سياسات
الشمبانزي

وتغير املناخ

مملكة احليوان يمكن أن تعلمنا دروسا مهمة عن أنفسنا وأن تزيد تعاوننا يف مواجهة تغير املناخ.
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االرتباط النفعي

ينبغــي أن يُراعــى يف تصميــم املؤسســات االقتصاديــة
واألســواق املاليــة الفصيلــة احليوانيــة التــي ننتمــي إليهــا ،ممــا
يمكــن أن يســاعد يف التغلــب علــى بعــض القيــود التــي تعــوق
التعــاون .وعبــر فرانــز دي فــال عــن ذلــك بقولــه «هــل نحــن
حيــوان اجتماعــي أم حيــوان أنــاين؟ هــل نســتجيب بشــكل أفضــل
عنــد العيــش فــرادى أم جماعــات؟  ...كل مــن يشــارك يف تصميــم
اجملتمــع اإلنســاين عليــه أن يتعلــم قــدر اإلمــكان عــن اجلنــس

الصورة :املؤلف.

اإلنســان والشــمبانزي يف  %98مــن
اجلينــات .ورغــم ذلــك فــإن البشــر هــم
اجلنــس املهيمــن علــى الكوكــب –
فهــم مــن يؤسســون احلضــارات ويطــورون اللغــات ويتعلمــون العلــم
وينتجــون أعمــاال فنيــة رائعــة .يقــول املؤلــف األمريكــي جاريــد
دايمونــد إن نســبة االختــاف تلــك البالغــة  %2هــي الدافــع وراء جنــاح
اإلنســان ،ولكنهــا ربمــا تكــون الســبب أيضــا فيمــا نشــهده مــن كــوارث –
حيــث تتــورط احلضــارات يف صراعــات داخليــة إلثبــات تفوقهــا ،ممــا
يهــدد بدمارهــا ودمــار البيئــة مــن حولهــا.
وكان العــامل الهولنــدي فرانــز دي فــال املتخصــص يف علــوم
الرئيســيات وســلوك احليــوان قــد اســتحدث مصطلــح «سياســات
الشــمبانزي» عندمــا قــارن أنمــاط التواصــل والتخطيــط بيــن حيوانــات
الشــمبانزي يف صراعهــا مــن أجــل القــوة بمثيالتهــا بيــن السياســيين
مــن بنــي اإلنســان .فهــل تطورنــا بالدرجــة الكفايــة بالفعــل لتخطــي
«سياســات الشــمبانزي» ومواجهــة اخلطــر األكبــر علــى اإلطــاق الــذي
يواجــه اجلنــس البشــري؟
واإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــد تتنبــأ بمســتقبل هــذا الكوكــب
وتقــدم لنــا دروســا لالســتفادة بهــا يف دعــم اجلهــود العامليــة

الهادفــة إىل وقــف تغيــر املنــاخ واجلوائــح والتهديــدات النوويــة.
وحتديــدا ،واجــه البشــر حتديــات هائلــة لتحقيــق درجــة التعــاون
الالزمــة ملكافحــة تغيــر املنــاخ – وهــو مــا يرجــع جزئيــا إىل أن
جهــود التخفيــف مــن تغيــر املنــاخ تعــد ســلعة عامــة بطبيعتهــا.
وحتــى إن كان اجلنــس البشــري مل يتطــور بالدرجــة الكافيــة،
وهــو الواقــع علــى مــا يبــدو ،فمــن شــأن تعزيــز املؤسســات
االقتصاديــة واملاليــة املســاعدة يف التغلــب علــى القيــود التــي
تعــوق التعــاون والتصــدي لتغيــر املنــاخ وغيــره مــن التحديــات
الرئيســية.

قضية املناخ

البشــري» .ويكتســب ذلــك أهميــة خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر
بالتعــاون يف مواجهــة تغيــر املنــاخ.
ويمكــن أن ينشــأ الســلوك التعــاوين عــن طريــق االنتخــاب
الطبيعــي إذا كان بقــاء الطــرف الفاعــل يرتبــط ارتباطــا موجبــا
ببقــاء الطــرف املتلقــي .ويمكــن أن يتحقــق مفهــوم االرتبــاط
النفعــي يف صورتيــن رئيســيتين ،وهمــا القرابــة (أي وجــود
جينــات مشــتركة بيــن الشــركاء النحدارهــم مــن نفــس األصــل)
وتبــادل املصالــح (أي حتمــل تكلفــة يف الوقــت احلــايل مقابــل
منفعــة مســتقبلية متوقعــة).
وتشــير شــواهد متزايــدة إىل أن التعــاون يف اجملتمعــات
احليوانيــة ينشــأ غالبــا بســبب القرابــة (كاشــتراك شــقيقين
مــن حيوانــات الشــيتا يف الصيــد ،الصــورة -1أ) .أمــا التعــاون
بيــن حيوانيــن ال جتمعهمــا صلــة قرابــة فغالبــا مــا يكــون
مقابــل منفعــة فوريــة يحصــل عليهــا أحــد الطرفيــن أو كالهمــا
علــى األرجــح (يظهــر يف الصــورة -1ب اثنــان مــن حيوانــات
الشــمبانزي منهمكيــن يف تنظيــف بعضهمــا البعــض ،وتتنقــل
أســماك الريمــورا علــى ظهــور الســاحف البحريــة يف الصــورة
-1ج).
ويف بعــض احلــاالت ،يبــدو أن التعــاون بيــن احليوانــات
قــد يكــون يف صــورة أفعــال إيثاريــة .فرغــم أن اختيــار عــدم
املســاعدة عــادة مــا يخــدم مصلحــة الفــرد الشــخصية علــى
املــدى القصيــر ،قــد يعنــي ذلــك عــدم تلقــي املســاعدة مــن
اآلخريــن مســتقبال .وهــو مــا يكــون دافعــا وراء الســلوكيات
اإليثاريــة بيــن األفــراد الذيــن توجــد بينهــم تفاعــات متكــررة
(قطيــع مــن قــرود البابــون يف الصــورة -1د).
والقصــور اإلدراكــي قــد يحــد مــن قــدرة العديــد مــن الكائنــات
غيــر البشــرية علــى تكويــن عالقــات اســتراتيجية إيثاريــة
متبادلــة واحلفــاظ عليهــا .وعلــى العكــس ،تطــورت عقولنــا
بدرجــة كافيــة للتغلــب علــى هــذه املعوقــات اإلدراكيــة والدخــول
يف تعامــات اقتصاديــة وماليــة معقــدة وحتقيــق نتائــج
وإجنــازات مــن خــال التعــاون فيمــا بيننــا .وتنتشــر مبــادالت
املــوارد بيــن البشــر مــن غيــر األقــارب ،وغالبــا مــا يوجــد فاصــل
زمنــي طويــل بيــن تقديــم املســاعدة وتلقيهــا وجمــال كبير للغش
واخلــداع .ويُعــرف ذلــك يف االقتصــاد بمصطلــح «التجــارة عبــر
الفتــرات الزمنيــة» (وليــس «اإليثــار»).
غيــر أنــه عندمــا يتعلــق األمــر بالكفــاح العاملــي ضــد تغيــر
املنــاخ ،توجــد أربعــة عوامــل علــى األقــل تعــوق التعــاون بيــن
اجلنــس البشــري .فنظــرا ألن مكافحــة تغيــر املنــاخ تتطلــب تعاونــا
عامليــا حقيقيــا (بيــن البلــدان مــن أقصــى الكوكــب إىل أقصــاه
وبيــن األجيــال احلاليــة واملســتقبلية) ،فــإن وجــود أطــراف عديــدة
دون رابــط قرابــة بينهــا يمثــل عائقــا كبيــرا .كذلــك فــإن الفواصــل
الزمنيــة الطويلــة بيــن التفاعــات التعاونيــة املتبادلــة جتعــل مــن
الصعــب علــى األفــراد تصــور إمكانيــة حتقيــق أي مصالــح متبادلــة
مــن وراء هــذا التعــاون .ويحــد عــدم املســاواة اجلغرافيــة من منافع
التعــاون املتبادلــة .وأخيــرا ،هنــاك حــدود ملــدى تطــور خيالنــا
وتصوراتنــا ،فنحــن غيــر قادريــن علــى فهــم تنــوع املعتقــدات أو
إدراك حجــم التهديــدات املناخيــة علــى ســبيل املثــال.

تخطي سياسات الشمبانزي

قــد تســاعد املؤسســات االقتصاديــة الســليمة واألســواق حمكمــة
التصميــم يف التحــرر مــن القيــود التــي تمنــع التعــاون البشــري —
بمــا يف ذلــك مــن خــال حتديــد وتعظيــم أوجــه االرتبــاط النفعــي.
ومــن هــذا املنطلــق ،يمكــن أن تتــوىل املؤسســات االقتصاديــة
واملاليــة تصــور وتصميــم أســاليب جديــدة يمكــن للبشــر مــن
خاللهــا التعــاون فيمــا بينهــم مــن أجــل املصلحــة العامــة
بموجــب التزامــات متبادلــة .ويمكــن أن نســتمد مــن علــم األحيــاء
التطــوري ســبعة مفاهيــم لالسترشــاد بهــا يف تصميــم املؤسســات
االقتصاديــة واألســواق املاليــة .وتتعلــق املفاهيــم األربعــة األوىل
بتخفيــف التغيــر املناخــي ،واملفهومــان التاليــان بالتأقلــم،
واألخيــر بمراقبــة أهــم اخملاطــر املناخيــة.

قد تســاعد املؤسســات االقتصادية الســليمة
واألســواق حمكمــة التصميــم يف التحــرر مــن
القيــود التــي تمنــع التعــاون البشــري.
·ســتؤدي زيــادة التكامــل العاملــي بيــن األســواق
االقتصاديــة واملاليــة إىل تعزيــز التعــاون يف
مواجهــة تغيــر املنــاخ .بالنســبة حليوانــات الشــمبانزي
البريــة ،تعــد الروابــط االجتماعيــة مــن أهــم عوامــل التنبــؤ
بالتعــاون الــذي عــادة مــا يتــم مــن خــال تقاســم املــوارد.
فحيــوان الشــمبانزي ســيفضل تقاســم طعامــه علــى األرجــح
مــع شــريكه الــذي يتــوىل مهمــة تنظيفــه منــذ أمــد بعيــد علــى
أي شــمبانزي آخــر .وفيمــا بيــن البشــر ،يحــد االعتمــاد
االقتصــادي املتبــادل بيــن بلديــن مــن خطــر احلــروب .وقــال
الفيلســوف مونتيســكيو عــام « 1748إن التأثيــر الطبيعــي
للتجــارة هــو حتقيــق الســام .فــأي بلديــن تربطهمــا
مفاوضــات يصبــح بينهمــا اعتمــاد متبــادل» .ويرجــع ذلــك
إىل أن التحالفــات التجاريــة تنشــأ عنهــا حوافــز ماليــة
تشــجع علــى احلفــاظ علــى الســام مــع الشــركاء التجارييــن
بــل حمايتهــم مــن أي هجــوم لتجنــب تعطــل حركــة التجــارة.
ومــن هــذا املنظــور ،يمكــن أن تســاعد زيــادة التكامــل
العاملــي يف جمــال التجــارة علــى جتنــب الصراعــات وتعزيــز
التعــاون – بمــا يف ذلــك يف مواجهــة تغيــر املنــاخ.
·يتعيــن مســاءلة األطــراف األصغــر وإشــراكها يف
مواجهــة تغيــر املنــاخ .فكمــا نتعلــم مــن مملكــة احليــوان،
فــإن ضعــف منظومــة عقــاب األطــراف غيــر املتعاونــة
يعطيهــا حافــزا كبيــرا علــى اخلــداع .ويف كفاحنــا ضــد تغيــر
املنــاخ ،تتــاح للمجتمــع الــدويل أدوات قليلــة لضمــان التــزام
البلــدان بتعهداتهــا املناخيــة الدوليــة .وتتعيــن مواصلــة
العمــل علــى تعزيــز ســيادة القانــون الــدويل ،مــع إمكانيــة
تنفيــذ حــل مــواز يتمثــل يف احليلولــة دون مركزيــة املشــكلة
مــن خــال تشــجيع احلكومــات دون املركزيــة والشــركات
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بأوغندا (الصورة -1ب).
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علــى التعهــد بالتزامــات مناخيــة وبيئيــة أيضــا .وتســاهم
الالمركزيــة يف تعزيــز نظــام املســاءلة يف اجملتمعــات
األصغــر .فعلــى ســبيل املثــال ،تعهــدت شــركات خاصــة
عديــدة بتحييــد أثــر الكربــون اســتجابة لضغــوط عمالئهــا
ومســاهميها وغيرهــم مــن أصحــاب املصلحــة ،حتــى وإن مل
تتعهــد البلــدان التــي تعمــل بهــا هــذه الشــركات بالتزامــات
مماثلــة.
·مراعــاة مصلحــة األجيــال املســتقبلية يف حتليــات
التكلفة-املنفعــة .جنــد ظاهــرة خصــم املنافــع
املســتقبلية أكثر وضوحا يف عامل احليوانات غير البشــرية
منهــا يف عــامل البشــر .ولكــن البشــر الذيــن يفتقــرون إىل فهــم
كاف خملتلــف القضايــا عــادة مــا يخصمــون جانبــا كبيــرا
مــن املنافــع املســتقبلية أيضــا .وحتديــدا ،فــإن الفاصــل
الزمنــي الطويــل بيــن قــرار تخفيــف حــدة تغيــر املنــاخ
وآثــار هــذا القــرار قــد يحــول دون ضــخ اســتثمارات فعالــة
يف هــذا اجملــال ،نظــرا ألن اآلثــار ليســت ملموســة بشــكل
كاف .ويمكــن موازنــة تأثيــر هــذا الفهــم القاصــر مــن خــال

مراعــاة منفعــة األجيــال املســتقبلية صراحــة عنــد حتليــل
تكاليــف ومنافــع أي إجــراءات تتخــذ علــى مســتوى احلكومــة
أو الشــركات أو األفــراد .وهــو مــا تفعلــه عــدة بلــدان بالفعــل،
مثــل بوتــان ،كجــزء مــن أطــر سياســاتها .ويمكــن اتبــاع نفس
املنهــج يف التعامــل مــع جمموعــة أكبــر مــن القضايــا – بمــا
يف ذلــك مــن خــال التشــجيع علــى زيــادة تمثيــل األفــراد
األصغــر ســنا يف احليــاة السياســية وبنــاء مؤسســات معنيــة
بالسياســات التــي تركــز علــى قضايــا املــدى الطويــل ،مثــل
عــدم املســاواة بيــن األجيــال (التــي تتجــاوز النطــاق الزمنــي
للــدورة االنتخابيــة).
·التعــاون يف جمــاالت االبتــكار قــد يكــون أكثــر ســهولة
مــن التعــاون يف القضايــا األخــرى املرتبطــة باملنــاخ.
يتضــح مــن جتربــة كوفيــد 19-أن االبتــكارات العامليــة
يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق واســع عنــد اللــزوم – بمــا يف
ذلــك مــن خــال صــور تعــاون غيــر مســبوقة بيــن أطــراف
عديــدة حــول العــامل .فقبــل جائحــة كوفيــد ،19-اســتغرق
اســتحداث أســرع لقــاح علــى اإلطــاق  4ســنوات (مــرض
النُــكاف) .ولكــن مــع نهايــة عــام  ،2020أثبتــت عــدة
لقاحــات مضــادة لفيــروس كوفيــد 19-فعاليتهــا ،وهــو
مــا يعكــس قــوة جهــود البحــث والتطويــر املبذولــة .غيــر
أن التعــاون العاملــي مــن أجــل إنتــاج اللقاحــات والتوزيــع
العــادل لهــا يســتغرق وقتــا أطــول كثيــرا .ورغــم منطقيــة
الشــواهد املؤيــدة لرفــع ضرائــب الكربــون ملكافحــة تغيــر
املنــاخ ،ثبــت أن هــذا األمــر يصعــب تنفيــذه مــن الناحيــة
السياســية يف العديــد مــن البلــدان .ويف الوقــت نفســه،
فــإن التحــول إىل الطاقــة املتجــددة مؤخــرا يرجــع أساســا
إىل التطــورات التكنولوجيــة الســريعة التــي أدت إىل
تراجــع تكلفــة الطاقــة املتجــددة .وإذا كان تطــور قــدرة
اإلنســان علــى التعــاون ومواجهــة تغيــر املنــاخ أبطــأ
وتيــرة مقارنــة بقدرتــه علــى إحلــاق الضــرر بالكوكــب ،فقــد
نحتــاج إىل تســريع وتيــرة االبتــكارات يف جمــال الطاقــة
النظيفــة لتســهيل اتخــاذ القــرارات املراعيــة للبيئــة علــى
األفــراد الراغبيــن يف ذلــك حرصــا منهــم علــى مصلحتهــم
الشــخصية .وسيســاهم ذلــك يف زيــادة املنفعــة الشــخصية
املتحققــة مــن التحــول إىل مصــادر الطاقــة األكثــر حفاظــا
علــى البيئــة يف حالــة عــدم اتخــاذ إجــراءات عامــة فعالــة.
·احلاجــة إىل ســوق عامليــة مركزيــة للتحــوط مــن
خماطــر املنــاخ وحتقيــق أقصــى درجــات تقاســم
اخملاطــر وتعزيــز التعــاون عبــر البلــدان .رغــم أننــا
نبــذل أقصــى مــا يف وســعنا للتخفيــف مــن حــدة التغيــرات
املناخيــة ،ســتبقى علــى األرجــح بعــض اخملاطــر التــي
ســيتعين التأقلــم معهــا مــن خــال بعــض التدابيــر .ويتمثــل
أحــد ســبل التأقلــم يف تقاســم اخملاطــر للحــد مــن الضــرر
الواقــع علــى األطــراف الفرديــة .فتقاســم الغــذاء بيــن قــرود
الشــمبانزي يعــد اســتراتيجية ناجحــة للغايــة يف مواجهــة
اخملاطــر املتفــردة (فقــد يوجــد طعــام كاف للقطيــع ككل
بغــض النظــر عمــن جنــح منــه يف الصيــد يف أي مــن
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األيــام) .وباملثــل ،تنجــح أســواق التأميــن بيــن البشــر يف
التحــوط ضــد اخملاطــر املتفــردة كحــوادث الســيارات
والصدمــات الصحيــة والوفــاة .ولكــن عندمــا يرتبــط اخلطــر
بأطــراف عديــدة (كاخملاطــر التــي تهــدد املمتلــكات نتيجــة
الكــوارث الطبيعيــة) ،يصبــح ذلــك «خطــرا جماعيــا» ال
يمكــن التأميــن ضــده إال مــن خــال ســوق عامليــة .ومــن
هــذا املنظــور ،فــإن وجــود ســوق ناجحــة لتقاســم خماطــر
املنــاخ يتطلــب بــدوره وجــود منصــة عامليــة موحــدة
لالســتفادة مــن تزامــن االحتياجــات .ومــن املهــم أن تضــم
هــذه املنصــة العامليــة املركزيــة كيانــات مــن جميــع أنحــاء
العــامل حتــى وإن اختلفــت مــن حيــث طبيعــة أو توقيــت
تأثيــر تغيــر املنــاخ عليهــا (أي حتــى وإن مل يوجــد ارتبــاط
كبيــر فيمــا بينهــا).
·يتعيــن العمــل علــى تقاســم اخملاطــر املناخيــة اآلن
– حتــى قبــل أن يتضــح نصيــب كل بلــد مــن توزيــع
تداعيــات تغيــر املنــاخ .فاخلفــاش مصــاص الدمــاء
يحتــاج إىل الكثيــر مــن الغــذاء للحفــاظ علــى بقائــه ،فــإذا
مل يتمكــن مــن احلصــول علــى مصــدر للغــذاء لثــاث ليــال
متتاليــة ،قــد يتضــور جوعــا حتــى املــوت .وملواجهــة هــذا
اخلطــر ،اســتحدثت اخلفافيــش نظامــا للتبــادل ،حيــث
تقــوم اخلفافيــش التــي نالــت نصيبــا وفيــرا مــن الغــذاء
بإفــراغ الدمــاء مباشــرة يف أفــواه اخلفافيــش اجلائعــة
دون أن تربطهــا بهــا صلــة قرابــة .بــل إن اخلفافيــش
ترصــد أقرانهــا التــي قدمــت لهــا يــد املســاعدة يف
الســابق لتكــون أول مــن يتقاســم الغــذاء معهــا .فعــدم
يقيــن اخلفــاش ممــا إذا كان ســيجد مــا يســد بــه جوعــه
غــدا يجعــل لديــه حافــزا علــى تقاســم طعامــه مــع غيــره
اليــوم .وباملثــل ،فــإن اضطــاع األســواق بــدور أكبــر يف
التحــوط ضــد خماطــر تغيــر املنــاخ األشــد وطــأة يتطلــب
منهــا اتخــاذ إجــراءات فوريــة قبــل أن يتضــح تأثيــر
تغيــر املنــاخ عبــر البلــدان .فعقــب حتقــق اخلطــر ،تتحــول
املشــكلة مــن تقاســم اخلطــر إىل تقاســم العــبء .وبعبــارة
أخــرى ،إذا اتضــح أن البلــدان الفقيــرة نســبيا (كبلــدان
املناطــق االســتوائية علــى ســبيل املثــال) ســتتحمل القــدر
األكبــر مــن املعانــاة نتيجــة تغيــر املنــاخ مســتقبال ،لــن
يكــون لــدى البلــدان األكثــر ثــراء حافــز كبيــر علــى إبــرام
اتفاقيــات لتقاســم اخملاطــر معهــا.
·االســتثمار يف املعلومــات واخليــال .لــن تتخــذ األســواق
أي إجــراءات علــى األرجــح لتقاســم اخملاطــر مــا دامــت
املعلومــات املتاحــة للمواطنيــن عــن ماهيــة هــذه اخملاطــر
حمــدودة .ففــي الهنــد علــى ســبيل املثــال ،تعيــش نســبة
كبيــرة مــن الســكان يف مناطــق يتجــاوز متوســط مســتويات
التلــوث الســنوية فيهــا (مقيســة بحجــم اجلســيمات الدقيقــة
التــي يبلــغ قطرهــا أقــل مــن  2,5ميكــرون واملعروفــة باســم
 )PM2.5املســتوى اآلمــن الــذي حددتــه منظمــة الصحــة
العامليــة بعــدة أضعــاف .غيــر أ ــن معظــم هــؤالء الســكان
ال يدركــون هــذه اخملاطــر ،نظــرا ألن الهنــد ال تملــك ســوى

الصورة -1ج

الصورة -1د
عــدد قليــل مــن حمطــات املراقبــة املســتمرة جلــودة الهــواء.
وباملثــل ،يف حالــة زيــادة الوعــي باآلثــار االجتماعيــة-
االقتصاديــة املرتــدة (كالتأثيــر احملتمــل النتقــال الالجئين
الذيــن نزحــوا مــن بلدانهــم بســبب تغيــر املنــاخ إىل البلــدان
مرتفعــة الدخــل) ،قــد يُنظــر للتغيــرات املناخيــة املؤديــة إىل
إغــراق األراضــي املنخفضــة باعتبارهــا أقــرب إىل أن تكــون
مشــكلة عامليــة .لذلــك فــإن زيــادة اإلفصــاح عــن القضايــا
البيئيــة يســاهم يف دعــم املعرفــة والتصــورات ذات الصلــة
ويتيــح دراســة اآلثــار املرتــدة التــي قــد تواجهنــا يف
املســتقبل البعيــد ،وهــو مــا يمكــن أن يجعــل مــن تغيــر املنــاخ
العاملــي مشــكلة أكثــر إحلاحــا يف نظــر األطــراف الفاعلــة
الرئيســية ويشــجعها علــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة يف هــذا
الصــدد .ويف نهايــة املطــاف ،ربمــا يكــون مــا يميزنــا حقــا
عــن األجنــاس األخــرى هــو قدرتنــا علــى التخيــل ورغبتنــا
يف التواصــل مــع اآلخريــن.

سمكتان من فصيلة الريمورا
جتوبان البحر على ظهر
سلحفاة بحرية يف هندوراس
(الصورة -1ج) ،واثنان من
قرود البابون يقتسمان ذرة
مسروقة يف غابات كاكاميغا
(الصورة -1د).

روشير أغاروال اقتصادي أول يف صندوق النقد الدويل.
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