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 לקראת המאה של הסביבה: חוזה חברתי
חדש עבור המדע

ג'יין לובצ'נקו

ככל שגדלה המודעות להיקף השפעתה של האנושות על המערכות האקולוגיות של 
הפלנטה, גוברת והולכת ההכרה בזיקות האינטימיות הקושרות בין מערכות אלה לבין 
בריאות האדם, הכלכלה, הצדק החברתי והביטחון הלאומי. תפישתנו לגבי מה יש לכלול 
במושג 'הסביבה' משתנה במהירות. שינויים חברתיים וסביבתיים תכופים ובלתי צפויים 
מציבים בפני מדענים את אתגר הקביעה של חוזה חברתי חדש; חוזה, שיבטא מחויבות 
מצד כל המדענים להקדיש את כוחותיהם וכישרונם לבעיות הבוערות ביותר שעל סדר 
היום, ביחס פרופורציוני לחשיבותן, ובתמורה למימון ציבורי. הצרכים החדשים ומחוסרי-
המענה של החברה כוללים: מידע מקיף יותר, הבנה, וטכנולוגיה שתאפשר לחברה לנוע 
לקראת ביוספרה מקיימת )sustainable( יותר - טכנולוגיה חסונה מבחינה אקולוגית, 
וצודקת מבחינה חברתית. מחקר בסיסי חדשני, תרגום מהיר  ישימה מבחינה כלכלית 
ואפקטיבי יותר של ידע חדש וקיים לכדי מדיניות, העברתו המהירה והאפקטיבית יותר 
למקבלי-החלטות, והנחלתו המשופרת של הידע הזה בקרב הציבור, יהיו נחוצים כולם 

על מנת להתמודד עם אתגר זה. 
כיום, מדענים נהנים מפריבילגיה המאפשרת להם להתמסר לתשוקתם למדע, ובאותה 
כבדה.  אחריות  כמובן,  נלווית,  זו  לפריבילגיה  מועיל.  דבר-מה  לחברה  לספק  העת 
הזדמנות להתבוננות בטבעה של האחריות  והאלף מספקת  הימצאותנו בשלהי המאה 

הזו, ולהערכת המידה בה אנו עומדים.
המפעל המדעי סיפק לנו הבנה יוצאת מן הכלל של גופינו, תודעתינו, עולמנו והיקום 
בו אנו חיים. פריצות הדרך שנבעו עד כה מחקר החלל, ממחקר צבאי וממחקר רפואי, 
כמו גם מתחומים רבים אחרים - אשר נשענו כולם על מחקר בסיסי לכל רוחב ענפי 
המחקר - היו מדהימות. חקר החלל, לדוגמה, העניק לנו לא רק הבנה חדשה של היקום 
ומוצרים וטכנולוגיות מצוינים, אלא גם תחושה חדשה לגבי העולם ולגבי עצמנו: תחושה 
כנגד  כולו  כדור הארץ  ראשונה שהציגה את  אותה תמונה  ידי  על  והונצחה  ש'נלכדה' 
הרקע השחור של החלל. המחקר המדעי מתקדם בזינוק בכל החזיתות. היתרונות כוללים 
מצעד מסחרר של ידע חדש, הזדמנויות כלכליות ומוצרים - הנעים מניתוחי לייזר ועד 
בדיקות גנטיות, ממערכות מיצוב גלובאליות )GPS( ועד לחיזוי של אירועי אל-ניניו, 

מגילוי תרופות חדשות המופקות ממוצרים טבעיים ועד מערכות מידע חדישות.
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בארצות הברית, חלק ניכר מן ההשקעה שייצרה את ההון הזה נבע מתמיכה פוליטית 
איתנה מצד שתי המפלגות, ומהתלהבות עממית מן המדע, שהחלו במשך מלחמת העולם 
השנייה וגברו באופן ניכר בשנות ה-60 של המאה העשרים. תמיכה זו התבססה בחלקה 
על חוזה חברתי )בלתי כתוב( בין המדע לחברה, ובמיוחד על הציפייה שהשקעה ניכרת 
כך המלחמה  ואחר  )תחילה מלחמת העולם השנייה,  לניצחון במלחמה  במחקר תוביל 
פוליו  בקטריאליים,  )זיהומים  מחלות  על  ולהתגברות  לחלל,  במרוץ  לניצחון  הקרה(, 
וסרטן(. שיעור ההשקעה של ארצות הברית במדע השתנה באורח דרמתי לאורך תקופה 
זו. ההשקעה במדע בקרב רוב האומות המפותחות מבוססת על ציפייה דומה, של השבת 
מושא  משמש  הזה  ההון  את  שייצר  המדעי  המפעל  לחברה.  כתמורה  וטכנולוגיה  ידע 
להערצה ולקנאה. השאלה שברצוני להעלות היא: האם המפעל שסיפק מענה לאתגרי-
עבר אלה, ערוך הוא לקראת האתגרים המכריעים והמבהילים באותה המידה, הרובצים 
לפתחנו. התשובה שאני מחויבת לתת היא - "לא". ברצוני לטעון כי האתגרים המיידיים 
קהילת  מצד  הולמת  להכרה  זכו  ולא  במלואם,  הוערכו  לא  מולנו  הניצבים  והממשיים 

המדענים שבאחריותה - ושיהיה באחריותה - להתמודד עמם.
של  תקופתית  בחינה-מחדש  לכלול  חייבת  החברה  כלפי  המשותפת  אחריותנו 
אם  מסלולינו,  לשינוי  ותוביל  כולה  המדעית  הקהילה  על  שתחול  בחינה   - מטרותינו 
במאה  פעמים  כמה  חברתיים  לצרכים  הגיבה  המדעית  שהקהילה  העובדה  יידרש.  כך 
האפשרות  שקיימת  לכך  חיזוק  מספקת  מלחמה,  בעתות  כלל  בדרך  אם  גם  הקודמת, 
נוכח משבר. כפי שהגיאולוג מרשל קיי אהב לומר,  להתגייס ולשנות מסלול במהירות 

"מה שקורה, יכול לקרות". 
2(, אני רואה צורך   ,1( ִשְפעת הדו"חות הבוחנים את עתיד המפעל המדעי  למרות 
בנקודת מבט חדשה על השאלה, כיצד המדעים יכולים, וצריכים, להתקדם - ובו בזמן 
להשיב גמול לחברה. נקודת מבט שונה זו מעוגנת עמוקות בידע אודות שינויים ברורים 
ובני-זיהוי, המתחוללים בעולמות הטבעיים והחברתיים שסביבנו. שינויים אלה נרחבים, 
מתפשטים ורבי-השפעה כל כך, עד כי הם דורשים את תשומת ליבנו המיידית. קיים 
ולמוסדות את ההבנה הנדרשת לשם קבלה  צורך מיידי בידע מדעי שיאפשר ליחידים 

מושכלת של החלטות מדיניות וניהול ולפתח בסיס לטכנולוגיות חדשות. 
מאמר זה מאורגן סביב ארבע שאלות מפתח: כיצד משתנה עולמנו? מהן ההשלכות של 
השינויים האלה עבור החברה? מהו תפקיד המדע בהתמודדות עם האתגרים שמעלה העולם 
היא  הרהורים אלה  בהפצת  מטרתי  לאתגרים אלו?  להגיב  המדענים  על  וכיצד  המשתנה? 
לעורר בקהילה המדעית שיח אודות הנושאים הללו. אני מקווה כי התוצאה תהיה בחינה 
מחדש, באופן מעמיק, של סדרי העדיפויות שלנו ושל פעולותינו - כיחידים ובאופן קולקטיבי.
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שינויים גלובליים וסיבותיהם

כיצד משתנה עולמנו? היבט אחד עיקרי של השינוי הוא שכעת אנו חיים על פלנטה 
נשלטת-אנוש. הגידול באוכלוסיית המין האנושי והגידול בכמות המשאבים המנוצלים 
הדייג,  החקלאות,  פעילויות  דרך  תקדים.  חסרות  בדרכים  הארץ  כדור  את  הם  משנים 
התעשייה, השעשועים והסחר הבינלאומי, בני אדם גורמים שלושה סוגים כלליים של 
שינוי. יוזמות אנושיות: )1( משנות את האדמה ואת הים - דרך בירוא אדמות, ייעור, 
)2( משנות את המעגלים הביו- וכן הלאה;  דיג-מכמורת, חפירה  כרייה,  עיור,  רעייה, 
גיאו-כימיים העיקריים - של פחמן, חנקן, מים, כימיקלים סינתטיים, וכיוצא בזה; ו-)3( 
של  אובדן  או  שינוי  דרך  מובחנות-גנטית,  ואוכלוסיות  מינים  מחסירות  או  מוסיפות 

בתי-גידול, ציד, דייג והחדרת מינים או פלישה שלהם )4-6(.
השינויים הנובעים מכל זאת מתועדים היטב יחסית, אך על פי רוב אינם מוערכים 
סיכום  סיפקו  ועמיתים  ויטוסק  מהם.  במשתמע  או  בחשיבותם  שלהם,  בטוטאליות 
תמציתי ודרמתי של מידת השליטה האנושית על כדור הארץ בשש המסקנות הבאות )4(: 
)1( הפעילות האנושית שינתה בין שליש משטח האדמה למחציתו )7(; )2( ריכוז הפחמן 
הדו-חמצני באטמוספרה עלה בקרוב לשלושים אחוזים מתחילת המהפכה התעשייתית 
המקורות  כל  ידי  על  מאשר  האנושות  ידי  על  מקובע  חנקן אטמוספרי  יותר   )3(  ;)8(
הטבעיים היבשתיים גם יחד )9(; )4( מעל למחצית המים המתוקים הנגישים שעל פני 
השטח מנוצלים על ידי האנושות )10(; )5( כרבע ממיני הציפורים על כדור הארץ כבר 
הובאו לידי הכחדה )11(; ו-)6( קרוב לשני שליש מאזורי הדייג הימיים הראשיים כבר 

מנוצלים עד קצה גבול יכולתם, מנוצלים מעבר לגבול הזה, או ממוצים לגמרי )12(.
קצבם של רוב השינויים הללו והיקפם המרחבי הולך וגדל. כמו כן, נוספו גם כמה שינויים 
חדשים. אנו ממשיכים לייצר ולשחרר לסביבה תרכובות כימיות חדשות - הנעות מפחמנים 
ורק אחדים  ופי.סי.בי,  די.די.טי  ועד תרכובות אורגאניות עמידות כגון  כלורו-פלואוריים 
מתוך כאלף הכימיקלים המשוחררים מדי שנה, )13( מפוקחים. ההשפעות הביולוגיות של 
רובם אינן ידועות; במיוחד לא ידועות פעולות הגומלין הסינרגטיות של תרכובות שונות 

)14( וההפרעות ]שעלולות הן לגרום[ במערכות התפתחותיות והורמונאליות )15(. 
נוספים  שינויים  מחוללים  והביולוגיים  הכימיים  הפיסיקאליים,  השינויים  מן  רבים 
בתפקוד מערכת כדור הארץ, ובכלל זאת במיוחד )1( שיבושים באקלים הגלובלי )16(; 
)2( הידלדלות של האוזון הסטרטוספרי )17(; )3( אובדן בלתי הפיך של מגוון ביולוגי 

)18, 19(; ו-)4( שינויים בצורת התפקוד של מערכות אקולוגיות סביב העולם )6, 20(.
ככוח-טבע  קמו  האדם  בני  האחרונים  בעשורים  זו:  סקירה  ממסקנות  מנוס  אין 
בקצבים  חדשות,  בדרכים  וביולוגיות  כימיות  פיסיקאליות,  מערכות  משנים  אנו  חדש. 
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כדור  פני  על  פעם  אי  שנרשם  מכפי  יותר  נרחבים  מרחביים  ובהיקפים  יותר  מהירים 
הארץ. מבלי שיתכוונו לכך, פתחו בני האדם בניסוי רחב היקף על הפלנטה שלנו. תוצאת 
ניסוי זה אינה ידועה, אך היא נושאת משמעויות הרות גורל עבור החיים על פני כדור 
"יוזמת הביוספרה  הארץ בכללותם. הערכה של החברה האקולוגית של אמריקה בשם 
לאיים  הנובעות מפעילויות אנושיות החלו  "בעיות סביבתיות  כי  המקיימת", הקובעת 
"בין  ]וכי[  בחיים",  כדור הארץ התומכות  )sustainability( של מערכות  היציבות  על 
האתגרים הגורליים ביותר הניצבים בפני האנושות, מצויים שימור משאבי כדור הארץ, 

שיקומם וניהולם בתבונה" )21(.
העולם משתנה גם באינספור דרכים אחרות. אי הצדק השורר בתוך כל אומה ובין 
במספר  דרמתי  גידול  חל  חדשות;  מדבקות  מחלות  הופיעו  החריף;  השונות  האומות 
הממשלות הדמוקרטיות; מערכות טכנולוגיה, תקשורת ומידע עברו תמורות מהפכניות; 
שווקים הפכו גלובליים; העולמות הביוטיים והתרבותיים נהיו הומוגניים; קצב הובלת 
האנשים, הסחורה, התרופות והאורגניזמים ברחבי העולם עלה; הופיעו תאגידים רב-
לאומיים והתרבו הארגונים הבלתי ממשלתיים )22(. רוב השינויים הללו צופנים בחובם 
השלכות הרות-גורל לגבי עתידנו. נחוצה בבירור אינטגרציה של ממדיהם האנושיים של 

השינויים הגלובליים הללו עם ממדיהם הפיסיקאליים-כימיים-ביולוגיים.
והקולקטיביות שתוארו לעיל שונות כל כך בחשיבותן,  התמורות האינדיבידואליות 
בהיקפן ובסוגן מתמורות העבר, עד שאפילו הרישומים והמודלים הטובים ביותר שלנו 
אינם מסוגלים להעניק אלא הכוונה מועטה בלבד בנוגע להיקף, או אפילו בנוגע לאופי, 
יופיעו קצבי  כי בעתיד  להניח  ביותר  של תגובותינו האפשריות לאתגרים הללו. סביר 
שינוי גוברים; גיוון רב יותר במשתני המערכת; אי-וודאות גבוהה יותר בנוגע לתגובות 
של מערכות ביולוגיות, אקולוגיות, חברתיות ופוליטיות מורכבות, ויותר אירועים בלתי-
צפויים. העולם של לקראת סוף המאה העשרים שונה לחלוטין מן העולם שבו התפתח 
המפעל המדעי הנוכחי. האתגרים שניצבים בפני החברה עצומים הם, ודורשים מן הקהילה 

המדעית מידע, ידע, תבונה, ואנרגיה של ממש. גישת ה'עסקים כרגיל' לא תספיק.

שינויים עבור שירותי מערכת אקולוגית ועבור האנושות
לרבים מן השינויים הסביבתיים ישנן השלכות חמורות עבור האנושות. שיבוש אקלים, 
לתוצאות  דוגמאות  מספקים  שתייה  במי  ומחסור  האולטרא-סגולה  בקרינה  עלייה 
בלתי רצויות. רבות מן ההשלכות החמורות ביותר גלויות פחות, ומתווכות דרך תפקוד 
המערכות האקולוגיות. ]אנו[ בני האדם, והמערכות החברתיות והכלכליות שלנו, תלויים 

באורח אינטימי במערכות האקולוגיות שכעת משתנות הן במהרה )21, 23(. 
קרח  ובמישורי  אלמוגים  בשוניות  ביערות,  בביצות,  החל   - אקולוגיות  מערכות 
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 - הפתוח  ובאוקיינוס  נהרות  בשפכי  במצעי-אצות,  בערבות-עשב,  וכלה  צחיחים, 
מספקות לאנושות קשת רחבה של טּוִבין ושירותים חיוניים. הן המערכות התומכות של 
כלל החיים על פני כדור הארץ. טּוִבין ושירותים אקולוגיים הם המפתח ליכולתנו להבין 
כיצד שינויים במגוון הביולוגי, באקלים, בקרקע, באוזון הסטרטוספרי, במים, בחנקן וכו' 
טומנים בחובם השלכות מיידיות  וארוכות-טווח - כלפי האנושות. המפתח הוא פשוט 
בכך שהרווחה והשגשוג האנושיים תלויים הם בקיומן של מערכות אקולוגיות מגוונות 

ומתפקדות, בדרכים שאנו רק מתחילים להעריכן. 
ים,  מזון  לדוגמה,  הטבע:  מן  טּוִבין  מחלצים  אדם  לכך שבני  מודעים  האנשים  רוב 
מוכרים  אלה,  טּוִבין  קונים  אנו  וֶגנים.  רוקחות  מוצרי  בניין,  עצי  מספוא,  צייד,  חיות 
נוספת  לתועלת  תשומת לב  הוקדשה  ולא  כמעט  לאחרונה,  עד  בהם.  וסוחרים  אותם 
המסופקת על ידי מערכות אקולוגיות טבעיות: שירותי התמיכה בחיים היסודיים ביותר, 
שבלעדיהם הציביליזציה תחדל מלשגשג )24, 25(. "שירותי המערכת האקולוגית" הללו 
כוללים טיהור של אוויר ומים; מיתון של שיטפונות ובצורות; טיהור של פסולת מרעלים 
והרכבתה מחדש; יצירתן וחידושן של האדמה ושל הפוריות שלה; האבקה של יבולים 
ושל צמחייה טבעית; שליטה ברוב הגדול של המזיקים החקלאיים; הפצת זרעים והעברה 
של חומרים מזינים; שימור מגוון המינים שמתוכו האנושות שאבה מרכיבי מפתח של 
המפעל החקלאי, הרפואי והתעשייתי שלה; הגנה מפני הקרינה אולטרא-סגולה המזיקה 
של השמש; ייצוב חלקי של האקלים; מיתון של טמפרטורות קיצוניות ושל כוח הרוחות 
והגלים; תמיכה בתרבויות אנושיות מגוונות; ואספקת יופי אסתטי וגירוי אינטלקטואלי, 

המרוממים את רוח האדם )24(. 
נתפס  המתמשך  קיומם  האנושיות,  לחברות  הם  חיוניים  הללו  אף שהשירותים  על 
כמובן מאליו. מעולם עד כה לא איימו פעולות אנושיות על אספקתם כפי שמאיימות 
מנגנוני  אין  לחברה  כלכליים,  בשווקים  נסחרים  אינם  כיוון ששירותים אלה  היום.  הן 
האקולוגיות  במערכות  הידרדרות  על  או  שלהם  בהיצע  שינויים  על  שיאותתו  משוב 
היסודיות שמייצרות אותם. ניסיונות מגוונים נעשו כדי לחשב את ערך שירותי המערכת 
האקולוגית הגלובלית; כולם אומדים את הערך בטריליוני דולרים אמריקאיים )24-27(.

ביו-גיאו-כימיים  מעגלים  כאשר  גלובאלי,  באורח  תמורות  עוברת  הקרקע  כאשר 
נתונים לשינויים עצומי היקף, וכאשר אובד המגוון של גנים, אוכלוסיה, מינים ומערכות 
אקולוגיות, תפקוד המערכות האקולוגיות משתבש, והאספקה המתמשכת של שירותי 
על שירותי  עיקריים  איומים   .)24  ,21  ,20  ,6  ,4( איום  נתונה תחת  מערכת אקולוגית 
מערכות אקולוגיות כוללים הידרדרות או אובדן של בתי גידול, שינויים במגוון המינים 
ויחסי גומלין סינרגיסטיים בין גורמים אלה לבין שינוי אקלים מהיר, שחרור חומרים 

רעילים, והתכלות האוזון הסטרטוספרי. 
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מיזוג מידע על שירותי מערכת אקולוגית, שנערך לא מזמן על ידי החברה האקולוגית 
של אמריקה )28(, נחתם במסקנה הבאה: 

"בהתבסס על הראיות המדעיות המצויות בידינו, אנו בטוחים כי שירותי מערכת 
אקולוגית חיוניים הם לציביליזציה. שירותי מערכת אקולוגית מתפקדים בהיקף 
יכולים  אינם  רובם  כי  עד  מעט,  כה  שנחקרו  מורכבות,  כה  ובדרכים  עצום  כה 
להיות מוחלפים על ידי טכנולוגיה. פעילויות אנושיות מדלדלות כבר עכשיו את 
זרם שירותי המערכת האקולוגית בהיקף נרחב. למעשה, אם המגמות הנוכחיות 
תימשכנה, האנושות תשנה באורח דרמתי את כל המערכות האקולוגיות הנותרות 
של כדור הארץ בתוך כמה עשורים. בנוסף, בהתבסס על ראיות מדעיות נוכחיות, 
המערכות  את  משנות  אשר  האנושיות,  הפעילויות  מן  רבות  כי  בטוחים  אנו 
בשירותי  להידרדרות  לגרום  עלולות  אותן,  הורסות  או  הטבעיות  האקולוגיות 
מערכת אקולוגית, שערכם בטווח הארוך מגמד את התועלות הכלכליות לטווח 
במספרים  צורך  יש  הגלובלית,  ברמה  מפעילויות אלה.  מפיקה  שהחברה  הקצר 
המערכת  שירותי  את  לקיים  מנת  על  ואוכלוסיות  מינים  של  מאוד  גדולים 
האקולוגית. תפקודן של מערכות אקולוגיות רבות ניתן לשיקום בתנאי שפעילויות 
מתאימות יינקטו בזמן. אנו מאמינים כי שימושי קרקע ומדיניות פיתוח צריכים 
על  שקידה  לבין  חיוניים  אקולוגית  מערכת  שירותי  שימור  בין  לאיזון  לחתור 

השגת מטרות קצרות טווח של פיתוח כלכלי." 

הגדרת הסביבה מחדש

לעיל,  הגלובליים שתומצתו  זיהה את חשיבות השינויים הסביבתיים  ווילסון  א.  א. 
והעלה את הטענה כי האנושות עומדת כעת על סף "המאה של הסביבה". בהתבסס על 
וסוגיות סביבתיות אחרות, אני  והולך אודות שירותי מערכת אקולוגית  מידע מתגלה 
השיח סביב  את  ולהרחיב  קדימה,  נוסף  צעד  ווילסון[  ]של  ביטויו  את  לקחת  מבקשת 
השאלה מה מהווה "סוגיה סביבתית". בעודנו מתחילים להעריך את האופן האינטימי 
כי  יותר  ברור  ונהיה  הולך  הפלנטה,  של  האקולוגיות  במערכות  תלויים  אדם  בני  שבו 
הסביבה  אל  קשורות  דווקא  בסביבה,  כבלתי-תלויות  בעבר  שנחשבו  מרובות  סוגיות 
באופן אינטימי. בריאות האדם, הכלכלה, צדק חברתי וביטחון לאומי - לכל אלה היבטים 

סביבתיים משמעותיים, שחשיבותם על פי רוב, אינה זוכה להערכה.
בריאות האדם. הולכת וגוברת ההכרה, כי לבריאות האדם ישנם מרכיבים סביבתיים 
איכות  של  חשיבותם  את  למנות  ניתן  יותר  הברורות  הדוגמאות  בין  כבדי-משקל. 
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אוויר נאותה, מי שתייה נקיים, מזון נקי וחשיפה מינימאלית לכימיקלים רעילים וקרינה 
אולטרא-סגולה. דוגמאות גלויות פחות לעין כוללות את השפעת הפרקטיקות של שימושי 
הקרקע, שינוי האקלים וצפיפות האוכלוסין על הופעת מחלות ועל התפשטותן )29-31(. 
ניתן לקשור שינויים שחלו בעת האחרונה באפידמיולוגיה של מחלת ליים, וירוס ההנטה, 
מלריה, טריפנוסומיאזה, בילהרציה, כולרה וקדחת צהובה, לפרקטיקות המשתנות בשימושי 
הקרקע )29, 31(. כך למשל, סלילת דרכים באמזוניה לשם הנגשת עץ ושינועו, הגבירה - 
 .)32( יחד עם עלייה בצפיפות האוכלוסיה - את שכיחות המלריה ואת פיזורה במרחב 
כבישים, ותעלות המים העכורים הנלוות אליהם, מספקים תנאים מצוינים לגידול המספרי 

באוכלוסיות היתושים המעבירים את טפילי המלריה, ולהתפשטותן המרחבית. 
כלכלה. כלכלה כרוכה בסביבה יותר מכפי שנוטים אנו לרוב להעריך )23, 37(. לעתים 
קרובות נשמעת הטענה הכוזבת לפיה על החברה לבחור בין כלכלה לסביבה. במציאות, 
ברירה זו של "משרות לעומת סביבה" היא דיכוטומיה שגויה: ההכרעה האמיתית היא 
בין רווח לטווח הקצר לשגשוג ארוך-טווח ואיתן )23, 37, 38(. תעשיית הביטוח מובילה 
משום  השאר  בין   ,)39( האקלים  לשינוי  בנוגע  דאגה  של  המגמה  את  הפרטי  במגזר 
שעסקיה מצריכים פרספקטיבה של טווח ארוך. ההשלכות הכלכליות של עלייה בשכיחות 
הסתברות  להפחתת  לפעול  חזק  מניע  מהוות  ובחומרתם  קיצוניים  מזג-אוויר  אירועי 

הגורמים האפשריים לאנומליות הללו. 
פיתוח כלכלי ושגשוג תלויים בשמירה על זרם שוטף של שירותים המסופקים על-ידי 
מערכות אקולוגיות טבעיות. מקורות רווחה מהונדסים בידי אנוש מעודדים את התפישה 
הנפוצה והשגויה, לפיה הפקת שפע אינה מותנית בשימור מערכות אקולוגיות טבעיות 
- או אפילו מעוכבת על ידי מערכות כאלה )40(. ואולם, בעוד אנו בני האדם מייבשים 
ביצות, מבראים יערות, משחיתים שוניות אלמוגים, מביאים אוכלוסיות טבעיות ומינים 
או  המערכות,  תפקוד  את  תכופות  משבשים  אנו  פולשים,  מינים  ומחדירים  להכחדה 
מאבדים את המערכת האקולוגית לגמרי. כשאנו נוהגים כך, אנו מתחילים לעורר עלויות 
לספק  או  לגדל  לייצר,  עלינו  כיוון שכעת  בגודלן-  עצומות  ולפעמים   - בלתי-צפויות 

באופן אחר את מה שפעם קיבלנו בחינם. 
ניו-יורק,  לעיר  השתייה  מי  הספקת  אפשרויות  ניתוח  מספק  לכך  משכנעת  דוגמה 
שנערך על ידי צ'יצ'ילניסקי והיל )27(. באופן היסטורי, קו פרשת המים של הרי קטסקיל 
קו  מערכת  הזמן,  עם  מים.  וטיהור  סינון  של  האקולוגית  המערכת  שירות  את  סיפק 
איכות המים  לנקודה שבה  עד  ונגר חקלאי,  ידי שפכים  על  הוכרעה  הזו  פרשת המים 
הפכה לקויה. צ'יצ'ילניסקי והיל חישבו והשוו את העלויות של רכישת קו פרשת המים 
טיהור  של  האקולוגית  המערכת  שירותי  את  לספק  להמשיך  יוכל  שהוא  כך  ושיקומו, 
וסינון מים )מיליארד דולר( לעומת העלויות של בניית מכון לטיהור וסינון מים )עלות 
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הון של בין שישה לשמונה מיליארד דולר, ועוד עלויות תפעול שנתיות של שלוש מאות 
בלבד  אחד  שירות  של  ההחלפה  עלויות  של  הערכה  זו מספקת  השוואה  דולר(.  מליון 
טיהור  שיטפונות,  בקרת  כוללים  אחרים  שירותים  המים.  פרשת  קו  על-ידי  המסופק 
אוויר, יצירת אדמה פורייה והפקת קשת של טובין - מעצי-בניין ועד פטריות, כמו גם 
אתרים לנופש, השראה, חינוך ומחקר מדעי. אפילו אם מכירים בכך שלא כל שירותי 
זה מעניק  ניתוח  יצירי-אנוש,  ידי תחליפים  ניתנים להחלפה על  המערכת האקולוגית 

פרספקטיבה ראויה על כמה מעסקות החליפין. 
צדק חברתי. גם לצדק החברתי מרכיבים סביבתיים מהותיים )37, 41(. לעתים תכופות, 
נטל השלכות ההידרדרות הסביבתית מושלך באופן לא פרופורציונאלי על כתפי קבוצות 
הסובלות מאפליה גזעית וכלכלית. יחידים או מדינות עשירים יותר יכולים לעמוד במחיר 
של רכישת מים מבוקבקים, להתרחק מאתרים פגועים ומזוהמים, להשיג גישה למידע על 
ברירות חלופיות, להשפיע על התהליכים הפוליטיים, להתמודד עם אסונות סביבתיים, 

לקנות מזון טוב יותר ולרכוש שירותים רפואיים וטיפולים איכותיים. 
ביטחון לאומי. ביטחון לאומי נתפס באופן גובר והולך כסוגיה סביבתית, המאופיינת 
בקשרים מרובים ומורכבים בין גידול אוכלוסין, איכות סביבה וביטחון,  כשהללו כוללים 
על  תחרות  פוליטי,  שיסוע  חברתיים,  שיבושים  מחלות,  מלחמות,  אנושיות,  הגירות 
משאבים נדירים וטרור אקולוגי )42(. הידרדרות סביבתית ומחסור במשאבים )מים, עצי-
הסקה, קרקע פורייה, יערות ואזורי דייג( זוהו כגורמי מפתח בקידום של שיבוש כלכלי, 
בבנגלדש,  ברחבי העולם: למשל  ומרידות  הגירה  אזרחים,  סכסוכים אתניים, מלחמות 
הודו, מקסיקו, עזה, פקיסטאן, רואנדה, סנגל-מאוריטניה, דרום אפריקה, אל סלוודור, 
הונדורס, האיטי, פרו, הפיליפינים, הגדה המערבית וסומאליה )21, 43(. "מלחמות דגים", 
אתגרים  מציבות  יקרי-המציאות,  והסלמון  הקוד  דגי  על  הנסבות  מכונות,  שהן  כפי 

מתמשכים למשרדי החוץ של ארה"ב וקנדה.  
לאורך כהונתו כמזכיר המדינה של ארה"ב, וורן כריסטופר החדיר פרספקטיבה חדשה 
של  החוץ  מדיניות  של  המרכזי  הזרם  מן  ל"חלק  סוגיות סביבתיות  להפוך  כשהתחייב 
ארצות הברית". תוך שהוא מעצב פרספקטיבה חדשה ונועזת על ביטחון לאומי, הכריז 
כריסטופר כי "לסביבה השפעה עמוקה על האינטרס הלאומי שלנו בשתי דרכים. ראשית, 
הבריאות,  על  במישרין  ומאיימים  ומאוקיינוסים,  מגבולות  חורגים  סביבתיים  כוחות 
מענה  הענקת  תכופות,  לעתים  שנית,  האמריקאיים.  האזרחים  של  והמשרות  השגשוג 
ולשם  וכלכלית,  פוליטית  יציבות  לסוגיות של משאבים לאומיים  חיונית לשם השגת 
שקידה על השגת מטרותינו האסטרטגיות ברחבי העולם" )44(. ב-1997, מזכירת המדינה 
ק. אולברייט, השיקה את הדו"ח השנתי הראשון של משרד  של ארצות הברית, מדלן 
החוץ על דיפלומטיה סביבתית, הקובע כי  "בעיות סביבתיות מצויות לעתים תכופות 
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בלב האתגרים הפוליטיים והכלכליים הניצבים מולנו ברחבי העולם... לא היינו מבצעים 
גם  נאמנה  היינו מתפקדים  לא  דמוקרטיה, אם  וכמכונני  את תפקידנו כמשכיני שלום 

כממונים על הסביבה הגלובלית" )45(. 
לסיכום, ביטחון לאומי, צדק חברתי, כלכלה ובריאות האדם נתפסים בצדק כסוגיות 
סביבתיות, כיוון שכל אחד מהם תלוי במידה מסוימת במבנה, בתפקוד ובכושר השיקום 
הכלכליות,  הפוליטיות,  החברתיות,  המערכות  בין  קשרים  אקולוגיות.  מערכות  של 
אתגרים  המדענים  בפני  מציבים  והגיאולוגיות  הכימיות  הביולוגיות,  הפיסיקאליות, 

חדשים. מהו תפקיד המדע בהתמודדות עם אתגרים אלה? 

תפקידי המדע

מהות המדע היא השקידה על השגת ידע אודות 'איך העולם עובד'; שקידה, המלווה 
בתהליך מוסדר של חקירה, הגיון ומתן תוקף. ]אנו ה[מדענים מעורבים במדע כיוון שאנו 
סקרנים לגלות מדוע דברים הם כפי שהנם, ומתענגים על ההנאה ועל האתגר שבפתרון 
בעיות, ומייחלים לתרום דבר מה מועיל לדורות הנוכחיים והבאים. החברה תומכת במדע 
כיוון שמהלך זה הפיק בעבר תועלות, ומצופה כי הוא יניב פירות גם כעת. תפקידי המדע 

המסורתיים היו לגלות, להפיץ וליישם ידע, ולהכשיר את דור המדענים הבא.
החברה מצפה כיום לשתי תוצאות תמורת השקעתה במדע. הראשונה היא שהמדע 
שייווצר יהיה הטוב ביותר שבאפשר, מבלי להתחשב בתחום; השנייה היא שייווצר ממנו 
דבר מה מועיל. המטרה הראשונה משקפת את "הציפייה שמדענים יתורו... אחר האמת 
באופן  ובנות-אימות  בנות-שכפול  תוצאות  וייצרו  הטבע...  עובד  כיצד  לשאלה  בנוגע 
בלתי-תלוי, תיאוריות עקביות מבחינה לוגית, וניסויים שיסבירו דפוסים בטבע" )46(. 

הדגש המושם על מדע, אשר נסקר על-ידי עמיתים, עוצב על מנת להלום ציפייה זו. 
החלק השני של החוזה משקף את הציפייה כי ההשקעה מצד החברה תוביל לא רק 
לשיפור בהבנתנו את העולם, אלא גם להשגת מטרות שהחברה סימנה אותן כחשובות 
- ניצחון במלחמות, הבסת מחלות, ייצור מוצרים ושיפור הכלכלה. תכופות, למרכיב שני 
זה מוענק משקל כבד בקבלת החלטות על הקצאת מימון. כפי שקבע הנשיא ג'ון פ. קנדי, 
יעדי מחקריהם, אך החברה, בהציעה את תמיכתה  יכולים לקבוע את  "מדענים לבדם 
למדע, חייבת להביא בחשבון את צרכיה שלה" )47(. לכן, הן הרציונאל להשקעה ציבורית 
לתוצאות  בציפייה  הם  כרוכים  משאבים,  הקצאות  על  מסוימות  החלטות  והן  במדע, 

מועילות לחברה. 
המדעי  המחקר  נתפס  שבעבר  ]בעוד  והשתנו.  הלכו  החברה  צורכי  השנים,  לאורך 
כאמצעי מרכזי גם למימושן של מטרות צבאיות ורפואיות,[ בשנים האחרונות חל שינוי 
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ברציונאל שמאחורי תמיכה במדע, במחקר הנדסי ובחינוך. ככל שהעימות הפוליטי בין 
ויותר  יותר  ונעשית  הולכת  עולמית  לתחרות  הראשית  הזירה  דועך,  הגדולים  הכוחות 
כלכלית, ובכלכלה גלובלית חדשה זו - אשר מונעת על ידי רעיונות וחדשנות - ידע הוא 

משאב מכריע. 
בשנים הסמוכות יותר לזמננו, כשמימון המדע הצטמצם ותביעות נוספות מן הקרנות 
התרבו, הושם דגש חזק אף יותר על הצורך בידע חדש לשם יצירת מוצרים ותהליכים 
חדשים: לדוגמה, להזנת התקדמות טכנולוגית, לצבירת יתרון תחרותי בשוק הגלובאלי, 
או לפיתוח טיפולים רפואיים חדישים )2, 49(. במובן זה, לעתים קרובות נטען כי מימון 
ציבורי של מדע הוא השקעה המניבה תמורות כספיות. בעולם של ימינו, מתברר כי חשוב 
באותה מידה לערוך גם שימוש שונה בידע מדעי: ]שימוש ב[ידע לשם הנחיית החלטות 

מדיניות וניהול )49-51(. 
הצרכים  כאחד  ומתגלה  הולך  החלטות,  בהנחיית  המדע  תפקיד  על  האחרון,  הדגש 
50(. הבנה   ,49  ,21( המכריעים של החברה שנותרו ללא מענה לקראת סוף המילניום 
של  קבלה  שונות תאפשר  מדיניות  חלופות  של  האפשריות  ההשלכות  של  יותר  טובה 
הכרעות מושכלות יותר. רבות מן ההחלטות מולן ניצבת החברה הנן החלטות מוסריות 
יכול  ומידע מדעי עשוי להנחותן. המדע אינו מספק את הפתרונות, אך הוא  ואתיות, 

לסייע בהבנת השלכותיהן של הכרעות שונות. 
גודש התמורות הביולוגיות, הפיסיקאליות, הכימיות, החברתיות והכלכליות שנסקרו 
בקצרה עד כה, מצביע על מספרן הגדול לאין-שיעור של הדרכים בהן משתנים צורכי 
באתגרים סביבתיים  של מחקרים המתמקדים  רחבה  מדעי. קשת  לידע  בנוגע  החברה 
מצביעה כולה על הצורך הדחוף ב-)א( הבנה, פיקוח והערכה משופרים, על מנת להגן על 
הסביבה, לנהלה ולשקמה; )ב( הפצה אפקטיבית יותר של ידע קיים לזירות ציבור ולזירות 
לשם  וייצור(  פסולת  של  ]ל[הפחתה  )למשל,  חדשות  טכנולוגיות  פיתוח  )ג(  מדיניּות; 
צמצום רב ככל האפשר של טביעת הרגל האקולוגית של הפעילויות האנושיות; ו-)ד( 

הדרכה טובה יותר בקבלת החלטות נוכח הלא-נודע )50, 51(.
דור  את  ולהכשיר  בו,  ולהשתמש  להפיצו  ידע,  לגלות   - המדע  תפקידי  לסיכום, 
המדענים הבא - לא השתנו; אך בצורכי החברה חלו תמורות דרמתיות. ההיקף הנוכחי 
- והגדל - של השליטה האנושית על הפלנטה, ידרוש סוגים חדשים של ידע ויישומים 
מהמדע: ידע לשם צמצום המידה בה אנו משנים את מערכות כדור הארץ; ידע לשם 
והדרך שבה הן מקיימות פעולת-גומלין  הבנת המערכות האקולוגיות של כדור הארץ 
עם מרכיביו המרובים של שינוי גלובאלי מעשה ידי אדם; וידע לשם ניהול הפלנטה )4(.
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חוזה חברתי חדש למדע? 

מתוך הבחנה בכך שהעולם משתנה בדרכים חדשות ושונות, בקצבים גבוהים יותר 
ובהיקפים רחבים יותר מכפי שתועד אי פעם בעבר, ומתוך זיהוי הצורך הדחוף בידע לשם 
הבנת הביוספרה וניהולה, אני מציעה כי הקהילה המדעית תנסח חוזה חברתי חדש עבור 
המדע. חוזה זה יתמודד עם בעיות המאה הקרבה באופן הולם יותר מכפי שמתמודד עמן 
המפעל המדעי הנוכחי שלנו. החוזה צריך להיות מושתת על ההנחות לפיהן מדענים )א( 
יתמודדו עם הצרכים הדחופים ביותר של החברה, ביחס פרופורציוני לחשיבותם; )ב( 
יפיצו את הידע ואת ההבנה שלהם באופן נרחב, על מנת להנחות החלטות של יחידים 
ומוסדות, ו-)ג( יפעילו שיפוט נאות, וינהגו בתבונה ובענווה. על החוזה לזהות את היקף 
השליטה האנושית בפלנטה. עליו לבטא מחויבות לרתום את מלוא הכוח של המפעל 
ולמעצבי  לציבור  וחדשות  קיימות  הבנות  הנחלת  לשם  חדש,  ידע  גילוי  לשם  המדעי 

המדיניות, ולשם סיוע בהתקדמות החברה לקראת ביוספרה מקיימת יותר. 
המדע לבדו אין בכוחו להביא לקיימות רבה יותר, אך הידע והתבונה המדעיים נחוצים 
זו.  מטרה  לקראת  להתקדם  לחברה  תאפשרנה  אשר  ההחלטות  את  להנחות  כדי  הם 
כלכלית  מבחינה  ישימה  אקולוגית,  מבחינה  חסונה  ביוספרה  היא  מקיימת  ביוספרה 
יכולה לסייע בניסוח השאלות שיש להעלות;  וצודקת מבחינה חברתית. הבנה מדעית 
ברירות  של  האפשריות  ההשלכות  בהערכת  הנוכחיים;  לתנאים  בנוגע  הערכות  במתן 
שונות של מדיניות או של ניהול; באספקת ידע על העולם; ובפיתוח טכנולוגיות חדשות. 
החוזה ישקף את מחויבותם של מדענים יחידים ושל קבוצות מדענים לרכז את מאמציהם, 
כך שהללו יניבו את מירב התועלת. הכרעות מתבצעות על-ידי כל יחיד, כל קבוצת-דיון, 
כל סוכנות, כל ועידת קונגרס, כל אומה; על הכרעות אלה לשקף תשומת לב רבה יותר 

לסוגיות המכריעות ביותר של ימינו. 
כיוון שהסביבה היא נושא כה רחב, נחוץ מחקר לרוחב הענפים כולם על מנת לספק 
את בסיס-הידע החיוני. מאמצים דומים לאלה שהוקדשו לצרכים החברתיים של העבר - 
למשל לחלל, רפואה והגנה - צריכים כעת להתמקד באתגרים שידוע לנו כי הם רובצים 
לפתחנו, ולעשות זאת בעוצמה גבוהה אף יותר. אתגרים אחרונים אלה כוללים בתוכם 
רבים מאלה שקדמו להם, אך מרחיבים אותם לעבר כיוונים חדשים. סדר העדיפויות שעל 
פיו המדע ממומן אינו יכול להיקבע בריק חברתי. על צורכי החברה בנוגע לידע מדעי 

להיות חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות.  
על החוזה להוות גם קריאה נחרצת לפיתוח גישות חדשות למחקר ולניהול. כך למשל, 
ובין-תחומיות,  נחוצים מנגנונים חדשניים על מנת להקל על חקירת בעיות מורכבות 
המשתרעות על פני קני-מידה נרחבים בזמן ובמרחב; על מנת לעודד שיתוף פעולה בין 
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סוכנויות שונות ובין לאומים בהתמודדות עם בעיות חברתיות; ועל מנת למתוח "גשרים" 
אפקטיביים יותר בין מדיניות, ניהול ומדע, כמו גם בין המגזרים הציבוריים והפרטיים. 
כמה דוחו"ת מן הזמן האחרון המליצו על דרכים למימושן של רבות מהמטרות הללו 

 .)51 ,50(
לאמור לעיל נלווית גם הדרישה להכשיר מדענים בין-תחומיים, ולספק את הכישורים 
וההבנה הנדרשים לשם עבודה בממשק שבין מדיניות למדע, או בין ניהול למדע. שינויים 
מקצועיים  מדענים  עבור  התגמולים  ובמערכת  האוניברסיטה  של  הלימודים  בתוכניות 

בתוך האוניברסיטאות ומחוצה להן יקלו מאוד על השגת מטרות אלה. 
צרכינו  והכשרה.  מחקר  לפעילויות  מעבר  אופקיו  את  להרחיב  החדש  החוזה  על 
לבעיות  בנוגע  ואי-הוודאויות  הוודאויות  של  פרסום  גם  כוללים  ביותר  הדוחקים 
סביבתיות וחברתיות שונות, ושל חומרת הבעיות הללו; הצגת חלופות על מנת להתמודד 
עם הבעיות, וחינוך האזרחים בנוגע לסוגיות שעל הפרק. במקביל לפתיחה במחקר חדש, 
יש להקדיש מאמצים ניכרים להפצה טובה יותר של המידע המדעי המצוי כבר בידינו. 
רבות מדי מתכניות המדיניות הסביבתית שלנו, והרבה מחוכמת הרחוב בנוגע לסביבה, 
מבוססים על המדע של שנות ה-50, ה-60 וה-70 של המאה ה-20, ולא על המדע של 
שנות ה-90 של מאה זו. רוב מאמצינו להתמודדות עם בעיות כלכליות וחברתיות נותרו 
משוללי ידע אקולוגי מעיקרם. ניכר כי הגיעה העת לפתח את הממשקים בין הסביבה, 
בריאות האדם, הכלכלה, הצדק החברתי והביטחון הלאומי, ולהכניסם לזירת המדיניות. 
נוכח החשיבות המכרעת של נושאים סביבתיים לעתיד המין האנושי, על בוגרי מוסדות 

ההשכלה הגבוהה כולם להיות בעלי אוריינות סביבתית. 
הערכות, הניתנות על ידי קבוצות מהימנות של מדענים, משמשות ככלים רבי-עוצמה 
להפצת ידע שבכוחו להנחות החלטות מדיניות וניהול. הערכות כגון ]ההערכה של[ קבוצת 
הדיון הבין-ממשלתית בנושא שינוי האקלים )16(, הערכת האוזון והערכת המגוון המיני 
הגלובלי )19(, סיפקו הדרכה מצוינת למעצבי מדיניות, במיוחד כאשר הן סיכמו וודאויות 

ואי-וודאויות, ותיארו את התוצאות האפשריות של ברירות שונות. 
מערכת המדע, החברה והטבע כולה מתפתחת ומשתנה מיסודה, באופן הגורם לנו 
לחשוב מחדש על הדרך בה המדע נערך כדי לסייע לאנשים להתמודד עם עולם משתנה. 
על מדענים להוביל את השיח על סדרי עדיפויות מדעיים, הסדרים מוסדיים חדשים, 

ומנגנונים משופרים לשם הפצה וניצול מהירים יותר של ידע.
ולהיענות למלוא טווח האתגרים שלפנינו. הגיעה העת  על המדעים כולם להירתם 
שהקהילה המדעית תיקח אחריות על התרומות שיש לגייס בכדי להתמודד עם הבעיות 
הסביבתיות והחברתיות שלפנינו - בעיות אשר, על אף שכוונותינו היו הטובות שבעולם, 
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סייענו ביצירתן. הגיעה העת לבחון מחדש את סדרי היום ואת הגדרתן של "הבעיות 
הגדולות" בענפים מדעיים מרובים.

יכולים עוד להרשות לעצמנו להעניק לסביבה מעמד שולי בסדר היום שלנו.  איננו 
הסביבה אינה סוגיה שולית, זוהי ה-סוגיה של העתיד, והעתיד כאן כבר עכשיו. בשם 
הועד המנהל של ה-AAAS, אני מזמינה אתכם להשתתף במלוא המרץ בחקר יחסי 
הגומלין בין מדע וחברה, ובשקילת חוזה חברתי חדש עבור המדע, על סף המאה של 

הסביבה. 
ביל ווטרסון תמצת אתגר זה באופן רהוט למדיי בדיאלוג הבא, של הדמויות המצוירות 

קלווין והובס )52(: 
קלווין והובס רוכבים בעגלתם האדומה דרך היערות, מתנודדים מצד אל צד:

קלווין: "זה נכון, הובס, בורות היא אכן ברכה!
מרגע שאתה יודע דברים, אתה מתחיל לראות בעיות מכל עבר...

ומרגע שאתה רואה בעיות, אתה חש שאתה חייב לנסות לפתור אותן...
... ונראה שפתרון בעיות מצריך תמיד שינוי אישי...

...ושינוי משמעו לעשות דברים שאינם כיף!
אני אומר לכך 'פוי'!"

בעודם נעים במורד הגבעה, הם מתחילים לצבור תאוצה. 
קלווין )מביט לאחור אל הובס(: "אך אם אתה טיפש מרצון, אינך יודע מאומה, כך 

שאתה יכול להמשיך לעשות ככל העולה ברוחך!
סוד האושר הוא אינטרס-עצמי מטופש וקצר-טווח!"

הובס )נראה מודאג(: "אנו נעים לעבר הצוק הזה!"
קלווין )ידיו מכסות את עיניו(: "אני לא רוצה לדעת על זה".

הם עפים מן הצוק.
"ואאאאוווו!"

אחרי נחיתת-ריסוק,
הובס: "אני לא בטוח שאני יכול לשאת כל כך הרבה ברכה".

קלווין: "זהירות! אנחנו לא רוצים ללמוד מזה שום דבר".


