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 ة : اإلشعارالثانبشريلل متحذيرعلماء العال

William J. Ripple,  Christopher Wolf,  Thomas M. Newsome,  Mauro Galetti, Mohammed 

Alamgir,  Eileen Crist,  Mahmoud I. Mahmoud, William F. Laurance 

 دولة 184من  اموقّع اعالم 15،364و 

، مستقال اعالم 1700وأكثر من  Union of Concerned Scientists عنيينالم خمسة وعشرين عاما، اتحاد العلماء قبل

 ’World Scientists شريةبلحذير علماء العالم لت ” صاغوابما في ذلك أغلبية الحائزين على جائزة نوبل في العلوم، 

“Warning to Humanity  انظر الملف اإلضافي 1992لعام(S1 ). إلى البشرية ا ودعصون المهتمون تخهؤالء الم

ريد تجنب إذا ما أ   ،تنا لألرض والحياة عليها أمر مطلوبارفي اد اكبير اتغيير ”الحد من الدمار البيئي وحذورا من أن

العالم الطبيعي. وأعربوا عن قلقهم إزاء ا أن البشر كانوا في مسار تصادمي مع بينو، بيانهم في“ .بشريةلل الهائل البؤس

 ، ونضوباألوزون، وتوافر المياه العذبة ذالوشيك أو المحتمل على كوكب األرض الذي يشمل استنفا, الضرر الحالي

 يلسكانا، وتغير المناخ، والنمو حيائيالحياة البحرية، والمناطق الميتة في المحيطات، وفقدان الغابات، وتدمير التنوع اال

  .جلبها مسارنا الحالييالمستمر. أعلنوا أن هناك حاجة ملحة لتغيرات جوهرية لتجنب العواقب التي س

ما يتجاوز قدراتها لدعم شبكة الى األنظمة البيئية لألرض دفع كانت تأن البشرية من يخشون  1992 بيان اكان مؤلفو

ضرر  احداث دونمن  أن يتحملهمحيط الحيوي للالحياة. وصفوا كيف أننا نقترب بسرعة من العديد من حدود ما يمكن 

التي تضخمت  -، ووضحوا كيف أن أعدادنا الكبيرة نستقر في عدد السكان ال رجعة فيه. لقد دعا العلماء إلى أن جوهري

تمارس ضغوًطا على األرض يمكن أن  -بالمائة  35، وهي زيادة بنسبة 1992افي منذ عام ليوني شخص آضبمقدار ب

غازات االحتباس  ثانبعا بوقفوناشدوا . (Crist et al. 2017) ستدامعلى الجهود األخرى لتحقيق مستقبل م  ى تطغ

وعكس اتجاه انهيار التنوع ، والحد من إزالة الغابات ،خلص التدريجي من الوقود األحفوريوالت (GHG) الحراري

 االحيائي.

بيانات السالسل تفحص ، ننظر إلى تحذيرهم ونقيّم االستجابة البشرية من خالل مندائهالذكرى الخامسة والعشرين لفي 

 رضيم  ، وباستثناء تثبيت طبقة األوزون الستراتوسفيري، فشلت البشرية في إحراز تقدم 1992الزمنية المتاحة. منذ عام 

 الملف اإلضافي ،1الشكل ) أن معظمها أصبح أسوأ بكثير ،و المرعب، حديات البيئية المتوقعةفي حل هذه الت عامبشكل 

S1).   غازات الدفيئة ال زيادةومما يبعث على القلق بشكل خاص هو المسار الحالي لتغير المناخ الكارثي المحتمل بسبب

واإلنتاج الزراعي  ،(Keenan et al. 2015) وإزالة الغابات ،(Hansen et al. 2013) حفوريألانتيجة حرق الوقود 

ث وأطلقنا العنان لحد. عالوة على ذلك، (Ripple et al. 2014) خاصة من الحيوانات المجترة الستهالك اللحوم -

األقل  ، حيث يمكن إبادة العديد من أشكال الحياة الحالية أو علىمليون سنة 540و السادس في حوالي ، وهكبيرانقراض 

 .نقراض بحلول نهاية هذا القرنمرشحة لالتكون 

ً انذارية اآلن بشرعطى الت   نا للخطر من خالل ض مستقبلعرّ ن   نحن(. 1االتجاهات المقلقة )الشكل  تلكح من يتض، كما اً ثانيا

 سكانللالسريع والمستمر النمو ن اوعدم إدراك جغرافيًا وديموغرافيًا غير المتوازن  لموادااستهالك  لكن ناحعدم كبح جما

(. من خالل اإلخفاق في الحد Crist et al. 2017وراء العديد من التهديدات البيئية وحتى االجتماعية ) اأساسي يعد عامال

، والحد من غازات االحتباس الحراري، في النمو تجذرم دور االقتصاد المإعادة تقييومن النمو السكاني بشكل كاٍف، 

األنواع  تقييدو، قراضالمتجددة، وحماية الموائل، واستعادة النظم البيئية، والحد من التلوث، ووقف االنوتحفيز الطاقة 

 الحيوي المعرض للخطر. نامحيطلحماية الملحة الالزمة خذ الخطوات تت ملبشرية لالغريبة الغازية، 

اإلعالم والمواطنين العاديين يجب أن يصروا ن في وسائل يلمؤثراوكما يستجيب معظم القادة السياسيين لضغوط العلماء 

 إجراءات فورية كواجب أخالقي تجاه األجيال الحالية و المستقبلية من البشر و االحياء االخرى. همعلى أن تتخذ حكومات

الزعماء السياسيين سيضطر  حينهادة والمعارضة العنيعلى يمكن التغلب موجة من الجهود الشعبية المنظمة، من خالل 

تكاثرنا  الحد من ، بما في ذلك هاوتغييرسلوكياتنا الفردية  فيإلعادة النظر المناسب الوقتأيضا  أنه عل الشيء الصحيح.لف



من الوقود األحفوري  الفرد معدل استهالكص يتقلبشكل جذري  إلى مستوى االستبدال على األكثر( و )من الناحية المثالية

 .خرىاآلموارد ال واللحوم و

عندما  اإيجابي اتغيير ثكن أن نحدمن المم االنخفاض العالمي السريع في المواد المستنفذة لطبقة األوزون تبين أنهان 

تقدمات اخرى و. )www.worldbank) الشديدين في الحد من الفقر والجوعأيضا تقدما  احرزنالقد نتصرف بحزم. 

( تشمل االنخفاض السريع في معدالت الخصوبة 1في الشكل  يةالعالممجموعات البيانات تظهربعد في  ملحوظة )والتي لم

معدل إزالة الغابات في  انخفاض واعدو ,المناطق والتي تعزى إلى االستثمارات في تعليم الفتيات و النساء في كثير من

غييرات تفي ال تقدمال، ولكن 1992الكثير منذ عام  تعلمنا. في قطاع الطاقة المتجددة بعض المناطق، والنمو السريع في

  السلوك البشري، وعدم المساواة العالمية ال تزال بعيدة عن أن تكون كافية.والملحة في السياسة البيئية، المطلوبة و 

 وقيادة سياسية، ،األدلةودعوى مدعومة ب ايمجتمع -امدني االتحوالت المستدامة تحدث بطرق متنوعة، وكلها تتطلب ضغط

ة البشريأن تأخذها متنوعة وفعالة يمكن عن خطوات ثلة . امالعواملواألسواق وغيرها من  ،لسياسةادوات لألفهم راسخ و

  (:ولويةاال واألهمية أحسب  رتبت مللالنتقال إلى االستدامة تشمل ما يلي )

 المياه وموائل البحرية المن  ةكبير نسبةل بشكل جيدممولة الالمدارة وو صلةالمت محمياتإعطاء األولوية في التشريع لل

 .في العالم يةبرالالجوية ووالعذبة 

   صليةاأل ئلالمواالحفاظ على الخدمات الطبيعية للنظام البيئي عن طريق وقف تحويل الغابات والمراعي وغيرها من. 

  المناظر الطبيعية للغاباتعلى وجه الخصوص ونطاق واسع، صلية على األمجتمعات النباتات  عادة احياءا.  

 خاصة مفترسات القمة، الستعادة العمليات اإليكولوجية والديناميكيةو، صلية األالمناطق ذات األنواع  استعادة. 

 وتجارة األنواع  واالستغالل أزمة الصيد غير المشروع،و ،االنقراضادوات سياسية مناسبة لعالج  تطوير واعتماد

 .باالنقراض المهددة

  مخلفات الطعام من خالل التعليم وبنية تحتية افضل تقليل. 

 اتالنباتيعتمد معظمها على ة التحول الغذائي نحو اغذي شجيعت.  

 التخطيط و خدمات  تعليملعلى ا صولحال بامكانهمأن النساء والرجال  خفض معدالت الخصوبة عن طريق ضمان كذلك

  .لمواردهذه ال تفتقرال تزال في االماكن التي ، وخصوصا ةالعائلي الطوعي

  لمجتمع في تقديرالطبيعةلزيادة تعليم الطبيعة في الهواء الطلق لألطفال، فضال عن المشاركة الشاملة.  

 تجريد االستثمارات النقدية والمشتريات لتشجيع تغير بيئي إيجابي. 

  عانات إلمع اإللغاء التدريجي  اسعالتقنيات الجديدة الخضراء وتبني مصادر الطاقة المتجددة على نطاق وابتكار وتعزيز

 .من خالل الوقود األحفوري إنتاج الطاقة

 الحوافز تأخذ في االعتبار  الضرائبو األسعارأنظمة وضمان أن  للحد من عدم المساواة في الثروة نامراجعة اقتصاد 

 .على بيئتنا نماط االستهالكا التي تفرضها التكاليف الحقيقية

 الهدف  االعتماد على الدول والقادة لدعم ذلك مععلى المدى الطويل  حجم سكان البشرل قابل للدفاععلمي مستدام و  رتقدي

  الحيوي.

. لمعتادمن ا اكثر لعمللا بيئيستدامة م بدائلة بشري، يجب أن تمارس الحيائيخسارة التنوع اال كارثةو لمنع انتشار البؤسو

قريبا  ، لم نستجب لتحذيرهم.لكن في معظم النواحيعاما  25ين بوضوح من قبل كبار العلماء في العالم قبل ب   مرهذه اال

يجب ان ندرك في حياتنا اليومية و . ينفذبدء الفاشل، والوقت  نامسار بعيدا عن مسارالتحويل  متأخر جداال من سيكون

 هي موطننا الوحيد.مؤسساتنا الحكومية بان االرض بجميع الحياة التي عليها 

 ةالخاتم   

لقائمة  S2ع من جميع اطراف األرض )انظر الملف االضافي موقّ  15000لقد غمرنا بالدعم لمقالتنا وشكرا ألكثر من 

 ،ا البحثفي هذ .نشر في مجلةي   اعلمي دعم رسميا مقاأليع ووقّ يعدد من العلماء  على حد علمنا هذا هو أكبرعين(. الموقّ 

 لعالجات الممكنة.ة لقليلأمثلة  نا، واقترحاواقعي اقلقنا ، وأظهرسنة الماضية 25على مدى ال  ةيالبيئاالتجاهات  منا بتغطيةق  

وألجل   مع عامة الجمهور، من المهمو  (scientists.forestry.oregonstate.edu)اآلن، كتحالف لعلماء العالم 

http://www.worldbank/


قابلة للتتبع وتطوير حلول واضحة، لو، جنبا لجنب مع االوضاع المتحسنة  التحديات، توثيقيجب مواصلة هذا العمل 

تنوع الناس واآلراء والحاجة  العمل معا مع احترام. باالحتياجات و طوراتتلباقادة العالم  اعالم هنفسوعملية وفي الوقت 

 .هنعتمد علي ذيال كوكبلوايمكننا أن نحقق تقدما كبيرا من أجل اإلنسانية  ،العالم إلى العدالة االجتماعية حول

 .S1اإلسبانية و البرتغالية  والفرنسية في ملف بهذه المقالة ليمكن العثور على إصدارات 

 شكر وتقدير

Doug Boucher  وPeter Frumhoff  المعنيينمن اتحاد العلماء Union of Concerned Scientists ،  باالضافة

 ,Stuart Pimm, David Johnsبيانات لهذه المقالة:  او او تعليقات مناقشات مدروسة واقدمين الذين األفراد التالي الى

David Pengelley, Guillaume Chapron, Steve Montzka, Robert Diaz, Drik Zeller, Gary 

Gibson, Leslie Green, Nick Houtman, Peter Stoel, Karen Josephson, Robin Comforto, 

Terralyn Vandetta, Luke Painter, Rodolfo Dirzo, Guy Peer, Peter Haswell, and Robert 

Johnson.  
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. تظهر السنوات قبل 1992عام ة بشريللللمشاكل البيئية التي تم تحديدها في تحذير العلماء  سنين. التوجهات مع ال1الشكل 

( انبعاثات غازات مصدر aبين لوحة )كخطوط رمادية وسوداء، على التوالي. ت   1992وبعد تحذيرات العلماء عام 

( طن متري  (0.11Mtالهالوجين، التي تستنفد طبقة األوزون الستراتوسفيري، بافتراض معدل انبعاث طبيعي ثابت قدره 

( ، انخفاض الصيد البحري منذ منتصف cسنوياً. في اللوحة ) 11 ما يعادلالكربون الكلور فلورية  CFC) ) من مركبات

(. تم تعديل مؤشر وفرة  S1)الملف اإلضافي االسماك ك تزايد في صيدل، كان هنا هنفس التسعينيات، ولكن في الوقت

ة، يحتوي على بيانات قليلة نسبيًا من البلدان النامي( من أجل التحيز التصنيفي والجغرافي ولكنه fالفقاريات في اللوحة ) 

ض اانخفمع في المائة،  58، انخفضت الفقاريات بنسبة 2012و  1970؛ بين عامي من الدراساتأقل وجد عدد يحيث 

 هر معدل الخمسظ(. ي S1)الملف في المائة على التوالي 35و  36و  81المياه العذبة والبحرية والبرية بنسبة  مجتمعات

( ، تتكون الحيوانات المجترة من الماشية المحلية واألغنام والماعز والجاموس. الحظ iلوحة )ا(. في hسنوات في اللوحة )

، منذ م بياني. النسبة المئوية للتغييرال تبدأ عند الصفر، ومن المهم فحص نطاق البيانات عند تفسير كل رس yأن محاور 

 75.3( + d٪ ؛ )6.4 -( c٪ ؛ ) 26.1-( b٪ ؛ ) 68.1 -( aلوحة هي كالتالي: ) ، بالنسبة للمتغيرات في كل 1992عام 

٪ ، الحيوانات المجترة: 35.5( البشر: + i؛ و )٪  167.6( + h٪ ؛ ) 62.1( + g٪ ؛ ) 28.9 -( f٪ ؛ )8.2 -( e٪ ؛ )

 .S1في الملف  1 ، باإلضافة إلى مصادر الشكلاهاتوصف إضافي للمتغيرات واالتجيوجد ٪. 20.5+ 

 

 

 
 


