




والعرشين احلادي القرن اجتياز

عليها التغلب يمكن وكيف البرشية تواجه تحديات عرشة أخطر

تأليف
كريب جوليان

ترجمة
عالم طه سارة

مراجعة
غانم العزيز عبد هبة



Surviving the 21st Century والعرشين الحادي القرن اجتياز

Julian Cribb كريب جوليان

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢١٥٥ ٧ الدويل: الرتقيم

.٢٠١٧ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠٢٠ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الكتاب هذا لنص العربية بالرتجمة الخاصة النرش حقوق جميع
كاستمر نيترش سربينجر نرش لدار محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع
سويرسا نيترش سربينجر لرشكة مفوض وكيل بصفتها إتش، بي إم جي سنرت سريفيس

جي. إيه

First published in English under the title Surviving the 21st Century;
Humanity’s Ten Great Challenges and How We Can Overcome Them
by Julian Cribb, edition: 1. Copyright © Springer International
Publishing Switzerland, 2017. This edition has been translated and
published under licence from Springer Nature Switzerland AG.
Springer Nature Switzerland AG. takes no responsibility and shall
not be made liable for the accuracy of the translation.



املحتويات

7 الكتاب عىل ثناء
15 مقدمة
17 بنفسه) امُلختال (اإلنسان النرجيس -١
33 امُلبيد) (اإلنسان املدمر -٢
65 امُلَخرِّب) (اإلنسان القاهر -٣
97 السيَّاف) (اإلنسان الجزَّار -٤
121 الطحان) (اإلنسان الَخبَّاز -٥
149 السم) طبَّاخ (اإلنسان م امُلَسمِّ -٦
175 املفرتس) (اإلنسان امُللتِهم -٧
207 املدينة) ساكن (اإلنسان امُلتََمدِّن -٨
237 الواهم) (اإلنسان لنفسه الخادع -٩
267 الراشد) (اإلنسان الِحكمة نائل -١٠
295 املراجع





الكتاب عىل ثناء

الذي الخطري التهديد القرَّاء لعموم بتألٍق يعرض أن كريب جوليان استطاع
أن استطاع واآلن املسموم». «الكوكب كتابه يف وذلك األرضية، مية السُّ تُشكِّله
أن أعتقد الحضارة. تواجهه الذي الوجودي التهديد بتناوله أخرى، مرًة يتألَّق
واملؤثر الواضح الكتاب هذا قراءة عليهم يجب باإلنسانية اهتمام لَديهم من جميع

وامُلرِعب.

الطبيعة»، «فناء كتاب تأليف يف املشارك إيرليش، آر بول
مركز ورئيس السكان، لدراسات الفخري واألستاذ
ستانفورد جامعة البيولوجيا، قسم بيولوجي»، «كونسريفيشن

جوليان استطاع املالحظة، يف القوية ومهاراته امُلذهلة الواسعة معرفته بفضل
يُخربنا كوكبنا. عىل الحياة وضع عن بتقريٍر أشبه كتابًا لنا يُقدِّم أن كريب
الحكيم؛ اإلنسان ى امُلسمَّ الكائن األرضذاك عىل الحياة مركز يف يقبع بأنه كريب
سوى آخر يشءٍ بأي يُنعت أن يُمكن والذي لغريه، ر واملدمِّ ر امُلحقِّ لذاته، امُلخادع
أن يُمكننا رشارة ة ثمَّ هل العتمة، هذه كل وسط لنا تأمَّ إذا ذلك، ومع الحكمة.

الحكمة؟ رشارة وهي أال جديد، من األركان لتيضء نُطلقها

مؤلف هاميلتون، كاليف الربوفيسور
األرض» و«سادة األجناس» ألحد املوتى «ُقداس



والعرشين الحادي القرن اجتياز

إىل لكن صائدين/جامعني، فيه كنَّا ماٍض عىل الزمن من ا جدٍّ الكثري مرَّ لقد
أن كريب جوليان يرى الكتاب، هذا يف مضمونًا؟ امُلستقبل سيكون مًدى أي

القريب. املستقبل ويف اآلن نفعله ما عىل تتوقف اإلنسان قصة استمرارية
عىل الحائز دورتي بيرت الربوفيسور
ملبورن جامعة نوبل، جائزة

مصدر وهو نواجهها، التي املشكالت حول الرؤية نافذ شامًال كتابًا كريب قدَّم
باملصري اإلحساس بداخلنا الكتاب يُوقظ البحثية. ودراساته مجاله يف إلهام
مشكلة إنها وأفراد. كمجتمع وإيجابية محددة إجراءات التخاذ ويُحفزنا املشرتك
ذ! وتُنفَّ واسع نطاٍق عىل تُقرأ لعلَّها الرضورية؛ الكلية الحلول يُقدِّم وهو كلية،

سميث، ستافورد مارك الدكتور
إيرث» «فيوترش العلمية، اللجنة

بحاجة بيئية ومشكالت للموارد واستنزاًفا سكانيٍّا انفجاًرا يُعاني الذي كوكبنا إنَّ
والواعية. املناسبة اإلجابات كريب جوليان ويقدم الرسيع. تحرُّكنا إىل

جيفري، مايكل اللواء
ألسرتاليا األسبق العام الحاكم

والكتاب الناس. يقرأها أن رضوريٍّا ويكون أحُدهم يُؤلفها التي الكتب هي قليلٌة
مع بجدية التعاُمل من أهمية أكثر يشء فال النوعية. تلك من أيدينا بني الذي

نفسها. واإلنسانية األريض كوكبنا يواجهها التي الهائلة يات التحدِّ

ليندنماير، ديفيد الربوفيسور
األسرتايل األبحاث مجلس زميل

إذا خاصًة والعرشين، الحادي القرن كتب أهمِّ من واحًدا يُعدُّ ربما الكتاب هذا
محتواه عليها ينطوي التي الرسالة جيًدا واستوعبوا الناس من كاٍف عدد قرأه
من واٍف قدٍر إىل واستناده جيد بشكٍل لكتابته ونظًرا ذلك. عىل بناءً وتحرَّكوا
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الكتاب عىل ثناء

الضوء يُسلط لكنه اليأس لدواعي حٍرص مجرَّد من أكثر الكتاب يُعد األبحاث،
البرشي. للجنس االستدامة تُحقق أن يمكن التي ة امُلهمَّ اإلجراءات بعض عىل

املركز مدير دورانت، جراهام الربوفيسور،
والتكنولوجيا للعلوم الوطني األسرتايل

رغم فيها التفكري عدم ل نفضِّ التي امُلتداخلة املخاطر دليل عرصنا؛ دليل هو هذا
لكنه أمان، نطاقات أي يرتك ال رائًعا موجًزا الكتاب يُقدِّم رضورة. يُعدُّ ذلك أن

اتِّخاذها. كيفية ويُبني إجراءات من إليه نحتاج ما ح يوضِّ

علمي ُمذيع ويليامز، روبني الدكتور
األسرتالية اإلذاعة بهيئة

عرصنا، يف الكربى األزمات الستكشاف ُمذهلة وسيلًة الكتاب هذا بنية تُقدِّم
مع التعاُمل عىل القدرة لَدينا هل اإلطالق: عىل األهم بالسؤال أنفسنا وملواجهة

األزمات؟ تلك
(١٩٨٩) الطبيعة» «نهاية مؤلف ماكبني، بيل
(٢٠١٠) أريضمختلف» و«كوكب

ارتباًكا أكثر األرجح عىل وأصبْحنا غموًضا يزداد مستقبًال اليوم نواجه أنَّنا يبدو
أيًضا يُعطي لكنه املشاعر هذه كريب جوليان كتاب ج يؤجِّ مىض. وقٍت أي من
وكيفية نواجهها التي التحديات عىل بوضوٍح الضوء يُسلط حيث أمٍل بصيص

لها. التصدِّي

الربية للقوات األسبق القائد هارتيل، جون اللواء
الدفاع استخبارات ومدير األسرتايل بالجيش

يف اإلنساني املجتمع تواجه التي الخطرية التحديات بإيجاز الكتاب هذا يُلخص
أن يمكن ُمجدية خطوات عن مفيدة نصائح يُقدِّم كما والعرشين، الحادي القرن
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ِغنى ال دليل إنه تقييماته. يف ومنطقي ودقيق شامل كتاب إنه منَّا. كلٌّ يتَِّخذها
بمسئولية. فوا يترصَّ كي الواعني لألشخاص عنه

االختصايص لو، إيان الفخري األستاذ
جريفيث جامعة البيئة، علوم يف

باألبحاث واستثنائي شامل نحو عىل ُمدعمة الكتاب هذا نها يتضمَّ التي املادة
الكتاب أن كما التميز، غاية يف علميٍّا كاتبًا الكتاب مؤلف ويُعدُّ واملراجع؛
الحضارة ومشاكل أمراض عىل االطالع يف يرغب من كلِّ عىل ينبغي موسوعي.
خاصة وبصفٍة الكتاب؛ هذا يقرأ أن بها معالجتها يُمكننا التي والكيفية

الحكوميون. املسئولون

فريوسات عالم جيبس، آدريان الفخري األستاذ
األسرتالية الوطنية بالجامعة

النوع مستقبل تتهدَّد التي املتشابكة للمخاطر وامُليرسَّ امُلبهر التحليل هذا
والناخبني السياسات وواضعي الساسة كل جانب من قراءته عن ِغنى ال اإلنساني
القرن يف تُواِجه اإلنسانية أن تامٍّ بوضوٍح كريب يُبني مكان. كل يف والشباب
القصري تاريخنا مدار عىل الجمعية لِحكمتنا اختباٍر أكرب والعرشين الحادي

خاص. باهتماٍم الكتاب يقرءوا أن األجداد عىل وينبغي نسبيٍّا.

اختصايص دوجالس، بوب الفخري األستاذ
األسرتالية الوطنية الجامعة األوبئة، علم

املشكالت من الكبري الكمِّ هذا مع تتعاطى التي الكتب هي فقليلٌة ُمهم؛ كتاب هذا
قضية حول نقاٍش بناء عىل املساعدة يف هدفه يحقق أن آُمل ُمتكاملة. بطريقٍة

إلينا. بالنسبة حتميٍّا أصبح الذي النقاش ذلك البقاء،
ملجموعة السابق الرئيس جولدي، جيني
للسكان» املستدامة «أسرتاليا
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الكتاب عىل ثناء

التحديات عىل الضوء كريب جوليان يُسلط أيدينا، بني الذي األخري كتابه يف
ويعرض باألدلة، مدعومة احرتافية بطريقٍة البرشية تواجه التي الكربى العرشة
يذهب وقته يف جاء الذي الرائع الكتاب هذا لها. التصدِّي بها يُمكننا التي الكيفية
التي الكيفية كذلك يُبني حيث واملخاطر، املآيس توثيق مجرَّد من أبعد هو ما إىل

العاَلم. يواجهها التي الكربى التحديات لتلك جميًعا بها نتصدَّى

اختصايص هيوز، تريي الربوفيسور
كوك جيمس جامعة امَلرجانية، الشعاب علم
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(١٩٤٢–٢٠١٤) مايكل ماك توني الراحل الربوفيسور إىل ُمهًدى الكتاب هذا
كتاب مؤلِّف إيرليش آر بول الربوفيسور وإىل امُلثَْقل»، «الكوكب كتاب مؤلف

حق. عىل كانا لقد السكانية». «القنبلة
جيلُها يُواجه أن من مفرَّ ال التي فيفيان حفيدتي إىل أيًضا ُمهًدى وهو

عاَلمنا. استعادة يف امُلتمثِّل امُلرِعب التحدي





مقدمة

القرن يف الحكيم، اإلنسان البرشي، لجنسنا املستقبلية البقاء ُفَرص حول الكتاب هذا يدور
والعرشين. الحادي

تتهدَّد التي الكربى العرشة املخاطر يف يَتمثَّل الذي امُلركَّب التحدِّي الكتاب يتناول
حيالها نفعله أن يُمكنُنا وما املاضية، سنة املليون يف البَرش نحن واجهناها والتي ُوجودنا

بعقالنية.
عىل الضوء تسليط أجل من موثوقة علمية مصادر من جديدة أدلة الكتاب م يُقدِّ
الكوكب، تُرهق التي امَلهولة ومطالبنا الضخمة أعدادنا علينا ستجلبُها التي املخاطر طبيعة

املخاطر. تلك مواَجهة يف نوَعنا تُميِّز التي والضعف القوة نقاط يَستكِشف كما
أُقابل أنني لدرجة الراهن، الوقت يف للغاية ضخمًة التحديات هذه أصبحت لقد
يشُعرون — وشبابًا وأجداًدا علماءَ — الوقت طوال العالم أنحاء جميع من أشخاًصا

وألطفالهم. ألطفالنا سنرتكه الذي املستقبل بشأن باليأس، يكن لم إن بالتشاؤم،
املقام يف الحلول عن بل فحْسب، امُلشكالت عن ليس الكتاب فهذا ذلك، من الرغم وعىل
عىل وليس والِعلم، الحقائق من جيدة أُسس عىل َمبنيٌّ أمٌل ولكنه األمل، عن إنه األول.

فحْسب. التمنِّي أو الجهل أو اإليمان
أعظم طبيعة حول واضحة ُمشرتَكة رؤيٍة إىل الوصول البرش نحن يُمكننا كيف عن إنه
هذه حلِّ عىل بَرشيٍّ كجنٍس مًعا لنعمل — نفسها طبيعتنا وحول — له نخضع اختبار

االزدهار. وتحقيق املشكالت
تعاونية حلوٍل وإيجاُد فهُم وهو أال البرش؛ نحن دائًما فيه نربَع ما الكتاب هذا يتناول

حياتنا. تُهدِّد التي يات للتحدِّ



والعرشين الحادي القرن اجتياز

التي املخاطر أعظم استكشاف عملية خالل باملستقبل التنبُّؤ الكتاب هذا يدَّعي ال
السليم اإلدراك إنَّ ويقول األدلة أفضل ببساطة يقدم إنه ُمستحيل. أمر فهذا نواِجُهها،
لتشكيلِه. أمامنا املتاحة الخيارات وعىل مستقبلنا عىل أكرب تأثريًا يمنحنا املخاطر لهذه
ما وأيًضا العاَلمي، املستوى عىل فعله يُمكن ما حول واضحة بنصيحٍة فصل كل يُختَتَم
دمج إىل الِكتاب يسعى ذلك، من واألهم عاَلمي. تغيري إلحداث بأنفسهم فعله لألفراد يُمكن
سوى يُفرز ال ما وهو ُمجزَّأ، نحٍو عىل ُمشكالتنا حلِّ محاَولة من بدًال مًعا، الحلول هذه
كبداية، ولكنه، اإلجابات، جميع لَديه أن حاٍل بأي الكتاب يدَّعي ال تعقيًدا. أكثر مشكالٍت
بناء يف املساعدة إىل يهدف أنه كما عنها، العاَلم يف وضوًحا األفكار أكثر من بعًضا يجمع

نُناقشها. أن بدَّ ال التي البقاء مسألة حول النقاش
فرد كل فيها يَنخرط أن يُمكن طريقة قدًما، للُميضِّ عملية طريقًة أيًضا الكتاب يُقدِّم

البَرشي. جنِسنا أفراد من
مايكل، ماك توني الراحل الربوفيسور وإلهام ألفكار خاصٍّ بُشكر أَدين أنني أقرُّ
هيوز، تريي والربوفيسور بوسينجهام، هيو والربوفيسور إيرليش، بول والربوفيسور
وونج، هونج مينج والربوفيسور نايدو، رايف والربوفيسور شتيفن، ويل والربوفيسور
جيفري، مايكل واللواء ماكيبني، وبيل دوجالس، بوب والربوفيسور تال، ألون والربوفيسور
سايني، وشرييسثا فريبريج، وجريدا لو، أيان والربوفيسور هاميلتون، كاليف والربوفيسور
داي، وبيرت داريس، وبيل دنلوب، وإيان هايس، دينيس والدكتور كويف، شون والدكتور
جيبز، أدريان والدكتور ريتيش، أليكس والدكتور سميث، ستافورد مارك والدكتور
وديفيد ويلسون، أو إي والربوفيسور هاينبريج، وريتشارد تشامربز، إيان والدكتور

سوزوكي.

أسرتاليا األسرتالية، العاصمة مقاطعة كانربا،
كريب جوليان
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األول الفصل

بنفسه) املُختال النرجيس(اإلنسان

وجه عىل يُوجد ما وأروع وأعظم كماًال، الخالق صنََع ما أكثر الحكيم، اإلنسان
األرض.

١٧٥٨ لينيوس،

تحت ساعة، نصف قبل للنهار ضوء آخر اختفى األفريقية. السافانا تُغلِّف مخملية ليلة
إىل طريقه صبيٌّ يشقُّ نقاءً، أكثر فيظهر امُلتساِرع السحاب يَخرتق الذي النجوم ضوء
املكان وهو هيل، بالك من يقرتب وبينما مألوًفا. مساًرا ُمتبًعا الواسعة األرايض عرب املنزل
وتَتناثر مستوية، وغري وعرًة األرض تُصبح الغسق، ساعة يوم كلَّ عائلته إليه تأوي الذي
األمطار من ُعقود نحتَتْه صخري نتوءٍ إىل تؤدِّي التي الُعشبية املنحَدرات يف الجريية األحجار
والكهوف امُلتعرِّجة والصدوع امُلنخِفضة املنحَدرات من طبيعية كقلعٍة أصبح حتى والرياح
بمجرد إليه الذهاب الرشسة املفرتَسة الحيوانات حتى تأبى مكان — الضحلة واملالجئ

الظالم. حلول
األدكن الظلَّ يُالحظ أن الصبي بوسع يكن لم امُلستوي، غري قدَميه موطئ عىل لرتكيزه
عىل األقدام من العديد ارتادته الذي املسار من الضيق الجزء هذا تُظلِّل التي الشجرة يف
أسود ظلٍّ مجرَّد سوى تبدو ال فهي الشجرة، رؤية يصعب الواقع، يف طويلة. أزمنٍة مرِّ
من ومجرَّدة نة ومتعفِّ عتيقًة الشجرة فتبدو النهار، ضوء يف أما . امُلتغريِّ النجوم ضوء يف
هزيًال شيئًا كونها تتعدَّى ال فهي ولذا لالختباء؛ مكاٍن أيِّ من وتخلو الخرضاء أوراقها
املرأة كانت كما تماًما كهذه، ُمقمرة غري ليلٍة يف سوى تهديًدا تُشكِّل وال الخوف. يُثري ال



والعرشين الحادي القرن اجتياز

الصخور تحفُّ قريب. واملنزل وقوي، ورشيق جريء الصبيَّ ولكن كثريًا. تُحذِّر العجوز
أوعر فهي األخرى، الطرق باقي أما الصخرية، النتوءات عرب يتلوَّى الذي ج امُلتعرِّ املسار
يظلَّ أن يَنبغي يكن لم الخطورة. يف تُضاِهه لم إن الخطر املسار هذا من بكثرٍي وأخَطر
فروع أحد تحت يمرُّ كان بينما وجرأته. براعته ليُثبت ر املتأخِّ الوقت هذا حتى الصيد يف
ويحجب صمٍت يف املكان يغُمر الذي السواد من سواًدا أحلك ظلٌّ يندفع ة، امُلمتدَّ الشجرة
أن قبل امُلربِّح واأللم الشديد والرُّعب الذُّعر من حالًة الصبي يعيش الخافت. السماء ضوء
وُجمجمته، وجَهه كالَخناجر أسناٌن تَخرتق خربة. عن ينمُّ نحٍو عىل تماًما رقبته تُنَهَش
ويُطَرح الجافة األعشاب إىل بُهدوءٍ الرخو الجسد يُْسَحب الوحيش، الشدِّ من سلسلٍة وبعد

الجائعة. الصغار فيه تَنتِظر عريٍن نحو التلِّ أسفل إىل بقوة
الصبي، عودة خري الصَّ التلِّ قمة فوق اآلمن مالذها يف عة امُلتجمِّ العائلة تنتظر
عشريتهم أفراد من آخر فرٍد بقتِل يُفَجعون َجدوى. بال ولكن الصباح، يف عودته يَنتظرون
ليس الصبي هذا الواقع. يف يطاردهم كما األحالم يف يُطاردهم س َرشِ ُمتسلسٍل قاتٍل يد عىل
الضحايا األطفال من ا جدٍّ طويلة سلسلٍة ضمن هو بل األحوال، من حاٍل بأيِّ األول هو

السنني. ماليني بل السنني، من اآلالف مئات السنني، من اآلالف عرشات إىل تعود
حقيقية. هذه القتل واقعة

الضحية كان سنة. مليون و١٫٥ ١٫٨ بني ترتاوح فرتة قبل الحادثة هذه وقَعت
(أشباه روبوستوس» «بارانثروبوس فصيلة من صغرية عائلة من صبيٍّا األرجح عىل طفًال،
الحديث. اإلنسان أشباه من امُلنقِرضة البنية القوية الَفصائل إحدى وهي األوائل)، البرش
يف سوارتكرانس كهف حول املوجودة الصخرية املالجئ يَستخدمون البارانثروبوس كان
أفريقيا. جنوب يف جوهانسربج عن ببعيٍد ليس رة) امُلشجَّ السافانا (أو بوشفيلد منطقة
فريُقه اكتَشَف الذي برين روبرت اآلثار عالم ألنَّ الواقعة؛ هذه حدثت كيف نعرف نحن

يقول: امُلروِّعة الترشيحية األدلة

من الخلفي الجزء أنَّ وجْدنا عندما سوارتكرانس يف آخر اكتشاًفا اكتَشفنا لقد
أن الحظُت الجدارية. العظام يف ُمستديران صغريان ثُقبان به كان طفل جمجمة
أحفوري لفهٍد فىل السُّ األنياب بني املسافة ة بشدَّ تُماثل الثُّقبني هذَين بني املسافة
الطفل، قتَل الفهد أن هو تفسريي كان الكهف. من نفسه الجزء يف وجْدناه
الرأس من الخلفي الجزء من التقطه ثم األرجح، عىل امُلعتادة الرقبة ِة ِبعضَّ

18



بنفسه) امُلختال (اإلنسان النرجيس

ذلك وبعد الصبي. وجه يف مغروسة األمامية أنيابه كانت بينما فىل، السُّ بأنيابه
(٢٠٠٩ (برين هناك. واْلتُِهم الكهف من فىل السُّ األجزاء إىل الصبيُّ ُحِمَل

كان أنه البابون، لقرود وخاصة أخرى، مفرتسة حيوانات لبقايا برين تحليل كشف
كما الُجمجمة من القايس امُلقبَّب الجزء ترتك كانت ولكنها العظام، مْضغ عادة الفهود لدى
نَسِيت قد التي الحديثة لإلنسانية تذكريًا يُمثل القديمة املذابح عىل ع امُلروِّ الدليل هذا هو.

الصياد. ال الفريسة تكون أن معنى طويلة فرتة منذ
القْدر نفس عىل آخر حدٌث يقع تماًما، املكان نفِس ويف تقريبًا، نفسه الوقت يف ولكن

بكثري. أهميًة أكثر آَخر يشءٍ واستخدام النار، استخدام اإلنسان يكتشف األهمية: من
سوارتكرانس موقع يُقدم أفريقيا، جنوب يف وجوهانسربج بريتوريا عن ببعيٍد ليس
ملجلة مشهود خطاب يف النار. استخدام عىل البرش أسالف سيطرة عىل قاطع دليل أول
صخور يف الحديثة التنقيب أعمال «خالل وزمالؤه: برين يقول ،١٩٨٨ ديسمرب يف «نيترش»
ة ُمتغريِّ عظاًما استخَرجت كهفسوارتكرانس، يف الُعليا الِقردة حفريات تَحمل التي الربيشة
اآلثار ِعلم يف تأريخ (وهو الحارض قبل سنة مليون ونصف مليون إىل مليون نحو قبل
أي الحارض؛ نقطة هي ١٩٥٠ سنة وتعدُّ املايض. يف ووقائع أحداث لتحديد والجيولوجيا
هذه وكيمياء أنسجة بفحص احرتََقت. قد أنها يبدو والتي التأريخ.) هذا يف الصفر سنة
امُلخيمات. نريان يف عليها نحُصل كالتي حرارٍة لدرجات تعرَّضت قد أنها وجدنا العينات،
عىل مبارش دليل أول هو الكهف، يف توزيعها إىل باإلضافة املحروقة، العظام هذه وجود إن

.(١٩٨٨ وسيللينت، (برين األحفوري» السجل يف للنار الُعليا الِقردة استخدام
وغريها ُمحرتقة عظام عىل تحتوي التي الصخرية الطبقة ولكن مؤكَّد، غري التاريخ
جمجمة عىل ُعِثَر وقد سنة. ونصف ومليون مليون بني ما إىل تاريخها يعود النار آثار من
ونصف مليون عمرها ويبلُغ نفسه املوِقع يف الصخرية الطبقات إحدى يف املثقوبة الطفل

بقليل. أكثر أو سنة، مليون
بخالف النار، واستخدام الفعيل الَقتل بني مبارشة ِصلة وجود عدم من الرغم عىل
دفاع كأسلوب مرَّة ألول النار استخدم قد اإلنسان أن هو املقبول فاالسِتنتاج املشرتَك؛ املوقع
اآلثار. علماء بني واسًعا قبوًال االستنتاج هذا القى وقد الفهود، مثل املفِرتسة الحيوانات ضدَّ
من العديد عنه نتج ما وهو وجيزة، بفرتٍة ذلك تبَع قد الطَّهي اكتشاف أنَّ األرجح، وعىل
الهائلة الحرائق من وخاصة النار، من كلها الحيوانات تخاف والغذائية. الصحية الفوائد
الُعشب يزيد والتي العاَلم، ِمن مناطق يف املوجودة السافانا يف واسع نطاٍق عىل تقع التي

19



والعرشين الحادي القرن اجتياز

بسبب تحُدث التي أو تها، شدَّ من الصيف حرارة يف االحرتاق رسيعة مادة إىل ل يتحوَّ الذي
تتجنَّب الحرائق، هذه تخمد عندما حتى الشديدة. الساخنة الرياح وتنُرشها الربق صواعق
أسالف دَفع استثنائي وخوف تهديد هناك كان وأنه بدَّ ال امُلحرتقة. املناطق الحيوانات
— بكثري الحديث الشمبانزي دماغ حجم تكُرب ال أدمغة ذات حيواناٌت وهي — البرش
امُلشتعلة األخشاب لجمع ودفعها ثمن، بأي النار بتجنُّب الطبيعية غريزتها عىل للتغلُّب

أخرى. مرة هناك النريان إشعال ثم فيه، يعيشون الذي املكان إىل بِحرص وحملها
عىل سنة ماليني لستة أفريقيا بقارة الُعشبية األرايض يف يعيشون البرش أسالف كان
كثرية مراٍت هائلة حرائق من فرُّوا قد أنهم شكَّ ال سوارتكرانس. يف النار تظهر أن قبل األقل
من خوفهم عىل التغلُّب كان نفسه. اليشء تفعل الفهود، ذلك يف بما أخرى، حيوانات ورأوا
ويتطلَّب البرشية. عرص يف األمام إىل ُمذهلة قفزٍة بمثابة منها الفهود خوف واستغالل النار
تهديد أي ر وتصوُّ املستقبل استرشاف عىل القدرة وهي أال ا؛ جدٍّ خاصة مهارًة ذلك فعل
سوارتكرانس كهف موقع ويُقدِّم مجرَّد. نحٍو عىل ملواجهته طريقة يف التفكري وكذا ُمحتَمل،
العادي األفريقي التلُّ هذا يُمثل البرش. ر لتطوُّ املدهش التاريخ يف اللحظتنَي لكلتا صورًة

الِحكمة. ميالد مهَد الصخرية وقمته باألعشاب امُلغطَّى امُلنخفض
أُرسته أن أوًال امُلستخِدم يتخيَّل أن الفهود ضدَّ للدفاع كوسيلٍة النار استخدام يتطلَّب
العظام وجود ظلِّ يف تخيُّله يَصُعب ال يشء وهو الفهود، من لهجوٍم املستقبل ستتعرَّضيف
مُلعظم ويُمكن ُمتكرِّرة. كانت الواقعة هذه أن عىل يدلُّ ا ممَّ الفهد، عرين يف املمضوغة
تجنُّبها. ورضورة املفرتسة الحيوانات من بها يحيق الذي التهديد تتوقع أن الحيوانات
الجوع، من أكثر نفسه الفهد يخشاه يشء ع توقُّ عىل القدرة األمر يتطلَّب ذلك، بعد ولكن
رؤية عىل القدرة ذلك يتبع مثله. ويُفكِّر الفهد مكان نفسه يضع أن بدَّ ال ذلك ولفعل
حاِسمة ميزًة ذلك يَمنُحه فقد النار، من الغريزي خوفه عىل التغلُّب املرء استطاع إذا أنه
أنه معرفة عىل القدرة ثم واألطفال. اللحوم آِكلة الحيوانات بني املتكافئة غري املنافسة يف
بينه يَفصل عٍرص يف تَنطفئ أن دون ونهاًرا ليًال عليها واإلبقاء وإزكاؤها النار حمل يُمكن
إذ ؛ بالتبرصُّ التحيلِّ نفُسها النار وتتطلَّب سنة. مليون من أكثر الثقاب أعواد استخدام وبني
رعايتها من بدَّ وال األشجار، وجذوع واألغصان واألوراق الجاف بالُعشب تغذيتها من بدَّ ال
ُمهمة والربد. والرياح املطر من عليها للحفاظ شهور حتى أو أسابيع أو أليام باستمراٍر
العائلة أفراد بني مشرتًكا وتعاونًا تفاُهًما تتطلَّب بل فردية، مهمًة تكون أن يُمكن ال كهذه
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نحٍو عىل الجاف الوقود من مخزوٍن وتخزين تجميع األرجح عىل تستلزم أنها كما بأكملها.
انطفأت إِن الكهف. مغادرة عىل أحد فيها يجرؤ ال التي امُلمطرة واأليام الليل لساعات ُمنظم
الكالسيكية البلجيكية الرواية تحكي كما املحك، عىل بأكملها العائلة مصري فسيُصبح النار،

شعري. بأسلوٍب (١٩١١ (روسني، النار» عن «البحث
الربانثروبوس سوارتكرانس، كهف عىل البرش أسالف من نوعان يرتدَّد كان
أشبه كان الذي الربانثروبوس اختفى العامل). (اإلنسان إرجاسرت والهومو روبوستوس
وهو سنة، مليون نحو منذُ ما وقٍت يف األحفوري السجلِّ من الرجبي العٍب بهيئة هيئته يف
أنَّ اآلثار علماء من الكثري يعتقد بعيد. زمٍن منذ انقرُضوا الذين البرش عمومة أبناء من
اآلن. عليه نحن ما أصبح حتى تطوَّر قد الرئيسيِّني، البرش أسالف أحد وهو اإلرجاسرت،
وعظمية حجرية أدواٍت ترك من هو منهما أي أو النار، ُمستخِدم كان َمن الواضح غري من
األرجح؛ عىل اإلرجاسرت كان لقد البدائية. والجزارة الصيد أدوات آثار جانب إىل الكهف يف
سنتيمرتًا ٦٨٠ إىل ٦٠٠) دماغنا بحجم مقارنة صغريًة تظلُّ ولكنها أكرب، كانت دماغه ألنَّ
كالهما. يكون أن امُلحتَمل من ولكن مكعب)، سنتيمرت ١٣٠٠ إىل ١١٠٠ مقابل يف مكعبًا

النار. به تمتاز أهمية أكثر آخر يشء فهناك ذلك، ومع
من عام ماليني ستة منذ مرة ألول الظالم. يحلُّ عندما والدفء الضوء النار تجلب
املساء إىل النهار ضوء فرتة مدِّ البرشيف أسالف نجح األفريقية، األرايضالُعشبية يف التجوُّل
واإلناث والذكور الخلف يف فيها األطفال يكون دفاعية كومة يف مًعا ع التجمُّ من بدًال والليل.
النريان لهب ألسنة حول بأكملها تجلس العائلة صارت الليل، ساعات طوال األمام يف القوية
بعيدة ستبقى امُلفرتسة الحيوانات أنَّ ملعرفتهم آمنني، أجيجها يف يُحدِّقون وهم امُلتواِثبة

للراحة. وقتًا اكتشفوا لقد عنهم؛
دائرة ومن الحياة، قيد عىل للبقاء اليومي الرصاع عبء من التحرُّر معناه الراحة وقت
والعقل، اليد يشغل ما وراء السعي يُتيح فهو ولذا تَنتهي، ال التي الثمار وجمع الصيد
املعرفة بمشاركة ويسمح بأكملها، املجموعة وبني األفراد بني للتواُصل مساحة ويخلق
الطَّهي، يف وبالتجريب وتجربتها، األغراض وبتشكيل املهارات، وتعليم وبتعلُّم الثمينة
يف املشاركة عىل كتدريٍب اللعب وقِت يف معهم واالنغماس فة امُلتلهِّ األطفال عقول وبتغذية
تُتيح أنها كما «املجتمع». ب الحارض الوقت يف يه نُسمِّ ما وظهور الواقع، أرض عىل الحياة
اململكة باقي عن تُميُزنا والتي حلقنا، يف املوجودة الصغرية العْظمة تلك لتنمية الفرصة
وقت عزَّز املرونة. شديد اللسان منشأ فيها امُلثبَّت النقطة وهي الالمية، العظمة الحيوانية،
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والهتاف والضحك والرقص واإليماءات بعد، فيما كالًما أصبحت التي األصوات الراحة
عىل القدرة تزداد جديد، صوٍت كل ومع مه. ويُضخِّ األصوات هذه معنى يُربز الذي والغناء
هذه وتَستقبل تَخلُق التي األدمغة تزداد أن كذلك الحتمي من فيَصري دة، املعقَّ األفكار نقل
يُقيموها أن بدَّ ال التي للروابط الهائلة الزيادة مع التعامل لها يتسنَّى حتى حجًما األفكار
يكاد ولكن البرشي، العقل النار تَخلُِق لم والجديدة. الكبرية األفكار هذه مُلعالجة عقولهم يف
ل عجَّ قد مجموعة، يف الجلوسحولها يف املاضية سنة املليون ثُلث قضاء أن املؤكَّد من يكون
االجتماعية الحيوانات فشل تفسري يف أيًضا النار غياب ويُساعد وتطويره. حجمه بزيادة

ُمشابه. ارتقاءٍ تحقيق يف الِفطري، ذكائها من الرغم عىل األخرى،
طريقة واكتشاف لالفرتاس التعرُّض تجربة من البرش َرها طوَّ التي الفريدة الصفة
وفهمه القاتل التهديد وإدراك املستقبَل اسِترشاف عىل القدرة وتعني ، التبرصُّ هي ذلك ملنع
والتكنولوجيا، التكنولوجيا. استخدام عرب وغالبًا السلوك، يف تغيرياٍت عرب عليه والتغلُّب
يتخيَّل أن صانعها من تتطلَّب بسيطة، خشبية أداًة أو عْظمة أو حجًرا كانت وإن حتى

أوًال. عقله يف استخدامها وكيفية تنفيذها وطريقة تصميمها

الحكمة طبيعة

كلِّ دعائم وأرست متفرِّد مساٍر عىل وضعتْنا التي البرشية مهارات أعظم هو التبرصُّ
التكنولوجيا ر لنُطوِّ أوًال الغريزية مخاوفنا نَقهر أن البقاء يتطلَّب ما غالبًا ذلك. لحق ما
العلوم كل مصدر وهو فعله، عن نتوقَّف لم يشء إنه أمان. يف تجعلنا التي املمارسة أو
املختلفة األفكار ومصدر شيَّدناها، التي سات واملؤسَّ املباني كل ومصدر والتكنولوجيا
املواد وتغليف والزراعة الصحية والرعاية اإلطفاء وِفَرق واملجارير والجيوش كاللقاحات
واملياه األولية واإلسعافات الشخصية السالمة ومالبس املرور وإشارات والنقل الغذائية
ُطُرق هي كلها االخرتاعات هذه النار، غرار عىل البيئة. حماية وهيئات املناخ وعلوم النظيفة

الحياة. علينا تَفرضها التي امُلستقبلية الهالك مخاطر من للحدِّ
الناجني. حكمة هي بها نتمتَّع التي الجوهرية الحكمة

التي أيًضا أثينا ُدها وتُجسِّ صوفيا، تُدعى إلهٌة هي الحكمة اإلغريقية، لألساطري طبًقا
لها. رمًزا البومة واتَّخذت النابضة زيوس رأس من للحرب ًة ُمستعدَّ العتاد كاملة خَرَجت
الحكيمة العجوز البومة اختاُروا ولكنهم العميق، الفكر من تنشأ الحكمة أنَّ اإلغريق فِهم
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بعيدة ملسافاٍت الرؤية من تُمكِّنُه التي االستثنائية الطائر هذا برص لقوَِّة ربما لها، رمًزا
الظالم. يف حتى

باالستعانة ف والترصُّ التفكري عىل «القدرة يف للِحكمة امُلعارص العميل املعنى يتمثل
اإلنجليزية، للغة كولينز (قاموس والبصرية» السليم والحسِّ والفهم والخربة باملعرفة
إنَّ آخر تعريٌف ويقول للمستقبل. العقالني ر التصوُّ مهارَة يتطلَّب ما وهو ،(٢٠١٤
اإلحجام إىل البرش من كبري جزء يَميل األسف، مع للَمعرفة». املاهر «التطبيق هي الحكمة
غرار عىل القائم. بالوضع ك التمسُّ لُون ويُفضِّ ورفضه، امُلستنري التبرصُّ هذا ممارسة عن
خطٍر أيَّ أبًدا يُدركون ال من هناك — الظالم يف يتعثَّر راح الذي اليافع البارانثروبوس ذلك
الَجمعي نظِرهم ِقَرص يُلِقي الديمقراطية، عرص ويف — األوان فوات بعد إال قائم حقيقي
ينبغي ال ذلك، ومع ُمفرًطا. نفوذًا السياسة تمنُحه عندما خاصة نوعنا، مستقبَل عىل بظالله
تتمثَّل التي الطبيعية الوقائية الغريزة وهي املحاِفظة، النزعة وبني الرؤية غياب بني الخلط
فرق هناك عليها. واالعتماد بها الوثوق يُمكنُنا أنه التجربة علَّمتنا التي باألشياء ك التمسُّ يف

األساس. من رفِضه وبني التغيري بشأن وحريًصا حذًرا تكون أن بني كبري
الحارض الوقت يف بها نتمتَّع التي البرشية الحكمة يف الفائقة ثقِتنا من بالكثري نَدين
تأثريًا البعضالشخصاألكثر يَعتربه الذي لينيوس، نيلسون كارل السويدي النباتات لعاِلم
الكائنات بني العالقات ورشح تصنيف يف به قام الذي الضخم للعمل بأكمله التاريخ يف
لينيوس يفوق ثمَّ ومن اآلن؛ حتى عامليٍّا ُمتَّبع نظام وهو له، حياتَه كرَّس والذي الحية
أول هو لينيوس كان .(٢٠١٤ (نيلور، الدينيِّني والزعماء الديكتاتوريِّني العاملي تأثريه يف
الطبعة يف ،١٧٥٨ عام ففي جمعاء؛ البرشية به ليِصف «الحكمة» مصطلح استخدم من
«هومو بال البرش جنس رسميٍّا لينيوس ى َسمَّ الطبيعة»، «نظام الرائع عمِله من العارشة
بالعربية يعني التيني ُمصطلح وهو استخدمه، الذي الثنائية التسمية لنظام وفًقا سيبيانز»
نا غريَّ وكيف لينيوس؟ عقل يف يدور كان الذي ما العاقل». «اإلنسان أو الحكيم» «اإلنسان
وُمتعجرفني؟ بالنَّفس الثقة ُمفرطي الواقع يف جعلنا «حكماء» بال أنفسنا تسمية هل ذلك؟
تتضاَعف بينما به تُحيط التي املتزايدة التحديات ضد نًا ُمحصَّ نفسه يَعترب نوع نحن هل

النهائي؟ مصرينا يف ذلك سيتحكَّم كيف الكوكب؟ وتُثقل ومطالبنا أعدادنا
ى وتلقَّ ،١٧٠٧ عام يف للسويد الجنوبي بالريف سماالند يف راشولت يف لينيوس ُولد
أن ه أمُّ اعتادت .١٧٣٠ عام يف النبات علم بتدريس بدأ حيث أوبساال؛ جامعة يف تعليمه
تماًما. روعه من يُهدِّئ كان ما وهو طفولته، يف باالنزعاج يَشعر كان عندما زهرًة تُهِديَه
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مهِدها يف الطفل مواهب لوأد ل «مؤهَّ أنه الحًقا وصَفه سيٍئ بُمعلٍم املبكِّر احتكاكه دفعه
لِه وتجوُّ املدرسة تركه يف ذلك تجىلَّ ما ورسعان الرسمي، التعليم لُكره تنميتِها.» من بدًال
وبدًال ميوله، املدرسة مدير الَحَظ الحظ، لُحسن لالهتمام. مثرية نباتاٍت عن بحثًا الريف يف
عىل تعريفه عرب النباتات دراسة عىل عه وشجَّ منزله حديقة رعاية له أوكل كبْتِها، من
مكتبته س امُلتحمِّ النابغ الصبي مع شارك الذي روثمان يوهان الطبيب وعىل الطبيعة عاَلم
تعليمه إهمال يف واستمرَّ بالطبيعة، اهتمامه زاد النباتات. عن النادرة الكتب من االستثنائية
بتقرير عِلم عندما ُفِزَع به يهتمُّ كان الذي نيلز األب إنَّ حتى الكهنوت، ًال ُمفضِّ الرسمي
روثمان ل تدخَّ كاهنًا. أو عامًلا يكون أن يف أبًدا يَنجح لن الصبيَّ أنَّ يرى وكان ُمَعلِّمه،
صار لو حاله عليه سيصبح مما أفضل كُمعلِّم حسنًا بالءً سيُبيل الصبي أن مقرتًحا برسعة
عىل عرَّفه نفسه الوقت ويف النباتات، ِعلم رسميٍّا تعليمه وبدأ لينيوس فأخذ دين، رجل
يَتبعون الذين الفرنسيون اليسوعيُّون اقرتحها التي الحية الكائنات لتصنيف األولية النُّظم

الوقت. ذلك يف وآخرون تورنيفور دو منهج
معرفة ذي للطبيعة ودقيق ثاِقب ُمراقٍب إىل ِكس الشَّ التعليم من ب امُلترسِّ ل تحوَّ وبذلك،
بني الناس معظم عن غابت التي العالقات مالحظة يف بدأ ما ورسعان بالنباتات، غزيرة
درس الجسدية. لِسماتها دقيقة مالحظٍة عىل بناءً والحيوانات، النباتات من املختلفة األنواع
حيث ُمعلِّمه؛ نصيحة عىل بناءً أوبساال جامعة إىل انتقل ولكنه إسكونه، يف لوند جامعة يف
هاٍو. آَخر نبات عالم وهو سيلزيوس، أولوف للربوفيسور العطوفة الرعاية تحت صار
للنباتات، الجنيس التكاثُر حول أطروحِته نرش مع الحقيقية امِلهنية لينيوس مسرية بدأت
الثالثة يف كان الذي الشاب، أصبح النباتات. لِعلم ُمدرًِّسا تعيينه إىل قاَدت ما رسعان والتي
مكونًا جمهوًرا أحيانًا يَستقطب وكان محبوبًا، ُمحاًرضا الوقت، ذلك يف عمره من والعرشين
يف خلٍل عىل العميق تفكريه أوقاِت يف يَعثُر بدأ ذلك، ومع أكثر. أو شخص ثالثمائة من
ا خاصٍّ نظاًما ر يُطوِّ أن وقرَّر النباتات، تصنيف يف ما نوًعا العشوائي تورنيفور دو نظام

نبات. لكل الجنسية) (األعضاء واألسِدية ات املدقَّ عدد أساس عىل يقوم به
أنواع واستكشاف لزيارة جامعية منحٍة عىل حصوله مع امُلثِمرة اللحظة هذه تزامنت
املنطقة أنَّ من الرغم عىل السويد. شمال أقىص يف تقع التي البالند يف النباتات من جديدة
يف الَفِطن الشابُّ الباحث نجح نباتيٍّا. فقرية تكون ثمَّ ومن العام؛ نصف دة ُمتجمِّ تكون
يف للعلماء تماًما مجهولًة كانت التي النباتات من نوع مائة عن يقلُّ ال ما عىل التعرُّف
(Flora Lapponica) البالند» «نباتات االستثنائي كتابه يف األنواع هذه لينيوس قدَّم عرصه.
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تصنيفه نظام حسب ويَعرضها املنطقة يف النباتات من مختلًفا نوًعا ٥٣٤ يصف الذي
من يوٍم يف النباتات، عىل مقصورًة تكن لم الثاقبة نظرته ولكن الِجنسية. لخصائصها وفًقا
من فكرة فواتَتْه الطريق، بجانب ُملقاًة األحصنة أحد فكِّ عْظمة عىل سريه أثناء مرَّ األيام،
ومكانها، الحلمات وعدد حيوان، كلِّ لدى ونوعها األسنان عدد عرفُت أني «لو الصدفة؛ باب
كان األربع.» ذوات كلِّ لتصنيف مثايل طبيعي نظاٍم إىل ل التوصُّ عىل قادًرا سأكون ربما
فهم يُغريِّ أن شأنه من الحياة أشكال لكل عميق تفسرٍي إىل ل التوصُّ إىل طريقه يف لينيوس
علماء الحني ذلك منذ مكَّنت التي األساسية الِعلمية ة املنصَّ ولبناء األبد، إىل لها اإلنسان
وحتَّى ويلسون، أوه وإي ودوكينز وداروين وأوين كوفييه من بداية البارعني، الطبيعة

فيه. البرش ومكان الطبيعي العاَلم تفسري من أتينبورو،
املسوَّدة عىل العمل يف البالند يف النباتية الحياة عن كتابه نرش بعد لينيوس رشع
قرَّر عندما مخطوطة شكِل عىل زال ما كان الذي الطبيعة»، «نظام العظيم عمله من األوىل
عىل املسوَّدة عرض وهناك، هولندا. يف هاردرفيك جامعة من الطبِّ يف شهادٍة عىل الحصول
االنبهار أشدَّ بمخطوطته انبَهرا اللذَين ولوسون، جرونوفيوس البارزين، العلماء من اثنني
هذا يف لينيوس صنَّف .١٧٣٥ عام يف تمَّ ما وهو نَرشها، تمويِل عىل واَفقا إنهما حتى
الجسدي الترشيح عىل بناءً الُعليا، الِقَردة أو الرئيسيات، ضمَن البرش مرة، وألول الكتاب،
مدى اإلنسان» عموم «أبناء أسماها منفِصلة دراسٍة يف لينيوس ح رشَّ األنواع. لهذه البْحت
يَفهم كان أنه من الرغم عىل والِقَردة، اإلنسان بني الجسدية االختالفات تحديد صعوبة
اإلنسان بني التمييز السهل من كان والدينية، األخالقية النظر وجهة من أنه بوضوٍح
عليه، ُمعتاد هو ما يفعل الذي األحذية صانع مثل ُمختَربي يف ف أترصَّ أن بدَّ «ال والحيوان:
حقيقة بخالف الِقَردة وبني بينه التمييز يُمكنُه ال طبيعة كعاِلم وجسده اإلنسان أُعامل وأن
ا عامٍّ استنكاًرا عدمه، أو التمييز، أحدث أسنانها.» وباقي الِقَردة أنياب بني فواصل وجود
استثنائيٍّا ذكاءً يَمنحه أن الخالق قرَّر الذي الحيوان هو «اإلنسان موضًحا: يُسارع جعَله
إىل الوحيد ابنه أرسل قد الربَّ إن حتى أرقى. بوجوٍد يتمتَّع الذي امُلختار بجعِلِه يُميَِّزه وأن

(مجهول). اإلنسان» لخالص األرض
(اإلنسان) الهومو إنَّ وضوح بكلِّ لينيوس قال الطبيعة»، «نظام من األوىل الطبعة يف
اليشء أنَّ شعر ولكنه الرئيسيات، من غريه عن تُميُِّزه ترشيحية مزايا أي يَمتلك ال نظره، يف
«اعرف أبولو، معبد يف املوجود القديم الشعار يف ِصيغ قد ما هو اإلنسان ميَّز الذي الوحيد
عىل والُقدرة بالذات الوعي كان .nosce te ipsum ب الالتينية يف عنه عربَّ والذي نفسك»،
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تَفتقر والتي البرشية، تُميِّز التي األساسية مة السِّ هي نظره يف أيًضا برش اآلَخرين أن إدراك
إن قال قد بأنه اتَّهمه الذي ِجملني العظيم الطبيعة عاِلم إىل كتَب األخرى. الرئيسيات إليها
عىل التعرُّف اإلنسان يستطيع ذلك «ومع قائًال: نفسه عن يدافع قردة هيئة عىل ُخلُقوا البرش
مع يتواَفق والقرد اإلنسان بني نوعيٍّا فرًقا يل تُبيِّنُوا أن أجمع العاَلم ومن منَك أطلب نفسه.
مائة قبل هذا كل وَقع لقد واحد.» فرٍق بوجود أعَلم ال شخصيٍّا أنا الطبيعي. التاريخ مبادئ
األقل االجتماعي املناخ يف وهاكسيل داروين بني دار الذي امُلشابه الجدال من أكثر أو عام
يَقُرب ما مرور بعد أي ١٧٥٨؛ عام بحلول عرش. التاسع القرن منتَصف يف فكريٍّا انفتاًحا
كلمة أنَّ أخريًا قرَّر العالقة، تلك يف عميًقا تفكريًا يُفكر لينيوس قضاه كامل قرن ربع من
جديدة: كلمة بها ألحق لذا الجنس، اسم مجرَّد من تمييًزا أكثر وصٍف إىل تحتاج «هومو»
وأرَوع وأعظم كماًال، الخالق صنع ما أكثر الحكيم، «اإلنسان لينيوس: يقول سيبيان. هومو

األرض.» وجه عىل يُوَجد ما
موضًحا اإللهي»، الفردوس من «ذرَّة بأنها (الحكمة) سابينتيا كلمة واصًفا واسرتَسَل
تصنيف عىل أبقى الذات. معرفة عىل الُقدرة هي اكتسابها طريق عىل األوىل الخطوة أن
والخفافيش، والليمور القرود جانب إىل الرئيسيات، ضمن الجَسدية لصفاتهم وفًقا البرش
الالتينية للكلمة أنفسهم. معرفة عىل هللالهم وَهبها التي العالية بُقدرتهم عنهم فرَّقهم ولكنه
هذه أي ولكن وحكيم. وعاقل عقالني ببعض؛ بعضها االرتباط وثيقة معاٍن ثالثة سيبيان
نوعنا، اسم إىل لإلشارة سيبيان كلمة اختار عندما رصاحًة لينيوس يقصدها كان املعاني

الزمن. مرور مع ُفِقَد قد إحداها، يقصد كان إن هذا
البرش معظم يسعد إذ هذا؛ يوِمنا حتى معنا لينيوس تصنيف تأثري يعيش ذلك، ومع
التقنية إنجازاتنا لنا أكَّدت لقد حكيم. لنوٍع ينتمون بأنهم أو حكماء، أنفسهم يعتربوا بأن
َعنَّا الجيد الرأي هذا والعرشين والحادي العرشين والقرنني عرش التاسع القرن يف الهائلة
الحقيقية. الحكمة وبني التقنية، والقدرة البحتة املعرفة بني يخلط ربما رأي وهو كنوع،
الغضب نوع نفس للحكمة اإلنسانية افتقار عىل للتأكيد محاولة أي تُثري ما كثريًا الواقع، يف

القرود. يُشبه ُمشرتَك سلٍف من بانحدارنا القائل األول االدِّعاء أثاره الذي والذم
البسيط باختياره فينا زَرع هل قصد؟ دون ا فخٍّ البرش نحن لنا لينيوس نصب هل
بالذات، امُلفرط واإلعجاب النفس عن والرِّضا امُلفرطة الثقة من خطرية بذرًة واحدة لكلمٍة
الحيوانات كل تحكم التي القوانني وأن املخلوقات، بقية دون بالذكاء نتمتع بأننا والشعور
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بني الفاصَل الحد لينيوس طمس هل علينا؟ تَنطبق ال األرض عىل تَعيش التي األخرى
والحكمة؟ املعرفة

الرغم عىل وذلك الدين، إنكار فيه امُلستحَسن غري من كان عٍرص يف لينيوس عاش
الكبرية املحاكمات من ُمحاَكمة فآِخر التنوير. عرص به امتاز الذي الفكري التساُمح من
لينيوس. ميالد من فقط عاًما عرش أربعة قبل حدثَت قد كانت إسكندنافيا يف للساِحرات
واحد رءوس ُقطعت تورساكر، أبرشية يف ،١٦٧٥ عام يف عاًما، عرش بثمانية ذلك وقبل
الذين، وجريانهم عائالتهم من ومسَمع مرأى عىل السحر بتُهمة وُحرُقوا شخًصا وسبعني
الكاثوليكية بني عاًما الثالثني حرب أهوال كانت معهم. تعاُطٍف أي يُبدوا لم يُقال، كما
األوىل العاملية الحرب شأن شأنها لينيوس، جيل لدى حارضًة أوروبا يف والربوتستانتية
إىل ينتمي اإلنسان أنَّ يُفرسِّ أن اختار أنه تماًما امُلستغَرب من فليس لذا، إلينا. بالنسبة
ليُميِّزه إلهيًة صبغًة بمنحه احتاط نفسه الوقت يف ولكنه الجسدية، لصفاته وفًقا الرئيسيات
أن املمكن من كان التي الديني ب التعصُّ أجواء لتجنُّب اإلذعان أشكال من كَشكل كنوع،
عندما التاريخ من حقبٍة يف ذلك كان العرصامُلستنري. ذلك يف حتى إنذار سابق دون تشتعل
وكفة والقدر، األلوهية يف األعمى اإليمان ة كفَّ بني تواُزنه يَحفظ بالكاد األُوروبي الفكر كان
مماَرسة يُمكننا وأنَّنا عنه مسئولون وأنَّنا مصرينا عىل نُسيطر أنَّنا بإدراك امُلتنامية الصحوة
والفلسفة الدين بني الشقاق تجاوز من بذكاءٍ لينيوس تمكَّن كاملة. ممارسًة الحرة اإلرادة
التأكيد خالل من (الحكمة) سابينتيا الالتينية للكلمة استخدامه يف املعنيني دمج خالل من
عميقة، آثاًرا اللُّغوية الحيلة هذه أحدثت هللا. من هبًة كانت الذات معرفة عىل القدرة أنَّ عىل
هذا، يوِمنا حتى لها واحرتامهم عنها وكالمهم أنفِسهم عن الذاتية البرش صورة والزمت
واحدة كلمة فُمجرَّد إذن وتصحيحها. بأخطائنا االعرتاف علينا الصعب من يَجعل مما
بقاءنا ضِمنَت التي نفسها مة السِّ تُفسد أن يمكنها — السياق هذا يف التينية كلمة وهي —

اآلن. حتَّى كنوع رنا وتطوُّ
مفتاح هي أنفسهم إىل البرش بها يَنظر التي الكيفية تكون وقد الهوية، هو االسم
املعرفة ال الحكمة، والعرشين. الحادي القرن يف جنسنا مصري حتى وربما حضارتنا، مصري
بشكٍل ر ونتطوَّ الحياة قيد عىل سنَبقى ُكنَّا إن ما ستُحدِّد التي هي وحَدها، التكنولوجيا أو
ونُصبح جميًعا سنَهلك أم ُمخيف، رصاٍع بعد القليل سوى النجاة يف يَنجح لن أم جماعي،
البصرية إىل افتقارنا بسبب البارانثروبوس، شأن شأننا ر التطوُّ سلسلة أخرىيف حلقة نهاية

األساس. من فيه نحن تَسبَّبنا الذي املحتوم مصرينا تجنُّب من ستُمكِّننا التي
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األحمق اإلنسان

لينيوسقاعدة لنا ورَّثه الذي الحية، الكائنات يفوصفوتصنيف أو التصنيف، علم يف يوجد
هو سنٍّا األكرب «األحمق أن صيف تتلخَّ وهي العجوز»، «األحمق بمبدأ تُعرف لالهتمام مثرية
أسماء وترسيخ توحيد يف التصنيف من الغرض يتمثَّل الِعلم، يف دائًما.» حق عىل يكون من
كالذي الفوىضوالخلط، من النوع هذا تجنُّب ثمَّ ومن الحية؛ والكائنات والحيوانات النباتات
يَجدون عندما السمك بيع أسواق يف املثال سبيل عىل باستمرار، امُلستهلكون له يتعرَّض
األسماك يَبيُعوا كي عليها امُلتعاَرف األسماك أسماء استخدام يُسيئون املاِكرين التجار أنَّ
للغاية الصعب من العجوز» «األحمق مبدأ يجعل قليًال. أغىل آَخر نوع أنها عىل الرخيصة
هناك كان إذا إال األساس، يف اه سمَّ الذي الشخص اختاَره قد نوٍع اسم تغيري العلماء عىل
ضِمَن ما هو وهذا األولويات. مبدأ باسم أيًضا يُعرف ما وهو ذلك؛ لفعل ا جدٍّ ُمقنع سبب
ونصف. قرننَي من ألكثر مساس بال لنوِعنا لينيوس اختاره الذي األصيل االسم بقاء فعليٍّا
ودون الحيوانية». للتسمية الدويل «القانون ل وفًقا الحديث العلمي التصنيف يدار
تَنطِبق أن رشيطة األنواع تسمية بإعادة القانون قواعُد تسمح التِّقنية، تفاصيلِه الَخوضيف
يتمَّ لم ما عليها، يَنطِبق ُمتاح اسٍم أقدم هو أُصنوفة أليِّ الصحيح «االسم ُمعيَّنة: رشوط

ييل: ما باسم العمل إللغاء امُلحتَملة األسباب ن تتضمَّ االسم.» بهذا العمل إلغاء

اة. امُلسمَّ لألنواع جديدة ِعلمية سمات اكتشاف •
للنوع. امُلشرتك الفهم يف تغيريات •

أصله. أو النوع ساللة يف ات تغريُّ اكتشاف •
األصيل. اسمه يف موجود خطأ تصحيح •

.(٢٠٠٩ (سيجرز، نوعي نموذج وجود عدم •

اإلنسان نوِعنا، تسمية إعادة من بدَّ ال بأنه القائلة الحجة يدعم دليًال الكتاب هذا يُقدِّم
الذكر. السالفة الخمسة األسباب عىل بناءً الحكيم،

البرش من ملليارات، ربما بل املاليني، ملئات موت أو حياة مسألة هو ذلك يف والسبب
ِعلمية. ة دقَّ مسألة مجرد ليَست فهي اآلن،

أنفسنا عن نَعتقده فيما مباًرشا تأثريًا الشخيص، اسِمنا شأن شأنه نوعنا، اسم يُؤثر
بدوره يؤثر ما وهو أنفسنا، عن نحكيها التي القصص ويف وِسماتنا، أنفسنا نرى وكيف

يُديننا. أن أو الهالك، من يُنقذنا أن ويُمكن مصرينا. يف
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وهو أال الحيوانية، للتَّسمية الدويل القانون قواعد نه تتضمَّ ال آخر إضايف سبب يوجد
لخطر أنفسنا نُعرِّض فقد العاِقلني، بالحكماء أنفسنا إىل نُشري أن عىل بإرصارنا أنه
ذاتي وهٍم نتيجة ذلك وكل البال، عىل تخطر ال التي والصعاب املؤكَّدة وللُمعاناة االنقراض
جمعاء اإلنسانية أنَّ تؤكد التي األدلة يوم كل تتزايد حكيًما، نفسه يعترب كنوع ُمستمر.
ُمتجاهلًة الرسعة، فائقة قوية سيارًة يقود ثَِمل ُمراهق حكمة عىل تزيد بحكمٍة ف تترصَّ ال
السلوكيات ممارسة يف وُمستمرًة اآلَخرين وحياة حياتنا عىل سلوُكها يُمثلها التي التهديدات
الوحيدة السمة أضَعفنا أو نَِسينا أو هَجرنا أو فَقْدنا لقد أكرب. خطر إىل تُعرُِّضهم التي
عىل عليها ق نتفوَّ وجعلتْنا األرض عىل تعيش التي األخرى األنواع جميع عن ميََّزتنا التي
واتخاذ وفهمه بحكمة، امُلستقبل اسِترشاف عىل القدرة وهي أال املاضية، سنة املليون مدار

سيئة. نتائج وقوع لتجنُّب جيًدا املدروسة االحتياطات
الجماعي ف الترصُّ دون تُحول التي الَعقبات أكرب من واحدًة أن الواِضح من أصبح لقد
املناعة َوْهم ويف وغرورنا، ذواتنا عن ورضانا بأنفِسنا امُلشرتَك إعجابنا يف تكُمن الحكيم
عادًة مستقبلهم. يف يُفكُِّرون عندما الناس معظم يف الصفات هذه تَزرعه الذي الخطر ضدَّ
«سنحلُّ السيئة.» األخبار من املزيد سماع أريد «ال مثل: عبارات يف السلوك هذا د يتجسَّ ما
رصخة األوىل العبارة تُمثِّل سيُنقذنا.» «هللا أو التكنولوجيا.» طريق عن مشكالتنا جميع
سماع عدم فاختيار ذلك، ومع الحياة. أوجه أحد وهي املخاطر، مواجهة يف يَرغبون ال من
ومن ملواجهتها. ُمستعدَّة غري الناس يجعل ببساطة ولكنه وجوَدها، يُلغي ال السيئة األخبار
عام مليون تبلغ التي املمارسة عكس ف يترصَّ املخاطر معرفة يريد ال الذي فالشخص ثَمَّ
التقنيات وُمعَظم النار منَحتْنا التي املماَرسة اللحظة، هذه حتى اإلنسان بقاء ضِمنت والتي
للبقاء. صالحيتهم عن الشائعة داروين مقولة يتجاَهلُون إنهم الحني. ذلك منذ األخرى
أو بالتكنولوجيا، الساذج الَوَلع سلوك فتُمثِّل يشء.» أي حلُّ «يُمكنُنا الثانية: العبارة أما
االرتقاء كان فإذا واألشمل. األوسع عواقبها عن يُعمينا التفاؤل يف اإلفراط وهذا عبادتها،
خالل من واالزدهار والصحة النجاح من الحالية مستوياتنا إىل البرش نحن قناه حقَّ الذي
سوء نتاج هي اآلن، بنا تحيق التي الكبرية والتهديدات املخاطر معظم فبامِلثل التكنولوجيا،
عليه يُختََلف ال الذي الدرس إنَّ استخدامها. يف اإلفراط أو التكنولوجيا، لهذه استخدامنا
املشكالت من مجموعة معها تَجلب جديدة، تقنية كل أن هو التجربة من تعلَّمناه الذي
الستمرارنا تهديًدا فيه تُشكِّل الذي الحدِّ إىل الحاالت بعض يف تَرتاكم قد التي بها، الخاصة
مثل تُشكِّل ال وأنظمة تقنيات تصميم يف امُلستقبَيل التحدِّي يتمثَّل كنوع. حتَّى أو كمجتمع
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«هللا الثالثة، الحجة أما ُمسبًقا. وتجنبها بعناية امُلحتملة السلبيات ع توقُّ ويف املخاطر، هذه
ومن أبنائه؛ ومصري مصريه تحديد عن الشخص مسئولية ببساطة تُلغي فهي سيُنقذنا»،

إله! أي ذلك يُريض أن األرجح غري فمن ثمَّ
التالية: األسباب إىل الحكيم اإلنسان تسمية إعادة إىل يدعو الذي االقرتاح يستِند

الظروف يف يُوَصف أن النوع لهذا الحايل للسلوك معقول ِعلمي تقييم أليِّ يُمكن ال •
خاطئة. تَسمية هي «حكيم» كلمة إذن حكيم». «سلوك بأنه الحالية

الفهم عن البُعد كل بعيٌد والعرشين الحادي القرن يف لإلنسانية املشرتك الفهم •
وهو تاريخية، مفارقة إال هو ما فاالسم لذا، عرش. الثامن القرن يف لها املشرتك

مناسبًا. يَُعد ولم ُمضلِّل
السالالت) ر تطوُّ (علم اإلنسان أصل حول الِعلمية املعرفة يف كبرية زيادة هناك كانت •
أنواع من العديد أن يف يتمثَّل الذي األسايس الفهم ذلك يف بما لينيوس، عرص منذ
هذه من ن ُمحصَّ البرش من نوع أي يوَجد ال وأنه انقَرَضت، قد لة الصِّ ذات البرش

االحتمالية.
الصعب من كان عرش الثامن القرن يف حتى ألنه سيئًا؛ اختياًرا االسم هذا كان •
األخرى، بالحيوانات مقارنًة كان وإن حتى «حكماء»، بأنهم البرش جميع وصف

الحًقا. سنرى كما الحايل الوقت يف الصفة بهذه وصَفهم نستطيع ال وكذلك
من الرغم عىل األنواع، باقي بني استثناءً يَجعلنا ما وهو للبرش، نوعي نُموذج يُوَجد ال •
آخرون أشخاص ع تَطوَّ أو ح واقُرتِ نوعي، لنموذج كاقرتاٍح ُقدِّم نفسه لينيوس أن
األساسية املتطلبات أحد استيفاء يف االسم يَفشل ثمَّ ومن نوعيٍّا؛ نموذًجا ليُصِبحوا

التصنيف. علم لقوانني

د نُمجِّ الذي الحايل وضعنا أنَّ هو جديد اسم ملناقشة الرئييس السبب فإن ذلك، ومع
التي الكربى املخاطر ع توقُّ عىل ُقدرتِنا تقدير يف الحمقاء املبالغة إىل نَميل يجعلنا ذواتنا فيه
يعوق الذي الجمعي الَعمى من واسعة حالٍة إىل الوصول وإىل وتجنُّبها، أفعالنا من تنبع

كربى. وجودية تهديداٍت رؤية
إيان يقول كما نحن، فيمن التفكري إعادة إىل ُملحة بحاجٍة ونحن يَنفد الوقت إنَّ
من فاصلة مرحلٍة يف «إننا للكوكب»: «خطة العميق كتابهما يف هامبل وجون تشامربز
والحضارة الكوكب ُمستقبَل … قبل من هكذا كبرية املخاطر تكن فلم البرشية، تاريخ
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(تشامربز الحلول» يجد أن الحايل الجيل هذا عىل بدَّ وال املحك، عىل نَعرفها كما اإلنسانية
.(٢٠١٢ وهامبل،

الوجودية التهديدات من تهديٍد لكل الِعلمية األدلة أحدث التالية الفصول تَستكِشف
أو عليها للتغلُّب فعله يُمكن وما وأسبابها، البرش بُمستقبل تُحِدق التي الكربى العرشة
يدَّعي ال بالتأكيد بأكمله. النوع مستوى عىل أو الفردي املستوى عىل سواء آثارها لتخفيف
وأن فحْسب، اإلجابات من العديد وجود إىل يُشري بل اإلجابات، جميع يمتلك أنه الكتاب هذا
مدار عىل الجمعية لِحكمِتنا اختباٍر أكرب والعرشين الحادي القرن يف اآلن تُواجه اإلنسانية
وقلوبنا، وعقولنا أيدينا يف تها بُرمَّ فشِلنا أو نجاحنا ومسألة كنوع. ارتقائنا من عام املليون

كنوع. بل كأَُمم، أو كأفراٍد فقط ليس
أو والبقاء، النجاح قرار اتِّخاذ علينا يجب اآلن، من جيٍل بعد وليس تحديًدا، واآلن

واالنقراض. الفشل
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كريشنا: اإلله يقول
البرشية. اْلِتهام عىل عازم العاَلم، عىل املوت ع أوزِّ التام، الهالك أنا

ترجمة جيتا، البهاجافاد
اإلنجليزية إىل غاندي املهاتما

السالحف نوع ذهب الليل، عتمة يف وحَده جورج» «لونسوم السلحفاة ذَكُر مات عندما
«سلحفاة نويع إىل يَنتمي جورج كان النسيان. طيِّ يف بينتا جزيرة يف يَعيش كان الذي
واحدة جزيرٍة يف إال تَعيش ال كانت التي أبينجدوني) نيجرا (كيلونويديس بينتا» جزيرة
اكتشفه الذي جورج السلحفاة قىض عام. ماليني ثالثة أو ملليونني الجاالباجوس جُزر من
والعزلة، األْرس يف األخرية سنواته ١٩٧١ عام يف فاجفولجي جوزيف املَجري األحياء عاِلم
سة ملؤسَّ التابعني البيئة حماة حاول النويع. هذا من ية امُلتبقِّ الوحيدة السلحفاة هو وكان
نُويعات إىل تَنتمي سالحف إناث مع جورج بُمزاَوجة يائسة محاَوالٍت داروين تشارلز
الرغم فعىل بالفشل. جهودهم باءت ولكن املجاورة، وإسبانيوال إيزابيال جُزر من أخرى
يونيو من والعرشين الرابع يف واحدة. بيضة تَفِقس لم بيًضا، وضعت قد اإلناث أنَّ من
أن يبُدو رعايته. من سنة أربعني بعد ميتًا جورج عىل لرِيينا إدواردو عثر ،٢٠١٢ عام
بالكثري ليس وهو — عام مائة نحو عمُره وكان القلب، يف لُقصوٍر نتيجًة مات قد جورج
عاًما ١٧٥ حتى تعيش أنها عنها يُعرف التي رة امُلعمَّ الضخمة املخلوقات هذه إىل بالنسبة

.(٢٠١٤ الطبيعة، عىل للحفاظ جاالباجوس (منظمة أكثر أو
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حول بالعراك الفور عىل بدءوا فقد البرش أما ُمحطَّم، قلٍب سوى األمر يكن لم ربما
تزال ما كانت بينتا جزيرة سلحفاة أن ييل جامعة من بحثيٌّ فريٌق أكَّد بجثَّته. سيفوز من
،(٢٠١٢ (إنجرب، أُخرى جزيرٍة يف آخر نويع يف اكتُشفت التي الجينات بعض يف موجودة
أحياءً زالوا ما املبارشين غري عمومتك وأبناء ماتت قد املبارشة أرستك كانت إن ولكن
القول، خالصة ُمتساوينَي. األمَرين اعتبار يُمكن ال بأُخرى أو فبطريقٍة آخر، مكاٍن يف
الحيتان صيادو اعتاد حيث سيبيانز، الهومو ضحايا أحدث هو ببساطة جورج كان
مؤن استخدام يف ليقتصدوا الطازجة السالحف تخزين قرننَي مدار عىل والصيادون
لألسباب الوحيش، ماِعزهم تَرك اعتاُدوا كما الجاالباجوس، جزر إىل الوصول عند سُفنهم
األخرض الغطاء من جرَّدوها حتى بينتا جزيرة عىل املوجودة النباتات كل يأكل نفسها،

إنقاذه. يف ذلك بعد فَعلناه يشءٍ أيُّ يُفلح لم لتعيش. السالحف تحتاجه كانت الذي
مراًرا العالم أنحاء جميع يف امُلفزعة الحزينة جورج لونسوم قصة صدى يُسَمع كان
ونبات حيوان مائة إىل يَصل قد ما مات جورج، فيه مات الذي نفسه اليوم يف وتكراًرا.
الهومو من الُعظمى الغالبية يُالحظها أن ودون العاملية، اإلعالم وسائل من رثاءٍ بال آَخر
األسد بنصيب يَحظى والذي األخرى األنواع كل عىل يُسيطر أصبح الذي النوع سيبيانز،

الكوكب. موارد من
اآلن انقرضت فقد كاملوت. تماًما الحياة، من جزء هو االنقراض رصاحة، لنُقْلها
تقريبًا األرض كوكب عىل تعيش كانت التي الحية والكائنات والحيوانات النباتات كلُّ
ودون الكبرية. للتغيريات أو التكيُّف أو ر للتطوُّ وجود ال انقراض، فدون .(١٩٨٦ (روب،
القديمة األنواع محلَّ لتحلَّ ِمثلنا، جديدة، أنواع تظهر أن امُلمكن من يكن لم االنقراض
جميًعا نزال ما ولُكنَّا جديدة؛ بيئاٍت وتَستكشف جديدة وعقلية جسدية تكيُّفات وتَخترب
الحياة بدأت أن منذ متواصلة بوتريٍة االنقراض حدوث استمر البدائي. الوسط من جزءًا
يف االنقراض يف يَكُمن ال الكبري القلق مصدر ولكن سنة. مليار ٣٫٨ قبل األرض عىل هنا
بشجرة سيارتُك اصطدمت إذا بسيط، تشبيه باستخدام للتوضيح ُمعدله. يف بل ذاته، حدِّ
ولكن صغري. بخدٍش سوى تُصاب لن األرجح فعىل الساعة، يف كيلومرتات خمسة برسعة
إىل بالنسبة كارثية النتيجة فستكون الساعة، يف كيلومرت ١٦٠ برسعة االصطدام كان إن
هي مثلما االنقراض مسألة يف ا ُمهمٍّ عنًرصا الرسعة تُعتَرب سواء. حدٍّ عىل والركَّاب السائق

السيارات. قيادة يف مهمة
تفاوتَت إذ بالصعاب؛ محفوفة مهمًة األرض عىل املوجودة األنواع عدد تحديد يعترب
ذلك، من الرغم وعىل نوع. مليون مائة إىل ماليني ثالثة من ضخًما تفاوتًا األولية التقديرات
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جامعة من وورم وبوريس مورا كاميلو بقيادة بحثي فريق نجح التقنيات، ر تطوُّ فمع
نوع ٨٧٠٠٠٠٠ نحو بوجود ن ليتكهَّ األنواع بني العالقات ُمحاكاة يف كندا يف دالهاويس
قد ما أو ماليني ٧٫٤ عن يقلُّ ال ما ربما ولكن األرض؛ كوكب عىل حاليٍّا يعيشون مختلف
من نوع ماليني ٧٫٧٧ يَشمل ما وهو .(٢٠١١ وآخرون، (مورا نوع ماليني ١٠ إىل يصل
نوع و٣٦٤٠٠ الفطريات من نوع و٦١١٠٠٠ النباتات من نوع و٢٩٨٠٠٠ الحيوانات
إذ األزمة؛ تأتي هنا ولكن الطحالب. من نوع و٢٧٥٠٠ الخلية الوحيدة الحيوانات من
ومن األحيائي التصنيف من عاًما وخمسني مائتني من الرغم «عىل البحثي: الفريق يقول
نتائجنا تُشري مركزية، بيانات قاعدة يف بالفعل مصنَّفة نوع مليون ١٫٢ من أكثر وجود
لم امُلحيط يف املوجودة األنواع من و٩١٪ األرض عىل املوجودة األنواع من ٪٨٦ نحو أن إىل
إىل ونفقد األساس، من بوجودها نعلم ال حية كائناٍت نَفقد نحن ثمَّ ومن بعد.» تُوَصف

ُمطلًقا. نَستكشَفه أن دون كوكبنا من كبريًا جزءًا األبد
أم طبيعي الحايل املعدَّل وهل األنواع، اختفاء رسعة مدى ما هو امُلحريِّ الثاني السؤال
األشجار وزمالؤه براون جامعة من فوس دي يوريان حلَّل السؤال، هذا عىل لإلجابة ال؟
لكوكب «الطبيعية» الظروف ظلِّ يف أنه يُفيد تقديٍر إىل لُوا وتوصَّ الحية للكائنات العائلية
يَنقِرضنحو — سيار باألرضكوكب يَصطدم أن دون أو بَرشي ٍل تدخُّ دون أي األرض—
طبيعي بشكٍل اآلن) تعيش التي األنواع من نوٍع ماليني تسعة نحو أصل (من واحد نوٍع
خرياردو بها قام التي األبحاث َلت توصَّ ذلك، ومع .(٢٠١٤ وآخرون، فوس (دي عام كلَّ
البيولوجي ع للتنوُّ الرسعة شديد «فقدان حدوث إىل وزمالؤهما إيرليش آر وبول سيبايوس
بدأ قد السادس الجماعي االنقراض أن إىل يُشري ا ممَّ املاضية، القليلة القرون مدار عىل
كان املايض القرن خالل الفقارية األنواع فقدان معدَّل ط متوسِّ أن إىل وخلُُصوا بالفعل.»
االنقراض معدَّالت أن عىل دامغ دليل ة «ثمَّ لالنقراض. الطبيعي املعدَّل من مرة بمائة أعىل
األرض. تاريخ يف باملرة عادية غري وأنها البرشية، تاريخ يف مثيل لها يَسبق لم الحديثة
بوتريٍة األُخرى الحية الكائنات أنواع تدمري يف بدأ قد العاَلمي ُمجتمعنا أنَّ تحليلُنا يؤكِّد
وستني خمسة منذ مثيل له يَسبق لم جماعي انقراٍض حدوِث بدء يف ُمتسببًا ُمتسارعة،
فسيُحَرم باالستمرار، حاليٍّا املوجودة املرتفعة االنقراض لوترية سمْحنا إذا عام. مليون
ع التنوُّ فوائد من الكثري من برشية) أعمار ثالثة ط متوسِّ يُعادل ما (خالل قريبًا البرش
العلماء شعر بالفعل.» دائمة الخسارة هذه ستكون البرشي، الزمن وبمقاييس البيولوجي.
عليه يرتتَّب وما البيولوجي التنوع يف الدراماتيكي التضاؤل هذا حدوث دون الحيلولة أن
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عىل للحفاظ امُلكثَّفة الجهود خالل من ُممكنًا يزال ما البيئي النظام خدمات يف فقد من
.(٢٠١٦ وآخرون، (سيبايوس رسيع نحٍو عىل تتضاءل الفرصة هذه أنَّ بيد البيئة؛

إذ العالم؛ يف عاَلمية بيئية منظَّمة وأكرب أقدم الطبيعة لحفظ الدويل االتحاد يعدُّ
األرض عىل الحياة حالة عن بمعلوماٍت العاَلم حول متطوع عالم ١١٠٠٠ من أكثر يُمدِّها
جوانب من العديد عىل تعمل أنها من الرغم وعىل .(٢٠١٦ الطبيعة، لحفظ الدويل (االتحاد
باالنقراض، امُلهدَّدة لألنواع الشهرية الحمراء بقائمتها املنظمة تشتهر البيئة، عىل الحفاظ
والنباتات والفطريات الحيوانات أنواع وْضع حول العاَلم يف األشمل البيانات قاعدة وهي
القائمة هذه عىل املنظَّمة حافظت وقد البرشية. العيش بسبُل وارتباطها للخطر امُلعرَّضة
باالنقراض امُلهدَّدة لألنواع الحمراء (القائمة قرن نصف من ألكثر تطويرها عىل وحرصْت
أجرت ،٢٠١٦ عام من اعتباًرا .(٢٠١٦ لعام الطبيعة لحفظ الدويل باالتحاد والخاصة
نوع أي — نوع ٢٤٠٠٠ نحو أن ووجدت نوع، ٨٣٠٠٠ ل علميٍّا تقييًما الحمراء القائمة
بحث ُمحرِّك عىل القائمة تحتوي االنقراض. بخطر ُمهدَّدة — تقريبًا ثالثة كل من واحد
اكتشاف امُلثابرة، وببعض ُمهتم، شخٍص أليِّ يُتيح اإلنرتنت شبكة عىل للجمهور متاح

فيها. امُلدَرجة الحياة أشكال من شكٍل أليِّ الراهن الوضع
ع التنوُّ «مركز صها يُلخِّ كما العالم، يف الربية للحياة يحُدث ما عىل عامة نظرة إليكم

كاليفورنيا: يف البيولوجي»

والعالجيم الضفادع أنواع من نوع ٦٣٠٠ بني من ٢١٠٠ نحو «الضفادع»: •
الطبيعي املعدَّل يفوق انِقراض بُمعدَّل خطر، يف العاَلم يف املعروفة والسمندل

مرة. ٤٥٠٠٠ إىل ٢٥٠٠٠ من يرتاوح
١٠٠٠٠ عددها يبلُغ والتي العالم يف املعروفة الطيور أنواع من ٪١٢ «الطيور»: •
وشك عىل األنواع هذه من نوٍع مائتا بينما باالنقراض، ُمهدَّدة أنها ُصنَِّفت نوع

الِفعيل. االنقراض
من نوًعا ١٨٥١ الطبيعة لحفظ الدويل االتحاد اعترب ،٢٠١٠ عام يف «األسماك»: •
جميع يف — تقييمها تمَّ التي األسماك أنواع كل من ٪٢١ يُمثِّل ما وهو — األسماك

االنِقراض. لخطر ُمعرَّضة العالم أنحاء
قدَّر والالفقاريات، الحرشات من َمعروف نوٍع مليون ١٫٣ بني من «الحرشات»: •
األنواع، هذه من ٪٣٠ نحو أي نوع، ١٠٠٠٠ نحو الطبيعة لحفظ الدويل االتحاد

االنقراض. لخطر معرًَّضا
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،٥٤٩١ عددها والبالغ العالم يف املعروفة الثدييات عدد يتناَقصنصف «الثدييات»: •
الثدييات من ١١٣١ تُصنَّف األبد. إىل االختفاء لخطر شكٍّ دون ُمعرَّض وُخمسها

مهدَّدة. أو للخطر ُعرضة أنها عىل العاَلم أنحاء جميع يف
االتحاد قام العالم، يف النباتات من معروف نوٍع ٣٠٠٠٠٠ بني من «النباتات»: •
األنواع هذه ثُلثَي من أكثر أن ووَجد نوٍع ١٣٠٠٠ بتقييم الطبيعة لحفظ الدويل

باالنقراض. ُمهدَّدة
التي الزَّواحف إجمايل من (٦٠٠ (أو ٪٢١ يُعترب العالم، ُمستوى عىل «الزواحف»: •
البيولوجي التنوع (مركز لالنِقراض ُعرضة أو باالنقراض دًة مهدَّ العالم يف ُقدَِّرت

.(٢٠١٦

عام منذ اختَفت قد نوًعا ٧٦٥ أن العلمية «نيترش» مجلة قدَّرت ،٢٠١٤ عام يف
املجلَّة ووجَدت .(٢٠١٤ (موناستريسكي، االنقراض شفا عىل كانت نوًعا و٥٥٢٢ ،١٥٠٠
وتدهورها، املوائل فقدان نتيجة ٪٤٤ بنسبة أسبوع كلَّ يَختُفون نوع و٧٠٠ ١٠ بني ما أن
الغاِزية، األنواع نتيجة و٥٪ املناخي، التغريُّ نتيجة و٧٪ امُلفِرط، االستغالل نتيجة و٣٧٪
امُلهدَّدة الثدييات أنواع أكثر 1-2 شكل ح يُوضِّ األمراض. نتيجة و٢٪ التلوُّث، نتيجة و٤٪

البلد. حسب
الربية للحياة الجماعي املوت عمليات أن أمريكيُّون باحثون أجراها دراسة أظهرت
مجموعٍة من ٪٩٠ من أكثر فيها يَهلك صاعقة أحداثًا األحداث هذه وتكون أيًضا. تزايُد يف
من ٧٢٧ حلَّلُوا وقد فرد. مليار عىل عددها يَزيد ما عادًة التي — الحيوانات من ُمعيَّنة
٢٤٠٧ عىل أثَّرت والتي ،١٩٤٠ عام منذ العالم أنحاء جميع يف لت ُسجِّ التي األحداث هذه
الطيور إىل بالنسبة كثافتها تزداد وصارت زاد قد حجمها أن ووجدوا الحيوانات، من
وبِقيَت والربمائيات، الزواحف إىل بالنسبة انخَفَضت بينما البحرية، والالفقاريات واألسماك
واملرض الجوع عن ناتًجا كان األحداث هذه ُمعَظم أن بدا الثدييات. إىل بالنسبة حالها عىل

.(٢٠١٤ وآخرون، (فاي امُلتعدِّدة والضغوط م والتسمُّ
للطبيعة العاَلمي الصندوق عن صادًرا تقريًرا أن هو للقلق إثارًة األكثر األمر
يف اختَفت قد العاَلم يف الربية الحيوانات من املائة) يف ٥٢) نصف من أكثر أن وجد
بنسبة الربية الحيوانات أعداد انخَفَضت وقد .١٩٧٠ عام تَلت التي األربعني السنوات
حساب تمَّ .٪٣٩ بنسبة البحرية واملخلوقات ،٪٧٦ بنسبة العذبة املياه وحيوانات ،٪٣٩
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البلدان ذات الثدييات األكثر عرضة للتهديد

كندا

األمريكيةالواليات ا�تحدة

الربازيل

٦–١٠
٠–٥

١١–١٥
١٦–٢٠

٢١–٤٠
٤١–٦٠
٦١–٩٠

٩١+

روسيا

الص7

أسرتاليا

عدد الثدييات ا�هددة

www.theecoexperts.co (املصدر: للتهديد. ُعرضة األكثر الثدييات ذات البلدان :1-2 شكل
الدويل.) البنك من بيانات ،.uk

مجموعٍة آالف عرشة تحليل طريق عن والطيور واألسماك الحيوانات أعداد يف االنِخفاض
إن للطبيعة العاَلمي الصندوق قال مختلًفا. نوًعا ٣٤٣٠ تُمثِّل الحيوانات من مختلفة
امُلفرط، االستغالل نتيجة ٪٣٧ بنسبة مختلفة: أسباب إىل ترجع كانت االنخفاضات
عوامل نتيجة ٪١١ املناخي، التغريُّ نتيجة ٪٧ وفقدانها، املوائل تدهُور نتيجة و٤٤٪

.(٢٠١٤ للطبيعة، العاَلمي (الصندوق (2-2 شكل (انظر أُخرى
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للطبيعة العاَلمي الصندوق (املصدر: العالم. يف الربية الحيوانات أعداد تراُجع :2-2 شكل
(.(٢٠١٤)

أجراها دراسٌة خلَصت فقد العالم، نباتات إىل وكذا الحيوانات، إىل بالنسبة أما
النباتية األنواع من ٪٢٠ من «أكثر أنَّ إىل ٢٠١٥ عام يف الطبيعة لحفظ الدويل االتحاد
أكثر عىل تحتوي التي املوائل وتعدُّ … باالنقراض ُمهدَّدة أنها ُوِجد تقييمها جرى التي
للنباتات تهديٍد أكرب يُعترب حيث االستوائية؛ املطرية الغابات هي باالنقراض امُلهدَّدة األنواع
واسِتغالل املاشية، وتربية للزراعة الصالحة األرايض لزراعة األصلية املوائل تحويل هو
تجنُّب أرْدنا إذا عاجل إجراءٍ التخاذ حاجة «هناك أن إىل انتَهت كما «… الطبيعية املوارد

.(٢٠١٥ وآخرون، (بروميت النباتات» من أنواع خمسة كلِّ بني من نوٍع فقدان
علماء أعظم الكثريُون يَعتربه والذي هارفارد، بجامعة العاِلم ويلسون أو إي يقول

العاَلم: يف الحياة قيد عىل الذين األحياء

الحالية، امُلمارسات لخفِض إجراءاٍت اتخاذ وبدون الحيوي، امُلحيط نَهدم إنَّنا
أنواع نصف إىل يِصل ما يُصبح أن عن البرشي للنشاط الحايل املعدَّل سيُسِفر
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ال القرن. هذا نهاية االنقراضبحلول وشك عىل أو ُمنقرًضا والحيوانات النباتات
(٢٠١٤ (جالنيس، أبديٍّا. األمر سيكون إذ ذلك؛ ل يتحمَّ أن للعاَلم يُمكن أنه أعتقد

حديثة مأساة الضفادع:

قبل الخامس القرن حواَيل يف «الضفادع» الكوميدية مرسحيتَه أرسطوفانيس كتََب عندما
موسيقية خلفية بمثابة امُلتناِغم نقيقها وكان وفريًة، الصغرية املخلوقات هذه كانت امليالد،
أصبحت والعرشين، الحادي القرن أوائل بحلول تقريبًا. مكاٍن كل يف اليومية للحياة
أقوى بني من عام مليون ٣٠٠ من ألكثر كانت التي الربمائيات من وغريها الضفادع
من مجموعة أكثر الكوكب، استوطنَت التي اإلطالق عىل مرونًة وأكثرها الحياة أشكال
خمسٍة كل من اثنان يُواجه فأكثر. أكثر امُلتناِغم نقيقها وخَفَت للخطر، ُعرضًة الحيوانات
جميع يف أعدادها يف حادٌّ انخفاٌض حَدَث وقد االنقراض، خطر املعروفة الضفادع أنواع من

النائية. الرباري يف حتى والبيئات، البلدان
البرشي لالعتداء األطراف وامُلتعدِّد امُلركَّب الطابع عىل مثاليٍّا مثاًال الضفادع تُعتَرب
إىل بل فقط، واحد عامٍل إىل يَرجع ال وموتها أعداِدها فرتاُجُع الطبيعي، العاَلم عىل
اآلفات، ُمبيدات واستخدام والتلوُّث، امُلعدية، واألمراض املوائل، تدمري منها: العديد، تداخل
األليفة الحيوانات يف التجارة بغَرض االستغالل وفْرط الغازية، واألنواع املناخي، والتغريُّ

واألغذية.
النقطة؛ هذه الضفادع قتلة أكرب من واحدًة تُعتَرب التي األصيصية الفطريات ح تُوضِّ
يف دولة وثالثني سبٍع يف والَعالجيم الضفادع من نوًعا ٢٨٧ يف اإلصابة هذه ُوِجدت حيث
.(٢٠٠٩ وهريو، (كريجر اآلن عليه القضاء املستحيل من يُعتَرب وباء وهو قارات، ستِّ
نَْرشنا من نحن أننا اآلن العلماء فيَعتِقد طبيعية، تبدو ظاهريٍّا العدوى أن من الرغم عىل
جنوب إىل الفطريات لهذه األوىل األصول تعود العالم. أنحاء جميع يف األصيصية الفطريات
امِلخلب ذو األفريقي الضفدع وهو املحلية الضفادع من نوع وإىل ١٩٣٨ عام يف أفريقيا
الوقت نفس يف ضدَّها. نًا ُمحصَّ كان ولكنه العدوى، يَحمل كان الذي ليفيس) (زينوبوس
بالنسبة العاَلم تاريخ سيُغريِّ رائًعا اكتشاًفا الطبِّ علماء اكتشف ،١٩٣٤ عام يف تقريبًا،
الهرمونات تكشف امرأة، ببول ضفدًعا حقنَت فإذا سواء. حدٍّ عىل والضفادع البرش إىل
عام يف لإلنسان الحمل اختبار اكتشاف من قليل وقٍت «بعد ال. أم حامًال كانت إن ما
املخلب) ذو األفريقي (الضفدع الضفادع من النوع هذا من هائلة كمياٌت ِصيَدت ،١٩٣٤
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ذلك، وبعد .(٢٠٠٤ وآخرون، (ويلدون العالم» حول وُصدَِّرت أفريقيا، جنوب يف الربية يف
العالم، يف لة امُلفضَّ التجارب حيوانات من واحدًة امِلخلب ذات األفريقية الضفادع أصبحت
وأنشأت األَْرس من بعُضها هربَت ع، متوقَّ هو وكما وتكاثُرها. تربيتُها يَسُهل كان ألنه وذلك
لإلصابة عرضًة كانت التي األصلية املحلية الضفادع جانب إىل الربية يف جديدة عاٍت تجمُّ

وخيمة. عواقَب إىل أدَّى مما بالَعدوى وأصابتْها بالِفطريات،
أو النقل أو الزراعة من قريب مكاٍن أي يف املوجودة الضفادع عات تجمُّ كانت
وتلوُّث اآلفات، ُمبيدات مصدرها ُمتعدِّدة ة سامَّ هجماٍت من بالفعل تُعاني الحديثة املدن
الكيميائية واملواد والكيماويات، النفط وانسكاب البالستيكية، والُجَسيمات واملاء، الهواء
األخرى. الثقيلة واملعادن والزئبق، والرصاص، اء، الصمَّ الُغَدد يف اضطراباٍت تُسبب التي
السامُّ الفيضان يَقتل كما الجديدة. األمراض ضدَّ ومناعتَها تها ِصحَّ ذلك كل أتلف وقد
َجفاف إىل التنمية أدَّت كطعام. الضفادع عليها تَعتمد التي الحرشات من العديَد نفسه
املاء، جداول وإفراغ الضحلة، الجوفية املياه وطبقات الرطبة واألرايض امُلستنَقعات
الحبوب لزرع يوم ذات باملاء ُمشبَّعة كانت التي الطبيعية املناطق وتجفيف وتنظيف
أعداد يف انخفاٍض إىل بَدوِره الضفادع أعداد يف الحاد االنخفاض وامتدَّ املدن. وتشييد

عليها. تتغذَّى التي الصغرية والحيوانات والزواحف واألسماك الطيور
عام بوجٍه األرض عىل الحياة مصري يف أهميتها تكُمن ال قصة الضفادع مأساة
للعديد طوعية غري أهداٌف أيًضا فنحن أيًضا. البرشي باملصري ُمرتبطة إنها بل فحسب،
بدأت قد أنها عىل األدلة وتتزايد لها، الضفادع عرَّْضنا التي نفِسها ة السامَّ الهجمات من
ناقوس بَمثابة الضفادع باختصار، الوجودية. الخسائر من الكثري يف أيًضا لنا تتسبَّب
البيئي االنهيار من األوَّيل التحذير هو تناُقصها ويُعتَرب الكوكب، يف يدقُّ الذي الخطر
يُمكننا ثمَّ، ومن تجربتنا. يف عرفناه يشءٍ أيِّ من أكرب بقوة البرشية سيَرضب الذي الشامل

ذلك. لتجنُّب عاجلة خطوات اتخاذ أو االستسالم، اختيار إما

الهومو يُد اقرتفته ما

بتورُّط املسألة هذه يَدُرسون الذين الباحثني من اآلالف عرشات لدى شكٌّ هناك يَُعد لم
العالم. أنحاء جميع يف اآلن نَشهُده الذي األنواع فقدان يف الدراماتيكي التساُرع يف البرش
سنة الخمسمائة «يف «ساينس»: مجلة يف نُِرش مقاٍل يف وزمالؤه ديرزو رودولفو يقول
يُمكن املحلية األنواع ألعداد وتراجٍع وتهديٍد انقراٍض من موجٍة يف البرش تسبَّب املاضية،
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الخمس الجماعي االنقراض عمليات مع والحجم النسبة حيث من ُمتشاِبهة تكون أن
ويُضيفون: .(٢٠١٤ وآخرون، (ديرزو األرض» تاريخ يف حدثت التي السابقة

عن الناجم البيولوجي ع التنوُّ فقدان من عاَلمية موجٍة وسط نعيش نحن
يف الشديد واالنخفاض أعدادها، وتناُقص األنواع عىل القضاء البرشية: األنشطة
عىل للحيوانات البيولوجي ع التنوُّ عىل البرشية التأثريات إن املحلية. األنواع وفرة
فمن العاملي. البيئي للتغريُّ بها امُلعرتَف غري األشكال أحد هي الخصوص وجه
نَفقد أن امُلحتَمل من األرض، كوكب عىل حيواني نوع ماليني ٩ إىل ماليني ٥ بني

سنويٍّا. نوع ألف ٥٨ إىل ألف ١١

وحيد أو بينتا جزيرة سلحفاة مثل فحسب، األنواع فقدان األحياء علماء يُقِلق ال
يف الحاد االنخفاض هو نظرهم وجهة من للقلق إثارًة األكثر بل األفريقي، األبيض القرن
سنوات. بضع قبل حتَّى أو عقود بضعة قبل وفريًة كانت التي والنباتات املخلوقات وفرة
تُظهر األنواع دراسات ثُلثَي أن ديرزو فريق وجد املثال، سبيل عىل الحرشات، حالة ففي
الحمراء القائمة من بمعلوماٍت وباالستعانة .٪٤٥ بنسبة الوفرة يف انخفاٍض ط ُمتوسِّ
للدراسة خضعت التي الخنافس أنواع من ٪٦٠ أن وجدوا الطبيعة، لحفظ الدويل لالتحاد
نوع وكل الفراشات، من و٢٥٪ النمل، من ٪٤٥ وكذا أعدادها، يف فادحة خسائر تكبَّدت

فحُصوها. التي والرصاصري الجنادب أنواع من
فِمثل الناس، من العديد يُحزن لن امُلخيفة» «الزواحف فقدان أنَّ من الرغم عىل
والضفادع الطيور أعداد عىل ويُؤثِّر بَدوره يمتدُّ الحرشات أعداد يف الحاد االنخفاض هذا
عىل بَدوره االنخفاض هذا ويؤثر الحرشات، عىل تتغذَّى التي واألسماك والزواحف
يِصل ما ر تُوفِّ التي للنباتات الناجح التلقيح عملية يُعيق أنه كما حجًما. األكرب الحيوانات
والغابات. النباتات د تجدُّ عملية يُعيق وكذا العالم، يف الغذائية اإلمدادات حجم ثلث إىل
إذا ثمَّ وِمن تخصيبها؛ يف الحرشات عىل لتَعتمد كبري حدٍّ إىل الحديثة النباتات َرت تطوَّ
تماًما ستنهار. الحاالت بعض ويف ة، هشَّ بأكملها الحياة شبكة ستُصبح الحرشات، فَقْدنا
الكائنات كل عىل بدوره البيئية النُُّظم تساُقط يُؤثِّر امُلتساقطة، الدومينو قطع من كسلسلٍة
النظم رها تُوفِّ التي الخدمات فقدان خالل من رفاهيتنا يُفسد ما وهو البرش، إىل وصوًال
املحاصيل وتلقيح النفايات، تدوير وإعادة والغذاء، والهواء، النظيفة، املياه الطبيعية؛

والرتفيه. والصحة الطبية، والعقاقري والتأثيث، البناء ومواد النباتات، بذور وانتشار
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البيئة، عىل بالحفاظ ة امُلهتمَّ إيروين بيندي الشابة األسرتالية الطبيعة عاِلمة ح تُوضِّ
«إذا قائلة: واقعيٍّا تشبيًها ُمقدِّمًة إيروين، ستيف الشهري الربامج ومقدِّم الطبيعة عاِلم ابنة
(سريفايفينج النهاية» يف املنزل فسيسُقط منزلك، من اآلخر تلَو طوب قالب سْحب واصلَت
الحدث هذا الكوكب. مستوى عىل اآلن يحدث ما هو هذا إنَّ العلماء يقول .(٢٠١٤ إيرث،
وهو أال لألرض، الجيولوجي التاريخ يف به ا خاصٍّ اسًما اكتسب أنه لدرجة للغاية مؤثر
سبيل (عىل السادس» «االنقراض باسم جماهرييٍّا يُعَرف ما أو األنثروبوسيني» «الفناء

.(٢٠١٤ وكولربت، ١٩٩٦؛ ليكي، انظر املثال،

الصامتة امُلحيطات

غرار عىل العاَلم، ُمحيطات يف البرش بسبب كبري انقراٍض حدِث وقوع َمشارف عىل نحن
دراسة إليه َلت توصَّ ما هو هذا الحديث. التاريخ عرب الربية الحيوانات بني بالفعل حدث ما

يقولون: الذين األمريكيُّون البحرية األحياء علماء بها قام

الكبرية، البحرية الحيوانات من كلٍّ وفرة يف حادٍّ انخفاٍض يف البرش تسبَّب لقد
مثل يُؤدِّي أن يُمكن كاألنشوجة. الصغرية، البحرية والحيوانات مثًال، كالحيتان
أعىل إىل ستَنتِقل التي البيئي التغريُّ من موجاٍت حدوث إىل االنخفاض هذا
للُمحيطات. البيئي النظام عمل تُغريِّ أن ويُمكن البحرية، الغذاء شبكات وأسفل
املحيطات، يف التطوري للتغريُّ رئيسية قوة أيًضا البرشيُّون ادون الحصَّ كان
املناخ تغريُّ ويُهدِّد البحرية. الحيوانات ملجموعات الوراثية البنية تشكيل وأعادوا
(٢٠١٥ وآخرون، (ماكوالي القادم. القرن خالل البحري الفناء عملية بإرساع

موجة بداية تكون «قد الحالية، البحري االنقراض معدَّالت أنَّ من العلماء ويُحذِّر
تزداد حيث الصناعية، الثورة خالل األرض عىل ُرِصَدت التي بتلك شبيهة كبرية، انقراض
ح امُلرجَّ من املوائل «تدمري أن يُضيفون وكذا للُمحيطات.» البرشي االستخدام بصمات
عاًما والخمسني املائة مدى عىل امُلحيطات يف الحية للكائنات متزايًدا تهديًدا يُشكِّل أن
ُمجدية بصورٍة ف لتترصَّ للبرشية وقٌت هناك زال ما أنه يعتقدون فهم ذلك، ومع القادمة.»

األرض. عىل يحُدث الذي الفناء يُوازي والذي امُلحيطات يف الحياة فناء ملنع
أظهر حيث ،٢٠١٥ عام يف الكئيبة النظرة هذه للطبيعة العاَلمي الصندوق أكد
الخاص الكوكب عىل الحياة «مؤرش أنَّ أصدره الذي األزرق» الكوكب عىل الحياة «تقرير
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بنسبة انخفاًضا أظهر قد التقرير، لهذا خصيًصا َع ُجمِّ الذي البحرية األنواع بمجموعات
٥٨٢٩ يف ُرصَدت التي ات املؤرشِّ عىل يستند ما وهو .٢٠١٢ وعام ١٩٧٠ عام بني ٪٤٩
(الصندوق واألسماك» والزواحف والطيور الثدييات أنواع من نوًعا ١٢٣٤ من مجموعة
الحَظِت الخصوص، وجه عىل واملاكريل التونة أسماك إىل بالنظر .(٢٠١٥ للطبيعة، العاملي
ن تحسُّ أي حدوث عىل عالمة «أي تَرُصد ولم أعدادها، يف ٪٧٤ بنسبة انخفاًضا الدراسة
البحرية الحياة نصف قرابة عىل البرش يَقَيض أن يُمِكن العاَلمي.» املستوى عىل شامل
اثنني غضون يف الكوكب، سطح من ٪٧١ تُغطِّي التي العاَلم ُمحيطات عرب الضخمة

كنوع. التدمريية لُقدرتنا ُمخيفة صورًة يُعطي ما وهو فقط، عاًما وأربعني
أي العالم، يف البحرية الطيور مجموعات من ٪٧٠ بنحو يُقدَّر ما فقدان يُعتَرب
جامعة أجَرتْها دراسٌة كشفتْه ملا وفًقا ،١٩٥٠ عام منذ طائر، مليون ٢٣٠ يُعادل ما
حتى لوِحظ، وقد اإلنسان. يُد تَطوله الذي البعيد املدى عىل دقيًقا مثاًال كولومبيا، بريتيش
بعيدة مسافاٍت تقطع والتي للُمحيطات العابرة األنواع يف كانت انخفاضات أكرب أن اآلن،
ميشيل الشهري املؤلِّف يُعلِّق .(٢٠١٥ وآخرون، (باليكزني القطرس طيور مثل املدى،
مدى عىل جيدة ات مؤرشِّ الخصوص وجه عىل البحرية الطيور «تُعتَرب قائًال: باليكزني
أن نرى أن يُمكننا البحرية، الطيور حجم يف االنخفاض هذا نرى عندما امُلحيطات. صحة
الشامل التأثري عن فكرًة يُعطينا ما وهو البحرية. اإليكولوجية النُُّظم يف ما مشكلًة هناك
أن لندن كوليدج وإمربيال األسرتالية البحوث هيئة أجَرتْها دراسة وجدت نُحِدثه.» الذي
عام يف أحشائها يف البالستيك من ِقَطع عىل تَحتوي كانت البحرية الطيور من ٪٩٠
العالم يف امُلتبقية البحرية الطيور من ٪٩٩ عىل هذا سيَنطِبق ،٢٠٥٠ عام وبحلول ،٢٠١٥

.(٢٠١٥ وآخرون، (ويلكوكس
الضوء إللقاء أسرتاليا يف يقع الذي العظيم امُلرجاني الحاجز من أفضل هو ما يُوَجد ال
مليون ثلث يُغطِّي حيث الكوكب، عىل حي كائٍن أكرب فهو ية، املرتدِّ امُلحيطات حالة عىل
(املعهد العظيم املرجاني الحاجز شعاب نصف ماتت عاًما، ثالثني خالل مربع. كيلومرت
الشعاب من ٪٩٣ من يَقُرب ما تعرَّض ،٢٠١٦ عام يف .(٢٠١٢ البحرية، للعلوم األسرتايل
العلماء بعض يُحذِّر اإلطالق. عىل لت ُسجِّ امُلرجان ابيضاض من موجٍة ألسوأ امُلتبقية
بحلول تختفي قد العاَلم يف املرجانية الشعاب وُمعظم العظيم، املرجاني الحاجز أن من
األنشطة عن الناتجة االعتداءات من لخليٍط نتيجًة (٢٠١٦ (كورونوفسكي، ٢٠٥٠ عام
والعنارص امُلحيطات، يف الحموضة نسبة وارتفاع الحراري، االحتباس ذلك يف بما البرشية،
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الجائر، والصيد والتجريف، واملبيدات، الكيماويات ب وترسُّ والنفط، والرواسب، الغذائية،
تُصيب التي واآلفات الضارة واألعشاب واألمراض واألوبئة القوارب، تُحدثه الذي والتدمري
يتسبَّب التي الضغط بعوامل وامُلرتبطة بالشوك، امُلكلَّل البحر نجم مثل املرجانية، الشعاب

اإلنسان. فيها
العظيم املرجاني الحاجز بحجم ضخٍم حيٍّ كائٍن قتل عىل قادرين البرش كان إذا
بما األرض، عىل يشءٍ أي قتِل عىل قادُرون بالتأكيد فهم وجهلهم، إدارتهم وسوء بإهمالهم

أنفسهم. قتل ذلك يف

االنقراضالجماعي

الحياة ظهور منذ األقل عىل جماعي انقراٍض عمليات خمس عن األحفوري السجلُّ يَكشف
سنة، مليون ٧٠٠ نحو منذ البدائية البحار يف مرة ألول الخاليا امُلتعدِّدة دة امُلعقَّ بصورتها
فيها يَُموت عملية هو الجماعي واالنقراض حجًما. أصغَر انقراض عملية مائة نحو وعن
االنقراض عمليات ييل وفيما ما. وقٍت يف املوجودة الحية األنواع كل أرباع ثالثة نحو

الكربى: الخمس الجماعي

٤٤٠ إىل ٤٥٠ حوايل منذ وقع ُمزدَوج حدث األوردوفييش-السيلوري: االنقراض •
ذلك يف موجودًة كانت التي الفصائل جميع من ٪٢٧ فيه ومات سنة، مليون

املعروفة. األنواع من ٪٧٠ إىل و٦٠ األجناس جميع من و٥٧٪ الوقت،
امتدَّ طويًال حدثًا وكان سنة، مليون ٣٥٠ حوايل منذ وَقَع الديفوني: االنقراض •
من و٥٠٪ الفصائل، جميع من ٪١٩ حوايل عىل فيه ُقَيض سنة، مليون ٢٠ ملدة

األنواع. جميع من و٧٠٪ األجناس جميع
املعروفة القصة يف حدٍث أسوأ وقع سنة، مليون ٢٥٠ منذ الربمي: االنقراض •
ذلك يف بما البحرية، األنواع جميع من ٪٩٦ عىل ُقيض حيث األرض، عىل للحياة
عرشة خمس عن تقلُّ ال ملدة املرجانية الشعاب اختفت الفصوص. ثُالثيَّات كل
اختفاء هو الكيل املجموع ليُصبح الربية، األنواع من ٪٧٠ فقدت كما سنة. مليون

الوقت. ذلك يف األرض عىل الحياة أشكال إجمايل من ٪٩٠
آخر ثَوران تسبَّب سنة، مليون ٢٠٠ حوايل قبل الرتيايس-الجورايس: االنقراض •
واملائية. الربية الكائنات أنواع من ٪٧٥ إىل ٧٠ بني ما عىل القضاء يف النطاق واسع
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الثالثي: الطباشريي العرص انقراض أو الباليوجيني الطباشريي العرص انقراض •
والذي — الثالثي الطباشريي العرص انقراض حدُث َقىض سنة، مليون ٦٦ منذ
— باألرض كويكب اصطدام إىل الناس من واسع ِقطاع بني اآلن سببه يُعزى
باستثناء الديناصورات، ُمعَظم ذلك يف بما املعروفة، األنواع جميع أرباع ثالثة عىل

اآلن. طيوًرا أصبحت حتى تطوَّرت التي األصغر األنواع من حفنٍة

األحداث ة وخاصَّ الخمسة، االنقراض عمليات إىل أدَّت التي األحداث سلسلة تزال ما
بنجٍم األقدم الحدث ارتباط حول اآلراء اختَلَفت املثال، سبيل عىل جدال. محلَّ األقدم،
بما قريبًا كان وربما كبرية، جلبًة وأحدث الوقت ذلك يف وَقع أعظم، ُمستعر انفجاري،
تماًما، ُمختِلًفا آَخر شيئًا سببه كان ربما أو القاتل. جاما بإشعاع األرض ليَغُمر يكفي
لالنقراض أساسية نظرية عرشة خمس عن يقلُّ ال ما هناك الزمن. غياهب يف ُفِقد ولكنه
واملاء؛ الهواء م يُسمِّ الذي الربكاني للنشاط واسًعا ثورانًا تَشمل: وهي الشامل، الطبيعي
يف عارمة فوىض أحدث الذي العاَلمي التربيد أو الحراري االحتباس من ُمفاجئة موجاٍت
موت إىل أدَّى ما البحر؛ سطح مُلستوى الرسيع االنخفاض الغذائية؛ والسالسل الطبيعة
سبَّب ما وهو باألرض، مذنَّب أو نيزك اصطدام الضحلة؛ املياه يف تعيش التي الحيوانات
فيه تموت ٍد ُمتجمِّ نووي» «شتاء يف بدورها تسبَّبت التي الغبار من شاسعة سحاباٍت
قاع يف دة امُلجمَّ امليثان لرواسب امُلنفجر االنطالق الغذائية؛ السالسل فيه وتنهار النباتات
الغذائية؛ السالسل وانهيار البحار، م وتسمُّ املناخ، اضطراب يف يتسبَّب ما وهو البحر،
وتفيشِّ املغذية املواد إطالق عن الناجم الضحلة واملياه امُلحيطات يف األكسجني فقدان

امللوحة نسبة توازن يف التغريات تؤدِّي حيث امُلحيط» مياه «انقالب َضخم؛ بشكٍل البكترييا
الحياة اختناق إىل يُؤدِّي ا ممَّ أعىل، إىل أسفَل من امُلحيطات مياه انقالب إىل الحرارة ودرجة
تضافرت قد العوامل هذه من العديد أن امُلحتَمل ومن مناخية. فوىض وإحداث البحرية
ومن األحفوري. السجلِّ يف ُحِفَرت شاملة مآِيسَ ُمسببًة االنقراض، موجات أسوأ يف مًعا

املوجات. هذه كل يف حاًرضا كان املتطرِّف املناخي التغريُّ أن أيًضا امُلحتمل
الربمي، االنقراض حدث بدأ كيف حول كبريًا اختالًفا اآلراء اختلَفت املثال، سبيل عىل
الصطداٍم نتيجة أو سيبرييا، يف بُركاني اندالٍع عن نتََج بازلتي بَفيض بدأ قد إنه فيُقال
أطلقت بَدورها، العوامل هذه كل البحر. قاع من امليثان غاز انفجار أو املذنَّبات ألحد هائل
املائية واملسطَّحات الجوي الغالف من كلٍّ يف والغبار ة السامَّ الغازات من هائلة كميَّاٍت
شديد الكربون أكسيد ثاني من هائلة كمياٍت إطالق أدَّى قد يكون وربما الكوكب. عىل
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الغابات واحرتاق املوجودة الفحمية الطبقات قيعان من الربكانية الحرارة بفعل السخونة
ُمفاجئ ارتفاٍع إىل — الوقت ذلك منذ الصخرية الطبقات يف محفوًظا زال ما والذي —
أدَّى مما امُلحيطات، ض وتحمُّ مناخية، فوىض يف تَسبَّب مما الكوكب حرارة درجة يف
من كبري لجزءٍ املفاجئ املوت ذلك بعد وتسبَّب البحرية. األغذية سالسل يف انهياٍر إىل
الغذائية العنارص انسكاب ثم التعرية، عوامل بفعِل الطبيعة وتآُكل األرض عىل الحياة
التي والبكترييا للفطريات الواسع واالنتشار النمو تحفيز يف العذبة واملياه امُلحيطات يف
الحياة، فيها يبعث الذي األكسجني من املياه وُجرِّدت نة، امُلتعفِّ البقايا عىل تتغذَّى كانت
سيَطَرت الوقت، من ولفرتٍة األخرى. الناجية والحيوانات األسماك موت عن أسَفَر مما
أنه إىل شفرته، فكِّ صعوبة من الرغم عىل األحفوري، السجلُّ يُشري األرض. عىل الفطريات
سالسل تحُدث ذلك، من بدًال ولكن واحدة، مرًة الجماعي االنقراض أحداث تقُع ما نادًرا
حيث وصُفها، سبق التي حجًما األقل الكوارث توايل بسبب ربما الفارقة، الكوارث من
من النجاة يف نَجَحت التي والنباتات الحيوانات من جديدة فئٍة عىل منها واحدٍة كلُّ تَقيض
األسباب ولكنَّ اليوم، نشهُده ما بالضبط هو هذا أنَّ الباحثون يَخىش السابقة. الهجمة

.(٢٠٠٧ (وارد، وثيًقا ارتباًطا بنا ُمرتِبطًة ستكون املرة هذه والعواقب

عرصالهومو

عرصاألنثروبوسني. وهو أال جديد، عٍرص يف الحية الكائنات البرشوجميع نحن اليوم نعيش
عاِلم وهو كروتزن بول العالم وصاَغُه الجيولوجي، عِرصنا لوصِف أصًال االسم استُحِدث
كقوٍة البرش فيه بَرز الذي العرص ليَعني نوبل جائزة عىل وحائز الجوي الغالف كيمياء يف
فيه. ما وكلِّ الكوكب عىل تكتونيٍّا تأثريًا يكون أن يكاد تأثريًا وأثَُّروا الطبيعة قوى من

يقول: كروتزن كتب

نواٍح من يفوق املستويات، جميع عىل البيئة عىل ُمتزايد تأثري البرشية لألنشطة
ُمركَّبات تصنيع املثال، سبيل عىل ذلك، ويَشمل الطبيعية. العمليات تأثري كثرية
تُعتَرب التي الكلوروفلوروكربون غازات مثل الطبيعة، تُنتجها ال خطرة كيميائية
ازدادت قد البرشية األنشطة ألنَّ ونظًرا األوزون». «ثقب يف التسبُّب عن مسئولًة
استخدام يف التغيريات خالل من ة، ُمهمَّ جيولوجية قوى أصبَحت حتى أيًضا
املنطقي فمن املثال، سبيل عىل األحفوري الوقود وحرق الغابات وإزالة األرايض
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تعريف ويُمكن الحايل. الجيولوجي للعرص «األنثروبوسني» ُمصطَلح تخصيص
تصميم مع تزاُمنًا الزمن، من قرنني حوايل منذ بدأت قد بأنها الحقبة هذه

(٢٠٠٦ (كروتزن، .١٧٨٤ عام يف البخاري للُمحرِّك واط جيمس

أحدثَت التي الزراعية بالثورة يَربطونه أنهم إال العرص، بداية تاريخ عىل آخرون يتَّفق
واسع نطاٍق عىل الكوكب غابات إزالة إىل وأدَّت البرشي، كاني السُّ التعداد يف طفرًة بدورها

عاَلمي. نطاٍق عىل الرتبة فقدان وإىل
يَصُدر الذي الكربون، أكسيد ثاني غاز هي األنثروبوسني لعرص الرئيسية البصمة
يف الكربون أكسيد ثاني غاز ُمستوى كان األشجار. وَقطِع والنفط الفحم لحرق نتيجًة
بحلول ولكن املليون، يف جزءًا ٢٧٠ حوايل الحديث العرص بداية يف لألرض الجوي الغالف
وآخرون، (ستيفن املليون يف أجزاء ٣١٠ إىل ُمستواه ارتَفَع الصناعة، بداية مع ،١٩٥٠ عام
للوصول طريقه يف وهو املليون يف جزء ٤٠٠ من أكثر ُمستواه فيبلغ اليوم، أما .(٢٠٠٧
كروتزن وبول ستيفن ويل يقوله ملا وفًقا القرن. منتصف بحلول املليون يف جزء ٦٠٠ إىل
ملحوظة، ثورًة البرشي املرشوع واجه (١٩٥٠ (عام «منذ األسرتالية، الوطنية الجامعة من
األرض. نظاِم عمل عىل وخيمة عواقَب يف تسبَّبت العظيم»، «التساُرع باسم يُعَرف فيما
منذ املليون يف جزءًا ٣٨٠ إىل ٣١٠ من الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيز ارتفع
الصناعة قبل ما عرص منذ الغاز لرتكيز الُكيلِّ االرتفاع نصف حوايل حدث وقد ،١٩٥٠ عام
ما كان مهما حرجة. مرحلٍة إىل يصل يكاد العظيم التساُرع فقط. املاضية عاًما الثالثني يف
األنثروبوسني.» تطور يف ٍل تحوُّ نقطَة بالتأكيد امُلقبلة القليلة العقود فستكون ف، سيَتكشَّ
نظاٌم فيها يَنقِلب التي اللحظة يعني فهذا ل»، تحوُّ «نقطة عن العلماء يتحدَّث عندما
نهر ل يتحوَّ عندما املثال، سبيل عىل أخرى. حالٍة إىل نسبيٍّا ُمستقرَّة حالٍة من فجأة
التلوُّث نتيجة حياة وبال عِكر كريه نهٍر إىل يوم ذات بالحياة ومليئًا شفاًفا نظيًفا كان
والقرشيات باألسماك وفريًة يوٍم ذات كانت البحر من مساحة تتحوَّل وعندما والرواسب.
والرتبة. الكيميائية واملواد لألسمدة الهائل ق التدفُّ بسبب عقيمة ميتة مساحٍة إىل واملحار
األشجار قطع عمليات نتيجة صحراوية أراٍض إىل الُعشبية األرايض أو الغابات ل وتتحوَّ
وتتكاثَر الحمضية. األمطار بسبب غابة أو بُحرية وتموُت الجائر. الرعي أو والحرائق
وامُلتنوِّعة. الزاهية األلوان ذات أسماُكها وتهجُرها املرجانية، الشعاب يف الضارَّة األعشاب
عن األشجار ف تتوقَّ بحيث الحمضية شديدة تُربتها وتُصبح املطرية، الغابات وتَُقطَّع
من الحاالت، هذه كلِّ يف الرديئة. النوعية ذات باألعشاب ُمغطَّاة األرض وتصبح النمو،

48



امُلبيد) (اإلنسان املدمر

البيئة عليها كانت التي السائدة الحالة استعادة امُلستحيل، من يكن لم إن للغاية، الصعب
ة، امُلهمَّ األنواع من الكثري ُفِقد لقد البرشي. الزمن بمقاييس األقل عىل الكارثة، وقوع قبل
تدعم التي امليكروبية باملجموعات يتعلق وفيما وهيدرولوجيٍّا، كيميائيٍّا، الكثري، وتغريَّ

الالعودة. نقطة فعليٍّا يعني ولكنه ُملطَّف، تعبري هي تحوُّل» «نقطة الحياة.
يُلحُقونه الذي للرضر الكامل املدى عرفوا إذا بالفزع العاقلني معظم سيَشُعر
وصنع أَُرسهم إطعام يف تتمثَّل بريئة أفعال بسبب عليه، الحياة أشكال وبكل بكوكبهم
خالل من يحُدث الذي الِفعيل التدمري عن وتعزلُنا الحديث العاَلم طبيعة تَفصلنا منازلهم.
املثال، سبيل عىل الشامل. االستهالك حقائق عن تُعمينا طويلة وتجارية صناعية سالسل
عامًال كان الجوفية للمياه الليثيوم مناجم ال عمَّ اسِتخراج بأنَّ البيئة عن املدافعون يُجادُل
ومع أتاكاما، صحراء يف املالحة البَُحريات عىل الفالمنجو طيور مجموعات انهيار يف رئيسيٍّا
املحمولة الهواتف مالكي من قليل عدٍد سوى يجعل ال التجارية السلسلة طول فإن ذلك،
جهاز أي أو الكهربائية السيارة أو امِلثقاب أو املحمول الكمبيوتر أو اللوحي والكمبيوتر
إحدى يف الربية الطيور تدمري عن الشخصية باملسئولية يشعرون بالبطارية، يعمل آخر
املجتمع مواطنو يُعربِّ ما غالبًا فعًال. مسئولون ولكنهم ٢٠١٥)؛ (فيرش، البعيدة الصحاري
واآلسيوية األفريقية واألفيال القرن وحيد إبادة من العميق قلقهم عن ون امُلهتمُّ الحديث
يف الجليد ذوبان جرَّاء الُقطبية الدببة فقدان ُقرب من أو القانونيِّني، غري الصيَّادين يِد عىل
واقتالع الِخصبة، الرتبة اختفاء عن باملسئولية يَشُعرون ما نادًرا ولكنَّهم الشمايل، القطب
ومئات امُلفيدة، والحرشات تدعمها، التي امليكروبية الحياة عىل والقضاء والنباتات الغابات
العاملي االقتصاد خالل فِمن ذلك، ومع املحلية. القوارض أو والضفادع، الصغرية، الطيور
دوالر كلَّ إن بأيدينا. منزلنا تدمري يف امُلتمثِّلة النفس إيذاء جريمة يف ُمتورُِّطون اآلن ُكلنا
وتدمري تقليص إىل تُؤدِّي صغرية نقدية إشارًة يُرِسُل االستهالكية والسلع الغذاء عىل نُنفُقه
رحمة. بال النَّقي والهواء واألنواع وامُلحيطات واألنهار والرتبة والسافانا الغابات وتسميم
واملواد واألخشاب والحبوب واللحوم املعادن عىل الحصول يف جشُعهم يتسبَّب من نحن

األبد. وإىل حال، إىل حاٍل من عاَلمنا شكل تبديِل يف األحفورية والطاقة الكيميائية

األعظم امُلفَرتِس

يقول املستقبل»، «آكلو الشهري كتابه يف السنني. آلالف األنواع فقدان يف البرش تورَّط لقد
يف خمة الضَّ الحيوانات انقراض يف عامًال كانوا البرش إنَّ فالنري: تيم الحفريات عالم
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واأليائل، الكهوف، وِدبَبة الصويف، القرن ووحيد العمالق، املاموث مثل الجليدي، العرص
وباألخص وآسيا وأمريكا أوروبا قارات يف والديربوتودون، العمالقة، والطيور والكسالن،
العرص يف د املتجمِّ العاَلم من الرسيع املناخي التغريُّ دفع .(٢٠٠٢ (فالنري، أسرتاليا
الهاوية، حافة إىل الحيوانات هذه الهولوسني لعرص الدافئ العاَلم إىل األخري الجليدي
الهاوية إىل منها الكثري دفع يف ساَعُدوا قد البرش أنَّ يف اآلن شكٍّ أدنى يُوَجد ال ولكن
الزراعة بغرض األشجار قطع خالل من مؤخًرا، ولكن الصيد، خالل من عادًة فعًال،
كان التي بالحْرق الزراعة بل الصيد، يكن لم أسرتاليا، يف إنه فالنري يقول املدن. وتْشييد
حتى كبريًا تغيريًا الرعوية البيئة تغيري يف السبب هو األصليُّون أسرتاليا سكان يُمارسها
الحدث هذا يُحاكي فيها. العيش بإمكانهم يَُعد لم والديربوتودون العمالق الكنغر أنَّ
وسالحف جورج لونسوم مأساة وهي أال أصغر، مأساًة كاملة قارة نطاق عىل وقع الذي
تُعتَربان اللتني وآسيا، أفريقيا يف القارية الكوارث هذه مثل تتكرَّر واليوم بينتا. جزيرة
والنمور، واألُسود، والزَّرافات، األفيال، مثل — العالم يف الضخمة للحيوانات مالٍذ آِخر
االحتياجات بسبب عدُدها يتقلَّص التي — القرن ووحيد والِقَردة، والجاموس، والظباء،
والبيسون واألُسود للذئاب حدث كما تماًما والضغوط، والجشع تُحىص، ال التي اإلنسانية

السابقة. القرون يف أوروبا يف األرُخص وثور والوَشق الربية والخيول والدببة
اختفاء جريمة مرسح أنحاء جميع يف الدامية البَرش بصمات عىل العثور يُمكن
عام الخمسمائة يف املاضية.1 سنة آالف العرشة خالل الكبرية الحيوانات من مئاٍت عدَّة
طائر عىل القضاء يف تسبَّب َمن حول للشكِّ مجاًال الترشيحية األدلة تدع لم املاضية،
األمريكي امُلهاجر الحمام أو ستيلر، البحر بقر أو النيوزلندي، املوا طائر أو الدودو،
هوكايدو، وذئب العظيم، األوك وطائر البرادور، وبط البحري، واملنك الكواجا، أو الشمايل،
القزويني، والنمر اليابانية، والُقضاعة تكساس، وذئب األطليس، والدب التسماني، والذئب
ولكن ط. امُلرقَّ فورمسان وفهد الغربي، األسود القرن ووحيد الرشقي، األمريكي والكوجر
االفرتاس، حول عاَلمية دراسة يف واضح. بشكٍل مفهومة غري فهي الوسائل، إىل بالنسبة

أنه: كولومبيا بريتيش بمقاطعة فيكتوريا جامعة يف الُعلماء استَنتَج

وهي الباِلغة، الفريسة يَقتُلون البرش أن أجريناه الذي العاَلمي املسح كَشَف
الحيوانات من مرة عرشة أربعة أعىل طة متوسِّ بُمعدَّالت املجموعات، أساستكاثُر
ُمكثًَّفا. استغالًال واألسماك األرضية اللحوم آكيل ويستغلُّون األُخرى، امُلفِرتسة
األعظم» «املفرتس بوظيفة اإلنسان يقوم … التناُفسية الهيمنة هذه إىل وبالنظر
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مستوى عىل رية والتطوُّ البيئية العمليات تبديل يف سيستمرُّ والذي امُلستدام، غري
(٢٠١٥ وآخرون، (داريمونت أكرب. نحٍو عىل وتقييده رْدُعه يتم لم ما العالم،

تكون لالنقراض امُلعرَّضة الربية الحيوانات كل فليس االفرتايس، تفوُّقنا من بالرغم
يتمَّ لم والنباتات والجرابيات الصغرية الطيور مثل منها، فالعديد الصيد. بسبب مهدَّدة
أقلَّ اليوم لالنقراض الرئيسية امُلسببات وتُعترب اإلطالق. عىل استغاللها أو اصطيادها
ينتهي ال الذي وجشعنا امُلتنامية، البرشية السكانية للكثافة الهائل بالضغط وتبدأ وضوًحا،
السادس). (الفصل عليها نحصل عندما نُحِدثه الذي السموم وفيض املوارد، عىل للحصول
للغاية كبرية أعدادنا فإن ذلك، البرش نحن ر نتصوَّ أن علينا الصعب من أنه من الرغم عىل
األولية، األرض كوكب إنتاجية صايف من ٪٢٥ نَستهلك إنَّنا بحيث كثرية، واحتياجاتنا
(هابريل الكوكب عىل كلها الحياة أساس يُمثِّل الذي الُعضوي الكربون عنُرص وهو أال
األرض، عىل للحياة املتاحة الطاقة ربع عىل نَستويل إننا أُخرى، بعبارة .(٢٠٠٧ وآخرون،
بمقدار سكاننا عدد ارتفاع مع ولكن األخرى. لألنواع متاح غري الربع هذا يجعل مما
إذا القرن، هذا يحُدث أن ُمحتمل هو كما نسمة، مليار عرش أحد أو عرشة إىل آخر ثلٍث
يف املليارات هذه من كبري عدد نجح إذا أنه ذلك من واألهم حالها، عىل ات املؤرشِّ استمرَّت
يَنطوي ما وهو وأسرتاليا، وأوروبا أمريكا يف املوجودة امُلرتَفة الحياة أساليب إىل الوصول
عن يزيد ما عىل وحَدهم البرش يُهيِمن فسوف مرَّات، بثالث املوارد عىل الطَلب ُمضاعفة عىل
التي األنواع تَزدِهر قد القرن. هذا أواخر بحلول للكوكب االستيعابية القدرة إجمايل نصف
والذرة والورود والحمام والجرذان واملاشية والقطط الكالب مثل — معنا التكيُّف يُمكنها
من تها حصَّ وتحُصد — وزيكا واإليدز ل والسُّ واإلنفلونزا اإليبوال وفريوسات والرصاصري
قات التدفُّ عىل االستحواذ إىل فباإلضافة ذلك، عىل عالوة فستَفنى. األنواع باقي أما الغنائم،
التلوُّث خالل من أُخرى بطرٍق األرض بنظام اإلنسان يُخلُّ الكوكب، لطاقة الرئيسية
النظام وخدمات واملناخ املياه وإمدادات والطبيعة الغذاء شبكات يف الفوضوي والتغيري
للقلق ُمثرية دراسة لت توصَّ وقد بقائها. يف األخرى األنواع جميع عليها تعتمد التي البيئي
انخَفض قد األرض سطح ثلثَي من يَقُرب ما عرب أنه إىل وزمالؤه، نيوبولد تيم أجراها
(نيوبولد، البرشي للبقاء اآلمنة الحدود أحد يُعتَرب ما وهو ،٪١٠ من أقل إىل األنواع ثراء
الزيادة بني األمريكية الجيولوجي املسح هيئة أجَرتْها مقارنًة 3-2 شكل ح ويُوضِّ .(٢٠١٦

.(٢٠٠٨ (سكوت، االنقراض ويف البرشي التعداد يف
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انقراض األنواع والتَّعداد البرشي

األمريكية، الجيولوجي املسح هيئة (املصدر: البرشي. والتعداد األنواع انقراض :3-2 شكل
(.٢٠٠٨

يُعتَرب األخرى، والنَّباتات املخلوقات عىل تقُع التي البرشية التأثريات جميع بني من
للحياة دعُمها يقلُّ بحيث والبحرية، األرضية الطبيعية البيئة تعديل هو اإلطالق عىل أهمها
وصيد الزراعة أعمال هي البيئات هذه بتعديل قيامنا يف الرئييس السبب فأكثر. أكثر الربية
يُعتَرب االنقراض، منظور ومن يوميٍّا. نحتاجه الذي الغذاء توفري بغَرض والرعي األسماك
كل مع فتًكا أكثر ويُصبح اليوم، األرض وجه عىل تدمريًا األدوات أكثر هو البرشي الفكُّ
ويطلبون العشاء لتناول الطعام مائدة عىل ُجدد شخص ألف ٢٠٠ يجلس بينما يمرُّ يوٍم

السابع). (الفصل أغنى طعاًما
اصطياد ويتمُّ واملراعي، السافانا وتَُقطَّع الغابات، تَنهار عندما الربية األنواع تُفَقد
املياه وطبقات واألنهار البحريات ف وتُجفَّ الوفاض، خالية البحار تُصبَح حتى األسماك
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التأثريات من ثانية جولة هناك ولكن جيًدا. ُموثَّق هذا كل الصحاري. وتَنتِرش الجوفية
املفقودة السطحية للرتبة الهائل االنجراف مثل الرضر، من نفسه القدر عىل ستكون التي
والفيضانات البحرية؛ الكائنات لعيش صالحة غري أو راكدًة ويجعلها املياه يفسد الذي
الطبيعية البيئات بها نُعدِّل التي الطريقة عن تَنجم التي الغابات وحرائق والجفاف
عامليٍّا، الغذائية والسلسلة والرتبة واملاء الهواء يف ة السامَّ الكيميائية املواد ق وتدفُّ واملناخ؛
غري بشكٍل بصحتها اآلخر بعضها ويرضُّ مبارش، بشكٍل الحيوانات بعضها م يُسمِّ والتي
حني يف والبحريات. للُمحيطات امُلتزايد ض والتحمُّ التكاثر؛ عىل قدرتها يُضِعف أو مبارش
هذه من الهائل املزيج فإنَّ األنواع، انقراض يف يتسبَّب قد أُحادي عامل يُوَجد ال أنه
العوامل هذه تتسبَّب فأكثر. أكثر يزيد املختلفة الحياة بأشكال فتَكُه أن ثبت قد العوامل
غري ستجعلُه النهاية ويف فأكثر، أكثر الربية للحياة صالح غري عاَلمنا جعل يف ُمختلطًة

أنفسهم. للبرش صالح

ننقِرض؟ أن يُمكن هل

جميع من ٪٩٩٫٩ حوايل انقَرَض األرض، عىل الحياة تاريخ من عام مليار ٣٫٨ مدار عىل
من الكثري يتعلَّق املشئومة، اإلحصائية هذه من بالرغم اإلطالق. عىل نشأت التي األنواع
بطريقٍة علينا تَنطِبق ال الجوهرية البيولوجية الحقيقة هذه أنَّ بفكرة هذا عرصنا الناسيف
من نُفِلت سيجعلنا التكنولوجي تفوُّقنا أن البعض يتخيَّل ُمختلفون. وبأننا بأُخرى، أو
يف إلنقاذنا. ل سيتدخَّ رحيًما إلًها أنَّ اآلَخر البعض ويتخيَّل للحياة، الثابتة القاعدة هذه
يف الناس يرَغب ال وكئيبًا بغيًضا موضوًعا ببساطٍة االنقراض يكون الحاالت من الكثري
مثل ولألسف، يحُدث، لن بأنه والتظاُهر الرمال يف رءوسهم دفَن لون ويُفضِّ فيه، التفكري

للبقاء. كوسيلٍة ينفع ال ف الترصُّ هذا
عام ماليني عرشة لنحو األرض كوكب عىل األنواع تعيش األحفوري، للسجلِّ وفًقا
من كاملة فصائل توَجد ذلك، ومع آخر. يشءٍ إىل ر تتطوَّ أو ملصريها تستسِلم أن قبل
ملدة البقاء يف بآَخر أو بشكٍل نَجَحت التي القرش أسماك مثل الطويلة املسافات أبطال
والطحالب عام، مليون ٥٥٠ ملدة البقاء يف نجح الذي البحر وقنديل عام، مليون ٤٢٠
الجنس أن رية التطوُّ الناحية من هذا يَعني عام. ملياري من ألكثر البقاء يف نَجَحت التي
الرغم عىل وذلك ء، األِجالَّ املناِفسني بهؤالء ُمقارنة البدايات يف يزال ما الحديث البرشي
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ولكن .(٢٠١٣ (بريكنز، عام مليون ٥٥ إىل تَرجع الرئيسيات من أسالفنا ساللة أن من
الفعيل، نوِعنا عمر بينما فقط، سنة ماليني خمسة إىل أربعة لنحو تمتدُّ املباِرشة ُساللتنا
سيبيان، سيبيان هومو الحديث، نويعنا وعمر سنة، ألف ٢٠٠ حوايل يبلغ سيبيان، الهومو
قد البرش لها يتعرَّض التي املخاطر أعظم كانت قريب، وقٍت حتى فقط. عام ألف ٤٠ يبلغ
ريس: مارتن الربيطاني الفلك عاِلم يقول كما اآلن، ولكن الطبيعي، العاَلم من انقرَضت
البرشية» هو فيه األكرب التهديد مصدَر يكون الذي العالم تاريخ يف األول القرن هو «هذا

.(٢٠١٣ (كوجالن،
أسالفنا تاريخ يف ما مكاٍن يف تكُمن التي البَِشعة الجرائم من عدد هناك يكون قد
نتَشارك كنا الذي الزمن إىل تعود التي البرشية الساللة تحتوي نفسه. نوعنا ضدَّ امُلظلم
الكائنات من مختلفة أنواع عرشة عن يقلُّ ال ما عىل الشمبانزي ِقرد مع ُمشرتًكا سلًفا فيه
يعتمد املؤكَّدين. ِشبه أسالفنا من أكثر، أو منها واحٌد يُعتَرب والذي اإلنسان، تُشبه التي
تتحدَّث الذي الحفريات عاِلم عىل موجودة كانت التي امُلميَّزة البرش» «أشباه أنواع عدد
فمن األكاديمية. األوساط يف ُمستمرٍّ وطعن وتأويٍل خالٍف محلَّ القضية هذه إن إذ معه؛
من لحفنٍة دراسته عىل بناءً لوردكيبانيدزه ديفيد الدكتور الجورجي العالم يقول ناحية،
من مباَرشة تَنحِدر جسديٍّا، التبايُن شديدة ولكن مشرتكة، ساللة من جميًعا بأننا الجماجم
(لوردكيبانيدزه سنة مليون ١٫٧٥ حوايل منذ األول امُلنتِصب) (اإلنسان إريكتوس الهومو
ذلك من بدًال ويقولون ،(٢٠٠٠ (شوارتز، ذلك ُمنتقُدوه يُعاِرض بينما .(٢٠١٣ وآخرون،
وهم أال البرشية؛ العائلة شجرة يف مميًزا نوًعا عرش سبعة إىل أنواع تسعة من ننحِدر إننا
روبوستوس، وأوسرتالوبيثيكوس األفريقي، أوسرتالوبيثيكوس الحرص: ال املثال سبيل عىل
بكني، وإنسان إريكتوس، وهومو املاهر)، (اإلنسان هابيليس وهومو إرجاسرت، وهومو
املعروف غري من .(٢٠١٣ (كورنو، ونياندرتال فلوريس، وإنسان هايدلبريج، وإنسان
أم نحن، ليُصبُحوا ُروا تطوَّ هل األوائل، البرش من عمومتنا» «أبناء بكل أَلم ما بالضبط
األشهر الفصيلة لُغز اآلخر؟ عىل منهم كلٌّ َقىض أم أُخرى، بأنواٍع تزاَوُجوا أم انقرضوا،
جماعية إلبادة نتيجًة انقرُضوا قد كانوا إن ما املعروف غري فمن النياندرتال، مصري هو
دايموند جاريد يقول كما األول)، الحديث األوروبي (اإلنسان الكرومانيِّني من لها تعرَُّضوا
عليهم ق تفوَّ أم معه؛ التكيُّف يستطيعوا لم املناخ يف تغريُّ من عانَوا أم ١٩٩٣)؛ (دايموند،
تزاَوجوا ببساطة أم ًما؛ تقدُّ أكثر صيد بثقافة اصطدامهم نتيجة ملجاعٍة وتعرضوا آخر نوع
إىل امُلتقدِّمة بالكربون التأريخ عملية تُشري اآلن. عليه نحن ما وأصبحوا الكرومانيِّني مع
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(هيجام مىض عام ألف ٤٠ حواَيل منذ عام، ٢٠٠٠ من أقل يف وبالكامل فجأة اختَفوا أنهم
جبال يف عام ألف ٥٠ عمرها قَدم أصابع عظام اكتشاف أن حني يف ،(٢٠١٤ وآخرون،
بالنياندرتال، الخاص النووي الحمض من يكفي بما العلماء َزوَّد قد سيبرييا يف ألتاي
اليوم، نحِملُه النووي الحمض هذا من كبري جزء هناك زال ما أنه ثقٍة بكلِّ يُعلنوا لكي
.(٢٠١٤ وآخرون، (بروفر حَدث قد التزاُوج من ُمعني قْدر هناك يكون وأن بدَّ ال وأنه
أي هناك ليس إنه تقول ُساللتنا تَحملها التي الواضحة القاسية الرسالة فإنَّ ذلك، ومع
هذه يف للتفكري نحتاج ذكي. أنه يعتقد كان مهما االنقراض، من ُمستثنًى البرش من نوع

الطويل. املدى عىل لبقائنا ونُخطِّط نُفكِّر ونحن الِحكمة
أفريقيا، واغتصاب والهند، الجديد العاَلم احتالل من بداية بجالء، التاريخ ح يُوضِّ
األصليني، أسرتاليا وسكَّان الُكربى، األمريكية السهول هنود ومذابح املغول، وغزوات
األرايض إلخالء الفاشلة النازية واملحاولة الهولوكوست إىل وصوًال الروسيني، والكوالك
األملان، للُمستوِطنني إعاشة أماكن أو «ليبنرساوم» لخلق الرشقية أوروبا يف ُسكَّانها من
للعيش. نَشتهيها التي املوارد عىل باالستيالء األمر يتعلَّق عندما تنافسيُّون البرش أننا
نحو النَدم من قليل بقْدٍر سوى كبٍرش نشُعر ال األُخرى، امُلفرتسة الحيوانات عكس عىل
ممارسة وهي تحقيقه، يف نرغب ما طريق يف تقف كاملة وثقافاٍت ألعراٍق امُلمنهجة اإلبادة
يف امُلعارص الزراعي الحَرضي املجتمع يستمرُّ بينما هذا، يومنا حتى مستمرة زالت ال
يتمتَّعون الذين أولئك (أي الثمار وجمع الصيد ثقافات عىل والقضاء وهْضم وابتالع سْحق
معظم يف املوجودة حولهم) من الطبيعة مع تواُزن يف العيش كيفية يف أكرب بمعرفٍة
من بغيض فجزء القادمة، عام املائة مدى عىل الحياة قيد عىل البقاء أرْدنا إذا القارات.
أيامهم منذ للبَرش الذاتية السرية يف ُمدَرجة الجماعية اإلبادة نزعة أن هو الذات معرفة
أعراق عىل تقترص وال األخرية، القرون يف ظهرت حديثة ظاهرة مجرَّد ليست وهي األوىل،
أن تجنُّب أرْدنا إذا نقهرها أن بدَّ ال طبيعتنا يف رشيرة نزعة فهناك بَعينها، وأَُمم وعقائد

والعرشين. الحادي القرن يف هالكنا يف السبب نحن نكون
كافية بمصداقية اآلن يتمتَّع خطًرا أفعالنا بسبب البرش انقراض احتمالية أصبحت
املَلكي الفَلكي ريس مارتن الربوفيسور نَرش ،٢٠٠٤ عام يف ا. جادٍّ أكاديميٍّا اهتماًما تتطلَّب
٪٥٠ بنسبة فرصة أمامها اإلنسانية إنَّ فيه قال الذي األخري» «قرننا كتاب الربيطاني
األرض يف تعيث التي التكنولوجيا مخاطر إىل استناًدا القرن، هذا من الخروج لتشهد فقط

55



والعرشين الحادي القرن اجتياز

يف اإلنسانية ُمستقبل معهد من بوسرتوم نيك الربوفيسور ويقول .(٢٠٠٤ (ريس، فساًدا
أكسفورد: جامعة

والتهديدات الوجودية املخاطر من تماًما جديدة أنواًعا البرشي جنسنا يُقدِّم
فُطول ثمَّ ومن بقائنا. عىل لنحافظ إليه الرجوع يُمكننا سجلٌّ لها ليس التي
يُعزز والثقة. التفاؤل عليه لنبني قويٍّا ُمسبًقا أساًسا يُعترب ال كنَوع عمِرنا
يف الشكوك وجودنا تُهدِّد التي باملخاطر خاصة بعينها سيناريوهات يف البحث
من ينبع القريب املستقبل يف وجودنا يهدد الذي الخطر من األكرب الجزء أن
وعىل البرشي. النشاط عن الناتجة املخاطر أي، البرشية، تجلبها التي املخاطر
مرتبطة وجودنا تُهدد التي الكربى املخاطر أغلب أن يبدو الخصوص، وجه
التالُعب عىل ُقدرتنا من يزيد قد الذي امُلحتَمل امُلستقبَيل التكنولوجي م بالتقدُّ

نفسه. بتكويننا أو الخارجي بالعاَلم

العاَلمية بالتأثريات العام الوعي أنَّ «يبدو أنه بوسرتوم يُضيف اإليجابية، الناحية من
للحدود العابر واإلرهاب املناخ تغري مثل مشكالٍت إنَّ … ازدياد يف البرشية لألنشطة
تُهدد التي املخاطر وإىل العاَلمي الرتابُط إىل االنتباه تَسرتعي الدولية املالية واألزمات
التقدُّم إىل وبالنظر بارزة. أصبحت قد عام بشكٍل الخطر فكرة أن يبدو العاملي. النظام
املواتية الظروف تهيئة نَستطيع فإننا والظروف، والسلوكيات واملناهج املعرفة يف الحاصل
فرص أن كما مثيل. لها يَسبق لم ٍة بدقَّ وجودنا تُهدِّد التي املخاطر هذه منع لضمان

.(٢٠١٣ (بوسرتوم، أيًضا» تزداد قد املناسبة اإلجراءات اتخاذ
يَستكشُفها التي الجزئي) الفناء (أو البرش النقراض الحالية السيناريوهات تشمل

اآلتي: وغريه اإلنسانية» ملستقبل أكسفورد «معهد

مئوية)، درجات ٦ إىل ٣ من الحرارة درجات يف (ارتفاع الحاد املناخي التغريُّ •
الجماعية، الهجرة إىل تؤدِّي التي العاملية البيئية والنُّظم الغذائية اإلمدادات وانهيار
(هذا (٢٠١٢ مايكل، (ماك واألمراض واألوبئة (٢٠٠٩ (داير، املوارد وحروب

والتاسع). والسابع والخامس الرابع الفصل الكتاب،
يتسبَّب والذي مئوية)، درجة ٣٠ إىل ٨ (من «امُلنفِلت» أو الجامح املناخي التغري •
أي أو البرش فيها يعيش أن يُمكن ال مستوياٍت إىل األرض حرارة درجة ارتفاع يف

الخامس). (الفصل (٢٠١٣ وآخرون، (هانسن فعليٍّا أُخرى كبرية حيواناٍت
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النزاعات أو السياسية أو العرقية أو الدينية النزاعات عن الناشئة النووية الحروب •
االجتماعي النظام انهيار عىل يَنطوي « نوويٌّ «شتاءٌ يليها والتي املوارد، عىل

الرابع). (الفصل واسع نطاٍق عىل واألوبئة امَلجاعات وحدوث
الذي البرشي، الذكاءَ تتجاَوز نقطٍة إىل املعلومات تكنولوجيا يف رات التطوُّ وصول •
ستيفن الفيزيائي لها ج روَّ نظرية وهي به، االصطناعي الذكاء استبدال يتمُّ ثمَّ ِمن

الثامن). (الفصل (٢٠١٤ (سيالن-جونز، هوكينج
التخليقية البيولوجيا مجاالت يف تتوقَّف ال التي األبحاث عىل امُلرتتِّبة العواقب سلسلة •
أو آالٍت أو لكائناٍت املقصود غري الخلق مثل الكم، فيزياء أو النانو، وتكنولوجيا
الثامن). (الفصل املجهولة الفيزيائية الحدود انتهاك أو ذاتيٍّا، تتكاثر مدمرة موادَّ
ساللة مثل اإلنسان، ُصنِع ِمن أو ر التطوُّ حديث ُمْعٍد فريوس عن ناجم عاَلمي وباء •
الطيور يف بالفعل موجودة وهي الفقري، والعمود الدماغ تُهاجم التي اإلنفلونزا

الثامن). (الفصل البرش إىل تَنتِقل أن ويُمِكن
التدهور فيها يتفاَعل وضوًحا وأقلَّ أطوَل عمليٍة حدوث أو البيئي؛ النظام انهيار •
فقدان مع الرئيسية املوارد وندرة والبيئية والبيولوجية املناخية للخدمات التدريجي
التي الكيميائية املواد عن الناتج الوبائي الذاتي م للتسمُّ نتيجة والصحة الذكاء
والثامن). والسادس والثالث الثاني (الفصل الجديدة واألمراض اإلنسان يصنُعها
واالقتصاد والتجارة السياسة من كلٍّ يف ذروتِه إىل الوْهم فيها يِصُل عملية •
عىل ُقدرتَنا يشلُّ مما املجتمع، وسلوك الشعبية والحكايات الدينية واملعتَقدات

التاسع). (الفصل أنفسنا إلنقاذ الة فعَّ عملية إجراءاٍت اتخاذ
الحايل شكِلنا من بنجاٍح البَرشي نوعنا ر يتطوَّ أن هو تفاؤًال األكثر السيناريو •
التواُصل عىل امُلختِلفة األنواع بقدرة ويتمتَُّعون حكمًة أكثر البرش من نوع إىل
الحايل نوِعنا من بدًال عامليٍّا، ومشاركتها الِحكمة عىل والحفاظ والرعاية والتعاون

العارش). (الفصل والتدمري والقتْل واالستغالل املنافسة ل يُفضِّ الذي
باألرض كويكب اصطدام مثل تجنُّبها، يُمكن ال األرض نظام يف كارثة وقوع •
االنقراض يف تسبَّبت قد التي تلك مثل واسع نطاٍق عىل بركانية ثورة اندالع أو
قاِدمة جاما أشعة اندفاع أو الطباشريي-الثالثي، العرص انقراض و/أو الربمي

قريب. نجم انفجار من
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البرشي االنقراض أشكال معَظم أن واضًحا سيكون القصرية القائمة هذه قراءة عند
الحكمة مستوى عىل يشء كل يعتمد ذلك، ومع األخرية. باستثناء ربما ولكن تجنُّبها، يُمكن
نقطٍة إىل األشكال هذه وصول ومنِع ٍع توقُّ يف جماعي نحٍو عىل بها ف نترصَّ أن يُمكن التي
األبحاث وثَّقتُْه ما هو وهذا االنقراض، خطِر نطاِق يف بالفعل اإلنسانية دخلت لقد حِرجة.
روكسرتوم يوهان مثل القضية، هذه حول العاَلم يف الباِرزين امُلفكِّرين بعض أجراها التي
حدَّدوا الذين وغريهم، هيوز وتريي شينهوبر يواخيم وهانز ووكر وبراين شتيفن وويل
منها ثالثًة ينا تعدَّ (وقد سالمتهم لضمان البرش اها يتعدَّ أال يجُب كونية حدود سبعة
الختامي. الفصل يف الفكرة هذه تناول إىل سنعود .(٢٠٠٩ وآخرون، (روكسرتوم بالفعل)
خيار إال هو ما الحايل، القرن يف األقل عىل االنقراض، أن هو الفصل هذا من العربة
تجنُّبها عمليِة بداية هو الكارثة هذه وقوع يف األرجح لألسباب الصحيح وَفْهمنا ولك. يل

ككل. النوع مستوى عىل
حدوثه. لضمان جيدة طريقة هو البرشي االنقراض حدوث إمكانية فتجاُهل وبامِلثل،
للبعض الخبيثة النوايا عىل أقل بدرجٍة والعرشين الحادي القرن يف اإلنسان بقاء يَعتمد
ال أو الكثري، يفعلون ال الذين الصاِلحني األشخاص من األغلبية عىل اعتماده من أكثر

لضمانه. اإلطالق عىل يشءٍ أيَّ يفعلون
والذين للغاية امُلنتِرش النوع ذلك أفراد عرب التعاون يتطلَّب البرش انقراض تجنُّب إن
يتطلَّب إنه اآلن. حتَّى ره تصوُّ يُمِكن ال نطاق عىل فرد، مليار ١١ أو ١٠ إىل عددهم يِصل
وفهمها فيها تسبَّبنا التي باملخاطر للتنبُّؤ الفردي، الذكاء فقط وليس الجماعية، الحكمة
امُلعتَقدات، ونُُظم البرشية، الطبيعة يف جذرية تغيريات إحداث يتطلَّب إنه ومواجهتها.
من التحوُّل الخصوص، وجه وعىل ذلك، يف بما والسلوكيات؛ واملساواة السلطة، وتقاُسم
املخاطر إىل التطرُّق وسيتمُّ العارش). (الفصل التعاُوني التفكري إىل التناُفيس التفكري

القادمة. الفصول يف امُلمكنة عالجها وُسبُل الرئيسية
االنقراض. حدوث لتجنُّب رسيًعا العاَلمي القرار اتخاذ من بدَّ فال ذلك، عىل عالوًة
يحتاجها التي الرسعة عىل التأكيد يف امُلبالغة أهمية تخيُّل يُمكن «ال تشامربز: إيان يقول
صاِلحنا. يف ليس الوقت وإدارتها. العاَلمية التحديات لهذه لالستجابة البرشي الجنس
يعيشون من وكل لكوكبنا البعيد امُلستقبل سيُشكِّل امُلقِبل العقد يف نفعله ال أو نفعله فما

.(٢٠١٢ وهامبل، (تشامربز عليه»
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امُلبيد) (اإلنسان املدمر

كامل برشي انقراٍض حدوث امُلستبَعد من يزال ما أنه باملالَحظة الجدير فمن وأخريًا،
الوشيك الخطر يتمثَّل ولكن الذكر. سالفة السيناريوهات ُمعَظم ظلِّ يف الحايل القرن يف
املخاطر من للعديد امُلقنَّن غري ر التطوُّ عن ستَنُجم التي والفوىض الحضارة انهيار يف
التي دة املعقَّ األزمة هي هذه بعينه. واحد خطٍر عىل وليس بعض، مع بعضها وتفاعلها

والعرشين. الحادي القرن يف شكٍّ بال البرش سيُواجُهها

اللطيفة الدُّمى انتشار وباء

بكثري أرسع بوتريٍة األخرية العقود يف العاَلم يف امَلحشوَّة الحيوانات ألعاب أعداد تضاعَفت
تُحاكي التي اللطيفة الدُّمى هذه من العديد اآلن الفقرية األَُرس تَمتِلك إذ البرش! أعداد من
األحيان. بعض يف منها املئات بل العرشات، األغنى األَُرس تَمتِلك بينما الحيوانات، أشكال
(تاتل، عام كل العادي األمريكي الطفل إىل تُقدَّم التي أكثر أو لعبة السبعني بني من
التسوُّق بعضمراكز تحتوي املحشوَّة. الحيوانات ُدَمى من أكثر، أو ُعُرشها يكون ،(٢٠١٢
امَلحشوَّة. الدُّمى بيع لتجارة بالكامل صة ُمخصَّ بالتجزئة بيع منافذ عىل التجارية واملراكز
الربية الحيوانات من النُّسخ بماليني تَدفع الطبيعة عىل الحفاظ وهيئات املتاحف حتى
كوكب ُسكَّان من إحصائي أجرى إذا األرض. وجه عىل من قريبًا ستَختفي التي امُلقلَّدة
البرش عدد اآلن تفوق امَلحشوَّة الدُّمى أعداد أن يجَد أن امُلحتَمل فمن عامليٍّا، تعداًدا املريخ
لكوكب الحقيقية األسياد أنها يَستنتُجون قد وربما أضعاف، بعدة األخرى والحيوانات

األرض!
كمؤرشِّ املحشوة الدُّمى مثل ضارٍّ غري يبدو يشء استخدام الغريب من يبدو قد

أصبح لكيف رمًزا تُمثل ولكنها اإلنسان، فيهما تسبَّب اللَّذَين واالنقراض البيئي لالنهيار
فيه. واالستمرار الحياة قيد عىل البقاء واقع وعن الطبيعي العالم عن ُمنفصلُون البرش
واالستعاضة الحقيقية الحيوانات لقتْل وماله وطاقِته وقِته من الكثري يُكرِّس الذي فاملخلوق
حدوث يف تُسِهُم التي نفسها البرتوكيماوية املواد من مصنوعة ُمعظمها جامدة، بُدمى عنها
حبنا يدلُّ ناحية، فمن أيًضا. وبالبؤس بل واالنفصال، الَعتَِه من بيشء يتَّسم االنقراض،
ومن الزوال. يف اآلِخذة الطبيعي العاَلم بمظاهر العاطفي ارتباطنا عىل امَلحشوة للدُّمى
التي الحقيقية الربية الحيوانات بمصري ُمباالِتنا وال وحشيَّتِنا عىل يدلُّ فهو أخرى، ناحية
وطفوليٍّا، وصناعيٍّا ُمزيًفا مسًخا نُحبَّ أن عىل قادُرون فنحن العالم؛ هذا معها نتشاَرك
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امَلحشوَّة بالدُّمى ولُعنا يُمثِّل ال الحقيقي. اليشء إىل االهتمام من الكثري نُعري ال ولكنَّنا
التحيلِّ يف عميق فشٍل إىل أيًضا يرمز إنه بل فقط، إنسانيتنا إعمال ويف التعاُطف يف فَشلنا
الحيوانات نُعرِّض الذي نفسه الخطر نُواجه أننا إدراك عىل الُقدرة عَدم وإىل بالِحكمة،

بُطغياننا. إليه والطبيعة

االنقراض؟ نمنَع كيف

ولكن امُلتزايدة، االنقراض موجة تمنع أن حتَّى وربما تُبطِّئ، أن للبرشية تماًما املمكن من
حدائق تُنِقذ قد اآلن. العالم أنحاء جميع يف تُطبَّق التي الحلول أنصاف خالل من ليس
الحفظ وبرامج بالتربيد الحفظ وصهاريج البحرية وامَلحميَّات الوطنية واملتنزَّهات الحيوان
الِقَطع من القليَل الهواة من امُلستقلُّون والجامعون األشجار زراعة ومرشوعات والتناُسل
هي األشياء هذه الكاملة. الصورة تنِقذ لن ولكنها ورثناها، التي الحياة أُحجية من امُلتبقيَّة
جهدهم قصارى ويَبذُلون الخسائر حجم يُدركون ُحكماء أفراد ذهن عنها تفتََّق حلوٌل
والالمباالة. بالطيش يتَِّسم مجتمع ظلِّ ويف والتمويل، املوارد قلة ظلِّ يف لها ا حدٍّ ليضعوا
أدناه، (انظر الحالية الخسائر إيقاف يف بالحكمة يتَّسم برشي جنس سوى ينجح لن

السابع). والفصل
صور من صورة أو نبات أو حيواٍن عىل الحفاظ عىل يعمل شخٍص كل مقابل
بطُرق أموالهم يَعلموا، أن دون غالبًا آخر، شخص مليون يُنفق بحرية، منطقة أو الطبيعة

زيادته. بل التدمري، استمرار تضمن
إجماع من (ُمستمدة امُلمِكنة الحلول بعض ييل فيما الحكماء؟ البرش ف سيترصَّ كيف
الحلول هذه جميع تنطوي عاَلمي. نطاٍق عىل فارًقا تُحِدث أن يُحتَمل التي ُمتزايد) علمي
يف البقاء ُفَرص من ن وتُحسِّ الطبيعي، والعاَلم البرش من لكلٍّ فوائد عىل كبري بشكٍل
األرجح عىل الحلول هذه أهم ح يُوضِّ حضارتنا. عىل الحفاظ مع والعرشين الحادي القرن
لباقي األرض كوكب نصف بتخصيص وذلك ويلسون، أو إي األحياء عاِلم مًدى وأبعدها
هي الحياة أشكال باقي من ٪٩٠ إىل يصل ما إلنقاذ الوحيدة «الطريقة الحياة: أشكال
و٣٪ األرض مساحة من ٪١٥ تشكل التي الحالية مساحتها من املالذات مساحة زيادة
هذه تكوين يمكن البحر. مساحة ونصف األرض مساحة نصف إىل البحر، مساحة من
العالم حول املوجودة والكبرية الصغرية األجزاء من وآخرون، أنا أوضحُت كما املساحة،
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تغيري وال املناطق تلك يف يعيشون الذين الناس ترحيل دون نسبيٍّا، طبيعية تبقى حتى
٢٠١٦أ). (ويلسون، امللكية» حقوق

فعله؟ علينا يجب الذي ما

غذائية بأنظمة املاشية فيها ترعى والتي املزروعة املساحة نصف عن االستعاضة (١)
سيُمكِّن ما وهو الساحلية. واملياه املدن يف سيما ال املناخ، بتغريُّ تتأثَّر ال مكثَّفة ُمستدامة
ما (وهو مربع كيلومرت مليون ٢٥ تبلغ ملساحة تدريجيٍّا الربية الحياة استعادة عملية من
حالتها إىل فيها الربية والحياة النباتي الغطاء وعودة حجًما) الشمالية أمريكا قارة يعدل

الطبيعية.
يتطلَّب عامًة ولكن التفاصيل، من ملزيٍد السابع الفصل «انظر التطبيق: كيفية
لحمايتها املدن إىل أكثر أو العاَلم يف الغذاء إنتاج قدرة لنصف الرسيع النقل ذلك تحقيق
تغيريًا يتطلَّب ما وهو الغذائية. املواد تدوير وإلعادة املياه ونقص املناخية الصدمات من
إنتاج وتشجيع الغذائية)، والنفايات املياه تدوير (إلعادة العمراني التخطيط يف جذريٍّا
املائية والزراعة الصوبات، أنظمة يف والتطوير البحث وزيادة االستثمار وترسيع الغذاء،

الحيوية.» الثقافة وأنظمة (أكوابونيك)، املركَّبة املائية والزراعة
«الرعي (مثل العاَلم يف للرعي صة امُلخصَّ لألرايض امُلستدام الرعي سيُمكِّن (٢)
ودورة النباتي الغطاء واستعادة الكربون، واحتباس املاشية، أعداد تخفيض من الدقيق»)
الربية األنواع من العديد عىل الحفاظ إىل سيُؤدي ما وهو الرعوي. الدخل وتحسني املياه
(انظر األرض كوكب عىل اليابسة مساحة من ٪٤٠ تُغطِّي التي السافانا عرب أفضل بشكٍل

السابع). الفصل
الصناعية األقمار استخدام — الدقيق» «الرعي مفهوم «يَسمح التطبيق: كيفية
رعي بتحقيق — املاشية وأعداد األعالف تواُفر بني التوازن لتحقيق للماشية اآليل والَعدُّ
ذلك تطبيق يف للحكومات القرار يعود للرُّعاة. أفضل ودخٍل الرعي ألرايض استدامًة أكثر

الالزمني.» والتدريب التكنولوجيا توافر ضمان خالل من
املائي االستزراع من مستدامة بأشكال رة املدمِّ الصيد أساليب عن االستعاضة (٣)

امُلستزرعة. الطحالب عىل باالعتماد والبحر الرب يف
أسماك اصطياد تضاؤل مع بالفعل الزيادة يف املائي االستزراع «بدأ التطبيق: كيفية
وترية ستَتسارع التكنولوجي. التقدم مع امُلستزَرعة األسماك إنتاج تَكلفة وتراُجع امُلحيط
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جديًدا رئيسيٍّا مصدًرا باعتبارها الطحالب زراعة طريق عن كبري بشكٍل املائي االستزراع
ُمتجدِّد وقود وكمصدر البرش لغذاء وكذا املاشية، من وغريها امُلستزَرعة األسماك لتغذية

النقل.» لوسائل
إىل سيُؤدِّي ما وهو املتجدِّدة، بالطاقة والغاز والنفط الفحم عن االستعاضة (٤)
بالحياة حاليٍّا الرضر يُلِحق والذي العالم، يف السام للتلوُّث الرئييس املصدر عىل القضاء
وإحداث املخ م تسمُّ يف التسبُّب خالل من وذلك مبارش، وغري ُمباِرش بشكٍل وبالبرش الربية

املناخ. وتغريُّ املناعة وانهيار التناُسلية الوظائف يف خلٍل
بتغريُّ املعنية الدولية الحكومية الهيئة وضَعت الرابع. الفصل «انظر التطبيق: كيفية
(الهيئة املناخ تغريُّ من للحدِّ وخياراٍت ُسبًُال الفردية2 الحكومية التقارير من والعديد املناخ
االستثمار مثل اسرتاتيجيَّات تَشمل وهي ٢٠١٤أ). املناخ، بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية
الطاقة وتوليد الكربون، انبعاثات ُمقايَضة وأنظمة املتجدِّدة، الطاقة مصادر يف املتساِرع
وإعادة الذكية، الطاقة وتقنيات واملدن والنقل الصناعة يف الطاقة استخدام وكفاءة امُلوزَّعة،
يَحتفظ التي املواد تدوير وإعادة الطبيعية، للمناطق النباتي الغطاء وإعادة التشجري

الربية.» الحياة ونمو ية مِّ السُّ تقليل حيث من الطبيعي للعاَلم إضافية بمزايا ُمعظُمها
وتأثريها. الغاِزية األنواع إدخال ملكافحة الحيوي لألمن عاملية شبكة بناء (٥)

قواعد وفرض أشدَّ صحيٍّا حجًرا األمر يتطلَّب التطوير. «قيد التطبيق: كيفية
حرشات وإدخال البحرية اآلفات مكاَفحة عن فضًال األنواع، وتصدير استرياد عىل أقوى
الحكومية.» الهيئات بني فيما الحيوي األمن ملخاطر أكرب أهمية إيالء دخيلة. وفطريات

امُلحيطات وإلدارة تدريجيٍّا، العاَلم يف الكبرية الغابات الستعادة خطة وضع (٦)
من العذبة ومياِهه وأنهاره العالم بحار وتطهري السيادية)، الحدود خارج (خاصة

املتآكلة. والرتبة والبالستيك السموم
مناطق وتوقفيف بعضاملناطق يف بطيئًا الصدد هذا يف التقدُّم «كان التطبيق: كيفية
باسم تُعَرف التي العاملية االسرتاتيجية خالل من جديد من األمر هذا إحياء يمكن أخرى.
املتحدة األمم خطة مثل برامج يف االستثمار وإعادة السادس)، (الفصل العالم» «نظُِّفوا
العالم.» بلدان يف التشجري وإعادة وتدهُوِرها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات لخفض
لتمويل االستهالكية َلع والسِّ الغذائية املواد أسعار من ضئيل جزء تخصيص (٧)
من شكًال ذلك اعتبار يجب إنتاجها. عن الناجم البيئي الرضر حدوث منع أو إصالح

بيئية». «رضيبة وليس الطبيعي، املال رأس يف الحكيم االستثمار إعادة أشكال
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امُلبيد) (اإلنسان املدمر

عىل رضيبة فرض خالل من هي ذلك لتحقيق طريقة «أبسط التطبيق: كيفية
الطبيعي املال رأس يف االستثمار إعادة لغَرض تحديًدا صة ُمخصَّ األغذية استهالك
إعفاء يُمكن انتكاسة، أي حدوث لتجنُّب التاِلفة. واملياه الطبيعية املساحات وإصالح

األخرى.» االمتيازات من غريها أو الغذائية املعونات بقسائم وتزويدهم الفقراء،
والسكان املزارعني من مليار ١٫٨ ل ودفُعها جمُعها تمَّ التي األموال استخدام (٨)
البيولوجي ع التنوُّ عىل لإلرشاف األرض عىل كُمراقبني ليَعملوا العالم مستوى عىل األصليِّني

األساسية. واألنواع الحيوية املوائل عىل الحفاظ برامج وتمويل
السابع.» الفصل «انظر التطبيق: كيفية

يَكفي بما حكيًما كان وإن حتى الفرد فإن االنقراض، مشكلة مثل ُمشكلة وجود مع
أنه فهو السار الخرب أما منعها. عن عاجًزا يكون ما غالبًا حيالها، باألىس والشعور لفهمها
اتخاذها يُمكنُنا التي التدابري بعض يَيل فيما كذلك. األمر يكون ألن حاجة هناك تَُعد لم

األخرى. الحياة أشكال من ُممكن عدٍد أكرب بقاء لضمان حياتنا يف جميًعا

فعله؟ يُمكنك الذي ما

األخرى وعىل الطبيعي العاَلم ر وتُدمِّ تتحلَّل التي لع والسِّ األطعمة عىل تعرَّف واعيًا. ُمستهلًكا ُكن •

تك أُمَّ وإىل الصناعة إىل واضحة إشارة إرسال يف وُحريتك االقتصادية سلطتك ومارس تَشفيه، التي
مسئولية. هي بل فحسب، ا حقٍّ ليست الحرية العاَلمي. االقتصاد وإىل

االنقراض تخصُّ التي الِعلمية الحقائق ملعرفة االجتماعي التواُصل ووسائل اإلنرتنت استخدم •
الطبيعة عىل الحفاظ حركة يف وقيادي كُمعلم بدوِرك ُقم وامُلتابعني. والعائلة األصدقاء مع وشاِرْكها

األساسية. واألنواع باالنقراض امُلهدَّدة األنواع عن دافع اإلنرتنت. عرب العاملية
وأخِربهم حياتنا، األشياء هذه تدعم وكيف الطبيعية، واملساحات الربية الحياة ِقيمة أطفالك علِّم •

نُدمرها. أو نُلوِّثها عندما بنا تلحق التي الخسارة عن
لحماية حقيقية موارد تكريس يف حافل بسجلٍّ تتمتَّع التي الرشكات وكذا السياسيِّني ادعم •

الطبيعية. واملساحات الربية الحياة
اضطراب يف تتسبَّب والتي الحرشية وامُلبيدات البالستيكية املواد تَستخِدم التي املنتجات تجنَّب •
الربية. الحياة تُضِعف أو تقتُل التي امللوِّثات من وغريها امُلتطايرة العضوية وامُلركبات اء الصمَّ الُغَدد
ع وتُشجِّ الطبيعية البيئة عىل اإلنسان ضغط من تُقلِّل التي االستهالكية َلع والسِّ األطعمة تخريَّ •

الربية. الحياة استعادة عىل

63



والعرشين الحادي القرن اجتياز

امَلحليَّة بيئتك إصالح عىل والرياضية والدينية واالجتماعية التطوُّعية املجموعات خالل من اعمل •
امُلستدام. االسِتهالك مفهوم وانُرش أنواعها واستعادة

الحفاظ يف يساعد جيد نشاٍط أو هيئٍة عىل املبلغ نفس أنِفق اآلن. بعد َمحشوَّة ُدًمى أيَّ تَشِرت ال •
يف يشاركون واجعلهم أحفادك. لتُسِعد حقيقيٍّا حيوانًا وأنقذ األشجار) زراعة (مثل البيئة عىل

الربية. الحياة رعاية خطط

هوامش

(1) For a partial list see http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_ex
tinctions.

(2) See, for example, Germany: http://www.eea.europa.eu/soer/coun
tries/de/climate-change-mitigationnational-responses-germany.
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الثالث الفصل

ب) املَُخرِّ (اإلنسان القاهر

َقَدَميِْه. تَْحَت ءٍ َيشْ ُكلَّ َجَعْلَت يََديَْك. أَْعَماِل َعَىل تَُسلُِّطُه

(٦ :٨ املزامري، (سفر

وِعلمي وسيايس اقتصادي رصاع والعرشين الحادي القرن يف اإلنسانية قصة عىل سيُهيِمن
هذا عىل كبري حدٍّ إىل الحضارة مصري ويَعتِمد املوارد. أجل من عمالق عاَلمي وعسكري

الرصاع.
كافية األرض كوكب بها يتمتَّع التي الوفرة كانت اآلن حتى السابقة العصور كل يف
أو إقليمية أو محليًة حدوثها، عند الندرة، وكانت البَرشي. املجتَمع ارتقاء عىل للِحفاظ
تجاَوزنا فقد الحداثة، بعد ما ِحقبة بحلول اآلن، أما اإلدارة. سوء أو البرشي ل للتدخُّ نتيجًة
البرش من مليارات عرشة إىل لسبعة املادية املطالب اجتماع وهي أال فيها، رجعة ال نقطًة
لكوكب االستيعابية القدرة تتجاَوز بصورة — أعىل معيشٍة ُمستوى إىل منهم كلٌّ يَطمح —

ُمتجدِّد. بشكٍل توفريه الكوكب يستطيع ا ممَّ أكثر نَستخِدم نحن ببساطة، األرض.
أي — سنويٍّا طن مليار ٧٥ نحو إىل الطبيعية للموارد البرشي االستخدام يصل
أضعاف عرشة بمقدار الطلب ذلك نما وقد منَّا. واحد كلِّ احتياج لسدِّ سنويٍّا أطنان عرشة
١٤٠ إىل يصل أن املقرَّر ومن ،١٩٠٠ عام يف طنٍّ مليارات سبعة من واحد قرٍن خالل
وتنقسم ٢٠١٥أ). والتنمية، االقتصادي التعاون (منظمة ٢٠٥٠ عام بحلول طن مليار
األحفورية، والطاقة املعادن، مثل امُلتجدِّدة»، «غري املوارد رئيسيَّني؛ نوَعني إىل املوارد هذه
الزراعة مثل املتجدِّدة»، الطاقة «مصادر ب ى يُسمَّ وما البناء؛ ومواد الصناعية واملواد
الكايف بالقْدر للتجدُّد قابلة غري أنها اآلن تُثِْبُت والتي — األسماك ومصائد والغابات
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البيولوجي ع والتنوُّ واألرض كاملياه الرئيسية البيئية املوارد هناك ثم السابع). (الفصل
الجوي. والغالف

األرض كوكب سكان من ُمواطن كلَّ فإن شخيص، منظوٍر إطار يف سبق ما لوضع
سوف: الحايل) الطلب معدَّل (َوفق حياتها أو حياِته مدار عىل

طعام. صورة يف ثُلثاه ،(٢٠١٢ (فيشيتي، العذبة املياه من طنٍّا ٩٩٧٢٠ يستخدم •

.(٢٠٠٦ وماكيلروي، (ويلكينسون السطحية الرتبة من طنٍّا ٧٥٠ فقدان يف يتسبَّب •
العاملية، املوارد (معهد والبناء التصنيع وموادِّ املعادن من طنٍّا ٧٢٠ يَستهلك •

.(٢٠١٥
بشكل األحفورية (الطاقة الطاقة من بريطانية حرارية وحدة مليار ٥٫٤ يستخدم •

٢١٠٥أ). الطاقة، معلومات (إدارة أسايس)
٢٠١٥أ). الدويل، (البنك الكربون أكسيد ثاني من طنٍّا ٢٨٨ إطالق يف يتسبَّب •

يكون والتي الصناعية، الكيميائية املواد من كيلوجراًما ٣٢٠ إطالق يف يتسبَّب •
.(٢٠١٤ (كريب، ا سامٍّ منها الكثري

٢٠١١أ). وآخرون، (جوستافسون الطعام من طنٍّا ١٣٫٤ إهدار يف يتسبَّب •

إال مفاجأة، يُشكِّل قد الكوكب عىل كفرد لتأثريك الهائل الحجم أن من الرغم عىل
و١٢ ١٠ بني ما إىل السكان عدد زيادة مع يحدث قد بما مقارنًة ُمتواِضع تأثري أنه
برايس لشبكة طبًقا — العاَلمي االقتصاد وبنموِّ (٢٠١٤ وآخرون، (جريالند نسمة مليار
إىل ٢٠١١ عام من سنويٍّا ٪٣ عن قليًال يَزيد ٍط ُمتوسِّ ٍل «بمعدَّ — كوبرز هاوس ووتر
أخرى مرة حجمه يتضاَعف ثم ،٢٠٣٢ عام بحلول حجمه يتضاعف بحيث ،٢٠٥٠ عام
ع تتوقَّ املثال، سبيل عىل .(٢٠١٢ كوبرز، هاوس ووتر (برايس «٢٠٥٠ عام بحلول تقريبًا
٥٫٨ من وحَدها املعادن عىل العاَلمي الطلب يزداد أن والتنمية االقتصادي التعاون منظَّمة
والتنمية، االقتصادي التعاون (منظَّمة و٢٠٢٠ ٢٠٠٢ عامي بني طن مليار ١١٫٢ إىل
ا، شحٍّ تزداد التي موارَده، العالم بها يَستخِدم التي الكفاءة أن امُلفارقات، ومن ٢٠١٥ب).
الصناعية البلدان نهوض إىل أساًسا ذلك ويرجع ن، التحسُّ يف وليس االنخفاض يف آخذٌة
العالم يف مؤثرة تصنيع كُقوى — كفاءة أقلَّ صناعية عملياٍت تستخدم التي — الحديثة

.(٢٠١١ الهادئ، امُلحيط وملنطقة آلسيا عات والتوقُّ االقتصاد املوارد: (كفاءة
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والتي الجميع يُدركها التي النُّدرة هو األول بُعدان؛ املوارد استهالك يف لإلفراط
بدائل تُوَجد ال ذلك، من الرغم وعىل — بدائل بتوفري األحيان من كثرٍي يف السوق يعالجها
عالجه، كثريًا يصعب ما وهو التلوُّث، فهو الثاني البُعد أما والفسفور. املياه مثل حاالٍت يف
يُمكن املثال، سبيل عىل األخرى. الحيوية املوارد وتدمري تدهور يف يتسبَّب أن ويُمكن
استخدام يف لإلفراط ويُمكن البحار؛ وحتى واألنهار الرتبة ر يُدمِّ أن الزراعة يف لإلفراط
الرسطان ويسبب أطفالنا، ذكاء من ويُقلِّل سه، نتنفَّ الذي الهواء م يُسمِّ أن األحفوري الوقود

امُلحيطات. حموضة من ويزيد املناخ استقرار ويزعزع
أن وبما امُلقبل، القرن نصف يف الضعف من أكثَر للموارد استخدامنا سيزيد
من سلسلٍة بإطالق خطًرا يُشكل هذا فإن ماديٍّا، تتضاعف أن يمكن ال الفعلية املوارد
برشاسة، املوارد عىل يتنافسون العادة يف البرش ألنَّ نظًرا امُلفجعة. العاملية الكوارث
وامُلعتقدات األمم بني فيما — الرصاع خطر زيادة ستكون لذلك الرئيسية النتيجة فإن
تقلُّب إىل باإلضافة — االجتماعية والجماعات والرشكات والصناعات الدينية والطوائف
مساحات م وتَسمُّ والحكومات األسواق وفساد االقتصادية والهزَّات املفاجئ والعجز األسعار

بأكملها. وأجيال طبيعية
هي فما الهومو. جنس ليسلُكه بالطبع حكيم غري مسار الحال، بطبيعة املسار، هذا

الحكيمة؟ البدائل هي وما األساسية؟ املشكالت

الجفاف أزمنة

كوكب عىل العادي املواطن احتياجات لتوفري سنويٍّا املياه من طنٍّا ١٣٨٦ نحو يُستهلك
كل حصيلة من تتألَّف والتي بنا، الخاصة املائية» «البصمة باسم هذا يُعرف األرض.
نعتمد التي الخدمات تقديم أو االستهالكية ُمنتجاتنا أو غذائنا إلنتاج امُلستخَدمة املياه
امُلجَمل، يف لها. الشخيص استخدامنا من بكثرٍي أكرب للمياه املبارش غري فاستخدامنا عليها؛
من امُلستخِدمني وأكرب سنويٍّا. العذبة املياه من طن تريليون ٩ من أكثر البرش يستهلك
العادي األمريكي املواطن يَستهلك ذلك، ومع والصني. املتحدة الواليات هم الحجم حيث
الهنود أو الصينيون يَستهلكها التي املياه كمية أضعاف ثالثة من يقُرب ما ( طنٍّ ٢٨٠٠)
يقُرب ما يُمثل الذي أمريكا، يف اللحوم استهالك إىل األساس يف ذلك ويُْعزى طن)، ١٠٠٠)

.(٢٠١١ وميكونني، (هوكسرتا املتحدة الواليات يف املياه استخدام ثلث من
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وجامعاٍت حكوماٍت من تتألَّف عاملية رشاكة وهي املائية، البصمة شبكة تُحذِّر
يف آِخذ عليه والطَلب محدود، السنوي تواُفُره نادر؛ مورد العذْب «املاء قائلة: مياه، وهيئات
األماكن، من العديد يف االستدامة مستويات للبرشية املائية البصمة تجاَوَزت لقد االزدياد.
تُستنَفد العاَلم يف املناطق من العديد تُوَجد الناس. بني ُمتكافئ غري بشكٍل موزَّعة وهي
الجوفية املياه ُمستويات ُمقللًة األنهار، تجفُّ إذ خطرة؛ بصورٍة تتلوَّث أو املياه فيها
أحجام إىل املائية البصمة تُشري امللوَّثة. املياه بسبب باالنقراض أنواًعا د وتُهدِّ والبحريات،
.(٢٠١٥ املائية، البصمة (شبكة اليومي» استهالكك «وراء» الكامن وتلوُّثها املياه استهالك
أو ،٪٧٠ بنحو املياه، وتلوث استهالك من األكرب الجزء املزروع الغذاء يُمثل هذه، بني من
اليوم. يف املاء من أطنان ثالثة نحو إىل وحده إطعامك يَحتاج لذا، للفرد. سنويٍّا طنٍّا ٩٧٠
ودورة األمطار هطول وأن الجميع، تكفي وفرية مياه لَديه العالم أن ًة عامَّ يُفرتَض
الخاص والطلب والحرضي والزراعي الصناعي الطلب ولكن النقص، ستسدُّ الطبيعية املاء
مليارات أربعة فيُواِجه صحيح. غري القديم االفرتاض هذا أصبح حتى رسيًعا زاد بالطاقة
.(٢٠١٦ وهوكسرتا، (ميكونني املياه يف شديًدا ا ُشحٍّ بالفعل العاَلم أنحاء جميع يف شخٍص
استخداُمنا ازداد املايض، القرن خالل أضعاف ثالثة العاَلم سكان عدد تضاَعف بينما
إمدادات أزمات العاَلمي االقتصادي املنتدى صنَّف .٢٠١٥ عام يف أضعاف. بستِة للمياه
اإلنساني املستقبل عىل امُلحتَمل تأثريها حيث من العاملية املخاطر أعىل أنها عىل املياه
التكيُّف يف وفَشِلنا النووية األسلحة وانتشار املالية األزمات من رضًرا أكثر إنها حتى —

.(٢٠١٥ العاملي، االقتصادي (املنتدى املناخ تغريُّ مع
الجوفية املياه ملوارد الرسيع النضوب بسبب العالم أنحاء جميع يف املياه ندرة تتفاقم
واحدًة الجوفية املياه وتُعدُّ الغذاء. زراعة يف اآلبار مياه تُستخَدم حيث تقريبًا؛ بلٍد كل يف
الكوكب. عىل املتاحة العذبة املياه من ٪٩٥ تُمثل حيث الكوكب؛ هذا يف املوارد أكرب من
السطحية، املياه من كبري بجزءٍ والبحريات واألنهار السدود تُزوِّد فهي ذلك، عىل عالوة
املياه استخراج إجمايل اليونسكو ر وتُقدِّ الطبيعية. املساحات عىل الحفاظ عن مسئولة وهي
تُستخَدم ٪٦٧ نحو منها سنويٍّا، طن) (تريليون مكعب كيلومرت ١٠٠٠ بنحو الجوفية
الناحية من .(٢٠١٢ َجْن، دير (فان للصناعة و١١٪ املنزلية لألغراض و٢٢٪ للري
الجوفية، املياه من ب ُمكعَّ كيلومرت ماليني وعرشة ثمانية بني ما العاَلم يف يُوَجد النظرية،
يكون أو مالحة، أو إليها، الوصول يتعذَّر أو مناسبة، غري أماكن يف منها الكثري ولكن
مثل املحاصيل، ريِّ يف الجوفية املياه عىل تعتمد التي األماكن ويف الثمن. باهظ ها ضخُّ
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ووسط أفريقيا وشمال األوسط، والرشق الهندي، الجانج سهل ومنطقة الصني، شمال
يف أكثر أو مرت بمقدار الجوفية املياه منسوبات تتناَقص األمريكية، املتحدة الواليات غرب
تجدُّدها معدل من بكثرٍي أرسع بشكٍل تُسَحب املياه أن عىل يدلُّ ا ممَّ عقود، منذ السنة
من يقُرب ما فيه يُزَرع عالم ويف األحيان. بعض يف قرونًا يستغرق قد والذي الطبيعي،
خطًرا االحتياطيَّات هذه نضوب يُمثِّل امَلروية، املحاصيل إنتاج طريق عن غذائنا نصف

السابع). الفصل (انظر واحد جيٍل خالل الغذائي األمن عىل حقيقيٍّا
غري بشكٍل العالم يف الجوفية املياه عن بالتنقيب فيه نقوم الذي نفسه الوقت ويف
الجليدي الغطاء وهو أال ُمهم؛ آخر حيوي احتياطي عىل يُجِهُز املناخ تغريُّ فإن ُمستدام،
ألنهارنا املاء من غزيًرا ًقا تدفُّ ر يُوفِّ والذي الشاِهقة، الجبال سالسل فوق املوجود والثلجي
العاملية الدائرة أجرتْها التي الدراسات كشفت املياه». «برج باسم يُعَرف وهو الُعظمى،
الُكتَل من الجليد فقدان معدالت أنَّ دولية، علمية سة مؤسَّ وهي الجليدية؛ الُكتَل ملراقبة
ُمعدَّالتها ضعف تعدل كانت ٢٠٠٥ عام إىل ١٩٩٦ عام من العقد يف الجبال يف الجليدية
تتزايد العقد. ذاك يَسبق الذي العقد يف معدالتها أضعاف أربعة وتعدل السابق، العقد يف
بقوٍَّة وتَرتبط املايض القرن من األربعينيَّات يف القياسات بدأت أن منذ الخسائر هذه
الُكتَل ملراقبة العاملية (الدائرة الفرتة نفس خالل لة امُلسجَّ العاملية الحرارة درجات بارتفاع
الجليدية الُكتَل انحسار أن عىل واضح «دليل بوجود الجليد علماء يُفيد .(٢٠١٥ الجليدية،
الحادي القرن أوائل يف الكتلة فقدان «معدَّالت وأن عاَلمية.» ظاهرة هو عام مائة خالل

.(٢٠١٥ وآخرون، (زيمب عاَلمي» نطاق عىل َمثيل لها يَسبق لم والعرشين
يف املاء ق تدفُّ من كبريًا جزءًا ر توفِّ الجبال يف الجليدية للُكتل الذائبة املياه أن بما
والجنوبية، الشمالية واألمريكتني الوسطى وآسيا الهندي الجانج أنهار مثل الكبرية األنهار
ُمتزايًدا تهديًدا يُشكل املناطق، بعض يف التامَّ وفقدانها الجليدية، األنهار انحسار فإنَّ

الرشب. مياه يف عليها تعتمد التي وللمدن الجوفية املياه د ولتجدُّ الغذاء إلنتاج
ألف خمسون يوَجد إذ خطري؛ وضٍع يف العاَلم ومحيطات فأنهار ذلك، عىل وعالوة
انخفاض يف يتسبَّب ا ممَّ العالم، مستوى عىل األساسية النهرية األنظمة يدمرون ضخم سدٍّ
مياه يف حاليٍّا امُلرتاكمة الزئبق أطنان من (خاصة والتلوُّث بات الرتسُّ وزيادة املياه جودة
من تخُرج ما غالبًا التي امليثان غاز انبعاثات عرب الحراري االحتباس وتفاقم األنهار)، تلك
سدٍّ ٦٠٠٠ نحو م يُقسِّ .(٢٠١٤ الدولية، األنهار (منظمة فقاقيع هيئة عىل الطينية أعماقها
املسيسيبي، يف ٧٠٣ منها — العالم يف نهريٍّا حوًضا خمسني من أكثر الكربى السدود من
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نهر يف و١٨٣ الدانوب، نهر يف و١٨٤ البارانا، نهر يف و٢٢٨ اليانجتىس، نهر يف و٣٧٤
املياه استخراج يف واإلفراط بالسدود تأثًرا األكثر الكربى األنهار بني من لورانس. سانت
الوسطى، آسيا يف داريا والسري داريا واآلمو واإلندوس، الجانج أنهار هي املناخ، وتغريُّ
ونهرا النيل ونهر وامليكونج والدانوب واألمازون األصفر، والنهر جراندي، وريو وكولورادو
أما .(٢٠١٦ العاَلمية، الطبيعة عىل الحفاظ (مؤسسة دارلينج موراي ونهر والفرات دجلة
والنهر والفرات، ودجلة ودنيرب، وفيسوا، هاي، أنهار فهي األرض عىل تلوثًا األكثر األنهار
بَحثية رشاكة وهي الدولية، األنهار منظمة تقول واملسيسيبي. الدانوب ونهر األصفر،
قوية األنهار، تغريُّ عن والناتجة الكوكب مستوى عىل الواقعة التأثريات دالئل «إن عاَلمية:
إلدارة أخريًا خياًرا السدود تُصبح أن بدَّ ال … كبريًا دوليٍّا تركيًزا تستحقَّ ألن يكفي بما
تلعب التي األنهار منابع عىل السدود من املزيد بناء يَنبغي ال … الكهرباء وتوليد املياه

العذبة.» للمياه البيئية النُّظم استدامة يف مصرييٍّا دوًرا
مساحتها تبلُغ والتي بوليفيا، يف بحرية أكرب ثاني بوبو، بحرية ت جفَّ ،٢٠١٥ عام يف
كانت فقد البالد، يف بحرية أكرب وهي تيتيكاكا، بحرية أما تماًما، مربع كيلومرت ٢٧٠٠
لهطول امُلتغرية األنماط تسبَّبت منغوليا، ويف الباز. ملدينة تهديًدا شكَّلت مشكلة تُواجه
فقدت الصني، ويف .(٢٠١٦ ساينتست»، «نيو (مجلة بحرياتها ثُلث جفاف يف األمطار
البحريات هذه من ٪٩٠ بحرية»، األلف «مقاطعة باسم تُعَرف والتي هوبي، مقاطعة
الجليدية)، (البحريات التندرا بحريات ثلث اختفت الشمايل، القطب ويف .(٢٠١٢ (برييمان،
أكرب رابع وهو اآلرال، بحر معظم جفَّ أوزبكستان، ويف .(٢٠١٥ ولوهيد، (أندريسن
كانت التي التشاد بحرية من ٪٩٥ اختَفت النيجر، ويف .(٢٠١٥ (كوبيل، العاَلم يف بُحرية

.(٢٠١٥ (ليكبيديا، شخص مليون ٥٠ احتياجات ر تُوفِّ شاسعة مائية كتلة يوم ذات
بحريات من «العديد أن بلد مائة تضم عاملية شبكة وهي «ليكِنت»، شبكة توضح
والصناعة، الري يف الستخدامها البحريات مياه مسار تحويل ويُعترب أزمة. تواجه العالم
الغذائية واملواد السامة املواد طريق عن والتلوث الدخيلة، والحيوانية النباتية األنواع وغزو
للمناطق امللوث السطحي والجريان املحيل، الصحي والرصف واملزارع املصانع من
يف كبري بشكٍل قارٍة كل يف للبحريات البيئية النُّظم يُهدد نطاٍق عىل شائعة أموًرا الحرضية
الرئيسية املشكلة إن .(٢٠١٥ (ليكِنت، الجنوبية» القطبية القارة عدا فيما الحارض، الوقت
بشكٍل ينتج الذي امُلغذيات فرط عن الناتج التلوث هي العالم بحريات عىل تؤثر التي
الطحالب زيادة إىل يُؤدي مما الزراعة، من والرتبة لألسمدة السطحي الجريان عن أسايس
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امُلغذيات لتلوُّث األكرب األوحد امُلحرِّك هي «األسمدة إن ليكِنت شبكة تقول األسماك. ونفوق
بنسبة العالم أنحاء جميع يف األسمدة استخدام يرتفع أن ع املتوقَّ ومن العالم. مستوى عىل
هذه نفس للبحريات عرش الثالث العاَلمي املؤتمر كرَّر و٢٠٥٠.» ١٩٩٠ عامي بني ٪١٤٥

قائًال: وحذَّر امَلخاوف،

العقود خالل العالم أنحاء جميع يف للبحريات البيئية الحالة تدهورت لقد
ذلك. عىل ُمحزن مثاٌل هي الصينية والبحريات للقلق، ُمثري بشكٍل املاضية
عىل تزيد مساحًة بحرية ٢٤٨٠٠ عددها يبلغ التي الصينية البحريات تُغطي
البحريات جميع تُعاني القليلة، االستثناءات وجود ومع مربع، كيلومرت ألف ٨٠
من بدَّ ال أنه الجميع يعلم تِجف. أن وشك عىل أو الشديد التلوُّث من تقريبًا
للبُحريات امُلتكاملة اإلدارة إىل الحاجة عىل دويل إجماع هناك ما. بيشءٍ القيام
الرشكات تتجاَهل ذلك، من الرغم عىل … بالفعل املتاحة التقنية واألساليب
إذا (منخفضة) غرامات دفع ل وتُفضِّ بها املعمول البيئية القواعد الصناعية
معالجة من بدًال البُحريات يف الصحي الرصف مياه ف تُرصِّ وهي اكتُِشَفت
الذي آرال، بحر تقلُّص إىل الزراعية األرايض ري أدَّى … أوًال السائلة النفايات
حجمه من ٪١٠ بنسبة العالم، يف مائي ُمسطح أكرب رابع السابق يف كان

(٢٠٠٨ العاملي، الطبيعة (صندوق األصيل.

سكان من ٪٥٤ أو شخص، مليارات أربعة العاَلم مدن تضمُّ كانت ،٢٠١٤ عام يف
بحلول .(٢٠١٤ واالجتماعية، االقتصادية للشئون املتحدة األمم (إدارة األرض كوكب
ثالثة من أكثر أي املدن، سكان من شخص مليارات سبعة هناك سيكون القرن، منتصف
وسيتجاوز نسمة، مليون ١٢٠ جوانزو-شنجن مثل الكربى املدن ستُؤوي البرشية. أرباع
يف الضخم السكاني النموِّ مع ويأتي نسمة. مليون األربعني منها كثرٍي يف السكان عدد
ما الحارض الوقت يف املدن تستهلك إذ إشباعه؛ يُمكن ال احتياج الحرضية، عات التجمُّ هذه
طن تريليونات ثالثة إىل يتضاعف أن ع املتوقَّ ومن املياه، من طن تريليون ١٫٥ بنحو يُقدَّر
عىل الطلب عىل عالوة املعيشة. مستويات ارتفاع ومع سكانها عدد مع تماشيًا األقل عىل
تأثريٌ عليه يرتتب ما وهو العاملي، الطاقة قطاع حجم يتضاَعف أن أيًضا ع امُلتوقَّ من املياه،
والنفط الغاز وحقول الفحم مناجم ن تتضمَّ كما املتضائلة. املياه موارد عىل هائل وطلٌب
بشكٍل تتجىلَّ بينما وَهْدِرها، وتلويثها العذبة املياه من هائلة كميَّاٍت استخدام جميعها
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تكنولوجيا يستخدمون الذين النفط وُمنتجي امُلزارعني بني العنيفة العاملية املواجهة متزايد
امَلحليِّني امُلزارعني فإن املياه، بحروب األمر يتعلَّق عندما ذلك، ومع الهيدروليكي. التكسري
الجنسيات، املتعدِّدي الطاقة عمالقة أمام يَخرسون ما غالبًا — الغذائي باألمن والعاملني —
العديد الصدام هذا سيُواجه عقود، خالل السياسيِّني. من املزيد ِذَمم رشاء يَستطيعون الذين
املدينة. وحياة الطعام بني أو األحفوري، والوقود الطعام بني قاٍس باختياٍر املناطق من
لوجه وجًها البرشية االحتياجات فيه تَصطدم الذي املياه» عىل الطلب «ذروة عرص يف
النزاعات غالبية أن حني يف حرب. اندالع يف املياه ندرة تتسبَّب فقد املحدودة، اإلمدادات مع
بيرت به د يتعهَّ الذي الزمني الجدول يكشف ودِّي، بشكٍل تَُحلُّ زالت ما املياه عىل الدولية
عرب حدثت التي املياه عىل النزاعات وترية تصاُعد عن الهادئ» امُلحيط «معهد من جليك

.(٢٠١٥ (جليك، والعرشين الحادي القرن أوائل يف وخاصة التاريخ،
يف نُدرة حالة أول ستكون الظن أغلب يف ألنها أوًال؛ هنا املياه مشكلة وصفت لقد
من حتى أرسع وبوتريٍة القادم، الجيل بحلول حضارتنا يرضب الكربى املوارد من مورٍد
الطَلب يتجاَوز قد املتحدة، األمم تقارير ألحد وفًقا الحراري. لالحتباس الكامل التأثري
إىل يصل بما املياه إمداد والعرشين الحادي القرن من الثالثينيَّات بحلول املياه عىل العاملي
الحكمة انعدام عىل َجيل مثاٌل هي أيًضا املياه ٢٠١٥أ). وساندفورد، (شوسرت-واالس ٪٤٠
اإلجراءات واتخاذ املستقبل ع توقُّ يف وفِشلنا وفوضويَّتنا وإرسافنا جشِعنا وعىل البرش، لدى
لتلبية الكوكب هذا عىل العذبة املياه من ويفيض يكفي ما يُوَجد إذ الالزمة. التصحيحية
إذ عام؛ بشكل سيئة إدارًة نُديرها ولكننا الحياة، أشكال جميع واحتياجات احتياجاتنا
باستخدام فنهدره تدويره، يُعاد أو بها يتجدَّد التي وامُلعدَّالت املورد هذا حجم نجهل إننا
إىل الرباز من بداية فيه، ُمخلفاتنا كل ونُلقي قدره، حق نُقدره وال ُمْهِدَرة، قديمة تقنيات
املنزلية، والسموم والعقاقري واألسمدة البالستيكية واملواد والعسكرية، الصناعية نفاياتنا
معايري ملطابقة تطهريه تكلفة تُصبح األقل عىل أو لالستخدام، صالحيته عَدم يَضَمن مما

للغاية. مرتفعة األغذية زراعة أو الرشب
زال ما ولكن العاملية، املياه ندرة تهديد مُلجابهة العَملية الحلول من العديد تُوَجد
تدوير إعادة الحلول: هذه أفضل بني من تنفيذها. يف مرتدِّدين وحكوماته البرشي املجتمع
االستخدام عالية النظم من الغذاء إنتاج عمليات ونقل بالكامل، الحرضية املناطق يف املياه
كرشٍط املياه موارد لكمية الدقيق والتحديد له، االستخدام امُلنخفضة النظم إىل للمياه
وحدة واعتبارها بعينها منطقة داخل بأكملها املياه موارد وإدارة الة، الفعَّ لإلدارة أسايس
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لألمطار الصغرى» املياه «دورة واستعادة والجوفية، السطحية املوارد ذلك يف بما واحدة،
وتخزين ،(٢٠٠٨ وآخرون، (كراوتشيك الطبيعية املساحات تشجري إعادة خالل من املحلية
السطحية، السدود من بدًال الجوفية املياه طبقات يف األرض سطح تحت املياه من املزيد
هْدر بوقف امُلستخِدمني ُمختلف إىل واضحة إشارة إلرسال املاء عىل كاٍف ِسعر ووضع
لالستخدامات سعرية تبايُنات وضع ن يتضمَّ قد لكنه د، ُمعقَّ أمر (هذا عليه. والحفاظ املاء

امُلجتمعية.)1 األولويات عىل بناءً للماء، املختلفة

تراب مجرد ليست

«إن املقابالت: إحدى يف «تايم» ملجلة سيدني، بجامعة الربوفيسور كروفورد، جون قال
سوى لدينا ى يتبقَّ ال أننا إىل تُشري الرتبة لتدهور الحالية للمعدَّالت التقريبية التقديرات
الزراعة يف امُلستخَدمة الرتبة من ٪٤٠ نحو ُصنَِّف السطحية. الرتبة من فقط عاًما ٦٠ نحو
أن األخري التصنيف هذا ويعني للغاية. متدهورة أو ُمتدهِورة إما أنها عىل العالم حول
نظًرا ُفِقدت؛ قد بالنمو، للنباتات تَسمح التي الطبقة وهي السطحية، الرتبة من ٪٧٠
يف وأضعف قوًة أقلَّ وتجعلها الكربون، من الرتبة تُجرِّد التي املختلفة الزراعة ألساليب
تجدُّدها معدَّل ضعف وأربعني أضعاٍف عرشة بني الرتبة فقدان معدَّل يَرتاوح إذ امُلغذيات؛
من كامريون دنكن الربوفيسور وجد ُمنفصل، تقرير ويف .(٢٠١٢ (كروفورد، الطبيعي»
األرايض من ٪٣٣ من يقُرب ما أن شيفيلد بجامعة املستدام للُمستقبل جرانثَم مركز
و٢٠١٥ ١٩٧٥ عاَمي بني التلوُّث أو التآُكل بسبب ُفقدت قد العاَلم يف للزراعة الصالحة

.(٢٠١٥ وآخرون، (كامريون
األقل يكون ما عادة وهو الكوكب، عىل البرشية آثار أكرب بني من الرتبة تدهور يُعدُّ
عىل يُمثله الذي الحقيقي التهديد من الرغم عىل املدينة، لسكان قلق مصدر أقل أو فهًما
نُزيح أنَّنا ماكيلروي وبراندون ويلكينسون بروس األمريكيَّان الرتبة عاِلما َر َقدَّ مستقبلهم.
ُمستويات عىل بناءً عام، كلَّ العاَلم أنحاء جميع يف السطحية الرتبة من طنٍّ مليار ٧٥ نحو
أكرب هذا .(٢٠٠٧ وماكيلروي، (ويلكينسون امُلزارعني حقول يف امَلقيسة امُلعارصة التآُكل
تدخٍل دون األرض كوكب مستوى عىل يحُدث الذي الطبيعي التآكل من مرات أربع بحوايل
أو الرياح وتحملها املحيط، قاع يف املفقودة الرتبة هذه بمعظم املطاف ويَنتهي برشي.
أنَّ حني يف الغابات. أو الطعام لزراعة أخرى مرًة استخدامها يُمكن ال ثمَّ ومن األنهار،
إال الجائر، الرعي أو املحاصيل زراعة أو األرايض تطهري إىل يرجع التآُكل من األسد نصيب
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سيئة الهندسية واألعمال والطُرق، والرصف، الحرضية، التنمية إىل يرجع كبريًا جزءًا أن
خالل من لتتشكَّل السنني ماليني إىل آالف بني ما تَستغرق ما عادة الرتبة أنَّ بما التصميم.
الهائل الفقدان هذا فِمثل والبيولوجية، الجوية العوامل بفعل للصخور الطبيعي التفكُّك
عىل تُبقينا التي الرئيسية املوارد ألحد يتوقَّف ال استنزاًفا يُمثل العاَلم يف السطحية للرتبة

الحياة. قيد
أبرزها ومن املايض، يف الحضارات انهيار يف السطحية الرتبة تدمري ساهم لقد
«الرتاب»: كتاب مؤلِّف مونتجمري، ديفيد كتب والرومان. واإلغريق املايا حضارات
«… ازدهارها لتدعم ُمبارش غري بشكٍل تُربتها القديمة الحضارات من العديد «استغلَّت
سوء زال ما إذ قديم؛ تاريخ مجرد ليست املشكالت هذه «ولكن .(٢٠٠٧ (مونتجمري،
الالجئني محنة من يتَّضح ما وهو الحديث، للمجتمع تهديًدا يُشكل الرتبة استغالل
الغبار»، «قصعة باسم يعرف ما أو األمريكية، الجنوبية السهول من نزحوا الذين البيئيني
حوض املايضومن القرن سبعينيَّات يف األفريقي الساحل ومن املايض، القرن ثالثينيَّات يف
إىل بالفعل أدَّى قد الرتبة فقدان أن أفريقيون الجنوب الباحثون َر َقدَّ اليوم.» األمازون
(سكولز مستقبًال األسوأ حدوث عون ويتوقَّ ،٪٨ بنسبة أفريقيا يف الغذاء إنتاج انخفاض
السورية األهلية الحرب بداية بني اإلغاثة وهيئات العلماء ربط يزداد .(٢٠١٣ وسكولز،
أراضيهم من املزارعني آالف ولفظ ٢٠٠٦ عام يف بدأ شديد بجفاف الالجئني، وأزمة
و/أو الشديد الجفاف من تُعاني التي البلدان يف ر التصحُّ ملكافحة املتحدة األمم (اتفاقية
ملكافحة املتحدة األمم التفاقية التنفيذي األمني باربو، مونيك قالت .(٢٠١٤ التصحر من
بصورة اإلنسان عيش سبل يُهدد مستًوى إىل األرايض تدهور يصل «عندما التصحر:
مرتبطة األرايض أن إىل هذا يف السبب ويرجع أمنية. مشكلة إىل يتحول أن يُمكن خطرية،
كان فإذا واملاء. الغذاء إىل الوصول مثل األساسية، اإلنسان باحتياجات وثيًقا ارتباًطا
املوارد عىل رصاعاٍت إىل يُؤدي فقد االحتياجات، هذه تلبية يف يتورَّط األرايض تدهور
أصحاب امُلزاِرعني ل يُحوِّ أو غذائية شغٍب أعمال رشارة يُطلق أو النادرة، واملائية األرضية
اليوم العنيفة النزاعات من العديد أن للنظر الالفت ومن الجئني. إىل الصغرية املزارع

.(٢٠١٤ (باربو، والجافة» الهشة البيئية النظم ذات البلدان يف تحُدث
يحُدث «أوًال: الرتبة: تدهور آثار من العديد وجود من والزراعة األغذية منظمة تُحذِّر
املياه حركة عن الناتج امُلتسارع التآكل بفعل عام كل فعليٍّا الرتبة من األطنان ملليارات فْقٌد
الرتبة من كثرية أنواع تتدهَور ثانيًا: الرتبة. بنية يف فيها املرغوب غري ات والتغريُّ والرياح،
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العشوائي االستعمال خالل من التلوُّث أو باملياه، التشبُّع أو امِللحي، املحتوى زيادة بسبب
والصناعية. الكيميائية للنفايات

خصبة، تجعلها التي العضوية واملواد املعادن الرتبة من كثرية أنواع تفقد ثالثًا:
تُفَقد أخريًا، بها. تُستنَفد التي نفسها بالرسعة املواد هذه تُستبدل ال الحاالت، معظم ويف
لبناء تُْغَمر إذ زراعية؛ غري ألغراٍض سنويٍّا الجيدة الزراعية األرايض من الهكتارات ماليني
سينتُج السيارات. ومواقف واملطارات الرسيعة الطُرق لتشييد تُرَصف أو املائية الخزانات
العالم، سكان فيه ينمو وقٍت يف إنتاجية، أقل زراعية أرض هذا، اإلدارة سوء كل عن
والزراعة األغذية (منظمة أفضل» لحياة مكاٍن كل يف الناس بني عات التوقُّ سقف ويزداد

٢٠١٥أ). الفاو،
من وأجزاء والهند وأفريقيا الصني يف الرتبة تآُكل «يعترب «تايم»: ملجلة كروفورد يقول
بالتأكيد. السعر فسريتفع الغذاء، إمدادات انخفَضت إذا خطورة. األكثر هو الجنوبية أمريكا
الواردات عىل تعتمد التي البلدان سيما ال فقًرا، األشدَّ البلدان يف ذُروتها إىل األزمة وستِصل
البلدان أما رصاعات.» نشوب يف بالفعل تسبَّبت الغذاء إنتاج عىل الكوكب قدرة إنَّ …
الالجئني من برشية فيضاناٍت مع التعاُمل عليها سيتعنيَّ إذ نة؛ ُمحصَّ ليست فهي الغنية،
خليٍط إىل الرئيسية ُمحركاتها اآلن الكثريون يعزو التي السورية، األزمة يف كما الفارِّين،
انتشار إىل يؤدي مما ُمتزايد، بشكٍل الغذائية املواد أسعار وتقلُّب املناخ، وتغري ر التصحُّ من
املنهارة. والدول الغذاء» «حروب عن الناشئة والرصاعات أنفسهم، سكانها بني األمراض
يف الخصوص وجه عىل تتسبَّب فهي ُمنعزلة؛ مشكلة الرتبة تدهور مشكلة تعترب ال
مها وتَُسمِّ بالرواسب، السدود وتَُسدُّ والبُحريات األنهار تُعكِّر حيث العذبة، املياه تدهور
بصحة وترضُّ ترابية، عواصف يف تتسبَّب كما بامُلغذيات. ل وامُلحمَّ الكيميائي الجريان عرب
امُلقفرة امليتة» «املناطق عن رئييس بشكل مسئولًة تكون امُلحيطات تدُخل وعندما اإلنسان،
فقدان وعن الكوكب، أنحاء جميع يف بالسكان امُلكتظَّة السواحل طول عىل اآلن تنترش التي
بهذه املزارعون أو امُلستهلكون يعِرتف ما نادًرا أنه من الرغم عىل امُلرجانية. الشعاب

البحرية. املصائد فقدان يف الطريقة بهذه يُساهم الرتبة تآُكل فإنَّ الصالت،
اليوم املختلفة املحاصيل تزرع لكرووفورد، فوفًقا وضوًحا، أقل ِصالت تُوجد كما
وهذه فيها. تُزَرع التي الحديثة الرتبة منه تُعاني الذي االستنفاد ملواجهة خصيًصا
وهو الكربوهيدرات، نسبة يف وأعىل الدقيقة، امُلغذيات نسبة يف بكثرٍي أقل املحاصيل
بالنظام املرتبطة األُخرى األمراض وكذا عامليًا، منة السِّ انتشار يف رئيسيٍّا عامًال يُعتَرب ما
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امُلفارقات فمن .(٢٠١٢ العاملية الصحة (منظمة البرش ثُلثَي بحياة اآلن تودي التي الغذائي
البرش. بني الوزن زيادة عوامل أحد هو الرتبة فقدان أن إذن،

ة لصحَّ املدى طويلة اآلفاق تقويض إىل العاَلم يف الرتبة تدهور يُؤدِّي باختصار،
حتى األفق يف تلُوح ال الكوكب. أنحاء جميع يف بقاءه تَضمنان اللتني وحضارته اإلنسان
الحًقا سنرى كما بسهولة، حلُّها يُمكن ُمشكلة فهي ذلك، ومع املشكلة، لهذه نهاية اآلن

السابع). (الفصل

الغابات انهيار

من قدٍر بأكرب الغابات قضية حظيت العالم، تُواجه التي املوارد قضايا أهم بني من
البرصية جاذبيتِها وإىل البيئة عىل الحفاظ حركة جهود إىل أساًسا ذلك ويرجع الدعاية،

اإلعالم. لوسائل
أربعة من بقليٍل أقل أي األرض، سطح مساحة من ٪٣١ نحو اآلن الغابات تُغطي
الصناعة قبل ما أزمنِة يف عليه كانت مما تقريبًا الثلث بمقدار أقل أي هكتار، مليارات
أن (الفاو) والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة أفادت هكتار. مليار ٥٫٩ غطَّت التي
مليون ١٦ عام كل يفقد العاَلم كان عندما التسعينيَّات، خالل ذروتها بلغت الغابات إزالة
هكتار مليون ١٢٩ قدرها خسارة هناك كانت بعدئذ، املتوسط. يف الغابات من هكتار
األمم منظمة عن الصادر العاَلمية الغابات موارد لتقييم وفًقا و٢٠١٥، ١٩٩٠ عاَمي بني
عبارة العاَلم غابات من األكرب «الجزء أن وجد والذي ،(٢٠١٥) والزراعة لألغذية املتحدة
يف هكتار مليار ٣٫٧ أو العاملية الغابات مساحة من ٪٩٣ يُعادل ما أي طبيعية، غاباٍت عن
٦٫٦ بنسبة الطبيعية الغابات انخفضت ،٢٠١٥ إىل ٢٠١٠ عام من الفرتة يف .٢٠١٥ عام
الغابات يف زيادة هكتار مليون و٢٫٢ نقصان هكتار مليون ٨٫٨) سنويٍّا هكتار مليون
٨٫٥ من الطبيعية الغابات لفقدان السنوي الصايف يف انخفاًضا يُعترب ما وهو الطبيعية).
«(٢٠١٠–٢٠١٥) السنة يف هكتار مليون ٦٫٦ إىل (١٩٩٠–٢٠٠٠) السنة يف هكتار مليون

٢٠١٥ب). الفاو، والزراعة األغذية (منظمة
للبيئة املتحدة األمم برنامج يُحذِّر ُمشجًعا، يبدو الذي الوضع هذا من الرغم عىل
الفعلية للمعدالت تقديرات أي لَديها التي الدول من ا جدٍّ قليل عدد هناك األسف، «مع قائًال:
إنَّ للقول دبلوماسية طريقة وهي .(٢٠٠٧ للبيئة، املتحدة األمم (برنامج الغابات» إلزالة
البيانات وراء يَكُمن أنه كما تها. سجالَّ عن الكشف لعَدم وجيه سبب منها الكثري لدى
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الغابات كثافة يف ات للتغريُّ وإرباًكا تعقيًدا أكثر صورة الغابات فقدان ملناطق األولية
مثل املبارش البرشي النشاط بسبب فقط الغابات تتدهور ال فيها. األنواع ومزيج ونوعها
العوامل بسبب أيًضا ولكن الزراعة، ألغراض األرايض وتمهيد الطرق وبناء األشجار قطع
وغزو األنواع وفقدان الغابات وحرائق املناخ وتغري اآلفات غزو مثل البرش يُحرِّكها التي
صحة يُعرِّض الذي الغابات تجزُّؤ ًة وخاصَّ املياه منسوبات ات وتغريُّ الضارَّة األعشاب
«استبدال» عمليات من الكثري أنَّ أيًضا بالذِّكر والجدير للخطر. الطويل املدى عىل الغابات
لنخيل الواحد املحصول زراعات من غالبًا ن تتكوَّ األرقام، تدعم التي القديمة الغابات
أُخرى، أماكن من األشجار هذه تُجَلب ما عادًة التجارية. األشجار من غريه أو الزيت

األصلية. الغابة تُزال عندما يحُدث الذي األنواع ثراء فقدان تعويض يف وتفشل
أنواع من رئيسية فئة كل تُعاني والعرشين، الحادي القرن من الثاني العقد يف
الحايل امُلعدَّل أن حني يف .(٢٠١٥ الغابات، (صحة التدهور من األرض كوكب عىل الغابات
من العكس عىل مبارش، بشكل الحضارة وحَده يُهدِّد ال العاَلم يف الغابات موارد لفقدان
عامليٍّا تأثريًا ستُحِدث التي الضارة اآلثار من عدد عىل يَنطوي أنه إال والرتبة، املياه ندرة

هذه: وتَشمل واسًعا،

يصلُح الذي واألكسجني والهواء النظيف املاء مثل البيئي النظام خدمات فقدان •
س. للتنفُّ

الغابات. عىل تعتِمد التي البرشية وامُلجتَمعات الثقافات وفقدان الترشيد •
تلوُّث إىل يُؤدي ما وهو الغذائية، املواد تدوير وإعادة الرتبة استقرار فقدان •

والبُحريات. األنهار وتدهور
يرتتَّب ما مع الطبية وامُلنتَجات والغذاء والحيوانات الوقود وحطب األخشاب فقدان •

امُلستهِلكني. عىل اقتصادية آثاٍر من ذلك عىل
يكون ما عادة الذي الكربون إطالق عن الناجم الحراري االحتباس وترية تَساُرع •

الغابات. يف ُمخزَّنًا
تنتُج وعارية حارَّة مناطق إحالل بسبب املحلية األمطار هطول أنماط يف التغريُّ •

الصغرى). املياه (دورة الغابات محلَّ أقل رطوبٌة فيها
املدارية. وِشبه املدارية املناطق يف خاصة األنواع، فقدان وترية تساُرع •

الفقر. زيادة •
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جانب من والفساد السيئة واإلدارة الجشع إىل األول املقام يف العاَلم غابات تدمري يَرجع
البلدان حتى عالجه. السهل من ليس ثمَّ ومن األخشاب؛ ورشكات الحكومات من العديد
ومع فقدت. التي للغابة األصيل الثراء تَُعوِّض ما نادًرا فهي األشجار؛ زراعة تُشجع التي
التابع وتدهورها الغابات إزالة عن الناِتجة االنبعاثات خفض برنامج مثل فربامج ذلك،
كَمصارف الغابات زراعة إلعادة امَلحليِّني والسكان املزارعني ل يُموِّ الذي املتحدة، لألمم
الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات خفض (آلية الحراري االحتباس ملواجهة للكربون
وقد للتجدُّد، اقتصادي حافٍز خلق خالل من جديدة أمٍل نافذة تفتح ،(٢٠٠٨ وتدهورها،
نصف يف العاَلم غابات ر دمَّ الذي الكاسح االقتصادي الدافع من التدابري هذه ف تُخفِّ
حتى الغنية َول الدُّ تدعمها ما نادًرا التدابري، هذه أنَّ من الرغم عىل وذلك املايض، القرن

اآلن.

ر التصحُّ رسطان

كالرسطان، ر «التصحُّ أن العربية الدول جامعة يف الرتبة خرباء أحد عريان وديد ح يُوضِّ
الجفاف تسبَّب حيث بسوريا، املثَل عريان ويَرضب الفور.» عىل مالحظته يُمكن وال ينتِرش
الذي السخط وتأجيج املدن م وتضخُّ امُلزارعني، وإفالس الناس، من اآلالف مئات نزوح يف
بسبب باملثل الحرب رتها دمَّ التي السودان، غرب يف دارفور وكذلك األهلية، الحرب إىل أدى

.(٢٠١٣ اإلخبارية، ديسكفري (رسائل الخصبة والرتبة املياه نقص
هطول يكون حيث جافة»، «أراٍض من العاَلم يف األرض مساحة نصف حوايل تتكوَّن
عندما ر التصحُّ يحُدث مرتفعة. ر التبخُّ وُمعدَّالت ضعيفة الرتبة وتكون منخفًضا، األمطار
يؤدي مما رعِيها، أو حصدها يف اإلفراط أو القاِحلة األرايض هذه تطهري يف اإلفراط يتمُّ
يؤدي وعندما املحلية، رطوبتها تدوير ويُعيد تربتَها يُثبِّت الذي النباتي الغطاء تجريد إىل

األمطار. هطول أنماط تغري إىل املناخ تغريُّ مع جنٍب إىل جنبًا ذلك
يف البيئية التحديات أكرب بني تصنف ر التصحُّ «ظاهرة أن من املتحدة األمم تُحذِّر

يفهمونها.» ال أو الناس معظم يعرفها ال ذلك، «ومع بأسف: مضيفًة عرصنا.»
مبارش بشكٍل يؤثر وهو الغابات. وإزالة الرتبة بفقدان التصحر يَقرتن الواقع، يف
هكتار مليون ١٢ حوايل هجر إىل ويُؤدِّي دولة، ١٦٨ يف شخص مليار ١٫٥ حوايل عىل
(األمم بالغذاء شخص مليون ٦٠ حوايل تمدَّ أن امُلمكن من كان التي امُلنِتَجة األرايض من
وآسيا الهندية القارة وِشبه والصني أفريقيا يف للغاية ا حادٍّ تأثريه ويَعتَرب .(٢٠١٥ املتحدة،
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تداعياٌت لها عاَلمية قضية …» املتحدة، األمم تقول كما إنه، األوسط. والرشق الوسطى
عىل والَقضاء البيئية، والسالمة البيولوجي، ع التنوُّ عىل العاَلم أنحاء جميع يف خطرية
األرايض أن العلماء يقدِّر املستدامة.» والتنمية واالقتصادي االجتماعي واالستقرار الفقر،
خمسٍة إىل ثالثني بمقدار أكرب بمعدَّالت صحراء إىل الحارض الوقت يف تتحوَّل الخصبة

.(٢٠١٥ املتحدة، (األمم املايض يف عليه كانت ما ضعف وثالثني
ر، التصحُّ ١٩٩٢ عام جانريو دي ريو يف أُقيمت التي الرسمية األرض ة قمَّ صنَّفت
امُلستدامة للتنمية الرئيسية التهديدات أحد باعتبارهما واالنقراض، املناخ تغري جانب إىل
خالل من العاَلم يف الجافة األرايض يف الخسارة إصالح يُمكن تقنيٍّا، البرشي. للمجتمع
إدارة وتحسني الرتبة، واستقرار الطبيعية، للمساحات النباتي والغطاء األشجار زراعة
املمارسة يف الدقيق». و«الرعي البيئة، عىل تُحافظ التي الزراعة أساليب واستخدام املياه،
يريد ال أنه إال االقتصادية، َمطالبه بسبب ر التصحُّ يف الثري العاَلم يُساهم بينما العَملية،
األوان، فوات وبعد ا جدٍّ القليل سوى يُفَعل ال لذلك، ونتيجة ذلك. إصالح ثمن يدفع أن
تطال أن إىل النهاية يف سيُؤدي الذي األمر وهو املناطق، من العديد يف كارثة وقوع لتجنُّب

الجميع. الكارثة هذه آثار

امُلحيطات تدمري

تتجاَوز أن املعقول غري من أنه الناس من الكثري اعتقد العرشين، القرن أواخر يف حتَّى
أن شأنه من رضًرا لها تُسبِّب أن أو الشاسعة، العاَلم ُمحيطات وفرة البرشية املطالب

صحيًحا. يَُعد لم هذا ولكن حياتها. ويستنِزف ِصحتها يُتلف
السمكية األرصدة من ٪٦١» أن والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظَّمة رصحت فقد
بالكامل، صيُدها يتمُّ اليوم العالم أنحاء جميع يف املقدَّرة التجارية األهمية ذات البحرية
الكبرية املفِرتسة األسماك مخزون من ٪٩٠ وحواَيل صيِدها. يف اإلفراط يتمُّ منها و٢٩٪
للموائل إصالحه يُمكن ال تَلف لخطر معرَّضة وِبحارنا ُمحيطاتنا إن بالفعل. استُنِفد قد
املناخ، وتغريُّ األسماك، صيد يف اإلفراط بسبب البيولوجي ع والتنوُّ البيئية والوظائف
غري والتأثريات الساحلية، للمناطق املستدامة غري والتنمية والتلوث، امُلحيطات، ض وتحمُّ
املتحدة األمم (منظمة امُلحيطات» من الحيَّة غري املوارد استخراج عن الناتجة املرغوبة
العاَلم يف األسماك صيد كميات وأقل أعىل 1-3 شكل ويُبني ٢٠١٥ج). والزراعة، لألغذية

التسعينيات. منتَصف منذ
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٠

٣٠

٦٠

٩٠

٥٠ ٥٥ ٦٠ ٦٥ ٧٠ ٧٥ ٨٠ ٨٥ ٩٠ ٩٥ ٠٠ ٠٥ ١٢

مياه البحار
طن

ن 
يو

مل

املتحدة األمم منظمة (املصدر: .١٩٩٤ عام يف السمكية» «الذروة العاَلم تجاوز :1-3 شكل
(.٢٠١٤ العالم، يف املائية األحياء وتربية السمكية املوارد حالة وتقرير (الفاو) والزراعة لألغذية

نظاِمهم من كبري جزءٍ يف البحرية املأكوالت عىل شخص مليارات ثالثة حوايل يَعتِمد
وهو الوضوح، بُمنتهى واحد يشءٍ إىل الفاو منظمة وصفتها التي الفوىض وتُشري الغذائي،
بما تتضاَعف أن يُمكن ال التقليدي الصيد طريق عن البحار من امُلستخَرج الغذاء كمية أن
بكثري. أقلَّ ستكون إنها بل الغذاء. عىل العاملي الطَلب يف ع املتوقَّ التضاُعف مع يتناَسب

ضها. وتحمُّ السواحل، وتدمري امليتة، املناطق قضايا: ثالث يف الرضر ويتَّضح
ومصبَّات والخلجان املحيطات من شاسعة ومساحات امليتة، املناطق انترشت لقد
يف الكوكب أنحاء جميع يف الحياة، إىل تفتقر ثم ومن األكسجني؛ إىل تَفتقر التي األنهار
واملواد امُلغذية واملواد الرتبة من اإلنسان صنع من بفيضان مدفوعًة األخرية، السنوات
إجمالية مساحة تُغطي ميتة منطقة ٤٧٠ حوايل اآلن يوَجد األرض. من ة السامَّ الكيميائية

.(٢٠٠٨ وروزينربج، (دياز ٢٤٥٠٠٠كم٢ قدرها
غابات مثل العالم، يف الساحلية البيئات ثلث وفقدان تدهور ذلك إىل يضاف
ومصبات والخلجان، الرملية، الكثبان وأنظمة البحرية، األعشاب وطبقات املانجروف،
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حاضنات فقط ليست هذه كل املرجانية. عاب والشِّ والشواطئ املالحة، وامُلستنَقعات األنهار
ولكنها األخرى، البحرية والحيوانات والسالحف والجمربي والطيور األسماك من للعديد
يتم والذي املحيطات، يف امُلخزَّن الكربون غاز نصف من يقُرب ما عىل أيًضا تحتوي
(منظمة الحراري االحتباس ظاهرة تساُرع يف يتسبَّب حيث الجوي الغالف يف اآلن إطالقه

.(٢٠١٥ الدولية، الحفظ
الرشير» «التوءم املحيطات ض تحمُّ عىل يُطَلق «أحيانًا سميثسونيان: معهد يقول
حرق عن الناتج الكربون أكسيد ثاني ربع عن يقلُّ ال فما وجيه. لسبٍب املناخ لتغري
الصناعي، العرص بداية منذ املحيط. يف يذوب بل الهواء، يف يَبقى ال والغاز والنفط الفحم
الجوي، الغالف يف املوجود الكربون أكسيد ثاني من طن مليار ٥٢٥ حوايل املحيط امتصَّ
يُغريِّ .(٢٠١٥ سميثسونيان، (معهد يوميٍّا» طن مليون ٢٢ حواَيل حاليٍّا يساوي ما وهو
أكثر بثباٍت ولكن ببطءٍ املحيطات ل ويُحوِّ البحر، كيمياء هذا امُلذاب الكربون أكسيد ثاني
الحية، الكائنات مليارات عىل الُكلفة باهظة آثار يُصاحبه ما وهو حمضية محيطاٍت إىل
الظروف عىل تَعتِمد التي الدياتومية والطحالب والعوالق املرجانية الشعاب إىل املحار من
السلسلة أساس تُشكِّل والتي الكالسيوم من الَعظمية هياكلها لتشكيل للمياه القلوية
االنِقراضات نفس إىل العملية هذه مثل تُؤدي أن العلماء يخىش للمحيطات. الغذائية
غري عن تسبَّبُوا، يكونون قد البرش وأنَّ املايض، يف حدثت التي األخرى العظيمة البحرية
الحياة، من املحيطات يجرِّد أن امُلحتمل من ُمماثل حدٍث رشارة إطالق يف وجهل، قصٍد

فادحة. خسائر يف بدوره لنا سيتسبَّب ما وهو

الطاقة رصاع

إىل يَعمل ليظلَّ العاَلم يحتاج الحديثة. للحضارة الحياة رشيان هي الرخيصة الطاقة تُعتَرب
وحدة كوادريليون ٥٥٠) بريطانية حرارية وحدة ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ استخدام
٢٠١٥ب). األمريكية، الطاقة معلومات (إدارة سنويٍّا األوليَّة الطاقة من بريطانية) حرارية
بريطانية حرارية وحدة مليون ٤٠٠ حوايل العادي الكندي املواطن يستهلك ذلك، لتوضيح
وحدة، مليون ١٦٥ العادي األملاني املواطن ويستهلك حياته، نمط عىل للحفاظ سنويٍّا
وحدة. مليون ٤٢ واملرصي وحدة، مليون ٨٠ والصيني وحدة، مليون ٩٠ واألرجنتيني
والعرشين، الحادي القرن من الثاني العقد يف للطاقة العاملي الشديد االحتياج هذا لسد
طن مليارات و٨٫٥ الغاز، من مكعب قدم مليار و١٢٠ نفط، برميل مليار ٣٣ استُهِلَك

عام. كل الكهرباء من الساعة يف كيلووات تريليون و٢٠ الفحم، من
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بينما األوَّلية، الطاقة إجمايل من ٪٨٠ حوايل األحفوري الوقود ر وفَّ اإلجمايل، هذا من
الطاقة (مصادر ٢٠١٥ إىل ٢٠١٣ من السنوات يف ٪٢٠ حوايل امُلتجدِّدة املصادر رت وفَّ

.2-3 شكل انظر .(٢٠١٤ املتجدِّدة،
الطلب سريتفع ،٢٠٤٠ عام بحلول أنه األمريكية الطاقة معلومات إدارة تتوقع
إىل أساًسا ذلك ويرجع بريطانية، حرارية وحدة كوادريليون ٨٢٠ إىل الطاقة عىل العاملي
زيادًة ن سيتضمَّ ما وهو بالتصنيع. العهد وحديثة النامية البلدان يف االقتصادي النمو

العاملية. الكربون انبعاثات يف ٪٣٠ بنسبة
خطٍر يف ليس العاَلم فإنَّ النفط»، «ذروة حول النقاش من الكثري من الرغم عىل
تلك استنزاف يف بل والفحم، الغاز نفاد يف أو ذاته، حدِّ يف النفط نفاد يف يتمثَّل وشيك
تُقدَّر للطاقة، الدولية الوكالة تقديرات ووفق االستغالل. وسهلة الرخيصة االحتياطيَّات
الطبيعي الغاز من سنة ٦٤ الفحم، من سنة ١٤٢ ب ٢٠١٤ عام يف املؤكدة االحتياطيَّات
العاَلم يحتاج الخصوص، وجه عىل بالنفط يتعلق فيما ذلك، ومع النفط. من سنة و٥٤
الطَلب ملواكبة سنوات ٥ كل السعودية العربية اململكة بحجم جديد نفطي إقليٍم إيجاد إىل
للنفط العاَلمي اإلنتاج العالم يف السيارات إنتاج فيه يَتجاوز الذي الوقت يف النفط، عىل
سوف الطاقة عىل البرشي الطلب لتلبية .(٢٠١٣ السيارات، لصانعي الدولية (املنظمة

ييل: مما الدولية الطاقة وكالة وتُحذِّر رضورية. البدائل تُصبح

به. امُلعلقة واآلمال عات التوقُّ تلبية عَدم لخَطر العاملي الطاقة نظام يتعرَّض •
السياسية الجهود ولكن للتفاؤل، سببًا والكفاءة التكنولوجيا يف التطورات تمنحنا •

األفضل. نحو الطاقة مؤرشات لتغيري رضوريًة امُلستمرة
،٢٠٤٠ عام بحلول ٪٣٧ بنسبة الطاقة عىل العاَلمي الطَلب ينمو أن امُلقرِّر من •
أقلُّ امُلتنامي العاَلم واقتصاد سكان تعداد تنامي إىل ِنسبة التنمية مسار ولكن
للطاقة، الدولية (الوكالة السابق يف عليه كان ا ممَّ الطاقة استخدام يف كثافًة

.(٢٠١٤

والغاز النفط صناعات يف السابقني التنفيذيِّني امُلديرين كبار أحد دنلوب، إيان يشري
آخر قصوٍر إىل املناخ، بشأن عاِجلة إجراءاٍت التخاذ الحاليِّني الدُّعاة وأحد الدولية والفحم
«للُحصول ككل: العاَلمية الطاقة بتوليفة يتعلَّق واسع نطاٍق عىل به ُمعرتَف وغري خطري
ذلك، ومع ُمجتمعنا. يُحرِّك ما هو الطاقة فائض الطاقة. بذْل من بدَّ ال الطاقة، عىل
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إجمايل استهالك الطاقة العا!ي حسب ا!صدر (٢٠١٣)

الوقود األحفوري ٧٨٫٤٪

الطاقة النووية ٢٫٦٪

الفحم

البرتول

الطاقة ا4تجددة

٪١٩

الغاز الطبيعي

مصادر الطاقة ا!تجددة

الكتلة الحيوية التقليدية ٩٪ 
الحرارة الحيوية ٢٫٦٪

اإليثانول ٠٫٣٤٪
وقود الديزل الحيوي ٠٫١٥٪
توليد الطاقة الحيوية ٠٫٢٥٪

الطاقة ا4ائية ٣٫٨٪
طاقة الرياح ٠٫٣٩٪

التسخN/التربيد الشميس ٠٫١٦٪
الطاقة الشمسية الكهروضوئية ٠٫٠٧٧٪

الطاقة الشمسية ا4ركزة ٠٫٠٠٣٩٪
الحرارة األرضية ٠٫٠٦١٪

الكهرباء الحرارية األرضية ٠٫٠٤٩٪
طاقة ا4حيط ٠٫٠٠٠٧٨٪

تقرير ،REN21 شبكة (املصدر: املصدر. حسب العاَلم، يف الطاقة استهالك إجمايل :2-3 شكل
(.٢٠١٤ لعام امُلتجددة للطاقة العاملية الحالة

استثمارات عىل الطاقة (عائد امُلنتَجة الطاقة إىل امُلستهَلكة الطاقة نسبة انخَفَضت فقد
الطاقة استثمارات عىل طاقة عائد إىل نحتاج إننا دنلوب يقول .(٢٠١٤ (دنلوب، الطاقة)»
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الجديدة النفط عوائد تصُل صناعية. حضارة أيِّ عىل للحفاظ واحد إىل عرشة حوايل بنسبة
الصخري الزيت مثل تقليدية غري مصادر تُنتج واحد. إىل وعرشين خمسة حواَيل نسبة إىل
من وحدٍة لكل بكثرٍي أقل صافية طاقة سوائل، إىل الفحم وتحويل القطرانية والرمال
تَعتمد الذي الحديث االقتصاد عىل للحفاظ املطلوبة الطاقة نصف حوايل وفقط الجهد،
يف هي وال العاَلم، يف الطاقة لنُدرة حالٍّ املصادر هذه تُعترب ال باختصار، الحضارة. عليه
قد التكنولوجي ر التطوُّ أن من الرغم عىل امُلتجدِّدة، الطاقة ملصادر الحالية الثمرة الواقع،

أدائها. من يرفع
القضية هي الوفرة قضية تكون لن األحفوري، الوقود إىل فبالنسبة ذلك، ومع
املناخ تغريُّ مع امُلجتَمع تفاُعل كيفية ستكون بل والعرشين، الحادي القرن يف الحاسمة

السادس). (الفصل األطفال من كامل لجيٍل البطيء م التسمُّ ومع الخامس) (الفصل

الضخمة بَصمتنا

هذه تعمل املوارد. عىل امُلتزايد للطلب املشرتك التأثري العاَلمية البصمة شبكة تِصف
القدرات «تجاُوز آثار لتوثيق ٢٠٠٣ عام منذ العالم أنحاء جميع يف األكاديمية املجموعة
أكثر وطاقًة وغذاءً موادَّ األرض من يأُخذُون البرش أنَّ يَعني ما وهو العاملي»، البيئية
.(٢٠١٦ العاملية، البصمة (شبكة الطويل املدى عىل تجديده أو توفريه تستطيع ا ممَّ
اإلفراط تأثري ر يُصوِّ الذي (3-3 (شكل الصغري بشعارها العاملية البصمة شبكة تشتهر

كوكبنا. ملخزونات البرشية استخدام يف
لتوفري كوكب ١٫٦ يُعادل ما اليوم البرشية «تَستخِدم للطبيعة: وايتيل صندوق يقول
سنٍة إىل اآلن تحتاج األرض أنَّ يعني ما وهو نفاياتنا. والمتصاص نستخِدمها التي املوارد
فة امُلخفَّ املتحدة األمم سيناريوهات تُشري السنة. يف نَستخدمه ما تجديد إلعادة أشهر وستة
القرن ثالثينيات فبحلول الحالية، واالستهالك السكان ات مؤرشِّ استمرار حالة يف أنه إىل
موارد. من نحتاجه ما لتوفري أرض كوكبي يُعادل ما إىل سنحتاج والعرشين، الحادي

فقط.» واحد كوكب سوى لدينا ليس بالطبع، ونحن
موارد إىل النفايات تحويل من أرسع نفايات إىل املوارد تحويل أن من ُمحذًرا ويُرِدف
البرش جميع عليها يعتمد التي املوارد ويُرِهق البيئية»، للقدرات «تجاوز حالة يف يضُعنا
املوارد عىل رصاعاٍت نشوب يف أيًضا البيئية القدرات تجاوز «يُساهم األرض: عىل والحياة
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كم عدد الكواكب التي تحتاجها البرشية لتلبية احتياجاتها؟
بة

لو
ط

ا3
ة 

ضي
ألر

ب ا
اك

كو
 ال

دد
ع

البصمة البيئية

٢٫٥

٢

١٫٥

١

٠٫٥

٠
١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠

الوضع كما هو عليه اآلن
يوم تجاوز موارد األرض:

٢٨ يونيو، ٢٠٣٠

عام

انخفاض انبعاثات الكربون بنسبة ٣٠٪
يوم تجاوز موارد األرض:

١٦ سبتمرب، ٢٠٣٠

شبكة (املصدر: احتياجاتها؟ لتوفري البرشية تحتاجها التي الكواكب عدد كم :3-3 شكل
(.www.footprintnetwork.org .٢٠١٦ العاملية، البصمة

عادة أنه كما أخرى، إنسانية ومآٍس وأمراٍض مجاعاٍت وحدوث جماعية وهجرات وحروب
الفقراء.» عىل أكرب تأثري له يكون ما

بال الكوكب يسحقون من هم األفراد، أو املدن أو البلدان من سواء األثرياء، إن
يحتاجها التي املوارد كمية أضعاف ستة أو خمسة املتوسط يف ويَستهلُكون اكرتاث،
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َمطالبهم بسبب للخطر الحضارة ُمستقبل يُعرِّض من أكثر أنهم كما الفقري. الشخص
االجتماعية السلسلة من األدنى الطرف يف يقعون الذين عدًدا األكثر البرش وليس الِرشهة،
أو السعودي املواطن فإن للطبيعة، وايتيل لصندوق الوطنية للُمقارنات وفًقا واالقتصادية.
الرواندي أو الكيني املواطن من أكثر موارد يَستهلك املثال، سبيل عىل العادي، اإلماراتي
والبلجيكيُّون والدنماركيون األمريكيون املواطنون يَستهلك بينما ضعًفا. عرش أحد بنحو
والسويرسيُّون واألملان أضعاف، سبعة والكنديون األسرتاليون ويستهلك أضعاف، ثمانية
عىل يقع الذين هم املواطنون فهؤالء ثمَّ ومن أضعاف؛ خمسة واليابانيون والربيطانيون
بفْرط يتَّسم نظاٍم من وتحويله العاَلمي النظام لقيادة األكرب املسئولية عبء عاتقهم
استخدام وإعادة تدوير وإعادة ترشيد نظام إىل والتلوُّث، النفايات وفرط االستهالك

املوارد.

البيئي االنهيار

واملياه النَّقي الهواء مثل البيئية، الخدمات وتدهور واالنقراض املوارد ندرة تُؤدِّي
احتمال إىل العلماء من العديد نظر يف ذلك، إىل وما الصحية الطبيعية واملساحات
األطروحة هي هذه كانت وقد الفعيل. انقراضها يكن لم إن الحديثة، الحضارة انهيار
النجاح» أو اإلخفاق املجتمعات تحقق كيف «االنهيار: دايموند جارد لكتاب األساسية
بني مشرتكة عوامل ثمانية فيه حدد والذي ،٢٠٠٥ عام يف صَدر الذي (٢٠٠٥ (دايموند،

املايض: يف أخفقت التي والحضارات الحديثة الحضارة

املوائل. وتدمري الغابات إزالة (١)
الرتبة). خصوبة وفقدان امللوحة، (التعرية، الرتبة مشكالت (٢)

املياه. إدارة مشكالت (٣)
الحيوانات. صيد يف اإلفراط (٤)
األسماك. صيد يف اإلفراط (٥)

املحلية. األنواع عىل الدخيلة األنواع تأثري (٦)
السكانية. الزيادة (٧)

البيئة. عىل التأثري من الفرد نصيب زيادة (٨)
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بسبب الحديث السياق يف سوءًا يزداد الوضع هذا أن من دايموند حذَّر ذلك، ومع
الطاقة نقص وكذا البيئة، يف اإلنسان يُحدثهما اللذَين السموم وتراكم املناخي التغريُّ
األرعن تدمرينا (أي لألرض الضوئي التمثيل ُقدرة عىل البرشي االستخدام هيمنة وتزايد

… العاَلم) يف واملراعي للغابات
تدمري عىل القدرة لديهم البرش أن فكرة استيعاب يف صعوبًة الناس من الكثري يجد
األستاذ رشامسكي، جون اقرتح احتياجاتنا. توفري عىل قادرة غري يجعلها حدٍّ إىل بيئتنا
الذي األرض عىل الطاقة توازن فريقه درس حيث ذلك، ر لتصوُّ طريقًة جورجيا، بجامعة
باملعدالت واألشجار النباتات تدمري واصلنا إذا أنه إىل وخلصوا النباتية. الحياة تُمثله
األرض يف تفكر أن «يُمكنك رشامسكي: يقول للخطر. وجودنا ذلك فسيُعرِّض الحالية،
يف الشمس طاقة تَُخزَّن السنني. مليارات مدى عىل شديد ببطء تشحن كانت كبطارية
مما بكثرٍي أرسع بشكٍل الطاقة تلك يستنزفون البرش ولكن األحفوري، والوقود النباتات
جيجا ١٠٠٠ حوايل األرض لدى كان عام، ألفي منذ أنه الباحثون يعتقد تجديده.» يُمكن
النشاط قلَّل الحني، ذلك ومنذ نباتي. كربون شكل يف امُلخزَّنة الطاقة من طن) (مليار طن
هذه نَعكس لم «إذا قائًال: رشامسكي يُحذِّر النصف. إىل الضخم االحتياطي هذا البرشي
إىل الحيوية» الكتلة «بطارية فيها غ تُفرَّ نقطٍة إىل النهاية يف نِصل فسوف ات، املؤرشِّ
.(٢٠١٥ وآخرون، (رشامسكي احتياجاتنا» تأمني عىل قادرًة فيه األرض تعود لن ُمستوى
البيئي االنهيار إنَّ يقول الذرة» علماء «نرشة مجلة يف توريس فيل األخالق عالم كتب
وحاليٍّا» واضًحا «خطًرا باعتباره الحراري واالحتباس النووية األسلحة جانب إىل موجود
البيولوجي ع التنوُّ فقدان تداعيات تكون أن «يُمكن توريس: يقول اإلنساني. املستقبل عىل
التنوع فقدان يُعدُّ … النووي الرصاع حتى أو املناخ، تغريُّ من عة امُلتوقَّ تلك مثل شديدًة
االنهيار شفا إىل املجتَمعات دفع خالل من سيعمل للتهديد»، ُمضاعًفا «عامًال البيولوجي
الحكومية الفاعلة الجهات بني تماًما جديدة رصاعات وإشعال القائمة النزاعات تفاقم عىل

.(٢٠١٦ (توريس، اإلرهاب» فتيل يُشعل أن حتى يُمكنه الواقع، ويف الحكومية. وغري
قائَلني: إيرليش وآن بول السكان عاِلما يُعلق امُلعارصة، العاملية ات للمؤرشِّ تحليلِهم يف

العاَلمي (املجتمع لإلنسانية العاملية الحضارة تتعرَّض مرة، وألول اليوم …
جزءًا بأخرى أو بدرجٍة جميًعا نُعتَرب الذي تكنولوجيٍّا وامُلتقدِّم الرتابط امُلتزايد
البرشية تجد البيئية. املشكالت من مجموعة بسبب باالنهيار للتهديد منه)
النطاق»، واسع انتحاري «عمل بأنه تشارلز األمري وصَفه فيما ُمتورِّطة نفسها
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جون املتحدة اململكة لحكومة العلميِّني امُلستشارين كبري وصفه ما مواَجهة يف
وإيرليش، (إيرليش البيئية. املشكالت من الكاملة» «العاصفة ب بيدنجتون

(٢٠١٣

حرٍب حدوث حالة يف حتميٍّا سيكون االنهيار أن إىل إيرليش وآن بول العاملان يشري
م التسمُّ خالل من نفسه بالقْدر يحُدث أن يُمكن ولكنه كربى، مجاعاٍت أو ُصغرى نووية
كما البقاء. يف عليها نعتِمد التي الرئيسية اإليكولوجية للنظم املجمع والفشل العاَلمي
تمَّ وقد املشكالت، هذه كل من وتكراًرا مراًرا اإلنسانية حذَّروا قد العلماء أنَّ إىل يُشريان
أسئلة تطرح الحكومات من العديد تزال ال لذلك، نتيجة أيًضا. وتكراًرا مراًرا تجاهلُهم
السكان حجم تقليل يُمكننا «كيف من بدًال شخص؟» مليارات عرشة نُطعم «كيف مثل

احتياجاتنا؟» ر تُوفِّ أن األرض معها تستطيع بنسبة
وتقديم بالتعبئة امُلجتَمعات قيام عىل األدلَّة من الكثري يُوَجد «ال قائَلني: واختتما
لألجيال حقيقيٍّا كارثيٍّا تهديًدا وتُمثل تدريجيٍّا تُسوء التي الظروف مُلجابهة التضحيات
لتجنُّب ة بشدَّ نحتاجه الذي بالضبط هو التعبئة من النوع هذا أن نرى، ولكنَّنا القادمة.

االنهيار.» وقوع

التعدين؟ نهاية سنَشهد هل

واملعادن. الطاقة من األرض احتياطيات استنفاد ينتهي أن يف أمل هناك ذلك، ومع
يستخرجون البرش كان للَحضارة. األساسية الركائز أحد هو الزراعة، جانب إىل فالتعدين،
األدوات، لصناعة الصوان حَجر من بداية السنني، من اآلالف لعرشات األرض من املعادن
إىل أفضت التي املعادن إىل وصوًال الفخار، لصناعة والطني للطالء، الرصاص وأكسيد
عرشة حوايل باستخراج نقوم الحايل، الوقت يف والكمبيوتر. والحديد الربونز عصور
(٢٠٠٨ والتنمية، االقتصادي التعاون (منظمة عام كل املعدنية الخامات من طن مليارات
الكيميائية وُمكوِّناتهم واملياه والرتبة الصخور من أكثر) (أو طن مليار ١٠٠٠ حوايل وننقل
صدمٍة بمثابة األمر يكون قد لذلك .(٢٠٠٢ للبيئة، املتحدة األمم (برنامج بذلك للقيام

التعدين. نهاية يَشهد قد والعرشين الحادي القرن أنَّ إىل ننُظر عندما
ألحد النهاية نقطة سيضعون من هم سياسيُّوهم وال الُخرض ون امُلحتجُّ يكون لن
ستكون بل بالتعدين، امُلشتغلني بعض م يتوهَّ قد كما وأهميًة ِقدًما التقنية فنوننا أكثر

العاَلم. نساء
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سكَّان عدد من بالحدِّ الرجال، إىل العودة دون بالفعل، القرار النساء اتَّخذت لقد
امُلطَلقة القيمة حيث من ببطء النمو يف ُمستمر نفسه السكان عدد أن حني يف العاَلم.
األطفال عدد (أي الخصوبة فإن املواليد)، عدد زيادة وكذا الناس أعمار لطول (نتيجة
وهو تقريبًا. وامُلجتمعات األمم كل يف وفعليٍّا قارٍة كلِّ يف تتناَقص امرأة) لكل املولودين
اإلناث تتَِّخذها التي الفردية القرارات من املليارات يضمُّ ُمعَلن غري عاَلمي إجماع نتيجة
ومزيد صحية ورعاية نظيفة ومياه ومهنة ودخٍل ذاتي وتمكني تعليٍم عىل يحصلن عندما
عدد انخَفض املتحدة، لألمم وفًقا أمانًا. أكثر وبيوت والقمع والعنف الفقر من التحرُّر من
سيقرتب ما ورسعان الحارض، الوقت يف ٢٫٤ إىل السبعينيات يف ٤٫٤ من امرأٍة لكل األطفال
اآلثار العارش الفصل سيَستكِشف القرن. منتَصف يف صفر) يبلغ سكاني نمو (أو ٢ من
نحن الحايل، الوقت يف ذلك ومع البرشية. واألنواع الحضارة بقاء عىل ر التطوُّ لهذا الجذرية

مواردنا. استخدام إىل بالنسبة ذلك يعنيه فيما النظر إىل بحاجة
إنجاب عدم وحتى بل أطفالهن، عدد لتقليل النساء اتَّخذته الذي العاَلمي القرار إنَّ
والعرشين الحادي القرن أواخر إىل منتَصف من ما وقٍت يف أنه يعني اإلطالق، عىل أطفال
بطيء تراجع سيبدأ الحظ، وببعض ثمَّ ومن السكَّاني»؛ النمو «ذروة إىل العاَلم سيصل
أما األقل، عىل الحكيم السيناريو هو هذا استدامة. أكثر مستوى إىل األعداد يف وثابت

الرابع. الفصل يف فسنُناقشه البديل
الجديدة واملواد املعادن عىل الطلب أن ببساطة، السكاني» النمو «ذروة تعني
التي املعادن جميع ألن وذلك محدوًدا؛ طلبًا سيُصبح الخام املوارد من امُلستخَرجة
إىل االضطرار من بدًال نفاياتنا. مجاري يف بالفعل موجودة تقريبًا البرشية تحتاجها
والَخبَث املعدنية والخامات والرتبة الصخور من طنٍّ ٣٠٠ إىل يصل ما وُمعالجة نقل
للحصول النفايات مجاري غربلة يُمكننا النقي، املعدن من أقل أو واحًدا طنٍّ الستخراج
من أيٍّ أو وامَلنجنيز والقصدير والزنك واألملنيوم والنحاس كالحديد نَحتاجه، يشءٍ أيِّ عىل
التقنيات من مجموعٍة باستخدام املحمولة، هواتفنا يف املوجودة األربعني الناِدرة املعادن
املنتجات صانعي إنَّ بل حاليٍّا. التطوير قيد الشمسية األفران تقنية مثل رة، امُلتطوِّ الحديثة
إىل يلجئون سوف األرجح عىل اللَّوحي، الكمبيوتر وأجهزة املحمولة الهواتف مثل دة، امُلعقَّ
منها الكثري يُعترب التي املعدنية مكوناتها تدوير إعادة سهولة يضمن بشكٍل تصميمها
بأخرى القديمة أجهزتهم عن االستعاضة عىل امُلستهلكني يشجعون قد كما وُمكلًفا، نادًرا
ا حادٍّ انخفاًضا يشهد عالٍم يف املهد». إىل املهد «من التصنيع باسم يعرف ما وهو جديدة،
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الواقع يف التعدين» «لوقف الِفعلية التعليمات ستأتي الجديدة، الخام املواد عىل الطَلب يف
عىل الدامغة األدلة لديهم ستجتمع بعدما الرشكات، يف وامُلساِهمني الحسابات مسئويل من
ستقوم ثمَّ ومن جديد؛ من استخراجها من ربحيَّة أكثر املوجودة املعادن تدوير إعادة أن
املوارد». معالجة «إعادة كرشكات برسعٍة نفسها توصيف بإعادة الذكية التعدين رشكات
تُسبِّب التي البرشية األفعال أكرب إلحدى حدٍّ وضع إىل أيًضا التعدين نهاية ستُؤدِّي
امللوثة واملياه واألحماض والصخور الرتبة من طنٍّ تريليون حواَيل تُطِلق والتي التلوث،
الربية والحياة والبحريات باألنهار رضًرا يُلحق ما وهو البيئة، يف سنويٍّا السامة واملعادن
تدوير إعادة وراء املنطق إن اإلنسان. ة وصحَّ الغذاء وسالمة املعيشية والبيئة والهواء
ُفَرص من وتزيد كبرية، صحية فوائد إىل تؤدِّي إنها بل فحسب، اقتصاديٍّا ليس املعادن

الطبيعي. للعاَلم العبَثي للتدمري نهايًة وتضع بقائنا
ألكثر امتدَّت والتكنولوجيا اإلنساني التاريخ من حقبًة ستُنهي التعدين» «نهاية إن
ما وهو االستخراج». «عرص محلَّ االستخدام» إعادة «عرص ليحلَّ عام، آالف ستة من
نتعلَّم أن أرْدنا إذا يحُدث أن يجب الذي البرشي والفكر السلوك يف التحوُّل نوع ح يُوضِّ
عها يتوقَّ التي الكوارث أنواع نتجنَّب أن أردنا وإذا لكوكبنا، الواضحة الحدود ضمن العيش

اآلن. والباحثني العلماء من الكثري

النُّدرة حدوث تفادي

ُمستويات، عدَّة عىل واإلنسانية الحضارة ُمستقبَل يُهدِّد املوارد استخدام يف اإلفراط
النُّظم تدهور خالل ومن م، والتسمُّ للتلوُّث والبرش الكوكب من كلٍّ تعريض خالل من
والغالف الحية والكائنات والغابات والرتبة العذبة املياه ذلك يف بما الحيوية، الطبيعية
النُّدرة، تُولِّده الذي والسيايس االقتصادي االستقرار عدم خالل ومن وامُلحيطات، الجوي

تُشعلها. التي والرصاعات
املنظور من — الشحيحة املوارد توفري أو اقتصاد فن — التوفري إىل يُنَظر ما غالبًا
والتي السابقة، األجيال لدى واملحبوبة العتيقة الفضائل من كواحدٍة الحديث اإلرسايف
كانت فقد أبًدا، ترتاجع لم أهميتها ولكن والعرشين. الحادي القرن يف أهميَّتُها تراَجَعت
اتنا َجدَّ أدركْت لقد اإلنسانية. والحضارة املجتمع لبقاء أساسية مهارًة زالت وما دائًما
لنصائحهن. ونستجيب حذوُهنَّ نحذَو أن لنا األفضل ومن للبقاء، رضوري التوفري أن
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فإنَّ وبامِلثل، باَدت، ما غالبًا القْحط أليام طعاًما تدَِّخر لم التي السابقة فامُلجتمعات
ُمستقبلها. عىل عمياء مقامرًة تُقامر مواردها حدود تتجاَهل التي الحديثة املجتمعات

يف اإلفراط عن عوًضا تطبيقها يُمكن وُمرِبحة عملية بدائل هناك الحظ، لُحسن
للبيئة، املتحدة األمم لربنامج والتابع باملوارد املعني الدويل الفريق يُقدم املوارد. استخدام
بعض يف يُعَرف ما أو االقتصادي النمو عن املوارد «فصل» ل قوية حجًة آخرين، بني من
باملوارد، املعني الدويل (الفريق املواد» استخدام من الحدِّ عىل املبني «االقتصاد ب األحيان
دون ُممكنًا امُلستمر النمو فيه يكون اقتصاد خلق أسايس بشكٍل هذا ويعني .(٢٠١١
واملياه واألخشاب واملعادن الطاقة مثل املادية املوارد استهالك يف النمو عىل كليٍّا االعتماد
مقابل اإلجمايل، املحيل الناتج أو الثروة، من املزيد توليد يعني ما وهو ذلك، إىل وما
املوارد، استخدام يف أكربَ تقنية كفاءٍة تحقيق عىل هذا ويَعتِمد للموارد. أقلَّ استهالٍك
إليجاد أدِمغِتنا واستخدام اإلمكان، قْدر ٪١٠٠ يُقارب بما املادية املوارد تدوير إعادة وعىل
املوارد أو نادرًة تُصبح ألن طريقها يف التي القديمة املوارد عن لالستعاضة أفضل طُرٍق
التقليدية األمثلة ومن املناخ. وتغريُّ التلوُّث مثل فيها مرغوٍب غري جانبية آثاًرا تُنِتج التي
والطاقة والجزر واملدِّ الرياح طاقة —مثل النظيفة امُلتجدِّدة الطاقة إحالل الفصل عىل
الرغم (عىل والغاز والنفط الفحم مثل األحفورية الطاقات محلَّ والبيولوجية— الشمسية
واملواد املعادن عىل كبريًا طلبًا تفرض «نظيفة» أنها يُزَعم التي الطاقات هذه أن من
من الصناعات إحدى تستفيد حيث الصناعية»، «اإليكولوجيا هو آخر مثال ة وثمَّ النادرة).
إىل وتحويلها النفايات من التخلُّص إىل يؤدِّي مما أخرى، صناعة عن الناتجة «النفايات»
املواد بجمع امُلصنِّعون يقوم حيث للمنتجات» الجيدة «اإلدارة هو الثالث واملثال أموال.
مما القديمة، املنتجات نفايات مجرى من جديدة منتجاٍت لُصنع إليها يحتاجون التي

املهد. إىل املهد من حياٍة دورة يخلُق
الزراعة مثل تقنيات باستخدام تُربة بدون الغذاء إنتاج هو الفصل عىل ُمهم مثال
وتربية املحاصيل لزراعة الحيوية والثقافات (أكوابونيك) املركَّبة املائية والزراعة املائية
ا جدٍّ قليلة كميٍة إىل وتحتاج تربة إىل تحتاج ال بطُرق والربوتينات واألسماك الحيوانية الثروة
وامُلغذِّيات املاء من كٍل تدوير تُعيد ألنها الحرشية؛ وامُلبيدات الصناعية واألسمدة املاء من
من إليه يحتاج ما قْدر يزرع أن للعاَلم هذا سيُتيح النظافة. شديدة إنتاٍج وسائل وتستخِدم
وامُلحيطات الطبيعية واملساحات الرتبة عىل كبري بشكٍل البرشي التأثري تقليل مع الغذاء
السابع.) الفصل يف مذكور التفاصيل هذه عن (املزيد الربية. واألنواع العذبة واملياه
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من كلٍّ لدى الة فعَّ تقنيات بالفعل «تُوَجد أنه إىل باملوارد املعني الدويل الفريق يخلُص
ولتحقيق للموارد الكثيف االستخدام من كبري بشكٍل للتقليل وامُلتقدِّمة النامية البلدان
.(٢٠١٤ باملوارد، املعني الدويل (الفريق اإلمكان» قْدر املوارد الستخدام امُلطَلق الفصل

تنمية إىل نحتاج املادية، املوارد عىل اعتمادنا فيه نُقلل الذي الوقت نفس يف
واألدب، والرتفيه، والعلوم، الفن، مثل البرشي؛ العقل عىل يعتمد الذي االقتصاد جانب
ووسائل واإلنرتنت، امُلتعدِّدة، والوسائط والتصميم، املعلومات، وتكنولوجيا والربمجيات،
إىل وما والرياضة، والخدمات، والسياحة، والثقافة، الرعاية، وِمَهن االجتماعي، التواُصل
والتنمية، االقتصادي التعاون (منظمة املعرفة» عىل القائم «االقتصاد هذا سيكون ذلك.
يف الوظائف مصدر هو الغاِلب يف (٢٠١٣ (كانينجهام، اإلبداعي» «االقتصاد أو (١٩٩٦
أنه كما القديم»، «االقتصاد من أقلُّ مادية بصمٌة االقتصاد من النوع ولهذا امُلستقبل.
نموِّه إمكانات يَحدُّ ال يشء، كلِّ وقبل املناخ، تغريُّ عىل بكثرٍي أقلَّ خطًرا أو تلوُّثًا يُحِدث
االقتصاد من النوع هذا إمكانيات النظرية، الناحية فمن نفسه. البرشي العقل حدود سوى

… لها حرص ال

فعله؟ علينا يجب الذي ما

والبالستيك واألخشاب واملعادن املياه وخاصة نادر، هو ما كل تدوير إعادة (١)
البناء. ومواد واملنسوجات وامُلغذيات الغذائية واملواد

االجتماعية وجاذبيتها التدوير إعادة اقتصاديات تحسني هو «الحل التطبيق: كيفية
التي والحوافز تدويرها امُلعاد املنتجات عىل امُلستهلكني طلب تعزيز بني املزج خالل من
خالل ومن والتعليم، العامة التوعية خالل من ذلك تحقيق ويُمكن الحكومة. تُقدِّمها
الرضيبي. النظام خالل ومن والتطوير، البحث خالل ومن لنجاحاتها، الصناعة تسويق
إىل املهد «من والتصنيع الصناعية» «اإليكولوجيا مثل مناهج واعتماد تشجيع يِجب كما

السادس).» (الفصل واسع نطاق عىل املهد»
عىل الرتكيز خالل من املادية املوارد ومحدودية االقتصادي النمو بني الفصل (٢)
العقل عن تنتج التي وامِلَهن املنتجات ويف املعرفة»، عىل القائم «االقتصاد يف النمو تحقيق

ينضب. ال الذي وخياله يهدأ ال الذي البرشي
يعود حالٍّ باعتباره الحل هذا والصناعة الحكومة تُعزِّز أن بدَّ «ال التطبيق: كيفية
يُمكن والذي والعرشين، الحادي القرن يف لالقتصاد بالنسبة األطراف جميع عىل بالنفع
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مطالبنا تقليل عىل يعمل نفسه الوقت ويف والوظائف االقتصاد نمو يف استمراًرا ق يُحقِّ أن
الكوكب.» هذا عىل املادية

الدعم. وإلغاء الحقيقية، قيمتها يُناسب بما الطبيعية املوارد تسعري (٣)
التناُقض عىل للقضاء الحكومات عىل املواطنون يضغط أن «يِجب التطبيق: كيفية
استخدامه)، إهدار عىل يُشجع ما (وهو األحفوري الوقود دعم مثل سياساتها، يف ل امُلتأصِّ

استخدامه.» من الحدِّ طريق عن املناخ تغريُّ من الحدِّ محاولة نفسه الوقت ويف
«التنقيب» ب ذلك عن واالستعاضة للنفايات الدائم اإللقاء من التدريجي التخلُّص (٤)

النفايات. مجاري يف
حاجة هناك تكون قد رضوري. االقتصادية اإلشارات «تبادل التطبيق: كيفية
النفايات من التخلُّص من للحد العقوبات وتغليظ القوانني وتشديد الرسوم زيادة إىل
لتشجيع واجتماعية نقدية حوافز إىل حاجة هناك تكون قد التلوث. من والحد وإلقائها

االستخدام.» وإعادة التدوير إعادة
وطاقة الشمسية الطاقة مثل امللوِّثة؛ غري امُلتجدِّدة للطاقة التدريجي اإلحالل (٥)
الثوريوم وقود ودورة الطحلبي والوقود الجوفية الحرارية والطاقة والجزر واملد الرياح

األحفوري. الوقود محل النووي،
خالل: من برسعة التحوُّل هذا لتحقيق وسيلة أفضل هو «السوق التطبيق: كيفية
عىل الطَلب زيادة إىل يؤدي مما املستهلك وتوعية الكربون، انبعاثات ُمقايضة أنظمة
ل التحوُّ عىل (لتحفيزهم األحفوري الوقود رشكات يف االستثمارات وسحب النظيفة، الطاقة
رصامًة أكثر بيئية قيوٍد وتطبيق الدعم، وإلغاء امُلتجدِّدة)، الطاقة مصادر استخدام إىل

إلخ.» … التلوُّث عىل عقوباٍت وفْرض واالستخراج، التعدين عىل
ُمكثَّفة حرضي غذائي إنتاج بنُظم الزراعة من كبري جزءٍ عن االستعاضة (٦)

الطحالب. وزراعة املائي باالستزراع يد الصَّ عن واالستعاضة وُمستدامة،
والسابع.» الثاني الفصل «انظر التطبيق: كيفية

والرتبة والغابات العذبة املياه واستعادة إدارة حول العاَلمي التعاون تعزيز (٧)
وامُلحيطات. الطبيعية واملساحات

اإلنرتنت، عرب املعرفة وتباُدل أكرب، ومحيل وطني تعاون «تحقيق التطبيق: كيفية
املزارعني.» بني فيما املعلومات وتباُدل الدولية، واالتفاقيات املتحدة، األُمم ووكاالت

وتربية البرشي، السكاني النموِّ من للحدِّ وتمكينهنَّ باملوارد النساء تزويد (٨)
أفضل. بشكٍل وتعليمهم األطفال
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األرسة. وتنظيم املرأة وتمكني الصحية والرعاية التعليم «تعميم التطبيق: كيفية
عرب وأيًضا واملحلية، والوطنية العاَلمية املستويات عىل تعاُوني بشكٍل ذلك توفري يُمكن
تتمتَّع التي الوطنية للحدود العابرة والرشكات االجتماعي التواُصل ووسائل اإلنرتنت

باملسئولية.»
استثمار وإعادة الغذاء، ذلك يف بما املوارد، جميع استخدام عىل رسوم فرض (٩)
واملراعي، الصحراوية، والهوامش وامُلروج، الغابات، وتجديد زراعة إعادة يف األموال

الساحلية. البيئية والنظم األسماك، ومصائد
الرضائب نظام خالل من وجٍه أفضل عىل ذلك تحقيق «يُمكن التطبيق: كيفية
أقلَّ إنتاج أنظمة عىل أعىل تكلفًة تضع التي الكربون تداول تُشبه وسيلٍة طريق عن أو
والتجديد؛ التدوير بإعادة تقوم والتي كفاءًة األكثر األنظمة وتُكافئ مستدامة، وغري كفاءة
التي األسعار ات مؤرشِّ امُلزارعون ى يتلقَّ أن الرضوري من ل. التحوُّ عملية تُشجع ثمَّ ومن
ُمعالجة إعادة عىل املعادن عن بني امُلنقِّ تشجع وكذا املتجددة، الزراعة إىل ل التحوُّ ل تُسهِّ

املعادن.»
األرض كوكب عىل مواطن كل يفهم أن لضمان مجاني عاملي تعليٍم تأسيس (١٠)

بها. واالعتناء تدعمه التي الحيوية األرض وموارد نُُظم عىل الحفاظ إىل الحاجة
وعٍي إىل حاجة تُوَجد فبالفعل املستدامة، التنمية أهداف بني «من التطبيق: كيفية
يف أيًضا حاسًما دوًرا سيلعب إنه بل فيه، مرغوب أمر مجرد ليس التعليم بأن عاملي
الحياة َقيد عىل لبقائنا أسايس ْرشط ولكنه رفاهية، ليس اني املجَّ التعليم اإلنساني. املصري
أكرب.» برسعٍة تتقدَّم اني املجَّ م امُلعمَّ التعليم ذات فالبلدان والعرشين؛ الحادي القرن يف

فعله؟ يُمكنك الذي ما

الطاقة. استخدام ومن الشخصية النفايات ومن املادية للموارد املنزيل استهالكك من بوعٍي قلِّل •
استدامته. ومدى تشرتيها التي وامُلنتجات الطعام تكوين يف يدخل ما عىل تعرَّف •

أو تدمريها من بدًال الطبيعية، املوارد عىل تُحافظ استهالكية وسلًعا وأنشطًة غذائيٍّا نظاًما اخرت •
األمراض. لكم تُسبِّب أن من بدًال وعائلتك أنت وتشفيك إهدارها،

اإلنرتنت عرب الحياة ونَمط للُمستهلك العاَلمية الحركة يف عاَلمي كمواطن ال فعَّ بشكٍل شاِرك •
ُمستدام. مُلستقبَل والنصائح واألفكار املعرفة لتباُدل

94



امُلَخرِّب) (اإلنسان القاهر

نُقدِّر بأننا والحكومة والصناعة واملزارعني للُمصنعني إشارة إلرسال كُمستهِلك قوَّتك استخِدْم •
يُقدمونها. الذين أولئك سنُكافئ وبأنَّنا امُلستدامة والخدمات السلع

ُملتزمون أنهم كالمهم) فقط (وليس أعمالهم تُثبت الذين السياسيِّني لدعم كناخٍب قوَّتك استخِدم •
امُلستدام. املعريف االقتصاد بتطبيق

ما بقْدر وامُلحيطات الربية والحياة والغابات والرتبة واملاء النقيَّ الهواء ُروا يُقدِّ أن أطفالك علِّم •
حياتهم. يُشكِّل ما هي إنها إذ والُحرية؛ الحياَة يُقدِّرون

بإعادة قم أطول، ٍة ملدَّ األشياء عىل وحافظ وأصِلْحها ُممتلكاتك من قلِّل أجدادك: مثل ِعْش •
به). (والرضا التوفري فضيلة اكتشاف وأِعد التدوير،

هوامش

(1) This is complicated, but it involvesmaybe setting price differentials
for different water uses, depending on societal priorities.
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الرابع الفصل

اف) السيَّ (اإلنسان ار اجلزَّ

أن اإلنسان عىل كان ،١٩٤٥ عام أغسطس من السادس وحتى الوعي، فجر منذ
الذرية القنبلة فيه غطَّت الذي اليوم منذ ولكن كفرد. وفاته احتمالية مع يعيش
مع تعيش أن ككل البرشية عىل يتعنيَّ كان هريوشيما، سماء شمس عىل األوىل

كنوع. انقراضها احتمالية

١٩٧٨ ملخص»، يانوس: «اإلله كيستلر، آرثر

ني صفَّ ونُظِّموا الرشسني امُلحاربني من مجموعتان ت اصطفَّ عام، ألف وعرشين خمسة منذ
جرأة، القائَدين أكثر تقدَّم القذائف. من وابًال أطلقوا ثم اآلخر ضدَّ منهما كل يقف
الرماح من بوابٍل ُقوبل ولكنه أعدائه، ملهاجمة األمام إىل وانطَلَق أتباعه، لتشجيع سعيًا
من أنيقة فنية لوحة ر تُصوِّ كثيفة. قذائف وسحقتْه أرًضا وطرحتْه جسده اخرتقت التي
امُلحاربني بني الدراماتيكية املواجهة أسرتاليا غرب بشمال كيمربيل منطقة من الصخور
قادتهم. ألحد الحزين) (أو البطويل واملوت اآلخر، عىل منهم كلٌّ قذائفهم إطالق أثناء
األصليني السكَّان فنِّ من مجهولة مرحلٍة إىل يَرجع الذي الفني، العمل أن الخرباء يَعتقد
تاريخه يرجع قد برادشو)، صخور (رسومات جويون جويون باسم تُعَرف األسرتاليني
العاَلم. يف القتال ر تُصوِّ معروفة لوحة أول تكون وقد عام ألف ٢٥ إىل ٢٠ بني ما إىل
األخرى، الجهة عىل وثمانية جهة، عىل ُمحاربني سبعة سوى يُوَجد ال أنه من الرغم عىل
بني الهومرية املواجهة صورة تداعى، قد بطويل حربي لقائد تصويرها يف اللوحة تستدعي



والعرشين الحادي القرن اجتياز

منذ لها حرص ال التي املعارك وقصص (١٢٥٠ق.م.) طروادة حرب يف وهيكتور أخيل
فجر منذ وحَده، نوِعنا يف أصيلة صفة امُلنظَّم القتال عادة بأن تُذكِّرنا وبذلك، الحني. ذلك

.(٢٠١١ األسرتالية، الصخور عىل الرسم فنون (مبادرة التاريخ
للهومو القتالية الرُّوح بأن والعرشين، الحادي القرن يف أيًضا، صارخ تذكري إنه
أكرب حاٍل كلِّ عىل اليوم املخاطر وأنَّ الذات لتدمري امُلحتَملة الطُرق أكثر أحد هي سيبيان
العاَلمي العسكري اإلنفاق بلغ املثال، سبيل عىل مىض. وقٍت أيِّ يف عليه كانت ا ممَّ بكثرٍي
السالم، لبحوث الدويل ستوكهولم (معهد دوالر تريليون ١٫٧ قيمته ما ٢٠١٥ عام يف
مليار ٥٠ حوايل بلغ الذي والزراعة األغذية علوم يف العاَلمي باالستثمار مقارنًة ،(٢٠١٦
طُرق عىل ضعًفا ٣٤ يُنِفق «نوع أنها عىل ُمعارصلإلنسانية بتعريٍف يُوحي ما وهو دوالر.

نفسه». إلطعام أفضل طُرق عىل يُنفق ا ممَّ أكثر نفسه لقتل أفضل
،١٩٤٧ عام منذ اإلنساني الوعي القيامة» «ساعة لعقارب املشئوم الزحف غزا لقد
كوسيلٍة مرة ألول الكئيبة الرمزية الساعة هذه الذرة» علماء «نرشة مجلة أنشأت عندما
الذرة»، علماء «نرشة (مجلة الُكربى العاَلم نهاية كارثة من اقرتابنا مدى إىل لتنبيهنا
واملسئولني مانهاتن»، «مرشوع يف الباحثني من مجموعة لدى الساعة فكرة بدأت .(٢٠١٥
شيكاغو «علماء اسم أنفسهم عىل أطَلُقوا وقد العاَلم، يف نووية أسلحة مجموعة أول بناء عن
حول صغرية إخبارية رسائل نرش يف بدءوا وناجازاكي، هريوشيما تدمري بعد يُّون». الذرِّ
املعروفة املجلة لتُصبح بعُد فيما اإلخبارية الرسائل هذه تطوَّرت وقد النووية، القضايا
الفنَّانة جولدسميث هايمان للمجلة املشارك س املؤسِّ دعا الذرة». علماء «نرشة باسم
.١٩٤٧ يونيو لعدد املجلَّة غالف لتصميم الذرة، علماء أحد زوجة النجسدورف، مارتيل
وقالت البرشية. عىل الوشيك النووي الخطر لتصوير الساعة النجسدورف اختارت وقد
ليست املجلة ساعة «إن اإلعالم: لوسائل للمجلة، أُخرى سة مؤسِّ وهي رابينوفيتش، يوجني
التغيريات إلبراز تهدف بل السلطة، عىل الدويل الرصاع وهبوط صعود لتسجيل مقياًسا
أو، «… النووي العرص يف البرشية فيه تعيش الذي امُلتواِصل الخطر مستوى يف األساسية
وقٍت أي يف عرشة الثانية الساعة ت دقَّ «إذا وصدق: باختصاٍر اإلعالم وسائل ذكرت كما

.(١٩٨٤ القيامة، (ساعة األمر» انتهى فقد األوقات، من
ر تَُصوِّ شيكاغو) جامعة يف الحائط عىل معلَّقة تزال ما (التي الساعة كانت األصل، يف
مرِّ عىل كذلك. الحراري االحتباس شملت األخرية اآلونة يف ولكنها وحَده، النووي التهديد
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السيَّاف) (اإلنسان الجزَّار

البرشية ِحكمة بني الهشُّ التواُزن كان بينما وترتاَجع تتقدَّم الدقائق عقارب كانت العقود،
حتى ُمتبقية دقائق سبع الساعة تعرض بدأت ،١٩٤٧ عام يف ويَنحِرس. يمتدُّ ورعونتها
يف لهم حربي رأٍس أول السوفييت اخترب عندما دقائق ثالث إىل قَفزت ثم الليل، منتصف
يف هيدروجينية قنبلة أول ببناء املتحدة الواليات قامت عندما دقيقتنَي إىل ثم ،١٩٤٩ عام
لحظر ُمعاَهدة أول بتوقيع دقيقة عرشة اثنتا إىل تراَجَعت ولكنها ،١٩٥٢ عام يف العاَلم
فرتة أقىس خالل أخرى مرة دقائق ثالث إىل قَفَزت ثم ،١٩٦٣ عام يف النووية التجارب
االتحاد انهيار مع دقيقة عرشة سبع إىل تراَجَعت ثم ،١٩٨٤ عام يف الباردة الحرب يف
بزوغ مع ٢٠٠٧ عام يف دقائق خمس إىل أخرى مرة وتقدَّمت ،١٩٩١ عام يف السوفييتي
دقائق ثالث عىل عقاربها ضبط أُعيد ،٢٠١٥ عام أوائل ويف الثاني». النووي «العرص
نارشة بنديكت، كينيت قالت .(٢٠١٦ الذرة»، علماء «نرشة (مجلة الليل منتَصف قبل
منتَصف حتى دقائق ثالث اآلن ى «يتبقَّ العاصمة: واشنطن يف صحفي مؤتمر يف املجلة،
كما الحضارة بنهاية يتعلَّق ما وهو للغاية، ُمرتفع عاملية كارثة وقوع احتمال إن الليل.
والتحديثات رقيب، أو حسيٍب بال الذي املناخي التغريُّ يُشكِّل ،٢٠١٥ عام يف نعرفها.
ال عادية غري تهديداٍت الضخمة النووية األسلحة وترسانات النووية، لألسلحة العاَلمية
بالرسعة ف الترصُّ يف العاَلم زعماء فشل لقد البرشية. وجود استمرار عىل إنكارها يُمكن
اإلخفاقات هذه وتُهدِّد امُلحتَملة. الكارثة من املواطنني لحماية املطلوب املستوى عىل أو

.(٢٠١٥ (رايس، األرض» وجه عىل شخٍص كلَّ السياسية القيادة بها ُمنيت التي
الجنس فيها سيتسبَّب التي الحضارة لنهاية املعقولة السيناريوهات معظم إن
من وغريها النووية لألسلحة النطاق الواسع االستخدام تَستحرض الواقع، يف البرشي
الشديدة للتوتُّرات كنتيجٍة يحُدث أن ح امُلرجَّ من بدوره هذا ولكن الشامل؛ الدمار أسلحة
وغريها املياه وأزمة مجاعات، من عنه ينتج وما املناخ، تغريُّ وترية تَساُرع مثل األُخرى
واألنظمة الدول وفشل الالجئني، ق لتدفُّ الكثيفة واملوجات الطاعون، وأوبئة املوارد، من
عىل ترتاكم التي الضغوط مُلختلف الرتابط وثيقَة الطبيعة السيناريو هذا ح يُوضِّ املالية.
الذاتي والتلوُّث والسابع)، الثالث (الفصالن املوارد استخدام يف لإلفراط نتيجة اإلنسانية
كل معالجة يُمكن ال ملاذا ح ويُوضِّ الخامس). (الفصل الجامح واملناخ السادس) (الفصل
الوجودي التحدي عنارصتُشكِّل كمجموعة فقط ولكن ِحَدة، عىل املشكالت هذه من مشكلة

والعرشين. الحادي القرن يف البرش يواجه الذي املركزي
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بعض عىل التغلُّب مسألة بمجرد يتعلق ال األمر أنَّ الحكيمة اإلنسانية ستُدرك
مًعا. كلها مواجهتها من بدَّ ال بل امُلنفصلة، القليلة التهديدات

هرمجدون أدوات

وعىل الزمان، أواخر يف امللوك ع تجمُّ مكان هي هرمجدون تُعترب املقدَّس، الرؤيا سفر يف
أنَّ الخرباء يعتقد حروب. أو ملعارك إشارة أو ِذكر أي يَرد لم الشائع، االعتقاد عكس
«مجيدو» بوالية وثيًقا ارتباًطا الشعبي الفولكلور يف ُمرتبطة أصبحت قد اإلنجيلية النسخة
يتحدَّث ملن أسلحة، أو ،arma كلمة مثل تماًما تبدو والتي بالعربية، مجيدو (هار التاريخية
من العديد غزاها سنة، آالف سبعة عمرها يبلغ قديمة نة ُمحصَّ مدينة وهي الالتينية)،
باعتبارها «هرمجدون» ل الشعبية الرمزية إنَّ أخرى. وأماكن ومرص سوريا من الغزاة
يف اإلنسان بتحذير الغَرض نفس كبري حدٍّ إىل أدَّت اإلنسانية، نهاية قبل األخرية املعركة
يوم ساعة فعلت كما وجوَده، تُهدِّد التي الحرب مخاطر من السابقة سنة األلفي حقبة
الُقدرة لَديهم البرش بأنَّ القائلة الحكمة عىل يَرتكز فكالهما األخرية. اآلونة يف القيامة
وسبيًال العارش)، (الفصل بديًال الكتاب هذا يُقدِّم أنفسهم. عىل القضاء عىل الفطرية

الذات. تدمري لتجنُّب
بمخزوناٍت النووية للفوىض العنان إطالق عىل التقنية الُقدرة دول ثماني تَمتلك
الدول كانت ،٢٠١٥ عام يف األسلحة». من الحد «رابطة ل وفًقا النووية، األسلحة من كبرية

هي: رسمي بشكل نوويٍّا امُلسلَّحة الخمسة

حربيٍّا. رأًسا ٢٦٠ نحو امُلجمل يف لديها وكان الصني •
حربي. رأس ٣٠٠ نحو لديها وكان فرنسا •

وقاذفة صاروًخا ٤٩٨ عىل ت نُِرشَ حربيٍّا رأًسا ١٥١٢ نحو لديها وكان روسيا •
نووي رأس وألَفي اسرتاتيجي حربي رأس بألف تحتفظ كانت أنها ويُعتَقد قنابل

تفكيكها. ع امُلتوقَّ من أخرى آالف عدة هناك وكان أخرى. تكتيكي
يبلغ ومخزون منشورة، اسرتاتيجيا حربيٍّا رأًسا ١٦٠ لديها وكان املتحدة اململكة •

رأًسا. ٢٢٥
التكتيكية األسلحة ذلك يف بما نووي، رأس ٧٧٠٠ لَديها وكان املتحدة الواليات •
تمَّ سالح و٣٢٠٠ نشط حربي رأس ٤٥٠٠ هذه وشملت وامُلخزَّنة. واالسرتاتيجية

.(٢٠١٥ األسلحة، من الحد (رابطة سحبه
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«معاهدة عىل أبًدا وباكستان، وإرسائيل الهند وهي أال نووية؛ دول ثالث ع تُوقِّ لم
والتي نووية، ترسانة تَمتلك أنها املعروف ِمن ولكن النووية»، األسلحة انتشار من الحد

بينها: من أن األسلحة من الحد رابطة تقدِّر

نوويٍّا. رأًسا ١٢٠ لديها وكان الهند •
.(٢٠١٤ ونوريس، (كريستنسن نوويٍّا رأًسا ٨٠ لديها وكان إرسائيل •

نوويٍّا. رأًسا ١٢٠ لديها وكان باكستان •

وكازاخستان بيالروسيا إن الرابطة تقول النووية، القدرة تمتلك التي الدول بني من
إىل أعادتها ولكنها السوفييتي، االتحاد انهيار بعد نووية بمخزوناٍت احتفظت وأوكرانيا
ا رسٍّ أفريقيا جنوب طوَّرت النووية. لألسلحة حائزة غري كُدَول املعاهدة عت ووقَّ روسيا
عدم معاهدة إىل أيًضا ت وانضمَّ فكَّكتْها، ثم النووية الحربية الرءوس من قليًال عدًدا
النووية األسلحة لصنع نِشط برنامج للعراق وكان .١٩٩١ عام يف النووية األسلحة انتشار
املتحدة. األَُمم ُمفتِّيش أعنُي تحت تفكيكه عىل أُجِربَ ولكنه ،١٩٩١ عام الخليج حرب قبل
األرجنتني علَّقت كما النووية، األسلحة لصنع الرسية جهودها عن طواعية ليبيا وتخلَّت

برامجها. وتايوان الجنوبية وكوريا والربازيل
الشمالية وكوريا إيران وهي أال ُمفرتَضة؛ نووية قوى ثالث سوى ى يتبقَّ ال وبذلك
.١٩٥٧ عام يف املتحدة الواليات بمساعدة النووية للطاقة برنامجها إيران أطلقت وسوريا.
النووية الطاقة استخدام يف الجديد النظام استمرَّ ،١٩٧٩ عام يف اإليرانية الثورة بعد
يكون ربما ذلك، ومع عقائدية. أُسس عىل األسلحة بناء وعاَرض السلمية، لالستخدامات
«إيران أنَّ إىل األمريكية املخابرات مصادر خلصت ٢٠١٢ عام وبحلول ، تغريَّ قد الرأي هذا
(فارنزوورث، أخريًا» نووية أسلحة إلنتاج والصناعية والتقنية الِعلمية القدرات لَديها
ظاهريٍّا، النووية للطاقة سلميٍّا «برنامًجا تُدير كانت إيران أن شكوك هناك كانت .(٢٠١٤

النووية.» األسلحة ونرش لتصنيع سيايس قرار اتخاذ بخيار تحتفظ بينما
تمتلك أنها وأعلنت ،٢٠٠٦ عام يف لها نووية أداة أول الشمالية كوريا اختربت
أنها األسلحة من الحدِّ رابطة قدََّرت ،٢٠١٥ عام وبحلول ،٢٠٠٩ عام يف نوويٍّا سالًحا
مزيٍد إجراء تَمَّ حربية. رءوس عرشة إىل ستة لتصنيع البلوتونيوم من يَكفي ما فصلت
ستة بني يرتاَوح بما الناتج الخرباء قيَّم حيث ،٢٠٠٩ عام يف األرض تحت االختبارات من
أعلنت ،٢٠١٢ عام يف هريوشيما). قنبلة قوة أضعاف ثالثة إىل ثلث (من طن كيلو وأربعني
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من جديدة عاملية شكوًكا الفور عىل أثارت ولكنها برنامجها، ستُعلق أنها الشمالية كوريا
األسلحة. من الحدِّ ُمحادثات ف توقُّ إىل أدَّى مما الصواريخ، إطالق نظام اختبار خالل
،(٢٠١٥ (بلري، ٢٠١٥ عام يف أداة بعرشين النووية مخزوناتها الصينية التقديرات قدَّرت
عام بحلول سالح مائة إىل خمسني بني ما ستَمتِلك أنها الكوري األمريكي املعهد وقدَّر
النووي الخيار فإن وإيران، الشمالية كوريا من كلٍّ حالة يف .(٢٠١٥ (برانسرتوم، ٢٠٢٠
دبلوماسية وكأداة امُلحتملني، األعداء وردْع امُلعتاد التهديد غرض مزدوًجا؛ غرًضا يخُدم
والصني. املتحدة الواليات مثل بكثري، قوًة تفوُقهم التي البلدان مع التعاُمل يف النفوذ لكسب
النَّووية للُقدرة إيران امتالك يف الداهمة املخاطر أحد فإن املراقبني، من عدد أشار وكما
تصعيد إىل يؤدِّي ا ممَّ عليها، الحصول عىل األُخرى األوسط الرشق دول ز تُحفِّ قد أنها هو
النووي. املجال يف رصاع إىل عرش الرابع القرن منذ والشيعة نَّة السُّ بني امُلستمر الرصاع
حرب يف بوضوٍح العقيدة عىل القائمة املواجهات هذه مِلثل امُلحتَملة الوحشية ُشوِهَدت
وتمرُّد والربوتستانت، الكاثوليك بني (١٦١٨–١٦٤٨) عاًما ثالثني دامت التي أوروبا
الرصاع يف ُقِتَل التي تشينغ وحكومة امَلسيحيِّني بني (١٨٥٠–١٨٦٤) الصني يف تايبينج
لذا الدينية؛ النزاعات يف شخص مليون وثالثني ثمانية إىل وعرشين ثمانية بني بينهما
الحروب وقوع منع والذي — املؤكَّد» امُلتباَدل «التدمري مبدأ من الخوف بأن فاالفرتاض
القوى بني الُعليا الكلمة له ستكون املنطق أنَّ أو امَلحرقة، سيَمنع — اآلن حتى النووية

قائًما. يَُعد لم املتناِفسة،
موقع أنه يُعتَقد سوريا يف هدًفا اإلرسائييل الجو سالح قَصف ،٢٠٠٧ عام سبتمرب يف
نتيجة الشمالية، كوريا يف يونجبيون ملفاعل ُمماثل النووية لألبحاث ص ُمخصَّ ُمفاعل لبناء
عىل عة امُلوقِّ الدول من سوريا أنَّ من الرغم وعىل البلَدين. بني سنوات لعرش دام تعاوٍن
للطاقة الدولية الوكالة مع التعاون يف الحًقا فشَلت فقد النووي، االنتشار حظر معاَهدة
أخرى بحثية مفاَعالت عىل بالحصول جهودها باءت ذلك ومع الفحص، إجراءات يف الذريَّة
سوريا بوجود ولكن .(٢٠١٥ (ويكيبيديا، اهتمامها عىل األهلية الحرب وسيطرت بالفشل
النووية والتكنولوجيا املعرفة من الكثري يضع هذا فإن ُمجتمعًة، وباكستان وإيران والعراق

الدينيِّني. بني واملتعصِّ وامُلتمرِّدين اإلرهابيني لخطر متزايد بشكٍل معرَّضة منطقٍة يف
وعىل النووية، واملواد األسلحة من العاَلمية املخزونات من الحدِّ يف تقدُّم أُحِرَز لقد
النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة مثل تدابري خالل من التسلُّح سباق إبطاء يف األقل
الرسية، تُغلِّفه مجال يف االسرتاتيجية. األسلحة من الحد واتفاقات النووية التجارب وحظر
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تشغيلها وقُف تمَّ رأسحربي أو نووي سالح ألف ١٦ نحو أنَّ إىل التقديرات أفضل أشارت
إىل وصلت أن بعد ،(٢٠١٥ األسلحة، من الحدِّ (رابطة ٢٠١٥ عام يف موجودة زالت ما
إلبادة كافيًة تزال ما فهي ذلك ومع الباردة، الحرب ذروة يف حربي رأس ألف ٦٠ نحو
حقيقيٍّا تَقدًما يُمثل الخفض هذا كان إذا ما حول بحدَّة اآلراء تَنقِسم املرَّات. مئات البرشية
أو ويَكِذبون، يُماطلون الرئيسيون الالعبون كان إذا ما أو اإلنسان، بسالمة يتعلَّق فيما
عن النظر وبْرصف بالكامل. السالح بنزع األمر يتعلَّق عندما ة، بشدَّ َحِذرون أنهم مجرَّد
هذا مثل يوَجد فال والبيولوجية، الكيميائية األسلحة عىل للقضاء عام عاَلمي اتفاٍق وجود

النووية. األسلحة يخصُّ فيما االتفاق
مركز يف النووية األسلحة انتشار منع برنامج ُمديرة سكواسوني، لشارون وفًقا
٢٠١٥ عام أوائل بحلول للسالح الِفعيل النزع ف توقَّ فقد والدولية، االسرتاتيجية الدراسات

تماًما.
جديدة نووية أسلحة عىل دوالر تريليون ثُلث إلنفاق تُخطِّط امُلتحدة الواليات كانت
اململكة وكانت ترسانتها. تحديث عىل أيًضا تعمل روسيا كانت بينما ،٢٠٢٥ عام بحلول
تَُصنِّع فرنسا كانت كما االسرتاتيجية، النووية للغوَّاصات برنامجها تطوير تُواِصل املتحدة
جديدة غوَّاصة تطوير بصَدد الصني وكانت النووية، أرض الجوِّ صواريخ من التايل الجيل
النووية، الغوَّاصات من أسطولها لتوسيع تُخطِّط الهند وكانت بالستية. بقذائف ُمسلحة
جديًدا نوويٍّا صاروًخا تُطوِّر وكانت ثالث بلوتونيوم مفاعل تشغيل يف باكستان بدأت بينما
الشمالية كوريا وكانت النووي، هجومها قوَّة بتحديث تقوم إرسائيل وكانت املدى. قصري
قد كان بالتفاؤل شعور أي إن سكواسوني تقول أسلحتها. تطوير برنامج يف قدًما تَميض
(سانتيني، جوهري» بشكٍل ر تبخَّ «قد السالح، نزع بشأن الباردة الحرب نهاية يف ساد

.(٢٠١٥

«… قادم «الشتاء

النووية الحرب عن الناجمة املعروفة الفظائع أكثر كانت املايض، القرن نصف مدار عىل
الناجمة واألمراض اللهب ُكرات عن الناتجة والحروق االنفجارات، عن الناجمة األرضار هي
االعتقاد إىل قاد ما وهو وناجازاكي، هريوشيما يف الحال كان كما لإلشعاع، التعرُّض عن
ذلك، ومع اآلثار. هذه من ينجون قد امُلستهدفة املناطق عن البعيدين األشخاص بأن
األرجح عىل هو اإلطالق عىل فتًكا األشدَّ القاتل إن ويقولون ذلك عىل العلماء يعرتض
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والغابات املدن من والدُّخان الغبار من الهائلة الكميات فيه تتسبَّب الذي النووي»، «الشتاء
طبقة لألرضمن امُلتزامن والتجريد الُعلوي، الجوي الغالف إىل يتصاعدان اللذين امُلحرتقة،
من شاسعة مساحات تتعرَّض أن يُمكن … الكارثة أعقاب «يف تحميها: التي األوزون
عنيفة، وعواصف طبيعية، غري ملستوياٍت ُمنخِفضة حرارة ودرجات طويل، لظالٍم األرض
الزراعة انهيار بسبب الوضع هذا يتفاَقم وقد ُمستمر.» نَووي وتهاُطل ة، سامَّ وأدخنة
والحكومة الصحي والرصف الصحية والرعاية الطاقة وشبكات والنقل الغذاء وإنتاج
الجوع، من الناس سيموت الفعلية، االنفجارات عن البعيدة املناطق يف فحتى املركزية.
الطبيعي، امُلعدَّل تحت مئوية درجة ٣٠ إىل تَنخِفض التي دة امُلتجمِّ الحرارة درجات ومن
العادية. األمراض ضدَّ املناعة وفقدان والتلوُّث الجلد رسطانات ووباء أمراضاإلشعاع ومن
التربيد يعني فهو الحراري، االحتباس تأثري نقيض الواقع يف هو النووي الشتاء تأثري إن
ذلك ومع فقط. سنوات عدة سوى يستمرُّ ال تَربيد ولكنه بأكمله، األرض لكوَكب امُلفاجئ
الجنس ذلك يف بما — … األنواع من العديد انقراض إنَّ األحياء ُعلماء من عدد «يقول

.(٢٠١٢ وآخرون، (توركو حقيقيٍّا» احتماًال يُعترب — البرشي
من كلٍّ قادة الشجعان العلماء1 من مجموعة نبَّهت املايض، القرن من الثمانينيات يف
لن الذرية الحرب يف أنه من وحذَّروا النووي، الشتاء مخاطر إىل وروسيا املتحدة الواليات
عىل مشورتهم جورباتشوف ميخائيل آنذاك السوفييتي الرئيس أخذ فائزون. هناك يكون
أن وأمريكيون روسيُّون علماء أجراها التي النماذج «أظهرِت بعد: فيما وقال الجد، َمحَمل
الحياة أشكال لكلِّ للغاية ًرا ُمدمِّ سيكون ما وهو نووي، شتاءٍ إىل ستؤدِّي النووية الحرب
ف للترصُّ واألخالق، الرشف ألهل لنا، كبري حافٍز بمثابة ذلك معرفة كانت األرض؛ عىل
عىل ريجان رونالد األمريكي الرئيس واَفَق .(٢٠٠٠ (هريتسجارد، الوضع» ذلك حيال
وال النووية، الحرب كْسب يُمكن «ال :١٩٨٤ عام االتحاد» حالة «خطاب يف وقال ذلك،
عام يف نوبل لجائزة خطابه يف جور آل أشار وقد .(١٩٨٤ (ريجان، أبًدا» خوضها يِجب
أنَّ العلماء قدَّر عقَدين، من أكثر «قبل قائًال: التاريخ يف الفاصلة اللحظة هذه إىل ٢٠٠٧
وصول تمنع بحيث الهواء يف والدُّخان الحطام من الكثري تُطِلق أن يُمكن النووية الحرب
تحذيراتهم إن نووي». «شتاء يف ُمتسبِّبًة الجوي، غالفنا من للحياة الواهبة الشمس أشعة
النووي.» التسلح سباق وقف تقرير عىل العاَلم دفع عىل ساعدت أوسلو يف هنا البليغة

خاضًعا نووي شتاء حدوث وترية لترسيع املطلوب النووي اإلطالق حجم زال ما
تُشري املناخ، لِعلم َرت ُطوِّ التي كبري حدٍّ إىل نة امُلحسَّ النماذج مع ولكن التقني، للنقاش
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عىل أُلِقيت التي بحجم فحسب قنبلًة خمسني يتطلَّب األمر أنَّ إىل الحديثة التقديرات
من فقط واحد سالح استخدام أو طن)، كيلو عرش خمسة منها الواحدة (وزن هريوشيما
طابًعا يُضفي ما وهو .(٢٠٠٩ (روبوك، العاَلمية النووية الرتسانة من سالح مائتي كلِّ

البرشية. تواِجه التي امُلعاِرصة املخاطر عىل للغاية مختلًفا
يف شأنًا األقل الفاعلة الجهات بني محدود رصاع وَقَع إن حتى أنه إىل يُشري هذا أوًال:
إرسائيل بني أو والصني الهند بني أو والهند، باكستان بني املثال سبيل عىل التسلُّح، سباق
لالستخدام صة امُلخصَّ النووية األسلحة استخدام عىل أسايس بشكٍل يَنطوي والذي وإيران،
النوِويَّان الخبريان يفحص للخطر. بأرسه العاَلم هذا يُعرِّض أن فيُمِكن املعركة، ساحة يف
حرٍب حدوث آثار يشء» كلُّ سيَفنى كيف األنوار: «انطفاء كتاب يف تون وبراين روبوك آالن
أمر املحدودة» النووية «الحرب إنَّ يقوالن بدء، ذي بادئ .(٢٠١٢ وتون، (روبوك إقليمية
يف لالستخدام صة امُلخصَّ النووية األسلحة من حفنٍة إطالق مع إنه حيث للغاية؛ ُمستبَعد
وانتشار االتصاالت فشل مع كبرية برسعٍة السيطرة عن األمور ستَخرج املعركة، ساحة
نطاٍق عىل امُلنتِرشة األسلحة من العرشات ن يتضمَّ أعمَّ رصاًعا ليُصبح الرصاع وتفيشِّ الذُّعر
الدُّخان من هائلة كميًة تُثري أن الكربى املدن يف النارية العواصف شأن ومن بكثري. أوسع
وباكستان. الهند بني اشتباك وقوع حال طن مليار ٧٠ بنحو تُقدَّر والغبار والرماد
الكوكب فتُربِّد الشمس، أشعة ستَحُجب أنها وجدوا املناخية، النماذج عرب هذا وبتشغيل
لحدوث يَكفي ما وهو سنوات، عرش إىل تصل ٍة مُلدَّ املتوسط يف مئوية درجة ١٫٢٥ بمعدل
اإلنتاج يُقلِّل أن شأنه من وهذا الصيف. منتصف يف حتى املحاصيل، عىل يقيض صقيع
مخزونات تَكفي سنوات. لعدَّة املناطق بعض يف عليه يَقيض وأن كبري بشكٍل الزراعي
فإنَّ ثمَّ ومن فقط، أشهر ثالثة أو شهَرين لنحو البرشية إلطعام العادية العاملية الحبوب
العاَلم أنحاء جميع يف املايل واالنهيار العام الذُّعر سيكون للحرب األوىل الجولة آثار أحد
أن امُلحتَمل ومن جنوني. بشكٍل الحبوب أسعار وارتفاع الغذائية اإلمدادات انخفاض مع
خالل أُخرى ومليارات أسابيع، غضون يف الجوع هامش عىل يعيشون شخص مليار يموت

التالية. األشهر
الحسبة، لهذه وفًقا األقل، عىل دول ثماني ستَمتِلك والعرشين، الحادي القرن أوائل يف
تطمح بينما وحدها؛ البرشي، الجنس عىل وربما الحضارة، عىل للقضاء الالزمة األدوات
الظالل تستمرُّ األثناء، هذه ويف بذلك. القيام عىل الُقدرة إىل للوصول األقل عىل دولتان

االزدياد. يف وعواقبهما امُلحتَمل والكيميائي النووي اإلرهاب يُلقيها التي
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النَووي اإلرهاب

منهم (الكثري اإلرهابية والجماعات الحكومية غري األطراف من مجموعة ظهور أضاف لقد
جديًدا ُمكونًا ة) امُلتحرضِّ اإلنسانية الِقيَم تُنِكر بُمعتَقدات مدفوعون أو شكٍّ بال واِهمون
امُلتباَدل «التدمري عقيدة أن بساطٍة بكل يعني ما وهو النووي. املرجل إىل وُمتقلبًا خطريًا
لم عقود، مدى عىل وروسيا أمريكا بني كبرٍي نووي رصاع وقوع دون حالت والتي املؤكَّد»،
ُمحتملون العبون اآلن يُوَجد إنه إذ النووية؛ األسلحة استخدام ملنع مؤكًدا رادًعا تُمثِّل تَُعد

لهم. أهميٍة أي الشخصية اإلبادة تُمثِّل ال
مواد من ضخم عاملي مخزوٍن وجود من أيًضا الجديد التهديد هذا مصداقية تُْستََمدُّ
واألمريكية السوفييتية الحربية الرءوس من اآلالف وعرشات األسلحة صنع يف تُستخَدم
الفريق يقول السوداء. السوق تدُخل أن امُلحتَمل من والتي بعد، ر تَُدمَّ لم التي القديمة
التخصيب العايل لليورانيوم العاملي املخزون «يُقدَّر االنشطارية: باملواد املعني الدويل
يكفي ما وهو طنٍّا. ١٢٥ نقصان أو بزيادة طنٍّا ١٣٨٠ بنحو ٢٠١٢ عام نهاية من اعتباًرا
هذه من ٪٩٨ نحو االنشطارية. األسلحة من األول الجيل من سالح ألف ٥٥ من ألكثر
مضيًفا املتحدة.» والواليات روسيا سيما وال النووية، لألسلحة الحائزة الدول تملُكها املواد
٤٩٥ بحوايل ٢٠١٢ عام يف تُقدَّر كانت املفصول البلوتونيوم من العاملية «املخزونات أن
.(٢٠١٣ االنشطارية، باملواد املعني الدويل (الفريق أطنان» عرشة نقصان أو بزيادة طنٍّا
حجمها فإنَّ األخرية، السنوات يف واملواد األسلحة مخزونات انخفاض من الرغم عىل
«خمسني ب ُحدِّد الذي األرض لكوكب النظري األمان هاِمش مرات بعدَّة يفوق يزال ال
يتمَّ لم ما اإلطالق، عىل السالمة ق تتحقَّ أن فيه املشكوك من الواقع، يف نووي». رأس
مخزونات ستبقى عندئذ، وحتى العاملي. الصعيد عىل النووية لألسلحة الشامل النزع
هذا يَدعم دليٍل عىل العثور يُمكن مرسوقة. مواد منها ب سيترسَّ ثَمَّ ومن االنشطارية؛ املواد
التي الذرية، للطاقة الدولية بالوكالة الخاصة واالتجار» الحوادث بيانات «قاعدة يف الرأي
حاالت من أُخرى حالٍة ١٤٠٠ إىل باإلضافة نووية، مواد فقدان أو رسقة حالة ٢٥٠٠ تُوثِّق
اليورانيوم أو البلوتونيوم لرسقة مؤكدة حالة عرشة ست هناك كانت املمنوع. االستخدام
عنها. نعرف التي الحاالت فقط هي وهذه و٢٠١٣، ١٩٩٣ عاَمي بني التخصيب العايل
للطاقة الدولية (الوكالة أيام عرشة كل مرة األنواع جميع من النووية املواد تَُرسق ما عادًة

.(٢٠١٤ الذرية،
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ليفي حلَّل هارفارد، جامعة من ليفي مايكل بقَلم النووي»، اإلرهاب «عن كتاب يف
قنبلة وإطالق وتصنيع إيجاد أجل من النووي اإلرهابي يتَِّخذها قد التي الخطوات ٍة بدقَّ
لوجود نظًرا للغاية، وسهًال مباًرشا ليس األمر أنَّ اتضح وقد .(٢٠٠٧ (ليفي، نووية
مرحلة. كل يف تفشل أن يُمكن التي األشياء من والعديد السلسلة يف الحلقات من العديد
لإلرهابي املتاحة فاعليًة واألكثر واألبسط األرخص الخطوات من العديد هناك أنَّ كما
األسباب أحد فحسب). مجانني وليسوا عمليُّون، اإلرهابيِّني أنَّ افرتاض عىل (وهذا العَميل
وتصنيعها عليها الحصول ويصُعب الثمن، باهظة ومكوِّناتها النووية األسلحة أنَّ هو
عليها للحصول يسعى تنظيم أي ى يتلقَّ أن بدَّ وال ع. مروِّ حادث بوقوع امُلخاطرة دون
التقنية واملهارات واملعدات وامُلكوِّنات املواد عىل أو قنبلة عىل ليَحصل ا جدٍّ جيًدا تمويًال
ومع املراحل. من مرحلٍة أي يف أمره الكتشاف عرضًة سيكون إنه إذ لُصنعها؛ الالزمة
مستوى عىل موجودًة تزال ال التي اآلمنة غري الكبرية املخزونات إنَّ ليفي، يقول ذلك،
مثل لكشف الُفَرص من العديد هناك أن إىل وخلَُص لإلرهاب». «بوابات ک تعمل العالم
الرتكيز السلطات عىل يِجب ولكن املراحل، من مرحلة أيِّ يف وإحباطها املحاَوالت هذه
بني امُلتعصِّ من وغنية صغرية جماعٌة تتسبَّب أن ُفَرص لتقليل السلسلة حلقات جميع عىل
إطالًقا املعقول غري من يبدو أنه حني يف «هرمجدون». من الخاصة نُسختهم يف النوويني
خمسني وإطالق ُصنع يف تنجح أن يُمكنها التحالُفات، وحتى اإلرهابية، الجماعات أنَّ
مما اثنتني، أو قنبلة روا يُفجِّ أن إمكانية تجاُهل يمكن ال أنه إال أكثر، أو نوويٍّا سالًحا
بفَزٍع ف ستترصَّ التي الفاِعلة الدول بني نطاًقا أوسع نووي رصاع نشوب إىل سيُؤدِّي

عاملية. كارثة وقوع إىل يُفيض
بالنسبة «اإلرهاب» أن إىل كولومبيا بجامعة ساكس جيفري الربوفيسور يُشري كما
قتال ساحات إىل القائم للرصاع امتداًدا بل إرهابًا، دائًما يُعترب ال «إرهابيِّني» ون يُسمَّ ملن
عقوٍد إزاء مفهوم فعٍل ردُّ هذا أنَّ ويُضيف نفسها. الُكربى القوى مدن ذلك يف بما أُخرى،
والتي األوسط، الرشق شعوب ضدَّ الرسية والحرب والتآُمر الغربي، العسكري العنف من
وكان صواب عىل ساكس كان إذا ٢٠١٥أ). (ساكس، دوافعها أحد النفط كان ما غالبًا
ليشمل الرصاع مرسح توسيع خالل من الغربي ل التدخُّ عىل أساًسا يردُّون «اإلرهابيون»
ف توقَّ ما إذا النووي اإلرهاب خطر تراجع إمكانية عليه يرتتَّب ذلك فإنَّ نفسها، الدول تلك

األوسط. الرشق يف السيايس والتالُعب العسكري ل التدخُّ عن الغرب
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بنهاية حلُّها تمَّ قد املشكلة بأنَّ «االنطباع أنَّ من وتون روبوك حذَّر فقد ذلك، ومع
وقوع احتمال عىل للقضاء الوحيدة فالطريقة خاطئ، انطباع هو النووي، التسلُّح سباق
،٢٠١٠ عام يف .(٢٠١٢ وتون، (روبوك (النووية)» األسلحة عىل القضاء هي مناخية كارثة
«مفاوضات إجراء رسميٍّا األحمر للصليب الدولية اللجنة رئيس كيلينربجر جاكوب اقرتح
ُملِزمة دولية معاهدة خالل من بالكامل عليها والقضاء األسلحة هذه حظر إىل تهدف

.(٢٠١٠ (كيلينربجر النووية األسلحة جميع عىل عاَلمي حظر وضع أي — قانونًا»
عن البُعد كلَّ بعيٌد النووي التسلُّح سباق إنَّ بل بكالمه، طرف أي يأُخذ لم اآلن، حتى
النووية، ترساناتها إىل ضخمة أسلحًة تُضيف ال ربما الدول أن من الرغم وعىل ينتهي. أن
تقنياٍت تَُكدِّس فهي العرشين، القرن من والسبعينيات الستينيات يف تفعل كانت كما
من جوبرود مارك السالم باِحث كتب التهديد. ُمستوى من تزيد أن ع املتوقَّ من جديدة
رسعتها تفوق التي «الصواريخ يقول: الذرة» علماء «نرشة مجلة يف كارولينا نورث جامعة
بني امُلتجدِّد االسرتاتيجي التسلُّح سباق جوانب من واحد جانب مجرَّد هي الصوت رسعة
خصوماٍت امُلتنامي الخطر هذا مصادر وتشمل العاَلم. يف نوويٍّا امُلسلَّحة الكربى القوى
بفضل ُممكنة أصبحت جديدة وأسلحة االقتصادية، القوة يف وتحوُّالت دفينة، جيوسياسية
املصباح، إىل النووي الجنِّي إعادة يف اآلن حتى العاَلم فشل لقد الناشئة. التكنولوجيا
بدون والطائرات اإللكرتونية، والحرب الفضاء، أسلحة منهم: املزيد رساح اآلن ويُطلق
البيولوجيا عىل تَعتِمد التي األسلحة األفق يف تلُوح كما التشغيل. الذاتية واألسلحة طيار،

.(٢٠١٥ (جوبرود، النانو» وتكنولوجيا الرتكيبية

والبيولوجية الكيميائية الحرب

من أكثر العاَلمي تأثريها حيث من محدودة والبيولوجية الكيميائية األسلحة أنَّ حني يف
التقدُّم من الرغم عىل وذلك البرش؛ لوجود ُمستمرٍّا تهديًدا تُشكِّل أنها إال النووية، األسلحة
األعصاب غازات األسلحة هذه أهمِّ ومن منها. العاَلم مخزونات عىل القضاء يف مؤخًرا امُلحَرز
غاز (مثل للبثور امُلولِّدة والعوامل إكس)، والفي والتابون السارين غازات (مثل السامة
وعوامل الهيدروجني)، سيانيد (مثل الدم وعوامل النيرتوجيني)، الخردل وغاز الفوسجني
اتفاقية بموجب األسلحة هذه حظر من الرغم عىل والفوسجني). الكلوروبكرين (مثل الرئة
أو تصنيعها أو تجربتها من األقل عىل دولة عرشين ذلك يمنع لم ،١٩٢٥ عام يف جنيف

تخزينها.
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تلك مثل القاتلة، لألوبئة امُلسبِّبة العضوية الكائنات من: البيولوجية األسلحة ن تتكوَّ
النزفية؛ ى والُحمَّ الدماغ، والتهاب والكولريا، الغذائي، م والتَّسمُّ الخبيثة، الجمرة تُسبِّب التي
تهدف التي العوامل ومختلف والساكسيتوكسني؛ الرايسني مثل القاتلة الطبيعية والسموم
واألمراض والحرشات واآلفات املختلفة، األعشاب ومبيدات قتله؛ وليس الخصم َشلِّ إىل
سبع حوايل تَمتِلك الغذائية. واإلمدادات الزراعة تقويض أو تدمري إىل تهدف التي الفطرية
أُخرى بلدان ثمانية وهناك البيولوجية، الحرب عوامل ملواجهة أو لُصنع إما ُمختربات دول

شك. محلُّ
املشاركة الدول اتفقت الكيميائية، األسلحة حظر معاهدة وبموجب ١٩٩٢ عام يف
دولة. وتسعون مائة ذلك عىل عت ووقَّ سنوات، عرش غضون يف العاَلم مخزون تدمري عىل
٨٫٦ يف السامة العوامل من مرتي طنٍّ ألف ٧٠ حوايل األولية امُلعَلنة املخزونات بلَغت
بأكرب طن) ألف ٣٠) املتحدة والواليات طن) ألف ٤٠) روسيا احتفاظ مع حاوية، ماليني
مجموع من ٪٨٠ نحو بالفعل َر ُدمِّ حيث وتدمريها، الرتسانات تفكيك استمرَّ الرتسانات.
النهائية باملواعيد الوفاء يتمَّ لم ذلك، من الرغم وعىل منه. ق التحقُّ أمكن نحٍو عىل الرتسانة
املهلة تمديد إىل الرئيسيون الالعبُون سعى حيث ٢٠١٢؛ وعام ٢٠٠٧ لعام الكامل للتدمري
إرسائيل رفضت بينما ٢٠١٤أ). األسلحة، من الحدِّ (رابطة مختلفة ذرائع إىل استناًدا

مخزونهما. عن اإلعالن الشمالية وكوريا
عوامل من طنٍّ ألف ١٢ حواَيل أنَّ األسلحة من الحدِّ رابطة قدَّرت ،٢٠١٤ عام يف
ما وهو العاَلم، أنحاء جميع يف موجودًة زالت ما وقذيفة ُقنبلة ماليني وأربعة األعصاب
املخزونات هذه تركَّزت مرات. ثالث أو مرَّتنَي األرض وجه عىل إنساٍن كلِّ لقتل يكفي
من وكان طن)، كيلو ٢٨٠٠) املتَّحدة والواليات طن) كيلو ٩٠٠٠) روسيا يف امُلتبقية
األسلحة، من الحدِّ (رابطة سنوات ثالث إىل سنتني غضون يف بالكامل تدمريها امُلقرَّر
تزاالن ال وسوريا، الشمالية كوريا وهما أال أُخريني، دولتنَي هناك أنَّ يُعتَقد ٢٠١٤ب).

.(٢٠٠٨ (كري، شكٍّ محلُّ أُخرى دولة عرشة ست وهناك بمخزوناتهما، تحتفظان
والبيولوجية الكيميائية األسلحة انتشار ف توقَّ النووية، األسلحة مثل وبذلك،
ولكنَّها — األخرية السنوات خالل القتل عىل والُقدرة والعدد الحجم حيث من وتناقَصْت
كان ا ممَّ أبطأ بوتريٍة تدمريها استمرَّ وقد تماًما، تنتهي أن عن البُعد كل بعيدًة تزال ما

البرشي. امُلستقبَل مصري عىل تُلقيه الذي الظلُّ يَختِف ولم ًعا، ُمتوقَّ
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البيولوجية األسلحة تُشكِّلُه الذي «الخطر أن من األسلحة من الحدِّ رابطة حذَّرت
الرغم وعىل الباردة. الحرب انتهاء من عقَدين بعد قائًما يزال ال الكيميائية واألسلحة
االتفاقيات بموجب بالتزاماته الدول من ُمتزايد عدد يَفي حيث التهديدات انخفاض من
برامج وحتى ُمعَلنة، وغري ُمعَلنة بمخزوناٍت تحتفظ الدول من قليل عدد فهناك الدولية،
هذه تجعل الحيوية التكنولوجيا ثورة إنَّ الكيميائية. واألسلحة البيولوجية لألسلحة نشطة
تُشكِّل كما امُلستقبل. يف ُمحتَملة انتشار مخاطر وتُشكِّل أكرب بسهولٍة متاحًة التكنولوجيا
(رابطة امُلستمرة» يات التحدِّ من سلسلًة أيًضا املزدَوج االستخدام ذات الكيميائية العمليات

ب). ٢٠١٤أ، األسلحة، من الحد
،٢٠٠١ عام يف املتحدة الواليات يف األفراد أحد شنَُّه الذي الخبيثة الجمرة هجوم منذ
النووي اإلرهاب من أعىل الكيميائي أو البيولوجي اإلرهاب مخاطر أنَّ السلطات اعتربت
أرخص الكيميائية والسالئف البيولوجية العوامل عىل الحصول أن وهو بسيط؛ لسبٍب
من أبسط تصنيعها أن كما النووية، والتكنولوجيا املواد عىل الحصول من بكثرٍي وأسهل
فهي والذُّعر، الخوف توليد هو الرئييس الهدف كان إذا ذلك، عىل عالوة الفنية. الناحية
عن للكشف تدابري املتقدِّمة الدول ُمعَظم طوَّرت لذلك، ونتيجة الفعالية. من القْدر بنفس
اإلرهاب، ملكافحة العاَلمي املنتدى إطالق تمَّ العاَلمي، املستوى وعىل امُلحتَملة. الهجمات
وطُرق امُلراقبة مجال يف الدويل التعاون لتحسني ٢٠١١ عام يف دولة، ثالثني يضمُّ الذي
العاملي (املنتدى والعرشين الحادي القرن يف اإلرهاب من الجديد الشكل هذا مع التعاُمل

.(٢٠١٦ اإلرهاب، ملكافحة

الضعف زيادة

عما والعرشين، الحادي القرن يف الشامل الدمار أسلحة من الخوف زيادة أسباب أحد
عليه كانت ا ممَّ للخطر وُعرضًة َضعًفا أكثر البرشية أنَّ هو العرشين، القرن يف عليه كان

املايض. يف
وهي مدن، يف العاَلم سكان أرباع ثالثة سيَعيش الحايل، القرن منتَصف بحلول
املدن تَعتمد كما البيولوجية. أو الكيميائية أو النووية لألسلحة وُمغرية مركَّزة أهداف
والغذاء الكهرباء لتوصيل الهشاشة شديدة ونْقل طاقة سالسل عىل أيًضا الحديثة
هذه أنَّ املؤكَّد ومن اليوم؛ مدار عىل دقيقة كل ضخمة ُسكَّانية كثافة إىل واملياه
خدمات انهيار إىل بدوِره سيُؤدِّي ما وهو لهجوم. التعرُّض بعد فوًرا ستتعطَّل السالسل
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الهجوم حالة يف الحكومية. األشكال ُمعظم وربما والطوارئ واالتصاالت الصحية الرعاية
أنظمة خالل من تأثريُها فسيتعاَظم ُمعدية، أمراٍض عىل تنطوي التي البيولوجية باألسلحة
الحرضية املعيشية والظروف باألطفال، العناية وأنظمة والتعليم والنقل الحديثة السفر

االتجاهات. جميع يف تَنتِرش التي الالجئني ق تدفُّ وموجات العمل وُممارسات

الرصاع محركات

ومن والعسكريون، السياسيون يُعزِّزها التي الكونية األساطري يف نتشارك البرش نحن
والوطنيني «العاطفيني بال املناسبات إحدى يف فوِسل بول السابق واملحارب املؤرِّخ وصَفهم
ما وله نبيل أمر الحرب بأنَّ ،(١٩٨٩ (فوِسل، للدماء» وامُلتعطشني والجهالء املخبولني
النساء سيما وال املواطنني، معظم بني ُمشرتكة نظٍر وجهة ليست فهذه ذلك، ومع يُربِّره.
القديمة، االستعمارية للنزعات التدريجي التاليش مع وذلك واإلناث، الذكور من وامُلثقفني
تَميل خاص، بشكٍل الديمقراطية الدول يف فأكثر. أكثر بها يَقتِنعون من عدد يَتناقص لذا
مليون ٢٠٠ من أكثر لِقَي لقد لحكوماتها. العسكرية املغامرات معارضة إىل األغلبية
النسبة وكانت املاضيني، القرنني خالل الُكربى الدماء إراقة وقائع يف حتَفهم شخص
مقارنًة للغاية بسيطًة ستبدو الحروب هذه فإنَّ ذلك، ومع امُلقاتلني.2 غري من منهم األكرب

والعرشين. الحادي القرن برصاعات
أنهم يُفرتَض الذين املشاركني بني الحديثة الحروب لسياسة وحشية حسابات هناك
عىل الشعب ة عامَّ قبل من تُرى أن يِجب ال والثروة األرواح يف الخسائر أنَّ وهي عقالنيون،
رأى وإذا الوطنية. واملكانة واألمن والثروة األرض يف قت تحقَّ التي املكاسب تتجاَوز أنها
االقتصاِديَّان يقول شعِبه. لدى محبوب غري امُلحارب النظام يُصبح ذلك، الشعب عامة
العقالنية، الفاعلة الجهات بني الحرب تَندِلع «كي مورييل: وماسيمو جاكسون ماثيو
النزاع عن الناتجة املكاسب تفوق أن ع يتوقَّ أن األقل عىل امَلعنية األطراف أحد عىل يِجب
الدوافع أو امُلحرِّكات أنَّ ويُحدِّدان .(٢٠١١ ومورييل، (جاكسون امُلتكبَّدة» التكاليف
عىل امُلساَومة يف والفشل العرقي والتطهري واالنتقام الدين هي امُلعاِرصة للحروب الرئيسية

املوارد.
عىل دائًما الضوء يُلقي درامي قاَلٍب يف الحرب لوضع اإلعالم وسائل َميل أن حني يف
أنَّ إال امُلقاتلني، تُحرِّك التي السياسية أو العنرصية أو الدينية أو األيديولوجية العوامل
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ولو تاريخيٍّا. النزاعات معظم تفاُقم أو تأجيج إىل أدَّت قد الواقع يف املوارد عىل النزاعات
تعود التي الصخرية اللوحة تلك عىل املرسومني امُلحاربني مع مقابالت إجراء بوسعنا كان
حقوق حول نزاًعا كان القتال سبب بأن يُخربونا أن امُلحتَمل فِمن الحجري، العرص إىل

باألسلحة. التاريخي التصاُرع هذا إىل أدَّى ماء برئ حول أو الصيد
(ويرب، أسطوري بشكٍل ُقدِّم رصاع أكثر وهو الثانية، العاملية الحرب حالة يف
عرشينيَّات من ُمبكِّر وقٍت يف بالحرب. التعجيل يف رئيسيٍّا دوًرا املوارد لعبت ،(٢٠٠٨
الرشقية أوروبا من واسعة مناطق عىل االستيالء نيته عن هتلر أعلن العرشين، القرن
بني سائًدا كان الذي للشعور استجابًة األملان، للُمزارعني «ليبنرساوم»، إعاشة، كأماكن
التاريخية رَي السِّ استنتَجت وطنية. ُسكاني اكتظاٍظ أزمة بوجود الوقت ذلك يف األملان
يف هدٍف أهم هي الواقع يف الليبنرساوم فكرة كانت والنازيني، لهتلر بالنسبة أنه الالحقة
حقول عىل الحصول إىل الحاجة تحكَّمت كما .(١٩٩٠ (ميرسشميت، الخارجية سياستهم
األملانية العسكرية االسرتاتيجية يف وغريها ورومانيا روسيا يف املزارع وكذا والفحم النفط
النفط، يف ا حادٍّ نقًصا تُعاني وعسكري، صناعي كاقتصاٍد اليابان، وكانت كبري. بشكٍل
الحصول وشكَّل املتحدة. الواليات من الواردات عىل احتياجاتها ُمعظم يف تَعتِمد وكانت
العسكري، والتخطيط للحرب دافعها يف رئيسيٍّا محوًرا بها الخاصة النفط إمدادات عىل
ونفطي تجاري بحظٍر ذلك أمريكا واجهت وعندما الصينية. الهند غزو إىل أدَّى ما وهو
اعرتَفت كما حتمية، الدولتني بني الحرب أصبحت ،١٩٤١ يوليو يف اليابان عىل شامل
نمط كان .(٢٠١٢ التاريخ»، يف («األطفال الوقت ذلك يف واٍف نحٍو عىل روزفلت إدارة
إىل بحاجتها اسرتاتيجيٍّا مدفوًعا الهادئ املحيط وُجزر آسيا رشق لجنوب الياباني الغزو
من املوارد من وغريها الغذائية واملواد واملطاط كالنفط عنها والدفاع املوارد عىل الحصول

والفلبني. الصني وجنوب ومااليا إندونيسيا
جميع نصف إىل يِصُل ما إنَّ هارفارد بجامعة كينيدي كلية من كولجان جيف يقول
«عىل إنه ويقول بالنفط. ُمرتبطًة كانت ١٩٧٣ عام منذ الدول بني نشبَت التي الحروب
كثرٍي يف فيه ُمباَلغ أمر النفط احتياطيَّات امتالك عىل املوارد» «حروب تهديد أن من الرغم
سببًا النفط يجعل النفط صناعة عن الناتجة السياسية اآلثار مجموع فإنَّ األحيان، من
بواحدٍة ١٩٧٣ عام منذ الواليات حروب ونصف ربع بني ما اْقَرتنَت لقد للحرب. رئيسيٍّا
كهذا تأثري لها أُخرى ِسلعة أي هناك تكن لم بالنفط. امُلرتبطة السببية اآلليَّات من أكثر أو
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أو تعجيل يف النفط بها يُساعد مختلفة طُرٍق ثماني كولجان يُحدِّد الدويل.» األمن عىل
ُمصدِّرين دخول مع يتضاَعف األمنية املخاوف عدد أن من ويُحذِّر الرصاع تعزيز أو إثارة
النفط استخدام عن فالتوقُّف ثمَّ ومن .(٢٠١٣ (كولجان، العاملية السوق إىل للنفط ُجدد

للرصاع. الرئيسية الدوافع أحد سيُزيل
كلٌّ كتبَها رائدة بحثية ورقًة السالم لبحوث أوسلو معهد أصدر ،١٩٩٩ عام يف
من األول العقد يف أنه حقيقة إىل االنتباه لفتَت جليديتش ونيلز سويسا دي إندرا من
مختلف بني والتسابُق التنمية بفشل النزاعات ُمعظم بدأت الباردة، الحرب بعد ما حقبة
الداخلية «الحروب إنَّ ويقوالن واألرضواملياه. الغذاء للحياة؛ األساسية املوارد عىل الالعبني
األزمات تعكس املدنيِّني، صفوف يف الخسائر حيث من الدموية شديدة تكون التي الجديدة،
وقد .(١٩٩٩ وجليديتش، سويسا (دي كبري» حدٍّ إىل سياسية غري حروب وهي امَلعيشية،
للحرب، نتيجًة تكون النُّدرة بأن القائلة الراسخة األكاديمية النظر لوجهة تحديًا ذلك مثَّل
املوارد عىل ينافسون دائًما البرش كان الحقيقة، يف للندرة. نتيجة تكون الحرب بأنَّ ال
التي الطُُّرق سوى ليَست والعرقية والوطنية والدين والسياسة والسالح. بالقوة األساسية
جليك بيرت عمل يُضفي فلِكها. يف تدور متحاربة مجموعاٍت يف بها أنفسنا لتنظيم نَميل
أال املتحدة؛ األَُمم رؤساء من اثنني تحذيرات عىل كبرية أهميًة املياه عىل النزاعات بشأن
الحروب اندالع يف امُلتمثِّل امُلتزايد الخطر بشأن مون، كي وبان غايل بطرس بطرس وهما
يف (بما الغذاء» «حروب اندلَعت لقد الندرة. تزايُد مع عنه ِغنى ال الذي املورد هذا عىل
تُعدُّ حيث — أفريقيا يف املناسبات من العديد يف األسماك») «حروب ب ى يُسمَّ ما ذلك
األفريقي والقرن دارفور يف أمُدها طال التي الدامية والرصاعات رواندا يف الجماعية اإلبادة
.(١٩٩٨ وآخرون، (ميرس وآسيا الوسطى أمريكا يف أيًضا ولكن — ذلك عىل ُمحدَّدة أمثلًة
إىل وتنزع اإلنسان بقاء تضَمن التي األساسيَّات عىل األحيان ُمعظم يف املعارك هذه تكون
املجاِورة الدول لتشمل السيطرة نطاق عن تخرج ثم البداية، يف أهلية كرصاعاٍت النشوب

الُعظمى. القوى وحتَّى
السابق األمريكي الرئيس أشار سواء، حدٍّ عىل دولة ورجل كُمزارع تجربته عمق من
حيث الفقرية؛ البلدان يف دائم ِشبه بشكٍل تبدأ الحديثة الحروب أن إىل كارتر جيمي
الديمقراطية. الدول يف أو الغنية الدول يف تبدأ ما ونادًرا لإلنهاك، والناس املوارد تتعرَّض
يكون أن يُمكن ال واضحة. «الرسالة يقول: تريبيون» هريالد «إنرتناشونال مجلة يف وكتب
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أشخاًصا ليسوا فالجياع الطعام، من يَكفيهم ما الناس لدى يكون حتى سالم هناك
١٩٩٩أ). (كارتر، ُمساِلمني»

شأن فمن الثالث، الفصل يف ح موضَّ هو كما املوارد، استقرار عدم عرص بزوغ مع
األرايض أو املياه كانت سواء األساسية، املوارد ندرة مع يَتناَسب بما يزيد أن الحرب خطر
احتمال استبعاد يُمكن ال االسرتاتيجية. املعادن أو والغاز والنفط نفسه والغذاء الزراعية،
النووية. أو البيولوجية أو الكيميائية األسلحة إطالق عىل النزاعات هذه بعض تَنطوي أن
األمريكي املركز يف وزمالؤه كامبل كريت تنبَّأ العواقب»، «عرص تقرير يف املثال، سبيل عىل
عن الناشئة العاملية واالضطرابات املجاعات مع بأنه والدولية االسرتاتيجية للدراسات
الواضح «من بهم) الخاص للسيناريو طبًقا مئوية، درجة ٢٫٦) الحاد املناخي التغريُّ
أن يُمكن ذلك، عىل عالوة سياسية. كنتيجٍة استبعاُدها يُمكن ال النووية الحرب حتَّى أنه
ليُصبح العاَلم أجزاء من جزءٍ أي يف املحدودة» النووية «الحرب ب ى يُسمَّ ما يتصاَعد
الحرارة لدرجة الكارثي التغريُّ ومع الكربى.» النووية القوى بني شامًال نوويٍّا اشتباًكا
غري نوويَّتنَي قوَّتنَي بني الرصاع احتمال «سيكون أكثر، أو مئوية درجات خمس بمعدَّل
الدول بني مسلَّح نزاع وقوع ح املرجَّ «من ذلك عىل وعالوة ُمرتفًعا.» احتماًال ُمستقرَّتنَي
نووية» حرٍب اندالع امُلمكن ومن وروافده، النيل نهر مثل األرايض، وحتى املوارد عىل

.(٢٠٠٧ وآخرون، (كامبل
أن حقيقة وهو أال النووي، االنتشار بخصوص ُمزعًجا جديًدا بُعًدا أيًضا التقرير يُثري
«صديق كبديٍل العاَلم أنحاء جميع يف ُمتزايد بشكٍل له الرتويج يتمُّ النووية الطاقة توليد
البلدان، من العديد ويف الكربون. منها وينبعث بالفحم تعمل التي الطاقة ملحطات للمناخ»
يعمل االقتصادي. النمو دفع أو البحر مياه لتحلية النووية الطاقة استخدام تربير يتمُّ
لصنع كافية بة ُمخصَّ موادَّ توليد عىل عمره فرتة يف القيايس لمي» «السِّ النووي امُلفاعل
إذا (١٩٩٦ واملوارد، النووية املعلومات (خدمة هريوشيما عىل أُلقيَت كالتي قنبلة ١٢٠٠
أكثر أو ألٍف إىل سيتضاعف العالم أنحاء جميع يف النووية الطاقة محطات عدد كان
املواد من يكفي ما مجتمعًة ستُنتج فإنها الحراري، االحتباس ظاهرة إلبطاء محاولة يف
سيبقى النفايات هذه من كيلو كلَّ بأنَّ االدِّعاء إنَّ سالح. مليون من أكثر لُصنع االنشطارية
أو اإلرهابيِّني أيدي يف سيقع منها يشء ال وأن األبد، إىل ومسئولة آمنة ُعهدٍة يف محفوًظا
والخسائر قات ِ الرسَّ تدحُضه والعنيفة الطموحة الصغرية القوى أو الدينيني بني امُلتعصِّ
بوست» «واشنطن صحيفة ذكرت الذرية. للطاقة الدولية الوكالة وثَّقتها التي املتكرِّرة
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بكميَّاٍت عام. كلَّ مرًة خمسني إىل عرشين تُفَقد أو تَُرسق النووية «املواد لها: تقرير يف
يف ضخمة بصورٍة األمر هذا يحُدث أُخرى. أحياٍن يف وكبرية األحيان، بعض يف صغرية
األكثر البلدان يف ذلك يحُدث كما السابقة. السوفييتي االتحاد دول من وغريها روسيا
يُستحَسن كذلك أفريقيا؛ وجنوب والهند املكسيك مثل النووية الُقدرة تَمتلك والتي فقًرا
.(٢٠١٣ (فيرش، فرنسا» يف وخاصة الغنية، البلدان يف يحُدث نفسه اليشء أن تُصدِّق أن
إىل فحْسب املناخي التغريُّ ملواجهة النووي» «الحل تبنِّي يؤدِّي قد أُخرى، بعبارة

حكيًما. حالٍّ ليس فهو ولذلك، أخرى. بوسيلٍة ولكن الحضارة، بنهاية التعجيل

«هرمجدون» سيناريوهات

ييل: ما البرشية تاريخ يف مرحلة آخر لنهاية امُلعارصة السيناريوهات تَشمل

الواليات بني امُلتزايدة التوتُّرات يف كليهما، أو الطرَفني، من أيٍّ قبل من تقدير سوء •
القومية وروسيا ُعظمى، كقوٍة مكانتها تأكيد إلعادة جاهدًة تسعى التي املتحدة

السابق. نفوذها فلك الستعادة جديٍد من تعمل التي
ونزاعات اإلقليمية والنزاعات السياسية التوتُّرات يف به التنبُّؤ يُمكن ال تصعيد •
والصني املتحدة الواليات وجرِّ البلدان، من العديد تشمل التي آسيا، رشق يف املوارد

الرصاع. إىل أيًضا روسيا وربما
جديدة، أرًضا احتاللها أو أصغر دولًة الصني أو روسيا أو املتحدة الواليات غزو •
كلتيهما، أو األُخرينَي الدولتنَي من واحدٍة جانب من عسكري انتقاٍم إىل يُؤدي مما

نووي. رصاٍع إىل يِصل أن إىل الوضع يتفاَقم ثم
إرهابي. هجوم أو تفاُهم سوء نتيجة وباكستان الهند بني نووي رصاع نشوب •

من قوٍة أي ضد سبتمرب من عرش الحادي هجمات نوع من نووية رضبة توجيه •
املتحدة، اململكة فرنسا، الهند، الصني، روسيا، املتحدة، (الواليات النووية القوى
من نووي وانتقام ارتباٍك إىل يُؤدي ة، ُمنشقَّ أو إرهابية جماعٍة قبل من إرسائيل)

مضيفة». «دول باعتبارها إليها يُنَظر التي الدول
تغري بسبب الالجئني من ضخمة أعداد ق وتدفُّ املوارد نُدرة حول نزاعات نشوب •

محلية. نووية حروٍب إىل النزاعات وتصعيد املناخ،
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إىل يُؤدِّي مما وإيران، إرسائيل من كلٍّ يف النووية والُقدرات التوتُّرات تصاعد •
ثم اآلخر، لتحييد الجوانب أحِد من دة ُمتعمَّ أوىل رضبة توجيه أو خاطئة حساباٍت

آخرين. فاِعلني يشمل الذي التصعيد
األوسط الرشق يف تسلُّح سباق عن ناتج ُسنِّي-شيعي نووي نزاع نشوب خطر •

نووية. أسلحًة إيران امتالك بسبب أخرى عربية دول بني سينشأ
اإلرهابية الجماعات قبل من الكيميائية أو النووية لألدوات العشوائي االستخدام •
من حالٍة إىل يُؤدي مما بالتبعات، الواعية غري أو يشء، بكل للمخاطرة امُلستعدة

العاملي. الصعيد عىل واالنتقام واالرتباك الذعر
بني ُمميتة داخلية تنافسات يف قِذرة وقنابل صغرية نووية أسلحة استخدام •
أحد السيطرة. عن وخروجها الدينية األصولية الفصائل أو اإلرهابية الفصائل
نية السُّ األطراف بني املتصاعدة املواجهة تتفاَقم أن هو امُلحدَّدة السيناريوهات

عاَلمية. عواقب ذي نووي رصاٍع إىل وتِصُل تدعمهما، التي والدول والشيعية،
حتى أو النووية، القدرة ذات الدول قبل من الشامل الدمار أسلحة استخدام •
القوية، الدينية أو اإلجرامية الجماعات ذلك يف بما الحكومية، غري الفاِعلة الجهات
األرض أو الغذاء ذلك يف بما الرئيسية املوارد ندرة عن الناشئة الخالفات تصعيد يف

.(٢٠٠٧ (مور، الطاقة أو املعادن أو املياه أو
ق تدفُّ موجات عىل للسيطرة النووية األسلحة أو الشامل الدمار أسلحة استخدام •

املناخ. تغريُّ بها يعصف أو الحروب بها تعصف التي األرايض من الالجئني
عىل د ُمتعمَّ غري هجوٍم وقوع إىل يُؤدي اآللية النووية األجهزة أحد يف خطأ حدوث •

بدورها. لالنتقام يدفعها الذي األمر نووية، دولٍة

تنقسم النووي للنزاع الرئيسية املخاطر أن مالحظة يُمكننا السابقة، القائمة هذه من
ونزاعات األقل؛ وهي واألرض، والنفط املياه مثل املادية املوارد حول نزاعات فئتني؛ إىل

األكثر. وهي العرقية، أو القومية أو الدينية أو السياسية االختالفات حول
مثل — وهمي يشء بسبب نفسها البرشية ر تُدمِّ أن ما نوًعا ح امُلرجَّ فِمن باختصار،
ومع حقيقي. يشءٍ بسبب وليس — السياسية النظريات أو الحدود بسبب أو ُمعنيَّ ُمعتَقد
جنسنا ِحكمة أهمية بدوره يُربز ما وهو للحرب. واقعيٍّا سببًا يشكل منها كالٍّ فإن ذلك،

الظروف. هذه مثل إيجاد دون للحيلولة البرشي
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صاغية آذانًا تلَق لم تحذيرات

والكيميائية النووية األسلحة مخزونات تخفيض يف امُلحَرز الكبري التقدُّم من الرغم عىل
نهائي، بشكٍل منها أيٍّ من التخلُّص يتمَّ لم العرشين، القرن ثمانينيات منذ سواء حدٍّ عىل

ذلك. عىل عاملي اتفاٌق يُوَجد ال خاص، بشكٍل النووية األسلحة حالة ويف
من امُلتزايد واالنزعاج باإلحباط شعورها عن العاملية والطبية الِعلمية األوساط تُعِرب
تَلقى ال وكأنها اآلن تبدو الجد، َمحَمل عىل العالم قادة يأُخذها كان التي تحذيراتها، أن
أريزونا والية جامعة من فيزياء عالم وهو كراوس، لورانس يقول صماء. آذاٍن سوى
الِعلمي املجتمع ق يُحقِّ لم األخرية السنوات «يف الذرة»: علماء «نرشة ملجلة مشارك ورئيس
داهًما خطًرا يُشكِّل ما وهو العاملي، باألمن امُلتعلِّقة السياسة عىل التأثري يف يُذَكر نجاًحا
املناخ لتغري العاَلمية التحديات حول النقاشات يف حاسًما دوًرا العلماء آراء تلعب علينا.
ما خالف عىل ولكن وُمميتة، جديدة أمراض ُمسبِّبات خلق وإمكانية النووي واالنتشار
النصيحة أن موضًحا كراوس استكمل كما آراؤهم.» تُسَمع تَُعد لم املايض، يف يَجري كان
أن «إىل قائًال: واختتم روتيني.» بشكٍل تجاُهلُها «يتم النووي، السالح نزع حول الِعلمية
ستِقف حضارتنا فإن العامة، سياساتنا تنوير يف أساسيٍّا أمًرا والبيانات الِعلم يُصبح

.(٢٠١٣ (كراوس، بقاءها» تُهدِّد التي املخاطر أشدِّ مواجهة يف األيدي مكتوفَة
كان الباردة، الحرب أيام «يف إنه النووية» الحرب ملنع الدوليني األطباء «رابطة تقول
بل قائًما، الخطر هذا يزال ال ماذا؟ نوا خمِّ نووية. حرٍب وقوع من بالرعب يشُعرون الناس
النووية، الحرب ملنع الدوليني األطباء (رابطة الضائع» بدل الوقت يف نعيش إننا ويَتزايد.

.(٢٠١٦
فيها القتىل عدد يتجاَوز (حرب كارثية نووية حرب نشوب بُفَرص يتعلَّق فيما أما
أجراه الذي االستطالع شملهم الذين الخرباء من مجموعة خلُص فقد شخص)، مليون ٨٠
نشوب احتمالية وجود إىل ،«٢٠١٥ عام يف والعرشين الحادي القرن دراسة «مرشوع
عمٍل وقوع ُفَرص ُقدَِّرت كما القرن. من القادم الربع خالل ٪٦٫٨ بنسبة كهذه حرٍب

.(٢٠١٥ والعرشين، الحادي القرن دراسة (مرشوع ٪١٧ بنحو نووي إرهابي
أجل من بحملٍة يقوم والذي للسالم، نوبل جائزة عىل الحائز هلفاند إيرا الدكتور يقول
الناس أنَّ هي النووية األسلحة مشكلة «إنَّ النووية: األسلحة عىل شامل عاَلمي فْرضحظٍر
يكفي ما هناك فسيكون فقط، سالح مائة استخدام تمَّ إذا موجودة. أنها نسيان إىل يَميلون
جوًعا.» املوت لخطر شخٍص وتُعرِّضملياَري عاملية مجاعٍة إىل تُؤدِّي التي االضطرابات من
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يف للسالم نوبل بجائزة للفائزين العاَلمي القمة ملؤتمر حمايس خطاٍب يف وقال
فسيموت نووية، لهجمٍة نيويورك، مدينة مثل كربى، مدينة تعرَّضت «إذا :٢٠١٤ عام
عام نووي رصاٍع وقوع بعد أنه وأضاف ساعة.» نصف غضون يف شخص مليون ١٥
البيئية، النظم وستَنهار سنوات. ثالث ملدة الصقيع من خاٍل واحد يوٌم هناك يكون «لن
املوت؛ حتى جوًعا البرشي الجنس من الُعظمى الغالبية ر وتتضوَّ الغذاء، إنتاج ف ويتوقَّ

كنوع. نَنقِرض أن امُلمكن وِمن
كلَّ نُواجهه الذي الخطر إنه بل اخرتاعي، من كابوسيٍّا سيناريو ليس السيناريو، هذا
الطبيعة، قوى من ليَست النووية األسلحة موجودة. تزال ما األسلحة هذه أن طاَلما يوم
نعِرف إننا عليها. القضاء ويُمكننا البرش، صنَعه قد يشء إنها هللا. ُصنع من ليست فهي
بالحديث إليكم ه نتوجَّ السبب ولهذا السياسية. اإلرادة هو نَفتقُده ما كل ذلك، نفعل كيف

.(٢٠١٥ (هلفاند، «…

فعله؟ علينا يجب الذي ما

النووية. املواد وَمخزونات النووية األسلحة جميع وتدمري تحريم (١)
تدمري عىل القدرة لديها التي الثماني الدول مُلواطني مرتوك «األمر التطبيق: كيفية
الشامل. الدمار خطر لتجنُّب حكوماتهم عىل يَضغُطوا أن خاصة، بصورة الحضارة،
أن فيه املشكوك فمن ذلك، لتحقيق الدفع يف الرئيسية املسئولية املواطنني ل تحمُّ وبدون
دعمهم يف لنا مرتوك فاألمر لذا أبًدا؛ بذلك والجيوش والسياسيون الوطنية الحكومات تقوم

القضية.» هذه يف
أمانًا أكثر أنظمة إىل اليورانيوم عىل تَعتِمد التي النووية الطاقة من التحوُّل (٢)

األسلحة. إنتاج عىل أقل ُقدرة ذات امُلتجددة) والطاقة الثوريوم (مثل
لألسلحة الالزمة املواد إلنتاج الحديث اليورانيوم مفاعل َم «ُصمِّ التطبيق: كيفية
ذلك، ومع الكهرباء. إلنتاج الحني ذلك منذ تطويعه تمَّ أنه من الرغم عىل وذلك النووية؛
للُمستقبل ُمستمرٍّا تهديًدا يُشكِّل استخدامه فإن لذا انشطارية؛ نفايات ينتج زال ما
األحفوري الوقود عىل القضاء تستلزم التي األسباب لنفس منه التخلُّص ويِجب اإلنساني،
والضغط املواطنني مطالبة خالل من سوى ذلك ق يتحقَّ أن يُمكن وال الوبائية. األمراض أو

النظيفة.» النووية الطاقة ذلك يف بما النظيفة، الطاقة استخدام أجل من السيايس
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واملخزونات. والبيولوجية الكيميائية األسلحة جميع وتدمري حظر (٣)
إىل وذلك األمان؛ إىل الطريق هو الواعي املواطن دور أخرى، «مرًة التطبيق: كيفية
الرصاع خطر وتقليل امُلتباَدل واالعتماد الثقة لبناء الدولية الجهود من املزيد بذل جانب

نوويٍّا.» امُلسلحة الدول بني
تشكل التي والجماعات للدول تعاونًا وأكثر أقوى عاَلمية مراقبة نظم تطوير (٤)

الشامل. الدمار أسلحة استخدام عىل يعتِمد الذي لإلرهاب ُمحتَمًال خطًرا
والجهود االستخباراتية املعلومات تباُدل يف الدويل التعاون «تكثيف التطبيق: كيفية
يقع ما ُمعالجة خالل من التهديد هذا استخدام يف تَرغب قد التي الجماعات ملنْع املبذولة

الحاجة.» عند بالرشطة االستعانة خالل من وكذا أوًال، ظلٍم من عليهم
للتحذير وامُلجتَمعات البلدان جميع يف تعمل للمواطنني عاَلمية حركة إحداث (٥)
الالزم السيايس الضغط وُممارسة الشامل، الدمار بأسلحة االحتفاظ استمرار مخاطر من

عليها. القضاء أجل من
حركة وتعبئة إحياء إلعادة االجتماعي التواُصل وسائل «استخدام التطبيق: كيفية

العالم.» أنحاء جميع يف السالح نزع
النزاعات. حلِّ يف أقوى ودويل وطني اسِتثمار بذْل (٦)

وحل السالم بُصنع امَلعنية الحالية العاَلمية سات امُلؤسَّ «دعم التطبيق: كيفية
الخالفات.»

العاملية التحديات ملواجهة العاَلمية العسكرية امليزانية من ثابتة تخصيصحصة (٧)
اإلنفاق من ٪١٠ تخصيص الخصوص، وجه وعىل الحرب. إىل تُؤدِّي أن شأنها من التي
غذائية إمدادات توفري ضمان أي — الغذاء» خالل من «السالم عىل العاَلمي العسكري

الرصاعات. إىل تؤدِّي التي التوتُّرات من للحدِّ كافية عاَلمية
السابع.» الفصل «انظر التطبيق: كيفية

فعله؟ يُمكنك الذي ما

موجود وهو القادمة، األجيال ولجميع وألطفالك لك دائًما تهديًدا يُمثل النووي الجحيم أن اعلم •
أماٍن يف سنكون أننا املاضية السبعني السنوات يف يحُدث لم أنه حقيقة لنا تَضمن وال الوقت. طوال

الباردة. الحرب نهاية منذ مىض وقٍت أيِّ من أكرب اآلن فالخطر القادمة. سنة السبعني خالل
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والكيميائية النووية األسلحة لحظر املواطنون يُنظِّمها التي املسئولة الحمالت الة فعَّ بصورٍة ادَعم •
أجمع. العاَلم ويف بلِدك يف مخزوناتها وتدمري والبيولوجية

والبيولوجي والكيميائي النووي للسالح الكامل بالنزع يلتزم ال سيايس أيِّ لصالح تُصوِّت ال •
األسلحة. مخزونات وتدمري

التواُصل وسائل عرب العاَلم حول األصدقاء مع القضية هذه حول نظرك وجهات شارك •
الرسالة. انرش واإلنرتنت. االجتماعي

األخرى. املجموعات ضدَّ الكراهية أو التمييز أو املعارضة ع تُشجِّ التي امُلعتقدات تجنُّب •
يف امُلستنَزفة البيئية والنُُّظم واملوارد البرش أعداد بني التوازن اختالل ظلِّ يف أنه أطفالك َعلِّم •
أخرى، ناحية من «فائزون». يُوَجد وال الخراب. إىل الطريق هو فالرصاع والعرشين، الحادي القرن

السالم. إىل الطريق هو املتباَدل والتفاُهم فالتعاون
نوع. أيِّ من األسلحة نْرش عارض لمية. السِّ بالوسائل النزاعات حلَّ ادعم •

هوامش

(1) Among them Richard Turco, Carl Sagan and Stephen Schneider
from the US and Vladimir Sergin and Vladimir Aleksandrov from the USSR
(Turco et al. 1983 ; Aleksandrov and Stenchikov 1983).

(2) For one estimate of fatal casualties in various conflicts see http://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_by_death_toll.
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الخامس الفصل

الطحان) (اإلنسان از اَخلبَّ

األعاصري، هبوب أسمع
وشيكة. النهاية أن أعلم
األنهار، تَفيض أن أخىش

والخراب. الغضب أصوات أسمع

األمريكية الروك لفرقة رايزينج»، مون «باد أغنية من
١٩٦٩ ريفايفل»، كلريووتر «كريدنس

الصيف يف طريقها تشقُّ كانت بينما «أودين» السويدية البحثية الجليد كاسحة واجهت
من ضخمة أجزاءً سيبرييا، بشمال البتيف لبحر السماوي األزرق اللون ذات املياه عرب
جوستافسون أوريان االستكشافية البعثة رئيس وكتب تماًما. الغازية كاملياه تفور امُلحيط
الفقاعات تنشأ رأيه، يف ما.» حدٍّ إىل مفاجأة «كانت األمر: عىل ُمعلًقا ستوكهولم جامعة من
قاع يف ب امُلرتسِّ د امُلجمَّ امليثان غاز ذوبان مع السفينة أسفل القارِّي املنحدر من امُلنبِعثة
إىل اآلن ب تترسَّ ولكنها والربد، بالضغط ُمحاَرصًة الفقاعات هذه تكون ما عادًة البحر.
.(٢٠١٤ (بابادوبولو، الشمايل د امُلتجمِّ امُلحيط يف املياه حرارة درجة ارتفاع مع السطح

القاري املنحَدر عرب يُبحرون وهم امُلشرتك الرويس السويدي الِعلمي الفريق اكتشف
وجود وجيوكيميائية صوتية اختبارات باستخدام مٍرت ألف إىل مائة من عمقه يتدرَّج الذي
مرتًا.» و١٥٠ ٥٠٠ بني يرتاَوح ُعمٍق عىل البحر قاع من ب تترسَّ امليثان غاز من هائلة «أعمدة
التحليل أشار امُلحيط. سطح تَخرتق وهي امليثان فقاعات ُشوِهدت األماكن، من العديد ويف



والعرشين الحادي القرن اجتياز

الطبيعي لها ُمعدَّ من أعىل امُلذاب امليثان ُمستويات أن إىل البحر مياه لعيِّنات الكيميائي
مرة. خمسني إىل مرات عرش بني يرتاَوح بما

بة امُلترسِّ الفقاعات من قليل غريب؛ أمر ُمجرَّد فسنجُده بمعزل، األمر إىل نظْرنا إذا
ُخطى بمثابة فهي تماًما، ذلك من العكس عىل ولكن يُذكر. فارًقا تُشكِّل ال أنها يبدو
البحثي، أودين فريق شهده ما أن إال الكوكب. مستوى عىل كارثٍة نحو بنا تنحِدر هادئة
أو أسبوع فقبل الحوادث؛ من ُمتزايدة سلسلة يف حلقة بل ُمنفِرد، حادث مجرَّد يكن لم
يف الشمايل القطب صيف يف مستوياتها أعىل لت سجَّ التي الصيف حرارة يف فقط أسبوعني
الفجوة جذبت السيبريية. التندرا يف غامض نحٍو عىل عمالقة فجوة ظهرت ،٢٠١٤ عام
كظاهرٍة البداية يف العاَلمية اإلعالم وسائل انتباه مرتًا ثمانني وُعمقها عرُضها يَبلغ التي
من بداية لتفسريها، الغريبة النظريات من مجموعة وظهرت وُمثرية، غريبة جيولوجية
الغريبة مات السِّ إحدى وكانت األريض. الهبوط إىل وصوًال نيزك واصطدام الفضائيني،
إىل ُقِذَفت قد أنها يبدو التي حوافها، حول امُلنفِجرة األرض من حلقة هي ميََّزتها التي
عىل ُمنفِجر تنفيس له حدث الذي الداخيل الضغط بعض وجود إىل يُشري ما وهو الخارج،
ذَوبان من مزيٍج خالل من ُحِفَرت قد الفجوة أنَّ إىل الروس العلماء خلص ُمفاجئ. نحٍو
يف سابًقا دة ُمتجمِّ كانت والتي تحتويه، كانت الذي امليثان غاز وثوران الصقيعية، الرتبة
اتَّضح آخر، فريًدا حدثًا بدا وما السنني. ملاليني وربما اآلالف، لعرشات السيبريية التندرا
من منطقة وهي سيبرييا، عرب ُمماثلة فجوات اكتُِشَفت ما رسعان إذ كذلك؛ ليس أنه الحًقا
(مقارنة بالفعل مئويَّتنَي درجتنَي بمقدار فيها الحرارة درجات ط ُمتوسِّ ارتفع الكوكب
النصف يف مئوية) درجة ٠٫٨٥ موجب إىل فيها الحرارة ارتفاع بلغ التي بالكامل باألرض
لم جديدة عملية هذه إنَّ «أقول ليبمان: مارينا الروسية الباحثة قالت القرن. من األخري
والتي الحرارة درجة يف ات للتغريُّ فعٍل ردة أنها عىل إليها يُنَظر أن يُمكن قبل. من تُالَحظ
الُعليا الطبقات من سائلة هيدراتية بقايا شكل يف ُمخبَّأة كانت ربما التي الغازات تُطِلق

.(٢٠١٤ والمبي، (ليسوفسكا الصقيعية» الرتبة من
حيث من الكربون أكسيد ثاني غاز من مرات بعدة أقوى غاز عن عبارة امليثان
تفوق برسعة الكوكب تسخني عىل القدرة لديه أنه يعني ما وهو املناخ، بتغريُّ التعجيل
إىل يَِصل ما هناك يكون قد أنه العلماء ر يُقدِّ بكثري. األحفوري الوقود احرتاق رسعة
وآخرون، األرض(شور عىل الصقيعية الرتبة يف املحتبَس امليثان من طن تريليونات خمسة
الكالثريت مركبات أو الهيدرات باسم املعروفة الضحلة، البحرية الرَّواسب ويف (٢٠١٥

122



الطحان) (اإلنسان الَخبَّاز

عبارة هذا، امليثان غاز العاَلم. حول القارية املنحَدرات يف املوجودة القفصية)، (املركبات
والطحالب امُلتحلِّلة النباتية املواد من السنني من املاليني مئات من امُلرتاكمة النفايات عن
حجم بنفِس السماد، من هائلة عاَلمية كومة أنه أي وامُلستنَقعات؛ املحيطات يف والعوالق
من يتشكَّل وهو أكرب أو اإلطالق عىل ُوجدت التي والغاز والنفط الفحم رواسب جميع
الفقاعات تماًما يُشبه الذي امليثان، غاز ظلَّ ُمماثلة. جيولوجية بيولوجية عمليات خالل
البحر قاع داخل ًدا وُمتجمِّ ساكنًا الوحل، تحريك عند راكدة بركة سطح إىل تَرتفع التي
القطبي امُلحيط حرارة ارتفاع ومع الشديَدين. والضغط الربد بفعل التندرا رواسب أو
يف الشاسعة الطبيعية الرواسب هذه بدأت الحارض، الوقت يف األرضية والُكتَل الشمايل
الذي الكربون يُحِدثه الذي الكوكب حرارة ارتفاع آثار من يُضاعف مما ب، والترسُّ الذوبان

البرشية. األنشطة بفعل الجوي الغالف يف يَنبعث
ُمستمرة كندية دراسة ترُصد حيث امليثان، غاز ب ترسُّ عن العلمية التقارير تضاعَفت
يف امليثان غاز يف ٪٨ قدُرها إجمالية زيادًة العرشين، القرن ثمانينيَّات منتَصف منذ
الغاز يف املفاجئة الشديدة االرتفاعات من سلسلٍة عن أيًضا تَكشف ولكنَّها الجوي، الغالف
التنِّني»، «أسنان بلقب هذه السوء نُذُر العلماء ب لقَّ وقد امُلعتاد. النطاق خارج ب امُلترسِّ
أنَّ إىل أُخرى تقارير تُشري الجامح. الحراري االحتباس لظاهرة النارية األنفاس أوىل وهي
فأكرب ذلك، ومع ُمعتدلة. وبكميَّات ثابت ٍل بمعدَّ حاليٍّا ب يترسَّ األقل، عىل األريض، الكربون

البحر. قاع يف املوجود امليثان غاز هو بًا ترسُّ مركباته
«إذا بإيجاز: تويرت عىل ُمتابعيه بوكس تيم الدكتور الكندي الجليد عاِلم أخرب كما
فنحن الجو، إىل الشمايل القطب يف البحر قاع يف املوجود الكربون من صغري جزء ب ترسَّ

.(٢٠١٤ (بوكس، محالة» ال هالكون

عاملية تحذيرات

عندما األقل، عىل ١٨٩٦ عام منذ الحراري االحتباس تُحرِّك التي اآللية الِعلم فهَم لقد
سطح حرارة درجة قياس محاولته أثناء أرهنيوس سفانت السويدي العاِلم اكتشَفها
سطح من امُلنعِكسة الحرارة) (أي الحمراء تحت األشعة يَقيس أرهنيوس كان القمر.
عندما عنها السماء، يف ُمرتفًعا القمر كان عندما أدقَّ كانت قياساته أن والَحَظ القمر،
جزءٍ عرب تُمرَّ أْن الضعيفة الحمراء تحت اإلشارات عىل كان حيث األُفق، يف ُمنخفًضا كان
ُقدرة إىل سابقني علماء عمل أشار وقد امُلراقب. إىل لتصَل لألرض الجوي الغالف من أكرب
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ذلك من أرهنيوس استنتََج الحرارة. حبس عىل الكربون، أكسيد ثاني مثل الغازات، بعض
كانت املاء، وبخار الكربون أكسيد ثاني وخاصة الجوي، بالغالف املوجودة الغازات أنَّ
امُلشاَهدة هذه دفَعت القمر. من اآلتية الحرارية الحمراء تحت األشعة إشارات تَمتصُّ
الجوي الغالف يف النصف إىل الكربون أكسيد ثاني حجم خْفض أنَّ لحساب أرهنيوس
مضاعفة أن حني يف جليدي؛ عٍرص إىل يُؤدِّي ا ممَّ للحرارة، الكوكب فْقد إىل لألرضسيؤدي
خمٍس من بمقدار العاَلمية الحرارة درجات لرفع كافية حرارة تخزين إىل ستُؤدِّي حجِمه
يف تُعتَرب كانت ولكنها الدفيئة»، «نظرية بداية ُولدت هنا، ومن مئوية. درجات ستِّ إىل
أدرك الحضارة. مصري يف تتحكَّم مسألة من أكثر الِعلمي، للفضول ُمثريًا أمًرا الوقت ذلك
من ومنزليٍّا صناعيٍّا الفحم حْرق عن الناتجة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات أن أرهنيوس
ستستغِرق العملية هذه أنَّ اعترب ولكنه األرض، حرارة درجة رفع إىل أيًضا تميل أن شأنها
كانت عرش، التاسع القرن تسعينيات يف تُحَرق كانت التي الكميات ألن نظًرا السنني؛ مئات

نسبيٍّا. صغرية
ولكن التايل، القرن نصف مدار عىل ُمتقطِّع نحٍو عىل املسألة هذه يف البحث تمَّ
تُغريِّ كانت — التلوث وخاصة — املختلفة البرشية األنشطة أن َفهم يف العلماء يبدأ لم
االكتشاف هذا أدَّى وقد العرشين. القرن ستينيَّات حتى الجوي للغالف املادي السلوك
السائد القلق كان الوقت، ذلك يف الحديث. املناخ ِعلم نشأة وإىل أدقَّ بحوٍث إجراء إىل
املناخ تُعيد قد البرشية األنشطة عن الناتج السخام وجزيئات الدخان انبعاثات أن هو
الربكانية الثورات أن مفاُدها التي املالَحظة تدعمها نظرية وهي برودة، أكثر عٍرص إىل
يتبعها ما عادة العلوي الجوي الُغالف إىل الدقيقة والجزيئات الغازات دفعت التي الكربى
أوائل بحلول ذلك، ومع املظلة». «ظاهرة باسم يُعَرف ما لتأثري نتيجًة الربودة من سنواٌت
كان ما أنَّ فأكثر أكثر تُظهر الحرارة درجات قراءات كانت العرشين، القرن سبعينيَّات
وسائل كانت لقد انخفاضها. وليس الحرارة درجات زيادة هو فعليٍّا العاَلم يف يَحُدث
خرب وكأنه بدا ا ممَّ بدًال جديد، جليدي» «عرص بفكرة أكثر مفتونة الوقت ذلك يف اإلعالم
الجمهور كان اإلعالم، وسائل تَذُكُره ما مع العلماء يقوله ما تناُقض ومع وهكذا، جيد.
الحادي القرن حتى استمرَّت ُمعضلة وهي عليها، يُؤاَخذون ال ِبحرية يَشعرون ُعون وامُلرشِّ

والعرشين.
امُلبكِّرة املناخية النماذج كانت العرشين، القرن سبعينيات منتَصف بحلول ذلك، ومع
الكربون أكسيد ثاني مستويات تضاُعف بأنَّ القائل االستنتاج إىل فيه لبس ال بشكٍل تُشري
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مئويَّتنَي درجتنَي بمقدار العاملية الحرارة درجات يرفع أن شأنه من الجوي الغالف يف
كولومبيا، بجامعة إيرث دورتي المونت مرصد يف باحث بروكر، واالس اعتمد األقل. عىل
مجلة يف نُِرش مقال يف ،١٩٧٥ عام أغسطس من الثامن يف رسمي بشكٍل الظاهرة هذه
احتباٍس شفا عىل نحن هل املناخي: «التغريُّ التايل: السؤال وطرح العلمية «ساينس»
أدلًة يجمعون آخرون باحثون كان األثناء، هذه ويف .(١٩٧٥ (بروكر، واضح؟» حراري
واملعدل الجليدي، الغطاء حجم مثل — األرض نظام يف املختلفة «االستجابات» أن عىل
وذَوبان السحابي، والغطاء وتُطِلقه، الكربون أكسيد ثاني املحيطات به تَمتصُّ الذي
سيدفع حيث كبرية، تأثرياٌت لها يكون أن يُمكن — إلخ … الشمايل القطب يف الجليد
إىل سيُؤدي ما وهو إبطالها عىل اآلخر البعض سيعمل بينما أرسع، بشكٍل العَملية بعُضها
الكفاية فيه بما واضًحا األدلَّة إليه تَنحو الذي االتجاه كان ،١٩٧٩ عام بحلول إبطائها.
عن الناتج الكربون أكسيد ثاني انبعاثات ارتفاع أنَّ إىل للمناخ العاملي املؤتمر يَخلُص ألن
علمي إجماع ُولِد هنا ومن فيل. السُّ الجوي الغالف تسخني عىل يَعمل البرشية األنشطة
ورؤية باملناخ، التنبؤ نماذج وتطوير املادية، األدلة من هائلة كميات تراكم عزَّزه عاملي

األرض. نظام عمل لكيفية أعمق

الزهرة ُمتالزمة

إنه العتيقة، السماء يف ج يتوهَّ نذير وكأنه صاٍف شمس غروب كل عند السماء يف موجود
العصور. مرِّ عىل البرش لدى وتبجيل رهبٍة موضع املساء» «نجم كان لقد الزُّهرة. كوكب
قراءة يف تقريبًا الجميع فشَل فقد ذلك، من الرغم وعىل تُبرص، عيون له من كلُّ يراه كان

التحذيرية. رسالته
تبلُغ إذ حارقة؛ اللؤلؤة يُشبه الذي الجميل الكوكب هذا سطح عىل الحرارة درجة إن
انصهار حرارة (درجة الرصاص لصهر يكفي بما ساخنة أنها أي مئوية، درجة ٤٦٢
الكثافة فائق الجوي غالُفه فهرنهايت). درجة ٣٢١ مئوية، درجة ٣٢٧٫٥ هي الرصاص
قاتل مزيٍج عن عبارة وهو مرة، وتسعني باثنني الجوي غالفنا ضغط يفوق ضغًطا يُسبِّب
وخاٍل الصخور، من إال تماًما عاٍر حارق، إنه الكربيتيك. وحمض الكربون أكسيد ثاني من
لألرض الشقيق الكوكب ل حوَّ عنيف اضطراٍب نتاج هو هذا كل والحياة. املاء من تماًما

امُلستِعر. الجحيم عن الدينية راتنا بتصوُّ يُذكِّرنا كئيب يشءٍ إىل
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هو ما عىل أصبح وكيف الزهرة بكوكب مهووًسا هانسن جيمس األرض عاِلم كان
شاب. كباحٍث لناسا التابع الفضاء لدراسات جودارد معهد إىل انضمَّ أن منذ اليوم عليه
والزهرة)، واألرض (املريخ األرض تُشبه التي الثالثة الكواكب بني من إنه هانسن يقول
وتَزدهر. الحياة فيه لتنشأ مناِسب معتدل» «مناخ ب يتمتَّع الذي هو األرض كوكب فقط
سالب العادية األيام يف الحرارة درجة تكون حيث الُربودة، فشديد املريخ كوكب أما
التناُقضات هذه أن هانسن يَستنتج الحرارة. شديد الزهرة وكوكب مئوية، درجة ٥٠
حرارته من الجزء أي الكوكب، وضاءة وهما: أال رئيسيان؛ عامالن فيها تَسبَّب الصارخة
غالفه يف الغازات يَحبس الذي الحراري والغطاء أُخرى، مرًة الفضاء إىل يعكسه الذي
معظم تُفَقد لذا قليلة، عزٍل قوَّة وذو للغاية رقيق الجوي فغالُفه للمريخ، بالنسبة الجوي.
الحرارة بعض األرض تَحبس الربودة. شديد يَجعله ما وهو الفور، عىل الكوكب حرارة
«دفيئة» عىل يحافظ ما وهو ،(٪٢٩) البقية وتعكس ،(٪٧١ (حوايل الشمس من القادمة
كوكب «يحتوي هانسن: كتب الزهرة، كوكب وعن الحياة. فيها تزدهر أن يمكن مريحة
من مئات عدة إىل حرارته درجة فتِصل الكربون، أُكسيد ثاني غاز من الكثري عىل الزهرة
حراري احتباٍس لعملية كنتيجٍة حدث قد هذا أن ويعتِرب .(٢٠٠٩ (هانسن، الدرجات»
ُمحيطاته جعل ما وهو مئوية، درجة ١٠٠ إىل الكوكب حرارة درجة فيها ارتفَعت جامحة
ي امُلتبقِّ الكربون جميع أنَّ لدرجة ساخنًا السطح أصبح وعندئٍذ الفضاء، يف ر وتتبخَّ تَغيل
هانسن إدراك دفع الحايل. العاصف الكوكبي الفرن شكَّل ا ممَّ الجوي، الغالف يف أُطِلَق
قد ما إىل البرش من أقرانه لتنبيه املهنية بحياته املخاطرة إىل الكئيب السماوي النذير لهذا

الكربون. من بالكثري لكوكبنا الجوي الغالف عبَّأنا إذا لألرض يَحُدث
ولحكومة العلماء من لزمالئه املشورة تقديم يف هانسن رشع منهجية، بصورة
هانسن أخرب ،١٩٨٨ عام ويف وللجمهور. األحفوري الوقود ولصناعة املتحدة الواليات
بالفعل أثَّرت قد البرشية األنشطة عن الناتجة الكربون انبعاثات بأن األمريكي الكونجرس
الغالف لفيزياء دويل مؤتمٌر خلَص نفسه، العام ويف ملموس. بشكٍل العاَلم مناخ عىل
تتسبَّب بالفعل وأنها … الدويل لألمن كبريًا «تهديًدا تُشكِّل كانت التغيريات أن إىل الجوي
األمر، هذا لتجنُّب أنه املؤتمر حذَّر كما العالم.» من كثرية أجزاء يف وخيمة عواقب يف
إىل يِصل مستًوى إىل للكربون الكلية االنبعاثات من الحدِّ إىل تسعى أن البرشية عىل يجب
الجوية، لألرصاد العاملية (املنظمة ١٩٨٨ عام يف سائًدا كان الذي املستوى ذلك من ٪٨٠
بوش دبليو جورج األمريكي الرئيس إدارة غضب الرصيحة هانسن حملة أثارت .(١٩٨٨
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إلسكاته خطوات واتُِّخذت األحفوري، بالوقود امَلعنية األمريكية الضغط جماعات وغَضب
يف هانسن شارك وإرصاًرا. رصاحًة أكثر أصبح حيث تَنجح؛ لم ولكنها ،(٢٠٠٩ (هانسن،
بتجاوزه الُعلماء من زمالئه بعض إىل أساء لقد مرات. عدة واعتُقَل العامة االحتجاجات
الصناعة هانسن انتقد القضايا. عن الحمايس والدفاع الحيادي الِعلم بني امُلعَلن غري الحد
بمحاكمة وطاَلب األوان، فوات وبعد الضآلة شديدة جهوًدا لبذِلهما األمريكية والحكومة
ضدَّ ُعليا أخالقية «جرائم ارتكاب بتُهمة والنفط الفحم لرشكات التنفيذيني املديرين

والطبيعة». اإلنسانية
أحفاده بُمستقبَل يهتمُّ ا َجدٍّ أصبح أن بعد أحفادي» «عواصف كتابه هانسن أصدر
بما يهتمُّ أحد «ال أنه كينج الري التلفزيوني املذيع قاَلها عابرة ُمالحظة أغضبتْه أن وبعد
مزيًجا يُعترب الذي الكتاب ويُقدِّم .(٢٠٠٩ (هانسن، اآلن» من عاًما خمسني بعد سيحُدث
فعل ورد الحراري، االحتباس ظاهرة عىل الِعلميَّ الدليَل الالذع السيايس والنقد الِعلم بني
األشخاص أن يف تثُق تفاؤلية بنربٍة الكتاب يُختَتم ذلك، ومع امُلتهاون. األمريكية الحكومة
الحراري. باالحتباس الخاصة الحقائق عىل بناءً فون سيترصَّ بأحفادهم ون يهتمُّ الذين
امُلتاحة القار ورمال والفحم النفط كل َحَرقنا إذا أننا من أيًضا فيه هانسن يُحذِّر ولكن

حتمية». الزهرة ُمتالزمة «فستكون لنا،
عن بكتُب معتَربة مكتبًة تمأل أن اليوم يُمكنُك إذ الوحيد؛ الصوت هانسن يكن لم
«نهاية كتاب ١٩٨٩ عام يف ماكيبني بيل أصدر وتداعياتها. الحراري االحتباس نظرية
حول العاديِّني القرَّاء يستهدف ُمِهم رْصد أول بوصِفِه عامة إشادًة القى الذي الطبيعة»،
فالنري تيم األسرتايل األحياء عاِلم ونَرش اإلنسان. فيه يتسبَّب الذي املناخ تغري عواقب
عن واضحة وصفية بلُغٍة رسٍد عن عبارة وهو الطقس»، «صانعو كتاب ٢٠٠٥ عام يف
الرئيس نائب أصدر التايل، العام يف املناخ. يف لهم تدخُّ جرَّاء البرش سيَجنيها التي العواقب
الصحايف ونرش ُمزعجة»، «حقيقة الشهري الوثائقي وفيلمه كتابَُه جور آل السابق األمريكي
ويف االحرتاق». من الكوكب نَمنع كيف «الحرارة: كتاب مونبيوت جورج الربيطاني البيئي
سخونة». أكثر كوكب عىل ُمستقبلنا درجات: «ست كتاب ليناس مارك أصدر ،٢٠٠٧ عام
سماء «تحت بعنوان كتابًا وارد بيرت الربيطاني األحياء عالم أصدر ،٢٠٠٨ عام يف ثم
تسبَّبت الذي الجماعي واالنقراض املايض يف الحراري االحتباس وقائع يِصف خرضاء»
ناَشد كما املناخ». «حروب كتاب يف الجيوسياسية باآلثار داير جوين الكندي تنبأ بينما فيه،
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الخروج نحو الطريق تقود أن أمريكا تايمز» «نيويورك صحيفة يف الكاتب فريدمان توم
اإلنجليزي العاِلم كتب ،٢٠٠٩ عام ويف وُمزدِحم». وُمسطَّح «ساخن كتاب يف األزمة من
األخري»، التحذير امُلتاليش: جايا «وجه جايا، فرضية وصاحب الفلوك جيمس الشهري
برشي ف ترصُّ أي يستطيع «ال إنه يقول ُمتشائم استنتاج إىل الكتاب هذا يف وخلُص
لَدينا أننا يبدو ال … املناخ تغريُّ وترية إلبطاء حتى الكافية بالرسعة أعدادنا من التقليل
ِمن كاملعتاد أعمالنا مواصلة يف رغبتنا تمنُعنا قد … به نمرُّ الذي للمأزق َفهم أدنى
هاميلتون كاليف األسرتايل األكاديمي نرش ،٢٠١٠ عام يف .(٢٠٠٩ (الفلوك، أنفسنا» إنقاذ
ورجال للسياسيِّني العادي غري اإلحجام ة بدقَّ فيه حلَّل الذي البرش» لجنس «مرثية كتاب
بينما ُمستقبََلهم. وحارضيُهدِّد واضح خطٍر بشأن إجراءاٍت اتخاذ عن والجمهور الصناعة
امُلداِفعة الضغط لجماعات امُلضلِّل الدور عن أورسكيس نعومي األمريكي املؤرخ كَشَف
«تجار كتابه يف املناخ ِعلم يف الجمهور ثقة تقويض يف األحفوري الوقود َمصادر عن
تيد ومؤتَمرات واألفالم التلفزيونية والربامج الكتب وعرشات الكتُب هذه خالل فمن الشك».
ألف ١٢ من وأكثر الرسمية التقارير ومئات والتصميم) والرتفيه التكنولوجيا (اختصار
أنها تدَّعي أن للبرشية يُمكن بالكاد اإلعالمية، التقارير من اآلالف وعرشات ِعلمية ورقة

الكربون. غاز وتحرير األحفوري الوقود حرق مخاطر عن كافيًا تحذيًرا تتلقَّ لم

الحقائق

أن الجوية لألرصاد العاَلمية واملنظمة للبيئة املتحدة األمم برنامج قرَّر ،١٩٨٩ عام يف
العاَلم توعية مسئولية لتويل أوحد دويل عمل فريق لتشكيل يَكفي بما خطريًا كان الوضع
أنشئت ثمَّ وِمن األقران؛ مُلراجعة خضعت التي الِعلمية النتائج باستخدام املناخ بقضايا

املناخ. بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية الهيئة
ومؤسسات الجامعات مئات يف الباحثني من اآلالف عمل القرن، من التايل الربع خالل
قياساتُها كانت التي األرض مناخ يف ات التغريُّ وتفسري توثيق عىل العاَلم حول البحث
يف أو الهواء يف أو األرض عىل ِقيست التي سواءً كلها، البيانات كانت باملليارات. تَرتاكم
اليشء: نفس إىل تُشري البحر، سطح ُمستوى ارتفاع شكل يف السطح عىل أو املحيطات،
أشدَّ رسميٍّا ٢٠١٤ عام أُعلن وقد ثابت. نحٍو عىل األرض كوكب حرارة درجة تَرتِفع
عن مئوية درجة ٠٫٦٩ بمقدار الحرارة درجة ارتَفَعت حيث اإلطالق، عىل حرارة األعوام
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عام يف القيايس الرقم هذا ليتحطَّم بأكمله، العرشين القرن مدى عىل الحرارة ط متوسِّ
،٢٠١٦ فرباير ويف .(٢٠١٦) الجوية لألرصاد العاَلمية املنظَّمة لترصيحات وفًقا ٢٠١٥
ارتَفَعت قد االستواء خطِّ شمال عند األرض كوكب سطح بأن تُفيد بتقارير العاَلم ُصِدم
الصناعة؛ قبل ما سنوات يف الحرارة درجات عن مئويتنَي درجتنَي بمقدار بالفعل حرارته
خالل .(٢٠١٦ (دايك، أبًدا تجاوزه امُلفرتَض من يكن لم الذي الحدَّ كان قد هذا إنَّ حيث
حرارًة األشدُّ أنها عىل سنوات عرش أصل من تسٌع َلت ُسجِّ والعرشين، الحادي القرن
وثالثني ثمانيٍة ملدة العاَلم أنحاء جميع يف الحرارة درجات ط متوسِّ وارتَفَع اإلطالق، عىل
هذه .(٢٠١٤ الجوي، والغالف للُمحيطات الوطنية (اإلدارة ١٩٧٧ عام منذ ُمتتالية سنة
ولَديه ف ُمثقَّ ُمواطن ألي مجانًا متاحة إليها، تستند التي الِعلمية واملصادر املعلومات
1-5 شكَيل (انظر أطفاله. بُمستقبل االهتمام من يكفي وما اإلنرتنت إىل الولوج إمكانية

و2-5).
تحذيراتها املناخ بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية الهيئة رفعت امُلتزايدة، األدلَّة ضوء يف
عام يف األول التجميعي تقريرها ظهور منذ املناخ تغريُّ مخاطر حول مستمرَّة بصورٍة

أن: إىل (٢٠١٤ (نوفمرب الخامس تقريرها يف وخلصت .١٩٩٠

املنشأ برشية الدفيئة غازات وانبعاثات واضح، املناخ نظام عىل البرشي التأثري •
عىل النطاق واسعة تأثريات الحديثة املناخية ات للتغريُّ كان التاريخ. يف األعىل هي

والطبيعية. البرشية النُُّظم
القرن خمسينيات ومنذ فيه، لبَس ال مؤكَّد أمر املناخي النظام حرارة درجة ارتفاع •
لها يسبق لم ات تغريُّ طرأت، التي امللحوظة ات التغريُّ من العديد كان العرشين،
حرارة درجة ارتفعت لقد السنني. آالف حتى عرشات من يمتدُّ مًدى عىل مثيل
سطح مستوى وارتفع والجليد، الثلج كميات وتقلَّصت واملحيطات، الجوي الغالف

البحر.
الرئييس «السبب هي البرشية الكربون انبعاثات تكون أن بشدة ح امُلرجَّ من •

العرشين». القرن منتَصف منذ امللحوظ الحراري لالحتباس
البرشية». «التأثريات ب واملناخ الطقس يف الحادة ات التغريُّ بعض اتَّصَلت •
عام. ألف ٨٠٠ منذ األعىل هي الجوي الغالف يف الدفيئة غازات تركيزات •
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١٫٢٥−
١٨٨٠ ١٨٩٠ ١٩٠٠ ١٩١٠ ١٩٢٠ ١٩٣٠ ١٩٤٠ ١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠

١−

٠٫٧٥−

٠٫٥−

٠٫٢٥−

٠

٠٫٢٥

٠٫٥

٠٫٧٥

١

١٫٢٥

ية
ئو

 م
جة

در

االنحراف الحراري يف العالم (درجة مئوية)

درجة الحرارة السنوية العاَلمية (لألرض وا-حيط واالثن! مجتمع!)

االنحراف الحراري يف األرض (درجة مئوية)

االنحراف الحراري يف ا;حيط (درجة مئوية)

٢٠١٠

درجات يف تصاُعدية اٍت مؤرشِّ العالم أنحاء جميع من الِعلمية القياسات تُظهر :1-5 شكل
جديدة قياسية أرقاًما باستمرار ل تُسجِّ حيث الصناعي، العرص بداية منذ العاَلمية الحرارة
الجوي والغالف للمحيطات الوطنية اإلدارة (املصدر: العرشين. القرن من ُمبكِّر وقٍت منذ

(.(٢٠١٥ (ناسا،

تأثرياٍت حدوث احتمالية من الحراري االحتباس غازات انبعاث استمرار «سيزيد •
البيئية.» والنظم الناس عىل فيها رجعَة وال لالنتشار قابلة حادة

الحارة. واملوجات الفيضانات من املزيد حدوث امُلحتَمل من •
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٢٠٠٠١٩٨٠١٩٦٠١٩٤٠١٩٢٠١٩٠٠١٨٨٠

٢٥٠−

٣٠٠−

٢٠٠−

١٥٠−

١٠٠−

٥٠−

٠

يفرييفا وآخرون، ٢٠٠٨

فينسل ورشوتر، ٢٠١٠

فينسل ورشوتر، ٢٠١٤

راي ودوجالس، ٢٠١١

هاي وآخرون، ٢٠١٤

تشHش ووايت، ٢٠٠٦

تشHش ووايت، ٢٠١١

بيانات األقمار الصناعية

٥٠

السنة

ارتفاع إىل العلمية الدراسات من العديد تُشري األرض: كوكب حرارة» «مقياس :2-5 شكل
كلٍّ بسبب وذلك عرش؛ التاسع القرن ثمانينيات منذ مطَّرد بشكٍل البحر سطح منسوِب
أنَّ حني ويف البحر. مياه من الُعليا الطبقة يف الحراري د والتمدُّ الُقطبي الجليد ذوبان من
(املصدر: االتجاه. هذا عىل تتَّفق أنها إال آخر، إىل مكاٍن من مختلفة نتائج ترُصد الدراسات

(٢٠١٤أ).) املناخ بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية الهيئة

جديدة مخاطر وخْلق الحالية املخاطر تضخيم إىل املناخية ات التغريُّ ستؤدِّي •
سواء. حدٍّ عىل الطبيعي والعاَلم لإلنسانية
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العاَلمي. الغذائي األمن تُهدِّد كبرية مخاطر هناك ستكون •
الحكومية (الهيئة االنبعاثات َفت توقَّ لو حتى قرون، لعدَّة اآلثار هذه ستستمرُّ •

.(٢٠١٣ املناخ، بتغريُّ املعنية الدولية

ذلك يعنيه ما التمثيلية» الرتكيز «مسارات باسم املعروفة السيناريوهات ت فرسَّ قد
سيناريو بني الفرق 3-5 شكل ح يُوضِّ املثال، سبيل عىل مناخنا. ملستقبل بالنسبة
،٢٠٢٠ عام يف الكربون من انبعاثاتنا فيه ف تتوقَّ ((٢٫٦) التمثيلية الرتكيز (مسارات
االنبعاثات تستمرُّ وسيناريو االنخفاض، يف تبدأ ثم ذُروتها إىل االنبعاثات تِصل حيث
التمثيلية الرتكيز (مسارات األحفوري الوقود عىل الطَلب نموِّ مع تماشيًا باالرتفاع فيه
مئويتنَي، درجتنَي بمقدار أعىل الكوكب حرارة درجة ستكون األول، السيناريو يف .((٨٫٥)

مئوية. درجات خمس بمقدار أعىل ستكون الثاني، السيناريو ويف

التغ3 يف متوسط درجة حرارة السطح (١٩٨٦–٢٠٠٥ اىل ٢٠٨١–٢١٠٠)

٣٢
(أ)

٢−١٫٥−١−١١٩٧٥٤٣٢١٫٥١٠٫٥٠٠٫٥−

٣٩

درجة مئوية

مسارات الرتكيز التمثيلية (٢٫٦) مسارات الرتكيز التمثيلية (٨٫٥)

٣٢ ٣٩

جة مئوية

(مسارات نريد كما األحفوري الوقود حْرق يف استمرارنا تأثري الساخن: العاَلم :3-5 شكل
(مسارات الكربون انبعاثات من الحدِّ يف الناجحة بالجهود مقارنة ((٨٫٥) التمثيلية الرتكيز
(٢٠١٤ب).) املناخ بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية الهيئة (املصدر: .((٢٫٦) التمثيلية الرتكيز

أنَّ هي ال أم حكيًما كان سواء اإلنسان بها يخرج أن بدَّ ال التي فالرسالة لذا
والصناعة واملدن الزراعة فيه وتطوَّرت حضارتنا، فيه ُولدت الذي امُلعتِدل املناخ ذا العالم
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الكوكب حال حول خيار أمامنا يَزال ال ربما عودة. بال ضاع قد امُلتقدِّمة والتكنولوجيا
برسعة. التاليش يف آِخذة الفرصة هذه حتى ولكن فيه، املطاف بنا سينتهي الذي

مدى نَُقدِّر ال ولكنَّنا باملخاطر، محفوًفا بكونه ويتفرَّد جديد عرص هو عَرصنا إنَّ
واسع. نطاق عىل أو جيًدا خطورته

«برودتنا» عىل نُحافظ كيف

درجات يف عاَلمية زيادٍة عىل بالحفاظ برودتنا، عىل للحفاظ فرصٍة بأيِّ نحظى كي
عىل إدمانها من اإلنسانية تتخلَّص أن بدَّ فال أقل، أو مئويتنَي درجتنَي بمقدار الحرارة
تقِرتب األزمة فنُقطة اإلطالق، عىل شكٍّ محلَّ األمر هذا يَُعد لم بالكامل. األحفوري الوقود

الحضارة. ر يُدمِّ أن يُمكن طريق وراءها ويقبع برسعة
الكربون أكسيد ثاني من طن مليار ٢٩٠٠ ل البرش إطالق هي النقطة هذه ستكون
األرض «كوكب عىل لإلبقاء فرصة أي بعَدها هناك يكون لن والتي الجوي، الغالف يف
يف األعىل الحرارة ذي األرض كوكب ملنع وال أعاله، املذكور األول السيناريو يف األدفأ»
بداية منذ الكربون أكسيد ثاني من طنٍّ مليار ١٩٠٠ بالفعل أطَلقنا لقد الثاني. السيناريو
العقد أواخر منذ األزمة. نقطة نحو الطريق ثُلثَي قَطعنا فقد ثمَّ ومن الصناعي؛ العرص
العالم أطلق العاملية»، املالية «األزمة من التعايف ومع والعرشين، الحادي القرن من األول
الكربون) أكسيد لثاني مكافئة غازات صورة (يف الدفيئة غازات من إضافية طنٍّ مليار ٥٠
فإن ُمستقر، عاَلمي اقتصادي نموٍّ وجود بافرتاض عام.1 كل لألرض الجوي الغالف يف
ثالثينيَّات خالل إليها الوصول يتمُّ قد ساخن عاَلٍم تجاه الالعودة» «نقطة أن يعني هذا

والعرشين. الحادي القرن
املعروفة احتياطاتنا ُمعَظم تبقى أن بدَّ فال كوكبنا، يَحرتق أن نُريد ال كنا إذا
جامعة من إيلكينز وبول ماكجليد كريستوف يقول األرض، تحت األحفورية الطاقة من
احتياطيات من و٨٠٪ الغاز احتياطيات ونصف النفط احتياطيَّات «ثلث بلندن: كوليدج
يف امُلتمثِّل الهدف لتحقيق ،٢٠٥٠ إىل ٢٠١٠ عام من ُمستخَدمة غري تظلَّ أن يِجب الفحم
استخدام عدم ن يتضمَّ ذلك أن وأضافوا، مئويتنَي.» درجتنَي بمقدار الحرارة درجة ارتفاع
النفط أو الصفحي) الطَّفل أو الفحم أو القار رمال من (سواء تقليدي غري نفٍط أي

.(٢٠١٥ وإيلكينز، (ماكجليد اإلطالق عىل الشمايل القطبي
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يف الدفيئة غازات تركيز وهي أال الخطر؛ نقطة عن للتعبري أخرى طريقٌة تُوَجد
ُمكافئ من جزءًا ٢٦٠ بحوايل الصناعي العرص يف ذلك بدأ لقد لألرض. الجوي الغالف
العرشين، القرن خمسينيَّات يف الجوي. الغالف من جزء مليون لكل الكربون أكسيد ثاني
يف ملموس. بشكٍل االزدياد يف الكوكب حرارة وبدأت املليون، يف جزء ٣٠٠ الرتكيز تجاوز
إىل وصل ٢٠١٥ عام وبحلول املليون، يف جزءًا ٣٥٠ إىل الرتكيز وَصَل الثمانينيَّات، أوائل
الحكومية للهيئة وفًقا سنويٍّا. املليون يف جزء ٢ بُمعدَّل يَرتفع وكان املليون، يف جزء ٤٠٠
تبلُغ زيادٍة إىل الكوكب حرارة درجة ارتفاع قرص أردنا إذا املناخ، بتغريُّ امَلعنية الدولية
ُمستًوى إىل يِصل بأن الكربون أكسيد ثاني لرتكيز أبًدا نَسمح أالَّ فيِجب مئويتنَي، درجتنَي
أن ِة بحجَّ األمر هذا العلماء من العديد يُعارض ذلك، ومع املليون. يف جزءًا ٤٥٠ من أعىل
صالًحا كوكبًا األرض لتكون األقىص الحد هو جزء، ٣٠٠ حتى أو املليون، يف جزءًا ٣٥٠
الحفاظ البرشية أرادت «إذا بأنه وزمالؤه هانسن جيمس ح رصَّ املثال، سبيل عىل للحياة.
عىل الحياة معه وتكيَّفت مرة ألول الحضارة عليه نشأت الذي بالكوكب شبيه كوكٍب عىل
تركيز خفِض رضورة إىل املستمر املناخي والتغري القديم املناخ ِعلم أدلة تُشري األرض،
الهدف تحقيق يُمكن … تقدير أكثر عىل املليون يف جزءًا ٣٥٠ إىل … الكربون أكسيد ثاني
خالل من الكربون أكسيد ثاني من املليون من جزءًا ٣٥٠ تركيز إىل بالوصول األوَّيل
أكسيد ثاني فيها يُحتََجز التي الحاالت يف إال الفحم استخدام من التدريجي التخلُّص
التجاُوز يكن لم إذا الكربون. تَعزل التي والحرجية الزراعية امُلمارسات واعتماد الكربون،
بذوٍر وْضع إمكانية أمام فنحن وجيًزا، الكربون أكسيد ثاني تركيز من الحد لهذا الحايل

.(٢٠٠٨ وآخرون، (هانسن فيها» رجعة ال كارثية لتأثرياٍت
من الدويل البنك حذَّر فقد نُنتجها، التي الكربون انبعاثات خفض يف نَنجح لم إذا

إىل: طريقنا يف أننا

اإلنسانية.» وامُلعاناة الدمار يُسبِّبان قاسينَي وطقس مناخ ذي «عاَلم •
من ترتاَوح حرارة بدرجات داخليٍّا، اليابسة عىل سيما ال شديدة، حرارة موجات •
الحرارة درجات ط ُمتوسِّ سرَيتفع الحايل. الوقت من أعىل مئوية درجات ١٠ إىل ٤

أكثر. أو مئوية درجات ٦ بمقدار الصيف يف
واحٍد مٍرت إىل مرت نصف بني يرتاَوح بمقداٍر البحر سطح ُمستويات ارتفاع •
رشق وجنوب ورشق جنوب يف املنخِفضة املدن يُعرِّض مما ،٢١٠٠ عام بحلول
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بعض إلخالء سيدفع ما وهو امُلزِمنة للفيضانات الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا
الجُزر.

والذرة والقمح األرز محاصيل ر تُدمِّ أن شأنها من مرتفعة حرارة درجات •
األخرى. الهامة واملحاصيل

مجاعات حدوث مع العالم، أنحاء جميع يف الزراعية الغذائية اإلمدادات ستتعطَّل •
املناطق. لكل واإلمدادات األسعار يف كبرية وتقلُّبات املناطق بعض يف

الغذاء وإنتاج املدن عىل سيُؤثر مما الجافة، املناطق يف املياه يف حادَّة ندرة •
االستوائية. املناطق يف الفيضانات وزيادة واألسماك.

هذه من أكثر أو بواحٍد مبارش بشكٍل العاَلم سكان من األقل عىل ٪٨٠ سيتأثر •
.(٢٠١٣ الدويل، (البنك اآلثار

تجنُّب من بدَّ ال بل «يُمكن، أنه، الدويل البنك مجموعة رئيس كيم يونج جيم أعلن
مستوى عىل نحافظ أن بدَّ ال إذ مئوية؛ درجاٍت أربع بمقدار العاَلم حرارة درجة ارتفاع
املناخ تغريُّ بشأن إجراءات اتخاذ عدم يُهدد مئويتنَي. درجتنَي من أقل حراري احتباس
تغريُّ يعدُّ اليوم. فيه نعيش عما تماًما مختلًفا عامًلا أطفالنا، سرَيِثُه الذي العاَلم يجعل بأن
املسئولية ل تحمُّ إىل بحاجٍة ونحن التنمية، تُواجه التي امُلتفرِّدة التحديات أكرب أحد املناخ
األكثر األشخاص سيما وال امُلقبلة، األجيال عن نيابًة الالزمة اإلجراءات اتخاذ يف األخالقية

.(٢٠١٢ الدويل، (البنك فقًرا»

الجامح االحتباس

للغاية ُمقلًقا اكتشاًفا وزمالؤه هاواي جامعة من زيبي ريتشارد اكتشف ،٢٠٠٩ عام يف
ى ُحمَّ من األرض عانت عندما تقريبًا، عام مليون ٥٥ قبل وقع لحدٍث فحصهم أثناء

مئوية. درجات تسع إىل خمس من بمقدار حرارتها درجة وارتفعت مفاجئة،
عرصي نهاية بني القصوى الحرارة «فرتة باسم يُعَرف الذي الحَدث هذا وقع
اصطدام سحَق بعدما سنة ماليني عرشة حوايل منذ فقط واإليوسني» الباليوسني
الناحية (من فجأة الحرارة» «شديدة الفرتة هذه حدثت الديناصورات. باألرض كويكب
يربُد أن قبل سنة ألف ١٧٠ حواَيل واستمرَّت — عام ألَفي من أقل يف — الجيولوجية)
يف للحياة ضخمة انقراض موجة الحرارة درجة ارتفاع صِحب أخرى. مرًة الكوكب
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ق بالتحقُّ نَجت. قد الصغرية الربية الثدييات معظم أن إال الخصوص، وجه عىل امُلحيطات
قفزة هناك كانت قد أنه يُظهر أن زيبي استطاع القديمة، البحرية الرواسب سجالت من
ومع الوقت. ذلك يف الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيزات يف ٪٧٠ بنسبة حادة
يُصبح أن إىل املناخ لدفع الكربون من كافية كمية سوى يُوَجد لم أنه إىل خلص فقد ذلك،
آلية هناك كانت قد وأنه بدَّ ال وأنه مئوية، درجات ثالث إىل درجٍة بمقدار سخونًة أكثر
حرارة درجة ارتفاع إىل ذلك بعد أدَّى الذي األمر وهو األويل، االحتباس إليها أدى أخرى
وآخرون، (زيبي إضافية مئوية درجاٍت ستِّ إىل أربع من بمقدار شديًدا ارتفاًعا األرض
يُهددنا الذي الجامح» العاَلمي الحراري «االحتباس عملية هي العملية هذه .(٢٠٠٩

اآلن.
أنه يف واإليوسني الباليوسني عرصي نهاية بني القصوى الحرارة فرتة أهمية تكُمن
الجوي الغالف يف الكربون من الحجم نْفس الطبيعية العمليات أطلقت قد يبدو، ما عىل
وإزالة األحفوري الوقود حْرق خالل من اليوم البرش يُطلقه الذي امُلحيطات ويف لألرض
موجة يف تسبَّب ما هو ذلك كان وقد امُلجَمل)، يف طن تريليون ثالثة (حوايل العاَلم غابات

الكوكب. حرارة يف الحاد االرتفاع
اإلضايف الكربون من هائلة كمياٍت فجأة تُطلق أن يُمكن التي باآللية يتعلَّق فيما أما
درجات تسع إىل ستٍّ من العاملية الحرارة درجات وترفع وامُلحيطات الجوي الغالف إىل
ب والترسُّ الذوبان — الفصل هذا بداية يف ُوِصَف الذي هو األرجح فالتفسري مئوية،
التندرا رواسب يف حاليٍّا امُلحتبس ،(CH4) املتجمد امليثان من األطنان ملليارت الرسيعان
(كينيت امليثان» هيدرات «مدفع اسم عليها أُطلق التي الظاهرة هذه ترتبط البحر. وقاع
نهاية بني القصوى الحرارة فرتة يف حَدث بما فقط ليس العلماء لدى (٢٠٠٣ وآخرون،
وارد، بيرت الحفريات عاِلم ذَكره ملا وفًقا أيًضا، ولكن واإليوسني، الباليوسني عَرصي
الحياة تاريخ يف انقراض حدث أسوأ وهو الربمي، العرص يف حدث الذي العظيم» «املوت ب
وهو امليثان، غاز من تتكوَّن أنها يف الهيدرات أهمية تكُمن .(٢٠٠٨ (وارد، األرض عىل
املناخ بتغريُّ تعجيل كعامل (CO2) الكربون أكسيد ثاني من مرة ٧٢ بمقدار أقوى غاز
إطالق يمكن ذلك. نحو أو قرٍن مدار عىل مرة ٢٥ بمقدار وأقوى القصري، املدى عىل
تيارات أنماط يف تحوُّل وهو امُلحيط»، «انقالب باسم تُعَرف عملية خالل من الهيدرات
إىل األدفأ السطحية املياه تنتقل حيث امُلعتدل، الحرارة ارتفاع عن ناجم العاَلمية املياه
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امليثان من طنٍّ تريليونات عدة بدوره يُطِلق ما وهو د. امُلتجمِّ الغاز رواسب وتُذيب األعماق
بمجرد وجنوني. حادٍّ بشكل العاَلمية الحرارة درجات ارتفاع يف يتسبَّب أن شأنه من الذي
يُصِبح كبرية برسعٍة سيحُدث الحراري االحتباس أنَّ الخرباء معظم يرى العملية، هذه بدء
حرق عن توقَّف ولو حتى لوقفه، يشءٍ أي فعل من اإلنسان يتمكن أن امُلستحيل من معها

الفور. عىل األحفوري الوقود
لثالثة البرش إطالق عن الناجمة هذه امُلزدوجة الحراري االحتباس رضبة تُعتَرب
الثانية املرحلة إىل الوصول بدوره ل سيُعجِّ والذي األحفوري، الكربون من طن تريليونات
رواسب من طن تريليونات خمسة ذوبان يدفعها والتي عليها السيطرة يمكن ال التي
باإلضافة الرئييس، التهديد هي (٢٠٠٤ وأرترش، (بوفيه جزئيٍّا أو بالكامل الطبيعية امليثان
والعرشين الحادي القرن يف بالحضارة يَحيق الذي الرابع)، (الفصل النووي الرصاع إىل

البرشي. الجنس وببقاء
أنَّ املناخ بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية الهيئة عن الصادر الخامس التقرير يذكر
«هناك أنه وأضاف مؤكَّد، ِشبه التندرا يف الصقيعية الرتبة من و٨١٪ ٣٧ بني ما ذوبان
(الهيئة الصقيعية» الرتبة لذوبان نتيجًة وامليثان الكربون من ضخمة بانبعاثاٍت كبري خطر
عىل يَنطوي أن يُمكن ما وهو ص٧٤). ٢٠١٤ب. املناخ، بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية
تقدير عىل الهيئة تجرؤ لم ذلك، ومع الكربون. من طن مليار ٩٢٠ إىل يصل ما ب ترسُّ
انتقد وقد بكثري، أكرب وهي البحر، قاع يف املوجودة الهيدرات ذوبان من امليثان انبعاثات
بهذا يتعلَّق فيما لصمِتها العاَلم يف الرائدة املناخية الهيئة هذه علنًا العلماء من عدٌد
بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية الهيئة تَكتُّم أن يُعتَقد البرشي. للوجود الضخم التهديد
وجزئيٍّا، واثق، نحو عىل ترصيح إلصدار كافية علمية بياناٍت وجود عدم إىل يستند املناخ
األحفوري الوقود ملصادر الداِعمة الضغط جماعات تُحدثه قد الذي األذى من خوفها إىل
سنَعرف الذي الوقت بحلول أنه اد، النُّقَّ يُجادل ذلك، ومع ألوانها. سابقة تقديرات أي جرَّاء
بكمياٍت ب يترسَّ البحر قاع ويف الشمايل القطب يف املوجود امليثان أنَّ اليقني وجه عىل فيه

ذلك. حيال يشء أي لِفعل فات قد األوان سيكون كبرية،
األرض؛ حرارة يف ارتفاع حدوث رسعة مدى يعرف أحد ال أنه يف الصعوبة تكُمن
أجمع البرشي الجنس سلوك وهو أال علميٍّا؛ به التنبؤ يُمكن ال يشء عىل يَعتمد هذا ألن
الكربون انبعاثات إنهاء يف الفشل سيُؤدِّي األرجح، عىل عنده. ف سنترصَّ الذي والتوقيت
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يتعلَّق فيما أما مئوية. درجات ٥ إىل ٤ من الحرارة درجة ارتفاع إىل املناِسب الوقت يف
البارزة: اآلراء بعض فإليكم ذلك، يعنيه قد بما

من يتمكَّن لن الكوكب أن سيَعني مئوية درجات ٥ بمقدار الحرارة درجة ارتفاع •
شينهوبر، يواخيم هانز شخص. مليار من ألقلِّ سوى األساسية االحتياجات توفري

.(٢٠٠٩ (كانرت، املناخ تأثري ألبحاث بوتسدام معهد
مليارات عىل سيتعنيَّ مئوية، درجات ٧ إىل ٤ من الحرارة درجات ارتفاع مع •
نيكوالس ة. الحدَّ شديد رصاع عليه سيرتتَّب ما أماكنهم، من االنتقال األشخاص

.(٢٠٠٩ (كانرت، لالقتصاد لندن كلية سترين،
بأكملها، جزرية ودول كربى مدن وإغراق الالجئني، وأزمات الغذاء، نقص •
قد بحيث كبري بشكٍل املناخ وتغريُّ والحيوانات، للنباتات الجماعي واالنقراض
األوقات خالل الخارج يف اللَِّعب أو العمل إىل الذهاب الناس عىل الخطري من يكون
الدولية الحكومية الهيئة عن الصادر الخامس التقرير العام. من حرارة األشدِّ

(٢٠١٤ب). املناخ بتغريُّ امَلعنية
إىل ٦٣ من بنسبة املتحدة الواليات يف الصويا وفول الذُّرة محاصيل تَنخفض قد •
٢٠٠٩أ). وروبرتس، (شلينكر أريزونا والية جامعة وروبرتس، شلينكر .٪٨٢

كريس باالنقراض. األرض أنواع من ٪٣٥ إىل تِصل نسبٍة عىل محكوًما سيكون •
.(٢٠٠٤ وآخرون، (توماس ليدز جامعة توماس،

ارتفاع يف الحراري د بالتمدُّ مصحوبًا الشمايل القطب يف الجليد ذوبان يتسبَّب قد •
الطابق يُعادل ما أي قدًما)، ١٨٠) مرتًا ٦٥ بمقدار النهاية يف البحر مياه منسوب
يف الساحلية املدن ُمعظم إغراق إىل سيُؤدي ا ممَّ الشاِهقة، املباني من العرشين

.(٢٠١٥ وآخرون، (وينكلمان أكثر أو السكان ثُلث وترشيد العاَلم
يف نقٍص حدوث والرصاعات. والفقر والجوع العاَلمي االستقرار عدم حدَّة تزايُد •
واملوارد، الالجئني حول النزاعات ونشوب الوبائية، األمراض وتفيشِّ واملياه، الغذاء
تشاك العالم. أنحاء جميع يف مناطق يف الطبيعية الكوارث عن الناجم والدمار

.(٢٠١٤ (هاجل، األمريكي الدفاع وزير هاجل،
مليارات اضطرار للتكيُّف… البرشي املجتمع يكافح بينما تُصدَّق تكاد ال «تحدِّيات •
ترجيح … املوارد عىل خاصة االضطرابات، تفاقم … التوطني إلعادة األشخاص
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الدراسات مركز كامبل، كريت نووية» حرب نشوب وإمكانية امُلسلَّحة النزاعات
.(٢٠٠٧ وآخرون، (كامبل والدولية االسرتاتيجية

املطاف» نهاية يف انقراَضنا سيَعني فهذا الحراري)، (االحتباس فيه نتحكَّم لم «ما •
.(٢٠١٤ وهانام، (سنو كانبريا جامعة بريي، هيلني

شخص مليون ٣٠٠ اآلن: من بساطًة أكثر عامليٍّا مجتمًعا ٢١٧٥ عام «كان •
يجتمعون — والروسية اإلنجليزية وهما أال — فقط رئيسيَّتنَي لُغتنَي ثُون يتحدَّ
(داير، املناخ» «حروب يف داير جوين «… الشمايل القطبي امُلحيط شواطئ حول

.(٢٠٠٨

الشك من مناخ

يُمكن ال التي الجوانب أكثر فأحد األرض، كوكب ساكني من العادي للُمواطن بالنسبة
من الكثري من الرغم عىل القليل سوى الحكومات تفعل َلْم ِلَم هو املناخ لتغريُّ تفسريها

البرش. مستقبل تُهدِّد التي الشديدة الخطورة حول بها ُووجهت التي املوثوقة األدلة
آيالند رود من أمريكي سيناتور قال عندما ،٢٠١٤ عام أوائل يف اإلجابة ظهرت
ُمحاط بأنه الكونجرس وصفُت «لقد األمريكي: الشيوخ ملجلس وايتهاوس شيلدون يُدعى
كذٍب مجرد ليس يحُدث ما تحديًدا. أكثر سأكون اليوم األكاذيب. من منيع بحاجٍز
الهيكل هذا بعناية. مة امُلصمَّ األكاذيب من كامل هيكل هناك بل املناخي، التغري حول
ج يُروِّ رسائل حقيقية؛ وكأنها لتبدو مت ُصمِّ ُمزيَّفة منظَّمات بارع: بدهاء م وُمصمَّ كبري
من املال ون يتلقَّ علماء صادقة؛ رسائل وكأنها لتبدو بكثافٍة العامة العالقات خرباء لها
وُمعقًدا كبريًا يبدو كله واألمر إليهم؛ يَحتاجون عندما اإلعالم إىل بهم الدفع ويتمُّ امُلَلوِّثني،
هو ليس هذا أن وتظنُّ تُخدَع أن يُمكن أجزاءه، ترى عندما أنك بحيث الكفاية؛ فيه بما

.(٢٠١٤ (وايتهاوس، نفسه» الوحش
بجامعة البيئية والعلوم االجتماع ِعلم أستاذ برول، روبرت أجراها بدراسٍة ُمستشهًدا
استطرد َدنالب، وراييل ماكرايت وآرون أورسكيس نعومي من لكلٍّ وبكتٍب دريكسيل،
مؤسسة وأربعون مائة «َقدَّمت و٢٠١٠ ٢٠٠٣ عامي بني أنه كيف ُمفصًال وايتهاوس
حثيثة بصورٍة تُعارض ُمنظمة وتسعني إحدى إىل دوالر مليون ٥٥٨ مجموعها بَلغ ِمنًَحا
من وتطوَّرت األحفوري الوقود قطاع من التمويل سات املؤسَّ هذه ت تلقَّ املناخ.» تغريُّ
واألمطار التبغ تدخني حول الِعلم رأي تشويه استهدفت التي السابقة الصناعية الحمالت
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عن عبارة يكون سات املؤسَّ هذه تمويل ُمعظم ألن ونظًرا األوزون. واستنفاد الحمضية
جميع يف حمالتهم حجم أن فيُعتََقد العامة، للرقابة تخضع ال املصدر»، مجهولة «أموال
ادِّعاء أي تقديم اإلعالم وسائل استعداد الناقد املرشوع هذا استغلَّ بكثري. أكرب العاَلم أنحاء
حول عاَلمية «مناظرات» وجود عن انطباع لتزييف صحته، عن النظر برصف بيان، أو
الِعلمي للتحليل محاَولة وجدت الواقع. أرض عىل صحيح غري أمر وهو املناخ، علم صحة
أنهم املناخ تغريُّ بشأن ناخبيهم مع الحاالت، من كثرٍي يف السياسيني، اختالف ألسباب
مسامع عىل وتكراًرا مراًرا االدِّعاءات نفس فيها تتكرَّر التي الصدى» «غرف ب ُمحاطون
النظر بْرصف الشخصية، تحيُّزاتهم لتعزيز يُؤدي الذي األمر ُمتعدِّدة، مصادر من أفراٍد
األساليب، هذه باستخدام .(٢٠١٥ وآخرون، (جاسني مصدرها أو املعلومات ِصدق عن
وقمِعهم، ورشوتهم، خاص، بشكٍل الغربية الديمقراطية النُّظم يف السياسيني إغواء تمَّ
بل مواطنيهم، لسالمة الرضورية اإلجراءات يتَّخذوا ال كي وتضليلهم أدمغتهم، وغْسل

بأِرسه. الكوكب لسالمة
ى تلقَّ الذي املهندس هذا كان حيث هذا، كل حَدث كيف يفهم شخص هو دنلوب إيان
«رشكة يف التنفيذيني املسئولني كبار كأحد عديدة لسنواٍت يعمل امُلتِحدة اململكة يف تدريبه
األصوات أكثر من واحًدا يُصبح أن قبل األسرتالية» الفحم «جمعية ورئيس للنفط» شل
مسئوًال يزال ال كان عندما األحفوري. الوقود مخاطر حول العاَلمية الساحة عىل تأثريًا
املادية املستقبلية الطَلب لبيئة نموذج وضع يف دنلوب شارك النفط، مجال يف شابٍّا تنفيذيٍّا
الصورة يف التفكري عىل الدور هذا درَّبه وقد البرتول، عىل والجيوسياسية واالقتصادية
إنَّ قال املناخ، تغريُّ عىل األوىل األدلة ع تتجمَّ بدأت عندما املدى. طويل والتفكري األشمل
امُلتجدِّدة الطاقة مصادر يف واستثمَرت إيجابي، بشكٍل استجابت األحفورية الطاقة صناعة
عليه هي مما بكثرٍي أكثر تقدُّمية صناعة كانت «لقد انبعاثاتها: من للحدِّ سبٍل عن وبحثَت

شخصية). مراَسلة ،٢٠١٥ (دنلوب، اليوم»
ُمديري كبار مكافأة طُرق يف عاَلمي تشوُّه حدوث هو تغريَّ ما إن دنلوب ويقول
امُلديرين كبار إلثابة صة امُلخصَّ املكافآت هيكل َ َغريَّ التسعينيات، أوائل «منذ الرشكات،
عىل شديًدا تركيًزا الرتكيز عىل الرشكات أُْجِربَت وقد الرشكات. أخالقيات من التنفيذيِّني
العادية الرشكة تُخطِّط الطويل. املدى عىل التخطيط من بدًال القصري، املدى عىل التخطيط
الطريقة هي هذه ليست بكثري. ذلك من ألقلِّ يكون ما وغالبًا قادمة، سنوات لثالث اليوم

اآلن.» السوق يتطلبه ما هو هذا ولكن العمل، بها يُدار التي
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إىل التنفيذيني ُمديريها دْفع هو والغاز والنفط الفحم رشكات عىل ذلك تأثري كان
أو املناخ تغريُّ مثل املدى» «الطويلة القضايا عن والتغايض فورية أرباح لتحقيق السعي
امُلستويني عىل وُمتعلمون جيًدا ُمدرَّبون أناس «هؤالء قائًال: دنلوب يضيف البرشية. مصري
الشخيص املستوى عىل األفراد يتَّفق ما وعادة يحُدث، ما يَفهمون إنهم والعلمي. التقني
ولكن ورشكاتهم، ولصناعتهم للعاَلم ضخمة مشكلًة يُمثِّل املناخ تغريُّ أن عىل الخاص
أنفسهم قيَّدوا لقد األمور. َسري طريقة يف برشكتهم الخاص املكافآت هيكل يتحكَّم بعدئٍذ
صناعٍة خلق إىل ذلك أدَّى وقد االستمرار. عليهم لذا كبرية، شخصية مالية بالتزاماٍت
هو العكس أنَّ لو كما ف تترصَّ ولكنها خطري، أمر الكربون أن تعرف بالفصام، مصابة
خجٍل دون الطاقة صناعة يف الضغط جماعات تنخرط … األخالق َشت ُهمِّ لقد الصحيح.
ذريعة تحت ذلك وكل القضية، هذه حيال القليل سوى تفعل ال كي بحكوماتنا التالُعب يف
العاَلم أنحاء جميع يف الحكومات أن يف نجاحهم مقياس ويتمثَّل األجل.» القصرية األرباح
األحفوري الوقود صناعات إىل الرضيبي الدعم أموال من دوالر تريليون نصف تدفع

.(٢٠١٣ (وايتيل،
أصبحت قد ببساطة، األحفوري، الوقود صناعة أن هو الثاني العاِمل إنَّ دنلوب يقول
لم ظرٍف مع التعاُمل عىل قادرة غري وأنها مواجهته تستطيع أن من أصعَب وضٍع يف
تُعد لم البرشية أنَّ حقيقة وهو أال اإلطالق؛ عىل قبل من معه تتعامل أن عليها يكن
أنَّ فرضية من انطالًقا األحفوري الوقود صناعة استمرَّت لقد الصناعة. هذه إىل بحاجٍة
كان كما بآَخر أو بشكٍل العمل يف سيستمرُّ والعرشين الحادي القرن يف العاَلمي النظام
بتطبيق أو تدريجي بتغيرٍي القيام مجرد هو مطلوب هو ما كلَّ وأنَّ العرشين، القرن يف
املستهلكون بدأ فقد ذلك، ومع الكربون. أكسيد ثاني وتخزين احتجاز مثل تقنية، حلوٍل
تتعلَّق ألسباٍب األحفوري الوقود عن التخيلِّ يف الحارض الوقت يف العالم أنحاء جميع يف
املستثمرون أصبح ولذا املناخ، تغري بشأن امُلتزايدة والتحذيرات السام والتلوُّث بالتكلفة
وتان، (ماثيوز الشيوعية الصني مثل بتنوُّعها، الفاعلة القوى تُعيد بالفزع. يشعرون
والهند الرأسمالية، وأمريكا ،(٢٠١٥ (البابا، الرومانية الكاثوليكية والكنيسة ،(٢٠١٤
املفاهيم عىل والتأثري الطاقة يف النظر االشرتاكية، اإلسكندنافية والدول الديمقراطية،
إىل الثَِّقل ذات الرشكات تنتبه كما والفحم. والغاز النفط استخدام ِحكمة حول العاملية
العاَلم، يف تعدين رشكة أكرب وهي بيليتون»، بي إتش «بي اعرتفت ،٢٠١٤ عام ففي األمر؛
وأكثرها أعمالها أضخم وهو الفحم، استخدام عن التخيلِّ عليها يتعنيَّ قد أنها عالنية
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يف هندية حكومية رشكة أكرب إنديا»، «كول رشكة أعلنَت بينما .(٢٠١٤ (كري، للرِّبح إدراًرا
مسية الشَّ الطاقة محطَّات يف الدوالرات مليارات استثمار خطة عن الفحم استخراج مجال

.(٢٠١٤ (شادا، واط بالجيجا تعمل التي
الصفائح ذوبان مثل تحوُّل نقاط ا؛ حقٍّ كبرية مخاطر نُواجه «إننا دنلوب: إيان يقول
املدير كان إذا فيما أشكُّ امليثان. هيدرات ب وترسُّ ضها، وتحمُّ امُلحيطات وانقالب الجليدية،
من ولكن ا، حقٍّ األشياء هذه يفهم األحفوري الوقود مجال يف يعمل الذي العادي التنفيذي
عىل البرشقاِدُرون بأن ُمتفائل «إنني قائًال: يَختتم ثم الشديد.» بالرُّعب يشُعر منهم يفهمها
للغاية.» صعبًا تحوًُّال سيكون ولكنَّه الحراري، االحتباس يفرضه الذي التحدِّي عىل التغلُّب

واملنطق املال

لوجوِدهم جديد تهديٍد من َمرعوبنَي املياه قنوات ك ُمالَّ كان عرش، التاسع القرن أوائل يف
الحكومات عىل للضغط وسعهم يف ما كلَّ فعلوا لقد الحديدية. َكك السِّ إنها االقتصادي؛
تُستخَدم ال لذلك، ونتيجًة فشلوا؛ ولكنَّهم الحديدية،2 الوحوش تلك بناء وتأخري ملنْع
تُستخَدم ال بينما للغاية، محدود نطاٍق يف إال واملساِفرين البضائع نقل يف املائية القنوات
القديمة التقنيات بأن الذكية هواتُفنا تُذكِّرنا منهما! أيٍّ يف الخيول تجرُّها التي العربات
الحديثة. املطالب مع تماشيًا وأكثر معقولة وبأسعاٍر أفضل تقنيات عليها ق تتفوَّ ما دائًما
السؤال ولكن األحفوري، الوقود محلَّ النظيفة امُلتجدِّدة الطاقة ستحلُّ نفسها، بالطريقة
قضية يف ملموٍس تغيري إلحداث املناسب الوقت يف ذلك ق سيتحقَّ كان إذا ما هو الوحيد

األوان. فوات بعد أم … الحراري االحتباس
التي األسطورة شاملة بصورٍة سترين نيكوالس اإلنجليزي االقتصادي الخبري تحدَّى
الطاقة مصادر من ثمنًا أغىل امُلتجدِّدة الطاقة مصادر إن تقول والتي الصناعة، خلقتْها
٢٠٠٦ عام يف ألَّفه الذي املناخي» التغريُّ اقتصاديات «تقرير كتاب خلص وقد األُحفورية،
إن ُخمس، عن يقلُّ ال ما العاَلم سيُكلِّف السيطرة عن الخارج الحراري االحتباس أنَّ إىل
٪٢ سوى يتكلَّف لن املشكلة هذه حلَّ أن حني يف االقتصادي، نشاِطه نصف، يكن لم
اإلجراءات اتخاذ تكلفة عن مرة ٢٥ إىل عرشة من التخاذُل تَكلفة تزيد آخر، بمعنًى فقط.

.(٢٠٠٦ (سترين، الالزمة
وبريطانيا وإسكندنافيا أملانيا مثل دول من الحثيث الدعم فمع ذلك، عىل عالوًة
املتجدِّدة الطاقة أن الواضح فمن والفاتيكان، األفريقية الدول من والعديد والهند والصني
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التي البلدان أما العاملي. االقتصادي النمو من القادمة الضخمة املرحلة ستُحرِّك ما هي
األوائل. الروَّاد من ى تبقَّ ما ُفتات سوى عليه تَقتات ما تجد فلن املؤرش، هذا ستتجاَهل
(النمو الخرضاء السياسة مبدأ عالنيًة تتبنَّى التي بلومربج، األمريكية النرش دار تنبَّأت
«٢٠٣٠ لعام السوق «توقعات تقريرها يف البيئة)، يَحرتم الذي مي التضخُّ وغري امُلستدام
الذي الحايل النظام من العاَلم، يف الطاقة مزيُج تحوَّل قد سيكون ،٢٠٣٠ عام «بحلول أنه
الطاقة مصادر عىل نصفه من أكثر يَعتمد نظاٍم إىل األحفوري، الوقود عىل ثُلثاه يَعتمد
القدرة من ٪٦٠ من أكثر عىل امُلتجدِّدة الطاقة مصادر ستُسيِطر االنبعاثات. من الخالية
تريليون ٧٫٧ البالغة الطاقة استثمارات من و٦٥٪ واط جيجا ٥,٥٧٩ الباِلغة الجديدة

.(٢٠١٣ نيوز، (بلومربج دوالر»
ستَنجح هل وهو: الحاسم، السؤال عن يُجيب ال زال ما التفاؤل فهذا ذلك، ومع
وعواقبه فيه رجعة ال الذي املناخ تغريُّ لتداُرك كاٍف وقٍت يف االنبعاثات خفِض يف البرشية
عىل النهاية يف األمر هذا مصري يتقرَّر قد األسف، مع ال؟ أم حدوثه قبل ككلٍّ الحضارة عىل
أن يبدو والتي القار، رمال أو الغاز أو الفحم من احتياطيَّاٍت تَمتِلك كبرية رشكة ٩٠ يد
الحياة. قيد عىل أحفادهم بقاء لُفَرص وليس الشخصية لرفاهيتِهم األولوية يُولون مالكيها

املناخية الهندسة أساطري

الشخصية املصالح عىل التأثري عن البرش من املليارات عجز عن الناجم اليأس أدَّى
عدٍد طرح إىل العاَلم، يف الكربون انبعاثات زيادة عىل َمة امُلصمِّ األُحفوري الوقود لرشكات
الحلول هذه وتَشمل اصطناعي، بشكٍل األرض تربيد إىل تهدف التي التقنية» «الحلول من

ييل: ما

لخلق الرباكني، بفعل يحُدث كما الُعلوي الجوي الغالف يف الكربيتات جزيئات رش •
الكوكب. وتربيد املظلة» «ظاهرة تأثري

من املزيد وعكس امُلنخفضة السحب لتبييض املحيطات فوق املاِلحة املياه رش •
الشمس. أشعة

من املزيد لتعكس صغرية معدنية رقائق برشِّ مصحوبة اسِتمطار بعملية القيام •
الشمس. أشعة

الشمس. أشعة من املزيد وعكس لتبييِضه امُلحيط سطح عىل صغرية فقاعات توليد •
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الحرارة. من املزيد بترسيب للسماح ُمصَطنع بشكل العالية السمحاق سُحب ترقيق •

الشمس. أشعة من املزيد لتَعكس ملعانًا أكثر وسقوف وأشجار محاصيل استخدام •
تَنحِرف لكي العلوي الجوي الغالف يف بالونات أو الفضاء يف كبرية مرايا استخدام •

الشمس. أشعة
ثاني من املزيد امتصاص يف الطحالب ملساعدة الحديد بجزيئات امُلحيطات تغذية •

الكربون. أكسيد
المتصاص والسافانا، االستوائية املناطق يف وخاصة عامليٍّا، الغابات زراعة إعادة •

الكربون أكسيد ثاني من املزيد

اإلنسانية أن مفاُده ما، حدٍّ إىل اإلحباط يُثري افرتاٍض عىل املقرتحات هذه كلُّ تَستند
ومن — األرض مناخ تدمري من األحفوري الوقود صناعة ملنِع الالزمة الِحكمة إىل تَفتِقر
تُسببه. الذي الرضر عن للتعويض إجراءات اتخاذ من مفرَّ فال ثمَّ ومن — حضارتها ثمَّ
سيقع الذي الخيار كان أيٍّا أنه هو األول العيب رئيسيان؛ عيبان الخيارات هذه يعيب
التربيد — العالم من آخر أو جزءٍ يف البرش بمليارات يرضَّ أن فيُحتَمل االختيار، عليه
إعادة أن حني يف الُقطبنَي، من بالُقرب يعيشون من سيُؤِذي املثال، سبيل عىل الرسيع،
عمليات ُمعَظم تَنطوي الغذاء. وإنتاج الزراعة عىل ستُؤثر واسع نطاٍق عىل الغابات زراعة
العيب أما والجفاف.3 والحرائق املحلية الفيضانات ة وشدَّ حجم زيادة عىل باملناخ العبَث
بنفس كوكٍب جوِّ يف التحكُّم من اإلنسان يتمكَّن أن ح امُلرجَّ غري من أنه فهو الثاني،
حجًما شاسع ببساطة فاملناخ ع. الرُّضَّ األطفال انات َحضَّ يف بها التحكُّم يُمكننا التي الدقة
إذا وكذلك، التغيري. حدوث يف والتأخري التفاُعالت من الكثري عىل ويَحتوي التعقيد وشديد
سرتتفع نَستخدمه، الذي الهواء» تكييف «نظام فشل أن وحَدَث الكربون حْرق واصلنا

البرشية. عىل وخيمة عواقب ذلك وسيُصاحب الفور، عىل الكوكب حرارة درجة
من بالرُّعب يَشُعرون الذين الجماعات، أو األفراد أن اآلن العلماء من الكثري يخىش
جانٍب من مناخية هندسة إجراءاٍت تطبيق يُقرِّرون قد الحراري لالحتباس املتزايدة اآلثار
يمكن حُرصها. يُمكن وال مدروسة غري عواقب سيَصحبُه ما وهو األرض، كوكب عىل واحد
أعمالها لدعم جاهدًة تَسعى التي األحفوري الوقود رشكات الجماعات هذه تشمل أن
والجماعات االستبدادية، السياسية األنظمة ذات للخطر املعرَّضة والدول للكوكب، امُلَلوِّثة
امَلعنية والجماعات البرشية، إنقاذ ة ُمهمَّ عاتقها عىل تَحمل أنها لنفسها ر تُصوِّ التي الدينية
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الرشكات أو واألفراد الطبيعية، واملساحات الربية الحياة إنقاذ ملحاولة سة امُلتحمِّ بالبيئة،
الجديدة. العاملية التقنيات تسويق خالل من الرسيع» «الثراء تحقيق إىل تسعى التي
استصدار بالفعل تمَّ قد أنه من هاميلتون كاليف األسرتايل األكاديمي يُحذِّر الواقع، يف
امُلستثِمرين إلغواء فعاليتها يف َمشكوٍك مناخية هندسة لتقنيات اخرتاع براءات من العرشات

.(٢٠١٥ (هاميلتون، ذَّج السُّ
للعلوم» األمريكية الوطنية «األكاديمية عَقَدتها خرباء لجنة حذَّرت ،٢٠١٥ عام يف
كبرية بتخفيضاٍت القيام عن بديل يُوَجد «ال أنه ُمضيفة املناخية، الهندسة مخاطر من
لتغريُّ السلبية اآلثار لتخفيف األُخرى الدفيئة وغازات الكربون أكسيد ثاني انبعاثات يف
األمريكية الوطنية (األكاديمية نفسه» الوقت يف امُلحيطات ض تحمُّ من وللحدِّ املناخ،

.(٢٠١٥ للعلوم،
قائًال: املناخي الوضع إلحاح مدى مون كي بان املتحدة لألمم العام األمني ص لخَّ
هذا حيال ف الترصُّ واجبنا من إنَّ املناخ. تغريُّ ُمحاربة يُمكنه الذي األخري الجيل «نحن

.(٢٠١٥ (مون، األمر»

فعلُه؟ علينا يِجب الذي ما

عنها واالستعاضة ٢٠٣٠ عام قبل األحفوري الوقود أنواع جميع حْرق وْقف (١)
امُلتجدِّدة. الطاقة بمصاِدر

وضعتْها املناخ تغريُّ من للتخفيف تفصيلية وُسبُل خيارات «هناك التطبيق: كيفية
وأيًضا ٢٠١٤أ) املناخ، بتغريُّ املعنية الدولية (الهيئة املناخ بتغريُّ امَلعنية الدولية الهيئة
عن االستعاضة مثل اسرتاتيجيات تَشمل وهي الفردية. الحكومية التقارير من العديد يف
واإلرساع النظيفة، املحطَّات من بأجياٍل الفحم عىل تَعتمد التي البالية الطاقة محطات
يف والتعجيل الكربون، انبعاثات ُمقايضة وأنظمة املتجدِّدة، الطاقة مصادر يف باالستثمار
الغابات زراعة وإعادة الحديثة، الطاقة وتقنيات واملدن، والنقل الصناعة يف الطاقة توفري
للُّحوم امُلكثَّف اإلنتاج وخفض املواد، تدوير وإعادة الطبيعية، للمساحات النباتي والغطاء
الحبوب عىل تتغذَّى التي املزارع حيوانات عىل للُّحوم امُلكثف اإلنتاج خفض (ينطبق إلخ …
يمكن والرعي واأللبان. البقري اللحم تُنتج التي األبقار وكذلك والخنازير، الدواجن مثل

الكربون).» تُخزِّن أو ُمحايدة تكون إما بطُرق إدارته
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النصف. إىل يِصل بما اليابسة مساحة من ُممِكن قدٍر أكرب وزراعة تشجري إعادة (٢)
الكربون، انبعاثات ُمقايَضة خالل من اقتصاديٍّا ذلك دعم «يُمكن التطبيق: كيفية
أرض: «نصف كتابه يف ويلسون أو إي أَْجَمله الذي امُلنظَّم النهج اتِّباع من بدَّ ال ولكن
من األكرب الجزء وبنقل ذلك، تطبيق يف ٢٠١٦ب) (ويلسون، البقاء» أجل من كوكبنا كفاح
ر تتوفَّ (حيث املدن إىل الريفية الطبيعية املساحات من العاَلمي الغذائي اإلنتاج منظومة
أقل واملوارد الكربون عىل بصمِته حجم طعاٍم إلنتاج بالفعل الالزمة وامُلغذِّيات املياه كلُّ

بكثري).»
أنحاء جميع يف واملتجدِّدة النظيفة الطاقة يف واالستثمار البحث وترية زيادة (٣)

العالم.
الحرب» «حالة مستوى إىل امُلتجدِّدة الطاقة وتطوير بحث «رفع التطبيق: كيفية
حرارة درجة ارتفاع خطر لتجنُّب امُلحدَّد الوقت يف جديدة تقنيات لتسليم وذلك عامليٍّا؛
املستويات عىل يُطبَّق وأن بدَّ ال البرشي الجنس مستوى عىل تعاوني جهٌد وهو األرض.

واملحلية.» والصناعية والِعلمية والوطنية والثنائية العاملية
وامُلتجدِّدة. النظيفة الطاقة استخدام لترسيع عاملية رشاكات تطوير (٤)

الخاص والقطاع الحكومة بني الناجحة الرشاكات نموذج «استخدام التطبيق: كيفية
النظيفة الطاقة إلدخال األخرية العقود يف الرئيسية التحتية البنية مجال يف أُنشئت التي

واملحلية.» والحرضية واإلقليمية الوطنية املستويات عىل
املحلية الحرضية النُّظم إىل عة املوسَّ الزراعة نُظم من الغذاء إنتاج تحويل (٥)
وامُلغذيات. واملياه والرتبة والنقل الطاقة من بكثري أقل كمياٍت تَستخِدم التي امُلكثَّفة
العاَلم يف املوجودة الزراعية األرايض مساحة نصف إىل يِصُل ما إىل الربية» الطبيعة «إعادة

الكربون. من املزيد المتصاص
االتجاه، هذا يف الدفع إىل واملناخ وامُلغذِّيات املياه نقص «سيُؤدِّي التطبيق: كيفية
والتطوير.» البحث وزيادة االستثمار حوافز تطبيق خالل من باألمر التعجيل يُمكن ولكن
أكسيد ثاني الحتجاز العاَلم أنحاء جميع يف للُمزارعني اقتصادية حوافز تقديم (٦)

الربية». الطبيعة و«إعادة الكربون» «زراعة طريق عن الكربون
يف األصليِّني والسكَّان امُلزارعني إرشاك الرضوري من «سيكون التطبيق: كيفية

والسابع.» الثاني الفصَلني انُظر وكذا السابقة، النقطة انُظر الجديد. دورهم
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الطويلة، للمسافات ص امُلخصَّ النقل ووقود الطائرات وقود عن االستعاضة (٧)
بالزيوت النفط، من املصنوعة والعقاقري والبرتوكيماويات الصناعية، واأللياف والبالستيك،
االستعاضة النباتات. من وغريِها الطحالب من تُصنَع التي الكربون من الخالية امُلتجدِّدة

امُلتجدِّدة. بالكهرباء تعمل كهربائية بَمركبات الحرضي النَّقل عن
األحفوري الوقود عن للتخيلِّ للصناعة حوافز الحكومات ر تُوفِّ «أن التطبيق: كيفية
واالستعاضة وغريه، والبالستيك والعقاقري، الكيميائية، واملواد النقل، لوقود خام كمادٍة
الطَلب دفع يف دوًرا ليلعبوا امُلستهلكني توعية السابع). (الفصل الطبيعية بالبدائل عنه

السوق.» يف األحفورية غري امُلنتجات عىل
الفور. عىل األحفوري الوقود لصناعة صة امُلخصَّ الحكومية اإلعانات جميع وقف (٨)
الرشاوى ون يتلقَّ والسياسيِّني الحكومات من العديد ألنَّ «نظًرا التطبيق: كيفية
من يشءٍ فعل لعَدم أو القليل لفعل األحفوري الوقود رشكات من االنتخابي والتمويل
الفساد وفْضح املواطنني ضغط خالل من إال يحُدث لن هذا فإن املناخ، تغريُّ حيال األساس

وإعالميٍّا.» قانونيٍّا الحكومات يف
العنارص تدوير وإعادة للطاقة، رة وموفِّ الكربون من خالية ومباٍن مدٍن تصميم (٩)

سواء. حدٍّ عىل واملياه الغذائية
املعماريني واملهندسني العمرانيِّني للُمخططني تحديًا هذا «يُمثِّل التطبيق: كيفية
امُلستقبل مُدن وبناء وتخطيط ر لتصوُّ العاَلم أنحاء جميع يف والبنَّائني واملهندسني
أصبحت الحظ، لُحسن ات. للُمتغريِّ االستجابة والرسيعة والخرضاء النظيفة الحرضية
مختلفة مخاطر يواجهون الذين سكانها احتياجات مع اتساًقا أكثر الحرضية الحكومات
التناُفس عملية بدأت وقد الوطنية، الحكومات معظم من ذلك، إىل وما بوجودهم، تتعلَّق

أرسع.» بوترية تسري ألن بحاجٍة ولكنَّها ُمتجدِّدة، حرضية أنظمة تصميم عىل

فعله؟ يُمكنك الذي ما

خالل من تتجاهله أن للصناعة يُمكن ال سعر مؤرشِّ إلرسال واٍع كُمستهِلك قوَّتك استخِدم •
األحفوري الوقود تستخِدم التي أو فقط، النظيفة الطاقة باستخدام تُنتَج التي املنتجات اختيار

أقل. بصورٍة
املناخ. عن الدفاع عرب أحفادك بحماية وقوًال فعًال ُملتزم غري سيايسٍّ أليِّ تُصوِّت ال •
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املتاحة. امُلمتازة النصائح من الكثري يُوَجد بك. ة الخاصَّ الكربون انبعاثات لتقليل خطواٍت اتَِّخذ •
إىل وما البناء، ومواد امُلصنَّعة للسلع الكربون حياة دورة ُمحتوى حول وعائلتك نفسك ف ثقِّ •

كذلك. هو للبيئة صديق أنه يُزَعم ما كلُّ ليس ذلك.
ركوب أو امليش أو العام النقل وسائل تستخِدم وأن جوٍّا، السفر من تُقلل أن اعتبارك يف ضع •
البالستيكية، امُلنتَجات استخدام ومن تَتناولها التي اللحوم كميات من تُقلِّل وأن أكثر، الدراجات

األشجار. من املزيد تزرع وأن بالربودة، أو بالحرارة لتُشعَرك املالبس تَستخِدم وأن
بحْسم. املناخ عىل الحفاظ أخالقيات تُطبِّق التي الرشكات ادعم •

النقل يف ضخمة كربون انبعاثات يف يتسبَّب لم إنه إذ محليٍّا؛ ينتج الذي الطازج الطعام اخَرتِ •
والتربيد. وامُلعاَلجة

وعاِرْض األحفوري الوقود صناعة من االستثمار لسحب املتزايدة العاَلمية الحركة إىل انضمَّ •
التنقيب. أعمال وإجراء جديدة مناجم إنشاء

الكربون عزل أو املحلية الكربون انبعاثات خفض عىل تَعمل التي الجوار مجموعات إىل انضمَّ •
اآلخرين. مع ونصائحك الشخصية معرفتَك شاِرك الرتبة. يف

وجهات عن والتعبري األفكار لتباُدل والعاملية اإللكرتونية االجتماعي التواُصل وسائل إىل انضمَّ •
مواطنيهم بأن الكوكب، أنحاء جميع يف والرشكات للحكومات واضحة رسائل وإرسال النظر

الكربون. انبعاثات إنهاء يف يَرغبُون
منهم. تَشرتي أو لديهم تعمل وال أحفادك بمستقبل تهتمُّ ال رشكة أي يف تَستثِمر ال •

هوامش

(1) see for example, http://www.epa.gov/climatechange/science/
indicators/ghg/global-ghg-emissions.html or www.ipcc.ch/publications_
and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-b.html.

(2) see for example, (Lewis 1959).
(3) See for example, the work of the Integrated Assessment of Geo-

engineering Proposals (IAGP), led by the University of Leeds, UK http://
www.iagp.ac.uk/.
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فارغة. أياديهم ولكنَّ بالناس، ميلء مكاٍن يف
… مياههم م السُّ رصاصات فيه تُلوِّث مكاٍن يف

فول» َجنَا إز رين «أهارد أغنية من
١٩٦٢ ديالن، بوب للُمغنِّي

بعد ،٢٠١٥ عام أغسطس من والعرشين السادس يف أخريًا بوردرز ماريس ماتت عندما
األخرية الضحية كانت أنها العاَلمية اإلعالم وسائل ذكرت املعدة، رسطان مع طويل رصاع
أربعة قبل أي ،٢٠٠١ عام يف بنيويورك التجارة مركز بُرَجي عىل املزدَوج اإلرهابي للهجوم
قانونية، مساِعدة تعمل عاًما وعرشين ثمانيًة العمر من البالغة ماريس كانت عاًما. عرشة
الرمادي بالغبار قدميها أخمص حتى رأسها من ُمغطَّاة وكانت العمل، زي تَرتدي وكانت
املؤلِمة صورتاهما ُحفرت اللتنَي العمالقتنَي، السحاب ناطحتَي انهيار عن الناتج الناعم
بَرَزت لقد ذلك. تَلت التي اإلعالمية التغطية يف الكوكب أنحاء جميع يف الناس ذاكرة يف
وذهولها صدمتها من الرغم عىل التي املثالية، الناجية باعتبارها بأخرى أو بطريقٍة ماريس
إصابتها اكتشفت وبعدما سنوات، مرور بعد نفِسها. ُمتمالكًة تزال ما كانت الشديَدين،
يُمكن «كيف تجربتها: عن جورنال» «جرييس لصحيفة علنًا ماريس تحدَّثت بالرسطان،
بالرسطان؟» مصابًا نفسك لتجد التايل الصباح يف تَستيقظ ثم جيدة بصحة تكون أن
يف الربَجني) (انهيار األمر هذا تَسبَّب هل نفيس، أسأل «كنُت قائلة: ماريس تساءلت هكذا
مصابًة أكن لم ألنَّني تأكيد؛ بكل أُصدُقه ما هو هذا جسدي؟ يف طانية َ الرسَّ الخاليا إطالق
عاًما، وأربعني اثنني العمر من تَبلُغ وهي وفاتها بعد .(٢٠١٥ (شورتيل، أمراض» بأي
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تذكرة بوردرز ماريس وفاة «إنَّ فيها: يقول تغريدة بالسيو دي بيل نيويورك ُعمدة كتََب
نيويورك مدينة إن تقريبًا. عاًما عرشة أربعة قبل مدينتُنا منها عانت التي باملأساة صعبة

قلوبنا.» يف بأحبائها تحتفظ
٢٧٥٣ لقَي الربَجني، عىل املزدَوج الهجوم يوم سبتمرب، من عرش الحادي يوم يف
الهجوم من الناجني من اآلالف أصيب التالية، السنوات مدى وعىل حتفهم. شخًصا
التعرُّض عن ناجمة وأمراضأخرى بالرسطان ساعُدوهم الذين الطوارئ خدمات وموظَّفي
وآخرون، (وو الِعلمية الدراسات من العديد يف لة مفصَّ بصورة األمر هذا يُذَكر ميَّات. للسُّ
لضحايا الصحي «الربنامج ل الِعلمية االستشارية اللجنة عىل ُعِرض دليل يف .(٢٠١٠
أنه تَرون «كما بالربنامج: املسئولني أحد وهو براير، لوري ذَكَر العاَلمي»، التجارة مركز
برسطانات إصابتُهم تأكَّد عضو آالف أربعة من أكثر لدينا ،٢٠١٥ عام مايو من اعتباًرا
التجارة مركز لضحايا ي الصحِّ (الربنامج سبتمرب» من عرش الحادي بأحداث ُمرتبطة
السامة للمواد التعرُّض من النهائية الخسائر تُفوق قد أخرى، بعبارة .(٢٠١٥ العاملي،

بكثري. نفسه االنهيار حجم الربَجني انهيار عن الناتجة
بوردرز، ماريس فيه تُوفيَت الذي اليوم نفس ويف العاَلم، من اآلخر الجانب وعىل
الواقع، يف يوميٍّا. يحُدث كما الهواء، تلوث جرَّاء من صيني آالف أربعة من أكثر مات
(رود ُسونه يتنفَّ الذي الهواء بسبب حاليٍّا يموتون الصني سكان من ٪١٧ إن العلماء قال
الهواء بتلوُّث يتعلَّق فيما األسوأ هي ليست الصني أن من الرغم عىل وذلك .(٢٠١٥ ومولر،
.(٢٠١٥ (رامزي، عليه تُحَسدان ال الذي اللقب هذا وباكستان الهند تَحمل إذ العالم؛ يف
غري األعراض من العاَلمي التجارة مركز وبرجا آسيا، قارة يف الحرضي الهواء من كلٌّ يعدُّ

فيه. نعيش الذي املتزايدة مية السُّ ذي للعاَلم املفهومة

الكوكب تسمم

من كيميائية بمواد ُمستمرَّة بصورة عليها املوجودة الحياة أشكال وكل األرض تتشبَّع
يف كوكِبنا. عمر من سنة مليارات األربعة خالل مثيل له يَسبق لم حَدث يف اإلنسان صنع
املواد، آلالف نتعرَّض املوت، وحتى هاتنا أمَّ بطون يف كنَّا أن منذ حياتنا، من لحظة كل
أو وسالمتنا تنا صحَّ عىل آثاُرها ومعظُمها صغرية، بجرعاٍت كان ولو حتى ُمميت، بعضها
وجبٍة كل ويف نفس، كل مع أجسادنا املواد هذه تدُخل معروفة. غري الطبيعي العاَلم عىل
بها نُزيِّن والتي بها، نتزيَّن التي واملنتَجات نَرتديها، التي املالبس ويف نتناَولُه، مرشوب أو
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هذه وكل يوم. كلَّ حياتنا يف نُقابلها التي واألشياء وأثاثنا، وسياراتنا عملنا وأماكن بيوتنا
تجنُّبها. يُمكن وال منها مفرَّ ال األشياء

عمًدا اإلنسان يُنتجها التي باملواد ُمتشبِّع بالكامل ونظامه مسموم، كوكٌب كوكبنا إنَّ
الحياة عليها تَعتمد التي الرائعة الكثرية امُلنتَجات استخراج عمليات أثناء قصد غري عن أو
هذه حدثَت لقد منها. التخلُّص أو حرقها أو استخدامها أو ُصنعها أثناء أو الحديثة1
حالة يف الناس ُمعظم جَعَلت كبرية برسعٍة وإطالقها الكيميائية املواد استخدام يف الثورة
اآلن، جميًعا علينا تُمثِّلُها التي باملخاطر أو الحقيقيَّني، ومداها بَحجِمها امُلبهج الجهل من

آتية. لُقروٍن القاِدمة األجيال عىل وكذا
مادة ألف ١٤٤ نحو أن ٢٠١٥ عام يف الكيميائية للمواد األوروبية الوكالة قدَّرت
العالم أنحاء جميع يف لالستخدام ُمسبًقا لة مسجَّ أو لة ُمسجَّ كانت إما مختلفة كيميائية
الكيميائية املواد لعدد الوحيد املؤرشِّ هو هذا .(٢٠١٥ الكيميائية، للمواد األوروبية (الوكالة
الِفعلية. التقديرات من أقل املؤرشِّ هذا يكون ربما ثمَّ ومن العالم؛ ُمستوى عىل عمًدا امُلصنَّعة
وحده، البلد هذا يف تُستخَدم كيميائية مادة ألف ٨٥ نحو إن املتحدة الواليات حكومة تقول
الحياة عنارص يف جديدة مادة ٢٠٠٠ بنحو يُقدَّر ما استخدام «يضاف عاٍم كل يف وأنه
املنزلية وامُلنظِّفات الطبية والعقاقري الشخصية العناية وُمنتَجات الطعام مثل اليومية

.(٢٠١٤ األمريكية، البرشية والخدمات الصحة (وزارة بالحدائق» العناية ومنتجات
البرش عىل الكثرية املواد هذه تُشكلها التي ية مِّ السُّ خطر حجم يُعَرف ال ببساطة،
للبيئة. املتحدة األمم لربنامج وفًقا يوم. بعد يوًما يزداد ولكنه الحياة، أشكال كل وعىل
بحلول أضعاف ثالثة إىل العاَلم يف الصناعي الكيميائي اإلنتاج يتضاَعف أن املتوقع من
لالقتصادات الكيميائي» و«التكثيف االقتصادي النمو مع تماشيًا وذلك القرن منتَصف
الصناعية الكيميائية املواد استخدام يزداد عندما الكيميائي التكثيف ويحُدث الصناعية.
والرعاية والنقل وامُلعاَلجة والتصنيع الغذائية املواد إنتاج مثل أعماٍل يف وأكثر أكثر
تنتقل ذلك، عىل عالوًة الطبيعية. للمنتجات كبديٍل أو الشخصية الزينة وُمنتَجات الصحية
حيث الشمالية، وأمريكا أوروبا مثل أماكن خارج رسيًعا العاملية الكيميائية الصناعة
يكون ما غالبًا التي آسيا يف الناشئة الصناعية البلدان يف وتِحلُّ الصارم، للتنظيم تخضع

بكثري. رصامة وأقل فاسًدا فيها النظام
لها نتعرَّض التي الكيميائية املواد ُمعَظم أن من للبيئة املتحدة األمم برنامج يُحذِّر
بني «من البيئة: عىل أو البرش عىل سالمتها عن للكشف ُمطلًقا لالختبار تخضع لم يوميٍّا
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بسيط جزءٌ سوى منها يُقيَّم لم السوق، يف املوجودة الكيميائية املواد من اآلالف عرشات
الِفعيل «التعرُّض أنَّ الربنامج ويُضيف والبيئة.» اإلنسان صحة عىل آثارها لتحديد فقط
من القليل سوى ر يتوفَّ وال واحدة، كيميائية مادٍة عىل يقترص ما نادًرا الواقع أرض عىل
للبيئة، املتحدة األمم (برنامج الكيميائية» للخالئط والبيئية الصحية اآلثار عن املعلومات

.(٢٠١٣
الصناعية الكيميائية للمواد العاملي اإلنتاج أن إىل للبيئة املتحدة األمم برنامج يُشري
سوى ليست عمًدا امُلصنَّعة املواد هذه فإنَّ ذلك، ومع سنويٍّا.2 طنٍّ مليون ٣٠ عن يقلُّ ال
د. ُمتعمَّ غري ُمعظمها يكون والتي البرشية، الكيميائية االنبعاثات إجمايل من بحٍر يف قطرٍة

البرشي. النشاط عن الناتجة للملوثات امُلقدَّر السنَوي الحجم :1-6 جدول

للبيئة، املتحدة األمم (برنامج طن مليون ٣٠
(٢٠١٣

ذلك يف (بما امُلصنَّعة الكيميائية املواد •
اآلفات) مبيدات من أطنان أربعة

(٢٠٠٩ وآخرون، (روكسرتوم طن مليون ١١ الفوسفور •
(٢٠٠٩ وآخرون، (روكسرتوم طن مليون ١٥٠ النيرتوجني •
(٢٠١٥ كاونتس، وورلد (ذا طن مليون ٤٠٠ ٥٠ ذلك يف (بما الخطرة النفايات •

اإللكرتونية) النفايات من طنٍّ مليون
٢٠١٣؛ العاملية الفحم (رابطة طن مليار ١٥

الكتاب ٢٠١٥؛ األمريكية الطاقة معلومات إدارة
(٢٠١٤ العاملية، للطاقة السنوي اإلحصائي

ذلك إىل وما والغاز والنفط الفحم •

املتحدة األمم (برنامج طن مليار ١٠٠٠ <
(٢٠١٥ للبيئة،

التعدين، وُمخلَّفات الفوقي، الغطاء •
والَخبَث

امَلعنية الدولية الحكومية (الهيئة طن مليار ٥٠
٢٠١٤ب) املناخ، بتغريُّ

مصادره) (جميع الكربون •

االقتصادي التعاون (منظمة طن مليار ٧٥
٢٠١٥ب) والتنمية،

واألخشاب البناء ومواد (املعادن املواد •
وغريها)

(٢٠٠٦ وماكيلروي، (ويلكينسون طن مليار ٧٥ املتآكلة الرتبة •
وميكونني، (هوكسرتا طن تريليونات تسعة

(٢٠١١
أعاله ذُِكر بما ُمعظمها لوَِّث التي املياه •
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األسلحة منها تُصنع التي املواد مثل أشياء تَشمل ال جزئية قائمة إال القائمة هذه ما
هذا، ومع ذلك. إىل وما النانو وجسيمات املرشوعة، غري والعقاقري والكيميائية، النووية
عىل النطاق واسع وتأثريها الهائل انبعاثاتنا بحجم امُلتعلِّقة الصورة القائمة هذه تَنقل
تريليون ُربع من أكثر للبرشية الكيميائية االنبعاثات إجمايل يَبلُغ ثمَّ ومن ككل. الكوكب
الحرشية واملبيدات الثقيلة املعادن مثل رة، ُمعمِّ املواد هذه من العديد أن وبما عام، كل طنٍّ
يكون امُلنبِعثة املواد هذه من كبريًا جزءًا فإن والرواسب، والكربون والبالستيك الثابتة
ال املواد هذه من العديد فإن الناس، ُمعظم يتخيَّله ما عكس عىل عام. بعد عاًما تراكميٍّا،
ُمستمرٍّا، وأحيانًا ُمتزايًدا، عبئًا تُضيف إنها بل الزمن، من فرتٍة بعد آِمنة تُصبح أو تتحلَّل

منَّا. واحٍد لكل مية السُّ عْبء إىل
وعىل حياتنا عىل للبرشية تأثري أكرب هو بعيد، حدٍّ إىل الكيميائي، ق التدفُّ هذا يُعترب
آخر يف وبخاصة املاضية، عاًما وخمسني املائة يف فقط هذا حدث لقد الحياة. أشكال كل
النطاق. هذا مثل عىل سامٍّ العتداءٍ أسالفنا من أيٌّ يتعرَّض فلم ذلك، قبل أما عاًما. خمسني
بها، يستخفُّ التي التهديدات أكثر هو بوجودنا يَحيق الذي التهديد هذا إنَّ القول يُمكن
والعرشين. الحادي القرن يف البرش يُواجهها التي التهديدات جميع بني وفهًما بحثًا واألقل
الكوكب بتسميم — البرش نحن — واحد نوع يقوم األرض، تاريخ يف مرة وألول

بأكمله.

العظيم الفيضان

الكيميائي للتلوث ُمقلقة صورة عن تدريجيٍّا الِعلم كشف العرشين، القرن سبعينيات منذ
والرتبة والهواء املاء يف متغلغًال األرض حول هوادة بال يزحف الذي نع الصُّ البرشي
سبيل (عىل نفسها جيناتنا يف وحتى والناس والتجارة والغذاء واألسماك الربية والحياة

.(٢٠١٤ الم، سينج وكوان لوجاناثان انظر املثال،
الجلد، رسطان تفيشِّ يف تتسبَّب اإلنسان ُصنع من سامة موادَّ الباحثون يَكتشف
ِة قمَّ إىل وصوًال (٢٠١٤ األمريكية، البيئة حماية (وكالة السرتاتوسفري طبقة يف موجودة
التلوُّث شديدَة الجديدة الثلوج أصبحت حيث ،(٢٠١٠ ترينباه، والنجيل (يوه إفرست جبل
(أومان املرجانية الجُزر وأقايص ،(١٩٩٨ (مالم، األمازون وغابة ُرشبها، يُمكن ال بحيث
وأعماق ،(١٩٨٠ وآخرون، (برين القارِّية امُلنحَدرات يف البحار وقاع ،(١٩٩٧ وآخرون،
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املياه قاع يف قامة ألف من أكثر بعد عىل املوجود الحبَّار أن اكتُِشَف حيث املحيطات
الرشقي الشمال (مركز املنزلية اللوازم ومصدرها امُلَرسِطنَة، الكيميائية باملواد ُملوٌَّث
بروفيريي خ؛ مؤرَّ غري (كالدر، الشمايل القطب أعايل من أي .(٢٠٠٨ املصائد، لعلوم
الشعبة ٢٠١٢؛ (كونكل، الجنوبية القطبية للقارة الِبْكر الُعزلة إىل (٢٠٠٥ وبريوني،
ومن .(٢٠٠٩ وآخرون، فوكو ٢٠١٢؛ بأسرتاليا، الجنوبية القطبية باملنطقة امَلعنية
سماء عرب استقرَّت التي والبُنِّي الرمادي اللون ذات القِذرة والُجسيمات السموم سحابة
والكيمياء السحب (مركز بكني إىل وصوًال نيودلهي إىل مكة من بدايًة الصناعية آسيا
الكرة نصف لتُغطِّي اآلن وتَنتِرش ،(٢٠٠٢ للبيئة، املتحدة األُمم لربنامج التابع واملناخ
مدن أساس تُشكِّل التي التلوُّث شديدة املياه إىل معه، العاَلم سكَّان ومعظم بأكمله الشمايل
إنديا»، أوف «تايمز مجلة ٢٠١٣؛ ويك، فان ٢٠٠٨؛ وفوكويش، (كورودا الكربى العاَلم
مجموعة انظر املثال، سبيل (عىل املنزلية الرشب مياه ُمستلزمات يف وتُستخَدم (٢٠١٠

.(٢٠١٠ البيئية، العمل
يف اإلنسان يَصنعها التي السامة الكيميائية املواد عىل باستمرار الباحثون يَعثُر
،(٢٠١٣ البحار، ألسماك الربيطانية (الهيئة واألسماك ،(٢٠٠٢ وآخرون، (موير الطيور
،(٢٠٠٤ وآخرون، (روس الفقمة وحيوانات ،(١٩٩٧ وبالشميرت، (موسنر والحيتان
متَّصلة تكن لم التي الحياة أشكال من وغريها ،(٢٠١٢ وآخرون، (دييتز القطبية بَبة والدِّ
(برو-راسموسني، العاَلمية الغذاء سلسلة كل يف وكذا األشكال، من شكٍل بأي بالبرش
ما بسبب ُملوَّثة أصبحت قد النائية واملناطق الكائنات هذه أن الُعلماء ويعتقد .(١٩٩٦
العضوية امللوِّثات فيه تَنتقل حيث العاملي)، التقطري (أو الجندب» «تأثري باسم يُعَرف
(سيمينا التبخري وإعادة التكثيف من متعاِقبة دوراٍت يف الكوكب حول امُلتطايرة الثابتة
الكتلة فهي العالم أنحاء جميع يف التلوث تنُرش التي األخرى الوسيلة أما .(٢٠٠٥ والمل،
السموم بعض أن الباحثون اكتَشَف فقد حاليٍّا، العالم محيطات تُلوِّث التي البالستيكية
ثمَّ ومن الصغرية؛ البالستيكية بالجزيئات تلتِصق أن يُمكنها اإلنسان صنعها التي رة امُلعمِّ

.(٢٠٠٧ وآخرون، (ريوس املحيط تيارات تأخذُها أينما ِبُحرِّية تنتِقل
أحد ملناقشة بماليزيا، كواالملبور يف وطنية حكومة مائة اجتَمَعت ،٢٠١٦ عام أوائل يف
حات وامللقِّ العسل لنْحل الرسيع الفقدان وهو أال بالخطر؛ تُنذر التي الكيميائية رات التطوُّ
الدويل الحكومي امُلنتدى أصدر اآلفات. بمبيدات العاملي التلوُّث بسبب العاَلم يف األخرى
منظمة وهي اإليكولوجية، النُّظم وخدمات البيولوجي ع بالتنوُّ امَلعني والسياسات للعلوم
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بالنحل لِحَقت التي لألرضار عاَلمي تقييم أول دولة، ١٢٤ عضويتها يف تضمُّ مستقلة
حبوب تَحمل التي الكائنات من وغريها والفراشات والعثِّ والخنافس والخفافيش والطيور
العاَلم يف الرئيسية الغذائية املحاصيل أرباع ثالثة من أكثر إلخصاب الرضورية اللقاح
حات امللقِّ عىل البرشي االعتماد أن الدراسة وجدت امُلزهرة. الربية النباتات من و٩٠٪
من نوع ألف ٢٠ بني من املايض. القرن نصف يف مرَّات بثالث تضاعف قد وأنه يَتزايد،
(مثل التلقيح حرشات من أنواٍع خمسة كلِّ بني من نوعان يُوَجد املعروفة، التلقيح حرشات
الخفافيش (مثل التلقيح فقاريات من ستٍَّة كل بني من واحد ونوع والفراشات) النحل
املبيدات أن من الرغم وعىل العاَلم. ُمستوى االنقراضعىل إىل طريِقها يف الطنَّانة) والطيور
وقال أيًضا. األمر يف ضالعان املناخ وتغريُّ امَلوائل فقدان فإن ذلك، يف الرئييس السبب هي
خرجت إذا سيَنهار يشءٍ «كلُّ اإلعالم: لوسائل ماريالند جامعة من إنجلزدورب فان دينيس
،٢٠٥٠ عام يف العاَلم إطعام عىل قاِدُرون إننا نقول أن نُريد ُكنا إذا اللعبة. من حات امُللقِّ

.(٢٠١٦ «ماذربورد»، (مجلة ذلك» من جزءًا ستكون حات امُللقِّ فإنَّ
مكان «يف ،١٩٦٢ عام يف فول» َجنَا إيز رين «أهارد أغنيته يف ديالن بوب كتب عندما
اآلفات مبيدات من نشأ قد عاَلمي بتهديٍد يتنبَّأ كان «… مياَههم م السُّ رصاصات فيه تُلوِّث
٧٣ تُغطِّي التي السطحية املياه عن دراسة يف العاَلم. يف العذبة املياه أنظمة عىل الزراعية
حالة ٦٠٠٠ نحو يف النداو كوبلنز جامعة من شولتز ورالف ستيل سيباستيان وجد دولة،
تجاَوَز قد والرواسب األنهار يف املوجود اآلفات ُمبيدات محتوى أن العاَلم أنحاء جميع يف
للموارد البيولوجية السالمة فإنَّ «لذا قاال: ثمَّ ومن الضعف؛ من بأكثر اآلِمنة امُلستويات
فاعلية مدى يف جدِّي بشكٍل نتائجنا «تطَعُن ذلك عىل عالوًة كبري.» خطر يف العاَلمية املائية
عىل الحرشية باملبيدات ة الخاصَّ الحالية التنظيمية املكاَفحة وإجراءات املخاطر تقييمات

.(٢٠١٥ وشولتز، (ستيل العالم» ُمستوى
أنه هي األرض كوكب عن الِعلمية التقارير من اآلالف تُكوِّنها التي الصورة إن
من تَخلُو النائية، املناطق ذلك يف بما األرض، كوكب عىل واحدة منطقة فعليٍّا يُوَجد ال
مبارشة بصورٍة سواء الكوكب عىل الحياة» أشكال «جميع تُفسد التي البرشية امللوِّثات
واسع، نطاٍق عىل امُلنتِرشة املخلوقات فحتى الثاني، الفصل يف رأينا كما مباِرشة. غري أو
الذي والحبَّار والخنافس املرجانية َعب للشُّ ُن امُلَكوِّ واملرجان العسل ونْحل الضفادع مثل
لخطر ُمعرَّض منها فالكثري ثمَّ ومن العاَلمي؛ م التسمُّ بهذا تتأثَّر البحار أعماق يف يعيش

االنقراض.
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الصحية املشكالت

من اآلالف عرشات يف الدالئل تَرتاكم إذ الذكر؛ سالفة املخاطر من البرش نحن نُستثَنى ال
بالثقة) جديرة أنها يعني ما (وهو األقران ملراجعة خَضَعت التي العلمية األبحاث تقارير
السامِّ الفيضان من للخطر ُمعرَُّضون األرجح) عىل الزمن ولباقي أحفادنا، (وكذا أننا عىل
معظم يف الناس ُة عامَّ يظلُّ الصارخة، األدلَّة هذه من الرغم وعىل فيه. نحن تسبَّبنا الذي
هذه ُمعَظم أن هو األول، ني؛ شقَّ ذو والسبب بهم. يُْفَعُل بما كبري، حدٍّ إىل واِعني غري البلدان
التي املفهومة وغري الصعبة باللغة ومكتوبة العلمية، ت املجالَّ يف مدفونًة تكون التقارير
الكيميائية املواد من ُمعينة فئٍة عن قليًال الناس ُة عامَّ يَسمع وقد ُصون. امُلتخصِّ يَستخِدمها
الصناعية السموم أو لألغذية امُلضافة واملواد الحرشية املبيدات مثل القلق، تُثري التي
أو ٢٠١٣أ)، استكهولم، (اتفاقية الثابتة» العضوية «امللوثات باسم تُعَرف التي الفائقة
أكرب صورٍة يف وضئيلة قليلة أجزاء سوى هذه تُمثِّل ال ذلك، ومع عامة. الهواء» «تلوُّث
تُنَرش التي امُلحتَملة الضارة املوادِّ من اآلالف لعرشات حاليٍّا العلمية املؤلَّفات ترُسمها بكثري
لالختبار خضعت التي الكيميائية املواد ِنسبة أن هو الثاني والشقُّ العالم. أنحاء جميع يف
يتها ُسمِّ عن يشء يُعَرف وال ا، جدٍّ صغرية نسبة اإلنسان، عىل سالمتها حيث من الجيد
ويف اليومية املعيشية بيئتنا يف اصطناعية، أو كانت طبيعية أخرى، مواد مع تفاُعلها عند

أجسامنا. أو طعامنا
الحارض الوقت يف العادي الشخص أن العاَلم أنحاء جميع يف االختبارات تكشف
عدة املتقدِّمة امُلجتَمعات مواطنو يَحمل فقد قَدَمني، عىل يَميش ُمَلوَّث موقع عن عبارة
وقت أي يف العظام أو الدم أو الجسم أنسجة يف الصناعية الكيميائية املواد من مئات
مراكز تُجري .(٢٠١٠ رويز، ٢٠١٠؛ وآخرون، أنستاوت ٢٠٠٢؛ وآخرون، (ثورنتون
ضارة، مادة ٢١٢ ل دوريٍّا مسًحا املثال، سبيل عىل املتحدة، الواليات يف األمراض مكافحة
منها والكثري تختربهم، الذين األمريكيِّني ُمعَظم بَول أو دم يف موجودة منها العديد وتجد

.(٢٠١٤ املتحدة، الواليات يف األمراض مكافحة (مراكز َضخمة بنَِسٍب موجود
موم السُّ من نوًعا ٤١٤ ُمستقلَّة، اختبارات يف األمريكية البيئية العمل مجموعة حدَّدت
مادة ٢١٢ عىل ُعثَر كما واألجداد. الوالدة حديثي بني يرتاَوُحون شخًصا ١٨٦ يف الصناعية
يف املعروفة امُلرسطنة واملواد اللَهب وُمثبِّطات الديوكسينات ذلك يف بما صناعية، كيميائية
أثناء التلوُّث من عانَوا الذين الِعرقية، األقليات مجموعات من الوالدة حديثي األطفال دم
قلق النتائج هذه أثارت وقد .(٢٠٠٩ البيئية، العمل (مجموعة هاتهم أمَّ أرحام يف وجودهم
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ثالثة نحو عىل ُطويل اختباٍر إجراء يف َرشُعوا أنهم لدرجة الدويل املستوى عىل الطبِّ علماء
من الطفل جسم يحِملُه ما رْصد هو ذلك من والهَدف بلدان. سبعة يف طفل مليون أرباع
يُعاني قد صحية مشكالٍت بأيِّ عَدِمه من ارتباطها مدى تحديد وُمحاَولة الكيميائية املواد
ظهور ع امُلتوقَّ غري من ولكن عاًما، عرشين مدار عىل قائًما االختبار هذا ظلَّ الحًقا. منها

والعرشين. الحادي القرن من الثاني العقد ُمنتَصف حتى واضحة نتائج
الذي التلوُّث بسبب األوىل أنفاسهم بالتقاط يتمتَُّعون الوالدة حديثي يكاد ال واليوم،
اثنتني إىل يصُل بما ُملوَّث األمِّ لبن أن ُوِجَد أنه العاملية الصحة ُمنظَّمة أفاَدت ف. يتوقَّ ال
يف الصناعة يف امُلستخَدمة الكيميائية واملواد اآلفات ُمبيدات من ضارة مادة وعرشين
أوروبية، دولة عرشة وخمس أمريكا، ذلك يف بما العاَلم، حول دولٍة سبعني من أكثر
واآلسيوية األفريقية البلدان من والعديد وأسرتاليا والهند وروسيا والصني والربازيل
يف الصناعية الكيميائية باملواد األم لبن تلوُّث ذُِكَر وقد ٢٠١٣ب). استكهولم، (اتفاقية
االرتفاع يف حدوثِه معدَّل استمرَّ ولكن العرشين، القرن خمسينيات منذ العلمية املؤلَّفات
إشاراٍت دون والعرشين، الحادي القرن حتى ِحدة عىل بلٍد كل ويف العاَلمي املستوى عىل
يف تراُجع هناك يكون قد أنه االختبارات تُظهر حني ففي القليل. سوى تراُجعه، عىل
فهناك تي)، دي دي املحظورة اآلفات مبيدات (مثل بَعينها كيميائية مادة مستويات
تظهر التي «الحافظة») واملواد اللَهب ُمثبِّطات (مثل الجديدة الكيميائية املواد من العديد
لبن يف م تسمُّ وجود ُمعدَّل اآلن الصحية الهيئات بعض تَستخِدم الواقع، يف محلَّها. لتحلَّ
تعقيد مدى عن فكرًة يُعطينا ما وهو ككل. السكَّان يف م التسمُّ مستوى عىل ٍ كمؤرشِّ األم
يتسبَّب التي االصطناعية السموم من والعرشين الحادي القرن يف األطفال حماية ُمشكلة
حليب من بدًال ف امُلجفَّ األطفال حليب الستخدام يَلجئون قد ملن بالنسبة أما اإلنسان. فيها
التي األمريكية التجارية ف امُلجفَّ األطفال حليب أنواع جميع بأن تُفيد التي األنباء فإنَّ األم؛
من اثنني بإعدام قامت الصني وأن ،(٢٠٠٩ (شارب، الصواريخ بوقود ملوَّثة اختباُرها، تمَّ
البالستيكية امليالمني مادة إضافة بتُهمة الحليب إنتاج رشكات بإحدى التنفيذيِّني امُلديرين
األمِّ للبن كبديٍل استخدامه تجعل (٢٠١١ (فوسرت، ف امُلجفَّ األطفال حليب إىل الصناعية
مليون من وألكثر أنه، هو االعتبار يف وضِعِه من بدَّ ال الذي األمر مطمنئ. غري أمًرا
السموم إىل التعرُّض دون ويرتعرُعون ويَكُربون العالم هذا يف يُوَلدون األطفال كان سنة،
فعمليٍّا، جذرية، بصورٍة املايض القرن أربعينيَّات منذ تغريَّ قد كله هذا ولكن الصناعية.
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صنع من كيميائية مواد عىل اليوم األرض كوكب عىل يُوَلد طفٍل لكلِّ األول الرشاب يَحتوي
اإلنسان.

«املزيد أن كاليفورنيا والية حكومة َحت رصَّ املثال، سبيل فعىل ن؛ يتحسَّ ال والوضع
للقلق».» ُمثرية جديدة كيميائيًة «موادَّ يَكتشفون السموم واختصاصيي العلماء من واملزيد
الغدد يف خلًال تُسبِّب أن يُمكن الكيميائية املواد هذه بعض أن الحديثة الدراسات أظهرت
إىل هرموناتنا تُرِسلها التي الطبيعية اإلشارات تُشوِّه أو تَمنع أنها يَعني ما وهو اء، الصمَّ
مليار لكل جزءٍ ُمستوى عىل تذكر، ال بكميَّاٍت التأثريات هذه يف تتسبَّب أن ويُمكن الجسم،
فقد األجيال؛ عرب الكيميائية املواد هذه تأثريات تَُورَّث أن يُمكن كما جزء. تريليون لكل أو
التأثريات تَنتِقل ال املواد، لهذه أجنَّة وهي امُلختَرب حيوانات تتعرَّض عندما أنه العلماء وجد
.(٢٠١٣ وآخرون، (مانيكام قادمة أجيال عدة مدار عىل أيًضا نسِلها إىل بل فقط، إليها
من مزيج إىل للتعرُّض املعروفة غري اآلثار بشأن القلق العلماء يُساور ذلك، إىل باإلضافة
كاليفورنيا (إدارة األخرى الكيميائية املواد أو للقلق، املثرية الناشئة الكيميائية املواد هذه

.(٢٠٠٧ للقلق، املثرية الناشئة الكيميائية واملواد السامة، املواد عىل للرقابة
لغالبية للسموم رئيسيٍّا يوميٍّا مصدًرا الغذاء إلمدادات الحديث الصناعي اإلنتاج يُعد
املبيدات من طنٍّ ألف ٤٠٠ نحو استخدام يتمُّ األمريكية، البيئة حماية لوكالة وفًقا الناس.
مبيدات من ٪٢٢ نحو تستخدم أمريكا أن وبما عام. كل البالد يف الطعام لزراعة الحرشية
ملجال صة املخصَّ للسموم العاَلمي االستخدام نسبة يجعل هذا فإن العالم، يف اآلفات
ثبَت وقد .(٢٠١٣ األمريكية، البيئة حماية (وكالة طن مليون ١٫٨ حوايل وحَدها الزراعة
الحرشية للمبيدات العاَلمي التأثري خالل من املستهِلكني لدى السموم هذه وجود بوضوٍح
٢٠٠٠ نحو استخدام إىل فباإلضافة ذلك؛ ومع ع. الرُّضَّ دم يف وكذا األم، لبَن يف املوجود
عىل أُخرى، كيميائية مادة ٤٠٠٠ تُستَخَدم املزارع، يف الغذاء زراعة يف كيميائية مادة
املواد أو حافظة مواد أو إضافاٍت هيئة عىل ومعالجته، الطعام تخزين عملية خالل األقل،
أعرب ولقد .(٢٠١٤ وآخرون، (مونكي األغذية وتغليف لتعبئة تُستخَدم التي والحاويات
ُمجتمعة، كلها أو ِحَدة عىل مادة كل سواء املواد، هذه من العديد أن من قلِقهم عن العلماء
.(٢٠١٤ دييل، ساينس (موقع الطويل املدى عىل اإلنسان بصحة ضارة أنها يَثبُت قد
األحفوري الوقود يُطعمون أنهم يَعلمون عندما بالصدمة اآلباء ُمعَظم سيُصاب وبينما
الغذائية املواد صناعة يف تُستخَدم التي الزاهية اللونية الصبغات من العديد فإن ألطفالهم؛
األمراضمثل من بالعديد ارتباطها ثبَت وقد البرتول أو الفحم قطران من الواقع يف ة ُمشتقَّ
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.(٢٠١٠ وجيكوبسون، (كوبيلوسكي التناُسلية واالضطرابات الدماغي والتََّلف الرسطان
تجنُّبه يُمكن ال أمًرا الغذائية السلسلة يف املوجودة الكيميائية للمواد اإلنسان تعرُّض يُعتَرب
يف امَلزروع الغذاء عىل يَعتمد الذي الغذائي النظام فحتى الحياة. مدى ومستمرٍّا تقريبًا،
واألسماك الربية الحيوانات أن حني يف والرتبة، واملاء الهواء لتلوث ُعرضًة يكون املنزل،

اآلن. واسع نطاٍق عىل ملوَّثة
التجميل ُمستحِرضات استخدام هي العرصيات امُلراَهقات تفعلُها التي األشياء أوىل من
ملجموعة قصٍد دون التناُسيل جهازها تُعرِّض فإنها وبذلك، بالجسم». «العناية ومنتَجات
وحتى واإلنجابية، الهرمونية باالضطرابات اآلن بعضها يَرتبط التي الكيميائية املواد من
الربامج من واحًدا تُجري والتي تورونتو، جامعة تقول الجنني. جنْس وتغيري الُعقم
العطور إىل «التعرُّض إن التجميل، ُمستحِرضات مجال يف العاَلم يف الرائدة البحثية
امُلصابني األفراد لدى خطرية صحية آثاٍر إىل يُؤدِّي أن يُمكن األخرى امُلعطِّرة وامُلنتجات
امُلنتَجات تشمل الكيميائية. الحساسية أو النِّصفي الصداع أو الحساسية أو بالربو
والصابون العَرق وُمزيالت الحالقة بعد ما ومنتَجات والكولونيا العطور الشائعة، امُلعطِّرة
مات وُمنَعِّ الهواء وُمعطرات … واملساحيق واملكياج الجسم وُمعطِّر الشعر وُمثبت والشامبو
(جامعة والشموع الوجه ومناديل السجاد مات وُمعقِّ وامُلنظِّفات الغسيل ومنظفات األقمشة

«.(٢٠١٣ تورونتو،
حيث بطبيعتها؛ للمشاركة قابلة العطرية الكيميائية «املواد أن الجامعة وتضيف
العطرية املنتَجات ن تتكوَّ استنشاُقها. حولنا ملن ويَسُهل الهواء يف الكيميائية املواد ر تتبخَّ
مشكالٍت يف التسبُّب يف تُساهم أن يُمكن التي الكيميائية املواد من د ُمعقَّ خليٍط من الحالية
يؤثر قد الخصوص، وجه وعىل صحية.» مشكالت ويف امُلغَلقة األماكن يف الهواء جودة يف
مرحلة وهي الوالدة، حديثي األطفال أو األجنة عىل الطيارة للعطور هات األمَّ استخدام
يُمكن بالكاد فالعطور الغذاء؛ يف املوجودة الكيميائية املواد ومثل الحساسية. شديدة نمو
األشكال وجميع التبغ دخان وكذا الحرضية، املناطق يف املواطنني لغالبية بالنسبة تجنُّبها

حولنا. موجود ذلك فكلُّ الهواء، لتلوُّث األخرى
من أبعد هو ملا تأثريها يمتدُّ بل بأكملها، الحياة تخصُّ قضية هو البرش م تسمُّ إن
عندما حتى أنه البحث وجد حيث لالهتمام؛ امُلثرية األسرتالية األبحاث أحد تؤكد كما ذلك
الثقيلة واملعادن الدائمة السموم من الجسم عبء جثته من ينبِعث ويُدَفن، اإلنسان يموت
املدن أسفل ق تتدفَّ التي الجوفية املياة إىل وتعود الحياة، مدى عىل الجسم يف تراكَمْت التي
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يف سمومنا تستمرُّ وبذلك، .(٢٠٠٢ (دينت، ب للرشُّ تُستخَدم ما عادًة والتي — الرئيسية
وفاتنا. بعد حتى اآلَخرين، عىل التأثري ويف العيش

املخاطر

يُسبب، أن يُمكن ة السامَّ الكيميائية للمواد «التعرُّض إنَّ للبيئة املتحدة األمم برنامج يقول
والجلد العني تَهيُّج اآلثار هذه وتَشمل الصحية. اآلثار من واسعة مجموعٍة يف يُساهم أو
الجهاز وتلف الُكىل، أو الكبد أو الرئتنَي أو الدماغ مثل األعضاء وتَلف يس، التنفُّ والجهاز
الُغَدد أو التناُسيل أو العصبي الجهاز أو الدموية واألوعية القلب أو يس التنفُّ أو املناعي
يكون بينما كري. والسُّ والرَّبو الرسطان مثل امُلزمنة، واألمراض الخلقية والعيوب اء، الصمَّ
لآلثار وُعرضة ضعًفا األكثر هم األخرى الضعيفة واملجموعات الحوامل والنساء األطفال

.(٢٠١٣ للبيئة، املتحدة األمم (برنامج املواد» لهذه السلبية
شخص ماليني خمسة نحو سنويٍّا يموت أنه للبيئة املتحدة األَُمم برنامج يُضيف
أحد يجعلها ما وهو مباَرشة، الكيميائية املواد بسبب باإلعاقة شخٍص مليون ٨٦ ويُصاب
املناعة نقص فريوس أو املالريا من فتًكا أكثر وهي العالم، يف للوفاة الرئيسية األسباب
الخسائر يَعِكس ال الرقم فهذا ذلك، ومع املثال. سبيل عىل السل، أو اإليبوال أو البرشية
املتحدة األمم وبرنامج العاملية الصحة منظمة من كٌل أقرَّت كما كبري، بشكٍل الحقيقية
فيها تتسبَّب التي األخرى واإلعاقات الوَفيات ماليني املثال، سبيل عىل يَشمل، ال فهو للبيئة.
العقلية. واالضطرابات كري والسُّ منة والسِّ والقلب الرسطان أمراض مثل الكيميائية، املواد
التي السموم من الجسم عبء يُسببه قد الذي البطيء الَرضر الرقم هذا يشمل ال كما
تفاُعل كيفية هي الخصوص وجه عىل القلق أسباب أحد اإلنسان. حياة مدار عىل تراكَمت
يف األُخرى امُلركَّبات آالف مع — املقصود غري أو املقصود التفاعل سواء — الكيميائية املواد
امُلحتَملة، ة السامَّ الخالئط من املليارات من ذلك عن سيَنتُج وما يوميٍّا نتناوله وفيما بيئتنا

للبحث. يَخضع ولم معروف غري ُمعظمها والتي
العيش جرَّاء سنويٍّا يَموتون شخص مليون ١٢٫٦ أن العاملية ة الصحَّ منظَّمة قدَّرت
حاالت أربع كل بني واحدٍة من يَقُرب ما النِّسبة تَبلُغ — صحية غري بيئة يف العمل أو
إىل الوفيات هذه ٢٠١٦ عام يف صَدَر تقريٍر يف املنظمة تعزو العالم. أنحاء جميع يف وفاة
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فوق واألشعة املناخ، وتغريُّ الكيميائية، املواد إىل والتعرُّض والرتبة، واملاء الهواء تلوُّث …»
تفاديها يُمكن الوفيات هذه ُمعَظم أنَّ امُلنظَّمة اعتَربَت فقد ذلك، عىل وعالوًة البنفسجية.»

.(٢٠١٦ العاملية، الصحة (منظمة
يُلحُقه الذي الَرضر هو العاَلمي الكيميائي للفيضان امُلروِّعة األبعاد أكثر أحد يُعتَرب
الصحة منظَّمة إليها أشارت التي فالوفيات ذلك؛ يف حيلٍة أيُّ لهم يكون أن دون باألطفال،
وفيليب جراندجني فيليب كتب األقل. عىل طفل مليون ١٫٧ بينها من كان العاَلمية،
عىل ُمعلَِّقني ٢٠١٤ عام «النسيت» مجلة يف هارفارد، بجامعة أستاذان وهما الندريجان،

يقوالن: — الدماغ تَلف وهو أال — الرضر هذا من فقط واحد جانٍب

واضطرابات د، التوحُّ ذلك يف بما العصبي، النموَّ تُصيب التي اإلعاقات تؤثِّر
عىل األُخرى اإلدراكية واإلعاقات القراءة، وُعْرس النشاط وفْرط االنتباه نقص
يف التشخيصات بعض يبدو، وكما العاَلم، أنحاء جميع يف األطفال ماليني
النمو َطور يف وهو الدماغ تُصيب التي الصناعية الكيميائية املواد تُعدُّ تزايُد.
بدراسة ُقمنا االنتشار. ُمعدَّل يف االرتفاع لهذا املعروفة األسباب ضمن من
ُسمية كمواد صناعية كيميائية مواد خمس وحدَّدنا ،٢٠٠٦ عام يف منهجية
ثنائيات ومركَّبات الزئبق، وميثيل الرصاص، العصبي؛ النمو عىل تُؤثِّر عصبية
الوبائية الدراسات وثََّقت ،٢٠٠٦ عام منذ والتولوين. الكلور، امُلتعدد الفينيل
املنجنيز، وهي، أال العصبي؛ النموِّ عىل تُؤثِّر أُخرى َعصبية ُسمية مواد ستة
اإليثان كلورو ثالثي فينيل ثنائي كلورو وثنائي والكلوربرييفوس، والفلوريد،
الربوم. امُلتعدِّدة الفينيل ثنائية واإلثريات اإليثيلني، كلورو ورباعي تي)، دي (دي
غري تزال ال التى العصبية ميَّة السُّ املواد من املزيد هناك أنَّ نَفرتض أننا كما
العصبي، النمو عىل تُؤثِّر التي العصبية مية السُّ الجائحة عىل للسيطرة مكتَشفة.
لم التي الكيميائية املواد أن افرتاض يِجب ال عاَلمية. وقائية اسرتاتيجية نَقرتح
حاليٍّا امُلستخَدمة الكيميائية املواد اختبار يِجب ولذلك الدماغ، لنموِّ آمنة تُختَرب
أم عصبية ُسميَّة موادَّ كانت إن ما الكِتشاف الجديدة، الكيميائية املواد وجميع

(٢٠١٤ والندريجان، (جراندجني ال.

الدراسات وَجَدت فقد الحديث؛ املجتمع يف الناس من العديد عىل الدماغ خلُل يُؤثِّر قد
الوطني بريكيل لورانس وُمخترب العامة للصحة هارفارد كلية بها قامت التي الحديثة
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الكربون أكسيد ثاني غاز من املليون يف جزء ٤٠٠ ل امُلعرَّضني املباني يف األشخاص أنَّ
املنتجات (من امُلتطايرة الُعضوية امُلركَّبات إىل باإلضافة ُسونه، يتنفَّ الذي الهواء يف املوجود
القرار ُصنع عىل وُقدراِتهم ذكائهم ُمعدَّالت كانت ذلك) إىل وما واملفروشات البالستيكية
هارفارد أجَرتْها التي الدراسة وجدت النَّقي. الهواء سون يَتنفَّ الذين أولئك من بكثرٍي أقلَّ
٪٦١ بنسبة أعىل إدراكية درجاٍت لُوا سجَّ قد النَّقي، الهواء ُسون يتنفَّ الذين األشخاص أن
امُللوَّث، الداِخيل الهواء عىل الدراسات هذه ُطبَِّقت لقد .(٢٠١٥ وآخرون، (آلني ٪١٠١ إىل
الهواء يف املليون يف جزء ٤٠٠ تفوق التي الكربون أكسيد ثاني ُمستويات زيادة مع ولكن
البرشي. للذكاء تهديٍد بمثابة الجوي الغالف يُصبح أن بخطر يُنِذر ذلك فإن اآلن، الطَّلق
ناِدرة كانت التي امَلَرضية الحاالت يف ة ُمفرسَّ غري زيادات إىل الطبية األبحاث تُشري
جزئيٍّا، امُلفاجيء، تزايُدها ربط إىل كبري بشكٍل العرصيُّون الُعلماء يَميل والتي املايض، يف
جامعة من كاربنرت لديفيد وفًقا الكيميائية. املواد إىل وامُلتعدِّد امُلتواِصل البرشية بتعرُّض
كيميائية مادة كلِّ تأثري من بكثرٍي أسوأ الخالئط هذه تأثري يكون أن يُمكن نيويورك، والية
النمو اضطرابات آثارها وتَشمل ٢٠٠٢أ). وآخرون، (كاربنرت اإلنسان جسم عىل ِحَدة عىل
ذلك يف (بما والِعظام والدِّماغ األعصاب وأمراض الُعقم)، ذلك يف (بما الِجنيس والَعجز
القلب. وأمراض طان َ والرسَّ وألزهايمر)، باركنسون، ومرض واالكتئاب، د، التوحُّ حاالت
الجرعات حتى أنه بها ُمشتبَه كيميائية مادة ٨٥ عىل أُجريَت كبرية دولية دراسة وجدت
عندما بالرسطان اإلصابة إىل تُؤدِّي قد نسبيٍّا الضارة غري الكيميائية املواد من امُلنخِفضة
.(٢٠١٥ وآخرون، (جودسون امَلعيشية البيئة أو الغذائي النظام يف ببعٍض بعضها يَختلط
الخاصبالتعرُّض الكيميائية املواد استخدام لتنظيم شاملة ُمراَجعٍة إجراء إىل العلماء ودعا

ُمحتَملة. ُمرسطنة ملواد لإلنسان الرتاكمي
الكيميائية املواد وآثار العاَلمية منة السِّ جائحة بني تربط متزايدة أدلة أيًضا هناك
الجسم يف الطاقة وتوزيع تخزين أنظمة تُشوِّه والتي الصماء، الغدد يف خلًال تُسبِّب التي
يف للبيئة املتحدة األمم وبرنامج العاملية الصحة ُمنظَّمة من كلٌّ حذَّرت .(٢٠١٢ ويل، (بورتا
االضطرابات من وغريها التناُسلية االضطرابات أن من الحديث، للِعلم استقصائية دراسة
تَرتِبط امُلختَربية، للدراسات وفًقا وأنه العاَلم، ُمستوى عىل االرتفاع يف آخذٌة الهرمونية
كبري امُلشكلة حجم وأن ُمتزايد، بشكٍل ذلك يف بالتسبُّب اإلنسان ُصنِع من التي املواد
انخفاُض أصبح فقد .(٢٠١٢ العاملية، الصحة (منظَّمة الكايف باالهتمام يَحظى ال وربما
األعضاء وتشوُّهات اإلناث، لدى الُخصوبة وانخفاض الذكور، لدى املنوية الحيوانات عدد
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التي الكيميائية باملواد اآلن ُمرتبًطا كله الجنيس وامَليل الجنس يف ات والتغريُّ التناُسلية،
أحد م تسمُّ آثار أن عىل ُمتزايدة أدلَّة هناك سابًقا، ذكرنا كما اء. الصمَّ الغدد يف خلًال تُسبِّب
وآخرون، (هوو الجينات بفعل أجيال، ة لعدَّ وأحفادهما أطفالهما إىل تنتِقل قد الوالَدين

.(٢٠١١
الحديثة والحاالت األمراض من بمجموعٍة ميَّات السُّ فيضان يَرتبط قد ذلك، عىل عالوة
وُمتالزمة إس)، يس (إم امُلتعدِّدة الكيميائية الحساسية بينها من سابًقا، املعروفة وغري
إس)، بي (آي الَعصبي القولون وُمتالزمة امُلتيبِّس، الشخص وُمتالزمة الخليج، حرب
وُمتالزمة الكهرومغناطيسية، الحساسية وفرط إس)، يف (يس الدَّوري التقيُّؤ وُمتالزمة
الحاالت، هي هذه الحركة. وفْرط االنتباه ُقصور واضطراب إس)، إف (يس امُلزمن التعب
فَميل ذلك، ومع اآلن. حتَّى لها تفسريٌ األطباء لدى يُوجد ال التي الواقع، يف األمراض أو
الَعقلية الحالة إىل الحاالت هذه عزو خالل من املريض» عىل «اللوم إلقاء إىل األطباء بعِض
(كريماير الوْضع ُمعالجة عىل يُساعد ال السبب، عن الحثيث البحث من بدًال الوراثية، أو

.(٢٠٠٤ وآخرون،
كوكب ُمستوى عىل الحادث الكيميائي الفيضان ان تَُخصَّ أساسيَّتان نُقطتان هناك
التاسع القرن أواخر يف الصناعية الثورة مع بدايتُه كانت تماًما، جديد أمر أنه أوًال األرض.
املواد فيهما استُخدمت اللتنَي العامليَّتنَي الحربنَي أعقاب يف كبري بشكٍل اتَّسع ولكنه عرش،
الخمسني السنوات يف ُمقِلقة بجدية انفَجر ثم الذخائر. يف واسع نطاٍق عىل الكيميائية
أبًدا، أسالفنا يُواجهه لم أمر إنه العرشين. القرن أوائل يف جديًدا تصاُعًدا وحقق املاضية،
امُلستمر التعرُّض نتيجة ر تتطوَّ أن يُمكن كان وقائية تكيُّفات أيِّ إىل نَفتِقر يَجعلنا ثمَّ ومن

للسموم.
إنه بل قرسيٍّا، أمًرا ليس فهو حدوثه. دون الحيلولة األحوال أغلب يف يُمكن أنه ثانيًا:
واملصالح الصناعات أن من الرغم وعىل االقتصادي. للنموِّ فيها مرغوب غري ثانوية نتيجة
يتمتَّعون وحكوماتهم وامُلستهلكون املواطنون زال فما األمر، هذا يُحرك ما هي القوية
وتشجيع السام الكيميائي الفيضان هذا إنهاء أو بتقويض املطالبة وحقوق بإمكانية

ة. وصحَّ أمانًا أكثر إنتاج أنظمة وتبنِّي منتَجات تقديم عىل الصناعة
نفسه تسميم يف االستمرار سيَختار الحكيم اإلنسان كان إذا ما هي املشكلة إنَّ

ال. أم والعالم وأطفاله
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الرقابي الفشل

العاَلمية األسواق يف إطالقها يتمُّ كيميائية مادة ٢٠٠٠ نحو أن حقيقة من الرغم عىل
املناِسب، البيئي الفحص أو والسالمة الصحة لفحص يَخضع لم ُمعَظمها أنَّ إال سنويٍّا،
حتى التنظيمية القوانني فشلت الصغار. واألطفال ع الرُّضَّ عىل تأثريها حيث من خاصة
من ٢١ سوى دوليٍّا يُحَظر لم إذ السام؛ الفيضان لهذا جادٍّ تقويٍض أي تحقيق يف اآلن
التقدُّم وبُمعدَّل استخدامها. يَمنع لم ما وهو معروفة، كيميائية مادة ألف ١٤٤ أصل
الكيميائية املواد جميع تقييد أو وحْظر لتحديد سنة ألف ٥٠ من أكثر سنَستغِرق هذا،
بالرقابة تتمتَّع التي الدول من حفنٍة يف إال الحظر يُطبَّق فلن عندئذ، وحتَّى نا. ترضُّ التي
أن الواِضح من ككل. البرشية وال األرض كوكب نظام ذلك يَحمي ولن الجيدة، التنظيمية
خارجة عاَلمية مشكلًة اآلن يُعتَرب ِلما الحلول من القليل سوى تُقدِّم ال الوطنية الترشيعات

السيطرة. عن
إىل فيه تخضع (الذي امُلتقدِّم العاَلم من الكيميائية الصناعة تُنَقل ذلك، عىل عالوًة
عىل آسيا يف النامية، البلدان إىل األخالقية) معايريه تطبيق يُراعي والذي الجيدة، الرقابة
القانون. طائلة أو األخالقية األُطر نطاق خارج كبري حدٍّ إىل لتكون الخصوص، وجه
البلدان يف املواطنني إىل الصناعة تلك عن الناتجة السامة االنبعاثات تعود ذلك، ومع
والسلع الربية، والحياة والطعام، واملياه، الرياح، طريق عن الجيدة للرقابة تخضع التي
جودة مدى يهمُّ ال أنه هي القول خالصة والناس. الصناعية، وامُلنتجات االستهالكية،
عاَلمي لفيضان ُمعرَّضني زلتم ال وعائلتك فأنت بلدك، يف املطبَّقة واللوائح الترشيعات
استهالكية لخياراٍت وال حِذرة غذائية لحمية حتى يُمكن ال التي السموم من ُمتزايد

منها. كامل بشكٍل تَحميَك أن عقالنية
لالنِتباه العاَلم داعية الخطر ناقوس كارسون ريتشيل األمريكية األحياء عاِلمة ت دقَّ
والذي ،١٩٦٢ عام يف الصامت» «الربيع كتابها ت نَرشَ عندما الكيميائي التلوُّث مخاطر إىل
للتحلُّل امُلقاِومة الثابتة اآلفات مبيدات بعض تأثري من التحديد وجه عىل فيه حذَّرت
أنحاء جميع يف املبيدات استخدام حجم ازداد كتابها، صدور منذ الزراعة. يف امُلستخَدمة
.٢٠١٠ عام منتَصف يف سنويٍّا طنٍّ ماليني أربعة نحو إىل ووَصل مرة، بثالثني العاَلم
الباِرزة، الكيميائية الكوارث من سلسلة هناك كانت الحديث، الكيميائي العرص بداية منذ
يف أوباو وانِفجار وفليكسبورو، وبوبال، سيفيزو، كارثة كنال، الف منطقة ميناماتا، مثل:

164



السم) طبَّاخ (اإلنسان م امُلَسمِّ

معظم تعكس وتيانجني. جيلني، وانفجار تكساس، ووالية وهينكيل، تولوز، وكارثة أملانيا،
جهة، من الغاِضبني املواِطنني بني الفعالة غري املواجهة من مألوًفا نمًطا الكوارث هذه
طويلة قانونية معارك عىل انطَوت والتي أخرى، جهة من الرقابية والجهات والصناعة
عىل األحداث هذه تَعمل واملحلية، الدراماتيكية لطبيعتها ونتيجة ألحد. العدالة ق تُحقِّ لم
الذي السام العاَلمي الفيضان وهي أال خبثًا؛ واألشدَّ األكرب الصورة عن االنتباه ْرصف

بأكمله. الكوكب يجتاح
ألن وذلك «آمنة»؛ ُمنتجاتهم أن الكيميائية املواد وصانعو الكيميائيُّون يدَّعي ما غالبًا
ا جدٍّ ُمنخِفًضا يكون لها الطعام) من وجبة مثل مثًال، بعينه ُمنتَج (يف الفردي التعرُّض
العصور باحث هو طرحها من أول كان نظرية وهي ة، سامَّ جرعة عنه يَنتُج ال بحيث
ماكرة، «بالجرعة» امُلتعلِّقة ة الحجَّ هذه عرش. السادس القرن يف باراسيلسوس الوسطى

التالية: لألسباب — جيًدا امُلعاِرصون الكيميائيون يَعرف كما — ُمخاِدعة تكن لم إن

الجسم خاليا يف معيَّنة ُمستقبالٍت أو ُمستقِبًال الكيميائية املواد ُمعظم تستهدف •
حتى أو املئات ولكن واحدة، كيميائية مادة هناك يكون ال قد الرضر. لتُسبِّب
لذلك نفسه، امُلستَقِبل جميعها تستهدف التي املختلفة الكيميائية املواد من اآلالف
ال ما وهو شاملة، ة سامَّ جرعة يف معروف غري بجزءٍ ُمعيَّنة مادة تُساهم قد

«آمنة». يَجعلها
مع تتَِّحد أن مية السُّ مجهولة الكيميائية املواد من وفردية صغرية لجرعاٍت يُمكن •
يُمكن ال ا. سمَّ ُن وتَُكوِّ اإلنسان جسم أو الطعام أو الهواء أو املاء يف أُخرى موادَّ

ملنتَجاتهم. يَحُدث لن هذا أن بصدٍق يُؤكِّد أن ُمَصنِّع ألي
يتعرَّض التي الزمنية الفرتة وطول الجرعة من كلٍّ عىل تَعتِمد الكيميائية مية السُّ •
هذا يحُدث قد الثَّقيلة، واملعادن الثابتة الكيميائية املواد حالة يف لها. اإلنسان
بعِض يف الحياة مدى حتى أو سنوات أو شهور أو أياٍم مدار عىل التعرُّض

سامة. جرعات ُن وتَُكوِّ الصغرية الجرعات ترتاَكم قد ثمَّ ومن الحاالت.
عىل تُجرى التي الدراسات أساس عىل اآلن حتى الكيميائية مية السُّ معظم تُقاس •
الذين الصغار واألطفال ع فالرُّضَّ ثمَّ ومن املواد. لتلك تتعرَّض التي الباِلغة الذكور
ُعرضة أكثر هم جسِمهم، لوزن والهواء والغذاء املاء من أكرب كميًة يستخدمون

ة. سامَّ جرعٍة ي لتلقِّ البالغني من
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الكثري وتُنِقذ عظيم، نفع ذات وهي للغاية، ومفيدة قيِّمة واملعادن الكيميائية املواد
تذهب قد ولكن جميعها، تُحَظر أن يقرتح أحد ال املال. من الكثري وتُوفر األرواح من
الخاضعة وغري املنضبطة غري الحالية بوتريته الشامل االنبعاث هذا استمرَّ إذا هباءً قيمتُها
تغيري. دون الكوكبي التشبُّع نسبة استمرَّت إذا وكذا املعقولة، وغري املنظَّمة وغري للرقابة

االنقراضالكيميائي

إىل بعينها ة سامَّ كيميائية ملادة امُلفِرط األرض سكان إنتاج أدَّى سنة، ملياَري قبل
هي الكيميائية املادة تلك كانت الحياة. أشكال جميع بإبادة وهدَّد ضخمة انِقراضات
يف الكوكب عىل تُسيِطر كانت التي — الزرقاء البكترييا تُفرزها كانت والتي األكسجني،
ماليني من مئات عدة بعد بها. الخاصة الضوئي التمثيل عمليات من كجزءٍ — الوقت ذلك
يف األكسجني غاز من الفائض امتصاص عىل للكوكب الفيزيائية الُقدرة وصلت السنني،
الحياة أشكال م يُسمِّ الغاز وبدأ التشبُّع حدِّ إىل والرَّواِسب وامُلحيطات، الحديد، تكوينات
األكسدة (حدث األكسجني» «محَرقة باسم الحَدث هذا ُعرف الوقت. ذلك يف املوجودة
الكارثة ُمستوى إىل األرض عىل الحياة فيه وصَلْت حَدٍث أقرب يكون ربما وهو الكبري)،
ر تطوَّ قد الحدث هذا أن وبما .(١٩٨٦ وساجان، (مارجوليس الحارض الوقت قبل الكاملة
من لبعٍض السام الجوي الغالف سمَح فقد السنني، من املاليني عرشات مدى عىل ببطءٍ
بمرور أدَّى ما وهو — األكسجني غاز ل تتحمَّ بحيث ر تتطوَّ أن البدائية الكائنات هذه
اإلنسان. أي الثدييات، وأخريًا األسماك مثل األكسجني عىل تَعتِمد أنواٍع ظهور إىل الوقت
أنه هو قبل من حدثت التي الكاملة لإلبادة الرسيع الذكر هذا من امُلستفاد الدرس إنَّ
إذا النسيان طيَّات يف وتذهب تَنقِرض حتى نفسها الحية الكائنات تَُلوِّث أن امُلمكن من
مفاُدها رسالة إنها السامة. الجديدة البيئة مع برسعٍة بالتكيُّف أو ذلك بتجنُّب تهتم لم
فيما جيًدا يُفكُِّروا أن كوكبنا، عىل الهائل الكيميائي بتأثريهم للبرش، األفضل من أنه

يَصنعون.
هذا إىل وحَدها البرشية الكيميائية االنبعاثات تِصل أن امُلحتَمل غري من أنه حني يف
(بخالف باالنقراض بأكمله نوَعنا مبارش بشكٍل تُهدِّد التي ة السامَّ الحالة هذه وإىل الحجم
فِمن الحضارة، انهيار حتى أو الجامح) الحراري االحتباس حَدث يف الكربون انبعاثات
مع باالقرتان والعرشين الحادي القرن خالل وجادٍّ مساعد كعامٍل ستربُز أنها امُلحتَمل
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تشمل البيئي. النظام وانهيار الوبائية واألمراض املناخ وتغريُّ الحرب مثل أخرى عوامل
عىل خطًرا اإلنسان صنع من التي الكيميائية املواد فيها تُشكِّل قد التي املعقولة الطُرق

ييل: ما اإلنسان مستقبل

التعرُّض زيادة خالل من للسكان والَعقلية البدنية والصحة املناعة أجهزة إضعاف •
للسموم.

العصبية السموم تأثري نتيجة وامُلستقبلية الحالية األجيال ذكاء مستوى من التقليل •
أقلَّ اإلنسانية يجعل مما لألطفال، املركزي العصبي والجهاز النامية األدمغة عىل
ُمستوى زيادة وكذا الرئيسية. التغريات مع والتكيُّف مشاكلها حلِّ عىل ُقدرة
بانخفاض وثيًقا ارتباًطا ترتبط التي امُلجتمعية، والرصاعات العنيفة الجرائم

الذكاء. ُمعدَّل
عن ستنتج التي خمة الضَّ الصحية الرعاية تكاليف خالل من االقتصاد انهيار •
بإعاقات أصيبوا الذين السكان من متزايدة نسبة وُمعالجة رعاية إىل االضطرار

الحياة. مدى عىل امُلزِمن الكيميائي التعرُّض نتيجة
والرتبة واملياه النظيف الهواء مثل — البيئي النظام خدمات تسميم خالل من •
ثمَّ ومن للبقاء؛ البرشية عليها تَعتِمد التي — الربية والحياة والحرشات والنباتات

العاَلمي. البيئي للنظام امُلحتمل االنهيار يف امُلساهمة
خطر ثمَّ ومن الشامل؛ الدمار ألسلحة العاَلمية الرتسانة حجم زيادة خالل من •

عليهم. السيطرة يُمكن ال الذين بني امُلتعصِّ أو الدول ِقبَل من استخدامها

املسئول؟ من

نحن بأننا باالعرتاف اإلنسان مستقبَل عىل الكيميائي التشبُّع يُشكِّلُه الذي التهديد حلُّ يبدأ
الضخم اإلنتاج إىل يُؤدِّي الذي االقتصادي الطَلب يُولِّد من نحن ذلك. عن مسئولون أنفسنا

عاَلمي. نطاٍق عىل السموم وإطالق
تَتسبَّب قاتلة عواقب وهي كيميائية. عواقب له ُمزدِحم كوكٍب عىل استهالٍك فعِل كل
بآخر، أو بشكٍل جميًعا، فنحن لذا األرواح. من املاليني عرشات تدمري أو حصد يف اآلن

قتل». جريمِة ارتكاب عقاب من «نُفلُت
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يتَّخذ الذي الحديث للُمجتَمع أسايس أمٌر املريحة غري الحقيقة بهذه االعرتاف إنَّ
أثَرنا من نحن كنا إذا امُلستقبَل. يف أطفالنا وحماية األرض كوكب لتنظيف إجراءات
فنحن إذن ة، سامَّ تَصنيٍع لعملياِت خَضَعت التي أو السامة َلع بالسِّ بُمطالبتنا املشكلة
إىل جماعية بصورٍة تَفتِقر الحكومات أنَّ الواضح من لتصحيحها. القوة لَدينا من فقط
ع تتشجَّ لن الصناعة وأن العاَلمية، ة السامَّ الفيضانات لتنظيم واإلرادة الُقدرة من كلٍّ
التنظيمية القواعد جانبنا. من واضحة ُسوٍق ات مؤرشِّ دون تَستخِدمها التي الطُرق لتغيري
تُشري فاألدلة أطفالنا، لحماية وحَدها القواعد عىل اعتمدنا إذا ولكن ة، ُمهمَّ والترشيعات

تَنجح. لن أنها إىل اآلن حتى
لُنرسل كُمستهِلِكني يَكفي بما أقوياء وحدنا البرش نحن املفتوح، العاَلم هذا مثل يف
مكافأتها الخصوص، وجه وعىل السامة. انبعاثاتها لتُوقف الصناعة إىل ُسوق ات مؤرشِّ
عىل ُممكنًا هذا أصبح ولقد نُقدِّرها. وصحية وآمنة نظيفة خدماٍت أو ُمنتجات إنتاج عىل
نَمتلك البرشية، تاريخ يف األوىل وللمرة لإلنرتنت. العاَلمي االنتشار بفضِل عاَلمي نطاٍق
ولتثقيف بنا، يَحيق الذي املشرتك للتهديد عاَلمي َفهم مشاركة من تُمكِّنُنا التي الوسيلة
يُمكن آثاره. من للتخفيف به القيام يُمكننا ما بشأن بعٍض من بعُضنا يتعلَّم وأن أنفسنا
عرب املواطنني، بني العاَلمي الوعي تعبئة االجتماعي التواُصل ووسائل اإلنرتنت خالل من
مًعا نتَِّحد كي امُلختلفة، واالقتصادية والدينية والعرقية الثقافية املجموعات وعرب الحدود،

املسموم. كوكبنا لتطهري
العاَلمية الديمقراطية وقوة الشعوب قوَّة عن تعبريًا هذا فسيكون ذلك، فَعْلنا إذا
عن الشكَّ يقبل ال تعبريًا سيكون وكذلك التاريخ. يف قبل من يَحُدث لم كما الحقيقية
(الفصل كنوع» الجمعي «تفكرينا نحو األوىل الخطوة وربما وِحكمتها، البرشية إرادة
ينضمُّ العاَلم أنحاء جميع يف إنه إذ بالفعل؛ يحُدث هذا فإنَّ ذلك، عىل عالوة العارش).
اإلنرتنت، عىل الضوء برسعة بالفعل وامُلستهِلكني واآلباء امَلعنيِّني املواطنني من املاليني
وتنظيف أطفالنا حماية كيفية حول واألفكار والنصائح املعرفة ويتباَدلوا مًعا ليُفكُِّروا
املواطنني تُمثِّل التي الرائدة العرش املنظمات يف العضويات عدد إجمايل بلغ وقد امُلجتَمع.
إىل ص٢٣٣ ،٢٠١٤ (كريب ٢٠١٤ عام يف عضو مليون ٥٠ صوتًا، تمنُحهم أو امَلعنيِّني
ِمثل الشائعة، القضايا بشأن مًعا هؤالء كل عمل إذا رسيع. تزايٍُد يف األعداد وهذه (٢٣٥
يقوُدها وفريدة قوية لحركٍة األساس حجر الهائلة أعدادهم فستُشكِّل ميَّات، للسُّ التعرُّض
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الحدود جميع فوق بنا تعُرب جسوًرا وستُقيم بأكمله الكوكب عرب ستمتدُّ والتي املواطنون،
بيننا. تفِرق التي األساسية

عديدة حلول

التقنيات هذه وترتاَوح كوكبنا. لتنظيف الواعدة الجديدة التقنيات من كبرية مجموعة ة ثمَّ
إىل — ية ُسمِّ وأقل أخفَّ كيميائية مواد تطوير وهي أال — الخرضاء» «الكيمياء من
والبناء والتصنيع الصناعية، واإليكولوجيا (الالنفايات)، نفايات الصفر اسرتاتيجية
امُلنتَجات، وإدارة لآلفات، امُلتكاملة واإلدارة العضوية، والزراعة املتجددة، والطاقة األخرض،
،٢٠١٤ كريب (انظر والعالج املخاطر وتْقييم الحياة، دورات وتْقييم التدوير، وإعادة
والحوافز اإلرادة هو يَنُقصنا ما كل عة. وُمشجِّ طويلة القائمة … ص٢٠٠) إىل ص١٩٥

االقتصادية.
الرئييس السام التهديد تقليل أيًضا يُمكن العَملية، الناحية فمن ذلك، عىل عالوة
التخلُّص أو الطبيعي الغاز أو النفط أو الَفحم استخدام حظر طريق عن كبرية بصورة
أن وبما االصطناعية. السموم مُلعَظم األساسية املصادر تُعد إذ استخدامها؛ من التدريجي
اآلن يُوَجد أنه هو استنتاجه يُمكن فما الحراري، االحتباس لظاِهرة الحل أيًضا هو هذا
ومواد طاقة مصادر إىل البرشية تَنتِقل كي عليهما املساومة يُمكن ال وجوديَّان سببان
يف االستثمار لوقف العاملية الحركة تُقدِّم واستدامة. ونظافة أمانًا أكثر ومواد كيميائية

ذلك.3 لتحقيق عمليٍّا مساًرا األخرى امللوِّثة الوقود وأنواع الفحم
النظيفة املنتَجات عىل العاَلمي الطَلب فإن للصناعة، ُمؤذية غري كونها عن وبعيًدا
ورشكات لصناعاٍت األبواب ويفتح العمل، ُفَرص من املزيد ويُولِّد جديدة، أسواًقا سيفتح
تُوفر مثلما تماًما — ككل للُمجتَمع واالزِدهار والسالمة الصحة من باملزيد ويَِعُد جديدة،
برشية إىل األمر يحتاج ولكن — العاَلمية الطاقة لثورة اإلمداد اآلن املتجدِّدة الطاقة مصادر

التغيري. هذا لقيادة الالزمة االقتصادية ات املؤرشِّ وتوفري مُلناَرصة أكرب بِحكمة تتَِّسم

إنساني حقٌّ

وتكوين والزواج الشخيص واألمن والحرية الحياة يف الحق العالم هذا يف شخٍص لكل
هذه وكل للتعذيب. التعرُّض عدم وحرية امُلعتَقد وحرية والتعليم والعمل واملساواة األرسة
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العاملي (اإلعالن اإلنسان لحقوق العاَلمي اإلعالن بموَجب منا فرٍد لكل متاحة الحقوق
.(٢٠١٦ اإلنسان، لحقوق

عَدم عىل ينصُّ إنساني حقٍّ وجود عدم بشدَّة والقلق اإلزعاج يُثري ا فِممَّ ولذلك،
ألطفالنا. وال لنا وال م، للتسمُّ التعرُّض

اإلعالن يف امُلدَرجة الحقوق من بالعديد الحارض الوقت يف يُوَلد الذي الطفل يتمتَّع قد
الحصول يف وال الكامل، بالذكاء التمتُّع يف الحق له ليس ولكن اإلنسان، لحقوق العاملي
جنيس بخلٍل اإلصابة عدم يف وال الرسطان، من خالية حياة يف وال تاِلفة، غري جينات عىل
بالتعرُّض متزايد بشكٍل الِعلم يَربطها التي األُخرى االضطرابات من أيٍّ أو عقيل، أو
نفسها بالحرية حتى ولو الحارض الوقت يف يُوَلد الذي الطفل يتمتَّع ال امُلزمن. الكيميائي
الحق، هذا مثل وجود عدم إن ميَّات. السُّ إىل التعرُّض من أسالفه بها يتمتَّع كان التي
عن ينمُّ الثقافية املشاركة أو االجتماعي واألمان بالرفاهية، بالتمتُّع الحق وجود يف وذلك
الوعي يف حادٍّ نقٍص من إما تَنبع امُلعارص، الضمري يف عقالنية غري ضعٍف نقطة وجود

ُمزِعجة. أو ُمقِلقة أخباٍر سماع يف الرغبة عَدم من أو املشكلة بحجم
الحق إنساٍن لكلِّ أن عىل اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن من الخامسة املادة تنصُّ
نسبٍة عىل يَنطِبق أنه يُفرتض حق هذا أن من الرغم وعىل للتعذيب. التعرُّض عدم يف
لألشخاص ُمماثل حقٌّ يُوَجد فال األوقات، من وقٍت أي يف العالم سكان من فقط صغرية
ِفعليٍّا اآلن تغُمر التي بها، امُلشتبَِه السموم أو السموم، فيضانات من آِمنني يكونوا أن يف
املاليني يَقتل الذي االعتداء من مأمٍن يف لتكون اللَّحد. إىل املهد من بأكمله البرشي الجنس
ما شخًصا ضبْطَت إذا تعذيبًا اعتبارها يُمكن بطُرق — اآلخرين املاليني عرشات ويُؤذي
يَعترب قد اإلنسان. لحقوق العاملي اإلعالن يف خطرية غفلًة يُعدُّ — َعمد عن فيها يتسبَّب
مثل أخرى حقوٍق يف ن ُمتضمَّ أنه أو رضوري، غري حق م التسمُّ عَدم يف الحق أنَّ البعض
أكرب وعيًا اإلنساني الضمري يف يزرع كي رضوري الحق فهذا ذلك، ومع الحياة. يف الحق
الصناعة لوضع كوسيلة وكذا حقوقنا، عىل التعدِّي هذا يُحِدثه الذي العاملي الَرضر بمدى
أساسية اقتصادية مؤرشات إرسال عىل املستهلكني ولحث مسئولياتها، أمام والحكومة

الصحة. عىل وحفاًظا أمانًا واألكثر األنظف والعمليات املنتجات تؤيد
يأِت لم وإذا م»، للتسمُّ التعرُّض عَدم يف «الحق ب فيه نتمتَّع الذي اليوم يأتي حتى

م. للتسمُّ نتعرَّض أن دون تاريخنا يف يوم يَُمرَّ فلن اليوم، هذا
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فعله؟ علينا يِجب الذي ما

األرض. كوكب لتنظيف سات واملؤسَّ الناس من عاَلمية شبكٍة تشكيل (١)
يتَِّحد منها والعديد اإلنرتنت عىل موجودة امُلنظمات هذه «ُمعَظم التطبيق: كيفية
إنهم أنظف. عاَلٍم أجل من الحكومات عىل وللضغط املعلومات لتباُدل الحايل الوقت يف اآلن

ليُواصلوا.» وُمشاركتنا ودعِمنا تشجيعنا إىل بحاجة
نظيفة، إنتاج أنظمة تبنِّي عىل الصناعة وتحفيز املعرفة ومشاركة الوعي نْرش (٢)

نظيفني». «ُمستهلكني يُصبحوا أن عىل املواطنني ومساعدة
االجتماعي، التواُصل ووسائل اإلنرتنت عرب بالفعل هذا «يحدث التطبيق: كيفية
تثقيف أجل من املدارس إىل ليِصل ع والتوسُّ الرسعة من املزيد إىل األمر يَحتاج ولكن

امُلستهلكني.»
م. التسمُّ عَدم يف العاَلمي اإلنسان حق تطبيق (٣)

لتطبيق عاملية حاجة هناك فإنَّ م، للتسمُّ يتعرَُّضون الجميع أن «بما التطبيق: كيفية
عن اإلنسان حقوق وهيئات وامُلحامني املستهلكني مجموعات تُدافع أن يمكن الحق. هذا

اإلنسان.» لحقوق العاملي اإلعالن يف الحق هذا إدراج
األخرى األحفوري الوقود وأنواع والنفط الفحم أنواع جميع عن االستعاضة (٤)

للصناعة. النظيفة الخام واملواد النظيفة بالطاقة
الرابع.» الفصل «انظر التطبيق: كيفية

الغذائية السلسلة من املعروفة السامة املواد جميع استخدام عىل القضاء (٥)
األوسع. والبيئة املنزلية والسلع الشخصية العناية وُمنتجات املياه وإمدادات

عىل الحكومات إلجبار املواطنني من أقوى ضغٍط إىل بحاجة «نحن التطبيق: كيفية
ولكن لنا، ُمرضٌّ هو ما تعِرف الحكومات معظم املعروفة. السموم يخصُّ فيما موقٍف اتخاذ
يُصبحوا أن إىل املواطنون يحتاج الرضر. هذا ملنع الكثري تفعل ال الصناعة، ضغط تحت
أو املعروفة السموم عىل تحتوي التي امُلنتجات جميع يتجنَّبوا وأن ُمستنريين، ُمستهِلكني
حياة تُعرِّض التي الضعيفة اللوائح يفضحوا وأن املعروفة، السموم منها يَنبِعث التي

للخطر.» الناس
«العالجات» إىل اللجوء من بدًال الطب، األمراضيف من بالوقاية واملطالبة الضغط (٦)

الكيميائية. املواد فيها تتسبَّب ما عادًة التي األمراض مُلعالجة الكيميائية
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بالرتكيز الطبي النظام توجيه إلعادة املواطنني لضغط بحاجٍة «نحن التطبيق: كيفية
التي األدوية رشكات احتياجات من بدًال األمراض، من للوقاية امُلستهِلكني احتياجات عىل

ُمكلِّف.» عالٍج وذات األمد طويلة األمراض تكون أن ل تُفضِّ
عىل يشءٍ كلِّ قبل الشباب واملهندسني والعلماء الكيميائيني جميع تدريب (٧)

أوًال. َرضٍر أي إحداث يف يتسبَّبوا أال وهي أال واألخالقية؛ االجتماعية مسئوليتهم
َقَسًما تَستحِدث أن الرئيسية العلمية صات التخصُّ جميع عىل «يجب التطبيق: كيفية
تُلِحق قد تقنية أو فعٍل أي يف ِعلمهم يَستخِدموا بأال الخريجني من ٍد تعهُّ عىل تحصل أو
من التخرُّج عند األطباء يُقِسمه الذي أبقراط َقَسم من جزءٌ بالفعل وهذا بالبرشية. رضًرا
األخرى العلوم خريجي تُدرِّب الجامعات يَجعل أخالقي سبب يُوَجد ال أنه وبما الجامعة.
منْع لغْرس شامل بشكٍل أبقراط َقَسم بتطبيق أمر إصدار األفضل فمن البرش، إيذاء عىل

البداية.»4 منذ املهنية السلوك قواعد ُمدوَّنات جميع يف الرضر
ُمنتَجات إنتاج خالل من أخالقي بشكٍل أرباٍح تحقيق من الصناعة تمكني (٨)

ترض. ال نظيفة
امُلستهِلُكون إليها يُرسل أن هي الصناعة لتنظيف طريقة «أرسع التطبيق: كيفية
تثقيف هو لذلك األرسع والطريق النظيفة، امُلنتجات يُقدِّرون بأنهم اقتصادية مؤرشاٍت
ولكن بالفعل، بذلك امُلنظَّمات من العديد تقوم سام. هو وما آمن هو ما حول امُلستهِلكني
قطاعاٍت ليَشمل اإلنرتنت عرب وأرسع أبعَد وبصورٍة أكثر ع يتوسَّ أن إىل التثقيف يحتاج

أخرى.»
الخرضاء، الكيمياء مثل للبيئة، صديقة مناهج تتبنَّى التي الصناعات مكافأة (٩)

وتشجيعنا. دعِمنا خالل من الالنفايات واسرتاتيجية امُلنتجات، وإدارة
آمن.» غري هو وما آِمن هو ما حول امُلستهِلك ثقافة «تحسني التطبيق: كيفية

ومجاري الجديدة الصناعية املواد جميع عىل اإللزامي مية السُّ اختبار تنفيذ (١٠)
الرئيسية. النفايات

«اتفاقية مثل هيئات بقيادة وعامليٍّا َمحليٍّا تنظيًما هذا «يتطلَّب التطبيق: كيفية
واآلباء الحكومية البيئة حماية وكاالت ِقبَل من الهيئات هذه عمل وتعزيز استكهولم»

امُلستهلكني.» وهيئات
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فعله؟ يُمكنك الذي ما

لعمليات خضعت التي أو سموم عىل تحتوي التي االستهالكية امُلنتَجات بني التمييز كيفية تعلَّم •
وحياتك. وعملك منزلك من واستبِعْدها سامة، تصنيٍع

مواد عىل تحتوي التي األطعمة األطفال تُطعم ال أطفالك. عن امُلنتَجات هذه أبِعد يشء، كلِّ قبل •
اآلفات). مبيدات أو الصناعية الطعام ألوان (مثل األحفوري الوقود من مصنوعة

تُنتج التي الرشكات وكافئ السموم، تُْصِدر التي الرشكات لتجنُّب كُمستهلك قوَّتك استخِدم •
نظيفة. تصنيٍع عمليات وتَستخِدم وآمنة نظيفة ُمنتَجات

أو األرض، لتنظيف صة امُلخصَّ وامُلستهِلكني واملواطنني اآلباء مجموعات يف بإيجابيٍة شارك •
فحْسب. املحيل ُمجتمعك لتنظيف

الشخيص ي الصحِّ تأثريها عىل بناءً والخدمات، املنتجات بني بِحكمٍة يَختاروا أن أطفالك َعلِّم •
بَدورهم. يُعلِّمونا كي األطفال َمكِّن والشامل.

األطفال عىل الحفاظ تجاه بواجبها القيام عىل الحكومات إلجبار كناخٍب ُسلطتَك استخِدم •
الكيميائية، االنبعاثات جميع عىل والرقابة التنظيم تَُعزز وكي جدية، أكثر بشكٍل القادمة واألجيال

ال. أم دة ُمتعمَّ كانت سواء

هوامش

(1) For a detailed description, see Cribb (2014).
(2) A conservative estimate based on UNEP (2013), which states North

American output of pollutants was 5.7 million tonnes in 2010 and the con-
tinent produced about 15%, or one sixth, of the world’s total manufactured
chemical output.

(3) 350.org. 2016. About Fossil Free. http://gofossilfree.org/about-
fossil-free/.

(4) This was first proposed by Nobel Laureate Josef Rotblat in his
acceptance speech in 1995. https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_
Oath_for_scientists.
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السابع الفصل
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فحْسب. وجباٍت سبع هو والفوىض الحضارة بني يفصل ما

أسباني مثل

هذا عىل تدمريًا األكثر األدوات من واحًدا البرشي الفكِّ َعْظم يُعتَرب ييل: فيما ل وتأمَّ فكِّر
الرتبة من كيلوجرامات عرشة تُْفَقد ِمنا، فرٍد كل يَستهلكها وجبٍة كل ُمقابل ففي الكوكب.
وثُلث الديزل، من لرت ١٫٣ يُستَخَدم بينما العذبة، املياه من لرت ٨٠٠ ويُْهَدر السطحية،
لوجبٍة وهذا الكربون. أكسيد ثاني غاز من كيلو ٣٫٥ ويَنبعث الحرشية، املبيدات من جرام

الواحد. للفرد فقط واحدة
التي الوجبات لكل ١١٠٠ يف األرقام هذه من كالٍّ ارضب الحاسبة، اآللة باستخدام
السكان عدد وهو ،١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يف النتيجة ارضب ثم تقريبًا، السنة يف تتناولها
ستبدأ معدودات، ثواٍن يف والعرشين. الحادي القرن من السادس العقد بحلول ع امُلتوقَّ
فقد الربية. الحيوانات تَنقرض ولَِم ُمشكلة، الحديث الغذائي نظامنا يواِجه ِلَم إدراك يف
والتهاُمنا — اآلن األرض نلتِهم أصبَحنا إنَّنا بحيث ضخمة وأعدادنا هائلة شهيتُنا أصبحت

الِحكمة. مع يتَّفق ًفا ترصُّ يُعتَرب ال عليه نعيش الذي للكوكب
املوارد عىل أيًضا تعتمد ولكنها التكنولوجيا، عىل الحديثة الغذائية النُّظم تعتمد
امُلعضلة تتمثَّل ببساطة، النظيفة. واملياه واألسمدة واألسماك والنفط الرتبة مثل املحدودة
طعام عىل ُمتزايًدا عاَلميٍّا طلبًا لَدينا أن يف والعرشين الحادي القرن يف نُواجهها التي
يُعاني أن ح امُلرجَّ من ذلك، عىل عالوة امُلرتاِجعة. العاَلمية املوارد من قاعدٍة عىل يَعتِمد
املناخية. التقلُّبات فيه تَزداد عالٍم يف الجيد الطقس عىل حاسم بشكٍل يعتمد غذائي نظام
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للطعام. إنتاجنا وكيفية الغذائي نظاُمنا فعًال، وسيتغريَّ يتغري، أن يجب األسباب، لهذه
إثارة وأكثر أرسع بشكٍل والعرشين الحادي القرن مدار عىل الطعام ر سيتطوَّ الواقع، يف
أعظم من واحٍد إىل طريقنا يف الواقع، يف فنحن التاريخ. من سابقة حقبٍة أي من للدهشة

الغذاء». «عرص وهو أال البرشية، الُعصور
وقيمته ويَستهلُكونه، سيُنتُجونه وكيف اآلن، من قرٍن بعد البرش سيأكلُه ما إنَّ
طعامنا يبدو قد كما تماًما اليوم، لنا بالنسبة غريبًا سيبدو ذلك كل وتركيبته، الغذائية
والوجبات البارد، والتخزين العاملي، املطبخ عرص قبل أجدادنا، أجداد ألجداد الحديث
هذه الغذاء ثورة ستَنشأ الطبخ. وبرامج املشاهري، والطُّهاة امُلَصنَّع، والطعام الجاهزة،
نواحي جميع عرب املوارد عىل الضغوط تزايد ونتيجة ف يتوقَّ وال يهدأ ال الذي الطَلب نتيجة
هات توجُّ وظهور استثنائية، جديدة تقنيات ظهور جانب إىل العاَلمي، الغذائي النِّظام

واالستدامة. والصحة الزراعة مجاالت يف رائجة

الغذائي األمن انعدام

تخصُّ منها اثنان العاَلمي، الغذائي األمن انعدام إىل تقودنا رئيسية عوامل عرشة هناك
يف يحُدث ما لْرشح املحاوالت ُمعظم تميل العْرض. جانب تخصُّ وثمانية الطلب جانب
وكلها ُمهمة، جميعها ولكن العوامل، هذه من العديد عن الطرف غضِّ إىل العاَلمي الغذاء
إمدادات تظلَّ أن يف نرغب كنا إذا الوقت نفس يف ُمعالجتها يجب وجميعها ُمتشابكة،

السكاني». النمو «ذروة عرص والعرشين، الحادي القرن خالل آمنًة العاملية الغذاء
النمو هو العاملي الغذاء إنتاج ُمضاعفة وراء فالدافع الطَلب، جانب يخصُّ فيما
مستويات وارتفاع عمًرا) األطول وباألشخاص املواليد بمعدالت يتأثَّر ما (وهو السكاني
يف واألعىل ِغنًى واألكثر جودة األعىل األطعمة عىل االقتصادي الطلب جانب إىل املعيشة

الحديثة. الصناعية والدول النامية البلدان يف وخاصة الغذائية، القيمة
مضاعفة عىل ُقدرتنا من تحدُّ التي الرئيسية فالعوامل العْرض، جانب يخصُّ فيما أما

هي: الغذاء إنتاج

تقلُّص جانب إىل العالم، أنحاء جميع يف الرتبة خصوبة وتراجع املادي الفقدان •
العاَلم. يف الزراعية املناطق
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الكربى املدن تتَّحد بينما بالسكان، امُلكتظة املناطق يف النظيفة العذبة املياه نُدرة •
إلنتاج املتاحة الكمية من يُقلِّل مما امُلزارعني، مياه لرسقة مًعا الطاقة وقطاع

الغذاء.
وما القرن منتَصف حتى السائل النقل وقود تكلفة وارتفاع امُلؤكَّد غري التوافر •

يليه.
مما القرن، منتصف بحلول الجودة العالية املعدنية األسمدة يف نُدرة حدوث •

املزارعني. معظم ُمتناول عن بعيدًة يجعلها
اإلفراط بسبب الربية األسماك مخزونات يف امُلحتَمل واالنهيار امُلستمر االنخفاض •

املحيطات. وتلوُّث األسماك صيد يف
ومصايد والزراعة األغذية علوم يف العام القطاع استثمارات يف العاَلمي االنخفاض •
األسماك، ومصايد واملراعي املحاصيل إنتاجية يف ركود إىل سيُؤدِّي مما األسماك،

البرش. لدى الغذائي بالنظام امُلتعلِّقة األمراض يف ملحوظة وزيادة
الغذاء، وإنتاج الزراعة يف الجديد لالستثمار الصبور» املال «رأس يف عاَلمي جفاف •
وممارسات لع، والسِّ الزراعية األرايض يف املضاربة استثمارات ُشيوع جانب إىل

الغنية. والرشكات املضاِربني ِقبَل من األرايض عىل االستيالء
بنظاٍم عنه واالستعاضة الزراعة نهوض إىل أدَّى الذي امُلعتِدل املناخ انقراض •
الجفاف وحاالت والعواصف الفيضانات بحدوث يتَِّسم غموًضا أكثر مناخي

املزارع. يف اإلنتاج وفقدان وشدًة تواتًرا أكثر بصورة الحرارة وموجات

الغذائي األمن النعدام الرئييس السبب هو العرشة العوامل هذه بني التضاُفر يُعترب
مشكلة حلِّ إىل املشكالت هذه من العديد حلُّ يُؤدِّي لن وامُلستقبَل. الحارض يف العاَلمي
وقٍت يف العرش املشكالت جميع حلَّ الغذائي باألمن يتمتَّع عاَلم تحقيُق يتطلَّب إذ الغذاء؛
«املحصول فحتى إعجازية، حلول تُوجد ال األخرى. مع إحداها تتعاَرض ال وبطُرق واحد،
واملواد والنفط واملياه الرتبة من يكفي ما وجود عىل يعتمد يزال ال إنتاًجا األعىل الخارق»
وال امُلستهلكون وال الحكومات تُدِرك ال فيه. ليَنمو امُلستقر واملناخ واألسمدة الكيميائية
اإلنتاج زيادة يف امُلتمثِّل للتحدِّي الهائل الحجم نفسها األغذية صناعة عىل القائمني ُمعظم

املوارد. فيه تتقلَّص وقت يف
أن َمفادها قديمة مقولة — مريرة تجربة من شكٍّ بال تعلَّموا الذين — اإلسبان لدى
أكثر مرَّ إذا أنه يعني ما وهو فقط.» وجباٍت سبع هو والفوىض الحضارة بني يَفصل «ما
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تاريخيٍّا، غاليًا. الثمن والنفوذ لطة السُّ أصحاب فسيَدفع طعام، بال الناس عىل يوَمني من
الجماعية اإلبادة من كلٌّ ووَقَعت امَلجاعات، بسبب والروسية الفرنسية الثورتان اندلعت
الِعرقية الجماعات بني النزاعات بسبب سواء حدٍّ عىل دارفور يف األهلية والحرب رواندا يف
نتيجًة وتونس مرص حكومتا سقطت ،٢٠١١ عام ويف واملياه. واألرض الغذاء عىل امُلختلفة
القرن يف اإلقليمية املجاعات يف بالغذاء. تتعلَّق احتجاجات بدايته كانت شعبي لحراك
ُمحتَملة عوامل واملياه واألرض الغذاء عىل والنزاعات الجوع يُعدُّ والعرشين، الحادي
الجماعية واإلبادات هائلة بأعداٍد الالجئني ق وتدفُّ الحكومات وانهيار املدني للِعصيان

الدولية. الحروب وحتى

الناس؟ عدد كم

ومع باألمس. مقارنة الَعشاء، لتناُول إضافيني شخٍص ألف مائتي نحو الليلة سيَجلس
يرجع فهو املولودين، باألطفال تتعلَّق مسألة مجرَّد ليس السكان عدد يف فالنمو ذلك،
الذي العادي الشخص سيَستهِلك أطول. حياًة يعيشون الذين األثرياء األشخاص إىل أيًضا
الذي الشخص من أكثر وجبة ألف ٣٥ مرتفع، فيه ع امُلتوقَّ العمر ُمتوسط بلٍد يف يُقيم
الصحة (منظَّمة نسبيٍّا السنِّ يف صغاًرا يموتون فيه الناس معظم يَزال ال بلٍد يف يعيش
سيَستهلك الحال، ميسوَري ألبَوين يُوَلد الذي فالطفل ذلك؛ عىل عالوًة .(٢٠١٢ العاملية،
املولود بالطفل مقارنة الكوكب، عىل أصًال املحدودة املوارد أضعاف عرشة إىل ستة من
عىل الضغط يف متكافئة غري بصورة الغنية املجتَمعات تُساهم ثمَّ ومن فقريَين. ألبَوين
خطر يُشكِّل ما وهو والطاقة، واملعادن واملياه الرتبة مثل محدوديتها، تزداد التي املوارد
البرش لجميع كان إذا أنه ذلك عىل ويرتتَّب املوارد. تلك عىل رصاع ونشوب مجاعة وقوع
دعم يُمكنه ال فالكوكب الجيد، إىل يرقى ط ُمتوسِّ معيشة بمستوى يتمتَّعوا أن يف الحقُّ

الطويل. املدى عىل الحاليِّني ُسكَّانه من فقط صغري جزءٍ سوى
فٍم مليار ١١ هناك يكون أن يُمكن القرن هذا نهاية فبحلول الكربى، األزمات باستثناء
الخصوبة بمتوسط يتعلق فيما للسكان املتحدة األمم ُشعبة توقعات تَُقدِّر للطعام. يَحتاج
يف نسمة مليار و١١ ٢٠٦٢ عام يف نسمة مليارات ١٠ إىل سيَِصل العاَلم سكان عدد أنَّ
واالجتماعية، االقتصادية للشئون املتحدة األمم (إدارة والعرشين الحادي القرن تسعينيات
جامعة يف اإلحصاء أستاذ رافرتي أدريان الربوفيسور مثل امُلعلِّقني، بعض يُحذِّر .(٢٠١٤
ومن .(٢٠١٤ (هيكي، نسمة مليار ١٢ إىل يِصل قد السكان تعداد أن من واشنطن،
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«الُقنبلة ،١٩٦٩ عام يف صَدر الذي الشهري الكتاب مؤلِّف إيرليش بول يقول أُخرى، ناحيٍة
االقتصادية الُفَرص يف والنمو للنسوية العاملي االنتشار من الرغم عىل إنه السكانية»،
ذروًة نَشهد أن يُمكن فإنَّنا أصغر، عائالت تكوين عىل التشجيع حملة جانب إىل للمرأة،
والعرشين، الحادي القرن خمسينيات يف نسمة مليارات ٨٫٥ إىل تصل السكان عدد يف
االستيعابية القدرة إن .(٢٠١٤ وإيرليش، (إيرليش الحدوث يف بطيء انخفاض يبدأ ثم
وخيارات املعيشة ُمستويات عىل اعتماًدا وهذا مؤكَّدة، غري الطويل املدى عىل لألرض
لألرض االستيعابية الُقدرة ويلسون إي األحياء عاِلم َر َقدَّ وقد األفراد. يتَِّخذها التي الطعام
ذلك ومع .(٢٠١١ (ولكوفر، نباتيِّني الجميع يُصبح أن رشيطة وذلك — مليارات بعرشة
كوكب ١٫٦ يُوازي ما بالفعل البرش نحن نستخِدم — الثالث الفصل يف أَرشُت كما —
(شبكة واملياه الرتبة مثل موارد تكون قد امُلقوِّضة فالعوامل لذا الحالية؛ احتياجاتنا لتلبية
يعيشون الذين البرش، استيعاب عىل الكوكب ُقدرة أن يعني وهذا .(٢٠١٦ العاملية، البصمة
كان التي نسمة مليارات األربعة إىل أقرَب تكون قد الطويل املدى عىل معقول، بمستًوى
ملياَري إىل أقرب إنها إيرليش، مثل البعض، يقول بينما .١٩٧٤ عام يف الكوكب يَستوعبها
اإلنسانية ستهدف التي األهداف نوعية هي هذه الحالية. حياتنا بمعايري فقط شخص
ورفاهيتها بقائها ضمان يف ترغب كانت إذا امُلقبل القرن مدار عىل لتحقيقها الحكيمة
ة عدَّ خالل العاَلم إلطعام نُخطِّط أن علينا األثناء، هذه يف الطويل. املدى عىل وازدهارها
بما البرش أعداد خفض من العالم نساء تتمكَّن أن إىل السكاني» النمو «ذروة من عقود

العالم. مناطق جميع يف حاليٍّا يفعلن كما خصوبتهن، تقليل طريق عن يَكفي
سكَّان احتياجات إلشباع املطلوب الغذاء عىل الطلب حجم حول عات التوقُّ ترتاَوح
(ماكينزي عام كل ٪١٫٥ إىل ١٫١ بني يَرتاوح نموٍّ معدَّل من ،٢٠٥٠ عام حتى العاَلم
سنة األربعني يف و٩٨٪ ٥٩ بني الغذاء عىل الطَلب نموَّ يضع ما وهو .(٢٠١٥ وويليامز،
الثراء الحديثة البلدان أن سيَفرتض املرء كان إذا ما عىل الكبري التبايُن يَعتمد القادمة.
عىل بالفعل، الصني يف واضح أمر وهو — اللحوم أكل من الغربية املستويات ستتبنَّى
من العديد ل يُفضِّ قد (كما النباتية عليه يَغلب غذائي بنظاٍم ستَلتزم أم — املثال سبيل

الهنود).
وأمريكا والهند الصني مثل أماكن يف االقتصادي الطَلب ونمو السكاني النمو لتلبية
من العاملي الغذاء تواُفر يتضاَعف أن بدَّ فال وغريه، األوسط والرشق وأفريقيا الالتينية
من املزيد إنتاج هذا ن يتضمَّ الحجم، حيث من قرن. نصف غضون يف املصادر جميع
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املاضية سنة آالف الخمسة يف نُنتجه كنَّا ا ممَّ أكثر القادمة األربعني السنوات يف الغذاء
من بذلك للقيام يلزمنا ما كلُّ أصبح فقد ذلك، ومع ٢٠١٥أ). «إيكونوميست»، (مجلة
واألسماك والتكنولوجيا والطاقة وامُلغذيات واملياه الرتبة شحيًحا: التقليدية الزراعة خالل

الثابت. امُلستقر واملناخ املال ورأس
التحدِّي الغذاء يجعل الذي هو املوارد وتقلُّص الطَلب تزايد بني التضاُرب هذا إنَّ

.(٢٠١١ (كريب، املناخ تغريُّ من حتى إلحاًحا واألكثر بل لعرصنا، الرئييس

املياه حروب

بحلول أنه من املتحدة لألمم تقرير حذَّر املياه. ستكون الزراعة ستَرضب كبرية ندرة أول
ضغوًطا دولة ٤٨ شخصيف مليار ٢٫٩ نحو سيُواجه والعرشين، الحادي القرن عرشينيات
وزيادة الطاقة، من املزيد وإنتاج الغذاء، من املزيد زراعة إىل الحاجة «ستُؤدي حادة. مائية
عام بحلول أنه هي النهائية والعاِقبة … املياه عىل الطَلب زيادة إىل الفاِخرة لع السِّ إنتاج
(شوسرت املتاح» العْرض من ٪٤٠ بنسبة أعىل املياه عىل الطَلب يكون أن يُمكن ،٢٠٣٠

٢٠١٥ب). وساندفورد، واالس
سنويٍّا العذبة املياه من طنٍّا ١٣٨٦ حوايل األرض كوكب يف العادي املواطن يستخِدم
اإلنسان، ُعمر مدار عىل .(٢٠٠٧ وتشابني، (هوكسرتا غذاء شكل عىل منها طنٍّ ألف —
األمريكية الطائرات حاملة فيها تطفَو ألن العذبة املياه من كافية كميًة منا كلٌّ يستخِدم
فنجان يستهلك طن. ٩٥٠٠٠ تزن ضخمة طائرات حاملة وهي إنرتبرايز»، إس إس «يو
فقط، القهوة حبوب لزراعة املاء من لرتًا ١٤٠ نصنعه الذي امُلنعش الصباحي القهوة
األنيق القميص يَستهلك بينما القمح. لزراعة املاء من لرتًا ٤٠ التوست رشيحة وتستهلك
يف ترشبه الذي النبيذ كأس يحتوي فقط. القطن إلنتاج املاء من أطنان أربعة العادي
فحْسب. ر امُلخمَّ العنب عصري من ملِّيلرتًا ١٥٠ إلنتاج املاء من ملِّيلرت ألف ١٢٠ عىل املساء
عليها تتغذَّى التي الحبوب لزراعة املاء من أطنان ستة الدَّجاج من عشاؤك يتطلَّب بينما
فالكيلو األحمر، اللَّحم من عشاؤك كان إذا أما .(٢٠١٤ (لينتيك، تناولتْها التي الدجاجة
ومع املاء. من طنٍّا ١٥ حوايل يَستهِلك الحبوب، عىل يتغذَّى الذي البقر لحم من الواحد
اليومي، غذائنا إنتاج يف تستهلك التي املياه من الهائلة الكميات يف يفكر منَّا فالقليل ذلك؛
املياه إمدادت عىل الجوفية املياه وطبقات األنهار من املياه لسحب خم الضَّ التأثري يف أو
كل من ٪٧٠ من يقُرب ما يُستهلك العالم. أنحاء جميع يف الخرضاء واملساحات العذبة
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(منظمة املاشية ومراعي امَلروية املحاصيل إنتاج يف البرش يستخدمها التي العذبة املياه
الغذاء نصف من يقُرب ما ر تُوفِّ بَدورها والتي ،(٢٠١٤ والزراعة، لألغذية املتَّحدة األمم
إنتاج حصة وتَتزايد األمطار). مياه عىل تَعتِمد التي الزراعة ره تُوفِّ (والباقي العالم يف
الزراعية املناطق يف املياه إمدادات عىل الضغط يزداد حيث عام، بعد عاًما املروية األغذية
برصيٍّا، وصًفا األمر بريس فريد الربيطاني الكاتب يَِصف كما املناخ. تغريُّ بسبب الجافة
أْستَهلُك الحليب، ع وتََجرُّ البرية ُرشب يف ويُِرسف اللحم، يأُكل نموذجي غربي «كشخٍص

.(٢٠٠٦ (بريس، يوم» كلَّ املاء من مرة مائة وزني أضعاف
األنهار عىل عقابي تأثري له الغذاء إلنتاج العذبة للمياه امُلفرط االسِتخراج هذا
كثرٍي يف والجافة. الدافئة املناطق يف ة خاصَّ العاَلم، يف الجوفية املياه ومصادر والبحريات
أرسع نحٍو عىل املحاصيل لريِّ الجوفية املياه تُستخرج العاَلم، يف الغذاء سالل مناطق من
املياه منسوب تناُقص مع وذلك االمتالء، إعادة عىل الجوفية الطبقات تلك قدرة من بكثرٍي
.(٢٠١٢ وآخرون، (دول سنويٍّا أكثر أو مٍرت بمقدار والهند الصني من أجزاء يف الجوفية
من أكثر أو ٪٩٥ تُشكل أنها يف الجوفية املياه أهمية تكُمن الثالث، الفصل يف أرشنا كما
باملعدالت تكوُّنها إعادة عملية تتمُّ استخراِجها، وبمجرَّد الكوكب، عىل املتاحة العذبة املياه
أن يَُقدَّر قطرة، آِخر حتى املياه استخراج بمجرَّد املثال، سبيل عىل فحْسب. الجيولوجية
املرتفعة األمريكية السهول مناطق يف املزارع تَروي التي الجويف أوجاالال حوض من أجزاء
املياه ر تُوفِّ .(٢٠١٢ (بييلُّو، أخرى مرًة لتمتلئ عام آالف ستة إىل يصل ما تستغرق قد
منظمة لتقديرات ووفًقا ،(٢٠١٢ (وادا، العاملي الغذاء من ٪٤٠ من أكثر حاليٍّا الجوفية
تُوفر ألن حاجة يف نكون قد القرن، ُمنتَصف بحلول املتحدة، لألمم التابعة والزراعة األغذية
عىل تعتمد التي الجديدة الزراعية األرايض لندرة نتيجة الغذاء من ٪٦٠ الجوفية املياه
املياه مصادر أهم من العديد استنزاف سيتمُّ الراهنة، االستخراج بمعدالت األمطار. مياه
والرشق أفريقيا وشمال واألمريكتنَي آسيا وجنوب آسيا يف العاَلم يف األساسية الجوفية
ويُمثل العاَلمي الغذائي األمن يف بأزمة يُهدِّد ا ممَّ الحايل، القرن ثالثينيات بحلول األوسط
مياه باستخدام املزروع الغذاء عىل يَعتمدون شخص مليارات أربعة لحياة مباًرشا تهديًدا
الخرضاء املناطق ونباتات الغابات تعريض إىل الجوفية املياه فقدان يؤدي كما اآلبار.
الجوفية املياه منسوب خفض إىل استخراجها يُؤدي حيث للخطر؛ عليها تَعتمد التي
يؤثر ما وهو موتها. إىل يؤدي مما والشجريات، األشجار جذور عن بعيدة تُصبح بحيث
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األقمار يف الجاذبية أدوات باستخدام الغابات. من الغذاء وإنتاج املاشية رعي عىل بدوره
ناسا وكالة يف العلماء حصل األرض، كوكب فوق الفضاء يف بعيًدا تُحلِّق التي الصناعية
شكل (انظر الكوكب أنحاء جميع يف الجوفية املياه مستويات نفاد عن عامة نظرٍة عىل
طريقها يف رئيسيٍّا جوفيٍّا حوًضا وعرشين واحٍد أصل من عرش ثالثة أن ووجدوا ،(1-7

العلماء: يقول اآلن. النفاد إىل

القاحلة وشبه القاحلة املناطق يف الرئيسية الجوفية املياه طبقات معظم تشهد
— الجوفية املياه عىل شديًدا اعتماًدا تعتمد العالم من أجزاء وهي — العالم يف
سهل يَشمل وهذا … للمياه املزارع استخدام بسبب رسيعة استنفاد معدالت
بشمال الجوفية املياه طبقات ونظام أسرتاليا، يف وحوضكانينج الشمايل الصني
الجوفية واملياه الجنوبية، أمريكا يف الجواراني وحوض الكربى، الصحراء غرب
واملياه املتحدة، الواليات يف فايل سنرتال ووادي املرتفعة السهول مناطق يف
(٢٠١٤ (فويالند، األوسط. والرشق الهند غرب شمال أسفل املوجودة الجوفية

ومن — رزقهم كسب أجل من معركة يف العالم أنحاء جميع يف املزارعون يَنخرط
االستيالء يف تطمع عمالقة طاقة ورشكات ضخمة مدن مع — الغذائية إمداداتنا توفري أجل
وأمريكا آسيا من كٍل يف مة املتضخِّ الكربى املدن تَستهلك املتضائلة. مياههم إمدادات عىل
مساحاٍت وإعاقة استنزاف يتمُّ عام. كلَّ الجديدة املياه من هائلة كميات وأوروبا الشمالية
(التكسري والغاز النفط عن التنقيب خالل من تلويثها وكذا الجوفية، املياه من كبرية
الفحم مناجم (وتفريغ) عن والتنقيب القطرانية الرمال نفط وإنتاج الهيدروليكي)،1
عىل الزراعية واملجتمعات واملدن األحفوري الوقود رشكات تتصارع عندما املكشوفة.
(انظر تقريبًا الحاالت جميع يف امُلستهلكون) نحن ثمَّ (ومن املزارعون يَخرس املياه، حقوق
املزارعني من االحِتجاج مجموعات إحدى ح تُوضِّ كما املثال). سبيل عىل ٢٠١٢ فينيل،

األسرتاليني:

بسبب للخطر معرَّضة الطبيعية مناطقنا وأجود للغذاء امُلنِتجة أراضينا أفضل
وتطبيقات تراخيص تُغطِّي والغاز. الفحم عن املالئمة غري التنقيب عمليات
مُلضاعفة خطط وهناك أسرتاليا، من ٪٥٠ من أكثر والغاز الفحم استكشاف
جفاًفا األكثر القارة يف العاَلم. يف للغاز مصدر أكرب ولنُصبح الفحم من صادراتنا
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يف الرئيسية الغذاء سالل من أحواض سبعة يف الجوفية املياه موارد تناُقص :1-7 شكل
(.٢٠١٤ ناسا، وكالة (املصدر: العالم.

فالتنقيب ذلك؛ من الرغم وعىل لدينا. َموِرد أغىل هو املاء يُعدُّ األرض، كوكب عىل
وأنهارنا الجوفية، املياه من ومواردنا لَدينا، الرشب مياه ُمستجَمعات يعرض …

(٢٠١٥ («إمباكتس»، للخطر. الرطبة وأراضينا

مؤكَّد غري العاَلم يف الحبوب سالل أكرب يف األمطار هطول أصبح نفسه، الوقت ويف
مثل العالية؛ الجبال سالسل عىل الثلوج تراكم يتضاءل حني يف ودفئه، املناخ تغريُّ مع
إمداد مصدر تُعتَرب التي والروكي، واألنديز األورال، وجبال والهندوكوش، الهيمااليا، جبال
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(الدائرة الغذاء إنتاج عليها يعتمد التي الجوفية مياهه ونُُظم العالم أنهار أكرب من للعديد
يعتمد البلدان، من العديد يف .(٢٠١١ براون، ٢٠١٥؛ الجليدية، الُكتَل مُلراقبة العاملية
ولكن محاصيلهم، ريِّ يف السنة مدار عىل تجري التي الكبرية األنهار هذه عىل امُلزارعون
سوى األنهار تجرَي فلن الجبلية، الجليدية بالُكتَل الخاص د امُلتجمِّ املياه» «برج اختفى إذا
يُمكن هذا الوسطى، وآسيا وباكستان الهند شمال مثل املناطق، بعض يف موسمي. بشكٍل

النصف. إىل املروية املحاصيل عىل يعتمد الذي الغذائي اإلنتاج يُقلِّل أن
اللحظة هذه يف العاملية الغذائية اإلمدادات عىل ُمتزايًدا ضغًطا العوامل هذه كل تُشكِّل
سيئة لقراراٍت نتيجًة يُعتَرب ما وهو زيادتها. إىل فيها نَحتاج الذي التاريخ من الدقيقة
وانعدام باملوارد، الجهل وكذا املياه، بتخصيص يتعلَّق فيما الحكومات اتَّخذتها فاسدة أو
ال للمياه أسعار وتحديد املستقبل، عن الغافلة السوق وتطبيقات امُلستقبَلية، النظرة

اآلخرون. لها يتحمَّ أن يُمكن ولكن تحملها، املزارعون يستطيع

الرتبة

العاَلم يف كفاءًة األكثر املزارعني بني من األمريكية املتحدة بالواليات أيوا ُمزارعو يُعتَرب
رئييس. بشْكٍل املاشية وتربية الصويا وفول الذرة محاصيل زراعة وهو يفعلونه، فيما
السطحية الرتبة من طنٍّ مليون ٣٠ نحو يفقدون يزالون ال أيوا، والية لجامعة وفًقا لكن
خسارة إىل يُؤدِّي بَدوره وهذا أسايس— بشكٍل العواصف بفعل الرتبة تآُكل بسبب سنويٍّا،
َمطرية عاصفة يف الخسائر تصل أن يُمكن الحبوب. إنتاج يف أمريكي دوالر مليار نحو
فيها جدال ال التي الحقائق إحدى فدان. لكل السطحية الرتبة من طنٍّا ٦٤ إىل شديدة
الرعي، أو الفالحة طريق عن إما السطحية، الرتبة إنهاك عىل تَنطِوي الزراعة أنَّ هي
كان إذا ذلك، ومع تماًما. ذلك حدوث تجنُّب يُمكنه تقليدي زراعي نظاٍم أي يُوَجد وال
يَخرسه أن يُمكن ما نتخيَّل أن فيُمكننا الرتبة، من الكثري يفقدون الجيدون امُلزارعون
لم الزمان من قرٍن قبل (٢٠١٢ وآخرون، كوكس ٢٠١٤؛ (إيلري، الجيِّدين. غري املزارعون
التي الجديدة الحرجية األرايض من الكثري هناك كان فقد كبرية، أهمية املسألة لهذه يكن
تقلُّص فمع اآلن، أما ُمتدهِورة. حالة يف أصبَحت أرٍض أيِّ محلَّ لتحلَّ تطهريها يُمكن

كذلك. األمر يَُعد لم الزراعية، واألرايض العاَلم غابات
السطحية الرتبة من طنٍّ مليار ٧٥ حوايل إجماًال، يفقد، العاَلم أنَّ الرتبة علماء يُقدر
.(٢٠٠٦ وماكيلروي، (ويلكينسون الغذاء إنتاج إىل أسايس بشكٍل ذلك ويَرجع سنويٍّا،
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األرايض مساحة تقلُّص عن الصناعية األقمار كشفت نفسها، للظاهرة ُمنفِصل قياس ويف
(٢٠٠٨ وآخرون، (باي سنويٍّا ٪١ نحو يَبلغ بالخطر يُنِذر ٍل بمعدَّ العالم يف الزراعية
كما األطراف. املرتامية املدن تحت اآلخر بعضها وُدِفَن صحاري، إىل بعضها تحوَّلت حيث
من للزراعة الصالحة األرايض تَنَفد فقد املنوال، هذا عىل األمر استمرَّ إذا أنه من حذَّروا
.(٢٠١٢ كروفورد، ٢٠٠٦؛ ووالني، (مارلر سنة سبعني إىل خمسني من غضون يف العاَلم
األسعار ظلِّ يف العيش كسب أجل من يُكافحون الذين املزارعني يف الخطأ يَكمن ال
بل ُمنتجاتهم. عىل للحصول العاملية الغذائية السلسلة عىل القائمون يدفعها التي املنخِفضة
وهو املستقبل، تُراعي وال ترحم ال التي العاَلمي الغذاء نظام اقتصاديات يف املشكلة تكُمن
عىل للحصول سعيهم يف املستدام غري اإلنتاج إىل االتجاه إىل وصناعاتهم املزارعني يدفع ما
ثلث يَبلغ غالبًا فسعره رخيص، ماركت السوبر يف يُباع الذي الطعام سعر أرخص. طعام
له أن إال .(٢٠١٥ ترامب، (فان الطعام نفس عىل للحصول أجدادنا يدفعه كان ما أقل أو
وامُلغذيات امللوَّثة، واملياه املناجم من امُلستخَرجة واملياه املفقودة، الرتبة يف يتمثَّل خفيٍّا ثمنًا
َرة، امُلَدمَّ الريفية واملجتمعات رين امُلَدمَّ واملزارعني امُلتدهِورة، الخرضاء واملساحات امُلهدرة،

الكوكب. أرجاء جميع يف اآلن الزراعة يرضُّ ما وهو
املزارعني عىل االقتصادي الضغط تقليل أوًال: ني؛ شقَّ يف املشكلة هذه حلُّ يَكُمن
(كريب، استدامة أكثر بصورٍة العمل من يتمكَّنوا حتى مكان، كل يف الزراعية واألنظمة
األكثر األنظمة أو الرتبة عىل تَعتِمد ال التي الزراعة طرق إىل االنتقال وثانيًا: .(٢٠١١
والزراعة (أكوابونيك)، امُلركَّبة املائية والزراعة املائية، الزراعة مثل الغذاء، إنتاج يف كثافة

الفصل). (هذا الحرضية املناطق يف العمودية واملزارع الحيوية،

هائل إهدار

طعامه. نصف من يتخلَّص البرشية تاريخ يف جيل أول هو جيلنا إن
الزراعيون والعلماء والبستانيُّون امُلزارعون يبذلها التي الجهود ونصف ثلث بني ما
تريليون عن قيمته يزيد سنويٍّا الطعام من طن مليار ١٫٣ إىل تصل والتي — العالم يف
وآخرون، (جوستافسون الحقول يف ن تتعفَّ أو النفايات مدافن يف الحال بها يَنتهي — دوالر
و١١٥ ٩٥ بني ما يَبلغ حيث امُلتقدِّم، العاَلم يف األعىل اإلهدار معدَّل يكون ٢٠١١ب).
السوداء وأفريقيا آسيا رشق وجنوب آسيا جنوب يف باإلهدار مقارنًة الواحد، للفرد كيلو
الجوع، من شخص مليون ٨٠٠ يُعاني وبينما للفرد. كيلو ١١ إىل ٥ من يَبلغ الذي
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ذلك يف والسبب شخص. ملياَري من أكثر إلطعام الغذاء من يَكفي مما العاَلم يتخلَّص
للغاية، رخيص بسعٍر الطعام تقدر التي العاملية الغذاء سلسلة إىل األول املقام يف يرجع
فهذه العاَلمي، الغذائي األمن بانعدام يتَِّسم قرٍن ويف زهيًدا. ثمنًا لقائه للُمزارعني وتدفع

ُمستدامة. وال اقتصادية وال أخالقية ال امُلمارسات
حالة يف لنقِله طعامها تُهِدر التي الغنية الدول من أيٍّ استعداد لعدم نظًرا ذلك، ومع
الغذاء)، توزيع إعادة (أي األسايس الغذاء إىل تَفتقر التي الفقرية البلدان إىل لألكل صالحة
وهو طعامها. من يكفي ما لتُنِتج الالزمة باملعرفة الفقرية الدول تزويد هو الوحيد فالحل
واملكثَّفة. املستدامة وغري الحديثة الزراعة طُرق تبنِّي نحو) يدفعهم (أو إىل بهم يؤدِّي قد ما
ا تامٍّ اعتماًدا السكان، ُمعظم الواقع ويف التقنية، العالية الحديثة الزراعة تعتمد
ذلك، ومع العَلفية. واملحاصيل الغذاء من عالية عائداٍت لتحقيق األسمدة استخدام عىل
هذه لزراعة سنويٍّا املعدنية األسمدة من طن مليون ٢٠٠ حوايل حاليٍّا العالم يستخدم
الهائلة الكمية هذه أرباع ثالثة حوايل أنَّ امُلحتَمل من .(٢٠١٤ وبرودوم، (هيفر املحاصيل
أو الجوفية، املياه إىل ب تترسَّ أن يُمكن (حيث املزرعة يف إما يُفَقد، الغذائية العنارص من
املرغوب غري الحشائش تَُغذِّي أو الرتبة يف ُمْحتَبَسة تُصبح أو الجوي، الغالف يف ر تتبخَّ
الرصف ومياه الطعام ومخلفات الحصاد، بعد املحاصيل يف خسائر شكل يف أو فيها)،
الزراعة أساليب خالل من العاملي الغذاء إنتاج مضاعفة محاوالت تَنطوي كما الصحي.
آسيا يف سيما ال األسمدة، الستخدام العاملية املعدالت يف ُمحتَملة مضاعفة عىل التقليدية
نفسه، الوقت ويف الطويلة. الزراعة بسبب الشديد الفقر من الرتبة تُعاني حيث وأفريقيا
جانب إىل العاَلم، يف املستوى عالية والبوتاس الفوسفات احتياطيات من الكثري يَنخِفض
التي — األرض عىل الحياة أشكال لكل عنه ِغنى ال عنرص وهو — الفوسفور احتياطيات
وتتفاَقم .(٢٠١١ بريس، ٢٠٠٩؛ (جيلربت، عاًما خمسني حوايل خالل نضوبها ع امُلتوقَّ من
وهو الصلبة، الصخور من هي املتبقية الفوسفات احتياطيات معَظم أن بسبب املشكلة
يف امُلستخَدم النيرتوجني أن حني يف الستخراجها. األحفورية الطاقة من املزيد يتطلَّب ما
الطبيعي الغاز عىل يَعتمد إنتاجه أن إال الجوي، الغالف يف وفري النيرتوجينية األسمدة
هذا كل القرن. منتَصف بحلول أيًضا شحيًحا يُصبح وسوف الدفيئة، غازات أحد وهو
وخاصة لها، تحمُّ امُلزارعني مُلعظم يُمكن ال مستوياٍت إىل االصطناعية األسمدة سعر سريفع
الطلب فيه يزداد وقٍت يف الزراعي اإلنتاج انخفاض يَعني بَدوره وهذا النامي. العاَلم يف

للُمستهلكني. الغذاء أسعار يف وارتفاع اإلمدادات يف نقص ثمَّ ومن —
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والفوسفور النيرتوجني من ن يتكوَّ الذي الكيميائي للسماد الكثيف لالستخدام كان
أفضل اسِتنفاد وهو أال آخر، ضارٌّ جانبٌي أثٌر املايض القرن مدار عىل (NPK) والبوتاس
والحياة. للصحة األساسية الدقيقة امُلغذيات من العاَلم يف للزراعة الصالحة الرتبة أنواع
النباتات فإنَّ األسمدة، هذه باستخدام ُمفرط بشكٍل املحاصيل نباتات نموِّ من تزيد عندما
يتمُّ ال والتي نفسه، الوقت يف والجوهرية الثانوية، العنارص تلك عن ُب» «تُنَقِّ بَدورها
علينا يتعنيَّ أنه إىل أمريكية دراسة تُشري املثال، سبيل عىل ها. وتمتصُّ عنها االستعاضة
األساسية املعادن نفس عىل للحصول القرنبيط أو الطماطم من َحبَّاٍت خمس نأكل أن اآلن
(مارلر فقط واحدة ثمرة تناول من عام، مائة قبل أجدادنا، عليها يحصل كان التي
الغذائية» العنارص «كثافة يف االنخفاض هذا أن يف أيًضا العلماء يشكُّ .(٢٠٠٦ ووالني،
امُلزمنة باألمراض اإلصابة معدَّل ارتفاع يف عامًال يكون قد الحديث الغذائي النظام يف

الغذائي. بالنظام املرتبطة
استمرَّ إذا القرن، منتصف يف بامُلغذيات تتعلَّق أزمة حدوث إمكانية يُشكِّل هذا كل
نهاية يف تَنفد املناجم كل إنَّ حيث معادنها، من واألرض الرتبة تجريد يف الحايل النهج
نفاياتنا يف املوجودة املغذيات جميع تدوير بإعادة فوًرا العاَلم يقوم أن هو الحل املطاف.
الصحي، الرصف ومياه الحصاد، بعد ما وخسائر الطعام، ونفايات املحاصيل، نفايات —
يف أخرى مرًة وإدخالها — ذلك إىل وما والحدائق الغابات من ه وقصُّ تقليمه تمَّ وما
املواد من التخلُّص تَحظر أن وبلدة مدينٍة كل من ذلك سيتطلَّب ذلك، ومع الغذاء. إنتاج
يف تدويرها إعادة تفرض وأن النفايات، مدافن يف األخرى العضوية والنفايات الغذائية
تُنِْيشء وأن امُلنتَجات، من وغريها العضوي والسماد الرتبة، نات وُمحسِّ األسمدة، إنتاج
نطاق عىل الحرضية الزراعة تطوير األمر سيتطلَّب كما بذلك. للقيام محلية معالجة مراكز
الكربى. املدن يف ترتكَّز التي الغذائية العنارص من الهائلة الكميات من لالستفادة عاَلمي

الطاقة مخاطر

إلطعام أننا يعني وهذا الحديثة. امليكنة عىل تَعتمد التي للزراعة الحياة رشيان هو النفط
سنويٍّا النفط من برميًال ٦٦ يف املوجود الديزل وقود «يأكل» منا فرٍد كلَّ فإن أنفسنا
وحصاده وريِّه طعامنا لزرع مطلوب النفط وجبة. كل يف الديزل من لرت ١٫٣ حوايل أو —
املزرعة يف النفط كمية نصف تُستخدم ما وعادة — وتوصيله ومعالجته ونقله وتخزينه
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إجمايل من ٪٣٠ حوايل الغذاء إنتاج يُمثِّل عام، بشكٍل األخرى. املراحل يف اآلخر والنصف
٢٠١٤أ). والزراعة، لألغذية املتحدة األمم (منظَّمة العالم يف الطاقة استخدام

طعام. يُوَجد لن النفط، دون البرشية، ملعظم بالنسبة أنه هو ببساطة األمر
وأكثرها املخاطر أعظم من واحدًة تُمثل امُلستقبَلية النفطية فالصدمات ثمَّ ومن
الكربى. واملدن امُلتقدِّمة البلدان يف خاصة العاملية، الغذائية اإلمدادات عىل تأثريها يف مبارشة
الحصول يُمكن التي لالحتياطيَّات التدريجي االسِتنزاف نتيجة الصدمات هذه تنشأ وقد
— النفط» «ذروة باسم تُعَرف والتي — العاَلم يف األحفوري النفط من بسهولٍة عليها
تحُدث املحلية. الكوارث أو الرئيسية، اإلنتاج مناطق يف اإلدارة وفشل الحروب نتيجة أو
اإلنتاج ويبدأ امُلستخَرجة، موارده من نقطٍة أعىل النفط حقل يتخطَّى عندما النفط» «ذروة
العاَلم، حول الفردية النفط حقول يف كثرية مرَّاٍت حدث قد ما وهو تدريجيٍّا، بالرتاجع
(باترسون، السعودية العربية اململكة مثل الرئيسية، النفطية املناطق يف اآلن ويَحُدث
غري مصادر من الشمايل، القطب اكتشافات مثل األخرية، االكتشافات دفعت .(٢٠١٤
الخرباء بعض العميقة، املياه يف والتنقيب الصخري والنفط القطرانية الرمال مثل تقليدية
عايل نفط إنتاج عىل ُقدرته من بل نفسه، النفط من ينفد ال «العاَلم أنَّ استنتاج إىل
ذلك، ومع .(٢٠١٥ (كوملان، الطلب» عند اقتصاديٍّا لالستخراج وقابل ورخيص الجودة
كفاءة أقل املحصويل، اإليثانول أو القطرانية الرمال مثل البرتول، بدائل من العديد فإن
بما الحديثة الصناعية الحضارة إمداد عىل قادرًة تكون ال وقد الطاقة حيث من بكثرٍي

طاقة. من يلزمها
هي كبري، حدٍّ إىل والخرباء الحكومات عنها غَفَلت والتي الرئيسية، القضايا إحدى
مرَّاٍت بعدة أرسع بوترية نما ٢٠١٠ عام أوائل يف الجديدة للسيارات العاملي اإلنتاج أن
التقليدية وغري التقليدية املصادر جميع من اكتشافه تمَّ الذي الجديد النفط حجم من
األمريكية، الطاقة معلومات إدارة ٢٠١٣؛ ،(OICA) السيارات مُلصنِّعي الدولية (املنظمة
كما ظلَّ إذا العرض، إىل نسبة النفط عىل امُلحتَمل الطَلب يف امُلفِرط النمو هذا .(٢٠١٣
مزارعي من العديد أن وبما امُلستقبل. يف نفطية صدماٍت حدوث خطر سيخلق عليه، هو
اليدوية الزراعة أنظمة من االنتقال مرحلة يف يزالون ال وأفريقيا، آسيا يف وخاصة العاَلم،
األكثر التقليدية، الغربية الزراعة أنظمة يف املزارعون وكذا فُهم، اآللية، الزراعة أنظمة إىل
العاَلمي، الصعيد وعىل شديًدا. تأثًرا امُلرتفعة األسعار أو النفط نُدرة من للتأثُّر ُعرضًة
الوقت يف اإلنتاج نظام تتبع التي الكربى الرشكات عليها تُسيطر التي الغذائية فالسلسلة
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الكبرية بالتقلبات الشديد للتأثُّر عرضة وهي النفط عىل كليٍّا تعتمد األغذية، لتوزيع املحدد
وقوع دون لتُحول الكثري الحكومات تفعل لم عامة، وكقاعدة العرض. أو النفط أسعار يف
وتتحوَّل عاملية نفط أزمة تنفجر قد والعرشين الحادي القرن يف أنه يعني ما وهو ذلك،

عاملية. غذاء أزمة إىل برسعة
استهالكها زاد كلما أنه للطاقة االستهالك كثيفة للزراعة الجوهرية امُلفارقات من
وقلَّ الحراري، لالحتباس امُلسببة الغازات انبعاثات زادت كلما لألرض، وتطهريها للنفط
الحايل الغذائي النظام فإنَّ ثمَّ ومن الغذاء. زراعة عليه تعتِمد الذي املناخي االستقرار
حدوث تجنُّب البرشية أرادت وإذا امُلحتَمل. دماِره بذور بيَديه يزَرع النفط، عىل القائم

. تتغريَّ أن فعليها القرن، منتصف يف مجاعٍة
أنحاء جميع يف الغذائية الصناعة العتمادية الرسيع اإلنهاء هو املشكلة هذه حل
الوقود من أنواع تطوير يف ذلك تحقيق طُرق إحدى وتتمثَّل األحفوري. الوقود عىل العالم
أو املاء أو األرض عىل الزراعة مع منافسٍة يف تضعها ال بأشكاٍل ولكن امُلتجدِّد، السائل

التايل. الجزء يف الواعد البديل هذا استكشاف وسيتم األسمدة. أو الطاقة

الحرضية الجوع أفخاخ

الصحة (منظمة نسمة مليارات سبعة من أكثر العالم مدن ستضمُّ ،٢٠٥٠ عام بحلول
تُعاِدل العاَلم يف الزراعية الرتبة أنواع أفضل من مساحة وستُغطي (٢٠١٤ العاملية،
يمكنها ال أنها وهو رهيب، واحد َعيب لها العمالقة املدن هذه الصني. حجم مساحتها
تأتي التي فن السُّ أو الطائرات أو الشاحنات من ل شالَّ عىل تعتمد فهي نفسها. إطعام
بُعد عىل من طعامهم من الكثري يُنَقل بالبضائع. واألسواق املتاجر ملء إلعادة يوميٍّا
مسار يف انقطاٍع فأي ثمَّ ومن الكوكب. من اآلخر الجانب من وأحيانًا الكيلومرتات، آالف
سيَنتُج — كبرية عاصفة أو كبري فيضان حتى أو حرب، أو نفطية، كأزمة — الشحنات
العمرانيِّني امُلخطِّطني ُمعَظم غفل لقد أيام. خالل جوًعا ضخمة مدينة أي ر تضوُّ عنه
مثل ألحداث الحديثة التجارب تُشري تتعطَّل. قد الغذائية اإلمدادات أن عن العرصيني
عام يف بانكوك وفيضانات املتحدة، الواليات يف ساندي وإعصار الفلبني، يف هايان إعصار
من املتاجر يجرد أن يُمكن الهَلع بدافع الرشاء عىل املحليِّني السكَّان تهاُفت أن إىل ،٢٠١١
تدابري لَديها املدن ُمعظم أن حني ويف ساعة. ٤٨ إىل ٢٤ من غضون يف الغذائية املواد كل

189



والعرشين الحادي القرن اجتياز

أو الزالزل أو العواصف أو الحرائق أو الفيضانات مثل الطبيعية الكوارث ملواجهة طارئة
ويعتمد الغذائية، الطوارئ حاالت عىل للتغلُّب مجهزة منها القليل أن إال األمراض، تفيشِّ

الخارجية. املساعدات عىل بالكامل معظمها
كثافة األكثر للمناطق معقًدا رئيسيٍّا تهديًدا اآلن والطاقة واملياه الغذاء أزمات تُشكِّل
ككل، الحضارة عىل خطًرا تُشكِّل ال األزمات هذه أن حني ويف األرض. وجه عىل سكانية
يف صدمة موجات حدوث إىل حتًما سيؤدي كربى، مدينة أي منه تُعاني قد انهيار أي فإن
وارتفاٍع الغذائية، املواد يف ونقص الالجئني، من موجاٍت شكل يف الكوكب أنحاء مختلف
فمن ذلك، ملواجهة الحالية جاهزيتنا عدم استمرت إذا اقتصادية. وآثار أسعارها، يف حادٍّ

القادمة. العقود يف األحداث هذه من العديد العالم يشهد أن ح امُلرجَّ
بالعديد الخاص الغذائي للنظام الغذائية الجودة رداءة وهي أال ُمستجدة؛ قضية ة ثمَّ
نتيجة وهذا واملنخفضة. طة املتوسِّ الدخول ذوي من وخاصة الحرضية، املناطق سكان من
يف الكيميائية املواد من اآلالف واستخدام العاملية، الغذاء سلسلة يف الغذائية املواد لتصنيع
للُمعالجة خضع صناعي بآَخَر الطازج الطعام عن االستعاضة وكذا وتعبئتها، تصنيعها
عىل تحتوي والتي الناس، من لكثرٍي الغذائي النظام يف الرسيعة بالوجبات أو الشديدة
الفيتامينات إىل تفتقر نفسه الوقت يف ولكنها الدهون، أو السكر أو امللح من زائدة كميات
املدن يف حتى غذائية» «صحاري عنه نتج قد ما وهو الدقيقة. وامُلغذيات األساسية واملعادن
يف كري والسُّ منة السِّ أمراض ذلك يف بما التغذية، سوء من جديدة وأشكال نسبيٍّا، الغنية

.(٢٠١٠ األمريكية، التغذية (جمعية سواء حدٍّ عىل والنامية املتقدِّمة البلدان
طعامها، من بكثري أكثر كميات املدن تزرع أن يف املشكالت هذه لكل الحل يَكمن
ييل، فيما سنُناقشها التي املتقدمة، الحرضية الزراعة أنظمة باستخدام ، واملحيلِّ الطازج
الغذاء إنتاج عمليات يف أخرى مرة وُمغذياتها مياهها جميع تدوير إعادة خالل ومن

.(٢٠١١ (كريب،

األسماك مصائد قصور

يف وهو الحني ذلك ومنذ ،١٩٩٤ عام يف ذُروته الربية األسماك من العاَلمي الصيد بلغ
تُشري الواقع، يف ٢٠١٤ب). والزراعة األغذية منظمة املتحدة، (األمم تراجع أو ركود حالة
تقديرات من (حتى) حدَّة أكثر كان األسماك مصائد يف التدهور أن إىل الحديثة األبحاث
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(بويل السنة يف طنٍّ مليون بنحو تتقلَّص وأنها والزراعة، لألغذية املتحدة األمم منظمة
حدٍّ عىل البحرية املأكوالت اق وعشَّ القطط من لكل سيئة أخبار وهي ،(٢٠١٦ وزيلر،
مصائد تطوير يف البلدان من قليلة مجموعة أحرزتْه الذي التقدُّم من الرغم عىل سواء.
لن املحيطات من الربي للربوتني العاَلمي الصيد أن هو امُلستفاد الدرس فإنَّ مستدامة،
تصنيف مع الواقع، يف الغذاء. عىل الطلب فيه يَتضاعف الذي نفسه الوقت يف يَتضاعف
استغاللها، يف أُفِرَط أو بالكامل ُمستغلَّة أنها عىل العاَلم يف األسماك مصائد من ٪٩٠
األسماك من طنٍّ مليون ثمانني يبلُغ ط متوسِّ عىل حاَفظنا حتى لو محظوظني سنكون
«املناطق انتشار خالل من الصيد يف اإلفراط مشكالت تتفاَقم نفسه، الوقت ويف الربية.
تعيش أن لألسماك يمكن ال التي الثالث) (الفصل والسواحل امُلحيطات من كلٍّ يف امليتة»
الثقيلة واملعادن والبالستيك ة السامَّ الكيميائية للمواد املتزايد التدفق خالل ومن فيها،
األسماك يف منها بالكثري الحال ينتهي والتي امُلحيطات يف ننُرشها التي السادس) (الفصل

نتناولها. التي
بلغ حيث املائية)، (الزراعة املائية األحياء تربية يف هائًال نموٍّا األخرية العقود شهدت
عام منتَصف بحلول سنويٍّا طنٍّ مليون ٦٧ إىل العاَلم يف املائية والنباتات األسماك حصاد
الغذائية والعنارص الربوتني مصادر تواُفر الواعدة الصناعة هذه يعوق ذلك، ومع .٢٠١٠
(التي امُلحرشفة» «األسماك من اإلمدادات أصبحت لقد امُلستزَرعة. األسماك إلطعام الالزمة
النُّدرة بسبب برشي كغذاءٍ استخداًما أكثر اآلن النفايات) أسماك العامة عليها يُطِلق
الضخمة العاملية املائية األحياء تربية صناعة تغذية أن حني يف املائدة. أسماك أنواع يف
لكلٍّ العاملية الحبوب إمدادات عىل أكرب ضغٍط سوى تُشكِّل لن الحبوب عىل الجديدة
األسماك فتغذية ذلك، عىل عالوة والدواجن. والخنازير األبقار مثل واملاشية البرش من
الطاقة عىل األخرى الزراعية الصناعات مع ويتناَفس الرتبة تدهور من يزيد بالحبوب
يف امُلستزَرعة األسماك صناعة تطوير أمام رئيسية عقبًة العوامل هذه تُشكِّل واألسمدة.
مليون ٢٠٠ حدود يف تكون ربما والتي الحقيقية، إمكانياتها يُساوي بما لتزدهر العاَلم
أن امُلستزرعة لألسماك فيُمكن هذا، التغذية» «حاجز عىل التغلُّب املمكن من كان إذا طن.
عىل ُمتفوقًة القرن، منتصف بحلول للبرشية الربوتني من الرئييس الغذاء بسهولٍة تصبح

األخرى. والدواجن اللحوم أنواع كل
أدناه. سنُناقش كما نفسها، امُلحيطات يف يَكُمن املشكلة هذه حل
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املعريف الجفاف

الخرضاء» «الثورة والدة عن والزراعة الغذاء مجال يف العاَلمي العلمي ضالجهد تمخَّ بعدما
الحني ذلك منذ ركوده ازداد العاملي، الغذائي اإلنتاج من ضاعَفت التي النجاح، شديدة
عىل استُثِمَرت التي دوالر الرتيليون عن يزيد ما بني من .(٢٠٠٩ وآخرون، (ألستون
من أقل أنَّ إىل التقديرات تُشري الحايل، الوقت يف والتطوير العلمي البحث يف العالم مستوى
منذ تضاعف قد السكان عدد أن وبما الغذاء. إنتاج أو الزراعة لتحسني ص ُمخصَّ منها ٪٥
فهذا الحقيقية، القيمة حيث من الغذاء أبحاث تراجعت بينما العرشين، القرن سبعينيات
اإلمدادات وتحسني تأمني يف البرشية تكرسها التي البحثية الجهود خفضنا قد أنَّنا يَعني
ويف — عاملي ثبات حالة إىل العلمي الركود هذا أدَّى وقد النصف. من أكثر إىل الغذائية
(جراسيني املحاصيل عوائد مكاسب معدَّالت يف — فعلية انخفاضات إىل الحاالت بعض
الطويل، املدى عىل الطلب يواكب الغذاء إنتاج يَُعد لم القول، خالصة .(٢٠١٣ وآخرون،

للغاية. خطري منحى وهو
البلدان يف العام القطاع يف الزراعية البحوث مجال يف انخفاض أكرب حدث لقد
هو االنخفاض هذا يُعوِّض وما الصني. وحتى وأسرتاليا وأمريكا أوروبا مثل املتقدمة،
التقنيات تفضيل إىل ر التطوُّ هذا يميل ذلك، ومع الخاص. القطاع يف ما حدٍّ إىل نموُّه
أو امُلستهلُكون، يَرغبها التي التقنيات من بدًال التكنولوجيا، رشكات يف للُمساهمني امُلربحة
تعدُّ الذي الوقت ففي البيئة. أو اإلنسان ة لصحَّ أو امُلستدامة، للزراعة الرضورية التقنيات
زيادات تقديم عليها يزال ال أنها إال بالكثري، لألغذية الوراثي التعديل مثل تقنيات فيه
العام االستثمار اجتذبت نفسه الوقت يف ولكنها العاَلم، مائدة إىل امُلقدَّم الغذاء يف أكرب
الزراعة وعلم بة للرتُّ الدقيقة األحياء وِعلم الرتبة علوم مثل جوهرية مجاالٍت عن أبعده ا ممَّ
لألغذية املتزايد الرفض يُشري ذلك، عىل عالوًة التقليدية. النباتات واستزراع الحرشات وعلم
أن إىل واألمريكتنَي وأسرتاليا وآسيا أوروبا يف امُلستهِلكني من العديد قبل من وراثيٍّا لة امُلعدَّ
سياق يف وهذا استثمار، وسوء اسرتاتيجي خطأ أنه يثبت قد واحدة تقنيٍة دعم يف اإلفراط

العاملية. األغذية علوم مجال يف الجهود ضعف
يُحاول وأن والغذائية الزراعية العلوم يف العام االستثمار العاَلم يُضاعف أن هو الحل
تُعاني جيًدا تتغذي التي البلدان أن عىل قوية أدلة لوجود نظًرا خرسناه. قد ما تعويض
سبيل (عىل الحروب من املزيد من الجائعة البلدان تُعاني بينما الحروب، من أقلَّ عدٍد من
ذلك لتمويل طريقة وأفضل ١٩٩٩ب)، كارتر، ١٩٩٩؛ وجليديتش، سويا دي انظر املثال،
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امُلدَّخرات واستثمار ٪١٠ بنسبة العاملي التسلُّح ميزانيات تخفيض خالل من ستكون
عن مزدوجة، سالم» «مكاسب تحقيق إىل ذلك سيؤدي .(٢٠١١ (كريب، الغذاء علوم يف
ندرة تُعاني التي املناطق يف الحروب احتمالية وتقليل املتداولة األسلحة كمية تقليل طريق

واملياه. واألرض الغذاء

القاتلة الغذائية األنظمة

بني من اثنني أن الطب علماء يُقدر حيث صحيٍّا، أو آمنًا الحديث الغذائي النظام يُعترب ال
(منظمة الغذائي بالنظام ُمرتبط مرض بسبب الحايل الوقت يف يموتون أشخاص ثالثة
السكان أرباع ثالثة من أكثر اآلن يموت الغنية، املجتمعات يف .(٢٠١٤ العاملية، الصحة
— الطعام تناول عيدان أو الشوكة بها يُمسكون التي األيدي تلك — أيديهم» «بفعل
غري محاوالٍت عىل مواطنيهم عىل يفرضونها التي الرضائب من األسد نصيب اآلن ويُنفُقون

ذلك. إىل وما باألدوية عضال أمراض لعالج الصحية الرعاية نظام يُطبُقها ناجحة
ع، وُمتنوِّ طازج، جديد نظاٍم إىل يتغري أن بدَّ ال العاَلمي الغذائي النظام ببساطة،
التوَّاُقون املستهلُكون إليه يسعى نظام فيها. يتسبَّب أن من األمراضبدًال من يقي ي، وصحِّ
طازجة ُمنتَجات من أعىل دخل عىل الحصول يف يرغبون الذين واملزارعون أفضل، لصحة
الصحية الرعاية يف صني امُلتخصِّ من العدد ُمتزايد جيش إليه يسعى وكذلك الجودة، عالية
العالم. أنحاء جميع يف الرعاية ودور املستشفيات يف أعينهم أمام يَحُدث ما رأوا الذين
من مليارات لحياة امُلحتَمل امُلنقذ هو فيها يكون جديدة، ثورة نحو الغذاء يتَّجه وبذلك،

البرش.
واملياه، الرتبة تقتل التي العوامل نفس هي العاَلم يف الناس تقتل التي العوامل إن
تُدَفع التي الزهيدة واألسعار للتصنيع، العاملية الغذاء سلسلة إخضاع يف اإلفراط وهي أال

ييل: فيما هذا سيدني جامعة من كروفورد جون يوضح للُمزاِرعني.

يف ُمنخفًضا يكون أن إىل الرخيص الطعام يَميل واضحة. بالصحة األمر عالقة
مجتمع ألي الخاطئ التوازن هو بالضبط وهذا النشويات، يف ومرتفًعا الربوتني
القدرة من يحطُّ نظاًما أنشأنا سلعة، مجرد إىل الغذاء تحويل خالل من صحي.
كري السُّ مرض من عامليٍّا وباءً ويؤجج الغذاء، إنتاج يف االستمرار عىل العاملية
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٪٢٠ أي — دوالر مليار ١٥٠ منة السِّ كلفت لقد الصلة. ذات امُلزمنة واألمراض
أحدث هي وهذه املتحدة، الواليات يف ٢٠٠٨ عام يف — الصحة ميزانية من
الفاسد الغذاء نظام استمرار مع الضخمة التكلفة هذه وسرتتفع املتاحة، األرقام

(٢٠١٢ (كروفورد، الخسائر. إحداث يف

املتحدة، الواليات ففي الحيوية؛ للمبيدات آثار عىل أيًضا الرخيص الطعام يَحتوي
ومعالجة لزراعة مختلفة كيميائية مادة آالف ستة نحو استخدام يتمُّ املثال، سبيل عىل
املشرتك الصحي التأثري يُعترب األطعمة. وتغليف وتزيني وتَنْكيه صالحية وتمديد وحفظ
يتها بُسمِّ معروفة منها العديد أن بما ولكن معروف، غري املستهلك عىل املواد هذه لكل
التي الطبية الدراسات فعدد الصماء، الُغدد والضطراب للرسطان امُلسبِّبة املواد من وبأنها
األغذية استرياد يتمُّ ما غالبًا أنه كما تتضاعف. الصحة عىل امُلحتَملة عواقبها عن تُعِلن
النظافة ومعايري التنظيمية املعايري فيها تكون نامية بلداٍن من الحايل الوقت يف الرخيصة
استخدام يف الخربة إىل يفتقرون واملزارعون منتًرشا، والتلوث شائًعا، والفساد منخِفضة،
النتشار نظًرا الجِشعة. األغذية رشكات قبضة تحت الزراعة أنظمة وتقع الكيميائية، املواد
هذا اآلن أصبح العوملة، طابع عليها يغلب التي األغذية ورشكات الكربى املتاجر سالسل

الناس. كلِّ موائد عىل موجوًدا الصحي غري الطعام
الطعام تناول نختار بأن كُمستهِلكني لنا مرتوك واألمر وُمبارش، واضح الحلَّ إنَّ
بصورٍة ُمزارعينا ملكافأة ُمستعدِّين نكون وأن امُلستدام، والطعام الطازج، والطعام امَلحيلِّ
وطازج، آمن، طعاٍم تقديم يف وِمهنيتهم ِحرصهم عىل الحالية الصورة من بكثري أفضل

عالية. غذائية وبجودة ملوَّث وغري
املستشفيات. يف ماركت السوبر يف نُوفره ما سندفع ببساطة، أو ذلك، إما

مناخية صدمة

تَنتِظر التي الكربى الصدمة ستكون الُكويكبات، اصطدام أو النووية الحرب عن بعيًدا
الغذائية. اإلمدادات عىل املناخ تغريُّ تأثري هي والعرشين الحادي القرن يف البرش

الزراعة نشأة مصدر كان الذي الهولوسني عرص مناخ الحايل الوقت يف انقرض لقد
هذا يعود ولن ،(٢٠١٣ (رامستورف، ماضية سنٍة آالف ثمانية إىل آالف ستة نحو قبل
جرَّاء من درجتنَي بمقدار الحرارة درجة زاَدت فقد العالم. تغريَّ إذ أُخرى؛ مرًة املناخ
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غري املحاصيل سيجعل ما وهو — اآلن تجنُّبه يُمكن ال ربما والذي — الحراري االحتباس
تَنخِفض قد املثال، سبيل عىل الهند، يف العالم. يف الكبرية الحبوب سالل معظم يف ُمستقرة
وتُشري .(٢٠١٣ الدويل، البنك انظر املثال، سبيل (عىل ٪٤٥ إىل تصل بنسبة الحبوب غلة
بمقدار الحرارة ارتفاع يُؤدِّي أن يُمكن تََكيُّف، دون أنه، إىل العلمية التقديرات من العديد
إىل فيه نحتاج الذي الوقت يف النصف، إىل العاَلمي الغذاء إنتاج خفض إىل درجات خمس
األساسية، األمريكية املحاصيل تُعاني أن ع املتوقَّ ِمن املثال، سبيل عىل اإلنتاج. مضاعفة
وروبرتس، (شلينكر و٨٢٪ ٦٣ بني ترتاَوح الغلَّة يف خسائر من الصويا، وفول الذرة مثل
يف الحراري االحتباس عن الناتج البحر سطح مستوى ارتفاع سيَتسبَّب كما .(٢٠٠٩
الغذاء سالل نفسها هي تعترب والتي العالم، يف امُلنخفضة األنهار دلتا مناطق ُمعظم غمر
بسبب عام كلَّ منازلهم مُلغاَدرة شخص مليون ٥٤ سيُضطر ،٢٠٣٠ عام بحلول الرئيسية.

.(٢٠١٥ (ليمان، الحالية املستويات عن ٪١٥٠ قدُرها بزيادٍة الفيضانات،
للهيئة الخامس التقييم ويُشري بالفعل. محسوس أمر الغذاء عىل املناخ تأثري إنَّ
التي الدراسات من العديد إىل «استناًدا ييل: ما إىل املناخ بتغريُّ امَلعنية الدولية الحكومية
عىل املناخ لتغريُّ لبية السَّ اآلثار كانت فقد واملحاصيل، املناطق من واسعة مجموعة تُغطي
أمًرا يعني ما وهو عاٍل).» ثقة (مستوى اإليجابية اآلثار من شيوًعا أكثر املحاصيل غلة
زيادة كل أن دولية علمية دراسة وجدت حيث املستقبل؛ يف الغذائي لألمن بالنسبة خطريًا
القمح غلَّة يف ٪٦ نسبته انخفاٍض إىل تُؤدي املحلية الحرارة درجة يف واحدة درجة بمقدار
بحيث خاص بشكٍل القمح محاصيل تكييف يتمَّ لم وإذا .(٢٠١٤ وآخرون، (أسينج
يُمكن العالم يف الُخبز إمدادات أن يعني فهذا هذه، املرتِفعة الحرارة درجات مع تتماىش
الطبيعية املوارد (معهد مضاعفتها إىل فيه نحتاج الذي الوقت يف الثلُث بمقدار تتقلَّص أن
مئوية، درجات خمس إىل أربع بمقدار حرارًة سيزداد املناخ كان وإذا .(٢٠١٥ بفنلندا،
مرًة تتضاَعف أن ثم املناخية، الخسائر لتعويض تتضاَعف أن إىل املحاصيل غلة فستحتاج
كون امُلتمسِّ الزراعية، السياسة خرباء ُمعظم يتجاَهل البرشية. االحتياجات لتلبية أُخرى
التقليدية الزراعة أن إىل يُشري ما وهو التحدي. لهذا الهائل الحجم القديمة، اإلنتاج بأنظمة
موارد وذي سخونة أكثر عاَلم يف رئييس بشكٍل البرش بها سنُطعم التي الطريقة هي ليست

ُمستنَفدة.
الفعيل، بالجوع يكن لم إن األرض، وجه عىل شخٍص كل عىل امُلعضلة هذه ستؤثر
الرئييس املحرك هي وستُصبح الغذائية. وجودته وتواُفره الطعام سعر حيث من األقل فعىل
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الالجئني من خمة الضَّ واملوجات الوبائية واألمراض والهجرة والحرب السياسية للجغرافيا
هذه بعض فإن والدولية، االسرتاتيجية الدراسات مركز حذَّر وكما القرن. معظم خالل

.(٢٠٠٧ وآخرون، (كامبل نووية حروب إىل تتطور أن يُمكن الحروب
األوروبي الغذائي النظام عىل بكثرٍي أقلَّ بشكل البرشية تَعتمد أن هو املأزق لهذا الحل
تعتمد وأن وُمستقرٍّا، بارًدا مناًخا ويتطلَّب واللحوم، الحبوب عىل يعتمد الذي التقليدي
األسماك عىل تعتمد التي اآلسيوية الطريقة عىل صحًة وأكثر أخفَّ غذائي نظاٍم عىل أكثر
مقاومة عىل وقادرة الكثافة شديدة جديدة داخلية أنظمٍة باستخدام وذلك والخرضوات؛

أصًال. بها تتأثَّر ال أو املناخية، اآلثار
إن بل الشائع، الغذائي النمط يف أو الغذائي النظام يف تغيري مجرد ليس هذا إن

ل. التحوُّ هذا عىل يتوقف الحضارة ُمستقبل

الزراعة ل تََحوُّ

الغذاء». «عرص البرشية: تاريخ يف والواعدة امُلثرية الفرتات أكثر من واحدة يف ندخل إننا
الحرضية والبستنة بالزراعة عامليٍّا اهتماًما بالفعل تُثري الكربى املدن إطعام إىل فالحاجة
الفائقة التكنولوجيا ذات الزجاجية الرأسية» «املزارع بني األفكار تَرتاوح .(٢٠٠٥ (دريرش،
الُخرضوات تُنتج التي ٢٠١٥ب) وانج، ٢٠١٣؛ ديسبوميري، املثال، سبيل عىل (انظر
األسطح عىل الطازجة لألطعمة النطاق واسعة والزراعة الصغرية، واملاشية والفواكه
األرايض وُمخصصات والرشفات، الخلفية األفنية يف الزراعة وازدهار الحرضية، والجدران
الصناعية واألرايض القديمة املصانع واسرتداد العامة، األغذية حدائق وإنتاج الخاصة
(كوالسانتي ديرتويت مدينة يف الحال هو كما ُمزدهرة، صغرية كَمزارع واستخدامها البور

.(٢٠١٢ وآخرون،
يف النباتات وتُْزَرع األسماك تَُربَّى حيث (أكوابونيك) امُلركَّبة املائية املزارع تَنترش
ونيوزيلندا وفرنسا كندا إىل وأمريكا، وأيسلندا النرويج من ُمتكاملة، أنظمٍة يف واحد آٍن
مزرعة إنشاء الحديثة االقرتاحات بني ومن .(٢٠١٤ الذكية، الزرقاء (املزارع وأسرتاليا
،(٢٠١١ (كارتر، روتردام مدينة مركز لخدمة هكتار آالف أربعة مساحتها تبلغ رأسية
نيوارك ملدينة صة ُمخصَّ أمريكي دوالر مليون ثالثني تكلفتُها تبلُغ خرضوات ومزرعة
خمسني تكلفتها تبلغ وأسماك خرضوات ومزرعة ٢٠١٥أ)، (وانج، جرييس نيو بوالية
زجاجية زراعية وصوبة ،(٢٠١٢ (إيكوتك، كندا يف ماكربايد لقرية سنويٍّا دوالر مليون
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بزراعة الذكية امُلستشفيات تقوم .(٢٠١٦ (بالنتاجون، السويد يف لينشوبينج ملدينة ُكروية
.(٢٠١٢ املرض(جرين، من التعايف املرىضعىل ملساعدة أسطحها عىل الطازجة الخرضوات
عرشة خمس قبل إال مكوِّناتُها تُحَصد لم خرضاء سلطًة لزبائنها الذكية املطاعم وتُقدِّم
أسماًكا فارمز» «بلو رشكة تنتج أسرتاليا، ويف .(٢٠١٣ (هيلد، الطَلب من فقط دقيقة
ناقلة سيور باستخدام الرئيسية الوطنية ماركت السوبر سالسل إلحدى طازجة وأعشابًا
تنتج النرويج، يف .(٢٠١٤ (ليج-باج، امُلركبة املائية الزراعة لنظام خاص بشكل مة ُمصمَّ
مساحة عىل أشهر سبعة يف العضوي والفلفل الطماطم من طنٍّ ٢٢٠٠ «ميليوجارتنيرييه»

.(٢٠١٤ (هيجلستاد، فقط هكتارات سبعة
أنظمة يف التكنولوجي م والتقدُّ االبتكار عىل مثاًال الحديثة سات املؤسَّ هذه تعد
ِسماتها وتتمثَّل والعرشين. الحادي القرن يف للمناخ واملقاومة املستدامة الغذائي اإلنتاج
واملياه النفايات تدوير وإعادة امُلغذيات، استخدام وإعادة الدقيقة اإلدارة يف املميزة
البيولوجية واملكافحة الحرشية، للمبيدات املنعِدم أو امُلنخِفض واالستخدام والطاقة،
الجودة ومراقبة صة امُلتخصِّ املحاصيل وإنتاج املحاصيل، نظافة عىل والحفاظ لآلفات،
حدٍّ إىل ُمحصنة تكون فهي رئييس، بشكل أبنيٍة داخل تزرع املحاصيل أن وبما امُلمتازة.
مدار عىل زراعتها غالبًا ويمكن املناخية، الظروف أو السيئة الجوية األحوال ضدَّ كبري
الحقول. يف الزراعة تُنتجه مما أكثر أو أضعاف عرشة الغذاء غلة تبلغ ما وعادة السنة.

الصالحة الرتبة يخصُّ فيما األفق يف تلُوح التي العاَلم أزمات عىل التغلُّب يُمكن كما
الحارة البلدان يف الصحراوية» «املزارع طريق عن أُخريني، بطريقتنَي واملياه للزراعة
املرتفعة. السكانية الكثافة ذات البحر من القريبة املناطق يف العائمة» و«املزارع والجافة
أسرتاليا جنوب يف وايلال مدينة حول تنترش التي تلك مثل — الصحراوية املزارع تَستخِدم
البحر مياه أو املالحة الجوفية املياه لتحويل الشمسية الطاقة — (٢٠١٢ (مارجوليس،
التي املناطق يف األلبان تُنتج التي املاشية وأعالف والخرضوات الفواكه لريِّ عذبة مياٍه إىل
املزارع من النوعان هذان الجيدة. املياه وجود يَنُدر ولكن وفريًا الشمس ضوء فيها يكون
الوسطى وآسيا األوسط الرشق مثل مناطق يف الغذائي األمن النعدام واعًدا حالٍّ يُقدِّمان
حاجة يُلغيان فهما ذلك، عىل عالوة أفريقيا. وصحراء الهند وسط وجنوب الصني وغرب
عىل «االستيالء إىل الجديدة االستعمارية النزعة ذات والعربية واألمريكية الصينية الرشكات
الطعام من املزيد عىل األفارقة حصول يُتيح مما األفارقة، املزارعني تخصُّ التي األرايض»
عىل آسيا يف .(٢٠١٣ شيفمان، ٢٠١٠؛ أندرسن وبنسرتوب (روبرتسون يزرعونه الذي
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ُصَوبًا بالفعل النظر بعيدو والبستانيون امِلعماريون امُلهندسون م يُصمِّ الخصوص، وجه
الطازج الغذاء من االحتياجات لتلبية البحر مياه من العذبة املياه تَُقطِّر عمالقة عائمًة
ومومباي وسنغافورة وطوكيو شنغهاي مثل البحر ساحل عىل تقع التي الكربى للمُدن

.(٢٠١٤ (شيلر،
فلسفة خالل من الكربى والعرشين الحادي القرن مدن تشكيل الغذاء سيُعيد
البناء يف امُلستدام الغذائي اإلنتاج دمج عىل تَعتمد التي الزراعية» املعمارية «الهندسة
الطازج، والطعام بالنباتات، الزاخرة الخرضاء» «املدن ستحلُّ الحرضي. والتصميم
من والخالية امللوثة والزجاجية الخرسانية الحرضية املناظر محل والحرشات، والطيور
ستكون واالستدامة. والراحة العيش ظروف سيُعزز مما الحايل، الوقت يف املوجودة الروح
مرًة العضوية وُمخلَّفاتهم مياِههم جميع تدوير إعادة هي املدن لهذه األساسية الركيزة
للمدينة املدمرة البصمة تقليل ثمَّ ومن امُلستدام؛ الغذائي اإلنتاج من جزءًا لتصبح أخرى
املدن هذه طعام إن الربية. الحياة وعىل بها امُلحيطة الخرضاء املساحات عىل كبري بشكٍل
الزراعة ترضب سوف التي الطقس بصدمات يتأثَّر لن أنه أي — للمناخ مقاوًما سيكون
ال ومحيل وطازج ع التنوُّ شديد غذائي إمداٍد وجود ستضمن كما التقليدية. الخارجية
االستثمار خالل من — الحرضية الزراعة ر توفِّ أن يُمكن ،٢٠٥٠ عام بحلول أبًدا. يتعطَّل

أكثر. أو العالم يف الغذاء نصف إىل يِصل ما — والتطوير والبحث الكايف
كبريًا تخفيًفا أيًضا سيُشكل إنه بل فحْسب، الكربى للمدن رضوريٍّا ليس األمر هذا
واملساحات البيولوجي ع والتنوُّ واملياه الرتبة عىل الحارض الوقت يف تقع التي للضغوط
نفسها إطعام من البرشية ستتمكَّن مرة، ألول العالم. يف الزراعية واملجتمعات الخرضاء

موارده. من الطبيعي العاَلم سْلب دون كبري، ٍع وبتنوُّ جيد بشكٍل
الريفية، واملجتَمعات واملساحات والغابات املراعي د لتجدُّ الطريق د سيُمهِّ بدوره وهذا
قرص خالل من العالم. حول للخطر امُلعرضة الربية الحياة واستعادة الكربون وحبس
يصل ما إعادة يُمكن عقود، عدة مدى عىل فعالية وأكثرها املناطق أفضل عىل الزراعة
مساحة وهي — العاَلم يف والرعي للزراعة صة امُلخصَّ الخرضاء املساحات نصف إىل
الربية إىل — الشمالية أمريكا مساحة يعادل ما أي مربَّع، كيلومرت مليون ٢٤ عىل تزيد
الوطنية الحدائق نجاح لعدم ونظًرا األصليِّني. والسكان املحليني امُلزارعني إرشاف تحت
حدوث منع عىل يقدر فلن االنقراض، معدَّالت إبطاء يف الحالية البيئة عىل الحفاظ وجهود
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هذا مثل سوى الثاني) الفصل يف ح موضَّ هو (كما األرض ألنواع السادس االنقراض
أخبار أيًضا فهذه ذلك، ومع .(٢٠١٤ (كاري، األرض نظام إدارة يف االسترشايف التغيري
عىل صغرية بيئية رضيبٍة سوى يَدفعوا لن حيث العالم؛ يف امَلنكوبني للُمزارعني جيدة
تحقيق من سيُمكنهم ما وهو — الكوكب يدفعه الذي الباهظ الثمن عن عوًضا — الغذاء
مقابل االعتبار، بعني العاَلم يف الزراعية األرايض أفضل أخذ نفسه الوقت ويف أفضل، دخٍل
باإلضافة الطبيعية، الظروف ظل يف مستدام بشكٍل يُزَرع ونظيف، الجودة عايل إنتاج
الحياة فيها استُعيدت التي األرايض عىل وُمرشفني كُمديرين سيُحققونه الذي الدخل إىل

الربية.

الزرقاء الثورة

األسماك تربية يف زرقاء» «ثورة انطالق هو «عرصالغذاء» يف الضخم الثاني التغيري سيكون
العالم أنحاء جميع يف املائي االستزراع ينتج قبل. من به نحلُم لم نطاق عىل املياه ونباتات
املتحدة األمم (منظمة سنويٍّا (الطحالب) املائية والنباتات األسماك من طن مليون ٦٧
وسينمو إمكاناته. من بسيط جزءٍ سوى هذا ليس ولكن ٢٠١٤ب)، والزراعة، لألغذية
وبحلول القرن. منتصف بحلول أضعاف أربعة وربما ثالثة، بمعدل املائي االستزراع
من العاملي الطلب سيبلغ أنه والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة ع تتوقَّ ،٢٠٥٠ عام
لألغذية املتحدة األمم (منظمة عام كل طنٍّ مليون ٥٥٠ نحو واألسماك الحيواني الربوتني
زراعة إىل فسنَحتاج اللحوم، من الكمية بهذه العاَلم إمداد أرْدنا وإذا .(٢٠١٣ والزراعة،
الصالحة األرايض من مساحًة يتطلَّب ما وهو الحبوب، من إضافية طنٍّ مليارات ثالثة
تغريُّ إىل وبالنظر الشمالية. أمريكا قارة بحجم أُخرى قاراٍت ثالث حجم تُعادل للزراعة
هذه كل علف سيأتي أين من إذًا ُمستحيل. هذا إن القول فيُمكن األرايض، ونُدرة املناخ

واألسماك؟ الحيوانات
مزارع ستُنتج املستقبل، ففي املياه. نباتات أو الطحالب، زراعة من هو، الجواب
والعلف للناس، الغذاء — املالحة البحريات ويف والبحر الرب يف — الضخمة الطحالب
والبالستيك، األدوية، وتصنيع النقل، يف امُلستخَدم والوقود املاشية، من وغريها لألسماك
استخراج عن ستستعيض كما .(٢٠١٣ (كريب، النقية الكيميائية واملواد واملنسوجات،
طازج زيت وهو السائلة»، الشمسية «الطاقة ب املتزايدة التَّكلفة ذي األحفوري النفط
«النفايات» من وامُلغذِّيات املاِلحة واملياه الشمس أشعة باستخدام الطحالب من يوميٍّا ينتج
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فيما بالفعل دولة ثالثني من أكثر تَستثمر صافية. كربونية انبعاثاٍت أي دون الحرضية،
ويُمكن العاَلم. يف املحاصيل لزراعة صناعة أكرب القرن منتَصف بحلول يُصبح أن يُمكن
أو املالحة البحريات يف أو القاحلة األرايض يف أحواض يف أو صهاريج يف الطحالب زراعة
امُلحيط، يف ضخمة بالستيكية أكياس يف أو العائمة الطوَّافات عىل أو الشحن حاويات يف
مقاومة أنها كما الربية، مع أو األُخرى الغذائية املحاصيل مع املساحة عىل تَتنافس ال حيث
تَحتوي ،(٢٠١٢ (جويري، املياه نباتات من نوع ألف ٧٢ العاَلم يف يُوَجد املناخي. للتغريُّ
األصيل املصدر فهي ي، صحِّ غذائي لنظام األساسية الغذائية العنارص عىل منها العديد
الطحالب هذه تحتوي واملعادن. الفيتامينات من والعديد والبيتاكاروتني ،٣ أوميجا لزيوت
عن عبارة امُلتبقية والنسبة الطازج، الزيت من و٧٠٪ ٣٠ بني ترتاوح ِنسبٍة عىل عادًة
واألسماك. للماشية أعالٍف أو برشي غذاء إىل بسهولٍة تحويلها يُمكن وبروتينات نشويات
الزيت هذا تحويل يمكن إذ سائلة؛ شمسية طاقة عن عبارة حرفيٍّا، هو، الطحاِلب زيت
والبالستيك «األخرض»، الوقود مثل — األحفوري البرتول من ُصنعه يُمكن يشء أي إىل
َر َقدَّ ذلك، عىل عالوًة األغذية. إىل امُلضافة واملواد واألدوية الكيميائية واملواد واملنسوجات
من العاَلم يف للنقل الالزم الوقود ُمتطلبات كلَّ الطحالب تُوفر أن يُمِكن أنه الباحثون
أن ويُمكن — سويرسا من قليًال أصغر مساحة وهي — هكتار مليون ٥٧ مساحة
امَلركبات املدن استخدمت إذا فحتى حال. أيِّ عىل امُلحيط يف ُمعظمها املساحة هذه تكون
والجوي البحري والنقل الطويلة والطرق املزارع يف للنفط حاجة هناك فستظل الكهربائية،
من أبًدا ينفد لن الغذائي نظاَمنا أن الطحالب زيت سيَضمن األخرى. الهامة واألنشطة
من واألهم العاملية. الغذاء إمدادات ونقل وحصاد لزراعة يَحتاجها التي السائلة الطاقة
آثاره وإبطال الحراري االحتباس إبطاء عىل للمناخ الصديق الطحالب زيت يساعد ذلك،

املطاف. نهاية يف

جديدة أطعمة

٢٧٦٠٠ عن يقلُّ ال ما هناك فرينش، بروس الدكتور األسرتايل الزراعي للخبري وفًقا
امُلعارصين البرش أن وبما .(٢٠١٦ (فرينش، عاملنا يف لألكل الصالحة النباتات من نوع
يف بدأنا بالكاد أنَّنا يعني فهذا املختلفة، النباتات من مئاٍت بضع سوى يستهلكون ال

لألكل. لذيذ أو ي صحِّ أو جيد هو ما حيث من كوكبنا استكشاف
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النظام عن تغيب والتي لألكل، الصالحة النباتات من العديد األصليون السكان يأكل
ستذهب ما ورسعان للغاية ة وهشَّ محلية معرفة املعرفة، هذه ولكن الحديث، الغذائي
أكرب برسعة الخرضوات إنتاج ويُمكن الخرضوات، من النباتات هذه معظم الرياح. أدراج
باألطعمة مقارنة واألسمدة والكربون والطاقة واملياه الرتبة من أقل كمية وباستخدام

األمراض. من يقي صحة أكثر غذائي نظام شكل تُناسب أنها كما األخرى.
البستنة بطرق ُزِرَعت أو الربي، الحصاد خالل من النباتات هذه ُجِمَعت سواء
يف بكثافة ُزِرَعت أو املركبة، املائية الزراعة بطريقة األسماك مع ُزِرَعت أو التقليدية،
الالمحدود بتنوُّعها الجديدة والحبوب والفواكه الخرضوات فإن الرأسية، الحرضية املزارع
صناعات ستخلق كما املستقبل. يف العاملي الغذائي للنظام األساسية الدعامة ستشكل
سالسل تطردهم الذين املزارعني صغار من مليار توظيف يف وستُساعد جديدة، ووظائف
الحارض الوقت يف أراضيهم األرايضمن وُمغتصبو العاملية الغذاء وسالسل العمالقة املتاجر

2.(٢٠١٢ (كريب،
تُغري أن امُلحتمل من أخرى أساسية اتجاهات ة ثمَّ الغذاء، ُمستقبل يف التفكري عند
يف اصطناعية نقانق أول ماسرتيخت جامعة أنتجت ،٢٠١١ عام يف الغذائي. النظام
الجذعية الخاليا من ُصنَِّع العالم، يف اصطناعي هامبورجر أول ،٢٠١٣ عام ويف العاَلم،
الرتبة من بكثرٍي أقلَّ كميًة امُلَصنََّعة اللحوم إنتاج يتطلَّب .(٢٠١٣ (ماسرتيخت، الحيوانية
يكون أن امُلحتَمل ومن التقليدية. باللحوم مقارنة والكربون، والطاقة واألسمدة واملياه
تتسنَّ لم ولكن حقيقي، لحم إنه للُمستهلك. أرخص أنها كما وأمانًا، صحًة أكثر تناولها

تخور! بقرًة ليُصبح قطُّ الفرصة له
سوق يف األخرية املرتبة امُلَصنَّع اللحم يشغل أن يُمكن الزمن، من عقد غضون يف
ومن ذلك. شابه وما الخفيفة والوجبات والربجر والنقانق للفطائر حشو كمجرد اللحوم،
تجنُّب يف يرغبون الذين و«األخالقيِّني» بالصحة ني امُلهتمِّ امُلستهِلكني يجتذب أن امُلحتَمل
كوكب عىل الشخيص تأثريهم من الحدِّ يف يرغبون الذين وأولئك الحيوانات، استغالل
يف تشكُّ كنَت إذا اللحم. من بوجبة التمتُّع بإمكانهم يظلُّ نفسه الوقت يف ولكن األرض،
أحد يكن لم عاًما، ستِّني قبل مالبسك. إىل فانظر ورواًجا، شعبيًة سيَلقى األمر هذا أنَّ

نرتديها. فُكلُّنا اليوم، أما اصطناعية، مالبس يرتدي
الحادي القرن يف الغذاء عىل كبري تََحوُّيل تأثري أيًضا الحيوية للزراعة سيكون
املستقبل يف ولكن والطبية، الزراعية العلوم يف الخاليا زراعة استُخِدمت فلطاملا والعرشين.

201



والعرشين الحادي القرن اجتياز

صحي طعاٍم لزراعة الصناعي املستوى عىل للظهور طريقها يف التكنولوجيا هذه القريب،
وامليكروبات والفطريات النباتات من خاليا زراعة يُمكن .(٢٠١١ وميالندري، توسو (دال
أطعمٍة إىل وتحويلها الحيوية، املفاعالت يف ضخمة بكميات األخرى الحية والكائنات
كبريًا وفًرا هذه اإلنتاج طُرق ق تُحقِّ أخرى، مرة لذيذة. وحتى وُمغذية، لألكل صالحة
أن يُمكن ذلك، من واألهم الزراعية. بالنظم مقارنة والطاقة وامُلغذيات واملياه الرتبة يف
امللف عىل بناءً وذلك فردي، بشكٍل للُمستهِلك الغذائية االحتياجات لتلبية خصيًصا م تُصمَّ
أو الرسطان أو كَّري السُّ أو القلب أمراض من لحمايتنا وهذا الجينية، للَمخاطر الشخيص

وشيًكا. فرٍد لكل خصيًصا م وامُلصمَّ اللذيذ الغذائي النظام عرص أصبح لقد السمنة.
يَلقيان أصبحا الغذائية املواد تدوير إعادة إىل والحاجة اآلسيوية املذاقات ألنَّ نظًرا
البحر وقناديل الحرشات مثل املألوفة غري األطعمة تُصبح فقد العالم، مستوى عىل شعبية
زراعة — الحرشية الزراعة ستلعب العاملي. املطبخ يف وبروًزا وجوًدا أكثر والزواحف
رصاصري استخدام املثال، سبيل عىل امُلغذيات، تدوير إعادة يف ا خاصٍّ دوًرا — الحرشات
الدجاج أو لألسماك الرصاصري إطعام ثم الخرضوات، بقايا الستهالك امُلستزَرعة الليل
يف الشعبية الطعام كأنواع برشي كطعاٍم استخدامها أو البرشي، لالستهالك صة امُلخصَّ

آسيا. رشق جنوب
الطعام تصميم يف دوٍر بلعب األبعاد ثالثية للطباعة امُلتقدِّمة التكنولوجيا تَِعد كما
بتجميعها األساسية، امُلغذيات حتى أو باملكوِّنات لة امُلحمَّ الغذاء» «طابعة ستقوم الجديد.
من العديد تعمل للطلب. جاهز كطبٍق امُلختارة الوصفة «تطبع» ثم الصحيحة بالنسب
املستقبل.3 صناعة هي الغذاء طباعة لجعل ُمختلفة تقنيات عىل العاَلم حول الرشكات
واملحددة املوحدة األطعمة تصنيع ويف نفسها، املزرعة يف تُستخَدم تطبيقات الغذاء لطباعة

العالم. يف الرائدين الطُّهاة قبل من ة بدقَّ املنحوتة الحلويات ُصنع إىل وصوًال ة، بدقَّ
القرن ذاك وتسعينيات املوسيقى، عرص هي العرشين القرن سبعينيات كانت مثلما
هذا بمثل العاَلمي املطبخ يكن لم الغذاء». «عرص ندخل اآلن فنحن اإلنرتنت، عرص هي
تحقيق إىل الوصول عن البُعد هذا كل بعيًدا يكن لم نفسه، الوقت ويف أبًدا، الهائل ع التنوُّ
الطعام إن قبل. من الشكل بهذا ُممتازة أو رائعة الُفَرص تكن ولم الحقيقية. إمكاناته

البرش. نحن بها نقوم التي اإلبداعية األعمال أكثر من واحد هو
حضارتنا ُمستقبل سيُحدِّد ،٢٠٥٠ عام بحلول الطعام نحو هنا لتوجُّ اختيارنا ولكن

ومصريها. العاملية
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فعله؟ علينا يجب الذي ما

امُلعاد املياه باستخدام الحرضية املناطق يف امُلستدام الغذائي اإلنتاج تطوير (١)
العالم. مدن جميع يف العضوية والنفايات تدويرها

إىل الزراعة أشكال معظم تحوُّل إىل سيدفع املناخ استقرار «عدم التطبيق: كيفية
االتجاه عىل أيًضا ع سيُشجِّ واألسمدة املياه نقَص أنَّ حني يف حال، أي عىل الداخلية» «الزراعة
(إلعادة الحرضي التخطيط الرضورية: األمور فمن ذلك، ومع امُلستدام». «التكثيف إىل
وحوافز الغذاء)، إنتاج يف أخرى مرًة واستخدامها امُلغذيات ونفايات املياه من كلٍّ تدوير
تغريُّ عن الناجمة الغذائية األزمات تجنُّب عىل الحريصة الحكومات قبل (من االستثمار
الحيوية.» والزراعة الحرضية الزراعة نُُظم يف والتطوير البحث من املزيد وإجراء املناخ)،
بكثرٍي أكرب بصورٍة الطعام واحرتام تقدير عىل البرش من القادم الجيل تربية (٢)

اليوم. عليه هي مما
كل يف الغذاء» «عام فكرة تقديم خالل من ذلك تحقيق «يُمكن التطبيق: كيفية
يف املساعدة عىل األغذية صناعة وتشجيع الكوكب، هذا عىل ابتدائية مدرسة كل ويف مادة

مستدام.» بشكٍل امُلنتَجة لألطعمة الرتويج خالل من امُلستهلكني تثقيف
األصليني والسكان للمزارعني املال يُْدَفع الغذاء، عىل رضيبة فرض خالل من (٣)
عليها. والحفاظ العاَلم يف الربية والحياة واملياه الخرضاء املساحات استعادة أجل من
توعية خالل من امُلستدام اإلنتاج لتشجيع العاملية الغذاء سلسلة اقتصاديات هيكلة وإعادة

امُلستهِلكني.
الحالة، هذه ويف بالفعل. استهالك تطبقرضائب الحكومات «معظم التطبيق: كيفية
ومن إلنتاجه) البيئية التكلفة يعكس (بحيث أيًضا الغذاء عىل ذلك تطبيق املقرتح من
األرضار، إلصالح األصليني والسكان للمزارعني املال دفع عىل َعة امُلَجمَّ اإليرادات إنفاق ثم،
فيمكن الفقراء، للمواطنني وبالنسبة األرض. كوكب نصف يف الربية الحياة واستعادة
أحوالهم.» تردِّي يُجنِّبهم أن الرضيبي اإلعفاء أو الغذائية، املعونات قسائم أو الدعم، لتطبيق
العاملي الغذاء من ٪٤٠ من أقلَّ تبلُغ التي الحالية النفايات عن االستعاضة (٤)

الغذاء. إنتاج عملية يف الغذائية العنارص جميع تدوير يُعيد بنظاٍم
أن بدَّ ال الذين العمرانيني امُلخططني إىل كبري حدٍّ إىل يَرجع «هذا التطبيق: كيفية
أو الطعام إلقاء وحظر الخرضاء» «النفايات تدوير إعادة أنظمة مدينة كل يف يُنِشئوا

النفايات.» مدافن يف الخرضاء النفايات
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كوكبنا تدهور إىل يؤدي نظام من العاَلمي الغذائي النظام تشكيل إعادة (٥)
كليهما. عىل ويحافظ يحمي نظاٍم إىل الشخصية، صحتنا وتدهور

وذلك املستهلك، بصحة أفضل توعية خالل من ذلك تحقيق «يُمكن التطبيق: كيفية
أعاله)، ٢ رقم (انظر األغذية وصناعة الصحية، الرعاية وخدمات املدارس، خالل من
لتغيري ذلك. إىل وما املزارعني، وأسواق االجتماعي، التواُصل ووسائل اإلعالم ووسائل
الصحيحة االقتصادية الرسائل إرسال للُمستهِلكني الرضوري فمن الغذاء، إنتاج طريقة
الصحية الرعاية الطبية امِلَهن تتبنَّى أن أيًضا الرضوري ومن وامُلزارعني. للُمنتجني

الكيميائية.» العالجات من أكرب أولويًة لهما وتُعطي والتغذية، الوقائية
من العاملي السالم تحقيق يف العاملي الدفاع صات ُمخصَّ ُعْرش استثمار إعادة (٦)
والصحة والبستنة الزراعة مجاالت يف والتطوير البحث مجال يف سيما ال الغذاء، خالل

الغذائية.
من «السالم قضية يف األكاديمي البحث من ملزيٍد حاجة «هناك التطبيق: كيفية
الغذائية اإلمدادات تكون عندما تقلُّ الحرب ُفَرص أن للحكومات نُثِبت كي الغذاء» خالل
إرشاك من بدَّ وال السالم. تحقيق يف ثماره يؤتي امُلستدام الغذاء يف االستثمار وأنَّ آمنة،

الخطاب.» هذا يف الجيش
كل يف به والوعي الطعام وتقدير احرتام وتعليم الغذاء»، «عام فكرة تقديم (٧)
الغذاء حول واِلديهم تثقيف من األطفال وتمكني الكوكب. هذا عىل ابتدائية مدرسة

يُوفره. الذي البيئي بالنظام والعناية والصحي، املستدام
من العديد فهناك اآلن، متاحة ذلك لتطبيق املطلوبة «املعلومات التطبيق: كيفية
املدارس إىل البسيطة األطعمة وتحضري زراعة فكرة تقديم تُعيد التي بالفعل الربامج
موضوع إدراج خالل من فقط ولكن املنهج، تغيري دون ذلك تحقيق يُمكن الحرضية.
والجغرافيا اللغات إىل وصوًال والرياضيات، العلوم من بداية تَُدرَّس، مادة كل يف الغذاء

والرياضة.» االجتماعية والدراسات
جميع يف للمرأة الصحية والرعاية والتعليم األرسة تنظيم وسائل تَواُفر ضمان (٨)

املجتمعات.
أرسع امُليضبوترية من بدَّ ال ولكنه بالفعل، ذلك عىل العمل بدأ «قد التطبيق: كيفية
مناحي جميع يف القيادة زمام تولِّيها وقبول للمرأة، متكافئة ُفَرص بإتاحة يقرتن وأن
بشكل خصوبتهنَّ معدالت من يخفضن النساء سيجعل أنه يُفرتض ما وهو الحياة.
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عىل حُصلن حال يف السكان، تعداد خفض إىل بدوره سيُؤدي الذي األمر وطوعي، طبيعي
ذلك.» لتحقيق الالزمني األُرسة تنظيم ودعم والقدرة الصحية والرعاية التعليم

مع والزراعية الغذائية املعرفة لتشارك اإلنرتنت عىل قائم عاَلمي نظام إنشاء (٩)
وامُلستهلكني. امُلزارعني جميع

األمر هذا عىل والخاصة، العامة امُلنظَّمات، من العديد «تعمل التطبيق: كيفية
إلحاًحا.» وأكثر أفضل بصورة التعاون إىل بحاجة ولكنها بالفعل،

فعله؟ يُمكنك الذي ما

تُقدِّر أنك مفادها وامُلنتجني التجزئة تجار إىل رسالًة لرتسل كُمستهلٍك ُعملتك قوَّة استخدم •
والطازجة. واملستدامة والصحية اآلمنة األطعمة

بإنتاج وكذا الخرضاء، باملساحات واهتمامهم لرعايتهم بإنصاٍف امُلزارعني ملكافأة ا ُمستعدٍّ كن •
ولذيذة. وصحية آمنة ُمنتجاٍت

األشياء هذه عليه تنطوي ما عىل تعرَّف والصحي. وامُلستدام وامَلحيل الطازج الطعام تناول •
أساس ال التي امُلعتَقدات أو باملال املدفوعة وامَلزاعم األدلَّة، عىل القائمة الحقائق بني التمييز وكيفية

الصحة. من لها
التي واألطعمة الصحية، غري الرسيعة والوجبات امُلعالجة الصناعية» «األطعمة وعٍي عن تجنَّب •
وتدفع امُلزارعني تَحرتم ال والتي بكثافة، وامُلعلَّبة واإلضافات، الكيميائية املواد من الكثري عىل تَحتوي

الحياة. مدى جيدة صحٍة عىل الحفاظ يف يُساعدك الذي الطعام تناول زهيًدا. ثمنًا لهم
السكان. عدد من للحدِّ الطوعية الوسائل من وغريها املرأة وتعليم األرسة، تنظيم ادعم •

جيلنا. عدا فيما السابقة، األجيال كلُّ تفعل كانت كما وتقديره الطعام احرتام أطفالك َعلِّم •
ا. رشٍّ أم خريًا أكان سواء اإلنسان، ُمستقبل ستُحدِّد الطعام تجاه وِقيَمنا سلوكنا أنَّ افهم •

به. واستمتع ُه وأِعدَّ الطازج طعامك من املزيد ازرع •

هوامش

(1) See for example http://earthjustice.org/features/campaigns/
fracking-across-the-united-states?gclid=CjwKEAiAgfymBRCEhpTR8NX
px1USJAAV0dQymPIy5uWZC_mNL055CpiD1F7LyEhnt4KIKJBVTnaEpRoC
NiPw_wcB.
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(2) Based on the observation that the transition from smallholder
farming to large-scale, intensive agribusiness in western countries has
typically resulted in <80% of farmers leaving their farms.

(3) see for example http://3dprintingindustry.com/food/.
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الثامن الفصل

املدينة) ساكن (اإلنسان ن املَُتَمدِّ

جبهة إىل ننضمَّ بأالَّ لنا مرتوك واألمر وضحايا، أوبئة األرض هذه عىل يُوَجد
أمكن. ما األوبئة

«الطاعون» كامو، ألبري

إزالة وهي أال العالم، يف لالشمئزاز امُلثرية املهام أكثر من مهمة هندرسون تيم أمام كان
مرتًا، أربعني طولها يبلُغ الَعِفنة املنزلية والنفايات والشحوم الدهون من ضخمة كتلة
الرئيسية الصحي الْرصف شبكات إحدى يف أحد يلحظها أن دون مت وتضخَّ تراكمت والتي
حتى م التضخُّ شديدة الكتلة هذه وكانت لندن. يف الراقية تشيليس ضاحية تحت تقع التي
بني من تيم كان الصحي. الرصف شبكة لُجدران العتيق الطوب واخرتقت انفَجَرت إنها
الذين امَلحظوظني — الرئيسية الصحي الرصف قنوات تقنيي أو — البالوعات» كي «َسالَّ

األخرى. تلو عِفنة كتلة إزالتها، مهمة إليهم وكَِّلت
لصحيفة التايمز نهر مياه مواسري وصيانة إصالح عىل املرشف هانت، ستيفن قال
املنزلية الصحي الرصف مواسري يف الوقت طوال انسداداٍت «نرى الربيطانية: «الجارديان»
يبلُغ صحي، رصف بماسورة لحق الذي الَرضر من الكبري القْدر هذا نجد أن ولكن …

.(٢٠١٥ راتكليف، ٢٠١٥؛ (كابالن، للعقل» ُمحري أمر فهو تقريبًا، مرتًا قطرها
تزن أن يُمكن والتي الدهنية»، «الجبال باسم تُعرف التي — الكتل هذه أصبحت
كبري حدٍّ إىل خفي ولكنه شائًعا َعَرًضا — مرتًا ثمانني إىل وتمتد أكثر، أو طنٍّا عرش خمسة
املطابخ نفايات من هائلة بأطناٍن ومطاعمها ُسكَّانها يدفع التي الحديثة، الكربي املدن يف
بالوعات كي سالَّ كبري سميث، روب ح رصَّ تفكري. بال الرصف بالوعات يف األخرى والنفايات
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لإلعالم املحلية الدهنية» الجبال «نسف مجموعة وعضو التايمز نهر بمياه الخاصة الرصف
تَصطدم عندما ولكنَّها كافية، بسهولٍة الرصف بالوعات يف الدهون ترصيف «يتمُّ أنه،
عام يف املواسري.» تسدُّ ُمقزِّزة دهنية» «جبال إىل ل وتتحوَّ تتصلَّب الباردة، بالبالوعات
من امُلرتاكمة الدهون لتطهري دوالر ماليني خمسة نحو نيويورك مدينة دفعت ،٢٠١٣

.(٢٠١٥ (كابالن، بها الخاصة الصحي الرصف شبكة
وتُصيب تخنق التي للمواد كريًها تمثيليٍّا تشبيًها الدهنية» «الجبال تُعترب ما، نوًعا
ما غالبًا والذين الرشايني، بتصلُّب العاَلم حول املدن سكَّان من شخص مليار من أكثر
نفس من الدهنية الجبال ن تتكوَّ الدماغية. السكتة أو القلب أمراض جرَّاء سيموتون
النفايات لثقافة الكريه النَّْسل إنها الحديث. الغذائي النظام تُسود التي الصحية غري املواد
شكل وهي ضخم. صناعيٍّ نطاٍق عىل — والطاقة الغذائية واملواد وامُلغذيات املاء نفايات —
هذه أغرقت وحَدها، لندن ففي أقدامنا؛ تحت الخفاء يف ينمو الذي التلوث أشكال من آخر
حجمها ويَعكس األخرية. السنوات يف الصحي الرصف بمياه منزل ألف ١٨ االنسدادات
فيه تهُجر الذي الوقت يف الحرض، مساحات وازدياد العمالقة املدن تَنامي مدى امُلذهل
تُمثل بالكاد امُلِرسفة. الحرضية الحياة أنماط ل وتُفضِّ امُلقتِصدة وأساليبه الريف البرشية
لنظام آخر قبيح َعَرض سوى ليست فهي األنواع، عىل تهديًدا ذاتها حدِّ يف الدهنية الجبال

آخر. إنذار جرس مجرَّد إنها ُمحزنة. بصورٍة الخاطئ االتجاه يف يسري

الصنع يدوي عاَلم

ثمانية من يقُرب ملا موطنًا العالم مدن ستُصبح والعرشين، الحادي القرن منتَصف بحلول
من العديد ستضمُّ الصني. بحجم الكوكب سطح من مساحًة وستُغطِّي نسمة، مليارات
عىل مدينة أكرب وستكون شخص. مليون أربعني حتى أو ثالثني أو عرشين الكربى املدن
ُمتكدِّسني مواطن مليون ١٢٠ نحو بالفعل تضمُّ التي جوانزو-شنجن، هي األرض وجه

.(٢٠١٠ (فيدال، الكربى العاصمة منطقة يف
الحرضية عات التجمُّ هذه ستبتِلع والعرشين، الحادي القرن من الخمسينيَّات بحلول
والصناعية، والحرضية املنزلية لألغراض العذبة املياه من طن تريليون ٤٫٥ الهائلة
عىل وجودها وسيعتمد عام. كلَّ واملوارد واملواد املعادن من طن مليار ٧٥ حوايل وتستهلك
والنمو، البقاء أجل من إليها تَحتاج التي األساسية املوارد بني هشٍّ توازٍن عىل الحفاظ
النفايات من هائلة كميات تُولِّد سوف ذلك، عىل وعالوة توفريها. عىل األرض قدرة وبني
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ماليني ستة ط بمتوسِّ — الدويل) (البنك ٢٠٢٥ عام بحلول طن مليار ٢٫٢ إىل تِصل أيًضا،
مع تماشيًا ٢٠٥٠ عام بحلول أخرى مرة تتضاعف أن امُلحتَمل ومن — اليوم يف طن
العاملية: البصمة شبكة تعبري حدِّ عىل الغذائية. واملواد املادية السلع عىل االقتصادي الطلب
ُمدن يف هباءً سيذهب أو ثماره سيُؤتي إما االستدامة، أجل من املبذول العاَلمي «الجهد

.(٢٠١٥ العاملية، البصمة (شبكة العالم»
حافة عىل العمالقة املدن هذه تقف السابع)، الفصل (انظر الطعام حالة يف رأينا وكما
وهي كامًال. استعداًدا منها أي لها تَستعدَّ لم التي املوارد أزمات لخطر ُمعرَّضًة الهاوية
لألمراض وحاضناٍت الرابع)، الفصل (انظر الشامل الدمار ألسلحة ُمحتَملة أهداًفا تُعترب
للتنظيم الخاضع غري للتقدُّم وُمفرخات الجريمة، لتكاثُر وأرايضخصبة الناشئة، الوبائية
االصطناعي. والذكاء والكيمياء النانو وِعلم الحيوية التكنولوجيا مجال يف الضوابط أو

الضوء برسعة البرشية العقول فيها تَجتمع التي األماكن شك، بال فهي ذلك، ومع
نُواجهها. التي العديدة للتحديات حلوٍل وإليجاد والِحكمة املعرفة ملشاركة

من كلٍّ َمهد فهي املدن، صفحات عىل مسطور الحضارة فُمستقبَل ا، رشٍّ أو كان خريًا
ومخاوفنا. آمالنا

الحرضية املخاطر

الحرضي»؛ «اإلنسان تَنتظر التي للتحديات نذير هي باولو ساو الربازيلية العاصمة
العربية «اململكة ب مرة ذات تايمز» «نيويورك صحيفة وصفتْها أرٍض يف املدينة. ساكن
األرض، كوكب عىل العذبة املياه ثُْمن تُمثل وبحرياتها أنهارها ألن وذلك املائية»؛ السعودية
أمام نسمة مليون ٢٠ عددهم البالغ وسكانها الربازيل يف مدينة وأغنى أكرب ركعت فقد
األمر يكن لم ذلك، ومع .(٢٠١٥ (رومريو، عام مائة كل مرة إال يحدث ال الذي الجفاف
امُلفِرط البرشي باالستغالل مدفوًعا عوامل، عدة بني ُمعقًدا تفاعًال كان بل جفاف، مجرد
وسوء الرسمية، الجهات وفساد الحيوي، وامُلحيط الجوي الغالف وتلوُّث امُلحيطة، للبيئة
تُواجهه أن يُمكن الذي الفوىض من النوع هذا إنه أُخرى، بعبارٍة الحوكمة. وفشل اإلدارة

العاَلم. يف الكربى املدن معظم
السيئ الجفاف جعل يف ضاِلع املناخي فالتغريُّ للُعلماء، طبًقا باولو، ساو حالة يف
يَعتقد والذي األمازون، حوض يف األرايض تطهري يف اإلفراط فاقمه ما وهو سوءًا. أكثر
ومن الغابات؛ سها تتنفَّ التي املياه نسبة قلَّت حيث املحلية، املياه دورة من قلَّل قد أنه
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إىل ب تترسَّ التي املياه نسبة قلَّة إىل بدوره ذلك أدَّى وقد املحلية. األمطار هطول قلَّ ثمَّ
األرايض تطهري عمليات مألتها التي األنهار أنظمة إىل ق تتدفَّ والتي الخرضاء، املساحات
للرشب صالحة غري املدينة عرب تمرُّ التي األنهار مياه صارت لقد وامُلغذيات. بالرواسب
باولو ساو يف املياه شبكة كانت لقد فيها. تُلقى التي والنفايات الصناعية امللوِّثات بسبب
إىل تِصل التي للرسقة وعرضة اإلدارة وسوء للفساد ُعرضًة وكانت سيئ، بشكٍل ب تَُرسِّ
سنة. عرشين بنحو متأخرة السدود من املزيد لبناء الحكومة خطط وأتت النهب. حدِّ
«إيكونوميست» ملجلة للمياه، الربازيلية الوطنية الوكالة رئيس أندريو، فيسينتي ح رصَّ
املسئولون واعرتف .(٢٠١٤ («إيكونوميست»، طوفان» سوى باولو ساو ينقذ «لن قائًال:
من الرغم وعىل األفق. يف يَلُوح قاسيًا خياًرا بدا القرسي، أو الطوعي السكان، تهجري بأن

املنطقة. مستقبَل عىل بظاللها تُلقي املياه نُدرة ظلَّت ،٢٠١٦ عام يف الجفاف تراجع
املدن من العديد تُواجه إذ الخطر؛ هذا تُواجه من هي وحَدها باولو ساو ليست
املدن نفسها املناخية نينيو» «إل ظاهرة رضبت فقد العطش. شبح العاَلم يف الكربى
أنحاء جميع يف غريهم مثل — الُعمرانيني امُلخطِّطني قاد ما وهو كاليفورنيا، بوالية الكربى
بالتناُضح الرتشيح ونظام الكهرباء باستخدام البحر مياه تحلية إىل التحول إىل — العالم
ما عة املتوقَّ غري املياه لندرة املفاجئة االستجابة هذه كرَّرت .(٢٠١٤ (تالبوت، العكيس
موجات بعد ما فرتة يف املياه تحلية محطَّات كانت حيث األسرتالية، التجربة يف حَدث
املياه من لرت جيجا ٤٦٠ تُنتج الثانية األلفية بداية مع أسرتاليا رضبت التي الجفاف
تشغيلها إيقاف يتم ولم ،(٢٠٠٨ للمياه، الوطنية (اللجنة رئيسية مدن أربع يف سنويٍّا
من أكثر هناك كان ،٢٠١٠ عام أوائل بحلول الجفاف. تراجع من سنوات بضع بعد إال
لرت جيجا ٨٠ من أكثر تُنتج العاَلم، حول دولة وخمسني مائة يف تحلية محطة ألف ١٧
املياه» لتحلية الدولية «الرابطة ل وفًقا وذلك يوميٍّا، املياه من أمريكي) جالون مليار ٢١)
يُوفر الذي األحفوري الوقود بواسطة املحطات هذه معظم تشغيل تم .(٢٠١٥ (براون،
ومن امللح. وإزالة غشائي ْح ُمَرشِّ عرب املالحة املياه لدفع الالزمة الطاقة من الهائلة الكمية
إىل املياه تحلية عملية تُؤدِّي الجوي، الغالف يف الكربون من املزيد بإطالق أنه املفارقات
أشدَّ جفاٍف حاالت حدوث احتمالية زيادة عىل تساعد ثمَّ ومن الحراري؛ االحتباس تفاُقم
إمدادات من تحدُّ ألنها وذلك إنشائها؛ من الهدف تُناقض يجعلها ما وهو تواتًرا. وأكثر
حماية حاولت التي أنجلوس لوس مدينة عىل مماثلة ُمفارقة تَنطبق الطبيعية. املياه
البالستيكية الُكرات من بماليني تغطيته خالل من ر التبخُّ من املياه من املتضائل مخزونها
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يف ناتجة مشكلٍة لحلِّ محاولٍة يف البرتوكيماويات استخدام ثمَّ ومن ،(٢٠١٥ (هاورد،
البرتوكيماويات. … عن األصل

يف العالم مدن تواجه التي دة امُلعقَّ للتحديات «الرشير» الطابع األمثلة هذه ح تُوضِّ
ككل، وبالكوكب الكربى، باملدن املدروسة غري الحلول تُؤدِّي قد حيث الحارض، الوقت
لضغط مبارشة نتيجًة يُعتَرب وهذا اآلن. عليه هي مما بكثرٍي أكرب مشكالٍت يف الوقوع إىل
تلبيتِه، عىل لألرض الطبيعية القدرة يتجاوز الذي م، امُلتضخِّ كاني السُّ التعداد من الطَلب
وغري رسيعة وقتية حلوٍل إىل تُؤدِّي التي الفاسدة أو النظر قصرية املحلية وللسياسات

الطويل. املدى عىل املشكالت من املزيد تُسبِّب أو ناجحة
عن الناتجة األرضار ييل: ما امُلتزايدة الحرضية للهشاشة األخرى األشكال وتشمل
املناخ تغريُّ عن الناتجة والحرائق والفيضانات البحر، سطح ُمستوى وارتفاع العواصف،
كما األهلية، والحروب املدنية واالضطرابات الحوكمة، وفشل األرضية؛ التكتونية القوى أو
يرتتَّب وما النفط إمدادات وانقطاع ٢٠١٠؛ عام من بداية وسوريا والعراق لبنان يف حدث
بسبب املدن يف الصحية املشكالت وتفاُقم الغذائية؛ اإلمدادات وصول فشل من ذلك عىل
غري تزال ال التي — والتهديدات الصناعي والتلوُّث الوبائية لألمراض الرسيع االنتشار
(جينرس، النانو وِعلم االصطناعي الذكاء نهوض يُشكلُها التي — حقيقية ولكنها محدَّدة
مطلع يف القضية هذه عىل الضوءَ عنان كويف امُلتحدة لألمم العام األمني سلَّط لقد .(٢٠١٣

قائًال: فكتب الحالية، األلفية

الحارض الوقت يف الكوارث ولكن طبيعية، مخاطر دائًما امُلجتمعات ستُواجه
يف يَسبق لم … بسببها تتفاَقم األقل، عىل أو البرشية، األنشطة عن غالبًا تَنُجم
يف الناس من الكبري العدد هذا عاش أن قبل من البرشية تاريخ من وقٍت أي
الديموغرايف والضغط الفقر أدَّى لقد زلزاليٍّا. نشطة مناطق حول تتمرَكز ُمدٍن
الفيضانية السهول يف للعيش مىض وقٍت أيِّ من أكرب الناس من بعدٍد الدفع إىل
الستخدام السيئ التخطيط أن كما األرضية. لالنهيارات امُلعرَّضة املناطق يف أو
املخاطر زيادة إىل أدَّى التنظيمية اآلليات وغياب السيئة؛ البيئية واإلدارة األرايض؛

(٢٠٠٣ (عنان، الكوارث. آثار وتفاُقم

خالل الكربى املدن النهيار الحقيقية لإلمكانية تحذيرية إشارة العوامل هذه تشكل
نفس يف بوضوح العواقب َستُْعَرض الذكية، للهواتف العاملي االنتشار ومع القادمة. العقود
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الكوارث من النقيض وعىل االجتماعي. التواُصل ووسائل األخبار نرشات عىل حدوثها وقت
خالله من يشاهد األوىل الصفوف يف افرتايض بمقعٍد العاَلم سيحظى السابقة، التاريخية

األخرى. تلو واحدًة ف تتكشَّ وهي املدن، يف ستقع التي الكابوسية املستقبلية األحداث

جديدة أوبئة

الكولريا أو الزيكا أو اإليبوال أو اإلنفلونزا فريوس مثل ُمْعٍد، ميكروب نظر وجهة من
وُفَرص الشهي الطعام من ضخًما َمرتًعا الضخمة املدن تُعدُّ لألدوية، امُلقاِوم السل أو
الحرشات تَسعد التي البرشية الخاليا من املليارات زادت املدينة، كربُت فكلَّما التكاثر.
نفسها املدن زت جهَّ فقد ذلك، عىل عالوة فيها. تتكاثر أن يمكنها التي أو عليها، بالتغذِّي
ورياض واملدارس املطارات مثل امُلعدية، امليكروبات لنرش فعالية الوسائل بأكثر بعناية
الرياضية، واملنشآت املواعدة، ووكاالت الليلية، والنوادي امُلكيفة، واملكاتب الدولية، األطفال
املواد ومصانع واألسواق واملطاعم والحرشات، األليفة الحيوانات وتربية وامُلستشفيات،
فمن واملقابر. الناضحة القمامة ومقالب امللوَّثة، واألنهار املياه وإمدادات الرديئة، الغذائية

القصوى. السعادة مصدر هي الحديثة املدينة امليكروب، منظور
ما دائًما حاكمة ساللة وهي — التاركوينيني ة وبخاصَّ الُقدماء، الرومان امللوك كان
وضُعوا من هم — الالحقني الجمهوريني املؤرِّخني قبل من الالذع للنقد تتعرض كانت
«كلواكا الصحي الرصف شبكة ببناء قاموا عندما الحديثة للمدينة الحقيقي األساس
للمدينة واملتزايدة القِذرة النفايات تَنُقل العالم يف صحي رصف قناة أول وهي ماكسيما»،
تِرصف التي وامُلغَلقة البسيطة القناة هذه بدون .(٢٠١٢ (هوبكنز، التيرب نهر قاع إىل
أدَّى ثمَّ ومن أبًدا. لتزدهر روما مدينة كانت ما أمانًا، أكثر ملسافٍة بعيًدا العدوى مصادر
أكرب من واحدٍة يف ع الرُّضَّ بني الوفيات معدَّالت يف وخاصة املرض، ِنَسب يف االنخفاض
خاص، وبشكل االقتصادي، والتوسع السكان نموِّ إىل الوقت، ذلك يف البرشية عات التجمُّ
الهيمنة عليه بُنيت الذي الدائم الجيش عىل للحفاظ الذكور أعداد يف كافية زيادة تحقيق
كما العامة، الصحة مجال يف ل التدخُّ عىل العاَلم يف األمثلة أقدم أحد وهي للمدينة. الالحقة
امُلستقبلية. الدهنية النفايات جبال وكذا الحديث، العمراني التخطيط دعائم أرست أنها
القديمة اإلنسانية التقاليد ألحد كالسيكية حالة أيًضا ماكسيما» «كلواكا شبكة كانت كما
النقطة من املشكلة نقل عادة وهي أال الحارض؛ الوقت حتى باقية تزال ما التي األخرى
كان نسبيٍّا، صغريًة املدن كانت عندما «ُحلَّت». قد بذلك أنها واعتبار «ب» النقطة إىل «أ»
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وكان الكريهة، انبعاثاتها لتمتصَّ العاَلم حول الِبْكر وامُلحيطات األرايض من الكثري هناك
امُلعولم واالقتصاد الكربى املدن ظهور مع ولكن بفعلتها. واإلفالت البيئة تلويث بإمكانها
وال بنفسها نفسها تنظف ال التي الكربى املدن إنَّ ذلك. كل تغريَّ فقد الحديث، العرص يف
من موجاٍت وِبَجني ُمواطنيها، م وبتسمُّ قذاراتها، يف بالغَرق تُخاطر مواردها، تزويد تُعيد

ساعات. ظرف يف دوليٍّا تنتقل أن ذلك بعد يُمكن التي املعدية واألمراض التلوُّث
بسكان يَحيق رئيسيٍّا وبائيٍّا تهديًدا عرش أربعة العاملية الصحة منظمة حددت
بالرأس)، اإليماء ُمتالزمة (مثل الناشئة واألمراض والكولريا، الطيور، إنفلونزا العالم:
نيباه، وفريوس السحايا، والتهاب الربيميات، وداء اإلنفلونزا، ووباء هيندرا، وفريوس
النزفية ى والُحمَّ التولريي، والداء والُجَدري، والسارس، امُلتصدِّع، الوادي ى وُحمَّ والطاعون،
الصحة (منظمة الصفراء ى والُحمَّ الكبدي وااللتهاب وماربورج)، اإليبوال فريوسات (مثل
عاملية موجٍة ظهور األوبئة، من الهائل العدد هذا إىل وباإلضافة ٢٠١٥أ). العاملية،
الذهبية، العنقودية وامُلكورات السل، مثل لألدوية، املقاومة العضوية الكائنات من جديدة
ليس اإلنسان صحة عىل متزايًدا خطًرا تُشكل والتي واملالريا، والساملونيال والعقديات،
ذلك يُصاِحب ما بسبب أيًضا ولكن تُسببها، التي للعالج املقاومة األمراض بسبب فقط
والعالجات الجراحية العمليات يف الحيوية املضادات توفرها التي الحماية فقدان من
شائعة أحداثًا (تعترب) «األوبئة أن العاملية الصحة منظمة تَرشح شابه. وما الرسطانية
واحد وباءٍ من األرض وجه عىل دولة كل عانت فقد والعرشين. الحادي القرن عالم يف
،٢٠٠٩ الخنازير إنفلونزا وباء مثل األوبئة، بعض شهدت .٢٠٠٠ عام منذ األقل عىل
وبانتظام األحيان، من كثري يف ولكن عامليٍّا، انتشاًرا والسارس، الطيور إنفلونزا وأوبئة
األوبئة تسبَّبت املثال، سبيل فعىل أقل. جغرافية مستوياٍت تُصيب األوبئة أصبحت ُمتزايد،
يف الصفراء، ى والُحمَّ والطاعون، والكولريا، النزفية، واإليبوال ماربورج ى ُحمَّ مثل املدمرة
وسبل األرواح يف كبرية بخسارة مصحوبًا واملحيل، اإلقليمي النطاقني عىل خراٍب إحداث
األوبئة، مخاطر من أيًضا املناخ تغري يزيد ٢٠١٥ب). العاملية، الصحة (منظمة العيش»
يف الحال هو كما العاَلم، أنحاء جميع يف لألمراض الحامل البعوض توزيع بإعادة وهذا
ظلِّ يف أنه إىل الحديثة األبحاث «تُشري تايمز»: «نيويورك لصحيفة وفًقا زيكا. فريوس
بنموٍّ مصحوبًة العاملية االنبعاثات زيادة استمرار عىل تَنطوي التي السيناريوهات أسوأ
يتضاَعف أن يمكن للمرض الناِقل للبعوض امُلعرَّضني األشخاص عدد فإن رسيع، سكاني
تسعة أو مليارات ثمانية إىل يصُل ما إىل الحايل، الوقت يف شخص مليارات أربعة نحو من

.(٢٠١٦ (جيليس، القرن» هذا أواخر بحلول مليارات
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يصل ما يموت عام، كل عاملنا يف يَُموتون ذلك نحو أو شخص مليون ٦٠ بني من
األمراض من رئييس بشكٍل يموتون والباقي امُلعدية، األمراض من شخص مليون ١٥ إىل
(منظمة والحروب الحوادث بسبب بكثري أقل عدد يموت بينما الحياة، بنمط املرتبطة
الحديث، العرص يف حدث الذي الدراماتيكي التغيري يؤكد ما وهو .(٢٠١٤ العاملية، الصحة
ُمعَظم عرب الحال عليه كان مما للوفاة شيوًعا أقل سببًا امُلعدية األمراض أصبحت حيث
وتدابري الحيوية وامُلضادات اللقاحات ظهور بفضل األول املقام يف وذلك البرشية، تاريخ
الناجمة الوفيات أعداد يف الهائل االرتفاع عىل الضوء يُسلِّط أنه كما السليمة. العامة الصحة
اآلن. حتى الوقائي للطبِّ الكامل ِشبه والفشل لنفسه اإلنسان يُسبِّبُها التي األمراض عن
ترك إىل املبالغة شديدة اإلخبارية والتقارير الكوارث أفالم نمط انتشار أدَّى فقد ذلك، ومع
سبيل عىل بكثري، أكرب خطًرا تُشكِّل امُلعدية األمراض بأن الجمهور لدى خاطئ انطباٍع
بينما املاء، أو الهواء وتلوُّث السيئة، الغذائية خياراتنا تشكلها التي املخاطر من املثال،
عىل بأِرسها،1 البرشية عىل القضاء عىل قادر عامل يُوَجد كان إذا الصحيح. هو العكس
بيولوجية وألسباب بعد، الِعلم باهتمام يَحَظ لم فهو الخيالية، أندروميدا» «ساللة غرار
بتخليقه ما شخص قام إذا إال يُوجد ولن موجود، غري األرجح عىل العامل فهذا وجيهة،
قيامها ألن وذلك عائليها؛ كل عىل تقيض ما نادًرا الدقيقة الحية فالكائنات اصطناعيٍّا.
وتتكيَّف، تأثريها من تُخفف ذلك، من بدًال ولكنها لبقائها، جيدة اسرتاتيجية يُعترب ال بذلك

أيًضا. لوه يتأمَّ أن إىل البرش يحتاج درس وهو
البرشي الجنس أو الحضارة لوجود املبارش التهديد منظور من األمر تناولنا إذا
والتغريُّ النووية، الحروب بخطر مقارنة ا جدٍّ ضئيًال يعترب امُلعدية األمراض فتأثري ككل،
ثنا تحدَّ التي األخرى التكنولوجية املخاطر وبعض واملجاعات، العاملية، مية والسُّ املناخي،
واملجاعات بالحرب مقرتنة كنتيجٍة األوبئة تنتِرش ما فغالبًا ذلك، ومع الفصل. هذا يف عنها
األخرى؛ الكربى والكوارث البيئي واالنهيار املناخي والتغري الجماعية والهجرات والفقر
النموذجي واملثال للخطر. البرشي امُلستقبل تعريض يف ضخًما دوًرا تلعب فهي ثم، ومن
الحرب أعقاب يف ظهر إذ و١٩١٩؛ ١٩١٨ عامي بني اإلنفلونزا وباء تفيش هو ذلك عىل
يف والالجئني للجنود الواسع لالنتقال نتيجة كبري حدٍّ إىل ويعترب مبارشة، األوىل العاملية
بسبب الضعف من تعاني املجتمعات من العديد فيه كانت وقٍت يف العالم، أنحاء جميع
العالم، حول شخص مليون ٥٠٠ بنحو يُقدَّر ما «اإلسبانية» اإلنفلونزا أصابت الجوع.

منهم.2 مليونًا و٥٠ ٢٠ بني ما مقتل عن أسفر مما
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الحادي القرن يف وبائية مخاطر أكرب تُشكِّل التي الدقيقة الحية الكائنات إن
— والسارس البرشية املناعة نقص وفريوس واإليبوال الطيور إنفلونزا مثل — والعرشين
أشكال من شكٍل نتيجة تنشأ ما وغالبًا امُلستأنَسة أو الربية الحيوانات يف الغالب يف تنشأ
يف عليها تُسيِطر كانت التي املناطق يف الناس ل وتوغُّ البرش أعداد نموِّ مع البيئي. التدهور
حيوانية األمراض هذه من املزيد تَنتقل أن امُلحتَمل فِمن والغابات، الربية الحياة السابق
نَستبدل ألننا ونظًرا البرش، إىل مصدرها) هي الحيوانات تكون التي (العدوى املنشأ
إذا للفريوسات، يبقى فال الناس، من كبرية بكثافات للفريوسات الطبيعيني امُلضيفني
فحقيقة ذلك، ومع آخر. نوع إىل االنتقال سوى آخر خيار الحياة، قيد عىل البقاء أرادت
بدقة، دائًما معروفة تكن لم وإن هذا مفهومة، الفريوسات لهذه امُلحتَملة األصول أن
لهيئات الحايل الهدف وهو والوقاية، املبكر واإلنذار للكشف أنظمٍة إنشاء املمكن من تجعل
األمراض التهديد من الثانية الفئة يف تأتي .(٢٠١٤ وآخرون، (ماكلوسكي العاملية الصحة
نيباه وفريوسات املوسمية، اإلنفلونزا تفيشِّ امُلستأنَسة. املاشية من البَرش إىل تَنتقل التي
طريق عن تنتقل التي والعدوى (مريس)، التنفسية األوسط الرشق ومتالزمة وهيندرا،
يُمثِّل أيًضا، وهنا والليسترييا. والساملونيال (إيكوالي) القولونية اإلرشيكية مثل الطعام،

مهِدها. يف األوبئة لوأد األمثل الحلَّ والوقاية امُلبكر الكشف
تجتاحه أن امُلفككة العالم بيئات يف تنشأ التي املجهولة األمراض لبعض يُمكن
ونيباه واإليبوال البرشية املناعة نقص فريوس حاالت يف واضح هو كما إنذار، سابق دون
القردة يف املناعة لنقص املسبب الفريوس عن البرشية املناعة نقص فريوس نشأ وزيكا.
لم الذين البرش إىل وانتقل األفريقية، الِقَردة يف نسبيٍّا مؤٍذ غري فريوس وهو يف)، آي (إس
أحد يعرف وال — العرشين القرن منتصف خالل ضده، مقاومة بأي يتمتَّعون يكونوا
٢٠١٠ عام وبحلول — (٢٠٠١ (كريب، البرش إىل انتقل كيف اليقني وجه عىل اآلن حتى
معظُمهم سيموت آخرين، شخص مليون ٣٥ وأصاب شخص، مليون ٢٥ بحياة أودى
والتعليم الوقائية، االسرتاتيجيات تطوير من كلٌّ يَِعُد ذلك، ومع املطاف. نهاية يف بسببه
اإليبوال فريوس أن ويُعتَقد الضحايا. عدد بخفض األفضل واللقاحات الدوائية والعالجات
يف ينشأ — بالتشنُّجات ويُصابون ُمعديًا دًما الضحايا فيها ينزف ُمخيفة عدوى وهو —
الكونغو يف املرض تفيشِّ مع البرش يف مرة ألول ظهر قد وأنه القوارض، أو الخفافيش
إىل ٢٠١٣ عام يف أفريقيا غرب يف للمرض كبري آَخر تفشٍّ وأدَّى و١٩٧٩. ١٩٧٦ يف
الرسعة من الرغم وعىل شخص. آالف ١٠ ووفاة عام غضون يف شخص ألف ٢٥ إصابة
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رعاية لديهم ممن املرىض معظم وُشِفَي العدوى، عىل السيطرة تم فقد النتشاره، امُلخيفة
يُمكن أنه إىل الحاالت هذه يف التجربة تُشري ٢٠١٥ب). («إيكونوميست»، جيدة صحية
إذا حتى الربية الحيوانات من البرش إىل تنتقل التي الجديدة الوبائية األمراض احتواء
تهديًدا تُشكِّل ال فهي بداياتها، يف املحلية الوفيات من كبرية أعداد يف تتسبَّب كانت
اتخاذ خالل من تأثريها من الحد بكثري األسهل فمن ذلك، ومع ككل. للبرشية وجوديٍّا
بالُقرب الة فعَّ بصورة الصحي والحجر العامة بالصحة خاصة وتدابري طبية إجراءات
ومواردها ومهاراتها املحلية الحكومة عىل كبري بشكٍل يعتمد وهذا الوباء، منشأ نقطة من

والعاملي. واإلقليمي الوطني املستوي عىل األخرى األطراف مع للتعاون واستعدادها
القرن لنسخة األفضل املرشح هو تطوًرا، أشكاله أحدث يف اإلنفلونزا، فريوس يزال ال
الطيور إنفلونزا مثل املقربون أقاربه وكذا األسود»، «الطاعون من والعرشين الحادي
املحمول الرذاذ يف تنتقل أن يُمكن الفريوسات هذه أن هو والسبب السارس. أو ،H5N1
مع الحال هو كما الجسم سوائل عرب فقط وليس والعطس، السعال من الناتج جوٍّا
الفريوسات علم قسم أستاذ ويبسرت، روبرت يَرشح واإليبوال. البرشية املناعة نقص فريوس
إذا لنتخيَّل «فقط قائًال: املتحدة اململكة يف لألطفال» البحثية جود «سانت مستشفى يف
بنفس اإلنفلونزا كانت وإذا الرذاذ. طريق عن ينتقل أفريقيا غرب يف إيبوال وباء كان ما
وقد الدجاج، يف هي كما اإلنسان يف فتَّاكة الطيور إنفلونزا كانت وإذا الَفتْك. درجة
الفتك. شديدة تُصبح لكي طفراٍت ثالث إىل سوى يحتاج ال األمر أن الدراسات أظهرت
إىل تُؤدِّي التي األسباب أحد .(٢٠١٤ (وولف، االحتماالت» دوائر عن ببعيد ليس ذلك كل
والخنازير الدواجن مختلف بني باستمرار ينتقل الفريوس أن هو اإلنفلونزا، فريوس ر تحوُّ
سالالٍت تطوير عىل ويُجربه جديدة، جينية تحديات ُمضيف كل له يُقدِّم حيث والبرش،
وأشد عدوى أكثر السالالت هذه أن يثبت األحيان بعض ويف التكيُّف. أجل من جديدة
فينر فرانك الراحل األسرتايل الفريوسات عاِلم ذكر ا. جدٍّ ذكيٍّا فريوًسا يجعله مما فتًكا،
ساللة أنَّ مرة ذات — الُجَدري مرض عىل للقضاء العاملية الحملة أبطال أحد وهو —
املركزي العصبي والجهاز الدماغ تُصيب (ساللة الطيور إنفلونزا من عصبية فريوسية
من إذ وُمميت؛ العدوى شديد ألنه وذلك يَخشاه؛ وباء أكثر هي برسعة) وتَقتلُها للطيور
ذلك، ومع الركاب. معظم تَقتُل أن طائرة متن عىل واحدة لعطسٍة يُمكن النظرية، الناحية
تفيشِّ بشأن عات التوقُّ تُشري البرش. إىل الطيور من بعُد الساللة هذه تنتقل لم اآلن فحتى

شخص مليون و١٠٠٠ ١٠٠ بني ما ستُصيب أنها إىل اإلنفلونزا من وُمميتة جديدة ساللة
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انتشار وقف وفعالية رسعة مدى عىل يَعتمد وهذا منهم، مليون ١٠٠ إىل ١٢ من وتقتل
.(٢٠١٢ وسيلفسرت، (كلوتز الفريوس

كبرية نسبة أرواح حصد عن مسئولني يكونا أن يُمكن آخران رئيسيان قاتالن يوجد
واحًدا الجدري كان والسارس. الُجَدري وهما أال واسع؛ بشكٍل انترشا إذا السكان من
مليونَي إىل يِصل ما يقتل كان إذ التاريخ، مرِّ عىل البرشية أصابت التي األوبئة أسوأ من
قادتها عاملية تطعيم حملة إثر ١٩٨٠ عام يف عليه القضاء أُعِلَن وقد سنويٍّا، شخص
.١٩٧٧ عام يف الصومال يف معروفة طبيعية حالة آِخر حدثت وقد العاملية. الصحة منظمة
يف وقع حادث عن ناتجة عنها أُبلَِغ التي األخرى الوحيدة الحاالت كانت الحني، ذلك ومنذ
يف وتسبب واحد شخٍص مقتل عن أسفر مما بإنجلرتا، برمنجهام يف ١٩٧٨ عام يف ُمخترب
عىل القضاء يتمَّ لم ذلك، ومع ٢٠١٥ج). العاملية، الصحة (منظمة للمرض محدود تفشٍّ
وروسيا املتحدة الواليات من كالٍّ أن يُعتقد إذ األرض، كوكب عىل من بالكامل الفريوس
خطًرا يُشكل ما وهو بهما، الخاصة البيولوجية الحرب مختَربات يف بمخزوٍن يحتفظان
حياته نهاية حتى فينر شنَّ وقد د. متعمَّ بشكٍل إطالقه أو امُلختَرب خارج به تَرسُّ من إما دائًما
العالم. أنحاء جميع يف كامًال تدمريًا الُجَدري فريوس مخزونات جميع تدمري أجل من حملًة
داييل وجريتشني إيرليش بول قال ،١٩٩٦ عام يف نرشت ُمستبرصة بحثية ورقٍة يف
إجراءات فإن السكانية، الزيادة عىل للقضاء مروِّعة وسيلًة سيكون الوباء أن حني يف إنه
األوبئة مخاطر من للحدِّ وراشدة حكيمة طريقًة تُعتَرب طواعيًة السكاني النمو من الحدِّ

.(١٩٩٦ وإيرليش، (داييل املستقبل يف

البرش صنع من قتلة

و٢٠٠٣ ٢٠٠٢ عامي بني جديد وبائي لعامل العاملي االنتشار احتمالية عىل الضوء ُسلِّط
أُصيبت امرأة «سافرت هذا، ويف (سارس). الحاد الرئوي االلتهاب متالزمة تفيشِّ مع وذلك
ممتازة. عامة صحة بإمكانيات تتمتَّع مدينة وهي تورونتو، إىل كونج هونج يف باملرض
ويف شخًصا.» ٤٤ منهم َ تُويفِّ كندا، يف شخًصا ٤٣٨ إىل العدوى نقل يف املرأة هذه تسبَّبت
٨٠٠ من يقُرب ما منهم وقتل العالم، حول شخص ٨٠٠٠ املرض أصاب املطاف، نهاية
«ماذا قائلني: الذرة» علماء «نرشة مجلة من سيلفسرت وإدوارد كلوتز لني يتساءل شخص.
ضئيلة إمكانيات ذات فقرية دولة يف مزدحمة مدينٍة إىل التايل امُلصاب الشخص سافر لو
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تُذكر تحتية ِبنية فيها يكون ال قد حْرب منطقة إىل أو والحجر؟ امُلراقبة إجراءات يف
مختربًا ٤٢ عن يقلُّ ال ما حدَّدوا األمر، وسيلفسرت كلوتز فحص عندما العامة؟» للصحة
مثل الوبائية، لألمراض امُلحتَملة امُلسبِّبات من حي بمخزوٍن تحتفظ العاَلم أنحاء جميع يف
(كلوتز وعسكرية» علمية «ألغراٍض ١٩١٨ عام إىل يَرجع الذي اإلنفلونزا وفريوس سارس

.(٢٠١٢ وسيلفسرت،
نشب الذي الِعلمي الخالف يف اإلنسان صنعها التي األوبئة مخاطر عىل الضوء ُسلَِّط
يوشيهريو ويسكونسن بجامعة الدقيقة األحياء لعاِلم البحثي العمل حول ٢٠١٤ عام
من ساللًة اإلنفلونزا، فريوسات تطور لفهم تجربة من كجزءٍ عمًدا م َصمَّ الذي كاواوكا
إىل بتحويله وقام ،٢٠٠٩ عام يف ظهر الذي القاتل H1N1 الخنازير إنفلونزا فريوس
مناعية. حماية أي ضدَّها لديه وليس بها لإلصابة عرضًة اإلنسان يكون رة ُمتحوِّ أشكاٍل
تطوير يف للمساعدة فقط تهدف كانت امُلتحورة ساللته أن كاواوكا الربوفيسور زعم
عن امُلخترب خارج السالالت هذه بت ترسَّ سواء أنه إىل آخرون علماء أشار بينما اللقاحات،
أن فيمكن متوسطة، أمن بدرجة يتَِّسم الذي ُمختربه من عمًدا أُْطِلَقت أو الخطأ طريق
إىل االفتقار عىل الواقعة هذه أكدت .(٢٠١٤ (كونر، مروِّعة ذلك عىل املرتتبة اآلثار تكون
قد جديدة حياة أشكال تصميم يف املنخرطني العلماء حول العلماء عىل األخالقية الرقابة

ُمميتة. تكون
يمكن أمر للوباء ُمسبب لعامٍل العمدي اإلطالق أن للشك مجاًال اليدع بما أُثِبت لقد
يف حدثت التي األمريكية الواقعة يف كما أمنًا، الحكومية املنشآت أكثر يف حتى حدوثه
أُرِسَلت بعدما آخرون عرش سبعة وأصيب أشخاص، خمسة فيها تُويفِّ التي ٢٠٠١ عام
ووسائل األمريكي الشيوخ مجلس مكاتب إىل الخبيثة الجمرة جراثيم عىل تحتوي طرود
مه صمَّ نوع وهي أميس»، «ساللة من كانت الخبيثة الجمرة أن تبنيَّ تحليلها، عند اإلعالم.
والية يف بقرٍة يف عليه ُعِثَر ميكروب من خاص بشكٍل األمريكية البيولوجية الحرب علماء
أجراه ُمكثَّف تحقيٍق بعد املتحدة. الواليات يف مختربًا عرش ستة عىل َع ُوزِّ ثم تكسكاس،
الحرب منشأة يف عقليٍّا متوازن غري موظًفا أن إىل َخلصوا الفيدرايل، التحقيقات مكتب
يف امليكروبات، هذه أرسل قد ماريالند، بوالية ديرتيك فورت يف األمريكية البيولوجية
َضعف عىل الضوء يُلقي كي وهذا اإلرهابية؛ سبتمرب من عرش الحادي هجمات أعقاب
التمويل زيادة عىل وحثِِّه الكونجرس ولتخويف الهجمات، من النوع هذا مواجهة يف أمريكا
به امُلشتبه انتحار نتيجة ذلك، ومع فعًال. نجح وقد البيولوجية، الحرب ألبحاث ص امُلخصَّ
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الفيدرايل، التحقيقات (مكتب قاطعة بصورة أبًدا دوافعه تتَّضح فلم قصري، بوقٍت ذلك بعد
مكان أي يف مخترب أي يُوَجد ال أنه هو الحادثة هذه من املهم امُلستفاد الدرس .(٢٠١٦
امُلسببة للعوامل الخبيث االنتشار ضدَّ ن ُمحصَّ أمانه، مدى عن النظر برصف العالم، يف
أو ب، ُمتعصِّ أو مجنون موظف بفعل — اصطناعية أو طبيعية كانت سواء — لألوبئة
أو األعداء، من رسي عميل أو الوطنية، باملصلحة الخاص لتصورها وفًقا ف تترصَّ حكومة
العديد الواقع، ويف — البيولوجية الحرب مختربات جميع فإن ثمَّ ومن الصدفة. بمحض
يف مثلها مستمرٍّا، وجوديٍّا تهديًدا تُشكل — العادية الحيوية التكنولوجيا مختربات من

أبًدا. سالمتها ضمان يمكن ال التي للبرشية النووية، املواد مثل ذلك
مدير كالبر جيمس أصدر عندما ٢٠١٦ عام أوائل يف هذا عىل الضوء ُسلَِّط
التقنية (مثل الجيني التحرير حتى أنه من تحذيًرا األمريكية القومية االستخبارات
أنه ُمضيًفا الشامل، الدمار أسلحة قائمة إىل إضافته يجب «كريسرب») باسم املعروفة
(ريجاالدو، ضارة» تكون أن يُحتَمل بيولوجية منتجات أو عوامل تكوين خطر من «يزيد
استخدامها يمكن وراثيٍّا لة امُلعدَّ الحياة أشكال أن من آخرون علماء وحذَّر .(٢٠١٦
تمَّ إذا أنه أو ُمعينة، جينات يحملون الذين البرش من ُمحدَّدة مجموعاٍت الستهداف
عليها. السيطرة يمكن ال أوبئة عنها ينتج فقد مة»، «امُلصمَّ الزراعية املحاصيل يف إطالقها
من عليها الحصول يف وأسهل بكثرٍي أرخص الجينات تحرير تكنولوجيا أن من حذَّروا كما

الكيميائية. أو النووية األسلحة
وهي أال التخليقية»؛ «البيولوجيا مخاطر من إنَّ العاملية» التحديات «مؤسسة تقول
واألنظمة األجهزة وبناء «تصميم اصطناعية بطريقٍة الحياة من جديدة أشكال ُصنع
«… التقليدية الوباء مخاطر إىل البرشية الَعْمِديَّة إضافة ولكن مفيدة، ألغراٍض البيولوجية
حدَّدتها والتي بالبرشية، تَحيق التي الرئيسية عرش االثنَي الوجودية التهديدات أحد تُشكل

:٢٠١٥ لعام تقريرها يف املؤسسة

وقد الحارض، الوقت يف بدايتها يف الذاتي التنظيم أو التنظيم محاوالت تُعترب
البيولوجيا آثار أشد أحد يأتي قد األبحاث. بها ر تتطوَّ التي بالرسعة ر تتطوَّ ال
ا ُمهمٍّ مكونًا أو البرش يستهدف ُمَخلَّق مرض ُمسبِّب من رضًرا التخليقية

البيئي. النظام يف وِمفصليٍّا
أو التجارية، أو العسكرية البيولوجية الحرب من هذا ينشأ أن يُمكن
مزدوج استخداٍم ذات منتجات استخدام خالل من (ربما البيولوجي اإلرهاب
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القانونية األنظمة قبل من حاليٍّا للحماية تخضع وال رشعيون، باحثون رها طوَّ
املواضيع ومن املختربات. من بة امُلرسَّ الخطرية األمراض ُمسبِّبات أو الدولية)،
مدمجة ستُصبح التخليقية البيولوجيا منتجات كانت إذا ما هو الصلة ذات
نقاط من املزيد إىل يُؤدِّي قد ما وهو الحيوي. املحيط أو العاملي االقتصاد يف
واسع ولكنه ضار غري تخليقي بيولوجي منتج استهداف (يمكن الضعف
(مؤسسة أرضار). إحداث خالله من يمكن كمدخٍل التحديد وجه عىل االنتشار

(٢٠١٥ العاملية، التحديات

آلية عقول

ستيفن الربيطاني الكونيات عالم حذَّر عندما مفزًعا إنذاًرا العاَلم ى تلقَّ ،٢٠١٤ عام يف
فائقة التقنيات من شخصيٍّا استفاد ورجٌل العاَلم، يف العلماء أشهر أحد (وهو هوكينج
أنَّ من الحركي) العصبون مرض عليه فرَضها التي الجسدية اإلعاقات عىل للتغلُّب الذكاء
لوكالة هوكينج ح رصَّ البرشية. نهاية بمثابة يكون أن يُمكن اآليل أو االصطناعي الذكاء
إذ البرشي. الجنس نهاية يُشكِّل أن كامل اصطناعي ذكاء لتطوير «يُمكن يس: بي بي
البرش باستمرار. يتزايد بمعدَّل نفسه تصميم ويعيد نفسه، تلقاء من ينطلق أن يُمكن
عنهم» االستعاضة وسيتمُّ املنافسة، يُمكنهم لن البطيء، البيولوجي رهم بتطوُّ املحدودون

.(٢٠١٤ (سيالن-جونز،
احتمال مواجهة يُحاولون كانوا العميل الخيال فُكتَّاب جديدة؛ فكرة ليست هذه
موضوًعا ذلك وكان عقود: منذ االصطناعي والذكاء البرشي الذكاء بني رصاع حدوث
وستينيات أربعينيات بني عظيموف إسحاق كتبها التي اآليل اإلنسان لقصص رئيسيٍّا
أخرجه الذي امَللحمي كيوبريك ستانيل فيلم يف رئيسية فكرة كان وكذا املايض؛ القرن
فيه يُحاول الذي الفضاء») ملحمة :٢٠٠١» (أو أودييس» سبيس أ :٢٠٠١» ١٩٦٨ عام
لسفينة البرشي الطاقم من التخلُّص العظمة بجنون وامُلصاب امُلهذَّب الكمبيوتر «هال»،
هوكينج، تعبري حدِّ عىل ولكن ته. مهمَّ عىل تهديًدا يُشكِّلون أنهم استنتج أن بعد فضائية
والتحدُّث أفكاره ولصياغة فكره، لتعزيز االصطناعي الذكاء من جيل أحدث استخدم الذي
عىل االصطناعي الذكاء هذا بقدرة مبهوًرا كان والذي البرش، من زمالئه مع والتواصل
والروعة. الجاذبية أشكال من بشكٍل االصطناعي الذكاء هذا يتَّسم كان فقد رغباته؛ تفسري
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«تسال لرشكتي التنفيذي الرئيس َمسك، إيلون عربَّ فقد وحده؛ هوكينج يكن لم
قلقه عن العاَلم، يف بَّاقني السَّ التقنيني من واحًدا يُعترب والذي إكس»، و«سبيس موتورز»
اإلنرتنت، عىل امُلعتِمد االصطناعي للذكاء الناشئة القوة عىل وتعليًقا األمر. هذا حيال العميق
الواقع» «نادي اسم أنفسهم عىل يُطلقون الذين العلميِّني املفكرين من مجموعة َمسك أخرب
أو سنوات خمس ُمدته زمني إطاٍر يف الخطورة شديد يشءٍ حدوث خطر «يقع قائًال:
تأييًدا التكنولوجيا أؤيد العادة يف أنَّني مالحظة أرجو تقدير. أقىص عىل سنوات عرش
كاذٍب إنذاٍر حالة ليست هذه األخرية. األشُهر حتى أبًدا املسألة هذه أُِثر لم وأنَّني فائًقا،
له حديٍث يف َمسك قال التعليق، لهذا توضيًحا .(٢٠١٤ (روزينفيلد، أفهمه» ال يشء عن
بشأن للغاية َحِذرين نكون أن يجب أننا «أعتقد للتكنولوجيا: ماساتشوستس معهد يف
هناك يكون أن يجب … لَدينا وجودي تهديد أكرب هو يكون فربما االصطناعي. الذكاء
لن أننا لضمان فقط والدويل، الوطني امُلستويني عىل التنظيمية الرقابة أشكال من شكل
يف األمر يَنجح فلم االصطناعي. بالذكاء الشيطان نَستدعي إننا الُحمق. شديد بيشء نقوم
أنه ويبدو املقدسة، واملياه الخماسية النجمة لَديه رجل فيها يُوجد التي القصص تلك كل

الشيطان.» يف التحكم يستطيع أنه من متأكِّد
االصطناعي الذكاء يَِعد حدَّين، ذا سالًحا شكَّلت التي السابقة التقنيات من الكثري مثل
وامُلزعجة والقِذرة الصعبة املهام جميع تويلِّ خالل من وجيوبنا وعقولنا قلوبنا إىل بالتسلُّل
بالنظرة منَّا القليل سوى يتمتَّع وال بها، القيام عدم البرش يُفضل التي وامُلكلِّفة وامُلملَّة
جميع مع الحال هو كما ذلك. كل يئول أن يُمكن أين إىل لنرى َمسك أو لهوكينج الثاقبة
ُمنتقديها أصوات تُسَمع ما ونادًرا مؤيِّديها، ترويج سوى يُسَمع ال الجديدة، التقنيات
«كما القوية، الجديدة التكنولوجيا هذه عن أمريكان» «ساينتفيك مجلة قالت األذكياء.
تقدُّم إىل ن امُلحسَّ االصطناعي الذكاء سيؤدي الروبوتات، من الثاني الجيل يف الحال هو
أفضل. بأداء تنفيذها وحتى بل ُمعيَّنة، برشية مهام زمام اآلالت تويل مع كبري إنتاجي
االصطدامات وترية من ستُقلل القيادة ذاتية السيارات أن إىل وجوهرية كافية أدلة تُشري
البرشية: األخطاء تتجنَّب اآلالت ألنَّ وذلك الربي؛ النقل من وإصابات وفيات وقوع وستتالىف
الذكية، اآلالت أن كما األخرى. القصور أوجه من وغريها الرؤية، وعيوب الرتكيز فقدان
دون االستجابة عىل والقدرة املعلومات، من بكثري أكرب ذاكرٍة إىل أرسع وصول لَديها التي
تشخيص يف صني امُلتخصِّ األطباء من حتى أفضل أداؤها يكون قد برشية، عاطفية تحيُّزات

.(٢٠١٥ (مايرسون، األمراض»

221



والعرشين الحادي القرن اجتياز

أربعة من أكثر ع وقَّ عندما ،٢٠١٥ عام يناير يف واسع نطاٍق عىل القضية نوِقشت
رسالة — وَمسك هوكينج ذلك يف بما — العالم يف الرائدة التكنولوجية العقول من آالف

اآلتي: عىل تنصُّ الحياة»، مستقبل «معهد إىل مفتوحة

ثابتة، بوتريٍة تتقدَّم االصطناعي الذكاء أبحاث أن عىل واسع إجماع اآلن يُوَجد
وذلك هائلة؛ امُلحتَملة وفوائدها يزداد. أن ح امُلرجَّ من امُلجتَمع عىل تأثريها وأن
يمكن بما ن التكهُّ يُمكننا ال البرشي؛ الذكاء نتاج هو الحضارة تُقدمه ما كل ألنَّ
الذكاء يُوفرها قد التي األدوات بمساعدة الذكاء هذا يتعاظم عندما نُحققه أن

ُمستبعًدا. ليس والفقر املرض عىل القضاء ولكن االصطناعي،
كيفية يف البحث امُلهم من االصطناعي، للذكاء الكبرية لإلمكانات نتيجة
يف امُلحَرز التقدُّم إن نفسه. الوقت يف امُلحتملة مخاطره وتجنُّب فوائده جنْي
عىل فقط ليس البحث لرتكيز مناسبًا الوقت يجعل االصطناعي الذكاء أبحاث
املجتَمعية الفائدة تعظيم عىل أيًضا ولكن قدرة، أكثر االصطناعي الذكاء جعل
تكون أن ضمان إىل يهُدف ع ُموسَّ بحٍث بإجراء نُويص االصطناعي. الذكاء من
أنظمة عىل فيجب ومفيدة، قويًة امُلتزايدة القدرات ذات االصطناعي الذكاء أنظمة
وآخرون، (راسل فعله. منها نُريد ما تفعل أن بنا الخاصة االصطناعي الذكاء

(٢٠١٥

حيوية ُمضادات إىل ل بالتوصُّ الكيميائيِّني بمطالبة أشبََه يبدو هذا أن من الرغم عىل
الفيزيائيِّني مطالبة أو االنفجار، شديدة املواد أو السامة بالغازات العبث دون أفضل
يُْدِخل األقل عىل ولكنه أفضل، نووية قنابل تصنيع دون أفضل إلكرتونية أجهزة بتصميم
تكون وقد كاملة قدرة ذات جديدة تقنية تطوير من مبكرة مرحلٍة يف األخالقيات قضية

مدمرة.
البلدان من العديد استخدام يف الحادة الزيادة هو املخاوف هذه مثل وراء الدافع إن
املوت إنزال عىل والقادرة جوٍّا، املحمولة طيار بدون الطائرات ة وخاصَّ اآللية، للَمركبات
الثقافة، أو امُلعتَقد أو السياسة أو املصلحة أو الرأي يف ُمشغلِّيها يخالفون ن ممَّ أولئك عىل
«األرضار باسم يعرف ما أو األبرياء، املارَّة من كبرية أعداٍد عىل للقلق، مثري نحو عىل وكذا،
«حملة تشكيل إىل السالم ونشطاء الدوليني العلماء من مجموعة دفع ما وهو الجانبية».
التشغيل» الذاتية اإلعدام «عمليات جميع بوقف تُطالب التي القاتلة» الروبوتات لوقف
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الحملة نشطاء ح وضَّ القضية.3 هذه مع للتعاُمل دويل قانون استحداث يتمَّ حتى الجديدة
قائلني:

التشغيل ذاتية أسلحة لتطوير جهود بذل إىل التكنولوجيا يف الرسيع التقدُّم أدَّى
عىل النار وإطالق اختيار عىل قادرة اآللية األسلحة هذه ستكون بالكامل.
تحديًا الُقدرة هذه وستُشكِّل برشي. ل تدخُّ أي دون نفسها، تلقاء من األهداف
والقانون اإلنسان لحقوق الدويل للقانون ولالمتثال املدنيني لحماية أساسيٍّا

الدويل. اإلنساني
الصني ذلك يف بما التقنية، العالية الجيوش ذات الدول من العديد تتَِّجه
شأنها من أنظمٍة نحو املتحدة، والواليات املتحدة واململكة وروسيا وإرسائيل
نرش أكثر أو واحد جيش اختار إذا لآلالت. أكرب قتالية استقاللية تمنح أن
ة امُلسريَّ الطائرات تتجاَوز كبرية خطوة وهي بالكامل، التشغيل ذاتية أسلحة
للتخيلِّ ُمضطرُّون بأنهم اآلخرون يشُعر فقد بُعد، عن فيها التحكُّم يتمُّ التي
وقف (حملة آيل. تسلُّح سباق إىل يُؤدي ما وهو النفس، ضبط سياسات عن

(٢٠١٥ القاتلة، الروبوتات

التكنولوجيا فيها تتجاوز التي الحاالت من جديدة حالة القاتلة الروبوتات تعدُّ
التي العسكرية طيار بدون الطائرات كانت بالكاد وتنظيمها. إدارتها عىل وُقدرته املجتمع
مألوفة غري تزال ال وكانت الزمان، من لعقٍد االستخدام قيد بُعد عن فيها التحكُّم يتمُّ
ل التجوُّ عىل قادرة آلية قطع تطوير يف الفنيُّون ينهمك أن قبل العاَلم، ُمواِطني مُلعظم
عليها ب يتوجَّ بمن تتعلق ُمعيَّنة قواعد بموَجب ذاتي، بشكٍل القرارات واتخاذ تشاء كما
الرتسانات يف شائعة اآلالت هذه ستكون والعرشين، الحادي القرن منتصف بحلول قتله.
امُلتعددة الرشكات يف حتى وربما البلدان، ملعظم األمنية واألجهزة الرشطة وقوات العسكرية
والطائرات امَلسكيت وبنادق الحرب خيول مثل أفضل». «أمن تحقيق ة بحجَّ الجنسيات
لها عْقل ال التي اآللية للقاتالت يُمكن الفائتة، العصور يف تُستخَدم كانت التي الحربية
ُدَوٍل تهديد أو األفراد، مطاردة عىل وقادًرا اللعبة، قواعد يُغري تكتيكيٍّا عامًال تُصبح أن
الحضارة وتهديد عقائد، أو تنفيذيِّني أو قادة أو مدن أو مناطق أو رشكات أو بأكملها

رشيرة. دولة أو جماعة أيدي يف وقعت إذا كُكل العاملية

223



والعرشين الحادي القرن اجتياز

األسلحة يف أقل بصورٍة يكُمن قد االصطناعي الذكاء من األكرب الخطر فإن ذلك، ومع
قد الذي اآليل الذكاء يف عنه اإلنسان، توجيه تحت ما حدٍّ إىل تَعمل التي التشغيل، الذاتية
عليهم. القضاء أو محلهم يحلَّ أن أو البرش عىل للسيطرة — به خاصة ألسباٍب — يسعى
أثارت التي هي القضية هذه أنَّ إال علمي، خيال وكأنه يبدو قد هذا أن من الرغم وعىل
يف التطوير قيد أُخرى أو بالفعل موجودة تقنياٍت إىل تستِند وهي وَمسك، هوكينج قلق

قائلة: العاملية يات التحدِّ مؤسسة ح تُوضِّ الراهن. الوقت

عوامل وتصميم «دراسة بأنه عادة االصطناعي] الذكاء [مجال املجال يَُعرَّف
ُفَرص زيادة عىل يعمل بما ف وتترصَّ امُلحيطة بيئتها تُدِرك أنظمة وهي ذكية»،
من (سواء امُلتطرِّفة الذكاءات هذه مثل عىل بسهولة السيطرة يمكن ال نجاحها.
التنظيمي النظام أشكال من شكٍل خالل من أو تُصنِّعها، التي املجموعات قبل
األقىص الحدِّ عىل والحصول ذكائها تعزيز عىل تعمل قد الغاِلب ويف الدويل)،

تقريبًا. األولية االصطناعي الذكاء دوافع ُمختلف لتلبية املوارد من
بقاء عىل تفصييل وبشكل خصيًصا تشتمل ال الدوافع هذه كانت وإذا
اآلالت يجعل هذا البرش. من خاٍل عاَلٍم لبناء الذكاء هذا سيندفع وقيمته، اإلنسان
االنقراض فيه يكون فريًدا، خطًرا تُشكُِّل امُلتطرِّف االصطناعي الذكاء ذات
الحرب إمكانية يُوَجد وكذا األقل. األُخرى التأثريات من احتماًال األكثر هو
سيجعلها التي التكنولوجية املخاطر وجميع االصطناعي بالذكاء املدعومة
هي السيناريو هذا من لالهتمام امُلثرية النَُّسخ إحدى ُممكنة. االصطناعي الذكاء
وتمثيلها اإلنسان أدمغة مسح يتمُّ حيث للدماغ»، كاملة «ُمحاكاة إنشاء إمكانية
عقوٍل إىل االصطناعي الذكاء ذات اآلالت ل يُحوِّ أن شأنه من وهذا آلة. يف ماديٍّا

(٢٠١٥ وآخرون، (باملني مالئمة. برشية

مخاطر مع تتقاَطع ما غالبًا فهي ُمستقلة، ليست املخاطر هذه أن إىل سة املؤسَّ تُشري
يمكن املثال، سبيل عىل الدومينو. تُشبه سلسلة يف فيها تتسبَّب أو تُضاعفها أو أخرى
والتكنولوجيا النانو تكنولوجيا من النابعة التهديدات تُكِمل أن بسهولة اآليل الذكاء ملخاطر
العاديُّون البرش فيها يتمكَّن وال التكنولوجيا عليها تُهيمن بيئًة منتجًة وتُفاِقمها، الحيوية
مة امُلصمَّ الفريوسات لنرش طيَّار بدون الطائرات استخدام املثال، سبيل عىل البقاء؛ من
املخاطر جميع بني من فحسب. الجينات من ُمعيَّنة مجموعًة يحملون الذين البرش ملهاجمة
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أنه عىل االصطناعي الذكاء سة املؤسَّ تصنف القرن، هذا يف البرشية تواجه التي املختلفة
رشاكة لتكوين اإلطالق عىل واألصعب عليه، للتغلُّب التكنولوجية الناحية من صعوبة األكثر
باختصار، ره. تطوُّ يف شخصية مصالح الناس من الكثري لدى يكون قد حيث مُلعارضته،
نزاع، ومحلَّ وُمستعصيًا إشكاليٍّا أمًرا تكون أن االصطناعي الذكاء عىل السيطرة شأن فمن
الكيميائية املواد أو النووية األسلحة عىل والسيطرة األرض، مناخ يف التحكُّم شأن شأنها

ة. السامَّ
عىل القضاء من اآليل الذكاء خاللها من سيتمكن التي الدقيقة العملية وصف يتم لم
هو السيناريوهات هذه يف املشرتك الشاغل ولكن السيناريوهات، هذه من أيٍّ يف البرشية
وعىل وقسوتنا، التناُفسية غرائزنا من كالٍّ سريِث البرش يد صنعتْه اصطناعي ذكاءٍ أيَّ أن
وهو البرشي. جنسنا لحماية األخالقي االلتزام من شكٍل أي ذلك ف يُخفِّ فلن البرش، عكس
بما لبقائها، رة امُلتصوَّ املخاطر أو امُلحتَملني امُلنافسني جميع عىل القضاء عىل يحثُّها قد ما
السؤال هو هذا، كل ِخَضمِّ يف إجابة عن يبحث زال ما الذي السؤال صانعيها. ذلك يف

باألخالق؟ آلة نُغذِّي أن يمكن هل عظيموف: طرحه الذي

النانوقراطية

بزوغ هو الخطر، إىل اإلنسان ُمستقبَل التكنولوجيا مسرية فيه تَُعرُِّض الذي اآلخر الجانب
«النانو» من ُمشتقة كلمة neologism (االستحداث nanocracy «النانوقراطية» نجم
النانو تكنولوجيا مصطلحا منه اشتُقَّ الذي األصل وهي «القزم»، باإلغراقية وتُعنى
وتعني القوة، فمعناه kratos املقطع أما الصغر، فائقة الجسيمات ويصف والناموتر
تدير وْضع وهو لونها)، يُشغِّ الذين واألشخاص ا جدٍّ الصغرية األجهزة تمنحها التي القوة
عملية القانون بتطبيق امَلعنية والجهات التجارية والرشكات الحكومات من شبكة فيه

.(٢٠٠٧ (كريب، حياتهم طوال دقيقة مراقبًة وُمراقبتهم األفراد عن املعلومات جمع
أن حقيقة أسانج وجوليان مانينج وتشيليس سنودن مارك الفساد كاشفو فضح
.(٢٠١٤ (بوب، ُمكَّثفة ملراقبٍة بالفعل خاضُعون فيه يعيشون من وكل الحديث املجتمع
الصحية تفاصيلنا وجميع املحمولة، بهواتفنا والخاصة والحاسوبية املالية تنا سجالَّ جميع
عىل فيها نظهر التي واملقاطع والتفضيالت والهوايات واألذواق والسفر الرشاء وقرارات
أنحاء جميع يف العامة واألماكن األجرة وسيارات واملكاتب املتاجر يف األمنية الكامريات
نفسه. النفوذ لها خاصة لرشكاٍت أيًضا متاح منها والعديد للدولة، متاحة الحديثة املدينة
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بريطانيا أن ،٢٠١٣ لعام يعود ُمبكر وقٍت يف املراقبة ألجهزة الرسيع االنتشار عىل يدلُّ ما
— مواطنًا عرش أحَد لكل واحدة — مراقبة كامريا ماليني ستة بالفعل لديها كان وحَدها
التي والسيارت الذكية لهواتفنا يمكن الربيطانية». األمن صناعة «هيئة ل وفًقا وهذا
أينما موقعنا عن تُبِلُغ أن الطريان ورشكات الصناعية األقمار عرب املالحة بنظام تعمل
يُتََحكَّم التي املنزلية واألجهزة «الذكية» التلفاز ألجهزة يمكن نستخِدمها. ونحن ذهبنا
يف حتى وكالمنا محادثاتنا عن وتُبِلَغ وتُسجل تَرُصد أن الذكية والهواتف صوتيٍّا فيها
عملنا وأنماط وجوهنا تَمسح أن لحواسبنا يُمكن .(٢٠١٥ يس، بي (بي منازلنا خصوصية
فالتقنيات هوكينج، حذَّر وكما الِخالف. أو االستياء أو بامللل الشعور عن إشاراٍت عن بحثًا
كمبيوتر أجهزة هو يَنُقصنا ما كل فعًال. األوىل مراحلها يف أدمغتنا أنماط تُفرسِّ التي
من فرٍد كل عن البيانات من جزءٍ كلِّ وتفسري واسرتجاع لتخزين يكفي بما وقوية رسيعة
بفضل وهذا اآلن، ذلك من أدنى أو قوسني قاب ونحن وفاته، لحظة حتى والدته لحظة

ية. الكمِّ التكنولوجيا
باستخدام الفائق التصغري من التايل املستوى إىل ينتقل جهاز هو ي الكمِّ الكمبيوتر
ُمرتاكبة حاالت عدة يف تتواَجد أن يمكن التي كمومي) ِبْت الكيوِبتات (أو الكم جزيئات
فقط. زوَجني يف سوى تُوَجد ال التي الِبتَّات)، (أو املعروفة الثنائية األرقام صيغة من بدًال
التكنولوجيا من بكثري أكرب ذاكرة وَسعة وطاقٍة أكرب برسعٍة يتميز جهاز هي والنتيجة
علبة يف موضوع غرفة بحجم فائق «كمبيوتر ب الدارج الوصف يف يُعَرف ما أو التقليدية،
٢٠١٢ عام كيوِبت أول أنشئوا الذين ويلز»، ساوث نيو «جامعة من باحثون أخرب ثقاب».
األول ي الكمِّ الكمبيوتر أن الوقت ذلك يف اإلعالم وسائل ،(٢٠١٢ ويلز، ساوث نيو (جامعة
موريلو أندريا د. قال فقط. سنوات عرش إىل خمس غضون يف النور إىل سيخُرج العاَلم يف
يف مستحيًال حلُّها يُعترب التي دة امُلعقَّ املشكالت بحلِّ «تَِعد الكمية، الكمبيوتر أجهزة أن
املتعلقة امُلشكالت ومنها العالم؛ يف الفائقة الكمبيوتر أجهزة أكرب عىل حتى الراهن، الوقت
ونمذجة البيانات، قواعد يف والبحث الحديثة، التشفري رموز اخرتاق مثل امُلكثَّفة، بالبيانات
أقوى بَنَتَا أنهما ناسا ووكالة جوجل رشكة من كلٌّ تَزُعم والعقاقري.» البيولوجية الجزيئات
طفرة باعتباره به احتُِفَي الذي — ٢إكس دي-ويف كمبيوتر — اإلطالق عىل كمبيوتر
مثل والبنوك، سرتيت وول بورصة تستثمر .(٢٠١٥ (ناسا، االصطناعي للذكاء ُكربى
أمواٍل إىل الذرية الجسيمات لتحويل سباٍق يف الكمية، الحوسبة يف ساكس جولدمان بنك
نفاثة طائرات لتصميم مبكًرا إيرباصإصداًرا رشكة وتستخِدم .(٢٠١٥ (بلومربج، رسيعة
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أبحاث مشاريع نشاط ووكالة إم بي آي رشكة تقوم كما .(٢٠١٥ (تيليجراف، للُمستقبَل
.(٢٠١٥ إم، بي (آي التاريخ يف س تجسُّ آلة أقوى ببناء امُلتقدِّمة األمريكية االستخبارات
واألجهزة لإلنرتنت العاملي واالنتشار الكمية الحوسبة وبفْضل ،٢٠٣٠ عام بحلول
مراقبة امُلمكن من يكون قد امُلغَلقة، الدائرة وكامريات الذكية الهواتف مثل اإللكرتونية
عىل موافقِته. وبدون تلقائيٍّا حياته ُمعظم مدار عىل افرتاضيٍّا املجتمع يف فرٍد كل ورْصد
كالرائحة الفريدة، الُهوية وُمحدِّدات بنا الخاصة الوراثية التفاصيل كل املثال، سبيل
قيل أو ُفِعَل ما كل أو ونقوله نفعله ما وكل األخرى، الحيوية القياسات أو الشخصية
ووثائقنا املالية، معامالتنا وجميع به، نلتقي شخٍص وكل إليه نذهب مكان وكل لنا،
البرصية الرؤى وكل البيولوجية، واملؤرشات ألدمغتنا الفريدة واألنماط وُصَورنا، الخاصة
نزوره، إلكرتوني موقع وكل محمول، جهاز عىل ملسة أو زر ضغطة وكل نَُشكِّلها، التي
ويُستَْخَرج يَُخزَّن أن املمكن من ذلك كل نقرؤه. كتاب أو نشاهده تلفزيوني وبرنامج
الذكاء بواسطة ويَُفرسَّ الكمي)، (الكمبيوتر «الكيوبيوتر» باستخدام الربْق برسعة ع ويَُجمَّ
بالبحث. أِذَن الذي االصطناعي) الذكاء (أو الشخص ألغراض وفًقا ه امُلوجَّ االصطناعي
العاملي، اإللكرتوني س التجسُّ هذا عن أنفسهم عزل يُحاولون قد الذين ألولئك بالنسبة
دقيقة مراقبًة امِلجهرية النانوية» «الروبوتات أرساب أو طيَّار بدون الطائرات ستُوفر

.(٢٠١٤ «ماذربورد»، (مجلة
ومركزي، أوحد مراَقبة عقل وهو أكرب» «أخ وجود يف امُلتمثِّلة األورويلية الفكرة تُعترب
يف باألفراد املتعلقة املعلومات تُوَجد الواقع، يف الحديث. العرص يف َمحلِّها غري يف فكرًة
يملك التي امُلنفصلة، البيانات قواعد من اآلالف وحتى املئات، يف بالفعل املتقدِّم العاَلم
أو الفيسبوك عىل حسابك أو معه تتعاَمل الذي البنك مثل ُمعظمها، الخاص القطاع
رشكة أو هاتفك، رشكة أو معه، تتعاَمل الذي اإلنرتنت خدمة مقدم أو اإللكرتوني، بريدك
عام وبحلول السفر. وكيل أو الجولف، نادي أو الطبيب، أو ماركت، السوبر أو سيارتك،
القدرة لديها وكالة أو رشكة ألي ويمكن لالسرتجاع قابلًة املعلومات هذه ستُصبح ،٢٠٣٠
ي. كمِّ كمبيوتر جهاز أي استخدام خالل من البرص ملح يف عنها البحث ذلك، فعل عىل
من «األهداف» انتقاء امُلتقدِّمتَان األنماط عىل والتعرُّف البيانات استخراج تقنيتا ُستتيح
الفرد يكون أن دون تلقائيٍّا، وأفعالهم وعاداتهم وأفكارهم كالمهم أساس عىل السكان بني
األفكار» «رشطة أو األمنية، األجهزة أو القانون، إنفاذ أجهزة انتباه اسرتعى أن سبَق قد
سيكون كهدف، اختيارك وبمجرَّد التجاريني. امُلسوِّقني أو دينية، أو سياسية كانت سواء
ليس «األبرياء أنَّ امُلتكرِّر االدِّعاء إن البيانات. قاعدة من الخروج تقريبًا امُلستحيل من
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يُحتَمل أبرياء، أو ُمذنبني كانوا سواء فالجميع، ُهراء؛ محض إال هو ما يخَشونه» ما لديهم
عىل األسبوع أيام طوال الساعة مدار عىل عني لها تطُرف ال دقيقة مُلراقبة يخضعوا أن

االصطناعي. الذكاء قبل من حياتهم مدار
وذلك عاملية، مراقبة لدولة التمكينية التقنيات عن بالطبع تقلُّ ال التقنيات وهذه
يتطلَّب أن املنطقي من أنه حني يف نفسه. بالقْدر بذلك يعِرتف أحد ال أنه من الرغم عىل
وإنفاذ والترشيعات القوانني من املزيد شخٍص مليارت عرشة من يتكوَّن ُمعقد مجتمع
مليار نصف الناس عدد فيه بلغ الذي عرش التاسع القرن يف عليه العاَلم كان ا عمَّ اللوائح
فدون الفردية. الحرية جوانب معظم ويقيضعىل سيتجاوز الكمية امُلراقبة فظهور نسمة؛
رة امُلتطوِّ التقنية هذه تجعل أن يُمكن عامة، ورقابة وشفافية صارمة وقائية إجراءات
ذلك تحقيق يُحتمل الحالية، لالتجاهات طبًقا الدولة. ممتلكات ُحكم يف األشخاص كل
للناخبني الساذجة وباملوافقة والبنوك، اإلنرتنت رشكات عرب الخاص القطاع مع بالتعاون
لألمن «رضوري أمر الجميع عىل س التجسُّ بأن الحكومية االدعاءات بطمأنة املخدوعني
الوقت يف تُصبح التي الوطنية للحدود العابرة الرشكات من العديد وجود ومع القومي».
الرئيسية األهداف أحد سيكون امُلنفردة، الحكومات أو الدول من وأقوى وأغنى أكرب الحايل
هائلة بمجموعة وإغراقه بَعينه فرٍد كل استهداف أي التسويق، هو العاملية امُلراقبة لنظام
نفسه. الشخص يُدركها أن قبل حتى رغبة، بكل تتنبَّأ التي والخدمات املنتجات من
عىل س للتجسُّ ليس التكنولوجيا الدينية والهيئات السياسية األحزاب تستغل قد وأخريًا،
خضوعهم بعد ذلك بعد يُجَربُون قد الذين املؤيدين، والء لضمان بل فحْسب، خصومها
ُحكم فجر إنه النانوقراطية، فجر هو هذا الخاصة. حياتهم من جوانب بفضح للتهديد

.(٢٠١٥ وآخرون، باملني (انظر األقزام األسياد
املصالح تخدم التي الدعاية كل من الرغم وعىل — امُلتقدمة التقنيات جميع مثل
القدرة هذه تُستخَدم أن يضمن ما هناك ليس — عليها يعملون الذين للعلماء الذاتية
العام، واإلرشاف للتنظيم ستخضع أنها أو وأخالقية، ضارة وغري حكيمة بطريقة املطلقة
النَُّخب أن هي االحتماالت الواقع، يف واسع. نطاٍق عىل عملها تفاصيل تُعَرف أن حتى أو
تهديًدا يشكلون أنهم يَرون من عىل س للتجسُّ ستُوظِّفها والدينية واالقتصادية السياسية
فرصًة تكون أن أو فيهم؛ والتحكم ترصفهم ُحرية أو ثروتهم أو معتقداتهم أو لسلطتهم
الذي — سنودن إدوارد ح رصَّ املؤثرين. الوكالء أو امُلحتَملني املوظَّفني أو العمالء لتحديد
يف األسرتالية يس بي إيه لشبكة — وَفَضَحُه العاَلمي س للتجسُّ ي الرسِّ العرص والدة شهد
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بنا، الخاصة الوصفية والبيانات املحتوى من كلٍّ يف البحث عىل القدرة أن ٢٠١٥ عام مايو
وهو أيًضا.» يُصدَّق ال بشكٍل املدني املجتمع وتضعف يُصدَّق، ال بشكٍل الحكومات «تَُمكِّن
تتَّبع أنها الحكومات فيه تدَّعي الذي الجاهز» «االستبداد أسماه ما إىل يؤدي أن يمكن ما
الخاصة الحياة يف لها تدخُّ مستوى من ا رسٍّ ُد تَُصعِّ ولكنها الواجبة، القانونية اإلجراءات
مكان، كل يف الجميع عن معلومات يجمعون «إنهم قائًال: وحذَّر اإلفصاح. دون للناس

.(٢٠١٥ (سنودن، خطأ» أي ارتكبوا قد كانوا إذا عما النظر بغضِّ
تهديًدا يُشكِّل اإللكرتوني ل التطفُّ هذا مثل أنَّ سيعتربون الناس معظم أنَّ حني يف
هذه يخصُّ خطورة أكثر جانبًا هناك أنَّ إالَّ أسايس، بشكٍل الخصوصية أو الفردية للحرية
من املدهشة املستفادة الدروس أكثر من واحٌد البرشي. جنسنا مصري عىل يؤثر املمارسات
القرنني يف الديني ب التعصُّ من أو الفرنسية واليعقوبية واملكارثية، والنازية، الشيوعية،
عىل ُمواطنيهم وأجربوا ُمجتمعاتهم، عىل املراقبة بها فرُضوا التي الطريقة هي املاضينَي،
إىل حتى أنفسهم، عىل الذاتية الرقابة فْرض إىل األفراد ودفع بعض، عن بعضهم اإلبالغ

السائدة. العقيدة مع تتعاَرض التي الخاصة الشخصية أفكارهم قمع حدِّ
البرشي امُلستقبل عىل عاملي نطاٍق عىل الواقع ر التطوُّ هذا مثل يُشكله الذي الخطر إنَّ
الرضوريَّني والتغيري النقاش منع أو تثبيط عىل قدرته هو والعرشين الحادي القرن يف
التعبري أو العام النقاش تُثبِّط أن يُمكن املراقبة أن عىل الدليل بالفعل ظهر وقد لبقائنا.
فيها وجدت ستيت وين جامعة من ستويشيف إليزابيث أجرتها دراسة يف الرأي عن
تجعل أن شأنها من خلسًة للُمواطنني … اإللكرتونية األنشطة مراقبة عىل «الُقدرة أن
مؤيدي أن حني «يف أنه وتُضيف للغاية.» فاتًرا اإلنرتنت عرب الرأي عن التعبري مناخ
القومي، األمن عىل للحفاظ رضورية املراقبة بأنَّ يُجادلون الجماعية) (املراقبة برامج
أن يُمكن أنها الدراسة هذه تُظهر حيث والشفافية التدقيق من مزيٍد إىل حاجة فهناك
الديمقراطي» للخطاب األساس حَجر تُمثل التي األقليات نظر وجهات إسكات يف تُسهم

.(٢٠١٦ (ستويشيف،
وُمتَحدُّون ومغامرون، الجديدة، لألفكار ُمستكشفون بطبيعتهم الناس من كثري
وروَّاد، البيئة، عىل ومحافظون وباحثون، وليرباليون، وُمصِلُحون، بها، املعمول لآلراء
وتكنولوجي اجتماعي ل تحوُّ كلَّ املوهوبون األفراد هؤالء قاد لقد ومبتُكرون. وُمبدعون،
والالمبالية، امُلحافظة طبيعتنا تُثبِّط التي العوامل إنهم الحضارة. بداية منذ أسايس
التقدُّمية املجتمعات تعتمد اإلنسان. ق تفوُّ رحلة يف اإللهام ومصادر امُلستكشفون وهم
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وأكثر أكرب مستقبل نحو وقيادتنا إللهامنا األفراد هؤالء مثل عىل والديناميكية واملزدهرة
وِحكمة. جرأًة

ملحاوالت وسيتعرَّضون األشخاص هؤالء سيُنتَقى النانوقراطية، ظلِّ ففي ذلك، ومع
تُهدِّد يَقرتحونها التي التغيريات كانت إذا سيما ال بسهولة، عزيمتهم» «تثبيط إىل تهدف
املبارشة، للرقابة يخضُعوا لم لو حتى الراهن». «الوضع من كبرية استفادًة قون يُحقِّ من
يخضعوا أن من بدًال أنفسهم عىل الذاتية الرقابة ممارسة إىل الناس ُمعظم فسيميل
من بداية وامُلعارُضون، الرؤى وذوو اإلصالحيُّون يدفع ما غالبًا تاريخيٍّا، للُمراقبة.
يف باهًظا. ثمنًا مانديال ونيلسون كينج لوثر ومارتن جاليليو إىل وصوًال ويسوع سقراط
الذكاء سيتعرَّف إذ األساس، من بالفرصة الناس هؤالء مثل يَحظى لن النانوقراطية، ظلِّ
الفرصة لهم تُتاح أن قبل البداية من لإلسكات وسيَخضُعون ا، رسٍّ عليهم االصطناعي

مشكلة. أي إلثارة
ين، وامُلبرشِّ والليرباليني، الرؤى، وأصحاب الراديكاليِّني، من البرشي الجنس حرمان إن
األبيض، النمل من تالٍّ يُشبه وعاجز ُمعاق جنس سوى عنه ينتج لن وامُلغامرين وامُلبتِكرين
تقدُّمية أقلَّ سيكون كذلك ولكنه ومجتهًدا، ومنظًَّما ُمستقرٍّا يكون قد ُمجتمًعا. وليس
األعراف تتعاَرضمع التي التحذيرية واآلراء األصوات قمع إىل سيميل ألنه ومرونة، وإبداًعا
التهديدات تجنُّب عىل قدرًة أقلَّ نوُعنا سيكون اإلصالح. بغَرض تُجادل التي أو االجتماعية
قد ذلك ألنَّ — الوبائي م والتسمُّ املناخ تغريُّ مع الحال هو كما — الرئيسية الوجودية

الحاكمة. للنَُّخب الذاتية املصلحة تهديد إىل يؤدي
شديدة عقبٍة بوجود نذيًرا العاملية واملراقبة الكمية الكمبيوتر أجهزة ظهور يُشكل قد
املرحلة تلك يف البقاء عىل ُقدرة وأقل حكمًة أقلَّ نوًعا يخلُق مما البرشي، ر التطوُّ مسار يف
وقٍت أي من أكثر املحكِّ عىل الحياة قيد عىل البقاء فيها سيكون التي التاريخ من الدقيقة

.(٢٠١٦ (كريب، مىض

الثروة توزيع

ق وتُحقِّ ثراءً أكثر تُصبح اإلنسانية أن عىل العاَلم أنحاء جميع يف وافرة أدلة تُوجد حني يف
عرب بالتساوي ع توزَّ ال الثروة أن عىل أيًضا أدلة توجد ككل، أعىل معيشية مستويات
القول يقول كما أو الناس. من أقل مجموعٍة قبضة يف ترتكَّز وأنها الكثرية، املجتمعات
الدويل البنك يحتفظ نسبيٍّا. فقًرا، الفقراء ويزداد غنًى، األغنياء يَزداد القديم: املأثور
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٢٠١٥ب) الدويل، (البنك الدخل يف املساواة عَدم أو للمساواة وفًقا البلدان يصنف بمؤرشِّ
«أوكسفام» الدولية اإلغاثة منظمة تزُعم حني يف هذا املأثور، القول هذا لتأكيد يَميل ما وهو

ُسكَّانه. من فقط ٪١ سوى يَملُكها ال العالم ثروة نصف بأنَّ

خالل من عليها وحافظوا الضخمة ثرواتهم األثرياء األفراد هؤالء َولََّد لقد
ذلك يف بما ة، امُلهمَّ االقتصادية القطاعات من قليل عدٍد يف وأنشطتهم مصالحهم
يف العاملة الرشكات تُنفق الصحية. والرعاية األدوية وصناعة والتأمني التمويل
سياسٍة لخلق الضغط ممارسة عىل عام كلَّ الدوالرات ماليني القطاعات هذه
غزارة الضغط أنشطة أكثر ه تَُوجَّ أكرب. بشكٍل وتُعزِّزها مصالحها تحمي بيئية
توجيهها من بدَّ ال عامة موارد وهي والرضائب؛ بامليزانية امُلتعلقة املسائل عىل …
(هاردون، القوية. الضغط جماعات مصالح تعكس أْن ال كافة، السكَّان لصاِلح

(٢٠١٥

يف األرض كوكب عىل شخًصا ثمانون كان الربيطانية، «الجارديان» لصحيفة وفًقا
و٦٠٠ مليارات ثالثة يمتلكه ما مجموع من أكثر ثروة عىل يُسيطرون من هم ،٢٠١٤ عام
كريدي العاملي الثروة «تقرير وجاء .(٢٠١٥ (إليوت، فقًرا األكثر من شخص مليون
نصف عىل يُسيِطُرون السكان من ٪١ أن وهو ُمماثل، بتقديٍر ٢٠١٥ عام يف سويس»
كتابه يف .(٢٠١٥ للبحوث، سويس كريدي (معهد العالم يف األُرسية (املمتلكات) األصول
عَدم مستوى أنَّ بيكيتي توماس االقتصادي َ بنَيَّ والعرشين»، الحادي القرن يف املال «رأس
عقود، ثالثة ملدة بثباٍت ارتفع قد وأسرتاليا وبريطانيا الشمالية أمريكا يف الدخل يف املساواة
والثالثينيات العرشينيات يف عليه كان كما ليُصبح الوضع سيعود ٢٠١٠ عام بحلول وأنه
األعىل، الدخول أصحاب كان املتحدة، الواليات يف .(٢٠١٤ (بيكيتي، العرشين! القرن من
دخل من دوالرات خمسة كل من تقريبًا واحد دوالٍر عىل يسيطرون ،٪١ يُشكِّلُون والذين
ارتفعت .(٢٠١٠ عام بحلول ٪١٨ من يقُرب ما إىل ١٩٨٠ عام يف ٪٨ من (بزيادة الدولة
.٪١٢ إىل ٨ من كندا ة حصَّ نمت بينما ،٪١٥ إىل ٦ من املتحدة للمملكة الغنية الحصة
الديماجوجية والشخصيات امُلتطرِّفة السياسات صعود بعزو امُلعلقني من العديد سارع
الوطني. الرخاء من املتضائلة تهم ِحصَّ حول الناخبون بها يشُعر التي األمل خيبة إىل
العملية عىل للتأثري ثرواتهم األغنياء «يستخِدم تايمز»: «نيويورك صحيفة تقول كما إذ

.(٢٠١٤ (بورتر امتيازاتهم» عىل للحفاظ السياسية
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عامي بني العاملي االقتصادي للكساد السياسية للنتائج دراسة يف وزمالؤه ميان قدَّم
ترشيعي جموٍد إىل تؤدي الدخل يف املساواة عدم بأن القائلة ة الُحجَّ و٢٠٠٩ ٢٠٠٨
البلدان تُصبح سياسيٍّا، …» أنه، إىل ُمشريين ،(٢٠١٢ وآخرون، (ميان حكومي وتردُّد
يُقلِّل ما وهو ترشيعي، جمود ذلك عن وينتُج املالية. األزمات بعد وتجزئًة استقطابًا أكثر
ح يُوضِّ كما معنًى.» ذات كلية اقتصادية إصالحاٍت إىل األزمات تؤدي أن احتمالية من
الرتابط عىل أيًضا يؤثر ذلك فإنَّ االقتصاد، يف نوبل جائزة عىل الحائز ستيجليتز، جوزيف
غري نطاق عىل االجتماعي الظُّلم — الثالث الحقائق «هذه ستيجليتز: يقول األجيال. بني
السياسية اللحظة تصف — النَُّخب يف الثقة وفقدان الهائلة، املساواة وعدم مسبوق،
عليها. أيدينا نضْع لم إذا املشكلة حلِّ من نتمكَّن لن لكننا … عادل أمر وهو الراهنة،
شعورهم يف ون ُمحقُّ وهم األجيال، بني العدالة غياب يُدركون إنهم ذلك، يفعلون شبابنا

.(٢٠١٦ (ستيجليتز، بالغضب»
مباًرشا، تهديًدا املايل التفاوت يُمثِّل ال البرشي، والنوع الحضارة بقاء منظور من
متفاوتة بدرجاٍت تمرُّ وهي طويلة لفرتاٍت أمورها تدبَّرت قد امُلجتمعات ُمعظم إن بل
أعداده تجاوزت الذي البرشي، بالجنس األمر يتعلَّق عندما الدخل. يف املساواة عدم من
عدم ُقدرة يف القلق يكُمن يَتشاركونه، الذي للكوكب املحدودة الحدود بالفعل وَمطالبه
تعاوني ُجهد وجود احتماالت تقويض ثمَّ ومن االجتماعي؛ التماُسك تدمري عىل املساواة
األغنياء نُواجهها. التي امُلتعدِّدة الوجودية التهديدات مُلعالجة كُكلٍّ اإلنسانية فيه تُشارك
لحل إجراءات اتخاذ عرقلة ثمَّ ومن النقاش، مسار لتحويل جيدة وسيلة هي الفقراء، ضدَّ

الغذائي. األمن أو الكوكب تنظيف أو السالح، نزع أو املناخ، مسألة
الخالفات نشوب ويؤدي السيايس؛ املعرتك يف االنتخابات خسارة إىل االنقسام يؤدِّي
الفشل إىل الفريق روح إىل االفتقار ويؤدِّي عسكرية؛ هزيمٍة إىل وقواِتهم القادة بني
ما وعادة التجاري؛ األداء أو األوركسرتا ضعف االنسجام عدم يَعني بينما الريايض؛
وُمَصدَّقة معروفة الدروس هذه كل والُعنف. الوظيفي الخلل إىل العائلية الخالفات تُؤدِّي
للظلم الباهظ الثمن عن باستمراٍر البرش يتغاىض ذلك، ومع الحياة. مناحي جميع يف
التي املشرتكة املخاطر مع بالتعاُمل األمر يتعلق عندما االقتصادي االجتماعي واالنقسام

كنوع. نواجهها
املدى عىل ُمستدام بشكٍل واالزدهار البقاء يف نوُعنا ويَنجح الحضارة تبقى كي
تفرق التي الصدوع جميع لرأب رضوِريَّني والتعاون املشرتَك التفاُهم يُعتَرب الطويل،
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عاَلم يف العيش يُمكننا لن اقتصادية. أم دينية أم إثنية أم سياسيًة أكانت سواء بيننا،
وعَدم الفقر فجوات تقليص من تمكَّنَّا إذا إال البقاء البرشي لجنسنا يُمكن ولن ُمستدام،
قد كما أيديولوجية أو سياسية مسألة ليست وهي بالكامل. نَسدَّها لم إن هذا املساواة،
البرش تعلَّمه الذي الجماعية والِحكمة التعاون يف نفسه الدرس إنها بل الكثريون، يُجادل
باتِّحادنا مضت: سنة مليون ونصف مليون منذ األفريقية السافانا يف مرة ألول األوائل

نسقط. وبانقسامنا نصمد،
الفقراء وال األغنياء فال ُمشرتَك. وبقاء تعايُش قضية سوى املسألة هذه ليست
سيقتُل كما األثرياء سيَقتل امُلستدام غري والعاَلم الحضارة، انهيار حالة من سيَستفيُدون

بسواء. سواء املحرومني

فعله؟ علينا يِجب الذي ما

وُمغذياتها مياهها من ٪١٠٠ تدوير تُعيد بحيث العالم ُمدن تخطيط إعادة (١)
بنائها. ومواد ومعادنها

األول، املقام يف املدنيني والقادة العمرانيني امُلخطِّطني دور «يأتي التطبيق: كيفية
وتقنياتها معارفها املدن هذه تُشارك املستدامة». «املدن تطوير يف بالفعل الكثريون بدأ وقد
املدن يجعل ما عادًة أمر وهو اإلنرتنت؛ عرب العاَلم حول اآلخر مع منها كلٌّ وخرباتها
وما التدوير وإعادة والطاقة، واملياه، املناخ، مثل قضايا مع التعاُمل يف بكثرٍي الدول تَسبق
عىل افرتاضية مكتبة إنشاء هو فائدة األكثر ر التطوُّ يكون أن يُمكن األرجح، عىل ذلك. إىل
والتقنيات واألفكار الخطط جميع مشاركة خاللها من يُمكن اإلسكندرية»، «مكتبة غرار
كما العالم. أنحاء جميع يف املدن باقي مع البرص ملح يف الحرضية والحلول والنصائح
يُعترب وامُلغذِّيات املياه تدوير فإعادة وكذا، وامُلتخلفة. امُلتقدِّمة املدن بني الرشاكة ستُساعد

قصوى.» أولوية
الحيوانية الفريوسات ذلك يُجِرب حيث والربية امَلطرية الغابات تدمري عن التوقُّف (٢)

البرش. إىل اللجوء عىل
الجديدة األمراض بأن عامليَّني وتعليم وعي إىل ة ماسَّ حاجة ة «ثمَّ التطبيق: كيفية
الدوالرية مؤرشاتنا هو البيئات تلك ر يُدمِّ وما رة، امُلدمِّ البيئية النظم من عادة تنتج
لألوبئة، املتزايدة املخاطر تدفع التي هي املستهلك فاقتصاديات ثم، ومن كُمستهلكني.
والصناعات أخالقيٍّا امُللتزمة والرشكات الواعني امُلستهلكني خالل من حالٍّ تُقدِّم وبامِلثل
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الخرضاء واملساحات واملياه بة الرتُّ الستعادة الدولية الجهود تعزيز وكذا امُلستدامة.
األخرى واملنتَجات الغذائية للمنتجات أسعار مؤرشات بناء إىل باإلضافة وامُلحيطات.

الطبيعي.» املال رأس استثمار إعادة يُتيح بما املوارد عىل القائمة
عاملي ملجهود العلني والتمويل الجديدة. لألوبئة عاملية ُمبكِّر إنذار أنظمة إنشاء (٣)

جديدة. فريوسات ومضادات حيوية ُمضاداٍت تطوير إىل يهدف
ذلك عىل العاملية الطبية والهيئات العاملية ة الصحَّ منظَّمة «تَعمل التطبيق: كيفية
تُواجه التي البيئية لألنظمة صة ُمخصَّ تنبُّؤية بنُُظم ذلك يَقرتن أن يِجب ولكن بالفعل.

الجديدة.» األمراض ُمسبِّبات منها تَنتِرش أن ح امُلرجَّ من والتي شديدة، ضغوًطا
مُلسبِّبات العلمي التطوير وحظر امُلنقرضة. األوبئة مخزونات جميع تدمري (٤)

البرش. تُرضَّ أن يُمكن التي الجديدة األمراض
تماًما أسلحتها، نْزع املسلَّحة الدول رفض املسار هذا «يُعرِقل التطبيق: كيفية
مواطنيها سوى بذلك يُلِزمها أن يستطيع وال النووية. لألسلحة بالنسبة الحال هو كما

وناخبيها.»
وإال — العلمية األبحاث جميع عىل العامة والشفافية لألخالقيات مدوَّنة فرض (٥)
إنشاء عنها ينتُج أن يُحتَمل التي — الجنائية والعقوبات النرش ورْفض لالستبعاد تتعرَّض

الناس. بقتْل ذاتيٍّا قراراتها تتَِّخذ روبوتية أجهزة أو ُمستقل آيل ذكاء
ُمدوَّنة تفِرض أن العلمية صات التخصُّ لجميع الوقت حان «لقد التطبيق: كيفية
تُشكِّل أو رشيرة ألغراٍض الِعلم استخدام احتمالية لتقليل ممارسيها عىل لألخالقيات
هذا حول العاملية العلمية املؤتمرات يف املناقشات تبدأ أن بدَّ ال لذا، وجوديٍّا. وتهديًدا خطًرا

فوًرا.» األمر
ملجتمعاٍت الجماعية امُلراقبة حظر يف يتمثَّل اإلنسان حقوق من جديد حقٍّ إرساء (٦)
ألي ارتكابهم يف امُلشتَبَه غري األفراد عىل اللَّحد إىل امَلهد من البيانات جمع وتقييد بأكملها

جريمة.
ملنع الحاالت ُمعظم يف رضوريٍّا الدستوري اإلصالح «سيكون التطبيق: كيفية
عن البيانات تجميع من الرشكات ملنع أقوى خصوصية قوانني صياغة وكذا الحكومات،
لحثِّ رضوريٍّا والناخبني املواطنني موقف وسيكون استخدامها؛ وإساءة املواطنني جميع
هي عليها ة العامَّ والرقابة البيانات جمع بشأن الشفافية تُصبح أن يِجب العمل. هذا

للديمقراطية.» األساسية الركيزة
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أكثر بشكٍل البرشية الثروة توزيع وإعادة البلدان جميع يف الفقر عىل القضاء (٧)
خالل الحضارة عىل للحفاظ الرضوري االجتماعي التالُحم لتحقيق أسايس كُمتطلَّب عدالة

اإلطالق. عىل ياتها تَحدِّ أكرب فيها تواجه التي الفرتة
العاملي التخطيط يف بالفعل ُمتجذِّرة الفقر عىل القضاء فكرة «إنَّ التطبيق: كيفية
للحدود العابرة الرشكات إرشاك الرضوري من ولكن املستدامة»، التنمية «أهداف لحملة
لقد العاَلم. ثروة معظم يف اآلن تتحكَّم إنها حيث املهمة، هذه يف كامل بشكٍل الوطنية
مدفوًعا أرسع تقدٍُّم إحراز إىل تحتاج ولكنها بالفعل، املسألة هذه حول الحوارات بدأت

االنقسام.» بنا سيُوِقُعه ما لكل الوجودية باملخاطر بالوعي

فعله؟ يُمكنك الذي ما

التأثري عرب الِحكمة هذه شارك ثمَّ ومن بِحكمة؛ ُمشرتياتك جميع اخَرت استدامة. أكثر حياًة ِعش •
السوق. القتصاديات القوي

أمام املخاطر. ع توقُّ خالل من الحياة قيد عىل للبقاء القديم البرشي الفن ممارسة عىل تدرَّب •
امُلحتمَلة التهديدات بني وَميِّز ألحفادي؟» هذا يعني «ماذا نفسك اسأل قوية، جديدة تقنية كل

والُفَرص.
وِعلم االصطناعي الذكاء يف التقدُّم أوجه عن عالنيًة تكشف التي القوانني بسنِّ طاِلْب كناخٍب، •
التقنيات هذه جوانب من أيٍّ حول وعادل ُحر عام نقاٌش هناك يكون أن يُمكن بحيث النانو،

حظره. أو تقييده من بدَّ ال منها وأي حرٍّا، يكون أن يِجب القوية الجديدة
ذاتي. قرار عىل بناءً البرش تقتل أن يُمكن التي اآلالت ضدَّ أخالقيٍّا موقًفا اتَِّخذ •

بإصالح طاِلب استخدامها. وإساءة العاملية، واملراقبة البيانات جمع ضدَّ أخالقيٍّا موقًفا اتَّخذ •
س. التجسُّ من حريتك لحماية دستوري

من ويزيد األرض، كوكب عىل العبء سيُقلِّل البرشية للثروة عدًال األكثر التوزيع أنَّ افهم •
التهديدات ملواجهة الالزم االجتماعي التالُحم خ سرُيسِّ وكذا، للجميع. والوفرة السالم احتماالت
القانونية. العدالة وكذلك االجتماعية العدالة ادعم البرشي. والوجود للحضارة الرئيسية الوجودية
باملساحات ترض أو آخرين؛ أشخاًصا وتُفقر تستغلُّ رشكات يف حصًصا أو ُمنتَجاٍت تَشِرت ال •
عىل األثرياء تُكافئ ال عمالئها. عىل س تتجسَّ أو اإلنسان؛ لبقاء الالزمة املوارد أو املياه أو الخرضاء

األناني. سلوكهم
خياراتك خالل من ذلك وعزِّز معهم. تتعامل من كلِّ يف والعدالة واللياقة األخالق اشرتط •

السياسية. والديمقراطية االقتصادية
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هوامش

(1) Th e Andromeda Strain was a classic 1971 science fi ction movie.
http://www.imdb.com/title/tt0066769/.

(2) 1918 Flu Pandemic. History Channel. http://www.history.com/
topics/1918-flu-pandemic.

(3) See http://www.stopkillerrobots.org/2015/03/ccwexperts2015/.
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التاسع الفصل

الواهم) (اإلنسان لنفسه اخلادع

اختالق من اإلنسان تمكني عىل رائعة بقدرة يتمتَّع د ُمعقَّ عضٌو اإلنسان دماغ إنَّ
كان. مهما اعتقاَده، يُريد ما اعتقاد يف لالستمرار األسباب

فولتري

بمقاطعة أبيكس، لجبل الوعرة بالجوانب الطائرات عرشات اصطدمت السنني، مرِّ عىل
القاسم فإنَّ لذلك، امُلسبِّبة العوامل من العديد تُوجد أنه حني يف الربيطانية. كولومبيا
ُمنخفض ارتفاٍع عىل تُحلِّق التي الطائرات طياري أن هو الحوادث هذه بني املشرتك
طائراتهم، ارتفاع من الواقع يف أعىل طبيعية مساحٍة وسط ُمحاَرصين أنفسهم وجدوا
مارك املحيل الطريان ُمعلِّم قال عليه. تبدو ا ممَّ أكرب بصورٍة االنحدار شديدة وُمنحدرات
دوراتنا من واحدٍة يف بالذات املنطقة هذه نستخِدم «إننا ميل»: آند «جلوب لصحيفة هوملز
الجبال هذه انحدار أنَّ للعيان يظهر البرصي. الوهم لطالبنا لنُبني الجبلية التدريبية
وأضاف .(٢٠١٠ يوسف، ٢٠١٠؛ (ثيودور، االنحدار» شديدة الواقع يف ولكنها بسيط،
ظانٍّا بسهولٍة تُخدَع أن «يُمكنك أنه يريوود بيل الكندي» النقل سالمة «مجلس يف ق امُلحقِّ
العودة» فيها يُمكنك ال نقطة إىل ستِصل الواقع. يف هي كما ُمرتفعة ليست التضاريس أن

.(٢٠١٠ (ثيودور،
أمامهم الطريق أن برصي، َوهٍم عن نتج خاطئ اعتقاٍد نتيجة الطيَّارون مات ربما
َشبيه قتل ما هو ربما «االعتقاد»، هذا مثل البرشي. التاريخ عرب شائعة قصة وهي آمن،
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(انظر سنة مليون ونصف مليون قبل الفهد لهجوم ضحيًة وقع الذي الشاب البرش
للُمعتقدات يمكن األوسع، النطاق عىل الحني. ذلك منذ غريه والكثري والكثري األول)، الفصل

للحضارة. قاتلًة تكون أن كذلك الخاطئة
ولكن، بأعيُنهم. يرون إنهم معظمهم سيقول األشياء، يَرون كيف الناس سألت إذا
ن تتكوَّ أعيُننا أن الِعلم عَرف لطاَلما صحيح. غري فهذا الشائعة، املفاهيم من الكثري مثل
نراها التي الفعلية الصورة وأن وتُعالجه، الضوء تجمع صة ُمتخصِّ عصبية خاليا من
املعلومات. حزم من يحىص وال يُعدُّ ال عدٍد خالل من الدماغ يف األمر واقع يف ع تَُجمَّ
للخطأ ُعرضًة الدماغ يكون وبالطبع، العني. وليس «يرى»، الذي هو فالدماغ ثم، ومن

الصور. تلك يبني عندما السابقة بتجاربه ة بشدَّ ويتأثَّر امُلضلِّلة، وللمعلومات
أو حار جاف طريق عىل املاء من بُقعٍة ُرؤية وهو مألوف، برصي خداع هو الرساب
ويُمكنه موجوًدا، يكون ال ربما املاء أن «يعرف» الدماغ حتى قْفر. صحراوي مشهٍد عىل
التي الضوئية املوجات تفسري عىل يُرصُّ يزال ال ولكنه منه، االقرتاب عرب ذلك من التأكُّد
املاء رؤية عىل اعتياًدا أكثر لكونه ربما وهذا حقيقية، كانت أنها لو كما العني جمعتْها
االختبارات من العديد توجد يَُهلِوس. أو عطشان امُلشاهد ألنَّ أو الالمع، الهواء رؤية من
وهذا وهمية، صوٍر خلق أو زائفة ُصَوٍر إنتاج عىل الدماغ قدرة ح تُوضِّ التي الساحرة
التاسع القرن يف َع اخُرتِ الذي الدوَّار الُقرص أو كانيزا، ومثلث الالمتناهي إيرش ُسلَّم ِمثل
املعروف القول إىل تُفيض السابقة األمثلة هذه كل قفص.1 يف طائًرا يُشبه والذي عرش
الذي التفسري لسوء ُعرضة نا حواسِّ فباقي وبامِلثل، تبدو.» كما دائًما ليست «األشياء أن،
تكون قد لكنها ُممتعة، األوهام للنظر. لفتًا أقلَّ بصورٍة تكون ولكنها الدماغ، فيه يتسبَّب
من بريطانيون باحثون حذَّر املثال، سبيل عىل العرشين، القرن تسعينيَّات يف أيًضا. ُمميتة
طُرق يَعُربون وهم طفًال خمسني حوايل مقتل يف يتسبَّب األرجح عىل كان برصي خداٍع
ق التدفُّ السائقون بها يفرس التي الطريقة إىل ذلك يرجع وكان عام. كل املتحدة اململكة
اعتاد الطريق. طول عىل برسعٍة سياراتهم تتحرَّك بينما أدمغتهم إىل يِصل الذي البرصي
للسائق يُتيح مما رؤيته، ع يُتوقَّ ما هو وهذا الطريق يعُربون الباِلغني رؤية عىل الدماغ
يرى عندما ذلك، ومع العادية. الظروف يف السيارة فرامل عىل للضغط الكايف الوقت
عه يَتوقَّ ا ممَّ بكثري أقَرُب أنهم يعني األصغر حجمهم فإن األطفال، من العابرين أنَّ السائق
نتيجة األطفال يموت وهكذا، .(١٩٩٤ (هامر، الباِلغني رؤية عىل اعتاد الذي السائق دماغ

السيارة. لسائق الخاطئ للُمعتقد
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الحايل لعاَلِمنا مناسبًا تشبيًها الجوية والحوادث الطُرق حوادث حاالت تُعتَرب
الكارثية واألزمات بل الُكربى، الوجودية األزمات نحو ُمرسًعا بها يسري التي وللطريقة
ُمضلَّلون أنَّنا إىل يرجع قد وهذا امُلحتَمل، الخطر ككل البرشية تدرك أن دون امُلحتَملة،
ُمعتقداتنا ألُطر وكذا بالسكان، اكتظاًظا وأقلَّ واستقراًرا أمانًا أكثر لعاَلٍم السابقة بالتجربة
بشكٍل فخورين جعلتنا هيمنة اآلن؛ حتى النجاح شديدة هيَمنًة لنا قت حقَّ (التي امُلرتاكمة

لتجاهلها. أو التهديدات تلك شأن من للتقليل تدفعنا التي فيه) ُمباَلٍغ
به تُخربه ما خالل من ليس حوله، من بالعاَلم الخاصة تصوراته الدماغ يُشكل
من يتعلَّمه ما أو سابقة تجربٍة من يتذكَّره مما وكذلك بل فحْسب، الحسية أعضاؤنا
نتعثَّر الدماغ يرتُكنا أن من بدًال كافية، غري ية الحسِّ البيانات تكون عندما اها. تلقَّ معلومٍة
صورة أو تخمني أفضل أو بدليل، مدعمة غري نظٍر وجهة يُشكِّل الخطر، مواجهة يف
هو هذا أُخرى. إجراءاٍت أي اتِّخاذ أو الفرار أو بالقتال لنا يَسمح مما للحالة خيالية
عىل َمبني غري أو كافية غري معلومات عىل َمبني رسيع تقييم وهو «اعتقاًدا»، يه نُسمِّ ما
الخربات من أساٍس عىل شديدة بقوٍة يرتكز ما عادًة ولكنه اإلطالق، عىل معلوماٍت أي
كثريًا بامِلثل، ولكنه كنوع، وجودنا مرِّ عىل مرات عدَّة ذلك أنقذنا لقد التدريب. أو امُلكتسبة

ويقتُلنا. يُخطئ ما
يف طريقنا شقِّ من يُمكِّننا ألنه وذلك أسايس؛ يشء إنه بل جيد، يشء االعتقاد إنَّ
بها. كاملة معرفة لَدينا يكون أن دون برسعة، املخاطر وتاليف الُفَرص واستغالل الحياة
رسيعة قراراٍت اتخاذ من تُمكِّننا ِبنية أو صورًة ويبني الفراغات، دماغنا يمأل ببساطة،
بتِقنية االعتقاد مقارنة يُمكن بالفعل. حوَلنا يدور ما حول كافية تفاصيل دون ف والترصُّ
الخيال أفالم يف امُلستخَدمة الكمبيوتر) بواسطة إنشاؤها يتمُّ التي (الصور آي جي اليس
قليل عدٍد سوى يُوَجد ال حيث رينجز)؛ أوف (كينج الخواتم» «سيد فيلم مثل امللحميَّة،
صورة إال هو ما بها امُلحيط املشهد يكون بينما «الحقيقية»، الشخصيات أو العنارص من
أكثر بدماٍغ يتمتَُّعون الذين البرش إنَّ الحاسوبية. والفوتونات اإللكرتونات رسمتْها رائعة
تفصيًال، أكثر ِبنياٍت إقامة عىل قادرين يكونون قد األخرى، القطيع حيوانات من تعقيًدا
املناسب الوقت يف ف والترصُّ امُلستقبَلية األحداث ر تصوُّ عىل الثمينة القدرة ذلك يف بما
ُسكَّان من غرينا عن ميَّزتنا التي هي الفريدة الُقدرة هذه ولعلَّ املخاطر. من أنفسنا إلنقاذ
للعاَلم أفضل صورة أذهاننا يف لَدينا كانت فقد أكثر. أو سنة مليون قبل األفريقية السافانا
االجتماعية الحيوانات باقي عن معها، التعاُمل وكيفية ومخاطره عمله، وكيفية حولنا، من
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الذي ذلك من واقعية أكثر يكن لم التجريبي أساسها أنَّ من الرغم عىل وهذا األُخرى،
الظباء. أو الرُّبَّاح ِقرد أو الربي الكْلب يَمتلُكه

البسيط الشكل هذا ارتقى سيبيان)، (هومو الحكيم اإلنسان حالة ففي ذلك، ومع
ِمحوريٍّا أصبح يشءٍ إىل ارتقى قد الواقع، يف وروعة. تعقيًدا أكثر يشءٍ إىل االعتقاد من
الجماعية. تجربتنا من انبثق الذي امُلنظَّم، اإليمان وهو أال بالعاَلم، وعالقتها لحضارتنا
أراٍض يف ع والتوسُّ جديدة، آفاٍق لعبور واإللهام الشجاعة االعتقاد من الشكل هذا أعطانا
عىل واالبتكار جديدة اجتماعية سات مؤسَّ إنشاء وتجربة جديدة، أفكاٍر واختبار جديدة،
العرصالحجري يف عاِلقني ستجعلنا كانت ربما وحَدها نا حواسَّ أن حني يف التِّقني، املستوى
ما شيئًا بأن «القبول بأنه: االعتقاد اإلنجليزية» للغة أكسفورد «قاموس يُعرِّف القديم.
لنستعِرض .(٢٠١٦ أكسفورد، (قواميس دليل» بدون … وخاصة صحيح، أو موجود
أنه نُصدِّق أن نخَرت لم ما آخر، فرٍد أيِّ من أقوى ليس امللك ذلك: عىل التالينَي امِلثاَلني
امُلنبثق االجتماعي والنظام ُسلطته، امللك يمنح الذي هو الجمعي اعتقادنا أن إال كذلك؛
أن نخَرت لم ما النحاس، من قطعة قيمة تفوق ال الفعلية قيمتها الذهب، من والقطعة منه.
البرشي العقل إنه بل منهما، أليٍّ تجريبي دليل يُوَجد ال امِلثالني، ِكال يف أْقيَم. أنها نُصدِّق
هذه من نُِسَجت لقد لها. وفًقا ف نترصَّ التي «الواقعية» الصفة عليهما يُضفي الذي
الدين، السياسة، التعقيد. والشديد الحديث ُمجتمعنا ِبنية التوافقية البسيطة الروايات
والسالم، الحرب امُلسبقة، وأحكامنا وكرهنا ُحبُّنا االجتماعي، نظامنا النقدي، نظامنا
اإلنساني، االعتقاد عىل مبنية األشياء هذه كل احتياجاتنا، تلبية عىل األرض لقدرة وفهمنا

املوضوعي. االختبار وإلعادة لالختبار قابلة حقائق عىل األحيان، من القليل ويف
اإليمان إىل الظاهرية الحقيقة ينقل فلم للخطأ، امُلعرَّضة نا حواسِّ عن النظر برصف
مستًوى أيِّ وإىل مًدى أيٍّ إىل وانُظُروا املاضية، قرون الثالثة أو القرنني يف الِعلم سوى
خالل من وجودنا، زمن من ٪٠٫٠٣ سوى تُشكِّل ال ا جدٍّ قصرية فرتٍة يف اإلنسانية ارتقت
من اإليمان. عىل مبنية عاملية نظرٍة إىل َرت تطوَّ التي امُلختربة األدلة هذه مثل إضافة
(مثل الطريان للبعض يُمكن أنه يَعتقدون كانوا السابقة العصور يف الناس أنَّ امُلمكن
والرياضيات للِعلم األمر احتاج ولكن الطائرين)، اإلنكا رجال أو حرة السَّ أو إيكاروس
إنَّ جوٍّا. االنتقال مرحلة إىل لنِصل امُلختَربة األدلة من ولقاعدة والهندسة املعادن وِعلم
ُمِنحت إحداهما أنَّ هو سنة ألَفي قبل الرومانية والحضارة الحديثة الحضارة بني الفرق
عنها؛ موثوقية أكثر اعتقاداٍت إىل تِصل جعلتها العاَلم طبيعة حول موثوقية أكثر حقائق
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تتمتَّعان كانتا كلتيهما أن من الرغم عىل وهذا معها، للتعاُمل أفضل تقنياٍت إىل ثمَّ ومن
القرن اقتصادات بني الرئييس الفرق يَكُمن دقيقة. واجتماعية ودينية سياسية بهياكل
وتستِند بالِعلم مدعومة األخري اقتصادات أن يف والعرشين الحادي والقرن عرش الثامن
وضخم قوي ُمحرِّك ببناء ُقمنا العاملي، الِعلمي املرشوع يف واليوم، ُمختربة.2 حقائق إىل
رؤيتنا تُسِقُط، حتى أو تتحدَّى، الغاِلب يف التي األدلة، من املزيد الكتشاف ص ُمخصَّ

«التقدُّم». باسم عادًة الحالة هذه إىل نُشري للعاَلم. السابقة
مُلستقبل الحاِسمة املخاطر من رئيسية فئاٍت عرش الكتاب هذا يف استكشفنا لقد
األدلة من ُمتزايد جبٍل عىل مبني املخاطر هذه من واحد وكل نوعنا. وملستقبل الحضارة
منها ق التحقُّ وإعادة جميًعا إثباتها يُمكن والتي عقود، مدى عىل َعت ُجمِّ التي املوضوعية
املخاطر هذه من أي يُبنى ال البرشي، السلوك جوانب من للعديد وخالًفا ُمستقل. بشكٍل
منها ق والتحقُّ قياسها يُمكن أشياء عىل جميعها تستِند إذ وحَده، االعتقاد عىل الوجودية
سلوك عىل هائل بشكٍل القوية االعتقاد عادة تؤثر ذلك، من الرغم وعىل ُمستقل. بشكٍل
ا ممَّ أكثر بها يَثُقون يزالون ال الناس من العديد أنَّ لدرجة اإلنسانية وسياسته اإلنسان
درايٍة عىل الواقع، يف كانوا، إذا (هذا أعيُنهم أمام والواضحة املرتاكمة باألدلَّة يثقون

األدلة). تلك بتفاصيل
يف لإلثبات قابلة وغري ُمثبتة غري بأشياء الشديد الوثوق خالل من تماًما املمكن من
امُلتعلقة موثوقية األكثر لألدلَّة املناسبة القيمة إعطاء يف نفشل أن التاريخي، املنعطف هذا
الواضحة املخاطر َفهم يف كنوع، نفشل، أن يُمكن ثمَّ ومن كنوع. نواجهها التي باملخاطر
التي العقلية العملية — االعتقاد سيُصبح الطريقة، وبهذه بنا. تُحيط التي والحارضة
عىل ويُساعدنا يَحمينا أن يِجب الذي — الرائعة البرشية الهيمنة من الكثري عليها بُنيت
«خاطئة»، معتقداتنا ألن ليس وهذا سيُهلُكنا. الذي القاتل والخطأ الضعف نقطة النهوض،
وموارده وملوَّث ُمكتظٍّ عاَلم ويف لوْضعنا، كامَلني غري وَفهٍم بمعرفٍة تُزوُِّدنا ألنها فقط بل
إطاًرا امُلعتقدات هذه ر تُوفِّ ال قد االنهيار، شفا عىل الرئيسية الطبيعية وأنظمته ُمستنَزفة

ُمستقبلنا. وضمان لتقييم يكفي بما به موثوًقا
كبار معتقدات وخاصة — اإلنسانية املعتقدات ُمعظم أن هو األسايس اآلخر والعامل
عىل بناءً املادية مطالبنا حجم وعىل وللسكان، للعاَلم، تاريخية نظرٍة عىل تقوم — السن
اآلونة يف البرش أعداد أصبحت شبابًا. كانوا عندما عقود عدَّة قبل قائًما كان الذي الوضع
بشكٍل عاملنا تغريُّ مدى ببساطة يُدركوا لم الناس معظم أنَّ لدرجة ا جدٍّ ضخمة األخرية
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ُمستداًما، األرجح عىل كان عاَلم من العاَلم تغريَّ إذ واحد؛ فرد عمر عن يقلُّ زمٍن يف كبري
اإلطالق. عىل ُمستداًما ليس آَخر إىل

مساعدة إما يمكنها التي امُلعتقدات من رئيسية فئات أربع سنتناول الفصل، هذا يف
أي أو ُمْعتََقد بأي لالستخفاف نية أي لديَّ ليست اإلنسان. بقاء وراء السبب عرقلة أو
األعظم. الصاِلح منها معتقد كلُّ يخُدم أن يمكن كيف إلبراز بل النتقاده، أو مؤمن شخٍص

املال

٥٠٠٠ نحو قبل موجودة تكن لم سلعة وهي املال، يف االعتقاد عىل قائم الحديث العالم إن
يف الناس ُمعظم فإنَّ ذلك، ومع البعيد. املستقبل يف موجودًة تكون لن األرجح وعىل سنة،
أو توافقيٍّ اعتقاٍد مجرَّد كونها من بدًال حقيقية، األموال كانت لو كما فون يترصَّ الواقع
قيمة له املال «إنَّ «إنفستوبيديا»، موقع يف بيتي أندرو يقول كما الناس. بني ثقة رباط
ومع .(٢٠١٥ (بيتي، للدفع» كوسيلٍة به سيَقبلُون الجميع أن يعرفون الجميع ألن فقط
لو كما ويحرتمونها الحقيقية، غري املادة هذه «كسب» ل حياتهم الكثريون يُكرِّس ذلك،

الروماني). العرص خالل بالفعل عليه الوضع كان ما (وهو اآللهة من إلًها كانت
مجتمعات كانت فقد والفعالية، التسهيل أجل من ُصنعت حرضية فكرًة املال يُعترب
من السنني من اآلالف لعرشات بدونه تعيش الزراعية واملجتمعات الثمار وجمع الصيد
الصغرية الفضية السبائك تُستخَدم كانت السلع. مقايضة أو تباُدل أو الهدايا منح خالل
البابيل امللك وضع كما امليالد، قبل سنة آالف ثالثة نحو قبل الرافدين بالد مدن يف
بني الْرصف أسعار لتوحيد تجاريٍّا قانونًا امليالد قبل ١٧٦٠ عام يف حمورابي (العراقي)
الصينية زو ساللة وأنتجت العادلة. التجارية وامُلمارسات والعقود والديون املختلفة لع السِّ
عام يف تركيا، يف ليديا، مملكة تلتْها امليالد، قبل ١٠٠٠ عام يف معدنية عملة أول الحاكمة
اليوم عالم يف أما .(٢٠١٥ عام يف ويكيبيديا موقع نرش كما املال، (تاريخ امليالد قبل ٦٠٠
موجودة العاَلم ُعملة من ٪٩٥ إىل ٩٠ من حوايل أن فيُعتَقد باإلنرتنت، املربوط اإللكرتوني
إلكرتونات مجرد أي ،(٢٠١٥ سوامي، ٢٠١٥؛ (جرابيانوسكي، رقمي شكٍل يف فقط
التباُدل ونظام املرصيف النظام حواسيب يف — «صلبة» ذرَّات شكل يف حتى وليس —
٢٠١٢ عام يف حدث ما غرار عىل يكفي، بما ضخمة شمسية لعاصفٍة يمكن الدويل.
أجهزة وتحرق العاَلم يف الطاقة شبكات انهيار يف تتسبَّب أن ،(٢٠١٤ (أنطوني، و١٨٥٩
ما العلماء، يَفرتض كما وهو، النطاق، واسعة مغناطيسية صدمٍة بموجة الكمبيوتر
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أهميته تقلُّ يشءٍ يف — األقل عىل تها سجالَّ أو — أموالنا معظم اختفاء يف بدوره سيتسبَّب
الوقت من لفرتٍة ولكن إنشاؤها، سيُعاد البورصة أن يف شك ال الدخان. من سحابٍة عن
األرجح عىل أنه إال الحدث، هذا مثل َروع من الرغم وعىل ذلك، ومع امُلطلقة. الفوىض ستعمُّ
هائل بشكٍل ُمزعًجا يكون قد أنه من الرغم عىل وهذا النوع، أو الحضارة د يُهدِّ حدثًا ليس
وأزمات األمراض وتفيشِّ واملجاعات الغذائي الذُّعر مثل أُخرى جانبية آثاٍر إىل يؤدِّي وقد

الحكومات. وفَشل الطاقة
الخيال وليد كونه أنه، حقيقة يف املال من البرشية عىل الحقيقي الخطر يتمثَّل
لرشاء يُستخَدم فهو ذلك، ومع محدود. وغري ُمطَلق النظرية، الناحية من فهو البرشي،
واألسماك والغابات واملياه الرتبة مثل املحدودة، األشياء تدمري أو تلويث أو استنفاد أو

األرض. ومناخ الطاقة ومصادر املعادن وبعض الربية والحياة
لعدد املمكن من كان فقد ا. مهمٍّ أمًرا هذا يكن لم قرن، نصف حتى أو قرن، قبل
يتخيَّلوا أن يعيشونها كانوا التي بساطة األكثر وللحياة بكثري، أقل كان الذي العالم سكان
جامًحا خيالهم أصبح عندما ولكن احتياجاتهم. لتلبية الوفري املال من يرغبونه ما كل
وهو األشياء، قيمة حول العام لإلجماع الرقيق النسيج البادية املخاطر مزَّقت اليشء، بعض
تُعرفان اللتني االقتصاديتني اعتني الفقَّ من كلٍّ انفجار مثل تصحيحية، إجراءات تاله ما
اإلنجليزية الجنوبي البحر رشكة وفقاعة ،(٢٠٠٦ (وود، التوليب» «هوس فقاعة باسم
عىل العاملية املالية األزمة وعملت سرتيت، وول بورصة وانهيار بريتانيكا)، (موسوعة
الجمهور فهم مع يتماىش الذي املستوى إىل الثمينة األغراض من وغريها األموال إعادة

ييل: كما العاملية املالية األزمة «إيكونوميست» مجلة وصفت الحقيقية. لقيمتها

هو وضوًحا، أكثرها متعدِّدة، أسباب العاملية] [املالية لألزمة كان أنه الواضح من
أنهم ادَّعوا الذين الطائش، األنجلو-ساكسوني النوع وخاصة أنفسهم، امُلمولون
فقدوا وببساطة الواقع يف أنهم حني يف املخاطر، من للتخلُّص طريقًة وجدوا
األخرى الرقابية والجهات املركزيون املرصفيُّون ل يتحمَّ وكذا بها. إحساسهم
االقتصادية الخلفية كانت كما الحماقات؛ بهذه سمحوا من هم ألنهم أيًضا؛ اللَّوم
والنمو امُلنخِفض م التضخُّ — العظيم» «االعتدال سنوات إن أيًضا. ُمهمة الكلية
امُلجازفة. يف والرغبة النفس عن بالرضا الشعور من كالٍّ عزَّزت — امُلستقر
تُشري كما العاملية. الفائدة أسعار انخفاض إىل آسيا يف امُلدَّخرات» «وفرة وأدَّت
املال أسواق يف بجشٍع اقرتَضت التي األوروبية، البنوك تورُّط إىل األبحاث بعض
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اجتمَعت خادعة. مالية أوراٍق لرشاء األموال واستَخدَمت األزمة قبل األمريكية
أقلَّ عامًلا أصبح قد أنه بدا فيما الدَّين زيادة وعزَّزت مًعا العوامل هذه كل

(٢٠١٣ «إيكونوميست»، (مجلة ُمخاطرة.

اإلقراض من «فيضان ب العاملية املالية األزمة بدأت «إيكونوميست»، مجلة تقول كما
من األموال بصنع وامُلقرضون البنوك قامت ببساطة، أمريكا.» يف املسئول غري العقاري
عندما خاصة «ديونهم»، سداد من وقتها يتمكَّنُوا لم الذين املساكن ُمشرتي إلقراض العدم
عىل (املبنية القيمة عديمة القروض هذه َعت ُجمِّ ثم االنخفاض. يف املساكن أسعار بدأت
وعندما يشرتونه، كانوا الذي ما يعرفوا لم أشخاٍص إىل وبيعت ات مشتقَّ يف وهمية) أموال
املفارقة ومن املتتالية. اإلخفاقات من لسلسلٍة العنان ذلك أطلق قيمتها، يف الثقة تضاءلت
نفسه اليشء بفعل األمريكي الفيدرايل االحتياطي نظام يد عىل تدريجيٍّا حلَّت قد األزمة أن
التي الثقة لرتسيخ أيًضا العدم من الجديدة األموال من فيضانًا صنع إذ كبري؛ حدٍّ إىل
الذي األنيق امُلصطلح ثوب املايل االحتيال هذا وإلباس البنوك، وإنقاذ تداعت قد كانت
دوالر تريليون ٣٫٥ األمريكية النقد هيئات و«استحدثت» الكمي». «التيسري باسم يُعَرف
ُشكِّلت قد «إذن، ليمتد»: «نيوز موقع أفاد كما الطريقة، بهذه العَدم من إضايف أمريكي
ذلك ولكن العدم. من االقتصاد يف الحكومة تها ضخَّ التي أمريكي دوالر تريليون ٣٫٥ ال
الصناعة ديون لرشاء استُخِدم فقد فحْسب، العاديني امُلستهلكني جيوب إىل يذهب لم املال
إلعطاء الثقة ومنَحها البنوك عزَّز ا ممَّ البنوك احتياطيات إىل األموال وذهبت املرصفية.
للبنوك السماح هو البديل الخيار كان ببطء. بالتقدم لالقتصاد سمح ما وهو القروض،
(نيوز اقتصاديٍّا» انكماًشا األساس يف يُعدُّ والذي االنكماش، إىل يُؤدِّي قد مما باالنهيار
عن الناتج الخيايل الدَّين إللغاء امُلستحَدثة األموال استُخدمت ثم ومن .(٢٠١٤ ليمتد،
برمته. األمر هذا حدوث كيفية حول مرتبًكا كان الشعب أنَّ عَجَب ال لذا الخيالية، األموال
فإن أيًضا، البرشي النوع وربما الحضارة، بقاء تتحدَّى التي بالقضايا يتعلَّق فيما
تبذُلها التي الحثيثة الجهود من الرغم عىل — املال أنَّ حقيقة هو القضايا هذه أهم أحد
غالبًا أنه حني يف النظرية، الناحية من محدود غري — إمداده عىل للسيطرة املركزية البنوك
والهواء واملاء بة الرتُّ مثل املحدودة، األشياء إتالف أو استغالل أو الستخراج يُستخَدم ما
الرشائية القوة بني التعاُرض هذا إن واألخشاب. الربية والحياة واألسمدة واملعادن والطاقة
السكانية الزيادة عن الناجم املادية، السلع لعْرض امُلتزايدة واملحدودية نظريٍّا الالمحدودة
اآلن البرشية االقتصادية األنشطة تُلحقه الذي الرضر عن املسئول هو املقيد، غري والطلب
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الوسيلة هو املال وصحتنا. الحيوي واملحيط املناخ مثل األرض، لكوكب الطبيعية بالنظم
عىل األفضل املعيشية األنماط عىل البرش من الغفرية األعداد هذه طلب بها يضغط التي
واالستغالل االستخدام يف اإلفراط إىل تدفعنا التي اإلشارات املال يُرِسل محدود. كوكٍب

والتلوث.
النادرة؛ السلع أسعار رفع إىل تؤدي الندرة بأن التقليديون االقتصاديون يجادل
هو االقتصاد ضعف نقاط أحد ولكن أخرى، بدائل وخلق استهالكها ترشيد ثمَّ ومن
الرتبة، تدهور مثل ألشياء الحقيقية التكاليف تجاهل) أو تفسري (عدم «تنحية» إىل ميله
العرص مناخ وانقراض الطبيعية، املساحات وتدهور األنواع، وفقدان واملاء، الهواء وتلوث
القادمة الشابة األجيال وتسميم واألوبئة، الالجئني، وتدفق والحرب، الحديث، الهولوسيني
إال موجودة. غري كانت لو كما جانبًا، ببساطة األشياء هذه االقتصاد ي يُنحِّ البرش. من
عىل التقليدي املثال يُعترب نقدية. بإشارات مدفوعة جوهرها، يف املخاطر، هذه كل أن
كبريًا عبئًا املحدودة غري البرشية املطالب تُشكِّل حيث املشاع»، «تراجيديا هو «التنحية»
وهو تدمريها، إىل األمر بها ويَنتهي املياه) (أو األرض من ومشرتكة محدودة مساحة عىل
من كلٌّ ويُحذِّر الكوكب. مستوى عىل اآلن يحدث أنه امُلعلِّقني من الكثري يَعتِرب حَدث
ألنَّ وهذا استثنائية، بصورة صعٌب األحداث هذه تصحيح أن من وإيرليش داسجوبتا
ال ولكنَّنا نُنفق، فنحن .(٢٠١٣ وإيرليش، (داسجوبتا ذاتيٍّا تصحيحها يف يفشل السوق

التكاليف. نحسب
شديدة نفسه الوقت ويف التنافسية، شديدة كائنات البرش نحن أننا يف املفارقة تكُمن
يف بما تقريبًا، يشء أي ق يتحقَّ ال الواقع، ويف لوجودنا. أسايس الجانبني وكال التعاون؛
طبيعتنا إىل أكرب بصورة األوىل وَهيْمنتنا بقاؤنا يرجع ربما تعاون. بدون املنافسة، ذلك
ومع املاضية، سنة املائتي يف ذلك، ومع التنافيس. طابعنا إىل يعود مما أكثر التعاونية
كبري)، حدٍّ إىل السابق يف نقدية غري كانت (التي املجتمعات يف مسيطر كعامل املال صعود
الحارض الوقت يف بالفعل املحرك الرئييس العامل وهو السائد، هو التنافيس العنرص أصبح
وكما والصني. املتحدة الواليات وهما أال الالعبني؛ أكرب ذلك يف بما العاملي، االقتصاد يف
ما وهو املجتمعات، جميع يف والفقراء األغنياء بني الفجوة اتساع إىل هذا يُؤدِّي رأينا،
نعمل أن القصوى األهمية فِمن لذلك الجماعي. لبقائنا الالزم التعاون يقوِّض أن يُمكن
ما وهو والتعاون؛ التناُفس بني ما وُمعتقداتنا، سلوكياتنا تواُزن إعادة عىل البرش نحن

التايل. الفصل يف تحقيقه كيفية سنَتناول
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عقبًة يِقف الحياة» يف الرئييس الهدف هو «املال بأن الشائع فاالعتقاد ثمَّ ومن
والتغلُّب املستقبيل لوجودنا الفعلية التهديدات مع التعاُمل عىل وُقدرتنا اإلنسانية بني
فيه نعيش الذي املكان استغالل يف اإلفراط إىل هنا تُوجِّ النقدية اإلشارات أن وطاملا عليها.
وضع للغاية الصعب من فسيكون به، األرضار وإلحاق معه والتنافس وتخريبه وتدمريه
الفطرة تُخربنا املوارد. واستخدام تدوير وتُعيد ُفِقَد ما وتُعيد وتَحمي تحفظ أخرى أنظمة
كنوع، ُمستقبلنا وعىل عليها، والحفاظ عليها نعيش التي األرض بحماية والحكمة السليمة
اإلنسانية إيمان يُعترب باختصار، العكس. إىل املدى قصرية والنظرة املال، يقودنا بينما

مقلق. أمر وهذا الذات، عىل الحفاظ غريزة من أقوى باملال الحديثة
كما «الرأسمالية» عىل اللوم إلقاء أو «جشًعا» باعتباره ذلك رفض ا جدٍّ السهل من
لم واالقتصادية السياسية الفلسفات حول والجَدل اللوم، إلقاء أن حني يف البعض، يفعل
نظامنا أو املال إلغاء فإن وبامِلثل، املايض. يف البرشية املشكالت مُلعظم دائمة حلوًال ر يُوفِّ
ال اآلن حتى وهو بذلك، القيام إىل يَميل املجتمع كان ولو حتى يشء، أي يحلَّ لن النقدي
املناخ» مقابل الرأسمالية يشء: كل يغري «هذا كتابها يف كالين ناعومي تؤيد لذلك. يَميل
وتقول املال. قبل للمناخ األولوية إيالء عىل يقوم وواٍع بديل نهٍج اتباع (٢٠١٤ (كالين،
أن يُمكن حقيقية.» كوكبية طوارئ حالة أنه عىل معه التعاُمل تمَّ «إذا املناخ تغري إنَّ
القايس الطقس من أمانًا أكثر ليس جميًعا سيجعلنا ما وهو للبرشية، دافعة قوة «يُصبح
حسنًا، األخرى.» والطُرق األشكال بكل وعدًال أمانًا أكثر ُمجتمعات لنا سيُتيح بل فحسب،
الكبرية العاملية النقدية اإلشارات استمرَّت إذا ذلك تحقيق فرص هي ما ولكن ُممكن، هذا
الوجودية التهديدات عن وماذا املعاكس؟ االتجاه إىل توجيهنا يف للمال املجتمع وُحب

األخرى؟ التسعة
إلعادة فيه يدعو قليًال مختلًفا منظوًرا ساكس جيفري األمريكي األكاديمي يقدم
أنفسنا أدخلنا «لقد ويقول: للبقاء األساسية وحاجتنا االقتصادي نظامنا بني االتصال
ويُضيف: ٢٠١٥ب). (ساكس، واالقتصاد» الطبيعة بني بفصِلنا كارثة يف أعمى بشكٍل

به اعرتفنا أو ذلك أحبَبْنا سواء امُلستدامة التنمية من جديًدا عًرصا دخلنا لقد
دخْلنا لقد ويلسون، أوه إي العظيم األحياء عاِلم قال كما ال. أم واسع نطاٍق عىل
الحجري، العرص مشاعر معنا حاِملني متعثِّرة بُخًطى والعرشين الحادي القرن
لْسنا نحن باختصار، إلهية. ِشبه حديثة وتقنيات الوسطى، القرون ومؤسسات
فرصًة املستدامة التنمية أهداف ستكون خلقناه. الذي للعاَلم بعد ُمستعدِّين
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مستويات لقياس جديدة إرشادية وإجراءات عالماٍت أنفسنا ملنح جوهرية
الحركة رسيع املستقر غري الخطري عاملنا يف البيئية والسالمة والعدالة االزدهار

. والتغريُّ

ثالثة نظر وجهة الثالث) الفصل يف (املذكور باملوارد» املعني الدويل «الفريق يطرح
أقلَّ اقتصاد بناء إىل بحاجٍة أنَّنا أي العاَلمي، لالقتصاد املادي» الطابع «إزالة فيها يُؤيد
وأخشابًا، أقل، ومعادن أقل، طاقًة يَستخِدم اقتصاد نموِّه. يف املادية األشياء عىل اعتماًدا
من وعمله نموه من املزيد ويخلق النمو؛ لتحقيق أقلَّ وخرسانة وتربة، برية، وحيواناٍت
.(٢٠١١ باملوارد، املعني الدويل (الفريق اإلبداعية ونزعته البرشي والخيال العقل منتجات
الخاص اقتصاديٍّا والجذَّاب البسيط املسار خالل من ذلك تحقيق يمكن بدء، ذي بادئ
والتصنيع الطاقة واستخدام املعادن وإنتاج الزراعة من كلٍّ يف اإلنتاج كفاءة بتحسني
االقتصاد تحويل ذلك بعد الهدف يُصبح وجه، أكمل عىل ذلك ذُ يُنَفَّ عندما والبناء. والنقل
وامُلنتَجات األصول من بدًال واإلبداع، املعرفة من أساٍس عىل «الثروة» فيه تُبنى نظاٍم إىل

املادية.
سلعٍة يف «الثروة» من نظريٍّا الالنهائي املخزون نستثمر أن شكٍّ بال املنطقي من
الثروة تلك استخدام من بدًال — البرشي والخيال املعرفة وهي أال — مثله نهائية ال
بني ونَفصل البقاء. أجل من نحتاجها التي املحدودة األشياء وتدمري استنزاف يف
والفن والفلسفة العلوم العقل»: «اقتصاد عىل العمل يف ونوظفه املادية والسلع «املال»
واملأكوالت واألزياء والرياضة والتكنولوجيا والتصميم والربامج واملعلومات والرتفيه واألدب
يكون ُمتواِضعة، مادية بُمدخالٍت ذلك كل تنفيذ يُمكن البرش. من رفقائنا ورعاية والصحة

الدائري». «االقتصاد خالل من تجديده أو تدويره إلعادة قابًال معظمها
بحلول املادي االقتصاد يف والشاقة وامُلملة القِذرة املهام مُلعظم الروبوتات أداء مع
وغري املادية االقتصادات بني الفصل فرصة ستُصبح والعرشين، الحادي القرن منتَصف
وليس املادي غري االقتصاد يف وعملنا وازدهارنا نموِّنا معظم نركز كي وهذا أكرب، املادية
الوظائف لحماية الغابات قطع «علينا بأنه القائلة القديمة الحجة تُصبح لن العكس.
غري االقتصاد يف ستكون الوظائف ُمعَظم ألنَّ وهذا ذلك، بعد صوتًا األعىل هي الحرجية»
وإعادة معالجتها إعادة وتحفيز املادية السلع تبادل إىل بحاجٍة زلنا ما أننا وبما املادي.
وقيمة مخزون ذات ولكنَّها ثانية، «عملة» تطوير املناسب من يكون فقد استخدامها،
البنوك يف وامُلقامرون الضعفاء املضاربون يُحدثها التي االختالالت ضدَّ نة وُمحصَّ ثابتة،
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محدود نَقدي نظام إنه العالم. يف الخادعة بالقروض امَلعنية واألقسام التداول وغرف
الذهب معيار عن تَختلف (ال ككل للكوكب ِمعيارية عملة خلق هو املفتاح محدود. لعاَلم
املوارد تلك تُصبح عندما إشارًة وتُعطينا املادية للموارد الحقيقية الندرة تَعِكس القديم)
ستقرتح أفضل. نحٍو عىل تخصيصها يف تُساعد ثم ومن بالخطر، تُنذر بصورٍة شحيحة
يف ُمساهمة مجرَّد فهو هذا أما يُواجهنا، الذي املايل للتحدي أخرى حلوًال الحكيمة العقول

َخوُضه. علينا يتعنيَّ الذي النقاش
أال يِجب أنه هو قاطعة بصورٍة نفهمه أن يَنبغي الذي األسايس فاليشء ذلك، ومع
إىل الحقيقية األرض لتحويل بتضليلنا املال، وهي أال والخادعة، الرائعة لسلعتنا نسمح

فيها. للعيش قابلة غري الخبَث من وسامة ساخنة كومٍة

السياسة

اليونانية اللغة يف يُعرف (ما السياسة حول عام آالف ثالثة من ألكثر البرش تََجاَدل
والثيوقراطية امللكية، وُطبِّقت الحوكمة. وهياكل املدينة») «شئون باسم القديمة
(مدينة والتيموقراطية األغنياء)، من األقلية (حكم واألوليجاركية الديني)، (الحكم
والديمقراطية والجمهوريانية، والديمقراطية، واإلقطاعي، االستبدادي، والحكم الَغَلبَة)،
املركزي، والتخطيط والفاشية، والعسكرة، واملاركسية، والرأسمالية، واالشرتاكية، الربملانية،
املجتمع، إلدارة امُلثىل الطريقة باعتبارها الُحكم أشكال من وغريها (التحرُّرية) والليربتارية
تلك إحدى ق تفوُّ إلثبات محاولة يف طائل بال حتفهم البرش من املاليني عرشات ولقَي

األخرى. عىل النظريات
إن هذا للحكمة، امُلحب امُلستبد فكرة إىل يميل أفالطون كان سنة، ٢٤٠٠ قبل

إيجاده: استطعنا

نفسها اإلنسانية ملشكالت الواقع، يف أو الُحكم، ملشكالت نهاية هناك تكون لن
يُصبح حتى أو العاَلم؛ هذا يف ملوًكا الفالسفة يُصبح حتى جلوكون، عزيزي يا
السلطة تُصبح ثمَّ ومن بحق؛ فالسفة فعًال والحكام بامللوك اآلن يهم نُسمِّ من

٣٦٠ق.م.) عام حوايل (أفالطون، نفسها. القبضة يف والفلسفة السياسية

أحد انتخابية، بهزيمٍة ُمِنَي قد كان الذي ترششل ونستون انتقد السنني، آالف وبعد
باستثناء الحكم، أشكال أسوأ هي الديمقراطية «إن قائًال: الرئيسية السياسية البدائل
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كان فإذا .(١٩٤٧ (ترششل، وآخر» وقٍت بني ُجربت التي األخرى الحكم أشكال جميع
ثروتها ببناء مهووسة الحالية االستبدادية األنظمة وكانت الفالسفة، امللوك يف نقص هناك
الحالية الديمقراطيات تَُعد لم وإذا البرشية، بإنقاذ اهتمامها من أكثر وهيبتها وقوتها
فمن لنوعها، أو البعيد مُلستقبلها حقيقية أهمية ذي يشء أي حول أمرها حْسم عىل قادرة

اإلنسان؟ بقاء عىل للحفاظ الحكمة ستأتي أين
الحايل. ثوبها يف الديمقراطية من حتى وال األرجح، عىل السياسة من تأتَي لن
الديمقراطية تفريغ الفراغ: «حكم كتابه يف مري بيرت للراحل امُلخيف التحليل سلَّط لقد
«لقد فيه: وذكر الغربية، الديمقراطية إىل تتسلَّل التي األمل خيبة عىل الضوء الغربية»
إال موجودة، زالت ما نفسها األحزاب أن من الرغم فعىل الحزبية. الديمقراطية عرص مرَّ
املنافسة أشكال من شكٍل إىل وتسعى ككل، املجتمع عن تماًما ُمنفصلة أصبحت قد أنها
عىل الحفاظ عىل قادرة تبدو تُعد لم أنها لدرجة كبريًا، افتقاًرا املعنى إىل يَفتقر الذي
يف االنتخابية املشاركة فنسبة لذلك، ونتيجة .(٢٠١٤ (مري، الحايل» بشكلها الديمقراطية
موالني زالوا ما الذين أولئك أما الرئيسية، األحزاب يف العضويات نسبة وترتاجع انخفاض،
ثمَّ ومن الواحد. الرأي إىل عائدين وانسحبوا حماسهم فقدوا فقد بعينه، لحزٍب ُمخلصني

أخرى. مرة ازدياد يف فالتطرُّف
أو ديمقراطية كانت سواء الوطنية، الحكومات جميع أن هو ذلك أسباب أحد
مع السياسية، وشئونها اقتصاداتها عىل ُسلطتَها بثباٍت ولكن ببطءٍ تَفقد استبدادية،
والهيئات الدولية وامُلعاَهدات االتفاقيات تكتسب عوملة. يزداد عاَلٍم ملطالب امُللحِّ التزايُد
ومنظَّمة األوروبي واالتحاد العرشين ومجموعة الثمانية مجموعة مثل الوطنية فوق
التجارة ومنظمة (أسيان) آسيا رشق جنوب دول ورابطة والتنمية االقتصادي التعاون
تبدو حني يف نفوذًا، العاملية الصحة ومنظَّمة املتحدة واألمم الدويل النقد وصندوق العاملية
تَحُدث تحدياٍت مع للتعاُمل ة، ُمهتمَّ غري أو واضح، بشكٍل لة مؤهَّ غري الوطنية الحكومات
السكان م وتسمُّ األنواع وانقراض املوارد وندرة املناخ تغري مثل الكوكب مستوى عىل
يسعون الذين الوطنيون السياسيون يُقاد هذا، السلطة نزيف ظلِّ ويف العاملي. م والتسمُّ
تحقيقه يُمكنهم ما حول امُلبالغة أو الكِذب إىل ُمتزايد بشكٍل االنتخابي النجاح لتحقيق

وانفصاًال. تشكًُّكا أكثر الناخبون يُصبح لذلك، ونتيجة لناخبيهم. ِفعليٍّا
تربَع التي العاملية الرشكات أيدي يف العاملية االقتصادية القوة ترتكَّز نفسه، الوقت يف
التي اللوائح تجنُّب أو — الحكومات دماء تَستنزف ثمَّ ومن — الرضائب سداد تجنُّب يف
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ببقاء امُلتعلِّقة باملسائل محدوًدا اهتماًما الرشكات تلك تُظهر عامة، وكقاعدٍة لها. تروق ال
العاَلم، يف اقتصاٍد مائة أكرب بني «من أنَّ إىل العاملية السياسة منتدى أشار وقد اإلنسان.
املرتبة تحتل التي مارت، وول رشكة تُعترب فقط. دولة و٤٩ عاملية؛ رشكة ٥١ اآلن هناك
أما واليونان. وبولندا إرسائيل ذلك يف بما دولة، ١٦١ من أكرب الرشكات، بني عرشة الثانية
وهي أال السكان، عدد حيث األرضمن وجه عىل دولة أكرب رابع من أكرب فهي ميتسوبييش
جنوب من أكرب وفورد الدنمارك؛ دولة من أكرب فهي موتورز جنرال رشكة أما أندونيسيا.
أن املنتدى أضاف كما .(٢٠٠٠ وكافانا، (أندرسون النرويج.» من أكرب وتويوتا أفريقيا؛
٪٨٠ تشكل التي األدنى القاعدة من أكرب اقتصادية بقوٍة يتمتَّعون األكرب رشكة املائتَي

البرشية.3 من
كيان منها واحدٍة فكل ديموقراطيٍّا، كيانًا العمالقة الرشكات هذه من أيٌّ تُعترب ال
تَعرتف قد األسفل. إىل األعىل من وتوجيه وسيطرة قيادة نموذج َوفق يعمل نِشط، استبدادي
— للرشكات االجتماعية املسئولية هي فيها امُلستخَدمة اللهجة — بذلك الرشكات بعض
نفسها الرشكات كل تُكرِّس العام». «الصالح لخدمة الواقع أرض عىل منها تتواجد ال ولكن
الحضارة. عىل بالحفاظ اهتمامها من أكثر املؤثر غري الدوالر وراء للسعي أكرب بصورة
يُدار ُمعظمها ولكن منها، القليل سوى الِحكمة يُقدِّرون الذين الفالسفة» «امللوك يُدير ال
ما وهو واملكافآت واألسهم الضخمة بالرواتب املدفوعني األفراد قبل من رئييس بشكٍل
ضمان من أبعَد يرى ال األجل وقصري حكيم غري سلوٍك إىل األحيان ُمعظم يف يقودهم
للحدود العابرة الرشكات لهذه املشرتكة القوة تعمل الخامس). الفصل (انظر اإليجار دفع
عائداتها باستنزاف ليس الوطنية، الحكومات إعاقة عىل رشكة ألف ٤٠ عددها البالغ
وُقدرتها فها ترصُّ وحرية فيها الشعب وثقة القانونية ُسلطتها تقويض وكذا بل فحْسب،
العملية لهذه املنطقية والنتيجة به. وااللتزام حدودها نطاق داخل يحُدث ما تقرير عىل
— منها الديمقراطية وخاصة — الحكومات معظم ستجد القرن، منتصف بحلول أنه هي
الحكم، عىل قادرة وغري وُمفلسة، ملصداقيتها، وفاقدة ُمتزايد، بشكٍل اليدين مغلولة نفسها
مدن ستنشأ انتُِخبَت. عندما بها وعدتهم التي املزايا ملواطنيها تقدم أن تستطيع وال
عىل بكثرٍي أقدر معظمها وستكون فعالية، أكثر حكومية ككيانات عامليٍّا مرتبطة ضخمة
التي واملرافق النظيفة واملياه والطاقة والطُرق واملستشفيات املدارس مثل خدمات تقديم
قد واملحيل، العاملي امُلستويني عىل السلطة تركُّز فمع وبذلك، مواطنيها. بحياة تنهض
يكن لم وإن هذا سيايس، كبناء القومية الدولة تفريغ والعرشون الحادي القرن يشهد
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وهذا عليها، مأسوٍف غري ولتذهب .(٢٠١٣ خانا املثال، سبيل عىل (انظر الفعيل زوالها
املدافعون وهم الحروب، مُلعظم َجليَّة أسباب هي القومية والنزعة الوطنية الحكومات ألن
ذلك فسيكون اإلنسانية، ر تَُدمَّ أن القَدر شاء إذا الشامل. الدمار أسلحة عن الرئيسيون

األمم. يد عىل
الكثري أن هو اإلنسان ُمستقبل عىل النايشء الوضع هذا يفِرضه الذي الخطر إنَّ
السياسية البنية أو الدولة أشكال من ما شكًال أنَّ بوهم ُمشتَّتني سيظلُّون الناس من
ولكن تواجهنا. التي الوجودية للتهديدات حري السِّ الحل سيقدِّم ما هو األيديولوجية أو
أو الرأسمالية، أو املاركسية تُنقذ فلن . حالٍّ منها واحدٍة أي تُمثل فال حقيقي؛ غري هذا
أو الحماية، سياسة أو الحرة التجارة أو االستبدادي، الحكم أو وستمنسرت ديمقراطية
عرش الثامن القرن إىل ترجع أفكار هذه فكل البرشي، الجنس املحافظة النزعة أو الليربالية
الهائلة الزيادة موجات وابتلعتْها جدواها فَقَدت قد أفكار وهي والعرشين، عرش والتاسع
البرش تعاون عىل واالزدهار البقاء سيَعتمد املستقبل، يف وُمتطلباتهم. البرش أعداد يف
أن ألنفسنا سمْحنا إذا الجماعية. مصلحتنا تحقيق أجل من العاَلم أنحاء جميع يف واملدن
فإنَّ القديمة، األيديولوجيات منا تُقسِّ وأن السياسية»، «املذاهب حول البايل الجدل يُشتِّتنا
نصطدم حتى وأعىل أعىل سنُحلِّق — الكنديني الطيارين غرار عىل — أننا يف يكُمن الخطر
ِيني ُمعمَّ ستنقذنا، وطقوسها السياسة بأن امُلستمر الوهم يف وسنثق االنحدار، شديد بواٍد

علينا. خناقها تُضيِّق التي للواقع الصلبة الجدران عن
ُمعتَقد لكل الجوهري الطموح هو البرشي والنوع الحضارة بقاء يُصبح أن بدَّ ال
بدون األول. السيايس هدفهم هو هذا يكون أن بدَّ ال له، وُممثل وحزب ونظام سيايس
تتغريَّ لن السياسة أن بيد خطري. إلهاءٍ سوى السياسة تكون فلن اإلجماع، هذا مثل وجود
يف مُلستقبلنا. أهمية أكثر هو ما عىل الرتكيز إعادة عىل الشعوب، نحن أجربناها، إذا إال
كحَجٍر اإلنسان بقاء يضع ال الذي السيايس الحزب يستحق ال والعرشين، الحادي القرن
أو كناخبني امُلخلص واجبنا هو هذا واحًدا. صوتًا حتى السيايس برنامجه يف أسايس

حزبيِّني. كُمناِرصين
العظمى القوى وهي — الوطنية للحدود العابرة الرشكات ستحتاج نفسه، الوقت ويف
عىل الكوكب تدمري عىل التنفيذيني مديريها مكافأة عن التوقُّف إىل — الجديدة االقتصادية
أسباب هناك يكن لم إن والربح، لألعمال بالنسبة سيئ أمر الكوكب تدمري أن أساس

ذلك. يفعلوا أن يُمكنهم كيف التايل الفصل ح وسيُوضِّ أخرى.

251



والعرشين الحادي القرن اجتياز

الدِّين

عليه ست أسَّ الذي األسايس البناء هو الديني امُلعتَقد كان الحجري، العرص شامانية منذ
أشكال جميع ومثل االجتماعي. ونظامها األخالقية وقوانينها للعاَلم، رؤيتها البرشية
أو نعرفه ال عاَلم مع والتعاُمل للتفسري طريقًة اإليمان ر يوفِّ عليها، نَعتمد التي امُلعتقدات
امُلحتمل ومن واستكشافه. معه التعامل علينا يِجب ذلك، مع ولكن كامل، بشكٍل نفهمه
تماًما والعرشين، الحادي القرن يف اإلنسانية الشئون عىل ونفوذه اإليمان قوة تهيمن أن

املايض. يف الوضع كان كما
٪٥٩ أن ٢٠١٢ عام يف شخص ألف ٥٠ شمل العاَلم حول للرأي استطالع أظهر
الدولية، جالوب (وين-مؤسسة لديهم ليس و٣٦٪ ديني ُمعتَقد لديهم املشاكرين من
«مركز ع يتوقَّ املاضية. السبع السنوات خالل ٪٩ بنسبة التديُّن انخفاض والحظ .(٢٠١٢
واإلسالم، املسيحية األكرب، يانتنَي الدِّ لدى سيكون ٢٠٥٠ عام بحلول أنه لألبحاث» بيو
لألبحاث، بيو (مركز تابع مليار ١٫٤ وللهندوسية التوايل، عىل تابع مليار و٢٫٨ مليار ٢٫٩
فيه ستحُدث الذي املكان عىل رئييس بشكٍل سيَعتِمد الديني النمو أن إىل وأشارت .(٢٠١٥

املواليد. من ُمعدَّالت أعىل
نقاط إحدى وأحيانًا العظيمة القوة نقاط إحدى يُشكل أنه الديني امُلعتقد أثبت لقد
عادة إىل ِصدقها، فيه تُؤكِّد الذي الوقت يف األديان من العديد تميل للبرش. القاتلة الضعف
و١٦٤٨ ١٦١٨ عاَمي فبني بمأساة. األمر هذا ينتهي ما وعادًة األخرى، األديان ِصدق إنكار
يف ووحشية دمويًة الطائفية الرصاعات أكثر من واحدٍة يف أوروبا غرقت املثال، سبيل عىل
امُلفكَّكة. امُلقدَّسة الرومانية لإلمرباطورية والربوتستانتية الكاثوليكية الدول بني تاريخها،
وإفالس شخص مليون ٧٫٥ ومقتل األوبئة وانتشار مجاعاٍت حدوث عنه نتج قد ما وهو
.(٢٠١٢ («نيكرومرتيكس»، ماجديبورج» «نهب مثل ُمشينة وأعمال البلدان من العديد
١٨٥٠ عام من الصني يف تايبينج» «تمرُّد (املسيحية) الدينية الرُّؤى أصحاب أشعل كما
أما شخص. مليون ٢٠ بحياة أودى أنه ويُعتَقد دموية، أكثر كان والذي ،١٨٦٤ عام إىل
املدفوع األوروبي للغزو نتيجة ُقتلوا الذين األصليني األمريكيني لعدد التقريبي التقدير
نُِرشَ ملا وفًقا بريتانيكا، (موسوعة شخص مليون ٣٠ إىل ١٧ من فهو والجشع بالدِّين
عدد بحياة اإلسالم يف الشيعي نِّي السُّ الطائفي االنقسام أودى بينما .(٢٠١٥ عام يف فيها
العالقات (مجلس قرنًا عرش أربعة من يَقُرب ِلما استمرَّ رصاع يف البرش من يُحىص ال
الدينية الرصاعات حصدت فقد عام، بشكٍل .(٢٠١٥ عام يف فيه نُِرشَ ملا وفًقا الخارجية،
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عرب السياسية الدوافع ذات بالحروب ُمقارنة األرواح من ما حدٍّ إىل أقل عدًدا األرجح عىل
امُلعتقدات أنظمة تَصطدم عندما يحُدث ما عىل قويٍّا دليًال يُمثِّالن كليهما أن غري التاريخ؛
اإليمان يف بسيطة اختالفات سوى تعكس ال أنها للغريب تبدو التي تلك حتى — اإلنسانية

العالم. ُرؤية أو العقيدة أو
يُعترب كبرية وجودية تحدياٍت تواجه التي البرشية عىل هذا يُشكله الذي الخطر إن
التناُزع يف الطاقة من املزيد وبذْل الوقت من املزيد بقضاء نُخاطر فنحن واضًحا، خطًرا
يشء. بأيِّ ليُؤمن شخص أي بقاء ضمان يف نفعله مما أكثر به نؤمن ما تفاصيل حول

مدى عن النظر برصف الحقيقة، تحتِكر عقيدة يُوَجد ال أنه الدين تاريخ يُعلمنا
إذا الواقع، يف آخر. ديٍن كل ُمعتَقدات تقريبًا ديٍن كلُّ يُعارض أتباعها. ب تعصُّ أو يقني،
حتى — فرَدين أي يتشارك أن فيه املشكوك فمن فرد، كل به يؤمن ما حول دراسة أجِريْت
األدمغة الختالف فنظًرا بالضبط، نفسها املعتقدات يف — العقائدية أسسهما تطابقت وإن
الروح أو اإلله عن قليًال ُمختلًفا شخصيٍّا مفهوًما شخٍص كل يحِمل الحياتية، والتجارب
يُبطل وال يُضِعف ال التفاُوت هذا فإن ذلك، ومع املثال. سبيل عىل األخالق، أو اآلخرة أو
األساسية ة فاملهمَّ السياسة، مع الحال هو كما تنوُّعه. من الرغم عىل يه يُقوِّ بل الدين،
اإلنسان، ببقاء ة الخاصَّ املشرتكة القضية عىل والصغرى، الكربى العاَلم، أديان تركيز هي
والخالفات. العقائدية الفروق عىل الرتكيز من بدًال تخدمها، التي املشرتكة القناعات وعىل
األديان» «برملان فكرة يُؤيد الذي املسكونية، أستاذ كونج، هانس األملاني الربوفيسور يقول
بني سالم وجود دون األمم بني سالم يُوجد «لن عاملية»: اقتصادية «أخالقية إىل ويدعو
وساندرالند، (مورس األديان» بني حوار وجود دون األديان بني سالم يُوجد ولن األديان.
األهداف من بكثرٍي أوسع قضايا اآلن تتبنَّى أن بدَّ ال األديان بني فالوحدة ذلك، ومع .(٢٠٠٥
عليها الواجب من إنَّ واالقتصادية. السياسية وامُلساواة العاملي السالم يف امُلتمثلة التقليدية
الحية الكائنات نصف وانقراض اإلنسان، فيه نهض الذي املناخ نهاية حقائق تتبنَّى أن
وهوائه أطفاله وتسميم وتُربته، وَمراعيه غاباته وفْقد العالم موارد واستنزاف العاَلم، يف
والسلوكيات األخالق تحكمها ال التي واألعمال للتكنولوجيا العنيدة وامَلسرية وطعامه، ومائه

املايض. يف النجاح من الدِّين، خالل من غالبًا اإلنساني، املجتمع مكَّنت التي
مثل الدينية، للُمعتَقدات العتيقة البنود بعض مراجعة يَستدعي قد بدوره وهذا
وُمخلصني ناِدمني دعوناه إذا فقط نفعله، ا عمَّ النظر بْرصف سيُنقذنا اإلله بأن االعتقاد
كما فيها ف للترصُّ األرض عىل بون امُلنَصَّ الخلق» «سادة هم البرش أن واالعتقاد يكفي. بما
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النظر برصف األطفال، من ُممكن عدٍد أكرب لَدينا يكون أن يجب بأنه واالعتقاد يرغبون.
التقوى يُكافئ اإلله بأنَّ واالعتقاد السكانية. الزيادة عن الناجم والبؤس املخاطر عن
ولكنها مىض، فيما مفيدة كانت ربما سابقة ُمعتقدات عىل أمثلة هذه كل املادية. بالثروات
الخطر حول العلمية األدلة ضوء امُلعارصويف العاَلم يف بقائنا لُفَرص مؤذية اآلن أصبحت

نُشكله. الذي
الواقع يف ولكن اآلخر، يُعارض أحدهما أن عىل والدِّين الِعلم عاَلما ر يَُصوَّ ما عادًة
السنني آلالف البرش استخدمه الذي نفسه الواسع االعتقاد نظام من قوي ُمكوَّن كالهما
كان ربما الذي أينشتاين، ألربت يجد لم صعب. عاَلم يف واالزدهار والبقاء لالستكشاف
بني التوفيق يف تُذكر صعوبًة عرصه، يف آخر شخٍص أي من أكثر الكون عن يعِرف
دين، «بدون الشهري: الترصيح قائًال مؤمن، كشخٍص وُمعتَقداته كفيزيائي نظره وجهات
بني الرشاكة أسفرت لقد .(١٩٣٩ (آينشتاين، أعمى» الدين ِعلم، وبدون ُممل؛ يشء الِعلم
الهائلة املخاطر ظهور إىل أدَّت وكذا الحايل، لعرصنا الهائلة اإلنجازات عن والِعلم اإليمان
عىل التطوريني وأسالفها للبرشية املرتاكمة الخربة عىل اإليمان يعمل اآلن. بنا تُحيط التي
ما وهو لنا، بالنسبة سيئ هو وما جيد هو ما حول السنني من املاليني عرشات مدى
يُمكنه ُمحايدة حقائق عىل الِعلم يعمل بينما .(٢٠١٣ (هاريس، األخالق باسم نَعرفه
العالم. بها يسري التي الكيفية حول تها صحَّ إبطال أو إثباتها يُمكنه ونظريات اختبارها،
اإلرشاد عن يبحثون فامُلتديِّنون وواضحة، كاملة استرشافية رؤية منهما أيٌّ يُوفر ال
اإلنسانية يدعم أرُجلنا، فِمثل ذلك، ومع الحاسوبية. النماذج العلماء يستخِدم بينما اإللهي،
فبرت لذا األمام؛ إىل ويحمالننا اآلن عاَلمنا حول معتقداتنا لنظام األساسيَّان املكونان هذان

حكيًما. ًفا ترصُّ يكون لن أحدهما
الباباوية الرسالة هو األخرية اآلونة يف املجال هذا يف حدث الذي الكبري ر التطوُّ كان
«ُكن ،٢٠١٥ عام يف فرانسيس البابا الرومانية، الكاثوليكية الكنيسة رئيس أصدرها التي

األرض: إن فيها قال التي ُمَسبًَّحا»

الخريات وانتهاك املسئول غري االستعمال بسبب بها، نُلحقه الذي األذى عىل تحتجُّ
امُلسيطرون وبأننا لنا مْلِكيٌَّة أنها ُمعتقِدين نشأنا لقد فيها. هللا وضعها التي
بالخطيئة املجروح اإلنساني القلب يف القاطن العنف إن نهبُها. لنا ومباٌح عليها
ويف املياه ويف الرتبة يف نُالحظها التي املرض أعراض خالل من أيًضا يَظهر
ولسوء لإلهمال تعرًُّضا األكثِر الفقراء بني فِمْن لهذا، الحيَّة. الكائنات ويف الهواء
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(روم، امَلخاض» آالِم ِمن «تَِنئُّ التي وامُلخرَّبة، املظلومة أرضنا تُوَجد املعاملة،
من ُمكوَّن ذاته جسدنا .(٧ :٢ تك، (را. تراب أيًضا نحن أننا ننىس .(٢٢ :٨
ويُجدِّدنا. يُنعشنا الذي هو وماؤها مه نتنسَّ الذي هو وهواؤها األرض، عنارص

«ثقافة وب العاملي بالتلوُّث فرانسيس البابا د ندَّ والالهوت، العلم بني قوي ربط يف
إنه، الجميع. أجل ومن للجميع عام، خريٌ هو «املناخ أن موضًحا نتَِّبُعها، التي الهدر»
البرشية. للحياة الجوهرية املتطلبات من بالكثرِي وُمتَِّصٌل د ُمعقَّ نظاٌم الكون، مستوى عىل
وحذَّر املناخي.» للنظام ُمقلًقا احرتاًرا نواجه أننا إىل يُشري ا جدٍّ راسخ ِعلمي إجماع وهنالك
وتدهور بامُلحيطات، لحقت التي واألرضار األنواع، وانقراض املياه، ندرة مخاطر من أيًضا
قائًال: األسباب وصف أنه كما املجتمع». و«انهيار املساواة وعدم البرشية، الحياة جودة
وللمالية للتكنولوجيا ياسة السِّ فخضوع السيايسالدويل. الفعل ردِّ ضعف االنتباه «يَسرتعي
قائًال: وغريهم الكاثوليك حث وختاًما، البيئة.» حول العاملية القمم فشل يف جليٍّا ظهر قد

مسئولية علينا تقع وأنه بعض، إىل بعضنا بحاجٍة بأننا ًدا ُمجدَّ نشُعر أن ينبغي
صالحنيوصاِدقني نكون أن العناء يستحقُّ أمر وأنه العاَلم، وتجاه اآلخرين تجاه
كلٌّ للوقوف يدفعنا سوف االجتماعية للحياة أساس لكل التدمري هذا إن …
أنواع بظهور ويتسبَّب الشخصية، املصالح عن الدفاع أجل من اآلخر ضدَّ منَّا
البيئة. لحماية حقيقية ثقافة نموِّ دون ويُحول القسوة، ومن العنف من جديدة

(٢٠١٥ فرانسيس، (البابا

املثال أن شكَّ فال العالم، سكان سدس بالكاد يُشكِّلون الكاثوليك أنَّ من الرغم عىل
إلهاًما األخرى الرئيسية األديان منح قد باإليمان، الِعلم يربط والذي البابا، يُقدِّمه الذي
الخصوص وجه عىل املناخ حول الكربى العاَلم أديان بني املشرتكة اآلراء كانت لقد جديًدا.
آخر سدًسا يُمثلون الذين الهندوس، القادة قال ،٢٠٠٩ عام يف الوقت. لبعض تتزايد
املناخ تغريُّ لتَفادي فات قد األوان يكون قد أنه الهندوس «يدرك األرض: سكان من
عىل العاَلم الهندوس يُشجع واحدة»، عائلة بأرسه «العاَلم أن منطلق ومن وهكذا، الشديد.
السكان نزوح مثل نُواجهها التي الكارثية التحديات مع بتعاُطف لالستجابة االستعداد
حيدر اإلسالمي الباحث وجد امُلتفشية.» واألمراض الكارثي والطقس واملاء الغذاء ونقص
البيئة، عن إيماني بياٍن تجميع اإلسالمي» العالم «رابطة منه طلبَْت الذي محاسنة، إحسان
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واضحة بعباراٍت تنصُّ … مجملها يف أُخذَت ما إذا التي … القرآنية املبادئ من «العديد
كل تعود إليه ريب. بال ومالكه وخالقه الكون رب هو األحد الواحد اإلله هللا، أن عىل

قائًال: اختتم كما فعًال.» تخضع أو تَخضع، أن بدَّ ال وإليه الحية، وغري الحية األشياء

حافة من أنفسهم ينتشلوا أن البرش عىل أليس إذن األرض، وجه عىل البيئي
هللا أوامر إىل ويستمعوا املال عبادة عن — ملصلحتهم — يتخلَّوا وأن الهاوية
اإلجابة إن األرض؟ عىل املخلوقات جميع وبيئة بيئتهم عىل الحفاظ بشأن

(٢٠٠٣ (محاسنة، باإليجاب. قاطعة السؤال هذا عىل اإلسالمية

الدوليِّني البيئية السياسة وخرباء املسلمني والعلماء األكاديميني من مجموعة دعت
١٫٦ عددهم يبلغ الذين العالم ُمسلمي العاملي»، املناخ تغريُّ حول اإلسالمي «اإلعالن يف
األحفوري الوقود من الناتجة الدفيئة غازات انبعاثات من التدريجي للتخلُّص مسلم، مليار
الرومانية، الكاثوليكية من العكس عىل ُمتجدِّدة. مصادر من الطاقة استخدام إىل ل والتحوُّ
عىل أن إىل اإلعالن «يُشري «نيترش»: ملجلة وفًقا ولكن مركزية، دينية سلطة اإلسالم يف يُوَجد ال
.(٢٠١٥ وآخرون، (كاستيلفيتيش املناخي» التغريُّ مشكلة معالجة يف دينيٍّا واجبًا املسلمني
جبار؛ «رشٌّ إنه قائًال املناخ تغريُّ خطر كروفت ستيفن شيفيلد كنيسة أسقف صاغ
الكائن والغرور والعمى الجشع من تُستمدُّ «قوته أن ُمضيًفا هذا.» لعرصنا كبري وشيطان
الهائلة القوة من الرغم عىل فساًدا يَعيث العمالق هذا أن نعَلم ونحن الحايل، الجيل يف
الكنيسة دعت .(٢٠١٤ (جونز، بها» التنبؤ يُمكن ال نفسها، هي والتي، الطقس، ألنظمة
استثماراتها بيع يف وبدأت ،٢٠٥٠ عام بحلول ٪٨٠ بنسبة بريطانيا انبعاثات خفض إىل
والكنيسة والبوذيِّني الهندوس إىل األنجليكان انضم أسرتاليا، ويف األحفوري. الوقود يف
إجراءات اتخاذ عىل الحكومة تحثُّ رسالة يف والكاثوليكية اليهودية واملعتقدات املوحدة
حاخاًما ٣٨٠ ع وقَّ األمريكية، املتحدة الواليات ويف الكربون. انبعاثات لخفض أقوى

ُمماثل: عام نداء عىل أمريكيٍّا

«ستسرتيح» فإنها تسرتيح، األرض ترك رفْضنا إذا أننا من التوراة تُحذِّرنا
الذي والنَّفي واملجاعات الجفاف خالل من كاهلنا، وعىل عنَّا رغًما حال أي عىل
أحد سمعه الذي القديم التحذير هذا أصبح لقد الجئني. إىل كاملة شعوبًا سيُحوِّل
وللنوع ككل لكوكبنا أزمًة اآلن يُشكِّل صغرية أرٍض يف األصليني السكان شعوب
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سيما ال — األرض يرهق الذي البرشي السلوك تجيلِّ يكتِمل بأكمله. البرشي
امُلجتمعات تُعرِّض نظامية كوكبية استجابة يف — األحفوري الوقود احرتاق
(٢٠١٥ (واسكو، أيًضا. للخطر األخرى الحياة أشكال من والعديد البرشية

ما حول الِعلم عىل قائم إجماٍع من العاَلم يف الكربى الديانات جميع تقِرتب وهكذا،
الحفاظ أرْدنا إذا األوسع. البيئي والَرضر املناخ تغريُّ سياق يف اإلنسان لبقاء رضوري هو
البرشية فإن البرشي، جنسنا عىل الواضحة التهديدات ة ِحدَّ من والتخفيف الحضارة عىل
كما أفعالها. عليها ترتكز أضعف، وليس صالبة، وأكثر أقوى إيمانية بنية إىل بحاجٍة
للميض الالزم الطريق يُشكالن مًعا والِعلم الدين فإن وفرانسيس، آينشتاين من كل يقرتح
الدين يزوِّد أن للِعلم يُمكن ذاك. أو هذا بني االختيار عىل تَعتمد قضية ليست فهي قدًما،
يُمكن بينما وترسيخها؛ ُمعتقداتنا لتأكيد فيه نعيش الذي العاَلم حول موثوقة بحقائق
لإلنسانية سيئ أو جيد هو ما إىل تُشري التي األخالقية بالبوصلة الِعلم يزوِّد أن للدين

ككل. ولعاَلِمنا
من غريها أو الدينية القيم من توجيٍه فبدون أخالقيٍّا، امُلحايدة العلم لطبيعة نظًرا
تسميم أو الشامل، الدمار أسلحة مثل األنواع تُهدد التي التقنيات فإن االجتماعية، القيم
األخرى التقنيات أو عليه السيطرة يُمكن ال الذي االصطناعي الذكاء أو الكوكب، تدمري أو
كما لعواقبها. نَنتبَه أن قبل امُلستِمر والتزايد لالنتشار عرضًة ستكوُن الثامن)، (الفصل
الحدود لرتسيم أيًضا نحتاج باألرض، نُلحقه الذي للرضر مادية حدود وضع إىل نحتاج
لها استخدامنا وإساءة استخدامها يف وإفراطنا للتكنولوجيا استخدامنا لطريقة األخالقية
يف بحكمٍة وشتيفن روكسرتوم من كل اقرتح كما وهذا الحياة، من األخرى األشكال وكذا
عىل .(٢٠٠٩ وآخرون، روكسرتوم ٢٠٠٩؛ وآخرون، (شتيفن الرائَدين الِعلميَّني بحثيهما
للباحثني الشخصية واملعايري األقران، ومراجعة الجامعية، األخالقيات لجان جميع مستوى
رئييس بشكٍل مدفوعًة تكون والتي للعلوم، األخالقية الحوكمة من القليل يُوَجد األفراد،
صندوق بفتح طائش بافتتاٍن أو السيايس، أو الدفاعي أو التجاري التمويل بُمتطلبات
الضخم اإلنتاج إىل ذلك أدَّى وقد البالء. سوى منه يَخرج لم وإن حتى العجائبي، باندورا
مًعا تعمل التي العوامل وهي استخدامها، وإساءة ونرشها التقنيات استخدام يف واإلفراط
مجموعة تقديم إىل باإلضافة هذا واضح، بشكٍل للخطر البرشية ُمستقبَل تعريض عىل
الهروب يُمكنه وال الحالية، مِلحنتنا األسايس املحرك هو الِعلم إن األمد. القصرية املزايا من
به لتُسهم الكثري لديها والعلم الدين بني فالرشاكة وعليه، لذلك. األخالقية املسئولية من
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يف اإلفراط أو الحكيم غري واستخدامهما والتكنولوجيا العلم فوائد بني التوازن تحقيق يف
استخدامهما.

البرشية الرواية

والسياسة باملال مقارنة تافًها ُمميتًا، يكون قد الذي الذات، لخداع الرابع املجال يبدو قد
الكيفية وعن أنفسنا، عن نرويها التي بالروايات يتعلَّق إنه كذلك. ليس ولكنه والدين،

الحقيقية. املخاطر قراءة إساءة إىل بها تقودنا أن يُمكن التي
من ُمشبعة بوجبٍة وأبهجته جمهورها عديدة سنوات مدى عىل هوليوود أرعبت لقد
(تأثري إمباكت» و«ديب غٍد)، (بعد تومورو» أفرت داي «ذا مثل: امللحمية، الكوارث أفالم
أفرت» داي و«ذا االستقالل)، (يوم داي» و«إندبندانس (الطريق)، رود» و«ذا عميق)،
(املوقف) ستاند» و«ذا و«٢٠١٢»، الشاطيء)، (عىل بيتش» ذا و«أون التايل)، (اليوم
لنهاية ومختلفة ُمروعة سيناريوهات تصور التي امُلثرية السينما عىل تقليدية أمثلة وكلها
وهو أال واحد، يشءٍ يف غالبًا األفالم هذه قصص تشرتك .(٢٠١٢ بي، دي إم (آي العالم
وينجون الحياة، قيد عىل األبطال يظلُّ الصعاب، كل من الرغم عىل ولكن الحضارة، انهيار

العاَلم. ُمعَظم ينُج لم إن النهاية، يف
الكارثية الحروب تاريخ من نعرف فنحن خالص، خيال محض إال هو ما هذا ولكن
عدًدا وأن ينجون، ال األبطال ُمعظم أن األخرية القرون يف وقعت التي الطبيعية والكوارث
أو الرش؛ عىل دائًما ينترص ال الخري وأن يموتون، الطيبني األبرياء األناس من يُحىص ال
خِرسوا» قد األخيار أن يعَلم «الكل مفيد، باختصار كوهني ليونارد األغاني مؤلِّف قال كما
عدد قصص ر تُوفِّ الخيالية. باألساطري أنفسنا نعزِّي زلنا فما ذلك، ومع .(١٩٨٨ (كوهني،
املتعة من ووجبة السعيدة النهايات الكمبيوتر وألعاب والروايات األفالم من يحىص ال
هذه من ينتهي ال نبًعا تُشكل أنها ُمنتجوها يعلم والتي للفائزين، واملنتِظمة املستمرة

املال. وهي أال بثمن، تُقدَّر ال والتي العقيدة عىل القائمة السلعة
العالم حول طفل مليار يتَّصل ليلة فكل خاص، قلق مصدَر الكمبيوتر ألعاب تُشكِّل
كبري عدٍد يف اإللكرتوني الفضاء يف والوحوش واألرشار األعداء ُمختلف لذبح باإلنرتنت
ولكن الحرب، لعبة األطفال يلعب ما دائًما فنية. بصورٍة املصنوعة العنيفة األلعاب من
عقوبة تُوَجد وال معنى، بال إلكرتونات سوى ليسوا اإللكرتوني الفضاء يف ضحاياهم
ُمعظم إن بل آخر؛ شخص قتل أو إصابة جراء لها سيتعرَّضون شخصية مخاطر أو
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يُعاَقب ما عادة أنه حني يف املكافأة، زادت القتىل، عدد زاد كلما أنه العبيها تُعلِّم األلعاب
يُصبحون الشباب أنَّ يف الناشئ الخطر يتمثل الواقع. أرض عىل طفًال يُصيب الذي الطفل
عىل قادرين غري يجعلهم وهذا معنى، بال للقتل السلبي التأثري ضد عقليٍّا نني ُمحصَّ
املرىض من جيًال ليُصبح اآلن التمرين تحت جيل يُوَجد إنه القول يُمكننا التعاطف.
قتل الذي النرويجي امُلسلَّح بريفيك، أندرس شهد .(٢٠١١ (جرودزينسكي، النفسيني
تدرَّب بأنه ،٢٠١١ عام يف دموية مذبحة يف املارة من وشخًصا ُمراهًقا وسبعني سبعة
«كول واسمها القنَّاص بدور فيها يقوم فيديو لعبة ممارسة خالل من هجومه عىل
بريفيك سعى .(٢٠١٥ هارفارد، بجامعة كينيدي (كلية «٢ وورفري مودرن ديوتي: أوف
الثقافية والتعدُّدية واملاركسية اإلسالم ضد وُمرتبك عنيف بياٍن يف ثورته تربير إىل أيًضا
والدينية السياسية املعتقدات بني غريبًا تداُخًال ح يُوضِّ مما إلرسائيل، ومواٍل والنسوية
شخص عقل يف مًعا تتداَخل عندما مأساٍة من فيه تتسبَّب قد وما والثقافية، والقومية

.(٢٠١١ (هارتمان، واِهم
الجماعي العنف زيادة إىل تؤدِّي الفيديو ألعاب كانت إذا ما االجتماع علماء يناقش
تتعلَّق هنا القضية ولكن ،(٢٠١٤ وآخرون، ماركي املثال سبيل عىل (انظر اإلرهاب أو
مراًرا القتل، عىل قادرون بأنهم اإليمان عىل الشباب من مليارات تدريب تم فإذا باإليمان،
اإللكرتوني الوسط جرََّدهم أعداء ضدَّ يتدرَّبون كانوا إذا العقاب، من واإلفالت وتكراًرا
هذه تشوِّش أن املمكن من سيكون فعندئٍذ إنسانيتهم، من فيه يعيشون الذي الخيايل
عىل تُحافظ ما عادًة التي اإلنسانية والعالقات األخالق تطمس أو آلخر وقٍت من املعتقدات
االجتماعي التكيُّف من جزءًا املحدود غري العقيل العنف يصبح توازن. حالة يف املجتمع
نهاية ال دائرٍة يف ذلك بعد تُحاِرصنا التي والعادية املشرتكة روايتنا من وجزءًا البرشي،
الشباب لهؤالء الجيوش من العديد قبل من د امُلتعمَّ التجنيد يُعترب الفعيل. العنف من لها
نُرشها يتمُّ التي والِفعلية القاتلة الحرب آالت وقيادة لتشغيل النينتندو» «محاربي من
تحوَّل التي الكيفية عىل ُمظلم مثال هو العاَلم أنحاء جميع يف املعارك ساحات يف اآلن
اإلجهاد اضطرابات حاالت تزايد أن للسخرية امُلثري ومن حقيقة. إىل الخيايل الرتفيه بها
والقلق الذنب مشاعر أبرز قد طيَّار بدون الطائرات يل ُمشغِّ بني واالستقاالت النفيس
بال امُلستمرِّ القتل إىل يضطرون عندما البرش بعض به يشُعر الذي الذات من واالشمئزاز
تلتقطها التي للصور سابقة ُمحلِّلة وهي الينبو، هيذر كتبت .(٢٠١٥ (شاترجي، رحمة
الذين واألطفال النساء عدد «كم تقول: «الجارديان» صحيفة يف طيار، بدون الطائرات
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أحد عرب يَزحفون رأيتهم الذين الرجال عدد كم «هيلفاير»؟ بصاروخ يَحرتقون رأيتهم
سيقانهم من ينزفون وهم للمساعدة طلبًا مباٍن ع ُمجمَّ أقرب إىل الوصول ُمحاولني الحقول
صغري فيديو مقطع مثل تُصبح وتكراًرا، مراًرا املشاهد هذه مِلثل تتعرَّض عندما املقطوعة؟

.(٢٠١٣ (الينبو، نفسية» وُمعاناة أمًلا يُسبِّب مما أبًدا، ف يتوقَّ وال ذاكرتك يف محفور
الرضوري فمن نُواجهها، التي الوجودية للمخاطر حكيم تقديٍر إىل البرشية تِصل لكي
يقص كنا السنني، آالف منذ املستويات. جميع عىل والوْهم الواقع بني التمييز نتعلَّم أن
كي ومصريهم، وشجاعتهم ومهارتهم ودهائهم أبطالنا عن قصًصا بعض عىل بعضنا
كانت ما عادة لألساطري، األصيل العرص يف أنفسنا. حول لدينا التي امُلعتَقدات نُعزِّز
املآيس يُواجهوان اليونانيُّون األبطال كان ما فكثريًا الحقيقية، الحياة القصص تلك تعكس
بينما راجناروك، مدينة يف اإلسكندنافية باآللهة الحال ينتهي كان بينما اإللهي، والعقاب
القوة من كالٍّ القصص هذه حملت الحقيقة. ريشة ُمقابل قلبك تِزن املرصية اآللهة كانت
البطل تَشمل اليوم شيوًعا األكثر فاألساطري ذلك، ومع امُلهمة. الحياتية والدروس األخالقية
ما غالبًا والذي أبًدا، يموت وال يفوز، ما دائًما الذي معه) للتماهي ين َمدُعوِّ نكون (الذي

مكاسبه. ليَحصد الجماعي العنف يَستخدم
العاَلم فهم عن تعجز التي للبرشية الواهمة ِشبه الطبيعة الصفات هذه ترُسم
الدين عىل يِجب كالسياسة، تماًما بقائها. احتماالت تتضاءل والتي بِصدق اآلخرين أو
العمل إىل الحاجة بأولوية لالعرتاف وتعاليمهما فلسفاتهما تقييم يُعيدا أن واالقتصاد
حول ومبدعوها الشعبية، رواياتنا تنسج التي الصناعة عىل يِجب البقاء، أجل من مًعا
باملخاطر املحفوف لعرصنا األبطال من جديد نوع خلق إىل بالحاجة تعِرتف أن العاَلم،
ما ويستعيد ويَشفي ويُنظف ويحتضن ويتسامح ويتعاون يبني بطل استثنائي، بشكٍل
يُشبه ا ممَّ أكثر األنثى صفات يُشبه بطٌل أمانًا؛ أكثر عاَلًما ليكِسَب ويحافظ ويرعى ُفقد
الحالية البرشية القصة تُْعِتُم التي العنيفة الذكورية الكاريكاتريية الشخصيات صفات

العارش). الفصل (انظر

انهيار؟ أم تراجع

يُوجد أن إىل نصل حتى رادٍع دون االزدياد يف البرشية األعداد تستمرَّ أن يُعقل هل
صوَّر لقد الكوكب؟ هذا عىل الجافة األرض من ُمربَّع مرت كلِّ عىل يقف واحد شخص
العالم» وتخضري «إطعام كتابه يف ترايب ديريك الزراعي العاِلم امُلرعب السيناريو هذا
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أي سيُدرك امُلقيد. السكاني النمو حول للجدال امُلطلقة العبثية لتوضيح (١٩٩٤ (ترايب،
السكانية التوقعات وقراءة القضية هذه يف للتفكري ثواٍن بضع حتى ولو كرَّس شخص
محالة بال العالم سيَخترب القرن، هذا من ما مرحلٍة يف تماًما. ُمستحيل أنه املتحدة، لألمم
سيكون أعدادنا يف الالحق االنخفاض كان إذا ما هو الوحيد والسؤال السكانية»، «الذروة
األخرى. البيولوجية االنهيارات ُمعَظم مثل كارثيٍّا، سيكون أو وتوافقيٍّا وُمداًرا تدريجيٍّا

فتنترش الوقت. طوال الطبيعة يف األعداد يف والكارثي الحاد التدهور حوادث تحُدث
والالموس الفرئان أوبئة وتزدهر النباتات. من طعامها نفاد عند تنتهي ثم الجراد، أوبئة
األوروبيني أن إىل الحديثة األبحاث تُشري الشتاء. يف جوًعا تموت ثم الصيف، فصل يف
عرش الرابع القرن يف األسود» «املوت بسبب األعداد يف ٪٦٠ بنسبة حادٍّ انهياٍر من عانَوا
سنٍّ يف العاَلم سكان نصف نحو َ تُويفِّ و١٦٨٠، ١٦١٨ عامي بني .(٢٠٠٥ (بينيديكتو،
السبعني ويف .(٢٠١٣ (باركر، والكوارث والحروب املجاعات من متداخلة سلسلة يف ُمبكرة
هلك التي األحداث (أي جماعي فناء حالة ٧٢٧ عن يقلُّ ال ما العلماء ل سجَّ املاضية، سنة
وآخرون، (فاي والثدييات والطيور األسماك بني بعينه) نوع عدد من ٪٩٠ من أكثر فيها
بتسعٍة أُتَي التي الرنة حيوانات أعداد ازدادت للقلق، ُمثرية ُمعاِكسة حالة ويف .(٢٠١٥
إىل وصلت ما ورسعان ،١٩٤٤ عام يف أالسكا يف ماثيو سانت جزيرة إىل منها وعرشين
أخرى مرًة أعداُدها انهارت ثم الطعام، من إمداداتها نفدت ثمَّ ومن آالف؛ ستة من أكثر
أن يُمكن ملا تَمثييل تشبيٌه وهو ،(١٩٦٦ (كالين، حيوانًا وأربعني اثنني إىل وصلت حتى

اإلنذار. أجراس إىل ننتِبه لم إذا كوكبنا، عىل لنا يحُدث
نون ُمحصَّ البرش بأن يُوحي األحياء لِعلم الكاملة العلمية األدبيات يف يشء أي يُوَجد ال
يأملوا أن األفراد يختار قد عما النظر بْرصف األعداد، يف الحاد االنهيار هذا مثل ضد
جميع مثل آجًال، أم عاجًال للبقاء األساسية الطبيعة قواعد كْرسنا إذا به. يؤمنوا أو فيه
ألول إيرليش وآن بول من كل سعى التي القضية هي هذه الثمن. فسنَدفع األخرى، األنواع
.(١٩٦٨ (إيرليش، السكانية» «القنبلة كتاب يف ١٩٦٨ عام يف إليها انتباهنا لفت إىل مرة
شكَّاكة إنسانية أمام البحثية روما» نادي «منظمة وضعته الذي األسايس التحذير إنه
املشرتكة باآلثار ١٩٧٢ عام يف الرائد الحاسوبي وتنبؤها النمو»، «حدود تقريرها يف
.(١٩٧٢ روما، (نادي املوارد محدود عالٍم يف األُيسِّ كاني السُّ والنمو االقتصادي للنمو
«تجاوز كتابه يف كاتون ويليام من كلٍّ من مختلفة أشكاٍل يف صدر الذي التحذير إنه
األرض» كوكب «وطننا، كتابه يف رامفال و«سوني» ،(١٩٨٢ (كاتون، االستيعابية» القدرة
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وليسرت ،(٢٠٠٢ (فالنري، امُلستقبليُّون» «اآلكلون كتابه يف فالنري وتيم ،(١٩٩٢ (رامفال،
استخلَصه الذي والدرس ،(٢٠٠٤ (براون، األرض» قدرات يفوق «نمو كتابه يف براون
(دايموند، «االنهيار» امُلميز كتابه يف السابقة الحضارات كوارث من دايموند جاريد
اآلخرون. امُلحرتمون والعلماء املؤلِّفون قاله مما يُحىص ال عدٍد جانب إىل هذا ،(٢٠٠٦
،٢٠٠٣ عام منذ عليها الضوء تسليط إىل العاملية البصمة شبكة سعت التي الحقيقة إنها
يحيَوا أن فرصة الناس لجميع فيه يُتاح ُمستدام «مستقبل ل ُمكرَّسة رشاكًة شكَّلت عندما
وقد .(٢٠١٦ العاملية، البصمة (شبكة واحد» كوكب إمكانيات حدود يف ُمرضية حياًة
«كن ،٢٠١٥ عام يف فرانسيس للبابا العامة الباباوية الرسالة يف ا مهمٍّ موضوًعا هذا شكَّل
وبعض الدينية واألقليات الداعمون رَفضه ما وهو .(٢٠١٥ فرانسيس، (البابا ُمَسبًَّحا»
اإليمان أو التكنولوجيا أن يَعتقدون (الذين بالتكنولوجيا وامَلهووسون االجتماع علماء
أو يبدو، ما عىل املشكالت هذه يفهموا أن دون ما، بطريقٍة ُمشكالتنا جميع سيحلُّ األعمى
(لومبورج، مالتويس» «هراء باعتباره وتكراًرا مراًرا الجماعي) الجهد من الكثري بذْل دون

.(٢٠٠١
1-9 الشكَلني من كلٍّ يف مثلهم، والعديد الحكماء، البرش هؤالء كل تحذيرات تتمثَّل

و2-9.
أن ح امُلرجَّ من وكيف أيدينا، البرش نحن به َغَلْلنا الذي القيد 1-9 شكل يوضح
عىل وُمتطلباتنا أعدادنا ألن نظًرا جوهريٍّا، والعرشين. الحادي القرن خالل األمر يستمر
ُقدرته فإن األرض، لنظام التجدُّد) عىل الُقدرة (أو االستيعابية» «القدرة تتجاوز املوارد
أن شأنه من أمر وهو البرش. أعداد يف حادٍّ انهياٍر إىل بدوره يؤدِّي مما تنهار، دعمنا عىل

به. سيمرُّ ملن بالنسبة للغاية ومؤمًلا رهيبًا يكون
األعداد يف «طبيعي» كارثي انخفاض حدوث (١) بني الفرق 2-9 شكل ويوضح
أن قبل ملياًرا ١١ أو مليارات ١٠ إىل أعدادنا ترتفع حيث السكان، عدد يف (ارتفاع
تَُحل، لم التي الوجودية األزمات من ملجموعٍة نتيجة أقل) أو مليار إىل أخرى مرة تَنخِفض
مواجهة يف بآَخر أو بشكٍل الحضارة فيه خ تتفسَّ األعداد يف فوضوي» «تراجع حدوث (٢)
البيئية واالنهيارات واألوبئة والحروب املناخ ن تتضمَّ التي خطورًة األقل األزمات تصاُعد
يبلغ ربما بكثري، أقل مستًوى عند أعدادنا تثبيت من تتمكَّن ولكنها واملجاعات املحلية
حب السَّ إىل فيه ندخل ُمدار» «انخفاض حدوث و(٣) نسمة، مليارات ثالثة أو مليارين
عدد إدارة يف تنجح حكيمة خيارات خالل من ولكن األرض مواِرد من املكشوف عىل
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ك
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ته
س

اال

القدرة االستيعابية
تجاوز القدرة

االستيعابية

تدهور القدرة

االستيعابية

ا-دة

البرشية. األعداد زيادة مع أكرب برسعة دعِمنا عىل األرض قدرة انخفاض كيفية :1-9 شكل

تتمتَّع نسمة مليارات وأربعة اثنني بني يرتاوح ُمستداًما عدًدا ليبلُغ أُخرى مرًة سكاننا
امُلحيط تدمري دون والعرشين، الثاني القرن أوائل بحلول وموحدة جيدة حياة بجودة
النظم وإصالح املوارد، تدوير إعادة طريق وعن نووية، حرٍب باندالع التعجيل أو الحيوي
والتقليل االقتصاد عن املادي الطابع وإزالة العاملي، الحراري االحتباس ووقف البيئية،

خصوبتنا. من
السيناريوهات هذه من أيٍّ َكون عىل يذكر تأثري لها أو له ليس أنه للفرد يبدو قد
ومصري النتيجة عىل التأثري جميًعا يُمكننا إذ صحيًحا، ليس هذا ولكن ق. سيتحقَّ الثالثة
اإليمان ألن نظًرا وهذا — به نؤمن ما عىل كبري حدٍّ إىل بذلك القيام كيفية تَعتمد البرشية.
من أساس عىل قائمة املعتَقدات هذه كانت إذا ما وعىل — ألفعالنا القوي الدافع هو
التخيُّالت من غادر ُمستنقع عىل أو السليمة، واألخالق علميٍّا لالختبار القابلة الحقائق
بُمعتَقدات الحكيمة اإلنسانية ستَسرتشد بقائنا، لضمان امُلتضاربة. البرشية والشهوات

نفسه. الوقت يف باألدلة وُمعزَّزة أخالقية
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وُمدار. فوضوي كارثي، السكا؛ عدد يف لالنخفاض سيناريوهات ثالثة بني مقارنة :2-9 شكل
لنا. يرجع والخيار

فعله؟ علينا يجب الذي ما

بقاء لوْضع والدينية والسياسية االقتصادية ورواياتنا خطاباتنا صياغة إعادة (١)
جدال. بال األسايس الهدف هو يكون بحيث األولويات مقدمة يف البرشي والنوع الحضارة
وامُلعلمني اإلعالم ووسائل القادة قبل من عامليٍّا تحرًُّكا هذا «يتطلَّب التطبيق: كيفية
يمكنهم التي الحجج الكتاب هذا يف املقدمة األدلة تدعم امَلعنيِّني. واملواطنني والقساوسة

استخدامها.»
املوارد وتدمري استخدام يف اإلفراط ملنع العاملي االقتصاد عن املادي الطابع إزالة (٢)

الربية. والحياة والغابات والرتبة واملاء الهواء مثل املحدودة
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للبيئة املتحدة األمم لربنامج التابعة الدولية املوارد لجنة َحت «وضَّ التطبيق: كيفية
والتصنيع الصناعية اإليكولوجيا حول الجديد بالتفكري ذلك يقرتن أن بدَّ ال األمر. هذا
لنقل األمر، لزم إذا الحكومات، من بدعٍم اإلبداعي االقتصاد ونمو التدوير وإعادة األخرض

السالسة.» من ُممكن قدر بأكرب «الجديدة» إىل «القديمة» االقتصادات من الوظائف
القضايا بشأن شجاعة أكثر أخالقية قيادة زمام تويلِّ عىل العاَلم ديانات تشجيع (٣)

العام. الصالح أجل من جانبًا خالفاتهم وتنحية ككل، البرشية تُهدد التي
امُلستقبل، يتبنَّوا أن الطوائف جميع من الدينيِّني الزعماء عىل «يجب التطبيق: كيفية
املجتمع نظرة من يخشوا أو فحسب، باملايض كوا يتمسَّ وأال يطرحها، التي يات والتحدِّ
وضِعنا، عن تعكسه وما األدلة عىل الرتكيز عليهم يِجب الحاجة. عن زائدون أنهم عىل إليهم

األخالق.» ُحسن عىل الرتكيز وكذا
خالل من اإلنسان بقاء عىل واملحلية والوطنية العاَلمية السياسات تركيز إعادة (٤)

املواطنون. يُمارسه الذي الضغط
يَكمن السيايس البقاء إىل الطريق أن تدريجيٍّا السياسيون «يتعلَّم التطبيق: كيفية
إىل السياسيِّني جميع يحتاج ذلك، ومع اإلنسان. بقاء حول ناخبيهم بمخاوف االهتمام يف
وجودها يستبعدون الكثريون يزال ال حيث الوجودية، املخاطر عن قصري لتعليٍم الخضوع

عنها.» جيدة معلوماٍت إىل يَفتقرون أو
ُفِقد، ما واستعادة والتسامح، التعاون، تُكافئ البَرش عن جديدة رواية استلهام (٥)

والتدمري. واألنانية االنقسام ِقيم تُكافئ التي تلك من بدًال واالستدامة والتطهري
املعتقدات ونُظم الحركات يف النظر بأخرى أو بطريقة هذا «يُعيد التطبيق: كيفية
الناس العرشين. للقرن الوحيش اإلرث عىل الرتكيز من بدًال املاضية، والغريية التعاونية
لرواة عظيمة فرصة وهي واستغاللية، فتًكا وأقلَّ سعادة أكثر إنسانية ٍة لقصَّ ُمستعدُّون

القصة.» هذه لْرسد القصص

فعله؟ يُمكنك الذي ما

بها موثوٍق بحقائق تعزيزها يجب معتقدات إال هي ما والرتفيه والدين والسياسة املال أنَّ َقدِّر •
ُممكن. قدٍر بأكرب تخدمنا كي

ا. جدٍّ حقيقية عواقب له األمر فهذا الخيايل؛ لدوالرك إنفاقك كيفية يف للغاية حذًرا كن •
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املدى عىل وأحفادك أنت بقاءك تُقدِّر التي الرشكات لدى فقط واعمل يف، واستثمر من، اشِرت •
الطويل.

وأحفادك. أنت بقاءك يُقدرون الذين والقادة السياسية لألحزاب سوى تُصوِّت ال •
بقاء فيه يُصبح موقف إىل زمالئك لتوجيه ممكن هو ما كل فافعل مؤمنًا، شخًصا كنت إذا •

واألخالق. لإليمان أساسية بنوًدا لألرض الحريصة واإلدارة ونسلها، البرشية
نحل التي والكيفية اإلنسانية عن تدمريًا وأقل وتعاونية إبداًعا أكثر رواية يُقدِّم الذي الرتفيه ارَع •

مشكالتنا. بها
القتل من بدًال األشياء، عىل والحفاظ البناء عىل تُشجع التي األلعاب ممارسة عىل أطفالك ع شجِّ •
قد األطفال بها يلعب التي الكيفية وأن الحياة عىل تدريب إال هو ما اللعب أن افهم التدمري. أو

املطاف. نهاية يف مصريهم تحكم

هوامش

(1) A range of interesting optical illusions can be found at http://list25
.com/25-incredible-opticalillusions/.

(2) Based on the 1987 Nobel Prize winning work of Robert Solow—
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/
1987/press.html.

(3) Fort a recent list of the “top 200” see: Forbes 2014.
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العارش الفصل

الراشد) (اإلنسان اِحلكمة نائل

الحكمة. أشكال كل بداية هي لذاتك َمعرفتك

أرسطو

ُمستنري. فهو نفسه يفهم من أما حكيم؛ اآلخرين يفهم من
تزو الو

هذا يف ننجح ولكي لِحكمتنا. اختبار أهم لإلنسانية والعرشين الحادي القرن سيُقدِّم
أفضل. بشكل ووضِعنا أنفسنا لفهم بحاجة فنحن سالم؛ يف ونعيش وننجو االختبار،

واتخاذ امُلحتَمل امُلستقبل استرشاف عىل القدرة للحكمة الرئيسية السمات بني من
إنَّ السانحة. والُفَرص التغيري من االستفادة أو السلبية العواقب ضدَّ الالزمة االحتياطات
ات للمؤرشِّ الدقيقة والقراءة السابقة الخربات عىل بناءً األحداث، ع توقُّ عىل القدرة هذه
ومع اآلن. حتى لنجاحنا الرئييس السبب كانت والتي للبرش امُلميزة الصفة هي الحالية،
يف األرض، كوكب عىل هيمنتنا إىل النجاح هذا فيه أدَّى وقٍت يف اآلن نعيش فنحن ذلك،
الجوي، الغالف وهي أال البقاء؛ أجل من عليها نعتمد التي لألنظمة عميق تغيري عملية
عىل منَّا كلٍّ وُقدرة وأعدادنا السليمة، وصحتنا األخرى، الحية والكائنات واملياه، والرتبة،
برسعة التغيريات من ُمتتالية سلسلة فيه تحُدث زمن يف نعيش نحن اآلخر. مع التواُفق
ومع بسببها. بالشَلل وحتى بل بالفزع، يَشُعرون الناس من العديد تجعل شديدة، وبقوة
َرين تطوُّ الفصل هذا يَستكشف بقائنا. قيمة نُقدِّر كنَّا إذا جميًعا نتجاوب أن يِجب ذلك،
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التقدُّم لتحقيق مساًرا يقدم ثم البرشي، ونوعنا حضارتنا من كلٍّ الستمرار رضوريَّني
األمر. هذا حيال

كنوع؟ جمعيٍّا تفكريًا نفكر كيف

املوارد، واسِتنفاد البيئي، النظام انهيار يف تتمثَّل التي الوجودية للتهديدات حالٍّ نجد قد
وانتشار السكانية، والزيادة واملجاعات، العاملي، م والتسمُّ املناخ، وتغريُّ النووية، والحرب
عليها السيطرة يُمكن ال التي رة املتطوِّ والتقنيات العاملية، واملراقبة الوبائية، األمراض
وهو أال املاضية، السنني ماليني عرب أهمية األكثر البَرشي اإلنجاز يف بنا، تُحيط والتي
ويف البرص ملح يف كلها بينها والربط واملعتَقدات واملعلومات والقيم العقول بني التضاُفر

الكوكب. أنحاء جميع يف الِفعيل الوقت
جميع بني وكذلك بل البرشي، تاريخنا يف فقط ليس َمثيل، له يَسبق لم ر تطوُّ وهذا
البرش، من تماًما ُمختلًفا نوًعا نُنتج إننا اإلطالق. األرضعىل كوكب عىل عاشت التي األنواع

لذلك. ُمدِركني نكون أن دون
العصبية الخاليا تبدأ حيث رائع، يشء يحُدث الطفل حْمل فرتة من الثاني الثلث يف
اإلدراك. يُولِّد ما وهو االتصال، يف الجنيني الدماغ يف الدبقية والخاليا العصبية وامَلحاور
والتخيُّل التفكري عىل قادًرا واعيًا، كائنًا وامليكروبات الخاليا من الجامدة الكتلة وتُصبح

امُلعتقدات. واعتناق املنطق واستخدام والحلم والشعور والتذكُّر
الخاليا مثل تماًما البرص، ملح يف العاَلم، مستوى عىل البرش من األفراد يتواَصل اليوم
ما القول. صحَّ إذا األرض، بحجم عاَلمي عقٍل تشكيل بصَدد نحن الجنيني. الدماغ يف
شاردان دي تيالر التاريخ قبل ما عصور يف ص وامُلتخصِّ اليسوعي الفيلسوف وصفه
يُحيط الذي الذكاء أو البرشي الفكر عالم — نو) (مجال الفكري» «املحيط ب مرة ذات
العقل وربما األرقى، الفهم إنَّ .(١٩٥٥ شاردان، (دى بالفعل اآلن د يتجسَّ — باألرض
يفوق «مستًوى عىل مشكالتنا حل، وربما تفسري، عىل قادر وهو التكوين، طور يف األرقى،
القضايا، حلِّ عىل للعمل واحد وقٍت يف العقول ماليني جمع خالل من البرشي» املستوى
يِجب ما حول جماعي واتفاٍق أرسع عاملي َفهم وتوليد بحريَّة املعرفة مشاركة خالل من
الوطنية حكوماتنا إىل فيها نَنظر التي االجتماعي رنا تطوُّ من نفسها اللحظة يف به. القيام
التي الهائلة التحديات مع التعاُمل يف فشلت قد أنها عىل الحالية ساتنا ومؤسَّ ورشكاتنا
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من يُنقذنا قد الذي الذاتي والوعي البرشي الرتابط من جديد شكٌل ظهر بنا، تُحيط
أنفسنا.

البرش َضمن األفريقية، السافانا يف امُلخيم نار حول نجلس كنَّا بينما سنة، مليون قبل
التي العديدة التهديدات تحديد عىل قادر د ُمعقَّ ُمجتمع تشكيل خالل من بقاءنا األوائل
الجوع خطر عىل التغلُّب عملية بدأنا سنة آالف عرشة ومنذ عليها. والتغلُّب بنا أحاطت
بالكامل، وجودنا مدى عىل معنا وحملناها التجربة هذه استمرَّت ولقد الزراعة، خالل من
تحديد يف للغاية بارعون إننا عليه. أصبْحنا الذي الكائن لوجود الرئييس السبب وهي
امُلستشفيات نَبني ولهذا منها. للحدِّ جماعية طُرق وإيجاد امُلحتَملة، والتهديدات املخاطر
مياهنا ر نُطهِّ ولهذا األغذية؛ وُمفتشو اإلطفاء ورجال والجنود الرشطة ولدينا واملدارس،
إن القول يُمكننا املرور. إلشارات ونَمتِثل الطريان حوادث يف ق ونحقِّ نفاياتنا ونُعالج

كنوع. امُلتفرِّدة صفاتنا أعظم هو البقاء بدافع املخاطر تجنُّب
نتيجة وهذا اليوم، عليه هو ما مثل للخطر عرضًة أكثر البرشي الجنس يكن لم
امُلقرتن لألرض الطبيعية واألنظمة الطبيعية املوارد عىل َمطالبنا وتنامي السكاني لتزايُدنا
االستمرار يُمكننا أنه يتخيَّل من هو فقط واألحمق والتناُفسية. للعدوانية الطبيعي بَميلنا
دون نسمة، مليارات لعرشة عدُدنا فيه يِصل الذي الوقت يف اليوم نفعل كما ف الترصُّ يف

البرشي. جنِسنا عىل وربما بأكملها، حضارتنا عىل جسيًما خطًرا ذلك يُشكِّل أن
لها. حلوٍل تطوير يمكن أو يات، التحدِّ هذه لجميع حلول تُوَجد ذلك، ومع

الحلَّ العاَلم يف امُلجتمعات جميع يف واإلنجاب الزواج يرفضن الالتي الشابَّات ذ تُنَفِّ
والبطاركة والكهنة الرجال لهنَّ يقوله ما يتجاَهلن إنهنَّ بالفعل. السكاني النمو ملشكلة
فن يترصَّ إنهنَّ األطفال. إلعانة صة امُلخصَّ الحكومية والرشاوي والسياسيون والصحفيون
العادية املرأة كانت العرشين، القرن خمسينيَّات يف خصوبتهن: من للحدِّ تلقائي بشكٍل
هذا انخفض ،٢٠١٠ عام وبحلول أطفال؛ ٤٫٩٧ يُعادل ما تُنجب العالم أنحاء جميع يف
جدٍّا رائع يشء يحُدث .(٢٠١٢ املتحدة، األمم يف السكان (ُشعبة ٢٫٤ النصف إىل الرقم
واملواَفقة الدعم ُمنْحَن ما إذا النساء، إنَّ بأكمله. النوع مستوى عىل النساء، بني ا جدٍّ وجميل
بوسعهنَّ والُفَرص، الصحية والرعاية التعليم من كل متواِصل نحٍو عىل لهنَّ وأُتيح العاملية،
وآخرون، (دييل ِمليارين من يَرتاوح — مستدام مستًوى إىل البرشي املجتمع يَُقدن أن

طواعية. والعرشين الثاني القرن أوائل بحلول — شخص مليارات أربعة إىل (١٩٩٤
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عدد انخفاض ومع االستخدام. وإعادة التدوير إعادة هو املوارد لندرة الحلَّ إن
املعادن جميع ستكون إذ واالستخراج؛ التنقيب من ملزيٍد حاجة هناك تكون لن السكان،
مجاري يف بسهولة رة وُمتوفِّ متاحة وقٍت أي يف سنَحتاجها التي واملواد الغذائية واملواد
النفايات مجاري من واالستخراج» «التنقيب هو إليه نحتاج ما كل بنا. ة الخاصَّ النفايات

نهاية. ال ما إىل واملياه املواد تدوير وإعادة السموم وإزالة فحسب، هذه
الطابع إزالة يف باملال املدفوع نظامنا أوجدها التي املوارد ملشكالت الحل يَكُمن
وكذا املادية. َلع السِّ عىل وليس العقل، ُمنتَجات عىل قائم اقتصاد بناء عرب للثروة املادي
عليها عفا التي املجاالت يف العمل من بدًال اإلبداعية، الصناعات يف الناس توظيف عرب
وبهذه آيل). بشْكٍل ستُجرى ما غالبًا (والتي املادية والزراعة والتعدين التصنيع مثل الزمن
الرتبة مثل الحقيقية القيمة ذات املحدودة األشياء لتدمري األموال تُستخَدم لن الطريقة،
املال، استخدام يُمكن حاليٍّا. الوضع هو كما الجوي، والغالف البيولوجي ع والتنوُّ واملياه
حدٍّ عىل محدودة وغري مادية غري وخدمات ُمنتَجاٍت لخْلق محدود، وغري مادي غري كونه
للُمجتمع. الحقيقية املستقبل ثروة تُعدُّ والتي البرشي، الخيال منتجات وهي أال سواء،

يف الربية الحياة استعادة يف الغذائي ولألمن الحالية، االنقراض ملوجة الحل يكُمن
ثم ُمدننا. يف وُمكثَّفة نظيفة غذائية أنظمة وتطوير الحالية، امُلستزَرعة مناطقنا نصف
الرتبة، وكربون الربية، بالحياة لالعتناء األصليِّني والسكان للمزارعني نَدفع أن علينا يِجب
األُخرى البيئية الخدمات وجميع الجيني ع والتنوُّ الصغرية، املياه ودورة النباتي، والغطاء
للقيام لني امُلؤهَّ أكثر فهم األرض، حرَّاس هم يكونوا لكي بقائنا، أجل من عليها نَعتمد التي

بذلك.
عىل الحياة وأشكال البرش لجميع الوبائي م والتسمُّ املناخ تغريُّ من لكلٍّ الحلُّ أما
والغاز النفط استخدام عىل القضاء خالل من ذلك تحقيق يُمكننا واحد: حلٌّ فهو األرض
واأللياف والغذاء الوقود إلنتاج الطحالب وتكنولوجيا امُلتجدِّدة الطاقة واستخدام والفحم،
خالل من مًعا العاَلم تطهري يُمكننا واألدوية. والبالستيك الصناعية الكيميائية واملواد

يُنتجونها. الذين واملزارعني الرشكات بمكافأة وكذا وصحية، آمنة بمنتجات املطالبة
امُلحتَمل من العاَلم يف الوطنية الحكومات من القليل أنَّ هي نواجهها التي العقبَة إنَّ
من ُموحلة1 حفرة يف تغوص ديناصورات إنهم صدٍق. بكلِّ الربنامج هذا مثل تتبنَّى أن
ما وغالبًا امُلشوَّهة املعلومات من صًدى غرفة يف ومسجونون الفارغة، الرأي استطالعات

التغيري. تُقاوم أنانية اقتصادية وقوى النظر قصرية ذاتية ملصالح بالوالء يَدينون
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الضخمة؟ التحديات هذه نحلُّ كيف إذن
وبحلول األرض، وجه عىل لإلنرتنت ُمستخِدم مليارات ٣٫٦ هناك كان ،٢٠١٧ عام يف
باإلنرتنت ُمتَّصلني األشخاص ُمعظم سيكون والعرشين، الحادي القرن من األربعينيَّات
العرق انقسامات يتجاوز آٍن بشكٍل بعض مع بعضهم الشباب يَتواصل .(٢٠١٣ (هيتيك،
جميًعا أنَّنا كيف يتعلَّمون إنهم ب. والتعصُّ واللغة الديني واملعتقد واإلثنية والجنسية
واعتماد ودعم ومساعدة «حب» يُمكننا وأننا األشياء، من العديد نتشارك وأننا ُمتشابهون
واملخاوف والجهل امُلسبَقة األحكام َفتْك مدى أيًضا يتعلَّمون إنهم كما بعض. عىل بعضنا
كله. هذا وراء من طائل ال أنه وكيف اآلخرين، البرش تجاه آبائهم لدى املوجودة والكراهية
من الرغم وعىل واألُلفة. والفهم املعرفة يف والكراهية والخوف الجهل ترياق يَكُمن
من الثاني الثلث يف اإلنسانية تزال ال ذلك. كل ر تُوفِّ أن يُمكن أنها إال اإلنرتنت، عيوب
الجماعي التفكري عىل وقادرة مرتابطة اإلنسانية فيه تكون الذي الكوني العقل تكوين
التواُصل وسائل أن العلماء يُجادل ما عادة الحازم. التعاوني والعمل املعلومات وتبادل
بالنسبة الحال هو وكذلك امُلضلِّلة، واملعلومات واإلساءة والتفاهات بالهراء مليئة االجتماعي
فرز طريق عن كأفراد، الحياة، عرب طريقه ُمعظمنا يشقُّ أيًضا. العادي البرشي للدماغ
حقري، هو ما ونبذ النبيل اختيار طريق عن الهراء، من واألخالقية واملفيدة املعقولة األشياء
بذلك القيام نستطيع كنا إذا ُمضلل. هو ما عىل عميل هو وما األنانية، عىل اإليثار وتفضيل
مجرَّد الخاصة أدمغتنا فيه تكون األرض بحجم عقٍل يف بذلك القيام فيُمكننا عقولنا، يف

األخرى. الخاليا من مليارات مع بشبكة متَّصلة فردية، خاليا
مثل رفض ألوانه السابق ومن امُلجتِمع. البرشي الجنس عرص أعتاب عىل نقف نحن
وسائل بقوة دراية عىل يكونوا لم إذا رفضه إىل البعض يَميل قد حيث ر؛ التطوُّ هذا
عىل منفتًحا كن أيًضا ولكن بالطبع، ُمتشكًِّكا، كن ونفوذهما. والويب االجتماعي التواُصل

االحتماالت. كافة
كنوع. جميًعا التفكري يف البرشية تبدأ أن بحلم مًعا لنحلُم

نكون أن فكرة تبدو قد أفراًدا، نفسها اعتبار عىل اعتادت كمخلوقاٍت إلينا بالنسبة
لبعض األحياء علماء عرف فقد ذلك، ومع َدة. وُمَهدِّ بل غريبة، أكرب كائن من جزءًا
والحمض امُلنفصلة الخاليا من عات تجمُّ عن عبارة الواقع يف «أفراد» ک أننا الوقت
تُوَجد نبات. أو حيوان أو شخٍص لتشكيل الوقت لبعض ع تتجمَّ التي وامليكروبات النووي
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(٢٠١٦ وآخرون، (وايلدشوت بنا الخاص الجينوم مع ُمتداِخلة قديمة فريوسية جينات
باإلضافة تنا؛ ِصحَّ عىل الحفاظ عىل تعمل والتي أمعائنا، يف املوجودة البكترييا وُمستعمرات
بيئي نظاٍم عن عبارة فعليٍّا «فرد» كل يُعتَرب أجسامنا. يف الخاليا من مختلفة أنواٍع إىل
اعتبار ا جدٍّ عب الصَّ من يكون أن ينبغي ال ولذلك .(٢٠١٢ (كالرك، بيولوجية رشكة أو

املشرتكة. والحكمة املتباَدل التعاون عىل بقاؤه يعتمد أكرب كائن من جزءًا أنفسنا
الفكر فنِّ تعلُّم من األطفال رياض مرحلة يف زلنا ما فنحن الحايل، للوضع وفًقا
التواصل وسائل املشرتكة. التحديات وحلِّ َفهم عىل القادر العاملي املنطق وتطوير امُلشرتك
اآلن تسود التي هي بها، ُمعتدٍّ وغري تافهًة ويَعتربونها عادة اد النقَّ يرفضها التي االجتماعي،
بطُرق للرقابة الخاضعة اإلعالم ووسائل السياسة من التقليدية األشكال عن ويُستعاض
قصورنا. وأوجه وتفاهاتنا رذائلنا وكذا املشرتكة، لِقيَمنا كبري انعكاس إنها عادية. غري
وكذا املتحدة واألمم الخريية والجمعيات املساعدة ووكاالت الحكومات من كل تَستخِدم

اآلن. االجتماعي التواصل وسائل املشاهري من والحمقى الروك نجوم
فكر خيوط بالفعل تظهر بدأت امُلكتملة، غري الكوكبية الثرثرة هذه طيَّات بني من
النَُّخب عىل حكًرا كانت التي املعرفة تبادل اآلن يتمُّ اإلنرتنت، شبكة خالل فمن ُمشرتكة؛
اتفاق يتشكل ذلك، كل خالل ومن هات، التوجُّ تشكيل ويُعاد القيم تُشاَرك كما فحْسب،
املنشورات من املزيد اآلن تُكتَب املثال، سبيل عىل العلوم، مجال يف للعمل. تدريجيٍّا عاملي
االجتماعي التواصل وسائل عرب معهم وتُشاَرك للجمهور خصيًصا واسع نطاٍق عىل العلمية
تزال ال التي الوسطى العصور مكتبات يف تُخزَّن التي العقيمة املجالت يف حفظها من بدًال
اإلنرتنت، يصل أينما إليها. الوصول من «الرعاع» وتستبعد الجامعية، أحرامنا كاهل تُثقل
وامُلختلِّني امُلتصيدين جميع ومقابل األرض. كوكب مواطني عىل الِعلم ضوء يسقط
األذكياء واألفراد املحرتمني املواطنني من املاليني عرشات يوجد اإلنرتنت، عىل اجتماعيٍّا
وهذه الضوء، برسعة الحسنة ونواياهم األخالقية قيمهم يُشاركون الذين أيًضا والعطوفني

ستسود. التي هي القيم
الرئيسية الوجودية التهديدات من أيٍّ حول جماعي التفاٍق البرش أغلبية ل توصَّ إذا

بالفعل. التاريخ يف له مثيل ال أمًرا هذا فسيكون تواجهنا، التي
االتفاق هذا مثل تجاهل من مجتمع أو سة مؤسَّ أو رشكة أو حكومة أي تتمكَّن ولن

الجماعي.
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عليه. سلطة لها يكون لن ألنه الحكومات؛ أو الدول من أقوى سيكون
السياسية. الحركات أو الُكربى يانات الدِّ تأثري الجماعي االتفاق هذا تأثري سيتجاَوز

الجنسيَّات. امُلتعدِّدة الرشكات أكرب من اقتصاديٍّا أقوى وسيكون
واالستهالكية العادلة والتجارة الصناعية،2 العبودية مثل قضايا يف بالفعل نَشهد كما
املستهلكني من املاليني وقيم آلراء يُمكن ،(٢٠١٦ العاملية، العادلة التجارة (منظمة األخالقية
من تعمل التي والقواعد تنتجها التي والخدمات واملنتجات الصناعة، سلوك تغيري امَلعنيني
املستدامة وغري والقاسية والقذرة األخالقية غري املمارسات يجعلوا أن يُمكنهم خاللها.
السوق قوى سيستخدم وهذا يُمارسونها. الذين لألشخاص سيئًا تجاريٍّا قراًرا والضارَّة
أنه كما السام. وكوكبنا الغذائية وإمداداتنا طاقتنا، نظام لتنظيف مسبوقة غري بطُرٍق
نطاق عليها يوافق بطُرٍق ألدائهم وفًقا التنفيذيني امُلديرين مكافأة عىل الرشكات سيُجِرب
لتحقيق نفسها رشكتهم ومصادر الكوكب مصادر استنفاد من بدًال البرش، من أوسع

املدى. قصرية أرباح
كثري يحتقرها ضاغطة قوة ممارسة خالل من ذلك تحقيق يف السوق قوى ستَنجح
تقترص ال فاملوضة املوضة؛ قوة وهي أال وعلماء، أكاديميون ذلك يف بما املحافظني، من
يف عنها امُلعربَّ والقيم باألفكار تتعلَّق إنها بل العرصية، والزينة األنيقة املالبس عىل فقط
واآلراء نفضلها التي والتقنيات نعيشها أن نختار التي الحياة ويف امُلستهلكني اختيارات
التغيري ُمقدمة موجة بمثابة ألنها الجماهري انتباه تجذب إنها نعتنقها. التي السياسية
واملهمة، الجادَّة بالتغيريات املوضة تتعلَّق أن يُمكن الجديد. العام والرأي واإلبداع واالبتكار
للحصول والسعي األطفال، من أقل عدٍد إنجاب كان وإذا والبذيئة. التافهة التغيريات وكذا
ستُصبح األحفوري الوقود ورفض وأخالقية، أمانًا أكثر ومنتجات أنظف، طعام عىل
تشكيل يف املشاركني األشخاص مليارات ذلك يف ويتبعهم الشباب، بني عاملية اتجاهاٍت
االقتصاد عمل وكيفية العاملي، املجتمع تنظيم كيفية األمر هذا فسيُغري أمانًا، أكثر ُمستقبل
العاَلم. أنحاء جميع يف والحكومات الرشكات من كلٍّ إىل يُرسلها التي واإلشارات العاملي

أو سلطة أي من البرشي املصري عىل أكرب تأثري الجماعي االتفاق هذا ِلمثل سيكون
الجانب من بدًال التعاوني للجانب جديدة حياة الخطاب هذا مثل وسيََهُب اآلن. حتى إمارة

طبيعتنا. يف التنافيس
األرجح فعىل نفعل، لم إذا أنه هو البسيط الجواب األمر؟ هذا نُنِْجَح أن يمكننا هل
واملناخ واألمراض املجاعة ستُدمره الذي كوكبنا أنقاض يف إنسان مليار من أقلُّ سيعيش
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امُلمكنة الدوافع بأقوى نتمتَّع إننا .(٢٠٠٩ (شينهوبر، اآلن من عام مائة بعد والحروب
البقاء. وهو أال أسالفنا، جميع سيفهمه كان الذي الدافع للنجاح؛

(هومو الحكيم» الحكيم «اإلنسان ا حقٍّ كنا إذا ما فيه نختار الذي الوقت هو هذا
يف فشلت التي األخرى الحية الكائنات أشكال من شكل مجرد أم سيبيانز)؛ سيبيانز

الداروينية. اختبار

عرصالنساء

املناخي للتغريُّ ُعرضة وأقل ُسميًَّة أقل سيُصبح األرجح فعىل العاَلم، النساء قاَدت إذا
قه حقَّ الذي «النجاح» ملخاطر ُعرضًة أقل وسيكون البيئي؛ والدمار والحرب والجوع
«الكوكب وهو أال سابق، لكتاٍب أجريتُه بحٍث من االستنتاج لهذا وصلُت لقد العاَلم.
من طن مليار ٢٥٠ أن مؤلِم بشكٍل واضًحا أصبح حيث ،(٢٠١٤ (كريب، املسموم»
عىل لنا تأثري أكرب إنه القول (يُمكننا البرشي النشاط من سنويٍّا امُلنبعثة الكيميائية املواد
الرجال، يد تصنعه ما عىل تقريبًا حرصي بشكل يقترص السادس)) (الفصل الكوكب
ال الغالب، يف أنهن، أو األنشطة هذه من يَستفدن ال النساء أن يعني ال هذا النساء. وليس
القاتل التجاُهل هذا بمثل األقل عىل األنشطة، تلك يدفعن ما نادًرا ولكنهن عليها. يوافقن

واملستقبلية. الحالية لألجيال والدموي
بمنتجات بدأت وقد للذكور. ُمطلقة هيمنة طويلة لفرتٍة الكيمياء مهنة شهدت لقد
إىل تطوَّرت ما رسعان ولكنها املنسوجات، وُمعالجات األصباغ مثل ما حدٍّ إىل ضارة غري
األسلحة ومكوِّنات السامة والغازات االنفجار الشديدة املواد مثل تماًما، ذكورية أشياء
امُلسببة والعوامل الهرمونات اضطراب مُلسبِّبات الضخم اإلنتاج إىل انتقلت واآلن الذرية.
إصالح بدون أنه، لدرجة يِصل واسع عاَلمي نطاٍق عىل العصبية والسموم للرسطان
أنَّنا حني يف التاريخ. لبقية الكوكب هذا عىل طفٍل كل عىل األرجح عىل سيُؤثِّر جذري،
إال السالمة، أجل من جديد محمول هاتف أو سيارة أو طائرٍة أي باختبار اليوم ُملَزمون
عددها والباِلغ لَدينا التي الكيميائية املواد فُمعَظم للبيئة؛ املتحدة األمم لربنامج وفًقا أنه
ومع الحاالت. معظم يف أصًال تُخترب لم أو اإلطالق، عىل بالكامل تُختَرب لم مادة، ألف ١٤٤

حال. أيِّ عىل نحن وفينا املعيشية بيئتنا يف املواد هذه إطالق يتمُّ ذلك،
نوبل جائزة عىل حائًزا ١٦٦ بني من نساء أربع سوى تَُحز لم العاملي، الصعيد عىل
الفرص، تكافؤ يف رائد بلد وهي املتحدة، الواليات يف أما نحوه. املايضأو القرن يف للكيمياء
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و٩٪ الكيمياء، مجال يف الدائمني التدريس هيئة أعضاء من فقط ٪١٦ النساء شكَّلت فقد
التوازن اختالل يزيد أن امُلحتَمل ومن الكيميائية. للرشكات التنفيذيِّني الرؤساء من فقط
قوى أكرب ستُصِبح (التي والصني والهند وكوريا اليابان مثل أماكن يف الجنسني بني
الشابَّات من املزيد أن من الرغم وعىل القادمة). العقود يف العالم يف التنظيم سيئة كيميائية
كان مما أكثر الوظيفي السلَّم من األدنى الدرجات ويَشغلن الجامعة يف الكيمياء يَدُرسن
املواد من أيٍّ حول الكبرية القرارات عن مسئوالت غري أنهنَّ إال املايض، يف عليه الوضع
قد كانت إذا وما البرشي، النوع يف أو املعيشية البيئة يف بإطالقها يُسمح الكيميائية

لألطفال. بالنسبة وخاصة السالمة، ضمان أجل من ال أم بالكامل اختُربت
والفضاء االجتماعي التواُصل وسائل عىل رسيعة نظرًة ألَقينا إذا أخرى، ناحية من
األكثر والضحايا وامُلستهلكني واملواطنني اآلباء ُمنظمات ُمعظم أن فسنَجد اإللكرتوني،
تقودها حياتنا يف السام التلوث موجة زحف وحرس األطفال ورفاهية بالصحة اهتماًما
الذكور تفكري يختلف ومحاسنها، الكيمياء مخاطر بتقييم األمر يتعلَّق عندما النساء.

واضح. بشكٍل األمر هذا يف واإلناث
بالفيزياء تتعلق مثلما تماًما االجتماعي، بالنوع تتعلَّق قضية هو املناخ تغريُّ أن كما
لقمة أجل من الكربون يُطلقون الذين األشخاص من الُعظمى فالغالبية االقتصاد؛ أو
هم ُمفرط، بشكٍل ذلك بعد يحرقونه الذين أو إطالقه، يف يتسبَّبون الذين أو العيش،
سيارات وسائقو والطيارون والبناة املزارعني وكبار والغابات املناجم ال عمَّ الذكور: من
أسرتاليا، يف النساء. وليس الحراري، االحتباس ظاهرة يدفعون من هم الرجال إن السباق.
(مجلس التعدين مجال يف األوىل الخمس املهن من فقط ٪٥ النساء تُشكِّل املثال، سبيل عىل
أقل عدد لَديها سيكون العاَلم أنحاء جميع يف البلدان ومعظم .(٢٠١٣ األسرتايل، التعدين
تهيمن صناعًة التعدين يظلُّ الكيمياء، مثل املهن. هذه يف تعمل التي اإلناث من بكثرٍي

تماًما. الذكورية التفكري طُرق عليها
أو بالكامل وأزالوها الغابات َقطَّعوا الذين أولئك من العظمى فالغالبية وباملثل،
وأبادوا امُلحيطات أسماك اصطادوا أو والهواء، األنهار َلوَّثوا أو السطحية، الرتبة أفسدوا
١٫٤ من أكثر أن يُزَعم أنه من الرغم عىل النساء. وليس الرجال، من هم الربية الحياة
الكبرية الرتبة تدمري معدَّات لون يُشغِّ من ُمعظم فإن النساء، من هم العالم يف ُمزارع مليار
من هم املزارع، عن كمسئولني يعملون من أو الكيميائية، املواد من قدٍر أكرب ون ويرشُّ

الرجال.
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الفورية الكيميائية أو امليكانيكية اإلجراءات اتخاذ يُفضلون الذكور أن التاريخ ح يُوضِّ
هو الهدف هذا كان سواء املدى، قصري هدٍف وتحقيق مشكلٍة أي لحل والقوية واملبارشة
تجارية. سة مؤسَّ أو سحاب ناطحة بناء أو أمة تنمية أو محصول زراعة أو عدو هزيمة
اعتاد األفريقية، السافانا عىل ُوِجدنا أن فمنذ واملخاطرة، املجازفة ُحبِّ يف تاريخ للرجال
قصرية فائدة عىل للحصول طريقهم يف يقف شخٍص وبأي بأنفسهم التضحية عىل الذكور
الرجال يميل حيث الثانية العاملية الحرب ووثَّقته عليه شهدت ع ُمروِّ تدريب وهو املدى،

اإلنسانية. الطبيعة من التناُفيس الجانب إبراز إىل
عىل خياراتنا تأثري عىل ويركز وأوسع أبعد هو ما إىل األنثى تفكري ينظر ما عادة
ال كقاعدة، والبيئة. املعيشية واألوضاع والصحة واملياه والغذاء واملجتمع واألحفاد األطفال
الحلول يُفضلن إنهن إذ يدعمنها)، قد أنهنَّ من الرغم (عىل الحروب بدء إىل اإلناث تميل

التعاونية.
ويُقاِمُرون الفوري، الرخاء لتحقيق الفحم باستخراج الرجال بعض يسعد ثمَّ ومن
من أكثر الفورية النتائج تقدير إىل الذكور فكر يَميل غريهم. وأحفاد أحفادهم بُمستقبل
آمنة حياٍة ضمان من بدًال اآلني واالزدهار الثراء تحقيق إىل ويَميل املستقبلية، العواقب
صورة وال وجاِمدة، ثابتة قاعدة ليست هذه بالطبع الحق. وقٍت يف وصحية وُمستقرَّة
التفكري طريقة يتبنُّون الذين والرجال النساء يُحىصمن ال عدد يوجد إنه إذ فعلية؛ نَمطية
السؤال: هذا أنفسنا لنسأل ولكن الطيف. هذا امتداد عىل ما مكاٍن يف يقفون أو البديلة
الصيادين أو الحراجيني أو الكيميائيِّني أو املناجم ال عمَّ من الُعظمى الغالبية كانت لو
هذه سيُِدرن فكيف النساء، من الجنود أو امَلرصفيني أو البنائني أو املزارعني كبار أو

واملكاسب؟ املخاطر بني التوازن سيُِقمن كيف الحيوية؟ الصناعات
الذكورية الحلول قدمت فقد تفكريهم، طريقة أو بالذكور للتنديد هذا يهدف ال
الطاقة وإمدادات والنقل واألدوية والكيماويات واألسلحة املاكينات مثل الرباجماتية،
للمجتمع. الفورية والرغبات االحتياجات لتلبية وعملية رسيعة إجاباٍت والسدود، والزراعة
والغذائية واملالية السياسية ولألنظمة العاَلم ألديان الرئيسيني املهندسني هم الرجال كان
األعداد كانت طاَلما جيٍِّد بشكٍل الذكورية الهيمنة هذه عملت واالجتماعية. والعسكرية
ُمتواضعة األرض كوكب عىل الحياة دعم أنظمة عىل ُمتطلباتنا وكانت صغرية البرشية

نسبيٍّا.
واحد. جيٍل غضون يف يشء كل تغريَّ فقد ذلك، ومع
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(املصدر: املهم. القرار بالفعل النساء اتخذت لقد السكان: عدد يف النمو ُمعدَّل :1-10 شكل
كامونز.) ويكيميديا

امُلحيطات ببنية الدمار الذكور لهيمنة يخضعان اللذان واالستغالل اإلنتاج يُنِزُل اليوم،
طبيعية وبمساحاٍت األُخرى األنواع وببقاء اإلنسان ة وبصحَّ لألرض، الجوي والغالف
االقتصاد ع وتوسُّ نسمة مليار ١١ أو ١٠ نحو إىل السكان عدد ارتفاع ومع بأكملها.

القرن. مدار عىل الضعف من بأكثر التأثريات هذه تزيد أن ح امُلرجَّ فِمن العاملي،
بتجاُهل قراًرا بالفعل اتخذن قد العالم أنحاء جميع يف النساء أن لالهتمام امُلثري ومن
خصوبتهن وهو أال حقيقي، بشكل عليه يُسيطرن الذي الوحيد املجال يف تماًما الرجال
يف ارتفاعها من الرغم عىل — عامليٍّا اإلناث خصوبة تنخفض .(1-10 شكل (انظر
تقدِّمها التي امُلثرية والرشاوي األبوية امُلحارضات جميع من الرغم عىل — األماكن بعض
األطفال عدد إن املتحدة باألمم السكان شعبة تقول الذكور. عليها يُهيمن التي الحكومات
ثمانينيَّات يف ٣٫٤٥ إىل العرشين القرن خمسينيات يف ٤٫٩٧ من انخفض قد امرأٍة لكل
الحادي القرن من الثاني العقد يف و٢٫٤٥ الثانية، األلفية ُمستهلِّ يف و٢٫٦ ذاته، القرن
خمسينيَّات بحلول ٢٫٢ إىل يِصل أن ع يتوقَّ ما إىل االنخفاض يف سيَستمرُّ وأنه والعرشين،
املتحدة، باألمم السكان (شعبة ذاته القرن تسعينيَّات يف و١٫٩ والعرشين الحادي القرن
إذا بأننا بأكمله النوع مستوى عىل «قراًرا» بالفعل اتخذن قد النساء أن يبدو .(٢٠١٢
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قد األمر أنَّ من الرغم عىل وهذا السكان، عدد يقل أن فيِجب أمانًا أكثر ُمستقبًال أرْدنا
ُمستدام. سكَّان عدد إىل للوصول الالزم االنخفاض لتحقيق ذلك نحو أو آَخر قرنًا يَستغرق
الذي ميَّات السُّ لفيضان نتيجة ربما أيًضا، تنخفض الذكور خصوبة أن امُلفارقات (ومن
ما وهو املنوية، الحيوانات عدد من ويُقلِّل العالم، أنحاء جميع يف كيميائيٍّا الذكور يُؤنث
تقليل إىل أيًضا يميل ما وهو الجنسية، التفضيالت تغيري يف عامل أنه العلماء بعض يعتقد
يُذَكر.) فرق إلحداث الكافية بالرسعة ليس ولكن ٢٠٠٢ب)، وآخرون، (كاربنرت التكاثُر
القرن من الثاني الجزء يف ا جدٍّ عظيًما الحيوي امُلحيط عىل البرشي التأثري سيكون
يف أساسيٍّا أمًرا كان الذي للذكور التقليدي التفكري سيُصبح بحيث والعرشين الحادي
(الذي األنثوي التفكري سيُصبح بينما ُموات؛ غري والنمو، البقاء أجل من املبكِّرة العصور
استمرار احتماالت يف رئيسيٍّا ُمحرًكا سواء) حدٍّ عىل والنساء الرجال من كل يعتنقه
والتعاون والعالج واالستدامة التدوير وإعادة املشاركة إىل تحتاج حضارة ورفاهية
ثمَّ ومن واالستغالل. والتنافس امُلفرط اإلنتاج إىل تحتاج مما أكثر املتباَدل، والتفاهم
زالت ما واملنظَّمات واألديان والرشكات امُلجتمعات من العديد أن هو للقلق َمدعاة فاألكثر
هم التي التفكري طُرق من أنفسهم يَحرمون إنهم والسياسة. السلطة من النساء تستبعد

والعرشين. الحادي للقرن ة امُلتغريِّ الظروف ظلِّ يف للبقاء إليها الحاجة بأمسِّ
يتعلَّق ال أنه كما النسوية، حتى أو الفرص، تكافؤ حول نقاًشا ليس النقاش هذا
بقاء لضمان الناشئة بالقواعد األمر يتعلَّق إذ ذلك؛ كل من أهمية أكثر إنه بل بالسياسة،
نأخذه أن جميًعا علينا وبيشء ُمتزايد؛ بشكٍل ر وُمترضِّ محدود عاَلم يف ورفاهته اإلنسان

جنسنا. عن النظر برصف االعتبار، بعني
الثورات كانت فقد السابقة؛ العظيمة الحضارة إنجازات ُمعَظم يف قادة الرجال كان
صنع من املعلوماتية والتكنولوجيا والصناعية والزراعية والحديدية والربونزية الحجرية
اآلن، نقف حيث إىل بنا للوصول وقتها يف رضوريٍّا كان ما وهو كبري، حدٍّ إىل الذكور يِد

امُلتزايدة. باملخاطر املحفوف نفسه الوقت ويف الرائع، املكان هذا يف
األمد طويلة نظرًة يتبنَّى طابع القيادة، من جديد طابٍع إىل نحتاج ُمستقبلنا، لتأمني
باألجيال ويهتمُّ ويتعاون موجود هو ما عىل ويحافظ ويَحمي املخاطر ة حدَّ من ف ويُخفِّ
القرن يف القيادة تتطلَّب سوف أعمق. بصورة عليه سيعتمدون الذي وبالكوكب القادمة
مختلفة وصفاٍت تفكري وطُرق مهاراٍت يشء»، كل «ذروة عرص وهو والعرشين، الحادي
إخراج أرْدنا إذا الصفات لهذه تجسيًدا نكون أن جميًعا علينا يجب العرشين. القرن عن
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يشء كلِّ قبل يعتمد وهذا والسالمة. واالزدهار األمل منطقة إىل الخطر منطقة من البرشية
الشابَّات. قيادة عىل

النساء. عرص إىل اآلن البرشية تحتاج البقاء، لضمان

األرض ميثاق

مشاركة إىل الحاجة هو والعرشين الحادي القرن يف اإلنسان لبقاء األساسية العنارص أحد
قبل من عديدة محاوالت هناك كانت وإلهامنا. لتوحيدنا املستقبل لطريق مشرتكة رؤية
بمثابة يُعد الذي األرض» «ميثاق أفضلها بني ومن ذلك، عن للتعبري املؤلفني من العديد
والعرشين. الحادي القرن يف وِسلمي ومستدام عادل عاملي مجتمع لبناء أخالقي «إطار
واملسئولية املتباَدل العاَلمي باالعتماد الناس جميع لدى جديد شعور غرس إىل يسعى وهو
إنه القادمة. واألجيال األكرب، الحياة ومجتمع بأكملها، البرشية األرسة رفاهية عن املشرتكة

للعمل.» ودعوة لألمل رؤية
كمبادرٍة امليثاق بدأ املشرتك»، «ُمستقبلنا ١٩٨٧ لعام برونتالند تقرير من انطالًقا
ودفعت جورباتشوف، وميخائيل سرتونج موريس مثل قادة عليها حثَّ املتحدة لألمم
عام يونيو ٢٩ يف املبادرة أُْطِلَقت املدني. للمجتمع عاملية كمبادرة واستُكِمَلت األمام إىل
بيان عام بشكٍل امليثاق يُعترب بهولندا. الهاي يف السالم» «قرص يف أُقيم حفٍل يف ،٢٠٠٠

املستدامة. والتنمية والعدالة االستدامة حول عاملي إجماع
وبناء فيها، ما وكل األرض احرتام إىل بالحاجة بدءًا مبدأً، عرش ستة امليثاق يضمُّ
املستقبل، وجمال وحياة األرض، موارد وحماية للجميع، عاِدلة ديمقراطية مجتمعات
الجنَسني بني املساواة وعدم الفقر عىل والقضاء املوارد، وتدمري امُلفرط االستهالك وتجنُّب
متاح الكامل امليثاق السالم. وتعزيز للجميع التعليم وكفالة وكرامته اإلنسان صحة ودعم
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_ التايل: الرابط عىل

.english.pdf
مثل فِمثله ذلك، ومع اإلنسان. لحكمة مناَشدٍة بمثابة األرض ميثاق يُعترب جوهره، يف
نميضيف بينما البرشية من األكرب الجزء يتجاهله أن يُحتَمل الطموحة، الوثائق من العديد
وعددها اآلن نواجهها التي الوجودية املخاطر لنطاق واضح تقدير دون اليومية، حياتنا
تواِجُه شاملة حلوٍل إىل للحاجة تقدير دون أو الكتاب؛ هذا وصَفه الذي امُلتفاقم وتأثريها
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امُلستنري والَفهم الواضحة الرؤية من كل تُمثِّل منها. القليل فقط وليس املشكالت، هذه كل
الحكمة. طريق عىل األساسية الخطوات البرش جميع قبل من لوضِعنا

املستدامة التنمية أهداف

عام يف وأعلنتها املتحدة األمم وضعتها التي لأللفية اإلنمائية عرش السبعة األهداف تُعترب
للعمل دعوٍة بمثابة املستدامة»، التنمية «أهداف اسم تحت ٢٠١٥ عام يف ُحدِّثَت ثم ،٢٠٠٠
األهداف تتشكَّل البلدان. معظم عليها عت وقَّ التي واملستدامة السلمية التنمية أجل من

والسالم.3 والرخاء، والكوكب، الناس، األربعة؛ األساسية العنارص حول
هي: واألهداف

الفقر. عىل القضاء (١)
املستدامة. الزراعة وتعزيز الجوع عىل القضاء (٢)

صحية. حياة ضمان (٣)
الشامل. التعليم (٤)

الجنسني. بني أكرب مساواة تحقيق (٥)
املستدامة. املياه إمدادات (٦)
املستدامة. الطاقة إمدادات (٧)
املستدام. االقتصادي النمو (٨)

الصمود. عىل القادرة التحتية البُنى (٩)
املساواة. عدم من الحد (١٠)

املستدامة. املدن (١١)
املستدام. االستهالك (١٢)
املناخ. تغريُّ مكافحة (١٣)

املحيطات. عىل الحفاظ (١٤)
األرضية. البيئية النظم عىل الحفاظ (١٥)

وشاملة. وعادلة سلمية مجتمعات تعزيز (١٦)
عاملية. رشاكات تكوين (١٧)
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املجتمعات، من العديد «بقاء بأن املستدامة التنمية أهداف اعرتاف من الرغم عىل
الحضارة، أن توضيح يف تفشل فإنها للخطر.» ُمعرََّضني للكوكب، البيولوجي الدعم وأنظمة
الوجودية التهديدات مجموعة بسبب وهذا خطر، يف نفسه البرشي الجنس حتى وربما
األهداف هذه صياغة يف ساهموا الذين األشخاص من العديد أن حني يف تُواجهنا. التي
دبلوماسية لغة استخدام تفضيل إىل العاملية سات املؤسَّ َميل أن إال جيًدا، ذلك يعرفون
إىل يرقى ال الوضع بأنَّ انطباًعا يرتك الواضحة، الحقيقة قول من بدًال ومفاِوضة، فة ُمخفَّ
األهداف هذه كل يف تدريجية تحسيناٍت إلجراء الوقت من ُمتَّسًعا هناك وأنَّ حرًجا، كونه
عليه هو مما أسهل يبدو الوضع يجعل الذي امُلَلطِّف األسلوب هذا يسمح الطموحة.
الواضحة املخاطر من التقليل أو بالتجاهل والدول واملجتمعات الناس من للعديد بالنسبة
عام. بشكٍل واملحلية اليومية اهتماماتهم مصلحة وإعالء الكتاب هذا يف امُلوثَّقة والحالية
باالنقراض التهديد معالجة يف الخصوص وجه عىل امُلستدامة التنمية أهداف تفشل
الشامل، الدمار بأسلحة امُلتجدِّد التسلُّح سباق جرَّاء مكاٍن كل عىل بظالله يُلقي الذي
بأكمله، الكوكب نطاق عىل رسعٍة بأقىص يعدو الذي العاَلمي الحراري االحتباس وخطر
والحيوانية النباتية والحياة وأطفالها البرشية، عىل العاملي م التسمُّ يُشكِّلُه الذي والتهديد
وتحويل االقتصاد، من املادي الطابع وإزالة البرشية، األعداد تقليل إىل والحاجة العاملية،
والتغلُّب الخطرة العلوم وتنظيم يشء، كلِّ تدوير وإعادة املدن، إىل املزارع من الغذاء إنتاج
النزاعات من أيًضا األهداف تلك تُعاني وكذا، الوهمية. للُمعتَقدات ق امُلعوِّ التأثري عىل
التي والرشكات، الدول من للعديد األنانية املصالح مع تتعاَرض لكونها وهذا السياسية
الواقع، أرض عىل لتنفيذها القليل ستفعل كقاعدة، ولكنها األهداف، بهذه تتشدَّق قد فقط

لتقويضها. جاهدة تسَع لم إذا هذا
جزءٍ سوى تُغطِّي ال ولكنَّها الحكمة، طريق عىل أساسية خطوات األهداف هذه إن

الرحلة. من
النصائح إىل تَستندان اللتان و3-10)، 2-10 (شكال التاليتان الطريق خريطتا تُشري
الجنس من كل مستوى عىل اإلجراءات أنواع إىل تُشريان السابقة، الفصول يف امُلقدَّمة
البقاء يف البرشية آمال تعزيز عىل ستُساعد والتي الشخيص، واملستوى بأكمله البرشي

والعرشين. الحادي القرن يف واالزدهار
يف ُفَرصنا لتحسني ِفعله منَّا واحٍد لكل يُمكن ما إىل هاتان الطريق خريطتا تُشري

املتزايدة. الوجودية املخاطر مواجهة يف كنوع أو كأفراٍد سواء البقاء
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٢٢
٢٣

٢٤
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١٤
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١٥
١٦

(٢٣) مدن محايدة الكربون

(٢٤) أنظمة الغذاء البيئية ا4ستدامة

(٢٥) حظر الوقود األحفوري

(٢٦) التغD ا4ناخي

(٢٧) ا4ستهلكون الواعون

(٢٨) خطة تنظيف األرض

(٢٩) العلوم والصناعات األخالقية

(٣٠) الطب الوقائي

(٣١) عرشة مؤرشات للبقاء

(٣٢) الوقود من الطحالب

(٣٣) زراعة الكربون وإعادة الطبيعة الربية

(٣٤) الطاقة ا4تجددة

(٣٥) ا4جاعات وأنظمة الغذاء الفاشلة

(٣٦) إعادة تدوير ا4ياه وا4غذيات

(٣٧) القضاء عىل إهدار الطعام

(٣٨) تنظيم األرسة العا4ي

(٣٩) السالم عرب الطعام

(٤٠) ا4دن ا4تجددة

(٤١) العلم األخالقي

(٤٢) تدمD مخزونات األوبئة ا4نقرضة

(٤٣) إعادة تدوير ا4ياه وكل ا4خلفات

(٤٤) شكل جديد من احرتام الغذاء

(٥٠) ا4ساواة االجتماعية للقضاء عىل الفقر

(٥١) إنذار مبكر لألوبئة

(٤٥) الزراعة الحرضية واالستزراع ا4ائي

(٤٦) النُّظم الغذائية الوقائية

(٤٧) فرض رسوم بيئية عىل الطعام

(٤٨) النساء كقادة

(٤٩) الرقابة العامة عىل التقنيات اإلحاللية ا4دمرة

(٥٢) أزمات ا4دن الكربى

(٥٣) سباق التسلح العا4ي

(٥٤) زيادة الرقابة عىل األسلحة

(٥٥) إعادة تدوير جميع ا4وارد

(٥٦) إنذار مبكر لألوبئة

(٥٧) النزع الكامل ألسلحة الدمار الشامل

(٥٨) النساء كقادة

(٥٩) القيادة األخالقية

(٦٠) إنذار مبكر لألوبئة

(٦١) السالم عرب الطعام

(٦٢) تدمD مخزونات أسلحة الدمار الشامل

(٦٣) الرقابة العا4ية عىل األسلحة

(٦٤) تقليل ا4خاطر الوجودية

(٦٥) إعادة صياغة الرواية البرشية

(٦٦) إزالة الطابع ا4ادي عن االقتصاد

(٦٧) نظم ا4عتقدات

(١) االنقراض واالنهيار البيئي

(٢) إعادة تقدير ا4وارد الطبيعية

(١٠) ا4زارعون كحراس لألرض

(١١) ا4زارع الحرضية واالستزراع ا4ائي والزراعة البيئية

(١٢) حظر الوقود األحفوري

(١٣) التفكD والترصف الجمعي عىل مستوى النوع

(١٤) إعادة تدوير كل يشء
(١٥) مؤرشات األسعار للصناعة وإزالة

         الطابع ا4ادي عن االقتصادات  

(١٦) تعزيز إدارة ا4وارد العا4ية

(١٧) ندرة ا4وارد

(١٨) التسمم العا4ي بفعل التلوث
(١٩) الحق اإلنساني يف عدم التسمم

(٢٠) حظر الوقود األحفوري

(٢١) اختبار أمان كل ا4واد الكيميائية

(٢٢) صفر نفايات

(٣) استعادة الحياة الربية والبيئة والرعي ا4ستدام

(٤) الطاقة ا4تجددة

(٥) إعادة االستثمار يف رأس ا4ال الطبيعي

(٦) االقتصاد ا4عريف والتعليم العا4ي

(٧) التنقيب يف مجاري النفايات

(٨) أنظمة الغذاء البيئية ا4ستدامة

(٩) الطاقة ا4تجددة

١٧ ٢٦ ٥٢ ٦٧

داي، بيرت (املصدر: والعرشين. الحادي القرن يف البرش لبقاء طريق خارطة :2-10 شكل
الطريق.) خريطتي مرسد انظر للرشح .٢٠١٦
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١٣

١٤

(١) عمليات االنقراض واالنهيار البيئي

(٢) كن مستهلًكا واعيًا

(٣) استعد بيئتك ا=حلية

(٤) علم أوالدك أن يقدروا الطبيعة

(٥) َصوِّت للساسة الحامF للطبيعة

(٦) ادعم الساسة والرشكات ا=لتزمة باالستدامة

(٧) أِزد من إعادة التدوير

(٨) علم أطفالك تقدير قيمة ا=وارد

(٩) قلل االستهالك ا=ادي

(١٠) كافئ الصناعات الخرضاء

(١١) ُكْل واشرت باستدامة

(١٢) ادعم إعادة الطبيعة الربية وإعادة التدوير

ف كجنٍس برشي (١٣) َفِكر وتََرصَّ

(١٤) ادعم االقتصاد ا=عريف

(١٥) كن مقتصًدا

(١٦) كن مستهلًكا واعيًا

(١٧) ندرة ا=وارد

(١٨) التسمم العا=ي بفعل التلوث

(١٩) كن مستهلًكا واعيًا

(٢٠) احفظ أطفالك بال سموم

(٢١) بادر بتنظيف بيئتك ا=حلية

(٢٢) َصوِّت ألجل كوكب أنظف

(٢٣) كن مستهلًكا واعيًا

(٤٩) ازرع ا=زيد من طعامك

(٤٨) احرتم الطعام

( ٤٧) ُكل طعاًما محليًا صحيًا طازًجا

(٥٠) النساء كقادة

(٥١) ادعم التخلص من ا=راقبة

(٥٢) طالب بإنذار مبكر لألمراض

(٥٣) ادعم العدالة االجتماعية وا=ساواة

(٥٤) اشِرت وتناول طعاًما محليkا

(٥٥) أزمات ا=دن الكربى

(٥٦) سباق التسلح العا=ي

(٥٧) اعرتف بالتهديد النووي ا=تزايد

F(٥٨) ادعم حمالت نزع سالح ا=واطن

(٥٩) تجنَِّب ا=عتقدات التي تؤجج الكراهية

(٦٠) قوة الناخبF للدفع بالسياسات ا=ستدامة

(٦١) ادعم االقتصاد ا=عريف

(٦٢) ادعم النساء كقادة

(٦٣) ادعم اُ=عتَقدات ا=بنية عىل الدليل واألخالق

(٦٤) علم أطفالك أن النزاع = الخراب

(٦٥) صوِّت للملتزمF بإلغاء أسلحة الدمار الشامل

(٦٦) تقليل ا=خاطر الوجودية

(٦٧) دور ا=ؤمنF يف تكريس الدين لبقاء اإلنسان

(٦٨) ادعم رواية برشية إيجابية

(٦٩) دور ا=ستهلك يف ترويج الصناعة النظيفة

(٧٠) نظِِّم ا=عتَقدات

(٢٤) تناَوْل طعاًما محليkا واشِرت باستدامة

F(٢٩) كافئ الصناعات الخرضاء وتجنب اُ=َلوِّث

(٣٠) تجنب ا=بيدات والبالستيك

(٣١) عرشة مؤرشات للبقاء

(٣٢) َصوِّت لسالمة ا=ناخ

(٣٣) توقف عن استخدام الوقود األحفوري

(٣٤) سافر بصورة أقل

(٣٥) دعم ا=ستهلك للطاقة ا=تجددة

(٣٦) التغy ا=ناخي

(٣٧) ا=جاعات وأنظمة الغذاء الفاشلة

(٣٨) تجنب «الطعام الصناعي»

(٢٥)  ال تَستثمر يف بواعث الكربون

(٢٦) فصل

(٣٩) كافئ ا=زارعF ورشكات الغذاء الخرضاء

(٤٠) تخلص من إهدار الطعام

(٤١) ادعم العائالت األصغر

(٤٢) طالب بالرقابة العلنية عىل التقنيات القوية

(٤٣) ادعم إعادة تدوير ا=واد

(٤٤) ادعم الرشكات األخالقية

(٤٥) ادعم إعادة تدوير ا=ياه وا=غذيات

(٤٦) ابحث عن الطعام ا=ستدام

(٢٧) افهم انبعاثاتك من الكربون

(٢٨) انزع السموم من حياتك

١ ١٨ ٣٧ ٥٦

١٧ ٥٥ ٧٠٣٦

يف وازدهاره وصحته اإلنسان بقاء ضمان يف للمساعدة شخصية طريق خارطة :3-10 شكل
الطريق.) خريطتي مرسد انظر للرشح .٢٠١٦ داي، بيرت (املصدر: والعرشين. الحادي القرن
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الحكمة قياس

للموارد حدوًدا هناك ألنَّ األرض تحملهم أن يُمِكن الذين األشخاص لعدد حدود هناك
إىل معروف غري هو ما أما ذلك. يعرف ُمفكِّر شخٍص وأي لدعمهم. لديها التي واألنظمة
عىل اآلن نَحصل أننا من الرغم عىل هذا بالضبط، الحدود تلك تكُمن أين فهو كبرٍي حدٍّ
لنا تُقدِّمها صورة وهي الحدود، تلك خْرق عواقب من إزعاًجا وأشد وضوًحا أكثر صورة

الِعلمية. القياسات من مجموعة
حدود وْضع وزمالئهم وهيوز وشينهوبر وشتيفن روكسرتوم من كلٌّ اقرتح لقد
أُشري رائدتنَي بحثيَّتنَي ورقتنَي يف عليها الحياة تعتمد التي الحاسمة العوامل من للعديد
.(٢٠٠٩ وآخرون، روكسرتوم ٢٠١٥؛ وآخرون، (شتيفن والتاسع الثاني الفصلني يف إليهما

األوىل: البحثية الورقة يف قالوا وقد

امُلمكن من يَُعد لم نطاٍق إىل األرض نظام عىل املنشأ البرشية الضغوط وصلت
لالستدامة جديًدا نهًجا نقرتح مفاجئ. عاَلمي بيئي تغريُّ حدوث استبعاد فيه
إطارها داخل اإلنسانية تعمل أن ع نتوقَّ التي الكوكب حدود فيه نُحدِّد العاملية
كارثيٍّا، حتى أو ضارٍّا الكوكب حدود من أكثر أو واحٍد تجاوز يكون قد بأمان.
مفاجئ بيئي ٍ تغريُّ إىل ستُؤدي التي القصوى الحدود تجاُوز خطر بسبب وهذا
ككل. الكوكب مستوى إىل القارات مستوى من بداية األنظمة، داخل خطي غري

من بتجاوزها تُغامر أن البرشية عىل يجب ال بيئية حدود تسعة وضع اقرتحوا لقد
الخاصة: سالمتها ضمان أجل

الجوي). الغالف يف الكربون أكسيد ثاني برتكيز (يُقاس املناخ تغريُّ •
البحر). ماء حموضة بدرجة (يُقاس املحيطات ض تحمُّ •

السرتاتوسفريي. األوزون مستويات •
األرض. نظام يف والفوسفور النيرتوجني دورة مستويات •

من السنة−١ يف مكعب كيلومرت ٤٠٠٠ من (أقل العذبة للمياه العاملي االستخدام •
السطحي). الجريان ملوارد االستهالكي االستخدام

واملدن). للزراعة امُلستخَدمة األرايض (نسبة األرض نظام ات تغريُّ •
العالم. أنحاء جميع يف األنواع فقدان •
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وراثيٍّا لة امُلعدَّ والكائنات الجديدة الكيميائية املواد ذلك يف بما جديدة» «كيانات •
االصطناعي. والذكاء التخليقية لألحياء األُخرى وامُلنتجات

العاملي. الهواء تلوُّث مستويات •

األنواع انقراض الحدود؛ هذه من حدَّين بالفعل تجاوزنا قد أننا الفريق الحظ
واستخدام املناخ ان يَخصَّ آخرين حدَّين تجاوز من نقِرتب وأننا النيرتوجني، وانبعاثات

األرايض.
إدارة كيفية عن أداء تقييم بطاقة الواقع يف هي (4-10 شكل (انظر الحدود هذه
لبس ال واضحة تحذيراٍت لنا تُقدِّم إنها بها. الخاصة الحياة دعم وأنظمة لألرض البرش
حاسمة نقطٍة من فيه نقِرتب الذي الوقت عن منها، ق التحقُّ يُمكن قياسات عىل بناءً فيها،
أن يِجب ِلما حلوًال تُقدِّم ال إنها لألرض. وال لنا بالنسبة ال آمنة املغامرة بعدها تكون لن
كنَّا إذا ف نتوقَّ ومتى حركتنا، نُبطئ ملتى ببساطٍة هنا تُوجِّ املرور، كإشارة ولكنها، نفعله،

نرتاجع. ومتى لالصطدام، التعرُّض يف نرغب ال
يف تقدُّمنا ملراقبة رائعة طريقًة الحدود هذه لنا تُقدِّم األداء، تقييم بطاقة ومثل
لغٍة إنشاء طريق عىل األوىل الخطوة إنها الصحيح. املسار عىل ووضعها األوضاع تصحيح

القادمة. واألجيال األرض لرعاية ُمشرتَكة

الحكيم غري اإلنسان

«حكماء». بال ألنفسهم البرش تسمية كيفية يف نظرنا الكتاب، هذا من االفتتاحي الفصل يف
ويف عرش، الثامن القرن خمسينيات يف حتى ضعيفة، التسمية تلك وراء الُحجة كانت لقد
لم إذا بكثري. أضعَف اليوم أصبحت فقد اليوم، وبأنفسنا بالكوكب نفعله ما كل ضوء
أننا عىل األدلة بعض األقل عىل جمعت فقد آخر، يشءٍ أي السابقة الثمانية الفصول تُقدِّم
ولكن األفراد، من قليل عدٍد مستوى عىل كذلك نكون ربما للغاية. حكماء لسنا كنَوع،

ككل. البرشي الجنس مستوى عىل ليس
عىل سواء الحكيم»، «الحكيم التوصيَفني يستحق ال «الهومو» أن الكتاب هذا يؤكد
من الكثري توجد األول، الفصل يف أُشري كما أخرى. أُُسٍس أي عىل أو صارمة علمية أسس
أو تماًما، ُمناِسب غري االسم أن اتَّضح إذا خاصة األنواع، من نوع اسم لتغيري السوابق

خطري. بشكٍل ُمضلِّل أمر أنه — األسوأ وهو —
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؟ ؟

؟

التنوعالتغ� ا�ناخي
سالمة ا�حيط الحيويالوراثي

التنوع
الوظيفي

تغ�ُّ نُُظم اليابسة

استخدام ا�ياه العذبة

الفوسفور

التدفقات البيوكيميائية
نيرتوج$ تحمض ا�حيطات

الكيانات الجديدة

تركيز الهباء الجوي
يف الغالف الجوي

استنفاد
األوزون السرتاتوسف�ي

تخطي منطقة عدم اليق$ (مخاطر عالية)

يف نطاق منطقة عدم اليق$ (مخاطر متزايدة)

عدم تخطي الحدود (آمنة)

لم تَُع$َّ الحدود بعد

تتخطَّاها أن ينبغي ال والتي وآخرون، روكسرتوم اقرتحها التي العاملية الحدود :4-10 شكل
(.٢٠٠٩ «نيترش»، (املصدر: بقائها. عىل تحافظ كي البرشية

«اإلنسان امُلختال لقبنا وإلغاء البرشي، الجنس تسمية إعادة الكتاب هذا يقرتح
من عليها يرتتَّب وما لطبيعتنا إدراًكا البيولوجي. القانون من وشطبه الحكيم»، الحكيم

العاجي. بُرِجنا من ننزل كي والصدق بالحكمة نتحىلَّ أن بدَّ ال عواقب،
لنوعنا الجديد االسم يكون أن هذا، العاَلمي التواُصل عرص يف تماًما، املناسب من
جمع االقرتاح: من الغرض هو هذا الواقع، ويف العاَلم. حول والحوار للنقاش موضوًعا
للحوار والجنسيات الحياة مناحي وجميع الثقافات جميع من الناس من ُممكن عدٍد أكرب
ال الحقيقية. طبيعتنا وملناقشة صفاتنا، وعن عنَّا الجماعية أعمالنا تعكسه فيما وللنظر
يتعلَّق ال األمر فهذا ُمظلم؛ ُركٍن يف يَقبعون العلماء من لِحفنٍة األمر هذا يُرتك أن ينبغي
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مسألة إنها بل الحيوانية، للتسمية الدويل القانون بقواعد بااللتزام وال العلمية، بالدقة
وعَدم بأخطائها جماعيٍّا تَعرتف التي اإلنسانية إن األشخاص. ملليارات موت أو حياة
البقاء عىل قدرة أكثر تكون أن ح امُلرجَّ من سلوكياتنا، لنا تُسبِّبها التي وباملخاطر ِحكمتها

ذلك. تفعل ال التي تلك من واالزدهار
يبدو قد حداثة أكثر بآَخر عتيق التيني اسٍم عن االستعاضة إنَّ صدًقا القول يُمكننا
الطريقة ذلك يُغريِّ قد أخرى، مرة ولكن الناس. من الُعظمى للغالبية األهمية ضئيل أمًرا
جدُّك أعلن فإذا نكون. أننا نظنُّ ن ممَّ أسايس جزء هو فاالسم أنفسنا؛ بها نرى التي
فإنك اآلثمة؛ أفعالك بسبب وطردك العائلة، اسم تَحمل أن تستحق تُعد لم أنك الحبيب
تسأل وقد اإلحساس. عديم شخًصا تكن لم ما فيه، ل وتتأمَّ محالة ال األمر يف ستُفكِّر
فقدان يُعترب أخرى. مرًة العائلة من جزءًا لتصري العودة يُمكنك كيف األقل عىل نفسك
من جزءًا معه تَفقد ألنك وهذا ما، بشخٍص العار إلحاق أشكال من ا جدٍّ ا خاصٍّ شكًال االسم
خطري. أمر وهذا لنفسك، فهمك وكيفية وروابطك، وكربيائك، الذاتية، وصورتك هويتك،
املغرور السلوك هو عنه التخيلِّ إىل ة بشدَّ اإلنسان يحتاج هويتنا من جزءٍ أكثر إن
الثقل يُشري إذ اإلجابات؛ جميع نملك وأننا أذكياء أننا نرى يَجعلنا الذي والطائش املزهو
منها، القليل فقط بل اإلجابات، جميع نَملك ال أنَّنا إىل املرة هذه الِعلمية لألدلة املتزايد
نحن قبل. من العاَلم يشهده لم الذي واإلجماع امُلتباَدل التعاون من درجٍة عىل تعتمد وهي
وجودنا لضمان يكفي بما أذكياء نكون ال قد إننا بل أذكياء، ولْسنا كنوع، حكماء لسنا

النظر. قيد يزال ما وهو الطويل، املدى عىل
سبيل عىل واحدة ملرَّة ولو بالحقيقة أنفسنا ونُخرب أنفسنا، نُواجه َدُعونا لذلك
يف تقريبًا الجميع عنه يتحدَّث شيئًا هذا سيكون «الحكيم». لقب عن ونتخىلَّ التغيري،

بجدية. فيه الكثريون وسيفكر العاَلم،
بالدونية. دائًما ُحكًما السِمنا فقداننا يكون أن يِجب فال ذلك، ومع

استحقاقنا إثبات خالل من «الحكيم» لقب الستعادة للبرشية متاًحا الخيار سيكون
الحدِّ خالل من ذلك تحقيق طريقة وستكون بعيد. حدٍّ إىل حكماء الواقع، يف وأنَّنا، له،
يوهان اقرتحها التي تلك مثل اآلمنة» «الحدود ِضمن يقع بحيث الكوكب عىل تأثرينا من
حول الكتاب هذا يف امُلقدَّمة ما حدٍّ إىل األوسع األدلة ضوء يف وزمالؤه. روكسرتوم
خاللها من يُمكننا معايري عرشة هنا نقرتح اإلنسان، مستقبل لها يتعرَّض التي التهديدات

أنفسنا. عىل الُحكم
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والعرشين الحادي القرن يف ُفَرصالبقاء لقياس عرشطرق

وُمخلَّفاتها الشامل الدمار أسلحة وجميع النووية األسلحة عىل والقضاء الحظر يف امُلحَرز التقدُّم (١)
لها. املكوِّنة واملواد

من الجوي والهباء األوزون وُمستنفدات الهواء، مات وُمسمِّ الكربون، أكسيد ثاني إزالة معدَّل (٢)
الجوي. الغالف

العالم. يف واملواد وامُلغذِّيات العذبة املياه تدوير وإعادة وتنظيف حماية ُمعدَّل (٣)

ة السامَّ املواد جميع عىل القضاء ذلك يف بما الكيميائية، بيئتنا تنظيف يف امُلحَرز التقدُّم (٤)
املعدنية والنفايات وامُلغذِّيات األحفوري، والوقود الرئيسية، السامة واملواد للرسطان امُلسبِّبة املعروفة

املفقودة.

لنصف تدريجيٍّا الربية الطبيعة إعادة خالل من السادس االنقراض لحدث نهاية وضع (٥)
والشعوب املزارعني توظف عاملية إرشاف خطة بموجب العاَلم يف حاليٍّا امُلزالة الطبيعية املساحات

األصلية.

واالستزراع تُربة بدون والزراعة الحرضية الزراعة إىل العالم يف الغذائية اإلمدادات تحويل معدَّل (٦)
واملحيل. ع وامُلتنوِّ والطازج الصحي الغذاء إنتاج يف زيادة وتحقيق املائي؛

املجتمع. مناحي وجميع والدين والصناعة الحكومة يف قيادية ألدواٍر املرأة تويلِّ (٧)

املستدام. الحدِّ إىل وصوًال البرشية األعداد يف االنخفاض ُمعدَّل (٨)

واملعادن واملياه الغذائية العنارص من املحدودة األرض موارد وتجديد تدوير إعادة معدَّل (٩)
الربية. والحياة والغابات والطاقة

البيولوجيا ذلك يف بما املدمرة، اإلحاللية التقنيات عىل للُمجتَمع العَلنية األخالقية السيطرة (١٠)
لألفراد. العاملية واملراقبة واألسلحة االصطناعي والذكاء التخليقية

الحضارة بقاء نَضمن ال قد فإننا األهداف، هذه من هدف كل نحو تقدُّمنا بقياس
ومستقرَّة آمنة حالٍة يف الكوكب بقاء أيًضا نَضمن بل فحسب، الطويل املدى عىل والبرش
تحديد لنا يتيح حال، أيِّ عىل األساس. من وجودنا يف السبب هي كانت وغنيَّة ومعتدلة
ُمشرتًكا حافًزا ويقدم الهدف، هذا لتحقيق قطعها يجب التي املسافة معرفة واضح هدف

أكرب. بجدية للُمحاَولة
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للقياس وقابلة ثابتة معايري وْضع هو الكتاب لهذا الثاني الرئييس االقرتاح فإنَّ لذا
التي الحياة عجائب وتدعم تدعمنا التي العديدة وأنظمتها واألرض البرشية تحمي
سالمة عىل الحفاظ أجل من تجاُوِزها عىل نجرؤ ال واضحة حدوًدا يضع ما وهو تحتويها.
عليهم السلبي تأثرينا تقليل عىل يُكافئنا الذي األمر بعد؛ يُوَلُدوا لم الذين أطفالنا جميع

ككل. الكوكب وعىل
ُمنتظًما تحديثًا مواطٍن كل بل أرسة، وكل حكومة كل ى ستتلقَّ االقرتاح، هذا بموجب
نجاحنا ومدى العرشة، البقاء مؤرشات تكون أن يجب أدائنا. َضعف أو جودة مدى حول
تبث التي األخبار نرشات كل ويف ذكي، هاتٍف كل عىل موجودة تحقيقها، يف فشلنا أو
املواد وأغلفة الحليب علب جوانب وعىل والسياسيِّني، الدينيني الزعماء كل أفواه وعىل ليًال،
املوجودة الطاقة نجوم مثل منتج، لكلِّ استدامة وكمؤرشات املدرسية كتبنا ويف الغذائية،
ات املؤرشِّ هذه نتابع أن بدَّ ال للسيارة. الوقود استهالك كفاءة تصنيف أو الثالجات عىل
املال، سوق وتقلُّبات املالية، األوراق سوق يف والدببة الثريان رصاع من أكثر بشغٍف
املؤرشات هذه تكون أن يِجب اليومي. الطقس وتقرير امُلفضلة، الرياضية فرقنا ومصائر
تجاهلها، يُمكن وال مكان، كل يف البقاء يف ُفَرصنا حول تحملها التي والرسالة البسيطة،

وُمستثمرين. كُمستهلكني بسلوكنا وخاصة الرئيسية، أنشطتنا بجميع ومرتبطة
تجاه وكذا ونوِعنا، كوكبنا تجاه بمسئوليته وعيًا أكثر منَّا كلٌّ سيُصِبح الطريقة بهذه
وعيًا أكثر ونُصبح ُمستقبلنا؛ رْسم ة مهمَّ يف أكرب بشكٍل مشاركني سنُصبح كما أنفسنا.
للمحاولة حماًسا وأكثر القادمة؛ واألجيال الكوكب عىل وقراراتنا ألفعالنا الباهظ بالثمن
العرشة ات املؤرشِّ ستُخاطب الحظ، من وبالقليل كأفراد. أفضل بالءً نُبيلَ وبأن أكرب بجدٍّ
أهداف تحديد خالل من سواء حدٍّ عىل لإلنسانية والتعاونية التناُفسية الغرائز من كالٍّ
بها نفوز ونحن عامليٍّا لالحتفال سببًا سيمنحنا ما وهو مًعا، قها لنُحقِّ وحكيمة وآمنة َقيِّمة
والعقائد، للبلدان، األساس هي املؤرشات هذه تكون أن يُمكن املشرتكة. جهودنا خالل من
القيادة، وإظهار ق، التفوُّ بُغية بعض مع بعضها بسالم ليتناَفس واملجتمعات والرشكات،

والحماية. والتعاون، والشفاء، والتنظيف، واإلنجاز، واإللهام،
هي والبقاء النجاة وحكمة البرشية؛ بها تتمتَّع التي األهم املهارة هو التبرصُّ إن

الجوهرية. ِحكمتنا
البرش يزال ال هل فهو: والعرشون الحادي القرن عنه سيُجيب الذي السؤال أما

الحكمة؟ بهذه يتمتعون
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الطريق خريطتا مرسد

حتنَي امُلوضَّ الطريق خريطتَي يف امُلستخَدمة للُمصطلحات إضافيٍّا رشًحا املرسد هذا يُقدِّم
و3-10. 2-10 شكَيل يف

أن ويُمكن (الطحالب)، الدقيقة املياه نباتات من يُستخَرج ُمتجدِّد زيت الطحالب: زيوت
البرتولية. املنتجات محل يحلَّ

األعالف باستخدام والبحر، الرب يف املياه ونباتات األسماك تربية املائي: االستزراع
امُلستزَرعة. الطحالب من امُلستمدَّة الطبيعية

الطاقة (يف األحفوري الوقود استخدامات لجميع التام الوقف األحفوري: الوقود حظر
عنها واالستعاضة ٢٠٣٠ عام بحلول األدوية) أو البالستيك مثل منتجات تصنيع ويف
الوقود لصناعة الحكومية اإلعانات جميع وقف أمانًا. أكثر متجدِّدة طاقة بمصادر

األحفوري.
للقضاء والحكومات والصناعات وامُلستهِلكني اآلباء يضمُّ عاملي تعاون األرض: تنظيف
للسميَّات. أطفالنا تعرُّض وتقليل واالنبعاثات واألطعمة املنتجات جميع يف السموم عىل
منتجات عىل للعمل تدريجيٍّا الوطنية واالقتصادات العاَلم تحويل املادي: الطابع إزالة
والرتبة واملاء الهواء مثل املادية املوارد استخدام يف اإلفراط من بدًال البرشي، العقل

وتدمريها. الربية والحياة واألسماك والغابات
يف املوجودة امُلنقِرضة األمراض ُمسبِّبات مخزونات جميع عىل القضاء األوبئة: تدمري

جديدة. ألوبئة الِعلمي االستحداث وحظر العسكرية؛ امُلختَربات
والبيولوجية والكيميائية النووية األسلحة جميع وتدمري حظر النووي: السالح نزع
مصادر إىل النووية اليورانيوم طاقة تحويل تصنيعها. يف امُلستخَدمة املواد ومخزونات

االندماج). طاقة (مثل آمنة نووية مصادر أو ُمتجدِّدة
االهتمام عىل ُمنصبٍّا يُصبح بحيث والعلوم الطب تركيز تحويل األمراض: من الوقاية
الرياضية، والتمارين الصحية، والبيئات الغذائي، النظام خالل األمراضمن من بالوقاية
«العالجات» استخدام من (بدًال ذلك إىل وما السموم من والتخلُّص البيئية، والصحة

الكيميائية).
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عىل تتمُّ بحيث الزراعية املناطق أفضل عىل لتقترص الزراعة تقليص البيئية: الزراعة
وإعادة السطحي، والغطاء الرتبة، بكربون االحتفاظ عىل الرتكيز مع ُمستدام، نحو
املزارعون يكافأ وحيث الحيوية، للمبيدات األدنى واالستخدام واملغذيات املياه تدوير

مناِسب. بشكل
الُعشبية واألرايض الكربى الغابات الستعادة دويل تعاُون تحقيق البيئة: استعادة
«تنظيف أيًضا: انظر البيئية. واألنظمة والرتبة واملحيطات العذبة واملياه واملراعي

األرض».
الحاجة األرض سكان من مواطٍن كل َفهم لضمان اني ومجَّ عاَلمي تعليم إنشاء التعليم:
وإرسال بها، والعناية تدعُمها التي الحيوية األرض وموارد أنظمة عىل الحفاظ إىل

والسياسة. الصناعة إىل الصحيحة اإلشارات
املدن. يف وخاصة الغذائية، العنارص جميع تدوير إعادة الطعام: إهدار عىل القضاء

ُمنتَجات تبنِّي عىل الصناعات لتشجيع السوق إشارات استخدام األخالقية: الصناعات
األجيال حق واحرتام املواد تدوير وإعادة وأخالقية، وآمنة نظيفة تصنيع وعمليات
الخرضاء، الكيمياء ِمثل مناهج تتبنَّى التي الصناعات مكافأة ُمستدام. عاَلم يف القادمة
املنتجات عن ُمنتجاتها تفضيل خالل من نفايات صفر وسياسة املنتجات وإدارة

األخرى.
«أقسم وهو امِلهنة، َقَسم بأداء الشباب واملهندسني العلماء جميع إلزام األخالقي: البحث

األخالقية. مسئولياتهم حول وتثقيفهم رضر.» أي يف أتسبَّب بأالَّ أوًال
يف للنساء الصحية والرعاية والتعليم األرسة تنظيم خدمات تواُفر ضمان األرسة: تنظيم

املجتمعات. جميع
مياهها من ٪١٠٠ تدوير تُعيد بحيث العالم مدن تصميم إعادة الخرضاء: املدن
تكون وبأن غذائها، من ٪٥٠ من أقل تزرع وبأن البناء، ومواد ومعادنها ومغذياتها

الربية. والحياة بالنباتات ومليئة وخرضاء للكربون ُمحايدة
والجماعات للدول تعاونية وأكثر أقوى عاملية مراَقبة تطوير لألسلحة: العاملية املراقبة
عاَلمية سالم حركة تطوير الشامل. الدمار أسلحة إلرهاب ُمحتمًال خطًرا تُشكِّل التي
االحتفاظ استمرار مخاطر من للتحذير واملجتمعات البلدان جميع يف تعمل للمواطنني

عليها. للقضاء السيايس الضغط وممارسة الشامل الدمار بأسلحة
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واألعشاب اآلفات انتشار ملكافحة عاملية مراقبة شبكة تطوير العاملي: البيولوجي األمن
الوبائية. واألمراض الضارة

الكوكب ر يُدمِّ نظاٍم من العاَلمي الغذائي النظام تشكيل إعادة صحي: غذائي نظام
كليهما. عىل ويحافظ يحمي نظاٍم إىل الشخصية، تنا وصحَّ

إرساء م. التسمُّ عدم يف الحق وهو لإلنسان، جديد عاملي حقٍّ إضافة اإلنسان: حقوق
جمع وتقييد كاملة مُلجتمعاٍت الجماعية املراقبة يحُظر اإلنسان حقوق من جديد حقٍّ

جريمة. ارتكابهم يف امُلشتبَه غري األفراد عىل اللحد إىل املهد من بيانات
اإلنسان بقاء عىل واملحلية والوطنية العاملية السياسات تركيز تحويل أوًال: اإلنسان بقاء

املواطنني. ضغط خالل من
أقلَّ بشكٍل تَعتمد بحيث الوطنية واالقتصادات العاَلم تشكيل إعادة املعريف: االقتصاد
ال الذي البرشي العقل منتجات مجال يف التنمية عىل أكرب وبشكٍل املادية، املوارد عىل

… َمعينه يَنضب
حول واملعرفة املعلومات لتباُدل اإلنرتنت عىل قائم عاملي نظاٍم إنشاء املعرفة: مشاركة
وصحية حكيمة خياراٍت اتخاذ من امُلستهِلكون يتمكَّن حتى املادية وامُلنتجات الغذاء

للحكومة. املالئمة واإلشارات للصناعة املناسبة الحوافز تُرِسل وُمستدامة
الذكاء يف الجديدة رات التطوُّ جميع عىل العام اإلرشاف الفائقة: التقنيات يف التحكُّم
والتكنولوجيا الكمومية، والَحوَسبة النانو، وتكنولوجيا القاتلة، والروبوتات االصطناعي،
أن يُمكن التي الجديدة والتقنيات األمراض مُلسبِّبات العلمي التطوير حظر الحيوية.

العلمية. البحوث جميع عىل ة عامَّ وشفافية أخالق مدونة فرض البرش. ترضَّ
والحكومات الرئيسية الصناعات جميع قيادة يف النسائية املبادئ تَبَنِّي النسائية: القيادة

العاملية. القيادة مناصب لتويل النساء ترقية واألديان. والرشكات
شجاعة أكثر أخالقي قيادي موقٍف اتخاذ عىل العاَلم ديانات تشجيع األخالقية: القيادة
أجل من جانبًا خالفاتهم تنحية وعىل ككل، البرشية تهدد التي القضايا يخص فيما

العامة. املصلحة
العَلني التمويل الجديدة. لألوبئة عاملية مبكر إنذار أنظمة إنشاء باألوبئة: املبكر اإلنذار

جديدة. فريوسات ومضادات حيوية مضادات لتطوير عاَلمي ملسعى
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القضاء النزاعات. لحل أقوى ودولية وطنية سات ومؤسَّ قواعد تطوير السالم: حفظ
امليزانيات استثمار إعادة وِسلًما. وتماسًكا استقراًرا أكثر لعاَلٍم أوىل كخطوٍة الفقر عىل

الغذائي. األمن يف العسكرية
السالم لحفظ العسكرية امليزانيات من ثابتة نسبة تحديد الغذاء: خالل من السالم
والزراعية الغذائية البحوث تنشيط إعادة الغذائية. اإلمدادات عىل الحفاظ خالل من
تربة بدون والزراعة الحرضية بالزراعة للتعجيل وخاصة العالم، أنحاء جميع يف

املائي. واالسِتزراع
والبالستيك واألخشاب واملعادن وامُلغذيات املاء يشء: كل تدوير إعادة التدوير: إعادة
إىل الغذائي النظام مخلفات جميع تحويل ذلك. إىل وما البناء ومواد واملنسوجات

الغذاء. إلنتاج ُمغذيات
واالسِتزراع والحرضية البيئية الزراعة من امُلتجدِّد الغذاء إنتاج املستدامة: الغذاء نظم
بالرتبة. اإلرضار ويقيضعىل الكربون ويخزِّن وامُلغذيات، املياه تدوير يُعيد الذي املائي،
لجعل والرتفيهية والدينية والسياسية االقتصادية رواياتنا صياغة إعادة البرشية: الرواية
تُقدِّر البرش عن جديدة رواية استلهام األسايس. الهدف واإلنسانية الحضارة بقاء
هو ما عىل والحفاظ واالدِّخار والتنظيف، ُفِقَد، ما واستعادة والتساُمح، التعاون،

والتدمري. واألنانية الُفرَقة ِقيَم إعالء من بدًال موجود،
ُمتجدِّدة مصادر من بالكهرباء األحفوري الوقود عن االستعاضة املتجددة: الطاقة
امُلخزَّنة والطاقة األرضية، الحرارية والطاقة واملد، والرياح، الشمسية، الطاقة (مثل
الطاقة يف العاَلم حول واالستثمار بالبحث التعجيل الة). وفعَّ نظيفة بطارياٍت يف
االستعاضة الطحالب. بزيت األحفوري النقل وقود عن االستعاضة واملتجددة. النظيفة

النووية. الثوريوم بدورة اليورانيوم دورة عن

إىل يِصل ما إعادة الُعشبية. واألرايض الغابات إزالة عن التوقُّف الربية: الطبيعة إعادة
يُديرها حيث األصلية والحيوانات والنباتات الربية إىل تطهريها تمَّ التي األرايض نصف

واملزارعون. األصليون السكان
من األدنى الحد تَستخِدم وُمستدامة، مكثَّفة غذائي إنتاج أنظمة الحرضية: املزارع
مخلَّفات ذلك يف بما تدويرها، امُلعاد وامُلغذيات املياه عىل وتَعتمد اآلفات، األرايضوُمبيدات
الرأسية. واملزارع الغذاء وإنتاج املدن بني الجمع الزراعية»؛ املعمارية «الهندسة الطعام.
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خالل من الطبيعية املساحات وإصالح البيئي االنهيار منع الطبيعية: املوارد تقدير
إعادة هذا سيُغطي واالستهالكية. الغذائية املواد جميع عىل صغرية رضيبة فرض
القادم الجيل تربية األصليني. والسكَّان املزارعني قبل من املوارد ورعاية الربية الطبيعة
لتعزيز العاَلمية الغذائية السلسلة اقتصاديات هيكلة إعادة الغذاء. احرتام عىل البرش من

امُلثقفني. وامُلستهلكني والنظيف امُلستدام اإلنتاج

مجاري يف بالتنقيب عنه واالستعاضة النفايات من الدائم التخلُّص حظر نفايات: صفر
النفايات.

الغذائية السلسلة من املعروفة السموم جميع استخدام عىل القضاء يات: ُسمِّ صفر
فرض األوسع. والبيئة املنزلية َلع والسِّ الشخصية العناية وُمنتَجات املياه وإمدادات

واالنبعاثات. والخالئط الجديدة الصناعية املواد جميع عىل ية مِّ السُّ اختبار

هوامش

(1) I am indebted to former US Army general Norman Schwarzkopf
for this colourful, if palaeontologically inexact, expression which he fi rst
applied in a TV interview to the consequences for the US of invading Iraq
and capturing Baghdad. It was too apt not to re-use.

(2) see, for example, Modern Slavery, https://modernslavery.co.uk/
index.html.

(3) For full details, see http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/69/L.85&Lang=E.
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