ذي الحجة  1441هـ  -أغسطس 2020

الهاوية :المخاطر الوجودية
ومستقبل اإلنسانية..توبي أورد
فينان نبيل *
وقف العامل على حافة «الهاوية» يف القرن املا�ضي؛ حيث كان على �شفا حرب نووية بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي «�سابقا» (�أكتوبر )1962؛ حيث حملت
غوا�صة �سوفيتية �أر�سلتها رو�سيا �ضمن �أربع غوا�صات لدعم عملياتها الع�سكرية يف كوبا �سالح ًا �سري ًا «طوربيد نووي» ،بقوة متفجرة ُماثلة لقنبلة هريو�شيما .وكانت قد
ويكنها �أن ت�ضرب الواليات
�سبقتها ب�أ�سبوعني �أزمة ال�صواريخ النووية ،التي ك�شف اال�ستطالع اجلوي الأمريكي ب�أدلة م�صورة �أنَّ االحتاد ال�سوفيتي قام برتكيبها يف كوباُ ،
املتحدة مبا�شرة .وردا على ذلك ،فقد حا�صرت الواليات املتحدة البحار حول كوبا ،وو�ضعت خطط ًا لرفع قوتها النووية يف حالة ت�أهب مل ي�سبق لها مثيل كخطوة نحو
حرب نووية ،ومل مينع تلك احلرب �إال عدم ح�صول القائد «�ساتيف�سكي» على �أوامر من مو�سكو بالإطالق ،وال �أحد يعلم على وجه التحديد ماذا كان �سيحدث �إن َّ
مت منحه
تلك املوافقة.

من الوا�ضح �أننا كنا �سنقرتب من حرب نووية؛ فال يعتقد
�أحد �أنه لو تعر�ضت القوات الأمريكية للهجوم النووي� ،أنها
�ستمتنع عن الرد بر�ؤو�س نووية؛ مما ي�ؤدي �إىل كارثة كونية
مطلقة ،و�إن كان احلظ لعب دورا وجنبنا الكارثة �آنذاك� ،إال
�أننا ال ميكننا االعتماد على احلظ للأبد ،خا�صة و�أن هذه
القدرات التدمريية ت�ستمر يف النمو ،متتلك كوريا ال�شمالية
�أي�ضا ر�ؤو�سا نووية �أقل بكثري من رو�سيا �أو الواليات املتحدة،
�إال �أن احل��رب النووية معها �ستكون كارثية .و�إن كانت ال
ريا لإمكانات الب�شرية� ،إال �أنها قد
ت�شكل حال ًيا تهديدًا كب ً
ت�شكل تهديداعلى امل ��دى ال�ط��وي��ل ،بينما ال ت ��زال معظم
املخاطر الوجودية من الأ�سلحة النووية اليوم ،ت�أتي من
الرت�سانات الأمريكية،والرو�سية الهائلة ،ويتم تطويرها
با�ستمرار ،وت�شعل التغريات يف امل�شهد اجليو�سيا�سي �سباق
ت�سلح �آخر بني القوى العظمى.
ق�سم الكاتب املخاطر ال�ت��ي ي�ع��اين منها عاملنا �إىل ثالثة
�أنواع :طبيعية كالزالزل واالنفجارات الربكانية ،والنجمية،
وخماطر ي�صنعها الب�شر مثل تغري املناخ ،والأ�ضرار البيئية،
واملخاطر النووية ،والأخطار امل�ستقبلية تتمثل يف الأوبئة،
والذكاء اال�صطناعي املتقدم .ويرى رغم كل هذه املخاطر
�أنه ميكننا االن�سحاب من الهاوية ،وخلق م�ستقبل ذي قيمة
مذهلة ،وي��رى �أن الب�شرية لديها �إمكانات هائلة ،ولدينا
الكثري لنفعله حلمايتها.
منح العلم الإن�سان قوة هائلة �سيطر بها على العامل ،فبد�أ
�سل�سلة من الإجنازات العظيمة منذ اكت�شاف النار ،و�أ�صبح
�أقوى املخلوقات على الأر�ض ،ومل يكن يتميز ج�سديا بقدر
متيزه بالذكاء والإبداع واللغة ،مما عزز قدرته على البقاء،
ومنحه الهيمنة على �سائر الكائنات «مل يكن الإن�سان بل
كانت الإن�سانية» ،انتقلت هذه القوة عرب ع�صور ومراحل
�إىل �أن و�صلت �إىل ع�صرنا.
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لت�أمني ال �غ��ذاء ،ث��م �إع ��ادة زراع ��ة ال �ب��ذور ،واحل���ص��ول على
حما�صيل �أف�ضل .الثانية :الثورة العلمية� ،أحدثت حتوال
�ضخما يف تاريخ الب�شرية ،بد�أت جذورها عند علماء العامل
الإ��س�لام��ي ومنها �إىل �أوروب� ��ا ،ث��م ط ��ورت الب�شرية املنهج
العلمي القائم على املالحظة الدقيقة ،والتف�سري وفر�ض
الفرو�ض القابلة لالختبار ،ومعرفة �أحوال الطبيعة جعلت
الإن�سان قادراعلى ت�سخريها لتح�سني العامل ،و�أدى الت�سارع
يف امل�ع��رف��ة �إىل االب�ت�ك��ار التكنولوجي ،مم��ا منح الب�شرية
�سيطرة م�ت��زاي��دة .ال�ث��ال�ث��ة :ال �ث��ورة ال�صناعية؛ �ساعد يف
ذلك اكت�شاف كميات هائلة من الوقود احلفري «الفحم»،
ومت حتويل الطاقة الكيميائية املخزنة للفحم �إىل طاقة
ميكانيكية يف امل�ح��رك ال�ب�خ��اري ،لدفع الآالت؛ مم��ا �سمح
بتحويل املواد اخلام �إىل منتجات ب�شكل �أ�سرع وتكلفة �أقل،
و�أ�صبح من ال�سهل نقلها عرب ال�سكك احلديدية لتوزيع
املنتجات عرب م�سافات طويلة� .سمحت ال�ث��ورة ال�صناعية
للدخل �أن ينمو ب�شكل �أ�سرع من ال�سكان ،وي�ؤدي �إىل ارتفاع
غري م�سبوق يف الرخاء ي�ستمر حتى يومنا ه��ذا ،وحت�سنت
احلياة لي�س فقط من حيث الظروف املادية ،بل يف التعليم
وال�صحة .مل تكن �آثار تلك التحوالت �إيجابية دائما؛ فقد
�أدى ا�ستخدام الطاقة احلفرية �إىل �إ��ص��دار غ��ازات ملوثة
للبيئة وتهديد بع�ض الأنواع باالنقرا�ض ،وت�ضرر الأنظمة
الإيكولوجية ،وجاء االرتفاع الكبري يف الرخاء الذي �أحدثته
الثورة ال�صناعية على خلفية االرتفاع ال�سريع يف انبعاثات
الكربون ،ومنا الت�أثري اجلانبي الب�سيط للت�صنيع يف النهاية
لي�صبح تهديدًا عامل ًيا لل�صحة والبيئة واال�ستقرار الدويل
ورمبا حتى الب�شرية نف�سها.
�أ��ص�ب��ح م�ستقبل الب�شرية ب�أكمله على امل�ح��ك م��ع تفجري
ريا
القنبلة ال��ذري��ة الأوىل ،و�شكلت الأ�سلحة النووية تغي ً
ك �ب�ي�را يف ال� �ق ��وة ال �ب �� �ش��ري��ة ،ف�ت���س�ب�ب��ت ق�ن�ب�ل��ة واح� � ��دة يف
«هريو�شيما» يف �إحلاق ال�ضرر بالآالف ،وحملت قنبلة نووية

حرارية واحدة طاقة �أكرث من كل املواد املتفجرة امل�ستخدمة
يف جممل احل��رب العاملية الثانية ،و�أ�صبح من الوا�ضح �أن
احلرب بهذه الأ�سلحة �ستغري الأر���ض بطرق مل ي�سبق لها
مثيل يف ت��اري��خ الب�شرية .ب ��د�أ ق ��ادة ال�ع��امل وع�ل�م��اء ال��ذرة
واملفكرون �أخذ احتمال �أن ت�ؤدي احلرب النووية �إىل نهاية
الب�شرية على حممل اجل��د� ،إم��ا م��ن خ�لال االن�ق��را���ض �أو
االنهيار الدائم للح�ضارة ،و�إما ب�سبب التداعيات الإ�شعاعية
والأ�ضرار التي حلقت بطبقة الأوزون؛ مما �أثر على املناخ
والأم �ط ��ار وال ��زراع ��ة ،وت�سبب يف �أزم ��ة ال �غ ��ذاء� ،أو ب�سبب
االنفجارات النووية املبا�شرة التي تعقبها وفيات ال ح�صر
لها؛ مما قد يهدد بفناء الب�شرية نف�سها وتبديد كل تقدم
حققه �أ�سالفنا ،وكل تقدم ميكن �أن يحققه �أحفادنا ..بد�أ
ع�صر جديد للإن�سانية.
تظهر ت�ه��دي��دات ج��دي��دة م��ع ا�ستمرار تقدم التكنولوجيا
احل�ي��وي��ة ،فقد �أدى اكت�شاف ال�شيفرة ال��وراث�ي��ة لإح ��داث
تغيريات جينية يف النبات ،واحليوان ،وحققت التكنولوجيا
احليوية حت�سينات كبرية يف الطب وال��زراع��ة وال�صناعة،
لكنها � ً
أي�ضا �سببت خماطر للإن�سانية نف�سها :فقد طورت
خم�س ع�شرة دولة برامج ت�سليح بيولوجية ،منها الواليات
املتحدة ،واململكة املتحدة ،وفرن�سا ،و�أ�ضخم الربامج كان
يف رو��س�ي��ا ،ال�ت��ي حت�ت��وي على ع�شرات امل�خ�ت�برات ال�سرية،
وتوظف �آالف العلماء لت�سليح الأمرا�ض .قد تدفع �سيا�سة
الردع القوى العظمى �إىل مغازلة احلرب البيوجلية ،بيد �أن
احلرب البيولوجية غري م�أمونة العواقب ،من حيث ت�أمني
انت�شارها مما يدفع الدول �إىل ا�ستخدام �أ�سلحة �أخرى.
وق��د تن�ش�أ املخاطر ع��ن الأب�ح��اث العلمية والطبية ،التي
يت�ضمن ج ��زء �صغري منها ال�ب�ح��ث يف �صنع � �س�لاالت من
م�سببات الأم��را���ض ،وزي��ادة قابليتها لالنتقال والفتك� ،أو
مقاومة التطعيم �أو ال�ع�لاج ،فقد ن�شر ع��امل الفريو�سات
الهولندي «رون فو�شيه» تفا�صيل عن جتربة على �ساللة
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 H5N1من �إنفلونزا الطيور ،وهي مميتة للغاية؛ مما �أ�سفر
عن مقتل ما يقدر بنحو  %60من الب�شر امل�صابني ،ولكن
عدم قدرتها على االنتقال من �إن�سان �إىل �إن�سان حال دون
حدوث جائحة ،و�أراد «فو�شيه» معرفة ما �إذا كان ميكن �أن
يطور قدرة  H5N1ب�شكل طبيعي ،فطبق املر�ض على ع�شرة
قوار�ض ت�ستخدم ع��ادة للتجارب ،ومب��رور الوقت �أ�صبحت
�ساللة قابلة لالنتقال مبا�شرة بني الثدييات .ت�سبب هذا
وا�ضحا للعلماء
العمل يف ج��دل ح��اد ،بحث فوي�شر م�ث��ا ًال
ً
ذوي النوايا احل�سنة الذين ي�ع��ززون ال�ق��درات التدمريية
التي قد تهدد بكارثة عاملية .يتم �إجراء مثل هذه التجارب
يف خم �ت�برات �آم �ن��ة،وت �ط �ب��ق م�ع��اي�ير ال���س�لام��ة ب���ص��رام��ة،
وم��ن امل�ستبعد ج �دًّا �أن تهرب م�سببات الأم��را���ض املعدلة
�إىل الربية .نحن بحاجة �إىل تقارير مت�سقة و�شفافة عن
احلوادث ،لكن حتى الأدلة غري املكتملة التي لدينا تت�ضمن
عددًا كاف ًيا من احلاالت امل�ؤكدة ملعرفة �أن معدالت الهروب
مرتفعة ب�شكل مقلق ،وال ميثل �أي من حاالت الهروب املوثقة
هذه خطر حدوث كارثة وجودية ب�شكل مبا�شر ،لكنها تظهر
�أن ت�أمني م�سببات الأمرا�ض اخلطرية كان معي ًبا للغاية ،وال
يزال غري كاف.
وي�ن�ت�ق��ل �أورد �إىل امل�خ��اط��ر امل�ستقبلية ،وت���ش�م��ل الأوب �ئ��ة
والذكاء اال�صطناعي .فيما يخ�ص الأوبئة� ،شهدت ال�سنوات
الع�شر املا�ضية اخرتاقات نوعية كبرية ،وزرع جينات جديدة،
وتخليقا كامال للفريو�سات ،وتربيتها ب�صفات خمتلفة،
وت���س�ل���س��ل ج�ي�ن��وم��ات�ه��ا .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت�ف���ش��ي بع�ض
الأمرا�ض ،ف�إنه ال يوجد دليل قاطع على �أن هناك حماوالت
متعمدة خللق �أمرا�ض تهدد الب�شرية جمعاء.
وي�ضع الكاتب �إ�سرتاتيجية ت�سري يف ثالث مراحل من �أجل
احلد من املخاطر؛ �أولها :احلفاظ على الأم��ن الوجودي،
ويتعلق بتقليل �إجمايل املخاطر الوجودية ب�أكرب عدد ممكن
من النقاط املئوية ،والو�صول �إىل نقطة �آمنة تنخف�ض فيها
املخاطر الب�شرية من �أجل احلفاظ على الإن�سانية ،ويتطلب
ذل ��ك ت �غ�ي�رات ع�ل��ى امل� ��دى ال �ق��ري��ب يف م��ؤ��س���س��ات�ن��ا .وم��ن
الأفكار الرئي�سة التي حتفز الأمن الوجودي �أنه «ال يوجد
عقبات كبرية �أم��ام الب�شرية دام��ت لفرتة طويلة» .ثانيا:
التحقق م��ن �إمكاناتنا وذل��ك ال يتطلب التنب�ؤ بامل�ستقبل
ب�ق��در م��ا يتطلب �أن ن��أخ��ذ املخاطر اجل��دي��دة على حممل
اجلد و�إدارتها بنجاح �أو جتنبها بالكامل ،وقد يكون هدفا
م�ستحيال ،وقد ت�ؤدي حماوالت حتقيقه �إىل نتائج عك�سية.
�إن اال�ستمرار يف تقليل املخاطر تدريج ًّيا مع مرور القرون،
هو الطريقة املثلى جلعل املخاطر الإجمالية على م�ستقبلنا
ب�أكمله تظل �صغرية ،وميكننا اعتبار احلفاظ على �إمكاناتنا
��ش�ك� ً
لا م��ن �أ��ش�ك��ال اال��س�ت��دام��ة ال��وج��ودي��ة .ث��ال�ث��ا :ال�ت��أم��ل
الطويل يجعل الف�شل م�ستحيال ،وميكننا العمل على هذه
امل���س��ارات ب��ال�ت��وازي ،م��ع تكري�س بع�ض جهودنا للحد من

وه ��ذا ي�ث�ير ��ص�ع��وب��ات ك �ب�يرة يف كيفية ت�شكيل ت�ق��دي��رات
احتمالية ال�ستخدامها يف �صنع القرار .تتجلى هذه امل�شكلة
بالفعل يف �أبحاث تغري املناخ وت�سبب �صعوبات كبرية يف و�ضع
ال�سيا�سات ،كما قال كارل �ساجان« :النظريات التي تت�ضمن
نهاية العامل لي�ست قابلة للتحقق التجريبي � -أو على الأقل،
لي�س �أكرث من مرة».
ي�ج��ب علينا م�ع��اجل��ة ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات بالتفكري ال��وا��ض��ح
والدقيق ،مُ�سرت�شدين بر�ؤية �إيجابية للم�ستقبل البعيد
ال��ذي نحاول حمايته ،فال ميكننا البقاء على قيد احلياة
لعدة قرون مبخاطر كهذه .حماية الإن�سانية منفعة عامة
عاملية؛ مما يخلق احلاجة �إىل تن�سيق دويل ب�ش�أن املخاطر
الوجودية ،وامل�شاركة يف تكاليف ال�سيا�سات كما نت�شارك يف
الفوائد ،فقد تعمل الدول �أحيا ًنا من �أجل امل�صلحة الأكرب
للب�شرية جمعاء.
لقد تخلفت احلكمة الب�شرية عن ركب التقدم ب�شكل كبري،
وهناك فجوة تت�سع بني القوة واحلكمة .نحتاج الكت�ساب
هذه احلكمة للو�صول �إىل الثورة الأخالقية ،ولأن اكت�ساب
احلكمة �أو بدء ثورة �أخالقية ي�ستغرق بع�ض الوقت ،فيجب
�أن نبد�أ الآن .يكفي هذا املدى الزمني لإ�صالح ال�ضرر الذي
�أحلقناه ب��الأر���ض .يف غ�ضون �آالف ال�سنني �سوف تتال�شى
جميع النفايات احلالية تقري ًبا� ،إذا مت َّكنا من التوقف عن
�إ�ضافة تلوث ج��دي��د ،ف�ستكون املحيطات وال�غ��اب��ات خالية
من العيوب مرة �أخ��رى .يف غ�ضون مائة �أل��ف ع��ام� ،ستقوم
الأنظمة الطبيعية ل�ل�أر���ض بتنظيف غالفنا اجل��وي مبا
ي��زي��د على ت�سعني يف امل��ائ��ة م��ن ال�ك��رب��ون ال ��ذي �أطلقناه،
تاركني املناخ متوازنا ،وميكننا �أن نتطلع �إىل العي�ش معظم
�أيامنا يف عامل خالٍ من ندوب الأوقات غري النا�ضجة.
تظهر امل�خ��اط��ر نتيجة ال�ع�م��ل ال�ب���ش��ري ،وع�ل��ى الب�شر �أن
يت�صدوا لها ،فبقاء الب�شرية على قيد احلياة بعد هذا الع�صر
هو خيار الب�شرية ذاتها ،لكنها مهمة لي�ست �سهلة ،وتتوقف
على ال�سرعة ال�ت��ي ميكن �أن نفهم بها ق�ب��ول م�س�ؤوليات
جديدة .تتعر�ض الب�شرية لأخطار متزايدة ال ميكن حتملها
يف امل�ستقبل ،مما يخ�ضعها الختبار طويل على مدى القرون
القليلة املقبلة ،و�إما �أن تعمل ب�شكل حا�سم حلماية نف�سها،
و�إمكاناتها على املدى الطويل� ،أو �ست�ضيع �إىل الأبد.

املخاطر الو�شيكة والبع�ض الآخر لبناء القدرات وامل�ؤ�س�سات.
يُواجه فهم الكوارث والتنب�ؤ والتعامل مع املخاطر الوجودية
ومنعها ع��دة حتديات؛ منها� :أننا ال ميكننا االعتماد على
«احل��د���س»؛ فالكوارث ال حت��دث �إال م��رة واح��دة على مدى
�آالف ال�سنني ،فكيف لإح�سا�سنا البديهي �أن يتوقع �أحداث
ن ��ادرة ج� �دًا ،كما �أن�ن��ا ال ن�ستطيع حتمل الف�شل ول��و مرة
واح� ��دة ،مم��ا يقلل م��ن ق��درت�ن��ا ع�ل��ى التعلم م��ن امل�ح��اول��ة
واخل �ط ��أ ،وغ��ال�ب��ا م��ا ت��دي��ر الإن���س��ان�ي��ة امل�خ��اط��ر م��ن خالل
االعتماد على التجربة واخل�ط��أ ،فتو�سع نطاق اال�ستثمار
بنا ًء على الأ�ضرار التي �شهدتها �سابقا ،لكن نهج التجربة
واخلط�أ التفاعلي قد ي�صلح يف املخاطر ال�صغرية واملتو�سطة
املدى ،وال ي�صلح على الإطالق عندما يتعلق الأمر باملخاطر
ال��وج��ودي��ة؛ فهي حتتاج �إىل ات�خ��اذ ت��داب�ير ا�ستباقية ،ذات
تكاليف كبرية ،و�أحيا ًنا اليكون يكون وا�ضحا ما �إذا كانت
املخاطر حقيقية� ،أو ما �إذا كانت تلك الإجراءات �ستعاجلها.
يتطلب ه��ذا الإج ��راء تن�سي ًقا �سري ًعا بني العديد من دول
العامل �أو جميعها ،وقد َّ
يتعي القيام بذلك ونحن ال نعلم
ما �إذا كانت �إج��راءات�ن��ا املكلفة قد �ساعدت ح ًقا� .سيتطلب
هذا يف نهاية املطاف م�ؤ�س�سات جديدة مليئة بالأ�شخا�ص
املتحم�سني ممن يتحلون بالعقل واحلكم ال�سليم ،مدعومني --------------------
مبيزانية كبرية ونفوذ حقيقي على ال�سيا�سة ،وهذه ظروف • الكتاب" :الهاوية ..المخاطر الوجودية
ومستقبل اإلنسانية".
�صعبة للغاية ل�صنع ال�سيا�سات ال�سليمة ،ورمب ��ا تتجاوز
قدرات حتى �أف�ضل امل�ؤ�س�سات �أدا ًء اليوم ،لكن هذا هو الو�ضع • المؤلف :توبي أورد.
الذي نحن فيه ،و�سنحتاج �إىل مواجهته .هناك حاجة ملحة • الناشر" :هاشيت،
لتح�سني قدراتنا امل�ؤ�س�سية لتلبية هذه املطالب ،والتحدي نيويورك ،2020 ،باإلنجليز
الثالث هو املعرفة؛ ال ن�ستطيع و�ضع االحتماالت طويلة
املدى لوجود خماطر وجودية .ورغم ذلك علينا �أن نتخذ
* كاتبة وباحثة مصرية
قرارات ذات �أهمية بالغة دون اال�ستناد �إىل احتماالت قوية
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