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كيف يتجنب العالم كارثة التغير املناخي؟
بيل جيتس

عارف عادل مرشد *
�إن الآثار العاملية لتغري املناخ وا�سعة النطاق ،ومل ي�سبق لها مثيل من حيث احلجم ،من تغري �أمناط الطق�س التي تهدد الإنتاج الغذائي� ،إىل ارتفاع من�سوب مياه البحار
التي تزيد من خطر الفي�ضانات الكارثية .و�إذا مل يتم القيام باتخاذ �إجراءات جذرية من الآن ،ف�إن التكيف مع هذه الت�أثريات �سيكون �أكرث �صعوبة ،ومكلف ًا يف امل�ستقبل.
حتى �إن �ضبط «�ساعة يوم القيامة» ( )Dooms day clockلهذا العام على  100ثانية قبل و�صول عقارب ال�ساعة �إىل وقت منت�صف الليل ،جاء مبني ًا على ثالثة
خماطر تواجهها الب�شرية هي :االحتبا�س احلراري ،واحلرب النووية ،والت�ضليل �أو انهيار �أي نوع من اخلطاب العقالين .و ُتنذر «�ساعة يوم القيامة» جماز ًا بقرب نهاية
العامل بح�سب تهديدات معينة �أبرزها احلرب النووية .وهي �ساعة رمزية َّ
مت �إحداثها عام  1947من قبل جمل�س �إدارة جملة علماء الذرة التابعة جلامعة �شيكاغوُ ،تنذر
بقرب نهاية العامل حيث �إن و�صول عقارب ال�ساعة �إىل وقت منت�صف الليل يعني فناء الب�شرية.

فمو�ضوع التغري املناخي ي�شغل حالياً خمتلف الأو���س��اط
العلمية والإعالمية والدولية ،واملق�صود بالتغري املناخي
ب�شكل ع��ام ،ارت��ف��اع ح��رارة ال��ه��واء املحيط بكوكب الأر���ض،
�أو م���ا ُي���ع���رف ب��ظ��اه��رة االح��ت��ب��ا���س احل������راري (Global
 )Warmingوه���ي ع��ب��ارة ع��ن ظ��اه��رة م�لازم��ة لكوكب
الأر�����ض منذ �أن وج��د ه��ذا ال��ك��وك��ب م��ع غ�لاف��ه ال��غ��ازي يف
عالقته مع ال�شم�س ،ولواله النتفت احلياة عليه.
�إال �أن����ه نتيجة �أن�����ش��ط��ة الإن�����س��ان امل��ت��ن��ام��ي��ة ب��ف��ع��ل ال��ث��ورة
ال�صناعية ،مت �إنتاج كميات كثرية من ال��غ��ازات تعمل على
امت�صا�ص احلرارة وتخزينها يف الغالف اجلوي ،مما يزيد
من االحتبا�س احلراري وارتفاع حرارة الهواء.
فالأمر ُي�شبه �أن ترتك �سيارتك حتت �أ�شعة ال�شم�س احلارة
ملدة طويلة ،مما ي���ؤدي �إىل نفاذ �أ�شعة ال�شم�س �إىل داخلها
ع��ن ط��ري��ق زج��اج��ه��ا الأم���ام���ي ،ليبقى ج���زء م��ن ح��رارت��ه��ا
ُمتب�ساً فيها ،وم��ا �أن تعود �إىل �سيارتك حتى ت�شعر ب�أن
حرارتها �أعلى بكثري مما ت�صورت.
يف ه����ذا ال�����س��ي��اق� ،أ����ص���در رج����ل الأع����م����ال الأم���ري���ك���ي بيل
جيت�س ( )1955م�ؤ�س�س �شركة مايكرو�سوفت ،وم�ست�شارها
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ،ك��ت��اب��اً ج��دي��داً يف منت�صف ف�براي��ر املا�ضي
بعنوان «كيف نتجنب كارثة مناخية :احللول املتوافرة لدينا
واالبتكارات التي نحتاجها» ،وقد �س ّلط من خالله ال�ضوء،
على الت�أثريات املحتملة للتغريات املناخية ،مع و�ضع عدد
من الر�ؤى واحللول للتعاطي مع هذه الظاهرة.
وي�أتي �صدور الكتاب قبل انعقاد الدورة ال�ساد�سة والع�شرين
مل�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ ( )COP26يف نوفمرب
 2021يف مدينة غال�سكو (�إ�سكتلندا) ،والذي ي�ستهدف ح�شد
اجلهود الدولية للتعامل مع م�س�ألة التغريات املناخية.
و ُيعد هذا الكتاب الإ�صدار الثالث جليت�س بعد كتابيه (The
�- )1995( )Road Aheadصدرت الرتجمة العربية له
حتت عنوان «املعلوماتية بعد الإنرتنت :طريق امل�ستقبل» عن
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�سل�سلة عامل املعرفة (الكويت) العدد  231لعام -1998وكتاب
))Business @ The Speed Of Thought
( ،)1999وقد جاء حمتوياً على اثني ع�شر ف�ص ً
ال بالإ�ضافة
�إىل املقدمة واخلامتة ،ويقوم يف جممله على ثالث ثيمات
( )Themesهي:
ال��ث��ي��م��ة الأوىل ،االح��ت��ب��ا���س احل�����راري م��ن ال��رق��م ()51
�إىل ال��رق��م (���ص��ف��ر) :يعر�ض الكتاب رق��م�ين خمتلفني؛
الرقم الأول ( ،)51والرقم الثاين (�صفر) ،ميثل الرقم
)(51احلالة التي نعاين منها حالياً والتي تتمثل يف �أطنان
ال��غ��ازات الدفيئة ( )Green house gasesامل�سببة
ل�لاح��ت��ب��ا���س احل�����راري م��ث��ل ،ب��خ��ار امل���اء « ،»H2Oوث��اين
�أك�سيد الكربون « ،»CO2وامليثان « »CH4التي ُت�ضاف
للغالف اجل��وي �سنوياً ،واملنبعثة ب�سبب الأن�شطة التي
نقوم بها.
فالغالف اجلوي كما يرى جيت�س� ،أ�شبه بحو�ض �سباحة
متلأه املياه ،ونحن بحاجة ُملحة �إىل �إيقاف تدفق املياه-
التي هي ال��غ��ازات املنبعثة-قبل �أن يفي�ض احل��و���ض .وال
يقت�صر الأم���ر على ه��ذا الإج����راء فح�سب ،فنحن �أي�ضاً
بحاجة �إىل البدء ب�سرعة يف تفريغ احلو�ض والتخل�ص
من كل املاء الفائ�ض.
ه���ذه ال���غ���ازات ت�����ؤدي ال����دور نف�سه ال���ذي ت���ؤدي��ه البيوت
الزجاجية الزراعية ،والتي ُتعرف يف بع�ض الدول العربية
با�سم ال�صوبة �أو الدفيئة -ومن هنا جاءت هذه الت�سمية-
والتي تعمل فيها اجلدران الزجاجية على تقليل التدفق
الهوائي ،وزيادة درجة حرارة الهواء الذي ينحب�س داخلها،
بغر�ض زراع���ه �أن���واع م��ن النباتات التي حتتاج �إىل مثل
هذا املناخ .وعلى الرغم من �أن الغازات الدفيئة ال ت�شكل
�سوى ن�سبة �صغرية من الغازات التي يتكون منها الغالف
اجل���وي ل�ل�أر���ض� ،إال �أن لها ت���أث�ير كبري على التغريات
املناخية التي ن�شعر بها حالياً.

�أما الرقم (�صفر) فيمثل حالة انعدام تلك االنبعاثات� ،أي
التخل�ص منها متاماً ،وهي حالة يجب �أن ن�صل �إليها بحلول
العام  .2050فنحن بحاجه للو�صول �إىل ن�سبة �صفر من
االنبعاثات امل�سببة لالحتبا�س احلراري ،الذي ي�ؤدي بدوره
�إىل ارتفاع درجة حرارة الأر�ض.
وق��د ���ش��رح جيت�س كيفية الق�ضاء على تلك الأط��ن��ان من
االن��ب��ع��اث��ات ،وال��ت��ي تت�شكل وف��ق��اً خلم�سة م�����ص��ادر ،حيث
�إن ا���س��ت��خ��دام م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة (Renewable
 ،)Energyمثل الرياح ،واملياه ،وال�شم�س ،وتقليل ا�ستخدام
ال��وق��ود الأح���ف���وري ( )Fossil Fuelمثل ال��ف��ح��م ،وال��غ��از
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،وال��ن��ف��ط ،م���ن ���ش���أن��ه �أن مي��ث��ل ن��ح��و  %27من
االنخفا�ضات املطلوبة ،ع�ل�اوة على تغيري ط��رق ت�صنيع
ال�سلع ،والتي قد حتقق انخفا�ضاً مقداره  ،%31كما ميكن
�أن ي�ساهم تغيري طرق زراع��ة املحا�صيل الغذائية ،وتقليل
ال�سفر ،واحل��ف��اظ على امل��ب��اين داف��ئ��ة �أو ب���اردة ،يف خف�ض
االنبعاثات بنحو  %18و %16و %6على التوايل.
الثيمة الثانية ،م��ا ال���ذي علينا فعله حتى نتجنب وق��وع
الكارثة املُنتظرة؟ :
ي�ضع جيت�س �أمام احلكومات واملعنيني خطه عملية للخروج
الآم��ن ،بالرتكيز على و�ضع احللول والآل��ي��ات التي ميكن
من خاللها حتقيق الهدف الأكرب ،املتمثل يف �إزالة انبعاثات
غازات االحتبا�س احلراري بحلول عام  ،2050وميكن �إيجاز
هذه احللول التي و�ضعها الكاتب يف النقاط الآتية:
االبتكار يف الطاقة النظيفة (:)Clean Energy
يعتقد جيت�س �أن هناك احتياجاً �إىل اال�ستثمار ب�شكل جدي
يف الطاقة النظيفة ،التي ترتبط ب�صورة كبرية يف االبتكار يف
هذا القطاع احليوي ،فال بد من وجود كفاءات لديها القدرة
على إ�ق��ن��اع احل��ك��وم��ات ب�أهمية اال�ستثمار يف ه��ذا امل��ج��ال.
فنحن لدينا م�صادر منا�سبة ،مثل :طاقة امل��ي��اه ،وطاقة
ال�شم�س ،وطاقة الرياح ،لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها
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مثل :الكهرباء� ،أو الطاقة ال��ن��ووي��ة .وحتى يتحقق ه��ذا،
على احلكومات ت�شجيع الباحثني على العمل �أكرث ،وتبني
�أبحاثهم احلالية ،فتدفع لهم �أ�ضعاف الأجور احلالية .مع
تركيز جيت�س على �أهمية اال�ستثمار يف الذكاء اال�صطناعي،
لكونه عامال ًي�ساهم يف الق�ضاء على االنبعاثات ،بالإ�ضافة
�إىل العمل على توفري الإمكانات املختلفة للجامعات؛ من
�أج��ل امل�ساهمة يف تطوير تكنولوجيات تعمل على تقليل
انبعاثات الغازات الدفيئة.
التن�سيق بني الأطراف املتعددة:
وي��ت��م��ث��ل ذل����ك يف ال��ت��ن�����س��ي��ق ب�ي�ن امل�����س��ت��وي�ين :احل��ك��وم��ي
واخلا�ص ،وعلى امل�ستوى الفردي .فعلى امل�ستوى احلكومي
يجب �أن تتخذ الدول عدداً من ال�سيا�سات تتمثل يف ت�سعري
الكربون ،ودعم �أ�سعار م�صادر الطاقة النظيفة ،ف�ض ً
ال عن
الإعفاءات ال�ضريبية لل�سيارات التي تعمل على الكهرباء،
مم��ا �أ���س��م��اه «ال��ع�لاوات
وال��ع��م��ل على خف�ض �أو التخل�ص ّ
البيئية» �أو «ال��ع�لاوات اخل�ضراء» Green premiums
وهي فرق التكلفة بني املنتجات واخلدمات التي ال ت�صدر
غ��ازات دفيئة ،مقارنة مبثيالتها من املنتجات واخلدمات
قليلة التكلفة ،التي ارتبطنا بها ،والتي ينبعث منها غاز
ثاين �أك�سيد الكربون.
�أم��ا على �صعيد القطاع اخل��ا���ص ،فيمكن حتقيق ق��در من
التن�سيق بني اجلهود امل�شرتكة لل�شركات املختلفة؛ لدعم
م�شاريع الطاقة النظيفة ،و�إطالق مبادرات للتعجيل بذلك.
�أما على امل�ستوى الفردي ،في�أتي ذلك عرب انتهاج �سيا�سات
ف����ردي����ة ،ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��ج��ي��ل ب���ال���ت���ح��� ُّول �إىل ���ص��ف��ري��ة
االن��ب��ع��اث��ات ،م��ث��ل :التوجه ل�شراء منتجات منخف�ضة �أو
عدمية الكربون ،مثل :ال�سيارات الكهربائية؛ مما ي�ؤدي �إىل
املزيد من املناف�سة بني ال�شركات امل�صنعة لل�سيارات يف هذا
املجال ،ويحولها يف النهاية اىل م�صادر �صديقة للبيئة.
التعاون الوثيق بني احلكومات:
مبا �أن التغري املناخي ق�ضية كونية ،فهو �إذاً من الق�ضايا
العابرة للحدود التي حتتاج لتكاثف املجتمع الدويل للتغلب
عليها واحليلولة دون تفاقم ت�أثرياتها ،فال بد من العمل
امل��وح��د ب�ين احل��ك��وم��ات ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة« .ف��درج��ات
احل����رارة  -وف���ق جيت�س-لن تنخف�ض يف تك�سا�س م��ث ً
�لا،
�إال �إذا توقفت االن��ب��ع��اث��ات الكربونية يف ال��ه��ن��د ،والعك�س
�صحيح» ،وهذا ينطبق على كل بلدان العامل ،وهو ما علينا
و�ضعه ن�صب �أعيننا ،ونحن نتناول احللول املحتملة .فعلى
احلكومات �أن توحد جهودها لتحقيق الهدف املن�شود؛ عن
طريق ت��ب��ادل امل��ع��ارف ،وال��ت���أك��د م��ن �أ َّن ك��ل حلول الطاقة
النظيفة �س ُت�ستخدم يف ك��ل ب�لاد ال��ع��امل ب�أ�سعار رخي�صة
الثمن ،خا�صة �أفقر البلدان.
الثيمة الثالثة والأخرية هي ،كيف ميكننا توظيف الدرو�س
ال��ت��ي تعلمناها م��ن �أزم���ة جائحة (ك��وف��ي��د )19-يف العمل

العمل بجد وب�أ�سرع وقت :خالل ما يقارب العام من ظهور
امل��ر���ض يف ك��ان��ون �أول  2019يف ال�صني ،وم��ن ث��م انت�شاره
يف بقية أ�ن��ح��اء ال��ع��امل� ،أ���ص��ب��ح ب�ين أ�ي��دي��ن��ا ل��ق��اح��ات تقاوم
الإ���ص��اب��ة ب(ك���وف���ي���د .)19-ل��ك��ن بالن�سبة لأزم����ة التغري
امل��ن��اخ��ي ،فلن حت��ل امل�شكلة يف ع��ام �أو ب�ضعة أ�ع����وام ،فمن
املمكن �أن ي�أخذ هذا الأم��ر عقوداً� ،إىل �أن ما علينا القيام
به هو دع��م العلماء وم��ا لديهم من حلول مبتكرة ت�ساعد
على التخل�ص من االنبعاثات الكربونية؛ فالعلماء كانوا قد
�أكدوا �أن (كوفيدُ )19-يعد �أمراً حتمياً ال ميكن جتنبه ،لكن
ال �أحد منا كان قد �أوىل الأمر �أهمية ،ولذا فنحن دفعنا وما
زلنا ندفع ثمناً باهظاً نتيجة هذا التهاون ،ومبا �أن التغري
املناخي �أمر حمتوم بال �شك ،فما زالت لدينا فر�صة مُتاحة
للقيام بعمل حقيقي ميكننا حتويله �إىل واق��ع قبل فوات
الأوان .فجيت�س متفائل ب�أننا �سنحقق تقدماً حقيقياً ب�ش�أن
تغري املناخ؛ لأن العامل ملتزم بحل هذه امل�شكلة �أكرث من �أي
وقت م�ضى.
على �سبيل اخلامتة:
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أ�ه��م��ي��ة ط���رح ال��ك��ت��اب يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت،
بتزامنه م��ع ع��ودة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية التفاقية
باري�س للمناخ ،وقبل انعقاد ال���دورة ال�ساد�سة والع�شرين
مل�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ ( ،)COP26يف نوفمرب
 2021يف غال�سكو� ،إال �أن الكتاب يفتقر �إىل �إعطاء ت�صورات
قابلة للتطبيق؛ جلعل دول العامل ت�أخذ قرارات حقيقية يف
هذا املجال بدل البقاء يف عامل التنظري الالمتناهي .كما
�أن جيت�س كان قد �أهمل يف كتابه مناق�شة البعد ال�سيا�سي
لظاهرة تغري املناخ ،فكتابه يخلو من م�س�ألة مهمة للغاية
وه��و ،ال��دور ال��ذي أ�دّاه قطاع ال��وق��ود الأح��ف��وري ،وم��ا زال
ي�ؤديه ،يف منع التحرك والتعبئة املناخية ،وذل��ك قد يعود
�إىل اال�ستثمارات التي يقوم بها جيت�س يف �شركات الوقود
الأح����ف����وري ،ب��ال��رغ��م م���ن إ�����ش���ارت���ه يف ال��ك��ت��اب �إىل �سحب
ا�ستثماراته من تلك ال�شركات يف نهاية عام .2019

املناخي على �أف�ضل وجه؟ :
يعتقد جيت�س �أن �أزمة التغري املناخي �أخطر بكثري من جائحة
(كوفيد ،)19-وذلك يعود �إىل �أننا قد اعتدنا �أال نحاول حل
م�شاكل توقعناها م��ب��ك��راً ،لأن��ن��ا ن��ف�تر���ض أ�ن��ه��ا م��ن املمكن
�أن تختفي بعد ح�ين� ،أو �أن��ه ب�إمكاننا �أن جند لها ح ً
�لا بعد
حدوثها .فنحن ال نتعامل معها كواقع �إال بعد حدوثها فعلياً.
ف���إذا ما �أردن��ا �أن ننظر ب�شكل �إيجابي جلائحة (كوفيد،)19-
�سندرك �أن التحفيز والعمل لتجنب كارثة حمتملة ،هو خيار
�أف�ضل من االنتظار حتى وقوعها.
ومن �أهم الدرو�س التي ميكننا تعلمها من جائحة «كوفيد»19-
كما يعتقد جيت�س يف ما يتعلق بالتغري املناخي ،هي:
امل�س�ؤولية الكبرية امللقاة على عاتق العلماء:
ف�أهم در�س تعلمناه من (كوفيد )19-هو عدم جتاهل القدرات
الإبداعية للعلماء ،وذلك عن طريق ت�شجيعهم ودعمهم بكل
م��ا يحتاجونه ،لإجن���اح جتاربهم و�أبحاثهم .فمن الأف�ضل
�أن نزودهم بكل ما يحتاجونه لإيجاد احللول الناجعة قبل --------------------------------
•الكتاب :كيف نتجنب كارثة مناخية:
حدوث الكارثة.
�إيجاد احللول العملية بوا�سطة الدول الغنية:
الحلول المتوافرة لدينا واالبتكارات
من املتوقع �أن تكون تبعات «كوفيد »19-على الدول الفقرية التي نحتاجها.
هي الأ�سواء ،فهذا ما �سيحدث بالن�سبة لكارثه التغري املناخي
•المؤلف  :بيل جيتس.
املتوقعة ،ومن ثم فعلينا العمل لتجنب حدوث م�أ�ساة �أخرى.
•لغة الكتاب  :اإلنجليزية.
فتبعات التغري املناخي �ستكون �أخطر بكثري من «كوفيد،»19-
كما �أن ن�سبه ال��وف��ي��ات �ستكون �أك�ب�ر .ولي�س م��ن ال��ع��دل �أن •الناشر :الفريد نوف/نيويورك.
يعاين �أك�ثر النا�س فقراً من ه��ذه الكارثة ،يف الوقت الذي •تاريخ النشر :فبراير .2021
يكونون فيه هم الأبعد عن م�سبباتها .فمن املن�صف �أن ت�أخذ
•عدد الصفحات  288 :صفحة.
البلدان امل�سببة للكارثة على عاتقها م�س�ؤولية �إيجاد احللول
اجلذرية ،لي�س فقط من �أجل �سالمتها ،بل من �أجل �سالمة
* أكاديمي أردني
الب�شرية جمعاء.
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