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ثوان...
في
ٍ
مع انطالق «ق ّمة املعرفة  »2017بدورتها الرابعة يف
دبي ،ومتا�شي ًا مع �شعار «املعرفة والثورة ال�صناعية
الرابعة» الذي اتخذته الق َّمة عنوان ًا لها ،ي�س ُّرنا �أن
نقدِّ َم لكم �أعدادنا املعرفية الثالثة.
نقدِّ م يف امللخ�ص الأول كتاب« :الثورة ال�صناعية
الرابعة» مل�ؤلفه ال�شهري «كالو�س �شواب» الذي يرى �أنَّ الثورة اجلديدة لي�ست
تفاعالت تخرتق الكثري من
معني ًة بالآالت والنظم الذكية فقط ،بل ت�شمل
ٍ
النطاقات املادية والرقمية والبيولوجية؛ فال�سرعة التي حتدُث فيها التحوالت،
والعمق الذي تتخذه الثورة الرقمية ،والتغيري الذي يطال ك َّل املنظومات يف كل
الدول واملجاالت ،كلُّها عوامل ت�ؤكد �أنَّ امل�سار الذي �ستتخذه الثورة ال�صناعية
الرابعة �ستحدده قدرتُنا على �إطالق العنان لطاقاتنا الكاملة والكامنة؛ لأنَّ
التحديات مثرية والفر�ص كثرية.

ن�شرت �صحيفة «فاينان�شال تاميز» مقا ًال عر�ضت فيه �أو�ضاع
العامل ع�شية ر�أ�س ال�سنة عام  2015وكان بعنوان« :الفو�ضى
ت�سود العامل ونحن على حافة الهاوية» .كما �أفاد  %58ممن
َ�ص َّوتوا ل�صالح خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي يف
اال�ستفتاء الأخري املُ�سمى «بركزت» ب�أن احلياة �صارت �أ�سو�أ
مما كانت عليه قبل ثالثني عام ًا .ويرى اخلربا ُء �أن مثل هذه
الآراء التي ُتغذي م�شاعر اخلوف واحلنني �إلى املا�ضي هي
التي �ش َّكلت الأ�سا�س الذي بنى عليه «دونالد ترامب» حملته
االنتخابية يف �أمريكا عام  .2016وعلى الرغم من الرفاهية
التي يتمتع بها املجتمع ال�سويدي حيث كانت ال�سويد من �أقل
الدول الأوروبية ت�أثر ًا بالركود االقت�صادي� ،إال �أن  %13من
ال�سويديني يقولون �إن �أو�ضاعهم مل تعد ُمتملة.

كخطوة ا�ستباقية ،علينا �أو ًال رفع م�ستوى الوعي وتعميق الفهم عرب منظومات
ت�شاركية تعك�س تكامل النظم املختلفة ،وعلينا ثاني ًا ت�شكيل الثورة ال�صناعية
الرابعة ل�صالح �أجيال امل�ستقبل عرب الر�ؤى الإيجابية ،ثم ت�صميم نظم
اقت�صادية واجتماعية مبتكرة ال�ستثمار الفر�ص املتاحة .علم ًا ب�أنَّ تنفيذ
اخلطوات ال�سابقة يتط َّلب التعاون الدائم على امل�ستويات املحلية والإقليمية
والعاملية ،وم�شاركة جميع الأطراف املعنية.

و�ضجر
فهل هذا الت�شا�ؤم املُفرط حقيق ٌة علمية� ،أم جمرد ِ�ضيق َ
ُ
ينطلق من اخليال� ،أكرث مما ي�ستند �إلى الواقع؟

وا�ستناد ًا �إلى فل�سفة الإ�شراك والتفكري اجلمعي والتعاوين ،نقدِّ م ملخ�ص
كتاب «وهم املعرفة :ملاذا ال ميكننا �أن نف ِّكر وحدنا» الذي يطرح فيه امل�ؤلفان:
«�ستيفان �سلومان» و «فيليب فرنباخ» �أ�سئل ًة حموري ًة كانت ،وما زالت ،حتتاج
�إلى �إجابات واعية منها :هل اعتاد بنو الب�شر والعلماء املغاالة يف تقدير
فهمهم للكيف َّية التي تعمل بها الأ�شياء؟ وهل نعرف � َّ
مما نظن؟ ولهذا
أقل َّ
ف�إنَّ الكتاب ال ُير ِّكز على املعرفة وطرق احل�صول عليها ،بل على عمق ت�ص ُّور
جمتمع املعرفة للعامل ،بهدف التخلُّ�ص من اجلهل ،ومن وهم عدم الفهم،
وحتى ندرك �أنَّ الذكاء يكمن يف العمل مع الآخرين واال�ستفادة من خرباتهم.
ويف امللخ�ص الثالث نقدِّ م كتاب «ال َّت َقدُّم :ع�شرة �أ�سباب تدفعنا للتفا�ؤل
بامل�ستقبل» للمفكر ال�سويدي «جوهان نوربريج» الذي يحاول تخلي�صنا من
وهم تاريخي ُيخالف منطق التطور والرتاكم املعريف .ي�ؤكد امل�ؤلف �أنَّ الت�شا�ؤم
من امل�ستقبل لي�س حقيقة علمية لها ما يربرها؛ لأنَّ احلا�ضر �أف�ضل من
املا�ضي ،ولأنَّ املزيد من العيون �أ�صبحت تُب�صر امل�شكالت ،واملزيد من العقول
ت�سعى لإبداع احللول؛ فم�ستويات املعي�شة التي بلغناها ت�ؤكد �أننا ُ
منلك الكث َري
والقدرات التي ُيكننا توظي ُفها لالرتقاء بحياتنا ،كما يجب
الطاقات
من
ِ
ِ
َ
بدع و�إيجا ِب ٍّي وجميل.
علينا �أن َننطلقَ و ُنطلقَ طاقا ِتنا،
ون�شارك يف بنا ِء عا ٍمل ُم ٍ
جمال بن حويرب
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التقدم بني الواقع والتوقع
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يقول «فرانكلني بري�س �آدمز»« :لي�س هناك م�س�ؤول عن تعلقنا
باملا�ضي وتغنينا بالأيام اخلوايل �أكرث من ذاكرتنا ال�ضعيفة التي
�أن�ستنا كل معاناتنا» .فرغم كرثة امل�شكالت التي ُيواجهها العامل
كما تردنا عرب وكاالت الأنباء� ،إال �أننا نتفق مع مقولة «�آدمز»:
�إن احلا�ضر �أف�ضل بكثري من املا�ضي ،لأننا ن�شهد �أكرب حت�سن يف
م�ستويات املعي�شة على م�ستوى العامل .فمعدالت الفقر و�سوء التغذية
والأمية وعمالة ووفيات الأطفال كلها ظواهر �آخذة بالرتاجع،
مقارنة ب�أي ِحقبة �سابقة من تاريخ الب�شرية .كما �أن قدرتنا على
مواجهة الكوارث ت�ضاعفت ،ف�صارت كل الأزمات حتت املجهر،
وجهود الإغاثة والتدخل ال�سريع تتم بنف�س �سرعة انت�شار الأخبار.
وهذه هي �أهم مظاهر التقدم الع�شرة التي تنقل لنا �أبرز جوانب
التقدم الإن�ساين عرب التاريخ االجتماعي ،وتدف ُعنا باجتاه التفا�ؤل
باملُ�ستقبل.

الغذاء

كاف من الطاقة
يعترب احل�صول على قدر ٍ
للج�سم والدماغ لكي ي�ؤديا وظائفهما على �أكمل
وجه من �أهم حاجات الإن�سان الأ�سا�سية ،لكن
هذه احلاجة مل تتم تلبيتها لكل النا�س على
مدار التاريخ .فاملجاعات كانت ظاهر ًة عاملي ًة
معتاد ًة تتكر ُر كثري ًا يف �أوروبا ،حتى �أ�صبحت
وفق ًا ملا يقوله امل�ؤرخ «فريناند بروديل» «جزء ًا
م�سلم ًا به من النظام البيولوجي للإن�سان ومن
حياته اليومية» .لقد عانت فرن�سا التي ُتعترب
اليوم واحدة من �أكرث دول العامل ثرا ًء من:
� uست وع�شرين جماعة يف القرن احلادي
ع�شر.
 uوجماعتني يف القرن الثاين ع�شر.
 uو�أربع جماعات يف القرن الرابع ع�شر.
 uو�سبع يف القرن اخلام�س ع�شر.
 uوخم�س ع�شرة يف القرن ال�ساد�س ع�شر.
 uو�إحدى ع�شرة يف القرن ال�سابع ع�شر.
 uو�ست ع�شرة جماعة يف القرن الثامن
ع�شر.
ويف كل قرن ،حدثت مئات املجاعات املحلية.
ُي�شري «بروديل» �إلى �أن هذا ما كان يحدث
يف �أوروبا التي تعترب �أف�ضل حا ًال ،حيث كانت
الأمور �أ�سو�أ بكثري يف ال�صني والهند مث ًال.
فقد كانت ُ
دول �آ�سيا تعتم ُد على حم�صول الأرز
فقط ،الذي كان ُينقل عرب م�سافات بعيدة،
فكانت كل �أزمة تتحول �إلى كارثة .وي�ست�شهد
«بروديل» بتاجر هولندي �شهد جماعة الهند
عامي  1631-1630فيقول:
هجر النا�س البلدات والقرى وهاموا على
وجوههم يف حالة من العجز والإنهاك التام.
كان من ال�سهولة مبكان قراءة تفا�صيل الكارثة
يف مالحمهم« :فقد غا�صت �أعينهم يف
ر�ؤو�سهم ب�سبب ال�ضعف ،و�أ�صبحت �شفاهُ هم
مغطا ًة بالطني وبرزت عظا ُمهم من �أج�سادهم
ب�سبب اجلوع».
يف املا�ضي ،كان النا�س يعملون وقت ًا �أطول
بكثري مما يطيقون .لقد كانوا يعرفون �أنهم لن
ال�سعرات احلرارية
ي�ستطيعوا احل�صول على ُّ
التي كانوا يحتاجون �إليها� ،أو يحتاج �إليها

�أطفا ُلهم كي ينموا منو ًا طبيعي ًا ،كان �أ�سال ُفنا
نحاف ًا وق�صار القامة ،الأمر الذي تطلب عدد ًا
�أقل من ال�سعرات احلرارية وم َّكنهم من العمل
بغذاء �أقل .يقول االقت�صادي «�أجنو�س ديتون»
احلائز على جائزة نوبل ،والذي ُيعد واحد ًا
من �أ�شهر خرباء العامل يف جمال ال�صحة
والتنمية ،متحدث ًا عن «التغذية» يف بريطانيا
خالل القرن الثامن ع�شر و�أوائل القرن التا�سع
ال�سعرات احلرارية،
ع�شر« :نظر ًا للنق�ص يف ُّ
النا�س ي�ستطيعون العمل ل�ساعات تكفي
مل يكن ُ
لإنتاج ما يكفي من الغذاء الذي يحتاجون �إليه
للح�صول على ُ�سعرات حرارية كافية».
خ�صبات ال�صناعية من �أقوى الأ�سلحة
تعترب املُ ِّ

ملواجهة املجاعات .فالنيرتوجني ي�ساعد
النباتات على النمو ،وهو متوافر يف ال�سماد
ال ُع�ضوي ،ولكن لي�س بالقدر الكبري .وعلى
مدار �أكرث من عام ،ا�ستخدم املزارعون يف
دولة مثل «ت�شيلي» روث الطيور املرتاكم على
مدار قرون ،لأنه كان يحتوى على ن�سب عالية
من نرتات ال�صوديوم التي مل يكن من ال�سهل
كاف منها.
توفري قد ٍر ٍ
وكان الكيميائي الأملاين «فريت�س هيرب» الذي
يعم ُل يف �شركة «با�سف» الأملانية �أول من
وجد ح ًال لهذه امل�شكلة .فا�ستناد ًا �إلى عمله
جنح
النظري ،وبعد عدة �سنوات من التجاربَ ،
عام  1909يف �إنتاج الأمونيا من الهيدروجني
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العال �إلى عامله،
والنيرتوجني اجلوي .وكانت امل�شكلة �أنه مل تكن ولكن للأ�سف� ،سرعان ما ا�ستُغل اكت�شاف «خالل وقت ال�سلم ينتمي ِ
العال �إلى وطنه».
توجد حاويات كبرية من �أجل ا�ستخدامها يف «فريت�س هيرب» العظيم يف ت�صنيع �أدوات القتل ويف وقت احلرب ينتمي ِ

درجات احلرارة وال�ضغوط املطلوبة .و�أجرى
زمي ٌل له يف �شركة «با�سف» �أكرث من � 20ألف
جتربة يف �أكرث من ع�شرين مفاع ًال قبل �أن
يتو�صل �إلى العملية ال�صحيحة لتخليق الأمونيا
بكميات كبرية .وقد �صنعت عملية هيرب-بو�ش
رخي�ص الثمن ،و�سرعان ما
�سماد ًا �صناعي ًا
َ
ا�ستُخدم يف جميع �أنحاء العامل.

�أي�ض ًا .فقد كان �أحد رواد احلرب الكيميائية،
حيث طور غاز الكلور للقوات الأملانية
ال�ستخدامه يف احلروب العاملية ،كما �أ�شرف
بنف�سه على �أول عملية �إطالق لغاز مميت يف
� 22أبريل  1915يف معركة «�إبري» ،حيث ُقتل
�ستة �آالف جندي فرن�سي .وقد �أ�شار «هيرب» �إلى
هذا بقوله:

ال�صرف ال�صحي

ال يكفي توافر الغذاء كي يبقى النا�س على قيد احلياة ،فنحن
بحاجة �أي�ض ًا �إلى طريقة �آمنة للتعامل مع النفايات ،وبدون تلك
ت�صبح احليا ُة بائ�سة وق�صرية.
الطريقة،
ُ

الإجراءات الأولى التي اتخذت لتطوير ال�صرف ال�صحي مل تكن
ت�ستند �إلى علم ،بل اعتمدت على نظرية «بخار العفن» وهي نظرية
تقول� :إن كل ما ُي�صدر رائحة يكون �ضار ًا بال�صحة .وبالرغم من �أن
الأ�سا�س النظري لهذه الفكرة كان خاطئ ًا �إلى �أنه يحمل قدر ًا من
احلقيقة .فمن املهم التخل�ص من املخلفات الب�شرية ب�أمان ،وكان
للجهود املبذولة من �أجل الت�أكد من �أن املاء مل تتغري رائحته دور
كبري على الأرجح يف جعله �أكرث �أمان ًا �أي�ض ًا .ولكن ل�سوء احلظ ،كان
هذا التفكري يجعل الأمور �أ�سو�أ يف بع�ض الأحيان .فقد َم َنعت �أنظم ُة
ال�صرف يف لندن االحتفاظ ببيارات ال�صرف يف �أقبية املنازل،
لكنها تخل�صت من العوادم اخلام يف نهر «التيمز» الذي يعد �أي�ض ًا
م�صدر ًا ملياه ال�شرب يف املدينة .وبهذه الطريقة ،عادت الكولريا �إلى
م�صادر املياه .وقد حدثت كارثتان لتف�شي الكولريا يف لندن ما بني
عامي  1848و  1854ما �أدى �إلى وفاة � 25ألف ن�سمة.
�أدت هذه امل�أ�ساة �إلى واحدة من �أروع التجارب الطبية العاملية ،بل
ومن «�أهم التجارب الطبية على الإطالق» على حد قول «�أجنو�س
ديتون» .فقد اعتقد الطبيب اللندين «جون �سنو» �أن الكولريا كانت
تنتقل عن طريق املاء ولي�س الهواء امللوث .وقد ر�سم خريط ًة
مف�صلة للوفيات وا�ستطاع التو�صل �إلى حلقة كا�شفة .بدا له �أن
جميع حاالت الكولريا كان من�ش�ؤها �شركة املياه التي كان م�صدر
مائها يف نف�س اجتاه جمرى ال�صرف ال�صحي ،يف حني مل تُ�سجل
�أي حاالت وفاة بني الذين كانوا يح�صلون على املاء من �شركة
�أخرى كانت قد غريت م�صدر مائها �إلى م�صدر �أنقى �أقرب �إلى
منبع النهر .ونتيجة لذلك ،اقتنع املجل�س املحلي ب�ضرورة وقف
ال�شركة املُخالفة .وكان الكت�شاف تلك العدوى املنقولة عن طريق
املاء الف�ضل يف �إنقاذ حياة �أعداد ال ُت�صى من الب�شر.
4
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ولكن باملقابل ،تراجعت معدالت الوفيات الناجمة
عن املجاعات �إلى ( )1.4مليون ن�سمة خالل
ت�سعينيات القرن الع�شرين .ويف القرن احلادي
والع�شرين ،تقرتب معدالت الوفيات من 600
�ألف� ،أي ما يعادل  %2فقط من معدالتها منذ
مائة عام ،وذلك على الرغم من �أن �سكان العامل
يزيدون الآن على �أربعة �أ�ضعاف ال�سكان حينذاك.

يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين� ،أن�ش�أت الكثري من املدن �أنظمة مياه و�صرف �صحي حديثة ،وبد�أت يف جمع
النفايات بطريقة منهجية .فمع زيادة الرثوات� ،أ�صبحت تلك امل�شروعات ممكنة .ولكن التغري الأكرب حدث مع الرت�شيح الفعال مل�صادر
املياه وتطهريها با�ستخدام الكلور يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،بعد اعتماد نظرية «جرثومية املر�ض» .وقد ارتفع متو�سط
ال ُعمر مبعدل �أ�سرع بكثري يف الواليات املتحدة خالل تلك الفرتة ،مقارن ًة مبتو�سط العمر يف �أي فرتة �أخرى من تاريخ العامل ،و ُيثبت
ا�ستخدام املُ ِّ
ر�شحات والكلور يف تطهري املاء الدور احلا�سم الذي لعبه املاء النظيف يف ارتفاع متو�سط العمر.

متو�سط العمر

خالل التاريخ املبكر للب�شرية ،كانت احلياة قا�سي ًة وق�صرية
الأمد .وكانت الأ�سباب الأكرث احتما ًال وراء ق�صر احلياة هي
املر�ض ونق�ص الغذاء وعدم وجود �أنظمة منا�سبة لل�صرف
ال�صحي.
عا�ش الكثري من النا�س يف منازل رطبة وناموا على الأر�ض
يف �أكواخ من جذوع ال�شجر .قد يبدو الأمر رومان�سي ًا،
ولكن نظر ًا لكون تلك املنازل مبنية من اخل�شب اخلام
غري املعالج ،ونظر ًا لأن نوافذها كانت �صغرية للغاية ما
�أدى �إلى غياب التهوية املنا�سبة ،كانت تلك املنازل كتل ًة من
القاذورات التي ت�سكنها الآفات .يقول �أحد امل�ؤرخني« :من
وجهة نظر �صحية ،ال�شيء الوحيد الذي ميكن �أن ُيقال يف
حق تلك املنازل ،هو �أنه جرى حرقها ب�سهولة».

يف عام ُ ،1586
ا�ضطر الكاتب «مونتني» �إلى مغادرة مدينة
«بوردو» التي كان ي�شغل من�صب عمدتها ،عندما و�صل الوباء
ال�سل ،وهو مر�ض معدٍ ي�ؤثر يف الرئتني ،يف
�إليها .فقد انت�شر ُّ
�أنحاء �أوروبا خالل القرن ال�سابع ع�شر ،وكان �سبب ًا رئي�س ًا
وراء ارتفاع معدالت الوفيات يف القرون التالية .وت�شري
التقديرات �إلى �أنه كان ال�سبب وراء ربع �إجمايل الوفيات
خالل تلك الفرتة .وكان ا ُ
جلدري حا�ضر ًا با�ستمرار يف
املدن الكربى ،وقد ت�سبب �أي�ض ًا يف ارتفاع معدالت الوفيات.
يف ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر ،كان متو�سط العمر يف
�أوروبا الغربية ثالثة وثالثني عام ًا ،ثم بد�أ يتح�سن ببطء.
وقبل عام  ،1800مل يزد متو�سط العمر يف �أي دولة عن
�أربعني عام ًا .ثم حدث حينذاك تطور مذهل .فقد �أو�ضحت
جمموع ٌة بحثية �أجرت درا�سة حول ال�شيخوخة بقيادة
«�أو�سكار بريجر» يف معهد «ماك�س بالنك» �أن جانب ًا كبري ًا
من تراجع معدل الوفيات مل ت�شهده �سوى الأجيال الأربعة
الأخرية من بني نحو ثمانية �آالف جيل من اجلن�س الب�شري،
وذلك منذ بدء التطور الب�شري قبل نحو � 200ألف عام.
ومنذ ذلك احلني ،كان التقدم يف متو�سط العمر م�ساوي ًا
�أو حتى يفوق ما حققته الأجنا�س الأخرى يف املختربات،
عندما ُع ِّر َ�ضت تلك الأجنا�س من جانب العلماء �إلى جتارب
التغذية واالنتخاب (على طريقة االنتخاب الطبيعي)
امل�ص َّممة خ�صي�ص ًا لإطالة متو�سطات �أعمارها.
َ
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كان متو�سط العمر يف العامل يف عام
واحد ًا وثالثني عام ًا .واليوم ،بلغ متو�سط العمر
واحد ًا و�سبعني عام ًا ،وهذا تقدم مذهل .ومل
تعد الأمرا�ض املزمنة بني الأمريكيني اليوم �أقل
حدة مما كانت عليه منذ مائة عام فح�سب ،بل

1900

�أ�صبحت تبد�أ �أي�ض ًا يف وقت مت�أخر مبتو�سط  .1ع�صر اجلوائح واملجاعات.
ع�شرة �أعوام يف حياة كل �إن�سان.
 .2ع�صر الأمرا�ض الوبائية املنح�سرة.
ق�سم �أ�ستاذ علم الأوبئة «عبدل عمران»  .3ع�صر الأمرا�ض االنتكا�سكية� ،أي الأمرا�ض
وقد َّ
عالقة الب�شرية باملوت �إلى ثالث مراحل التي ي�صنعها الإن�سان.
�أ�سا�سية متعاقبة:

الفقر
«للرخاء �أ�سباب كثرية ،ولي�س للفقر �أ�سباب»
«جني جيكوبز»
فلماذا يعاين بع�ض النا�س من الفقر؟
احلقيقة �أن �صيغة هذ ال�س�ؤال خاطئة!

فنحن ال نريد تف�سري ًا للفقر ،لأنه الأ�سا�س ونقطة االنطالق.
الفقر هو ما تعانيه �إلى �أن حتقق الرثاء .والتعريف املقبول للفقر
يف دولة مثل فرن�سا كان ب�سيط ًا�« :إذا ا�ستطعت �أن ت�شرتي خبز ًا
لتعي�ش يوم ًا �آخر ،ف�أنت ل�ست فقري ًا» .ويف الأوقات ال�صعبة ،كانت
املدن ممتلئة بجيو�ش من اجلنود الفقراء مهلهلي الثياب الذين
يت�سولون من �أجل لقمة عي�ش ت�سد رمقهم .وحتى يف الأوقات
العادية ،مل يكن الفارق كبري ًا .فقد تو�صل م�ؤرخ االقت�صاد
الفرن�سي «فريناند بروديل» �إلى �أن الرتكات التي تركها الأوروبيون
بعد موتهم يف القرن الثامن ع�شر ت�ؤكد �أن الفقر كان حال ًة عام ًة.
يف بداية القرن التا�سع ع�شر ،كانت معدالت الفقر ،حتى يف �أكرث
الدول ثرا ًء� ،أعلى من الدول الفقرية اليوم .ففي �أمريكا وبريطانيا
وفرن�سا ،عا�شت ن�سبة ترتاوح بني �أربعني �إلى خم�سني يف املائة من
ال�سكان ما ُيط َلق عليه الآن الفقر املُّ ْد ِقع ،وهو معدل يتعني عليك
الذهاب �إلى مناطق تقع جنوب ال�صحراء الكربى يف �أفريقيا كي
ت�شاهده اليوم .ويف الدول الإ�سكندنافية واالمرباطورية النم�ساوية
املجرية و�أملانيا و�إ�سبانيا ،كان نحو �ستني �إلى �سبعني يف املائة من
ال�سكان يعي�شون حالة من الفقر املدقع .وكان الت�شرد ظاهر ًة
�شائعة .فما بني ع�شرة وع�شرين يف املائة من ال�سكان الأوروبيني
والأمريكيني كانوا ُي�صنفون ب�أنهم فقراء وم�شردين.
بعد ذلك ،انطلقت الثور ُة ال�صناعي ُة يف �أوروبا ،فتمت ميكنة
�صناع ُة الغزل والن�سيج وم َّكننا حمرك البخار من �إنتاج الطاقة
يف املدن من دون نواعري .وبينما �أحدث االبتكار زيادات غري
م�سبوقة يف الإنتاج ،زادت القيمة الإنتاجية لكل عامل وارتفع
الدخل .وما بني عامي  1820و  ،1850عندما منا �سكان
العامل مبعدل الثلث ،ارتفعت الإيرادات الفعلية للعمال بن�سبة
 %100تقريب ًا.
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لقد عملنا بطريقة �أكرث ذكا ًء من خالل اال�ستعانة
بتكنولوجيا �أف�ضل جعلت خف�ض �ساعات العمل
�أمر ًا ممكن ًا .فقد انخف�ض متو�سط �أ�سبوع العمل
بالن�سبة �إلى الأمريكيني مبقدار خم�س وع�شرين
�ساعة منذ عام � .1860أ�ضف �إلى ذلك �أننا
بد�أنا نتقاعد يف وقت ما من حياتنا ،و�أ�صبحنا
نعي�ش �سنوات �أطول بعد تقاعدنا .ولو �أجرينا
تقييم ًا لقيمة �ساعات الفراغ الإ�ضافية ا�ستناد ًا
�إلى متو�سط الأجر ،الرتفع �إجمايل الناجت املحلي
للفرد بنحو  .%120ومنذ عام  ،1950منا
�إجمايل الناجت املحلي للفرد يف الهند خم�سة

�أ�ضعاف ويف اليابان �أحد ع�شر �ضعف ًا ،ويف ال�صني
نحو ع�شرين �ضعف ًا.
بد�أت التنمية يف �آ�سيا بعد اندماجها يف االقت�صاد
العاملي .فتح�سنت و�سائل النقل وظهرت
تكنولوجيات االت�صال املتطورة وزاد االنفتاح
على اال�ستثمار التجاري يف ال�سنوات الأخرية،
ف�صار من املمكن �أن حتقق الدول ذات الدخول
املنخف�ضة واملتو�سطة ازدهار ًا من نو ْع ما .وحتى
الدول الفقرية التي فتحت اقت�صاداتها ،ميكن
�أن جتد فر�صها يف عامل التجارة احلرة وذلك
من خالل �إنتاج �سلع ب�سيطة وكثيفة العمالة ،مثل

املالب�س ولعب الأطفال والأجهزة الإلكرتونية.
ف�أدى هذا �إلى رفع م�ستوى املهارات والإنتاج،
حتى �أ�صبحت تلك الدول �أف�ضل �أدا ًء يف الإنتاج
الأكرث ا�ستخدام ًا للتكنولوجيا ،ثم الإنتاج الأكرث
ا�ستخدام ًا للمعرفة يف نهاية املطاف مثل :جماالت
املال والأعمال والقانون والبحث العلمي والتعليم.
طبق ًا لتقديرات البنك الدويل ف�إن الإن�سان يعترب
«فقري ًا جد ًا» �إذا كان ُينفق على حاجاته اليومية
�أقل من  1.9دوالر يف اليوم ،وفق ًا لأ�سعار عام
 .2005وميكن تعديل هذه الأرقام طبق ًا لن�سب
الت�ضخم والقوة ال�شرائية على مر ال�سنني.

العنف

احلرب والعنف من خ�صائ�ص بني الب�شر .ويرى
العامل «�ستيفن بينكر» �أ�ستاذ العلوم الإدراكية �أن
االنخفا�ض امللحوظ يف معدالت العنف «رمبا يكون
�أهم ما حتقق يف تاريخ الب�شرية».
كان التعذيب وبرت الأع�ضاء ممار�سات ا�ستُخدمت
كثري ًا يف احل�ضارات ال�سابقة ،بدء ًا من احل�ضارة
الآ�شورية ومرور ًا باحل�ضارتني الفار�سية وال�صينية،
وو�صو ًال �إلى املمالك الإفريقية وقبائل الأمريكيني
الأ�صليني .وقد خل�ص «بينكر» هذا بقوله« :ا�ستُخدم
التعذيب من جانب احلكومات يف �أنحاء القارة
الأوروبية ،وقد ُن�ص عليه يف القوانني التي �ش َّرعت
للجنح تت�ضمن التعمية والكي وبرت الأذرع
ٍ
عقوبات ُ
والأذن والأنف والل�سان وغري ذلك من �أ�شكال البرت».
لقد ت�ضمنت روايات فر�سان الع�صور الو�سطى
التي ُكتبت بني القرنني احلادي ع�شر والثالث ع�شر
�إفراط ًا يف ا�ستخدام العنف ،ال ل�سبب� ،سوى �أن ُيثبتوا
للآخرين ما يتمتعون به من �شجاعة و�شرف .فقد
كان الفر�سان يقتلون النا�س لأقل �إهانة يتعر�ضون
لها .وهذه الفرو�سية املزعومة ال تتوافق مع �أي �شيء
تُوحي به تلك ال�صفة .فقد كان من بني و�سائلهم يف
املعارك؛ تدمري عدوهم بقتل �أكرب عدد ممكن من
مزارعيهم وتدمري فيالقه وممتلكاته.
و�إذ مل تكن هناك طر ٌق للمحاكمة والعقاب ،كان
يتعني على الأفراد �أن ي�ستعدوا للذود عن �أنف�سهم
وع�شريتهم واكت�ساب �سمعة ت َِ�سمهم بالعنف وعدم

الت�سامح .يقول «فيتو كورليوين» يف فيلم «الع َّراب»« :ال تقع احلوادث لأنا�س
يعتربون احلوادث �إهانة �شخ�صية» .ينطبق هذا على الفرد ،لكنه يخلق مواثيق
�شرف تت�سم بالعنف �أي�ض ًا ،حيث يكون الرجال دائم ًا على ا�ستعداد للرد بعنف
ُوجه لهم �إهانة ب�أي طريقة كانت.
مبجرد �أن ت َّ
ومل يرتاجع ا�ستخدام العنف من جانب احلكومات لأغرا�ض �سيا�سية .ففي القرن
الع�شرين ،م َّر العامل باثنتني من �أكرث احلروب دموية يف التاريخ ،وقتل «هتلر» و
«ماو» و «�ستالني» وغريهم نحو  120مليون �شخ�ص .ورغم هذه املذابح ،يرى
«�ستيفن بينكر» �أن القرن الع�شرين مل يكن هو الأكرث دموية على الإطالق ،لأن
هناك معيارين ي�ؤثران يف �أحكامنا وهما:
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� uأو ًال :نحن نعاين من ق�صر نظر
تاريخي ونتذكر يف �أغلب الأحيان
الأحداث الأقرب �إلينا زمني ًا .ف�إذا
ُ�سئلنا عن العنف ،ف�إننا نفكر يف
الأحداث القريبة منا ون�ستنتج �أن
زماننا يت�سم باخلطورة البالغة.
 uثاني ًا :عدد �سكان العامل حالي ًا �أكرب
بكثري من �سكان العامل يف املا�ضي.
وحقيقة �أن �أنا�س ًا كثريين يعي�شون يف
�أمان يف �أماكن �أخرى من العامل ال
تُقلل من فداحة احلرب العاملية الثانية.
لكننا �إذا فكرنا يف خطورة التعر�ض
لل�ضرر �أو املوت ب�سبب احلرب ،فعلينا
التفكري �أي�ض ًا يف الن�سب واملعدالت،
مثلما نفكر يف معدالت الفقر والبطالة.
ويف هذا ال�سياق ،ميكن القول� :إن القرن
الع�شرين ،رغم دمويته ،كان الأقل عنف ًا
على الإطالق ،ب�صرف النظر مناق�ضة
ذلك للحد�س على ما يبدو.

البيئة

«�ألي�س الفقر والعوز من �أكرب العوامل امللوثة للبيئة؟
كيف ميكننا �أن نتحدث �إلى �أولئك الذين يعي�شون يف
قرى فقرية و�أكواخ بائ�سة عن احلفاظ على نظافة
املحيطات والأنهار والهواء ،وهم يعي�شون حيا ًة ملوثة
كل يوم؟ فمن ال�صعب املحافظة على البيئة يف بالد
يغمرها اجلهل والفقر»�« .أنديرا غاندي»
كان للرثاء والتطور اللذين �أنقذا الب�شرية من الفقر واملوت
املبكر نتائج مروعة على البيئة .فقد كان لزيادة الإنتاج
وحت�سن و�سائل النقل �أكرب الف�ضل يف تراجع معدالت الفقر،
لكنهما �أديا �أي�ض ًا �إلى انبعاثات ل َّوثت الهواء والأنهار والبحريات
وال�صحة� .صحيح �أن ات�ساع رقعة الأرا�ضي املزروعة وا�ستخدام
املخ�صبات ال�صناعية قد قلال من املجاعات ،لكنهما �أديا
كذلك �إلى ا�ستنزاف الأك�سجني وظهور املناطق امليتة (ناق�صة
الت�أك�سج) يف الكثري من البحريات� .إ�ضافة �إلى الوقود احلفري
الذي كان م�صدر ًا من م�صادر التقدم ال�صناعي الذي حققته
الب�شرية ،لكنه �أدى �أي�ض ًا �إلى ظاهرة االحتبا�س احلراري التي
من املحتمل �أن تكون لها تبعات مدمرة يف هذا القرن.
8
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بعد التحذير من فناء الغابات يف �أوروبا ال�شرقية يف �سبعينيات
وثمانينيات القرن الع�شرين ،خ�شي الكثريون من �أن ُت َّول الأمطا ُر
احلم�ضية لغابات �أوروبا �إلى �صحارى كيماوية .لكن هذا مل يحدث
قط ،ويرجع ذلك �إلى �أن م�ستويات التلوث تراجعت من ناحية ،و�إلى
وجود نوع من املبالغة يف تلك التحذيرات من ناحية �أخرى .ويف دول
االحتاد الأوروبي ،انخف�ضت م�ساحة النظام البيئي التي زادت فيها
للتح ُّم�ض من � %43إلى  %7وذلك يف الفرتة من
الأحمال احلرجة َ
عام � 1980إلى عام  ،2010كما بد�أ النمو املفرط لأحد الع�ضويات
على ح�ساب ع�ضويات �أخرى؛ مثل النمو املفرط للطحالب يف الأنهار
والبحريات ،بد�أ ي�شهد بع�ض الرتاجع.
لقد توقف اجتثاث الغابات يف الدول الغنية .فلم ُيدرِج االحتاد الدويل
للحفاظ على الطبيعة �سوى � 709أنواع على قائمة الأنواع املنقر�ضة
منذ عام  .1500ومعظم تلك االنقرا�ضات حدثت يف مناطق معزولة
مثل اجلزر املحيطية ،مما ُيوحي ب�أن الكثري من �أ�شكال احلياة تتمتع
باملرونة وميكنها الهجرة والعي�ش يف بيئات معدلة.
ومع ازدياد الرثوة ،نح�صل �أي�ض ًا على �إن�شاءات �آمنة وقواعد بناء
�أكرث �سالمة ورعاية �صحية �أف�ضل ،ونظم تدفئة �أكرث كفاءة .يقول
الكاتب العلمي «رونالد بيلي»« :ي�ؤدي الطق�س ال�سيئ �إلى املوت
واخلراب يف �أغلب الأحيان� ،إذا �صادفه الفقر».

التعليم
ُيعد التعليم �أحد �أهم مهارات التقدم؛ لأنه ميثل القدرة على اكت�ساب
املزيد من القدرات .فهو ُيي�سر ا�ستخدام املعرفة التي ميلكها الآخرون،
ويقلل من الفقر لأنه يتيح انتقاء املهارات والأفكار التي جتعلك �أكرث
�إنتاجية وقدرة على ا�ستخدام املعرفة على نحو �أف�ضل.
يعترب التقدم يف التعليم ثمر ًة من ثمار التنمية االقت�صادية .ففي �أوروبا
الغربية و�أمريكا وكندا� ،أدى ارتفاع م�ستويات الدخل وفتح باب التعليم
الر�سمي �أمام اجلميع �إلى انتظام نحو  %90من الأطفال يف التعليم يف
حت�صل الغالبية العظمى
�أواخر القرن التا�سع ع�شر .ومنذ ذلك احلنيُ ،
على التعليم الأ�سا�سي واملهارات احل�سابية .وقد ا�ستغرق الأمر ن�صف
قرن �آخر قبل �أن تتمكن �أوروبا ال�شرقية و�إيطاليا و�إ�سبانيا من حتقيق
نف�س الإجناز.
كانت املر�أة �أكرث امل�ستفيدين من ات�ساع نطاق التعليم ،بعدما كان
هناك نوع من التمييز �ضدها يف املا�ضي .فمثلما كانت الطبقات
ُ
الرجال يخ�شون تعلم الن�ساء ،حتى
احلاكمة تخ�شى حترر الفقراء ،كان
ال يتمتعن باال�ستقالل .وعندما �أن�ش�أت ال�سويد مدر�سة ابتدائية مدة
الدرا�سة فيها �ست �سنوات يف عام  ،1842ت�ساءل �أحد �أبرز الكهنة يف
الربملان حينذاك عن �أ�سباب فتح الباب �أمام الفتيات للتعلم �إذ قال:
«ما الذي ميكن للفتيات �أن يكتبنه �سوى خطابات غرامية للعا�شقني؟».
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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ماري وول�ستونكرافت

حقوق املر�أة

كانت الكاتبة الإجنليزية «ماري وول�ستونكرافت» من �أوائل من نا�صروا
امل�ساواة التامة بني الرجل واملر�أة ،مبا يف ذلك حق املر�أة يف الت�صويت
والعمل ،وحقها يف التملك .وقد مار�ست ما نادت به وعملت كاتبة
م�ستقلة من دون اال�ستناد �إلى مرجعية �أر�ستقراطية كما كان �سائد ًا
حينذاك.
�صدر كتاب «وول�ستونكرافت» عام  1792وكان بعنوان« :دفاع ًا عن
حقوق املر�أة» وكان �أول الأطروحات الن�سوية املدافعة عن حقوق
املر�أة ب�شكل مبا�شر على م�ستوى العامل .فقد طالبت يف كتابها ب�أن
حت�صل الن�ساء على التعليم كي ي�ستطعن تطوير مهاراتهن وملكاتهن
و ُين�شئن �أطفالهن ويبدعن يف العي�ش مع �أزواجهن ،بد ًال من �أن يبقني
جمرد متاع للت�سلية .فالتمييز �ضد املر�أة ال يعوقها وحدها ،بل يعوق
احل�ضارة برمتها .تقول «وول�ستونكرافت»« :نظر ًا لأن املر�أة تعلمت
منذ نعومة �أظفارها �أن جمالها هو �صوجلانها ،فقط انح�صر
تفكريها يف زينتها ومل تعد ت�سعى �إال لتجميل �سجنها».
يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،متكنت احلركة الن�سائية
الغربية التي ا�ستلهمت حركة احلقوق املدنية ،من �إلغاء فكرة اعتبار
املر�أة ُملكية خا�صة للرجل .ف�أ�صبحت قوانني الطالق �أكرث عد ًال.
وبعد عام ُ ،1973اعترب الزوج الإجنليزي الذي حب�س زوجته ،جمرم ًا
وخاطف ًا .يف القرن الع�شرين زادت املناداة بحرية املر�أة يف �أمريكا
الالتينية ورو�سيا وال�صني .و�أعطت و�سائ ُل منع احلمل املر�أة القدرة
على التحكم يف وقت وعدد مرات الإجناب ،وتغريت النظر ُة �إلى
الن�ساء ف�صار ُينظر �إليهن كجزء �أ�صيل من قوة العمل ،يف معظم
الدول .ومع نهاية القرن ،مل يبق �سوى عدد حمدود من الدول التي
متار�س التمييز �ضد املر�أة مبوجب القانون.

احلرية

يعترب الرق من �أ�شد �صور القهر التي عرفها العامل .كان العبيد
ُملكي ًة خا�صة لأ�سيادهم فكانوا ي�أمرونهم في�أمترون ،وي�ضربونهم
وي�ست�أجرونهم وي�ؤجرونهم .وقد �ساد هذا الو�ضع يف كل �أرجاء العامل
تقريب ًا .كانت العبودية �شائعة �إلى درجة �أن مناوئي الرق كانوا ميلكون
عبيد ًا .وكان العبيد ُي�ضطرون �إلى ممار�سة احلرف والأعمال اليومية
والعمل يف احلقول واملناجم وممار�سة البغاء �أي�ض ًا.

يف عام  ،1806دعا الرئي�س الأمريكي «توما�س جيفر�سون» �إلى جترمي
جتارة الرقيق ،ويف العام التايل� ،ص َّوت الكوجنر�س ل�صالح ت�شريع
يعترب امل�شاركة الأمريكية يف تلك التجارة جناية يعاقب عليها القانون.
و�ألغت بريطانيا بعد ذلك جتارة الرقيق .كما �أعلنت القوى املنت�صرة
يف حروب «نابوليون» �أن جتارة الرقيق ُتعترب انتهاك ًا للمبادئ الإن�سانية
والأخالق العامة .بعد ذلك ،بد�أت كل الدول الأوروبية تلغي اال�سرتقاق
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مثلما فعلت م�ستعمرات تلك الدول يف �أمريكا الالتينية .ويف عام ،1834
مت حترميه يف جميع امل�ستعمرات الربيطانية ،وبعدما �سيطرت بريطانيا
على الهند� ،ألغت الرق متام ًا ،وكان ذلك يف عام  .1843ثم �أعتقت رو�سيا
عبيدها يف عام  1861و�أنهت الإمرباطورية العثمانية اال�سرتقاق عام
 1882وو�ضعت ال�صني حد ًا له عام .1906
لي�س هناك دليل �أقوى على التقدم الذي �أحرزه اجلن�س الب�شري من �إلغاء
العبودية ،التي �صارت من ذكريات املا�ضي يف خمتلف دول العامل .لكن هذا
ال يعني �أنها قد انتهت متام ًا .فما زال ماليني الب�شر يرزحون حتت وط�أة
العمالة اجلربية ،وعبودية الديون ،والزواج اجلربي .وعندما تتمكن بع�ض
احلكومات من حماربة اال�ستعباد ،ف�إن احلكومات ال�ضعيفة تعجز �أحيان ًا
عن مكافحته .وما يب�شر باخلري ،هو �أنه ال يوجد الآن من يدافع عن الرق
ا�ستناد ًا �إلى مبد�أ �أو عقيدة .يقول «كيفني بيلز» الذي �شارك يف ت�أ�سي�س
منظمة «حترير الرقيق»:
«مل نعد بحاجة �إلى ك�سب املعركة القانونية ،فهناك قانون �ضد العبودية
يف جميع البلدان .ول�سنا بحاجة �إلى ك�سب الرهان االقت�صادي ،فال يوجد
اقت�صاد يعتمد على اال�ستعباد كما كان يحدث يف القرن التا�سع ع�شر .ول�سنا
بحاجة �إلى اجلدل الأخالقي ،فلي�س هناك من يجهر مبنا�صرة العبودية
الآن».
يف عام � ،1991أراد االقت�صادي «ميلتون فريدمان» احلائز على جائزة نوبل
�إنهاء كلمته بر�سالة متفائلة ،فقال« :ما زال امل�ستعبدون يفوقون الأحرار
عدد ًا ،لكن ن�سبتهم تراجعت بنحو ثالثة �إلى واحد ،ولذلك ما زلنا بعيدين
عن حلمنا يف عامل حر متام ًا ،لكن التقدم الذي �أحرزناه مذهل على
مقيا�س الزمن ،فما حتقق يف القرنني املا�ضيني يفوق ما حتقق يف الألفيتني
ال�سابقتني».
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قراءة ممتعة

اليوم يعي�ش ن�صف �سكان العامل تقريب ًا يف دول حرة ،ويعي�ش ربعهم يف دول
ليربالية �أو حرة ن�سبي ًا؛ مثل املك�سيك ونيجرييا .وبالفعل ،ف�إن التقدم الذي
�أحرزناه يف عقدين ،يفوق ما �أحرزناه يف �ألفيتني.

ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae

ولكن ،رغم كل هذا التقدم ،ما زلنا نواجه م�شكالت اقت�صادية واجتماعية
وبيئية ،كما نواجه خماطر العنف والإرهاب والهجرة الق�سرية ،مع عدم
القدرة على التنب�ؤ بكل الكوارث الطبيعية� .إال �أن تقدم الب�شرية يعني �أن
مزيد ًا من العيون �أ�صبحت ُتب�صر امل�شكالت التي ُنعاين منها ،لتنطلق
املزي ُد من العقول نحو �إيجاد احللول .فالطريقة الوحيدة التي ُتكننا من
االقرتاب �أكرث من عا ٍمل ن�ستك�شف فيه جميع االحتماالت ،ون�ستخدم فيه
جميع املعارف ،للتغلب على امل�شكالت الإن�سانية ،هي م�شاركة اجلميع.
وم�ستويات املعي�شة التي بلغناها ت�ؤكد �أننا ُ
والعقول
الطاقات
منلك الكث َري من
ِ
ِ
واالبتكارات التي ُيكننا توظي ُفها لالرتقاء بحياتنا .فدعونا َن ُ
نطلق ،و ُنطلق
ِ
ُ
ابي وجميل.
طاقا ِتنا
ون�شارك يف �صن ِع عا ٍمل مبد ٍع و� ِإيج ٍّ

تواصلوا معنا على

qindeel_uae
qindeel_uae
qindeel.uae
qindeel.ae
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ﺗﻌ ّﺮف إﻟﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

اﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ
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