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Avi Tuschman :بقلم
ترجمة: ووااثق غاززيي

مرااجعة: ووااثق غاززيي عبد االنبي
بوستر: مصطفى خالد

-———————————

(إإنن لم تكن ليبراالياً في االعشريناتت من ُعمركك، فأنت ال تملك قلبًا. ووإإنن لم
تُكن محافظاً عندما تبلغ االثالثين، فأنت ال تملك عقًال).

لقد ُنسبت صيغ مختلفة من هذههِ االمقولة إإلى بنيامين ددززرراائيلي، أأووتو
فونن بسمارركك، جوررجج برنارردد شو، ووووددرروو وويلسونن، ثيوددوورر ررووززفلت، أأرريستيد
بريانن، وووونستونن تشرشل. في االحقيقة لقد جاءءتت هذهه االفكرةة أأووالً من
ررجل ددوولة فرنسي ااسمهُ فراانسواا غيزوو (1787-1874). ووبغض االنظر عن
مصدررهه، فإنن هذاا االقولل االمأثورر ُيثير سؤااالً مثيراًا: هل إإنن االشبابب فعًال

يميلونن نحو االيسارر بسبب االعوااطف وواالمثالية؟ وومع تقدمم االُعمر، يتحولونن
نحو االيمين ألنهم أأصبحواا أأكثر ووااقعية أأوو أأكثر اانتقادداًا؟

على مدىى االسنوااتت االعشر االماضية، ُكنتُ قد ددررستُ االتقسيماتت االسياسية
من خاللل االرؤؤية ااألنثرووبولوجية االتطوررية مع ِعلم االوررااثة ووِعلم ااألعصابب.
يكشف االبحث أأنه خاللل االعشرينياتت من عمرهم فإنن االناسس في جميع

اانحاءء االعالم يوااجهونن تحوالتت كبيرةة في تلك االصفاتت االتي يستخدمها
ُعلماءء االبايولوجيا لوصف شخصية ااإلنسانن. على ووجه االتحديد، ينخفض
مستوىى “ااالنفتاحح” وويرتفع مستوىى “االجد ووااالجتهادد”. وويرتبط ااالنفتاحح

ااألكبر بالفضولل االمعرفي، ووتفضيل االتنوعع وواالتعددّدية، وواالتصويت لليسارر؛
بينما االجد ووااالجتهادد ااألكبر، يتميز باالنضباطط االذااتي ووتحمل االمسؤوولية،

مع توقع االدعم لسياساتت محافظة أأكثر.
هذاا االتحولل في االشخصية االسياسية عاممٌّ على مستوىى االعالم تقريبًا، كما
هو االحالل في توقيت ذذلك االتحولل. ااكتشفت ددررااسة ااجريت عامم 2004 من
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Journal of قبل علماءء االنفس ررووبرتت ماكراايي وويورريي االيك في مجلة
Cross Cultural Psychology على 36 ثقافة عبر اافريقيا، ووأأوورربا، ووااسيا،
إإنن ااالنفتاحح ووااالجتهادد يختلفانن بين من تترااووحح ااعماررهم (من 10 إإلى 22
عامم) ووبين ااألكبر سنًا. مع ذذلك، إإذذاا لم تتغير شخصية االفردد االسياسية
بعمر االثالثين فإنه ليس من االمرجح أأنن تتغير كثيرااً بعمر ااألرربعين أأوو

االخمسين أأوو االستين. هذاا ال يعني أأنن جميع االمرااهقين ليبرااليين ووأأنن
جميع كبارر االسن محافظين. في أأيي فئة عمرية، يتوززعع االناسس على اامتداادد
االطيف بين االيسارر ووااليمين على منحنى بشكل االجرسس. االمنحنى بأكلمه،

على أأيي حالل، يتحركك إإلى حد ما نحو االيمين خاللل منتصف االعشريناتت.

لقد أأنتشرَ تفسير شائع لهذاا االتغير في االشخصية عند االشبابب في سن
االبلوغغ خاللل ااالضطرااباتت االسياسية في االستيناتت في االوالياتت االمتحدةة
ااألمريكية. في ذذلك االوقت، اادّدعتْ االثقافة االيساررّية االيافعة االمضاددةة أأنن

ااعداائها اااليديولوجيين موجوددوونن على االجانب ااآلخر من ررقم غيزوو
االسحريي، 30 (من االعمر). هذاا ااالعتقادد يستبطن أأنن ااالشخاصص ااألكبر سنًا

من ذذلك يصبحونن محافظين أأكثر ألنهم على ااألررجح يمتلكونن بيت
وويكسبونن ررااتب أأعلى ووَيضعونن االكثير على االمحك لدعم ددعوةة ثوررية

لتدمير االنظامم االقائم.

خالفاً لإلعتقادد االشائع، فإنن ددفع االضراائب، تكديس االثرووةة وواالتوااجد ضمن
االوااحد بالمئة أأوو 99 بالمئة هي مؤشرااتت ضعيفة للغاية للتوجه
االسياسي بين االيمين ووااليسارر. ووفقاً لدررااساتت ااالنتخاباتت االوطنية

ااألمريكية، ووهو مشرووعع مسح أأكادديمي، فإنن االعالقة بين مقداارر ددخل
ااألسرةة وواالتعريف االحزبي بالنسبة للناخبين ااألمريكيين في ااالنتخاباتت

االرئاسية سنة 2012 لم تكن سوىى 0.13. هذهه االعالقة ااالحصائية
االضعيفة نموذذجية لالنتخاباتت االسابقة.

هناكك حَدثث ووااحد في االحياةة، على االرغم من ذذلك، ُيسرععّ كثيرااً من عملية
تحولل االشخص نحو االيمين، ووهو غالباً ما يحدثث في االثالثينياتت من االعمر:
ااألبّوةة. تأثيرها االسياسي من االسهل أأنن نرااهه بين جموعع طالبب االجامعاتت

االكندية وواالذيي دَدرَرسهُ عالم االنفس ررووبرتت االتماير. إإذذ أأنن ددررجاتهم في
ااختبارر اااليديولوجية في عمر 22 قد ااززددااددتت بمعّدلل 5.4 لتكونن أأكثر

محافظةً حين تم ااعاددةة ااختباررهم في سن 30. وولكن بين ااوولئك االذين تبلغ
ااعماررهم 30 عامًا، فإنن االذين كانن لديهم أأطفالل، ااززددااددتت االمحاَفَظة

لديهم بنسبة 9.4 بالمئة.

لماذذاا يدفع ووجودد ااألطفالل االناسس إإلى االيمين؟ ااآلباءء يبقونن على حذرر من
مصاددرر االخطر االممكنة وواالتي من االممكن أأنن يتجاهلها غير ااآلباءء. هذاا

االتحولل في ااإلددررااكك من االقوةة بحيث يخُلق ااحساسس ووهمي بالخطر؛ ااآلباءء



االُجددد يميلونن إإلى ااإلعتقادد بأنن معدالتت االجريمة تزدداادد منذ أأنن وولد
ااطفالهم حتى لو كانت معدالتت االجريمة تنخفض بشكل كبير ووااقعًا. ووألنن
فكرةة “االعالم خطير” ترتبط بالمحافظة االسياسية، فإنن ااألبوةة تدفع االناسس

إإلى االيمين، ووبنسبة أأكبر فيما لو كانن لديهم أأطفالل بناتت.

ُخبرااءء في االشخصية، مثل ماكراايي، ووهو عالم نفس في االمعهد االوطني
للشيخوخة، يقولونن بأنن شخصياتت االناسس رربما تكونن عصّية على االتغير
أأيضاً بمروورر االوقت. بينما نتقدمم في االعمر، فإنن االتغيرااتت في االتعبير
االجيني ممكن أأنن ُتغير ااالنفتاحح، ووااالجتهادد، وواالسماتت ااألخرىى بصوررةة

ددقيقة ال تتضح مباشرةة. هذهه االسماتت وواالتحوالتت في االشخصية االتي
تتكّشف بين أأووااخر فترةة االمرااهقة وواالبلوغغ االمبكر قابلة ألنن تورّرثث بصوررةة

ال بأسس بها بين ااألجيالل.

حتى نفهم لماذذاا أأنن كُالً من االطبيعة وواالبيئة تأخذاانن بتالبيب شخصياتنا
في أأووقاتت معينة، البد لنا من تتبع أأصولل هذهه االتغيرااتت االدقيقة
االغامضة في شخصيتنا إإلى نشاطط ما في االدماغغ. علماءء ااالعصابب

يفترضونن أأنن االدماغغ، إإلى جانب باقي االجسم، ُينهي االتطوررااتت االكبيرةة
بعد االبلوغغ. وولكننا نعلم ااآلنن أأنه ال يصل إإلى مرحلة االنضج االكامل حتى
سن 25 على ااألقل. ُخذ بنظر ااإلعتبارر قشرةة االفص االجبهي، االتي تقع
مباشرةة خلف االجبهة. إإنها االمسؤوولة عن تنظيم االعوااطف، االسيطرةة
على االنزووااتت، ووااصداارر ااحكامم (ُكلفة مقابل منفعة) معقدةة وواالتي ُتقّيم

االحواافز ااآلنية ُمقابل االعوااقب االُمستقبلية. على االعكس من أأغلب مناطق
االدماغغ، فإنن قشرةة االفص االجبهي تستمر بالنمو، ووووظائفها االتحذيرية

تستمر بالتطورر بصوررةة جيدةة إإلى منتصف االعشريناتت.

في ووقت أأسبق، في سنّ االمرااهقة، ُجزءء من االدماغغ ُيدعى االجهازز
االحوفي، وواالذيي يلعب ددووررااً محوررياً في ااإلثاررةة وواالُمتعة االجنسية، ُيدفع
إإلى حيز االعمل، ُمنشطاً االسعي إإلى ااألثاررةة ووتولي االُمخاطرةة. ُخبرااءء
االتأمين االذين يعملونن لصالح شركاتت تأمين االسياررااتت لطالما ااعتبروواا

ااألشخاصص االذين تقلُ ااعماررهم عن 25 محفوفين بالمخاطر. لماذذاا قد تسمح
االطبيعة بهذهه االفجوةة االعاصفة االمضطربة بين االمشاعر االملتهبة في

سن االمرااهقة ووبين بدااية االنضج االعقلي بعد 10 سنوااتت؟ هذهه االتغيرااتت
في االشخصية رربما تكونن تكّيف تطورريي لمرااحل ُمختلفة لدووررةة االحياةة.
فالمستوياتت االعالية من ااالنفتاحح تشجع االشبابب على أأنن يطوفف االعالم

إليجادد االقرين. بينما االجد ووااالجتهادد هو االحاسم عند تنشئة ااألسرةة.

منظمواا إإستطالعاتت االرأأيي االعالمية ُيدرركوننَ جيدااً هذهه االتغُيرااتت في
االشخصية خاللل ددووررةة االحياةة، ووهذاا هو االسبب في أأنهم يولونن إإهتمامًا
كبيرااً للسن. عندما يندفع االشبابب للتصويت بنسب عالية، كما هو االحالل



في ااإلنتخاباتت االرئاسية ااألمريكية، فإنن االمحللين يستطيعونن تقسيم
عيناتهم إإلى فئاتت للبحث عن نزعاتت حسب االفئاتت االعمرية وواالتي تتواافق

تقريباً مع االتطوررااتت االتي تحدثث في االدماغغ قبل ووبعد منتصف
االعشريناتت. ووهذاا يعني أأنهم يقومونن بتحليل االمجموعة االعمرية من 18
إإلى 20 سنة بصوررةة منفصلة عن االمجموعة االعمرية من 25 إإلى 29 سنة.
في إإنتخاباتت االتجديد االنصفي، وواالتي تكونن فيها ااصوااتت االشبابب ُممثلًة
تمثيالً ناقصًا، فإنن ُمنظمي إإستطالعاتت االرأأيي عاددةةً ما َيضمونُهم ُكلهم

في مجموعة دديموغراافية ووااحدةة، من 18 االى 29 عامم.

في عصر االبياناتت االكبيرةة هذاا، فإنن ُخبرااءء االسياسية بالطبع يمتلكونن
أأددووااتت أُأخرىى تحت َتصرفهم لجعل تحليالتت هذهه االمجموعاتت االكبيرةة أأقل

،DSPolitical إإررتباطًا. بصفته االرئيس االتنفيذيي لشبكة ااإلعالناتت االسياسية
ُيشير جيم وواالش إإلى أأنه من االسهل ااآلنن االتركيز على ااألفراادد من أأيي ُعمر

ووفقاً للعشرااتت من فئاتهم االديموغراافية ووااإلستهالكية ااألخرىى. وومع
ذذلك، اليزاالل ُخبرااءء االرأأيي االعامم ُيرااقبونن االَمجاميع االُعمرية لدررااسة

حساسيتهم للتغير في مسارر االتارريخ، وواالثقافة، وواالدووررااتت ااالقتصاددية.
في بعض االحاالتت، ااألحدااثث االجاررية تتغلب على مرااحل ددووررةة االحياةة ُمغيّرةًة

ااإلتجاهاتت االجماعية للجماعاتت بطرقق مثيرةة للدهشة. في عامم 1984،
صّوتت َمن تترووااحح ااعماررهم بين 18 إإلى 24 سنة لروونالد رريغانن ضد وواالتر
مونداالل بفاررقق 22% من االنقاطط، ووهو نفس االفاررقق للمصوتين االذين
تترااووحح ااعماررهم بين 50 إإلى 64 عامم. تصويت االشبابب هذاا قد يكونن

محافظاً بشكل مفاجيءء، ألنن رريغانن كانن قد ترأأسس في فترةة اانتعاشش قويي
من االركودد بينما كانن ُينظر لمانديل كمرشح ضعيف. االناخبونن االجمهورريونن

االشبابب في عامم 1984 رربما أأيضاً قد َعّبروواا عن شعوررهم باإلنفصالل عن
االحركاتت ااإلجتماعية االليبراالية خاللل فترةة االستينياتت وواالسبعينياتت.

االناخب االشابب االيومم يلتصق أأكثر بنمط االشخصية االتي شكّلها االتطورر،
بالرغم من أأنن االُمتغيرااتت االبيئية مثل ثوررةة ووسائل ااإلعالمم ااإلجتماعية قد
َتركتْ أأثرها كذلك. ووكما هو متوقع، فإنن جيل ااأللفية يميل بشكل كبير
إإلى االيسارر في معظم االقضايا ااإلجتماعية، وولكن بشكل أأقل قليالً في
االقضايا ااإلقتصاددية. هؤالءء “االموااطنونن االرقميونن” االذين نشأوواا ووهم
غاررقونن في موااقع االتوااصل ااإلجتماعي، قد أُأطلق عليهم كذلك ااسم
جيل االسيلفي Selfie. وو”االسيلفي” قد يكونن ووصفا مالئماً أأكثر: االفئة
Pew االعمرية تتميز بالنزعة االفرددية في جميع االمجاالتت. ووفقاً لمركز

لألبحاثث، جيل ااأللفية أأقل إإنتماءءً بكثير للمؤسساتت االسياسية، وواالدينية،
وواالثقافية االتقليدية ووأأقل ااحتماالً بأنن يكونواا متزووجين مقاررنة باألجيالل

االسابقة. إإّتهمَ بعض االُمعلقين جيل االسيلفي بوجودد إإحساسس
باإلستحقاقق بدوونن أأنن يفعلواا ما ُيوجب ذذلك ااإلستحقاقق ُمعبرين عن

فرددّيتهم كنوعع من االنرجسية االناجمة عن االفيسبوكك. بعض االُمرااقبين



جاددلواا بأنن جيل ااأللفية ُيظهروونن مستوياتت عالية من االسخرية وواالوحدةة –
ووأأكثر عرضة ألنن يعيشواا مع اابائهم- ألنهم يوااجهونن توقعاتت إإقتصاددية

أأسوءء مما ووااجهها االجيلين االسابقين.

بغض االنظر عن االمنظورر االذيي يتخذهه االفردد، فإنن بيئتنا ااإلقتصاددية
وواالتكنلوجية االمتغيرةة َتركتْ إإنطباعاً عند جيل ااأللفية ووقولبت سلوكهم

االسياسي بُطرققٍ شتى غير متوقعة. مع ذذلك، مثل أأغلب االمجاميع االُعمرية
بين 18 إإلى 29 عامًا، فإنن تصويتهم ليبراالي بشكل ملحوظظ أأكثر من

االمتوسط. على االرغم من خصوصياتت ااألجيالل، فإنن مرااحل االحياةة االعالمية
ُتؤثر بالتأكيد على االتوجهاتت االسياسة، ووهذاا يواافق كلماتت غيزوو. وومثل

أأووجه طبيعتنا االسياسية ااألخرىى، فإنن تحوالتت ددووررةة االحياةة لها جذوورر
تطوررية عميقة.

——————————
http://www.businessweek.com/articles/2014-04-17/liberal-or- االمصدرر
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قبل أأنن أأتزووجج كانن لديي ست
نظرياتت عن تربية ااألبناءء، ااآلنن

لديي ستة أأطفالل ووبدوونن
نظرياتت.
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