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االنقراض الكبير
عن االختفاء السريع للحياة

محمد الحداد

ــام،  ــوالــــي 252 مـــلـــيـــون عــ قـــبـــل حــ
تعرضت األرض لواحد من أعنف 
التي  أحداث االنقراض الجماعي 
إذ تسبب  تــاريــخــهــا،  مـــدار  عــلــى  شهدتها 
الحدث واسع النطاق في مقتل أكثر من 95 
في املائة من املخلوقات التي كانت تعيش 
عــلــى األرض عــلــى مــــدار مــئــات اآلالف من 
السنني السابقة على حدوثه. كان الحدث 
مأساويًا للدرجة التي دفعت العلماء إلى 
»املــوت  أو  الكبير«  »االنــقــراض  بـــ تسميته 
الــعــظــيــم«. وفـــي حـــني اخــتــفــت الــحــيــاة في 
املحيطات بسرعة أثناء املوت العظيم عند 
الذي وقع في  الكبير  االنقراض الجماعي 
نهاية العصر الــبــرمــي، فــإن مــوت األنـــواع 
الزمان  التي كانت تسكن األرض في ذلــك 
استغرق أمدًا أطول مما كان يعتقد، وفقا 
لنتائج دراسة جديدة نشرت يوم االثنني 

.PNAS 19 إبريل/ نيسان في مجلة
ــدار تـــاريـــخـــهـــا، تـــعـــرضـــت األرض  عـــلـــى مــــ
ــداث انــــقــــراض جـــمـــاعـــي كـــان  لــخــمــســة أحـــــ
لكل منها دور في تغيير املسار التطوري 
الحدث  لكن  األزرق،  الكوكب  على  للحياة 

)Getty( تحّمض المحيطات يؤّدي إلى انهيار سريع في النظام البيئي

C

األكــثــر تــدمــيــرًا كـــان حـــدث نــهــايــة العصر 
قد  أنــه  العظيم«. ويعتقد  »املــوت  البرمي: 
الكارثية،  البركانية  االنــفــجــارات  عن  نتج 
مـــمـــا أدى إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات بــيــئــيــة كــبــيــرة 
بــمــا فــي ذلـــك تــأثــيــر االحــتــبــاس الــحــراري 
ض املحيطات، ومن ثم القضاء على  وتحمُّ
والبحرية.  البرية  الحية  الكائنات  معظم 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــبـــركـ ــارات الـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وتـــســـبـــبـــت االنـ
الفحم،  رواســب  كبيرة من  إشعال كميات 
ــا بــخــار الــزئــبــق في  الــتــي أطــلــقــت بـــدورهـ
ــا تــســبــب في  ــــأرض، مـ الـــغـــاف الـــجـــوي لــ
الــنــهــايــة فــي هــطــول األمــطــار املــلــوثــة على 
الــرواســب البحرية حــول الكوكب ومــن ثم 
تــســبــبــت فـــي الــكــارثــة الــتــي كــانــت مقدمة 
األرض.  عـــلـــى  ــاصـــــورات  ــنـــ الـــــديـــ لـــتـــســـيـــد 
يــأتــي قـــدر كــبــيــر مــمــا يــعــرفــه الــعــلــمــاء عن 
هـــذا الــحــدث مــن املــحــيــطــات الــقــديــمــة، ألن 
الــســجــل األحـــفـــوري يــكــون أكــثــر وفــــرة في 
البيئات البحرية، حيث تتم تغطية جثث 
الرواسب  تحت  بسرعة  امليتة  الحيوانات 
املــحــيــطــيــة، وبــالــتــالــي مــن املــرجــح أن يتم 
الحفاظ عليها لفترة أطول. يكشف سجل 
أنه عندما وقع حدث  البحرية  الحفريات 
نهاية العصر البرمي، ومركزها في نظام 

بـــركـــانـــي يــســمــى مـــصـــائـــد ســيــبــيــريــا فــي 
وسط روسيا، استغرق األمر 100 ألف عام 
فــقــط لتختفي أكــثــر مــن 85% مــن األنـــواع 

البحرية من املحيطات.
تشير العديد من الفرضيات إلى أن السبب 
وراء »انقراض العصر البرمي« الذي حصل 
قــبــل نــحــو 252 مــلــيــون عـــام،  عــلــى األرض 
هو اصــطــدام نيزك كبير بــاألرض أدى إلى 
اخـــتـــفـــاء مــعــظــم الــكــائــنــات عــلــى ســطــحــهــا. 
وبعد تحليل عينات من الصخور من عدد 
من األماكن حول العالم، ومع تحليل نظائر 
القديمة،  الصخور  الكالسيوم على عينات 
املياه  طبيعة  تحديد  مــن  الباحثون  تمكن 
الــتــي غــمــرت تــلــك الــطــبــقــات الــصــخــريــة مما 

نتج عن ذلك االنقراض الكبير.
»فيلد«  متحف  مــن  فيجليتي  بــيــا  وتــقــول 
ــــي شـــيـــكـــاغـــو فــي  ــي فــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــاريــــخ الـ ــتــ ــلــ لــ
في  الرئيسية  والباحثة  املتحدة  الــواليــات 
الدراسة، إن املوت العظيم على األرض اتبع 
البحثي  الفريق  نمطًا مختلفًا، حيث وجــد 
الواقع  البحري قد يكون في  االنــقــراض  أن 
ــة حــــدث أطـــــول عــلــى األرض. تــوضــح  ــدايـ بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــبــاحــثــة فــي تــصــريــح لـــ
ــذه الـــنـــتـــيـــجـــة تــطــلــب  ــ ــــى هــ أن الـــــوصـــــول إلــ

االستعانة بقاعدة بيانات من الحفريات ملا 
يقرب من 600 حيوان فقاري رباعي األرجل 
تــم العثور عليها فــي منطقة حــوض كــارو 
الحفريات  تــاريــخ  يــعــود  أفــريــقــيــا.  بجنوب 
إلى قرابة أربعة مايني سنة، لكن الدراسة 
ــر وقـــســـمـــتـــهـــا إلـــى  ــمـ ــعـ فــصــلــتــهــا حـــســـب الـ
فــواصــل زمنية كــل 300 ألــف ســنــة. أظهرت 
النتائج أن معدل االنقراض املرتفع استمر 
لــنــحــو مــلــيــون ســنــة عــلــى الـــيـــابـــســـة، وهــو 
تقدير أطول بعشر مرات مما هو عليه في 
املحيطات. تحذر الدراسة من أن التغييرات 
البيئية التي نتسبب فيها والتأثيرات التي 
الحيوانات والنباتات  أنــواع  نحدثها على 

يمكن أن تصل بنا إلى مرحلة االنقراض. 
تضيف فيجليتي: »في أزمة املناخ الحالية، 
يــمــكــن لــلــمــحــيــطــات أن تــمــتــص الــكــثــيــر من 
الـــكـــربـــون أو تــرتــفــع فيها  ثـــانـــي أوكـــســـيـــد 
ــنـــاس، ثم  درجــــة الــــحــــرارة دون أن يــــدرك الـ
فــجــأة يــحــدث انــهــيــار مــفــاجــئ فـــي الــنــظــام 
البيئي مثل تحمض املحيطات وابيضاض 
ــان«. يـــجـــادل الــبــاحــثــون بـــأن الــشــيء  املــــرجــ
ــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــحـ ــيـ ــحـ نـــفـــســـه ربـــــمـــــا كــــــــان صـ

للمحيطات منذ 252 مليون سنة.
ــقــــراض قـــدرتـــه الــســجــات  وأكـــثـــر مـــعـــدل انــ
األحـــفـــوريـــة قــبــل ظــهــور اإلنـــســـان الــحــديــث 
يــعــطــي مــتــوســط فــتــرة حــيــاة نــحــو مليون 
انــقــراض فصيلة واحــدة  أو  للفصيلة  سنة 
كل مليون سنة. لكن هذا املعدل املقدر غير 
قــطــعــي بـــدرجـــة كــبــيــرة، ويـــتـــراوح بـــني 0.1 
و0.2 انقراض لكل مليون سنة. وكوننا اآلن 
بــانــقــراض ســادس كبير يعتمد  نمر قطعًا 
ــا عــلــى الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــهــذا  إلــــى حـــد مـ
املعدل. وعدا ذلك، فمن الصعب مقارنة حال 

األرض اليوم بحالها في املاضي.

تعرضت األرض 
لخمسة أحداث انقراض 
جماعي كان لكل منها 
دور في تغيير املسار 
التطوري للحياة على 

الكوكب األزرق

■ ■ ■
تسببت االنفجارات 
البركانية في إشعال 

كميات كبيرة من 
رواسب الفحم التي 

أطلقت بدورها بخار 
الزئبق في الغالف 

الجوي لألرض

■ ■ ■
في أزمة املناخ الحالية، 
يمكن للمحيطات أن 
تمتص الكثير من 

ثاني أوكسيد الكربون 
أو ترتفع فيها درجة 

الحرارة

باختصار

»االنقراض الكبير« أو »الموت العظيم« هو حدث عنيف تسبب في مقتل أكثر من 95 في المائة من المخلوقات التي كانت 
تعيش على األرض على مدار مئات اآلالف من السنين

هوامش

نجوى بركات

أنتجته  الحداثة، وما  العرب مع  التي يعيشها  القطيعة 
الحّدة  بهذه  لتكون  تــُك  لم  كونية،  تاريخية  من حركة 
ربما، لو لم يعرف العالُم العربيُّ بداياِت نهضٍة عربيٍة 
أنـــا؟« هــو ســؤال  الــســؤال »مــن  حقيقيٍة. ومثلما كــان 
وأن  بــد  بــاآلخــر، ال  اللقاء  عــن صدمة  ي 

ّ
املتأت النهضة 

يكون الواقع املتصّحر دافعا للسؤال عن أسباب فشل 
تلك النهضة في تحقيق أيٍّ من أهدافها. هذا ما يطرحه 
املؤرخ والعالم اللغوي والباحث اللبناني، أحمد بيضون، 
في كتابه الصادر عن داَري دار آكت سود الفرنسية 
َراِتِه.. 

َ
ر العربي وَعث وشرق الكتاب اللبنانية، »في التحرُّ

ل«، والذي حاز أخيرا 
َ
حديٍث ُمَعْرق

َ
ُمقاَربات اعتباطية لت

في  ف 
ّ

يتكش مــا  فعلى  لــعــام 2020.  فينيكس  جــائــزة 
املقاالت العشر املجتمعة في هذا العمل القّيم والشّيق 
ثــالثــن عــامــا(، فإن  تــاريــُخ كتابتها على نحو  )يــمــتــّد 
الحداثة  منعت  الــتــي  بــالــعــوائــق  ق 

ّ
»تتعل موضوعاتها 

في األراضي العربية اإلسالمية«، وبفشل أليم إّما في 
تحرير الجسد من قيود الفقه، أو في ترسيخ املفاهيم 
ي عن الخرافة والالعقالنية 

ّ
الديموقراطية، أو في التخل

في التعاطي مع مكتسبات التحديث،.. إلخ.
بــدايــة، يــرســم أحــمــد بيضون مــا يشبه ســيــرة ذاتية 
بنت  قريته  فــي  نشأته  على  طلعنا 

ُ
ت ممتعة،  فكرية 

جبيل، وتعّرفه شاّبا على التيارات الفكرية والفلسفية، 

للدراسة )1963(. يقول:  إلى باريس  ومن ثم سفره 
ينقلب،  كان  ومراهقتي  طفولتي  دارت  »العالم حيث 
سرة، كلمة فرنسية 

َ
لكن في أعماق قلبي ُزرعت، كالن

 أخــــــرى، هي 
ٌ
ــفــــردة ــة«. واكــبــتــهــا مــ ــريـ ــحـ ــي الـ جـــــدا، هـ

السخرية، كونها فضيلة لصيقة بالثقافة الفرنسية 
التي هي ثقافة الالحترام، باعتباره موقفا فكريا، ذلك 
ك 

َ
 استقالت

ّ
أن »ال أحد عبقري بما يكفي لكي يستحق

من العقل«. في الفصول التالية، ينتقل بيضون إلى 
العربي  العالم  فــي  التحديث  لعملية  دقيق  توصيٍف 
الحداثة  اليومية. »لقد دخلت  الحياة  وتأثيراتها على 
إلـــى الـــشـــرق عـــنـــوة، وانــتــشــرت فــيــه بــواســطــة القمع 
والــعــنــف«. وقـــد أّدى دخـــول اآللـــة إلـــى زعــزعــة البنى 
الجماعية وعالقة الفرد بها. و»النزاعات هذه، صغيرة 
وكبيرة، ليست سوى فروع مشكلة عامة، فاإلسالم 
الذي تم تصّوره على أنه السّيد الوحيد في أرضه، ما 
عاد قــادرا على ذلــك، في عالم لم تعد حــدوده منيعة 
على أي مستوى، وما عاد هو مسيطرا عليه...«. لذا 
قــد يــكــون الــخــالص فــي اعــتــمــاد اإلســـالم األخــالقــي، 
الخوف من عصيان  التقوى وعلى  القائم على مبدأ 

القانون اإللهي، وأذّية اآلخر أو اإلساءة إليه.
ــر، يــتــنــاول بــيــضــون مــســائــل تحديث  فـــي مــنــحــى آخــ
العرب  يواجهها  التي  والصعوبة  والقواميس،  املعاجم 
فــي تسمية الــعــالــم الــحــديــث، ومــعــه األشـــيـــاء الــعــديــدة 
التي لم يخترعوها، الجئن إلى ترجمتها بدل إيجاد 

مـــرادفـــاٍت مــنــاســبــة لــهــا، فــي لــغــٍة لــم تــبــخــل يــوًمــا في 
تصنيف األشـــيـــاء ووصــــف مــكــّونــاتــهــا. وفـــي فصٍل 
مخصص لطه حــســن، يــربــط بيضون بــن األســبــاب 
أزمــٍة  بــوجــود  بــه،  اهتماما متزايدا  تبعث  تني  التي ال 
فعليٍة في مصر منذ نشوء الدولة الحديثة مع محمد 
علي، واضطرار اإلسالم إلى التعامل مع هذا »الدخيل« 
)الــحــداثــة(. وفـــي بــحــث ممتع فــي كــتــاب »الــنــهــايــة في 
مــجــّرد الــفــقــه والــفــتــاوى« لشيخ الــطــائــفــة أبـــي َجعفر 
 الجسد بحسب 

ُ
ل صورة

ُ
الطوسي )995 - 1050(، تمث

ــفــقــه، بــمــا هـــو جــســد نــجــس يــنــبــغــي ضبط  أحـــكـــام ال
لكي  والشعائر  والــصــالة  بالعبادة  الطبيعية  وظائفه 
م به، يكمن 

ّ
يرقى إلى الطهارة، ففي املقدرة على التحك

معنى نشوء األّمة ونقطة انطالقها. أما في موضوع 

بيضون  فــإن  والديمقراطية«،  التشّيع  بن  »العالقات 
السلطة  عقائد  مع  تتوافق  ال  الديمقراطية  أن  يوضح 
الــديــنــيــة، حــيــث يــقــوم رفـــُض مــبــدأ الــديــمــوقــراطــيــة في 
جوهر التشّيع، إذ كيف ُيترك إلرادة الشعب أو للعاّمة 
ل قدسية 

ّ
من املؤمنن أن تقرر وتختار اإلمام الذي يمث

ليس هذا  أو  الخطأ؟  واألئــّمــة وعصمتهم عن  األنبياء 
هو مفهوم والية الفقيه؟ في املقابل، يناقش بيضون 
فكرة النيابة التي ال ينبغي أن تكون حكرا على فقهاء 
يــحــتــكــرون الــِعــلــم، طــاملــا أنــهــم بــشــر غــيــر معصومن 
الشورى  مبدأ  التركيز على  مــع ضـــرورة  الخطأ،  عــن 
آلية  ة، وذلك القترابه من 

ّ
الشيعة والسن لدى  املشترك 

ديموقراطية تمثيلية.
هذا وتتناول الفصول الالحقة العلمانية وتصّوراتها 
قبل الربيع العربّي وبعده، مع التركيز على ضرورة 
الــتــي تختلف  األقــلــيــة؛ وبــيــروت  فصلها عــن منطق 
صورتها في وجدان من عرفوها من مثقفن غربين 
وعرب؛ ووباء الطائفية الذي تتبرأ منه جميع الطوائف 
اللبنانية منه، مع عودة في الفصل األخير إلى صورة 
النهاية للطوسي، حيث هناك في  الجسد في كتاب 
والحرام، وفي  الحالل  الدين تقسيم بحسب مبدأي 
الديمقراطية بن الفضاءين، العام والخاص، مع براعة 
االســتــنــتــاج والــتــدلــيــل على وجـــود صلة بــن صــورة 
الجسد والفساد عبر وجود شبكات تحالٍف وحمايٍة 

بن املوظف والطائفة.

أحمد بيضون وتعثّرات التحديث

وأخيرًا

قد يكون الخالص في اعتماد 
اإلسالم األخالقي، القائم على 

مبدأ التقوى وعلى الخوف 
من عصيان القانون اإللهي
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