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الحلقة األضعف ...الحلقة األذكى!
ض ُهم َّ
الجواب الطبيع َّي عن هذه المعادل ِة هو في «التنمي ِة
أن
لن تكونَ حمايةُ البيئ ِة هدفًا واقعيًّا إذا
عن التنمي ِة الواقع َّي ِة .سيردُّ بع ُ
َّ
َ
استمر عزلُها ِ
النمو االقتصادي ِ واالجتماعي ِ وحماي ِة الموار ِد الطبيعيَّ ِةَ .غي َْر َّ
أن المشكلةَ لي َس ْ
ٌ
ت في هذه النظريَّ ِة
توازن بين
المستدام ِة» ،على اعتبار أَنَّها
ِ
ت
الرائع ِة ،بل في
ار لممارسا ِ
يفهم «التنميةَ المستدام َة» على أ َّنها استمر ٌ
السيئ لها ،الذي يتساوى فيه نقيضان .فهناك َم ْن َّ
ِ
الفهم ِ
قرر أَن َ
التطو ِر العلمي ِ والتقد ُِّم التكنولوجيِ.
ترفض ك َّل أشكا ِل
ير ْونَ فيها عودةً عاطفيَّةً إلى الطبيع ِة،
التنمي ِة
ِ
ُ
ُّ
المتوحش ِة بأي ِ ثَ َم ٍن ،في مواجه ِة الذين َ
ور.
يوم واحدةًَ ،و ْفق المصلح ِة أو رغبا ِ
وهناك َم ْن يتب َّنى النظريَّتَي ِْن م ًعا ،ك َّل ٍ
ت الجمه ِ
ب،
اختيار
البحر يعيدُ بنا َء نَف ِس ِه بعدَ الردم .هذا صحي ٌح ِإذا ت َّم
ت سياح َّيةٍ ،يقولون ِإ َّن
ردم الشواطئ لبناءِ منتجعا ٍ
فالذين َّ
الموقع المناس ِ
ُ
َ
قرروا َ
ِ
ت دراسةُ
ص َل ْ
المشروع ،بعد
تبرير
بهدف
ت ف َقط
األثر البيئي ِ للشكليَّا ِ
لكنَّهُ يبقى موض َع ٍ
تقرير موق ِع ِه النهائيِ ،بدالً من ِإجراءِ
ِ
شك ِإذا ح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضررا على البيئ ِة البحر َّي ِة.
األقل
الموقع
الختيار
دراس ٍة متكامل ٍة ُم ْس َبق ٍة
ً
ِ
ِ
ِ
نهر .وإذا كانت
ت تفس ُِر التنميةَ المستدام َة وكأَََ نَّها
الض َّف ِة المقابل ِة ،نسم ُع نظريَّا ٍ
في
ٌ
ظل شجر ٍة على ض َّفة ٍ
عيش مري ٌح في ِ
َ
َ
ت البيئة ترديدُ
أرض
تص ُّح في األحالم ،فهي ال تنتمي إلى
الواقع .يحلو لمسؤو ٍل في إحدى وزارا ِ
ِ
هذه الصورةُ الرومانسيَّةُ ِ
ِ
ت
نهر ،وبعد أن يحصل على قُ ْو ِ
ِق َّ
ص ٍة عن صيَّا ِد سمكٍ ليفس َِر مفهو َمهُ للتنمي ِة المستدام ِة :كان رج ٌل يصطادُ سم ًكا على ض َّفة ٍ
َ
ُ َ
بج ٍد
مر بقربِ ِه يو ًما
صة:
ت
يوم ِه يُ ْك ِم ُل ساعا ِ
ِ
ب والله ِو والتمتُّع بالطبيع ِة .وتتاب ُع الق َّ
صناع ٌّي ٌ
َّ
النهار باللَّع ِ
ِ
كبير ،فقال له“ :أنا أعم ُل ِ
ِ
أجاب
ص عم ٍل ،وعندما أَتقاعدُ سأصطادُ س َم ًكا مث َلكَ وأتمتَّ ُع بالطبيع ِة”َ .و َو ْفقَ صدي ِقنا المسؤو ِل البيئيِ،
لبناءِ
نتاج و َخ ْل ِق فُ َر ِ
َ
المصانع ِ
واإل ِ
ِ
اج :هذه هي التنميةُ
السمك“ :لقد سبقتُكَ  ،فأنا منذ اآلنَ أصطادُ من
صيَّادُ
ِ
ِ
السمك ما يكفي ِل َس ِد ر َمقي ،وأَتمتَّ ُع بالطبيع ِة” .وخ َلص إلى االستنت ِ
عالم يس ُكنُه ستَّةُ ملياراتٍ ،ال يُ ْم ِكنُ
كثر من
المستدامةُ! فلو صدَّقَ الصناع ُّي ما قالَهُ صيَّادُ
ِ
ِ
ان العالَ ِم جوعًا .ففي ٍ
السمك ،لَ َقضى أَ ُ
نصف س َّك ِ
ت االكتفاءِ  .ولوال طموح الصناعي لالرتقاء بالبشرية ،منذ آالف السنين ،لكان العالَم يقبع في مجاهل التخ ُّلف.
إطعا ُم
الناس من نظريَّا ِ
ِ
والتكنولوجيا ،التي نحمل بعض تطبيقاتها مسؤوليَّة التسبُّب بتدمير مرتكزات التوازن البيئي ،هي وحدها الكفيلة بالحفاظ على هذا التوازن
إذا ما أحْ سن استخدامهاَ .ف ْلنتذ َّك ْر َّ
ت
ب قبل سنوا ٍ
ت من الكيلوغرامات ،يقو ُم
قمرا اصطناعيًّا واحدًا ،وزنُه بض ُع مئا ٍ
اليوم بمه َّم ٍة كانت تتط َّل ُ
أن ً
َ
وتدمير للطبيع ِة.
ت و َعبْر الجبا ِل ،بما في هذا من استنزافٍ للموار ِد
الف
ت التي تمتدُّ تحتَ المحيطا ِ
األطنان من الكابال ِ
ٍ
آ َ
ِ
َّ
يحققُهُ االنسانُ
ت
إن أفض َل وسيلة لحماي ِة الموار ِد هي تنميتُها على نح ٍو
متواز ٍن لخدم ِة حاجا ِ
البشر ،وليس وض َعها في ُم ْت َحف .وهذا ما ِ
ِ
ِ
الطمو ُح النشي ُ
ع،
ُعمل العقلَ،
ط الذي يعتمدُ
العلم والتكنولوجيا وي ِ
ض ِي ُع الوقتَ حتى يجو َ
وليس الخام َل الذي يكتفي بصي ِد سمك ٍة ليأكلَها ،ثم يُ َ
َ
َ
تعتبرهُ الح ْلقةَ
وتبر ُر
ت
ض ُع االنسانَ في موقفٍ دفاعيٍ ،إ ْذ
األضعف في سلسل ِة الكائنا ِ
ُ
غيرها .هذه النظريَّةُ ت َ
وعناصر الطبيع ِةِ ،
ِ
فيصطادَ َ
َ
َ
البشرْ ،
ف
وإن ب َل َغ عددُهُم ستَّةَ ملياراتٍَ ،ف ُه ْم أ َقلَُُّ من
هذا بالقو ِل ِإ َّن
ت من الحشرا ِ
آالف المليارا ِ
ت والحيواناتِ .كما تُعطي مثاالً على ُ
ض ْع ِ
ِ
َ
ُ
آالف السنين.
األشجار يص ُل إلى
ض
يتجاوز خم ًسا وسبعين سنةً،
عمر ِه ال
ِ
فعمر بع ِ
ُ
ِ
االنسان أ َّنه إذا كانَ معدَّ ُل ِ
ِ
ت الطبيع ِة ،وعلي ِه أن يحاف َ
َّ
ولكن هذا ال يعني إطالقًا
ت والمواردِ.
على
ظ على التوازن بين الكائنا ِ
أمام جبرو ِ
االنسان ،بال ٍ
ِ
شك ،أن يتواض َع َ
أَ َّنه الح ْل َقةُ
األضعفَّ ،
العلم
قاس
بالكميَّ ِة والسنواتِ ،بل بالنوع َّي ِة .فالعق ُل يجع ُل منَ
ِ
القوةَ ال ت ُ ُ
ُ
االنسان ال َح ْلقَةَ األذكى ،التي تستطي ُع نق َل ِ
ألن َّ
ِ
تَّ ،
عمر العق ِل.
عمرا بين
والفن من جي ٍل إلى جي ٍل .واالنسانُ  ،بهذا المعنى ،هو
والفكر
جميع الكائنا ِ
األطو ُل ً
عمرهُ من ِ
ألن َ
ِ
ِ
َ
ِ

ار بينهماَّ .
ال تصدِقوا َّ
االنسان ،وحدَها ُم َؤ َّهلةٌ ِإلنقا ِذ هذا
يحر ُكها عق ُل
أن بدي َل التنمي ِة
ِ
إن إرادةَ الحيا ِة التي ِ
المتوحش ِة هو الخمولُ ،وال ِخيَ َ
ِ
ب المهدَّدِ.
الكوك ِ
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أوالً :في الفهم والتحليل
فاهيم
اإلشكاليَّ َة المطروح َة ،والح َّل
ْ
َ
استخلص منَ ال ِفقر ِة األولى ِ
المقتر َح لها ،وال َم َ
الثالث َة المرتبطةَ بها.

(عالمة ونصف)

كل منهما.
وضحْ
موقف الكات ِ
ب ِمن ٍ
قرتَيْن الثاني ِة والثالث ِة رأيان متقابالنِ .بي ْنهما وأَ ِ
في ال ِف َ
َ

(عـالمتـان)

النص مستندًا إلى ثالث ِة حقو ٍل معجميَّ ٍة متداخل ٍة في ال ِفقرتَيْن
نوان
غ
ِ
اختيار الكات ِ
َ
ب ِل ُع ِ
َس ِو ِ
الرابع ِة والخامس ِة.

(عالمة ونصف)

النص النم ُ
ط البرهان ُّي .أَث ِب ْ
ت ذلك إِ َّما َعبْر ت َْر ِس ْي َمتِ ِه ،أَو من خال ِل ثالث ٍة من
ب على
يغ ِل ُ
ِ
مؤشرا ِته مقرونةً بالشواهدِ.
ِ

(عالمة ونصف)

مبينًا وظيفةَ ُك ٍل منها.
النص تشبي ًها واستعارةً وطباقًا،
استخرجْ من
ِ
َ
ِ
واشرحْ ها ِ

(عالمة ونصف)

ت في ما يأتي من ال ِفقرة الثالثة« :ولوال طموح الصناعيِ ...إذا ما
واخر الكلما ِ
اضبط أَ َ
أحسن استخدامها»( .ال يعتبر الضمير آخر الكلمة)

(عـالمـة)

ثانيًا :في التعبير الكتابي
يحر ُكها عق ُل االنسان،
صدقوا أَ َّن بدي َل التنمي ِة
ِ
المتوحش ِة هو الخمولُ ،وأَنَّهُ ال يوجدُ ِخ ٌ
جا َء في النص :ال تُ َ
يار بينهماِ .إ َّن ِإرادةَ الحيا ِة التي ِ
وحدَها ُم َؤ َّهلَةٌ ِإلنقا ِذ هذا الكوكب.
ب للتخفيف من
ت تُش َِكلُ ،في رأيكَ ،
اشرح هذا القول ،وقَ ِد ْم ثالثةَ اقتراحا ٍ
الخيار األَن َس َ
َ
(ثماني عالمات)
كوكب األرض.
تهددُ
المخاطر التي ِ
َ
ِ

