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اعت َقد توماس مالتوس ( )1834-1766أنّ عدد سكان األرض يتزايد مبتوالية هندسية رسيعة ،يف حني
تتزايد املوارد الغذائية مبتوالية عددية بطيئة ،معت ًربا التزايد السكاين معضل ًة تؤدي إىل تناقص الغذاء،
ً
مستقبل .وتقوم رؤيته ّ
لحل مشكلة
نظ ًرا إىل عدم قدرة األرض عىل إنتاج ما يكفي إلطعام مليارات البرش
تزايد السكان عىل رضورة تدخّ ل عوامل خارجية إلحداث توازن بني قدرات الطبيعة وحاجات اإلنسان،
مش ًريا إىل دور الحروب واملجاعات واألوبئة يف تقليص عدد السكان ،باعتبارها "موانع إيجابية"((( .ويف
هذا اإلطار ،اتّجهت دول كربى منذ الحرب العاملية الثانية إىل صوغ سياسات تهدف إىل الح ّد من الزيادة
السكانية من خالل الح ّد من النسل والتحكم يف أسعار الغذاء.
ُيدرج كتاب ناجي الهتاش السياسة الدولية وزيادة السكان :بني نبوءة مالثوس القدمية وحلول
ً
محاول إثبات مسؤولية الدول الغنية عن املشكالت املرتتبة عىل
املالثوسية الجديدة يف هذا السياق،
تزايد السكان ،إىل جانب مسؤولية الدول الفقرية .و ُيقسم الكتاب أربعة أقسام ،تتوزّع بني تحديد
املفاهيم ومناقشة السياسات الدولية يف مواجهة معضلة الزيادة السكانية ،والبحث عن حلول لهاُ ،مربزًا
أنّ املشكلة السكانية تكمن يف ارتفاع عدد السكان يف املناطق قليلة املوارد ،وانخفاضه يف املناطق كثرية
املوارد؛ كام ترتبط مبدى قدرة الحكومات يف هذه الدول عىل تدبري املوارد ا ُملتاحة لتلبية حاجات السكان،
ّ
بغض النظر عن وفرة هذه املوارد أو ق ّلتها (ص .)53
يعتقد املالتوسيون الجدد ،أمثال إيدوين كانان  Edwin cannanصاحب كتاب الرثوة ( ،)1914ووليام
فوغ  William Vogtصاحب كتاب الطريق إىل النجاة ( ،)1948وبول إيرليش Paul R. Ehrlich
ثم إىل
صاحب كتاب القنبلة السكانية ( ،)1968أنّ الزيادة السكانية تؤدي إىل تناقص الغذاء ،ومن ّ
الجوع والتخ ّلف ،ورمبا يؤدي التكاثر السكاين غري املرغوب فيه إىل زيادة االحتجاجات الشعبية ض ّد
تل ّوث البيئة ونضوب املوارد .ويعتقدون أيضً ا أنّ الحروب واألوبئة تساهم يف الحد من الزيادة السكانية،
إىل جانب وسائل أخرى ،مثل عقم النساء والرجال وإباحة اإلجهاض .وملا انترش هذا الفكر بعد الحرب
العاملية الثانية ،بادرت دول عدة إىل اتّخاذ خطوات للح ّد من النسل((( .ويف السياق ذاته ،أبدى نادي روما
يف تقريره حدود التنمية الصادر يف عام  1972تشاؤ ًما بوقوع كارثة قد تؤدي إىل انهيار النظام العاملي
يف حال استمرار النمو السكاين بوترية أكرب من قدرة األرض عىل إنتاج الغذاء ،وطالب التقرير بالح ّد من
 1مل يستند مالتوس يف نظريته إىل دراسة إحصائية شاملة لعدد السكان ،إمنا بنى أفكاره عىل تقديرات افرتاضية بني عامي  1798و .1803ينظر:
Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population (London: J. Johnson, 1798), accessed on 1/10/2020,
at: https://bit.ly/2HFpGBH
2 Pierre Desrochers & Christine Hoffbauer, "The Post War Intellectual Roots of the Population Bomb. Fairfield
Osborn's 'Our Plundered Planet' and William Vogt's 'Road to Survival' in Retrospect," The Electronic Journal of
Sustainable Development, vol. 3, no. 1 (2009), accessed on 3/10/2020, at: https://bit.ly/35yE0nI; Edwin Cannan, Wealth:
A Brief Explanation of the Causes of Economic Welfare, 3rd ed. (London: Staples Press, 1948), p. 45, accessed on 3/10/202,
at: https://bit.ly/3oGCbxU
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النسل لتاليف الكارثة((( .وعىل العكس من ذلك ،صدرت تقارير عن جهات اقتصادية أخرى ،تؤكد قدرة
األرض عىل إنتاج الغذاء لعدد من السكان قد يصل إىل  9أو  12أو حتى  15مليار نسمة ،يف ظروف
اقتصادية وسياسية مالمئة (ص .)71
ويجدر التنويه هنا إىل أنّ تزايد عدد سكان العامل بوترية رسيعة ألهب توقعات الباحثني يف هذا املجال،
حيث ذكر تقرير التنمية البرشية ،الصادر عن األمم املتحدة يف عام  2009أنّ عدد سكان العامل بلغ يف
عام  1990نحو  5مليارات و 290مليون نسمة ،وارتفع يف عام  2007إىل  6مليارات و 670مليون نسمة(((.
وذهبت تقديرات وسطية إىل أنّ عدد سكان العامل سيصل بحلول عام  2030إىل  8.5مليارات نسمة ،يف
حني توقعت تقديرات عالية أن العدد سيصل إىل  10مليارات نسمة((( .وال شك يف أنّ هذه الزيادات
السكانية ستمثّل عبئًا ً
ثقيل عىل مع ّدل النمو االقتصادي ومستويات التنمية يف الدول الفقرية التي تعرف
مع ّدالت مرتفعة من نسبة الخصوبة(((.
يبقى السؤال الرئيس يف هذا النقاش :هل زيادة السكان تؤدي إىل انتشار الفقر وتل ّوث البيئة وضعف
النمو وق ّلة الغذاء ،أم أنّ هذه املشكالت أحداث طبيعية ال تتأثر بالرضورة بازدياد عدد السكان؟ ويف
هذا الصددُ ،يربز اله ّتاش أنّ اآلراء يف معالجة هذه املشكلة ُقسِ َمت بني مالتوسيني متشامئني واقتصاديني
خصوصا مشكلة
أساسا للكثري من املشكالت االقتصادية،
ً
متفائلني؛ إذ يجد املتشامئون يف الزيادة السكانية ً
تناقص الغذاء ،ما استدعى اهتامم منظامت دولية باألمر وأخذه مأخذ الجد ،حيث راحت ترى يف التزايد
السكاين مشكل ًة حقيقية تستدعي عقد املؤمترات ونرش الدراسات بشأنها لزيادة الوعي مبخاطرها،
فزيادة الفقر يف الدول النامية تُع ّمق الفجوة االقتصادية بينها وبني الدول الصناعية الغنية ،وتزيد من
احتامل عدم االستقرار يف النظام الدويل بسبب االضطرابات التي قد تطرأ فيها .كام ميكن أن يؤدي فشل
الدول النامية يف إقامة تنمية ناجحة ومستدامة تنهض بواقع شعوبها إىل األفضل ،إىل هجرة األطر املدربة
أساسا ،إىل تفاقم املشكلة
واستنزاف اإلمكانات االقتصادية وتفاقم الديون .وهناك من يعزو هذا الفشلً ،
 3ينظر :تقرير نادي روما:
Donella H. Meadows et al., The Limits to Growth: A Report for the Club Rome's Project on the Predicament of
Mankind, 5th ed. (New York: Universe Books, 1972), accessed on 3/10/202, at: https://bit.ly/3jxQqBh
 4ينظر :تقرير التنمية البرشية لسنة  ،2009يف:
Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development (New York: United
Nations Development Programme, 2009), accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/2TypmHk
5 Ibid.
 6ينظر بعض التقديرات يف:
E. Moyou, "Nombre d'habitants sur Terre entre 1950 et 2030 (en milliards)," Statista, 182019/7/, accessed on
"?6/10/2020, at: https://bit.ly/2HOsjBx; Henri Leridon, "Population mondiale: Vers une explosion ou une implosion
Population & Sociétés, vol. 1, no. 573 (2020), pp. 1-4, accessed on 5/10/2020, at: https://bit.ly/3kABYK2
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السكانية ،ما ينذر بحدوث نقص يف الغذاء ومجاعات ورصاع حول املياه ،عىل الرغم من زيادة إنتاج
ً
حفاظا عىل هامش مرتفع من األرباح .كام
الغذاء يف الدول املصنعة التي ما فتئت تتحكم يف أسعاره
ُينذر أيضً ا من تداعيات أزمة الغذاء واملياه وارتفاع عدد السكان يف الدول الفقرية إقبال فئات الشباب
عىل الهجرة غري القانونية إىل الدول الغنية التي يسيطر فيها ربع سكان العامل عىل  80يف املئة من
ثرواته ،مع ما يستتبع ذلك من هيمنة اقتصادية وسياسية وعسكرية عىل دول ضعيفة ال متلك إطعام
سكانها (ص  .)74ويف املقابل ،يساهم تزايد النشاط الصناعي واالقتصادي يف الدول املتقدمة عىل نح ٍو
ملموس يف تفاقم املشكالت البيئية التي يعانيها كوكب األرض ،مثل االحتباس الحراري وارتفاع منسوب
خصوصا يف الدول الفقرية،
مياه البحر وازدياد العواصف واألعاصري املدمرة وانتشار األمراض واألوبئة،
ً
إضافة إىل أنّ الفرد يف الدول املتقدمة يخ ِّلف من النفايات غري الصناعية أكرث بأضعاف مام ُيخ ّلفه الفرد
يف الدول الفقرية ،بسبب انتشار ثقافة االستهالك واإلرساف يف الغذاء (ص  .)60كام أ ّدى تحويل الغذاء
يف الدول الغنية إىل وقود حيوي إىل زيادة أسعار بعض املنتوجات ،مثل القمح والذرة وقصب السكر.
وأ ّدت الحاجة إىل مضاعفة اإلنتاج يف هذه الدول إىل استخدام طرائق حديثة يف تعديل املحصوالت
خصوصا أن كميات كربى منها تُص ّدر إىل الدول الفقرية من أجل
وراث ًيا ،ما قد يشكل خط ًرا عىل الصحة،
ً
سد حاجاتها من الغذاء املنخفض الثمن .كام يرى أصحاب هذا الرأي أن من غري ا ُملنصف املساواة يف
االستهالك املرضّ بالبيئة بني سكان الدول الغنية والفقرية؛ إذ إنّ متوسط عمر اإلنسان يف األوىل أكرث منه
يف الثانية ،ما يعني أن استنزاف املوارد الطبيعية يجري بوترية أرسع يف الدول الغنية (ص  .)62وقد تزيد
النسبة إذا أخذنا يف الحسبان حياة الرفاهية والبذخ التي تعيشها فئات عريضة من سكان الدول الغنية،
مقارنة بالدول الفقرية ،ما يعني ذلك من زيادة حجم النفايات الضارة بالبيئة وتلويث الهواء واملياه
واملساهمة يف زيادة مستوى االحتباس الحراري ومخاطر وقوع فيضانات وأعاصري تصيب الدول الغنية
والفقرية عىل السواء.
أما بالنسبة إىل االتجاه املتفائل ،فيلحظ اله ّتاش أنّ أصحابه يؤكدون ازدياد قدرة األرض عىل إنتاج الطعام،
عىل الرغم من ازدياد عدد السكان؛ لذا فإنّ التداعيات ليست بالطريقة التي يص ّورها املالتوسيون.
وهناك حقائق كثرية تدعم هذا التفاؤل ،منها ارتفاع إنتاج الغذاء بنسبة أعىل من نسبة ارتفاع عدد
السكان ،وتضاعف اإلنتاج الصناعي منذ الثورة الصناعية عرشات املرات ،يف حني مل يتضاعف عدد السكان
سوى مرات محدودة .ومعنى هذا أنّ نظرية مالتوس ،بحسب هذا الرأي ،مل يكن لها أساس استقرايئ
خصوصا يف ا ّدعائها أن الحاجة إىل الغذاء تزيد مبتوالية هندسية .ويرى املتفائلون أنّ زيادة
صائب،
ً
السكان ال تعني بالرضورة انتشار الفقر واملجاعة .ففي بعض الدول ،مثل الصني والواليات املتحدة ،أ ّدت
هذه الزيادة إىل تحقيق من ٍّو اقتصادي كبري ،استفادت منه فئات عريضة من السكان ،يف حني قد ينترش
الفقر واملجاعة يف دول قليلة العدد ،مثل الصومال .كام تُساهم بعض الدول املنتجة للغذاء يف تكريس
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هذه املشكلة من خالل إتالف كميات من الفائضً ،
حفاظا عىل مستوى مرتفع من األسعار .ويف املقابل،
ميكن أن تُساهم عملية استصالح األرايض واستخدام التكنولوجيا الحديثة يف الزراعة ،عىل نحو جيد ،يف
التقليل من مشكلة الغذاء يف الدول الفقرية (ص .)72
ومن الخالصات املهمة التي يخرج بها اله ّتاش يف هذا الكتاب أنه يجب النظر إىل تأثري الزيادة السكانية
يف البيئة من زاوية نوعية السكان ومستوى العيش لديهم ،عىل اعتبار أنّ الزيادة السكانية تبقى مرتفع ًة
يف الدول الغنية حتى لو ذكرت اإلحصاءات انخفاضها إىل ما دون  2يف املئة ،ألنّ مواطني الدول الغنية
يرتفع لديهم متوسط العمر املتوقع عند الوالدة مقارن ًة بالدول الفقرية .كام أنّ الدول الغنية أكرث
استهال ًكا ملوارد الطبيعة واستنزا ًفا ملصادر الطاقة وتلوي ًثا للبيئة؛ إذ يعيش العدد القليل من سكان الدول
الغنية أكرث ويستهلك أكرث و ُيل ّوث أكرث من العدد الكبري لسكان الدول الفقرية (ص .)79
ب ْيد أنّ القول بوجود مشكلة سكانية يف الدول الفقرية ال يعني أنّ مصدر املشكالت االقتصادية يكمن
بالرضورة يف هذه الدول .وذهب الباحث يف هذه الدراسة إىل أن الدول املتقدمة تتحمل ً
قسطا كب ًريا من
املسؤولية عن تدهور األوضاع االقتصادية يف الدول الفقرية ،من خالل استنزاف ثرواتها والتسبب بانبعاث
وتصحر وارتفاع منسوب املياه
مفرط لغازات الدفيئة نتيجة أنشطتها الصناعية ،ينتج منه احتباس حراري
ّ
يف البحار بسبب ذوبان ثلوج ال ُقطبني .إضافة إىل ذلك ،تتع ّرض الدول الفقرية لضغوط وإغراءات من أجل
استقبال النفايات الصناعية من الدول الغنية لدفنها يف أراضيها أو إعادة تدويرها ،وهي نفايات ضا ّرة
بالبيئة ،قد ينتج منها تل ّوث املياه الجوفية وانتشار األمراض .وعىل الرغم من أن عد ًدا من االتفاقات
الدولية مينع تصدير هذه النفايات ،فإن بعض الرشكات العاملة يف هذا املجال تقدم رشاوى ملوظفني يف
الجامرك للسامح مبرورها.
كام ُيربز اله ّتاش أنّ الدول الفقرية لجأت يف العقود األخرية ،إدرا ًكا منها أن تناقص عدد السكان قد يؤدي
إىل تقليص الضغط عىل املوارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات العامة ،إىل برامج تنظيم النسل.
ً
ملحوظا يف مستوى الخصوبة لدى
وأبانت تقارير التنمية البرشية الصادرة عن األمم املتحدة تراج ًعا
املرأة يف هذه الدول ،من  6.7أطفال لكل امرأة ،بني عامي  1990و ،1995إىل  4.6أطفال بني عامي 2010
و2015؛ كام تناقص عدد سكان الكثري من الدول الفقرية بسبب انتشار املجاعات والحروب واألمراض
واألوبئة((( .كام يطرح الباحث مقرتحات قد تساهم يف التقليل من تداعيات زيادة السكان ،مثل التوسع
موجه
يف إقامة مشاريع الطاقة املتجددة وتدوير النفايات واستصالح األرايض واستغاللها يف إنتاج غذاء ّ
إىل االستعامل البرشي ،وعدم هدر الغذاء يف استخراج الوقود الحيوي (ص .)117
ُ 7ينظر :تقرير التنمية البرشية لسنة :2015
Human Development Report 2015: Work for Human Development (New York: United Nations Development
Programme, 2015), accessed on 6/10/2020, at: https://bit.ly/35Ij7GR
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كام يرى الباحث أن عدم تدخّ ل مجلس األمن والدول الكربى إليقاف الحروب يف دول العامل الثالث
بعد الحرب العاملية الثانية ،أو منع اندالعها ،سياسة مقصودة من أجل تقليص عدد السكان يف هذه
الدول .ولذلك مل يتم اتخاذ قرار من األمم املتحدة بوقف الحرب العراقية  -اإليرانية (ّ )1988-1980إل
بعد ميض ست سنوات عليها ،ومل تتوقف الحرب األهلية يف الكونغو (ّ )1999-1997إل بعد أن أودت
بحياة ما يزيد عىل خمسة ماليني شخص .كام أ ّدت الحروب األمريكية يف العراق ،باسم تحرير الشعب
العراقي ،إىل مقتل مئات اآلالف من األشخاص (ص  .)92وكانت الواليات املتحدة منذ العقد السابع من
القرن املايض تنظر إىل التزايد السكاين يف الدول النامية باعتباره تهدي ًدا قد يحرمها من االستفادة من
ُشجع برامج الح ّد من النسل يف هذه الدول ،وقد تستخدم الغذاء
املوارد الطبيعية يف تلك الدول ،لذا ،ت ّ
سالحا لفرض هذه السياسة .ويف سعيها لحامية مصالحها االقتصادية وفرض هيمنتها االسرتاتيجية ،ترفض
ً
الواليات املتحدة االلتزام بالكثري من املعاهدات الدولية املتعلقة بالح ّد من انبعاث الغازات املسببة
للتل ّوث البيئي واالحتباس الحراري.
ال يغيب عن الباحث يف هذا الصدد اإلشارة أيضً ا إىل انتقادات املالتوسية الجديدة بأنّ صنع الفريوسات
ونرشها يدخالن أيضً ا يف إطار مساعي الح ّد من تكاثر السكان؛ إذ تداولت بحوث أمريكية وروسية وأملانية
ما ُيشاع عن مسؤولية برنامج الفريوسات األمرييك يف صنع فريوس املناعة املكتسبة (اإليدز) ونرشه منذ
سالحا بيولوج ًيا ميكن استخدامه من الجيش األمرييك الذي مل يتو ّرع عن
عام  ،1969وإعداده ليكون ً
استخدام أسلحة وغازات سامة يف حروبه يف فيتنام والعراق وأفغانستان .كام أ ّدى استخدام الواليات
املتحدة اليورانيوم املخضب يف حرب الخليج الثانية إىل انتشار أمراض رسطانية بني فئات السكان يف
املناطق املل ّوثة باليورانيوم ،إضافة إىل ارتفاع عدد الوالدات املش ّوهة .وعىل الرغم من تطعيم الجنود
األمريكيني ضد تأثري الغازات السامة ،فإن ذلك مل مينع من إصابتهم بأمراض مختلفة .وعىل الرغم أيضً ا من
انتشار اإليدز يف الواليات املتحدة ،فإنه انترش بطريقة أكرب يف الدول األفريقية الفقرية ذات العدد السكاين
املرتفع ،حيث تويف يف هذه الدول ما يفوق عىل  70يف املئة من مجموع ضحايا هذا املرض يف العامل(((.
ال يخفى أيضً ا أنّ السياسات التي يدافع عنها املالتوسيون الجدد ،باختالف مواقعهم يف دوائر السلطة،
رسية تا ّمة من دائرة صغرى من الفاعلني الذين
تتخذ عند بعضهم صفة "املؤامرة" ،باعتبارها تُحاك يف ّ
يصعب كشفهم .ومع انتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف عام  ،2020عاد صدى هذه
"املؤامرة" بقوة إىل التحذير من سياسات غامضة تهدف إىل تقليص عدد سكان العامل .و َغ َّذت املؤامرات
َ
شكوك كثريين من الناس اليوم بشأن إمكان وجود مؤامرة أخرى وراء ظهور فريوس
التي ُكشف عنها
 8تجدر اإلشارة إىل أنّ فريوسات أخرى مثل إيبوال وإنفلونزا الخنازير والطيور انترشت يف بعض الدول األفريقية واآلسيوية ،ما يعزز
نظرية املالتوسيني الجدد ،و ُيربك حسابات منتقديهم .بيد أنّ الكاتب مل يعالج هذه النقطة مبا فيه الكفاية ،واقترص عىل اإلشارة إىل مخاطر
فريوس اإليدز.

   |    نيدتملا فيطللا دبع  |    نيدتملا فيطللا دبع
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كورونا املستجد وانتشاره؛ إذ هناك من يعتقد أن هذا الفريوس ُصنع يف مخترب صيني يف مدينة ووهان
 ،Wuhan P4 labوأن عدد اإلصابات والوفيات املعلن عنه من الحكومات ال يعكس حقيقة الجائحة،
خصوصا بعد صدور ترصيحات مؤيدة لذلك عن باحثني مرموقني يف هذا املجال ،مثل الفرنيس لوك
ً
مونتانيي  Luc montagnierمكتشف فريوس اإليدز يف عام  1983والحائز عىل جائزة نوبل يف الطب
يف عام  .(((2008كام انترشت ترصيحات يف بعض وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي مفادها
أرباحا طائلة من بيع األدوية
أن رشكات األدوية الكربى قد تكون وراء انتشار الفريوس ،كونها ستحقق ً
واللقاحات .وملا تأخرت اللقاحات ،هناك من ظن أن الهدف امل َب َّيت من الفريوس هو التخ ّلص من العدد
خصوصا من كبار السن الذين أصبحوا ميثّلون عبئًا اقتصاد ًيا يف بعض الدول .وعىل
املتزايد من السكان،
ً
الرغم من ال َك ِّم الهائل من األموال التي ضُ خّ ت إليجاد لقاح للفريوس ،فإن شكو ًكا ال تزال تحوم اليوم
حول وجود ن ّيات مب ّيتة إلصدار لقاح يتسبب مبقتل فئات عريضة من السكان ،بهدف التخفيف من
فس انتشار دعوات كثرية يف وسائل التواصل االجتامعي
الوطأة االقتصادية للزيادة السكانية ،وهذا ما ُي ّ
إىل عدم الخضوع للتلقيح .غري أن من الصعب تص ّور وجود مؤامرة دولية تشرتك فيها مؤسسات( ((1أو
حكومات العامل لقتل املواطنني وجعلهم مرىض من أجل أن تحقق رشكات األدوية عوائد مادية طائلة ،أو
أن تتم ّكن الحكومات من تقليص عدد السكان بهذه الطريقة غري األخالقية.
يف الحصيلة ،ونظ ًرا إىل وجود ساكنة عاملية كثرية ج ًدا اليوم ،وألنّ ردات الفعل الدولية كانت رسيع ًة
ج ًدا ،وعىل مستويات غري مسبوقة ،لن يكون يف الغالب لجائحة كوفيد 19-سوى تأثري محدود يف
النوع البرشي ،من حيث الوفيات املتوقعة عىل نح ٍو إجاميل ،ومقارنة ببداية القرن املايضً ،
مثل ،حني
كان ميكن أن يتس ّبب وباء كبري واحد بانخفاض عدد السكان عىل املستوى العاملي( ،((1ولكن ما عادت
غي هذه الجائحة عىل نحو كبري حجم تحركات السكان
هذه هي الحال اليوم .لكن ،يف املقابل ،س ُت ّ
والهجرة الدولية ووجهاتها ،ما يعني أنّ السياسات السكانية ستبقى تراوح بني نبوءة مالتوس القدمية
وحلول املالتوسية الجديدة.
9 William Audureau, "Le coronavirus, fabriqué à partir du virus du sida? La thèse très contestée du professeur
Montagnier, Le monde, 17/4/2020, accessed on 9/10/2020, at: https://bit.ly/34v3Qtm; "Vidéo – Pr. Luc Montagnier lâche
une bombe: 'Le Covid-19 a été fabriqué au laboratoire avec du VIH'" L'Observateur, 17/4/2020, accessed on 9/10/2020,
at: https://bit.ly/3kARcyF
 10استهدفت بعض أهم هذه النظريات التي انترشت عىل نطاق واسع خالل جائحة كوفيد 19-يف عام  2020مؤسسة بيل ومليندا غيتس
 Bill & Melinda Gates Foundationالتي م ّولت يف السنوات األخرية الكثري من برامج البحوث الطبية ،واستثمرت ،عىل سبيل املثال ،يف
خصوصا يف أفريقيا .ومن هنا جاءت نظريات املؤامرة القائلة إن هذه
مجال البحث والتطوير للحصول عىل اللقاحات يف أنحاء العامل كلها،
ً
السياسات لتعميم اللقاحات هي أحد مفاتيح خفض مستويات سكان العامل.
 11ناهز عدد ضحايا اإلنفلونزا اإلسبانية يف عامي  1918و 1919نحو  50مليون ضحية ،ورمبا يصل إىل  100مليون وف ًقا لبعض عمليات
إعادة التقييم الحديثة ،ما ميثّل  5-2.5يف املئة من سكان العامل يف تلك الفرتة.
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