
  :لإلنسانیة العالم علماء تحذیر
  إخطار ثانٍ 

موقّعًا من    15,364ویلیام ج. ریبل، كریستوفر وولف، توماس م. نیوسوم، ماورو جالیتي، محمد االمجیر، أیلین كریست، محمود إ. محمود، ویلیام ف. لورانس، و

  دولة.  184العلماء من 

 

من العلماء المستقلین، ومن بینھم  1700) وأكثر من Union of Concerned Scientistsالعلماء القلقین (وعشرین عاًما، قام اتحاد  منذ خمسةٍ 

 ھؤالء دعا). وS1(انظر الملف المرفق  1992غالبیة األحیاء من حاملي جائزة نوبل للعلوم، بصیاغة "تحذیر علماء العالم لإلنسانیة" لعام 

في طریقة رعایتنا لألرض وللحیاة علیھا، إذا  كبیرٍ  تغییرٍ اإلنسانیة إلیقاف التدمیر البیئي وحذروا من أن "ثمة ضرورة إلحداث المتخصصون المعنیون 

  كانت ھناك رغبة في منع بؤس شامل یسود البشریة".
  

مع العالم الطبیعي. وعبروا عن قلقھم بشأن الضرر الحالي  تصادمي أن البشر في مسارٍ المتخصصون في البیان الرسمي الصادر عنھم ھؤالء أوضح و
 المیاه العذبة واستنزاف الحیاة البحریة والمناطق المیتة فيوتوفر ھ بكوكب األرض المتعلق بتآكل طبقة األوزون أو الوشیك أو المحتمل وقوع

حرجة والماسة إلى المحیطات وفقد الغابات وتدمیر التنوع الحیوي والتغیر المناخي والنمو المستمر في الكتلة السكانیة البشریة. وقد أعلنوا عن الحاجة ال
  ریة لمنع التبعات التي سیؤدي إلیھا مسارنا الحالي.تغییرات جذ

  

خوفھم من أن البشریة تدفع بیئات الكرة األرضیة إلى ما یفوق إمكاناتھا المتاحة لدعم شبكة الحیاة. وقد وصفوا كیف أننا  1992وقد أبدى كاتبو إعالن 

 البشریةأو غیر قابل لالنعكاس. وناشد العلماء  كبیرٍ  دون وقوع ضررٍ ھ تحملنقترب بسرعة من الكثیر من حدود ما یمكن للمحیط الحیوي (البیوسفیر) 

 -بالمائة  35، زیادة قدرھا 1992التي تضخمت ببلیونین آخرین من السكان منذ  -بموازنة تعداد الكتلة البشریة، واصفین كیف أن أعدادنا الكبیرة 

). والتمس العلماء أن 2017(كریست وآخرون،  مستدامٍ  األخرى لتحقیق مستقبلٍ تضع الكثیر من الضغط المرھق على األرض یمكن أن یفوق الجھود 

اتجاه التنوع وعكس إزالة الغابات والحد من  الوقود األحفوري  نطلقھا واالستغناء التدریجي عن) التي GHGنقوم بخفض انبعاثات غازات الدفیئة (

  الحیوي اآلخذ في االنھیار.
  

لدعوتھم، فإننا نلتفت لنلقي النظر على تحذیرھم ونقّیم استجابة اإلنسانیة من خالل استطالع بیانات التسلسل الزمني  وفي الذكرى الخامسة والعشرین

ھذه التحدیات  تحقیق ما یكفي من التقدم لمواجھة ، وباستثناء إحداث االستقرار في طبقة أوزون الستراتوسفیر، أخفقت البشریة 1992المتاحة. منذ عام 

الحالي   ھو االتجاه خاصةٍ  ). ومما یثیر القلق بصفةٍ S1، الملف 1(الشكل  تسوء أكثر من قبلمتوقعة، ومما یثیر القلق أن أكثر ھذه التحدیات البیئیة ال

)، وإزالة 2013جراء ارتفاع نسب غازات الدفیئة الناتجة عن الوقود األحفوري (ھانسن وآخرون،  المناخي الكارثي بسبب األنشطة البشریةللتغیر 

). 2014خاصة من الحیوانات المجترة الزراعیة بغرض استھالك اللحوم (ریبل وآخرون،  —)، واإلنتاج الزراعي2015الغابات (كینان وآخرون، 

ملیون عاًما تقریبًا، حیث یمكن لكثیر من  540الحدث السادس خالل فترة وھو النقراض الجماعي، من ا حالةٍ  تسببت البشریة في باإلضافة إلى ذلكو

  صور الحیاة الحالیة أن تندثر أو تصبح عرضة لالندثار بحلول نھایة ھذا القرن.
  

ض مستقبلنا للخطر بعدم إقدامنا على كبح جماح عرِّ نُ  ). إننا1ھذه االتجاھات المثیرة للقلق (الشكل  یتضح من إننا نقدم للبشریة اآلن إخطاًرا ثانیًا، كما 

یة باعتباره دافعًا استھالكنا المادي الكثیف وغیر المتناسب جغرافیًا ودیموغرافیًا ومن خالل عدم رؤیتنا للنمو المستمر والمتزاید في تعداد الكتلة البشر

). إن البشریة، بإخفاقھا في الحد من الزیادة السكانیة وإعادة تقییم دور 2017 وراء العدید من التھدیدات البیئیة بل واالجتماعیة (كریست وآخرون،

ث وإیقاف انقراض االقتصاد المبني على النمو وتقلیل غازات الدفیئة وتشجیع الطاقة المتجددة وحمایة بیئة العیش وترمیم النظم البیئیة وعرقلة سیر التلو
المحتلة، إن البشریة بكل ذلك ال تتخذ الخطوات الضروریة والملحة لحمایة محیطنا الحیوي المعرض األجناس الحیوانیة وتقیید األجناس الغریبة 

  للخطر.
  

حكوماتھم  اتخاذ وحیث إن أغلب القادة السیاسیین یستجیبون للضغط، فإن على العلماء والمؤثرین من اإلعالمیین وعامة المواطنین أن یصروا على
على المتنامیة متزاید من النشاطات الدعم التجاه األجیال الحالیة والمستقبلیة من البشر وغیرھم من الكائنات. ومع  أخالقي كواجبٍ  فوریةٍ  إجراءاتٍ 

على فعل الشيء الصحیح. وقد حان الوقت أیًضا لنعید النظر ونغیر من السیاسیین القادة  وإجبار المعارضة العنیدةیمكن ھزیمة مستوى القواعد الشعبیة، 
من  فردٍ  لكل  من استھالكناجدیًا أقصى) والحد  بحدٍ  اإلحاللالفردیة، بما في ذلك تحدید تناسلنا نحن (ویكون ذلك مثالیًا بالتوقف عند مستوى سلوكیاتنا 

  الوقود األحفوري واللحوم والموارد األخرى.
  



. وقد حققنا حازمةٍ  عندما نتصرف بصورةٍ  تحقیق التغییر اإلیجابيقدرتنا على ظھر إن االنخفاض العالمي السریع في المواد المستنزفة لطبقة األوزون یُ 

ومن بین صور التقدم الملحوظ األخرى (التي لم تظھر بعد في  .(www.worldbank.orgخطوات متقدمة أیًضا في تخفیض الفقر المدقع والجوع (

) االنخفاض السریع في مستویات الخصوبة في الكثیر من المناطق الذي یمكن عزوه إلى االستثمار في تعلیم 1مجموعات البیانات العالمیة في الشكل 

ل إزالة الغابات في بعض المناطق والنمو السریع في قطاع )، واالنخفاض الواعد في معدwww.un.org/esa/populationالبنات والسیدات (

لكن التقدم في التغییرات التي تمس الحاجة إلیھا في السیاسة البیئیة والسلوك اإلنساني وصور عدم  1992الطاقة المتجددة. لقد تعلمنا الكثیر منذ عام 

  المساواة العالمیة بعید تماًما عن الحد الكافي.

  

، وجمیعھا تتطلب ضغًطا من المجتمع المدني وتأییدًا قائًما على األدلة وقیادة سیاسیة وفھًما راسًخا ألدوات متنوعةٍ  االستدامة بطرقٍ  التحوالت فيتتحق و
االستدامة نحو  السیاسات واألسواق وغیر ذلك من العوامل الدافعة. ومن بین األمثلة على الخطوات المتنوعة والفعالة التي یمكن للبشریة اتخاذھا للتحول

لنسبة كبیرة من  وجیدة اإلدارة وممولةٍ  متصلةٍ  ما یلي (ال یدل الترتیب على ترتیب األھمیة أو اإللحاح): (أ) إعطاء األولویة لتشریع إقامة محمیاتٍ 

ن خالل إیقاف تحویل الغابات بیئات العیش البریة والبحریة والجویة والمیاه العذبة حول العالم؛ (ب) الحفاظ على خدمات البیئة المتاحة طبیعیًا م
، خاصة مساحات الغابات كبیرةٍ  واألراضي العشبیة وغیرھا من بیئات العیش األصلیة؛ (ج) استعادة مجتمعات النباتات األصلیة على مستویاتٍ 

الستعادة العملیات والدینامیات البیئیة؛ ، العلیاالطبیعیة؛ (د) إعادة المناطق إلى حالتھا البریة الوحشیة باستخدام األجناس األصلیة، خاصة المفترسات 
نقراض؛ (و) (ھـ) تطویر أدوات سیاسیة مناسبة لمعالجة أزمة انقراض األجناس الحیوانیة وازمة الصید الممنوع واستغالل وتجارة األجناس المھددة باال

األنظمة الغذائیة نحو األغذیة المعتمدة على النباتات في الغالب؛ تقلیل مخلفات الطعام من خالل التعلیم وتحسین البنى التحتیة؛ (ز) تشجیع التغییرات في 
التعلیم وخدمات تخطیط األسرة الطوعیة خاصة في األماكن على  اإلناث والذكور حصول (ح) المزید من تقلیل معدالت الخصوبة من خالل ضمان 

الطبیعة والتفاعل العام للمجتمع الھادف إلى تقدیر الطبیعة؛ (ي) تقیید التي تنقص فیھا مثل تلك الموارد؛ (ط) زیادة التعلیم الخارجي لألطفال في 

لموارد الطاقة المتجددة بینما  المكثفاالستثمارات المالیة والمشتریات لتشجیع التغیر البیئي اإلیجابي؛ (ك) ابتكار ونشر تقنیات خضراء جدیدة والتبني 
من خالل الوقود األحفوري؛ (ل) مراجعة اقتصادیاتنا إللغاء عدم المساواة في الثروات ولضمان أن  تتم اإلزالة التدریجیة للدعم المقدم إلنتاج الطاقة

ة بشریة أنظمة األسعار والضرائب  والحوافز تضع في االعتبار التكالیف الحقیقیة التي تفرضھا أنماط استھالكنا على بیئتنا؛ و(ن) تقدیر حجم كتل
  الدول والقیادات على دعم ذلك الھدف الحیوي. وحثبلي البعید علمیًا للمدى المستق ومقبولمستدام 

  

. لقد ألجل منع البؤس المستشري والفقد الكارثي للتنوع الحیوي،  أكثر استدامة من الناحیة البیئیة للسیناریو الحالي المعتاد بدیلٍ تبني یجب على البشریة 

. وقریبًا سیكون الوقت متأخًرا جدًا لتحذیراتھملم نعر االھتمام الالزم  في األغلب األعم عاًما، لكننا  25منذ  ھذه الوصفة جیدًا  علماء العالم وضع

أن األرض بكل  لتحویل المسار بعیدًا عن مسارنا المؤدي إلى الفشل والوقت ینفد سریعًا. إن علینا أن نعي، في حیاتنا الیومیة وفي مؤسساتنا الحكومیة، 

  حیاة ھي وطننا الوحید. ما علیھا من
  

  الخاتمة

 S2من جمیع أنحاء الكرة األرضیة (انظر الملف المرفق  15,000عین الذین یزید عددھم عن الدعم الذي تلقیناه لمقالنا ونحن نشكر الموقِّ أسعدنا كثیًرا 

مقال دوریة منشوًرا. لقد قمنا في ھذه  مشتركٍ  رسمیًا بشكلٍ  وبقدر معرفتنا، فإن ھذا ھو أكبر عدد من العلماء في التاریخ یوقع ویدعم لقائمة الموقعین).

من الحلول الممكنة. واآلن،  الماضیة، وأظھرنا قلقًا حقیقیًا واقترحنا بضعة أمثلةٍ  الخمسة وعشرین الورقة بالتقاط صورة لالتجاھات البیئیة خالل األعوام

) ومع عامة الناس في كل مكان، فمن المھم مواصلة ھذا العمل على توثیق scientists.forestry.oregonstate.eduبصفتنا اتحاد علماء العالم (

واضحة وعملیة وقابلة للرصد والمتابعة بینما یتم إبالغ االتجاھات واالحتیاجات إلى قادة  الً التحدیات وكذلك الحاالت التي تشھد تحسنًا وتطویر حلو
ألجل البشریة  اكبیرً  اص واآلراء والحاجة إلى العدالة االجتماعیة حول العالم، یمكننا تحقیق تقدمً تنوع األشخا في إطار احترامالعالم. وبالعمل معًا 

  والكوكب الذي نعتمد جمیعًا علیھ.

  

  .S1یمكنكم االطالع على النسخ اإلسبانیة والبرتغالیة والفرنسیة من ھذا المقال في الملف 

  

  شكر وتقدیر

باإلضافة إلى األشخاص التالي ذكرھم نقاشات ) Union of Cencerned Scientistsاتحاد العلماء القلقین (بیتر فرومھوف ودوج بوشیر من قدم 
ستوارت بیم، دافید جونز، دافید بینجیلي، جییوم شابرون، ستیف مونتزكا، روبرت دیاز، دریك زیلر،  :وتعلیقات وبیانات مفیدة لھذه الورقة البحثیة

ك ھاوتمان، بیتر ستویل، كارین جوزیفسون، روبین كومفورتو، تیرالین فاندیتا، لوك بینتر، رودولفو دیرزو، جاي جاري جیبسون، لیزلي جرین، نی
  بیر، بیتر ھاسویل وروبرت جونسون.

  المواد الداعمة المرفقة

(قائمة بأسماء الموقّعین البالغ عددھم  2الداعم والملف المرفق  1عبر اإلنترنت وتشمل الملف المرفق الداعم  BIOSCIالبیانات الداعمة متاحة على 

  موقّعًا). 15,364
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  ألشكال البیانیة:مفتاح توضیح ا

ات األوزون (بالمیجاطن من مكافئ مستنزف  . أ
CFC−11  (في العام  

الصید البحري المعاد تعویضھ (میجاطن في     .ج  ) 3م 1000موارد المیاه العذبة لكل نسمة (  . ب
  العام)

  ) 1970توفر أجناس الفقریات (% من   . و  مجموع الغابات (بلیون ھكتار)  .  ھـ  المناطق المیتة (عدد المناطق المتأثرة)  .د 

أكسید الكربون انبعاثات غاز ثاني   . ز
(جیجاطن من ثاني أكسید الكربون في 

  العام) 

  تعداد السكان (بالیین األشخاص)  . ط  تغیر درجة الحرارة (درجة مئویة)  . ح

  

. األعوام السابقة والتالیة لتحذیر 1992. االتجاھات مقابل الزمن للمشكالت البیئیة التي تم تحدیدھا في تحذیر العلماء لإلنسانیة عام 1الشكل 
أوزون (أ) تبین انبعاثات غازات مصادر الھالوجین التي تستنزف  موضحة بالخطوط الرمادیة والسوداء، على التوالي. الرسم 1992العلماء لعام  

في العام. في الرسم (ج)، كان معدل  CFC-11میجاطن من مكافئ  0.11طبقة الستراتوسفیر، باعتبار وجود معدل ثابت لالنبعاث الطبیعي قدره 
كائنات الصید البحري آخذًا في االنخفاض منذ منتصف تسعینیات القرن العشرین، لكن، وفي الوقت نفسھ، كانت جھود الصید آخذة في الزیادة 

(و) تم تعدیلھ الحتساب التحیز التصنیفي والجغرافي لكنھ یضم معلومات قلیلة نسبیًا من الدول  ). مؤشر توفر الفقریات في الرسمS1(الملف الداعم 
ة بالمائة، حیث انخفضت أعداد حیوانات المیاه العذب 58، انخفض عدد الفقریات بنسبة 2012و 1970النامیة حیث أجریت أقل الدراسات؛ بین 

(ط)، تشمل  (ح). في الرسم ). قیم متوسط الخمس سنوات مبینة في الرسمS1بالمائة، على التوالي (الملف  35و 36و 81والبحر والبر بنسب 
لتحقق الماشیة المجترة المواشي المنزلیة واألغنام والماعز والجاموس. یرجى المالحظة أن المحور الصادي ال یبدأ عند الرقم صفر، ومن المھم ا

؛ (ب) %68.1–، للمتغیرات في كل رسم ھي كما یلي: (أ) 1992من نطاق البیانات عند تفسیر كل رسم بیاني. تغییرات النسبة المئویة، منذ عام 
%, 35.5؛ و(ط) البشر: + %167.6؛ (ح) + %62.1؛ (ز) + %28.9–؛ (و) %2.8–؛ (ھـ) %75.3؛ (د) + %6.4–%؛ (ج) 26.1–

  .S1، مضمنة في الملف  1أوصاف إضافیة للمتغیرات واالتجاھات، باإلضافة إلى مصادر الشكل  %. توجد20.5الماشیة المجترة: + 

  

  ترجم ھذه المقالة إلى العربیة فھد حسنین وقام بمراجعتھا محمد عامر وأمیرة عبد هللا. 


