك

إنتاجها بكفاءٍة أكرب، ولن يكل ِّفها عرض املزيد من    فإن  إبمكاهناأفضل حااًل، ومع ُتصص بعض الدول يف خدمات وبضائع خمتلفة،  
عر األفضل سلعها على مليارات الناس بداًل من اآلالف أكثر كثريًا، ويف الوقت نفسه، سيتمكن املشرتون الذين سيتسوقون حبثًا عن الس
ية، اليت تتنبأ  يف ابزاٍر عاملي من احلصول على املزيد مما يريدونه. )ال يقد ِّر العرف العام كثريًا النتيجة املنطقية اليت يطلق عليها امليزة النسب

  حىت لوٍة ممكنة  أن ه يف املتوسط سيكون اجلميع أفضل حااًل عندما تبيع كل دولة البضائع واخلدمات اليت تستطيع إنتاجها أبكرب كفاء
  استطاع املشرتون إنتاجها أبنفسهم بكفاءٍة كبرية أيًضا(. خبالف ما تبثه الكلمة من رعب يف كثرٍي من األطياف السياسية، لكنَّ العوملة

مصممة   ةربالينيو ليكما يتفق احملللون يف جمال التنمية كانت طفرة من الرخاء للفقراء، ويقول ديتون: »يقول البعض إنَّ العوملة مؤامرة  
إلثراء القلة على حساب األكثرية، لو كانت كذلك، فإنَّ هذه املؤامرة قد فشلت فشاًل ذريعًا، أو على األقل ساعدت أكثر من مليار  

 شخص عن غري عمد، ليت العواقب غري املتعمدة تعمل دائًما على هذا النحو اإلجيايب«.



فعلت الثورة الصناعية قبله بقرنني، ظروف عمل قاسية مبعايري الدول احلديثة الغنية    ابلطبع أنتج التحول الصناعي للعامل النامي، كما
  وأاثر استنكارًا مريرًا، فكانت احلركة الرومانسية يف القرن التاسع عشر بصورٍة جزئية رد فعل على »الطواحني الشيطانية املظلمة« )كما

 االمشئزاز من الصناعة قيمة مقدَّسة لدى »الثقافة الثانية« حسب تعبري تشارلز  أطلق عليها الشاعر ويليام بليك(، ومنذ ذلك احلني، ظلَّ 
 بريسي سنو، أي ثقافة املثقفني األدابء. مل يُكن هناك يف مقالة سنو ما أغضب مهامجه فرانك رميوند ليفيس بقدر هذه الفقرة:

املعايري املادية للمعيشة ليست مهمة للغاية، من اجليد أن يتمكن »من اجليد أن نستطيع اجللوس ابرتياٍح شديد لنفك ِّر يف أنَّ  
إذا   (Walden)  والدن  شخٌص من اُتاذ قرار شخصي برفض التحول الصناعي، اذهب للعيش يف الغابة كما يف كتاب

أردت، وإذا عشت دون كثرٍي من الغذاء، ورأيت أطفالك ميوتون وهم ُرضَّع، ونفرت من راحة املعرفة ابلقراءة والكتابة، وقبلت 
ي، ولكين ِّ لن أُك ِّن لك ذرة من االحرتام إذا حاولت  حىت -اقتطاع عشرين عاًما من عمرك، إذًا فسأحرتمك لقوة نفورك احلس ِّ

اخليار نفسه على اآلخرين الذين ال يتمتعون حبرية االختيار، وحنن يف احلقيقة نعرف ماذا سيكون فرض   -لو بطريقٍة سلبية
اختيارهم لو استطاعوا االختيار، ألنَّه يف أي بلٍد سنحت الفرصة للفقراء فيه ابلذهاب إىل املصانع، ذهبوا بسرعٍة بقدر ما 

 اتسعت هلم املصانع.

اته عن التقدم يف احلياة والصحة، وكان حمقًّا أيًضا يف أنَّ املعيار املالئم للنظر يف حمنة الفقراء يف  كان سنو كما رأينا دقيًقا يف ادعاء
ية  الدول الصناعية هو جمموعة البدائل املتاحة أمامهم يف الزمان واملكان الذي يعيشون فيه. يرد ِّد حجة سنو بعد مخسني عاًما خرباء التنم 

غم أنَّ العمل يف منصات املصانع يُشار إليه غالبًا ابلعمل االستغاليل، إالَّ أنَّه أفضل كثريًا من منشأ كل  مثل رادلت، الذي الحظ أنَّه »ر 
 األعمال االستغاللية، وهو العمل يف احلقول كعامل زراعي أبجٍر يومي«.

إىل حدٍ  ما جلمال العمل يف   عندما كنُت مقيًما يف إندونيسيا يف بداية التسعينيات، وصلُت إليها حممَّاًل بنظرة رومانسية
حقول األرز، مع حتفظات على سرعة زايدة الوظائف يف املصانع، وكلما طالت إقاميت هناك، أدركُت أكثر مدى شدة 
صعوبة العمل يف حقول األرز، فهي مطحنة مضنية، ويدبر الناس أقل القليل من الرزق عرب ثين ظهورهم لساعاٍت طويلة يف 

احلقول إىل مدرجات وزراعة البذور وإزالة احلشائش ونقل الشتالت ومطاردة اآلفات وحصاد احلبوب، حرارة الشمس لتقسيم  
يتسبب الوقوف يف بِّرك املياه يف اإلصابة ابلعلقات، ويف خطر اإلصابة ابملالراي والتهاب الدماغ وأمراض أخرى، واجلو ابلطبع 

األشخاص سارعوا ابالصطفاف أمام املصانع عندما فتحت أبواهبا  حار طوال الوقت. إذًا، مل يُكن من املفاجئ أنَّ مئات  
 يف التقدُّم إىل الوظائف.  ةٍ عارضًة دوالرين كأجٍر يف اليوم، فقط للحصول على فرص

.  متتد مزااي العمل الصناعي إىل ما هو أكثر من املعايري املادية للمعيشة، فقد يُعد حترُّرًا للنساء الاليت حيصلن على هذه الوظائف 
( يف مقاهلا »اجلانب النسوي للمؤسسات الصناعية املستغلة« أنَّ العمل يف HumanProgressحتكي تشيلسيا فوليت )مديرة حترير  

م للنساء مهراًب من األدوار االجتماعية التقليدية يف حياة القرية واملزرعة، ولذا اعتربه بعض الرج  ال آنذاك  املصانع يف القرن التاسع عشر قدَّ
ا جلعل أكثر الفتيات صالًحا وفضيلًة سيئات السمعة«. مل تنظر الفتيات أنفسهن لألمر بتلك الطريقة يف كل األحوال، إذ كتبت  »كافيً 

 :1840إحدى العامالت يف مصنع نسيج يف لويل يف ماساتشوستس يف عام  



ى أكثر الوظائف رحبًا للنساء يف . من الغريب أن تُرفض إحد.كي جنين أكرب قدٍر من املال يف أسرع وقٍت ممكن يتم مجعنا
نيو إجنالند احملبة للمال ألهنَّا شاقة أو ألنَّ بعض الناس متحيزون ضدها، ففتيات الشمال األمريكي يتمتعن ابلكثري من 

 .ذلكاليت متنعهن من    االستقاللية

النامي اليوم، قالت كافيتا رامداس، رئيسة الصندوق  كانت تلك التجارب خالل الثورة الصناعية تنبئ ابلتجارب اليت مير هبا العامل  
ها، وتطحن حبوب الدَّخن، وتغين.  ءإنَّه يف القرى اهلندية »كل ما يُتاح للمرأة فعله أن تطيع زوجها وأقراب 2001العاملي للنساء، يف عام  

طفاهلا بتلقي التعليم«، وأكَّد حملل يف بنجالديش  إذا انتقلت إىل البلدة، ميكنها أن حتصل على وظيفة، وتنشئ عماًل جتارايًّ، وتسمح ألف
ج أنَّ النساء الاليت يعملن يف صناعة املالبس )كما فعلت جدَّيت يف كندا يف الثالثينيات( ُكنَّ يتمتعن ابرتفاع األجور وأتخر سن الزوا 

الفقرية والضواحي الفقرية واألحياء العشوائية    وإجناب أطفاٍل أقل حيصلون على تعليٍم أفضل. وخالل جيٍل واحد، ميكن أن تتشكَّل األحياء
 لتصبح ضواحي راقية وميكن أن تصبح الطبقة العاملة طبقًة متوسطة.

ليس على املرء أن يقبل وحشية التحول الصناعي كي يكون مقد ِّرًا ملزاايه طويلة األمد، إذ يستطيع املرء ُتيل اتريخ بديل للثورة  
قوا حساسيتهم احلديثة يف وقٍت أبكر، وتعمل فيه املصانع دون أطفال وتوف ِّر ظروف عمل أفضل للعمال  الصناعية، يكون فيه البشر قد طبَّ 

قد البالغني. يوجد اليوم يف العامل النامي بال شك مصانع تستطيع توفري نفس العدد من الوظائف وتعامل عماهلا برفق، وجتين رحبًا أيًضا، ف
التجار ومظاهرات املستهلكني االحتجاجية يف حتسني ظروف العمال يف العديد من األماكن  تسبَّب الضغط الذي قامت به مفاوضات  

بقدٍر ملموس، وهو تقدم طبيعي مصاحب لزايدة الدول غىن واندماًجا يف اجملتمع الدويل )كما سنرى يف الفصل الثاين عشر عندما ننظر  
تقدم على قبول كل تغيري ضمن حزمة متكاملة، وكأنَّ علينا أن نتخذ خيارًا  إىل اتريخ السالمة يف مواقع العمل يف جمتمعنا(. ال يقوم ال

  ابإلجياب أو ابلسلب بشأن ما إذا كانت الثورة الصناعية أو العوملة كما حدثت أي منهما متاًما بتفاصيلها أحداث جيدة أو سيئة، وإمنَّا
 .دف مضاعفة املزااي املفيدة للبشر مع تقليل األضراريشتمل التقدم على تفكيك خصائص أي عملية اجتماعية بقدر اإلمكان هب

الذي أسهم يف التقارب الكبري هو العلم والتكنولوجيا، فتكلفة احلياة تقل    -واألهم يف العديد من التحليالت-العامل األخري 
ن العمل شراء غذاٍء ورعاية  ابستمرار، وهو أمر جيد، وبفضل التطورات يف املعارف العملية، أصبح من املمكن أبجر ساعة واحدة م

صحية وتعليم ومالبس ومواد بناء وضرورات بسيطة ورفاهيات أكثر مما كان من املمكن شراؤه هبا من قبل. مل يعُد الناس يتناولون طعامًا  
بالغني  أرخص وأدوية أرخص فحسب، بل أصبح إبمكان األطفال ارتداء صنادل بالستيكية رخيصة بداًل من السري حفاة، وإبمكان ال

قضاء الوقت سوايًّ أثناء تصفيف الشعر يف الصالون أو مشاهدة مباراة كرة قدم ابستخدام أجهزة وألواح مشسية رخيصة. أمَّا النصائح  
 .اجليدة بشأن الصحة أو الزراعة أو األعمال التجارية، فهي أفضل من »رخيصة«، إهنَّا جمانية

العامل هواتف ذكية، وأغلبهم مشرتكون يف اخلدمات اهلاتفية، ففي أحناء العامل اليت  ميتلك اليوم حوايل نصف األشخاص البالغني يف  
ال توجد هبا طرق وال خطوط هاتفية أرضية وال خدمات بريدية وال صحف وال بنوك، ال تكون اهلواتف احملمولة جمرد طريقة للنميمة  

ي تسمح للناس بتحويل األموال وطلب األدوات واإلمدادات ومتابعة  ومشاركة صور القطط، بل تكون أيًضا مول ًِّدا رئيسيًّا للثروة، فه
الطقس واألسواق والعثور على وظيفة هنارية واحلصول على نصائح بشأن املمارسات الصحية والزراعية، بل وحىت تلقي التعليم األساسي.  

مات الصغرية واخلاصة بسمك األسقمري  وضَّح حتليٌل أجراه االقتصادي روبرت جنسن حتت عنوان فرعي هو »اقتصادايت املعلو 
)املاكريل(« كيف زاد صغار الصيادين يف جنوب اهلند من دخلهم وخفضوا السعر احمللي للسمك ابستخدام هواتفهم احملمولة يف البحر  



ابلسمك يف الوقت   ملعرفة السوق اليت تعرض أفضل سعر يف ذلك اليوم، مما وفَّر عليهم عناء تفريغ صيدهم سريع التلف يف بلدات متخمة
ني  الذي ُتلو بلدات أخرى منه متاًما. تتيح اهلواتف احملمولة هبذه الطريقة ملئات املاليني من صغار املزارعني والصيادين أن يصبحوا فاعل 

خلوي    عقالنيني ذوي علٍم يف األسواق املثالية غري االحتكاكية كما تصفها كتب االقتصاد. وفًقا ألحد التقديرات، يضيف كل هاتف
 دوالر إىل الناتج احمللي اإلمجايل ألي دولٍة انمية. 3000

لقد أعادت قوة املعرفة املفيدة كتابة قواعد التنمية العاملية. وخيتلف خرباء التنمية حول مدى حكمة املعوانت األجنبية، فيقول  
لية، ويذكر آخرون أرقاًما حديثة تشري إىل أنَّ املعوانت  ا تنفع عرب إثراء احلكومات الفاسدة ومنافسة التجارة احملممبعضهم إهنَّا تضر أكثر  

أن  املخصصة حبكمٍة قد حققت نفعًا هائاًل ابلفعل، ويف حني أهنَّم خيتلفون على آاثر التربع ابلغذاء واملال، لكنَّهم يتفقون مجيعًا على  
ل وأفضل املمارسات يف الزراعة واألعمال التجارية والصحة مثل األدوية واإللكرتونيات وأنواع خمتلفة من احملاصي-التربع ابلتكنولوجيا 

تشديد على  الخالصة. )كما قال جيفرسون: من يتلقى مين فكرة، يتلقى الرسالة بنفسه دون أن تنتقص من فكريت(. ورغم    هِّبةٌ   -العامة
س أقل صلًة مبا هنتم به حقًّا، وهو جودة احلياة. لو  أمهية نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، إالَّ أنَّ قيمة املعرفة جعلت هذا املقيا

، كان سيبدو عادايًّ، وكان املنحىن سيتجه إىل األعلى  2-8كنت ضمَّنت خطًّا ميث ِّل إفريقيا يف الركن األمين السفلي من الشكل رقم 
ارلز كيين أنَّ تقدم إفريقيا الفعلي يكذ ِّب  رد الذي حدث للخطوط املمثلة ألورواب وآسيا. يؤك ِّد تشابلتأكيد، ولكن دون االنطالق املط  

املنحدر السطحي ألنَّ الصحة وطول العمر والتعليم أقل تكلفًة مما كاان من قبل، ورغم أنَّ سكان الدول األغىن يعيشون أطول عمومًا  
ندفع صعوًدا، أي يعيش اجلميع أطول )وهي عالقة يُطلق عليها منحىن بريستون، نسبًة إىل االقتصادي الذي اكتشفه(، إالَّ أنَّ املنحىن ي

بغض النظر عن الدخل. كان متوسط العمر املتوقع يف أغىن دولة منذ قرنني )هولندا( أربعني عاًما فقط، ومل يُكن أعلى من مخسة وأربعني  
  يقلسطى( أربعة ومخسون عاًما، وال  دولة يف العامل )مجهورية إفريقيا الو   أفقرعاًما يف أي دولة أخرى، أمَّا اليوم فمتوسط العمر املتوقع يف 

 يف أي دولٍة عن مخسة وأربعني عاًما.

رغم سهولة السخرية من الدخل القومي ابعتباره مقياًسا سطحيًّا ومادايًّ، إالَّ أنَّه يرتبط بكل مؤشرات االزدهار، كما سنرى مرارًا  
فرد من الناتج احمللي اإلمجايل يرتبط بطول العمر والصحة والتغذية،  وتكرارًا يف الفصول التالية، فمن األمور شديدة الوضوح أنَّ نصيب ال

  -يف املتوسط -بقيٍم أخالقية أمسى مثل السالم واحلرية وحقوق اإلنسان والتسامح. فالدول األغىن    طيرتبومن األمور األقل وضوًحا أنَّه 
ُتوض حرواًب بعضها مع بعض مبعدٍل أقل من غريها )يف الفصل احلادي عشر(، وهي أقل مياًل إىل أن متزقها احلروب األهلية )الفصل 

تظل كذلك )الفصل الرابع عشر(، وتتميز ابحرتام أكرب حلقوق اإلنسان )الفصل  احلادي عشر(، وأكثر مياًل إىل أن تصري دميقراطية و 
مواطنو الدول األغىن احرتاًما أكرب للقيم »التحررية« أو    كنُّ يَ الثاين عشر: يف املتوسط، أي أنَّ دول النفط العربية غنية ولكنَّها قمعية(. 

وحقوق املثليني والدميقراطية التشاركية ومحاية البيئة )الفصل العاشر والرابع عشر(، فمن مثل متتُّع النساء ابملساواة وحرية التعبري    ةالليربالي
غري املفاجئ أن تزداد الدول سعادًة كلما ازدادت غىن )الفصل الثامن عشر(، ولكن املفاجئ أهنَّا كلما ازدادت غىن، ازدادت ذكاءً!  

 .)الفصل السادس عشر(

  ،إىل السودان« هذه، حيث تقع الدول الفقرية العنيفة القمعية غري السعيدة على أحد الطرفني وعند تفسري متسلسلة »من الصومال  
الليربالية السعيدة على الطرف اآلخر، ال بد أن نذكر أنَّ االرتباط ال يعين السببية، وأنَّ هناك عوامل أخرى   املساملةوتقع الدول الغنية  

قد يكون هلا دور يف األمر، ولكن عندما حياول احملللون الكميون املقارنة بينهما، جيدون أنَّ التنمية  مثل التعليم واجلغرافيا والتاريخ والثقافة  
ألعضاء هيئة التدريس،    ااالقتصادية تبدو وكأهنَّا حمر ِّك رئيسي لرفاهة اإلنسان. تقول نكتة أكادميية قدمية إنَّ هناك عميد كلية يرأس اجتماعً 



حتقيق أمنية واحدة من بني ثالث أمنيات: إمَّا املال أو الشهرة أو احلكمة، فأجاب العميد وقال: »هذا  وفجأة ظهر جين ِّ وعرض عليه 
ا، أان ابحث، وكرَّسُت حيايت للفهم، سأختار احلكمة ابلتأكيد«. لوَّح اجلين بيده واختفى وسط الدخان، مث انقشع الدخان  سهل جدًّ

دقيقة، وأخريًا قال أحد األساتذة: »ماذا    ة، مث عشر دقائق، مث مخس عشر دقيقةيف فكره، مرت  غارقًا    ،رأسه بني يديه  واضعًاوظهر العميد  
 بعد؟ ماذا بعد؟« فتمتم العميد وقال: »كان ال بد أن أختار املال«.

  



 

 الفصل التاسع: 
 انعدام المساواة

»ولكن هل يذهب كل شيء إىل جيوب األغنياء؟« هذا سؤال من الطبيعي أن يُطرح يف الدول املتقدمة يف العقد الثاين من القرن احلادي  
والعشرين، مع اهلوس ابنعدام املساواة االقتصادية، إذ أطلق عليها البااب فرانسيس »أصل الشرور االجتماعية«، ودعاها ابراك أوابما ـب  

 2009بني عامي انعدام املساواة  اليت تشمل كلمة نيويورك اتميز ارق يف عصران«، وازدادت نسبة املقاالت املنشورة يف »التحدي الف
مقااًل. أصبحت احلكمة السائدة اجلديدة هي أنَّ القلة الغنية اليت متث ِّل نسبة   73من بني كل   1بلغت  إذ بعشرة أضعاف،  2016و
يف حماولٍة لنمو االقتصادي خالل العقود األخرية، وكل من سواهم يغرق ببطٍء أو يصارع املياه  % من الناس قد استحوذت على كل ا1

يف   مسهًمايظل لانفجار الثروة الذي وثقناه يف الفصل السابق يستحق االحتفاء، مبا أنه مل يُكن    كان  ا. لو كان هذا ما حدث، ملللنجاة
 رفاهة البشر عموًما.

ة االقتصادية قضية ممي ِّزة لليسار الذي اختص هبا، مث اكتسبت أمهية ابرزة بعدما بدأ الكساد الكبري يف عام  لطاملا كان انعدام املساوا
، وهو الذي يعر ِّف نفسه  2016، وترشح بريين ساندرز للرائسة يف عام  2011، فأشعلت حركة »احتلوا وول سرتيت« يف عام  2007

و أخالقيًّا وال اقتصادايًّ طاملا متتلك قلٌة قليلة الكثري، بينما ال متتلك األكثرية سوى القليل  أبنه اشرتاكي والذي صرَّح أبنَّ »األمة لن تنج
جدًّا«. ولكنَّ الثورة أكلت أبناءها يف ذلك العام ودفعت حنو ترشح دوانلد ترامب الذي زعم أنَّ الوالايت املتحدة قد أصبحت »دولة 

%، وإمنَّا على اهلجرة والتجارة اخلارجية. التقى طرفا  1ت الطبقة العاملة على وول سرتيت والـ  عامل اثلث« ومل يُلقِّ ابللوم يف تناقص ثروا
الطيف السياسي، اليمني واليسار، ولكلٍ  منهما أسبابه املختلفة للغضب من انعدام املساواة االقتصادية، وساعد تشاؤمهما املشرتك بشأن  

 ا تطرفًا يف العصور احلديثة.االقتصاد احلديث يف انتخاب أكثر رؤساء أمريك

هل أشقى انعدام املساواة حقًّا أغلبية املواطنني؟ ال شك أنَّ انعدام املساواة قد زاد يف معظم الدول الغربية منذ وصوله إىل أدىن  
يف التفاوت بني األغىن وبني كل    ال سي ما، وخاصًة يف الوالايت املتحدة ودول أخرى متحدثة ابإلجنليزية،  1980مستوى له حوايل عام  

الذي يعين أنَّ   1الذي يعين أن ما ميتلكه اجلميع متساٍو، و 0قاس انعدام املساواة عادًة مبعامل جيين، وهو رقم يرتاوح بني  من سواهم. يُ 
وهو ما يشري إىل توزيع الدخل األكثر   0.25شخًصا واحًدا لديه كل شيء بينما ال ميتلك سواه شيئًا. )تتنوع قيم جيين عموًما من 

وهو ما يشري إىل توزيع غري متساٍو بدرجٍة هائلة   0.7لبلدان اإلسكندانفية بعد الضرائب واالستحقاقات، إىل يف ا هو  مساواةً، مثلما
يف عام   0.44يف جنوب إفريقيا(. ارتفع مؤشر جيين لدخل السوق )قبل الضرائب واالستحقاقات( يف الوالايت املتحدة من هو مثلما  

دام املساواة أيًضا بنسبة إمجايل الدخل الذي جينيه جزٌء ما )تقسيم كمي( من  . ميكن قياس انع2012يف عام  0.51إىل  1984
 1980يف املئة يف عام   8يف املئة، من   1منت حصة الدخل املتجه إىل الفئة األغىن من سكان الوالايت املتحدة، اليت متثل    .السكان

يف املئة   2يف املئة، من   1األغىن من بني هؤالء الذين ميثلون    الُعشر، يف حني منت احلصة املتجهة إىل 2015يف املئة يف عام   18إىل 
 يف املئة. 8لتصل إىل  



ال شك أنَّ بعض الظواهر اليت تندرج حتت عنوان انعدام املساواة )هناك الكثري من تلك الظواهر( خطرية وجيب تناوهلا، وإن كان  
امة اليت حتر ِّض عليها مث ل ترك اقتصادات السوق والتقدم التكنولوجي والتجارة اخلارجية. إنَّ ذلك فقط بغرض تعطيل األجندات اهلدَّ

طريقًة ميكن هبا أن تنعدم املساواة بينهم(،   999,999حتليل انعدام املساواة شديد التعقيد )يف سكان يبلغ عددهم مليون نسمة، توجد 
كثريًا من الناس أتثروا متاًما ابخلطاب الديستويب اليائس    وقد مأل هذا املوضوع كتبًا عديدة، وسأحتاج إىل فصٍل عن هذا املوضوع ألنَّ

 ألسباٍب كثرية. خطأوأصبحوا يرون انعدام املساواة عالمًة على إخفاق احلداثة يف حتسني احلالة البشرية، وهذا كما سنرى  

الدخل ليس مكو ِّاًن أساسيًّا من مكو ِّانت   إن نقطة البداية لفهم انعدام املساواة يف سياق تقدم البشر هو إدراك أنَّ انعدام املساواة يف
الرفاهة، فهو ليس كالصحة والرخاء واملعرفة واألمن والسالم وجماالت التقدم األخرى اليت أنظر فيها يف هذه الفصول، والسبب يف ذلك  

تْ  أرضيهما الصغريتني ابلكاد ما   عنه نكتة قدمية من عهد االحتاد السوفيييت وهي: كان إجيور وبوريس فالحني معدمني حيصدان من  عربَّ
ىن  يكفي إلطعام أسرتيهما، وكان الفرق الوحيد بينهما أنَّ بوريس كان ميتلك عنزة هزيلة. ويف أحد األايم، رأى إجيور جنيًة أخربته أن يتم 

 أمنية وستحققها له، فقال إجيور: »أمتىن أن متوت عنزة بوريس«.
مل يصبح أيسر حااًل، وإن كان إجيور قد أرضى حسده     أايًّ منهماا متساويني ولكن  واملقصود هبذه النكتة ابلطبع أهنَّما أصبح

الصادر    (On Inequality)  عن انعدام املساواةيف كتابه    (Harry Frankfurt)  اخلبيث. عربَّ الفيلسوف هاري فرانكفورت
عن هذه النقطة أيًضا مع فارٍق كبري، فقال فرانكفورت إنَّ انعدام املساواة ليس مستهجنًا من جانٍب أخالقي يف ذاته،   2005عام 

إذا عاش املرء حياًة طويلة مفعمة ابلصحة واملتعة واحلماس، فلن يكون من املهم من جانٍب أخالقي كم جيين   الفقر،فاملستهجن هو 
نفس  ، ليس من املهم أن ميتلك اجلميع  أخالقيةم وال عدد سياراهتم. كتب فرانكفورت: »من وجهة نظرٍ جريانك األثرايء وال حجم منزهل

امًا  ما يكفيفاملهم من الناحية األخالقية أن ميتلك اجلميع   األشياء، «. قد يكون الرتكيز ضيق األفق على انعدام املساواة االقتصادية هدَّ
 وريس بداًل من اكتشاف كيف ميكن أن حيصل إجيور على عنزة أخرى.ابلطبع إذا أهلاان وجعلنا نقتل عنزة ب

دودًا  ينبع اخللط بني الفقر وانعدام املساواة مباشرًة من مغالطة الكتلة اإلمجالية، وهي العقلية اليت تنظر إىل الثروة ابعتبارها مورًدا حم
على مقداٍر أقل.   ون ابلضرورةحيصلفإن  اآلخرين  دار أكثر،  كجثة حيوان جيب تقسيمها مبعادلة صفرية، فإذا حصل بعض األفراد على مق

فإن  الفقراء  والثروة كما رأينا ليست كذلك، فمنذ الثورة الصناعية ازدادت الثروة ازدايًدا مطرًدا، ويعين هذا أنَّه عندما يزداد األغنياء غىن،  
وليس من منطلق خلٍط  . وحىت اخلرباء يرد ِّدون مغالطة الكتلة اإلمجالية، من منطلق محاسة بالغية على ما يبدو  يغتنوا أيًضاأن  ميكن

 رأس املال يف القرن احلادي والعشرين (، الذي أصبح كتابه Thomas Pikettyمفاهيمي، كتب توماس بيكييت )
 (Capital in the Twenty-First Century،)    والذي حقق أعلى املبيعات، طلسم احلظ للضجة  2014الصادر عام

ميتلك  إذ ف األفقر من السكان اليوم يف نفس مستوى الفقر الذي كان فيه يف املاضي،  املثارة حول انعدام املساواة، وقال: »إنَّ النص
«، ولكنَّ الثروة اإلمجالية اليوم أكثر مما كانت  1910، متاًما كما كان ميتلكه يف عام  2010يف املئة من الثروة اإلمجالية يف عام   5ابلكاد  
 ر ميتلك نفس النسبة، فهو أغىن كثريًا وليس »يف نفس مستوى الفقر«.لو كان النصف األفق  ،بقدٍر هائل، إذًا 1910يف عام  

من عواقب مغالطة الكتلة اإلمجالية األكثر ضررًا هو االعتقاد أبنَّه إذا اغتىن بعض الناس، فال بد أن يكونوا قد سرقوا من اآلخرين  
ثناه ليالئم القرن احلادي  ، ويتضح سبب خطئه يف مثاٍل شهري تصوره الفيلسوف  خطأأكثر من نصيبهم، وهذا   روبرت نوزيك، ولكننا حدَّ

مليون نسخة ومت  400، اليت بيعت منها أكثر من  هاري بوتروالعشرين: يشمل مليارديرات العامل جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة رواايت  
دوالرات لالستمتاع    10حتويلها إىل سلسلة أفالم شاهدها عدد مقارب من املشاهدين. لنفرتض أنَّ هناك مليار شخص، دفع كلٌّ منهم  



ابح للمؤلفة، فأصبحت  أو بتذكرة سينما ملشاهدة أحد أفالم السلسلة، وذهب ُعشر األر هاري بوتر  بنسخة ورقية من إحدى رواايت  
مليارديرة، مما يزيد من نسبة انعدام املساواة، ولكنَّها جعلت الناس أفضل حااًل ال أسوأ )ال يعين هذا أنَّ كل شخص من األغنياء قد  

اليت أضافتها إىل جعل الناس أفضل حااًل(، وال يعين هذا أنَّ ثروهتا مستحقة نتيجة جهودها أو مهارهتا، وال مكافأة على املعرفة والسعادة  
العامل، ومل تصدر جلنٌة ما حكًما ابستحقاقها أن تكون بتلك الدرجة من الثراء، وإمنا نتجت ثروهتا عن قرارات طوعية اُتذها مليارات  

 مشرتي الكتب ومراتدي قاعات السينما.

فقد يكون أغلب الناس مثل إجيور وتتحدَّد  رمبا توجد ابلتأكيد أسباب للقلق بشأن انعدام املساواة يف ذاته وليس بشأن الفقر فقط،  
سعادهتم ابلفرق بينهم وبني املواطنني اآلخرين وليس مبدى جودة حاهلم يف املطلق. عندما يصبح األغنياء شديدي الغىن، يشعر كل من  

ة يف علم النفس االجتماعي، ويُطلق سواهم ابلفقر، لذا فإنَّ انعدام املساواة يقل ِّل من الرفاهة حىت لو أصبح اجلميع أغىن، وهذه فكرة قدمي
أن   عليها أمساء خمتلفة مثل نظرية املقارنة االجتماعية، أو اجلماعات املرجعية، أو قلق السعي إىل املكانة، أو احلرمان النسيب، ولكن جيب

قريتها، وفقدت نصف أطفاهلا    نضع الفكرة يف نصاهبا الصحيح. ُتيل معي امرأة جاهلة امسها »سيما« تعيش يف بلٍد فقري مقيَّدة حبدود
بفعل املرض، وستموت يف عمر اخلمسني، كما سيحدث ألغلب من تعرفهم، واآلن ُتيل »سايل«، وهي امرأة متعل ِّمة يف بلٍد غين وزارت  

جلائز أال  عدة مدن وحدائق وطنية، وشهدت منو أطفاهلا، وستعيش حىت عمر الثمانني، ولكنَّها عالقة يف الطبقة الوسطى الُدنيا. من ا
تكون »سايل« سعيدة، إلحباطها بسبب الثروة الظاهرية اليت لن حتصل عليها مطلًقا، ورمبا تكون حىت أتعس من »سيما« اليت تشعر  

ومن الضالل أن نتوصل إىل أننا من   ،ابالمتنان على النعم البسيطة، ومع ذلك، فمن اجلنون افرتاض أنَّ »سايل« مل تُكن أفضل حااًل 
 حناول حتسني حياة »سيما« ألنَّ هذا قد حيس ِّن حياة جرياهنا أكثر مما ال جيعلها أسعد. األفضل أال

بكل أتكيد. وعلى عكس االعتقاد السابق أبنَّ  أسعد  وهذه التجربة الفكرية جدلية على أي حال، ألنَّ »سايل« يف احلياة الواقعية  
واصلون إعادة ضبط مقياس سعادهتم الداخلية على هذا األساس مهما كان  الناس واعون ابملواطنني اآلخرين األغىن منهم لدرجة أهنم ي

مستواهم، فسنرى يف الفصل الثامن عشر أنَّ األشخاص األغىن واألشخاص الذين يعيشون يف دوٍل أغىن أسعد )يف املتوسط( من  
 األشخاص األفقر واألشخاص الذين يعيشون يف دوٍل أفقر.

هل ميكن أن يصريوا أكثر بؤًسا إذا ظل احمليطون  فما يصبحون أغىن وتصبح بلداهنم أغىن، ولكن حىت لو صار الناس أسعد عند
 ريتشارد ويلكينسون هبم أغىن منهم مع زايدة نسبة انعدام املساواة االقتصادية؟ يدَّعي اختصاصيا الوابئيات 

 (Richard Wilkinson)  وكيت بيكيت  (Kate Pickett)    مستوى الروحيف كتاهبما الشهري  (The Spirit Level)  
أنَّ الدول ذات املستوايت األعلى من انعدام املساواة يف الدخل هبا مستوايت أعلى أيًضا من جرائم القتل والسجن ومحل املراهقات  

طة وتعاطي املواد املخدرة، فانعدام املساواة  ووفيات األطفال الُرضَّع واألمراض اجلسدية والنفسية وغياب الثقة االجتماعية والسمنة املفر 
يف األمراض كما يقولون: جتعل اجملتمعات اليت تغيب فيها املساواة الناَس يشعرون أبهنَّم يُزج هبم يف منافسة على    يتسبباالقتصادية  

 السيطرة حيصل فيها الفائز على كل شيء، وجيعلهم التوتر والضغط مرضى ويدم ِّرون أنفسهم.

لى نظرية مستوى الروح »نظرية اليسار اجلديدة عن كل شيء«، وهي إشكالية كأي نظرية أخرى تقفز من ارتباطات  أُطلق ع
متشابكة إىل تفسرٍي أحادي السبب، فأواًل، ليس من الواضح أنَّ الناس يصابون بقلق املنافسة نتيجة وجود جي كي رولينج وسريجي برين  

ح االجتماعي أو العاطفي أو املهين، وُتتلف الدول األكثر مساواًة من الناحية االقتصادية مثل السويد  خالفًا ملنافسيهم احملليني على النجا 



عديدة أخرى غري توزيع الدخل، فالدول األكثر مساواًة تتسم   بَ وفرنسا عن الدول غري املتوازنة مثل الربازيل وجنوب إفريقيا يف جوان
عادة )أو أي بكوهنا أغىن وبتعليٍم أفضل وإدارٍة أفضل وأبهنَّا أكثر جتانًسا من الناحية الثقافية، ولذا فالربط األويل بني انعدام املساواة والس

لكون احلياة يف الدامنارك أفضل من احلياة يف أوغندا. كانت  صورٍة أخرى من صور اخلري االجتماعي( ال يُظهر سوى وجود عدة أسباب  
عينة ويلكينسون وبيكيت قاصرة على الدول املتقدمة، ولكنَّ االرتباطات حىت يف نطاق تلك العينة كانت عابرة، تظهر وُتتفي بناًء على  

اة، مثل سنغافورة وهونج هونج، تتمتع بصحٍة اجتماعية  ابنعدام املساو   املت سمةولكن   ،اختيار الدول اليت ستشملها العينة، فالدول الثرية
 مبساواٍة أكرب، مثل دول شرق أورواب اليت كانت شيوعية سابًقا.  املت سمةأفضل غالبًا من الدول األفقر  

مئيت ألف   قطع عاملا االجتماع جواناثن كيلي وماراي إيفانز الرابط السبيب بني انعدام املساواة والسعادة يف دراسٍة أجرايها على
شخٍص يف مثانية وستني جمتمعًا على مدار ثالثة عقود، )وسننظر يف كيفية قياس السعادة ومستوى الرضا عن احلياة يف الفصل الثامن  
عشر(، كانت العوامل الثابتة يف دراسة كيلي وإيفانز هي العوامل الكربى اليت من املعروف أهنا تؤثر يف السعادة ومنها: نصيب الفرد من  

 ناتج احمللي اإلمجايل، والعُمر، والنوع، واملستوى التعليمي، واحلالة االجتماعية، واملواظبة على الطقوس الدينية، ووجدت الدراسة أنَّال
ا  النظرية القائلة أبنَّ انعدام املساواة يتسبب يف التعاسة قد »حتطمت على صخرة احلقيقة«. ليس انعدام املساواة يف الدول النامية حمطمً 

عًا، فالناس يف اجملتمعات األقل مساواًة كانوا  ل يطغي على ما يشعر به الناس    األملإذ يشري الباحثان إىل أنَّ   أسعد،لمعنوايت، بل مشج ِّ
ه  تبار يف الدول الفقرية اليت تغيب فيها املساواة من حسٍد أو قلق بشأن السعي إىل املكانة أو حرماٍن نسيب، فُينظر إىل انعدام املساواة ابع

بشرى بوجود الفرص، وعالمة على أنَّ التعليم والطرق األخرى للحراك االجتماعي الصاعد قد تؤيت مثارها هلم وألطفاهلم. ويف الدول 
املتقدمة )عدا الدول الشيوعية سابًقا(، مل يصنع انعدام املساواة أي فرق أبي شكل. )ولكن يف الدول الشيوعية سابًقا، كانت آاثره 

، فانعدام املساواة أضر جبيل كبار السن الذين نشؤوا يف ظل الشيوعية، ولكنَّه إما ساعد األجيال األصغر أو مل يصنع فرقًا  ملتبسة قلياًل 
 يف حياهتم(.

أظهرت    العدل.تثري آاثر انعدام املساواة املتقل بة على الرفاهية خلطًا شائعًا آخر يف هذه النقاشات، وهو ربط انعدام املساواة بغياب  
يفض ِّلون تقسيم املكاسب ابلتساوي بني املشاركني حىت لو حصل اجلميع    -مبا يشمل األطفال-سات عديدة يف علم النفس أنَّ الناس  درا

يف النهاية على مقداٍر أقل، وأدَّى هذا ببعض علماء النفس إىل افرتاض وجود متالزمة يُطلق عليها »النفور من عدم املساواة«: وهي  
توزيع الثروة. ولكنَّ علماء النفس كريستينا ستارمانز ومارك شيسكني وبول بلوم ألقوا نظرة اثنية على هذه الدراسات  الرغبة الظاهرة يف 

الذين يشملون زمالءهم يف املخترب ومواطنني  -يف مقاٍل حديث بعنوان »ملاذا يفض ِّل الناس اجملتمعات غري املتساوية؟«، ووجدوا أنَّ الناس  
: أي أنَّ العالوات ذهبت إىل العاملني جبدٍ  أكثر، أو  عادلطاملا شعروا أنَّ التقسيم    غري املتساويلون التوزيع  يفض ِّ  -آخرين من بلدهم

 املساعدين األكرم، أو حىت الفائزين احملظوظني بيانصيٍب نزيه. توصل الباحثون يف النهاية إىل أنَّه »ال يوجد دليل حىت اآلن على أنَّ
رون أبي نفوٍر من عدم املساواة«، فالناس يرضون ابنعدام املساواة االقتصادية طاملا شعروا أبنَّ البلد تقوم على  األطفال أو البالغني يشع

انعدام املساواة تدور يف عقول الناس أكثر مما تفعل    أسبابأساس اجلدارة، ويغضبون عندما يشعرون بغري ذلك. إنَّ التصورات حول 
ثغرة للساسة كي يثريوا عواطف الناس ابالستفراد »ابلغشاشني« الذين أيخذون أكثر من حصتهم  انعدام املساواة. خيلق هذا  حقيقة

 العادلة مثل: املرتحبات من الشؤون االجتماعية، واملهاجرين، والدول األجنبية، واملصرفيني، واألغنياء الذين ينتمون إىل أقلية عرقية.

لنفس الفردي، فقد ارتبط أبنواع عديدة من االختالالت على النطاق اجملتمعي، مبا  إضافًة إىل آاثر انعدام املساواة فيما خيص علم ا
فيها الركود االقتصادي، واالضطراب املايل، والثبات االجتماعي بني األجيال، واستغالل النفوذ السياسي. جيب أن أنخذ هذه األضرار  



 هذه النقطة أيًضا، ويف احلالتني، أظن أنَّ توجيه إصبع االهتام إىل على حممل اجلد، ولكن ال جيب أن نقفز من االرتباط إىل السببية يف
مؤشر جيين بكونه السبب اجلذري العميق لكثرٍي من األمراض االجتماعية أقل فعاليًة من تركيز االنتباه على احللول لكلٍ  من هذه 

ركود االقتصادي، وتنظيم القطاع املايل للحد من االضطراب،  املشكالت، مثل: االستثمار يف األحباث والبنية التحتية من أجل اهلروب من ال
وتوسيع فرص احلصول على التعليم والتدريب على الوظائف من أجل تسهيل احلراك االقتصادي، والشفافية االنتخابية وإصالح نظام  

خبيٌث بصورٍة خاصة ألن إبمكانه تشويه    التمويالت للقضاء على استغالل النفوذ بطريقة غري شرعية، وهكذا. إنَّ أثر املال يف السياسة
كل سياسات احلكومة، ولكنه ال يساوي انعدام املساواة يف الدخل، فهذه مشكلة أخرى، ففي ظل عدم القيام إبصالح النظام االنتخايب،  

 يف املئة من الدخل القومي.  8 مأ  2التأثري يف الساسة سواء كانوا جينون  من  الداعمون األغىن    سيتمك ن

دام املساواة االقتصادية إذًا ليس أحد أبعاد رفاهة البشرية يف ذاته، وال جيب خلطه مع الفقر أو غياب العدل. لننتقل اآلن من  فانع
 .الداللة األخالقية النعدام املساواة إىل السؤال عن سبب تغريه مبرور الوقت

للحداثة، ال بد أنَّنا قد بدأان يف حالٍة أصلية من املساواة، ألنَّه عندما مل    إنَّ الرواية التارخيية األبسط عن انعدام املساواة أنَّه جاء مصاحبًا
  نصيب  من الال شيء، مث عندما ُصنِّعت الثروة، استطاع بعض الناس أن حيصلوا على  ةتُكن هناك ثروة، كان لدى اجلميع حصص متساوي

انعدام املساواة    زاد مستوىالصفر، ومع تزايد الثروة مبرور الوقت، أكثر من اآلخرين. فانعدام املساواة وفق هذه القصة قد بدأ من مستوى  
 أيًضا، ولكنَّ هذه القصة ليست صحيحة متاًما.

إنَّ البشر الذين يعيشون على الصيد ومجع الثمار يبدو أهنم يتمتعون بقدٍر كبري من املساواة، وهي احلقيقة اليت أهلمت ظهور نظرية  
بدائية«، ولكنَّ علماء اإلثنوغرافيا يشريون إىل أنَّ تلك الصورة عن املساواتية لدى العالفني مضللة. فأواًل: ماركس وإجنلز عن »الشيوعية ال

مجاعات الصيد ومجع الثمار املوجودة حىت اليوم واليت ميكننا دراستها طريقة احلياة اليت عاشها أسالفنا، ألنَّ هذه اجلماعات قد   ال متث ل
ٍض حدية ويعيشون حياة بدوية جتعل تراكم الثروة مستحياًل، كما أنَّ نقلها من مكاٍن آلخر كان سيصبح أمرًا  ُدفِّعت حنو العيش يف أرا

مزعًجا. ولكنَّ مجاعات الصيد ومجع الثمار املستقرة، مثل السكان األصليني لشمال غرب احمليط اهلادئ، الذي يفيض بسمك السلمون  
قق املساواة، بل ونشأت فيها طبقة من النبالء ابلوراثة متتلك عبيًدا وتكتنز وسائل الرتفيه وتتفاخر  والتوت واحليواانت ذات الفرو، مل تكن حت
. ويف حني أنَّ مجاعات الصيد ومجع الثمار البدوية تتشارك يف اللحوم، مبا أنَّ الصيد يتوقَّف  *بثروهتا يف احتفاالت البوتالتش املبهرجة

على احلظ غالبًا وأنَّ مشاركة املكسب يؤم ِّن اجلميع ضد األايم اليت يعودون فيها خاليي الوفاض، لكنَّ احتمالية أن يتشاركوا غذائهم  
يتوقَّف على اجملهود، وأنَّ املشاركة دون متييز ستسمح ابالنتفاع اجملاين. إذًا فانعدام املساواة  املكون من نبااتت أقل، مبا أنَّ مجع الثمار  

. وجد حبث حديث عن انعدام املساواة يف أشكال الثروة اليت ميكن ابنعدامهابدرجٍة ما أمٌر عام يف خمتلف اجملتمعات، وكذلك الوعي 
( أنَّ هذه اجملتمعات أبعد ما تكون عن والعَْلفحصنة والقوارب وعائدات الصيد صنعها يف جمتمعات الصيد ومجع الثمار )مثل األ

، وهو ما يقرب من قيمة الدخل املتاح لإلنفاق يف الوالايت املتحدة  0.33»الشيوعية البدائية«، فكان متوسط قيم جيين هلذه اجملتمعات  
 .2012يف عام  

)أي الفرق بني األغىن واألفقر(    املطلقةة وافرة؟ تكون زايدة انعدام املساواة  ماذا حيدث عندما يبدأ أحد اجملتمعات يف توليد ثرو 
ضرورًة رايضية تقريبًا، ففي ظل غياب هيئة توزيع الدخل اليت توز ِّع حصًصا متطابقة، يكون من احلتمي أن ينتهز بعض الناس الفرص  

 
 المترجمة.-هو احتفال عند السكان األصليين للشمال الغربي من كندا والواليات المتحدة تُقدم فيه الهدايا. * 



 هود، وسيحصدون عوائد غري متناسبة مع ما حيصده اآلخرون.ابجمل  مابملهارات أ  مكان ذلك ابحلظ أأاجلديدة أكثر من غريهم، سواء  

ا   النسبيةوليست الزايدة يف انعدام املساواة   )اليت تُقاس مبؤشر جيين أو ابحلصص من الدخل( ضرورًة رايضية، ولكن من احملتمل جدًّ
تقل فيها املساواة، ألنَّ بعض الناس يرتكون   مع ازدايد غىن الدولة، ال بد أنإن ه  حدوثها، وفًقا لفرضية االقتصادي سيمون كوزنتس، ف

الزراعة ويتجهون إىل أعمال ذات أجر أعلى يف حني يظل البقية يف بؤس الريف. ولكن يف النهاية، يرفع التيار كل القوارب معًا، فكلما  
، ويُطلق على القوس  Uال حرف  مشك ِّ  يرتاجع،ال بد أن   انعدام املساواةفإن  زاد عدد السكان الذين يتجهون إىل االقتصاد احلديث، 

 االفرتاضي ملستوى انعدام املساواة عرب األزمنة منحىن كوزنتس.

رأينا يف الفصل السابق مالمح من منحىن كوزنتس النعدام املساواة بني الدول. بينما اشتد عود الثورة الصناعية، قامت الدول 
ا مليء ابالختالفات،  األوروبية ابهلروب الكبري من الفقر العاملي، خمل ِّفًة و 

ً
راءها الدول األخرى، وكما قال ديتون: »العامل األفضل يصنع عامل

ن أما اهلروب فيتسبب يف انعدام املساواة«. مث مع استمرار العوملة ونشر املعارف العملية املول ِّدة للثروة، بدأت الدول الفقرية تلحق مب
المح اخنفاض مستوى انعدام املساواة العاملية يف انطالق الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول سبقتها فيما يُطلق عليه التقارب الكبري. ورأينا م

(، ويف تغري شكل توزيع الدخل العاملي من قوقعة صغرية إىل مجٍل ذي سنامني، إىل مجٍل وحيد السنام  2-8اآلسيوية )الشكل رقم 
 (.5-8( وعددهم )الشكل رقم 4-8فقٍر مدقع )الشكل رقم  (، ويف اخنفاض نسبة األشخاص الذين يعيشون يف3-8)الشكل رقم 

أي أنَّ الدول الفقرية تغتين أسرع مما تفعل الدول -وإلثبات أنَّ هذه املكاسب تشك ِّل حقًّا تراجعًا يف مستوى انعدام املساواة  
- 9كأهنَّا شخص. يوض ِّح الشكل رقم   فنحن حباجٍة إىل مقياٍس واحد جيمعهما سوايًّ، أي مؤشر »جيين« دويل يعامل كل دولة  -الغنية

يف عام   0.56عندما كانت كل الدول فقرية، إىل قيمة  1820املنخفضة يف عام   0.16أنَّ مؤشر جيين الدويل قد ارتفع من قيمة   1
ل إىل حدٍ  ما،  عندما كانت بعضها غنية، مث استقر وبدأ يهبط يف الثمانينيات كما تنبَّأ كوزنتس، ولكنَّ مؤشر جيين الدويل مضل ِّ  1970

مليون مواطن بنمي على سبيل    4ألنَّه حيسب التحسُّن يف مستوايت معيشة مليار مواطن صيين كأنه مساٍو للتحسُّن يف مستوايت معيشة  
مؤشر »جيين« دويل حسبه االقتصادي برانكو ميالنوفيتش، وفيه يتم حساب كل دولة ابلنسبة لعدد   1-9املثال. يوضح الشكل رقم 

 ، مما جيعل أثر البشر على االخنفاض يف مستوى انعدام املساواة أوضح.سكاهنا



 

ل ك ش ل م ا ق م :1-9 ر ا د ع ن ة ا ا او س مل ني ا ل ب دو ل ذ ا ن 1 م 8 2 ىت 0 2 ح 0 1 3 
البياانت خاصة بدخل األسرة يف   ،International inequality: OECD Clio Infra Project, Moatsos et al. 2014 املصادر:

  2013و  2012البياانت اخلاصة بعامي   ،Population-weighted international inequality: Milanović  2012خمتلف الدول. 
مة من برانكو ميالنوفيتش عن طريق التواصل الشخصي.  مقدَّ

سط الدخل ولكن مؤشر »جيين« الدويل يعامل كل الصينيني كأهنَّم جينون نفس القدر من املال، وكل األمريكيني كأهنَّم جينون متو 
األمريكي، وهكذا، ونتيجًة لذلك فهو يقل ِّل من تقدير مستوى انعدام املساواة لدى اجلنس البشري مبختلف جنسياته. ويصعب أكثر  

بنفس القيمة بغض النظر عن بلده، ألنَّه يستلزم مزج دخول أشخاص من  شخص  حساب مؤشر »جيين« العاملي الذي حُيتسب فيه كل  
تقديرين خمتلفني. يطفو اخلطَّان على ارتفاعات خمتلفة ألهنَّما قد مت معايرهتما   2-9ولكننا نظهر يف الشكل رقم  دوٍل متباينة سوايًّ،

ناعية،  ابلدوالر وتعديلهما ملراعاة تعادل القوة الشرائية يف أعوام خمتلفة، ولكنَّ ميلهما يشك ِّل منحىن كوزنتس بدرجٍة ما، فبعد الثورة الص
، مث بدأ يف اهلبوط. يوض ِّح منحنيا »جيين« الدويل والعاملي أنَّه  1980ملساواة العاملية مبعدٍل اثبت حىت حوايل العام  زاد مستوى انعدام ا

ولكنَّ  مستوى انعدام املساواة يف العامل يف تراجع.على الرغم من القلق بشأن ارتفاع مستوى انعدام املساواة بني الدول الغربية، إالَّ أنَّ 
 توية للتعبري عن حالة التقدم، فاألمر املهم يف تراجع مستوى انعدام املساواة هو أنَّه يعين الرتاجع يف مستوايت الفقر.هذه طريقة مل

 المساواة بين الدولانعدام  
ح حسب عدد السكان(  )مرجا

 انعدام المساواة بين الدول
ح حسب عدد السكان(  )مرجا
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ل ك ش ل م ا ق م :2-9 ر ا د ع ن ة ا ا او س مل ني ا ل ب دو ل ذ ا ن 1 م 8 2 ىت 0 2 ح 0 1 3 
، ويوض ِّحه املنحىن األمين 1990يوض ِّح املنحىن األيسر الدخل املتاح لإلنفاق للفرد ابلدوالر الدويل لعام  .Milanović  2016, fig. 3.1 املصدر:

 ، وجيمع املسوح اليت أجريت على األسر على الدخل املتاح لإلنفاق للفرد واستهالكه.2005ابلدوالر الدويل لعام 

املساواة بني الدول املتقدمة مثل الوالايت املتحدة واململكة املتحدة، وسنعرض قيم هاتني  كان ما أطلق جرس اإلنذار مؤخرًا هو انعدام  
. حىت وقٍت قريب، كانت الدولتان تشك ِّالن قوس كوزنتس، مث ارتفع  3-9الدولتني حسب مؤشر جيين لسنوات طويلة يف الشكل رقم 

جييًّا يف البداية يف أواخر القرن التاسع عشر، مث هبط حبدة يف منتصف  مث بدأ يهبط تدر   ،مستوى انعدام املساواة خالل الثورة الصناعية
 تقريبًا ارتد مستوى انعدام املساواة لريتفع يف شكٍل خمتلف عن منحىن كوزنتس. لنفحص كل جزٍء تباعًا. 1980يف  و القرن العشرين،  
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ل ك ش ل م ا ق م :3-9 ر ا د ع ن ة ا ا او س مل ة يف ا ك ل م مل ة ا د ح ت مل ت ا اي ال لو ا ة و د ح ت مل ة ا ي ك ي مر أل ذ ا ن  1688 م

ىت 2 ح 0 1 3 
 ، الدخل املتاح لإلنفاق للفرد.Milanović  2016, fig. 2.1 املصدر:

ارتفاع مستوى انعدام املساواة واخنفاضه يف القرن التاسع عشر توسع االقتصاد وفق افرتاض كوزنتس، مما جيذب مزيًدا من  يعكس  
الناس إىل مهٍن حضرية تلزمها املهارات، ومن مث فهي ذات أجور أعلى، ولكن كانت هناك أسباب مفاجئة للهبوط الشديد يف القرن  

، إذ يتداخل هذا اهلبوط مع احلربني العامليتني، وال تُعد هذه مصادفة، -ة الكربى أو الضغط الكبريالذي أُطلق عليه التسوي-العشرين  
م أصول الدائنني، وحتث األغنياء على حت مل فاحلروب الكربى تساوي توزيع الدخل غالبًا، وتدم ِّر احلروب رأس املال املول ِّد للثروة، وتضخ ِّ

وزيعها على رواتب اجلنود وعمال الذخرية، مما زاد بدوره من الطلب على العمالة يف بقية قطاعات  الضرائب األعلى، اليت تعيد احلكومة ت
 االقتصاد.

تُعد احلروب شكاًل واحًدا فقط من أشكال الكوارث اليت ميكنها خلق املساواة مبنطق إجيور وبوريس، فيحدد املؤرخ والرت شايدل  
ة الشعبية، والثورات التحولية، واهنيار الدول، واألوبئة الفتاكة. تسبب هؤالء الفرسان األربعة  »فرسان التسوية األربعة«، وُهم حروب التعبئ

يف إابدة الثروة )وكذلك األشخاص الذين كانوا ميلكوهنا يف الثورات الشيوعية(، فضاًل عن خفض مستوايت انعدام املساواة عرب قتل أعداد  
لناجني. خيُلص شايدل إىل أنَّ: »من األفضل أن يتذكر كل من يقد ِّر املزيد من املساواة  كبرية من العمال، مما نتج عنه زايدة أجور ا

 االقتصادية أهنَّا مل أتتِّ دون أسى إال يف بعض االستثناءات النادرة للغاية، فاحذر ما تتمناه«.

وايت انعدام املساواة، فكما رأينا  ينطبق حتذير شايدل على مدى التاريخ، ولكنَّ احلداثة قد أنتجت طرقًا أقل خطرًا خلفض مست

 إنجلترا/المملكة المتحدة
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ا لإلنفاق على األفراد  فإن  مثاًل   اقتصاد السوق هو الربانمج األفضل الذي نعرفه خلفض مستوى الفقر يف دولٍة أبكملها، ولكنَّه ليس معدًّ
وقليلي احلظ، واآلخرين الذين ال يتمتعون  يف تلك الدولة ممن ليس لديهم ما يقد ِّمونه يف املقابل مثل: الصغار، واملسنني، واملرضى،  

كننا هنتم  ابملهارات والعمل القي ِّم لآلخرين مبا حيق ِّق هلم دخاًل كرميًا يف املقابل. )وبعبارٍة أخرى، فإنَّ اقتصاد السوق يضاعف املتوسط، ول
مني أنفسهم يف حالة إذا أصبحوا فقراء يف أي أيًضا ابلتباين واملدى(. مع توسع دائرة التعاطف لتتجاوز الفقراء )ومع رغبة الناس يف أت

للتخفيف من حدة ذلك الفقر. ال بد أن أتيت تلك    -أي األموال احلكومية-وقٍت(، أصبح الناس خيص ِّصون جزءًا من مواردهم اجلماعية  
دية، ولكنَّها يف أغلب الدول أتيت املوارد من مكاٍن ما، رمبا أتيت من ضرائب على املبيعات أو على الشركات، أو من صناديق الثروة السيا

ة  من ضرائب الدخل املتدرجة، اليت يدفع وفقها املواطنون األغىن نسبة أعلى ألهنَّم ال يشعرون ابخلسارة حبدة كاآلخرين. النتيجة النهائي 
 ا اخنفضت القمة عمليًّا.هي »إعادة التوزيع«، ولكنَّ هذا خطأ يف التسمية، ألنَّ اهلدف هو رفع القاعدة وليس خفض القمة، حىت إذ

أولئك الذين يدينون اجملتمعات الرأمسالية احلديثة بسبب قسوهتا على الفقراء ال يعون على األرجح مدى قلة ما كانت تنفقه  
ى الفقراء أقل يف اجملتمعات قبل الرأمسالية يف املاضي على إغاثة الفقراء، مل يقتصر األمر على أهنَّم كانوا ميتلكون مقدارًا متاًحا لإلنفاق عل

: إذ أنفقت الدول األوروبية من عصر النهضة حىت بداية القرن  كثريًااملطلق، وإمنا أيًضا كانوا ينفقون نسبًة أقل من ثروهتم، نسبًة أقل  
من الدول والفرتات    جتها احمللي اإلمجايل على إغاثة الفقراء والتعليم والتحويالت االجتماعية، ويف كثريٍ انيف املئة من    1.5العشرين متوسط  

 الزمنية، مل ينفقوا أي شيء على اإلطالق.

ن  ومن األمثلة األخرى على التقدم، ما يُطلق عليه أحيااًن الثورة املساواتية، وهو أنَّ اجملتمعات احلديثة ُتص ِّص اآلن قسًما كبريًا م 
أنَّ اإلنفاق االجتماعي قد بدأ يف منتصف القرن    4-9ثروهتا للصحة والتعليم ومعاشات التقاعد وإعاانت الدخل. يوض ِّح الشكل رقم 

العشرين )يف الوالايت املتحدة بربانمج »الصفقة اجلديدة« يف الثالثينيات، ويف الدول املتقدمة األخرى مع هنوض »دولة الرفاه« بعد  
 لي اإلمجايل.يف املئة من الناتج احمل 22احلرب العاملية الثانية(، وحيتل اإلنفاق االجتماعي اآلن متوسط  
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ل ك ش ل م ا ق ق :4-9 ر ا ف ن إل ي ا ع ا م ت ج ال ل يف ا ة دو م ظ ن ن م او ع ت ل ة ا ي م ن ت ل ا ن يف و ا د ي مل ي ا د ا تص ق ال  ا

ذ ن 1 م 8 8 ىت 0 2 ح 0 1 6 
ومنظمة التعاون والتنمية   Lindert 2004، بناءً على بياانت من Our World in Data ،Ortiz-Ospina & Roser 2016b املصدر:

وثالثني دولة دميقراطية تتبع  ا. تشمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مخسً 2017، و2014و 1985( OECD) يف امليدان االقتصادي
 نظام اقتصاد السوق.

، من القتال وحفظ األمن والنظام إىل الرعاية، وخضعت احلكومات هلذا  أعاد انطالق اإلنفاق االجتماعي حتديد مهمة احلكومة
التحول ألسباب عدة، فاإلنفاق االجتماعي يلق ِّح املواطنني ضد إغواء الشيوعية والفاشية، وبعض املنافع مثل التعليم العاملي والصحة 

فحسب. توجد برامج كثرية تؤم ِّن املواطنني ضد األضرار اليت ال  العامة متث ِّل خريًا عاًما يستفيد منه اجلميع وليس املنتفعون املباشرون 
يستطيعون أو ال يريدون أتمني أنفسهم ضدها )ومن هنا جاءت الكناية »شبكة األمان االجتماعي«(، وترضي مساعدة احملتاجني ضمري  

ألنَّه سرق   *حىت املوت، أو أن يُسجن جان فاجلان  *الصغرية«اإلنسان املعاصر، الذي ال ميكنه حتمل فكرة أن تتجمد »ابئعة الثقاب  
 *.66اخلبز لينقذ أخته اجلائعة، أو أن يدفن جود جده على جانب الطريق رقم 

)بعد اقتطاع حصة السلطة البريوقراطية(، فاإلنفاق االجتماعي    ممبا أنَّه من غري املنطقي أن يرسل اجلميع مااًل إىل احلكومة مث يُرد إليه
ريقة جتعله يساعد الناس الذين ميتلكون قدرًا أقل من املال، على حساب األشخاص الذين ميتلكون قدرًا أكثر من املال، وهذا  ُمصمم بط

ق احلر  هو املبدأ املعروف إبعادة التوزيع، أو دولة الرفاه أو الدميقراطية االجتماعية أو االشرتاكية )وهي تسمية مضللة ألنَّ رأمسالية السو 
بطريقة ُتف ِّض مستوى انعدام املساواة أم ال، فهذا    امصممً كان اإلنفاق االجتماعي  أأي قدر من اإلنفاق االجتماعي(. سواء  تتوافق مع  

ر زايدة النفقات االجتماعية منذ الثالثينيات حىت السبعينيات جزءًا من أسباب تراجع مؤشر جيين.  أحد آاثرها، ويفس ِّ

ا من التقدم سنقابله جمدًدا يف الفصول الالحقة. رغم أنَّين أخشى أي تصور للحتمية التارخيية  يظهر اإلنفاق االجتماعي جانبًا غريبً 
ة، ومع أو القوى الكونية أو »أقواس العدالة« الصوفية، إالَّ أنَّ بعض أنواع التغريات االجتماعية تبدو فعاًل وكأهنَّا بفعل قوة خارقة عنيد

فصائل احملددة بقوة شديدة، ولكن يتضح أنَّ املقاومة عبثية. واإلنفاق االجتماعي مثال على  استمرار هذه التغريات، تعارضها بعض ال
يف املئة من انجتها احمللي اإلمجايل   19ذلك، تشتهر الوالايت املتحدة مبقاومة أي شيء يُنذر إبعادة التوزيع، ومع ذلك فهي ُتص ِّص 

قصارى جهودهم، إالَّ أنَّ اإلنفاق استمر يف الزايدة والتوسع، وأحدث هذه   للخدمات االجتماعية، ورغم بذل احملافظني والتحرريني
ي  التوسعات برانمج إعانة األدوية املوصوفة الذي طرحه جورج بوش االبن، وخطة التأمني الصحي »أوابما كري« املسمَّاة تيمنًا أبوابما الذ 

 طرحها.

أعلى مما يبدو عليه، ألنَّ كثريًا من األمريكيني جُيربون على دفع مقابل الرعاية  إنَّ اإلنفاق االجتماعي يف الوالايت املتحدة ابلتأكيد  
الصحية والتقاعد وإعاانت العجز من خالل جهة عملهم وليس احلكومة، وعند إضافة هذا اإلنفاق االجتماعي ذي اإلدارة اخلاصة إىل 

املرتبة الثانية من بني دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  العام، تنتقل الوالايت املتحدة من املرتبة الرابعة والعشرين إىل  
 بعد فرنسا.
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اإلنفاق االجتماعي، فقد أُطلق على الضمان    حيبونرغم كل احتجاجات الناس على احلكومة الضخمة والضرائب املرتفعة، إالَّ أهنَّم  
 الساسة إذا اقرتبوا منه ماتوا. قيل يف األساطري إنَّ أحد الناخبني الغاضبني  االجتماعي »القضيب الثالث« لقطار السياسة األمريكية، ألنَّ

حذر ممث ِّليه يف أحد اجتماعات جملس البلدية قائاًل: »كفوا أيدي حكومتكم عن برانمج الرعاية الطبية« )مشريًا إىل برانمج احلكومة  
، جعل احلزب اجلمهوري إلغاءه قضيتهم املقدسة، ولكنَّ كل هجماهتم  «أوابما كريللتأمني الصحي لكبار السن(. مبجرد مترير برانمج »

صدها املواطنون الغاضبون يف اجتماعات جمالس البلدية واملشر ِّعون اخلائفون من حنقهم.    2017عليه بعد احلصول على الرائسة يف عام  
 الصحية والتفاخر بنظام الرعاية الصحية.إنَّ أبرز نشاطني للتسلية يف كندا )بعد اهلوكي( مها الشكوى من نظام الرعاية  

تبخل الدول النامية اليوم، كما كانت تفعل الدول املتقدمة منذ قرٍن، على اإلنفاق االجتماعي، فإندونيسيا على سبيل املثال تنفق  
ولكن كلَّما ازدادت الدول غىن،  يف املئة، 7يف املئة، يف حني تنفق الصني   2.5يف املئة من انجتها احمللي اإلمجايل، وتنفق اهلند   2عليه  

، ضاعفت املكسيك نسبة إنفاقها االجتماعي خبمسة  2012و 1985ازدادت سخاءً، وهي ظاهرة امسها قانون فاجنر. بني عامي  
ية،  يف املئة، يبدو أنَّ قانون فاجنر ليس حكاية حتذيرية من تغطرس احلكومة وتضخم البريوقراط 16أضعاف، والنسبة يف الربازيل اآلن  

عن التقدم. وجد االقتصادي ليوانردو برادوس دي ال إسكوسورا صلًة قوية بني النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل اليت   وإمنَّا تعبري
ونتيجتها   2000و 1800إحدى دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي للتحويالت االجتماعية بني عامي  خص صتها

أي دول متقدمة دون إنفاق اجتماعي  -على مقياس مركَّب للرخاء والصحة والتعليم. إنَّ عدد الدول اليت تعيش يف جنة التحرريني يف العامل  
 لطبع.صفر، وهلذا داللة اب  -يُذكر

يف املئة وقد يهبط    25تظل الصلة بني اإلنفاق االجتماعي والرفاهة االجتماعية قوية حىت نقطة معينة، فيستقر املنحىن عند حوايل  
مع ارتفاع النسب، فاإلنفاق االجتماعي له جوانب سلبية مثل كل شيء آخر، إذ قد يصنع كل هذا التأمني »خطرًا أخالقيًّا« كأن  

عليهم أو خياطروا حبماقٍة، معتمدين على أن تنقذهم جهة التأمني إذا فشلوا، ومبا أنَّ أقساط التأمني جيب أن تغطي  يرتاخى املؤمَّن 
فإن  النظام  املدفوعات، فإذا أخطأ اخلرباء األكتواريون يف األرقام أو تغريت األرقام مبا يؤدي إىل دفع أموال أكثر من األقساط املدفوعة، 

كون اإلنفاق االجتماعي يف الواقع مثل التأمني متاًما، وإمنَّا يكون مزجيًا من التأمني واالستثمار والصدقة، ومن مث ميكن أن ينهار. ال ي
يعتمد جناحه على مدى شعور املواطنني بكوهنم جزءًا من جمتمٍع واحد، وميكن أن يتأزم هذا الشعور ابلزمالة عندما يكون املنتفعون به  

ت العرقية بقدٍر غري متناسب. تشك ِّل هذه التوترات جزءًا أصياًل من اإلنفاق االجتماعي وستظل دائًما حمل نزاع  من املهاجرين أو األقليا
،  ا سياسي، ورغم عدم االتفاق على »قدٍر صحيح«، إالَّ أنَّ كل الدول املتقدمة قررت أنَّ منافع التحويالت االجتماعية تتجاوز تكاليفه 

 ما، مستندًة إىل ثروهتا اهلائلة.  واستقرت على قدٍر كبري بدرجةٍ 

، وهو ظهور انعدام املساواة يف الدول الثرية،  3-9لنكمل جولتنا يف اتريخ انعدام املساواة ابالنتقال إىل اجلزء األخري من الشكل رقم 
. هذه هي التنمية اليت أوحت للناس أبنَّ احلياة قد أصبحت أسوأ للجميع عدا أغىن األغنياء، خيالف  1980الذي بدأ يف حوايل العام  

د منحىن كوزنتس، الذي كان من املفرتض وفقه أن يستقر مستوى انعدام املساواة يف توازٍن عند نقطة منخفضة، ومت تقدمي  هذا االرتدا
تفسريات كثرية هلذه املفاجأة. كانت القيود املفروضة يف زمن احلرب على التنافس االقتصادي متماسكة لدرجة أهنَّا جتاوزت زمن احلرب  

ها تالشت أخريًا، ممَّا منح األغنياء احلرية يف أن يزدادوا غىن من دخلهم من االستثمارات، وأن يفتحوا ساحة دينامية  العاملية الثانية، ولكنَّ 
هة  للتنافس االقتصادي حيصل فيها الفائز على كل األرابح. وأبطأ التحول األيديولوجي املرتبط بروانلد رجيان ومارجريت اثتشر احلركة املتج 

أكرب ممول بضرائب مفروضة على األغنياء وأسهم يف آتكل األعراف االجتماعية املناهضة للرواتب الباهظة والثروة    حنو إنفاٍق اجتماعي



  الظاهرة للعيان. ومع زايدة العزوبية والطالق، يف الوقت الذي جيين فيه أزواج كثٌر راتبني كبريين، أصبح من احلتمي أن يزيد التباين يف
 لو كانت الرواتب ظلَّت كما كانت. أعادت »الثورة الصناعية الثانية« املدفوعة ابلتكنولوجيا اإللكرتونية  الدخل بني أسرٍة وأخرى، حىت

االرتفاع »الكوزنتسي« عرب خلق طلٍب على املهنيني ذوي املهارات العالية، الذين ابتعدوا عن األشخاص ذوي املستوى التعليمي األقل،  
على الوظائف اليت تتطلب مستوى تعليميًا أقل. أاتحت العوملة للعمال يف الصني واهلند وأماكن  يف نفس الوقت الذي قضت فيه األمتتة  

ل  أخرى أن يقد ِّموا أسعارًا أقل من نظرائهم األمريكيني يف سوق عمالة على نطاٍق عاملي، واهنزمت الشركات احمللية اليت مل تستطِّع استغال 
عار. ويف الوقت نفسه، أصبح الناتج الفكري ألجنح احملللني ورواد األعمال واملستثمرين  فرص العمالة اخلارجية يف املنافسة على األس

 واملبدعني متاًحا بصورٍة متزايدة يف سوق ضخمة عاملية. يُسرَّح العامل يف شركة بونتياك بينما تصبح جي كي رولينج مليارديرة.

تراجع مستوايت انعدام املساواة على مستوى  -ثني عاًما املاضية مجع ميالنوفيتش بني االجتاهني يف انعدام املساواة خالل الثال
م »منحىن  5-9يف رسٍم بياين واحد على شكل فيٍل )الشكل رقم   -العامل، وارتفاع مستوايت انعدام املساواة بني الدول الغنية (. يقس ِّ

إىل األغىن، ويوض ِّح ابلرسم مقدار ما حقَّقته كل جمموعة  النمو« هذا سكان العامل إىل عشرين تقسيًما كميًّا أو جمموعة عددية، من األفقر  
 )قبل الكساد الكبري مباشرةً(. 2008)قبل سقوط جدار برلني مباشرةً( و 1988أو خسرته من دخٍل للفرد بني عامي  
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الفكرة املبتذلة عن العوملة هي أهنَّا تصنع راحبني وخاسرين، ويعرضهم املنحىن على شكل الفيل على هيئة »قمم« و»أودية«، وهو  
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شمل حوايل سبعة أعشار سكان العامل، من »الطبقة الوسطى يكشف أنَّ الراحبني هم أغلب البشر. يتكون الفيل )جسمه ورأسه(، الذي ي
يف املئة يف  60و 40العاملية الناشئة«، وهي ابألساس يف آسيا، إذ شهدت على مدار هذه الفرتة زايدات تراكمية بنسبة ترتاوح بني  

، والذين ارتفع دخلهم أيًضا ارتفاعًا  يف املئة 1دخلها الفعلي. ويتكون طرف خرطوم الفيل من أغىن سكان العامل الذين يشكلون نسبة  
حسنًا أيًضا، بينما نرى  قد أبلت هذه الفئة   فيُظهر أنيف املئة،  4كبريًا، أما بقية اخلرطوم الذي يشمل الفئة اليت تليهم وتشك ِّل نسبة  

الوسطى الدنيا من العامل الغين، اليت رحبت أقل »اخلاسرين« يف لعبة العوملة: وُهم الطبقة   85عند ثنية اخلرطوم عند حوايل الدرجة املئوية  
يف املئة، وهي اليت تركز عليها املخاوف اجلديدة بشأن انعدام املساواة: »الطبقة الوسطى اجملوفة«، أنصار ترامب، األشخاص   10من 

 الذين خلَّفتهم العوملة وراءها.

ميث ِّل تذكِّرة واضحة آباثر العوملة )وهو يُكو ِّن حديقة حيوان مجيلة مع  مل أستطِّع أن أقاوم رسم أبرز فيٍل من قطيع ميالنوفيتش، ألنَّه  
(. ولكنَّ املنحىن يصو ِّر العامل كأنَّه أقل مساواًة مما هو عليه ابلفعل، ويرجع هذا لسببني،  3-8اجلمل واجلمل وحيد السنام يف الشكل رقم 

، اليت حدثت يف اتريٍخ الحق هلذا الرسم البياين، موازنة العامل. يشري ميالنوفيتش  2008األول هو أنَّه من اآلاثر الغريبة لألزمة املالية يف عام  
يف املئة، ولكنَّ  1أنَّ الكساد الكبري كان يف احلقيقة كساًدا يف دول مشال األطلسي، فنقص دخل أغىن سكان العامل الذين يشك ِّلون 

ف يف الصني(، وبعد ثالث سنوات من االزمة ما زلنا نرى هذا الفيل، ولكنَّه دخل العاملني يف أماكن أخرى ارتفع ارتفاعًا كبريًا )وتضاع
 قد خفض طرف خرطومه قلياًل بينما قوَّس ظهره ألعلى مبقدار الضِّعف.

األمر اآلخر الذي يشو ِّه شكل الفيل هو نقطة مفاهيمية تضلل كثريًا من النقاشات عن انعدام املساواة، ما الذي نعنيه عندما نقول  
يف املئة األغىن«؟ تستخدم أغلب توزيعات الدخل ما يطلق عليه االقتصاديون البياانت اجملهَّلة، أي تتبَّع   1مس األفقر« أو »الـ »اخلُ 

عاًما يف عام   30املدى اإلحصائي وليس األشخاص احلقيقيني. لنفرتض أنين قلت لك إنَّ عُمر املواطن األمريكي املتوسط تراجع من  
، لو كانت أول فكرة خطرت ببالك هي »ايللعجب! كيف أصبح هذا الرجل أصغر؟« فقد خلطَت 1970ا يف عامً  28إىل  1950

« كانت  2008يف املئة األغىن يف عام   1بني أمرين، فاملتوسط مرتبة وليست شخًصا. يرتكب القراء نفس املغالطة عندما يقرؤون أنَّ »الـ  
«، ويستنتجون أنَّ جمموعة من األشخاص األغنياء  1988يف املئة األغىن يف عام  1  يف املئة من رواتب »الـ 50رواتبهم أعلى بنسبة  

ازدادت غىن اثنيًة مبقدار النصف. يدخل الناس شرائح الدخل املختلفة وخيرجون منها، ويتغري الرتتيب، لذا فإننا ال نتحدث ابلضرورة عن 
 جملموعات اإلحصائية األخرى.نفس األفراد، وينطبق األمر نفسه على »اخلُمس األفقر« وكل ا

ليست البياانت غري اجملهَّلة أو الطولية، اليت تتبَّع أشخاًصا على فرتاٍت زمنية، متاحة يف معظم الدول، لذا فعل ميالنوفيتش اثين  
بفقراء غاان   1988أفضل شيء ميكنه فعله وتتبَّع تقسيمات كمية فردية يف دوٍل حمددة، كي ال تتم املقارنة مثاًل بني فقراء اهلند يف عام  

ذيل وفخذ أكثر ارتفاعًا، ألنَّ الطبقات األفقر يف دوٍل ب، ومع ذلك حصل أيًضا على نتيجة على شكل فيل، ولكنَّه كان  2008  يف عام
أي أنَّ العوملة أفادت الطبقتني الُدنيا والوسطى يف الدول الفقرية، والطبقة العليا  -عديدة خرجت من الفقر املدقع. يظل النمط كما هو  

 ولكنَّ االختالفات أقل حدة.  -أكثر مما أفادت الطبقة الوسطى الُدنيا يف الدول الغنية  يف الدول الغنية،

املساواة    واآلن بعد أن اطلعنا على اتريخ انعدام املساواة ورأينا القوى اليت حتركه، ميكننا تقييم االدعاء القائل أبَّن زايدة مستوايت انعدام
ع العامل يزداد سوءًا، وأنَّ األغنياء فقط ُهم من ازدهروا، يف حني أنَّ مجيع من سواهم يف حالة خالل العقود الثالث املاضية تعين أنَّ وض

رى  ركوٍد أو معاانة. ازدهر األغنياء ابلتأكيد أكثر من أي فئة أخرى، ورمبا أكثر مما كان ينبغي هلم، ولكنَّ االدعاء اخلاص ابلفئات األخ 



 اجلمل  وحتول حااًل، أفضل  أصبحت  البشري  اجلنس  فأغلبية  ككل،  العامل  بشأن خطأ  أنَّه  أبرزها كلها ليس دقيًقا، جملموعٍة من األسباب،
  خيتفي،  ورمبا  شديًدا  اخنفاًضااخنفض    املدقع  الفقر  ومعدل  حقيقي،  فيلٍ   حجم  يساوي  الفيل  وحجم  واحد،  سنامٍ   ذي  مجلٍ   إىل  السنامني  ذو

  الُدنيا الوسطى الطبقة  حساب على غىن  ازدادوا قد  العامل  فقراء أنَّ الصحيح  من. تراجعٍ  يف الدول  وبني  العاملي  املساواة  انعدام  ومعامل
  نفك ِّر  عامليون  مواطنون  أنَّنا مبا ولكنَّ   تستحق،  ال  املبادلة  هذه أبنَّ  علنًا  ألصر ِّح  كنتُ   رمبا  أمريكيًّا،  سياسيًّا  كنتُ   ولو ما،  بقدرٍ   األمريكية

 .تستحق  املبادلة هذه  إنَّ  أنقول  أن  فعلينا  ككل،  البشرية يف
ليست مماثلة للرتاجع يف مستوايت    زايدات الدخل املعتدلةفإن   ولكن حىت يف الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى الُدنيا يف الدول الغنية،  

اجملزية  املعيشة. تقارن النقاشات احلالية النعدام املساواة غالبًا احلاضر بعصٍر ذهيب كانت فيه وظائف العمالة اليدوية احملرتمة ذات األجور  
قة العاملة يف تلك احلقبة، يف كلٍ  من  اليت ألغتها األمتتة والعوملة. تتوارى هذه الصورة الشاعرية خلف التصوير املعاصر لقسوة حياة الطب

  ملايكل هارينجتون 1962املنشور عام  (The Other America)ى أمريكا األخر مثل كتاب »الفضائح« الصحافية 
(Michael Harrington)،  على ضفة النهر  واألفالم الواقعية مثل(On the Waterfront)  الياقة الزرقاء )، وBlue 

Collar)  ، عامل املنجمإبتة  و  (Coal Miner’s Daughter)  ،نورما راي و  (Norma Rae).    تواجه املؤرخة ستيفاين
 اليت تكشف زيف احلنني إىل اخلمسينيات، هذه التصورات ابألرقام:  ،(Stephanie Coontz)  كونتز

يف منتصف اخلمسينيات، ويف ظل غياب    ءَ مليون شخص، من األمريكيني فقرا 50و 40يف املئة، أي ما بني   25كان 
قسائم الطعام وبرامج اإلسكان، كان هذا الفقر قاسيًا جدًّا، وحىت يف هناية اخلمسينيات، كان ثُلث األطفال األمريكيني  

، أي أقل كثريًا  1958دوالٍر يف عام   1000عاًما أقل من  56فقراء. كان دخل ستني يف املئة من األمريكيني األكرب من  
ًا عن حالة الطبقة الوسطى وهو ما بني  من   مل يُكن لدى أغلبية املسنني  و دوالٍر.   10000و 3000املستوى الذي يُعد معرب ِّ

مل يُكن لدى نصف السكان مدخرات، ومل يُكن لدى ربع السكان أي أصول سائلة  1959، ويف عام  صحيٌّ   أيًضا أتمنيٌ 
لم يُكن ثُلثها  فومن ذوي البشرة البيضاء،   أمريكية املولدى األسر حىت عندما ال أنخذ يف االعتبار سو و  ،على اإلطالق

 دخل رب األسرة.اعتماًدا على  يستطيع تدبري أموره  

كيف نوف ِّق بني التحسن الواضح يف مستوايت املعيشة يف العقود األخرية واحلكمة السائدة الناجتة عن الركود االقتصادي؟ يشري  
أن ترسم اإلحصاءات عن املساواة هبا صورة مضللة للطريقة اليت يعيش هبا الناس حياهتم، وتعتمد كلٌّ  االقتصاديون إىل أربع طرق ميكن 

 منها على تفاوت نظران فيه من قبل الفعل.

  األوىل هي الفرق بني الرخاء النسيب واملطلق، فكما أنَّه ال ميكن أن يكون كل األطفال فوق املتوسط، فإنَّ احلصة اليت جينيها اخلُمس
هذا ال يُعد عالمًة على الركود، فاألمر املتصل ابلرفاهة هو مقدار ما جينيه األشخاص،  فإن  األفقر من الدخل إذا مل تزداد مبرور الوقت، 

ال مدى ارتفاع مراتبهم. قسَّمت دراسة حديثة أجراها االقتصادي ستيفن روز الشعب األمريكي إىل فئات بنقاط اثبتة بداًل من التقسيمات  
(، و»الطبقة الوسطى 2014دوالر )لعام   30000و 0أفراد اليت يرتاوح دخلها بني   3مية، فعرَّف »الفقراء« ابألسرة املكوَّنة من الك

دوالر، وهكذا. وجدت الدراسة أنَّ األمريكيني يف اجتاٍه صاعد مطلق، فبني عامي   50000و 30000الُدنيا« بدخٍل يرتاوح بني  
إىل  24يف املئة، واخنفضت نسبة الطبقة الوسطى الُدنيا من   20إىل   24فقراء من األمريكيني من  ، اخنفضت نسبة ال2014و 1979

يف املئة. أين ذهبوا؟ وصل كثرٌي منهم إىل الطبقة الوسطى العليا )بدخٍل  30إىل   32يف املئة، وانكمشت نسبة الطبقة الوسطى من  17



يف املئة من السكان، وإىل الطبقة العليا اليت ازدادت   30إىل   13سبتها من  دوالر(، اليت ازدادت ن 350000و 100000يرتاوح بني  
فة جزئيًّا إىل أنَّ كثريًا من األمريكيني يزدادون سعةً، وقد ازداد  يف املئة. يرجع كون الطبقة الوسطى أصبحت جمو   2إىل  0.1نسبتها من  

 ولكنَّ اجلميع )يف املتوسط( أصبح أغىن. -عل الفقراء والطبقة الوسطىأي اغتىن األغنياء أسرع مما ف-مستوى انعدام املساواة بال شك  

بني البياانت اجملهَّلة والطولية، لنفرتض أنَّ اخلُمس األفقر من الشعب األمريكي مل حيرز أي تقدم خالل   احلاصلواخللط الثاين هو  
)أو أعلى منه   1998ب الذي حصل عليه يف عام  على نفس الرات 2008عشرين عاًما، ال يعين هذا أنَّ جو السباك حصل يف عام  

قلياًل، بسبب زايدة تكاليف املعيشة(. جيين الناس مااًل أكثر مع كرب سنهم وزايدة خربهتم، أو ينتقلون من وظيفة ذات راتٍب قليل إىل 
وأخذ مكانه يف اخلُمس األفقر شاٌب    وظيفة ذات راتٍب أعلى، لذا فرمبا يكون جو قد انتقل من اخلُمس األفقر إىل اخلُمس املتوسط مثاًل،

صغري أو شابة أو مهاجر. ليس معدل الدوران قلياًل على اإلطالق، إذ أوضحت دراسة حديثة تستخدم البياانت الطولية أنَّ نصف  
منهم   9 األمريكيني جيدون أنفسهم ضمن الُعشر األعلى من أصحاب الدخل لعاٍم واحد على األقل من حياهتم املهنية، وواحد من كل

يف املئة األعلى )رغم أنَّ معظمهم ال يظل يف هذا املكان طوياًل(. رمبا يكون هذا أحد أسباب كون اآلراء االقتصادية   1نفسه يف الـ 
ة  ُتضع لفجوة التفاؤل )أي االحنياز املبين على االفرتاض التايل: »أان خبري، أما ُهم فال«(: تعتقد أغلبية األمريكيني أنَّ مستوى معيش 

 الطبقة الوسطى قد تراجع يف السنوات األخرية ولكنَّ مستوى معيشتهم قد حتسَّن.

والسبب الثالث يف أنَّ زايدة مستوايت انعدام املساواة مل جيعل حال الطبقات الُدنيا أسوأ هو أنَّ التحويالت االجتماعية قد خفَّفت  
املتحدة الفردانية، إالَّ أهنَّا تعمل كثريًا وفق مبدأ إعادة التوزيع، فما زالت ضرائب الدخل أزمة الدخل املنخفض. رغم أيديولوجية الوالايت  

متدرجة، وُُتف ِّف »دولة الرفاه اخلفية« مشكلة الدخل املنخفض مبا يشمل التأمني ضد البطالة، والضمان االجتماعي، والرعاية الطبية  
احملتاجة، وقسائم الطعام، وائتمان ضريبة الدخل املكتسب، وهي أحد أنواع ضرائب   )ميديكري وميديك إيد(، واملساعدة املؤقتة لألسر

الدخل السلبية اليت تعزز هبا احلكومة دخل أصحاب الدخل املنخفض. إذا مجعت هذه األمور كلها سوايًّ، ستجد أنَّ أمريكا أصبحت  
وهو رقم  0.53)قبل الضرائب والتحويالت(   2013يف عام    أكثر مساواًة بقدٍر كبري جدًّا. كان مؤشر جيين لدخل السوق األمريكي

وهو رقم معتدل. مل تبلغ الوالايت املتحدة ما بلغته دول مثل   0.38مرتفع، وللدخل املتاح لإلنفاق )بعد الضرائب والتحويالت( كان  
وهو رقم مرتفع،   0.2، فخفَّضتا مؤشر جيي إىل أملانيا وفنلندا، اللتان انطلقتا بتوزيع مشابه لدخل السوق ولكنَّهما تساواينه حبزٍم أكرب

امة  متجاوزتني ارتفاع مستوايت انعدام املساواة الذي انتشر يف مرحلة ما بعد الثمانينيات. سواء كانت دولة الرفاه األوروبية الكرمية مستد
كٍل أو آبخر يف كل الدول املتقدمة، وهي تقل ِّل  على املدى البعيد وميكن نقلها إىل الوالايت املتحدة أم ال، فإنَّ دولة الرفاه موجودة بش

 مستوى انعدام املساواة حىت وهي خفية.

مل تقل ِّل هذه التحويالت مستوى انعدام املساواة يف الدخل فحسب )وهو إجناز مشكوك فيه( وإمنَّا أنعشت أيًضا دخول غري  
ليس أنَّ الدخل املتاح لإلنفاق ألفقر أربعة تقسيمات للدخل منى األغنياء )وهو إجناز حقيقي(. أظهر حتليل أجراه االقتصادي جاري بورت

من الكساد    -الذي أتخر كثريًا-على التوايل، وكان هذا قبل التعايف   ابملئة 45و 36و  37و 49بنسبة   2010و 1979بني عامي  
 ، قفزت األجور املتوسطة وارتفعت ارتفاعًا غري مسبوق،2016و 2014الكبري، فبني عامي  

التشاؤمية لربامج مكافحة الفقر،    اثر أمهية ما حدث يف قاعدة هذا املقياس. لطاملا عربَّ كلٌّ من اليسار واليمني عن نظرهتمواألك 
كما قال روانلد رجيان يف مزحته الشهرية: »منذ بضع سنوات، أعلنت احلكومة الفيدرالية احلرب على الفقر، وانتصر الفقر«، ولكنَّ الفقر  



. أجرى عامل االجتماع كريستوفر جينكس حساابت تشري إىل أنَّه عند مجع إعاانت دولة الرفاه اخلفية، وعند تقدير تكلفة  يف الواقع مهزوم
املعيشة بطريقٍة تضع يف حساابهتا حتسُّن جودة السلع االستهالكية وهبوط أسعارها، جند أنَّ معدل الفقر قد اخنفض خالل اخلمسني  

يف املئة. وتوصَّلت ثالثة حتليالت أخرى إىل  4.8عند نسبة  2013ن ثالثة أرابع، وكان اثبتًا يف عام عاًما املاضية مبقدار أكثر م
بياانت أحد هذه التحليالت الذي أجراه االقتصاداين بروس ماير وجيمس    6-9االستنتاج نفسه، ويوض ِّح اخلط العلوي يف الشكل رقم 

)ومها غري موضحتني يف الرسم البياين(،   2016و 2015كنَّه اسرتد عافيته يف عامي  سوليفان. ركد التقدم يف فرتة الكساد الكبري، ول
. وحدث إجناز آخر ال يتغىن  1999عندما حقق دخل الطبقة الوسطى رقًما قياسيًّا مرتفعًا وشهد معدل الفقر أكرب اخنفاض له منذ عام  

مبقدار الثُلث تقريبًا رغم الكساد   2015و 2007خنفضت بني عامي  ا  -أي املشرَّدين دون مأوى-به أحد، وهو أنَّ نسبة أفقر الفقراء  
 الكبري.

 

ل ك ش ل م ا ق ر :6-9 ر ق ف ل ل ا خ د ل ا ض و ف خ ن مل ت يف ا اي ال لو ة ا د ح ت مل ذ ا ن 1 م 9 6 ىت 0 2 ح 0 1 4 
مقدمة من بروس ماير. »الدخل املتاح لإلنفاق يف املستوى   2014إىل    2010، البياانت اإلضافية لألعوام من Meyer & Sullivan 2012 املصدر:

بات املدرسية واإلعاانت العاشر األقل« هو الدرجة املئوية العاشرة من »الدخل بعد اقتطاع الضرائب إضافًة إىل اإلعاانت غري النقدية« )مثل قسائم الطعام والوج
، وميث ِّل أسرة تتكون من فردين  (CPI-U-RS)معدَّل ملراعاة التضخم ابستخدام سلسلة األحباث عن مؤشر أسعار املستهلك يف املناطق احلضرية  السكنية(، 

نفقات السيارة أو  بدقة«، ويشمل الغذاء الذي يتناولونه يف املنزل، واإلجيار أو ما يعادله، و  املقيسابلغني وطفلني. يشري »االستهالك« إىل »استهالك األسرة 
 Meyer، معدَّل ملراعاة التضخم. للمزيد من التفاصيل، انظر 1980املواصالت. أما »الفقر« فهو يطابق تعريف مكتب تعداد الوالايت املتحدة له لعام 

& Sullivan 2016. 

ستوى انعدام املساواة من قدر التقدم  الطريقة الرابعة اليت تقلل هبا املقاييس اليت تقيس م  6-9ويسل ِّط اخلط السفلي يف الشكل رقم 
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دفع مقابل األغراض اليت حيتاج إليها  لالذي حققته الطبقتان الُدنيا والوسطى يف الدول الغنية. الدخل هو جمرد وسيلة لغاية، أي طريقة ل
الناس أو يريدوهنا أو حيبوهنا، أو ما يطلق عليه االقتصاديون »االستهالك«. عندما يتم تعريف الفقر حسب ما يستهلكه األشخاص بداًل  

يف  3ئة من السكان إىل  يف امل 30، أي من 1960منذ عام  تسعني يف املئة  مما جينونه، جند أنَّ معدل الفقر األمريكي قد تراجع بنسبة  
املئة منهم فقط. والقواتن اللتان تسببتا يف زايدة مستوى انعدام املساواة يف الدخل قد تسببتا يف الوقت نفسه يف خفض مستوى انعدام  

يبًا راحبًا يف االستهالك،  املساواة يف األمور املهمة، األوىل هي العوملة، اليت رمبا تصنع راحبني وخاسرين يف الدخل، ولكنَّها جتعل اجلميع تقر 
  فاملصانع اآلسيوية وسفن احلاوايت وجتارة التجزئة الفعالة جتلب إىل اجلماهري سلعًا كانت تُعد سابًقا رفاهيات لألغنياء فقط. )يف عام

يف السنة(. القوة    دوالر  2300، قدَّر االقتصادي جيسون فورمان أنَّ متجر وول مارت قد وفَّر على األسرة األمريكية النموذجية  2005
 الثانية هي التكنولوجيا، اليت تواصل إحداث ثورة يف معىن الدخل )كما رأينا يف النقاش حول مفارقة القيمة يف الفصل الثامن(، فالدوالر

ه،  ءواحد أمس شراحتس ِّن جودة احلياة أكثر مما كان يستطيع الدوالر الٍض  الواحد اليوم، مهما عدَّلناه ملراعاة التضخم، يستطيع شراء أغرا
مل تُكن موجودة من قبل، مثل التربيد والكهرابء واملراحيض واللقاحات واهلواتف ووسائل منع احلمل والسفر عرب اجلو،    فهو يشرتي أشياءَ 

إىل هاتف  ويغري ِّ األمور املوجودة ابلفعل، مثل حتويل خطوط اهلاتف العمومية املشرتكة اليت يصلها عامل حتويل املكاملات بعضها ببعض  
 ذكي ميكن استخدامه يف التحدث مع اآلخرين دون حدود زمنية.

ت العوملة والتكنولوجيا سوايًّ معىن أن يكون املرء فقريًا، على األقل يف الدول املتقدمة، كانت الصورة النمطية القدمية عن الف  قر  غريَّ
يكون الفقراء زائدي الوزن مثل رؤسائهم يف العمل، ويرتدون نفس   تتمثَّل يف صعلوٍك هزيل يرتدي خرقًا ابلية، أما اآلن فمن املمكن أن

يف املئة من   95املالبس الصوفية واحلذاء الرايضي وسروال اجلينز. كان يُطلق على الفقراء »من ال ميلكون شيئًا، يف حني كان أكثر من 
واملراحيض املزودة بنظام الشطف وثالجة وموقد   متتلك الكهرابء واملياه 2011األسر األمريكية اليت تقع حتت خط الفقر يف عام 

من هذه األشياء منذ قرٍن ونصف   . )مل يُكن لدى أي من عائالت روثتشايلد وال أستور وال فاندربيلت أيٌّ ملوانً   )بواتجاز( وتليفزيوانً 
هم حاسب آيل، ولدى حوايل  يف املئة من 60القرن(. كان لدى نصف األسر اليت تقع حتت خط الفقر تقريبًا غسالة أطباق، ولدى 

يف املئة منهم مكي ِّف هواء وجهاز تسجيل الفيديو وهاتف خلوي. يف  80 منهم غسالة مالبس وجمفف مالبس، ولدى أكثر من  نيالثلث
و  فيه، كانت الفئات »املقتدرة« من الطبقة الوسطى ال متتلك سوى بعض هذه األشياء أ   عصر املساواة االقتصادية الذهيب الذي نشأتُ 

يف تصاعٍد لدى اجلميع،    -أي الوقت واحلرية والتجارب القي ِّمة-ال متتلك أايًّ منها مطلًقا. نتيجًة لذلك، فإنَّ املوارد األمثن من أي شيء  
 وهو موضوع سننظر فيه يف الفصل السابع عشر.

مكي ِّفات هواء أكثر أو أفضل من معظم   ، فرمبا ميتلك وارن ابفيتهلذه الدرجةازداد األغنياء غىن، ولكنَّ حياهتم مل تصبح أفضل 
مكي ِّفات هواء من األساس هي حقيقة مذهلة. عند حساب    لديهمالناس، ولكن وفق املعايري التارخيية، فإنَّ كون أغلبية األمريكيني الفقراء  

املساواة يف السعادة املعلنة    نعدامامؤشر جيين لالستهالك بداًل من الدخل، جنده قد ظلَّ مسطًحا أو مستواًي. وتراجع يف احلقيقة مستوى  
قتل عرب التقرير الذايت بني الشعب األمريكي، ورغم أنَّين أجد االحتفاء برتاجع أرقام مؤشر جيين اخلاصة ابحلياة والصحة والتعليم )كأنَّ  

جعت يف الواقع ألسباب جيدة، إذ حتسَّنت  األصحاء وطرد األذكياء من املدارس قد يفيد البشرية( أمرًا بغيًضا ورمبا حىت غريبًا، ولكنَّها ترا
 حياة الفقراء أسرع ممَّا فعلت حياة األغنياء.

إن اإلقرار أبن حياة الطبقات الدنيا والوسطى يف الدول املتقدمة قد حتسنت يف العقود األخرية ال يعين إنكار املشكالت اجلسيمة اليت 
خل املتاح لإلنفاق زاد لكنَّ معدل زايدته بطيء، وقد يؤدي نقص طلب تواجهها اقتصادات القرن احلادي والعشرين، ومع أن الد



 البيض يف  نياملستهلك الناتج عن ذلك إىل تراجع االقتصاد ككل. إن الصعوابت اليت يواجهها قطاٌع واحد من السكان )أي األمريكي
قية ومأساوية وتتجلى يف ارتفاع معدالت تناول  املستوى التعليمي األقل الذين يسكنون املناطق غري احلضرية( حقي يمنتصف العمر ذو 

جرعة زائدة من املخدرات )الفصل الثاين عشر( واالنتحار )الفصل الثامن عشر(. يهدد التقدم يف علم الروبوت إبلغاء ماليني الوظائف  
سرحهم السيارات ذاتية القيادة من  اإلضافية، فعلى سبيل املثال يشغل سائقو الشاحنات املهنة األكثر شيوعًا يف معظم الوالايت ورمبا تُ 

عملهم مثلما حدث مع الكتاب العموميني وُصناع العجالت اخلشبية وعمال حتويل املكاملات. وال يستطيع التعليم، وهو أحد احملركات  
كبريًا )خبالف كل السلع  األساسية للحراك االقتصادي، مواكبة متطلبات االقتصادات احلديثة: فقد ارتفعت تكلفة التعليم اجلامعي ارتفاعًا  

مستوى التعليم االبتدائي والثانوي يف األحياء األمريكية الفقرية بشكل غري معقول. وتعترب جوانب عديدة من   (، وتدىن  األخرى تقريبًا
 ،احلديث  داالقتصا عنالنظام الضرييب رجعية، ويشرتي املال كثريًا من النفوذ السياسي. ورمبا يكون األمر األكثر ضررًا هو أن  االنطباع  

 يشجع على انتهاج سياسيت إفقار اجلار وحتطيم اآلالت مما جيعل اجلميع يف وضٍع أسوأ.  ،أبنَّه قد أضر مبعظم الناس

ومع ذلك فإنَّ الرتكيز على انعدام املساواة يف الدخل واحلنني إىل الضغط الكبري الذي حدث يف منتصف القرن العشرين هو تركيٌز  
يف غري حمله. ميكن أن يستمر العامل احلديث يف التحسن حىت إذا ظلَّ كلٌّ من مؤشر جيين وحصة ذوي الدخل األعلى مرتفعني، وهو ما  

اليت أد ت الرتفاعهما لن تزول. ال ميكن إجبار األمريكيني على شراء سيارات بونتياك بداًل من بريوس، ولن يتم  قد حيدث ألن القوى  
من غري املنطقي أن جنعل عشرات املاليني  و عن متناول أطفال العامل جملرد أهنَّم جيعلون جي كي رولينج مليارديرة.  هاري بوتر  إبعاد كتب  

من   يسن أكثر يف مقابل املالبس من أجل إنقاذ عشرات اآلالف من الوظائف يف صناعة املالبس، ولمن األمريكيني الفقراء يدفعو 
املنطقي على املدى البعيد أن جنعل أشخاًصا يقومون بوظائف مملة وخطرية ميكن أن تنفذها اآلالت بفعاليٍة أكرب فقط من أجل تقدمي  

 عمٍل جمٍز هلم.

حد ذاته، رمبا يكون من األجدى أن نستهدف املشكالت احملددة املصاحبة له. من األولوايت   بداًل من حماربة انعدام املساواة يف
الواضحة تعزيز معدل النمو االقتصادي، مبا أنَّه سيزيد حصة اجلميع من الكعكة ويوف ِّر كمية أكرب من الكعك الذي ميكن إعادة توزيعه.  

لعامل، إىل أنَّ احلكومات تلعب دورًا متزايًدا يف كال األمرين، فهي مؤهلة بصورٍة  تشري اجتاهات القرن املاضي، إضافًة إىل مسٍح لدول ا
فريدة لالستثمار يف التعليم واألحباث األساسية والبنية التحتية وضمان املخصصات للصحة وللتقاعد )ُتليص الشركات األمريكية من  

حبطة املتمثلة يف تقدمي خدمات اجتماعية(، ودعم ال
ُ
دخول لتصل إىل مستوى أعلى من أسعار السوق، اليت قد ترتاجع أكثر  األعباء امل

 ملاليني الناس مع زايدة الثروة اإلمجالية.

رمبا تكون اخلطوة التالية يف االجتاه التارخيي حنو إنفاٍق اجتماعي أكرب توفري دخل أساسي عاملي )أو ابنة عمه: ضريبة الدخل 
ا تكون يف طريقها إىل التطبيق، ورغم نزعتها االشرتاكية، إالَّ أهنَّا حصلت على أتييد اقتصاديني  السلبية(، أشيعت الفكرة منذ عقوٍد، ورمب

)مثل ميلتون فريدمان( وساسة )مثل ريتشارد نيكسون( ووالايت )مثل أالسكا( يرتبطون ابليمني السياسي، ويقل ِّب حمل ِّلون كثر اليوم من  
وسهم. رغم أنَّ تطبيق الدخل األساسي العاملي أبعد ما يكون عن البساطة والسهولة )فيجب خمتلف األطياف السياسية هذه الفكرة يف رؤ 

ر به، فقد حيُ  دث ثورة  أن تكون األعداد منطقية ومتوافقة، وجيب أتمني احلوافز للتعليم والعمل واملخاطرة(، إالَّ أنَّه ال ميكن جتاهل ما يبش ِّ
الرفاه اخلفية، وقد حيو ِّل كارثة إحالل الروبواتت حمل العمال اليت حتدث ابلتصوير البطيء إىل  يف اخلليط غري املتناسق املتمث ِّل يف دولة



إنَّ كثريًا من الوظائف اليت ستتوالها الروبواتت هي وظائف ال يستمتع الناس أبدائها، وقد يكون الربح الناتج من إنتاجيٍة    *.الوفرة«»قرن  
شاركه البشر على نطاٍق واسع. إنَّ شبح غياب املعايري االجتماعية وفقدان املعىن واجلدوى مبالغ فيه  وأماٍن ورفاهية نعمًة للبشرية طاملا  

واجهته بوظائٍف عامة ال تدعمها األسواق وال تستطيع  معلى األرجح )وفًقا لدراسات على املناطق اليت جرَّبت الدخل املضمون(، وميكن  
ف تطوع جمدية وأشكال أخرى من اإليثار الفعال. رمبا يكون األثر النهائي هو تقليل مستوى  الروبواتت أداءها، أو بفرٍص جديدة يف وظائ

 الضعفاء من الناحية االقتصادية.  وال سي ماانعدام املساواة، ولكنَّ هذا سيكون أثرًا جانبيًّا لرفع مستوى معيشة اجلميع،  

معاكًسا لتقدم البشر، وحنن ال نعيش يف ديستوبيا ينهار فيها الدخل وتعكس ما  خالصة القول أنَّ انعدام املساواة يف الدخل ليس مثااًل  
  حتقق من زايدة الرخاء يف القرون الطويلة املاضية، وال يدعو إىل حتطيم الروبواتت، أو رفع اجلسر املتحرك كي يسقط األعداء، وال حتويل

 ص قصيت املعقدة حول موضوٍع معقد.النظام إىل االشرتاكية، وال إعادة زمن اخلمسينيات. دعين أخل ِّ 
ده  إنَّ انعدام املساواة ال يعين الفقر، وهو ليس بُعًدا أساسيًّا من أبعاد ازدهار البشرية، وابملقارنة بني خمتلف الدول يف الرفاهة، جن

لضرورة، فمع هروب اجملتمعات من الفقر  ابهتًا وأقل أمهية يف مقابل الثروة اإلمجالية. ليست زايدة مستوايت انعدام املساواة أمرًا سيئًا اب
من احلتمي أن يزداد مستوى انعدام املساواة فيها، ورمبا يتكرَّر هذا االندفاع املتفاوت عندما يكتشف أحد اجملتمعات مصدرًا  فإن  العاملي،  

األكثر فعالية يف تسوية التفاواتت االقتصادية    جديًدا للثروة. كما أنَّ زايدة مستوايت انعدام املساواة ال تُعد دائًما أمرًا جيًدا، فالعوامل
 هي االوبئة واحلروب الكربى والثورات العنيفة واهنيار الدول.

ن  رغم كل ذلك، فإنَّ االجتاه املستمر يف التاريخ منذ التنوير هو زايدة ثروات اجلميع، وقد ولَّدت اجملتمعات احلديثة مقدارًا هائاًل م 
 رَّست حصًة متزايدة من تلك الثروة إلعانة األسوأ حااًل.الثروة، وإضافًة إىل ذلك، ك

تناقصت مستوايت  قد أنَّ العوملة والتكنولوجيا قد أخرجت مليارات الناس من دائرة الفقر وصنعت طبقة وسطى عاملية، ف  وكما
التحليلي أو اإلبداعي أو املايل إىل العامل كله. مل يتحسن  انعدام املساواة الدولية والعاملية، يف الوقت الذي أغنتا فيه النخبة اليت يصل أثرها  

زز هذه حظ الطبقات الُدنيا يف الدول املتقدمة بنفس القدر، ولكنَّه حتسَّن، ويرجع هذا غالبًا إىل ارتقاء أفرادها إىل الطبقات العليا، وتتع
اليت يريدها الناس. أصبح العامل بطريقٍة أو أبخرى أقل التحسينات بفعل اإلنفاق االجتماعي، وهبوط األسعار وزايدة جودة األشياء  

 مساواةً، ولكنَّ سكان العامل أصبحوا أفضل حااًل بطرٍق أكثر.

  

 
 المترجمة.-هو رمز من األساطير القديمة على الوفرة والغذاء. * 



 الفصل العاشر: 
 البيئة

ولكن هل التقدم مستدام؟ من الردود الشائعة على األخبار السعيدة عن الصحة والثروة واملعيشة أنَّ هذه األمور ال ميكن أن تستمر،  
ل  نحن نكتسح العامل أبعدادان الغفرية، ونبالغ يف جترع نِّعَم األرض متغافلني عن حمدوديتها، ونُفسد أعشاشنا ابلتلوث والنفاايت، ونعج ِّ ف

 بيوم احلساب »البيئي«، وإذا مل تقضِّ علينا الزايدة السكانية واستنزاف املوارد والتلوث، سيقضي علينا التغري املناخي.

فصل انعدام املساواة أنَّ كل االجتاهات إجيابية أو أنَّ املشكالت اليت تواجهنا صغرية، ولكنَّين سأعرض طريقة   ولن أدَّعي كما يف
ع عليها. الف كرة  تفكري يف هذه املشكالت ُتتلف عن احلكمة السائدة الكئيبة وتقد ِّم بدياًل بنَّاًء عن الراديكالية أو اجلربية اليت تشج ِّ

 الت البيئية قابلة للحل مثل أي مشكالت أخرى بشرط توفر املعرفة املناسبة.الرئيسية هي أنَّ املشك

ال ميكن ابلتأكيد التسليم بفكرة وجود مشاكل بيئية ابلفعل، فمن وجهة نظر الفرد، تبدو األرض غري حمدودة ويبدو أثران فيها غري  
ة النظر الدقيقة عن امللو ِّاثت اليت تسم ِّمنا خببٍث وتسم ِّم أنواع  مهم وال يُذكر، ومن وجهات نظر العلم، فالرؤية أكثر إقالقًا. وتكشف وجه

 الكائنات اليت حنبها ونعتمد عليها، وتكشف وجهة النظر العيانية عن آاثٍر على النظم البيئية رمبا تكون غري ملحوظة عند إجراء كل فعلٍ 
ات القرن املاضي، نشأت احلركة البيئية من رحم املعرفة العلمية )من على حدة، ولكنَّها ترتاكم لُتحدِّث دمارًا مأساوايًّ. بدءًا منذ ستيني

اإليكولوجيا والصحة العامة وعلوم األرض والغالف اجلوي( والتبجيل الرومانسي للطبيعة، وجعلت هذه احلركة صحة الكوكب أولويًة 
ة وكبرية، وهذا أحد األشكال األخرى لتقدم  دائمًة على جدول أعمال البشرية، وكما سنرى، فهي تستحق الثناء على إجنازاٍت مهم

 البشرية.

من سخرية القدر أنَّ كثريًا من األصوات يف احلركة البيئية التقليدية ترفض االعرتاف بذلك التقدم، أو حىت أبنَّ تقدم البشر طموٌح  
اء وأنواع الكائنات والنظم البيئية ولكنه  وجيه. سأعرض يف هذا الفصل مفهوًما أجدد للنزعة البيئية، يتشارك يف هدف محاية اهلواء وامل

 يستند إىل التفاؤل التنويري وليس إىل نزعة الرتاجع الرومانسية.

 

  بدءًا منذ السبعينيات، تعلقت احلركة البيئية السائدة أبيديولوجية شبه دينية، وهي املذهب األخضر، الذي جنده يف بياانت نشطاء خمتلفني
ر اجلامعات والطائرات«، والبااب فرانسيس. تنطلق األيديولوجية اخلضراء من صورٍة لألرض الربيئة البكر   ومتنوعني مثل آل جور، و»مفج ِّ

: »إنَّ بيتنا املشرتك  2015)ُكن ُمَسبًَّحا( يف عام   Laudato Siدنَّستها ضراوة البشر، وكما قال فرانسيس يف رسالته البابوية  اليت 
كأخٍت نشاركها حياتنا.. ولكنها تصرخ بسبب األذى الذي سببناه هلا«. واألذى يزداد سوءًا حسب هذه الرواية، فـ »األرض، بيتنا،  

ة من الوسخ«. والسبب اجلذري هو االلتزام النابع من الفكر التنويري ابملنطق والعلم والتقدم: فيقول فرانسيس:  بدأت تشبه كومًة ضخم
»ال ميكن مساواة التقدم العلمي والتكنولوجي بتقدم البشرية والتاريخ، إذ يكُمن الطريق حنو مستقبٍل أفضل يف مكاٍن آخر« أي تقدير  

ياء« و)ابلطبع( »كنز التجربة الروحانية املسيحية«. لو مل نُتب ونندم على خطاايان برتاجع النمو  »شبكة العالقات الغامضة بني األش



 امة البيئي. وتراجع التصنيع ورفض اآلهلة املزيفة ويُقصد هبا العلم والتكنولوجيا والتقدم والنزعة اإلنسانية، فسنواجه حسااًب عسريًا يف يوم القي

نهاية العامل، فإنَّ املذهب األخضر ممزوج ببغض البشرية، مبا يشمل ال مباالة ابجلوع، وانغماسًا يف  وككثرٍي من احلركات املنذرة ب
اخلياالت الوحشية عن كوكٍب خاٍل من السكان، ومقارانت شبه انزية بني البشر من جانٍب واآلفات ومسببات األمراض والسرطان من  

(  Sea Shepherd Conservation  Societyلحفاظ على البحار )جانٍب آخر. كتب بول واتسون، مجعية راعي البحار ل
يتطلب عالج جسم  ..على سبيل املثال ما يلي: »حنن حباجٍة إىل خفض أعداد البشر بشكٍل ذكي وجذري إىل أقل من مليار نسمة

البشر سيتطلب أيًضا هنًجا تدخليًّا  شخٍص ما من السرطان عالًجا تدخليًّا وجذرايًّ، وابلتايل فإنَّ عالج اجملال احليوي اخلاص بفريوس  
 وجذرايًّ«.

يوجد منهج بديل حديث حلماية البيئة يدعمه كلٌّ من جون أسافو أدجي، وجيسي أوزوبيل، وآندرو ابملفورد، وستيوارت براند،  
أو الربمجاتية البيئية، أو التفاؤل  وروث ديفرايز، واننسي نولتون، وتيد نوردهاوس، ومايكل شيلينربجر، وغريهم. ويُطلق عليه احلداثة البيئية،  

 األرضي، أو احلركة اخلضراء/الزرقاء )أو الفريوزية(، رغم أنَّنا ميكن أن ننظر إليها كنزعة بيئية تنويرية أو إنسانية.

عندما يستخدم الناس  تنطلق احلداثة البيئية من إدراك أنَّ التلوث بدرجٍة ما أحد العواقب احلتمية للقانون الثاين للديناميكا احلرارية، ف
يزيدون ابلضرورة اإلنرتوبيا يف مكاٍن آخر يف البيئة على هيئة نفاايت وتلوث  فإهنم الطاقة خللق منطقة نظاٍم يف أجسامهم ويف منازهلم،  

ٍم مع البيئة  ومل يعِّش يف تناغ  -وهذا ما مييزان عن بقية الثدييات-وأشكال أخرى من الفوضى. لطاملا كان اجلنس البشري ابرعًا يف ذلك  
سعة  قط، فعندما كانت أقدام البشر نظاًما بيئيًّا ما، كانوا عادًة يصطادون حيواانت كبرية حىت االنقراض، وكانوا غالبًا حيرقون مساحات شا 

الك السكان األصليني  من الغاابت وخيلوهنا متاًما. من األسرار اخلفية حلركة احلفاظ على البيئة أنَّ حمميات احلياة الربية ال تنشأ سوى بعد إه
رخ  أو نقلهم منها قسرًا، وينطبق ذلك على احلدائق الوطنية يف الوالايت املتحدة ومتنزه سريينجييت يف شرق إفريقيا، فالربية كما كتب املؤ 

 البيئي ويليام كرونون ليست مالذًا بكرًا، وإمنَّا هي نفسها أحد منتجات احلضارة.

ا أكثر تدمريًا أيًضا، وحسب ما يقول عامل املناخ القدمي ويليام رودميان، فإنَّ تبين زراعة األرز يف  عندما عمل البشر ابلزراعة، أصبحو 
كون تسبب يف إطالق كثرٍي من غاز امليثان يف الغالف اجلوي بسبب النبااتت  ياحلقول الرطبة يف آسيا منذ حوايل مخسة آالف عام رمبا قد 

نَّه »من املمكن أن نقول إنَّ الناس الذين عاشوا يف العصر احلديدي، بل وحىت يف أواخر العصر احلجري، املتعف ِّنة مما غريَّ املناخ، ويقول إ
كان أثر الفرد الواحد منهم على املناظر الطبيعية على األرض أكثر من أثر الشخص املعاصر العادي«. وكما أشار براند )يف الفصل  

 يغريه أبن يسب ويقول: فإن  ذلك    الطعام الطبيعي،  كلميترًضا يف املصطلحات، فعندما يسمع  السابع(، فإنَّ »الزراعة الطبيعية« تشمل تعا

ال يرى أي عامل إيكولوجيا أي منتج من منتجات الزراعة طبيعيًّا ولو بقدٍر ضئيل! فأنت أتخذ هذا النظام البيئي املعقد  
شيء سوى األرض، وطرقه حىت حيدث التعاقب املبك ِّر  اجلميل وتقط ِّعه إىل مستطيالت، وُتليه متاًما حىت ال يكون فيه 

املستمر! وٌتفسد أعشابه وتسو ِّي سطحه متاًما وتغمره بكميات هائلة متواصلة من املياه! مث تعم ِّره مبحاصيل موحدة من 
صص بدقة يف نبااتٍت اتلفة بشكٍل كبري وغري قادرة على احلياة وحدها دون مساعدة! فكل نباٍت من النبااتت الغذائية متخ

مهارٍة واحدة، وخضع للتوالد الداخلي آلالف السنوات حىت وصل إىل حالة من البالهة اجلينية، فتلك النبااتت هشة للغاية، 
 واضطرت إىل ترويض البشر كي يعتنوا هبا إىل ما ال هناية!



ا للبشرية، فقد أطعم املليارات من الناس وضاعف  من األمور األخرى اليت أدركتها حركة احلداثة البيئية أنَّ التحول الصناعي كان مفيدً 
معدل الفقر املدقع بشدة، وسهَّل إهناء العبودية وحترير النساء وتعليم األطفال )الفصل السابع، والسادس   وخفضاملدى العمري هلم 

أرادوا، والتدفئة يف الشتاء، ورؤية  اآلالت حمل العضالت. لقد مسح للناس ابلقراءة لياًل والعيش حيثما   ولعشر، والسابع عشر( بسبب حل
العامل، ومضاعفة التواصل البشري، وجيب حساب أي تكلفة من تلوٍث وفقدان املوائل الطبيعية يف مقابل هذه النعم. وكما يقول االقتصادي  

نزلك، كلما كان أنظف، كان  من التلوث يف البيئة، مثلما يوجد مقدار مناسب من األتربة يف م  امناسبً   اهناك مقدارً فإن  روبرت فرانك،  
 الوضع أفضل ابلطبع، ولكن ليس على حساب كل شيء آخر يف احلياة.

فاوض  واملقدمة املنطقية الثالثة هي أنَّ تلك املبادلة اليت تضع رفاهة البشر يف مواجهة مع األضرار البيئية ميكن أن تعيد التكنولوجيا الت
يل: كيف نستمتع ابملزيد من السعرات احلرارية ووحدات التدفق الضوئي والوحدات احلرارية  فيها. فمن املشكالت التكنولوجية السؤال التا

الربيطانية ووحدات ُتزين املعلومات )البت( واألميال مع إنتاج تلوث أقل وابستخدام مساحات أقل من األرض؟ وهي مشكلة حيلها  
، بوصفه دالة Uيئي، وهو نظري قوس انعدام املساواة على شكل حرف  العامل يوًما بعد يوم. يتحدث االقتصاديون عن منحىن كوزنتس الب

البيئة.  للنمو االقتصادي، فعندما تنمو الدول يف البداية، يسبق النمو يف أولوايهتا النقاء البيئي، ولكن مع ازدايدها غىن، تتجه أفكارها حنو  
باب الدخاين، فسيتعايشون مع الضباب الدخاين، ولكن إذا مل يكن الناس يستطيعون حتمل تكلفة الكهرابء سوى بوجود بعض الض

اهلواء النقي، سيدفعون مثن اهلواء النقي. قد حيدث هذا بسرعٍة كبرية، فالتكنولوجيا جتعل  و عندما يستطيعون حتمل تكلفة كلٍ  من الكهرابء  
 لفةً.السيارات واملصانع وحمطات توليد الكهرابء أنظف، وابلتايل جتعل اهلواء النظيف أقل تك

يثين النمو االقتصادي منحىن كوزنتس البيئي عرب إحداث تقدم، ليس فقط يف التكنولوجيا، وإمنَّا يف القيم أيًضا. بعض املخاوف  
البيئية عملية متاًما، إذ يشتكي الناس من الضباب الدخاين يف مدهنم أو من رصف املساحات اخلضراء، ولكنَّ هناك خماوف أخرى أكثر  

على سبيل املثال تُعد خماوف معنوية مهمة، ولكنَّ القلق بشأهنا   2025مصري وحيد القرن األسود ورفاهة نسلنا يف العام   روحانية. إنَّ
اجات  اآلن يُعد رفاهية إىل حدٍ  ما، فعندما تزداد اجملتمعات غىن، وال يعود الناس يفكرون يف توفري القوت واملأوى، تصعد قيمهم هرم االحتي

اوفهم عرب املكان والزمان. وجد كلٌّ من روانلد إجنلهارت وكريستيان ويلزيل، ابستخدام بياانت من مسح القيم العاملية،  ويتوسع منظور خم
املالزمة غالبًا للُيسر والتعليم، مييلون أكثر أيًضا إىل إعادة    -التسامح واملساواة وحرية الفكر والتعبري-أنَّ أصحاب القيم التحررية األقوى  

 اايت والضغط على احلكومات واألعمال التجارية من أجل محاية البيئة.تدوير النف

 

وظن   يرفض املتشائمون فيما خيص البيئة عادًة هذه الطريقة يف التفكري أبهنَّا »إميان أبنَّ التكنولوجيا ستنقذان«، وهذا يف احلقيقة تشككٌ 
لراهنة، وسيستمر الناس يف سلوكياهتما بصورٍة آلية بغض النظر عن الظروف. أبنَّ الوضع الراهن سُيهلكنا، وأنَّ املعرفة ستتجمد يف حالتها ا

  السكانية«   القنبلة»  النبوءات هذه  أوىل  كانتأدَّى اإلميان الساذج ابلثبات بكل أتكيد من قبل إىل نبوءات مل تتحقق بيوم قيامٍة بيئي،
  علماء)  الدميغرافيون  عليه يطلق  مبا متر أفضل،  تعليمٍ  وذات  أغىن الدول  تصبح   عندما.  نفسها  أبطلت(  السابع الفصل يف  رأينا  كما) اليت

 هذا ولكنَّ   السكان،  تضخم يف  هذا  يتسبب والصحة،  التغذية  حتسن  مع  الوفيات  معدالت  ترتاجع: فأواًل   الدميوغرايف، التحول(  السكان
  ألهنَّم  وإمنَّا  كاألرانب،  التكاثر يف  يبدؤون  الفقرية الدول سكان  ألنَّ  نوربرج  يوهان أشار  كما  حيدث ال  فهو  عليه،  البكاء  يستحق  ال أمر

 األقل، على  لسببني ترتاجع، مث الذروة إىل تصل  املواليد فمعدالت حال، أي على مؤقتة الزايدة وهذه. كالذابب  املوت عن يتوقفون



 ويؤجلن  الحًقا يتزوجن  أفضل،  تعليًما  النساء  تتلقى  وعندما  أطفاهلم،  بعض وفاة  حالة  يف  كضمانٍ   كثرية  أنسال  إجناب  عن  يتوقفون  فاآلابء
 مث ،1962 عام يف سنوايًّ   املئة يف 2.1  نسبة وهي  ذروته  بلغ  العامل سكان  منو معدل أنَّ 1-10 رقم الشكل يوض ِّح .  األطفال  إجناب
  الصفر من  ويقرتب ،2050  عام حبلول 0.5 إىل  ليصل األرجح   على  أكثر  وسينخفض ،2010  عام  يف  املئة يف 1.2 إىل  ليصل  هبط

  بشكلٍ  اخلصوبة معدالت  اخنفضت. سيرتاجع  مث  سيستقر الوقت ذلك يف السكان  تعداد أبنَّ التوقع حسب 2070  العام حوايل يف
 رغم.  الدميوغرافيني  سيفاجئ  مبا  العامل من أخرى  أجزاءٍ  يف فجأة  تنهار قد  ولكنَّها  والياابن، أورواب  مثل  املتقدمة  املناطق يف  للغاية  ملحوظٍ 
  معلوم،  غري وقتٍ   يف  الشباب  زالزل  وستهزها  متاًما  الغرب  حوَّلت  اليت  االجتماعية  للتغريات  مقاومة  املسلمة  اجملتمعات  أبنَّ  الشائع  االعتقاد

  النسبة هذه وتشمل  املاضية، الثالث  العقود مدار على املئة يف 4  بنسبة اخلصوبة معدل يف  تراجعًا شهدت قد املسلمة الدول أنَّ إالَّ 
 .عربية دول  وسبع  بنجالديش يف  املئة يف 60  وبنسبة  إيران،  يف  املئة  يف 70  بنسبة  هبوطًا
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: شعبة السكان ابألمم 2015حىت    1750البياانت لألعوام من  .Our World in Data, Ortiz-Ospina & Roser 2016d املصادر:
: معدل  2015)وكالة التقييم البيئي اهلولندية( )غري حمددة التاريخ(. التوقعات ملا بعد   PBL، و(HYDE)قاعدة البياانت التارخيية للبيئة العاملية املتحدة و 

. مليارات األشخاص، حتليل املعهد الدويل لألنظمة التطبيقية، توقع متوسط )جمموع التقديرات 2015حىت    1750النمو السنوي، نفس املعدل يف األعوام من 
 .Lutz, Butz, & Samir 2014(، احلسباناخلاصة بكل دولة، مع أخذ التعليم يف 

اخلوف اآلخر املوجود منذ ستينيات القرن املاضي هو أن تنفد موارد العامل، ولكنَّ املوارد أتىب أن تنفد، إذ جاءت الثمانينيات  
امل، مث مضى عام  ومضت دون اجملاعات اليت كان من املفرتض أن جتو ِّع عشرات املاليني من األمريكيني ومليارات األشخاص حول الع
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  ،( The Limits to Growthحدود النمو )،  1972، وعلى عكس توقعات الكتاب الذي حقق أعلى املبيعات يف عام  1992
واخلطاابت املشاهبة شديدة اللهجة، فلم يستنزف العامل كل ما فيه من ألومنيوم أو حناس أو كروم أو ذهب أو نيكل أو قصدير أو تنجسنت  

االقتصادي جوليان سيمون رهااًن شهريًا على أنَّ مخسة من هذه املعادن ستصبح أندر، وابلتايل  1980أو زنك. )راهن إيرليش يف عام  
(. 1960هناية العقد، وخسر الرهاانت اخلمس كلها. ولكنَّ معظم املعادن أرخص اليوم ابلتأكيد مما كانت عليه يف عام أغلى، حبلول 

ري  منذ هناية السبعينيات حىت بداية األلفينيات، كانت أغلفة اجملالت اإلخبارية تصو ِّر األخبار عن إمداد العامل من النفط مبؤشر وقود يش 
 االتالنتك  نشرت جملة 2013ارغًا، ولكن يف عام إىل كون خزان الوقود ف

The Atlantic .»خربًا عن ثورة التكسري اهليدروليكي بعنوان »لن ينفد النفط مطلًقا 

وتوجد عناصر أرضية اندرة مثل اإلتريوم والسكانديوم واليوروبيوم والالنثانوم، رمبا تتذكر هذه العناصر الكيميائية من اجلدول الدوري  
ه يف حصة الكيمياء أو من أغنية »العناصر« اليت غناها توم هلرر، وتُعد هذه املعادن مكو ِّانت ابلغة األمهية للمغناطيس  الذي درست

واألضواء الفلورية وشاشات عرض الفيديوهات واملواد احلفَّازة وأجهزة الليزر واملكثفات الكهرابئية وزجاج البصرايت وتطبيقات أخرى 
 حتذيران أبنَّه عندما تبدأ هذه املعادن يف النفاد، سنعاين من نقص حرج واهنيار يف صناعة التكنولوجيا ورمبا حرب  ذات تكنولوجيا عالية. مت
يف املئة من إمداد العامل منها، وكان هذا ما أدى إىل أزمة اليوروبيوم الكربى يف أواخر القرن العشرين، عندما   95مع الصني، وهي مصدر  

احلاسم لنقاط الفوسفور احلمراء يف أانبيب أشعة املهبط )الكاثود( يف التليفزيوانت امللونة وشاشات الكمبيوتر،   نفد العامل من املكو ِّن
وانقسم العامل إىل املقتدرين الذين أخذوا يكتنزون آخر أجهزة تليفزيون صاحلة، ومن ال ميلكون شيئًا الذين اضطروا إىل تدبر أمورهم  

سمع عن هذه األزمة قط؟ من بني أسباب عدم نشوب هذه األزمة من األساس أنَّ لوحات العرض البلوري  ابألبيض واألسود. ماذا؟ أمل ت
السائل املصنوعة من العناصر الشائعة قد حلَّت حمل أانبيب أشعة املهبط. وماذا عن احلرب على العناصر النادرة؟ يف الواقع، عندما  

لنقص وإمنا كسالح جيوسياسي وجتاري(، بدأت الدول األخرى يف استخراج  )ليس بسبب ا 2010قلَّصت الصني صادراهتا يف عام  
عناصر أرضية اندرة من منامجها اخلاصة، وأعادت تدويرها من النفاايت الصناعية، وأعادت تصميم املنتجات كي ال حتتاج إىل هذه 

 العناصر اثنيةً.

ال بد أن يستنتج إما أنَّ البشرية قد جنت  فإن  املرء  رد مرارًا وتكرارًا،  عندما ال تتحقق التنبؤات املنذرة بنهاية العامل بسبب نقص املوا
مل.  أبعجوبة من موٍت حمقق مرة تلو األخرى كبطل هوليوودي أو أنَّ هناك عيبًا يف طريقة التفكري اليت تتنبأ بنقص املوارد الذي سينهي العا 

املوارد من األرض كما متتص املاصة خمفوق احلليب حىت خيربها صوٌت    وقد متت اإلشارة إىل هذا العيب مرات عدة، فالبشرية ال متتص
ما أبنَّ املشروب قد نفد، بل كلما أصبح حىت أسهل املوارد استخراًجا أندر، ارتفع سعره، مما يشجع الناس على االحتفاظ به، أو الوصول 

 افرة.إىل الرواسب اليت يصعب الوصول إليها أكثر، أو العثور على بدائل أرخص وو 

من املغالطة ابلطبع اعتقاد أنَّ الناس »حيتاجون إىل املوارد« من األساس، فُهم حيتاجون إىل طرٍق لزرع الغذاء، واالنتقال، وإضاءة  
ابلوصفات والصيغ والتقنيات واملخططات    ابألفكار:منازهلم، وعرض املعلومات، ومصادر الرفاهة األخرى، وُهم يلبون هذه االحتياجات  

ف  واخلوارزميات من أجل التالعب ابلعامل املادي كي يقد ِّم هلم ما يريدونه. إنَّ العقل البشري بقوته الرتكيبية التكرارية ميكنه استكشا 
ال تنجح فكرة ما، حتل حملها فكرٌة   مساحة ال هنائية من األفكار، وال يتقيد بكمية أي نوٍع حمدد من املواد املوجودة يف األرض، فعندما
ممكنة لتلبية رغبة بشرية    واحدة فقطأخرى، وال يتحدى هذا قوانني االحتماالت وإمنَّا ينصاع هلا. ملاذا قد تسمح قوانني الطبيعة بطريقة  

 ما، ال أكثر وال أقل؟



«، ويوض ِّح رسَّام الكاريكاتري راندال مونرو يف  ال ميكن إنكار أنَّ هذه الطريقة يف التفكري ال تتوافق مع أخالقيات »االستدامة
 املشكلة يف هذه الكلمة الدارجة والقيمة املقدسة. 2-10الشكل رقم 
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 ./XKCD ،http://xkcd.com/1007راندال مونرو،  املصدر:

 .xkcd.comحقوق الصورة: راندال مونرو، 

تفرتض عقيدة االستدامة أنَّ املعدل احلايل الستخدام أحد املوارد ميكن أن ميتد يف املستقبل حىت يصطدم يف سقٍف، واملغزى  
االنتقال إىل استخدام مورد متجدد ميكن جتديده بنفس معدل استخدامنا، أي إىل أجٍل غري مسمى. يف الواقع، لطاملا الضمين أنَّ علينا  

العامل    كانت اجملتمعات هتجر املورد وتذهب إىل مورٍد أفضل قبل استنزاف القدمي بوقٍت طويل، ويُقال كثريًا إنَّ العصر احلجري مل ينتهِّ ألنَّ
  ةتاح املو   ةتبقيامل: »كان هناك كثرٌي من األخشاب والقش هنطبق هذا على الطاقة أيًضا. ويشري أوزوبيل إىل أنَّ نفد من األحجار، وي

لالستغالل عندما انتقل العامل إىل استخدام الفحم، وعندما ظهر النفط فاض الفحم، واآلن سيفيض النفط مع ظهور امليثان )الغاز  
 الطبيعي(«. وكما سنرى، رمبا حتل مصادر طاقة ذات كربون أقل حمل الغاز أيًضا قبل أن يشتعل آخر قدم مكعب منه بلهٍب أزرق.

 السنة

 الحاضر

معدل استخدام كلمة 
»مستدامة« في النصوص 

األمريكية باللغة 
اإلنجليزية، بالنسبة المئوية 

 من كل الكلمات، سنويًّا
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تظهر كلمة »مستدامة« في متوسط مرة :  2036
 في كل صفحة

 كلمة »مستدامة« غير مستدامة

: تظهر كلمة »مستدامة« في متوسط مرة 2061
 في كل جملة

: كل الجمل عبارة عن كلمة »مستدامة« 2019
 مكررة مراًرا وتكراًرا 



ء أيًضا منوًا مطرًدا )كما رأينا يف الفصل السابع( رغم أنَّه مل يُكن هناك قط أي أسلوب مستدام من أساليب  لقد منا اإلمداد من الغذا
 The Big Ratchet: Howالسقاطة الكربى: كيف تزدهر البشرية يف وجه الكوارث الطبعية ) زراعته. يف كتاب

Humanity Thrives in the Face of Natural Crisis)،  اجلغرافيا روث ديفرايز وصفت عاملة 
 (Ruth DeFries) الدوران«، أي يكتشف الناس طريقًة لزراعة املزيد من الطعام، فيجري  -البلطة-التسلسل كما يلي: »السقاطة

كالسقاطة، مث يفشل هذا األسلوب يف مواكبة الطلب أو تظهر آاثر جانبية مزعجة له، فتسقط البلطة، مث   هكل الناس يف اجتاه واحٍد حنو 
ديد. قام املزارعون هبذا الدوران يف أوقاٍت خمتلفة يف اجتاه البستنة القائمة على القطع واحلرق،  يدور الناس يف اجتاٍه آخر حنو أسلوٍب ج 

والسماد البشري )أي الغائط البشري(، والدورة الزراعية للمحاصيل، وفضالت الطيور، ونرتات البواتسيوم، وعظام جواميس البيسون  
نة، واملبيدات احلشرية، والثورة اخلضراء. رمبا يشمل هذا الدوران يف املستقبل الكائنات  املطحونة، واملخصبات الكيميائية، واحملاصيل اهلجي

وخوارزميات الذكاء  املعدلة جينيًّا والزراعة يف املاء، والزراعة اهلوائية، واملزارع الرأسية احلضرية، واحلصاد اآليل، واللحوم املزروعة يف األانبيب،  
( واجملسات احليوية، واسرتداد الطاقة واملخصبات من شبكات الصرف  GPSيد املواقع العاملي )االصطناعي اليت يغذيها نظام حتد

الصحي، والزراعة املائية أبمساٍك أتكل التوفو بداًل من األمساك األخرى، ومن يعرف ما الذي ميكن أن يفعله الناس غري ذلك طاملا كان  
 رٍ اه أحد املوارد اليت لن يبتعد عنها الناس مطلًقا، إالَّ أنَّه ابستطاعة املزارعني توفري قدمسموًحا هلم إطالق العنان لرباعتهم؟ رغم أنَّ املي

منها إذا انتقلوا إىل الزراعة الدقيقة على الطراز اإلسرائيلي، وإذا طوَّر العامل مصادر طاقة وفرية خالية من الكربون )وهو موضوع   ضخمٍ 
 ا حيتاج إليه عرب حتلية مياه البحار.سنستكشفه الحًقا(، فيمكنه أن حيصل على م

 

أيًضا التطورات اليت عدَّهتا   ابلفعلمل يقتصر األمر على عدم حتقق الكوارث اليت تنبأت هبا احلركة اخلضراء يف السبعينيات، وإمنَّا حتققت  
تعرب ِّ »الكومة الضخمة من الوسخ« عن ل املنحىن البيئي إىل ذروته، بدأت الطبيعة يف االنتعاش.  و مستحيلة، فمع ازدايد العامل غىن ووص

، حقبة املداخن النفاثة، وشالالت الصرف الصحي، واندالع النريان يف األهنار،  1965رؤية شخٍص استيقظ متخياًل أننا يف عام 
فَّضت انبعااثهتا  أنَّ الوالايت املتحدة قد خ  3-10ال يرونه. يوض ِّح الشكل رقم   ءٍ والنكات عن أنَّ سكان نيويورك ال حيبون تنفس هوا

ئت وكالة محا1970من مخسٍة من ملواثت اهلواء حبوايل الثلثني منذ عام   ة البيئة، وخالل نفس تلك الفرتة، منا عدد السكان  ي، عندما أنشِّ
مبقدار الضعفني  يف املئة، وأصبح هؤالء السكان يقودون سياراهتم ملسافات تُقدر بضعف عدد األميال، وأصبحوا أغىن    40بنسبة أكثر من  

والنصف، واستقر استخدام الطاقة، وحىت انبعااثت اثين أكسيد الكربون قد جتاوز منعطًفا صعبًا، وهي نقطة سنعود إليها فيما بعد. ال  
النقل    يعكس هذا الرتاجع إلقاء عبء الصناعات الثقيلة على العامل النامي، ألنَّ اجلزء األعظم من استخدام الطاقة واالنبعااثت ينبع من

ءة  والتدفئة وتوليد الكهرابء، وهي مهام ال ميكن االستعانة مبصادٍر خارجية يف تنفيذها، وإمنَّا يعكس ابألساس املكاسب احملققة يف الكفا 
أن حيد من    والتحكم يف االنبعااثت. تنفي هذه املنحنيات املتفرقة كالًّ من ادعاء احلركة اخلضراء املتشددة أبنَّه ال ميكن سوى لرتاجع النمو

 التلوث، وادعاء اجلناح اليميين املتشدد أبنَّ محاية البيئة ال بد أن هتدم النمو االقتصادي ومستوى معيشة الناس.
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اإلدارة  األميال املقطوعة ابملركبات:  مكتب التحليل االقتصادي الناتج احمللي اإلمجايل: ، استناًدا إىل املصادر التالية.2016وكالة محاية البيئة األمريكية  املصادر:

تقرير اجلرد  اثين أكسيد الكربون: وزارة الطاقة األمريكية. الك من الطاقة:االسته مكتب تعداد الوالايت املتحدة. عدد السكان: الفيدرالية للطرق السريعة.
، واثين أكسيد الكربيت، مايكرومرت 10)أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيرتوجني، واملواد اجلسيمية األصغر من  االنبعااثت األمريكي للغازات الدفيئة.

-https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/air-pollutantئة األمريكية، واملركبات العضوية املتطايرة(: وكالة محاية البي
emissions-trends-data. 

أصبحت املدن غالبًا أقل امتالًء ابلشبورة األرجوانية البنية، ومل تعُد لندن مليئة  إذ ميكن رؤية كثري من هذه التطورات ابلعني اجملردة،  
وماركة   *الذي خلَّدته اللوحات االنطباعية والرواايت القوطية وأغنية جريشوين -الدخان الناتج عن الفحموهو يف احلقيقة  -ابلضباب 

مبا فيها لسان بيوجت  -عادت األمساك والطيور والثدييات املائية وأحيااًن السبَّاحون إىل املمرات املائية احلضرية    *املعاطف الواقية من املطر.
ساوند وخليج تشيزبيك وميناء بوسطن وحبرية إيري وأهنار هدسون وبوتوماك وشيكاغو وتشارلز والسني والراين والتاميز )ووصف دزرائيلي  

هنمي تنبعث منه روائح وأهوال ال توصف وال حُتتمل«(. ويرى سكان الضواحي الذائب والثعالب والدببة  هذا األخري أبنَّه »مسبح ج 
وقطط الوشق األمحر وحيواانت الغرير والغزالن وطيور العقاب النساري والديوك الرومية الربية والنسور الصلعان. عندما تصبح الزراعة  

لزراعية إىل طبيعتها كغابة معتدلة املناخ، كما يعرف أي متنز ِّه وجد أمامه جدارًا من األحجار  أكثر كفاءة )الفصل السابع(، تعود األراضي ا
، إالَّ  املتباينة اليت متتد بطول أراضي نيو إجنالند املشجرة، ورغم أنَّ األشجار يف الغاابت االستوائية ما زالت تتعرض للقطع على حنٍو مقلق

(. بلغ معدل  4-10ني بني منتصف القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين )الشكل رقم أنَّ معدل قطعها اخنفض مبقدار الثلث

 
 المترجمة.-)يوم ضبابي في لندن(.  A Foggy Day in Londonأغنية للمطرب جورج جيرشوين عنوانها * 
 المترجمة.-)ضباب لندن(.  London Fogاسمها * 
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 الطاقة

 االنبعاثات
 ملوثات( 5)

األميال المقطوعة  
 بالمركبات

 ثاني أكسيد الكربون



 2004، مث اخنفض مبقدار أربعة أمخاس منذ عام  1995إزالة أكرب الغاابت االستوائية يف العامل، وهي غابة األمازون، إىل ذروته يف عام  
 .2013حىت 
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متث ِّل هذه اخلطوط اإلمجايل على مدار فرتات خمتلفة، وليست معدالت سنوية، وابلتايل فهي   9، ص.2012منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  املصدر:

 ليست متناسبة بشكٍل مباشر.

ل املتقدمة إىل بقية العامل،  إنَّ الرتاجع املتأخر يف معدل إزالة الغاابت االستوائية أحد العالمات على انتشار محاية البيئة من الدو 
د  فيمكن تتبع تقدم العامل يف بطاقة تقرير يُطلق عليها مؤشر األداء البيئي، وهو مركَّب من مؤشرات جلودة اهلواء واملاء والغاابت ومصاي 

دولة، ما عدا دولتني   180األمساك واملزارع واملوائل الطبيعية. ظهر التحسن على كل الدول اليت مت تتبعها ملدة عقٍد أو أكثر، وعددها 
فقط، ويف املتوسط، كلما زاد ثراء الدولة، زادت نظافة بيئتها، فكانت دول مشال أورواب هي األنظف، يف حني كانت أفغانستان  

مياه  -فريقيا جنوب الصحراء هي األكثر تعرًضا للخطر. إنَّ اثنني من أكثر أشكال التلوث فتًكا أوبنجالديش وعدة دول من منطقة 
من االبتالءات اليت أصيبت هبا الدول الفقرية، ولكن مع ازدايد الدول   -الشرب امللوثة والدخان الناتج عن الطهي يف األماكن املغلقة

خالل العقود األخرية، فهي هترب من هذه اآلفات، فقد اخنفضت نسبة سكان العامل الذين يشربون مياًها ملوثة مبقدار مخسة    الفقرية غىنً 
ان، ونسبة سكان العامل الذين يستنشقون الدخان الناتج عن الطهي مبقدار الثُلث. وكما قالت إنديرا غاندي: »الفقر هو أكرب مصدر أمث

 تلوث«.

الصورة املصغرة لألضرار البيئية هي حوادث تسرب النفط من الناقالت البحرية، الذي يغطي الشواطئ البكر برواسب سوداء سامة  

 غابة استوائية

 غابة معتدلة

تار
هك

ن 
ليو

م
 



توري كانيون  ويلوث ريش الطيور البحرية وفراء كالب املاء والفقمات، وتبقى يف ذاكرتنا اجلمعية أشهر احلوادث السيئة مثل حتطم الناقلة  
من الناس أنَّ وسائل نقل النفط البحرية أصبحت أكثر  سوى القليل  ، وال يعي  1989يف عام  إيكسون فالديز  اقلة  والن 1967يف عام  

إىل مخس   1973أنَّ العدد السنوي حلوادث تسرب النفط قد اخنفض من تسعني حادثة يف عام    5-10أمااًن بكثرٍي. يوض ِّح الشكل رقم  
إىل حادثة واحدة يف  1978من اثنني وثالثني حادثة يف عام   الضخمةالتسرب    )واخنفض عدد حوادث 2016حوادث فقط يف عام  

(، ويوض ِّح الشكل أيًضا أنَّه رغم تسرب كمية أقل من النفط، إالَّ أنَّه قد مت نقل كمية أكرب منه، ويقد ِّم هذان املنحنيان  2016عام 
تقليل عدد حوادث الناقالت،    تريدالقتصادي. ال عجب أنَّ شركات النفط  املتقاطعان دلياًل إضافيًا على متاشي احلماية البيئية مع النمو ا

ألنَّ مصاحلها تتفق مع مصاحل البيئة، فحوادث تسرب النفط كارثة يف العالقات العامة )وخاصًة عندما يزين اسم الشركة سفينًة متصدعة(،  
ر األكثر إاثرة لالهتمام أنَّ الشركات قد جنحت يف ذلك بدرجٍة  وتتسبَّب يف دفع غرامات ابهظة، وهتدر ابلطبع النفط القي ِّم. من األمو 

كبرية، فالتكنولوجيا تسري يف منحىن التعلم وتصبح أقل خطرًا مبرور الوقت واستبعاد الباحثون التقنيون يف تصميماهتم الثغرات األخطر  
ذه احلوادث وال يعون التطورات املتزايدة. تظهر أشكال )وهي النقطة اليت سنعود إليها يف الفصل الثاين عشر(، ولكنَّ الناس يتذكرون ه

عندما كانت حوادث تسرب النفط يف الناقالت البحرية قد  2010التكنولوجيا املختلفة على مدار جداول زمنية خمتلفة، ففي عام 
 Deepwaterحادثة منصة  اخنفضت إىل أقل مستوى هلا على اإلطالق، حدث اثلث أسوأ تسرب نفطي من أبراج احلفر الثابتة، وأدت  

Horizon  .يف خليج املكسيك بدورها إىل إرساء لوائح جديدة ملوانع االنفجار، وتصميم اآلابر، واملراقبة، واالحتواء 
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، استناًدا إىل بياانت )حمدثة( من االحتاد الدويل احملدود ملالكي الناقالت املعين ابلتلوث، Our World in Data ،Roser 2016r املصدر:
http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/ تشمل حوادث تسرب النفط كل تلك احلوادث .

 النفط املنقول من »النفط اخلام، واملنتجات البرتولية والغاز احململ«.أطنان مرتية من النفط على األقل. يتكون   7اليت ينتج عنها فقدان 
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مساحات أبكملها من األراضي واحمليطات للحماية من استخدام البشر    متث ل يف خضوعمظاهر التقدم األخرى اليت حدثت،   أحد
الزخم مذهل. يوض ِّح الشكل رقم  الت غري كافية، ولكن  متاًما، وجُيمع خرباء احلفاظ على البيئة على تقييمهم للمناطق احملمية أبهنَّا ما ز 

أنَّ نسبة األراضي املخصصة من كوكب األرض للحدائق الوطنية وحمميات احلياة الربية واملناطق احملمية األخرى قد منت من   10-6
ملتحدة. ومنت احملميات  ، وهي مساحة تبلغ ضعف حجم الوالايت ا2014يف املئة يف عام   14.8إىل  1990يف املئة يف عام   8.2

 يف املئة من حميطات العامل. 12البحرية أيًضا مبقدار أكثر من الضعف خالل هذه الفرتة وهي حتمي اآلن أكثر من  
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 ، استناًدا إىل بياانت من برانمج األمم املتحدة للبيئة واملركز العاملي لرصد حفظ البيئة واليت مجعها معهد املوارد العاملية.2017و  2016hالبنك الدويل   املصدر:

بفضل جهود محاية املوائل الطبيعية واجلهود املوجهة حنو احلفاظ على البيئة، مت إنقاذ كثرٍي من أنواع احليواانت والطيور اليت كانت  
، واملها، والباندا، ووحيد القرن، وشيطان تسمانيا، والنمر. وقد اخنفض معدل  الكندورك االنقراض، مثل: طائر القطرس، وطائر  على وش

يف املئة وفق ما قال عامل اإليكولوجيا ستيوارت بيم. ورغم أنَّ كثريًا من األنواع ما زالت يف مأزق خطري، إالَّ أنَّ   75انقراض الطيور بنسبة  
ن علماء اإليكولوجيا واملستحااثت يعتقدون أنَّ االدعاء أبنَّ البشر يتسبَّبون يف حدوث انقراض مجاعي كالذي حدث يف العصر  عدًدا م

حل،  الربمي والعصر الطباشريي مبالٌغ فيه، وكما يشري براند قائاًل: »يظل أمامنا كثرٌي من املشاكل اخلاصة ابحلياة الربية اليت حتتاج إىل
ا كثريًا أبهنَّا أزمات انقراض أدى إىل ذعٍر عام من أن تكون الطبيعة هشة للغاية أو قد تلفت ابلفعل متاًما بال أمل يف ولكنَّ وصفه

إصالحها، وهذا أبعد ما يكون عن الوضع الفعلي، فالطبيعة ككل قوية كما كانت طوال عمرها، بل ورمبا أقوى... وعن طريق التعامل  
 اف احلفاظ على البيئة«.مع هذه القوة يتم حتقيق أهد

قضت املعاهدة اليت حتظر التجارب النووية يف الغالف   1963وحدثت تطورات وحتسينات أخرى على نطاٍق عاملي، ففي عام 
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اجلوي على أكثر أشكال التلوث ترويعًا على اإلطالق، وهو الغبار الذري املشع، وأثبتت أنَّ دول العامل ميكن أن تتفق على إجراءاٍت  
ة الكوكب حىت يف ظل عدم وجود حكومة عاملية. ومنذ ذلك احلني، متكن التعاون العاملي من مواجهة حتدايت أخرى عديدة، فقد حلماي

ساعدت املعاهدات الدولية بشأن احلد من انبعااثت الكربيت واألشكال األخرى من »التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود« اليت مت 
تسعينيات من القرن املاضي يف القضاء على الفزع من سقوط األمطار احلمضية، وبفضل حظر توقيعها يف الثمانينيات وال
دولةً، فمن املتوقع تعايف طبقة األوزون يف منتصف القرن احلادي والعشرين.    197الذي صدقت عليه    1987الفلوروكلوروكربوانت يف عام  

 .2015التغري املناخي التارخيية اليت انعقدت يف عام    مته ِّد هذه النجاحات الطريق كما سنرى التفاقية ابريس بشأن

 

ن  تُقابل التقارير عن حتسن حالة البيئة غالبًا مبزيٍج من الغضب والال منطقية ككل املظاهر األخرى الدالة على التقدم. إنَّ مواصلة حتسُّ 
أنَّ البيئة تتحسن من تلقاء نفسها أو أنَّ إبمكاننا االسرتخاء  مقاييس عديدة للجودة البيئية ال يعين ابلضرورة أنَّ كل شيء على ما يرام، أو  

دون فعل أي شيء. علينا أن نشكر النقاشات والنشاطات والتشريعات والقواعد املنظمة واملعاهدات والرباعة التكنولوجية لدى من سعوا  
إىل املزيد من كل هذه األمور ملواصلة التقدم الذي حققناه،  إىل حتسني البيئة يف املاضي على البيئة األنظف اليت نتمتع هبا اليوم، وسنحتاج  

ومننع انعكاسه )وخاصًة يف ظل رائسة ترامب(، وتوسيع نطاقه ليشمل املشاكل اخلبيثة اليت ما زالت تواجهنا مثل صحة احمليطات والغازات  
 الدفيئة يف الغالف اجلوي كما سنرى فيما بعد.

لون  ولكنَّ الوقت قد حان للتخلي عن الل عبة األخالقية اليت يكون البشر فيها عرقًا خسيًسا مليئًا ابللصوص والنهَّابني الذين سيعج ِّ
ننا أن  بنهاية العامل لو مل يرتاجعوا عن الثورة الصناعية وينبذون التكنولوجيا ويعودون إىل التناغم الزاهد مع الطبيعة. وبداًل من ذلك، ميك

لة جيب حلها، كيف ميكن أن حييا الناس حياة آمنة ومرحية وحمف ِّزة مع التسبُّب يف أقل قدٍر ممكن  نتعامل مع محاية البيئة بوصفها مشك
عنا التقدم الذي حققناه حىت اآلن يف حل هذه املشكلة على السعي وراء حتقيق املزيد ال   من التلوث وفقدان املوائل الطبيعية؟ يشج ِّ

ت هذا التقدم.السماح ابلقناعة ابلوضع الراهن، ويشري أيًضا إ  ىل القوى اليت سريَّ

أكرب بكميات أقل من املادة والطاقة،   اأحد مفاتيح حل هذه املشكلة هو فصل اإلنتاجية عن املوارد، أي حتقيق البشر انتفاعً 
وألنَّ الزراعة أصبحت مكثَّفة عرب زراعة حماصيل مهجَّنة أو معدَّلة إلنتاج املزيد من الربوتني والسعرات    الكثافة.ويضفي هذا قيمة كبري على  

ية  احلرارية واأللياف ابستخدام مساحاٍت أقل من األراضي وكمياٍت أقل من املياه واألمسدة، مت االستغناء عن جزٍء كبري من األراضي الزراع
موائَل طبيعية مرة أخرى. )يشري أنصار حركة احلداثة البيئية إىل أنَّ الزراعة العضوية، اليت حتتاج إىل مساحاٍت  وميكن أن يتغري شكلها لتعود  

أكرب كثريًا من األرض إلنتاج كيلوجرام واحد من الغذاء، ليست خضراًء وال مستدامةً(. مع انتقال الناس إىل املدن، ال يفسحون مساحات  
حسب، بل يستلزمون أيًضا موارد أقل للتجوال والبناء والتدفئة، ألنَّ ما ميث ِّل سقًفا ألحد األفراد ميث ِّل أرضيًة  أكرب من األراضي يف الريف ف

لفرٍد آخر. ومع حصد حماصيل أشجار املزارع الكثيفة، اليت تتمتَّع خبمسة إىل عشرة أضعاف الغلة الناجتة عن الغاابت الطبيعية، يتم  
 وسكاهنا من ذوي الريش والفرو واحلراشف.  االستغناء عن أراضي الغاابت

فالتقدم يف   ،(Dematerializationاحلد من استخدام املواد )ويسه ِّل كل هذه العمليات صديٌق آخر لألرض وهو 
م على سبيل املثال  التكنولوجيا يتيح لنا القيام ابملزيد من األمور ابستخدام أغراٍض أقل، إذ كان وزن علبة املياه الغازية املكونة من األلومنيو 



، ومل تعُد اهلواتف احملمولة حباجٍة إىل أعمدة -جراًما 14أي -ولكنَّ وزهنا اليوم أقل من نصف أوقية   -جراًما 85أي -أوقيات  3
املكعبة من    وأسالك متتد ألمياٍل. حتد الثورة الرقمية من استخدام املواد يف العامل أمام أعيننا إذ حتل وحدات البت حمل الذرات، فالياردات

اليت ال   MP3الفينيل اليت كانت قدميًا متث ِّل جمموعة أقراصي املوسيقية استسلمت للبوصات املكعبة من األقراص املدجمة، مث لصيغة الـ 
ت،  وزن هلا من األساس، وأوقف جهاز األيباد تدفق هنر أوراق الصحف يف شقيت، ومع سعة التخزين على جهاز الالبتوب اليت تبلغ ترياابي

مل أعُد أشرتي صناديق الورق اليت حيتوي الواحد منها على عشرة رزم. فك ِّر يف كل البالستيك واملعدن والورق الذي مل يعُد يدخل يف 
تصنيع أكثر من أربعني منتًجا للمستهلك الواحد ميكن أن حيل حملهم مجيعًا هاتٌف ذكي واحد، وتشمل هذه املنتجات مثاًل اهلاتف  

ل الصوت والراديو واملنبه واآللة احلاسبة والقاموس وحافظة البطاقات  وجهاز الرد اآل ل الفيديو ومسج ِّ يل ودفرت اهلاتف والكامريا ومسج ِّ
ن  )رولودكس( والتقومي وخريطة الشوارع واملصباح اليدوي والفاكس والبوصلة، بل وحىت بندول اإليقاع ومقياس درجة احلرارة يف اخلارج وميزا 

 التسوية.

كنولوجيا الرقمية من استخدام املواد يف العامل أيًضا عرب إاتحة اقتصاد املشاركة، مما جيعل من غري الضروري صناعة السيارات  حتد الت
واألدوات وغرف النوم مثاًل أبعداد ضخمة تظل بعد ذلك غري مستخدمة أغلب الوقت. أشار احمللل يف جمال الدعاية روري ساذرالند  

لندن اليوم رمبا كانت  يف  عايري املكانة االجتماعية أيًضا تسه ِّل احلد من استخدام املواد، فأغلى األراضي العقارية  إىل أنَّ التغيريات يف م
لتبدو مزدمحًة للغاية أبغنياء العصر الفيكتوري، ولكنَّ وسط املدينة اآلن أكثر رواًجا من الضواحي الراقية. شجَّعت وسائل التواصل  

باهي بتجارهبم بداًل من سياراهتم ومالبسهم، وحتول الشباب إىل »هيبسرتز« جيعلهم ميي ِّزون أنفسهم عن االجتماعي الشباب على الت
، إذ أنَّ American Graffitiاآلخرين بذوقهم يف البرية والقهوة واملوسيقى، وانتهت احلقبة اليت مثَّلتها فرقة ذا بيتش بويز وفيلم 

 عاًما اآلن ال ميتلك رخصة قيادة. 18نصف الشباب األمريكي البالغ من العمر  

يشري تعبري »الذروة النفطية«، الذي اشتهر بعد أزمات الطاقة يف السبعينيات، إىل العام الذي سيبلغ فيه العامل احلد األقصى من  
د، رمبا نكون قد بلغنا ذروة  معدل إنتاج البرتول. يشري أوزوبيل إىل أنَّه بسبب التحول الدميوغرايف وزايدة الكثافة واحلد من استخدام املوا

األطفال وذروة األراضي الزراعية وذروة األخشاب وذروة الورق وذروة السيارات. رمبا نبلغ ابلفعل »ذروة األشياء«، فمن بني مئة سلعة  
ومخسون سلعة    وثالثون سلعة إىل ذروة استخدامها يف الوالايت املتحدة، وقد تكون ثالثٌ  درسها أوزوبيل ورمسها بيانيًّا، وصلت ستٌ 

أخرى يف طريقها لالخنفاض )مبا فيها املياه والنيرتوجني والكهرابء(، مما يرتك إحدى عشرة سلعة فقط ما زالت يف منٍو مستمر. وصل 
طن  10.3إىل   2001طن مرتي للفرد يف عام    15.1الربيطانيون أيًضا إىل ذروة األشياء، إذ اخنفض استهالكهم السنوي من املواد من  

 .2013للفرد يف عام    مرتي

مل تستلزم هذه االجتاهات امللحوظة أي إجبار أو تشريع أو وعظ أخالقي، بل حدثت بعفويٍة مع اُتاذ الناس قرارات بشأن طريقة  
ررة للطاقة  عيش حياهتم. ال توضح هذه االجتاهات ابلتأكيد أنَّ التشريعات البيئية غري ضرورية، فقد كان لوكاالت محاية البيئة واملعايري املق

اهات تشري  ومحاية األنواع املهددة ابالنقراض والقوانني الوطنية والدولية للمياه النظيفة واهلواء النظيف آاثٌر مفيدة للغاية، ولكنَّ هذه االجت
وجيا، وخاصًة تكنولوجيا  إىل أنَّ تيار احلداثة ال يكتسح البشرية مسرعًا ابجتاه زايدة االستخدام غري املستدام للموارد. تشمل طبيعة التكنول

 املعلومات، شيئًا ما يعمل على فصل ازدهار البشرية عن استغالل األشياء املادية.

 



 كل أجزاء  كما علينا أالَّ نقبل الرواية اليت تقول إنَّ البشرية تنهب وتفسد كل جزء من البيئة، علينا أيًضا أالَّ نقبل الرواية اليت تقول إنَّ
رة كانت أم منذرة، ومن احلقائق املنذرة ابخلطالبيئة   ر ستتعاىف يف ظل ممارساتنا احلالية. على أي نزعة بيئية مستنرية أن تواجه احلقائق، مبش ِّ

 الوقود يف املوجود  الكربون  يتأكسد  الغاز، أو  النفط  أو الفحم  أو اخلشب  حرقنا  فكلما  بال شك أثر الغازات الدفيئة على مناخ األرض،
  ترتبط أو  احمليط، يف  تتفكك  الكربون  أكسيد اثين  جزيئات  بعض أنَّ رغم.  اجلو يف  ينتقل الذي(  CO2)  الكربون  أكسيد اثين ليكو ِّن

  ما مقدار  مواكبة  ميكنها ال  الطبيعية  املصارف هذه أنَّ إالَّ  الضوئي،  البناء  بعملية  تقوم اليت  النبااتت متتصها أو الصخور،  مع  كيميائيًّا
  ارتفعت  الكربوين، العصر  تركه الذي  الكربون من  األطنان  جيجات احرتاق ومع. طنٍ   مليار 38  يعادل  ما وهو  عام كل  اجلو يف  خنل ِّفه
.  اليوم   املليون  يف  جزءٍ  400 من  أكثر إىل  الصناعية  الثورة  قبل  املليون  يف  جزءًا 270 حوايل  من  اجلو يف  الكربون  أكسيد اثين  تركيز  نسبة

  املتوسط  فإنَّ  ،(الزجاجي  البيت)  الزجاجية  الصوبة  يف  الزجاج  يفعل  كما  األرض  سطح   من  املنبعثة  احلرارة  حيبس  الكربون  أكسيد  اثين  أنَّ  مبا
  على حرارةً   األكثر هو 2016 عام وكان  ،(فهرهنايت درجة 1.4) مئوية درجة 0.8 حبوايل أيًضا ارتفع قد احلرارة لدرجات العاملي

  الغازات أحد  وهو)  امليثان  وإطالق  الكربون،  متتص  اليت  الغاابت إزالة  أيًضا  احرتارًا  اجلو  زاد  ومما. 2014  مث ،2015  عام  وتاله  اإلطالق
  يزداد قد.  واألبقار  املاشية  من  خيرج الذي  امليثان  وغاز  الصقيعية،  الرتبة يف  اجلليد وذوابن  التسرُّب،  بسبب  الغاز آابر  من(  األقوى  الدفيئة

  وإذا  للحرارة،  العاكس  األبيض  واجلليد الثلج  حمل  للحرارة املاصة  الداكنة  واليابسة  ياهامل حلَّت إذا  مفرغة حلقةٍ  يف وندور  أكثر االحرتار
 (.الدفيئة  الغازات أحد  أيًضا  وهو)  املاء  خبار  من  مزيدٌ   اهلواء إىل  تصاعد  وإذا  الصقيعية،  الرتبة  جليد ذوابن  تسارع

الغازات الدفيئة، فسريتفع متوسط درجات حرارة األرض حبلول هناية القرن احلادي والعشرين أعلى من  إذا استمرت انبعااثت  
 7.2درجات مئوية )  4درجة فهرهنايت( على األقل، ورمبا حىت مبقدار   2.7درجة مئوية ) 1.5مستوى ما قبل احلقبة الصناعية مبقدار  

املوجات احلارة األكثر حدة وتكرارًا، ومزيد من الفيضاانت يف املناطق الرطبة،   درجة فهرهنايت( أو أكثر. سيتسبَّب هذا يف مزيد من
واجلفاف يف املناطق اجلفاف، وعواصف أشد، وأعاصري أعنف، وقلة غالت احملاصيل يف املناطق الدافئة، وانقراض املزيد من األنواع،  

 0.7ضيةً(، وارتفاع متوسط مستوى سطح البحر مبقدار يرتاوح بني  وفقدان الشعاب املرجانية )ألنَّ احمليطات ستكون أكثر حرارًة وحام
أقدام( بسبب كلٍ  من ذوابن اجلليد على اليابسة ومتدد مياه البحر. )ارتفع مستوى سطح البحر ابلفعل   4مرتًا )قدمني و 1.2مرتًا و

ملناطق املنخفضة بفعل الفيضاانت، وستختفي  ، ويبدو أنَّ معدل االرتفاع متسارع(. ستغرق ا1870بوصة تقريبًا منذ عام   8مبقدار 
الدول اجلزرية أسفل األمواج، ولن تظل مساحات شاسعة من األراضي الزراعية صاحلة للزراعة، وسينزح ماليني البشر، وقد تزداد اآلاثر 

افئ )وهو ما قد حييل أورواب إىل ما  سوءًا يف القرن الثاين والعشرين وما بعده، ونظرايًّ، قد حتدث اضطراابت مثل احنراف تيار اخلليج الد
تكيُّف  يشبه سيبرياي( أو اهنيار الصفائح اجلليدية يف القطب اجلنويب. يُعد االرتفاع مبقدار درجتني مئويتني هو أكثر ما قد يستطيع العامل ال

ية »ال جيب السماح به من  درجات مئو  4، فإنَّ االرتفاع مبقدار 2012معه، وحسبما ذكر أحد تقارير البنك الدويل الصادر عام 
 األساس«،

وللحفاظ على مستوى االرتفاع مبقدار درجتني مئويتني أو أقل، ينبغي على العامل أن خيف ِّض انبعااثته من الغازات الدفيئة مبقدار  
لتحدي أمامنا جسيم.  النصف أو أكثر حبلول منتصف القرن احلادي والعشرين والتخلص منها متاًما قبل بداية القرن الثاين والعشرين، فا

يف املئة من طاقة العامل، فهو يشغ ِّل تقريبًا كل سيارة وشاحنة وقطار وطائرة وسفينة وجرار وفرن ومصنع على   86يُنتج الوقود األحفوري  
 الكوكب، إضافًة إىل أغلب حمطات توليد الكهرابء. مل تواجه البشرية مشكلٍة كهذه قط.

ناخ إنكار حدوثها أو زعم أنَّ النشاط البشري هو السبب. من املقبول متاًما ابلطبع االحتجاج  من االستجاابت الحتمالية تغري امل



على فرضية التغري املناخي الناتج عن األنشطة البشرية على أسس علمية، وخاصًة ابلنظر إىل اإلجراءات الصارمة اليت ستستلزمها إذا  
الفرضية الصحيحة ستصمد على املدى البعيد أمام حماوالت تفنيدها. إنَّ التغري املناخي  كانت حقيقية. تتمثَّل فضيلة العلم الكربى يف أنَّ 

ى  الناتج عن األنشطة البشرية هو أكثر الفرضيات العلمية تعرًُّضا لالحتجاج بقوٍة يف التاريخ، وحىت اآلن مت تفنيد كل االحتجاجات الكرب 
أو أهنَّا تبدو كأهنَّا ترتفع بسبب قياسها يف اجلزر احلرارية احلضرية، أو أهنَّا ترتفع حقًّا  أنَّ درجات احلرارة العاملية توقفت عن االرتفاع،  -

ابحثًا من   69,406من بني كل   4بل واقتنع حىت كثرٌي من املتشك ِّكني. وجد مسح حديث أنَّ   -ولكن بسبب زايدة حرارة الشمس
لعلمية رفضوا فرضية االحرتار العاملي )االحتباس احلراري( الناتج عن األنشطة  كتاب املقاالت اليت ُتضع ملراجعة األقران يف املنشورات ا

 البشرية وأنَّ »املؤلفات العلمية اخلاضعة ملراجعة األقران ال حتتوي على أي دليل مقنع على خطأ ]الفرضية[«.

ت مصاحل الوقود األحفوري، قد شنت  ولكنَّ إحدى احلركات اليت تنتمي إىل اليمني السياسي األمريكي، مدعومة بقوٍة من مجاعا
محلة متعصبة وكاذبة إلنكار تسبُّب الغازات الدفيئة يف احرتار الكوكب، وبذلك رسَّخت نظرية املؤامرة اليت تقول إنَّ اجملتمع العلمي  

ص يعترب نفسه مراقبًا لدوغما مصاٌب بداء اللباقة السياسية القاتل وملتزم أيديولوجيًّا جتاه استيالء احلكومة على االقتصاد. ولكوين شخ
ميع. اللباقة السياسية يف البيئة األكادميية، ميكنين أن أقول إنَّ هذا هراء، فليس لدى العلماء الفيزايئيني أي أجندة، واألدلة واضحة للج

فرض   عدمية عرب  )وبسبب حتدايٍت كهذه ابلتحديد يقع على عاتق الباحثني يف كل اجملاالت واجب ضمان مصداقية املؤسسات العلم
 أي معتقدات سياسية(.

هناك ابلتأكيد بعض املتشك ِّكني احلكماء يف التغري املناخي، ويُطلق عليهم أحيااًن »الفاترين«، الذين يقبلون ابلعلم السائد يف هذا  
، ويشريون إىل أنَّ أسوأ الشأن، ولكنهم يؤك ِّدون على اإلجيابيات، فُهم ينحازون إىل احتماالت االرتفاع البطيء يف درجات احلرارة

رارة  السيناريوهات املمكنة يف حالة احللقة املفرغة هي سيناريوهات افرتاضية، ويشريون أيًضا إىل أنَّ نسبة اثين أكسيد الكربون ودرجات احل
ه إذا مت السماح للدول أبن األعلى قلياًل هلا فوائد فيما خيص غالت احملاصيل وهي مبادلة عادلة يف مقابل تكلفة هذه الزايدة، ويقولون إنَّ 

حتقق أعلى درجة ممكنة من الثراء )دون فرض قيود معيقة للنمو على الوقود األحفوري( فستكون هذه الدول مؤهلة أكثر للتكيف مع  
ينو املناخ«.  التغري املناخي الذي حيدث ابلفعل. ولكنَّ هذه مقامرة متهورة كما يشري االقتصادي ويليام نوردهاوس فيما يطلق عليه »كاز 

يف املئة أن مير العامل مبرحلة  5لنقل إنَّ الوضع الراهن ينبئ بتساوي الفرص بني أن يزداد وضع العامل سوءًا بقدٍر هائل أو ال، وابحتمالية  
افئ احلريق  حرجة ويواجه كارثة، فسيكون من احلكمة اُتاذ إجراءات وقائية حىت لو كانت النتيجة الكارثية غري أكيدة، مثلما نشرتي مط

بذل  وواثئق التأمني على منازلنا وال نرتك عبوات البنزين مفتوحة يف مرائب سياراتنا. ومبا أنَّ التعامل مع مسألة التغري املناخي سيكون ب
جهوٍد على مدار عدة عقود، فأمامنا كثري من الوقت للرتاجع إذا توقفت درجات احلرارة ومستوى سطح البحر وحامضية احمليط عن 

 زايدة، وهو ما سيسعدان مجيعًا.ال

من االستجاابت األخرى للتغري املناخي استجابة أقصى اليسار السياسي واليت تبدو كأهنَّا مصممة لتربير نظرايت املؤامرة اليت يقول  
كتاهبا الصادر    يف  (Naomi Klein)  هبا أقصى اليمني السياسي، فوفق حركة »العدالة املناخية« اليت نشرهتا الصحافية انعومي كالين

 :This Changes Everythingهذا يغري كل شيء: الرأمسالية مبواجهة املناخ )  والذي حقق أعلى املبيعات 2014عام 
Capitalism vs. the Climate،)   ال جيب أن نتعامل مع خطر التغري املناخي ابعتباره حتدايًّ مبنع التغري املناخي، بل جيب أن

يًة  نتعامل معه ابعتباره فرصًة إللغاء األسواق احلرة وإعادة هيكلة االقتصاد العاملي وجتديد نظامنا السياسي. يف أحد أكثر األحداث سرايل
رجلي األعمال املليارديرين يف صناعة النفط، وممو ِّيل محالت  -الين إىل ديفيد وتشارلز كوك  يف اتريخ السياسة البيئية، انضمت انعومي ك



كانت ستطبق أول ضريبة    2016من أجل املساعدة يف إحباط مبادرة طرحتها والية واشنطن للتصويت يف عام    -إنكار التغري املناخي
احملللني تقريبًا ويعتربونه شرطًا أساسيًّا للتعامل مع التغري املناخي، ملاذا؟    على الكربون يف البالد، وهو اإلجراء السياسي الذي يؤيده كل

ألنَّ هذا اإلجراء كان »صديًقا لليمني السياسي«، ومل جيعل »صانعي التلوث يدفعون الثمن، ويشغ ِّل أرابحهم الفاسدة يف إصالح التلف  
 أيًضا حتليل التغري املناخي بصورٍة كمية: 2015عام    الذي أحدثوه رغم علمهم به«. بل وعارضت انعومي يف حواٍر هلا

فنحن لن نفوز يف هذه املعركة إبجراء بعض احلساابت، ال ميكننا هزمية »احملاسبني« يف جماهلم، بل سنفوز يف هذه املعركة ألنَّ 
ا أيًضا بعض اإلحصاءات  هذه مسألة قيٍم وحقوق إنسان، وصواب وخطأ. لدينا هذه الفرتة القصرية اليت علينا أن جنمع خالهل

نظران أنَّ ما حير ِّك قلوب الناس حقًّا هو احلجج املبنية على قيمة عن  اجليدة اليت ميكننا استخدامها، ولكن ال ينبغي أن يغيب  
 احلياة.

»القيم،  أيًضا    خيالفليس جتاهل التحليل الكمي ووصفه أبنَّه جمرد »إجراء بعض احلساابت« معاداة للفكر العقالين فحسب، بل  
وحقوق اإلنسان، والصواب واخلطأ«، فمن يقد ِّر حياة اإلنسان سيؤيد السياسات اليت تقدم فرصة أكرب إلنقاذ الناس من النزوح أو اجلوع  
  مع تقدمي الوسائل الالزمة لعيش حياة صحية وُمرضية. ويف كوٍن حتكمه قوانني الطبيعة بداًل من السحر واألعمال الشيطانية، يتطلَّب هذا

الناس مييلون إىل إذ إن  »إجراء بعض احلساابت«. حىت عندما يتعلَّق األمر ابلتحدي البالغي بـ »حتريك قلوب الناس«، فالفعالية مهمة،  
دم  ما تُق قبول حقيقة االحرتار العاملي عندما يُقال هلم إنَّ املشكلة قابلة للحل ابالبتكارات التكنولوجية والسياسية أكثر مما يقبلون هبا عند

 هلم حتذيرات خميفة من مدى بشاعته.

 يعرب اجلواب التايل الذي أتلقى مثله كل فرتة عن شعوٍر شائع آخر جتاه كيفية منع التغري املناخي:

 عزيزي األستاذ بينكر،

يقولون علينا أن نفعل شيئًا بشأن االحرتار العاملي، ملاذا ال يوق ِّع العلماء الفائزون جبائزة نوبل عريضةً؟ ملاذا ال  
 احلقيقة الصرحية وهي أنَّ الساسة خنازير ال يهتمون بعدد من ستقتلهم الفيضاانت واجلفاف؟

ملاذا ال تنشئ أنت وبعض أصدقائك حركًة على اإلنرتنت لدفع الناس إىل توقيع عريضًة تطالب ببذل تضحيات  
تضحية. جيب أن يتعهد الناس بعدم ركوب حقيقية ملكافحة االحرتار العاملي؟ ألنَّ هذه هي املشكلة، ال أحد يريد ال

الطائرات سوى يف حاالت الطوارئ القصوى، ألنَّ الطائرات حترق كثريًا من الوقود، وجيب أن يتعهد الناس بعدم تناول  
اللحوم ثالثة أايم على األقل يف األسبوع ألنَّ عملية إنتاج اللحوم تعبئ اجلو بكثرٍي من الكربون، وجيب أن يتعهد  

بعدم شراء اجملوهرات على اإلطالق ألنَّ تكرير الذهب والفضة يستخدم الطاقة بكثافة. علينا أن نلغي صناعة  الناس  
الفخار ألغراٍض فنية ألنَّه حيرق كثريًا من الكربون، جيب أن يتقبل صناع الفخار يف أقسام الفنون ابجلامعات أنَّنا ال  

 ميكن أن نستمر هبذا الوضع.

ت اليت سأجريها اآلن، ولكن حىت لو ُتلى اجلميع عن جموهراهتم، لن حُيدث هذا أقل أثر يف انبعااثت العامل من  ساحموين على احلسااب
يف املئة(، وتغيري   15يف املئة(، والنقل ) 18يف املئة(، واملباين ) 29الغازات الدفيئة، اليت حتتل أغلبها الصناعات الثقيلة )بنسبة 



يف املئة، وينبعث منها   5.5يف املئة(. )املاشية مسؤولة عن  13ة(، والطاقة الالزمة لإلمداد ابلطاقة )يف املئ 15استخدامات األراضي )
يف املئة(. مل تقرتح صاحبة اجلواب ابلطبع التخلي عن  1.5على األغلب امليثان وليس اثين أكسيد الكربون، والطريان مسؤول عن 

ومن غري املفاجئ أهنَّا استبعدت استخدام اجملوهرات متاًما، فهي املثال النموذجي  التضحية،  وإمنَّا بسبب    أثر ذلكاجملوهرات والفخار بسبب  
 على الرفاهية. ذكرت اقرتاحها البسيط لتوضيح عائقني نفسيني نواجههما عند التعامل مع التغري املناخي.

فر ِّقون بني األفعال اليت ستخف ِّض انبعااثت اثين العائق األول معريف، فالناس يواجهون صعوبة يف التفكري يف نطاق املشكلة، فال ي
أي    أكسيد الكربون آبالف األطنان أو ماليني األطنان أو مليارات األطنان، وال يفر ِّقون بني املستوى واملعدل والتسارع واملشتقات العليا،

انبعااثت اثين أكسيد الكربون، واليت ستؤثر    معدل انبعااثت اثين أكسيد الكربون، واليت ستؤثر يف  زايدةبني األفعال اليت ستؤثر يف معدل  
العاملية )اليت سرتتفع حىت لو ظل مستوى اثين أكسيد الكربون    درجات احلرارةاثين أكسيد الكربون يف اجلو، واليت ستؤثر يف   مستوىيف 

 اثبتًا(. ال يهم من هذه األمور سوى األخري، ولكن إذا مل يفك ِّر املرء يف نطاق املشكلة والتغيري، قد يرضى بسياسات ال حتقق شيئًا.

ع على التجريد من  العائق الثاين أخالقي. كما ذكرت يف الفصل الثاين، ليس احلس األخالقي للبشر أخ  القيًّا متاًما، فهو يشج ِّ
اإلنسانية )»الساسة خنازير«( والعدائية اجلزائية )جعل »صانعي التلوث يدفعون الثمن«(. وابخللط بني التبذير والشر، وبني الزهد 

عديدة عرب النذور ابلصيام    والفضيلة، قد يقدس احلس األخالقي مظاهر التضحية عدمية اجلدوى. يتفاخر الناس ابستقامتهم يف ثقافاتٍ 
وفق دراسات أجريتها مع  -والعفة ونكران الذات وحرق متاع الدنيا والتضحية ابحليواانت )أو البشر أحيااًن(، وحىت يف اجملتمعات احلديثة  

يبد ِّدونه يف  حيرتم الناس اآلخرين على أساس مقدار الوقت أو املال الذي  -علماء النفس جيسون نيمريو وماكس كراسنو وراي هوارد
 أفعاهلم اإليثارية بداًل من مقدار اخلري الذي حيق ِّقونه ابلفعل.

تتضمن أغلب األحاديث العامة عن احلد من التغري املناخي تضحيات طوعية مثل إعادة التدوير أو خفض عدد األميال املقطوعة  
لصقات يف العديد من هذه احلمالت اليت يقودها طالب  لنقل الغذاء أو فصل الشاحن عن الكهرابء وهكذا. )شاركُت بنفسي يف صور مل

جامعة هارفرد(. ولكن مهما شعران أبنَّ هذه املظاهر فاضلة، فهي تشت ِّتنا عن التحدي الضخم الذي يواجهنا، واملشكلة أنَّ انبعااثت  
ساة املوارد العامة املشرتكة(، فينتفع األفراد  الكربون هي مثال كالسيكي على لعبة املصاحل العامة، اليت تُعرف أيًضا مبأساة املشاع )أي مأ

من تضحيات اآلخرين ويعانون من تضحياهتم، لذا يكون لدى اجلميع حافز ألن ينتفع ابجملان ويدع اآلخرين يقومون ابلتضحية، فيعاين  
نتفعني جمااًن، ولكنَّ أي حكومة تتمتع  اجلميع. من طرق العالج القياسية ملعضالت املصاحل العامة الُسلطة القسرية اليت ميكنها معاقبة امل

ابلسلطة الشمولية إللغاء صناعة الفخار ألغراض فنية لن تقصر على األرجح استخدام تلك السلطة على زايدة املصلحة املشرتكة. بداًل  
يات الضرورية، ولكن بينما  من ذلك، ميكن أن حيلم املرء أبن تكون قوة اإلقناع األخالقي كبرية مبا يكفي حلث ِّ اجلميع على بذل التضح

لدى البشر ابلفعل مشاعر عامة، فمن غري احلكمة أن نرتك مصري الكوكب معلًقا على أمل أن يتطوع مليارات األشخاص ابلتصرف  
ضد مصاحلهم الشخصية يف نفس الوقت. واألهم من ذلك، أنَّ التضحية الالزمة خلفض انبعااثت الكربون مبقدار النصف مث ابلكامل 

 إىل الصفر أعظم كثريًا من التخلي عن اجملوهرات، إذ ستتطلَّب التخلي عن الكهرابء والتدفئة واألمسنت والفوالذ والورق والسفر  وصواًل 
 إضافًة إىل األغذية واملالبس ميسورة التكلفة.

نَّ العامل النامي سيفعل ذلك،  يدعو احملاربون من أجل العدالة املناخية إىل نظام »التنمية املستدامة«، وهم منغمسون يف الوهم أب
وهو ما ينتقده شيلينربجر وتيد نوردهاوس قائلني إنَّ هذه التنمية ستتكون من »تعاونيات صغرية يف غابة األمازون حيث سيجمع املزارعون  



الستوائية(«. سُيسمح  الفالحون واهلنود املكسرات والتوت من أجل بيعها إىل شركة بني آند جريي لتصنع اآليس كرمي بنكهة )القرمشة ا
أو شحن اهلاتف اخللوي، ال أكثر. وال داعي ألن نقول إنَّ من يعيشون    LEDهلم ابقتناء األلواح الشمسية اليت تستطيع تشغيل شاشة  

ابلفعل يف تلك الدول لديهم فكرة خمتلفة عن هذا، فاهلروب من الفقر حيتاج إىل طاقة وفرية. يشري ماراين تويب، صاحب موقع 
HumanProgress  ، فكان دخل الفرد السنوي يف كلٍ  1962إىل أنَّ بوتسواان وبوروندي كانتا معدمتني بنفس القدر يف عام ،

كان مواطنو بوتسواان جينون    2010دوالرًا، ومل تنبعث من أيٍ  منهما كمية كبرية من اثين أكسيد الكربون، وحبلول عام  70منهما  
ضعف ما جينيه مواطنو بوروندي الذين ما زالوا فقراء، وتعادل انبعااثت اثين أكسيد الكربون   32ادل  دوالرًا سنوايًّ، وهو ما يع 7,650

 ضعف انبعااثت بوروندي منه. 89لديهم  

  رية،عند مواجهة احملاربون من أجل العدالة املناخية هبذه احلقائق، جييبون أبنَّ علينا أن نُفقر الدول الغنية بداًل من إثراء الدول الفق
وردهاوس  أن نعيدها مثاًل إىل »الزراعة كثيفة العمال« )والرد الوحيد املالئم على هذا هو: ابدؤوا أبنفسكم أواًل(. يشري كلٌّ من شيلينربجر ون

ميزة،  إىل مدى تطور السياسة التقدمية عن األايم اليت كان فيها تزويد املناطق الريفية ابلكهرابء والتنمية االقتصادية ضمن مشروعاهتا امل
، بل تقد ِّم هلم املزيد مما ال يريدونه  -أي الكهرابء الرخيصة-فيقولون: »إهنَّا تقد ِّم اآلن لفقراء العامل ابسم الدميقراطية ليس ما يريدونه فقط  

 حقًّا، أي الطاقة املتقطعة واملكل ِّفة«.

سنحتاج إليه للتكيف مع التغري املناخي الذي حيدث    إنَّ التقدم االقتصادي حتمي يف الدول الغنية والفقرية على حد سواء، ألنَّنا
ابلفعل. ويرجع الفضل جزئيًّا إىل الرخاء يف أنَّ صحة البشر قد حتسَّنت )الفصل اخلامس والسادس(، وأهنَّم أصبحوا يتغذون على حنو  

لكوارث واألخطار الطبيعية )الفصل  أفضل )الفصل السابع(، وينعمون بسالٍم أكثر )الفصل احلادي عشر(، وخيضعون حلمايٍة أكرب من ا
الثالث عشر(، وقد جعلت هذه التطورات البشرية أكثر مرونًة يف مواجهة التهديدات الطبيعية وتلك اليت من صنع البشر، فلم يعُد تفشي  

ات احمللية قبل أن األمراض يتحول إىل أوبئة، وفساد احملصول يف إحدى املناطق خيفف وطأته الفائض يف منطقة أخرى، وُُتمد املناوش
تؤدي إىل اندالع حرب، وخيضع السكان حلمايٍة أفضل من العواصف والفيضاانت واجلفاف. جيب أن تشمل استجابتنا للتغري املناخي  
 ضمان استمرار هذه املكاسب يف املرونة يف جتاوز التهديدات اليت سيأيت هبا الكوكب الذي يزداد احرتارًا. يف كل عام تزداد فيه الدول

ان  النامية غىن، ستتمتع ابملزيد من املوارد الالزمة لبناء األسوار البحرية واخلزاانت، وحتسني خدمات الرعاية الصحية العامة، ونقل السك
بعيًدا عن مناطق البحار املرتفعة، ولذلك ال جيب إبقاء هذه الدول يف فقٍر من الطاقة، ولكن من غري املنطقي أيًضا أن تزيد هذه الدول 

 دخل حبرق الفحم بكمياٍت هائلة مما سيغرق اجلميع فيما بعد يف كوارث جوية.ال

 

أن نتعامل مع التغري املناخي؟ إذ جيب علينا التعامل معه، فأان أتفق مع البااب فرانسيس واحملاربني من أجل العدالة املناخية    عليناكيف إذًا  
 يف أنَّ منع التغري املناخي قضية أخالقية ألنَّه يستطيع إيذاء مليارات األشخاص، وابألخص فقراء العامل، ولكنَّ األخالقية خمتلفة عن

االهتمام ابلتغري املناخي  قلة  قي، وكثريًا ما يضر هذا الوعظ األخالقية. )إذ أتت الرسالة البابوية بنتيجٍة عكسية، فتسببت يف  الوعظ األخال
يف أوساط الكاثوليك احملافظني الذين كانوا على وعٍي به(. رمبا يكون من املرضي لنا أن نشيطن شركات الوقود األحفوري اليت تبيع لنا  

 نريدها، أو التدليل على فضيلتنا ببذل تضحيات ظاهرية، ولكنَّ صكوك الغفران هذه لن متنع التغري املناخي املدم ِّر.الطاقة اليت  



إنَّ االستجابة املستنرية للتغري املناخي هي اكتشاف كيفية احلصول على أكرب قدر ممكن من الطاقة أبقل قدر ممكن من انبعااثت  
ية مأساوية للحداثة تكون فيها هذه االستجابة مستحيلة، وتقوم هذه الرؤية على أنَّ اجملتمع الصناعي  الغازات الدفيئة. توجد ابلطبع رؤ 

ديث  الذي يعمل ابلكربون املشتعل حيتوي على عوامل تدمريه، ولكنَّ هذه الرؤية املأساوية غري صحيحة، إذ يشري أوزوبيل إىل أنَّ العامل احل
 ون.تدرجييًّا من استخدام الكرب  يقل ِّل

تتكوَّن اهليدروكربوانت املوجودة يف األشياء اليت حنرقها من اهليدروجني والكربون اللذين يصدران الطاقة عندما جيتمعان مع  
. إنَّ النسبة يف اخلشب اجلاف، وهو أقدم وقود هيدروكربوين، بني ذرات  CO2واثين أكسيد الكربون    H2Oاألوكسجني ليكو ِّنوا املاء  

، أمَّا الفحم الذي حل حمله خالل الثورة الصناعية فمتوسط نسبة  1إىل  10الكربون القابلة لالشتعال وذرات اهليدروجني هي حوايل 
، ويتكون الغاز الطبيعي  2إىل  1البرتول مثل الكريوسني   ، وقد تكون النسبة يف الوقود املشتق من1إىل   2الكربون إىل اهليدروجني فيه 

. إذًا فبينما تسلَّق العامل الصناعي سلم الطاقة من اخلشب  4إىل  1، فتكون النسبة فيه CH4ابألساس من امليثان، وصيغته الكيميائية  
بسبب وفرة الغاز الصخري الناتج عن عمليات    إىل الفحم إىل النفط إىل الغاز )وتسارع هذا التحول األخري يف القرن احلادي والعشرين

التكسري اهليدروليكي(، اخنفضت نسبة الكربون إىل اهليدروجني يف مصادر الطاقة مبعدل اثبت، كما اخنفضت كمية الكربون الالزم حرقها  
يوضح الشكل رقم   كجم اليوم(.  15إىل حوايل   1850يف عام   لجيجا جو كجم من الكربون لكل   30إلنتاج وحدة من الطاقة )من 

أنَّ انبعااثت الكربون تتبع قوس كوزنتس، أي عندما بدأت الدول الغنية مثل الوالايت املتحدة واململكة املتحدة يف التحول  10-7
 تستمر يف الزايدة، ولكن يف كانت  انبعااثهتا من اثين أكسيد الكربون إلنتاج دوالٍر واحد من الناتج احمللي اإلمجايل فإن  الصناعي، 

اخلمسينيات من القرن العشرين جتاوزت هذه الدول هذا املنعطف وأصبحت انبعااثهتا من اثين أكسيد الكربون يف اخنفاٍض منذ ذلك  
احلني. تسري كلٌّ من الصني واهلند على نفس النهج، إذ بلغتا الذروة من االنبعااثت يف أواخر السبعينيات ومنتصف التسعينيات على  

لصني كل احلدود يف أواخر اخلمسينيات بسبب خمططات ماو الغبية مثل مصاهر احلديد يف الباحات اخللفية ذات  التوايل. )جتاوزت ا
 االنبعااثت الغزيرة والناتج االقتصادي املنعدم(. إنَّ كثافة الكربون يف العامل أبكمله يف تراجٍع منذ نصف قرٍن.



ل ك ش ل م ا ق 1 ر ة :0-7 ف ا ث ت ك اث ا ع ب ن ن ا بو كر ل ت ا اث ا ع ب ن ا ين ) د اث ي س ك ن أ بو كر ل ل ا ك رٍ  ل ال ن دو  م

ج ت ا ن ل ي ا ل حمل ( ا يل ا مج إل ذ ا ن 1 م 8 2 ىت 0 2 ح 0 1 4 
، بناًء على بياانت من مركز حتليل معلومات اثين أكسيد الكربون، Ritchie & Roser 2017 املصدر:

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html  والناتج احمللي اإلمجايل لألعوام 2011. الناتج احمللي اإلمجايل ابلدوالر الدويل لعام ،
 .2014من مشروع ماديسون   1990قبل 

إنَّ احلد من انبعااثت الكربون هو نتيجة طبيعية لتفضيالت الناس، فكما يوضح أوزوبيل: »الكربون يسو ِّد رائت عمال املناجم،  
ن ويعر ِّض هواء احلضر للخطر، ويهدد ابلتغري املناخي، أما اهليدروجني فهو بريء متاًما، إذ مينع االشتعال بتكوين املاء«. يريد الناس أ

ثيفة ونظيفة، ومع انتقاهلم إىل املدن ال يقبلون سوى الكهرابء اليت تصل إىل غرف نومهم والغاز الذي يصل إىل البواتجاز. تكون طاقتهم ك
ومن اجلدير ابلذكر أنَّ هذا التطور الطبيعي قد وصل ابلعامل إىل »ذروة الفحم«، بل ورمبا حىت »ذروة الكربون«، وكما يوضح الشكل رقم 

مث اخنفضت يف املناطق صاحبة أكرب نسبة انبعااثت، وهي الصني   2015إىل   2014ت يف العامل قد استقرت منذ  فإنَّ االنبعااث  10-8
فإنَّ انبعااثت الكربون استقرت بينما   3-10واالحتاد األورويب والوالايت املتحدة. )كما رأينا فيما خيص الوالايت املتحدة يف الشكل رقم  

يف املئة سنوايًّ(. اخنفض بعٌض من نسبة الكربون بفعل   3منا الناتج العاملي اإلمجايل بنسبة   2016و 2014ازداد الرخاء، فبني عامي  
، وخاصًة C137H97O9NSبدياًل عن الفحم    CH4منو طاقة الرايح والطاقة الشمسية، ولكنَّ أغلبها اخنفض بفعل استخدام الغاز  

 يف الوالايت املتحدة.
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ل ك ش ل م ا ق 1 ر ت :0-8 اث ا ع ب ن ين ا د اث ي س ك ن أ بو كر ل ذ ا ن 1 م 9 6 ىت 0 2 ح 0 1 5 
-https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2و Our World in Data ،Ritchie & Roser 2017 املصدر:

emissions-by-region ،بناًء على بياانت من مركز حتليل معلومات اثين أكسيد الكربونhttp://cdiac.ornl.gov/CO2_Emission/ ،
. يشري مصطلح »األجواء والبحار الدولية« إىل وسائل النقل اجلوية والبحرية، ويقابلها يف املصادر األصلية مصطلح  Le Quéré et al .2016و
«Bunker fuels»  د النقل(، وتشري »أخرى« إىل الفرق بني انبعااثت اثين أكسيد الكربون العاملية التقديرية وجمموع اإلمجاليات الوطنية )وقود السفن أو وقو

 )الفرق اإلحصائي(. «Statistical differenceواإلقليمية، ويقابلها عنصر »

 أنَّه  نيدفًا حلرق الكربون. يعتقد بعض املتفائليوضح االجتاه اجلارف حنو احلد من انبعااثت الكربون أنَّ النمو االقتصادي ليس مرا
أي االنتقال من الغاز الطبيعي ذي نسبة الكربون املنخفضة إىل الطاقة النووية  -إذا أتيح هلذا االجتاه أن يتطور ليصل إىل مرحلته التالية  

 احلاملني فقط هم من يظنون أنَّ هذا سيحدث  فإنَّ املناخ سيستقر بسالسٍة، ولكنَّ  -N2Nاخلالية من الكربون، وهي عملية يُرمز هلا بـ  
من اثين   الكثريمليار طن، ولكنَّ  36من تلقاء نفسه. رمبا تكون انبعااثت اثين أكسيد الكربون السنوية قد استقرت حاليًا عند حوايل  

يُضاف سنوايًّ إىل اجلو، وال توجد عالمة على االخنفاض املندفع الذي سنحتاج إليه كي نتفادى النتائج الضارة.    ال يزالأكسيد الكربون  
 ينبغي أن تدفع كلٌّ من السياسات والتكنولوجيا عملية احلد من انبعااثت الكربون، وهي فكرة يُطلق عليها اخلفض الشديد لنسبة الكربون. 

ربون، أي حماسبة األفراد والشركات على الضرر الذي يتسببون فيه عندما يلقون ابلكربون يف اجلو،  تبدأ هذه العملية بتسعري الك
عن طريق فرض ضريبة على الكربون أو وضع حد أقصى وطين لالئتماانت القابلة للتداول. يؤيد االقتصاديون من خمتلف األطياف  

للحكومات واألسواق معًا. ال أحد ميتلك اجلو، لذا ال يوجد سبب ألن يبخل    السياسية تسعري الكربون ألنَّه جيمع بني املزااي الفريدة
األفراد )والشركات( ابالنبعااثت اليت تتيح لكلٍ  منهم التمتع ابلطاقة، وإيذاء اآلخرين يف الوقت نفسه، وهي نتيجة فاسدة يطلق عليها  

 العامة«، أو الضرر الذي يصيب املوارد العامة املشرتكة يف »مأساة  االقتصاديون أثر خارجي سليب )وهو جمموع التكاليف يف »لعبة املصاحل
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املشاع«(. إنَّ الضريبة على الكربون، اليت ال ميكن سوى للحكومة فرضها، جتعل التكاليف العامة مسألة شخصية، فتجرب األفراد على  
نبعااثت الكربون. ال بد أنَّ السماح ملليارات األشخاص  أن أيخذوا يف حساهبم األذى الذي سيتسببون فيه عند اُتاذ كل قرار تنتج عنه ا

أبن يقر ِّروا كيف حيافظون على البيئة أبفضل طريقة وفق قيمهم واملعلومات اليت تعرب ِّ عنها األسعار سيكون أكثر كفاءًة وأرحم من جعل 
يس على صانعي الفخار إخفاء أفراهنم من شرطة  احملللني احلكوميني حياولون التكهُّن ابخللطة املثالية وُهم جالسني على مكاتبهم. ل

م مكافحة الكربون، بل ميكنهم القيام بدورهم يف إنقاذ الكوكب أبن يستغرقوا وقتًا أقل يف االستحمام أو يتنازلوا عن قيادة السيارات أاي
ما كانت خدمات صنع احلفاظات   األحد أو أيكلوا الباذجنان بداًل من اللحم البقري، وليس على اآلابء واألمهات أن حيسبوا إذا

بشاحنات نقلها ومغاسلها تبعث كربواًن أكثر مما يفعل صانعو احلفاظات اليت تستعمل مرة واحدة، فالفرق سيكون واضًحا يف األسعار،  
ستخدام مصادر  ورواد األعمال أن خياطروا اب  للمبتكرينوسيكون لدى كل شركة احلافز خلفض انبعااثهتا كي تنافس الشركة األخرى. ميكن  

ركات  الطاقة اخلالية من الكربون اليت ستنافس الوقود األحفوري على أرضيٍة متكافئة بداًل من األرضية املنحرفة احلالية اليت تتمكن عليها ش
لنقل وذي الطاقة شديد الوفرة والقابل ل-الوقود األحفوري من إلقاء نفاايهتا يف اجلو جمااًن. فدون تسعري الكربون، يكون للوقود األحفوري  

 أفضلية كبرية على البدائل.  -الكثيفة

أثَّرت الضريبة على الكربون ابلطبع يف الفقراء بطريقٍة تُقلق اليسار، الذي حيو ِّل أمواله من القطاع اخلاص إىل القطاع احلكومي  
الدخل والتحويالت والضرائب األخرى. )كما  بطريقٍة تُزعج اليمني، ولكنَّ هذه اآلاثر ميكن معادلتها بتعديل املبيعات وكشوف األجور و 

قال آل جور: لنفرض الضرائب على ما حنرقه، ال على ما جننيه(. وإذا بدأت الضرائب بنسبٍة منخفضٍة مث ازدادت مع الوقت بصورٍة  
م تفادي معظم الضرائب  حادة ومتوقعة، سيتمكن األفراد من وضع الزايدة يف حسباهنم يف االستثمارات واملشرتايت طويلة األمد، وميكنه

 متاًما عرب تفضيل استخدام تقنيات ذات نسبة كربون منخفضة.

يكشف العامل الرئيسي الثاين يف احلد الشديد من انبعااثت الكربون عن حقيقة مزعجة للحركة البيئية اخلضراء التقليدية، وهي أنَّ 
وقابليًة للزايدة يف العامل، رغم أنَّ مصادر الطاقة املتجددة، وابألخص  الطاقة النووية هي أكثر مصادر الطاقة اخلالية من الكربون وفرةً 

ا، وأنَّ حصتها من طاقة العامل تضاعفت أبكثر من ثالثة أضعاف خالل  الطاقة الشمسية وطاقة الرايح، أصبحت أرخص كثريًا جدًّ
ة ضئيلة، وال ميكن أن ترتفع أكثر من حدٍ  معني. فالرايح يف املئة وهي نسب 1.5السنوات اخلمسة املاضية، إالَّ أنَّ هذه احلصة ما تزال  

تسكن غالبًا، والشمس تغرب كل ليلة ورمبا حيجبها السحاب، ولكنَّ الناس حيتاجون إىل الطاقة طوال الوقت، عند سقوط األمطار وعند 
املستخرجة من املصادر املتجددة مث سطوع الشمس. ستساعد يف هذا األمر البطارايت اليت تستطيع ُتزين كميات كبرية من الطاقة 

إطالق هذه الطاقة، ولكنَّ البطارايت اليت قد تعمل على نطاق مدٍن أبكملها ما زالت حلًما لن يتحقق سوى بعد سنوات. متتد الرايح  
وبرت برايس أنَّ جمرد  والطاقة الشمسية على مساحات شاسعة، مما يعارض عملية التكثيف صديقة البيئة، فيقد ِّر احمللل املختص ابلطاقة ر 

وارد  مواكبة زايدة استخدام العامل للطاقة سيتطلب حتويل منطقة حبجم أملانيا إىل مزارع رايٍح كل عام. وستتطلب تلبية احتياجات العامل ابمل
سكا( واملكسيك  تركيب طواحني اهلواء واأللواح الشمسية على مساحة حبجم الوالايت املتحدة )مبا فيها أال 2050املتجددة حبلول عام  

 ووسط أمريكا واجلزء املأهول ابلسكان من كندا.

حتصل على قدر   E = mc2أمَّا الطاقة النووية فهي على العكس تقد ِّم أكرب قدٍر ممكن من الكثافة، ألنَّك يف التفاعل النووي  
ا. يرتك التنقيب عن اليورانيوم للحصول على الطاقة النووية أثرًا أقل   هائل من الطاقة )ابلنسبة إىل مربع سرعة الضوء( من كتلٍة صغرية جدًّ



1كثريًا يف البيئة من التنقيب عن الفحم أو النفط أو الغاز، وحتتل حمطات توليد الكهرابء نفسها حوايل  
500

من مساحة األرض اليت حتتاج   
ا بشبكات الكهرابء اليت توف ِّر الطاقة املركَّزة حيث إليها الرايح أو الطاقة الشمسية. إنَّ الطاقة النووية متاحة طوال الوقت، وميكن توصيله

توجد حاجة إليها، وهلا بصمة كربونية أقل من الطاقة الشمسية واملائية والكتلة احليوية، وهي أكثر أمنًا أيًضا. لقد شهدت السنوات  
، نتيجًة للحماقة الغريبة يف احلقبة  1986عام    لتشرينوبيالستون اليت مت استخدام الطاقة النووية فيها إحدى وثالثني حالة وفاة يف كارثة  

السوفييتية، إضافًة إىل بضعة آالف حالة وفاة مبكرة جراء السرطان زايدًة على حاالت الوفاة الطبيعية جراء السرطان اليت كان عددها  
 1979مُها حادثة جزيرة ثري مايل عام  حالة يف املناطق املعرضة للطاقة النووية. ومل تتسبب احلادثتان الشهرياتن األخراتن، و  100,000

، يف مقتل أي شخص. ومع ذلك فإنَّ أعداًدا هائلة من الناس ميوتون يوًما تلو اآلخر بسبب التلوث الناتج  2011وحادثة فوكوشيما عام  
ث عناوين األخبار. مقارنًة  عن حرق املواد القابلة لالشتعال وبسبب احلوادث أثناء التنقيب عنها ونقلها، وال تتصدر أيٌّ من هذه احلواد

ضعًفا لكل كيلو وات ساعة من الكهرابء املتولدة، والكتلة   38ابلطاقة النووية، فإنَّ الغاز الطبيعي يقتل عدًدا أكرب من الناس مبقدار 
ضعًفا،    387رب مبقدار  ضعًفا، والفحم يقتل عدًدا أك 243ضعًفا، والبرتول يقتل عدًدا أكرب مبقدار    63احليوية تقتل عدًدا أكرب مبقدار  
 أي رمبا مليون حالة وفاة سنوايًّ.

ص كلٌّ من نوردهاوس وشيلينربجر احلساابت اليت أجراها عدٌد كبري من علماء املناخ  يلي: »ال يوجد مسار معقول حنو   مبايلخ ِّ
قنية الوحيدة اليت لدينا اليوم ذات نسبة  خفض انبعااثت الكربون العاملية دون استخدام الطاقة النووية على نطاٍق أوسع كثريًا، فهي الت

د الكربون املنخفضة واليت أظهرت قدرهتا على توليد كميات كبرية من الطاقة الكهرابئية اليت تولَّد مركزايًّ«. يقد ِّر مشروع مسارات احل
ية اليت وضعت  ، وهو احتاد من الفرق البحثDeep Decarbonization Pathways Projectالشديد من انبعااثت الكربون  

للدول خرائط طرق خلفض انبعااثهتا مبا يكفي لتحقق مستهدف الدرجتني املئويتني، أنَّ الوالايت املتحدة ستضطر إىل احلصول على  
 3ضعًفا إىل  1.5)وهو ما بني   2050يف املئة من استهالكها من الكهرابء من الطاقة النووية حبلول عام    60و 30نسبة ترتاوح بني  

ستهالك احلايل(، وأهنَّا يف الوقت نفسه تول ِّد املزيد من تلك الكهرابء لتحل حمل الوقود األحفوري يف تدفئة املنازل وتشغيل  أضعاف اال
املركبات وإنتاج الفوالذ واألمسنت واألمسدة. وفق أحد السيناريوهات، سيتطلب هذا مضاعفة قدراهتا النووية أبربعة أضعاف، وسيكون  

 وسعات مشاهبة يف الصني وروسيا ودول أخرى.من الضروري إجراء ت

يتقلص استخدام الطاقة النووية لألسف يف حني ينبغي أن يزداد، فيوجد يف الوالايت املتحدة أحد عشر مفاعاًل نووايًّ تعرض  
الشمسية والرايح.    لإلغالق مؤخرًا أو مهدد ابإلغالق، وهو ما سيلغي كل ما كنا سنوفره من الكربون بسبب التوسع يف استخدام الطاقة

، مما  تقوم أملانيا، اليت كانت تعتمد على الطاقة النووية يف جزٍء كبري من إنتاجها من الكهرابء، إبغالق حمطات توليد الطاقة النووية أيًضا
 ن.سيزيد من انبعااثت الكربون من حمطات التوليد اليت تعمل ابلفحم اليت ستحل حملها، ورمبا حتذو حذوها فرنسا واليااب

ملاذا تسري الدول الغربية يف االجتاه اخلاطئ؟ تضغط الطاقة النووية على عدة نقاط نفسية، مثل اخلوف من التسمم وسهولة ُتيل  
وهو  - الكوارث وعدم الثقة يف األمور غري املألوفة وما يصنعه البشر. وضخَّمت احلركة البيئية اخلضراء التقليدية ومؤيدوها »التقدميون«  

رين ابللوم يف االحرتار العاملي على فرقة دويب براذرز واملغنية بوين ريت وجنوم الروك  -يهأمر مشكوك ف من هذا الفزع. يلقي أحد املفس ِّ
)أي   No Nukesبعنوان   1979اآلخرين الذين أهاجوا مشاعر جيل »طفرة املواليد« ضد الطاقة النووية حبفلتهم وفيلمهم يف عام  

أعطين ،  أعطين روح الكائنات احلية عند عودهتا للطني ،نشيد اخلتام: »أعطين فقط طاقة الشمس الدافئةال للنووي(. )عينة من كلمات  



ولكن ألن تُبعد عين طاقتك الذرية السامة؟«( رمبا يتحمل بعض اللوم أيًضا كلٌّ من جني فوندا ومايكل    ،بريق نريان األخشاب املريح 
، الذي مُسي كذلك ألنَّه يفرتض أن  قلب املفاعل  1979عام  The China Syndromeدوجالس ومنتجو الفيلم الكارثي 

النووي املنصهر سيتخلل القشرة األرضية حىت يصل إىل الصني بعد أن جيعل »منطقة حبجم بنسلفانيا« غري صاحلة للسكن. ويف مصادفٍة  
اٍر جزئي بعد أسبوعني من إصدار الفيلم، مما خلق شيطانية، عانت حمطة التوليد النووية يف جزيرة ثري مايل يف وسط بنسلفانيا من انصه

 فزعًا هائاًل وجعل فكرة الطاقة النووية نفسها مشعة بنفس قدر وقود اليورانيوم.

ل  يُقال غالبًا إنَّ من يعرفون أكثر عن التغري املناخي هم األكثر خوفًا، ولكن يف حالة الطاقة النووية، فإنَّ من يعرفون أكثر هم األق 
خوفًا. لقد تعلَّم املهندسون من احلوادث والكوارث الوشيكة وحققوا املزيد من األمان للمفاعالت النووية، كما فعلوا مع انقالت النفط  

خماطر وقوع احلوادث والتلوث أقل كثريًا من هذه املخاطر عند   جعليارات والطائرات واملباين واملصانع )الفصل الثاين عشر(، ممَّا  والس
من  استخدام الوقود األحفوري. بل وينطبق هذا األمر على اإلشعاع أيًضا، وهو اخلاصية الطبيعية للرماد املتطاير وغازات املداخن املنبعثة  

 حملرتق.الفحم ا

ولكنَّ الطاقة النووية مكل ِّفة، ويرجع هذا ابألساس إىل أنَّ عليها إزاحة عقبات تنظيمية معيقة من طريقها يف حني يتمتَّع منافسوها  
بطريٍق ممهد. تُبىن اآلن يف الوالايت املتحدة حمطات طاقة نووية بعد فجوة طويلة على يد شركاٍت خاصة ابستخدام تصميمات ذات  

ص، لذا فهي مل تصل إىل أعلى منحىن التعلم اهلندسي واستقرت على أفضل املمارسات يف التصميم والرتكيب والبناء، أمَّا السويد  طابٍع خا
ل بقدٍر  وفرنسا وكوراي اجلنوبية على العكس قد بنوا مفاعالت موحَّدة أبعداٍد كبرية ويتمتَّعون اآلن بكهرابٍء رخيصة تُنتج انبعااثت كربون أق

فكما قال إيفان سيلني، املفوض السابق للجنة التنظيمية النووية: »لدى الفرنسيني نوعان من املفاعالت ومئات األنواع من اجلنب،  هائل.  
 بينما األرقام معكوسة يف الوالايت املتحدة«.

نهاية أن تتجاوز تكنولوجيا  كي تؤدي الطاقة النووية دورًا جوهرايًّ يف التحول يف احلد من انبعااثت الكربون، سيكون عليها يف ال
اجليل الثاين من مفاعالت املاء اخلفيف. )كان »اجليل األول« يتكون من مناذج أولية من اخلمسينيات وأول الستينيات من القرن املاضي(.  

مان والكفاءة،  قريبًا ستنشأ بضعة مفاعالت من اجليل الثالث، اليت تطورت من التصميمات احلالية إضافًة إىل بعض التحسينات يف األ
ولكنَّها تعاين حىت اآلن من مشكالت مالية وإنشائية. تتكون مفاعالت اجليل الرابع من ستة تصميمات جديدة تعد أبن جتعل احملطات  

ثة،  النووية سلعة تُنتج بكميات كبرية وليست إصدارات حمدودة. رمبا يُنتج أحد األنواع بكمية كبرية على خط التجميع مثل احملركات النفا
وتوضع هذه الكمية يف حاوايت شحن، وتُنقل ابلسكك احلديدية، وتُركَّب على مراكب البضائع الراسية قريبًا من شواطئ املدن. سيسمح  
هذا ابلتخلص من عقبة املعرتضني عن إقامة احملطات يف مدهنم، والصمود أثناء العواصف والتسوانمي، وسحب احملطات بعيًدا يف هناية  

املفيدة كي يتم وقف تشغيلها. وعلى حسب تصميمها ميكن دفنها وتشغيلها حتت األرض، وتربيدها ابلغاز أو امللح املنصهر  دورة حياهتا  
الذي ال حيتاج إىل ضغطه، وتزويدها ابلوقود ابستمرار من خالل تياٍر متدفق من احلصى بداًل من غلقها من أجل استبدال قضبان الوقود، 

اهليدروجني )أنظف أنواع الوقود(، وتصميمها مبا جيعلها تغلق نفسها دون تدخل بشري إذا ارتفعت حرارهتا.    وإعدادها لتشارك يف توليد
)وهو  سيكون وقود بعضها الثوريوم الوفري نسبيًّا، ووقود بعضها اآلخر اليورانيوم املستخرج من مياه البحر، أو من األسلحة النووية املفككة  

ىل سالم(، أو من نفاايت املفاعالت القائمة، أو حىت من نفاايت املفاعالت نفسها. سيكون هذا أقرب  مثاٌل رائع على حتويل العنف إ
س  ما سنتوصل إليه إىل آلة دائمة احلركة قادرة على تزويد العامل ابلطاقة آلالف السنني. حىت االندماج النووي، الذي طاملا سخر منه النا 

 ا ثالثني عاًما وسيظل بعيًدا دائًما«، رمبا يبعد عنا هذه املرة ثالثني عاًما حقًّا )أو أقل(.قائلني إنَّه مصدر الطاقة »الذي يبعد عن



إن فوائد الطاقة النووية املتقدمة ال حُتصى. تنادي معظم جهود مكافحة التغري املناخي إبصالحات سياسية )مثل تسعري الكربون(  
العامل حىت يف السيناريوهات الوردية احلاملة، لذا فإنَّ مصدر الطاقة األرخص واألكثر  ما زالت حمل نزاع وسيصعب تنفيذها على نطاق  

كثافة واألنظف من الوقود األحفوري سيبيع نفسه دون احلاجة إىل إرادة سياسية جبارة أو تعاون دويل. لن خيف ِّف هذا املصدر من التغري  
سيتمكن سكان العامل النامي من ُتطي الدرجات املتوسطة من سلم الطاقة، املناخي فحسب، بل سيوفر هدااي أخرى متعددة ومتنوعة، و 

ممَّا سريفع مستوى معيشتهم حىت يصل إىل مستوى معيشة الغرب دون أن خينقهم الدخان الناتج عن حرق الفحم. ميكن لتحلية املياه  
الشرب، وإاتحة تفكيك خزاانت املياه عرب تقليل احلاجة   ميسورة التكلفة، وهي عملية هنمة للطاقة، أن تقوم بري املزارع واإلمداد مبياه

د العامل  إىل املياه السطحية والطاقة املائية، مما يعيد تدفق األهنار إىل البحريات والبحار وينعش نظًما بيئية أبكملها. سيفيد الفريق الذي مي
 ء والشهداء والفائزون ابجلوائز يف التاريخ كله جمتمعني.بطاقة وفرية ونظيفة البشرية أكثر مما فعل كل القديسني واألبطال واألنبيا

رمبا تنتج الطفرات يف الطاقة عن شركات انشئة يؤسسها مبتكرون مثاليون، أو عن أعمال كريهة تقوم هبا وحدات مشاريع التطوير  
ا كانوا يتمتعون مبحفظة متنوعة من الرهاانت بشركات الطاقة، أو عن املشاريع اليت يقوم هبا مليارديرات اجملال التقين للتباهي، وخاصًة إذ

ث ِّل  املضمونة واألفكار اخلالقة اجملنونة. ولكنَّ البحث والتطوير سيحتاجان إىل تعزيٍز من احلكومات ألنَّ هذه املصاحل العامة العاملية مت
ا، فيجب أن تؤدي احلكومات دورًا ا ذات عائد قليل جدًّ ألنَّه كما يشري براند فإنَّ »البنية التحتية   للشركات اخلاصة خماطرًة كبرية جدًّ

  إحدى األمور اليت نعني ِّ احلكومة لتتوالها، وخاصًة البنية التحتية للطاقة اليت تتطلَّب كثريًا من التشريعات والسندات وحقوق الطريق
اإلشراف التفصيلي«، يشمل هذا توفري بيئة  واللوائح التنظيمية واإلعاانت املالية واألحباث والعقود بني اجلهات احلكومية واخلاصة مع 

وجد  تنظيمية مالئمة لتحدايت القرن احلادي والعشرين بداًل من رهاب التكنولوجيا والفزع من الطاقة النووية املالئمني حلقبة السبعينيات. ت
التنظيمية بسبب املخاوف البيئية ورمبا لن ترى    بعض التكنولوجيات النووية من اجليل الرابع اجلاهزة للتنفيذ، ولكنَّها مقيَّدة ابلبريوقراطية

ة النور أبًدا، على األقل ليس يف الوالايت املتحدة، ورمبا أتخذ زمام املبادرة كلٌّ من الصني وروسيا واهلند، الذين يتعطشون إىل الطاق
 وسئموا الضباب الدخاين واملتحررين من اجلمود السياسي واحلساسية األمريكية.

ستخدم، ملاذا نفرتض  سيعتمد جناح 
ُ
احلد من انبعااثت الكربون على التقدم التكنولوجي أاًي يكن من سيقوم به وأاًي يكن الوقود امل

هي أفضل ما يستطيع العامل التوصل إليه؟ لن حيتاج احلد من انبعااثت الكربون إىل طفرات يف   2018أنَّ املعرفة العلمية اليت لدينا يف 
يف حقول تكنولوجية جديدة أخرى، مثل بطارايت لتخزين الطاقة املتقطعة من املصادر املتجددة، وشبكات   الطاقة النووية فحسب، بل

  ذكية مثل اإلنرتنت توز ِّع الكهرابء من مصادٍر متفرقٍة على مستخدمني متفرقني يف أوقاٍت متفرقة، وتكنولوجيات جتعل العمليات الصناعية
تعتمد على الكهرابء واحلد من انبعااثت الكربون من هذه العمليات، والوقود احليوي السائل  مثل إنتاج األمسنت واألمسدة والفوالذ 

 للشاحنات الثقيلة والطائرات اليت حتتاج إىل طاقة كثيفة وقابلة للنقل، ووسائل الحتجاز اثين أكسيد الكربون وُتزينه.

 

ووصلت   2050عااثت الغازات الدافئة مبقدار النصف حبلول عام  آخر هذه األمثلة ضروري لسبٍب بسيط، وهو أنَّه حىت لو اخنفضت انب
سيظل العامل يف طريقه حنو احرتاٍر خطري ألنَّ اثين أكسيد الكربون املنبعث ابلفعل سيظل يف اجلو لوقٍت ف، 2075إىل الصفر حبلول عام  

ا، فال يكفي هذا لوقف ازدايد مسُ   ها يف مرحلٍة ما.ك الصوبة الزجاجية، فعلينا أن نفك ِّكطويٍل جدًّ



تعود التكنولوجيا األساسية إىل أكثر من مليار عاٍم، متتص النبااتت الكربون من اهلواء ألهنَّا تستخدم الطاقة املوجودة يف ضوء  
 (، والسليولوز )سلسلة من وحداتC6H12O6وصنع السكرايت )مثل    H2Oمع املاء    CO2الشمس جلمع اثين أكسيد الكربون  

C6H10O5سلسلة من وحدات مثل (، والليغ( ننيC10H14O4 ويكو ِّن السليولوز والليغنني معظم الكتلة احليوية املوجودة يف ،)
اخلشب والسيقان. الطريقة الواضحة إلزالة اثين أكسيد الكربون من اهلواء هي توظيف أكرب عدد ممكن من النبااتت اجلائعة للكربون يف 

بتشجيع االنتقال من عمليات إزالة الغاابت إىل عمليات إعادة تشجري الغاابت والتشجري )غرس غاابت  مساعدتنا، ميكننا أن نفعل هذا  
جديدة(، وبعكس أثر تدمري األراضي الرطبة واحملروثة، وابستعادة املوائل الطبيعية الساحلية والبحرية. ومن أجل خفض مقدار الكربون  

يتة، ميكننا تشجيع البناء ابألخشاب ومنتجات النبااتت األخرى، أو طهي الكتلة احليوية  الذي يعود إىل اجلو عندما تتعفن النبااتت امل
ن للرتبة يُطلق عليه »الفحم احليوي«.  لتصبح فحًما نباتيًّا غري متعف ِّن ودفنه كمحس ِّ

وجيا احلالية. يتداخل  يوجد نطاق واسع من األفكار األخرى الحتجاز الكربون ولكنَّها أفكار هشة، على األقل مبعايري التكنول
اجلانب القائم على التخمينات مع اهلندسة اجليولوجية، ويشمل خططًا لتشتيت الصخور املسحوقة اليت تستهلك اثين أكسيد الكربون  

ح احمليط ابحلديد أثناء عملية التجوية، وإلضافة املواد القولية إىل السحب أو احمليطات إلذابة املزيد من اثين أكسيد الكربون يف املاء، ولتلقي
ثبت فيتكوَّن من تكنولوجيات ميكنها فرك اثين أكسيد الكربون إل

ُ
زالته  لتسريع عملية البناء الضوئي اليت تقوم هبا العوالق. أمَّا اجلانب امل

ن املتفرقني من اجلو  جزء يف املليو  400من مداخن حمطات الطاقة ابلوقود األحفوري وضخه يف زوااي وأركان القشرة األرضية. )إنَّ نزع الـ  
الكايف(. مباشرًة ممكن نظرايًّ ولكنَّه غري فعَّال مما حيول دون حتقيقه، رغم أنَّ ذلك قد يتغري يف حالة أصبحت الطاقة النووية رخيصة ابلقدر  

شة للطاقة، إالَّ أهنَّا  ميكن تعديل املصانع وحمطات الطاقة القائمة وحتديثها ابلتكنولوجيات، ورغم أنَّ هذه التكنولوجيات نفسها متعط
فة تستطيع خفض انبعااثت الكربون من البنية التحتية للطاقة الكبرية املوجودة ابلفعل )مما يُنتج ما يطلق عليه الفحم النظيف(، وميكن إضا

رات والشاحنات الثقيلة.  هذه التكنولوجيات أيًضا إىل حمطات التغويز اليت حتو ِّل الفحم إىل وقود سائل، وهو ما قد تظل حتتاج إليه الطائ
ين يشري دانييل شراج عامل اجليوفيزايء إىل أنَّ عملية التغويز عليها ابلفعل فصل اثين أكسيد الكربون عن تيار الغاز، لذا فإنَّ تنحية اث

ل. واألفضل من ذلك أنَّه  أكسيد الكربون حلماية اجلو تشك ِّل نفقات إضافية ضئيلة، وسُتنتج وقوًدا سائاًل ذا بصمة كربونية أقل من البرتو 
لية  إذا مت تكميل املادة األساسية من الفحم ابلكتلة احليوية )مبا فيها احلشائش والنفاايت الزراعية واملقتطعات من الغاابت والقمامات احمل

واألمر األفضل على اإلطالق  ورمبا حىت الطحالب أو النبااتت املعدَّلة جينيًّا يوًما ما(، فقد يصبح حمايًدا من حيث البصمة الكربونية.  
من حيث البصمة الكربونية، فالنبااتت تسحب    سلبيةمن الكتلة احليوية، فستكون    حصرًاهو أنَّه إذا كانت هذه املادة األساسية تتكوَّن  

لتغويز(، فإنَّ عملية  اثين أكسيد الكربون من اجلو، وعندما تُستخدم كتلتها احليوية لإلمداد ابلطاقة )عن طريق االحرتاق أو التخمر أو ا
  -الطاقة احليوية واحتجاز الكربون وُتزينه - BEECSاحتجاز الكربون تستبعده. أُطلق على هذا االحتاد، الذي يُدعى أحيااًن 

 التكنولوجيا املنقذة من التغري املناخي.

اقة، والراحة يف استخدام الوقود هل سيحدث أيٌّ من هذا؟ إنَّ العوائق مثرية لألعصاب، فهي تشمل تعطش العامل املتنامي للط
ية  األحفوري بسبب توفر بنيته التحتية الواسعة، وإنكار شركات الطاقة واليمني السياسي للمشكلة، ومعاداة احلركة البيئية اخلضراء التقليد 

نع التغري املناخي فكرة قد حان واليسار املؤمن ابلعدالة املناخية للحلول التكنولوجية، ومأساة املشاع الكربوين. ورغم كل ذلك، فإنَّ م
، وهم كالتايل: »الصني  2015خالل ثالثة أسابيع فقط يف عام  اتمي وقتها، وتدل على ذلك ثالثية عناوين األخبار اليت ظهرت يف جملة  
كار األمريكيني  شركة أخرى تلتزم مبكافحة التغري املناخي«، و»إن  79تظهر جديتها بشأن التغري املناخي«، و»وول مارت وماكدوانلدز و



اخلرب التايل: »االستفتاء على ضرورة التصدي  نيويورك اتميز للتغري املناخي يسجل اخنفاًضا قياسيًّا«. ويف نفس املوسم نشرت صحيفة  
املشاركني  للتغري املناخي جيد إمجاعًا عامليًّا«، يف األربعني دولة اليت أجري فيها املسح كلها عدا دولة واحدة )ابكستان(، فضلت أغلبية  

 يف املئة من األمريكيني. 69احلد من انبعااثت الغازات الدفيئة، مبا يشمل  

دولة اتفاقية اترخيية تلزمها ابإلبقاء على مقدار ارتفاع درجة   195وقَّعت  2015ليس اإلمجاع الدويل جمرد هراء، ففي ديسمرب  
مليار دوالر سنوايًّ لتمويل التخفيف   100درجة مئوية(، وبتخصيص   1.5احلرارة العاملية »أقل كثريًا« من درجتني مئويتني )وتستهدف  

(،  من التغري املناخي يف الدول النامية )وهي النقطة اليت كانت مثار خالف يف احملاوالت السابقة الفاشلة يف الوصول إىل اإلمجاع العاملي
أدخلها حيز التنفيذ. قدَّمت معظم الدول املوق ِّعة خططًا مفصَّلة    دولة من املوق ِّعني على االتفاقية، ممَّا  155، صدَّقت 2016ويف أكتوبر  

، ووعد اجلميع بتحديث اخلطط كل مخس سنوات وتكثيف اجلهود. دون هذا 2025لكيفية السعي وراء هذه األهداف حىت عام 
درجة مئوية، وستقلل فرصة االرتفاع   2.7التصعيد، تكون اخلطط احلالية غري كافية، إذ ستسمح لدرجة حرارة العامل ابالرتفاع مبقدار 

يف املئة فقط، وهي النسبة اليت ما تزال قريبة للغاية بقدٍر ال يسمح ابلراحة،  75بنسبة   2100درجات مئوية يف عام   4اخلطري مبقدار  
الة ستقلل اتفاقية ابريس كثريًا  ولكنَّ االلتزامات العامة إضافًة إىل التقدم التكنولوجي املعدي قد يسامهوا يف التصعيد أكثر، ويف هذه احل

 درجات مئوية. 4من احتمالية االرتفاع مبقدار درجتني مئويتني وتقضي على احتمالية االرتفاع مبقدار  

عندما أعلن دوانلد ترامب، الذي أطلق على التغري املناخي عالنيًة خدعًة صينية،   2017شهدت هذه اخلطة انتكاسًة يف عام  
)وهو أقرب اتريخ ممكن لالنسحاب(، فإنَّ احلد  2020ستنسحب من االتفاقية. حىت لو مت االنسحاب يف نوفمرب    أنَّ الوالايت املتحدة

من انبعااثت الكربون املدفوع ابلتكنولوجيا واالقتصاد سيتواصل، وستُطرح سياسات مكافحة التغري املناخي من طرف املدن والوالايت  
ودول العامل األخرى اليت أعلنت أنَّ االتفاق »هنائي« ورمبا تضغط على الوالايت املتحدة لاللتزام    واألعمال التجارية وقادة اجملال التقين

 بكلمتها عرب فرض رسوم على الكربون على الصادرات األمريكية وفرض عقوابت أخرى.

 

لدينا أي ضمانة على أنَّ التحوالت الضرورية  وحىت إذا جاءت الرايح مبا تشتهي السفن، فإنَّ اجلهد الالزم ملنع التغري املناخي هائل، وليس  
 يف التكنولوجيا والسياسات ستكون انفذة يف وقٍت قريب مبا يكفي إلبطاء االحرتار العاملي قبل أن حُيدث ضررًا ابلغًا. مما يؤدي بنا إىل

إىل الغالف اجلوي السفلي  إجراء وقائي أخري مستميت، وهو خفض درجة حرارة العامل عرب تقليل كمية إشعاع الشمس الذي يصل 
وسطح األرض. ميكن أن يرش أسطول من الطائرات ضبااًب رقيًقا مكواًن من الكربيتات أو الكالسيت أو اجلسيمات النانوية يف الغالف  

ا آاثر انفجار  اجلوي العلوي )السرتاتوسفري( فينشر ستارًا رقيًقا يعكس من ضوء الشمس مقدارًا كافيًا ملنع االحرتار اخلطري. وسيحاكي هذ
، الذي ألقى كثريًا من اثين أكسيد الكربيت يف اجلو لدرجة أنَّ درجة حرارة  1991بركاين كانفجار جبل بيناتوبو الربكاين يف الفلبني عام  

الكوكب قد اخنفضت مبقدار نصف درجة مئوية )أي حوايل درجة واحدة فهرهنايت( ملدة عامني. أو ميكن أن يرش أسطول من »سفن  
  ُحب« ضبااًب رقيًقا من مياه البحر يف اهلواء، ومع تبخر املياه، ستنتقل بلورات امللح إىل السحب ويتكثَّف حوهلا خبار املاء مشك ِّاًل السُ 

قطرات صغرية ستبي ِّض الُسُحب وتعكس املزيد من ضوء الشمس إىل الفضاء. هذه اإلجراءات غري مكلفة نسبيًّا، وال تتطلب تكنولوجيا  
، وقد ُتف ِّض درجات احلرارة العاملية سريعًا. يُشاع بعض احلديث عن أفكار أخرى للتالعب ابجلو واحمليطات أيًضا، ولكنَّ جديدة غريبة

 األحباث عنها مجيعًا ما تزال يف مهدها.



بروميثيوسية قد يكون  تبدو فكرة »هندسة« املناخ خطة جمنونة لعاملٍِّ جمنون وكانت من قبل أشبه أبمٍر حمظور، ويراها املنتقدون محاقًة  
هلا عواقب غري مقصودة مثل اإلخالل أبمناط سقوط األمطار واإلضرار بطبقة األوزون. مبا أنَّ آاثر أي إجراء يُطبق على الكوكب أبكمله 

حيدث مع   ُتتلف من مكاٍن آلخر، فإنَّ مسألة هندسة املناخ تثري التساؤل حول من الذي عليه التحكم يف ترموستات العامل، فمثلما قد
األزواج املشاكسني، إذا خفضت إحدى الدول درجة احلرارة على حساب دولٍة أخرى، قد يُشعل هذا حراًب. إذا تراخت هندسة املناخ  
 ألي سبب بعد أن يعتمد العامل عليها، سرتتفع درجات احلرارة يف اجلو املتشبع ابلكربون أسرع كثريًا مما يستطيع البشر التكيف معه. إنَّ

ذكر خمرٍج صغري من أزمة املناخ خيلق خماطر أخالقية، إذ يغري الدول ابلتملص من واجبها من أجل خفض انبعااثت الغازات الدفيئة.    جمرد
 وسيستمر اثين أكسيد الكربون املرتاكم يف اجلو يف الذوابن يف مياه البحار مما حييل احمليطات ابلتدريج إىل محض الكربونيك.

ميكن ألي شخص مسؤول أن يدَّعي أنَّ إبمكاننا مواصلة ضخ الكربون يف اجلو مث ندهن واقيًا من الشمس  لكل هذه األسباب، ال  
 2013يدافع يف كتابه الصادر عام    (David Keith)  على الغالف اجلوي السفلي للتعويض عن ذلك. ولكنَّ الفيزايئي ديفيد كيث

»معتدلة« تعين أنَّ كميات الكربيت أو الكالسيت ستكون   مؤقتة.و معتدلة، ومتجاوبة،  عن أحد أشكال هندسة املناخ، وهي هندسة 
كافية ابلكاد خلفض معدل االحرتار ال إلغاءه متاًما، إن  االعتدال فضيلة ألنَّ التالعبات البسيطة ذات احتمالية أقل إلحداث مفاجآت  

تدرجييًّا وُمراقـَبًا عن كثب وخاضعًا للتعديل ابستمرار وسيتم وقفه متاًما إذا  غري مرغوبة. و»متجاوبة« تعين أنَّ أي تالعب سيكون حذرًا و 
تطلب األمر. و»مؤقتة« تعين أنَّ الربانمج سيكون مصممًّا فقط كي يوفر للبشر متنفًسا حىت يقضوا على انبعااثت الغازات الدفيئة  

عية. يقول كيث ردًّا على اخلوف من أن يدمن العامل هندسة املناخ  ويعيدون اثين أكسيد الكربون يف اجلو إىل مستواه قبل احلقبة الصنا
؟ 2075لألبد: »هل يُعقل أنَّنا لن نكتشف كيف نسحب على سبيل املثال مخسة جيجا طن من الكربون يف العام من اهلواء حبلول عام  

 ال أصدق ذلك«.

امه ابالجنراف وراء فتنة االبتكار. جند يف كتاب الصحايف  رغم أنَّ كيث من بني أول مهندسي املناخ يف العامل، إالَّ أنَّه ال   ميكن اهت ِّ
حجة   (The Planet Remade)  الكوكب عند إعادة تكوينه 2015الصادر عام   (Oliver Morton)  أوليفر مورتون

ح  مدروسة مشاهبة أخرى، ويعرض الكتاب األبعاد التارخيية والسياسية واألخالقية هلندسة املناخ، إضافًة إىل آخر املستجدات التقنية. يوض ِّ 
ضي مورتون أنَّ البشرية ُتل ابلدورات العاملية للماء والنيرتوجني والكربون منذ أكثر من قرٍن، فقد فات األوان على احلفاظ على نظام أر 

بدائي. وابلنظر إىل جسامة مشكلة التغري املناخي، فمن غري احلكمة أن نفرتض أنَّنا سنحلها بسرعٍة أو بسهولٍة. تبدو األحباث حول 
كيف ميكننا تقليل حجم الضرر الواقع على ماليني الناس قبل تطبيق احللول ابلكامل متحفظة، ويرسم مورتون سيناريوهات بشأن كيف  

مج هندسة مناخ معتدلة ومؤقتة حىت يف عامٍل بعيد عن احلكومة العاملية املثالية. أوضح الباحث القانوين دان كاهان أنَّ  ميكن تطبيق بران
قلًقا بشأن التغري املناخي وأقل احنيازًا على أساس أكثر تقدمي املعلومات عن هندسة املناخ ال خيلق خماطر أخالقية، بل جيعل الناس 

 .  أيديولوجيتهم السياسية

رغم نصف قرٍن من اهللع، إالَّ أنَّ البشرية ليست يف طريٍق ال رجعة فيه حنو االنتحار اإليكولوجي، فاخلوف من نقص املوارد مبين على  
للكوكب البكر. تدرك النزعة البيئية املستنرية    خسيسٌ  صٌ سوء فهم، وكذلك النزعة البيئية الباغضة للبشر اليت ترى أنَّ اإلنسان احلديث ل

 البشر حيتاجون إىل استخدام الطاقة للخروج من الفقر الذي حكم عليهم به كلٌّ من التطور واإلنرتوبيا، وتبحث عن أساليٍب للقيام  أنَّ
كلما  هذا أبقل ضرٍر على الكوكب وعامل األحياء. يشري التاريخ إىل أنَّ هذه النزعة البيئية احلديثة الربمجاتية اإلنسانية ميكن أن تنجح، ف

العامل غىن وذكاًء تقنيًّا، حدَّ من استخدام املادة ومن انبعااثت الكربون ويكث ِّف الطاقة ويستغىن عن بعض األراضي وأنواع الكائنات  زاد  



ٌء   أجزا احلية، وكلما ازداد الناس غىن وتعليًما أفضل، اهتموا أكثر ابلبيئة واكتشفوا طرقًا حلمايتها وازداد استعدادهم لدفع التكاليف. تتعاىف
 كثرية من البيئة، مما يشجعنا على التعامل مع املشكالت الباقية املعرتف حبدهتا.

أول هذه املشكالت انبعااثت الغازات الدفيئة وهتديد التغري املناخي اخلطري الذي تشك ِّله. يسألين بعض األشخاص أحيااًن عما  
إذا كنت أعتقد أنَّ البشرية ستتصدى للتحدي أم ال، أو عما إذا كنا سنسرتخي وندع الكارثة حتدث أم ال. إن كان يهمك رأيي، فأان 

مثل    الراضيحدي، ولكن من الضروري أن نفهم طبيعة هذا التفاؤل. يفر ِّق االقتصادي بول رومر بني التفاؤل  أعتقد أننا سنتصدى للت
يف الشجر ويدرك أنَّه إذا    مثل شعور الطفل الذي يريد منزال  الشرطيشعور الطفل الذي ينتظر اهلدااي صباح عيد امليالد اجمليد، والتفاؤل  

شجرة. ال ميكننا أن نتمتع ابلتفاؤل    أن يبين منزلَ   فإن  إبمكانهقنع أطفااًل آخرين مبساعدته،  حصل على بعض األخشاب واملسامري وأ
لدينا بعض الطرق العملية ملنع األضرار ولدينا الوسائل الالزمة    الشرطي، إذالراضي بشأن التغري املناخي، ولكن ميكننا أن نتمتع ابلتفاؤل  

حافظنا على قوى احلداثة    إذايعين هذا أهنَّا ستحل نفسها بنفسها، ولكنَّه يعين أنَّنا نستطيع حلها    لنتعلم املزيد. املشكالت قابلة للحل، ال
ة اليت مسحت لنا حبل املشكالت حىت اآلن، مبا فيها الرخاء اجملتمعي، واألسواق املنظَّمة حبكمة، واحلوكمة الدولية، واالستثما رات يف  اخلري ِّ

 .العلوم والتكنولوجيا

  



 الفصل الحادي عشر: 
 السالم

إىل أي مدى وصل عمق تيار التقدم؟ وهل ميكن أن يتوقف هذا التيار فجأة أو ينعكس مساره؟ يقدم لنا اتريخ العنف فرصًة ملواجهة   
أنَّ كل مقياس موضوعي   The Better Angels of Our Nature  الزاواي االفضل لطبيعتنا  هذه األسئلة. أوضحت يف كتايب

للعنف يف تراجٍع بدءًا من العقد األول من القرن احلادي والعشرين، وحذرين املراجعون أثناء كتابته أنَّ حجته قد تبطل قبل إصدار أول 
ت املتحدة(.  بني إيران وإسرائيل أو الوالاي  -رمبا حرب نووية-نسخة منه يف املكتبات. )إذ كان القلق السائد آنذاك بشأن اندالع حرب  

شالل األخبار السيئة يبطله: احلرب األهلية يف سوراي، واألعمال الوحشية يف الدولة وكأن  ، يبدو  2011منذ إصدار الكتاب يف عام  
اإلسالمية، واإلرهاب يف غرب أورواب، واألوتوقراطية يف شرق أورواب، وحوادث إطالق النريان من الشرطة يف الوالايت املتحدة، وجرائم  

 لكراهية، واندالع العنصرية ومعاداة املرأة من الشعبويني الغاضبني يف خمتلف أحناء الغرب.ا

ولكنَّ احنياز التوفر واالحنياز للسلبية اللذين دفعا الناس إىل الشك يف احتمالية أن يكون العنف قد تراجع ابلفعل، ميكنهما أيضًا  
قد انعكس مساره. على مدار الفصول اخلمسة التالية، سأضع األخبار السيئة األخرية  دفع الناس إىل اإلسراع يف استنتاج أنَّ أي تراجٍع  

  ةر يف نصاهبا الصحيح عرب اللجوء إىل البياانت، وسأرسم املسارات التارخيية لعدة أنواٍع من العنف وصواًل إىل وقتنا احلاضر، مبا فيه تذك 
تُعد سبع سنوات جمرد غمضة عني ابلنسبة للتاريخ، ولكنَّها    فضل لطبيعتنا.الزاواي االب  آبخر نقطة بيانية متاحة يف وقت طباعة كتا

تقدم مؤشرًا بسيطًا على ما إذا كان الكتاب استغل حلظة حظ أم حدَّد اجتاًها مستمرًا. واألهم من ذلك أنَّين سأحاول تفسري االجتاهات  
يتخذها هذا الكتاب موضوعًا له. )وسأطرح يف هذه األثناء بعض  من حيث القوى التارخيية األعمق، وأضعها يف نطاق قصة التقدم اليت  

 ، وهو احلرب.تكلفةً األفكار اجلديدة حول ماهية تلك القوى(. سأبدأ أبكثر أشكال العنف  

 

 كانت احلرب طوال أغلب اتريخ البشرية التسلية الطبيعية للحكومات، وكان السالم جمرد مهلة لالسرتاحة بني احلروب، يظهر هذا يف
، الذي يوض ِّح نسبة الوقت الذي قضته القوى العظيمة خالل نصف األلفية املاضية يف احلروب. )القوى العظيمة  1-11الشكل رقم 

هي حفنة من الدول واإلمرباطورايت اليت إبمكاهنا استخدام القوة خارج حدودها، واليت تعامل بعضها بعًضا كأنداد، واليت تتحكم جمتمعًة  
، اليت تشمل احلربني العامليتني، هي أشد أشكال التدمري اليت اخرتعها  العظمىالعامل العسكرية(. إنَّ احلروب بني القوى  يف أغلبية موارد  

كانت يف   العظمىجنس البشر البائس، وهذه احلروب مسؤولة عن أغلبية ضحااي كل احلروب جمتمعةً. يوضح الرسم البياين أنَّ القوى  
كانت آخر حرب هي اليت إذ  ، ولكنَّها اآلن ال ُتوض حرواًب مطلًقا تقريبًا،  لى حنو مستمر تقريبًاع فجر العصر احلديث يف حروبٍ 

 واجهت فيها الوالايت املتحدة الصني يف كوراي منذ أكثر من ستني عاًما مضت.



 

ل ك ش ل م ا ق 1 ر ب :1-1 ى حرو قو ل ى ا م ظ ع ل ذ ا ن 1 م 5 0 ىت 0 2 ح 0 1 5 
عة   العظمىالعشرين. نسبة السنوات اليت قضتها القوى  ، حمدَّثة لتشمل القرن احلادي و Levy & Thompson 2011 املصدر: حتارب بعضها بعًضا، جممَّ

قرن املرسوم يف  ال، أي ربع 1999إىل   1975. يشري السهم إىل السنوات من  2015إىل   2000سنة، ابستثناء السنوات من   25على فرتات مدة كلٍ  منها  
 .Pinker 2011من دراسة  12-5الشكل رقم 

عاًما، أصبحت احلروب   450خيفي الرتاجع احلاد يف احلروب بني القوى العظمى اجتاهني كاان حىت وقٍت قريب معاكسني، فلمدة  
روب اليت تندلع أكثر فتًكا،  اليت تشمل قوى عظمى أقصر وأقل تكرارًا، ولكن مع زايدة أتهيل جيوشها وتدريبها وتسليحها، أصبحت احل

معدل  -وبلغت ذروهتا يف احلربني العامليتني اللتني كانتا مدمرتني بشكٍل مذهل رغم كوهنما قصريتني. مل ترتاجع مقاييس احلروب الثالث  
 »السالم الطويل«.  مجيعًا سوى بعد احلرب العاملية الثانية، ودخل العامل يف الفرتة اليت أُطلق عليها  -تكرارها ومدهتا ومدى فتكها

فقط هي من توقفت عن القتال، بل يبدو أنَّ احلرب مبعناها الكالسيكي، أي النزاع املسلح بني جيشني   العظمىليست القوى  
، 1989، ومل يندلع أيٌّ منها يف أغلب السنوات منذ  1945نظاميني، قد عفا عليها الزمن. إذ مل يزد عددها عن ثالثة يف كل سنة منذ  

، وهي أطول فرتة متر دون حروٍب بني الدول منذ هناية  2003ع أيٌّ منها على اإلطالق منذ الغزو األمريكي للعراق يف عام  ومل يندل
حلروب احلرب العاملية الثانية. تقتل املناوشات بني اجليوش الوطنية اليوم عشرات الناس بداًل من مئات اآلالف أو املاليني الذين ماتوا يف ا

، مثل  2011اربت فيها الدول القومية على مر التاريخ. واجه هذا »السالم الطويل« ابلطبع بعض االختبارات منذ الشعواء اليت ح 
يف كلٍ  من هذه احلاالت، تراجعت أطراف   الصراعات بني أرمينيا وأذربيجان، وبني روسيا وأوكرانيا، وبني كوراي الشمالية واجلنوبية، ولكنْ 

حرٍب شاملة. ال يعين هذا ابلطبع أنَّ التصعيد إىل حرٍب كربى أمر مستحيل، ولكنَّه يُعد غريبًا استثنائيًّا،  الصراع بداًل من تصعيده إىل 
 أمرًا حتاول كل الدول جتنبه أبي مثن )تقريبًا(.
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، أهنت اتفاقية سالم بني حكومة كولومبيا وعصاابت »فارك« )القوات  2016وتواصل جغرافيا احلرب أيًضا االنكماش، ففي 
املسلحة الثورية الكولومبية( املاركسية آخر صراع مسلح سياسي نشط يف نصف الكرة األرضية الغريب، وهو آخر صراٍع ابٍق من عهد  

- احلرب الباردة. وهذا تغيري ابلغ األمهية عن بضعة عقوٍد مضت. كانت العصاابت اليسارية املسلحة يف جواتيماال والسلفادور وبريو  
  مجاعات الكونرتاكانت إذ  تقاتل احلكومات املدعومة من أمريكا، ويف نيكاراجوا كان الوضع معكوًسا ) -يامثلما حدث يف كولومب

ألف شخص. حذا نصف الكرة  650املدعومة من أمريكا تقاتل احلكومة اليسارية(، وأدت هذه الصراعات جمتمعًة إىل قتل أكثر من 
 االنتقال حنو السالم. استسلمت قرون احلرب الدامية يف أورواب، واليت بلغت ذروهتا  األرضية أبكمله حذو مناطق كبرية أخرى يف العامل يف

يف احلربني العامليتني، أمام أكثر من سبعة عقوٍد من السالم. ويف شرق آسيا، حصدت حروب منتصف القرن العشرين أرواح ماليني  
. ولكن رغم النزاعات السياسية اخلطرية، فإنَّ شرق وجنوب وفيتنامكوراي  الناس، يف الغزوات الياابنية واحلرب األهلية الصينية واحلروب يف  

 شرق آسيا اليوم خاليان تقريبًا متاًما من أي معارك قائمة بني الدول.

ترتكز كل حروب العامل اآلن تقريبًا يف منطقة متتد من نيجرياي إىل ابكستان وحتتوي على أقل من ُسدس سكان العامل، وهي حروب 
( أبهنَّا صراع مسلح بني حكومٍة وقوة منظمة يؤدي إىل قتل ألف UCDPواليت يعر ِّفها برانمج أوبساال لبياانت الصراعات )أهلية، 

جندي ومدين على األقل سنوايًّ مبا ميكن إثباته. جند هنا سببًا حديثًا لإلحباط، فالرتاجع شديد االحندار يف عدد احلروب األهلية بعد  
وإىل   2015و 2014يف  11ارتفع العدد إىل قد انعكس و   -2007يف  4إىل  1990حراًب أهلية يف  14من  -هناية احلرب الباردة  

يف  11من   8أحد طرفيها )  كون إحدى اجلماعات اإلسالمية املتطرفةت. هذا التغيري مدفوع ابألساس ابلصراعات اليت  2016يف  12
ن  (، فدون هذه اجلماعات، مل تُكن لتحدث أي زايدة يف عدد احلروب على اإلطالق. رمبا ليس م 2016يف  12من   10و 2015

حركتهما أيديولوجية أخرى معادية للنزعة اإلنسانية، وهي القومية الروسية   2015و  2014قبيل الصدفة أنَّ اثنتني من احلروب يف عامي  
 اليت دفعت القوى االنفصالية بدعٍم من فالدميري بوتني لقتال حكومة أوكرانيا يف مقاطعتني.

يف سوراي، حيث سحقت حكومة بشار األسد بلدها يف حماولٍة هلزمية جمموعة  احلرب األسوأ من بني احلروب الدائرة هي تلك اليت 
متنوعة من القوى املتمردة اإلسالمية وغري اإلسالمية، مبساعدة روسيا وإيران. احلرب األهلية السورية مسؤولة عن اجلزء األعظم من  

ألف حالة وفاة  250وفياهتا يف املعارك اليت بلغ عددها ، ب2-11االرتفاع يف املعدل العاملي لوفيات احلروب املوضح يف الشكل رقم 
 )وهذا تقدير متحفظ(. 2016منذ  
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 Peace Research Institute of Oslo  :1988إىل    1946. بياانت األعوام من  2007مقتبس من مشروع تقرير األمن البشري لعام   املصادر:
Battle Deaths Dataset 1946–2008 ,Lacina & Gleditsch 2005.  2015إىل  1989لبياانت األعوام من: UCDP 

Battle-Related Deaths Dataset version 5.0 ,Uppsala Conflict Data Program 2017, Melander, 
Pettersson, & Themnér 2016 حمدث مبعلومات من ،Therese Pettersson and Sam Taub of UCDP أرقام تعداد .

، مع بعض التعديالت. يشري US Census Bureau; 1946–1949, McEvedy & Jones 1978, 2016–1950سكان العامل: 
 .Pinker 2011من دراسة  2-6، وهي آخر سنة مرسومة يف الشكل رقم 2008السهم إىل سنة 

حالة وفاة   300ولكن هذا االرتفاع أييت يف هناية اخنفاٍض مذهل دام ستة عقود. شهدت احلرب العاملية الثانية يف أسوأ حاالهتا  
ستجعل اخلط ينكمش طوال كل السنوات    شخٍص لكل عام، وهي غري موضحة يف الرسم البياين ألهنَّا كانت 100000يف املعارك لكل  

الالحقة ليشبه سجادة جمعدة. اخنفض معدل الوفيات يف فرتات ما بعد احلرب سريعًا كما يوض ِّح الرسم البياين، إذ بلغ ذروته عند نقطة  
عند حرب إيران والعراق    5يف أواخر ستينيات القرن املاضي وأوائل السبعينيات، و  فيتنامخالل حرب  9خالل احلرب الكورية، و 22

صل إىل ي، وارتفع ببطٍء ل2011و 2001بني عامي   0.5يف منتصف الثمانينيات، قبل أن يطفو على القاعدة عند نقطة أقل من 
 البياانت األحدث.، وهو العام ذو  2016يف   1.2وتراجع إىل  2014يف  1.5

توقعوا أن تكون املذحبة السورية قد حمت كل التقدم التارخيي الذي حتقق يف   2010كون متابعو األخبار يف منتصف عقد رمبا ي
)يف أجنوال وتشاد واهلند وإيران   2009العقود السابقة، وهذا ألهنَّم ينسون احلروب األهلية العديدة اليت انتهت دون أبواق احلرب بعد عام  

، 1954إىل   1946نسون أيًضا احلروب السابقة ذات أعداد الوفيات الضخمة مثل احلروب يف اهلند الصينية )منذ  وبريو وسرييالنكا( وي
، مليون حالة وفاة(، 1950إىل  1946، مليون حالة وفاة(، والصني )منذ  1948إىل  1946ألف حالة وفاة(، واهلند )منذ   500
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 1971مليون حالة وفاة(، وأوغندا )منذ   - 2002إىل   1983، ومنذ  ألف حالة وفاة 500  - 1972إىل   1956والسودان )منذ  
، 2002إىل  1975ألف حالة وفاة(، وأجنوال )منذ  750، 1991إىل  1974ألف حالة وفاة(، وإثيوبيا )منذ   500، 1978إىل 

 ألف حالة وفاة(. 500، 1992إىل  1981مليون حالة وفاة(، وموزمبيق )منذ  

ني اليائسني من احلرب األهلية السورية الذين يكافح كثرٌي منهم من أجل إعادة التسكني يف أورواب إىل أدت الصور املؤملة لالجئ
من أي وقٍت مضى يف التاريخ، ولكنَّ هذا أحد أعراض فقد الذاكرة التارخيية واحنياز التوفر.    الجئون أكثراالدعاء القائل إنَّ العامل اآلن به  
شتاين إىل أنَّ األربعة مليون الجئ سوري اليوم أقل عدًدا من العشرة ماليني انزٍح بسبب حرب االستقالل  يشري عامل السياسة جوشوا جولد

، والستة ماليني انزٍح بسبب احلرب العاملية  1947، واألربعة عشر مليون انزٍح بسبب تقسيم اهلند يف عام  1971البنجالديشية يف عام  
كان تعداد سكان العامل جزءًا صغريًا من تعداده احلايل. ليس التحديد الكمي هلذا األسى قسوة    احلقبالثانية يف أورواب وحدها، ويف هذه 

على املعاانة الفظيعة اليت يعانيها ضحااي اليوم، وإمنَّا إكراًما ملعاانة ضحااي األمس، ويضمن أن يتصرف صناع السياسات ملصاحلهم من  
ينبغي أن مينعهم من التوصل إىل استنتاجاٍت خطرية عن »العامل الذي خيوض حراًب«،  خالل االنطالق من فهٍم دقيق للعامل، وابألخص،

وهو ما قد يغريهم ابلتخلص من احلوكمة العاملية أو العودة إىل »االستقرار« األسطوري الذي اتسمت به مواجهات احلرب الباردة. يشري  
فالسياسات واملمارسات اليت أهنت احلروب )يف أماكن أخرى( ميكن  راي...سو جولدشتاين إىل أنَّ »املشكلة ليست يف العامل، املشكلة يف  

 أن تنهي احلروب اليوم يف جنوب السودان واليمن ورمبا حىت سوراي، ببعٍض من اجلهد واالستخبارات«.

ماعي ابسم احلكومات  قد تكون عمليات القتل اجلماعي للمدنيني غري املسلحني، اليت تُعرف أيًضا ابإلابدة اجلماعية أو القتل اجل
أو العنف من طرٍف واحد، مهلكة بنفس قدر احلروب وتتداخل معها غالبًا. وفًقا للمؤرخني فرانك تشاك وكريت يوانسون فإنَّ »اإلابدة  

دنيني على  اجلماعية قد حدثت يف كل أداين العامل وخالل كل فرتات التاريخ«. خالل احلرب العاملية الثانية، ُذبح عشرات املاليني من امل
يد هتلر وستالني واإلمرباطورية الياابنية، ويف قصف متعمد ملناطق املدنيني على يد مجيع األطراف )ومرتني أبسلحة نووية(، وبلغ معدل  

ألف شخص سنوايًّ. ولكن على عكس اجلزم أبنَّ »العامل مل يتعلَّم شيئًا من   100حالة لكل  350الوفيات ذروته عند حوايل 
، فإنَّ فرتة ما بعد احلروب مل تشهد شيئًا مثل سيل الدماء الذي شهدته أربعينيات القرن املاضي. حىت خالل فرتة ما بعد  اهلولوكوست«

-11احلروب، احندر معدل الوفيات بسبب اإلابدة اجلماعية احندارًا حادًّا كما سنرى يف جمموعيت البياانت املوضحتني يف الشكل رقم 
3. 
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 ,Political Instability Task Force State Failure Problem Set :2008–1955املصادر: فرقة عمل االضطراابت السياسية، 
1955–2008 ,Marshall, Gurr, & Harff 2009; Center for Systemic Peace 2015.  وصف احلساابت مذكور يف دراسة

Pinker 2011, p. 338.  ،2016-1989برانمج أوبساال لبياانت الصراعات: UCDP One-Sided Violence Dataset v. 
2.5-2016, Melander, Pettersson, & Themnér 2016; Uppsala Conflict Data Program 2017 تقديرات ،

اعات، ابلنسبة إىل أرقام تعداد سكان العامل من مكتب تعداد ببياانت من سام اتوب من برانمج أوبساال لبياانت الصر  «، حمدَّثة»معدالت الوفاة املرتفعة
 .Pinker 2011من دراسة  8-6، وهي آخر سنة مرسومة يف الشكل رقم 2008الوالايت املتحدة. يشري السهم إىل سنة 

إىل  1965يا )منذ متثل »القمم« يف الرسم البياين حاالت القتل اجلماعي أثناء معاداة الشيوعية يف »سنة املخاطر« يف إندونيس
ألف حالة وفاة(، واحلرب بني عرقي التوتسي   600، 1975إىل    1966ألف حالة وفاة(، والثورة الثقافية الصينية )منذ    700، 1966

مليون   1,7، 1971ألف حالة وفاة(، وحرب االستقالل البنجالديشية )عام   140، 1973إىل  1965واهلوتو يف بوروندي )منذ  
ألف حالة وفاة(، ونظام عيدي أمني يف أوغندا   500، 1972إىل   1956الشمال ضد اجلنوب يف السودان )منذ    حالة وفاة(، وعنف

مليون حالة وفاة(،  2,5، 1979إىل  1975ألف حالة وفاة(، ونظام بول بوت يف كمبوداي )منذ   150، 1979إىل  1972)منذ  
إىل  1992ألف حالة وفاة(، واجملازر األحدث يف البوسنة )منذ  500، 1975إىل  1965)منذ    فيتناموقتل األعداء السياسيني يف  

ألف حالة  373، 2008إىل   2003ألف حالة وفاة(، ودارفور )منذ   700، 1994ألف حالة وفاة(، ورواندا )عام   225، 1995
يت تسهم يف االنطباع أبننا نعيش يف عصوٍر عنيفة على  الفظاعات ال 2016إىل   2014وفاة(. يشمل التضخم غري امللحوظ تقريبًا منذ  

شخٍص يف نيجرياي    5000مدين على األقل من اليزيديني واملسيحيني والشيعيني، وقتلت بوكو حرام   4500غري العادة، إذ قتلت داعش  
. ال ميكن أن يستخدم املرء كلمة  شخًصا يف مجهورية إفريقيا الوسطى 1750والكامريون وتشاد، وقتلت امليليشيات املسلمة واملسيحية  

 االضطرابات السياسيةفرقة عمل  
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جدًّا من األرقام يف العقود    ضئيال  اجزءً متث ل »حلُسن احلظ« مطلًقا فيما خيص قتل األبرايء، ولكنَّ األرقام يف القرن احلادي والعشرين  
 السابقة.

فالسجل التارخيي شحيح فيما يتعلق    ال ميكن أتويل األرقام يف إحدى جمموعات البياانت ابلطبع أبهنَّا قراءة مباشرة ملخاطر احلرب،
ا واملدمرة جدًّا يف الوقت نفسه. لفهم البياانت املتناثرة يف عامٍل ال حيد ث اترخيه بتقدير أي تغيري يف احتمالية اندالع احلروب النادرة جدًّ

ار اليونسكو: »تبدأ احلروب يف عقول سوى مرة واحدة، علينا أن نكم ِّل األرقام ابملعرفة املتوفرة عن مسب ِّبات احلرب، مثلما يشري شع
عدد احلروب والوفيات الناجتة عن احلروب، بل نراه أيًضا يف  يف اخنفاضالبشر«. وجند اآلن أنَّ االبتعاد عن احلرب ال يتمثل فقط 

ري العاملي من  استعدادات الدول للحروب، فقد اخنفض معدل انتشار التجنيد اإلجباري وحجم القوات املسلحة ونسبة اإلنفاق العسك
 الناتج احمللي اإلمجايل يف العقود األخرية املاضية، واألهم من ذلك التغريات اليت طرأت على عقول البشر.

 

كيف حدث ذلك؟ جاء عصر العقل والتنوير بشجٍب للحروب من كلٍ  من ابسكال وسويفت وفولتري وصمويل جونسون والكويكرز  
يُعزى  يفية احلد من احلروب أو القضاء عليها، وخاصًة مقالة كانط الشهرية »السالم الدائم«. و وغريهم، وشهد أيًضا اقرتاحات عملية لك

فجوات عديدة يف حاالت  حدوث لنشر هذه األفكار يف تراجع حروب القوى العظمى يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر و الفضل 
 دها كانط وآخرون غريه بشكل منظم سوى بعد احلرب العاملية الثانية.احلرب خالل تلك الفرتة، ولكن مل ترتسخ قوى التهدئة اليت حدَّ 

كما رأينا يف الفصل األول، طرح العديد من مفك ِّري التنوير فكرة التجارة الناعمة اليت تفيد أبنَّ التجارة الدولية ستجعل احلرب  
اعًا هائاًل يف حقبة ما بعد احلروب، وأكَّدت التحليالت  أقل جاذبيةً، وارتفعت ابلتأكيد حصة التجارة من الناتج احمللي اإلمجايل ارتف

 الكمية أنَّ احتمالية خوض الدول التجارية حرواًب أقل من غريها مع ثبات كل العوامل األخرى.

بلداهنم   نو من بنات أفكار التنوير األخرى النظرية القائلة أبنَّ احلكومة الدميقراطية تكبح القادة الذين يُسكرهم اجملد والذين قد جيرُّ 
، بدأت دوٌل أكثر متنح الدميقراطية فرصًة  1989إىل حروٍب عقيمة. بدءًا من سبعينيات القرن املاضي، وبعد اهنيار جدار برلني عام  

 )الفصل الرابع عشر(. رغم أنَّ التصريح القاطع أبنَّه مل حيدث أن حاربت دولتان دميقراطيتان بعضهما بعًضا أمر مشكوك فيه، إالَّ أنَّ
البياانت تؤيد حتقق نسخة تدرجيية من نظرية السالم الدميقراطي، اليت تقل فيها احتمالية أن تواجه دولتان تتمتعان بدميقراطية أكرب  

 بعضهما بعًضا يف نزاعات عسكرية.

ائلة املدمرة )حىت وسهَّلت بعض الواقعية السياسية من عملية »السالم الطويل«. جعلت قوة اجليش األمريكي واجليش السوفيييت اهل
دون أسلحتهما النووية( أطراف احلرب الباردة من القوى العظمي يرتددون يف مواجهة بعضهم بعًضا يف أرض املعركة، وهو ما مل يفعلوه  

 قط، مما فاجأ العامل وأراحه أيًضا.

، إذ مل يُكن هذا هو  احلرب غري قانونية اليوم، وهي أنَّومع ذلك فإنَّ أكرب تغيري يف النظام الدويل هو فكرة ال نقد ِّرها مبا يكفي  
كان احلق مع القوي، وكانت احلرب امتداًدا للسياسة ابلوسائل األخرى، وكان املنتصر يفوز  ، حيث  الوضع يف اجلزء األغلب من اترخينا

ن احلرب وغزو بعض من أراضيها كتعويض  ابلغنائم، وإذا شعرت إحدى الدول أبنَّ دولًة أخرى قد أخطأت يف حقها، كان إبمكاهنا إعال
ويوات  وتتوقع أن يعرتف بقية العامل بضم ِّ هذه األراضي هلا، فالسبب يف أنَّ كالًّ من أريزوان وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو  



وٍن غري مسددة. ال ميكن أن حيدث  والايت أمريكية هو أنَّ الوالايت املتحدة قد غزهتا واستولت عليها من املكسيك يف حرٍب بسبب دي
هذا اليوم، فقد ألزمت دول العامل نفسها بعدم شن احلروب سوى يف حالة الدفاع عن النفس أو مبوافقة جملس األمن التابع لألمم املتحدة،  

 نوا هلا.فالدول خالدة، واحلدود حقوق مكتسبة، وأي دولة ُتوض حرب غزٍو تتوقع من البقية أن يصموها ابلعار ال أن يذع

يقول الباحثان القانونيان أوان هااثواي وسكوت شابريو إنَّ جزءًا كبريًا من الفضل يف فرتة السالم الطويل يرجع إىل جترمي احلرب.  
فكرة ضرورة اتفاق الدول على جعل احلرب غري قانونية، ومتت املوافقة عليها ألول مرة يف ميثاق ابريس عام   1795اقرتح كانط يف عام  

، املعروف أيًضا مبيثاق كيلوج برييان الذي تعرض للكثري من السخرية، ولكنَّها مل تصبح انفذة حقًّا سوى مع أتسيس األمم  1928
، ومنذ ذلك احلني مت فرض حظر الغزو ابستجابٍة عسكرية، كما حدث عندما عكس التحالف الدويل غزو  1945املتحدة يف عام 

  -»احلرب شيء ال تقوم به الدول املتحضرة« -هذا احلظر يف حاالٍت أكثر معيارًا   . كان1991-1990العراق للكويت يف عام 
تذكرة  مدعوًما ابلعقوابت االقتصادية والرمزية، وهذه العقوابت فعَّالة إىل احلد الذي جيعل الدول تقد ِّر مكانتها يف اجملتمع الدويل، وهذه 

 دات احلالية من القومية الشعبوية.بضرورة االعتزاز بذلك اجملتمع ودعمه يف مواجهة التهدي

يبدو أنَّ هذا يؤكد النظرة التشاؤمية    القرم، قدعندما ضمَّت روسيا   2014تعرَّض هذا املعيار ابلطبع للخرق أحيااًن، وآخرها يف عام  
. يرد كلٌّ من هااثواي  أبنَّ املعايري الدولية ليس هلا أنياب وستتعرض للخرق مع اإلفالت من العقاب حىت تكون لدينا حكومة عاملية

وشابريو أبنَّ القوانني املفروضة داخل الدول تتعرض للخرق أيًضا، من خمالفات وقوف السيارات إىل جرائم القتل، ومع ذلك فإنَّ حكم 
ق القانون النافذ على حنٍو غري مثايل أفضل من عدم وجود قانون على اإلطالق. شهد القرن السابق على ميثاق ابريس للسالم وف

كل فدان من األرض تعرض للغزو بعد عام  واستمرت أغلبها، ولكن    حالة ضم حبجم القرم سنوايًّ، ةإحدى عشر حساابهتم ما يعادل  
متت إعادته إىل الدولة اليت فقدته. رمبا يكون فرانك كيلوج )وزير اخلارجية األمريكي( وأرتيستيد برييان )وزير اخلارجية الفرنسي(   1928
 يضحكان أخريًا.مها من 

  يشري كلٌّ من هااثواي وشابريو إىل أنَّ هناك جانبًا سلبيًّا لتجرمي احلرب بني الدول، فعندما أخلت اإلمرباطورايت األوروبية املناطق
يف املستعمرة اليت غزهتا، خلَّفت وراءها دواًل ضعيفة ذات حدود مبهمة ودون خليفة معرتف به ليحكمها، فسقطت هذه الدول غالبًا  
ة،  حفرة احلرب األهلية والعنف الطائفي. يف ظل النظام الدويل اجلديد، مل يعُد غزو هذه الدول هدفًا مشروعًا للدول األقوى واألكثر فاعلي 

 وظلَّت معلَّقة سنواٍت أو عقوًدا يف حالة شبه فوضوية.

عدًدا أقل من الناس مما تفعل احلروب بني الدول،   كان تراجع احلروب بني الدول مثااًل رائعًا على التقدم، فاحلروب األهلية تقتل
وقد تراجعت أيًضا احلروب األهلية منذ أواخر الثمانينيات. عندما انتهت احلرب الباردة، أصبحت القوى العظيمة أقل اهتماًما مبن يفوز  

تحدة واجلماعات الدولية األخرى اليت أقحمت حبرٍب أهليٍة ما وأكثر اهتماًما بكيفية إهنائها، ودعمت قوات حفظ السالم التابعة لألمم امل
نفسها بني أطراف الصراعات وحفظت السالم ابلفعل يف أكثر احلاالت. كلما ازداد غىن الدول، أصبحت أقل قابلية لالخنراط يف حرٍب  

العام، وابلتايل تتغلب على    أهلية، إذ تستطيع حكوماهتا حتمل تكاليف تقدمي خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم وحفظ األمن والنظام
  املتمردين يف املنافسة على والء مواطنيها، وتستطيع استعادة السيطرة على املناطق احلدودية اليت يستويل عليها أمراء احلروب واملافيا

ن أنَّ الدولة إذا مل هتاجم  والعصاابت املسلحة )ويكونون غالبًا نفس اجملموعة(. ومبا أنَّ كثريًا من احلروب تندلع بفعل اخلوف املتبادل م
هجمات وقائية سُتهلكها هجمٌة وقائية من دولة أخرى )وهو سيناريو يف نظرية األلعاب يُطلق عليه معضلة األمن أو فخ هوبز(، فإنَّ 



 تفسري انكماش  إحالل السالم يف منطقٍة ما أايًّ يكن سببه األول قد يكون مقوايًّ هلا. )أمَّا احلرب فقد تكون معدية(. يساعد هذا يف
 جغرافيا احلرب بتعايش معظم مناطق الكرة األرضية يف سالٍم.

 

، إنَّ قوى التهدئة اليت رأيناها حىت اآلن هي أيًضا  مع وجود األفكار والسياسات اليت تقل ِّل من حدوث احلروب، حدث تغيري يف القيم
هذا هو السالم الذي يريده الناس. أصبحت فكرة قيمة السالم  تكنولوجية نوعًا ما، وهي وسائل ميكنها ترجيح كفة السالم إذا كان  

األصيلة من طبيعة الغربيني، على األقل منذ الستينيات اليت اتسمت ابألغاين الفولكلورية ومهرجان وودستوك، وعندما مت شن تدخالت  
هي اليت   احلربحىت وقٍت ليس ابلبعيد، كانت   عسكرية كان التربير أهنَّا إجراءات مؤسفة ولكنَّها ضرورية ملنع نشوب عنٍف أكرب. ولكن
مطهٌر من خنوثة اجملتمع الربجوازي املنحط  وهي تُعترب ذات قيمة كبرية، فاحلرب جميدة ومؤثرة وروحانية ورجولية ونبيلة وبطولية وإيثارية،  

 وأاننيته واستهالكيته وانغماسه يف اللذات.

رت أطرافهم وتدمري طرقهم وجسورهم ومزارعهم ومساكنهم ومدارسهم ومستشفياهتم  تذهلنا اليوم فكرة نُبل قتل الناس وتشويههم وب
ة  وكأهنَّا هذاين رجل جمنون، ولكنَّ هذا كله كان منطقيًّا خالل القرن التاسع عشر يف حقبة الفكر املضاد للتنوير، إذ ازداد رواج النزع 

العسكرية، وإمنَّا بني كثرٍي من الفنانني واملثقفني أيًضا. كتب  يكلهاوبه  البالعسكرية الرومانسية، ليس فقط بني الضباط املرتدين قبعات  
ألكسيس دو توكفيل أنَّ احلرب »تكرب ِّ عقول الشعب وحتس ِّن شخصيته«، وقال إميل زوال إنَّ احلرب هي »احلياة نفسها«، وكتب جون 

 »أساس كل الفنون والفضائل الرفيعة وملكات البشر«.أهنَّا: راسكن  

د لغة جمموعة إثنية ما كانت ا وحدة الدم  -لنزعة العسكرية الرومانسية تندمج أحيااًن مع النزعة القومية الرومانسية، اليت متج ِّ
وثقافتها وموطنها وتركيبها العرقي، وتؤمن أبنَّ األمة لن تستطيع حتقيق غايتها سوى عندما تكون دولة سيادية طاهرة عرقيًّا،    -واألرض

تصور امللتبس أبنَّ الصراع العنيف هو قوة احلياة الطبيعية )فالطبيعة محراء األنياب واملخالب( وحمرك التقدم البشري.  وتستمد قوهتا من ال
)خيتلف هذا عن الفكرة التنويرية القائلة إنَّ حمرك التقدم البشري هو حل املشاكل(. ينسجم إضفاء قيمة على الصراع مع نظرية فريدريش  

كتيك( اليت تؤدي فيها قوى التاريخ إىل دولة قومية متفوقة، فكتب هيجل أنَّ احلروب ضرورية »ألهنَّا تنقذ الدولة هيجل عن اجلدل )الدايل
من التحجر والركود«. طبَّق ماركس هذه الفكرة على األنظمة االقتصادية وتنبأ أبنَّ تعاقب الصراعات العنيفة بني الطبقات سيبلغ ذروته  

 شيوعية.ليحقق يف النهاية يوتوبيا  

  ولكن رمبا كان أكرب حمفز للنزعة العسكرية الرومانسية هو االحندارية، أو امشئزاز املثقفني من فكرة متتع األفراد العاديني حبياهتم يف
هو  سالٍم ورخاء. تعمَّق التشاؤم الثقايف يف أملانيا بفعل أتثري شوبنهاور ونيتشه وايكوب بوركهارت وجيورج سيمل وأوسفالد شبينجلر، و 

. )سنعود إىل هذه األفكار يف 1923و 1918الذي نُشر منه جزآن بني عامي    The Decline of the Westمؤلف كتاب  
لديهما    الفصل الثالث والعشرين(. حىت يومنا هذا، ما زال مؤرخو احلرب العاملية األوىل حيتارون يف سبب اختيار إجنلرتا وأملانيا، ومها دولتان

، أن يقوما مبذحبة عقيمة. األسباب عديدة ومتشابكة،  -فهما غربيتان ومسيحيتان وصناعيتان وموسراتن-كة كثري من السمات املشرت 
احلضارة األوروبية أو الغربية« كما  خارج ولكنَّها تشمل بدرجٍة ما األيديولوجيا، فاألملان قبل احلرب العاملية األوىل »كانوا يرون أنفسهم  

يوية  أشار آرثر هريمان، وبصورٍة خاصة، كانوا يظنون أنَّنهم يقاومون ببسالٍة زحف الثقافة الليربالية الدميقراطية التجارية اليت قوَّضت ح 



نظام بطويل جديد سوى على أنقاض    الغرب منذ عصر التنوير، ابشرتاك بريطانيا والوالايت املتحدة. ظنَّ كثريون أنَّه ال ميكن أن ينشأ
م  كارثة خمل ِّصة، وحتققت أمنيتهم يف هذه الكارثة، ولكن بعد كارثة اثنية أكثر ترويعًا، استنزفت احلرب أخريًا الرومانسية، وأصبح السال 

والشرف والتفوق والرجولة هو اهلدف املعلن لكل املؤسسات الغربية والدولية، وأصبحت حياة اإلنسان أمثن، يف حني اخنفضت قيمة اجملد  
 والبطولة واألعراض األخرى لفائض التستوستريون.

أنَّ الطبيعة البشرية تتضمن  على  يرفض كثرٌي من الناس أن يصدقوا أنَّ التقدم حنو السالم ممكن، حىت وإن كان غري منتظم، ويصرون  
على كل أشكال الذكاء،  اإلنسان العاقل رين هوس ذكور  دافعًا شرًها للغزو. )وليست الطبيعة البشرية فحسب، بل يُسقط بعض املفس ِّ 

وحيذ ِّروننا قائلني إنَّ علينا عدم البحث عن حياة خارج كوكب األرض إال إذا اكتشف وجودان عرٌق متطور من الكائنات الفضائية وجاء  
كو يقدمان بعض األغاين اجليدة، ولكنَّها  ليحاول إخضاعنا(. رغم أنَّ رؤية السالم العاملي رمبا تكون قد جعلت جون لينون وزوجته يو 

 رؤية شديدة السذاجة يف العامل الواقعي.

يف الواقع، رمبا تكون احلرب جمرد عقبة أخرى يتعلم اجلنس املستنري التغلب عليها مثل الطاعون واجلوع والفقر. رغم أنَّ الغزو قد 
هاية اكتشاف كيفية احلصول على ما تريد دون دفع تكلفة الصراع املدم ِّر  يكون مغراًي على املدى القريب، إالَّ أنَّه من األفضل يف الن

ك أواًل. أمَّا على املدى  نوالكوارث املتضمنة يف حياة السالح، أي أنَّك إذا كنت تشكل هتديًدا لآلخرين فقد قدمت هلم حافزًا ليدمرو 
ا أ

ً
فضل للجميع، واالخرتاعات مثل التجارة والدميقراطية والتنمية  البعيد، فالعامل الذي حتجم فيه مجيع األطراف عن احلرب يكون عامل

 االقتصادية وقوات حفظ السالم واملعايري الدولية والقانون الدويل أدواٌت تساعد يف بناء ذلك العامل.

  



 الفصل الثاني عشر: 
 األمان والسالمة

ائه وظائفه وخلوه من مسببات األمراض، يظلون عرضًة آلالف  إنَّ اجلسم البشري هشٌّ، فحىت عندما حيافظ الناس على تغذية جسمهم وأد
العلل واألسقام اليت تنتاب اجلسم. كان أسالفنا فريسة سهلة للكائنات املفرتسة مثل التماسيح والقطط الكبرية، فكان سم الثعابني  

ميكن أن إذ آكلي اللحوم والنبااتت(، . وكانوا عالقني يف معضلة القوارت )يقضي عليهم  والعناكب واحلشرات واحللزوانت والضفادع
يصابوا ابلتسمم بسبب املواد السامة يف نظامهم الغذائي الواسع الذي يشمل األمساك والبقوليات واجلذور والبذور والفطر. وعندما كانوا  

كانوا عرضة للتسارع ابجتاه  يغامرون بتسلق األشجار حبثًا عن الفاكهة والعسل، كانت أجسامهم تنصاع لقانون نيوتن اخلاص ابجلاذبية ف
إذا خاضوا البحريات واألهنار وتعمقوا فيها، يقطع عنهم املاء إمدادهم من اهلواء، وكانوا يلعبون  و مرتًا يف الثانية املربعة.   9.8األرض مبعدل  

تكنولوجيا قد تودي حبياة حيوان ميكنها أن تودي أيضًا  انت حترقهم أحيااًن. وميكن أن يكونوا ضحااي سوء النية املبيتة، فأي  اليت كابلنار و 
 حبياة إنساٍن غرمي.

وتقتل منَّا الكوارث أعداًدا كبرية.    ،جراء لدغات الثعابني  ميوتون  عشرات اآلالف كل عام ال يؤكل اليوم سوى قلة من البشر، ولكن  
والسرطان وأمراض اجلهاز التنفسي، وإصاابهتا مسؤولة عن    احلوادث هي رابع أكرب سبب للوفاة يف الوالايت املتحدة بعد مرض القلب

يف املئة من السنوات   11مسؤولة عن  هي  حوايل ثُلث الوفيات يف العامل، وهو ما يتجاوز عدد ضحااي اإليدز واملالراي والسل جمتمعني، و 
بني أكرب مخس كوارث تصيب الشباب يف  اليت يفقدها اإلنسان بسبب الوفاة أو اإلعاقة. وللعنف الشخصي أيًضا أثر كبري، فهو من

 الوالايت املتحدة وتصيب أي شخص يف أمريكا الالتينية وإفريقيا جنوب الصحراء.

فكر الناس طوياًل يف أسباب اخلطر وكيف ميكن الوقاية منها. رمبا تُعد أكثر اللحظات محاًسا يف الشعائر الدينية اليهودية هي   
 التوراة املقدس خالل أايم التوبة العشرة: تالصالة اليت تُتلى أمام اتبو 

ن ميوت يف أوانه ومن ميوت قبل أوانه، من من يعيش ومن ميوت، م يف رأس السنة يتم كتابته ويف عيد الغفران يتم ختمه:
ميوت ابملاء ومن ميوت ابلنار، من ابلسيف ومن ابلوحش، من ابجلوع ومن ابللهاث، من ابلزلزال ومن ابلعدوى، من ابخلنق 

 ولكن التوبة والصالة والزكاة تزيل احلكم القاسي. ..ومن ابلرجم

سائلنا يف الوقاية  ابإلمكان االعتماد على و ملميتة الكتاابت اإلهلية، وأصبح  حلسن احلظ، جتاوزت معرفتنا بكيفية حدوث اإلصاابت ا
،  منها أكثر من التوبة والصالة والزكاة. استطاعت الرباعة البشرية هزمية األخطار الكربى على احلياة، مبا فيها املذكورة يف تلك الصالة 

 وحنن نعيش اآلن أكثر العصور أمااًن يف التاريخ.

املاضي، وسنرى يف هذا الفصل طريقة    ئفصول السابقة كيف حتاول االحنيازات املعرفية واألخالقية أن تلعن احلاضر وترب رأينا يف ال
أخرى ُتفي هبا هذه االحنيازات تقدمنا. رغم أنَّ اإلصاابت القاتلة مصيبة كربى تصيب حياة البشر، إالَّ أنَّ خفض أعدادها ليس قضية 

جز الطرق السريعة جبائزة نوبل، وال حيصل مصممو النشرات األوضح لألدوية املوصوفة على جوائز إنسانية،  جذابة، فلم يُفز مبتكر حوا



ع  ومع ذلك فإنَّ البشرية قد انتفعت كثريًا من اجلهود اليت ال يتغىن هبا أحٌد واليت خفَّضت أعداد الوفيات الناجتة عن كل نوٍع من أنوا 
 اإلصاابت.

 

بفئة اإلصاابت األصعب من حيث احلد منها ألهنَّا ليست عارضة ابلضبط، وهي القتل. فباستثناء احلروب  لنبدأ  من ميوت ابلسيف:
ه ابملعارك،  املشو   2015يف عام   1إىل  4.5العاملية، يكون أعداد ضحااي جرائم القتل أكثر من ضحااي احلروب، وكانت النسبة حوايل 

ائم القتل خطرًا أكرب يهدد احلياة يف املاضي، ففي أورواب يف القرون الوسطى كان  أو أكثر. كانت جر  1إىل  10ولكنها تكون عادًة 
السادة )اللوردات( يذحبون عبيد خصومهم، واألرستقراطيون وحاشيتهم حياربون بعضهم بعًضا يف مبارزاٍت، وكان قطاع الطرق واللصوص  

 ا ردًّا على اإلهانة على مائدة العشاء على سبيل املثال.يقتلون ضحااي سرقاهتم، وكان األشخاص العاديون يطعنون بعضهم بعضً 

»عملية نشر احلضارة«، بدأ    (Norbert Elias)  ولكن يف تطور اترخيي كاسح أطلق عليه عامل االجتماع األملاين نوربرت إلياس
لبارونيات  األوروبيون الغربيون يف القرن الرابع عشر حيلون نزاعاهتم بطرٍق أقل عنًفا. أعزى إلياس هذا التغيري إىل نشأة املمالك املركزية من ا

أنظمة العدالة اجلنائية أكثر  والدوقيات الكثرية يف القرون الوسطى، فهدأ التناحر وقطع الطرق واحلروب بسبب محاية امللك. مث أصبحت  
ًة  احرتافيًة يف القرن التاسع عشر مع إرساء قوات الشرطة البلدية ونظام حماكم أكثر تداولية. على مر تلك القرون، طورت أورواب أيًضا بني 

استسلمت عمليات هنب  حتتية للتجارة، مادية على هيئة مركبات وطرق أفضل، ومالية على هيئة عملة وعقود. انتشرت التجارة الناعمة و 
األراضي اليت كانت نتائجها صفرية أمام عمليات مبادلة السلع واخلدمات وهي ذات نتائج إجيابية. أصبح الناس منخرطني يف شبكات  

قافة الشرف  من االلتزامات التجارية واملهنية املنصوص عليها يف القواعد القانونية والبريوقراطية، وحتولت معايريهم للسلوكيات اليومية من ث
لياقة  الذكورية اليت كان جيب فيها الرد على اإلهاانت ابلعنف، إىل ثقافة الكرامة النبيلة اليت يفوز فيها املرء ابملكانة من خالل مظاهر ال

 وضبط النفس.

، وأضافت  جمموعات بياانت عن جرائم القتل يف أورواب  (Manuel Eisner)  مجع الباحث يف علم اجلرمية التارخيي مانويل أيزنر
. )إنَّ معدالت جرائم القتل هي أكثر املؤشرات موثوقية على جرائم العنف  1939هذه البياانت أرقاًما ملا توصل إليه إلياس ونشره عام  

يف أزمنة خمتلفة وأماكن خمتلفة ألنَّه من الصعب جتاهل اجلثث، وترتبط معدالت جرائم القتل مبعدالت جرائم العنف األخرى مثل السرقة  
واالعتداء واالغتصاب(. يقول أيزنر إنَّ نظرية إلياس كانت صائبة، وليس يف أورواب فقط، فعندما ُُتضِّع حكومٌة ما منطقًة حدودية حلكم 

بياانت أيزنر اخلاصة إبجنلرتا وهولندا    1-12القانون ويندمج سكاهنا يف جمتمٍع جتاري، تنخفض معدالت العنف. أوض ِّح يف الشكل رقم 
، وكذلك املنحنيات اخلاصة ابلدول األوروبية الغربية األخرى. أضفت مناطق من  2012وحتديثات هلا وصواًل إىل عام وإيطاليا، 

األمريكتني، وهي اليت سيطر عليها القانون والنظام الحًقا، وهي نيو إجنالند يف زمن االستعمار، وتلتها منطقة يف »الغرب املتوحش«،  
 وم بعنفها ولكنَّها كانت تتسم بعنٍف أكرب كثريًا يف املاضي.وتلتها املكسيك اليت تشتهر الي
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، ك ي س ك مل ا ذ و ن 1 م 3 0 ىت 0 2 ح 0 1 5 
– 2000إجنلرتا،   .Pinker 2011من    3–3، موضحة يف الشكل رقم Eisner 2003:  1994–1300 : إجنلرتا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا،املصادر
نيو   .2014كتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية : م2012-2010: مكتب اململكة املتحدة لإلحصاءات الوطنية. إيطاليا وهولندا، 2014
من   13–3، موضحة يف الشكل رقم Roth 2009(: 1890–1780، وفريمونت ونيو هامبشري 1790–1636)نيو إجنالند، البيض فقط،  إجنالند

Pinker 2011.   1914و  1850)أريزوان ونيفادا ونيو مكسيكو(، جنوب غرب الوالايت املتحدة :Roth 2009 16–3، موضحة يف الشكل رقم  
 Carlos) كارلوس فياللتا  املكسيك: من تقارير مكتب التحقيقات الفيدرايل املوحدة عن اجلرائم. 2014و 2006، وبياانت Pinker 2011من 

Vilalta) ودراسة   2016، عن طريق التواصل الشخصي، من املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياBotello 2016 وُحسب متوسط هذه البياانت على ،
 .2010العقود حىت عام 

عندما طرحت مفهوم التقدم، ذكرت أنَّ أي اجتاه تقدمي ليس حتميًّا واجلرائم العنيفة مثال على ذلك، فبدءًا من الستينيات،  
معظم الدميوقراطيات الغربية انتشارًا للعنف الشخصي حما قراًن كاماًل من التقدم. كان الوضع أكثر مأساويًة يف الوالايت املتحدة،    شهدت

حيث ارتفع معدل جرائم القتل بضعفني ونصف، وحيث انقلبت احلياة السياسية واحلضرية بفعل اخلوف واسع االنتشار )واملربر بقدٍر  
 . ولكنَّ انعكاس التقدم يقد ِّم لنا دروًسا يف طبيعة التقدم.جزئي( من اجلرمية

جزء  خالل العقود اليت ارتفعت فيها معدالت اجلرمية، قال أغلب اخلرباء إنَّه ال يوجد ما ميكن فعله لوقف اجلرائم العنيفة، وقالوا إهنَّا  
اجلذرية وهي العنصرية والفقر وانعدام املساواة. ميكن أن   من نسيج اجملتمع األمريكي العنيف وال ميكن السيطرة عليها دون حل األسباب

نطلق على هذا النوع من التشاؤم التارخيي »امليل إىل األسباب اجلذرية« وهو الفكرة ذات العمق املزيف اليت تقول إنَّ كل داء اجتماعي  
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شفاء العلة اجلوهرية. ليست مشكلة امليل إىل عبارة عن عرٍض ملرٍض أخالقي عميق وال ميكن ُتفيفه ابلعالج املبسط الذي يعجز عن 
  األسباب اجلذرية أنَّ مشكالت العامل الفعلي بسيطة، بل العكس متاًما، فهي أكثر تعقيًدا مما توحي به نظرية األسباب اجلذرية العادية،

اية يف الواقع إىل الدرجة اليت جتعل  وخاصًة عندما تكون هذه النظرية مستندة إىل الوعظ األخالقي وليس إىل البياانت، وهي معقدة للغ
عالج األعراض أفضل طريقة للتعامل مع املشكلة، ألنَّه ال يتطلب اإلحاطة الشاملة ابألسباب الفعلية املتشابكة. ومبعرفة ما الذي خيفف  

 من األعراض ابلفعل، يستطيع املرء اختبار فرضياته عن األسباب بداًل من افرتاض صحتها.

انفجار اجلرمية يف الستينيات، كانت حىت احلقائق املاثلة أمامنا تُبطل نظرية األسباب اجلذرية، إذ كان هذا هو عقد احلقوق  يف حالة 
املدنية، وكانت العنصرية يف تراجٍع حاد )الفصل اخلامس عشر(، وكان عقد االزدهار االقتصادي الذي كانت مستوايت انعدام املساواة  

إليها اآلن. أما الثالثينيات، فكان على العكس عقد الكساد العظيم وقوانني جيم كرو* واإلعدام شهرايًّ دون  حننُّ والبطالة هي تلك اليت  
حماكمة، ومع ذلك اخنفض كثريًا املعدل اإلمجايل جلرائم العنف. تسببت التنمية اليت فاجأت اجلميع يف اقتالع نظرية األسباب اجلذرية  

تسارع اخنفاض معدل جرائم القتل يف أمريكا خالل حقبة ازدادت فيها معدالت انعدام املساواة زايدًة  ، 1922حقًّا، فبدءًا من عام 
(، وشهدت إجنلرتا وكندا ومعظم الدول 2-12)الشكل رقم  2007شديدة، مث اخنفضت اثنيًة خالل الكساد الكبري الذي بدأ عام  

معدالت انعدام املساواة يف   تالعقدين املاضيني. )وعلى النقيض، اخنفضالصناعية األخرى أيًضا اخنفاض معدالت جرائم القتل خالل 
فنزويال خالل حكم نظام تشافيز ومادورو يف حني ارتفعت معدالت جرائم القتل ارتفاعًا كبريًا(. رغم عدم وجود أرقام خاصة ابلعامل  

دول اخلالية من البياانت، إالَّ أنَّه يبدو أنَّ هناك اجتاًها هابطًا  أبكمله سوى تلك اخلاصة هبذه األلفية، ورغم أهنَّا تشمل تقديرات ُتمينية لل
ألف شخٍص   180، يعين هذا أنَّ هناك  2012يف  6.2إىل  2000ألف شخص يف عام   100جرمية قتل لكل  8.8أيًضا من 

 12ل العاملي قد ظل يف مستواه منذ  يسريون اليوم على أقدامهم ولكنَّهم كانوا سُيقتلون خالل العام املاضي لو كان معدل جرائم القت
 عاًما.



 
ل ك ش ل م ا ق 1 ر ل :2-2 د ع ت م ا ي ف لو ة ا ج ي ت م ن ئ ا ل جر ت ق ل ذ ا ن 1 م 9 6 ىت 7 2 ح 0 1 5  

، )تقارير مكتب التحقيقات الفيدرايل املوحدة عن اجلرائم( FBI Uniform Crime Reports : الوالايت املتحدة:املصادر
https://ucr.fbi.gov/و ،Federal Bureau of Investigation 2016a :)إجنلرتا )البياانت تشمل ويلز .Office for National 

Statistics  )2000العامل،  .2017)مكتب اإلحصاءات الوطنية: Krug et al. 2002.  ،2011-2003العامل: United Nations 
Economic and Social Council 2014, fig. 1  وهو  6.2بـ   2012، مت حتويل النسب املئوية إىل معدالت جرائم القتل عرب حتديد معدل ،

. يشري السهم إىل أحدث السنوات املشار United Nations Office on Drugs and Crime 2014, p. 12املعدل التقديري املذكور يف  
، الشكل رقم 2009( وإجنلرتا )8-3، الشكل رقم 2009( والوالايت املتحدة )9-3، الشكل رقم 2004فيما خيص العامل )  Pinker 2011ليها يف إ

3-19.) 

 100لكل    0.4إنَّ جرائم العنف مشكلة قابلة للحل، رمبا ال نستطيع خفض معدل جرائم القتل يف العامل إىل مستوايت الكويت )
، اقرتح أيزنر، ابلتشاور مع  2014(، فما ابلك ابلصفر! ولكن يف عام 0.2( أو سنغافورة )0.3( أو أيسلندا )ألف شخص سنوايًّ 

يف املئة خالل ثالثني عاًما، وليس هذا الطموح يوتوبيًّا   50منظمة الصحة العاملية، هدفًا هو خفض معدل جرائم القتل العاملية مبقدار 
 يقتني عن إحصاءات جرائم القتل.وإمنا هو عملي، استناًدا إىل حق

احلقيقة األوىل هي أنَّ توزيع جرائم القتل غري متماثل متاًما على كل املستوايت، فمعدالت جرائم القتل يف أخطر الدول يبلغ مئات  
( 53.7فنزويال )يف  ألف شخص( و  100جرمية قتل لكل    90.4يبلغ على سبيل املثال يف هندوراس )إذ  أضعافه يف الدول األكثر أمااًن،  

(. تُرتكب نصف جرائم القتل يف العامل يف ثالثة وعشرين  31( وجنوب إفريقيا )38( وليسوتو )39.3( وجامايكا )41.2والسلفادور )
( واملكسيك  25.9( وكولومبيا )25.2دولة فقط حتتوي على ُعشر البشر تقريبًا، ويُرتكب ُربعها يف أربعة دول فقط، وهي: الربازيل )

عن مناطق احلروب   -مشال أمريكا الالتينية وجنوب منطقة إفريقيا جنوب الصحراء-( وفنزويال. )ُتتلف منطقيت القتل يف العامل  12.9)
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اليت متتد من نيجرياي مرورًا ابلشرق األوسط حىت ابكستان(. يواصل هذا امليل هبوطه على مقياس الكسور. ترتكز معظم جرائم القتل  
(، وترتكز معظم  187ألف( وسان بيدرو سوال يف هندوراس ) 100لكل  120دن مثل كاراكاس يف فنزويال )داخل الدولة يف بضع م

جرائم القتل داخل املدينة يف بضعة أحياء، وترتكز داخل األحياء يف بضعة مساكن، وداخل املساكن ينفذ العديد من جرائم القتل بضعة  
يف املئة من املدينة، ويرتكب نصف هذه احلوادث واحد  5وادث إطالق النريان يف يف املئة من ح  70أفراد. يف مدينيت بوسطن، حتدث 

 يف املئة من الشباب.

، وهي أنَّ معدالت جرائم القتل املرتفعة ميكن  2-12من الشكل رقم  30خالل  50تتضح احلقيقة األخرى امللهمة هلدف 
وسرة صاحبة أكثر جرائم قتل، اخنفاًضا كبريًا يف معدل جرائم القتل  خفضها سريعًا، إذ شهدت الوالايت املتحدة، وهي الدميقراطية امل

مبقدار النصف تقريبًا خالل تسع سنوات، وكان اخنفاض املعدل يف مدينة نيويورك خالل ذلك الوقت أكثر حدةً، فبلغت نسبته حوايل  
 2004ألف يف عام   100لكل   19ا فيها روسيا )من يف املئة. متتعت الدول اليت ما زالت تشتهر ابلعنف ابخنفاٍض حادٍ  أيًضا، مب 75
يف  25.9إىل  1991يف  79.3( وكولومبيا )من  2012يف  31إىل  1995يف  60( وجنوب إفريقيا )من 2012يف  9.2إىل 

ضية. أمَّا  (. وشهدت سبعة وستون دولة من بني الثمانية ومثانني ذات البياانت املوثوقة، اخنفاًضا خالل اخلمسة عشر عاًما املا2015
عندما    قادة املدن واألقاليمفإن أصابتها زايدة مريعة، ولكن حىت يف هذه الدول فقد  الدول تعيسة احلظ )وأغلبها يف أمريكا الالتينية(  

أنَّ املكسيك بعد أن عانت انعكاًسا من    1-12ينجحون غالبًا يف ذلك. يوض ِّح الشكل رقم فإهنم  خفض معدل إراقة الدماء،    يعتزمون
يف   90ومشل اخنفاًضا بنسبة   2014)يُعزى ابلكامل إىل اجلرمية املنظمة( متتَّعت ابنعكاس االنعكاس حبلول عام  2011إىل  2007

يف مدينة خواريز الشهرية. وشهدت بوجوات وميديلني )كولومبيا( اخنفاًضا مبقدار أربعة أمخاس   2012إىل  2010املئة تقريبًا من عام  
ابولو واألحياء العشوائية يف ريو دي جانريو )الربازيل( اخنفاًضا مبقدار الثلثني. حىت عاصمة القتل يف العامل،    خالل عقدين، وشهدت ساو

 فقط.  عامنييف املئة خالل  62سان بيدرو سوال، شهدت اخنفاًضا هائاًل يف معدالت جرائم القتل بنسبة  

واالحتمالية املؤكدة خلفض معدالت جرائم العنف املرتفعة سريعًا، ستجد أنَّ املعادلة  واآلن امجع هذا التوزيع اجملنون جلرائم العنف  
ا، فاالخنفاض بنسبة   ، بل إنَّه متحفظ قلياًل، وليست هذه خدعة عملي ٍ  يف املئة خالل ثالثني عاًما ليس جمرد هدفٍ  50واضحة جدًّ

ذات قيمة متساوية، وهكذا فإنَّ اإلجراءات اليت    كأهنامل حياة كل البشر  أنَّه يعايف إحصائية. تكُمن القيمة األخالقية للقياس الكمي 
 متنع أكرب عدد من جرائم القتل متنع أكرب قدٍر ممكن من املآسي البشرية.

يشري هذا االحنراف املائل جلرائم العنف أيًضا بسهٍم أمحر المع إىل أفضل طريقٍة للتقليل منها. لننسى األسباب اجلذرية، ونقرتب  
 وإضعاف احلوافز والفرص اليت حتر ِّكهم تدرجييًّا.  -األحياء واألفراد املسؤولني عن أكرب قدٍر من العنف-من األعراض  

عصر  يف    (Thomas Hobbes)  تبدأ هذه العملية إبنفاذ القانون، فمناطق الفوضى تتسم دائًما ابلعنف كما قال توماس هوبز
. ليس هذا بسبب رغبة اجلميع يف افرتاس غريهم، ولكن ألنَّ التهديد ابلعنف يف غياب احلكومة قد (Age of Reason)  العقل

موقفًا    أن يتبنوا جيب  فإن  السكانيؤدي إىل تضخم الذات. لذا فحىت إذا اندس بعض املفرتسني احملتملني يف املنطقة أو ظهروا فجأة، 
 إذا أعلنوا تصميمهم ابالنتقام ردًّا على أي إهانة أو أي هنب، مهما كان الثمن. ميكن عدوانيًّا لردعهم، وال ميكن تصديق هذا الردع إال

أن يؤدي »فخ هوبز« هذا كما يُطلق عليه أحيااًن إىل دوراٍت من التناحر والثأر، إذ جيب أن تكون عنيًفا بنفس قدر خصومك على  
رائم القتل، واليت ُتتلف أكثر من غريها من زمٍن آلخر ومن مكاٍن  األقل وإال سيعاملونك كممسحة األرجل. إنَّ الفئة األكرب من ج 



آلخر، تتمثل يف مواجهات بني شباب ال يعرفون بعضهم بعًضا جيًدا بسبب السيطرة على املناطق أو السمعة أو االنتقام، ميكن أن 
على دورات التناحر   -وسلطة قضائيةأي دولة لديها قوات شرطة -يقضي طرٌف اثلث غري متحيز حيتكر االستخدام الشرعي للقوة  

اجة والثأر هذه يف مهدها. ال يثب ِّط التهديد ابلعقاب املعتدين فحسب، وإمنَّا يضمن أيًضا للجميع تثبيط املعتدين، وابلتايل يرحيهم من احل
 إىل الدفاع عن النفس ابلقتال.

  اع يف األزمنة واألماكن اليت كان إنفاذ القانون فيها بدائيً جند أوضح دليل على أثر إنفاذ القانون يف معدالت العنف شديدة االرتفا 
. ومن احلجج املقنعة ابلقدر نفسه أيًضا ما حيدث عندما تُضرِّب  1-12مثلما يف األطراف الُيسرى العُليا من املنحنيات يف الشكل رقم  

ت اجلرمية قد ترتفع ارتفاعًا كبريًا أيًضا عندما  الشرطة عن العمل، أي اندالع عمليات النهب واالقتصاص غري القانوين، ولكنَّ معدال
ن  تكون وسائل إنفاذ القانون غري فعالة، أي عندما تكون غري مناسبة أو فاسدة أو مثقلة مبا جيعل الناس يعرفون أنَّ إبمكاهنم خرق القانو 

ت عندما مل يُكن إبمكان النظام القضائي  مع اإلفالت من العقاب. كان هذا أحد األسباب اليت أسهمت يف انتشار اجلرمية يف الستينيا
جماراة موجة جيل »طفرة املواليد« عند وصوله إىل السنوات اليت كان فيها عرضة لإلجرام، وأسهم أيًضا يف ارتفاع معدل اجلرائم يف بعض  

ر توسع حفظ األمن والنظام العام والعقاب اجل نائي )رغم جتاوزه حد االعتدال فيما  املناطق يف أمريكا الالتينية اليوم. ويف املقابل، يفس ِّ
 خيص االحتجاز واحلبس( جزءًا كبريًا من تراجع اجلرمية بقدٍر كبري يف أمريكا يف التسعينيات.

فيما يلي ملخص أيزنر لكيفية خفض معدل جرائم القتل مبقدار النصف خالل ثالثة عقود: »إنَّ حكم القانون الفعَّال، القائم  
شروع ومحاية الضحااي والتقاضي السريع والعادل والعقوابت املعتدلة والسجون اليت تعامل السجناء معاملة إنسانية،  على إنفاذ القانون امل

إنسانية  و فعَّال ومشروع وسريع وعادل ومعتدلة ضروري للحد من العنف املميت بصورٍة مستدامة«. مُتي ِّز الصفات اليت استخدمها مثل  
  جهة اجلرمية« الذي يفض ِّله ساسة اجلناح اليميين. تتضح أسباب هذا فيما شرحه تشيزاري بيكاراينصيحته عن خطاب »الصرامة يف موا

(Cesare Beccaria)  ومخسني عاًما، ففي حني أنَّ التهديد ابلعقوابت األقسى على اإلطالق رخيص ومرٍض للعواطف،    منذ مئتني
عقوابت كأهنا حوادث اندرة، فظيعة ولكنَّها خماطرة مصاحبة للعمل، أمَّا العقوابت  لكنَّه ليس فعَّااًل ألنَّ منتهكي القوانني يعاملون هذه ال

 املتوقعة حىت وإن كانت أقل قسوًة فسيأخذها الناس أكثر يف احلسبان عند اُتاذ اخليارات اليومية.

الشرعية نفسها فحسب، بل أيخذون   النظام مهمة أيًضا إىل جانب إنفاذ القانون، ألنَّ الناس ال حيرتمون السلطاتشرعية  يبدو أنَّ  
  ن حسب توقعاهتم. يشري أيزنر، إضافًة إىل املؤرخ راندولف روثو يف احلسبان أيًضا إىل أي درجة سيحرتمها خصومهم احملتمل

(Randolph Roth)ود  ، إىل أنَّ اجلرمية تزداد كثريًا يف العقود اليت يتشكك الناس فيها يف جمتمعهم وحكومتهم، وتشمل هذه العق
 احلرب األهلية األمريكية، والستينيات، وحقبة ما بعد اهنيار االحتاد السوفيييت يف روسيا.

أيزنر، وأخص ابلذكر حتلياًل جتميعيًّا )تلوايًّ( هائاًل أجراه عاملا    تؤيد املراجعات احلديثة ملا ينجح وما ال ينجح يف منع اجلرمية نصيحةَ 
دراسة تقي ِّم تقريبًا كل   2300لـ  (  Christopher Winship)ستوفر وينشيب  وكري(  Thomas Abt)االجتماع توماس أبت 

سياسة وخطة وبرانمج ومشروع ومبادرة وتدخل وشعوذة سياسية ووسيلة حتايل متت جتربتها يف العقود األخرية. واستنتجا أنَّ التكتيك  
تتفشى اجلرمية أو تبدأ يف ، جيب أواًل توجيه تركيز شديد على األحياء اليت الردع املركَّزاألوحد األكثر فعالية للحد من جرائم العنف هو  

ت  الزايدة فيها، وحتديد بؤر النشاط اإلجرامي ابلبياانت اليت يتم مجعها على الفور أواًل أبول، وجيب توجيهه أكثر على األفراد والعصااب 
ء األفراد، مثل  اليت تعتدي على الضحااي أو تبحث عن عراٍك جديد. وجيب إيصال رسالة بسيطة وملموسة عن السلوك املتوقَّع من هؤال



»إذا توقفتم عن إطالق النريان سنساعدكم، وإذا واصلتم إطالق النريان سنزج بكم يف السجن«. يعتمد إيصال الرسالة مث تطبيقها على  
 تعاون أعضاء اجملتمع اآلخرين، مثل أصحاب املتاجر والوعاظ واملدربني وضباط مراقبة السلوك واألقرابء.

عالج السلوكي املعريف، ليس هلذا أي عالقة ابلتحليل النفسي للصراعات اليت واجهها مرتكب اجلرمية يف  ومما ثبت فعاليته أيًضا ال
 A)طفولته، أو فتح عينيه وتثبيت جفنيه بينما حياول التقيؤ أثناء إجباره على مشاهدة مقاطع فيديو عنيفة كما حدث يف فيلم 

Clockwork Orange)صممة إللغاء عادات التفكري والسلوك اليت تؤدي إىل األفعال اإلجرامية.  ، إمنَّا هو جمموعة بروتوكوالت م
.  إنَّ املشاغبني مندفعون، فُهم ينتهزون الفرص املفاجئة للسرقة أو التخريب، ويهامجون من يعارضوهنم غري مكرتثني ابلعواقب طويلة األمد 

ت التحكم يف النفس. لدى املشاغبني أيًضا أمناط تفكري نرجسية ومعتلة  ميكن مقاومة هذه اإلغراءات ابلعالج الذي يعل ِّم املرء اسرتاتيجيا
، مثل أهنَّم دائًما على حق، وأهنَّم يستحقون انصياع العامل هلم، وأنَّ اخلالفات تُعد إهاانت شخصية، وأنَّ اآلخرين ليس لديهم  ااجتماعيًّ 

 أنَّه ميكن تدريبهم على إدراكها ومقاومتها. تتضخم هذه العقلية  مشاعر وال مصاحل. ورغم عدم إمكان »شفائهم« من هذه األوهام، إالَّ 
املختالة يف ظل ثقافة الشرف، وميكن تفكيكها يف العالج الذي يهدف إىل التحكم يف الغضب والتدريب على املهارات االجتماعية  

 نع العودة إىل اإلجرام.كجزء من تقدمي االستشارات للشباب املعرضني هلذا اخلطر أو الربامج اليت هتدف إىل م

ميكن أن يبتعدوا عن املشاكل بسبب إزالة فرص اإلشباع الفوري من  فإهنم سواء متت السيطرة على رعونة األوغاد احملتملني أم ال،  
بيئتهم، فعندما تكون سرقة السيارات أصعب، والسطو على املنازل أصعب، وسرقة البضائع مث بيعها أصعب، وحيمل املشاة بطاقات  

آخر لتلبية حاجتهم    منفذٍ عن    وايبحثلن   فإن  اجملرمني احملتملنيئتمان بداًل من النقود، وتكون األزقة املظلمة مضاءة ومراقبة ابلكامريات،  ا
تُرتكب اجلرمية. من التطورات األخرى اليت حوَّلت األحداث اجلاحنني إىل مواطنني   نولسينقضي  اإلغراء   ومن مث  فإن  امللحة للسرقة، 

 ملتزمني ابلقانون رغًما عنهم السلع االستهالكية الرخيصة، فمن قد جيازف اليوم ابقتحام شقٍة من أجل سرقة راديو مزود بساعة؟

ندفاع وإاتحة الفرص، هي البضائع املهربة، فرواد األعمال يف  من أكرب العوامل احملفزة للعنف اإلجرامي، إىل جانب الفوضوية واال
البضائع والتسايل املمنوعة ال ميكنهم رفع دعوى قضائية عندما يشعرون أهنَّم تعرضوا لالحتيال، وال االتصال ابلشرطة عندما يهددهم  

الكحول   تنف يف الوالايت املتحدة عندما ُحظر شخٌص ما، لذا عليهم أن حيموا مصاحلهم ابلتهديد احلقيقي ابلعنف. انتشرت جرائم الع
يت  يف العشرينيات وعندما شاع استخدام الكراك كوكايني يف أواخر الثمانينيات، وتتفشى هذه اجلرائم يف دول الكارييب وأمريكا الالتينية ال 

كلة دولية قائمة، رمبا سيؤدي إهناء جترمي  يتم فيها اليوم هتريب الكوكايني واهلريوين واملارجيواان. يظل العنف الناتج عن املخدرات مش
السفلي املخالف للقانون. بينما الحظ أبت   ااملارجيواان احلايل، وخمدرات أخرى يف املستقبل، إىل إخراج هذه الصناعات من عامله

حني أنَّ »احملاكم املتخصصة   ووينشيب أنَّ »مكافحة املخدرات العدوانية ال حتقق نتائج إجيابية كثرية وتزيد من العنف بصورٍة عامة« يف
 اتريخ طويل من الفعالية يف حل املشكلة«.  ايف قضااي املخدرات وعالج املخدرات هل

ال بد أن تطغي أي حساابت مستندة إىل أدلة على الربامج اليت تبدو واعدة يف مسرح اخليال، فمن املبادرات اجلريئة الغائبة عن 
ئيات وإعادة شراء األسلحة وسياسات عدم التسامح واحملاكمة ابالختبارات القاسية يف الربية  قائمة الوسائل الناجحة، إزالة العشوا

جرائم، وفصول التوعية ابملخدرات بقيادة الشرطة وبرامج التقومي ابلتخويف اليت يُعرَّض فيها الشباب    3واألحكام اإللزامية عند ارتكاب  
ا من أكثر األمور املخيبة آلمال أصحاب اآلراء القوية دون دليٍل اآلاثر امللتبسة لقوانني  املعرضون للخطر لسجوٍن قذرة ومدانني أشرار. ورمب

ر فرقًا  األسلحة، فعلى ما يبدو، مل حُتدِّث قوانني احلق يف محل السالح اليت يفض ِّلها اليمني، وال قوانني املنع والقيود اليت يفض ِّلها اليسا



 عرفه والكثري من العوائق السياسية والعملية أمام معرفة املزيد.كبريًا، رغم أنَّ هناك الكثري مما ال ن

 

واثًقا يف فكرة أنَّ »حياة البشر    كنت The Better Angels of Our Natureعندما حاولت تفسري تراجع العنف يف كتاب  
ختبار صحتها، وكانت تشبه الدائرة  كانت رخيصة« يف املاضي ولكنَّها ازدادت قيمًة مبرور الوقت، بدت هذه الفكرة مبهمة وال ميكن ا

املفرغة تقريبًا، لذا قدمت تفسريات أقرب لتلك الظاهرة مثل احلوكمة والتجارة. بعد إرسال أصل الكتاب، مررُت بتجربٍة غريت رأيي،  
بحث عن سيارة  أردت أن أكافئ نفسي على االنتهاء من هذا املشروع الضخم، فقررت أن أستبدل سياريت القدمية الصدئة، ومن أجل ال

، كانت افتتاحية العدد مقااًل بعنوان »السالمة ابألرقام:  (Car and Driver)  السيارة والسائق  أخرى اشرتيت أحدث عدد من جملة
اخنفاض الوفيات نتيجة احلوادث املرورية اخنفاًضا غري مسبوق« وكان هذا موضًحا برسٍم بياين مألوف للغاية، فكان الزمن على حمور  

وامتد خٌط من أعلى اليسار إىل أسفل اليمني. اخنفض معدل الوفيات الناجتة عن احلوادث    الصاداتومعدل الوفيات على حمور    السينات
. فوجدُت أمامي تراجعًا آخر يف املوت العنيف، ولكنَّه هذه املرة مل يُكن متعلقًا  ستة أضعافمبقدار   2009و 1950املرورية بني عامي  

ذ تضافرت بعض القوى للعمل على مدار عقوٍد على خفض احتمالية الوفاة أثناء القيادة، وكأنَّ احلياة قد أصبحت  ابهليمنة والكراهية، إ
 ابلفعل مثينة، فعندما أصبح اجملتمع أغىن، ركز املزيد من دخله وبراعته وعاطفته األخالقية على إنقاذ حياة الناس على الطريق.

، لكانت  1921قلياًل، فلو كانت رمست جمموعة البياانت هذه منذ عامها األول، عام علمت الحًقا أنَّ اجمللة كانت متحفظة 
اخلط الزمين أبكمله، رغم أنَّ هذه  3-12تقريبًا يف معدل الوفيات. يوض ِّح الشكل رقم أربعة وعشرين ضعًفا  أظهرت اخنفاًضا مبقدار 

 ابلعجز والتشويه وأضناهم األمل.ليست القصة كاملًة أيًضا، ففي مقابل كل شخٍص تويف، أصيب آخرون 



ل ك ش ل م ا ق 1 ر ل :2-3 د ع ت م ا ي ف لو جتة ا ا ن ل ن ا ث ع د ا ت حو ا ار ي س ل ، ا ق طر ل ا ت يف و الاي لو  ا

، ة د ح ت مل ذ ا ن 1 م 9 2 ىت 1 2 ح 0 1 5 
)اإلدارة الوطنية لسالمة املرور على الطرق السريعة(، عن طريق الروابط  National Highway Traffic Safety Administration :املصدر
التالية: 

-TALITIES(1899http://www.informedforlife.org/demos/FCKeditor/UserFiles/File/TRAFFICFA
2005).pdfو ، fars.nhtsa.dot.gov/Main/index.aspx-http://wwwو ، 

https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812384. 

والتجارية والسياسية واألخالقية  ذيَّلت اجمللة الرسم البياين ابملعامل الفارقة يف سالمة السيارات، واليت حددت القوى التكنولوجية 
الفاعلة، كانت هذه القوى تعارض بعضها بعًضا أحيااًن على املدى القصري، ولكنَّها على املدى البعيد خفَّضت جمتمعًة معدل الوفيات  

ر يف هذه القصة، ففي عام  كثريًا كثريًا كثريًا. كانت هناك أحيااًن محالت أخالقية للحد من املذابح، وكانت تعترب صناع السيارات األشرا
 Unsafe at Any)غري آمن على أي سرعة   كتااًب بعنوان  (Ralph Nader) ، نشر حماٍم شاب يُدعى رالف اندر1965

Speed) ،  هلذه الصناعة إبمهاهلا السالمة يف تصميم السيارات. بعد ذلك بقليل أُنشئت اإلدارة الوطنية لسالمة املرور على  اهتام  وهو
عة، ومت مترير تشريعات تستلزم إعداد السيارات اجلديدة مبجموعٍة من اخلصائص اليت تضمن السالمة. ولكنَّ الرسم يوضَّح  الطرق السري

هذا النشاط والتشريعات، وكانت صناعة السيارات أحيااًن تسبق العمالء واهليئات التنظيمية. احتوى الرسم   قبلحدوث اخنفاٍض حاد 
وهي تشمل أحزمة األمان ولوحة القيادة املبطَّنة    اإلنقاذ..مبا يلي: »شركة فورد موتور تقدم حزمة  1956على الفتة تشري إىل عام 

وواقيات الشمس املبطَّنة وحمور املقود الغائر املصمم مبا مينع السائقني من التحول إىل قطع كباب عند التصادم. إن قيمتها أكرب من  
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 بعد عقٍد كامل.مثنها«. مل تصبح تلك اخلصائص إلزامية سوى  

تناثرت على طول ذلك املنحدر حلقات أخرى من الشد واجلذب بني املهندسني واملستهلكني ومسؤويل الشركات وموظفي احلكومة  
الروتينيني. وعلى فرتاٍت متنوعة، اجتهت كلٌّ من مناطق امتصاص الصدمات، وأنظمة الكبح املزدوج لألربع عجالت، وأعمدة التوجيه  

وأضواء املكابح العالية الوسطى، وأحزمة األمان اخلانقة اليت تصدر طنينًا، والوسائد اهلوائية وأنظمة التحكم يف الثبات، من   القابلة للطي،
سريعة ُمقسمة ومضاءة ومسورة   ااملعمل وحىت معارض السيارات. من األمور املنقذة األخرى متهيد الطرق الريفية الطويلة لتصبح طرقً 

 Mothersحبواجز ومنحنية بسالسة وعريضة وتصل من واليٍة إىل أخرى. أتسست منظمة أمهات ضد القيادة حتت أتثري الكحول )
Against Drunk Driving  وشكَّلت ضغطًا من أجل رفع السن القانونية لتناول الكحول وخفض املستوى  1980( يف عام ،

به من الكحول يف الدم ووصم القيادة حتت أتثري الكحول، وهو ما تعاملت معه الثقافة الشعبية آنذاك ابعتباره مثارًا    القانوين املسموح
أنقذت اختبارات تصادم السيارات وتطبيق قوانني املرور وتعليم    .Arthurو North by Northwestللضحك كما يف فيلمي  

من الناس، فمنذ عام    الكثريالزدحام املروري والركود االقتصادي( حياة املزيد من الناس، حياة  القيادة )إضافًة إىل أموٍر غري مقصودة مثل ا
معدالت الوفيات الناجتة عن احلوادث املرورية كما هي، بل    بقيتلو    ونسيموت  واألف مواطن أمريكي كان 650، مل ميُت حوايل  1980

، 1920مليار ميل يف  55ران أنَّ األمريكيني يقطعون أميااًل أكثر مع كل عقٍد )جند األرقام جديرة ابملالحظة أكثر عندما نضع يف اعتبا
(، فكانوا يستمتعون بكل متع الضواحي املليئة ابألشجار 2013تريليون يف   3، و1980تريليون يف  1.5، 1950مليار يف  458و

ن سياراهتم الشيفروليه أو يتجولون ابلسيارة يف الشوارع  واألطفال الذين يلعبون كرة القدم أو يشاهدون الوالايت املتحدة األمريكية م
  ويبتعدون عن األنظار وينفقون كل أمواهلم على ليلة السبت، ولكنَّ تلك األميال اإلضافية اليت قطعوها مل تقلل من املكاسب يف السالمة،

ألف سنوايًّ، وهو يف  100لكل   30ان حوايل فك 1937إذ بلغ معدل الوفيات يف السيارات للفرد )بداًل من لكل ميل( ذروته يف عام  
 .1917وهو أقل معدل منذ   10.2إىل  2014تراجع مستمر منذ أواخر السبعينيات ووصل يف عام  

ليس التقدم الذي حدث يف أعداد السائقني الذين يظلون على قيد احلياة فريًدا وقاصرًا على األمريكيني، فقد اخنفضت معدالت  
يرجع  قدرية األخرى مثل فرنسا وأسرتاليا وابلطبع السويد املهتمة ابلسالمة )اشرتيت يف النهاية سيارة فولفو(، ولكنَّه  الوفيات يف الدول الث

 ضعف  إىل اإلقامة يف دولٍة ثرية. إنَّ معدل الوفيات نتيجة احلوادث املرورية للفرد يف الدول الناشئة مثل اهلند والصني والربازيل ونيجرياي
 الايت املتحدة وسبع أضعاف املعدل يف السويد، فالثروة تشرتي احلياة.املعدل يف الو 

يصبح إجنازًا إشكاليًّا لو كنا يف خطٍر أكرب مما كنا فيه قبل اخرتاع السيارات، ولكنَّ سكان الرتاجع يف معدل الوفيات على الطرق  
( حكاايت  Otto Bettmannرشيف الصور أوتو بيتمان )احلياة مل تُكن آمنة كثريًا أيًضا قبل السيارات يف احلقيقة. حيكي أمني أ

 معاصرة عن شوارع املدينة يف حقبة جر العرابت ابألحصنة فيقول:

احلصان هو حمرك   ن.. كامما يتطلبه عبور احمليط األطلنطي يف قارب صيٍد صغري« أكثر»يتطلب عبور شارع برودواي مهارة  
كان هذا احليوان الضروري يعاين من العصبية ونقص التغذية، وكان السائقون عدميو الرمحة يضربونه  إذ الفوضى يف املدينة،  

غالبًا ابلسياط حىت ينهكونه ويغتبطون عنما يندفع لألمام »أبقصى قوة متحداًي القانون ويبتهجون ابلتخريب والتدمري«.  
وكان هذا اخلراب يؤدي إىل قتل آالف األشخاص. وفًقا للمجلس الوطين للسالمة فإنَّ معدل الوفيات كان اجلموح شائعًا،  

، 1974املرتبطة ابألحصنة كان أعلى بعشرة أضعاف من معدل الوفيات املرتبطة ابلسيارات يف العصر احلديث )يف عام 



 (.SP  -وهو ضعف معدل الوفيات املرتبطة ابلسيارات للفرد اليوم  

لق على فريق بروكلني دودجرز، قبل انتقاله إىل لوس أجنلوس، هذا االسم تيمنًا ابملشاة يف املدينة الذين كانوا يشتهرون مبهارهتم  أُط
(. 1910  سنةيف سرعة تفادي العرابت املندفعة )مل ينجح اجلميع يف تفاديها يف تلك احلقبة، فأخت جدي قتلتها عربة يف وارسو يف 

ملشاة كقيمة حياة السائقني والركاب، ويرجع الفضل يف ذلك للمصابيح ومعابر املشاة واجلسور العلوية وهيئات تطبيق  ازدادت قيمة حياة ا
أغطية حمركات السيارات والقطع اليت تشبه الرصاصات يف املصد واألسلحة األخرى املطلية ابلكروم. يوض ِّح   ي  قوانني املرور واختفاء حل

 بستة أضعاف. 1927يف شوارع أمريكا اليوم أكثر أمااًن من السري فيها يف عام  أنَّ السري   4-12الشكل رقم 
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 .Federal Highway Administration 2003:  1984-1927اإلدارة الوطنية لسالمة املرور على الطرق السريعة. بياانت األعوام  :املصدر
:  2005-1995بياانت األعوام  .National Center for Statistics and Analysis 1995: 1995-1985بياانت األعوام 

National Center for Statistics and Analysis 2006.   2014-2005بياانت األعوام  :National Center for Statistics 
and Analysis 2016.  2015بياانت العام :National Center for Statistics and Analysis 2017. 

  -شخصًا   44-ما زال عدًدا صادًما )قارنه بعدد من قتلهم اإلرهابيون    -تقريبًا  5000- 2014إنَّ عدد املشاة الذين قُتلوا يف عام  
عندما كان تعداد السكان يف البالد مُخسي   1937ألًفا الذين قُتلوا يف عام    15وحصلوا على تركيز إعالمي أكرب(، ولكنَّه أفضل من الـ 

 وكان هبا عدد سيارات أقل كثريًا. وما زال أمامنا تقدم أكثر يف إنقاذ البشر، فخالل عقٍد من كتابة هذا الكتاب، سيقود  التعداد احلايل
احلاسب اآليل أغلب السيارات اجلديدة بداًل من البشر ذوي البديهة البطيئة واألذهان املشتتة. عندما تكون السيارات اآللية واسعة  

ع إنقاذ حياة أكثر من مليون شخٍص سنوايًّ، وبذلك ستصبح أعظم هدية للحياة البشرية منذ اخرتاع املضادات  ستستطيفإهنا  االنتشار،  
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 احليوية.

من األقوال املأثورة يف املناقشات حول تصور املخاطر أنَّ كثريًا من الناس خيشون الطريان ولكن ال أحد خيشى القيادة تقريبًا رغم  
ابلطيارات أكثر أمااًن بدرجٍة هائلة، ولكنَّ املشرفني على سالمة حركة الطريان ال يرضون عنها أبًدا، فيفحصون الصندوق  أنَّ السفر 

أنَّ احتمالية   5-12األسود واحلطام بدقة بعد كل حادثة، ويستمرون يف زايدة سالمة وسيلة النقل اآلمنة ابلفعل. يوضح الشكل رقم 
يف املليون، واخنفضت هذه االحتمالية الضئيلة يف عام   5كان أقل من   1970حادث حتطم طائرة يف عام وفاة أحد ركاب الطائرة يف 

 مبئة ضعٍف. 2015
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 .World Bank 2016bالبياانت اخلاصة بعدد الركاب من   .Aviation Safety Network 2017 :املصدر

قدميًا قبل اخرتاع السيارات والطائرات، كان الناس معرضني ألخطار مميتة يف بيئتهم. بدأ عامل االجتماع    من ميوت ابملاء ومن ميوت ابلنار:
، يف مدينة ساليزبري  1421من ديسمرب   14روبرت سكوت كتابه عن اتريخ احلياة يف أورواب يف العصور الوسطى مبا يلي: »يف يوم  

آجنس إبصابٍة فاجعة عندما ثقب بطنها سيٌخ ساخن« )قيل إنَّ الدعاء للقديس أوزموند   تُدعى  ةاإلجنليزية، أصيبت فتاة يف الرابعة عشر 
قد شفاها(. كان هذا مثااًل واحًدا فقط على مدى خطورة اجملتمعات األوروبية يف العصور الوسطى، وكان األطفال والُرضَّع الذين تركهم  

 :(Carol Rawcliffe)  املؤرخة كارول روكليف  آابؤهم وحدهم أثناء العمل أكثر عرضًة لألخطار كما أوضحت
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كان احمليط املزدحم املظلم املليء ابملواقد املفتوحة والفراش من القش واألرضيات املغطاة ابحلصائر واللهب املكشوف يشك ِّل 
ك واملستلزمات ا لزراعية أو خطرًا دائًما على الصغار الفضوليني، وكان األطفال )حىت أثناء اللعب( يف خطٍر بسبب الربِّ

الصناعية وأكوام اخلشب والقوارب املرتوكة دون إشراف والعرابت احملمَّلة، إذ تظهر كل هذه األغراض بصورٍة متكررة وكئيبة  
 يف تقارير حمققي الوفيات كأسباب وفاة الصغار.

 The Encyclopedia of Children and Childhood in)  موسوعة األطفال والطفولة يف التاريخ واجملتمعتشري  
History and Society حكاايت الفارس( إىل أنَّ: »صورة خنزير يلتهم طفاًل رضيعًا، وهو املشهد الذي ظهر يف  (The 

Knight's Tale  لتشوسر )(Chaucer)  تبدو غريبة للقراء املعاصرين، ولكنَّها كانت تعكس ابلتأكيد اخلطر الشائع الذي كانت ،
 األطفال«.تشك ِّله احليواانت على  

  احلياة اليومية واألخطار املميتة يف إجنلرتا يف القرن السادس عشرومل يُكن البالغون أكثر أمااًن. يوجد موقع إلكرتوين امسه 
(Everyday Life and Fatal Hazard in Sixteenth-Century England   ينشر حتديثات شهرية عن حتليالت )

تناول مسك املاكريل امللوث، وأن يعلق أحدهم أثناء تسلق النافذة، واالنسحاق  كل أسباب الوفاة  املؤرخني لتقارير حمققي الوفيات، تشم
حتت كومة من ألواح اخلث، واالختناق برابط كان يعلق فيه املرء سالل على كتفيه، والسقوط من منحدٍر أثناء صيد طيور الغاقة،  

الصناعية، كان كل من يغامر ابخلروج بعد حلول الظالم يواجه خطر الغرق    والسقوط على السكني أثناء ذبح خنزيٍر. يف غياب اإلضاءة
 يف اآلابر واألهنار واملصارف واخلنادق املائية والقنوات والبالوعات.

ال نقلق اليوم على أطفالنا الُرضع من أن أتكلهم اخلنازير، ولكنَّ األخطار األخرى ما زالت موجودة، فالسبب األكرب للوفاة العرضية  
بعد حوادث السيارات هو السقوط، ويليه الغرق واحلرائق ويليهما التسمم. وحنن نعرف هذه املعلومات ألنَّ اختصاصيي الوابئيات  
  ومهندسي السالمة يرتبون حاالت الوفاة العرضية يف جداول مع االنتباه الشديد للتفاصيل، ويصن ِّفوهنا إىل فئات مث يصن ِّفوهنا إىل فئات

التصنيف الدويل لألمراض  ا يقتل أكرب عدد من الناس وكيف ميكن تقليل املخاطر )حتتوي النسخة العاشرة من فرعية لتحديد م
International Classification of Diseases   ا استثناًء هل 39نوعًا من حوادث السقوط فقط، و 153على رموٍز لـ  ،)

يصبح أكثر أمااًن. تراجعت  فإن  العامل  ة التفتيش والفحص وأفضل املمارسات،  وعندما ترتجم استشاراهتم إىل قوانني وقواعد للبناء وأنظم
يف املئة، ألهنَّم أصبحوا يف محاية احلواجز والالفتات وواقيات    72احتمالية وفاة األمريكيني ابلسقوط منذ ثالثينيات القرن املاضي بنسبة  

رضيات والسالمل األكثر أمااًن وعمليات التفتيش )معظم حاالت الوفاة النوافذ احلديدية ومقابض السالمة وأحزمة األمان للعمال واأل
اخنفاض معدل حوادث السقوط ومسارات خماطر الوفاة العرضية الكربى   6-12الباقية ألشخاص مسنني ضعفاء(. يوض ِّح الشكل رقم 

 .1903األخرى منذ عام  
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عة من جمموعيت بياانت على الفرتة من  .National Safety Council 2016 :املصدر البياانت اخلاصة ابحلريق والغرق والسم )صلب أو سائل( جممَّ
عن السم )صلب أو سائل( حاالت الوفاة ابلسم ابلغاز أو البخار. متتد   2014-1999، وتشمل بياانت 2014حىت    1999ومن  1998حىت    1903

 بسبب أدوات إعداد التقارير يف السنوات الالحقة.  1992البياانت اخلاصة حبوادث السقوط فقط حىت عام 

 90إنَّ االحندارين اللذين يشريان إىل املوت ابلنار واملوت ابملاء متطابقان متاًما تقريبًا، وتراجع عدد ضحااي كليهما بنسبة أكرب من  
اإلنقاذ واألسوار احمليطة ابملسابح والتعليمات اخلاصة  يف املئة، فعدد األمريكيني الذين يغرقون اليوم أقل بفضل سرتات النجاة وحراس 

 ابلسباحة وإنقاذ احلياة وزايدة الوعي بعُرضة األطفال للغرق يف املغاطس واملراحيض، وحىت الدالء.

قبل  يقضي عدد أقل من الناس حنبهم أبلسنة اللهب والدخان، ففي القرن التاسع عشر نشأت فرق املطافئ احملرتفة إلطفاء احلرائق  
أن حتتدم وتدم ِّر مداًن أبكملها. ويف منتصف القرن العشرين، حتولت مهمة دوائر املطافئ من مكافحة احلرائق إىل منعها من األساس،  

، والذي نتج عنه  1942يف بوسطن عام    Coconut Groveكانت هذه احلملة مدفوعة ابحلرائق املروعة مثل حريق امللهى الليلي  
انتشرت األخبار عنه بسبب الصور املوجعة للقلب اليت يظهر فيها رجال اإلطفاء وُهم حيملون جثث األطفال    شخًصا، والذي 492وفاة  

محلت  الصغار اليت أخرجوها من املنازل احملرتقة. اعُتربت احلريق حالة طوارئ أخالقية على املستوى الوطين يف تقارير اللجان الرائسية اليت 
أدت احلملة إىل ظهور األغراض واسعة االنتشار اآلن مثل املرشات وكاشفات    (.America Burning)أمريكا حترتق  عناوين مثل  

الدخان واألبواب املقاومة للحرائق وسالمل النجاة والتدريبات لالستعداد للحرائق ومطافئ احلريق واملواد املانعة للهب، والشخصيات  
 Sparky)سباركي كلب احلريق  ( و Smokey the Bear)مسوكي الدب  مثل  الكرتونية املستخدمة يف تعليم السالمة من احلرائق  

 الغرق

 السقوط

ل 
 لك

ت
فيا

الو
10

0
 

ويًّا
سن

ص 
شخ

ف 
أل

 

 الحريق

 
)صلب  السم 

 أو سائل(

 السم )غاز أو بخار(



the Fire Dog)   نتيجًة لذلك فإنَّ إدارات املطافئ تعط ِّل نفسها عن العمل، إذ تشك ِّل حاالت السكتة القلبية والطوارئ الطبية
نسبة الباقية من املكاملات )على عكس الصورة  معظم الفيما تشك ل احلرائق الصغرية من املكاملات اليت أتتيها، يف املئة  96 األخرى

 يرى رجل اإلطفاء العادي مبىن حمرتقًا واحًدا فقط كل عامني. حيث    الساحرة، فإنَّ رجال اإلطفاء ال تنقذ القطط الصغرية من األشجار(

االنتقال  األمريكيني ميوتون بسبب التسمم العرضي ابلغاز، فمن التطورات اليت حدثت بدءًا من أربعينيات القرن املاضي   قل ة من
من استخدام غاز الفحم السام إىل استخدام الغاز الطبيعي غري السام يف التدفئة والطهي يف املنازل، إضافًة إىل حتسني تصميم املواقد  

غاز وصيانتها حىت ال حترق وقودها بشكٍل انقص فينفث أول أكسيد الكربون يف املنزل. بدءًا من السبعينيات،  واملدافئ اليت تعمل ابل
أصبحت السيارات جمهزة ابحملوالت احلفازة املصممة مبا جيعلها تقلل تلوث اهلواء واليت منعتها من أن تصبح أفران غاز متحركة. وظلَّ 

 تشغيل السيارات واملولدات واملشاوي ابلفحم واملدافئ املشتعلة داخل املنازل أو أسفل النوافذ فكرة الناس يُذكَّرون خالل القرن كله أبنَّ
 سيئة.

استثناًء واضًحا هلذا الغزو على احلوادث: وهو فئة »السم )صلب أو سائل(«. إنَّ االرتفاع احلاد الذي    6-12يوض ِّح الشكل رقم 
يزداد فيه كل يوم استخدام األقفال وأجراس اإلنذار والبطاانت الواقية وحواجز الطرق وامللصقات    يف التسعينيات حالة شاذة يف جمتمعٍ   أبد

نَّ التحذيرية، ويف البداية مل أستطِّع فهم تناول املزيد من األمريكيني على ما يبدو مسحوق قتل الصراصري أو الكلور املبي ِّض، مث أدركت أ
  Leonard Cohenاملفرطة من املخدرات )كان عليَّ أن أتذكر أنَّ أغنية ليوانرد كوهني  فئة التسمم العرضي تشمل أيًضا اجلرعات  

يف املئة من حاالت   98وحيًدا / ومن ميوت ابملهدائت«(. كانت    املستوحاة من صالة عيد الغفران حتتوي على مجلة »ومن ميوت بزلةٍ 
يف املئة(، وكانت كل احلاالت األخرى تقريبًا   6ة( أو الكحول )يف املئ 92بسبب املخدرات ) 2013الوفاة نتيجة »التسمم« يف عام  

ات  من الغازات واألخبرة )أول أكسيد الكربون يف أغلب احلاالت(، يف حني كانت األخطار املنزلية واملهنية مثل املذيبات واملنظفات واملبيد 
-12ابلتسمم وكانت لتلمس أدىن نقطة يف الشكل رقم  احلشرية وسائل القداحات مسؤولة عن أقل من نصف يف املئة من حاالت الوفاة  

. رغم أنَّ األطفال الصغار ما زالوا يفت ِّشون عن األغراض أسفل احلوض ويتذوقون ما جيدونه معروًضا أمامهم ويُسرع أهاليهم هبم إىل 6
 مراكز السموم، إالَّ أنَّه ال ميوت منهم سوى القليل.

ليس مثااًل مناقًضا للتقدم الذي حققته البشرية يف احلد من األخطار البيئية،   6-12ل رقم إذًا فاملنحىن الصاعد الوحيد يف الشك
رغم أنَّه بكل أتكيد تراجع للخلف يف نوٍع خمتلف من األخطار وهو تعاطي املخدرات. بدأ املنحىن يف الصعود يف الستينيات اليت اشتهرت  

وكايني يف الثمانينيات، مث شهد ارتفاعًا هائاًل مع انتشار إدمان املواد األفيونية األخطر  ابملخدرات، وارتفع جمدًدا مع انتشار وابء الكراك ك
كثريًا يف القرن احلادي والعشرين، بدأ األطباء يف التسعينيات يكثرون من وصف مسكنات األمل األفيونية الرتكيبية مثل األوكسيكودون  

مسببة لإلدمان فحسب، بل أبهنَّا عقاقري تؤدي إىل اهلريوين أيًضا. أصبحت اجلرعات  واهليدروكودون والفنتانيل، واليت ال تتسم بكوهنا  
ألف شخٍص سنوايًّ وجتعل »السم« أكرب فئة   40املفرطة من األفيوانت املشروعة وغري املشروعة تشك ِّل خطرًا كبريًا فهي تقتل أكثر من 

 ية.من فئات أسباب الوفاة العرضية متجاوزًة حىت احلوادث املرور 

إنَّ اجلرعات املفرطة من املخدرات ظاهرة ُتتلف بوضوٍح عن حوادث السيارات وحوادث السقوط واحلرائق والغرق واالختناق  
حت جيًدا  ابلغاز، فالناس ال يدمنون أول أكسيد الكربون وال يشتهون السالمل الطويلة للغاية، لذا فإنَّ التدابري الوقائية امليكانيكية اليت جن

ية من األخطار البيئية لن تكون كافية للقضاء على وابء األفيوانت. بدأ الساسة واملسؤولون يف قطاعات الصحة العامة يدركون  يف احلما



شركات    وإدانةحجم املشكلة، وبدأ تطبيق تدابري مضادة، مثل: مراقبة الوصفات الطبية، والتشجيع على استخدام مسكنات أكثر أمااًن،  
أكثر، وعالج املدمنني مبضادات    -وهو الدواء املضاد للمواد األفيونية-خدرات ابستهتار وعقاهبا، وإاتحة النالوكسون  األدوية اليت تروج امل

ت  األفيوانت والعالج السلوكي املعريف. من العالمات على فعالية هذه التدابري بدرجٍة ما أنَّ عدد حاالت تناول جرعات مفرطة من األفيوان 
 ورمبا بدأ يف االخنفاض. 2010ليس من اهلريوين أو الفنتانيل غري املشروعني( قد وصل إىل الذروة يف عام   املوصوفة طبيًّا )ولكن

من اجلدير ابلذكر أيًضا أنَّ اجلرعات املفرطة من األفيوانت منتشرة بدرجٍة كبرية بني فئة متعاطيي املخدرات من جيل »طفرة املواليد«  
، وكانت حتدث يف أوائل  2011حاالت الوفاة ابلتسمم حتدث يف سن اخلمسني تقريبًا يف عام  عند بلوغه منتصف العمر. كانت أكثر  

، إذا  1973، ويف أوائل العشرين يف عام  1983، ويف أوائل الثالثني يف عام  1993، ويف أواخر الثالثني يف عام  2003األربعني يف  
هم من خيد ِّرون أنفسهم حىت املوت يف كل عقٍد. رغم   1963و 1953أجريت عمليات الطرح ستجد أنَّ أفراد اجليل املولود بني عامي  

  الذعر املتواصل بشأن املراهقني، فإنَّ أطفال اليوم يف حاٍل جيد نسبيًّا، أو على األقل أفضل حااًل، فوفًقا لدراسة طولية كربى أجريت
م طالب املرحلة الثانوية للكحول والسجائر  (، اخنفض استخداMonitoring the Future)رصد املستقبل  على املراهقني بعنوان  

 .1976واملخدرات )عدا املارجيواان والسجائر اإللكرتونية( إىل أقل مستوايت له منذ بداية املسح يف عام  

 

مع التحول الذي حدث من اقتصاد التصنيع إىل اقتصاد اخلدمات، عربَّ كثري من املنتقدين االجتماعيني عن حنينهم إىل حقبة املصانع  
كن  واملناجم والطواحني، وهذا على األرجح ألهنَّم مل يعملوا يف أيٍ  منها من قبل. إىل جانب كل األخطار املميتة اليت ذكرانها، تضيف أما 

النشر أو السحق أو اخلبز والتحميص  -صناعية أخطارًا أخرى ال حصر هلا، ألنَّ أايًّ ما كان ما تستطيع اآللة أن تفعله ابملواد اخلام  العمل ال
أن تفعله أيًضا ابلعمال الذين يديروهنا. أشار الرئيس بنجامني هاريسون   إبمكاهنا إن  ف-الذبح أو الطالء أو الدمغ أو الدرس أو 

(Benjamin Harrison يف عام )إىل أنَّ »العمال األمريكيني عرضة ألخطار هائلة على حياهتم وأبداهنم كتلك اليت   1892
 يتعرض هلا اجلنود يف أوقات احلروب«. يعل ِّق بيتمان على بعض الصور الشنيعة وعناوينها اليت مجعها من تلك احلقبة قائاًل:

.. أنَّه يذهب إىل قرٍب مفتوح، ال يعرف مىت قد يُغلق فيحبسه ابألسفل«قيل إنَّ عامل املنجم كان »يذهب إىل العمل كما لو  
يتمتع هبلوان   ..عواميد توليد الكهرابء املكشوفة تسبب العاهات للعامالت الاليت يرتدين التنانري املقببة وتقتلهن تكان

ح )يف السكك احلديدية( أمس، والذي السريك وطيار االختبار اليوم بتأمني أكرب على حياته مما كان يتمتع به عامل املكاب
ومن املعرضني للموت املفاجئ   ..كان عمله يستدعي قفزات حمفوفة ابملخاطر بني قاطرات الشحن استجابًة لصافرة القاطرة

..  عمال ربط القطارات الذين كانوا عرضة دائًما خلطر فقدان أايديهم أو أصابعهم يف أجهزة الربط والتثبيت البدائية  أيًضا
اء أكان العامل قد شوهه منشار كهرابئي أو سحقته عارضٌة أو ُدفن يف منجٍم أو سقط من أعلى عموٍد، كان هذا دائمًا  سو 

 نتيجة »حظه السيئ«.

كان »احلظ السيئ« تفسريًا مرحيًا ألصحاب األعمال، وكان حىت وقٍت قريٍب يشك ِّل جزءًا من اإلميان املنتشر ابلقضاء والقدر  
ث املميتة اليت كانت تُعزى غالبًا إىل النصيب أو إىل إرادة هللا )أما اليوم فال يستخدم مهندسو السالمة والباحثون يف  فيما خيص احلواد

إصابة غري  من األساس ألهنَّا تلمح ضمنيًّا إىل إصبع القدر اخلفي، فاملصطلح املهين املستخدم هو حادثة جمال الصحة العامة كلمة 



تدابري السالمة وسياسات التأمني األوىل يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر حتمي األمالك ال البشر، وعندما بدأت  (. كانت  مقصودة
ب  اإلصاابت والوفيات يف الزايدة على حنٍو ال ميكن جتاهله خالل الثورة الصناعية، مت التقليل من أمهيتها ابعتبارها »ضريبة التقدم«، حس 

دم ال يضع يف احلسبان رفاهة البشر. فسَّر أحد مشريف السكك احلديدية رفضه تسقيف رصيف التحميل أبنَّ تعريٍف غري إنساين للتق
فعندما يسقط أحدهم، يوجد عشرة آخرون ينتظرون أن حيلوا حمله«. خلَّد رموز الثقافة مثل تشاريل  ..  »الرجال أرخص من األلواح اخلشبية

من خالل العمل يف أحد املصانع على خط التجميع يف فيلم  نساين لالنتاج الصناعي  الوضع غري اال(  Charlie Chaplinتشابلن )
(Modern Times)  ( ولوسيل ابلLucille Ball  من خالل العمل يف مصنع )يف مسلسل    الشكوالتة(I Love Lucy). 

الصحافيون ابلقضية وبدأت   بدأت أماكن العمل تتغري يف أواخر القرن التاسع عشر عندما أُنشئت أول نقاابت عمالية واهتم
اهليئات احلكومية جتمع البياانت اليت حتصي اخلسائر البشرية. كان تعليق بيتمان عن خطورة العمل يف القطارات مستنًدا إىل أكثر من  

 1ألف شخٍص، أي   100لكل  852كان معدل الوفيات السنوي لعمال القطارات رقًما مذهاًل وهو    1890جمرد صور، ففي عقد  
استخدام املكابح اهلوائية وأدوات الربط اآليل يف كل   1893املئة تقريبًا سنوايًّ، واخنفض هذا املعدل عندما فرض قانون صادر عام يف 

 قطارات الشحن، وكان هذا القانون هو أول قانون فيدرايل يهدف إىل تعزيز السالمة يف أماكن العمل.

العقود األوىل من القرن العشرين، وهي احلقبة التقدمية، وكانت نتيجة حتريض اإلصالحيني  انتشرت التدابري الوقائية إىل مهٍن أخرى يف  
(. كان اإلصالح األكثر فعالية  Upton Sinclairوالنقاابت العمالية والصحافيني والروائيني املهتمني ابلفضائح مثل أوبنت سينكلري )

ن أو ورثتهم سابقًا  و أصحاب العمل وتعويض العمال، فكان العمال املصاب تغيريًا بسيطًا يف القانون الذي جاء من أورواب: مسؤولية
يضطرون إىل رفع الدعاوى القضائية للحصول على التعويضات، وخيسروهنا عادةً، أمَّا اآلن فيلزم على أصحاب العمل تعويضهم بنسبة  

ن التنبؤ بنفقاهتم وجعل العمال أكثر تعاواًن، واألهم أنَّه ربط  حمددة. أعجب هذا التغيري اإلدارة بقدر ما أعجب العمال، مبا أنَّه مكَّنهم م
بني مصاحل اإلدارة والعمالة، فكان لكلٍ  من الطرفني مصلحة يف جعل أماكن العمل أكثر أمااًن، وكذلك لشركات التأمني واهليئات  

يَّنت مهندسني للسالمة وطبَّقت إجراءات عديدة  للسالمة وإدارات للسالمة وع احلكومية اليت تعهدت ابلتعويض. أنشأت الشركات جلاانً 
واستجابًة للوصم العام بعد فضيحٍة ما أحيااًن أخرى، ويكون هذا غالبًا ابإلكراه نتيجة   ،اقتصادية أو إنسانية أحياانً  عَ للحماية بدواف

 .7-12الدعاوى القضائية واللوائح احلكومية. والنتائج واضحة يف الشكل رقم  
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: مكتب إحصاءات العمل، واجمللس 1980و  1933و 1913البياانت من مصادر خمتلفة ورمبا ال تكون متناسبة متاًما. البياانت اخلاصة ابألعوام  :املصادر

 Centers forت )شاداالوطين للسالمة، واملعهد الوطين للسالمة والصحة املهنية التابع ملراكز مراقبة األمراض والوقاية منها، على التوايل، املقتبسة يف إر 
Disease Control 1999 إدارة السالمة والصحة املهنية، »خط زمين ألربعني عاًما من اتريخ إدارة السالمة والصحة املهنية« 1970(. بياانت العام :

(Timeline of OSHA’s 40 Year History) ،https://www.osha.gov/osha40/timeline.html  بياانت عامي .
 National:  2005-1995(. بياانت األعوام من  Pegula & Janocha 2013ب إحصاءات العمل، املقتبس يف دراسة ): مكت1993-1994

Center for Health Statistics 2014, table 38.   2014-2006بياانت األعوام من  :Bureau of Labor Statistics 2016a. 
، 2007للمقايسة التقريبية مع األعوام السابقة، استناًدا إىل عام  0.95لدوام الكامل وُيضرب يف ذُكِّرت البياانت األخرية كحاالت وفاة للعمال مبكافئ ا

 (.4( ولكل وحدة مكافئ الدوام الكامل )3.8( يف تقريره املعدل لكل عامل )CFOIعندما ذكر إحصاء اإلصاابت املهنية القاتلة )

ا إذ بلغ  ما زال عدد العمال الذين ميوتون أثناء أتدية عملهم كب ، ولكنَّه أفضل كثريًا من  2015حالة وفاة يف عام   5000ريًا جدًّ
عندما كان عدد السكان أقل من مُخسي عددهم احلايل. يرجع إنقاذ هؤالء الناس جزئيًّا إىل حركة  1929ألف حالة وفاة يف عام   20

كبريًا منه هدية أهداان إايها اكتشاف أنَّ إنقاذ حياة األشخاص مع  القوى العمالية من املزارع واملصانع إىل املتاجر واملكاتب، ولكنَّ جزءًا  
 إنتاج نفس العدد من األدوات هو مشكلة هندسية ميكن حلها.

هل ميكن جلهود البشر الفانني أن ُتفف مما يُطلق عليه احملامون »القضاء والقدر« مثل اجلفاف والفيضاانت   من ميوت ابلزلزال:
د  واحلرائق املدمرة والعواصف والرباكني واالهنيارات الثلجية واالنزالقات األرضية واهلبوط األرضي واملوجات احلارة وموجات الطقس البار 

 هي )أجل(.  8-12اليت تُعد كوارث ال ميكن التحكم فيها؟ اإلجابة املوضحة يف الشكل رقم وسقوط النيازك، والزالزل أيًضا  
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، قاعدة بياانت الكوارث الدولية، (EM-DAT)، استناًدا إىل بياانت من Our World in Data ،Roser 2016q :املصدر
www.emdat.be يوضح الرسم البياين جمموع معدالت الوفيات ابجلفاف والزالزل ودرجات احلرارة القاسية والفيضاانت والتصادمات واالنزالقات .

(. جند يف عدة عقود أنَّ نوًعا واحًدا من االنتشار رائق املدمرة )ابستثناء احلرائق وابئيةاألرضية والتحرك الكتلي )اجلاف( والعواصف واألنشطة الربكانية واحل
، وتغلب الفيضاانت على الوفيات يف عقدي 1960و 1930و  1920و 1910الكوارث يغلب على الوفيات، فيغلب اجلفاف على الوفيات يف عقود 

 .2010و  2000و 1970، وتغلب الزالزل على الوفيات يف عقود 1950و  1930

، عندما مزقت العامل احلرب العاملية وجائحة اإلنفلونزا ولكنَّه خال نسبيًّا من الكوارث الطبيعية، اخنفض معدل  1910بعد عقد 
الزالزل والرباكني   من بعدد أقل  الوفيات الناجتة عن الكوارث اخنفاًضا سريعًا بعد بلوغه الذروة. ليس هذا نتيجة أنَّ العامل أصبح ينعم  

أصبح أغىن وأكثر تقدًما من الناحية التكنولوجية، استطاع منع األخطار الطبيعية    ألن  العامل كل ماوالنيازك مع كل عقٍد جديد مبعجزةٍ، وإمنَّا  
أو حيرتقون، وعندما    من أن تتحول إىل كوارث بشرية. فعندما يصيبنا زلزال، ينسحق عدٌد أقل من األشخاص حتت أنقاض املباين املنهارة

تتوقف األمطار، ميكن للناس استخدام املياه اجملمَّعة يف اخلزاانت، وعندما ترتفع درجات احلرارة أو تنخفض بشدة، ميكثون يف أماكٍن  
اانت اليت مغلقة مهيأة املناخ، وعندما يفيض هنر على ضفتيه، تكون مياههم حممية من النفاايت البشرية والصناعية. إنَّ السدود واخلز 

حتجز املياه للشرب والري جتعل احتمالية حدوث الفيضان أقل من األساس عند تصميمها وبنائها على حنٍو مالئم، وأنظمة اإلنذار املبكرة  
لزالزل  تتيح للناس إخالء املكان أو العثور على مأوى قبل أن تصل األعاصري إىل اليابسة. رغم أنَّ علماء اجليولوجيا ال يستطيعون التنبؤ اب

طق  بعد، إالَّ أهنَّم يستطيعون غالبًا التنبؤ بثورات الرباكني، وميكنهم إعداد األشخاص الذين يقيمون على طول منطقة احلزام الناري ومنا
 ا.الصدع األخرى الُتاذ احتياطات إلنقاذ حياهتم. وبوسع العامل األغىن ابلطبع أن ينقذ املصابني ويعاجلهم ويعيد بناء ما تدمر سريعً 
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ألف شخص، يف   200إنَّ الدول األفقر هي األكثر عرضًة حاليًا لألخطار الطبيعية، إذ تسبب زلزال يف هاييت يف وفاة أكثر من  
شخص فقط، وتفقد هاييت أيًضا عشرة أضعاف   500حني تسبب الزلزال األقوى الذي ضرب تشيلي بعد ذلك ببضعة أسابيع يف وفاة  

من السكان بفعل األعاصري. اخلرب السعيد أنَّ الدول األفقر    -الدولة اليت تتشارك معها جزيرة هيسبانيوال-  ما تفقده مجهورية الدومينيكان
عندما تزداد غىن، تزداد أمااًن أيًضا )على األقل طاملا كانت التنمية االقتصادية تتجاوز سرعة التغري املناخي(. اخنفض معدل الوفيات  

اليوم، وهو أقل من   0.2ألٍف يف السبعينيات إىل   100لكل  0.7 الدول منخفضة الدخل من السنوي نتيجة الكوارث الطبيعية يف
، 0.05املعدل يف الدول ذات الدخل فوق املتوسط يف السبعينيات، وهو ما زال أعلى من املعدل يف الدول ذات الدخل املرتفع اليوم )

ية والفقرية ميكنها أن تصنع تقدًما يف الدفاع عن أنفسها ضد هجمات إله ( ولكنَّه يوض ِّح أنَّ كالًّ من الدول الغن0.09بعد أن كان 
 منتقم.

ماذا عن النموذج األول إلرادة اإلله؟ القذيفة اليت أطلقها زيوس من جبل أوليمبوس، املصطلح املعرب عن اللقاء املفاجئ مع املوت،  
 اترخيها.  9-12من السماء. يوض ِّح الشكل رقم   -احلرفية-الصاعقة  
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 National)، استناًدا إىل بياانت من اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي Our World in Data ،Roser 2016q :املصدر

Oceanic and Atmospheric Administration) ،http://www.lightningsafety.noaa.gov/victims.shtml ،
 .López & Holle 1998و

أجل، بفضل التوسع احلضري والتطورات يف جمال التنبؤ ابلطقس والتوعية ابلسالمة والعالج الطيب والنظم الكهرابئية، اخنفضت  
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 سبعة وثالثني ضعًفا. العشرين مبقداراحتمالية أن يُقتل أمريكي بصاعقة برٍق منذ مطلع القرن  

 

التقدم اليت ال تلقى تقديرًا خاًصا )لدرجة أنَّ بعض قراء مسودة هذا الفصل تعجبوا  إنَّ انتصار البشرية على املخاطر اليومية ألحد صور  
من وجوده يف كتاٍب عن التقدم من األساس(. رغم أنَّ احلوادث تتسبب يف مقتل عدٍد من الناس أكرب من كل شيء آخر عدا أسوأ 

ول: تقع احلوادث ال حمالة. لو تساءلنا عما إذا كانت مليون حالة وفاة احلروب، إالَّ أنَّنا اندرًا ما ننظر إليها بعدسٍة أخالقية، فكما نق
ية أنه  وعشرات املاليني من اإلصاابت سنوايًّ مثنًا يستحق أن ندفعه مقابل رفاهية قيادة سياراتنا اخلاصة بسرعٍة ممتعة، لرأت قلة قليلة للغا

ا ألنَّ هذا التساؤل مل يُطرح علينا قط هبذه الطريقة. يوضع أحد األخطار يستحق، ومع ذلك فإنَّ هذا هو اخليار البشع الذي نتخذه ضمنيًّ 
يف إطاٍر أخالقي من حنٍي آلخر، وتُشن ضده محلة عنيفة، وخاصًة إذا تصدرت إحدى الكوارث عناوين األخبار وكان هناك »شرير«  

سرعان ما تنحسر احلملة ويُعزى األمر إىل ميكن توجيه أصابع االهتام له )صاحب مصنع جشع، أو مسؤول حكومي مقص ِّر(، ولكن 
 لعبة احلياة واملوت.

كما ال يعترب الناس احلوادث أعمااًل وحشية )على األقل عندما ال يكونوا ُهم ضحاايها(، ال يعتربون املكاسب اليت حتققت يف  
حياة املاليني وتقليل العاهات والتشوهات واملعاانة  جمال السالمة انتصارات أخالقية، هذا إذا كانوا على علٍم هبا من األساس، ولكنَّ إنقاذ  

على نطاٍق هائل يستحقان امتناننا ويستلزمان تفسريًا، وينطبق هذا حىت على القتل، الفعل األكثر خضوعًا لألطر األخالقية، والذي  
 اخنفض معدله اخنفاًضا شديًدا ألسباٍب ُتالف التصورات النموذجية.

السالمة بعض األبطال، كصور التقدم األخرى، ولكن دفعتها أيًضا جمموعات خمتلفة من اجلهات الفاعلة  قاد الطريق حنو املزيد من  
يف نفس االجتاه خطوة خبطوة، وهي جمموعات النشطاء الشعبيني واملشر ِّعني الذين يقومون بدوٍر أبوي، إضافًة إىل جمموعات من املخرتعني  

م واإلحصاءات. رغم أنَّنا نستاء أحيااًن من اإلنذارات الكاذبة وتدخالت الدولة احلاضنة، إالَّ  واملهندسني وخرباء السياسة وخرباء األرقا
 أنَّنا نتمتع بنِّعَم التكنولوجيا دون هتديٍد حلياتنا وأبداننا.

من ملحمة التنوير،  ورغم أنَّ قصة أحزمة األمان واإلنذارات ابنتشار الدخان وحفظ األمن يف البؤر اإلجرامية ليست جزءًا اعتيادايًّ  
على   إالَّ أهنَّا تطبق أعمق موضوعات التنوير، فمن حييا ومن ميوت ليس أمرًا مسجاًل يف كتاب احلياة، وإمنَّا يتأثر مبعرفة البشر وقدرهتم

 الفعل مع زايدة إدراكهم للعامل وزايدة قيمة حياة اإلنسان.

  



 الفصل الثالث عشر: 
 اإلرهاب

سابق أنَّنا نعيش يف أكثر العصور أمااًن يف التاريخ، كنت واعيًا ابلتشكك الذي ستثريه هذه الكلمات، فقد عندما كتبُت يف الفصل ال
أغضبت اهلجمات اإلرهابية وعمليات القتل اليت حظيت بتغطية إعالمية واسعة يف السنوات األخرية العامل أبكمله وغذت الوهم أبنَّنا  

إنَّ اإلرهاب هو أهم القضااي اليت تواجه البالد، وقالوا  2016لف. قال أغلبية األمريكيني يف  نعيش يف عصٍر خطٍر على حنٍو جديد وخمت
اخلوف   إهنَّم خيشون أن يقعوا ُهم أو أحد أفراد أسرهتم ضحيًة له، وإنَّ داعش متث ِّل هتديًدا لوجود الوالايت املتحدة أو بقائها. مل يشو ِّش

ون إهناء املكاملة مع مستطلع اآلراء فحسب، بل شوَّش كذلك تفكري املثقفني اجلماهرييني، وخاصًة تفكري املواطنني العاديني الذين حياول
ف  املتشائمني فيما خيص الثقافة، املتعطشني دائًما ألي عالمات تدل على أنَّ الثقافة الغربية )دائًما( على حافة االهنيار. وصف الفيلسو 

رهابه من التقدم، اجملتمعات املعاصرة يف غرب أورواب أبهنَّا »أراضي الصراعات العنيفة«  ، اجملاهر ب(John Gray)السياسي جون جراي  
 اليت يكون فيها »السالم واحلرب ضبابيني على حنٍو ُمهلك«.

مثااًل على  ولكنَّ هذا كله وهم. إنَّ اإلرهاب خطٌر فريد ألنَّه جيمع بني ارتياع هائل وأذى ضئيل. لن أعترب اجتاهات اإلرهاب 
ين ِّ التقدم، مبا أهنَّا ال تُظهر الرتاجع طويل األمد الذي شهدانه يف اجتاهات األمراض واجلوع والفقر واحلرب وجرائم العنف واحلوادث، ولك

 سأوض ِّح أنَّ اإلرهاب يصرف انتباهنا عن تقييمنا للتقدم احملرز، ويشيد بذلك التقدم بطريقٍة ما.

لية اخلاصة ابلعنف ابعتبارها »تعاويذ« أو »شعوذة«، ويوض ِّح اجلدول التايل سبب احتياجه إىل هذا  جتاهل جراي البياانت الفع
اإلرهاب واحلروب وجرائم القتل  -اجلهل العلمي املبين على األيديولوجيا كي يتابع بكائيته، فهو يوض ِّح عدد ضحااي أنواع القتل األربع  

أو قبلها(. من املستحيل عمل رسم بياين ألنَّ   2015خر سنة متاح هبا بياانت لكل نوع )وإمجايل حاالت الوفاة كلها يف آ  -واحلوادث
 األجزاء اخلاصة أبعداد الوفيات الناجتة عن اإلرهاب ستكون أصغر من بكسل واحد.

 : عدد الوفيات الناجتة عن اإلرهاب، واحلروب، وجرائم القتل، واحلوادث1-13اجلدول رقم  

 العامل غرب أورواب املتحدةالوالايت   
 38,422 175 44 اإلرهاب
 97,496  5  28 احلروب

 437,000 3,962 15,696 القتل  جرائم 
 1,250,000 19,219 35,398 والطرق  السيارات  حوادث

 5,000,000 126,482 136,053 احلوادث  كل
 56,400,000 3,887,598 2,626,418 الوفيات  كل

 



 2014يف عام   418,245,997 يقد ر بـ  دولة وعدد سكان 24يشمل تعريف »غرب أورواب« يف قاعدة بياانت اإلرهاب العاملية   
 (، وحذفت منهم أندورا وكورسيكا وجبل طارق ولوكسمبورج وجزيرة مان.2015)وقت اإلحصاء عام  

 National Consortium for theابة لإلرهاب(  (: )االحتاد الوطين لدراسة اإلرهاب واالستج2015) املصادر: اإلرهاب
Study of Terrorism and Responses to Terrorism 2016. احلروب، الوالايت املتحدة وغرب أورواب  

(: 2015)  احلروب، العامل  .icasualties.org  ،http://icasualties.org(: 2015)اململكة املتحدة + حلف الناتو( )
 UCDP Battle-Related Deathsوفاة املرتبطة ابملعارك، برانمج أوبساال لبياانت الصراع( )جمموعة بياانت حاالت ال

Dataset, Uppsala Conflict Data Program 2017. (: 2015)  جرائم القتل، الوالايت املتحدةFederal 
Bureau of Investigation 2016a.  (: مكتب األمم املتحدة  أو أحدث بياانت  2012)  جرائم القتل، غرب أورواب والعامل

. تستثين البياانت اخلاصة  2013 (United Nations Office on Drugs and Crime)املعين ابملخدرات واجلرمية 
 (:2014) حوادث السيارات والطرق، وكل احلوادث، وكل الوفيات، الوالايت املتحدة ابلنرويج هجوم أوتواي اإلرهايب.

Kochanek et al.2016 ,table 10. (: 2013) حوادث السيارات والطرق، غرب أوروابWorld Health 
Organization 2016c. أو أحدث بياانت(:  2014) كل احلوادث، غرب أوروابWorld Health 
Organization 2015a. (: 2012) حوادث السيارات والطرق وكل احلوادث، العاملWorld Health 

Organization 2014.   أو أحدث بياانت(:   2012)  وابكل الوفيات، غرب أورWorld Health Organization 
2017a. (: 2015)  كل الوفيات، العاملWorld Health Organization 2017c. 

الناجتة عن اإلرهاب مقارنًة بتلك الناجتة عن   2015لنبدأ ابلوالايت املتحدة، األمر البارز يف اجلدول هو عدد الوفيات الضئيل يف  
حالة وفاة(،  19أقل من ذلك،   2014اليت ال تثري نفس مقدار األسى )كان تعداد الوفيات الناجتة عن اإلرهاب يف  األخطار األخرى 

( مبالغ فيه، فهو مأخوذ من قاعدة بياانت اإلرهاب العاملية اليت تعترب جرائم الكراهية وأغلب عمليات  44وحىت هذا العدد التقديري )
يف  28اإلرهاب«. ميكن مقارنة هذا التعداد بعدد وفيات العناصر العسكرية يف أفغانستان والعراق )إطالق النار اجلماعية أمثلة على »

( والذي مل يتلقَّ ُربع التغطية اإلعالمية اليت تلقاها عدد وفيات اإلرهاب اتساقًا مع اخنفاض قيمة حياة  2014يف عام    58و 2015عام  
أكثر عرضًة ألن يتعرض جلرمية قتل من أن يُقتل   2015أنَّ املواطن األمريكي كان يف  اجلنود منذ قدمي األزل. تكشف الصفوف التالية  

ضعٍف، وألن ميوت نتيجة أي حادث   800ضعًفا، وأكثر عرضة ألن يُقتل يف حادث سيارة مبقدار  350يف هجوٍم إرهايب مبقدار 
ا يف أي عاٍم »صواعق الربق«، و»مالمسة ماء  شخصً  44ضعٍف )من ضمن فئات احلوادث اليت تقتل عادًة أكثر من   3000مبقدار  

الصنبور الساخن« و»مالمسة الزانبري والداببري والنحل« و»التعرض للعض أو الضرب من الثدييات األخرى غري الكالب« و»الغرق  
 وابهنا«(.والغطس أثناء الوجود يف املغطس أو عند الوقوع فيه« و»اشتعال املالبس والثياب األخرى غري ثياب النوم أو ذ

كان عاًما فظيعًا    2015كان خطر اإلرهاب النسيب يف غرب أورواب أعلى منه يف الوالايت املتحدة، ويرجع هذا جزئيًّا إىل أنَّ 
أشخاص فقط   5ليلية يف ابريس واحتفاٍل عاٍم يف نيس )قُتل    لإلرهاب يف تلك املنطقة، إذ وقعت هجمات يف مطار بروكسل وعدة مالهٍ 

(. ولكنَّ خطر اإلرهاب األعلى نسبيًّا عالمة أيًضا على مدى أمان أورواب يف النواحي األخرى كلها، فاألوروبيون الغربيون أقل  2014يف  
ل يف أمريكا( وُهم أقل جنواًن يف قيادة السيارات أيًضا لذا ارتكااًب جلرائم القتل من األمريكيني )فمعدل جرائم القتل لديهم حوايل ربع املعد

ح كفة اإلرهاب، كان املواطن يف دول غرب أورواب يف عام    2015ميوت عدٌد أقل من الناس على الطرق. وحىت مع هذه العوامل اليت ترج ِّ



ضعًفا، وأكثر عرضة ألن   20هجوٍم إرهايب مبقدار  أكثر عرضًة ألن ميوت يف إحدى جرائم القتل )النادرة نسبيًّا لديهم( من أن ميوت يف 
ضعٍف، وأكثر عرضة ألن يتعرض للسحق أو التسمم أو احلرق أو االختناق أو حلادٍث قاتل آخر  100ميوت يف حادث سيارة مبقدار 

 ضعٍف. 700مبقدار  

إال أنَّ وضعنا جيد مقارنًة أبجزاٍء أخرى   يوض ِّح العمود الثالث أنَّه رغم كل الكرب الذي شهدانه مؤخرًا بسبب اإلرهاب يف الغرب،
من نصف يف املئة من   2015من العامل، فرغم أنَّ الوالايت املتحدة وغرب أورواب يشمالن حوايل ُعشر سكان العامل، إالَّ أهنَّم عانوا يف 

ة للوفاة يف األماكن األخرى، وإمنَّا ألنَّ  عدد الوفيات الناجتة عن العمليات اإلرهابية. ليس هذا بسبب أنَّ اإلرهاب أحد األسباب الرئيسي
 11ظاهرة حربية بدرجٍة كبرية، واحلروب مل تعُد تندلع يف الوالايت املتحدة أو غرب أورواب. منذ هجوم    -حسب تعريفه احلايل-اإلرهاب  

اآلن حتت تصنيف    « أو »حرب عصاابت« تندرج، أصبحت عمليات العنف اليت كان يُطلق عليها »عصياانً 2001من سبتمرب عام  
يف آخر مخس سنوات من احلرب    فيتنام»اإلرهاب« )ومن املذهل أنَّ قاعدة بياانت اإلرهاب العاملية ال تصن ِّف أي وفيات حدثت يف 

ا يشمل  هناك أبهنَّا عمليات »إرهابية«(. حتدث أغلبية حاالت الوفاة الناجتة عن العمليات اإلرهابية يف العامل يف مناطق احلروب األهلية )مب
يف ليبيا(،   689يف ابكستان و 1606يف سوراي و 3916يف نيجرياي و 5288يف أفغانستان و 6208حالة يف العراق و 8831

وحُيسب الكثري من هذه احلاالت أيًضا كحاالت وفاة انجتة عن احلروب ألنَّ »اإلرهاب« يف ظل احلروب األهلية يُعد ببساطة جرمية 
ترتكبها مجاعة أخرى غري احلكومة )ابستثناء مناطق احلرب األهلية الستة املذكورة، كان عدد   -نيهجوم متعمد على املدني-حرب 

حالة(. حىت مع هذا احلساب املزدوج لوفيات اإلرهاب واحلروب   11884يبلغ  2015الوفيات الناجتة عن العمليات اإلرهابية يف 
وفيات الناجتة عن احلروب، كان املواطن العاملي أكثر عرضة للموت جراء  خالل أسوأ عام يف القرن احلادي والعشرين من حيث أعداد ال

ضعًفا، وأكثر عرضة   30ضعًفا، وأكثر عرضة للموت يف حادث سيارة مبقدار  11جرمية قتل من املوت جراء هجوٍم إرهايب مبقدار 
 ضعًفا. 125للموت يف أي حادٍث آخر مبقدار  

ور الوقت؟ إنَّ االجتاهات التارخيية حمرية، ألنَّ »اإلرهاب« تصنيف مطاط، فيختلف  هل زاد اإلرهاب مهما كان عدد قتاله مبر 
شكل اخلطوط املعربة عن االجتاهات بناًء على ما إذا كانت جمموعة البياانت تشمل جرائم حرب أهلية أو عدة جرائم قتل )واليت تشمل  

فيها العديد من الضحااي إلطالق النريان( أو حاالت اهلياج االنتحاري  السرقات أو جرائم القتل اليت تقوم هبا العصاابت، واليت يتعرض  
اليت حتدث فيها القاتل عن مظلمة سياسيٍة ما قبل ارتكاب اجلرمية )تشمل قاعدة بياانت اإلرهاب العاملية على سبيل املثال مذحبة مدرسة 

(. إنَّ عمليات القتل اجلماعي  2012اليت وقعت عام  يف حني ال تشمل مذحبة مدرسة ساندي هوك  1999كولومباين اليت وقعت عام  
مشاهد حيفزها اإلعالم، إذ توحي التغطية اإلعالمية هلذه العمليات لآلخرين بتقليدها، وهكذا تظل هذه العمليات يف أترجٍح صعودًا  

الق النار« )عمليات القتل ابألسلحة  وهبوطًا بينما تُلهم كل عمليٍة عمليًة أخرى حىت ُتفت »التقليعة« قلياًل. تذبذب عدد »حوادث إط
مع اجتاهها صعوًدا، رغم أنَّ عدد »عمليات القتل اجلماعي« )أربع أو مخس   2000يف األماكن العامة( يف الوالايت املتحدة منذ عام  

د يف الشكل  . جن2011حىت  1976حاالت وفاة يف حادٍث واحد( مل يطرأ عليه أي تغيري منهجي )بل اخنفض اخنفاًضا طفيًفا( منذ  
 معدل الوفيات الناجتة عن »احلوادث اإلرهابية« للفرد، إضافًة إىل االجتاهات املضطربة يف غرب أورواب والعامل.  1-13رقم 
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 National Consortium for the Study of، )االحتاد الوطين لدراسة اإلرهاب واالستجابة لإلرهاب( قاعدة بياانت اإلرهاب العاملية املصدر:
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، (/https://esa.un.org/unpd/wpp) 2015السكانية يف العامل لعام السكان يف العامل وغرب أورواب من مراجعة االحتاد األورويب للتوقعات 

، وهي آخر سنة مرسومة 2007. يشري السهم الرأسي إىل سنة 2017وتقديرات عدد السكان يف الوالايت املتحدة من مكتب تعداد الوالايت املتحدة لعام 
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حالة وفاة بسبب   3000الذي يشمل  2001البياين معدل الوفيات الناتج عن اإلرهاب يف أمريكا لعام يطغي على الرسم 
حالة وفاة(  165) 1995من سبتمرب، ونرى نتوءًا يف مكاٍن آخر يشري إىل التفجري الذي وقع يف مدينة أوكالهوما عام  11هجمات  

ستثناء حادثيت احلادي عشر من سبتمرب وأوكالهوما، فإنَّ عدد األمريكيني الذين  وبعض التجاعيد غري امللحوظة تقريبًا يف أعوام أخرى. اب
.  1990قُتلوا على يد املتطر ِّفني من اليمني السياسي األمريكي ضعف عدد من قُتلوا على يد اجلماعات اإلرهابية اإلسالمية منذ عام  

حدث بعد عقٍد من السكون النسيب، وهو ليس أسوأ ما شهده   2015يوض ِّح اخلط الذي يشري إىل غرب أورواب أنَّ االرتفاع يف عام  
غرب أورواب، فمعدل عمليات القتل كان أعلى يف السبعينيات والثمانينيات عندما كانت اجلماعات املاركسية واالنفصالية )مبا فيها اجليش  

ظام. حيتوي اخلط الذي يشري إىل العامل أبكمله الباسكية( تنفذ عمليات تفجري وإطالق انر ابنت  ETAاجلمهوري األيرلندي وحركة إيتا  
)ابستثناء الوفيات األخرية يف مناطق احلرب الكربى اليت ذكرانها يف الفصل اخلاص ابحلروب( على فرتة استقرار تشمل بعض النتوءات  

ال أقل من مستوايت العقود السابقة.  خالل الثمانينيات والتسعينيات، واخنفاٍض بعد هناية احلرب الباردة، وارتفاٍع حديث إىل مستوى ما ز 
إذًا فاالجتاهات التارخيية، مثل األرقام احلالية أيًضا، تكذ ِّب اخلوف من أننا نعيش يف عصٍر خطٍر على حنٍو جديد وخمتلف، وخاصًة يف 
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رياي مبالغًا فيهما ألنَّ هذا هو هدفه. إنَّ اإلرهاب  رغم أنَّ اإلرهاب يشك ِّل خطرًا ضئياًل مقارنًة ابألخطار األخرى، إالَّ أنَّه خيلق هلعًا وهست
رايء،  احلديث نتاج االنتشار الواسع لإلعالم. يسعى فرٌد أو جمموعٌة ما جلذب جزٍء من انتباه العامل ابلوسيلة املضمونة جلذبه، وهي قتل األب

ع وسائل اإلعالم الطُعم وتقدم تغطية واسعة حلمامات  وخاصًة يف الظروف اليت جتعل قراء األخبار يتخيلون أنفسهم مكان الضحااي، وتبتل
 الدماء، ويعمل قانون التوفر فيصيب الناس خبوٍف غري مرتبط مبستوى اخلطر الفعلي.

ليست أمهية احلدث املروع فقط هي ما يؤجج الرعب، فإنَّ عواطفنا تتفاعل أكثر مع املأساة عندما يكون سببها نية خبيثة وليس  
  ميدان يف  »إرهايب« هجومعرتف أنَّين بصفيت أتردد كثريًا على لندن، كنُت أشعر ابالستياء عند قراءة عنوان يقول )أ اسوء حظ عارضً 

  شارع يف حافلة صدمته أن بعد شهري فنية حتف مجع هاوي وفاةأكثر مما أشعر به عند قراءة عنوان يقول  امرأة قتل إىل يؤدي راسل

أن  حتاولمعقول، فأسباب الوفاة العارضة ال   تطوريٌّ  قتلك، وهلذا سببٌ   يريد آخر إنسااًن فكرة أن  (. هناك شيء مقلق يف أوكسفورد
 تقتلك، وال هتتم برد فعلك، يف حني أنَّ اجلناة من البشر يكرسون ذكاءهم للتفوق عليك، والعكس ابلعكس.

أن نقلق بشأهنم رغم حجم   العقالنيةهل من فن هلم أهداف، وإمنَّا فاعلون بشريو   غري واعٍ   خطرًاابلنظر إىل أنَّ اإلرهابيني ليسوا  
الضرر الضئيل الذي حيدثونه؟ فنحن نغضب مثاًل بسبب الطغاة الذين يعدمون املتمردين، رغم أنَّ عدد ضحاايهم قد يكون ضئياًل كعدد  

بة مع عدد الضحااي، فهو يقضي على أقوى  ضحااي اإلرهاب، ولكنَّ االختالف يكمن يف أنَّ عنف الطغاة له آاثر اسرتاتيجية غري متناس
فعلة هؤالء الضحااي. يصيب العنف اإلرهايب ضحاايه بعشوائية، إذًا فاألمهية    تكراراملخاطر اليت هتدد النظام، ويردع بقية املواطنني عن  

 قيقه.املوضوعية هلذا التهديد، تتجاوز الضرر املباشر، وُتتلف حسب ما هتدف عملية القتل العشوائية إىل حت

(  Adam Lankfordيهدف كثرٌي من اإلرهابيني إىل ما هو أكثر من الدعاية نفسها، إذ حلَّل الباحث القانوين آدم النكفورد )
تقلني،  دوافع الفئات املتداخلة من اإلرهابيني االنتحاريني ومطلقي النار والقتلة مرتكيب جرائم الكراهية، مبا يشمل كالًّ من املتطرفني املس

ي العمليات الذين جنَّدهم أصحاب العقول املدب ِّرة اإلرهابية. يكون القتلة غالبًا مستقلني وفاشلني، ويكون كثرٌي منهم مصااًب  ومنفذ
ابضطراب عقلي مل يُعاجَل، ويستهلكهم السخط، وحيلمون ابالنتقام والتقدير، دمج بعضهم بني املرارة اليت يشعرون هبا واأليديولوجيا  

بعضهم بني هذه املرارة وقضيٍة غائمة مثل »شن حرب عرقية« أو »ثورة على احلكومة الفيدرالية والضرائب والقوانني    اإلسالمية، ودمج 
املناهضة حلمل السالح«، قدَّم هلم قتل الكثريين الفرصة يف أن يصبحوا شخًصا ما حىت لو كان هذا من خالل ترقب احلدث فقط،  

م ليسوا مضطرين إىل مواجهة التبعات الشاقة لكوهنم مرتكيب جرائم القتل اجلماعية. ويزيد كلٌّ من الوعد ويعين إهناء حياهتم بنريان اجملد أهنَّ 
 ابجلنة واأليديولوجيا اليت ترب ِّر اجملازر أبهنَّا حتقق خريًا أمسى من جاذبية املنزلة الرفيعة بعد املوت.

ل جذب االنتباه لقضيتها، مثل ابتزاز احلكومة من أجل تغيري سياساهتا  أمَّا اإلرهابيون اآلخرون فينتمون إىل مجاعات مسلَّحة حتاو 
قد يتسبب يف جتنيد متعاطفني جدد مع هذه اجلماعات أو خيلق هلا مساحة فوضى ميكنها استغالهلا،    اأو استفزازها لتتخذ رد فعل متطرفً 

قبل أن نستنتج أهنَّا »متث ِّل هتديًدا على وجود الوالايت املتحدة    أو تشويه مسعة احلكومة بنشر االنطباع أبهنَّا ال تستطيع محاية مواطنيها.
( أنَّ Yuval Harariأو بقائها«، علينا أن أنخذ يف اعتباران مدى ضعف هذا التكتيك يف احلقيقة. يذكر املؤر ِّخ يوفال هراري )



ت الياابن بريل هاربر يف عام  مجر، فعندما هااإلرهاب عكس العمل العسكري، الذي حياول إتالف قدرة العدو على االنتقام واالنتصا
، جرَّدت الوالايت املتحدة من أي أسطوٍل ترسله إىل جنوب شرق آسيا ردًّا عليها، كان من اجلنوين أن ُتتار الياابن اإلرهاب  1941

هراري إنَّ ما حياول اإلرهابيون   مثاًل عرب نسف سفينة ركاب الستفزاز الوالايت املتحدة كي ترد عليها بقواهتا البحرية الكاملة. فيقول
حتقيقه من موقفهم الضعيف ليس الضرر وإمنَّا املشاهد املسرحية املؤثرة. ليست الصورة اليت يتذكرها معظم الناس من حادث احلادي عشر  

وإمنَّا هجومها    -ل ِّلنيالذي دمَّر جزءًا من مقرات العدو العسكرية وتسبب يف مقتل قادة وحم-من سبتمرب هجوم القاعدة على البنتاجون  
 على مركز التجارة العاملي الرمزي، الذي تسبب يف مقتل وسطاء ماليني وحماسبني وغريهم من املدنيني.

رغم أنَّ اإلرهابيني أيملون حدوث األفضل، إالَّ أهنَّم اندرًا ما حيصلون على ما يريدونه عن طريق العنف حمدود النطاق. توض ِّح  
(  Audrey Cronin( وأودري كرونني )Max Abrahmsالباحثون يف العلوم السياسية ماكس أبراهامز )  دراسات منفصلة أجراها

( على مئات احلركات اإلرهابية النشطة منذ ستينيات القرن املاضي أنَّ مجيعها  Virginia Page Fortnaا )تنوفريجينيا بيدج فور 
 االسرتاتيجية.اندثرت أو خفت وهجها دون حتقيق أهدافها  

يالحظ الباحث يف العلوم السياسية روبرت  و ليس تزايد الوعي العام ابإلرهاب عالمًة على مدى خطورة العامل بل على العكس، 
( أنَّ احتالل اإلرهاب مكانة يف أعلى قائمة األخطار املهد ِّدة »ينبع جزئيًّا من البيئة األمنية احلميدة  Robert Jervisجريفيس )
اندرًا   حوظة«. ليست احلروب بني الدول فقط هي ما أصبح اندرًا، وإمنَّا أصبح استخدام العنف السياسي على الصعيد احملليبصورٍة مل

طبقة األرستقراطيني والطوائف  -. يشري هراري إىل أنَّ كل قطاٍع من قطاعات اجملتمع كان له ميليشيا خاصة يف العصور الوسطى كذلك
 1150وكان كلٌّ منهم يؤم ِّن مصاحله ابلقوة: »إذا قتل بعض املتطرفني املسلمني يف عام    -الكنائس واألديرة احلرفية والبلدات، بل وحىت

جمموعة صغرية من املدنيني يف القدس، مطالبني أبن يغادر الصليبيون األراضي املقدسة، كان رد الفعل سيكون االستهزاء وليس الرعب،  
اجلد يف ذلك الوقت، كان عليك أن تستويل على قلعة حمصَّنة أو اثنتني«. عندما جنحت   فإذا أردت أن أيخذك اآلخرون على حممل

 الدول احلديثة يف احتكار القوة، وخفَّضت معدل القتل داخل حدودها، فتحت بذلك جمااًل صغريًا لإلرهاب.

يصبح لديها بديل عن أن ترى أنَّ شدَّدت الدولة مرات عدة على أهنَّا لن تتسامح مع العنف السياسي داخل حدودها فلم 
أي فعل إرهايب ال ميكن التسامح معه، أمَّا املواطنون فقد اعتادوا على غياب العنف السياسي متاًما، فأصبح املشهد اإلرهايب  

من  يثري بداخلهم خماوف عميقة من الفوضوية، ممَّا جيعلهم يشعرون كأنَّ النظام االجتماعي يوشك على االهنيار. بعد قرونٍ 
الصراعات الدموية، خرجنا بصعوبٍة من ثقب العنف األسود، ولكنَّنا نشعر أبنَّ هذا الثقب األسود ما زال موجوًدا، ينتظر  

 بصرٍب أن يبتلعنا اثنيةً، فبمجرد حدوث بعض الفظائع الشنيعة نتخيل السقوط يف هذا الثقب مرة أخرى.

محاية مواطنيها من كل أشكال العنف السياسي يف كل مكان طوال الوقت، بينما حتاول الدول القيام ابملهمة املستحيلة وهي 
يغريها الرد على هذا العنف مبشهٍد مسرحي مؤثر أيًضا، فأكثر آاثر اإلرهاب تدمريًا هو مبالغة الدول يف ردها عليه، ومن األمثلة على  

 ذلك غزو أفغانستان والعراق بقيادٍة أمريكية بعد احلادي عشر من سبتمرب.

تستطيع الدول التعامل مع اإلرهاب بداًل من ذلك بتسخري مزاايها الكربى، وهي املعرفة والتحليل، وال سيما املعرفة ابألرقام، جيب  
أن يكون اهلدف األمسى هو التأكد من أن تظل األرقام ضئيلة عرب أتمني أسلحة الدمار الشامل )الفصل التاسع عشر(. ميكن مكافحة  



ترب ِّر العنف ضد األبرايء مثل األداين والقوميات واملاركسية املسلحة أبنظمة قيم وعقائد أفضل )الفصل الثالث   األيديولوجيات اليت
ن(. ميكن أن يفحص اإلعالم دوره اجلوهري يف جمال عروض اإلرهاب »الرتفيهية« عرب مواءمة تغطيتها مع اخلطر املوضوعي  و والعشر 

ابتباع سياسة    Erik Madfisرهابيني )أوصى كلٌّ من النكفورد وعامل االجتماع إريك مادفيس  وأتمل احلوافز الفاسدة اليت قدَّمها لإل
»ال تذكروا أمساءهم، ال تعرضوا صورهم، ولكن اذكروا كل األمور األخرى« فيما خيص حوادث إطالق النار، وهي قائمة على سياسة  

كندا، وعلى اسرتاتيجيات أخرى من ضبط النفس اإلعالمي احملسوب(.  متَّبعة ابلفعل مع مرتكيب جرائم إطالق النار من األحداث يف  
فاظ  ميكن أن تطو ِّر احلكومات من إجراءاهتا االستخباراتية والسرية ضد الشبكات اإلرهابية وروافدها املالية، وميكن تشجيع األفراد على احل 

 شهري يف وقت احلرب الذي كان اخلطر فيه أعظم كثريًا.على هدوئهم ومواصلة طريقهم، مثلما حثَّهم على ذلك امللصق الربيطاين ال

تفشل احلركات اإلرهابية على املدى البعيد عندما يعجز العنف حمدود النطاق عن حتقيق أهدافها االسرتاتيجية، حىت لو تسبَّب  
دة تفجريات واغتياالت(،  ذلك يف خوٍف وأسى على املستوى احمللي، فحدث هذا للحركات الفوضوية يف مطلع القرن العشرين )بعد ع

وحدث للجماعات املاركسية واالنفصالية يف النصف الثاين من القرن العشرين، وسيحدث ابلتأكيد لداعش يف القرن احلادي والعشرين.  
رمبا لن نستطيع مطلًقا خفض أعداد ضحااي اإلرهاب املنخفضة ابلفعل لتصل إىل الصفر، ولكن ميكننا أن نتذكر أنَّ الرعب بشأن  

 اإلرهاب ليس عالمًة على مدى خطورة جمتمعنا، وإمنَّا على مدى أمنه.
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من    منذ نشأة احلكومات قبل حوايل مخسة آالف عام، حتاول البشرية حتقيق االعتدال بني عنف الفوضوية من جانب، وعنف االستبداد
، ففي غياب حكومٍة قوية أو جريان أقوايء، متيل القبائل إىل االخنراط يف دورات متعاقبة من الغزو والتناحر، وتتجاوز معدالت  جانب آخر

اليت مرت عليها. كانت احلكومات األوىل هتد ِّئ شعوهبا وحتد    احلَِّقبالوفاة حينها معدالت الوفاة يف اجملتمعات احلديثة حىت يف أعنف  
البشرية وحاالت اإلعدام   واألضاحييف ظل عهوٍد من اإلرهاب تضمنت العبودية و»احلرمي«  ولكنَّها حكمت من العنف الطاحن

إبجراءات موجزة وتعذيب املتمردين واملنحرفني وتشويههم وقطع أعضائهم )وال خيلو الكتاب املقدس من األمثلة على ذلك(. استمر  
لطاغية جيدة إذا استطعت احلصول عليها، ولكن ألنَّ البديل كان أسوأ يف أغلب الطغيان على مر التاريخ، ليس فقط ألنَّ وظيفة ا

الوفيات   عدد  -املوتى إحصاءالذي يقول إنَّ مهمته  -(  Matthew Whiteاحلاالت من وجهة نظر الشعب. قدَّر ماثيو وايت )
تشاهبة يف قائمته، ذكر أنَّ ما يلي هو األكثر  عاٍم، وبعد البحث عن أمناٍط م 2500حدٍث دمويًة يف اتريخ البشر منذ   100يف أكثر  

 دموية:

الفوضى أكثر فتًكا من االستبداد، تنتج أكثر هذه احلاالت املتعددة من القتل عن اهنيار السلطة وليس عن ممارسة السلطة. 
تل مئات اآلالف  مقارنًة حبفنة من احلكام الديكتاتوريني مثل عيدي أمني وصدام حسني الذين مارسوا سلطتهم املطلقة لق

من الناس، وجدُت فرتات اضطراب أكثر فتًكا مل ميارس أحٌد خالهلا أي سلطة كافية ملنع وفاة املاليني مثل عهد االضطراابت  
( والثورة  1949إىل  1945، ومنذ 1937إىل  1926)يف روسيا يف القرن السابع عشر( واحلرب األهلية الصينية )منذ 

 (.1920إىل  1910املكسيكية )منذ  

أشكال احلكومة اليت تتوسط بني القوى املتنازعة وتبذل ما يكفي من القوة ملنع    إحدىابعتبارها  الدميقراطية   إىلميكننا أن ننظر  
الناس من افرتاس بعضهم بعًضا دون أن تفرتس هي نفسها الناس. تتيح احلكومة الدميقراطية اجليدة لشعبها إمكانية أن يعيش حياته أبماٍن  

 يٍة من عنف الفوضوية، وحبريٍة ويف محاية من عنف االستبداد. وهلذا السبب تُعد الدميقراطية عاماًل كبريًا يف ازدهار البشرية، ولكنَّ ويف محا
مجاعية   ةإابد  عمليات هذا ليس السبب الوحيد، فالدميقراطيات حتقق أعلى معدالت النمو االقتصادي، وُتوض حرواًب أقل وحتدث هبا

فإن  هذا واطنني ذوي صحٍة وتعليٍم أفضل، وال حتدث هبا جماعات فعليًّا. فإذا أصبح العامل أكثر دميقراطية مبرور الوقت، أقل، وتتمتع مب
 يُعد تقدًما.

أكثر دميقراطية، رغم أنَّ هذا مل حيدث بطريقة تصاعدية اثبتة. قسَّم الباحث يف العلوم السياسية   ابلفعليف احلقيقة، أصبح العامل  
( اتريخ التحوُّل إىل الدميقراطية إىل ثالث موجات. جاءت املوجة األوىل يف القرن  Samuel Huntingtonهانتينجتون )صامويل  

 التاسع عشر عندما بدا أنَّ تلك التجربة التنويرية العظيمة )أي الدميقراطية الدستورية األمريكية ورقابتها على سلطة احلكومة( انجحة،
 29ها يف غرب أورواب، تلك التجربة مع إضفاء بعض التغيريات حسب املكان، وبلغت هذه املوجة ذروهتا بـ  حاكى عدٌد من الدول، أغلب

. بعد  1942دولة فقط يف عام   12، تراجعت املوجة األوىل نتيجة صعود الفاشية، واحنسر عدد هذه الدول إىل 1922دولة يف عام  



املوجة الثانية قواها حبصول املستعمرات على استقالهلا عن املستعمرين األوروبيني، مما    هزمية الفاشية يف احلرب العاملية الثانية، استجمعت
حماطة ابلديكتاتورايت  كانت  الدميوقراطيات األوروبية   دولة. ولكن   36إىل   1962دفع عدد الدول الدميقراطية املعرتف هبا ليصل يف عام  
تغال وإسبانيا من اجلنوب الغريب، وسرعان ما تراجعت املوجة الثانية نتيجة اجملالس  السوفييتية من الشرق والديكتاتورايت الفاشية يف الرب 

العسكرية يف اليوانن وأمريكا الالتينية والنظم السلطوية يف آسيا واستيالء الشيوعية على إفريقيا والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا. يف 
، الذي كان مستشارًا حلكومة أملانيا  (Willy Brandt)، عربَّ فيلي براندت  منتصف السبعينيات، كان مستقبل الدميقراطية يبدو قامتًا

عاًما من الدميقراطية، وبعد ذلك ستنزلق دون حمرك ودون توجيه   30أو   20الغربية عن حسرته على أنَّه »مل يعُد أمام غرب أورواب سوى  
 Daniel Patrickمل االجتماع دانييل ابتريك موينيهان )يف حبر الديكتاتورية احمليط هبا«. اتفق معه السيناتور األمريكي وعا

Moynihan  وكتب أنَّ: »الدميقراطية الليربالية على الطراز األمريكي تتجه يف اطراٍد إىل وضع امللكية يف القرن التاسع عشر: احلكومة )
وقد تصلح للظروف اخلاصة ولكن ال صلة هلا ابملستقبل  اليت تتجاوز مدهتا املقررة، واليت تعمل يف أماكن معزولة أو خاصة هنا أو هناك،  

 ببساطة. هذا ماضي العامل وليس مستقبله«.

سقطت  حيث  التحول الدميقراطي الثالثة،    -أو ابألحرى تسوانمي-قبل أن جيف احلرب الذي ُكتبت به هذه املرثيات، انبثقت موجة  
( وأمريكا الالتينية )مبا فيها  1975وإسبانيا عام   1974ربتغال يف عام احلكومات العسكرية والفاشية يف جنوب أورواب )اليوانن وال

وكوراي   1986( وآسيا )مبا يشمل اتيوان والفلبني حوايل العام  1990وتشيلي عام  1985والربازيل عام  1983األرجنتني يف عام 
حتررت شعوب شرق أورواب لتؤسس   1989م  بعد هدم جدار برلني يف عاو (. 1998وإندونيسيا يف عام   1987اجلنوبية حوايل العام  

مما أفسح اجملال أمام روسيا ومعظم اجلمهورايت األخرى   1991حكوماهتا الدميقراطية، واهنارت الشيوعية يف االحتاد السوفيييت يف عام  
صلت على استقالهلا  كي تقوم هبذا التحول. ُتلصت بعض الدول اإلفريقية من زعمائها، واختارت آخر املستعمرات األوروبية اليت ح 

واليت تقع غالبًا عند البحر الكارييب ومنطقة أوقيانوسيا أن تكون الدميقراطية هي أول شكل حكومة تنشأ هبا. نشر الباحث يف علم 
ية  مقالًة شهرية اقرتح فيها أنَّ الدميقراطية الليربالية متث ِّل »هنا  1989( يف عام  Francis Fukuyamaالسياسة فرانسيس فوكوايما )

بعد ذلك أبًدا، ولكن ألنَّ العامل بدأ يتوصل إلمجاٍع على أفضل شكل إنساين ممكن من احلكم ومل   لن حيدث  شيئًا  التاريخ«، ليس ألنَّ
 يعُد مضطرًا إىل القتال على احلكم.

»هناية..« الطبيعة،  صاغ فوكويوما فكرة سريعة االنتشار، ففي العقود اليت تلت نشر مقالته، أعلن كثرٌي من الكتب واملقاالت  
تلق ت، على اجلانب  فكرة فوكوايما    والعلم، واإلميان، والفقر، واملنطق، واملال، والرجال، واحملامني، واملرض، والسوق احلرة، واجلنس. ولكن  

ل الدميقراطية مثل  بعض الضرابت عندما أصبح احملررون يعل ِّقون حبماٍس على األخبار السيئة إبعالن »عودة التاريخ« وصعود بدائاآلخر،  
ر  الثيوقراطية يف العامل اإلسالمي والرأمسالية السلطوية يف الصني، وبدا أنَّ الدميقراطيات نفسها تسقط اثنيًة يف هوة السلطوية ابنتصا 

دة السلطان  على السلطة يف تركيا وفالدميري بوتني على السلطة يف روسيا )عو  أردوغانالشعبويني يف بولندا واجملر واستيالء رجب طيب  
أو  والقيصر(. أعلن املتشائمون التارخييون بشماتتهم املعتادة أنَّ املوجة الثالثة من التحول الدميقراطي استسلمت أمام »التيار الرجعي« 

قية العامل،  »االنتكاس« أو »التآكل« أو »الرتاجع« أو »االهنيار«، وقالوا إنَّ الدميقراطية غرور من الغربيني الذين يسقطون ميوهلم على ب
 يف حني يبدو أنَّ السلطوية تناسب أغلب البشر.

تعاملهم حكوماهتم بوحشية؟ هذه الفكرة مريبة لسببني، السبب األوضح   هل يعين هذا التاريخ احلديث حقًّا أنَّ الناس سعداء أبنْ 
جيرؤ على التعبري   أحدَ  ال ميقراطية هائلة ولكنْ هو كيف ميكنك أن تعرف ذلك يف دولٍة غري دميقراطية؟ فرمبا تكون املطالبة املكبوتة ابلد



عنها خشية أن يتعرض للسجن أو إلطالق النار. والسبب اآلخر هو مغالطة عناوين األخبار، إذ تتصدر أعمال القمع عناوين األخبار  
 ىل دول دميقراطية.أكثر من عمليات التحرير، وقد جيعلنا احنياز التوفر ننسى كل الدول اململة اليت تتحول خطوة خبطوة إ

الطريقة الوحيدة ملعرفة اجتاه العامل هي دائًما القياس الكمي، يثري هذا التساؤل حول ما يُعد »دميقراطية«، وهي كلمة رمست حول 
ية«  نفسها هالًة من الصالح حىت أصبحت تقريبًا عقيمة، من القواعد العامة اجليدة أنَّ أي دولة يشمل امسها الرمسي كلمة »الدميقراط 

ا الشرقية(  مثل مجهورية كوراي الدميقراطية الشعبية )اليت تُعرف ابسم كوراي الشمالية( أو مجهورية أملانيا الدميقراطية )اليت عُرفت ابسم أملاني
ا تعين »أن  ال تكون دميقراطية. ليس من املفيد سؤال مواطين الدول غري الدميقراطية عن آرائهم يف معىن الكلمة، فنصفهم تقريبًا يظنون أهنَّ 

  يتوىل اجليش احلكم عندما تكون احلكومة غري مؤهلة« أو »أن يؤو ِّل الزعماء الدينيون القوانني«، وتواجه تقييمات اخلرباء مشكلة مرتبطة
ب االجتماعي  هبذا األمر عندما تشمل القوائم املرجعية اليت يعرضوهنا مزجيًا من األمور اجليدة مثل »التخلص من انعدام املساواة يف اجلان

االقتصادي« و»التخلص من احلروب«. من التعقيدات األخرى أنَّ الدول ُتتلف كثريًا ابستمرار من حيث عناصر الدميقراطية مثل حرية  
م الدول إىل »دميقراطية« و»أوتوقراطي  ة«  التعبري وانفتاح العملية السياسية والقيود املفروضة على سلطة القائد، لذا فإنَّ أي عدٍ  يقس ِّ

سيتقلَّب بني عاٍم وآخر حسب االختيارات االعتباطية ملكان الدول اليت تقرتب من احلد الفاصل بينهما )وهي املشكلة اليت تفاقمت  
( مع  Polity Projectعندما ارتفعت معايري املقي ِّمني مبرور الوقت، وسنعود إىل هذه الظاهرة الحًقا(. يتعامل مشروع نظام احلكم )

كل عام، ويشري هذا التقييم إىل مدى    10و 10-ستخدام جمموعة اثبتة من املعايري لتقييم كل دولة بنتيجة ترتاوح بني  هذه العقبات اب
سؤولني  أوتوقراطية الدولة أو دميقراطيتها، ويرك ِّز على قدرة املواطنني على التعبري عن تفضيالهتم السياسية، والقيود املفروضة على سلطة امل

مرورًا مبوجات التحول الدميقراطي    1800جمموع نتائج العامل منذ عام    1-14احلرايت املدنية. يتضح يف الشكل رقم    التنفيذيني، وضمان
 الثالثة.
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 ,Polity IV Annual Time-Series، استناًدا إىل HumanProgress ،http://humanprogress.org/f1/2560 املصدر:
1800–2015, Marshall, Gurr, & Jaggers 2016.   ألف نسمة،   500جُتمع النتائج من الدول السيادية ذات عدد السكان الذي يزيد على

-5، وهي آخر سنة مرسومة يف الشكل رقم 2008للدول الدميقراطية متاًما. يشري السهم إىل سنة   10للدول األوتوقراطية متاًما و 10-وترتاوح النتائج بني 
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ياين أنَّ املوجة الثالثة من التحول الدميقراطي أبعد ما تكون عن االنتهاء، فما ابلك ابالحنسار! حىت ولو مل تواصل  يوض ِّح الرسم الب
 Polityدولة دميقراطية )كما قيمها  52. كان يف العامل يف ذلك الوقت 1989اندفاعها مبعدل فرتة اهنيار جدار برلني يف عام 

Project    دولة. بعد الزايدة    31الذي بلغ   1971ثر( وهو رقم أعلى من عدد الدول الدميقراطية يف عام  أو أك  6على مقياسه بنتيجة
( وصربيا  2000اليت حدثت يف التسعينيات، امتدت املوجة الثالثة إىل القرن احلادي والعشرين يف شكل »الثورات امللونة« يف كرواتيا )

 87يف بداية فرتة أوابما الرائسية   2009(، فبلغ العدد يف عام  2005)  ( وقريغيزستان2004( وأوكرانيا )2003( وجورجيا )2000)
، وهو آخر 2015يف عام   103دولة، وخالل فرتته الرائسية واصل العدد الزايدة مكذ ِّاًب صورة الرتاجع أو االهنيار. واستقر العدد عند 

الٍف بني بعض املنظمات اليت عززت التحول الدميقراطي، وهي  عام يف جمموعة البياانت، وُمنحت يف هذا العام جائزة نوبل للسالم إىل حت
. وشهد هذا العام أيًضا حتوالت دميقراطية يف ميامنار وبوركينا فاسو، ومخسة  2011إحدى قصص جناح الربيع العريب الذي بدأ عام 

يف  56دولة(  103) 2015امل يف عام  حتركات إجيابية يف مخس دول أخرى تشمل نيجرياي وسريالنكا. مشلت الدول الدميقراطية يف الع
سكان    ثلثياليت كانت متيل إىل الدميقراطية أكثر من األوتوقراطية، يكون إمجايل  17املئة من سكان العامل، وإذا أضفنا إليها الدول الـ 

وواحد يف املئة يف  1850 عام  ، وسبعة يف املئة يف1950العامل يعيشون يف جمتمعات حرة أو حرة نسبيًّا مقارنًة بنسبة اخلُمسني يف عام  
دولة متيل إىل األوتوقراطية    40دولة أوتوقراطية متاًما، و 20دولة غري دميقراطية اليوم )  60. إنَّ أربعة أمخاس من يعيشون يف 1816عام  

 أكثر من الدميقراطية( يقيمون يف دولة واحدة هي الصني.

يف نقطٍة ما، فقد ثبت أنَّ الدميقراطية أكثر جاذبيًة مما أقر به الباكون على    حمقًّاان رغم أنَّ التاريخ مل ينتهِّ، إالَّ أنَّ فوكوايما ك
ر« عدم إمكانية ترسخ الدميقراطية يف الدول  احتضارها. بعد تكسر موجة التحول الدميقراطي األوىل، ظهرت نظرايت خمتلفة »تفس ِّ

لفقرية أو املتنوعة ثقافيًّا، ومت تفنيد كل من هذه النظرايت. صحيح أنَّ الدميقراطية  الكاثوليكية أو غري الغربية أو اآلسيوية أو اإلسالمية أو ا
ة ذات  املستقرة عالية اجلودة توجد غالبًا يف الدول األغىن وذات التعليم األفضل، ولكنَّ احلكومات اليت متيل إىل الدميقراطية تشك ِّل جمموع

ل أمريكا الالتينية، ويف اهلند ذات التعدد اإلثين، ويف دول إسالمية مثل ماليزاي وإندونيسيا  عناصر متنافرة وخمتلفة، فهي متأصلة يف معظم دو 
والنيجر وكوسوفو، ويف أربعة عشر دولة يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء )وتشمل انميبيا والسنغال وبنني(، ويف دول فقرية يف مناطٍق  

 يب.أخرى مثل نيبال وتيمور الشرقية ومعظم دول الكاري

وحىت الدول األوتوقراطية مثل روسيا والصني، واليت ال تنبئ أبي حترير قريب، ما زالت أقل قمعًا بدرجٍة هائلة من أنظمة ستالني  
ص يوهان نوربرج شكل احلياة يف الصني قائاًل: »يستطيع الصينيون اليوم التحرك كما حيبون تقريبًا، وأن يشرتوا من زاًل  وبرجينيف وماو. يلخ ِّ

تاروا تعليمهم ووظيفتهم، وأن يؤسسوا شركة أو عماًل جتارايًّ، وأن ينتموا إىل إحدى دور العبادة )طاملا كانوا بوذيني أو طاويني أو  وخي
مر  مسلمني أو كاثوليكيني أو بروتستانتيني(، وأن يرتدوا ما حيبون ويتزوجوا من يريدون، وأن يعلنوا عن مثليتهم اجلنسية دون أن ينتهي األ 

جازهم يف معسكرات العمل القسري، وأن يسافروا إىل خارج بالدهم حبريٍة، وأن ينتقدوا بعض جوانب سياسات احلزب )ليس من  ابحت
 بينها حقه يف احلكم دون معارضٍة(، فحىت كلمة )غري حر( مل تعُد تعين ما كانت تعنيه من قبل«.



 

فيها  ملاذا ظلَّ تيار التحول الدميقراطي يتجاوز التوقعات بصورٍة متكررة؟ أدَّى تراجع الدميقراطية وانعكاسها والثقوب السوداء اليت سقطت  
ليست    مإىل نظرايت تطرح شروطًا مسبقة شاقة للدميقراطية واختبارات قاسية هلا )ميث ِّل هذا ذريعًة مناسبة إلصرار الدكتاتوريني على أنَّ دوهل

، الذي أعلن بعد استيالئه على السلطة قائاًل  (Woody Allen)لوودي آلن   Bananasمستعدة هلا، مثل الزعيم الثوري يف فيلم  
ب  إنَّ: »هؤالء الناس فالحون، وُهم أجهل من أن يصو ِّتوا«(. ويعز ِّز هذه الرهبة إضفاء املثالية على صورة الدميقراطية كما يدرسها الطال 

 بية الوطنية، عندما يتشاور العامة املطَّلعني يف الصاحل العام وخيتارون بعنايٍة القادة الذين سينفذون السياسات اليت يفضلوهنا. يف حصة الرت 

وفق ذلك املعيار، يكون عدد الدول الدميقراطية يف العامل صفرًا يف املاضي، وصفرًا يف احلاضر، وابلتأكيد صفرًا يف املستقبل. يندهش  
ياسة ابستمرار من سطحية اعتقادات الناس السياسية وعدم تناسقها، ومن الصلة اهلشة بني تفضيالهتم وأصواهتم، وبني  علماء الس

تفضيالهتم وسلوكيات ممث ِّليهم، فمعظم الناخبني ال جيهلون اخليارات السياسية احلالية فحسب، بل جيهلون أيًضا احلقائق األساسية مثل  
وم الوالايت املتحدة يف احلرب العاملية الثانية، والدول اليت استخدمت األسلحة النووية، وتتغريَّ آراؤهم فروع احلكومة الرئيسية، وخص

حسب صياغة السؤال، فيقولون إنَّ احلكومة تنفق كثريًا جدًّا على »الرفاهة« يف حني تنفق قلياًل جدًّا على »مساعدة الفقراء«، وإنَّ  
لكن ال ينبغي أن »ُتوض حراًب«. وعندما يتكون لديهم تفضيٌل ما، يصو ِّتون عموًما للمرشح من  عليها »استخدام القوة العسكرية« و 

  الفريق املقابل، ولكنَّ هذا ال يهم تقريبًا، ألنَّ الساسة مبجرد حصوهلم على املنصب يصو ِّتون يف صاحل مواقفهم احلزبية بغض النظر عن
 آراء دوائرهم االنتخابية.

ردود الفعل جتاه أداء احلكومة، فالناخبون يعاقبون أصحاب املناصب على األحداث األخرية اليت ليس هلم عليها  وال ميث ِّل التصويت  
أي سلطان تقريبًا مثل تقلبات االقتصاد الكلي واهلجمات اإلرهابية، أو اليت ليس هلم عليها أي سلطان مطلًقا مثل اجلفاف والفيضاانت  

من علماء السياسة إىل أنَّ معظم الناس يدركون أنَّ أصواهتم لن تؤثر على األرجح مطلًقا يف نتيجة  وهجمات أمساك القرش.  توصل كثرٌي  
االنتخاابت، لذا يعطون األولوية للعمل واألسرة والرتفيه أكثر من تثقيف أنفسهم يف السياسة ومعايرة قيمة أصواهتم، ويستخدمون حق 

 ون للمرشحني الذين يظنون أهنَّم يشبهوهنم وميث ِّلوهنم.اإلدالء ابلصوت للتعبري عن أنفسهم، أي يصو ِّت

إذًا، رغم االعتقاد واسع االنتشار أبنَّ االنتخاابت هي جوهر الدميقراطية، إالَّ أهنَّا ليست أكثر من إحدى آليات مساءلة احلكومة  
ة طموحني، ُتشى الفصائل املتنافسة وقوع أسوأ أمام من حتكمهم، وليست دائًما آلية بنَّاءة، فعندما تكون االنتخاابت مسابقة بني طغا

السيناريوهات يف حالة فوز الطرف اآلخر فتحاول كلٌّ منها منع الفصائل األخرى من االقرتاب من صندوق االقرتاع ابلرتهيب. ويستطيع  
النظام السلطوي التنافسي أو  املستبدون أيًضا أن يتعلموا استغالل االنتخاابت لصاحلهم، إذ يُطلق على أحدث صيحات الديكتاتورية  

أو القائم على سيطرة الدولة أو الرعائي )روسيا يف عهد بوتني هي النموذج األويل هلذا النظام(. يستغل    االنتخايب أو الكليبتوقراطي
عليه الدولة يف   القادة موارد الدولة الضخمة يف التضييق على املعارضة وأتسيس أحزاب معارضة مزيفة واستخدام اإلعالم الذي تسيطر

نشر الرواايت املوافقة لرؤيتها والتالعب ابلقواعد االنتخابية وبتسجيل الناخبني وابالنتخاابت نفسها )ورغم كل ذلك إال أنَّ احلكام  
 السلطويني الرعائيني ليسوا منيعني أيًضا، فالثورات امللونة قد أطاحت بكثرٍي منهم(.

 
 المترجمة.-  الكليبتوقراطية مصطلح يعني نظام حكم اللصوص.  



ني وال على القادة املنتخبني يف التمسك مبُثُل الدميقراطية، فلماذا قد ال يكون هذا الشكل  إذا مل يُكن ميكن االعتماد على الناخب
من أشكال احلكومة ابلغ السوء؟ وهو أسوأ أشكال احلكومة، ابستثناء كل األشكال األخرى اليت جربناها، كما قال تشرشل. قال 

  (The Open Society and Its Enemies)  وأعداؤه  اجملتمع املفتوح( يف كتابه  Karl Popperالفيلسوف كارل بوبر )
إنَّه ال ينبغي فهم الدميقراطية بوصفها جوااًب عن سؤال »من الذي جيب أن حيكم؟« )أي الشعب( وإمنَّا بوصفها   1945الصادر عام  

( نطاق هذه الفكرة من »يوم  John Muellerحالًّ ملشكلة عزل القيادة السيئة دون سفك الدماء. وسَّع عامل السياسة جون مولر )
الفعل اليومية املتواصلة، فيلمح إىل أنَّ الدميقراطية تقوم يف جوهرها على منح الناس حرية الشكوى، فيقول: حساب« متبادل إىل ردود 

عندما يوافق الشعب عمليًّا على عدم استخدام العنف الستبدال القيادة، وترتك هلم القيادة حرية جتربة تنحيتها    -الدميقراطية-»حتدث  
 ليت حيدث هبا األمر كما يلي:ويشرح الطريقة ا أبي وسيلة أخرى«.

إذا كان للمواطنني احلق يف الشكوى وتقدمي العرائض والتنظيم واالحتجاج والتظاهر واإلضراب والتهديد ابهلجرة أو االنفصال  
االستجابة ألصوات  والصياح والنشر وتصدير أمواهلم والتعبري عن غياب الثقة والتملق يف األروقة اخللفية، متيل احلكومة إىل 

 سواء انعقدت انتخاابت أم ال.  -ستنتبه أكثر-اهلاتفني وإحلاح املتمل ِّقني، أي أهنَّا ستصبح ابلضرورة متجاوبة  

وحق املرأة يف التصويت مثاٌل على ذلك، إذ مل تستطِّع املرأة التصويت على منح نفسها حق التصويت، ولكنَّها استطاعت احلصول عليه  
 بوسائل أخرى.

دي التباين بني واقع الدميقراطية الفوضوي والصورة املثالية اليت يدرسها الطالب يف حصة الرتبية الوطنية إىل التحرر الدائم من  يؤ 
( من قبل أبنَّ املرء إذا أراد أن يوق ِّع عقًدا لتأليف كتاٍب  John Kenneth Galbraithاألوهام. نصح جون كينيث جالربيث )

ستنتج مولر من مراجعة  . يThe Crisis of American Democracy  ة الدميقراطية األمريكيةأزممربح، فليقرتح عنوان 
التاريخ أنَّ »انعدام املساواة واخلالفات والال مباالة تبدو عادية، ليست غريبة يف ظل الدميقراطية، ويكمن مجال هذا الشكل من أشكال 

 الصفات، أو ابألحرى بسببها من بعض اجلوانب«.احلكومة إىل حدٍ  كبري يف جناحه رغم هذه 

ويف هذا املفهوم التقليلي، ال تكون الدميقراطية شكاًل معقًدا أو متطلبًا من احلكم، فشرطها املسبق األساسي هو أن تكون احلكومة  
ملهمة، أو حىت يرحبون به  مؤهلة حلماية الشعب من العنف الفوضوي كي ال يسقطون فريسًة ألول زعيم يعد أبنه يستطيع أداء هذه ا

)الفوضى أكثر فتًكا من االستبداد(. وهذا أحد أسباب صعوبة أن جتد الدميقراطية لنفسها موطئ قدم يف الدول شديدة الفقر ذات  
ادة  احلكومات الضعيفة كما يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويف الدول اليت أطيح حبكوماهتا مثل أفغانستان والعراق بعد الغزو بقي

( فإنَّ: »فشل الدولة Lucan Way( ولوكان واي )Steven Levitskyأمريكا، فمثلما قال عاملا السياسة ستيفن ليفيتسكي )
 يؤدي إىل العنف وعدم االستقرار، وال يؤدي مطلًقا تقريبًا إىل التحول الدميقراطي«.

رون )وخاصًة من لديهم قوة السالح( أهنَّا أفضل من  األفكار مهمة أيًضا، فكي ترتسخ الدميقراطية، ال بد أن يرى أشخاص مؤث
ية«( أو  البدائل األخرى مثل الثيوقراطية واحلق اإلهلي للملوك واألبوية االستعمارية وديكتاتورية الربوليتاراي )أو يف الواقع »طليعتها الثور 

د رغبة الشعب. يساعد هذا يف تفسري األمناط األخرى يف سجالت التحول الدميقراطي    احلكم السلطوي لزعيم يتمتع ابلكاريزما وجيس ِّ
مثل سبب صعوبة ترسخ الدميقراطية يف الدول ذات احلظ األقل من التعليم، ويف الدول البعيدة عن النفوذ الغريب )مثل وسط آسيا(، ويف 

الية وفيتنام(. ويف املقابل، عندما يدرك  الدول اليت انبثقت أنظمتها من رحم ثورات أيديولوجية عنيفة )مثل الصني وكواب وإيران وكوراي الشم



 الناس أنَّ الدول الدميقراطية أماكن لطيفة للعيش فيها قد تصبح فكرة الدميقراطية معدية وقد يزداد العدد مبرور الوقت.

 

قراطي إذًا هو إعاقة ترتكز حرية الشكوى على ضمان أنَّ احلكومة لن تعاقب املشتكي أو ُُترِّسه، فاخلط األمامي يف معركة التحول الدمي
 احلكومة عن إساءة استغالل احتكارها القوة يف معاملة مواطنيها املتبجحني بوحشية؟

خطوطًا محراء لتكتيكات   1948رمست سلسلٌة من االتفاقيات الدولية ابتداًء ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 
ة وسجن املتمردين واملصطلح القبيح الذي ظهر خالل حكم النظام العسكري  احلكومة الدموية وابألخص التعذيب والقتل دون حماكم

ليست هذه اخلطوط احلمراء مثل الدميقراطية االنتخابية، مبا أنَّ أغلبية    االختفاء القسري.وهو    1984و 1974يف األرجنتني منذ عام  
لدول الدميقراطية عمليًّا ابلفعل احرتاًما أكرب حلقوق اإلنسان،  الناخبني قد يكونون غري مبالني بوحشية احلكومة طاملا مل متسَّهم. تظهر ا

ة مثل سنغافورة، وبعض الدول الدميقراطية القمعية مثل ابكستان. يقودان هذا إىل    العاملولكن   يشمل أيًضا بعض الدول األوتوقراطية اخلري ِّ
تقدم. هل أدى صعود الدميقراطية إىل ازدهار حقوق  أشكال ال إحدىتساؤل مهم عما إذا كانت موجات التحول الدميقراطي حقًّا 

 اإلنسان؟ أم أنَّ احلكام الديكتاتوريني يستغلون االنتخاابت ومظاهر الدميقراطية األخرى للتسرت على انتهاكاهتم اببتسامة؟

العقود املاضية. إذا   راقبت وزارة اخلارجية األمريكية ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى انتهاكات حقوق اإلنسان على مدار
ما زالت قمعية كما كانت متاًما، رغم انتشار الدميقراطية    اوكأهنَّ   احلكومات  ستبدوفنظر املرء يف األرقام اليت توصلوا إليها منذ السبعينيات،  

حتذيرية من طرف النشطاء  وقواعد حقوق اإلنسان واحملاكم اجلنائية الدولية واملنظمات الرقابية الدفاعية. أدى ذلك إىل صدور تصرحيات )
احلقوقيني وشامتة من طرف املتشائمني( أبنَّنا قد وصلنا إىل »آخر زمان حقوق اإلنسان« و»غروب قوانني حقوق اإلنسان« و»عامل ما  

 بعد حقوق اإلنسان«.

تباًها ألشكال من األذى مل نكن  ولكنَّ للتقدم طريقة خيفي هبا آاثره، فمع ارتقاء معايريان األخالقية مبرور السنوات، أصبحنا أكثر ان
لنالحظها يف املاضي، وإضافًة إىل ذلك، تشعر املنظمات اليت تقوم بدور النشطاء أبنَّ عليها أن تصرخ دائًما بوجود »أزمة« كي حتافظ  

النشاط احلقوقي كانت   على استمرار الزخم )رغم أنَّ هذه االسرتاتيجية قد أتيت بنتائج عكسية، إذ تشري ضمنًا إىل أنَّ تلك العقود من
( على هذا »مفارقة املعلومات«، فكلما حبثت منظمات  Kathryn Sikkinkإهدارًا للوقت(. تُطلق عاملة السياسة كاثرين سيكينك )

مراقبة حقوق اإلنسان أكثر عن االنتهاكات وحبثت يف أماكن أكثر عن االنتهاكات وصنفت املزيد من األفعال أبهنَّا انتهاكات، وجدت  
ملزيد منها، ولكن إذا مل ندرك زايدة قدرهتا على اكتشاف االنتهاكات، سنتوهم بوجود املزيد من هذه االنتهاكات. حلَّ عامل السياسة  ا

( هذه املعضلة بنموذج رايضي يعادل زايدة البحث والعنيد واإلبالغ عن االنتهاكات  Christopher Farissكريستوفر فاريس )
النتائج اليت توصل إليها يف أربع دول   2-14م الفعلي النتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل. يوض ِّح الشكل رقم  مبرور الوقت ويقد ِّر احلج

 ويف العامل أبكمله. 2014حىت  1949منذ عام  



ل ك ش ل م ا ق 1 ر ق :4-2 قو ن ح ا س ن إل ذ ا ن 1 م 9 4 ىت 9 2 ح 0 1 4 
، الذي يقد ِّر معدل محاية (Fariss 2014)، رسم بياين للمؤشر الذي وضعه فاريس يف دراسة Our World in Data, Roser 2016i املصدر:

واألعوام، والوحدات األخرى احنرافات " هو الوسط احلسايب لكل الدول 0االختفاء. "حوادث اإلنسان من التعذيب والقتل دون حماكمة والسجن السياسي و 
 معيارية.

يعرض الرسم البياين أرقاًما أخرجها منوذج رايضي، لذا علينا أالَّ أنخذ القيم احملددة على حممل الدقة التامة، ولكنها تشري ابلفعل  
سكندانفية كما هو احلال يف بقية  إعيارًا ذهبيًّا حلقوق اإلنسان، وهي دولة مإىل االختالفات واالجتاهات. اخلط األعلى ميث ِّل دولًة تُعد 

مقاييس ازدهار البشرية، والدولة يف هذه احلالة هي النرويج اليت بدأت مبعدل مرتفع وواصلت االرتفاع. نرى خطني متباعدين ميث ِّالن  
نوبية اليت ارتفعت وانتقلت من كوهنا دولة أوتوقراطية ميينية خالل  الكوريتني، الشمالية اليت بدأت مبعدل منخفض وواصلت االخنفاض، واجل

احلرب الباردة إىل نقطٍة أفضل اليوم. وصلت حقوق اإلنسان يف الصني إىل احلضيض خالل الثورة الثقافية مث ارتفعت بعد وفاة ماو  
إجراءات صارمة بعد احتجاجات ساحة تيان آن من،   ووصلت إىل ذروهتا خالل احلركة الدميقراطية يف الثمانينيات قبل أن تتخذ احلكومة

يتجه  إذ رغم أهنَّا ما زالت يف مستوى أعلى كثريًا مما كانت فيه يف حقبة ماو. ولكنَّ املنحىن األهم هو املنحىن الذي ميث ِّل العامل أبكمله، 
 قوس حقوق اإلنسان لألعلى رغم كل انتكاساته.

 

املطلة على آلية التقدم البشري مصري ممارسة    -على حنٍو غري معتاد-ابستمرار؟ من النوافذ الواضحة  كيف يتم حتجيم سلطة احلكومة 
 الدولة املطلقة للعنف، أي قتل مواطنيها عمًدا.

كانت عقوبة اإلعدام من قبل واسعة االنتشار يف كل الدول، وكانت تُطبَّق عقااًب على مئات اجلُنح يف عروض عامة شنيعة من  
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ني من العامة تذكرة جيدة بذلك(. بعد عصر التنوير، توقفت الدول األوروبية عن إعدام  ب واإلذالل )ويُعد صلب يسوع مع لص  التعذي
املواطنني عقااًب على أي جرائم سوى أبشعها، ويف منتصف القرن التاسع عشر، كانت بريطانيا قد خفَّضت عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها  

، وحبثت الدول عن طرق إعدام رحيمة ابلقدر الذي يتناسب مع هذه املمارسة الشنيعة، مثل الشنق.  4إىل  جرمية 222ابإلعدام من 
لة تلو  بعد احلرب العاملية الثانية، عندما أطلق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ثورة إنسانية اثنية، بدأ إلغاء عقوبة اإلعدام متاًما يف دو 

 يف أورواب سوى يف بيالروسيا )روسيا البيضاء(.األخرى، ومل تعُد موجودة اليوم  

( وعقوبة اإلعدام اليوم تنتظر تنفيذ حكم اإلعدام عليها،  3-14انتشر إلغاء عقوبة اإلعدام على نطاٍق عاملي )انظر الشكل رقم 
مُخس دول العامل )يف حني  دولتان أو ثالث دول تلغيها كل عام خالل الثالثة عقود املاضية، ومل يعُد ميارسها سوى أقل من   إذ كانت

اخلاص    حتتفظ تسعون دولًة بعقوبة اإلعدام يف كتب القانون، إالَّ أنَّ أغلبها مل تعدم أحًدا منذ عقٍد على األقل(. يشري مقرر األمم املتحدة
ايل )ال يعين هذا أنَّه  ( إىل أنَّه إذا استمر إلغاء عقوبة اإلعدام ابملعدل احلChristopher Heynsاملعين ابإلعدام كريستوفر هينز )

 .2026يتنبأ أبنَّه سيستمر(، فستتالشى عقوبة اإلعدام من على وجه األرض حبلول عام  

 
ل ك ش ل م ا ق 1 ر ء :4-3 ا غ ل ة إ ب قو م ع ا د ع إل ذ ا ن 1 م 8 6 ىت 3 2 ح 0 1 6 

. ألغت عدة دول 2016من أغسطس عام  15، مت استخراج البياانت يف ويكيبيداي»عقوبة اإلعدام حسب الدولة: التسلسل الزمين لإللغاء«،  املصدر:
ل آخر حالة إلغاء يف أي إقليم خاضع لوال ري السهم إىل  يتها. يشأوروبية عقوبة اإلعدام يف بعض أراضيها قبل الوقت املشار إليه هنا، ولكنَّ اخلط الزمين يسج ِّ

 .Pinker 2011من دراسة  3-4، وهي آخر سنة مرسومة يف الشكل رقم 2008سنة 

تكو ِّن أبرز مخس دول ما زالت تعدم مواطنيها أبعداٍد كبرية انداًي غريبًا، وهي: الصني وإيران )أكثر من ألف سنوايًّ يف كلٍ  منهما(  
خرى  وابكستان والسعودية والوالايت املتحدة، فالوالايت املتحدة متوانية وسط الدول الدميقراطية الثرية يف هذا املنحى كما يف املناحي األ
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  ازدهار البشرية )مثل اجلرمية واحلرب والصحة وطول العمر واحلوادث والتعليم(. تضيء هذه النزعة االستثنائية األمريكية املسار املتعرج  من
الذي ينتقل من خالله التقدم األخالقي من حجٍج فلسفية إىل حقائق على أرض الواقع، وتوض ِّح أيًضا التوتر بني املفهومني اللذين  

ن الدميقراطية: األول هو أنَّ الدميقراطية شكل من أشكال احلكم تتحدد بدقة سلطته يف ممارسة العنف على املواطنني، والثاين  فحصنامها ع
هو أنَّ الدميقراطية شكل من أشكال احلكم ينف ِّذ رغبة أغلبية الشعب. يكمن سبب كون الوالايت املتحدة انشزًا عن غريها يف مسألة  

 .أكثر من الالزما دميقراطية  عقوبة اإلعدام يف كوهن

( يف كتابه عن اتريخ إلغاء عقوبة اإلعدام يف أورواب إىل أنَّ الناس  Andrew Hammelهامل )  أندرويشري الباحث القانوين  
املؤثرة   عقوبة اإلعدام عادلة، فإذا قتلت روًحا، تستحق أن تفقد حياتك. مل تبدأ احلجج   يرونيف معظم األزمنة ويف معظم األماكن    واكان

ضد عقوبة اإلعدام يف الظهور سوى مع التنوير، كانت إحدى هذه احلجج أنَّ تفويض الدولة مبمارسة العنف ال ينبغي أن ينتهك حياة  
 اإلنسان املقدسة، ومن احلجج األخرى أنَّ األثر الرادع الذي هتدف عقوبة اإلعدام إىل حتقيقه ميكن حتقيقه بعقوابت أضمن وأقل وحشيةً.

رت األفكار من طبقة رقيقة من الفالسفة واملثقفني إىل الطبقات العليا املتعلمة، وابألخص أصحاب املهن احلرة مثل األطباء  تقاط
رتاع  واحملامني والُكتَّاب والصحافيني. اندرج إلغاء عقوبة اإلعدام حتت ملٍف يشمل قضااي تقدمية أخرى مبا فيها التعليم اإلجباري وحق االق

العمال، ومت تقديسه وإضفاء هالة »حقوق اإلنسان« عليه وأصبح رمزًا لـ »اجملتمع الذي خنتار العيش فيه واألشخاص الذين  العام وحقوق  
خنتار أن نكوهنم«. حصلت النخبة الداعية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف أورواب على ما أرادته رغم شكوك رجل الشارع ألنَّ الدول 

مشكَّلة من ابحثني   و ِّل آراء رجل الشارع إىل سياساٍت، إذ وضعت قوانني العقوابت يف هذه الدول جلانٌ الدميقراطية األوروبية مل حت
دمة املدنية.  مشهورين، ومرَّرها مشر ِّعون كانوا يرون أهنَّم يشك ِّلون طبقة أرستقراطية طبيعية، وطبَّقها قضاة معيَّنون عملوا طيلة حياهتم يف اخل

وا خالهلما أنَّ البلد مل يسقط يف  أغري ضرورية سوى بعد مرور عقدين من الزمان ر   حبيث يروهنا عقوبة اإلعدام  يف  مغري العامة رأيهيومل 
 .-عقوبة اإلعدام  إلعادة تطبيقستبذل جهوًدا مركزة   الدولةولو كان حدث هذا كانت  -ظالم الفوضى  

ن الشعب وتعمل من أجل الشعب، فتتخذ كل والية على  ولكنَّ الوالايت املتحدة يف كل األحوال أقرب إىل أن تكون حكومتها م
عقوبة اإلعدام سوى يف بعض اجلرائم الفيدرالية مثل اإلرهاب واخليانة، ويصو ِّت عليها املشر ِّعون القريبون من انخبيهم،    نبشأحدة قراراهتا  

ويلتمسها ويوافق عليها يف كثرٍي من الوالايت النواب العموم والقضاة الذين يرتشحون إلعادة انتخاهبم. لدى الوالايت اجلنوبية ثقافة  
تتسم بروح الثأر املربَّر، فمن غري املفاجئ إذًا أنَّ حاالت اإلعدام يف أمريكا ترتكَّز يف جمموعٍة صغرية من الوالايت الشرف القدمية اليت 

 داخل تلك الوالايت.  املقاطعاتاجلنوبية، وهي ابألساس تكساس وجورجيا وميزوري، ويف جمموعٍة صغرية من  

ت املتحدة أيًضا، وعقوبة اإلعدام فيها إىل زوال رغم شعبيتها املستمرة )إذ  ومع ذلك فإن ذلك التيار التارخيي قد اكتسح الوالاي
(، فأبطلت سبع والايت عقوبة اإلعدام خالل العقد املاضي، وعلَّقت ستة عشر والية  2015يف املئة من املواطنني يف عام   61أيدها  

نوات املاضية، وحىت والية تكساس مل تعدم سوى سبعة سجناء  أخرى العمل هبا ومل تنف ِّذ ثالثون والية أي حكم ابإلعدام خالل اخلمس س
تراجع استخدام عقوبة اإلعدام خبطواٍت اثبتة    4-14. يوض ِّح الشكل رقم 2000مقارنًة أبربعني سجينًا يف عام   2016فقط يف عام  

طبق هذا النمط على ما حيدث يف يف أقصى اليمني. وين -قد يكون هو األخري-يف الوالايت املتحدة، يف احنداٍر واضح حنو الصفر 
، اخنفض الدعم الشعيب لعقوبة اإلعدام ألقل من  2016أورواب، فكلما آلت املمارسة إىل الزوال، تشتت الرأي العام بشأهنا، ففي عام  

 يف املئة ألول مرة خالل مخسني عاًما تقريبًا. 50



 

ل ك ش ل م ا ق 1 ر ت :4-4 ال ا م ح ا د ع إل ت يف ا اي ال لو ة ا د ح ت مل ذ ا ن 1 م 7 8 ىت 0 2 ح 0 1 6 
(. التقديرات اخلاصة ابلسكان من مكتب تعداد Death Penalty Information Center 2017مركز املعلومات عن عقوبة اإلعدام ) املصدر:

 Pinkerمن دراسة  4-4، وهي آخر سنة مرسومة يف الشكل رقم  2010(. يشري السهم إىل سنة  US Census Bureau 2017الوالايت املتحدة )
2011. 

املتحدة من عقوبة اإلعدام رغم أنفها تقريبًا؟ نرى يف هذه احلالة مسارًا آخر يسري فيه التقدم األخالقي،    كيف تتخلص الوالايت
راطي  فرغم أنَّ النظام السياسي األمريكي أكثر شعبويًة من األنظمة يف الدول الغربية األخرى، إالَّ أنَّه ما زال غري مماثل للنظام الدميق

 أثينا القدمية )وهو النظام الذي تسبَّب يف إعدام سقراط(. مع التوسع التارخيي لنطاق التعاطف واملنطق، فقد التشاركي املباشر كالنظام يف
واإلعدامات العلنية الغوغائية،   ،وشنق القضاة ،حىت أكثر مشجعي عقوبة اإلعدام محاًسا هلا شهيتهم إلعدام العصاابت دون حماكمة

وأصبحوا يصرون على تنفيذ هذه املمارسة ببعض الكرامة والرعاية. يتطلب هذا وجود جهاز معقد للموت وفريق من امليكانيكيني لتشغيله  
قوبة اإلعدام يف وإصالحه، وعندما تبلى اآللة ويرفض امليكانيكيون صيانتها، تزداد صعوبة إدارهتا وتدعو للتخلص منها. ال تتعرض ع

 أمريكا لإللغاء بقدر ما تتعرض لالهنيار ابلتدريج.

أواًل: أوضحت التطورات يف علم األدلة اجلنائية، وابألخص بصمة احلمض النووي، أنَّه قد مت ابلتأكيد إعدام أشخاص أبرايء، وهو  
على حياة إنسان من السادية الدموية  البشعة  ة القضاء  سيناريو يثري حفيظة حىت أكثر داعمي عقوبة اإلعدام محاًسا. اثنيًا: تطورت عملي

ابألحبال والرصاصات والسيوف مث إىل أدوات القتل اخلفية مثل    -املزعجة-املتمثلة يف الصلب ونزع األحشاء إىل عملية القتل السريعة  
يرفضون القيام بذلك، وترفض شركات األدوية    الغاز والكهرابء وصواًل إىل عملية »طبية زائفة« وهي القتل حبقنٍة مميتة، ولكنَّ األطباء
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توفري العقارات وينزعج الشهود من مشاهد املنازعة خالل احملاوالت الفاشلة. اثلثًا: أصبح البديل األساسي لعقوبة اإلعدام، وهو السجن  
ا: مع اخنفاض معدل جرائم العنف  مدى احلياة، أجدر ابلثقة عندما أصبحت السجون التأديبية احملصنة ضد اهلروب والشغب حُمكمة. رابعً 

)الفصل الثاين عشر(، قلَّت حاجة الناس إىل التدابري القاسية. خامًسا: تالشت حاالت اإلعدام ابإلجراءات املوجزة   نٍ إىل مستوى متد
م بوصفها عملية ابلغة اليت اتسمت هبا احلقب املاضية وحلَّت حملَّها اإلجراءات القانونية طويلة األمد بسبب النظر إىل عقوبة اإلعدا

األمهية. تعادل مرحلة إصدار احلُكم بعد إصدار قرار اإلدانة حماكمًة اثنية، ويؤدي احلكم ابإلعدام إىل عملية طويلة من املراجعات  
فإنَّ تكلفة    واالستئنافات، وهي طويلة لدرجة أنَّ معظم السجناء احملكوم عليهم ابإلعدام ميوتون نتيجة أسباب طبيعية، ويف الوقت نفسه،

ساعات عمل احملامني املكل ِّفني على الدولة تساوي مثانية أضعاف تكلفة السجن مدى احلياة. سادًسا: تسببت الفوارق االجتماعية يف 
  -ن الفقراء والسود حُيكم عليهم ابإلعدام بصورة غري متكافئة مع غريهم )»يُعاَقب من ال ميلكون رأس املال«( و فاملتهم-أحكام اإلعدام  

  -اليت وُك ِّلت مرارًا وتكرارًا بصياغة تربير متسق هلذا الغطاء اجملنون -يف إثقال ضمري الشعب على حنٍو متزايد. وأخريًا: عانت احملكمة العليا  
ت  يف تربير هذه املمارسة وأضعفتها تدرجييًّا، وحكمت يف السنوات األخرية أبنَّ الوالايت ال جيوز هلا إعدام األحداث وذوي اإلعاقا 

 الذهنية ومرتكيب اجلرائم غري القتل، وكادت أن تصدر حكًما مضاًدا لوسيلة احلقن العشوائي ابحلقنة املميتة. يعتقد مراقبو احملاكم أنَّ
 اضطرار القضاة إىل التصدي لنزوة هذه املمارسة املروعة أبكملها واالستشهاد بـ »معايري اآلداب املتطورة« وإلغائها لكوهنا خرقًا حلظر

 لعقوبة القاسية واالستثنائية املذكور يف التعديل الثامن، جمرد مسألة وقت ال أكثر.ا

إنَّ تضافر كل القوى العلمية واملؤسسية والقانونية واالجتماعية على حنٍو غريب من أجل جتريد احلكومة من سلطتها اليت تسمح هلا  
وهو أنَّ احلياة مقدسة،  -ة، أو ببساطٍة أكثر، فإنَّنا نشهد انتشار مبدأ أخالقي  ابلقتل يوحي أبنَّ هناك قوًسا غامًضا ينحين يف اجتاه العدال

وسط جمموعة كرية من املؤسسات واجلهات الفاعلة اليت عليها التعاون إلاتحة تنفيذ عقوبة اإلعدام. ومع ازدايد    -شاقٌ   ءعب  ، إذًافالقتل
وبدقة، فهي تبعد البلد بال هوادة عن االندفاع حنو االنتقام حلياة شخٍص    تطبيق هذه املؤسسات واجلهات الفاعلة هلذا املبدأ ابستمرار

حبياة شخٍص آخر. إنَّ املسارات متشعبة ومتعرجة، واآلاثر تكون بطيئة مث تصبح مفاجئة، ولكنَّ فكرًة من عصر التنوير ميكنها مبرور 
 الزمن أن تغري ِّ العامل.

  



 الفصل الخامس عشر: 
 المساواة في الحقوق

يل البشر إىل معاملة فئات كاملة من البشر اآلخرين كأهنَّم وسيلة لغايٍة ما أو مصدر إزعاج جيب تنحيته جانبًا، تسعى التحالفات  مي
حياول الرجال التحكم يف عمالة املرأة وحريتها ونشاطها اجلنسي،  و القائمة على العرق أو العقيدة إىل أن تطغي على التحالفات املنافسة.  

العنصرية والتمييز على أساس اجلنس  اسَم  ناس انزعاجهم من االختالفات اجلنسية إىل إدانة أخالقية. نطلق على هذه الظواهر ويرتجم ال
عليه  ورهاب املثلية، وهي منتشرة يف معظم الثقافات على مر التاريخ بدرجاٍت خمتلفة، ويشك ِّل التربؤ من هذه الشرور جزءًا كبريًا مما نطلق  

وسيلما    (Seneca Falls)  قصص مؤمتر سينيكا فولز-ة أو املساواة يف احلقوق. إنَّ التوسع التارخيي لنطاق هذه احلقوق  احلقوق املدني
(Selma)  ومظاهرات ستون وول  (Stonewall)-  .ميث ِّل فصاًل مثريًا من قصة تقدم البشرية 

انتهاء   2017كلٌّ منها مؤخرًا بنقاط حتول ابرزة، إذ شهد عام  تواصل حقوق األقليات العرقية واملرأة واملثليني تقدمها، فقد مرت  
فرتتني رائسيتني ألول رئيس أمريكي من أصول إفريقية، وهو إجناز ذكرته السيدة األوىل ميشيل أوابما بطريقٍة مؤثرة يف خطاٍب ألقته يف 

ين ذكيتني  و اه العبيد، وأشاهد ابنيتَّ، فتاتني سودا، فقالت: »أستيقظ كل صباح يف منزٍل بن2016املؤمتر الوطين الدميقراطي يف عام 
مجيلتني تلعبان مع كالهبما يف حديقة البيت األبيض«. وأعقب والية ابراك أوابما ترشح أول امرأة من حزٍب كبري يف انتخاابت الرائسة 

تصبح رئيسة لوال خصائص  سيب وكانت  بعد أقل من قرٍن من السماح لنساء أمريكا ابلتصويت، وفازت أبغلبية ساحقة يف التصويت الشع
ا لعاملنا حىت   ، 2016نوفمرب   8نظام اجملمع االنتخايب الغريبة والنوادر األخرى اليت ميَّزت تلك السنة االنتخابية. يف عامٍل مواٍز ومشابه جدًّ

، بعد أن حكمت 2015وأملانيا(. ويف عام    قد تقود النساء أكثر ثالث دول أتثريًا ونفوذًا يف العامل )الوالايت املتحدة واململكة املتحدة
 احملكمة األمريكية العليا بعدم جترمي النشاط املثلي جنسيًّا ابثين عشر عاًما فقط، كفلت احملكمة حق الزواج للمتحابني من نفس اجلنس.

ويل الذي قطعناه، فمن املسلَّمات من  خيفي آاثره، ويرك ِّز أنصاره على املظامل املتبقية وينسون الشوط الط  هولكنَّ من طبيعة التقدم أن  
هو ما  اآلراء التقدمية وخاصًة يف اجلامعات أنَّنا ما زلنا حنيا يف جمتمٍع يتسم ابلعنصرية والتمييز على أساس اجلنس ورهاب املثلية بشدة، و 

 ل.قد يدل ضمنًا على أنَّ النشاط التقدمي مضيعة للوقت ألنَّه مل حيق ِّق شيئًا بعد عقوٍد من النضا

حرَّضت العناوين اإلخبارية املثرية على إنكار التطورات اليت حدثت فيما خيص احلقوق، مثلما حرَّضت على الصور األخرى من  
رهاب التقدُّم. أدَّت سلسلة من عمليات قتل بعض املشتبه هبم غري املسلحني من األمريكيني من أصول إفريقية على يد بعض رجال 

األمريكيني اليت ذاع صيتها اللتقاط بعضها يف فيديوهات ابستخدام اهلواتف الذكية إىل انتشار إحساس أبنَّ البالد اجتاحتها  الشرطة 
هجمات الشرطة العنصرية على الرجال السود. وأوحت التغطية اإلعالمية للرايضيني الذين اعتدوا على زوجاهتم أو حبيباهتم وحلوادث  

إحدى أبشع اجلرائم يف  2016كثرٍي من الناس أبنَّنا نعاين موجًة عارمة من العنف ضد املرأة. ووقعت يف عام  االغتصاب يف اجلامعات ل
اتريخ أمريكا عندما أطلق عمر متني النار يف ملهى ليلي للمثليني يف أورالندو ممَّا أدَّى إىل قتل تسعة وأربعني شخًصا وإصابة ثالثة  

 ومخسني آخرين.

بداًل من   2016حيث انتفع دوانلد ترامب من النظام االنتخايب األمريكي يف عام  -ديث للعامل الذي حنيا فيه دعَّم التاريخ احل



اإلميان بغياب التقدُّم. تفوَّه ترامب خالل محلته إبهاانت معادية للمرأة ولألمريكيني ذوي األصول الالتينية )اهلسبان(    -هيالري كلينتون
وقد  طاب السياسي األمريكي، وكان أتباعه الذين شجَّعهم يف جتمعاته االنتخابية أكثر عدوانيًة منه.  وللمسلمني خارجة عن قواعد اخل

م البالد يف اجتاه املساواة واحلقوق، أو أن يكشف عن احلقيق ة املرة  عربَّ بعض املعل ِّقني عن قلقهم من أن ميث ِّل انتصاره نقطة حتول يف تقدُّ
 من األساس.  وهي أنَّنا مل حُندِّث أي تقدُّم

دوامة عنيفة أعلى بركة راكدة؟ هل يغري ِّ    ماهلدف من هذا الفصل قياس عمق التيار الذي حير ِّك املساواة يف احلقوق، هل هو وهم؟ أ
عن التقدُّم    اجتاهه بسهولة ويتدفَّق يف االجتاه املعاكس؟ أم أنَّ العدالة تتدفق مثل النهر واالستقامة تتدفق مثل اجملرى القوي؟ وسأهنيه خبامتة

 الذي حدث فيما خيص حقوق أكثر جمموعٍة من البشر يسهل تعرُّضها لألذى، وهي األطفال.

 

ال بد أنَّك قد أصبحت اآلن متشك ًِّكا يف التاريخ الذي تقرأه من عناوين األخبار، وينطبق هذا أيًضا على االعتداءات األخرية يف جمال  
، ومل تزَدد خالل العقود األخرية )حىت اخنفضأنَّ عدد حوادث إطالق النار من جانب الشرطة قد املساواة يف احلقوق، تشري البياانت إىل  

مع تصوير احلوادث اليت تقع ابلفعل ابلفيديو(، ووجدت ثالثة حتليالت مستقلة أنَّ املشتبه هبم من السود ليسوا أكثر عرضًة للقتل على  
الشرطة األمريكيون النار على كثرٍي من الناس، ولكنَّ املشكلة ليست ابألساس مشكلة  يد الشرطة من املشتبه هبم من البيض )يطلق رجال  

  عرقية(. ال خيربان سيل أخبار حوادث االغتصاب ما إذا كان العنف ضد املرأة اآلن أكثر، وهو أمر سيئ، أم أنَّنا هنتم اآلن أكثر ابلعنف
ا ما إذا كانت جمزرة امللهى الليلي يف أورالندو انجتة عن رهاب املثلية أم التعاطف  ضد املرأة، وهو أمر جيد. وحىت يومنا هذا، ال يتَّضح لن

 مع داعش أم دافع حتقيق الشهرة بعد املوت الذي حيف ِّز معظم مرتكيب حوادث إطالق النار.

 Pewلألحباث )ميكن مجع نسخ أولية أفضل عن التاريخ من البياانت عن القيم واإلحصاءات احليوية، فحص مركز بيو 
Research Center آراء األمريكيني فيما خيص العرق والنوع االجتماعي وامليول اجلنسية خالل ربع القرن املاضي، وذكر أنَّ هذه )

سابًقا يف طي النسيان. نرى هذا   ااملواقف خضعت لتحول جوهري جتاه التسامح واحرتام احلقوق، وأصبح التعصب الذي كان منتشرً 
الذي يوض ِّح ردود الفعل على ثالث عبارات ممث ِّلة عن عباراٍت أخرى مذكورة يف استطالعات   1-15ح يف الشكل رقم التحول بوضو 

 الرأي.
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وتوضِّ ح استطالعات الرأي األخرى نفس التحوالت. مل يصبح الشعب األمريكي أكثر حترريًة فحسب، بل إنَّ كل جيل يكون  
. وكما سنرى فإنَّ األشخاص حيتفظون غالبًا بقيمهم عندما يكربون يف السن، لذا فإنَّ أفراد جيل أكثر حترريًة من اجليل الذي يسبقه

 ( األقل تعصبًا من املتوسط على املستوى الوطين ينبؤوننا ابالجتاه الذي ستسري فيه البالد.1980األلفية )املولودين بعد عام  

  التقبليعرض اخنفاًضا يف مستوى التعصب أم اخنفاًضا يف مستوى   1-15قد يتساءل املرء ابلطبع عما إذا كان الشكل رقم 
اجملتمعي للتعصب، مع استعداد عدٍد أقل من الناس لالعرتاف مبواقفهم املشينة يف استطالعات الرأي. لطاملا طاردت هذه املشكلة علماء  

اكتشف مؤشرًا للمواقف يُعد أقرب    (Seth Stephens-Davidowitzاالجتماع، ولكنَّ االقتصادي سيث ستيفنز ديفيدويتز )
ما توصلنا إليه لـ »مصل حقيقة« رقمي، إذ يسأل األشخاص جوجل عن كل فضوٍل أو مصدر قلق أو متعة سرية ميكنك ُتيله والكثري  
مما ال ميكنك ُتيله يف خصوصية لوحات مفاتيحهم وشاشات حواسبهم )تشمل كلمات البحث الشائعة »كيفية زايدة حجم القضيب«  
و»رائحة مهبلي مثل رائحة السمك«(. جيمع جوجل البياانت الكبرية اخلاصة مبا يبحث عنه األشخاص خالل شهور خمتلفة ويف مناطق  

)حبثًا   )زجني( niggerخمتلفة )ابستثناء هوية الباحثني(، وأدوات لتحليلها. اكتشف ستيفنز ديفيدويتز أنَّ عمليات البحث عن كلمة  
ألغلب( ترتبط مبؤشرات أخرى على التعصب العرقي يف خمتلف املناطق، مثل إمجايل أصوات الناخبني اليت  عن نكاٍت عنصرية على ا

اليت كانت أقل من املتوقع ملرشٍح من احلزب الدميقراطي، ويقرتح ستيفنز أنَّ عمليات البحث هذه  2008حصدها ابراك أوابما يف عام  

على المرأة أن تعود إلى  أوافق:
 دورها التقليدي في المجتمع
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ة ا
سب

الن
ال بد أن يكون إلدارات  أوافق: 

المدارس الحق في فصل المعلِّّمين  
الذين يُعرف عنهم أناهم مثليو 

 الجنس
أرى أناه من  ال أوافق:

المقبول أن يتواعد البيض 
 والسود

 



 .قد تستخدم مؤشرًا خفيًّا على العنصرية السرية

 لنستخدمها إذًا لتتبُّع االجتاهات احلديثة فيما يتعلق ابلعنصرية، ولنتتبع التمييز على أساس اجلنس ورهاب املثلية سرًّا أيًضا. خالل
ومثليي اجلنس املتشبهني ابلنساء شائعة يف التليفزيون    *البولنديني األغبياء والسيدات اخلرقاوات والُلثغ عنفرتة مراهقيت كانت النكات  

والرسوم اهلزلية يف الصحف، أمَّا اليوم فهي أمر حمظور يف وسائل اإلعالم الرئيسية. ولكن هل ما زالت النكات املتعصبة وسيلة ترفيه  
اه هذه النكات ابإلهانة أو الوصم أو امللل  خاصة سرية؟ أم أنَّ املواقف اخلاصة تغريت كثريًا لدرجة أنَّ األشخاص أصبحوا يشعرون جت

 اإلجابة عن هذا السؤال. 2-15منها؟ يوض ِّح الشكل رقم 
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" )نكات bitch jokes" )نكات عن الزنوج( و"nigger jokes، البحث عن "(www.google.com/trends)مؤشرات جوجل  :املصدر

، ابلنسبة لكم البحث اإلمجايل. البياانت )اليت مت  2017حىت  2004" )نكات عن الشواذ(، يف الوالايت املتحدة منذ fag jokesات( و"عن العاهر 
( مقسَّمة حسب الشهر، وموضَّحة يف صورة نسبة مئوية ألكثر الشهور حبثًا لكٍل من عبارات البحث مث مت حساب 2017يوليو  22احلصول عليها بتاريخ 

 سطها من شهور كل عام، ومتهيدها.متو 

تشري املنحنيات إىل أنَّ األمريكيني ليسوا أكثر خجاًل من االعرتاف ابلتعصب ممَّا كانوا سابًقا فحسب، بل إهنَّم ال جيدونه ممتعًا  
ع على-بنفس القدر يف مساحاهتم اخلاصة أيًضا، وعلى عكس اخلوف من أنَّ صعود ترامب يعكس  التعصب، تواصل   -أو يشج ِّ

 .2017وفرتة تنصيبه رئيًسا يف بداية    2016و 2015املنحنيات اخنفاضها خالل فرتة شهرته قبل االنتخاابت يف عامي  
 

 المترجمة. -األلثغ هو من يخطئ نطق حرٍف أو أكثر فينطق السين ثاءً على سبيل المثال.  * 

النكات التي 
تتسم بالتمييز  
على أساس 
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 النكات التي تتسم برهاب المثلية 



الرتاجع يف مستوايت التعصب بسبب التغري يف هوية   تقل ِّل من قدرنبَّهين ستيفنز ديفيدويتز إىل أنَّ هذه املنحنيات على األرجح  
، كان أغلب مستخدمي جوجل من الشباب وسكان  2004رك جوجل، فعندما بدأت هذه السجالت يف عام  من يبحث ابستخدام حم

املدن، إذ يتأخر كبار السن وسكان الريف غالبًا يف استخدام التكنولوجيا، وإذا كانوا هم من يبحثون ابستخدام التعبريات املهينة أكثر  
م النسبة يف السنوات ال الحقة وخيفي مدى الرتاجع يف مستوايت التزمُّت. ال يسج ِّل جوجل أعمار الباحثني  من غريهم، كان هذا سيضخ ِّ

ص ِّبة  أو مستوايهتم التعليمية، ولكنَّه يسج ِّل مواقعهم اجلغرافية. أكَّد ستيفنز ديفيدويتز، ردًّا على استفساري، أنَّ عمليات البحث املتع
ن وذوي املستوايت التعليمية األقل، فمجتمعات املسن ِّني املتقاعدين أكثر مياًل  كانت جُترى غالبًا من مناطق معظم سكاهنا من كبار الس

للبحث عن »نكات عن الزنوج« بسبعة أضعاف وأكثر مياًل للبحث عن »نكات عن الشواذ« بثالثني ضعًفا من بقية سكان البالد  
نكات عن العاهرات«(. حصل ستيفنز ديفيدويتز  ال يوف ِّر بياانت عن »ال  Google AdWords)وأخربين أبسٍف أنَّ جوجل أدووردز  

اليت تتبع عمليات البحث اليت جيريها األفراد )ولكنَّها ال تتبَّع هوايهتم ابلطبع(   AOLأيًضا على كنٍز من بياانت البحث اخلاصة بشركة  
" niggerيبحث عن كلمة "فئًة مندثرة، فالشخص الذي   نعلى عكس جوجل، وأكَّدت هذه املوضوعات أنَّ العنصريني رمبا يكونو 

كبار السن البحث عنها مثل »الضمان االجتماعي« و»فرانك سيناترا«. كان    حيب)زجني( يبحث غالبًا أيًضا عن موضوعات أخرى 
اليت االستثناء األساسي هو جمموعة ضئيلة من املراهقني الذين حبثوا عن مواقعة احليواانت وفيديوهات الذبح وقطع الرأس واملواد اإلابحية  

تشمل أطفااًل، وأي شيء ال يفرتض أن يبحث املرء عنه. ولكن فيما عدا هؤالء الشباب املتجاوزين للحدود )ولطاملا ُوجد شباٌب  
يرتاجع مع الشباب، مما يعين أنَّنا ميكن أن نتوقع تراجعه أكثر عندما  و كهؤالء(، فإنَّ التعصُّب يف املساحات اخلاصة يرتاجع مبرور الوقت 

 تزم ِّتون املسنُّون الساحة لفئاٍت أقل تعصُّبًا.يرتك امل

املستوايت التعليمية األقل )وُهم رجاٌل بيض ابألساس(    وحىت حيني ذلك الوقت، رمبا لن حيرتم هؤالء األشخاص األكرب سنًّا وذو 
ا من طبيعة التيار السائد، بل  احلظر املفروض على العنصرية والتمييز على أساس اجلنس ورهاب املثلية، وهي األمور اليت أصبح حظره

منها بوصفها »لباقة سياسية«. يستطيع هؤالء األشخاص اليوم لقاء بعضهم بعًضا على اإلنرتنت واالحتاد وراء زعيٍم   يهزؤونورمبا 
ى حنٍو أفضل . وكما سنرى يف الفصل العشرين، ميكننا فهم جناح ترامب وجناح الشعبويني اليمينيني يف دوٍل أوروبية أخرى علدمياغوجي

إذا نظران إليه بوصفه حشًدا جملموعة دميوغرافية خاسرة ومتناقصة يف ظل مشهد سياسي يتسم ابالستقطاب، بداًل من أن ننظر إليه بوصفه  
 للحركة اليت تطالب منذ قرٍن ابملساواة يف احلقوق.  ئًامفاج   انقالابً 

 

اصة  ال يظهر التقدُّم يف املساواة يف احلقوق يف نقاط التحول السياسية البارزة ومؤشرات اآلراء فحسب، وإمنَّا يظهر أيًضا يف البياانت اخل
يف املئة يف عام   27.6إىل  1960يف املئة يف عام   55حبياة األشخاص، إذ اخنفض معدل الفقر بني األمريكيني من أصل إفريقي من  

 75.6سنة( إىل  17.6)أقل من متوسط العمر املتوقع للبيض بـ  1900سنة يف عام   33فع متوسط العمر املتوقع من ، وارت2011
سنوات(، فاألمريكيون من أصل إفريقي الذين يبلغون عمر  3)أقل من متوسط العمر املتوقع للبيض أبقل من  2015سنة يف عام 

 45ن أقراهنم من البيض. اخنفض معدل األمية بني األمريكيني من أصل إفريقي من  م أطولالسادسة واخلمسني ما تزال أمامهم سنوات  
إىل صفر يف املئة تقريبًا اليوم. والفجوة العرقية بني األطفال يف االستعداد لاللتحاق ابملدارس يف انكماش، كما   1900يف املئة يف عام  

 ا سنرى يف الفصل الثامن عشر.سنرى يف الفصل التايل، وكذلك الفجوة العرقية يف السعادة كم



اخنفض العنف العنصري الواقع على األمريكيني من أصل إفريقي اخنفاًضا هائاًل يف القرن العشرين بعد أن كان حداًث عادايًّ يف  
كثر منذ  املدامهات الليلية وحاالت اإلعدام دون حماكمة )وكانت حتدث ثالث مرات أسبوعيًّا يف مطلع القرن العشرين(، مث اخنفضت أ

)مل يُكن من بني هذه   3-15كما يوض ِّح الشكل رقم   1996بدأ مكتب التحقيقات الفيدرايل يدمج يف تقاريره جرائم الكراهية يف عام  
اجلرائم جرائم قتل سوى حفنة قليلة، مثل جرمية قتل واحدة أو ال جرائم قتل على اإلطالق يف معظم األعوام(. ال ميكن لوم ترامب على  

)آخر السنوات املتاح عنها بياانت(، مبا أهنَّا موازية للزايدة يف جرائم العنف يف ذلك العام   2015البسيطة اليت حدثت يف عام الزايدة  
 (، إضافًة إىل أنَّ جرائم الكراهية تعرب عن معدالت اخلروج على القانون أكثر مما تعرب عن تصرحيات السياسيني. 2-12)انظر الشكل رقم  
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، وهي آخر سنة موضحة 2008(. يشري السهم إىل سنة Federal Bureau of Investigation 2016bمكتب التحقيقات الفيدرايل ) :املصدر
 .Pinker 2011من دراسة  4-7يف الشكل رقم 

أنَّ جرائم الكراهية ضد اآلسيويني واليهود والبيض قد قلَّت أيًضا، ورغم االدعاءات أبنَّ اإلسالموفوبيا   3-15يوض ِّح الشكل رقم  
الكراهية اليت تستهدف املسلمني مل يتغريَّ كثريًا ابستثناء االرتفاع الذي حدث مرة واحدة قد انتشرت كثريًا يف أمريكا، إالَّ أنَّ معدل جرائم  

بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب والزايدات اليت تلت اهلجمات اإلرهابية اإلسالمية األخرى مثل اهلجمات اليت وقعت يف ابريس  
متاحة، لذا   2016 تُكن بياانت مكتب التحقيقات الفيدرايل لعام  . حىت حلظة كتابة هذا الكتاب مل2015يف عام   برانردينووسان 

فإنَّ قبول االدعاءات واسعة االنتشار بظهور طفرة »ترامبية« من جرائم الكراهية يف ذلك العام سابٌق ألوانه. أتيت هذه االدعاءات من  
ورصد ال مصلحة هلا يف هذه االدعاءات، وكانت  منظمات املناصرة اليت يعتمد متويلها على اختالق اخلوف وليست مجاعات مراقبة  

بعض احلوادث اليت وقعت خدعًا ساخرة وكان كثرٌي منها انفعاالت فظة وليست جرائم فعلية. إذًا ففيما عدا التغريات البسيطة املرتبطة  
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 مستوايت جرائم الكراهية تتجه إىل أسفل.فإن   ابجلرائم وبفرتات ما بعد احلوادث اإلرهابية،  

وضع النساء يف اجتاٍه صاعٍد أيًضا. يف طفوليت، مل تُكن النساء األمريكيات يف معظم الوالايت تستطيع أخذ قرٍض أو حيازة  إنَّ 
بطاقة ائتمان أبمسائهن، وكان عليهن البحث عن الوظائف يف قسٍم خمصص لإلانث من اإلعالانت املبوبة، ومل يُكن ابستطاعتهن توجيه  

يف املئة من القوة العاملة وأغلبية طالب اجلامعات. أفضل طريقة    47الغتصاب. أمَّا اليوم فتشك ِّل السيدات  اهتامات رمسية ألزواجهن اب
لقياس مستوايت العنف ضد املرأة هي الدراسات االستقصائية لضحااي اإليذاء، ألهنَّا تتحايل على مشكلة قلة تبليغ الشرطة ابجلرائم،  

الغتصاب والعنف ضد الزوجات واحلبيبات يف اخنفاٍض منذ عقوٍد ووصلت اآلن إىل ُربع مستوى  وتوض ِّح هذه األدوات أنَّ معدالت ا
عنا حقيقة أنَّ زايدة  كن(. ما زالت هذه اجلرائم حتدث بعدٍد كبري، ول4-15ذروهتا يف املاضي أو أقل )الشكل رقم  ينبغي أن تشج ِّ

إىل تقدم ملموس ميكن قياسه، مما يعين أن مواصلة هذا  توف وإمنَّا أدَّاالهتمام بقضية العنف ضد املرأة ليست جمرد وعظ أخالقي أج 
 االهتمام قد يؤدي إىل تقدم أكرب.

ل ك ش ل م ا ق 1 ر ب :5-4 ا ص ت غ ال ف ا ن ع ل ا ي و سر أل ت يف ا اي ال لو ة ا د ح ت مل ذ ا ن 1 م 9 9 ىت 3 2 ح 0 1 4 
 ،(National Crime Victimization Survey)الدراسة االستقصائية الوطنية لضحااي اجلرائم مكتب إحصاءات وزارة العدل األمريكية،   :املصدر

متها جينيفر ترومان )http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=nvatأداة حتليل اإليذاء،  ( من Jennifer Truman، وبياانت إضافية قدَّ
، وهو آخر عام 2005مكتب إحصاءات وزارة العدل. ميث ِّل اخلط الرمادي »العنف من الشريك احلميم« الذي وقعت ضحاايه اإلانث. يشري السهم إىل عام 

 .Pinker 2011، من دراسة 10-7، وهو آخر عام موضَّح يف الشكل رقم 2008، و13-7موضَّح يف الشكل رقم 

ال توجد أي صورة حتمية من صور التقدم، ولكنَّ التآكل التارخيي للعنصرية والتمييز على أساس اجلنس ورهاب املثلية أكثر من  
جمرد تغيرٍي يف األسلوب، بل يبدو أنَّه حدث بقوة دفع تيار احلداثة كما سنرى. خيتلط األشخاص يف اجملتمع العاملي أبنواٍع أخرى من  

وجيدون أنفسهم يف مركٍب واحد معهم، وجيعلهم هذا غالبًا أكثر تعاطًفا معهم. وعندما يكون الناس مضطرين إىل   الناس ويعملون معهم

 العنف ضد الزوجات والحبيبات

 االغتصاب واالعتداء الجنسي
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بعد التدقيق  سينهار   أي تربير    فإن  تربير طريقة تعاملهم مع اآلخرين بداًل من التسلُّط عليهم بدافع اجلمود الغريزي أو الديين أو التارخيي،  
ر الفصل العنصري وقصر حق التصويت على الرجال وجترمي املثلية اجلنسية، فقد حاول الناس الدفاع عن هذه األمور  فيه. يتعذر حقًّا تربي

 يف العصور اليت حدثت فيها، وفشلوا.

دام  تستطيع هذه القوى االنتصار على املدى البعيد حىت على االنتكاسة الشعبوية. يعطينا الزخم العاملي الدافع حنو إلغاء عقوبة اإلع
عملية  )الفصل الرابع عشر(، رغم جاذبيتها القدمية على املستوى الشعيب، درًسا يف الطرق غري املرتبة اليت حيدث هبا التقدم، فاألفكار غري ال

دَّم  أو اليت يتعذر تربيرها تفشل يف مسريهتا، وُترج عن نطاق اخليارات احملتملة حىت لدى من يظنون أهنَّم يفك ِّرون يف املستحيل، ويتق 
د املتطر ِّفون السياسيون لألمام رغًما عن أنوفهم. ولذا فإنَّه حىت يف ظل أكثر احلركات السياسية رجعيًة يف اتريخ أمريكا احلديث، مل جن

 دعوات إلعادة تطبيق قوانني جيم كرو أو إلغاء حق النساء يف التصويت أو إعادة جترمي املثلية اجلنسية.

 

 1950قي يف تراجٍع، ليس يف الغرب فقط وإمنَّا يف مجيع أحناء العامل. كان لدى نصف دول العامل تقريبًا يف عام  إنَّ التعصُّب اإلثين والعر 
كان لدى أقل من مُخس الدول   2003قوانني متييزية ضد األقليات اإلثنية أو العرقية )مبا يشمل ابلطبع الوالايت املتحدة(، ولكن يف عام  

األقليات احملرومة من حقوقها. وجد استطالع ضخم   دعمتالدول ذات سياسات اإلجراءات اإلجيابية اليت وغلبتها عدداً قوانني كهذه،  
( على إحدى وعشرين دولة متقدمة وانمية أنَّه يف كل دولة، يقول  World Public Opinionأجرته منظمة الرأي العام العاملي )

املهم التعامل مع األشخاص الذين ينتمون إىل أعراق وإثنيات وأداين خمتلفة على قدم يف املئة منهم( إنَّه من   90أغلبية املشاركني )حوايل  
ة هي األقل  املساواة. على الرغم من جلد الذات املعتاد الذي ميارسه املثقفون الغربيون فيما خيص العنصرية الغربية، إالَّ أنَّ الدول غري الغربي

يف املئة منهم   76يف املئة من املشاركني املساواة العرقية، وأيَّد   59ع يف أدىن القائمة، أيَّد تساحمًا، ولكن حىت يف اهلند، الدولة اليت تق
 املساواة الدينية.

سوى يف دولٍة واحدة هي   1900وهذا التقدُّم عاملي أيًضا فيما خيص حقوق املرأة، فلم يُكن حيق للنساء التصويت يف عام 
ويت يف كل دولة حيق للرجال التصويت فيها عدا دولة واحدة هي مدينة الفاتيكان. تشك ِّل النساء  نيوزيلندا، أمَّا اليوم فيحق هلن التص

يف املئة من القوة العاملة على مستوى العامل وأكثر من مُخس أعضاء الربملاانت الوطنية. وجد كلٌّ من منظمة الرأي العام العاملي   72
يف املئة من املشاركني يف استطالعاهتم يؤمنون ابملساواة الكاملة بني الرجال والنساء،   85ومشروع بيو للمواقف العاملية أنَّ أكثر من 

 يف املئة يف املكسيك واململكة املتحدة.   98يف املئة يف ست دول ذات أغلبية مسلمة و  88يف املئة يف اهلند و  60وترتاوح املعدالت بني  

الاًن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، ومنذ ذلك احلني، طبَّقت معظم  إع 1993تبنَّت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  
الدول قوانني ومحالت توعية للحد من االغتصاب والزواج القسري وزواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية وجرائم الشرف والعنف  

إالَّ أهنَّا تدعو إىل التفاؤل على املدى البعيد. إذ أدَّت  األسري واألعمال الوحشية يف ظل احلروب، ورغم أنَّ بعض هذه املقاييس ضعيفة،  
يف املاضي إىل اخنفاضات هائلة يف مستوايت العبودية واملبارزة وصيد احليتان    -حىت اليت بدأت كمجرد آمال حبتة-العاملية    اإلدانةمحالت  

لعنصرية والتجارب النووية يف الغالف اجلوي. وتشويه األعضاء  وحتجيم األقدام والقرصنة والقرصنة التفويضية واحلروب الكيميائية والتفرقة ا
والعراق    اإندونيسيالتناسلية لإلانث مثاٌل على ذلك، فرغم أنَّ بعض الناس ما زالوا ميارسونه يف تسع وعشرين دولة إفريقية )إضافًة إىل 



ؤمنون بضرورة وقفه، واخنفضت معدالت ممارسته خالل الثالثني  واهلند وابكستان واليمن(، إالَّ أنَّ أغلبية الرجال والنساء يف تلك الدول ي
واج  عاًما املاضية مبقدار الثُلث. أيَّد الربملان اإلفريقي الذي يتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان حظر هذه املمارسة، إضافًة إىل ز 

 .2016األطفال، يف عام  

كانت املمارسات اجلنسية املثلية جرمية يف كل دول العامل تقريبًا، مث صاغ كلٌّ  وحقوق املثليني من األفكار األخرى اليت حان وقتها.  
من مونتسكيو وفولتري وبنتام أول حجة تقول إنَّ أي سلوك بني شخصني ابلغني ابلرتاضي ال خيص أي شخٍص آخر يف عصر التنوير،  

ة، وازداد عدد هذه الدول مع ثورة حقوق املثليني يف سبعينيات القرن  وبعد ذلك بفرتٍة قصرية، أهنت دوٌل قليلة متناثرة جترمي املثلية اجلنسي
املاضي. رغم أنَّ املثلية اجلنسية ما زالت تُعد جرميًة يف أكثر من سبعني دولة )وجرمية يُعاقب عليها ابإلعدام يف إحدى عشرة دولة 

االجتاه العاملي يواصل مساره حنو التحرير، بتشجيع األمم   إسالمية(، ورغم الرتاجع الذي حدث يف روسيا وعدة دول إفريقية، إالَّ أنَّ
اخلط الزمين، فخالل السنوات الستة املاضية، أسقطت مثاين دول  5-15املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان كافة. ويوض ِّح الشكل رقم 

 إضافية املثلية اجلنسية من قوانينها اجلنائية.

ل ك ش ل م ا ق 1 ر ء :5-5 ا هن مي إ ة جتر ي ل ث مل ة ا ي س ن جل ذ ا ن 1 م 7 9 ىت 1 2 ح 0 1 6 
، ويكيبيدايحصلت على التواريخ اخلاصة بستة عشر دولة أخرى من »حقوق املثليني حسب الدولة أو اإلقليم«،  .Ottosson 2006, 2009 :املصدر
، 2009. مل يُدرج أيٌّ من املصدرين التواريخ اخلاصة بستة وثالثني دولة أخرى تسمح حاليًا ابملثلية اجلنسية. يشري السهم إىل سنة 2016يوليو  31بتاريخ 

 .Pinker 2011من دراسة  23-7حة يف الشكل رقم وهي آخر سنة موضَّ

اقتبس  قد يبدو التقدم العاملي املناهض للعنصرية والتمييز على أساس اجلنس ورهاب املثلية، حىت بتعثُّره وانتكاساته، وكأنَّه اكتساح شامل.  
أبنَّه   مارتن لوثر كينج يف إحدى املرات الصورة اليت رمسها املؤيد إللغاء العنصرية ثيودور ابركر لقوٍس ينحين ابجتاه العدالة، واعرتف ابركر

يم 
جر

ت ت
أنه

ي 
 الت

ول
الد

دد 
ع

سية
جن

ة ال
ثلي

الم
 



اه  مل يستطِّع رؤية القوس أبكمله ولكنَّه يتنبأ به بوجدانه. هل هناك طريقة أكثر موضوعية ملعرفة ما إذا كان هناك قوس اترخيي ينحين ابجت
 العدالة؟ وإن كان هناك ابلفعل قوس كهذا، فما الذي حينيه؟

يف املئة تقريبًا   90كثر من مخس وتسعني دولة تشمل  ألف شخص يف أ 150الذي استطلع آراء -يُقد ِّم لنا مسح القيم العاملية  
حملًة عن القوس األخالقي. اقرتح عامل السياسة كريستيان ويلزيل )تكملًة لتعاونه مع رون إجنلهارت    -من سكان العامل على مدار عدة عقود

أنَّ تكون عملية التحديث قد حفَّزت ظهور »القيم التحررية«،    (Freedom Rising)  شروق احلريةوبيبا نوريس وغريمها( يف كتابه  
فمع حتول اجملتمعات من كوهنا زراعية إىل صناعية مث إىل معلوماتية، يصبح مواطنوها أقل قلًقا بشأن صد األعداء واملخاطر الوجودية 

هها حنو حريٍة أكرب ألنفسهم ولغريهم.    األخرى وأكثر تلهًفا للتعبري عن مبادئهم والبحث عن فرصهم يف احلياة. يغري ِّ هذا من قيمهم ويوج ِّ
( اخلاصة ابلتسلسل اهلرمي لالحتياجات، وهي  Abraham Maslowيتَّسق هذا التحول مع نظرية عامل النفس أبراهام ماسلو )

األخالق«(. يبدأ الناس يف إعطاء  تتدرج من البقاء واألمان إىل االنتماء، والتقدير، وحتقيق الذات )ومع تعبري برخيت: »الطعام أواًل مث 
يري.  األولوية للحرية على األمن، وللتنوع على التماثل، ولالستقاللية على السلطة، ولإلبداع على االنضباط، وللفردانية على االمتثال للمعا 

( )وليس  liberationو»التحرير« )  (libertyيُطلق على القيم التحررية أيًضا القيم الليربالية، ابملعىن التقليدي املرتبط بـ »احلرية« )
 املعىن املرتبط ابليسار السياسي(.

استنبط ويلزيل طريقًة لتقييم االلتزام ابلقيم التحررية برقٍم واحد، بناًء على اكتشافه أنَّ اإلجاابت عن جمموعٍة من موضوعات  
ات التاريخ والثقافة املشرتكني. تشمل هذه االستطالع ترتبط بعضها ببعض على األرجح لدى خمتلف األشخاص والدول واملناطق ذ

املوضوعات املساواة بني اجلنسني )ما إذا كان األشخاص يشعرون أبنَّه ال بد أن يكون للنساء حق متكافئ يف الوظائف والقياد السياسية  
واإلجهاض خيارات هلا مربر أم ال(  والتعليم اجلامعي أم ال( واخليارات الشخصية )ما إذا كانوا يشعرون أبنَّ الطالق واملثلية اجلنسية

عمل  والصوت السياسي )ما إذا كانوا يعتقدون أنَّه ال بد أن تُكفل لألشخاص حرية التعبري والرأي يف احلكومة واجملتمعات احمللية وأماكن ال
مستقلني ومبدعني(. والرتابط  أم ال( وفلسفة تنشئة األطفال )ما إذا كانوا يشعرون بضرورة تشجيع األطفال على أن يكونوا مطيعني أم 

فاإلجهاض ابألخص يفر ِّق بني األشخاص الذين يتفقون على كثرٍي من املوضوعات  -بني هذه املوضوعات أبعد ما يكون عن املثالية  
 ولكنَّها جتتمع سوايًّ غالبًا، وتتنبأ سوايًّ ابلكثري من األمور يف دولٍة ما.  -األخرى

ية يف القيم، علينا أن نتذكَّر أنَّ مرور الوقت ال يقتصر على قلب صفحات الرزانمة، إذ كلما مر  قبل أن ننظر إىل التغريات التارخي
الوقت، كرُب األشخاص سنًّا، مث ميوتون يف النهاية وحيل حملهم جيٌل جديد. إذًا فأي تغيري علماين )اترخيي أو طويل األمد( يف السلوك  

ا االجتاه نتيجة أثر الفرتة: كتغيري يف الزمن أو روح العصر أو املزاج الوطين الذي يرتقي  البشري قد حيدث لثالثة أسباب، فقد يكون هذ
بكل مناحي احلياة أو يتسبب يف احندارها. وقد يكون نتيجة السن )أو دورة احلياة(: فاإلنسان يتغري عندما ينتقل من مرحلة الرضيع  

 إىل القاضي ذي البطن املمتلئة مثاًل وهكذا. ومبا أنَّ معدل املواليد يف أي دولة يتعرض  الباكي إىل الطالب املتذم ِّر مث إىل العاشق املتنهد مث
 لو  ملراحل ارتفاع واخنفاض، فإنَّ متوسط عدد السكان سيتغريَّ تلقائيًّا مع تغريُّ نسبة الشباب واألفراد يف منتصف العمر واملسن ِّني، حىت

ا، قد يكون االجتاه نتيجة الفئة العمري )أو اجليل(: فاألشخاص املولودون يف فرتٍة معينة رمبا  كانت القيم السائدة يف كل سنٍ  اثبتة. وأخريً 
تُطبع عليهم مسات تصحبهم طوال حياهتم، وسيعكس املتوسط املزيج املتغري ِّ من الفئات العمرية مع خروج اجليل من املرحلة ودخول اجليل  

لفرتة والفئة العمرية عن بعض متاًما، ألنَّه مع انتقال كل فرتة إىل الفرتة التالية، تكرُب كل فئة  التايل فيها. من املستحيل فصل آاثر السن وا
عمرية سنًّا، ولكن ميكننا استنباط أنواع التغيري الثالث منطقيًّا بقياس إحدى السمات لدى السكان يف فرتات متعددة وفصل البياانت  



 ة.اخلاصة ابلفئات العمرية املختلفة يف كل فرت 

مسار القيم   6-15لننظر أواًل إىل اتريخ الدول األكثر تقدًما كدول أمريكا الشمالية وغرب أورواب والياابن. يوض ِّح الشكل رقم 
  التحررية على مدار قرٍن، فهو يرسم البياانت اليت مجعتها استطالعات آراء أشخاٍص ابلغني )ترتاوح أعمارهم بني مثانية عشر عاًما ومخسة

)تنقسم الفئات العمرية   1980و1895( واليت متث ِّل فئات عمرية مولودة بني عامي 2005و 1980عاًما( على فرتتني )ومثانني 
 1925، واجليل الصامت املولود بني عامي 1924و 1900أو اجليل األعظم املولود بني عامي  GIلألمريكيني عادًة إىل جيل 

، وجيل األلفية  1979و 1965، واجليل إكس املولود بني عامي 1964و 1946، وجيل طفرة املواليد املولود بني عامي 1945و
ذين أجري ل(. الفئات العمرية مرتبة على طول احملور األفقي حسب سنة امليالد، وكلٌّ من العامني ال2000و 1980املولود بني عامي  

واليت متتد على نفس الشاكلة وصواًل إىل أفراد  - 2014إىل   2011فيهما استطالع الرأي موضَّح ابلرسم على اخلط )البياانت من عام  
 (.2005مشاهبة لبياانت عام   -1996جيل األلفية املولودين يف عام  

 
ل ك ش ل م ا ق 1 ر م :5-6 ي ق ل ة ا ي ل ا يرب ل ل رب ا من ع لز ل، ا ا ي ج أل ا ن يف و ا د ل ب ل ة ا م د ق ت مل ذ ا ن 1 م 9 8 ىت 0  ح

2 0 0 5 
بياانت مسح القيم العاملية من أسرتاليا وكندا وفرنسا وأملانيا الغربية وإيطاليا والياابن وهولندا والنرويج والسويد  .Welzel 2013, fig. 4.1 :املصدر

 واململكة املتحدة والوالايت املتحدة )كل دولة موزونة بقدٍر متساٍو(.

فرغم كل احلديث عن االنتكاسات اليمينية  يعرض الرسم اجتاًها اترخييًّا اندرًا ما نقد ِّره يف وسط ضجيج اجلداالت السياسية، 
حًقا(.  والرجال البيض الغاضبني، إالَّ أنَّ قيم الدول الغربية تزداد حترُّرًا بوترية اثبتة )وهو أحد أسباب غضب هؤالء الرجال، كما سنرى ال
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)ممَّا يوض ِّح أنَّ اجلميع ازداد حترُّرًا   1980أعلى من ذلك الذي ميث ِّل نتائج استطالع عام   2005اخلط الذي ميث ِّل نتائج استطالع عام  
جيال األكرب(،  مبرور الوقت( وارتفع املنحنيان كلَّما اجتها إىل اليمني )ممَّا يوض ِّح أنَّ األجيال األصغر يف الفرتتني كاان أكثر حترُّرًا من األ

من املنحنيني على مدار اخلمسة وعشرين عاًما وكل مرحلة وكان هذا االرتفاع كبريًا، إذ بلغ حوايل ثالثة أرابع االحنراف املعياري لكلٍ   
 2016جيلية مدهتا مخسة وعشرين عاًما )وال يلقى هذا االرتفاع التقدير الكايف أيًضا، إذ أوضح استطالع رأي أجرته شركة إبسوس عام  

إىل التحفُّظ االجتماعي(. يعرض الرسم البياين اكتشافًا  أنَّ الناس يف كل دولة متقدمة تقريبًا يظنون أنَّ املواطنني اآلخرين مييلون أكثر منهم  
ارتداد جمموعة متزايدة من الشباب املتحر ِّرين إىل التحفُّظ كلما تقدَّم هبم العمر. إذ لو كان هذا ال تعكس حرًجا وهو أنَّ التحررية 

خطٌّ رأسي ميث ِّل فئة   2005ىن الذي ميث ِّل عام صحيًحا، لرتافق املنحنيان بداًل من أن يكون أحدمها أعلى من اآلخر، والخرتق املنح
عاكًسا التحفُّظ لدى كبار السن بداًل من القيمة الكبرية اليت نراها واليت تعكس روح العصر األكثر حترُّرًا. فالشباب  أدىن  عمرية ما بقيمة  

 مَّل يف مستقبل التقدم يف الفصل العشرين.حيتفظون بقيمهم التحرُّرية مع تقدُّمهم يف السن، وسنعود إىل هذا االكتشاف عندما نتأ

الذين  و الدول الغربية اليت ُتطت احلقبة الصناعية    املرف هني يف  سكانالمن    6-15أتيت االجتاهات التحرُّرية املوضَّحة يف الشكل رقم  
 ةوتسعني دولة املشمول  اخلمسَ يقودون سيارات الربيوس وحيتسون الشاي ويتناولون الطعام الصحي، فماذا عن بقية البشر؟ مجع ويلزيل  

يف مسح القيم العاملية يف عشر مناطق جيمع بني كلٍ  منها اتريٌخ وثقافات مشرتكة، واستغل أيًضا غياب أثر دورة احلياة لقياس القيم  
أربعني عاًما من التحرُّرية يف ، مع تعديلها ملراعاة آاثر 2000التحرُّرية أبثٍر رجعي، فالقيم اليت متث ِّل شخًصا كان يبلغ ستني عاًما يف عام  

اجتاهات القيم    7-15. يوض ِّح الشكل رقم 1960بلده أبكمله، متنحنا تقديرًا معقواًل للقيم اليت متث ِّل شخًصا يبلغ عشرين عاًما يف عام  
ة يف كل بلٍد )مثل الطفرة الواضحة  الليربالية يف مناطق خمتلفة من العامل على مدار مخسني عاًما تقريبًا، وجيمع بني آاثر روح العصر املتغري ِّ 

ة )االرتفاع يف كل منحىن(.6-15بني املنحنيني يف الشكل رقم   ( والفئات العمرية املتغري ِّ
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مها ويلزيل. حُتسب تقديرات القيم Welzel 2013, fig. 4-4مسح القيم العاملية، كما حلله ويلزيل يف دراسته  :املصدر ، بعد حتديثه ابلبياانت اليت قدَّ

ئة العمرية لكل مشارك وسنة االستطالع وأثر الفرتة اخلاص بكل دولة. متث ِّل العناوين التحرُّرية يف كل دولة لكل عام لعينة افرتاضية ذات عمٍر اثبت بناءً على الف
تسمية بعض املناطق كما يلي: رموزًا جغرافية للمناطق اليت حدَّدها ويلزيل أبهنَّا »مناطق ثقافية« وال تنطبق حرفيًّا على كل دولٍة تشملها منطقةٌ ما، وقد أعدُت 

صَلح«، والوالايت املتحدة وأسرتاليا ونيوزيلندا = »الغرب اجلديد«، وأورواب الكاثوليكية واجلنو أورواب الغربية الربوتستا
ُ
بية = نتية هي ما أمساه ويلزيل »الغرب امل

األرثوذكسي«،  »الغرب القدمي«، ووسط وشرق أورواب = »الغرب العائد«، وشرق آسيا = »الشرق الصيين«، ويوغوسالفيا واالحتاد السوفيييت سابًقا = »الشرق
 وجنوب وجنوب شرق آسيا = »الشرق اهلندي«. الدول يف كل منطقة موزونة بقدٍر متساٍو.

أنَّ الرسم البياين يكشف عن أنَّ االختالفات كبرية للغاية بني خمتلف املناطق الثقافية يف العامل، فالدول الربوتستانتية يف    عجبال   
األخرى  غرب أورواب مثل هولندا والدول اإلسكندانفية واململكة املتحدة هي أكثر دول العامل حترُّرًا، تليها الوالايت املتحدة والدول الثرية  

صناعية  د ِّثة ابإلجنليزية، مث أورواب الكاثوليكية واجلنوبية، مث دول وسط أورواب الشيوعية سابًقا. ودول أمريكا الالتينية ودول شرق آسيا الاملتح
راء.  ومجهورايت االحتاد السوفيييت السابق ويوغوسالفيا سابًقا أكثر حتفُّظًا اجتماعيًّا، يليها جنوب وجنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصح

 وأقل مناطق العامل حترُّرًا هي منطقة الشرق األوسط اإلسالمي.

ازدادوا حترُّرًا بقدٍر كبري، إذ لدى شباب املسلمني يف الشرق    الناس ازدادوا حترُّرًا يف كل مكاٍن يف العامل،ولكنَّ األمر املفاجئ هو أنَّ 
يف أوائل ستينيات    -أكثر ثقافة حترُّرية يف العامل-الشباب يف غرب أورواب   اليوم قيم شبيهة بقيم  -أكثر ثقافة حمافِّظة يف العامل-األوسط  

افات،  القرن املاضي. رغم أنَّ األجيال اجلديدة وروح العصر أصبحوا أكثر حترُّرًا يف كل ثقافة، ولكنَّ التحرُّرية كانت مدفوعة يف بعض الثق
 ، وكان هلا دور واضح يف الربيع العريب.مثل ثقافة الشرق األوسط اإلسالمي، بدورة األجيال ابألساس

ى  هل ميكننا حتديد األسباب اليت متي ِّز بني مناطق العامل املختلفة وتدفعها للتحرُّر مبرور الوقت؟ ترتبط كثرٌي من السمات املشرتكة عل 
، وهو أمر يزعج علماء االجتماع  -تكر ِّرٍ وهي مشكلة نواجها على حنٍو م-نطاق اجملتمع ابلقيم التحرُّرية، ومتيل إىل االرتباط بعضها ببعٍض  

، رمبا ألنَّ  الذين يريدون التفرقة بني السببية واالرتباط. يرتبط الرخاء )الذي يُقاس بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل( ابلقيم التحرُّرية
أنَّ البلدان األكثر حترُّرًا تكون يف املتوسط ذات تعليٍم  األشخاص كلما ازدادوا صحًة وأمنًا، أمكنهم جتربة حترير جمتمعاهتم. توض ِّح البياانت  

أفضل وتكون أكثر حضريًة وأقل خصوبًة وهبا حاالت أقل من زواج األقارب، وتكون أكثر سلميًة ودميقراطيًة وأقل فساًدا وال متتلئ  
 ة بداًل من املصانع الكبرية أو استخراج النفط واملعادن. غالبًا على شبكات جتاري  -احلالية واملاضية-ابجلرمية واالنقالابت، وتُبىن اقتصاداهتا  

ولكنَّ املؤشر األفضل للقيم التحرُّرية هو مؤشر البنك الدويل للمعرفة الذي جيمع مقاييس نصيب الفرد من التعليم )إملام البالغني  
مستخدمو اهلواتف واحلواسب اآللية واإلنرتنت(  ابلقراءة والكتابة، وااللتحاق ابملدارس الثانوية والكليات( واحلصول على املعلومات )

ظيمية  واإلنتاجية العلمية والتكنولوجية )الباحثون وبراءات االخرتاع ومقاالت اجملالت العلمية( ونزاهة املؤسسات )حكم القانون واجلودة التن
ف بني الدول يف القيم التحرُّرية، ممَّا جيعله مؤشرًا  من االختالسبعني يف املئة  واالقتصادات املفتوحة(. وجد ويلزيل أنَّ مؤشر املعرفة حيسب  

ي إىل أفضل كثريًا من الناتج احمللي اإلمجايل. تعل ِّل هذه النتيجة اإلحصائية رؤية مهمة للتنوير، وهي أنَّ املعرفة واملؤسسات الشرعية تؤد
 التقدم األخالقي.



 

م الذي حدث يف احلقوق إىل  أضعف فئات البشرية، أي األطفال، الذين ال يستطيعون التحرك من  ال بد أن تنظر أي جولة يف التقدُّ
 أجل مصاحلهم وإمنَّا يعتمدون على تعاطف اآلخرين. لقد رأينا ابلفعل أنَّ حال األطفال حول العامل أصبح أفضل، فاحتمالية أن أيتوا إىل

مما مضى. وسنرى هنا أنَّ  حدواثً    منوهم بسبب قلة الطعام، أقل  العامل وال جيدوا أمهاهتم، أو أن ميوتوا قبل عامهم اخلامس، أو أال يكتمل
فُهم أكثر أمااًن مما    ،األطفال، إضافًة إىل هروهبم من هذه االعتداءات الطبيعية، يزداد اآلن أيًضا معدل هروهبم من االعتداءات البشرية

 سبق واحتمالية متتُّعهم بطفولٍة حقيقية أكرب.
فزعة يف احلقيقة أقل كثريًا، فالتقارير  فيها  أخرى تُفزع  إنَّ رفاهة األطفال حالة 

ُ
عناوين األخبار املثرية الُقرَّاَء حىت لو كانت األمور امل

اإلعالمية عن حوادث إطالق النار على املدارس وحاالت االختطاف والتنمُّر والتنمُّر اإللكرتوين وتبادل الرسائل اجلنسية وحوادث  
تهاك اجلنسي واجلسدي توحي وكأنَّ األطفال يعيشون اآلن يف زمٍن يزداد خطورةً. ولكنَّ البياانت تقول غري  االغتصاب من الرفقاء واالن

ذلك، وأحد األمثلة على هذا هو ابتعاد املراهقني عن املخدرات اخلطرة املذكورة يف الفصل الثاين عشر. ذكر عامل االجتماع ديفيد  
أنَّه »من   2014مراجعة للمؤلفات عن العنف ضد األطفال يف الوالايت املتحدة عام  ( وزمالؤه يف  David Finkelhorفينكلهور )

اجتاًها، ومل نشهد أي زايدة  27بني اجتاهات تعرُّض األطفال للعنف اليت فحصناها، واليت بلغ عددها اخلمسني، شهدان تراجعًا كبريًا يف  
فيما يتعلَّق إبيذاء األطفال ابالعتداءات والتنمُّر واإليذاء اجلنسي«.    ، كان الرتاجع كبريًا على األخص2011و 2003مؤثرة بني عامي  

 ثالثة اجتاهات من بني تلك املذكورة. 8-15يوض ِّح الشكل رقم  
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)على يد مقد ِّمي الرعاية(: النظام الوطين للبياانت اخلاصة ابنتهاك األطفال وإمهاهلم،   : االنتهاك اجلسدي واالنتهاك اجلنسياملصادر

 االنتهاك الجنسي

 اإليذاء العنيف في المدارس
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 االنتهاك الجسدي



http://www.ndacan.cornell.edu/،  حلله فينكلهورFinkelhor 2014; Finkelhor et al، 2014. :مكتب   اإليذاء يف املدارس
أداة حتليل اإليذاء، اي اجلرائم، الدراسة االستقصائية الوطنية لضحاإحصاءات وزارة العدل األمريكية، 

http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=nvat  عاًما، ومعدالت  18ألف طفٍل أصغر من  100. معدالت االنتهاك اجلسدي واجلنسي لكل
آخر عامني موضَّحني    ، ومها2007و  2003عاًما. يشري السهم إىل عامي  17و  12آالف طفٍل ترتاوح أعمارهم بني   10اإليذاء العنيف يف املدارس لكل 

 على التوايل.  Pinker 2011من دراسة   20-7والشكل رقم   22-7يف الشكل رقم 

من األشكال األخرى اليت تراجعت كثريًا للعنف ضد األطفال العقاب اجلسماين مثل الصفع والضرب والضرب ابلعصي وأبغصان  
السلوك استخدمها اآلابء واملعل ِّمون مع األطفال الذين ال حول هلم    األشجار وابألحبال وابلسياط واجلَلد ووسائل غليظة أخرى لتعديل

وال قوة منذ النصيحة اليت انتشرت يف القرن السابع قبل احلقبة احلالية واليت تقول: »إذا منعت عصاك، أفسدت ابنك«. أدانت عدة 
وجرَّمته أكثر من نصف دول العامل، ولكنَّ الوالايت املتحدة تنشز اثنيًة عن الدول الدميقراطية   ،قرارات لألمم املتحدة العقاب اجلسماين

املتقدمة، إذ تسمح بضرب األطفال ابلعصي يف املدارس، ولكن حىت يف الوالايت املتحدة فإنَّ قبول كل أشكال العقاب اجلسماين يف 
 تراجٍع اثبٍت وإن كان بطيئًا.

الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام واليت كانت تتضمَّن استخراج نسالة الكتان من بني اخليوط القطرانية    1يستمهمة أوليفر تو إن  
يف إصالحية إجنليزية هي جمرد حملة خيالية عن إحدى أوسع انتهاكات األطفال انتشارًا، وهي عمالة األطفال. فتحت رواية ديكنز  

(Dickens) إضافًة إىل قصيدة إليزابيث ابريت بر ،( اونينجElizabeth Barrett Browning اليت نُشرت عام )1843 
( وكثرٍي من الفضائح الصحافية عيون الُقرَّاء يف القرن التاسع عشر على  The Cry of the Children)  صرخة األطفالبعنوان  

ر يقفون على صناديق إلدارة اآلالت  الظروف املروعة اليت كان األطفال جُيرَبون على العمل فيها يف تلك احلقبة. كان األطفال الصغا
املاء    اخلطرية يف املطاحن واملناجم ومصانع التعليب، ويتنفسون هواًء حممَّاًل بغبار القطن أو الفحم، وجُيرَبون على البقاء مستيقظني برش ِّ 

 البارد على وجوههم، مث ينهارون وينامون بعد الوردايت املرهقة والطعام ما يزال يف أفواههم.

عاملة يف الزراعة ويف املنازل، وكان    ديَ  قسوة عمالة األطفال مل تبدأ يف املصانع يف العصر الفيكتوري، فلطاملا كان األطفال أايولكنَّ 
بع  أهلهم عادًة ما يؤجروهنم للعمل يف خدمة اآلخرين أو يف العمل يف الصناعات املنزلية مبجرد أن يستطيعوا املشي غالبًا. ففي القرن السا

لى سبيل املثال كان األطفال الذين يُكلَّفون ابلعمل يف املطابخ يشوون قطع اللحم ابستخدام األسياخ لساعاٍت وال حيميهم من  عشر ع
قي  النريان سوى حزمة قشٍ  مبلَّلة. مل يُكن أحد يفك ِّر يف عمالة األطفال بوصفها استغالاًل هلم، بل كانت شكاًل من أشكال التعليم األخال 

 ألطفال من البطالة والرتاخي.الذي حيمي ا

، 1762وجان جاك روسو يف عام  1693أعيدت صياغة مفهوم الطفولة بدءًا ابملقاالت املؤثرة اليت كتبها جون لوك يف عام  
سنوات  وأصبحت مرحلة الصبا والشباب اهلنيئة تُعد حقًّا طبيعيًّا لإلنسان، وأصبح اللعب شكاًل جوهرايًّ من أشكال التعلُّم، وشكَّلت ال

األوىل من حياة الطفل بقية حياته كبالٍغ وحددَّت مستقبل اجملتمع. يف العقود اليت سبقت مطلع القرن العشرين وتلته مت إضفاء هالة من  
( ووصل األطفال إىل حالتهم احلالية وهي كوهنم  Viviana Zelizerالقدسية على الطفولة كما تقول عاملة االقتصاد فيفياان زيليزير )

  يمة هلم من الناحية االقتصادية وال يُقدَّرون بثمٍن من الناحية العاطفية«. ُتلَّصت اجملتمعات الغربية تدرجييًّا من عمالة األطفال،»ال ق

 
 شخصية من كتاب بنفس االسم من تأليف تشارلز ديكنز 1



حتت ضغٍط من مناصري حقوق األطفال ومبساعدة األسر الصغرية يسرية احلال ودائرة التعاطف املتنامية وزايدة العالوة اليت يتقاضاها  
من جملة   1921على التعليم. نرى حملًة من هذه القوى اليت تدفع يف نفس االجتاه يف إعالٍن عن اجلرَّارات يف عدٍد صادر عام   العُمَّال

 كان عنوانه »دع الصيب يذهب إىل املدرسة«:  الزراعة الناجحة

دارس عدة أشهر، قد يبدو  يكون ضغط األعمال العاجلة يف الربيع هو السبب غالبًا يف منع الصبيان عن الذهاب إىل امل"
هذا ضرورايًّ، ولكنَّه ليس عاداًل للصيب! فأنت إذا حرمته من التعليم، أعقت طريقه يف احلياة، ففي هذا العصر، تزداد أمهية  

 التعليم يوًما بعد يوم يف حتقيق النجاح واملكانة يف كل مناحي احلياة، مبا فيها الزراعة.
تعليمك على غري رغبتك، فسرتيد بطبيعة األمر ألطفالك أن يتمتَّعوا مبزااي التعليم احلقيقي وأن  إذا شعرت أنَّك أمهلت  

 حيصلوا على بعض ما مل تستطِّع احلصول عليه.
مبساعدة جرَّار كيس الذي يعمل ابلكريوسني سيتمكَّن رجٌل واحٌد من القيام بعمٍل أكثر مما يقوم به رجٌل مع طفله  

صنة، خالل نفس الوقت. سيتمكَّن طفلك من تلقي تعليمه دون انقطاع ولن تتأثَّر األعمال يف فصل الكادح مبساعدة األح 
 الربيع بغيابه إذا استثمرت يف جرَّار كيس وحمراث جراوند ديتور ومعدات هارو اآلن.

دم مطلًقا على  دع الصيب يذهب إىل املدرسة، واجعل جرَّار كيس الذي يعمل ابلكريوسني حيل حمله يف احلقل، ولن تن
 "أيٍ  من هذين االستثمارين.

كانت الضربة القاضية يف كثرٍي من الدول التشريع الذي جعل التعليم إلزاميًّا والتايل جرَّم عمالة األطفال بصورٍة واضحة. يوض ِّح    
قبل حظر  1910و 1850أنَّ نسبة األطفال من القوى العاملة يف إجنلرتا اخنفضت مبقدار النصف بني عامي  9-15الشكل رقم 

 ، واتَّبعت الوالايت املتحدة مسارًا مشاهبًا.1918عمالة األطفال متاًما يف عام  
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يوض ِّح الرسم البياين أيًضا الرتاجع الشديد يف إيطاليا، وتسلسلني زمنيني حديثني لبياانت العامل، ليست اخلطوط متناسبة بسبب  
يف املئة من األطفال يف   16.7وتعريفات »عمالة األطفال« ولكنَّها تُظهر االجتاه نفسه، أي اهلبوط. كان  االختالفات يف املدى العمري  

يف املئة منهم يشاركون يف أنواٍع مرفوضة من »عمالة األطفال«   10.6يعملون ساعًة أو أكثر يف األسبوع، و 2012العامل يف عام 
ا ولكنَّها أقل من نصف   5.4)ساعات عمل طويلة أو يف سنٍ  مبك ِّرة(، و يف املئة منهم يعملون يف أعماٍل خطرية، وهي نسبٌة كبريٌة جدًّ

يف الزراعة واحلراجة وصيد األمساك، ال يف التصنيع،    -كما كانت دائًما-املعدَّل قبل اثين عشر عاًما فقط. ترتكَّز عمالة األطفال اآلن  
ه أيًضا، فكلَّما ازداد فقر الدولة، ازدادت النسبة املئوية لألطفال الذين يعملون.  ل له وأثرٌ  بٌ وتالزم الفقر على املستوى الوطين، سب

تنخفض معدالت عمالة األطفال اخنفاًضا هائاًل مع ارتفاع األجور أو عندما تدفع احلكومات لآلابء مقابل إرسال أطفاهلم إىل املدرسة، 
 العمل بدافع اليأس وليس اجلشع.  وهو ما يشري إىل أنَّ اآلابء الفقراء يرسلون أطفاهلم إىل

م الذي حدث يف إهناء عمالة األطفال، كما حدث فيما خيص اجلرائم واملآسي األخرى اليت تصيب البشر، مدفوعًا   كان التقدُّ
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اقية  على اتف 1999دولًة يف عام  180بزايدة سعة العيش على املستوى العاملي، إضافًة إىل احلمالت األخالقية اإلنسانية. صدَّقت 
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، ومشلت »أسوأ أشكال العمل« اليت مت حظرها األعمال اخلطرية واستغالل األطفال يف العبودية واإلجتار  
يف البشر وعبودية الدين والدعارة وصناعة األفالم اإلابحية واإلجتار يف املخدرات واحلروب. رغم عدم حتقيق هدف منظمة العفو الدولية 

، إالَّ أنَّ الزخم كان واضًحا وضوح الشمس، ومت التصديق بشكٍل رمزي على القضية  2016ء على أسوأ أشكال العمل حبلول عام  ابلقضا
، الناشط ضد عمالة األطفال والذي  (Kailash Satyarthi)جائزة نوبل للسالم لكايالش ساتيارثي    تنحعند مُ  2014يف عام  

، املدافعة الشجاعة عن تعليم  (Malala Yousafzai)  ، وتشارك اجلائزة مع مالال يوسفزاي1999كان دوره مفيًدا يف تبين ِّ قرار عام  
 الفتيات. ويقودان هذا إىل تطوٍُّر آخر يف ازدهار البشرية، وهو توسع نطاق إاتحة املعرفة.

  


