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:املجتمعات وأمناط العيش يف العامل

2050-2030 االتجاهات الكربى للتطور يف أفق

Societies and Ways of Life across the World:

Major Trends to 2030 - 2050*

 ما ستؤول إليه التطورات االجتامعية، وعىل نحوٍ شامل،نحدد بدقّ ة
 إذا مل يكن ممكنًا أن:ملخص
ّ
 بالنظر إىل تفاوت املجتمعات والسياقات الخاصة مبختلف دول،يف العامل يف العقود املقبلة
.الصدد
ّ  يف هذا، فإنه ميكن يف املقابل تحديد جملة من االتجاهات الكربى واملُ هيكلة،العامل
 تستحق أربعة،"2016  انطالقً ا من مساهمته يف تقرير "اليقظة،ومثلام ُيظهر جوليان دامون
 وازدياد تأكيد، تراجع مستوى الفقر يف العامل: وهذه االتّجاهات هي.اتجاهات كربى االهتامم
 وتنامي،مكانة الطبقات الوسطى يف البلدان الناشئة وتبعات ذلك يف ما يتعلق باالستهالك
َّ
جدا يف
 ومن. وازدياد أهمية الديانات،التمد ُين
ًّ أن هذه االتجاهات تؤ ّثر بطرائق مختلفة
ّ املؤكد
 بيد أنها تظلّ حاسمةً يف ما يتعلق بتطور العامل واملجتمعات. ويف الدول الغنية،الدول الفقرية
.التي ستشكّ له يف املستقبل
. الفقر، الطبقة الوسطى،2050-2030  أفق، منط العيش، التحول االجتامعي:كلامت مفتاحية
Abstract: Though the existence of disparities between the societies of the world's
different countries and between their specific contexts makes it impossible to determine
precisely and exhaustively what social developments will occur worldwide over the
coming decades, a certain number of deep - seated, structuring trends can be identified.
As Julien Damon shows here, drawing on his contribution to the 2016 Vigie Report, four
major trends are worthy of attention: a decrease in poverty worldwide; a continuing
advance of the middle classes in the emerging countries and the consequences that
ensue in terms of consumption; ongoing urbanization; and increased religious influence.
Admittedly, these trends impact poor and rich countries very differently. They are,
nonetheless, crucial in the development of the world and of the societies that will shape
it in the future.
Keywords: Social transformation, Lifestyle, Horizon 2030 - 2050, Middle class, Poverty.

* Julien Damon, “Sociétés et modes de vie dans le monde: Grandes tendances d'évolution à l'horizon
2030 - 2050,” Futuribles, no. 415 (novembre - décembre 2016), pp. 77-91.
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مقدمة
لن يكون بإمكاننا ،يف آفاق  2030و ،2050رسم صور ٍة بانوراميه استرشافية شاملة للتطورات االجتامعية
املمكنة يف العامل .بيد أنه ميكننا ،يف املقابل ،أن نؤ ّكد االتجاهات ا ُمل َهيكلة إىل ح ّد بعيد .وسنقترص
عىل أربع ٍة منها .فاالتجاه األول يتمثّل يف أنّ العامل سيكون يف املستقبل ّ
أقل فق ًرا ،وأنّ منظور انقراض
الفقر املدقع ليس طوباو ًيا ،حتى إن كان من الرضوري أن نضع يف حسباننا موضوع تزايد التفاوتات
املرجح ج ًدا أن تستمر الطبقات الوسطى املتنامية يف ترسيخ
وعدم املساواة .ويف االتجاه الثاين ،من ّ
مكانتها ،بطموحاتها الجديدة وبقدراتها االستهالكية املهمة .أ ّما االتجاه الثالث ،فمفاده أنّ التمدين
سيواصل وتريته التصاعدية ،بشك َليه املتباينني ج ًدا؛ تزايد ظاهرة املراكز الحرضية الكربى (تركز الرثوات
واألنشطة يف املراكز الحرضية الكربى) ،وتزايد ظاهرة السكن العشوايئ (تنامي املساكن املرت ّدية) .وأ ّما
االتجاه الرابع ،فمجمله أنّ التطور املهم سيصبح فيه العامل أكرث تدي ًنا ّ
مم هو متوقع .وستؤثر هذه
ٍ
مختلف ج ًّدا يف البلدان الفقرية (األكرث تد ّي ًنا ،والتي هي يف طور تنامي الطبقة
الظواهر عىل نح ٍو
الوسطى  ،)Moyennisationويف البلدان الغنية (األقل تد ّي ًنا ،واملوسومة برتاجع الطبقة الوسطى
.)Dé - moyennisation

"نزع الفقر" عن العامل
ملؤش أضحى كالسيك ًيا :العتبة املسامة "دوالر أمرييك
ُيقاس الفقر ،عىل املستوى العاملي ،بحسابه ،وف ًقا ّ ٍ
(((
يف اليوم" .فمنذ التقرير األول للبنك الدويل الذي نُرش سنة  ، 1990يقوم خرباء البنك الدويل وصندوق
ٍ
معدالت للفقر يف جميع دول العامل .ف ُهم ،عىل نح ٍو أكرث تحدي ًدا ،يهتمون بشأن
النقد الدويل بحساب
الدول النامية والدول األكرث فق ًرا .فتحت العتبة املعتمدة من املؤسسات الدولية ،نجد عد ًدا ً
قليل من
الفقراء ً
فعل  -إن مل نجد حتى فق ًريا واح ًدا  -يف ّ
كل من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية .فأداة قياس
(((
الفقر التي تتمثّل ،بعد إعادة تقييمها سنة  2005بتعادل القدرة الرشائية  ،يف  1.25دوالر أمرييك ،لتصبح
تحت عتبة  1.9دوالر أمرييكُ ،ت َع ُّد مقارب ًة للفقر املدقع ،وتشري إىل قدر ٍ
ات استهالكية ضعيفة ج ًدا.
إنّ الدينامية امللحوظة ،منذ ع ّدة سنوات ،هي تراجع الفقر يف العامل ٌ
وآفاق أكرث إيجابي ًة بالنظر إىل أنّ
ً
احتامل وار ًدا يف أفق عام  .2030وبرصف النظر عن الخالفات املنهجية،
انقراض هذه الظاهرة كث ًريا ما ُيع ّد
ينبغي ببساط ٍة أن نستحرض أنّ االنتقال من ّ
أقل من  1.9دوالر أمرييك يف اليوم ،كقدرة استهالكي ٍة إىل
1 Rapport sur le développement dans le monde 1990. La pauvreté (Washington, D.C: Banque mondiale, 1990).
ُ 2يثل "تعادل القوة الرشائية" ( )Purchasing power parityحساب القوة الرشائية ملختلف العمالت يف بلدانها األصلية لسلعة معينة،
أو لس ّل ٍة من السلع ،وهو ُيستخدم يف مقارنة مستويات املعيشة بني بلدين أو أكرث (املرتجم).
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 1.91دوالر أمرييك ،ينقل ً
فعل إىل الجهة األخرى من العتبة ،ولكنه ُيبقي املرء يف ظروف هشة ج ًّدا.
أقل ّ
وضوحا جل ًّيا ،وأنّ العامل هو ّ
فأقل فق ًرا .وقد أوجد
بيد أنّ هذا ال مينع أن تكون الدينامية واضح ًة
ً
املختص يف التنمية جون ميشيل سفرينو عبار ًة سعيد ًة لتحديد هذا االتجاه ،هي "نزع الفقر عن العامل"
ّ
(((
(. )Désappauvrissement du monde
ومن أجل تحصيل فكر ٍة بشأن تراجع الفقر يف العامل ،ميكننا املرور عرب ثالثة رسوم بيانية توضّ ح عىل
نح ٍو جيد تطورات قوي ًة ومتباين ًة قيد العمل .وميثّل الرسم البياين ( )1التطورات امللحوظة املتعلقة بعدد
الفقراء ونسبتهم يف العامل منذ سنة  1990حتى عام  .2015وتجدر اإلشارة إىل أنّ أرقام سنة  2015هي
تحس ًنا ،ولكنها تظلل ّ
ٍ
محل نقاشات واسعة.
استقراءات مستمدة من
بيانات تعرف موثوقيتها ّ
عند األخذ يف الحسبان بهذه اإليضاحات ،فإنّ هذا ال ينفي أنها ّ
تظل دينامي ًة واضح ًة متا ًما .ففي ربع
قرن ،تق ّلص عدد الفقراء يف العامل إىل ح ّد النصف ،يف وقت تزايدت فيه الساكنة اإلجاملية تزاي ًدا متسار ًعا.
َ
االنخفاض الشديد للفقر عند بعض
خاص -
ذك  -عىل نح ٍو ّ
وهذا االتجاه القوي ج ًدا نحو االنخفاضُ ،ي ِ
"عاملقة" الدميوغرافيا الذين أضحوا "عاملق ًة" اقتصاديني أيضً ا .وينطبق هذا األمر عىل ٍّ
كل من الصني
واضحا
والربازيل ،عىل أنّ التطور يف هذا املنحى ال ّ
يخص جميع البلدان .و ُيظهر الرسم البياين ( )2إظها ًرا ً
الهبوط الحا ّد للفقر يف رشق آسيا (تراجعت نسبة الفقر املدقع  5مرات) ،واستمرارها  -إن مل يكن تناميها
 يف دول أفريقيا جنوب الصحراء.انطال ًقا من املالحظات املذكورة آن ًفا ،وعىل الرغم من تقديرات العواقب السلبية لالنفجار املايل أواخر
العرشية األوىل بالنسبة إىل القرن الحادي والعرشين ،تق ّدر التوقعات والتقديرات انخفاضً ا مستم ًرا ً
مقبل
للفقر .وميكننا أن نعرض هذه التوقعات والتقديرات انطال ًقا من املنحنى الذي أنجره معهد بروكنجز
(الشكل  )3ونقله عنه غالف مجلة ذي إيكونوميست .The Economist
الجدول ()1
عدد الفقراء يف العامل (باملاليني)
السيناريو األدىن

تقديرات رسمية أو مركزية

السيناريو األعىل

1991

-

1900

-

2013

824

964

1112

2030

98

385

1089

3 Jean-Michel Severino & Olivier Ray, Le Grand Basculement. La question sociale à l'échelle mondiale (Paris: Odile
Jacob, 2011).
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الرسم البياين ()3
 :2030نحو نهاية الفقر؟ (معدل الفقر ،بالنسب املئوية)*

*عتبة  1.55دوالر أمرييك يوم ًيا بتعادل القدرة الرشائية

املصدر:

Laurence Chandy, Natasha Ledlie et Veronika Penciakova, The Final Countdown: Prospect for Ending
Poverty by 2030, Policy Paper, avril 2013, 21 p., The Brookings Institution.

ميكن أن يبدو اإلسقاط املركزي (وهو الرقم األكرث ً
تداول) تفاؤل ًيا ج ًدا ،وال سيام بالنظر إىل تحول االتجاه
مس عدة دول نامية سن َتي  2013و .2014يبقى أنه ليس القضاء التا ّم عىل الفقر ( 1.25دوالر أمرييك)
الذي ّ
يظل نحو  400مليون فقري يف العامل ،حتى يف أكرث السيناريوهات ً
هو الذي يجري اإلعالن عنه ،إذ ّ
تفاؤل.
فحدود السيناريوهات املختلفة تبقى واسع ًة إىل ح ّد ما يف هذا التمرين لإلسقاط أو لالسترشاف ،ألنه ميكن،
من منظور أكرث ً
تفاؤلّ ،أل يبقى سوى ّ
أقل من  100مليون فقري سنة  .2030يف حني يبقى يف السيناريو
األكرث تشاؤ ًما نحو مليار فقري كام هي الحال اليوم .وعىل الرغم من ذلك ستكون نسبة الفقر ّ
أقل.

اغتناء امليسورين ج ًدا أثناء تناقص الفقر
يف وقت مل يتناقص فيه الفقر الشديد إطال ًقا عىل هذا النحو من ُ
قبل ،فإنّ من هم األكرث ثرا ًء – مبعنى
رسا – ال يزالون يزدادون ثرا ًء .وإذا كانت نسبة
وجود نسبة  1يف املئة من مجموع الساكنة األكرث ي ً
عدم املساواة ،يف األجور ويف الرثوة ،قد انخفضت بش ّدة تقري ًبا يف ّ
كل البلدان الغنية ،وذلك إىل حدود
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خصوصا
سبعينيات القرن املايض ،فإنها قد عادت إىل االرتفاع مج ّد ًدا منذ ذاك الحني .وهذا األمر ينطبق
ً
عىل الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،وعىل أسرتاليا أيضً ا.
رسا تتحكم يف  18يف املئة من الدخل العا ّم يف
ففي الواليات املتحدة ،كانت نسبة  1يف املئة األكرث ي ً
سنة  .1900بيد أنّ األمر مل يبقَ عىل هذه الحال سنة  ،1970إذ وصلت النسبة إىل  8يف املئة لنصل إىل
نسبة  18يف املئة سنة  .2010وقد كانت فرنسا يف الوضعية نفسها سنة  ،1900ولكنها استقرت عىل نسبة
 8يف املئة سنة  ،2010وإن كان قد لوحظ اهتزاز ملحوظ بعد بلوغ عتب ٍة تحت نسبة  7يف املئة خالل
ويسجل التحليل الوطني لنسبة  1يف املئة يف مجمل الدول الغنية هذا التزايد.
مثانينيات القرن املايض.
ّ
عىل املستوى العاملي ،يش ّكل مجموع سكان نسبة  1يف املئة يف الدول الغنية ما جرت تسميته "الطبقة
الفوقية" التي تستفيد ً
حتم من دينامية العوملة .ويف البلدان النامية ،ليست نسبة  1يف املئة مم ّيز ًة
القتصاد ريعي ،بل ألنظمة امتصاصية وفاسدة مل تأفل .وبني هاتني املجموعتني السكانيتني القصو َيني ،أي
ّ
طبقات وسطى قلقة (يف البلدان الغنية)
رسا ،توجد
ٌ
رسا من الذين يخرجون من الفقر ،واألكرث ي ً
األقل ي ً
راغبة يف التغيري (يف البلدان الفقرية).

تأكيد مكانة الطبقات الوسطى عىل مستوى العامل
تجري اإلشارة إىل الرتاجع النسبي للطبقات الوسطى وقلقها يف فرنسا ويف عد ٍد من الدول الغربية
ّ
مستهل مرحلة
أيضً ا .يف حني أنّ هذه الطبقات من شأنها أن تكون بصدد الربوز يف الدول الناشئة ،يف
معي ،قد يكون من شأن ديناميات "تنامي الطبقة الوسطى" أنها مت ّيز البلدان النامية،
توسع .وعىل نح ٍو ّ
ّ
مثلام استطاعت أن مت ّيز فرنسا  -مع أخْ ذ االختالفات املمكنة لعنارص املقارنة يف الحسبان  -يف فرتة
"الثالثني املجيدة"((( .ومبوازا ٍة لذلك ،قد يكون من شأن ديناميات "تراجع الطبقة الوسطى" أنها تؤثر يف
بلدان العامل القديم(((.
ٌ
مرحلة طويلة من النمو عرفتها معظم البلدان املتقدّمة خالل الفرتة ا ُملمتدّة من نهاية
" 4الثالثون املجيدة" ( :)Trente Glorieusesهي
الحرب العاملية الثانية وتنفيذ ّ
مخطط مارشال ،إىل بداية السبعينيات مع األزمة االقتصادية لعام  1973الناجمة عن الحصار النفطي العريب
ً
عىل نح ٍو أسايس .وقد مت ّيزت هذه الفرتة ،فضل عن مستويات خلق القيمة والنم ّو العالية ،بدرج ٍة مع ّينة من التنظيم واالتساق االجتامعي،
رش مع التّوازن بني أجور العامل وأرباح الرشكات (املرتجم).
وبارتباطٍ مبا ٍ
 5لتفصيل أكرب بالنسبة إىل هذه النقطة املهمة ،انظر:
;)Julien Damon, Les classes moyennes, Paris : presses universitaires de France, coll. Que sais-je? (Paris: PUF, 2013
Julien Damon, Le marché des classes moyennes dans les pays émergents : Quelle réalité? Quelles opportunités? (Paris:
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, 2014).
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منذ القرن التاسع عرش ،حاولت العديد من التحليالت ترسيم مدار الطبقات الوسطى .فهي تار ًة ُمحت ًفى
بها ،وتار ًة أخرى ُمنتقدة أو متو ّدد إليها أو محتقرة .ووفق العصور وبحسب العديد من املؤلِّفني،

تحظى الطبقات الوسطى اليوم بتت ّب ٍع عن كثب ،يف فرنسا ،واالتحاد األورويب ،والواليات املتحدة ،ويف
العامل النامي أيضً ا .فوجود هذه الطبقات ،يف البلدان الغن ّية ،يف بؤرة القضايا االجتامعية واالهتاممات
االنتخابية أم ٌر مث ٌري لالهتامم .وبني انشقاق األغنياء ج ًدا وتهميش الفقراء ج ًدا ،توجد هذه الطبقات التي
تختلف حدودها اختال ًفا كب ًريا؛ بحسب ع ّدة دراسات يف ملتقى الديناميات واإلشكاليات .وعىل الصعيد
يغي التوازنات االقتصادية والدميقراطية ،سوا ٌء
العاملي ،من شأن بروز هذه الطبقات يف البلدان النامية أن ّ
كان ذلك يف ّ
كل بلد عىل حدة ،أو عىل الصعيد العاملي أيضً ا.
وتق ّدم الدراسات التي تتمحور حول حزمات الدخول املتوافرة وحدودها ،أو مستويات االستهالك التي
تسمح بتقدير نسبة الطبقات الوسطى الناشئة ،حدو ًدا فاصل ًة متباين ًة .وميكن أن تكون املقاربة مق ّيد ًة
إىل ح ّد ما ،وقريب ًة إىل ح ّد ما من عتبات الفقر والرخاء .ومن أمثلة ذلك ما ييل:
ö öقام بنك التنمية األفريقي وبنك التنمية اآلسيوي بنرش دراسات حول الطبقات الوسطى ،استنا ًدا
إىل دخل يومي يراوح بني دوالرين و 20دوالر أمرييك.
يومي يراوح بني دوالرين و 13دوال ًرا (وهو ما ُيقابل يف
ö öاشتغل البنك الدويل بخصوص
ٍ
هامش ّ
ح ّده األدىن الحد األدىن املتوسط للفقر يف  70بل ًدا ،و ُيقابل يف ح ّده األعىل ح ّد الواليات املتحدة).
ö öيرتكز مكتب ماكنزي عىل دخل يومي يفوق الـ  10دوالرات أمريكية.
ö öيف عملٍ مرجعي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تراوح حدود القدرة الرشائية اليومية بني
 10و 100دوالر أمرييك .والفائدة من االستدالل وفق حدو ٍد تراوح بني  10و 100دوالر أمرييك
هي إقصاء الفقراء يف البلدان األكرث فق ًرا من الطبقة الوسطى العاملية من جهةٍ ،وإقصاء األغنياء
يف البلدان األكرث ثرا ًء من جه ٍة ثانية.
مهام كانت املناهج ،والسقوف ،والعتبات ،واملصادر ،وطرق جمع البيانات ،فإنّ االستنتاجات تذهب
يف نهاية األمر إىل املنحى نفسه .وتفيد الخربات واإلعالنات الـتأكيد الحايل ملكانة الطبقات الوسطى
يف البلدان الناشئة.
وسنهتم بإحدى هذه األعامل الدولية املرجعية املقارنة ،وهي أعامل لها مناهضوها ومؤيدوها ،وفضائلها
وعيوبها .وينبغي التعامل بحذر مع التحليل الذي بثّته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وإن كان
ُي ّكننا من الحصول عىل رؤية شمولية.
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أنجز عامل االقتصاد هومي خراس تقري ًرا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية((( .وبحسب هذا العالِم،
ميكن تعريف الطبقات الوسطى بالحدود الفاصلة للدخل التي تراوح بني  10و 100دوالر أمرييك كقدرة

رشائية يومية لكل فرد .وتشمل ورقة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  145بل ًدا ،وهي إحدى
الدراسات النادرة بشأن الرتاصف االجتامعي يف العامل ،ومتثّل  98يف املئة من سكان العامل ،و 99يف املئة
من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي .وقد أحىص الكاتب يف عام  2009أكرث من  1.8مليار شخص ضمن
"الطبقة الوسطى العاملية".
يعيش نصف عدد األشخاص املشمولني يف هذه الطبقة (أي مليار شخص تقري ًبا) يف اقتصاديات

ناشئة قوية النمو .وتشمل الواليات املتحدة وحدها  230مليون شخص ،وأوروبا (باملعنى الواسع)

 664مليون شخص ،وآسيا نصف مليار شخص .وال تحوي أفريقيا جنوب الصحراء سوى ثالثني مليون
شخص؛ كام هو الشأن بالنسبة إىل كندا وحدها .وتُؤوي الصني ثاين أكرب ساكنة تقع ضمن الطبقة
الوسطى العاملية (بعد الواليات املتحدة) تشتمل عىل  157مليون شخص .وإذا كانت هذه الطبقة
الوسطى العاملية تحظى باألغلبية بني سكان الواليات املتحدة ،فإنها محدود ٌة ج ًّدا يف الصني ( 12يف
املئة من مجموع السكان) .ويعتقد بعض املع ّلقني أنّ هذا الرقم مبالغٌ فيه ج ًدا .وينطبق األمر نفسه
عىل الهند .فبحسب خرباء محليني ومراسلني صحافيني ،ال تعدو الطبقة الوسطى ،يف الحقيقة ،أن
تكون نخب ًة ضيقة.
مع األخذ بهذه التحفظات ،ميكننا العودة إىل عمل خراس آنف الذِكر الذي يرى أنّ من شأن عدد
هذه الطبقة الوسطى العاملية أن ينتقل إىل  3.2مليارات شخص بحلول عام  ،2020وإىل  4.9مليارات
شخص بحلول عام  .2030ومن شأن األساس يف هذا النمو (نسبة  85يف املئة) أن يـأيت من آسيا .أ ّما
عدد الطبقة الوسطى بأمريكا الشاملية ،فمن شأنه أن ّ
يظل مستق ًرا؛ وذلك من خالل االرتباطٍ بظاهرتني
تتعادالن؛ إذ يلج الفقراء يف الطبقة الوسطى ،يف حني يصبح أفر ٌاد من الطبقة الوسطى أغنيا َء ويرتكونها
من الناحية اإلحصائيةُ .يضاف إىل ذلك أنّ أوروبا ستعرف من ًوا لطبقتها الوسطى إىل حدود سنوات

 ،2020ولكنها سترتاجع يف عقب ذلك؛ بسبب تناقص النمو الدميوغرايف لبعض أكرب البلدان األوروبية

كأملانيا أو روسيا.
6 Kharas Homi, “The Emerging middle class in developing countries,” paper presented at the OCDE, no. 285
(Janvier 2010).
ومن أجل موازنة تقديرات هومي خراس ،انظر التقرير اآليت ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
“Emerging middle class blues,” OECD, 1/7/2013, accessed on 2/9/2016, at: https://goo.gl/bksK6O
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الجدول ()2
الطبقة الوسطى العاملية :التقييم واإلسقاطات (باملاليني ،وبالنسب املئوية)
2009

2030

2020

أمريكا الشاملية

338

%18

333

%10

322

%7

أوروبا

664

%36

703

%22

680

%14

أمريكا الجنوبية

181

%10

251

%8

313

%6

آسيا

525

%28

1740

%54

3228

%66

أفريقيا جنوب
الصحراء

32

%2

57

%2

107

%2

الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

105

%6

165

%5

234

%5

العامل

1845

%100

3249

%100

4884

%100

اعتام ًدا عىل تقدير ٍ
ات ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وعىل اإلسقاطات الدميوغرافية لألمم املتحدة،
ميكن القول إنّ الطبقة الوسطى العاملية قد مثّلت  27يف املئة من إجاميل سكان العامل سنة  ،2009وإنّ
من شأنها أن متثّل  42يف املئة من إجاميل سكان العامل سنة  ،2020و 59يف املئة سنة  ،2030عندما سيصبح
عدد سكان العامل اإلجاميل  8.3مليارات نسمة ،وهي حركة ميكن أن توصف بأنّها "مذهلة" .وباملوازاة
ولكن
لذلك ،ض ّمت أوروبا وأمريكا الشاملية يف عام  2009أكرث من نصف هذه الطبقة الوسطى العامليةْ ،
تضم أكرث من  20يف املئة من هذه الطبقة الوسطى العاملية يف
من شأن بلدان هاتني املنطقتني ّأل ّ
عام  ،2030وهو تح ّول كبري أيضً ا .وعىل الرغم من ذلك ،ينبغي التذكري بأنّ هذه التقديرات ،وأكرث منها
ٍ
ٍ
وفرضيات وتطورات ،تدعو دامئًا إىل رضورة التعامل مع األعداد بحذر.
ببيانات
هذه اإلسقاطات ،تتع ّلق
يف ما يخص البيانات ذاتها ،ليس من املبالغة القول إنّها ليست دقيق ًة متا ًما .فقواعد جمع املعلومات
ولكن ال متتلك ّ
كل البلدان األدوات القوية نفسها (وإنْ كانت قابل ًة للنقاش
وطرقها تتط ّور باستمرارْ ،
أحيانًا) التي ميتلكها املعهد الوطني لإلحصائيات والدراسات االقتصادية ( )INSEEيف فرنسا .وهكذا،
من البديهي أنّ األمر يتع ّلق بنسب الطبقات الوسطى اليوم  -انطال ًقا من حزمات مستوى املعيشة -
بتقديرات فحسب ،وأنّ هذه التقديرات يف ح ّد ذاتها ال ت ّتسم مبوثوقية أكيدة.
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ويف ما يتعلق بالفرضيات ،فإنّ كل يشء يقوم عىل توافقات االقتصاديني التي تق ّدر أنّ عتب ًة مع ّين ًة
(أو سق ًفا) مع ّي ًنا تُدخل ساكن ًة ما إىل الطبقة الوسطى العاملية (مع العلم أنّ هذا املفهوم ال يجد يف
العديد من البلدان مع ًنى كب ًريا).
وأخ ًريا ،ال تنتج تطورات الطبقة الوسطى العاملية ،كام جرى رصدها يف كل بلد ،من تحوالت البنية
وخصوصا ،من خالل أدوات القياس املستعملة،
االجتامعية يف هذه البلدان فحسب ،بل تنتج أيضً ا
ً
عن األسعار وأسعار الرصف .وال يفيد تعادل القوة الرشائية سوى عىل نح ٍو ناقص بخصوص ظواهر
تبحث عن تجاوزها.
وبارتكازه عىل أعامل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،درس مكتب الدراسات ماكنزي تطور "الطبقة
الوسطى االستهالكية" .وقد تط ّرق إىل الطبقة الوسطى الناشئة؛ بوصفها الفئة السكانية التي مبقدورها
إشباع حاجاتها األساسية ،وأيضً ا حاجاتها األكرث تط ّو ًرا((( .أ ّما الحد األدىن الذي يعتمده مكتب ماكنزي،
تضم  2.4مليار نسمة
فهو دخل يفوق  10دوالرات أمريكية يوم ًيا .ويف سنة  ،2010كانت هذه الطبقة ّ
(وهو تقدير أعىل من تقدير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ ألنه جرى أخذ الدخل يف الحسبان،
وليس القدرة الرشائية) .و ُيق ّدر مكتب ماكنزي أنه بحلول عام  2025ستصل الطبقة الوسطى الناشئة إىل
 4.2مليارات نسمة ،وأنّه يف عام  ،2025سيوجد نصف سكان العامل ضمن طبقة االستهالك ،يف حني أنّ
هذه الطبقة كانت تش ّكل ثلث سكان العامل يف عام .2010
"مذهل" ً
ٌ
فعل .ففي عام  ،1970كانت الطبقة االستهالكية – وهي التي كانت موجود ًة
إنّ هذا التقدم
خصوصا – متثّل ّ
أقل من ربع سكان العامل .ويف عام  ،1950كانت ال متثّل سوى
يف البلدان املتطورة
ً
 13يف املئة .ويف عام  ،1900كانت متثّل ّ
أقل من  0,1يف املئة .وقد تزايدت الطبقة االستهالكية بنحو 1.7
يف املئة سنو ًيا خالل الفرتة  .1990 - 1970وبحلول عام  ،2025من شأن وترية هذه الزيادة أن تزداد أكرث
من الضعف (الشكل  .)4وستصبح الطبقة الوسطى االستهالكية موجود ًة أكرث فأكرث يف املدن ،ويف مدن
البلدان النامية تحدي ًدا.
ستنضم إىل الطبقات
يق ّدر مكتب ماكنزي أنه ينبغي األخذ يف الحسبان أكرث من مليار نسمة إضافية
ّ
الوسطى الحرضية يف البلدان النامية بحلول عام  ،2025وأنّ النسبة األساسية من التزايد بالنسبة إىل
ثم ،ينبغي
الطبقة االستهالكية يف مدن البلدان الناشئة حتى عام  2025ستبلغ نحو  95يف املئة .ومن ّ
النظر يف الحاجات الكبرية التي ينبغي إشباعها ،والتي تبدأ منذ اليوم ،يف ظل مخاطر إحباطات وخيبات
أمل كربى ،يف ما يتعلق بالخدمات الجامعية للمياه ،والطاقة ،والصحة ،والتعليم.
7 Court David & Narasimhan Laxman, “Capturing the world's emerging middle class,” McKinsey Quarterly (Juillet
2010), accessed on 2/9/2016, at: https://goo.gl/czxqfx
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الرسم البياين ()4
تقدم "الطبقة املستهلكة" يف العامل وف ًقا ملكتب ماكنزي (مبليار نسمة)

ساكنة عاملية أكرث متديُ ًنا باستمرار
يرتافق تطور الطبقات الوسطى تراف ًقا متزاي ًدا مع إحدى خصائصها االجتامعية املتمثّلة يف التمد ُين .فخالل
ّ
كل سنتني منذ سنة  1988عىل نح ٍو متواتر ،ينرش قسم السكان باألمم املتحدة إسقاطات متعلق ًة بتطور
عدد السكان يف املدن واألرياف .ومنذ عام  ،2008أضحى معظم سكان العامل حرضيني .وتُق ّدر هذه النسبة
بـ  54يف املئة سنة  ،2015وتق ّدر إسقاطاتها بنسبة  66يف املئة بحلول عام ( 2050الجدول .)3
وبداي ًة من عام  2015حتى عام  ،2050من شأن الجمع بني النمو الدميوغرايف العاملي وعملية التمد ُين
أن يؤ ّدي إىل زياد ٍة تق ّدر بـ  2.5مليار حرضيني .وستكون هذه الزيادة مر ّكز ًة بنسبة  90يف املئة يف آسيا
وخصوصا يف الهند ،والصني ،ونيجرييا .فهذه البلدان الثالثة وحدها ستشملها نسبة 37
ويف أفريقيا،
ً
يف املئة من الزيادة املتوقعة .ويف عام  ،2050قد تشمل الهند زيادة قدرها  404ماليني حرضي إضايف
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(عىل الرغم من أنّها حينئ ٍذ ال تكاد تكون ذات أغلبية حرضية) ،وقد تشمل الصني  292مليونًا ،ونيجرييا
نتبي ،م ّر ًة أخرى ،مدى التحديات؛ من جهة البنى التحتية ،والسكن ،والطاقة،
 212مليونًا .ومن هنا ّ
إضاف ًة إىل الخدمات الصحية والتعليمية.
أضحت هذه املالحظات والديناميات معروف ًة متا ًما يف الوقت الراهن .فقد تزايد السكان الحرضيون يف العامل
برسعة ،وانتقلوا من  746مليون نسمة يف عام  1950إىل  3.9مليارات نسمة يف عام  .2015وقد يصبح عدد
تحض منخفض نسب ًيا،
الحرض  6مليارات نسمة يف عام  .2045وتُؤوي آسيا اليوم ،عىل الرغم من معدل ّ ٍ
 53يف املئة من سكان حرض العامل ،تتبعها أوروبا بـ  14يف املئة ،وأمريكا الالتينية بـ  13يف املئة.
وتركز أعامل األمم املتحدة عىل التجمعات السكانية الكربى ،بوصفها تعب ًريا عن ظاهرة التمدين األساسية.
وتزداد أهمية املدن الكربى ( ،)Mégacitésكام تسميها األمم املتحدة ،ذات األكرث من  10ماليني ساكن.
ففي حني كان ُيحىص منها ثالث مدن فقط سنة  ،1970وعرش مدن سنة  ،1990بإجاميل  153مليون
ساكن (أقل من  7يف املئة من إجاميل سكان الحرض يف العامل)ُ ،أحصيت  28مدين ًة كربى يف عام ،2014
تؤوي  453مليون ساكن (أي نحو  12يف املئة من سكان الحرض يف العامل) .وتقدر األمم املتحدة أن يصل
هذا العدد إىل  41مدين ًة من هذا الحجم بحلول عام .2030
بالنسبة إىل هذه التجمعات العاملية الكربى ،تؤكد البيانات الحديثة تأكي ًدا شدي ًدا وجود تطور معروف.
فخالل الفرتة  ،1925 - 1830ظ ّلت لندن أكرب مدينة يف العامل (مع ساكن ٍة تراوح بني مليون و 8ماليني
ساكن) ،متقدم ًة بذلك عىل بكني .وقد تجاوزتها إثر ذلك نيويورك التي تجاوزتها طوكيو بعد ذلك.
أساسا،
نعب عن األمر بطريقة أخرى وعىل نح ٍو ّ
بيد أنه ميكننا أن ّ
أعم .فقد كان عامل املدن الكربىً ،
عاملًا أوروب ًيا يف القرن التاسع عرش ،وأمريك ًيا يف القرن العرشين .وهو يف القرن الحادي والعرشين عامل
أساسا.
آسيوي وأفريقي ً
الجدول ()3
تطور معدل التمد ُين (نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الحرضية ،بالنسب املئوية)
العامل

أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكا
الالتينية

أمريكا
الشاملية

أوقيانوسيا

1950

30

14

18

52

41

64

62

2015

54

40

48

74

80

82

71

2050

66

56

64

82

86

87

74
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إذا ك ّنا نر ّكز ،يف أغلب األحيان ،عىل املالحظات والتساؤالت بشأن هذه املدن العمالقة التي أصبحت
شخص تقري ًبا) يعيشون ،يف عام  ،2014يف
تزداد أهمي ًة ،فهذا ال مينع أنّ أكرث من نصف الحرض (مليا َرا
ٍ
مدنٍ تُؤوي ّ
أقل من  500ألف ساكن؛ ومن شأن هذه الحال أن تبقى كذلك سنة .2030
الجدول ()4
املراكز الحرضية الكربى العرشة األكرث كثاف ًة سكاني ًة يف العامل يف عام  2014ويف عام ( 2030إسقاطات مبليون نسمة)
2030

2014
الرتبة

املدينة

الساكنة

الرتبة

املدينة

الساكنة

1

طوكيو

37.8

1

طوكيو

37.2

2

دلهي

24.9

2

دلهي

36.1

3

شنغهاي

23.0

3

شنغهاي

30.8

4

مكسيكو

20.8

4

مومباي

27.8

5

ساو باولو

20.8

5

بكني

27.7

6

مومباي

20.7

6

داكا

27.4

7

أوساكا

20.1

7

كراتيش

24.8

8

بكني

19.5

8

القاهرة

24.5

9

نيويورك

18.6

9

الغوس

24.2

10

القاهرة

18.4

10

مكسيكو

23.9

ي ّتصف التمد ُين العاملي الحايل برتكي ٍز وكثافة متزايدين .وضمن هذا اإلطار ،ي ّتسم بكرثة السكن العشوايئ
وتوسعه .وقد ق ّدرت األمم املتحدة أنّ عدد األشخاص الذين يقطنون السكن العشوايئ تجاوز مليا ًرا سنة
ّ
 ،2007وأعلنت أنّه من املرجح أن يتجاوز  1.4مليار شخص سنة  ،2020وأنّه سيتجاوز مليارين سنة
 .2050وإن كانت الدقة اإلحصائية التا ّمة مستحيل ًة ،فإنّ املقادير الك ّلية لها نصيب من الصحة.
يعيش اليوم أكرث من شخص من أصل سبعة أشخاص يف سكنٍ عشوايئ ّ
عم ميكن أن تكون
(بغض النظر ّ
التعريفات والوضعيات املتنوعة لهذه األحياء الخاصة) .وإذا كان من شأن هذه الحال أن تستمر عىل ما
الصدد ،تفرض عبار ٌة
هي عليه ،فستصبح هذه النسبة واح ًدا من أصل ستة أشخاص سنة  .2020ويف هذا ّ
ايد لظاهرة السكن العشوايئ" (.)Bidonvillisation
نفسها؛ مفادها أنّ متد ُين العامل هو إىل ح ّد بعيد "تز ٌ
إنّ التعريفات والرتجامت هي إىل ح ّد ما مضمونة .فاملصطلحات من قبيل" :كوخ قذر" ،أو "أحياء عشوائية"،
أو "مساكن غري رسمية" ،أو "منشآت غري قانونية" ،أو "أحياء غري قانونية" ،أو "أوكار" ،أو "منازل ذات دخل
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منخفض" ،تُستعمل  -يف أغلب األحيان  -بطريق ٍة قابلة لالستبدال .وعىل الصعيد العاملي ،اقرتح برنامج
املستوطنات البرشية لألمم املتحدة ( )ONU - Habitatتعريفه الخاص للسكن العشوايئ ،انطال ًقا من
مؤرش ذي متغريات خمسة .وير ّكز تعريف برنامج املستوطنات البرشية لألمم املتحدة للسكن العشوايئ،
ٌ
تعريف ذو ُبع ٍد إجرايئ أكرث من كونه ذا ُبع ٍد رسمي ،عىل الخصائص الفيزيائية (مستوى الجودة ّ
املتدن
وهو
للسكن ،وغياب إمدادات املاء والرصف الصحي) ،والخصائص القانونية (عدم قانونية األرض والبناء).
وبحسب بعض الخرباء ،من شأن مثل هذا التعريف ،يف حال أخذ عدم تجانس عنارصه يف الحسبان،
أن يؤ ّدي إىل التقليل من شأن هذه الظواهر .ويرى مؤلفون آخرون أنّ موثوقية البيانات ال تسمح ،يف
الواقع ،بقول يشء دقيق ُيذكر يف هذا الشأن.
أ ّما بشأن هذه املناطق ،فث ّمة أطروحتان تتواجهان .فبعضهم يرى فيها عملي ًة طويلة األمد لتحسني ظروف
العيش؛ إذ تسمح املدينة بالوصول التدريجي إىل الشبكات املتطورة (سوا ٌء تع ّلق األمر باملياه ،أو التعليم،
أو الطاقة) .يف حني يؤكد آخرون تدهور األوضاع (وال س ّيام من جهة انعدام األمن) .فبام أنّ هذه الفضاءات
الحرضية مناطق للفقر ،فهي أيضً ا أماكن لالبتكارات ولبساطة العيش االضطرارية .فهل ينبغي االحتفاء بهذه
يظل السؤال األول م ّت ً
االبتكارات؟ وهل ميكن االستلهام منها يف البلدان املتطورة؟ ّ
سم باالنفتاح حال ًيا .وهناك
تساؤل آخر تقليدي ،هو :هل أنّ األحياء العشوائية ،يف البلدان النامية مناخل((( للعبور إىل حياة أفضل؟
ً
"منخل" ،يف األزمنة األخرية ،اهتام ًما
أم هي ِش ٌاك عالقٌ بها سكانها؟ لقد عرفت أطروحة املدينة بوصفها
ٍ
خالصات عىل نح ٍو أحادي املعنى.
متج ّد ًدا .بيد أنّ غياب معطيات وبيانات موثوق ًة سيؤدي إىل د ْرء استنتاج
ّ
وستظل حركة الرت ّكز والتج ّمع السكاين يف املناطق الحرضية تنترش انتشا ًرا مك ّث ًفا يف أكرث املناطق تدهو ًرا.

الرتاتبية االجتامعية العاملية
وصلت اللفظة األوائلية "قاعدة الهرم" ( )Bottom Of the Pyramidإىل الشهرة .وهي تُشري إىل نسبة
كبرية متثّلها املجتمعات الفقرية للبلدان الفقرية يف أسفل قاعدة هرم توزيع سكان العامل ،وف ًقا للموارد.
فالجزء األكرب من سكان العامل يوجد يف "قاعدة الهرم" ،إذا أخذنا سق ًفا مق ّد ًرا بعرشة دوالرات أمريكية
يوم ًّيا .ويف أواخر العرشية األوىل من األلفية الثالثة ،فإنّ نحو  4.5مليارات نسمة يعيشون ّ
بأقل من عرشة
ٍ
كسقف لـ "قاعدة الهرم" عتبة  1.55دوالر أمرييك يوم ًيا بتعادل
دوالرات أمريكية يومية .ولكن إذا أخذنا
شخص تقري ًبا.
القدرة الرشائية (الذي انتقل إىل  1.9دوالر أمرييك يف عام  ،)2015فإنّنا ُنع ّد مليار
ٍ
8

"منخل" ( :)Sasمصطلح يستعمل يف الهندسة املعامرية ،ويقصد به فضا ٌء للعبور يوجد بني مكانني أو غرفتني (املرتجم).
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ٌ
ساكنة ميكن وسمها بـ "قمة الهرم" ( ،)Top Of the Pyramidنضع
وأعىل كث ًريا من قاعدة الهرم ،توجد
لها كعتب ٍة للدخل  100دوالر أمرييك يوم ًيا .ويوجد نحو  500مليون شخص يف هذه الوضعية يف البلدان
أساسا .ونجد ،أخ ًريا ،بني ّ
الطبقتني طبق ًة وسطى عاملي ًة ،تُعرف بلفظة أوائلية جديدة ،هي" :وسط
الغنية ً
تضم نحو مليا َر ْي شخص (وهو معدل أرقام منظمة التعاون
الهرم" ( )Middle Of the Pyramidالتي ّ
االقتصادي والتنمية ومكتب ماكنزي) ،ومعظمها ال يزال يوجد يف البلدان الغنية .بيد أنه ابتدا ًء من
 ،2020سوف تُؤوي آسيا أكرث من نصف هذه الطبقة.
عيش مرتفعة عىل نح ٍو ملموس ،مقارن ًة بالفقراء .فالطبقات
تشمل طبقة "وسط الهرم" مستويات ٍ
ُقسم ميزانيتها بطريقة مختلفة عن الفقراء؛ إنفاق
الوسطى الناشئة ،واملجملة يف طبقة "وسط الهرم" ،ت ّ
ّ
أقل يف الغذاء ،وإنفاق أكرث يف التعليم والرتفيه .وهي حرضية يف أغلبها ،وممثّلة كث ًريا يف التجمعات
ٍ
بحاممات وأجهزة تلفزيون.
الحرضية الكربى ،وهي تعيش بالنسبة إىل جز ٍء كبري منها يف مساكن مج ّهزة
ومن املؤ َّكد أن طبقة "وسط الهرم" توجد يف أحياء مج ّهزة ،ولكنها توجد يف مساكن غري نظامية ،ويف أحياء
عشوائية .ولكن بالنظر إىل أنّ معظم أفرادها قرو ّيون فقراء ،فإنّهم ال ميلكون الوصول إىل أسباب رغ ِد
العيش والتجهيزات التي توفرها املدينة ،حتى يف أحيائها العشوائية .كام أنّ الساكنات الناشئة لطبقة
اتب وتستفيد من التغطية االجتامعية .إضاف ًة إىل ذلك ،يعيش
"وسط الهرم" بدأت تصبح موظف ًة بر ٍ
أفرادها يف مساكن أصغر ،ولديهم أطفال قليلون ،وهي تستثمر يف تعليمهم .وبالنظر إىل جميع ّ
مؤشات
النمو (الدخل ،وأمد الحياة ،ونسبة وفيات األطفال ،والوضع الصحي) ،فإنّ هذه الساكنات تتم ّيز عىل
نح ٍو إيجايب من طبقة "قاعدة الهرم".
الرسم البياين ()5
التوزيع الثاليث للهرم االقتصادي العاملي ()2010
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يحاول هذا الرسم البياين أن يح ّدد تركيب ًيا الفروقات بني طبقات "وسط الهرم" و"قاعدة الهرم" وقمة
لنوع من الرتاتبية االجتامعية العاملية – النمطية بالنسبة إىل
الهرم" .وقد يبدو هذا التمثيل البياين ٍ
مختلف التحليالت لطبقة "قاعدة الهرم" تبسيط ًيا ،وهو ،كذلك ً
فعل ،ويشري إىل حقيق ٍة معارصة.
النقطة املهمة ،يف هذا السياق ،هي أنّ جز ًءا كب ًريا من ساكني األحياء العشوائية أكرث انتام ًء إىل طبقة
ٍ
كسقف لطبقة "قاعدة الهرم" وكعتب ٍة لطبقة
"وسط الهرم" منه إىل طبقة "قاعدة الهرم" إذا ما ح ّددنا
"وسط الهرم" العتب َة الدولية للفقر املق َّدرة بأقل من دوالرين أمريكيني يف اليوم.
وعىل العكس من ذلك ،إذا أخذنا تعري ًفا أوسع لطبقة "قاعدة الهرم" ،بسقف  10دوالرات أمريكية يومية
عىل سبيل املثال (يتناسب ذلك ،إىل ح ّد ما ،مع عتبة الفقر يف الواليات املتحدة) ،فسنجد أنّ األغلبية
الساحقة لسكان األحياء العشوائية تعيش يف طبقة "قاعدة الهرم".
تناقصا قو ًيا للفقر املدقع يف العامل من جهة ،ومت ّدد األحياء
قد يجد بعض القراء تناقضً ا بني منظو ٍر يتوقع ً
العشوائية من جه ٍة ثانية .بيد أنّ التناقض هو ظاهري فحسب؛ ذلك أنّه ّ
يتأت ،كام هو الشأن يف أغلب
األحيان ،من مشكالت يف التعريفات ،ويف التحديدات الخصائصية اإلحصائية.
وبالنظر إىل تحليالت رشوط العيش يف البلدان الغنية ،فإنّ سكان األحياء العشوائية يف البلدان الفقرية
محرومون ج ًّدا من دون ّ
شك .ولكن بالنظر إىل عتبة الفقر املدقع ،فإنّ جز ًءا كب ًريا ج ًّدا من سكان
األحياء العشوائية ليسوا فقراء؛ ذلك أنّ الفقر يف العامل النامي يبقى ،قبل ّ
كل يشء ،فق ًرا ريف ًيا .ويف مدن
البلدان النامية ،تكون مستويات الفقر ّ
أقل من مستوياته باملناطق الريفية .ويف إيجازٍ ،ميكن أن يتالقى
ُ
تناقص الفقر وتزايد األحياء العشوائية؛ ألنّ األرس التي تعيش يف األحياء العشوائية ليست بالرضورة
فقري ًة باملعنى املايل ،وألنّ األحياء العشوائية هي من تصميم فقراء املناطق الحرضية ،وهم يستعملونها
ٍ
كفضاءات من شأنها أن تتيح االنفالت من الفقر تحدي ًدا .ويف الواقع ،يحظى العديد من سكان األحياء
العشوائية بعوائد مادية .وحتى إن مل تكن هذه العوائد ثابت ًة ،فهي عىل األقل ذات شأن .وإنّ املعيشة
يف األحياء العشوائية ليست خيا ًرا لجود ٍة مع ّينة للحياة ،ولكنها ،يف أغلب األحيان ،خيا ٌر اقتصادي يرنو إىل
تقليص تكاليف السكن؛ من أجل التوفري عىل املستوى الشخيص ،و /أو من أجل إرسال املال إىل لعائلة
املستقرة يف مناطق حرضية ّ
أقل دينامي ًة أو يف مناطق ريفية.

عالَم قيد التحول الديني
إسقاطات دينية متع ّلقة
ميكن أن تضاف إىل اإلسقاطات الدميوغرافية بشأن تحوالت سكان العامل
ٌ
بتطورات املجتمعات املؤمنة .وال يسعنا القول إنّ كانت تقديرات أعداد املجتمعات املتدينة تصف
تحدي ًدا مجتمعات املتد ّينني أو مجتمعات األفراد املنحدرين من تقاليد معينة ،عىل أنّ صعود النزعة
الروحية يعوض إدبار بعض العقائد .ويف سياقات أخرى ،يسود التأكيد األصويل.
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ّ
وبغض ال ّنظر ّ
ّ
والتوطن الرتايب ،فإنّ من شأن التحوالت
عم وراء مواضيع الرتاتبية االجتامعية
وعل ّأي حال،
تحوالت دينية قو ّية (عدد
االجتامعية الكبرية الحالية واملستقبلية ،والتوازنات العاملية الكبرية ،أن تدفعها
ٌ
املؤمنني ،واألهمية النسبية ملختلف االعتقادات) .وكث ًريا ما تقع اإلحصائيات الدينية (بم يعتقد املؤمن؟
ووفق ّأي انتساب؟) يف حقل التحذقالت .فمقابل مخاوف بعضهم وتخ ّيالتهم ،يأيت إنكار اآلخرين .االستبدال
اإلثني  -الديني الكبري من جهة ،والتعايش السعيد و"ا ُملربقش" من جهة أخرى .ومن أجل تكوين فكرة
عقالنية ،عىل األقل عىل مستوى االعتقادات املعلن عنها ،توجد ع ّدة معطيات ميكن االستناد إليها.
فمجلة فوتوريبل  Futuriblesتقدم عىل نح ٍو منتظم ،منذ سنوات ،محاوالت لقياس مستويات التطورات
الدينية يف العامل ،مع تحوالتها((( .ومن أبرز مصادر التحليالت االسترشافية القليلة لألديان" ،مركز بيو
لألبحاث" ( .)Pew Research Centerوقد قدم هذا املركز ،سنة  ،2015دراس ًة جدي ًة وغزير ًة( ((1ترتكز
عىل البيانات املتوافرة من كل أرجاء العامل ،وتشتمل عىل نتائج لع ّدة دراسات استقصائية وطنية ،ذات
منهجيات واستبيانات متقاربة .وتتناول الدراسة فروق الخصوبة والوفيات ومعدالتها ،وظواهر الهجرة،
والتحول من دينٍ إىل آخر ،وهي عملية أكرث تعقي ًدا .وتش ّكل هذه النقط ُة الجِ َّد َة املنهجية ،مع تقدير ٍ
ات
للتغريات املتوقعة من الدين ،سوا ٌء تع ّلقت بهجران دينٍ أو باعتناق دينٍ جديد .وهذه الطريقة دقيقة،
عىل أنّ هذه العملية مه ّمة؛ ألنّه ينبغي التخيل عن نظرة عا ّمة وراثية بالنسبة إىل االنتامء الديني.
الجدول ()5
االتجاهات السكانية ملختلف األديان يف العامل

مسيحيون
مسلمون
غري منتسبني
هندوس
بوذيون
يهود
ديانات أخرى

عدد األفراد (باملليارات)
2050
2010
2.92
2.17
2.76
1.6
1.23
1.13
1.38
1.03
0.49
0.49
0.02
0.01
0.51
0.46

النسبة املئوية من مجموع السكان
2050
2010
31.4
31.4
29.8
23.2
13.2
16.4
14.9
15
5.2
7.1
0.2
0.2
5.5
6.7

 9من أجل تحليالت موثقة بشأن استرشاف الديانات ،انظر:
Mabille François, “Regard prospectif sur les religions dans le monde,” Futuribles, no. 393 (mars - avril 2013),
pp. 63 - 74; Mayer Jean - François, “Les courants religieux à l'horizon 2037. Les religions entre mondialisation et
”individualisation,” Futuribles, no. 332 (juillet - août 2007), pp. 55 - 69; Lambert Yves, “Vers une ère post - chrétienne?,
Futuribles, no. 200 (juillet - août 1995), pp. 85 - 111.
10 “The future of world religions: population growth projections, 2010 - 2050,” Pew research center, 2/4/2015, accessed
on: 2/9/2016, at: https://goo.gl/xeqIBV
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ماذا ميكن أن يشبه التوزيع الديني يف أفق عام 2050؟ من شأن املسيحيني أن يظ ّلوا هم األغلبية.
ومن شأن اإلسالم ،يف تنوعه ،أن يتزايد أرسع من ّ
كل الديانات الكربى األخرى .وعىل أساس هذه الفرتة،
من شأن عدد املسلمني أن يتزايد بـ  1.2مليار ،أي بنسبة  75يف املئة ،يف مقابل تزايد عدد املسيحيني
بـ  750مليونًا ،أي بنسبة  35يف املئة ،وتزايد نسبة الهندوس بنسبة  34يف املئة .ويف أفق عام  ،2050من
شأن عدد املسلمني املقدر بـ  2.8مليار ،أي  30يف املئة من مجموع اإلنسانية ،أن يصبح مساو ًيا تقري ًبا
لعدد املسيحيني ( 2.9مليار ،أي  31يف املئة من مجموع اإلنسانية) .وبالنظر إىل أنّ ال ُفتور سيكون قو ًيا،
فإنّه ينبغي انتظار أفق عام  2070من أجل أن يتجاوز عدد املسلمني عدد املسيحيني.
جغراف ًياُ ،يتو ّقع أن تكون التق ّلبات كثيف ًة ،حتى يف الحال التي ال يبدو فيها ممك ًنا إجراء قياس ّ
كل
والتخصصات الرتابية دون املستوى الوطني .أ ّما جيوسياس ًيا ،فيمكن أن تتح ّرك
لتطورات االنفصاالت،
ّ
بؤر املسيحية واإلسالم .وستظل الهند ذات أغلبية هندوسية ،بيد أننا سنجد فيها ،مع حلول عام ،2050
أكرب جالية مسلمة وطنية ،مقارن ًة بإندونيسيا أيضً ا .ويف أوروبا ،ستصل نسبة املسلمني إىل  10يف املئة من
مجموع السكان .وستعيش نسبة  40يف املئة من املسيحيني يف دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وينتج تقاطع املسارين ،املسيحي واإلسالمي ،من مستويات نسب الخصوبة الحالية .وتراوح النسبة املئوية
للخصوبة بني  1.6طفل عند البوذيني ،و 3.1طفل عند املسلمني ،مرو ًرا بـ  2.7عند املسيحيني ،و 2.4عند
الهندوس ،و 1.7بالنسبة إىل "غري املنتمني" .وستعرف أعداد هؤالء (ملحدين ،والأدريني ،ودون هوية
ولكن حصتهم النسبية ستعرف تراج ًعا (من  16إىل  13يف
دينية) تنام ًيا (من  1.1مليار إىل  1.2مليار)ّ ،
املئة) .ويف بعض البلدان – وليست هي البلدان األقل شأنًا  -سيصبح تقدم "عدم االنتامء الديني" الخاصية
خاص؛ ذلك
األساسية للتحوالت .وينطبق األمر نفسه عىل الواليات املتحدة ،وينطبق عىل فرنسا عىل نح ٍو ٍ
أنّ هذا البلد املل ّقب قد ًميا بـ "البنت البكر للكنيسة" ،ال يزال يف عام  2010ذا أغلبية مسيحية ( 64يف
املئة) .ومن املفرتض أن تُؤوي فرنسا يف أواسط القرن الحادي والعرشين  11يف املئة من املسلمني ،مقابل
ولكن التغيري األكرث شد ًة هو انتقال "غري املنتمني" من  28يف املئة إىل  44يف املئة؛
 7.5يف املئة سنة ّ .2010
كوكب أريض من شأنه أن ُيصبح ذا
مبعنى أنّ عدد غري املؤمنني سيزداد يف عالِم سيصبح أكرث تدي ًنا .وعىل
ٍ
أغلبي ٍة مسلمة يف فجر القرن املقبل ،سيبقى االستثناء الفرنيس أيضً ا ذا طبيع ٍة دينية.
يبقى أنّ ّ
كل هذه األرقام ليست سوى توقعات ،مح ّدد ٍة بوجه عا ّم من خالل إسقاط اتجاهات قيد
العمل حال ًياّ .
وكل هذا ال يرسم لزا ًما خطوط عامل الديانات كام سيكون متا ًما؛ ذلك أنّ عملية االسترشاف
ٍ
ٍ
وانقطاعات محتملة أيضً ا .وإن كانت
سيناريوهات متباينة،
هي االهتامم باإلسقاطات ،وهي تصور
األديان تتعامل مع املتسامي ،فإنها عىل الرغم من ذلك ليست ثابتة؛ من جهة أنّها تتطور .وإن كانت
الديناميات الدميوغرافية الكربى تعيد  -من دون ّ
شك  -تشكيل العامل ،فإنّ مستقبل الديانات الكربى
يحتفظ بقد ٍر كبري من عدم اليقني.
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