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صدمت مارڤيل يف فيلمها األخري ( *)Avengers: Infinity Warاجلميع ،حينما
مسحت للشرير الرئيسي يف عاملها السينمائي املمتد (ثانوس  )Thanosبتحقيق فكرته
املالتوسية بالقضاء على  %05من السكان (سكان األرض وبقية الكواكب واجملرات) ،مبا
فيهم من أبطاهلا اخلارقني الذين أنفقت سنوات على تسويقهم للجمهور .الكثريون ظلوا يف
مكاهنم بعد هناية الفيلم من هول الصدمة .وال نبالغ إن قلنا أنه منذ عرض الفيلم يف إبريل
املاضي ،وحىت صدور هذا الكتاب يف أغسطس  ،8502شغلت هذه املذحبة اجلماعية
املفاجئة مجهور مارڤيل ،ومتابعي السينما بشكل عام.
بالطبع هذا الكتاب ليس ملناقشة احلرب على اإلنسان يف السينما وال يف أي عوامل
خيالية ،ولكن األغرب من ذلك أن الواقع قد يكون أغرب بكثري من اخليال .املبدأ الذي
ينطلق منه ثانوس يف الفيلم هو املالتوسية القدمية؛ قلة املوارد يف مقابل كثرة السكان .واحلل
الذي يقدمه داخل اإلطار السينمائي اخليايل هو اإلبادة العادلة –غري املتحيزة– لنصف
السكان ،لكي يستمر البقية منهم على احلياة ،ولكي ينعموا حبياة أفضل .أما الواقع املرير
الذي نلقاه من االجتاه البيئوي الراديكايل املعاصر ،فهو املطالبة والرتويج والسعي لتقنني
اخلفض اجلذري لعدد البشر على األرض ،ال لصاحل بقية البشر ،وإمنا لصاحل كوكب األرض!
نعم ،ما قرأته صحيح ،ونعم ،شعارهم الذي ال يسبب هلم أي نوع من اإلحراج:
"إلنقاذ الكوكب ،اقتل نفسك!".
لكن دعنا نعود قليال إىل الوراء ،كيف بدأت هذه الفكرة يف التكون؟ اإلجابة عند
داروين بالطبع ،ويوضح ذلك بيرت سينجر (أستاذ األخالق احليوية جبامعة برينستون)" :كل
* حقق الفيلم إيرادات جتاوزت  8مليار دوالر ،وما زال عرضه مستمرا.
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ما نفعله هو حماولة اللحاق بركب داروين .أظهر لنا منذ القرن الـ  01أننا جمرد حيوانات...
كان البشر يتخيلون أننا جزء منفصل عن بقية املخلوقات ،وأن هناك فاصل سحري بيننا
وبينهم .لكن نظرية داروين قوضت أسس ذلك التفكري الغريب عن مكانة النوع اإلنساين يف
الكون" *.ولعل األمر ال حيتاج إىل مزيد توضيح ،فببساطة ،مبا أن البشر مثلهم مثل غريهم
من الكائنات احلية على سطح األرض ،فما هو املسوغ الستغالهلم ألمناط احلياة األخرى
املساوية هلم يف القيمة؟
سارت الفكرة يف هذا الطريق ،فنشأت حركات حقوق احليوان ،وحينما نتحدث عن
حق احليوان يف احلياة ،فنحن نتحدث عن توقف كامل ألي غذاء بشري معتمد على مصدر
حيواين ،وألي جتارب عالجية معتمدة على التجريب على احليوانات.
إذن ،هل سنصبح كلنا نباتيني؟ بالطبع ال ،ألن النبات أيضا له كرامة.
غري مسموح لك باستعمال احليوانات وال النباتات ،وبالطبع من غري املسموح
استعمال الوقود ألن االحتباس احلراري قضية ال تقبل النقاش ،وال يسمح أصال باستغالل
املوارد الطبيعية ،ألن الطبيعة بكل ما فيها مساوية لإلنسان يف القيمة.
هذه ليست مزحة ،فهذا قانون دستوري يف دولة أوروبية كسويسرا جيرم إهانة النباتات،
ألن النباتات هلا كرامة بالطبع ،وهذا قانون آخر يعطي للطبيعة حقوق مماثلة للبشر يف والية
سانتا مونيكا األمريكية ،والقائمة تتسع مع الوقت ،فلك أن تتخيل قدر الكارثة اليت نتحدث
عنها .ال نتحدث عن شطحات فكرية لبعض الفالسفة ،وال نتحدث عن جمموعات حقوقية
صغرية ،حنن نتحدث عن جهود جنحت يف تشريع قوانني بالفعل ،وعن مشاريع قوانني تناقش
* يف مقابلة أجراها معه جوهان هاري يف عام  8552على صحيفة اإلندبندنت الربيطانية:
https://www.independent.co.uk/news/people/profiles/peter-singersome-people-are-more-equal-than-others-551696.html
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يف األمم املتحدة والقمم احلكومية الدولية ،ويتبناها أشخاص على قدر رفيع من املسؤولية.
وهكذا ،انطلقنا مع داروين وهدم فكرة استثنائية اإلنسان ،ومررنا حبقوق احليوانات،
مث النباتات ،مث كل مكونات الطبيعة ،مث األرض .فإن كانت املقارنة بني استمرار النوع
البشري (نوع واحد ضمن ماليني األنواع) وبني استمرار كوكب األرض ،فمن الطبيعي أن
ترجح كفة كوكب األرض.
بالرغم من أن هذا الكتاب يركز على دعاوى معاداة البشر من التيار البيئوي
الراديكايل ،لكنه يعطينا نافذة على تصور عملي واقعي حلياة البشر يف ظل اإلحلاد .فمن
يتحرك يف إطار فكري ال يوجد فيه إله وال قيمة جوهرية لإلنسان وال مرجعية أخالقية
حاكمة وال حياة غري هذه؛ فال نستغرب منه أن يقع يف مستنقع معاداة اجلنس البشري
ككل ،وال استهجان له إن رغب يف القضاء على الغالبية العظمى من البشر لكي حيافظ
على الكوكب ،خاصة إن كان مقتنعا أن البشر هم الوباء األكرب على هذا الكوكب .ولكن
بالطبع ليس معىن هذا أننا نقول بالتالزم بني اإلحلاد وبني البيئوية املعادية للبشر ،فاإلحلاد
شرط ضروري لإلميان بالبيئوية املعادية للبشر ،ولكن العكس غري صحيح.
فبالرغم من أن مؤلف هذا الكتاب الأدري ،مبعىن أنه مل حيسم موقفه بعد من وجود
اإلله ،لكنه يتفق مع املنظور الديين متاما يف قضية متيز النوع البشري واستثنائية اإلنسان.
كذلك احلال بالنسبة لتيار اهليومانية أو اإلنسانوية ،وهي فلسفة تؤكد على استثنائية
اإلنسان ،بالرغم من كوهنا علمانية أو إحلادية .فال شك أهنا أفضل بكثري من الدعوات
الفاسدة ملساواة اإلنسان بغريه أو ملعاداته والتعامل معه كمرض ينبغي اخلالص منه .ولكن
مشكلتنا مع اهليومانية العلمانية هي أهنا تدعي إمكانية التأسيس لألخالق والقيم بدون
الدين ،فمن الناحية العملية ال شك أهنا تقف يف خندق واحد مع األديان للدفاع عن
اإلنسان ،ولكن من الناحية النظرية هي نفعية غري مربرة ،وال جتد ما يسوغها .وعسى أن
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يعذر القارئ االختصار املخل يف العرض ،فسؤال التأسيس للقيمة واألخالق خارج اإلطار
الديين أكرب من أن نتمكن من اإلملام به يف سطور قليلة كهذه.
النماذج اإلحلادية اجملتمعية أفرزت لنا أسوء األنظمة احلاكمة على اإلطالق ،وإن أردنا
أال تتكرر مناذج هتلر وستالني من جديد ،فعلى اجلميع االنتباه للحركة البيئوية الراديكالية،
فاملقدمات ال تبشر خبري ،واجلنون الذي تتبناه تلك احلركة ونشطائها ينبئ عن كوارث قد
تتساقط أمام عظمتها النازية واملاوية الصينية والستالينية السوفيتية.
مركز براهين

00
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صرح مذيع العلوم الكندي (ديڤيد سوزوكي  )David Suzukiجملموعة من الطالب
الضاحكني "أحد األشياء اليت توصلت إليها مؤخرا ...هي أن مجيعنا يف األساس ذباب
فاكهة" .ولكن ذلك كان جمرد البداية ،فبعدها بدأ سوزوكي بتشبيهنا بـ"الديدان" اليت "تولد
كبيضة" مث "يف هناية املطاف تفقس وتبدأ بالزحف متنقلة هنا وهناك" تأكل و"تتغوط يف
() 0
مجيع األحناء".
حتقري البشر بتشبيههم بالديدان كان مهيجا للمشاعر يف تلك األيام (وبدا سوزوكي
ممثال لفرتة السبعينات بشعره الطويل املنسدل ونظارة چون لينن املستديرة) ،ولكن القلة
ً
أخذوا هذه التصرحيات على حممل اجلد .كان الغاية من تلك التصرحيات هي الصدمة ،أو
جذب االنتباه ،أكثر من كوهنا حضا على كراهية حقيقية للبشر .يف ذلك الوقت ،مل تقم
حركات محاية البيئة بالتقليل من شأن البشر عموما ،لكن نادت مبنع وتقليل مصادر التلوث،
كما نادت حبماية األنواع املهددة باالنقراض بإقامة احملميات باعتبارها مسألة واجب إنساين.
تلك هي األهداف النبيلة ،وتلك التي أؤيدها.
لألسف ،اندثرت القيم األساسية حلركات محاية البيئة األوىل متاما ،مثلما حدث مع
السراويل الواسعة األرجل .ويف السنوات األخرية ،مثلما ينخر النمل األبيض أساسات املباين
(لنستعر تشبيه يشبه حديث سوزوكي) ،احندرت معاداة اإلنسانية بفكر مناصري محاية
البيئة .أصبح ناشطي محاية البيئة اليوم حيطون بشكل روتيين من قدر البشر بتشبيههم
بالطفيليات ،والفريوسات ،والسرطانات ،والبكترييا؛ فهم القتلة على األرض.
مل تتغري بالتأكيد وجهات نظر سوزوكي املعادية للبشرية ،وهو يتمتع اآلن بشهرة
عاملية ،كما أنه ناشط يف مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري يف العامل .وعندما وجه إليه
السؤال من قبل إحدى حماوري اهليئة الكندية لإلذاعة عام  8551عن مدى تغيري تصوره
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متاما" لإلنسانية منذ وصفه للبشر بالديدان ،هترب سوزوكي من السؤال واحنرف
"غري املتفائل ً
قائال "البشر هم البشر ...أنا أتمني
مشريا بأن العنصرية قد قلت ،لكن تأسف ً
باإلجابة ً

فقط أن يتوقفوا عن كونهم بشريين لهذا الحد!".
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تبنت الثقافة الشعبية بالطبع فكر سوزوكي املعادي لإلنسانية .يقدم إعادة إنتاج فيلم
الصف األول (يوم صمدت األرض  )The Day the Earth Stood Stillيف ،8552
ببطولة النجم الكبري (كيانو ريڤز  ،)Keanu Reevesأفضل مثال حي على ذلك .يف
نسخته األوىل يف  ،0100قدم املمثل اللطيف (مايكل رايين )Michael Rennie
شخصية الكائن الفضائي (كالتو) ،والذي أتى بواسطة مكوك فضائي ألجل مهمة حسنة
النوايا مفادها إنقاذ البشرية من نفسها )3(.حيث يُعلِم قادة دول العامل أن اجملتمع الفضائي
حارا بنا ،متشرفًا بانضمامنا
يدرك متاما التفوق التكنولوجي املتنامي لدينا ،ويرحب ترحيبا ً
للنادي النجمي .ولكن بسبب ختوفاهتم من توجهاتنا شبه احلربية ،قاموا بتعيينه لتحذيرنا أننا
جيب أن نكون مساملني ،وإال إذا هددنا بنشر العنف يف الفضاء ،فإننا سنواجه دمار حمقق
من الروبوت القاتل (جورت .)Gort
وككل أفالم اخليال العلمي اجليدة ،استعان الفيلم بفرضية خيالية للتنبيه للهواجس
الثقافية املعاصرة .وجاء الفيلم يف الوقت الذي كانت احلرب الباردة فيه تزداد هليبا .اندفعت
كوريا بالفعل جتاه احلرب .وكان كل من االحتاد السوفيييت والواليات املتحدة األمريكية يعمالن
تدمريا .أصيب الناس بفزع من أن البشرية قد متحي نفسها يف
على تطوير أسلحة نووية أكثر ً
مشهد هناية عامل نووي .عكس الفيلم وجهة النظر الدامغة بأن البشرية تستحق ،ليست فقط
أيضا أن ننقذ نفسها ،لو اتبعنا أفضل ما يف طبيعتنا كبشر.
احلماية ،بل وتستطيع ً
كان ذلك يف اخلمسينات .لكن رسالة الفيلم اجلديد ،مل تكن أكثر قتامة فحسب،
بل كانت تصرخ بشعارات الكراهية ضد الجنس البشري .مل يكرتث اجملتمع الفضائي يف
01

كثريا باحلفاظ على النوع اإلنساين ،ذلك العتقادهم بعدم جدوانا وعدم
هذه النسخة ً
استحقاقنا للجهد املبذول منهم جتاهنا *.بل على العكس من ذلك ،فقد تبدل (كالتو)
ديدا
من صديق جيد للبشر ،إىل عدو مهيب خطري .ومل يعد (جورت) الروبوت القاتل هت ً

حمتمال ملستقبلنا ،لكن كان سالحا موجها مباشرة صوبنا ،يف مسعي هلولوكوست كامل
ً
للبشر .ملاذا كل ذلك؟ ليس ألن احلضارة الفضائية متخوفة من احلروب اليت قد ننشئها حنن
يف الفضاء ،لكن ألن السبيل األوحد إلنقاذ األرض هو اإلبادة الجماعية.
يربر (كالتو) السعي حنو انقراض البشر بعبارات فظة متاما ،وبنتيجة واضحة ،وهي
أن األرض كيان حي يف حد ذاته.
كالتو :هذا الكوكب يموت ،البشر يقتلونه.
هيلين بنسون :إذن ،أنت أتيت هنا لتساعدنا؟
كالتو :ال ،لم أفعل.
هيلين بنسون :قلت إنك قدمت إلنقاذنا!
كالتو :بل قلت ،قدمت ألنقذ األرض.
اجلدير بالذكر أيضا أن الصحن الطائر اخلاص بكالتو ،قد استبدل مبجال أزرق يشبه
كوكب صغري بغيوم تغلفه .سرعان ما تتالحق كرات شبيهة باألرض يف الوصول ،ويتضح فيما
بعد أهنا تقوم مقام سفينة نوح ،لكن فضائية ،يف مجع كل األنواع من على األرض ،حبيث
ميكن إرجاعها لتنمو من جديد بدون أي تدخل أو مضايقة ،بعد اإلفناء الكامل للبشر.
وكما يف النص األصلي ،يتم إطالق النار على (كالتو) ويعتقل ويستجوب ،مث يستطيع
* األدهى من ذلك أن (كالتو) يف حواره مع وزيرة الدفاع األمريكية ينكر أن تكون (األرض) كوكبنا أصال!
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أن يهرب .يصبح صديقا لولد وأمه* ،دون علم الفىت (يف البداية) بأن صديقهم اجلديد هو
ذلك الفضائي اهلارب .مث يرتبوا هم وعامل حاصل على جائزة نوبل يف اإليثار البيولوجي
–أدي الدور أحد أبطال املسلسل الكوميدي (مونيت بايثون  )Monty Pythonاملمثل
(چون كليز  –)John Cleeseإلقناع (كالتو) بأن اإلنسانية تستحق البقاء .فرغم كل
شيء ،لدينا موسيقي كالسيكية!‡ ولكن قبيل أن يلغي اإلبادة اجلماعية ،يتحول (جورت)
مبيدا كل ما يف طريقه.
إىل سرب نانوي ضخم وينتشر بسرعة رهيبةً ،
ويف آخر حلظة ممكنة ،يلغى (كالتو) مهمة انقراضنا ،لكنه حيذرنا أن خالصنا
سيستلزم تكلفة كبرية؛ فبينما كان جماله الفضائي يغادر الغالف اجلوي لألرض ،انبعث منه
نبضة أدت إىل تعطيل كل التكنولوجيا الموجودة على األرض .والرسالة واضحة؛ لكي
تتعايش بسالم مع الكوكب ،جيب أن نعود إىل مرحلة ما قبل التكنولوجيا .ومل يُذكر يف هذه
"النهاية السعيدة" احلقيقة املرة بأن مثل هذا االهنيار املفاجئ للتكنولوجيا ،سيتسبب حتما
يف مقتل املليارات باجلوع واملرض.
ولألسف ،ال يعترب فيلم (يوم صمدت األرض) الوحيد يف قائمة األفالم اهلوليوودية
الشهرية اليت تنشر تلك الفكرة المسممة؛ أن البشر يستحقون أن يمحوا من على وجه
األرض بسبب ما يفترض أنه ضرر غري معقول يف حق اجملال احليوي .فيلم (احلدث The

 )Happeningيف  ،8552من بطولة (مارك ولبريج  )Mark Wahlbergومن كتابة
وإخراج صانع األفالم البارز (إم نايت شياماالن  ،)M. Night Shyamalanيقدم
() 2
حكاية مروعة لنهاية العامل بسبب ثورة على اهليمنة القمعية لإلنسان؛ على يد النباتات!
* أمه هي اليت كانت حتاور كالتو يف احلوار السابق ،وهي (هيلني بِنسون) عاملة األحياء الفلكية.
‡ حني مسع كالتو مقطع من موسيقى باخ أثناء مقابلته للربوفيسور وصفها بأهنا مجيلة ،فرد الربوفيسور
بأننا لسنا خمتلفني متاما عن بعضنا البعض ،وبدأ احلوار الذي من شأنه أن يغري من قرار كالتو.
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يبدأ الفيلم مبشهد ألشخاص على الساحل الشرقي يقومون فجأة بانتحار مجاعي،
ونرى مشاهد مروعة تنهار فيها احلضارة بشكل سريع .لنكتشف يف النهاية بأن النباتات
متردا عني ًفا من خالل إفراز "فيرومونات انتحار" ،كلما جتمع البشر يف جمموعات
شنت ً

كبرية وتعرضوا لتلك الفريومونات جيربوا على قتل أنفسهم بشكل فوري وبأي وسيلة ممكنة؛
كاالستلقاء أمام آلة جز العشب ،أو صدم السيارة باجلدران ،أو القفز من املبىن ،أي شيء.
يسرد شياماالن –كما فعل يف فيلم الغزو الفضائي (اإلشارات  –)0()Signsقصته

املروعة من املنظور الصغري لعائلة وأصدقاء ولبريج حينما يتعاملون مع الفوضى العارمة .وكلما
انتشرت حاالت االنتحار اجلماعية يف مجيع أحناء مشال شرق البالد ،تُدفع دائرة ولبريج

الصغرية بصورة مطردة إىل زوايا أضيق وأضيق .تلجأ اجملموعة الصغرية إىل منزل منوذجي يف
تنمية قطاع اإلسكان .وحينما أدركوا أن النباتات تطلق فريومونات االنتحار كلما وجدت
عددا معينًا من البشر ،وأن العدد الالزم لتحفيز إطالق هذه الفريومونات يتقلص ،هرب
ً
ولربيج واجملموعة املصاحبة له من التجمع األكرب لالجئني .ومبجرد أن بدأ أفراد اجملموعة
األكرب يف قتل أنفسهم بشكل مجاعي ،مر ولبريج ومن معه جبانب الفتة دعائية ضخمة
ألحد الشركات العقارية ،حيث حتمل رسالة الفيلم الصرحية "ألنك تستحق ذلك".
يف هناية املطاف تنتهي اهلجمات .لكن لكيال يظن أحد أهنا كانت جمرد مصادفة،
خيربنا خبري بيئي على شاشات التلفاز بأن ما حدث كان حتذيرا أرسل من النباتات لنغري من
أساليب حياتنا* ،وإال! يظهر مشهد آخر يف باريس ،حيث يبدأ الناس من جديد يف قتل
أنفسهم يف الشانزيليزيه.
كبريا يف
من املريح نسبيا أنه مل حيقق أيا من هذه األفالم املعادية للبشرية ً
جناحا ً
* يقول اخلبري البيئي يف هذا املشهد بالنص" :لقد أصبحنا نشكل تهديدا لهذا الكوكب ،ال أظن أن
أحدا سيجادل يف هذا" ،وهي نفس الفكرة اليت يف الفيلم السابق.
ً
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اإليرادات *.إال ان احلقيقة تظل أن منظومة استوديوهات هوليوود –دائمة اجلشع– تؤمن
بأن هناك سوقا ترفيهية لألفكار املناهضة لإلنسانية جيب أن تستغل ويصرف فيها مئات
املاليني من الدوالرات ،وعدد ال حيصى من ساعات العمل ألكثر املواهب براعة يف هذه
الصناعة ،لنشر أحلك اجتاهات البيئوية تطرفا يف العامل كله( .يعد الفيلم الذي حقق جناحا
ساحقا " ‡"Avatarمثاال آخر ))6(.يف الواقع ظهور الرسائل املعادية للبشرية يف أفالم الصف
األول يف هوليوود ،يربهن على أن العدمية البيئية قد جتاوزت احلد –كما الفريومونات يف
فيلم احلدث– وبدأت يف إفساد الثقافة العامة.
اسرتاتيجية الدعوة لكراهية الجنس البشري كانت تثري االستغراب ذات مرة ،ولكن
اآلن مع األسف –كما سنرى الح ًقا– جند تلك الفكرة متوقعة متاما من البيئوية.
مل تقتصر هذه االجتاهات املناوئة للبشرية واستخدام التكنولوجيا على اخليال فقط.
* يف عام  ،8552حقق فيلم ( )The Dark Knightاملركز األول بإمجايل إيرادات حوايل مليار دوالر،
واجلزء الرابع من سلسلة ( )Indiana Jonesاملركز الثاين بإيرادات بلغت  626مليون؛ بينما يأيت فيلم
( )The Day the Earth Stood Stillيف املركز الـ 80بإيرادات  833مليون دوالر ،وفيلم ( The
 )Happeningيف املركز الـ 25بإيرادات  063مليون دوالر .والشاهد ،هو أنه بالرغم من أن تلك
انتشارا نوعيًا ألفكارها.
األفالم مل تصل إىل املراكز األوىل يف صندوق اإليرادات ،ولكنها حققت
ً
‡ ال شك أن قصة فيلم أڤاتار ال تعترب بشكل عام ترسيخا لألفكار البيئوية ،فالصراع األساسي يف القصة
هو صراع ضد املستعمر اجلشع ،لكن هناك عبارات –بعيدا عن أي حتليالت أو مراجعات للفيلم– ال
ميكن فهمها إال يف إطار البيئوية ،لعل من أمهها حديث سويل (بطل الفيلم) عن البشر مع إيوا (إهلة
السكان األصليني) قبيل أحداث النهاية" :انظري إىل العامل الذي أتينا منه ،ال يوجد شيء أخضر هناك،
لقد قتلوا أمهم؛ وسيفعلون الشيء نفسه هنا" .واألسوأ من ذلك مبراحل ،هو اجلملة العابرة اليت قاهلا
سويل بعد هزمية الشركة وجنودها (رمز املستعمر) على يد السكان األصليني (رمز املقاومة)" :أعيد الغرباء
جمددا لكوكبهم الميت" .فإذن الفيلم ال ينحاز فقط إىل السكان األصليني ضد ظلم وجشع بعض
البشر ،ولكنه –على لسان بطله– غري عابئ حبياة البشر ككل!
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كما مل تقتصر أيضا على السيكوباتيني مثل الشهري (تيد كازينسكي )Ted Kaczynski
()6
أو مفجر اجلامعات والطائرات.
تأمل مثال هذه الدعوة اليت تبدو جيدة؛ ساعة األرض  ،Earth Hourواليت تدشن

كل عام يف مجيع أحناء العامل حلث الناس لغلق األضواء واألجهزة الكهربائية ملدة  65دقيقة.
لطاملا كنت أفكر يف دعوة ساعة األرض بنفس الطريقة اليت أفكر هبا يف تلك احلمالت
واسعة االنتشار واليت يكون هلا شريط مميز يعلق على الصدر؛ فهي تعطي الناس شعورا
بالرضا عن أنفسهم لالهتمام ،بدون إلزامهم بالقيام بتضحيات شخصية.
لكن بعد ذلك قرأت عمود الصحفي (روس ماكيرتيك  )Ross McKitrickيف
جريدة (ڤانكوڤر سن  )Vancouver Sunوأدركت أن الرسالة اليت تقبع وراء ساعة األرض
جدا:
–إن مل تكن نيتها الواضحة– مدمرة ً
الفكرة األساسية اليت تقبع وراء الدعوة إىل ساعة األرض هي تشويه استخدام
الكهرباء ...ساعة األرض حتتفي باجلهل والفقر والتخلف .ومن خالل إنكار أكرب

حمرك لتحررنا ،أصبحت ساعة مكرسة خلدمة الفكر املعادي للبشرية .فهي تشجع
على تلك اللفتة املتظاهرة بالصدق يف غلق أجهزة كهربائية تافهة وملدة تافهة –لتعظيم
تلك الفكرة اجملردة املبهمة املسماة باألرض– ،يف حني يتم االحتفاظ بكل نفاق على
املنافع احلقيقية لوجود كهرباء مستمرة ويعتمد عليها.

أولئك الذين يرون األفضلية يف االستغناء عن الكهرباء ،جيب عليهم أن يغلقوا
الثالجة والفرن وامليكروويڤ والكمبيوتر وسخان املياه واألضواء والتلفاز وكل األجهزة
املنزلية األخرى ملدة شهر مثال ،وليس ساعة واحدة! مث لننتقل بعدها إىل وحدة
() 2
القلب يف املستشفى ونغلق الكهرباء هناك أيضا!
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قد يقول البعض؛ ويزيل! ساعة األرض ما هي إال نشر لفكرة ضرورة ترشيد استهالك
الطاقة .رمبا ...لكين أظن أن ماكيرتيك لديه الكثري ليخربنا به.
بالنظر إىل النطاق األوسع للبيئوية جند أهنا قد أصبحت على حنو متزايد عدمية
ومضادة للتجديد ومعادية للبشرية ،لدرجة أن مفهوم احملافظة على موارد الطبيعة أصبح
مفهوما باليًا ألنه ينطوي على صالحية استغالل املوارد خللق الثروة واالزدهار .وكما سنتناول
يف الصفحات التالية ،للجانب املعادي للبشرية لدى احلركة البيئوية احلالية مظاهر عديدة:

 حركة اإليكولوجيا العميقة التي ستدمر البشر ليصل عددهم ألقل من مليار؛
 االتجاهات الجائرة والمضادة للنمو لدى المهولين من ظاهرة االحتباس
الحراري؛
 المفهوم المثير للسخرية؛ منح حقوق قانونية واجبة النفاذ للطبيعة؛
 والحملة الدولية المصاحبة لها لتجريم استغالل الموارد ومشاريع تنمية
األراضي على نطاق واسع ،بسبب كونها "مدمرة للبيئة".
اآلن ،تأمل مرة أخري الرسالة اجلوهرية لـساعة األرض ،ستجد أن رسالتها غري خفية:
التكنولوجيا هي عدوة لألرض وجيب كبحها لكي "تنقذ األرض" ،متاما مثلما أوقف كالتو
التكنولوجيا للحفاظ على األرض يف الفيلم.
يتساءل املرء كم عدد مناصري ساعة األرض الذين تفكروا جبدية يف الشقاء الذي
يالقيه البشر يف األماكن اليت ال توجد هبا شبكات كهرباء ،حيث احلياة احملفوفة بالمخاطر،
واليت غالبا ما تكون مغمورة بالمعاناة الشديدة من الجوع والمرض .يف احلقيقة ،من أجل
أولئك البشر الذين يعانون ،حنن حباجة إىل املزيد من الكهرباء وليس القليل .رمبا حيتاج

هؤالء املناصرين لفكرة غلق األضواء أن يسألوا أولئك الذين يعانون يف كوريا الشمالية يف
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العام املقبل ،كيف حتلو هلم احلياة يف جمتمع غري تكنولوجي.

()1

ال تعد معاداة اإلنسانية سوى جزء من املشكلة اليت نواجهها من كارهي البشر
ال ُخضر  .Green Misanthropesوسيستعرض هذا الكتاب املدى الواسع الذي
أفسدته البيئوية الراديكالية يف العقالنية العلمية؛ والذي رمبا كان عن سبق إصرار .يف الواقع،
من الواضح جدا بالنسبة يل أن تلك األيديولوجيا تسعى الستبدال املنهج العلمي احملايد يف
احلصول على احلقائق واملعلومات وتطبيقها ،باحلماس العاطفي الذي يذكرنا باحلركات شبه
العقائدية اليت تسعى لفرض تزمتها الفكري على السياسة والقانون؛ وبغض النظر عن النتائج.
والناس بالفعل تلحظ هذا اإلفساد الذي أضعف ثقة العامة يف القطاع العلمي .فعلى
سبيل املثال ،قامت جملة (ساينتفك أمريكان  )Scientific Americanعام  8500بنشر
مقال مثري للقلق ،يسعي لتفسري ملاذا "يقول الناس بأهنم يثقوا يف العلماء بشكل عام ،ولكن
()05
خيتلفون معهم يف قضايا معينة؟".
ودعوين أساعد :العامة على قدر كاف من الذكاء يسمح هلم بالتمييز بني من يسمون
أحيانا مبمارسي العلم ،وبني مؤيدي العلم املسيس ،فالنوع الثاين هذا يسعى يف كثري من
األحيان إىل الدمج بني تأييدنا الساحق للعلم –من حيث هو علم– ،وبني املوافقة على
أجنداهتم السياسية واأليديلوجية .باإلضافة إىل ذلك ،فهم العامة أن الدراسات العلمية
مثلها مثل الكتب املقدسة :ميكنك اخلروج منها بكل شيء تريده تقريبا* ،ويف كثري من
األحيان تكون النتائج اليت يريدها العلماء سابقة على دراستهم الفعلية لألدلة.
مث هناك حماولة إلفساد املنهج العلمي ،من قبل بعض من نصبوا أنفسهم مناصرين
* يريد اإلشارة إىل تعدد التفسريات للشيء الواحد ،فكما جتد داخل الدين الواحد أكثر من تفسري للنص
املقدس الواحد ،فنفس األمر يتواجد اآلن يف جمال الدراسات العلمية.
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للعلم ،عن طريق تربير الفلسفة املضللة املعروفة بـ(العلموية  .)Scientismتؤكد العلموية

قادرا فقط على أن خيربنا كيف تبدو األمور وكيف تسري األمور ،ولكن
على أن العلم ليس ً
ضا على أن حيدد لنا الصواب واخلطأ .ويف كثري من األحيان يف اجملال البيئي ،انتقل
قادر أي ً
العلماء من الكشف عما هو موضوعي ،للدعاية ملا هو ذايت .وكما سيوضح هذا الكتاب،
هذا ما جيعل األمور خترج عن مسارها متاما.
سنفحص أيضا كيف أصبحت الحركة الخضراء اآلن بنية ،ما الذي أعنيه بذلك؟
كثريا ما متتص األجندات التقدمية (الحمراء) الدعاوى الشرعية للبيئويني (الخضر).
ً

وعندما خيتلط األمحر باألخضر* ،يصبح لدينا (البُ ني) .فمن خالل السماح لنفسها لتصبح
بشكل صريح مناهضة للرأمسالية والسوق احلر –يف إدراكاهتا ورسائلها– ،حتولت احلركة
اخلضراء حلركة بنية ،وهذا –جبانب احلماس األيديولوجي– ما يفسر لنا امليل املتزايد من دعاة

البيئوية لتبين احللول السلطوية.
ودعوين أذكر مثاال ،كتب املؤلف البيئوي الشهري (ديڤيد شريمن David

 )Shearmanيف عام  8552مقالة هستريية حث فيها على تبين السلطوية‡ عامليا لفرض
تنفيذ "اإلمجاع العلمي" يف قضية االحتباس احلراري وغريها من الطوارئ البيئية العاملية
األخرى .ومثاله الرائع على اإلدارة البيئية التقدمية هو؟ مجهورية الصني الشعبية؛ تعرف طبعا
تلك البلد اليت تفرض اإلجهاض القسري ،وساحة تيانامنني§ ،وبيع أعضاء املساجني الذين
* األمحر عادة ما يشري إىل التوجه الشيوعي يف السياسة واالقتصاد.
‡ السلطوية هي حكومة تتميز بدرجة عالية من قوة الدولة ،والغياب الغالب لإلجراءات املتعلقة باملوافقة
الشعبية أو محاية حقوق األفراد.
§ مظاهرات ساحة تيانامنن كانت جمموعة من االحتجاجات من قبل طالب جامعيني صينيني طالبوا
بالدميقراطية واإلصالح ،ومت قمعها بفتح النار على املتظاهرين من قبل اجليش.
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أعدموا ...وما إىل ذلك .كل ذلك ال يهم ،فشريمن يؤكد على أن الصني جيب أن تـُبجل
ألهنا حظرت استخدام األكياس البالستيكية! وفقا لشريمن:
"نعم الدميوقراطية الليربالية جذابة وتسبب اإلدمان ،وهي يف أقصى احلاالت تطرفًا،
كالواليات املتحدة االمريكية ،تكتسح فيها احلرية الشخصية غري املقيدة العديد من
االحتياجات املشرتكة بني املواطنني .هذا املوضوع مقدس وال ميكن ألحد االقرتاب
منه ،ومن ينخرط يف النقد دائما ما يوصم باملاركسي أو االشرتاكي أو األصويل ،أو
أسوا من ذلك بكثري .تستعمل هذه املسميات ألن أي بدائل عن الدميوقراطية ال
ميكن أن يتم استيعاهبا! ...
القرار الصيين على أكياس التسوق هو سلطوي بامتياز ،وهو مضاد للحلول الطواعية
غري الفعالة املطروحة يف أغلب الدميوقراطيات الغربية .سيكون علينا أن نرى كيف
ميكن تنفيذ القرارات السلطوية القائمة على اإلمجاع العلمي الحتواء انبعاثات غازات
االحتباس احلراري...وإن مل نتصرف بشكل عاجل قد جند أنفسنا اخرتنا احلرية
()00
املطلقة كبديل عن احلياة".
مجيعا".
أها ،كما يف املناورة القدمية "دعونا حنكم العامل ،وإال سنموت ً
مؤخرا
وحىت صديقنا القدمي ديڤيد سوزوكي –الذي يعتقد بأن الناس ديدان– انضم ً
للفرقة السلطوية الخضراء ،حيث صرح برأيه بوجوب سجن السياسيني النتهاكهم اإلمجاع
العلمي بشأن ظاهرة االحتباس احلراري .وقال سوزوكي جلمهور جامعة ماكجيل" :ما أود
أن أطالبكم به هو أن تبذلوا الكثري من اجلهد ملعرفة إن كان هناك مثة وسيلة قانونية للزج
مبن يسموا بقاداتنا يف السجون ،ألن ما يفعلونه هو عمل جنائي .إهنا جريمة عابرة لألجيال

عاما".
يف مواجهة كل املعارف والعلوم منذ أكثر من عشرين ً
11

()08

ال يهم أن احلكومات الماركسية طاملا كانت أسوء املدمرين للبيئة يف التاريخ .وال
يهم أن اجملتمعات الديموقراطية نظفت الشوارع امللوثة ،ألن ذلك كان ما يريده الناس .وال
أبدا.
يهم أن السلطوية ال حتقق بصفة دائمة غايات معتدلة ً
احلرية ليست ترفا ،وازدهار اإلنسان يتطلب احلرية والرخاء حيث ميكن أن يتنامى.
جيدا عندما يعتمد على استعمال األراضي وتنمية املوارد .هذه األنشطة اآلن
ويكون الثاين ً

حتت هتديد بارز؛ بسبب التطور الذي ميكن إرجاعه إىل نشاط حركة اإليكولوچيا العميقة

يف سبعينيات القرن املاضي .ومن هنا سنبدأ.

11

خالل قرهنا األول –حىت قبل األيام الذهبية لـ(چون ميور  )John Muirوثيودور
روزڤلت– جنحت احلركة البيئية بشكل بارع .يف عام  ،2781وقع الرئيس األمريكي
يوليسيس جرانت قانون إنشاء يلوستون كأول متنزه وطين يف العامل .واآلن يوجد 2111
متنزه وطين وحممية طبيعية يف مجيع أحناء العامل ،هذا فضال عن جهود احلماية احلكومية
واحمللية.
ليس هناك شك يف أن الدافع للنمو االقتصادي أدى إىل ممارسات بيئية سيئة لفرتة
من الوقت .لكنها مل تستمر .وكرد فعل ضد تلوث منتصف القرن العشرون ،واجه الشعوب
واحلكومات يف مجيع أحناء العامل التلوث الصناعي غري املقبول الذي أفسد اهلواء واملاء،
وبدأوا يف إعادة صياغة املعايري الصناعية للحد من تلك االنبعاثات والشروع يف تنفيذ مهمة
تنظيف ما فسد يف املاضي ،وما زالت العملية مستمرة حىت اليوم.
أمثرت هذه اجلهود غايتها املنشودة ،فقد كان يف لوس أجنلوس خمتنقا من الضباب
قادرا على رؤية جبال (سان جيربييل San
الدخاين الكثيف ،للدرجة اليت ال جتعلك ً
 )Gabrielاجملاورة .إال أنه خالل سنوات قليلة أصبحنا نستطيع التنفس بشكل أسهل

وأفضل ،وأصبحنا قادرين على رؤية التضاريس احمللية.
ويف أماكن أخرى أوقفت جهود التنظيف ظاهرة اشتعال األهنار ،وجعلت البحريات
صاحلة حلياة األمساك وغريها من أشكال احلياة الربية من جديد ،وعاجلت مقالب النفايات
السامة .باختصار ،سامهت احلركة البيئية بقوة يف صنع عامل أفضل وأصح وأنظف.
لكن ابتداء من أواخر الستينات ،بدأت محلة هدامة كارهة للبشر تولد من رحم
البيئوية؛ وجهة النظر اليت ال ترى األرض مبا فيها –بصياغة الكتاب املقدس– ملك لإلنسان
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يطوعها ملصلحته .بدال من ذلك ،هامجت البيئوية البشر ووصمتهم باملرض الذي يصيب
هذا الكوكب ،ورأت أن أفضل معاجلة ممكنة لذلك هي استخدام املضادات احليوية لتخفيض
التعداد البشري على أوسع نطاق ،ومعارضة أي تنمية أو تطوير اقتصادي.

مهدت حركة اإليكولوچيا العميقة الطريق لبيئوية معادية لإلنسانية .صيغ هذا
املصطلح من قبل الفيلسوف النروجيي (أرين ِّ
ديكي أيدي نيس Arne Dekke Eide
كارسن
 ،)Næssوالذي أهلمه كتاب (الربيع الصامت  )Silent Springللبيئوية (ريتشل ُ
 )Rachael Carsonلنفي استثنائية اإلنسان والدفاع عن أن كل جانب من جوانب العامل
الطبيعي –مبا فيه من البشر– متساو بني اجلميع .عالوة على ذلك ،أصر على أن كل عنصر
له احلق يف أن يعامل بنفس االعتبار الذي نتعامل به يف أمناط حياتنا الفردية ،ويف السياسات
العامة اليت نتبعها .بعبارة أخرى ،البشر ملزمون بواجب رعاية باقي العامل الطبيعي بنفس
القدر الذي يفعلوه ألنفسهم؛ حىت لو كان ذلك سيكون على حساب البشر بشكل واضح.
وخالفًا لألفكار اليت ميزت االجتاه السائد للفكر البيئي يف ذلك العصر –اليت أطلق

عليها أرني نيس "اإليكولوچيا الضحلة  ،"Shallow Ecologyواليت تبحث يف استنزاف
املوارد ،التلوث ،إخل؛ أي فيما يتعلق بصحة اإلنسان ورخائه– طالب أرني نيس البشر

بالتخلي عن االزدهار املادي واالحتاد من أجل احلياة النباتية واحليوانات كقضية مشرتكة.
()21
*
مصرا على أن تعداد البشر جيب أن ينخفض
تبىن نيس أيضا اجتاها مالتوسيا متطرفا ً ،

إىل  211مليون فقط (تعداد العامل اآلن  8مليار) .بالطبع هذا الرقم يستحيل أن يقضي
عليه إال يف حالة حدوث إبادة مجاعية ،أو كارثة نامجة عن انتشار وباء ما بني البشر ،أو
* املالتوسية هي عقيدة اقتصادية ترى بأن الزيادة السكانية تؤدي إىل انتشار الفقر واجلوع ،وتُرجع ذلك
إىل حمدودية املوارد الطبيعية.

62

يف حالة االهنيار التام للتكنولوجيا.
على مر السنني ،طور أرني نيس وزمالئه فكرة اإليكولوچيا العميقة وأسسوا حلركة
اجتماعية وكتبوا هلا قائمة من األهداف األيديولوجية .نشرت القائمة عام  2871مبساعدة
(چورچ سيشنز  .)George Sessionsيف ذلك الوقت ،كانت هذه األهداف متطرفة
جدا ،لكن كما سنرى ،لقد أصبحت االجتاه السائد داخل البيئوية املعاصرة.
برنامج اإليكولوچيا العميقة:
( )2سالمة وازدهار ما هو حي –من البشر وغري البشر– على األرض له قيمة يف حد
ذاته ،وقيمة تلك األشكال غري البشرية للحياة مستقلة عن النفع الذي تقدمه لألغراض
البشرية.
( )1وفرة وتنوع أشكال احلياة تسهم يف حتقيق تلك القيمة ،وهي أيضا قيم يف ذاهتا.
( )1ليس للبشر احلق يف إنقاص هذه الوفرة والتنوع إال لتلبية حاجاهتم احليوية.
( )1التأثري الراهن للبشر على العامل غري البشري هائل ،والوضع يتفاقم بشكل متسارع.

( )5يتوافق ازدهار احلياة البشرية وثقافاهتا مع خفض موا ٍز لعدد سكان األرض ،ويسهم
أيضا.
هذا يف ازدهار احلياة غري البشرية ً

تغيريا يف السياسات والتدابري املعتمدة،
( )6يتطلب التغيري حنو األفضل يف شروط احلياة ً
وهذا ينبغي أن يؤثر على البىن األساسية االقتصادية والتكنولوجية واأليديولوجية.
ويثمن نوعية احلياة
( )8إن التغيري األيديولوجي الرئيسي املطلوب هو ذلك الذي يقدِّر ِّ
(العيش يف حال القيم اجلوهرية) ،وليس ذلك الذي يلح على مستوى عال من الرفاهية.
ينبغي أن يكون هناك وعي عميق بالفرق بني مفهومي الكبري  bigوالرفيع .great

يقر بالنقاط السابقة ويؤيِّدها إلزام –مباشر أو غري مباشر– يف املشاركة والسعي
( )7على من ُّ
()21
إلجناز التغيريات الضرورية.
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اقرأ الربنامج بتمعن .لو مسح لنا باستغالل املوارد ،فهو من أجل تلبية "احلاجات
احليوية" فقط ،مرة أخري يعتمد بقاؤنا ووجودنا إىل حد كبري على رمحة الطبيعة ،اليت كانت
اقعا قاتًا للغاية ،حيث كانت حياة معظم البشر يائسة وقاسية وقصرية.
خالل معظم تارخينا و ً

ماذا لو تصرف أسالفنا على أساس أن العامل الطبيعي له قيمة جوهرية "مستقلة" عن
"النفع ...الذي يقدمه لألغراض البشرية"؟ بالتأكيد كنا سنحبط بشكل كبري حماوالت
التقدم احلديثة مثل التصنيع والكهرباء والسفر باستخدام اآللة وما شابه ذلك .يف الواقع،
تفاعا يف مستوى
نوعا من االزدهار املادي ،وار ً
سعينا الدائم لتحسني البقاء اإلنساين خلق ً
تفاعا يف متوسط العمر؛ استفاد منها العامل املتقدم.
الصحة إىل حد كبري ،وار ً

ينبغي أن تكون مهمتنا هي مواصلة إتاحة تلك التطورات اهلائلة على الصعيد العاملي
إلخواننا وأخواتنا الذين مازالوا يعانون يف العالم النامي .لكن تطبيق قيم اإليكولوچيا
العميقة من شأنه إجهاض هذا اهلدف النبيل ،وإحداث تغيري كامل مفاجئ ،وتفكيك ما
بدال من أن تكون خطوة تقدمية جتاه وجود أكثر
قد أجنزناه حىت اآلن .وذلك يعين ،أنه ً

استنارة كما تدعي ،كانت اإليكولوچيا العميقة فعال رجعية بشكل بالغ ،ترفض احلداثة
بشكل صريح ،وترغب يف العودة إىل األيام السيئة املاضية حيث الصراع من أجل البقاء.
لكن هناك ما هو أكثر من البغض الواضح للتنمية الصناعية والتوسع العمراين
املصاحب .فاإليكولوچيا العميقة تسعى خللق دين األرض الجديدة كأساس للنظام
افضا للتكنولوجيا .وبالتايل ،يؤكد
األخالقي اإلنساين اجلديد؛
منغمسا مبعاداة الرأمسالية ور ً
ً
بيان رسالة مؤسسة اإليكولوچيا العميقة أن "املشاكل احلالية" –مثل ادعاء سلب العامل
الطبيعي مصادره– "تتد جذورها أساسا إىل احلاالت التالية":
 ضياع املعارف التقليدية والقيم واألخالقيات اليت تجد القيم اجلوهرية والقدسية املوجودة
يف العامل الطبيعي ،واليت تعطي مهمة احلفاظ على الطبيعة األمهية الرئيسية...
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 النماذج االقتصادية والتنموية السائدة يف العامل املعاصر ،واليت تعطي لقيم السوق األمهية
األولية وليس للطبيعة...
 عبادة التكنولوجيا* واإلميان الالحمدود مبزايا العلم؛ اإلطار الفكري احلديث الذي يرى
()25
دائما ،ومساو لتقدم ومصري اإلنسان.
التطور التكنولوجي أمر حتمي ،وجيد ً
باختصار ،اإليكولوچيا العميقة معادية للبشر بشكل بالغ .فهي ال حتط فقط من
قيمة اإلنسان ،لكن ترفض أيضا التقدمات البشرية اجلوهرية –يف العلوم والتكنولوجيا والنمو
االقتصادي– اليت حررتنا من االحتياج للكثري من األشياء.
شخصا لطي ًفا ،حيث كان يؤمن بأن وجهات
بشهادة مجيع املصادر ،كان أرني نيس
ً

نظره الرجعية ستحسن احلالة اإلنسانية .لكن هذا ال ميكن أن ينطبق على العديد من
البيئويني املعادين لإلنسانية ،فعلى أيديهم أصبحت التوجهات األساسية لإليكولوجيا
العميقة أكثر عدوانية يف مواجهة البشرية.

بينما كان أرين نيس يستحضر اإليكولوچيا العميقة يف نفس الوقت تقريبا افرتض
فيلسوف بيئي أخر يدعي (چيمس لڤلوك  )James Lovelockفكرة متطرفة على نفس
* للمؤلف آراء واضحة ضد عبادة التكنولوجيا ،خاصة لدى دعاة الـ  Transhumanismأو ما بعد
اإلنسانية ،بل هو ال يرى أيضا أن التكنولوجيا جيدة دائما وأبدا ،ويشرح بتوسع يف كتابه Consumer's
 Guide to a Brave New Worldكيف ميكن أن تستغل التكنولوجيا احليوية يف اجتاهني متضادين
تاما ،أحدمها فيه نفع حلياة البشر وعالج لألمراض الصعبة ،ويف اآلخر الضرر ومعاداة البشرية ...والشاهد
أن االعرتاض هنا ليس ضد ما تدعيه اإليكولوچيا العميقة من رفض لـ"عبادة التكنولوجيا" ،ولكن ضد
نظرهتا الرافضة للتكنولوجيا من األساس.
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املستوي ،واليت أصبحت تعرف باسم نظرية جايا؛ األرض (اإلهلة الوثنية جايا) "تطورت...
كنظام حيايت واحد ذايت التنظيم" )26(.تفرتض نظرية جايا –كما لو كان الكوكب ذكيًا–

أن "احلياة تبقي على الظروف املناسبة لبقائها" ،وذلك حيثنا على معاملة البيئة –بشكل

أكثر دقة؛ األرض– وكأهنا كائن حي" :نظام حياة األرض ميكن أن يُرى كمثيل ألعمال
أي كائن حي من تنظيم حرارة اجلسم وتنظيم درجة ملوحة الدم ،إخل".
نشر بروفيسور جامعة أريزونا (ألبرت بيرچيسن  )Albert J. Bergesenمقاال يف

(سان فرانسيسكو كرونيكل  )San Francisco Chronicleيف عام  ،1116عرض فيه
حبماس فكرة اإليكولوچيا العميقة يف املساواة بني البشر والطبيعة ،ودعمها بنظرية جايا.
افضا فكرة استثنائية
افرتض بيرچيسن بأنه يتعني علينا التفكري يف أنفسنا كــ"كائنات بيئية" .ر ً

اإلنسان بكل صراحة ،وأعلن أن البشر تتساوى معنويا بالصخور والعناكب والفطريات

واألشجار والعوالق والسناجب ،بل ومجيع ما يف الطبيعة.
أيضا إىل دين
مساواتية بريچيسن اإليكولوچية  Eco-Egalitarianismدعت ً
غامض لشبه األرض:
مواصلة الرتكيز إلدراك إنسانيتنا حيرينا فقط يف حقيقة وجودنا البيئي ،ألننا كنا أصال
بشرا .املكان التصنيفي للوعي
جزءًا من هذه الطبيعة قبل اكتسابنا مظاهر كوننا ً
اإلنساين أو احليواين ،أو حىت النبايت أو الصخري أو النهري أو اجلبلي ،قد يكون
جمرد حادثة ميالد جايية صدفوية.
فكر يف هذا :لو اعتقدنا أننا يف هناية املطاف كبشر أسفل الفئات االجتماعية اليت
حنتلها ،فلما ال نكون يف األساس كائنات بيئية أسفل فئات األنواع اليت حنتلها؟ ولو
أن اهلدف اإلنساين السابق هو إدراك كيان نوعنا البشري ،ملا ال يكون اهلدف البيئي
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اجلديد أن ندرك كياننا البيئي؟ لكن إن استمرينا يف تعريف أنفسنا كبشر فقط،
سنصل إىل حالة من العزلة البيئية ،وكلما اندفعنا جتاه االهتمامات اإلنسانية فقط،
()28
كلما سيزداد إنكارنا حلقيقة طبيعتنا البيئية.
ما الذي يعنيه ذلك من الناحية العملية؟ مل يقل بريچيسن ،لذلك امسحوا يل :لو أن
الفطريات والنمل يتساوون مع اإلنسان ،فنحن مطالبني أخالقيا إلخضاع سالمة وسعادة
اإلنسان لضمان حصوهلم على معاملة منصفة إقر ًارا منا بقيمتهم املعنوية املفرتضة املتساوية
مع قيمتنا كبشر .هذه الفكرة –اليت ِصيغت يف إطار دارويين جديد من قبل البعض ويف
تاما االعتقاد باملساواة
إطار روحاين جديد من قبل األخرين (كبريچيسن)– جتاوزت ً
األخالقية بني اإلنسان واحليوان الذي طرحته حركة حقوق احليوان .يعين إن أردت إعادة
صياغة عبارة (إجنريد نوكريك  )Ingrid Newkirkأحد مؤسسي منظمة (بيتا* )PETA
غري املشهورة باملرة ،فيمكنين القول" :الفأر هو اخلنزير هو الكلب هو الطفل هو اخلنفساء
هو هنر بوتوماك"( .لعرض مفصل ونقد إليدلوجية حقوق احليوان ،اطلع على كتايب الفأر
هو الخنزير هو الكلب هو الطفل :الثمن البشري لحقوق الحيوان A Rat is a Pig
()27

.)is a Dog is a Boy: The Human Cost of the Animal Rights

تنسجم نظرية جايا بسالسة مع اإليكولوچيا العميقة ،وكالمها يرفضان استثنائية
اإلنسان .كالمها يقلالن من األمهية اجلوهرية لإلنسانية .كالمها أعادوا تعريفنا على أساس
أننا جمرد عضو واحد متساو مع غريه (لنقتبس التشبيه املسيحي) –بدون أي فارق يف األمهية
املعنوية– يف جسم جايا .كالمها وجدوا يف احلركة البيئية قضية أنبل وأمسى من ترويج فكرة
االزدهار اإلنساين .وكالمها ،مع قوة اجلذب املطلقة للمنطق البشري ،يؤديان إىل مبادئ
*

بيتا هي منظمة أمريكية تطالب حبقوق احليوانات ،وشعارها هو" :احليوانات ليست ملك لنا لكي

نأكلها ،نرتديها ،جنرب عليها ،نستعملها للتسلية ،أو نستغلها بأي طريقة أخرى".
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وقيم وعقبات كارهة للبشر بشكل بالغ.
نظرا للتشابه بينهما يف املنهجية والغاية الفلسفية ،ال يدهشنا أن يكون لڤلوك من
أوائل املؤمنني بظاهرة االحتباس احلراري ،أو أنه تبىن عقيدة اإليكولوچيا العميقة يف خفض
جزري كارثي حمتمل لتعداد السكان كعالج لتلك املسألة .ومن مث ،يف الصفحة  251من
كتابه (انتقام جايا  )The Revenge of Gaiaاملنشور عام  ،1116ناشدنا لڤلوك
بقوله "يتعني علينا أن نصغي إىل منظري اإليكولوچيا العميقة ،ولندعهم يرشدونا":
يبدو أن هذه الفرقة الصغرية من منظري اإليكولوچيا العميقة يدركون تاما –أكثر
من غريهم من املفكرين البيئيني– اجلهد املراد بذله لتغيري العقول ،لكي يعم السالم
مرة أخرى يف أرجاء جايا األرض احلية .وكما جيعل القديسني من الرجال والنساء
حياهتم كلها شاهد علي إمياهنم ،حياول منظري اإليكولوچيا العميقة أيضا العيش
()28
كمثال جايي لنحتذي هبم.
لو مت تطبيق نظرية جايا واإليكولوچيا العميقة بالفعل ،فسيؤديان إىل اهنيار احلضارة
احلديثة .ختفيض املليارات من التعداد البشري –إثر إبادة بشرية ستبدو وكأهنا حدث عدمي
األمهية– يبدو منطقيا فقط إذا اعتُ ِربت جايا كائن حي واعتُِرب البشر كائن خطري مسبب

لألمراض .هلذا أشار إحدى نقاد الكتب إىل االنعطاف الغاشم يف دعوة چيمس لڤلوك:

"إذا أردنا أن نستمر كحضارة باستطاعتها جتنب الكوارث الطبيعية ،يتعني علينا وضع
قيود على التنمية بأسرع وقت ممكن وتقوية هذه القيود" .أما إن بقيت األمور كما
هي ،إ ًذا فنحن بدون قصد يف حالة حرب مع جايا ويتعني علينا املوافقة على تقنني
"فرتة احلرب" و"فقدان احلرية" مؤقتًا.

قيود صارمة؟ وفقدان احلرية؟ ما الفرق إذن بني هذا والفاشية اإليكولوجية؟ إىل ميت
00

سيتعني على البشرية التضحية بأن ينخفض تعدادها بشكل حاد إرضاءً لجايا؟ يف

الواقع ،صرح لڤلوك بأن حنو تسع أعشار تعداد السكان جيب أن يتالشى" :شخصيا

أرى أننا جيب أن نكون على قدر من احلكمة جيعلنا نسعى ألن يكون تعداد السكان
مستقر يف حدود من نصف إىل واحد مليار فقط" .ولتحقيق هذا اهلدف ،جيب
"تنظيم" كال من معدل املواليد ومعدل الوفيات "كجزء من التحكم يف تعداد
السكان" .أي أننا سوف نستولد ،ونُدار ،وستكبح أعدادنا لو زدنا عن احلد
املسموح ،تاما مثل قطيع من احليوانات يف مزرعة .إن مل يعترب ذلك مشولية* ،فماذا
()11
يكون؟

كال من اإليكولوچيا العميقة ونظرية جايا حسنتا الصيت ،بعدما كان
لقد أصبحت ً
ينظر إليهما كقيم راديكالية متطرفة وميكن اإلعراض عنها لكوهنا جنون حمض .لألسف
الشديد ،كما سنرى ،منت نوازع املنظرين األوائل كعاصفة حاصدة ،وأصبحنا على أعتاب
الطوفان.

* الشمولية أو ال ُكليَّانية؛ هو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة اليت حتاول فرض سلطتها
على اجملتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب احلياة الشخصية والعامة قدر إمكاهنا ،ما مييزها عن
السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه احلياة مبا يف ذلك االقتصاد والتعليم والفن
وأخالقيات املواطنني.
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