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دراسات

العدد ( )549االثنني  1مايو 2017

هل يمكن للموارد البيئية أن تدعم حياة األجيال القادمة في الوطن العربي؟
البلدان أسست في ع��ام 1991
ل��دع��م اجل��ه��ود البيئية ح��ول
القضايا البيئية العاملية كما
أنشئ مرفق البيئة العربي
في عام  2007للغاية نفسها.
وقد وضع مرفق البيئة العاملي
قائمة بـ  169مشروعا ً وطنيا ً
ف��ي  15ب��ل��دا ً ع��رب��ي�ا ً بتكلفة
إجمالية تقترب من ملياري
دوالر أميركي يساهم مرفق
البيئة العاملي  »2011تستأثر
م��ص��ر وح��ده��ا ب��ـ »٪ 51.3
GEF Project Database
بـ  ٪19منها من هذه التكاليف
واملغرب واألردن وموريتانيا
بـ  ٪35.8أخ��رى .كما جتمع
امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة
واملؤسسات األكادميية أمواالً
م��ن م���وارد وط��ن��ي��ة وتتلقى
دعما ً للمشاركة في املشاريع
البيئية اإلقليمية والعاملية
ويوفر عدد من البلدان برامج
منح صغيرة لدعم املشاريع
والبحوث البيئية .وهذا يعني
أن اجل��ه��ود ق��د تلقت دع��م�ا ً
لوجستيا ً وماليا ً وأن هذا الدعم ال يزال متوافرا ً
حاليا ً من خالل آليات مختلفة.
والسؤال األكثر صعوبة يرتبط بتأثير واستدامة
هذه املشاريع فرغم أن بعضها تل ّقى تقييما ً نال
رضا األطراف املعنية فإن املتابعة الطويلة األمد ال
جترى عادة .ومن غير املعروف ما إذا كانت املشاريع
البيئية املختلفة قادرة على إزاحة العوامل احملركة
لتدهور البيئة واإلجهاد الواقع عليها .ولم َّ
نطلع على
دراسات طولية أو دراسات لنماذج لإلجابة عن هذا
السؤال لكن هناك طريقة غير مباشرة لإلجابة وهي
االطالع على أداء البلدان العربية بشأن مؤشرات
االستدامة البيئية خالل السنوات التي شاركت فيها
هذه البلدان في مشاريع كهذه.
سادساً :أمثلة عن برامج وأنشطة بيئية

عادة ما يتم التصدّي للتحديات البيئية من خالل
العمل على عوامل اإلجهاد البيئي «مثل ندرة املياه»
والتع ّرض للخطر «مثل تل ّوث هواء املدن» والنتائج
الصحية «مثل األم��راض املنقولة بناقل» أو النظم
البيئية «مثل األنظمة البيئية البحرية املشتركة» وال
تتعارض هذه املقاربات بعضها مع بعض .وسنقدم
أمثلة قليلة فقط بسبب ضآلة املساحة املتاحة لذلك.
 - 1حتديات التصدّي لندرة وجودة املياه
لقد لفتت املياه االنتباه بشكل كبير كقضية شديدة
األهمية ذات آث��ار أمنية مهمة ابتدا ًء من مشاريع
حت� ِدّده��ا األم��ة مثل السد العالي في مصر م��رورا ً
بتعاون إقليمي حول التشارك في املياه وصوالً إلى
برامج محلية حول زيادة إنتاجية املياه .وتعتبر
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية مقاربة أساسية
لندرة املياه في املنطقة.
كما أن مختلف البلدان هي في مراحل متعددة من
تنفيذ االستراتيجيات الوطنية ل�لإدارة املتكاملة
للموارد املائية إال أن العقبات كثيرة وتشمل عقبات
جغرافية وسياسية وإقليمية كما تشمل النزاعات
وحاجات األمن الغذائي مقابل االكتفاء وإنتاجية
املياه .ومع ذلك فإن الفرص كثيرة أيضا ً وتشمل
استراتيجيات التعاون اإلقليمي واستبدال احملاصيل
املستهلِكة للماء مبحاصيل األراضي اجلافة وإشراك
اجلمهور في معاجلة اإلجهاد املائي.
وتوضح دراسة حلالة مسجلة حديثا ً من األردن.
كيف ميكن لتحسني إدارة املياه الزراعية واملنزلية
بإنقاص تسرب املياه املنزلية واستخدام تقنيات
التروية بالتنقيط أن تفيد في آن واحد االقتصاد
«توفير امل���اء» والبيئة «تخفيف نضوب املياه
اجلوفية وإنقاص احلاجة إلى الطاقة
من أج��ل ض� ّ
�خ امل��ي��اه» والصحة «خفض معدالت
اإلسهال» .وقد ُقدر املعدل التراكمي للمنفعة /التكلفة
بأكثر من  1:2.4ومن الالفت ذكره أن العاملني في
الصحة العامة قد أدّوا دورا ً رئيسيا ً في هذا الصدد.
 - 2النجاح في إنقاص استهالك املواد املستن ِفدة
لألوزون
ّ
يخطط لتنفيذها
هناك تدابير ومشاريع تنفذ حاليا ً أو
في مجاالت مختلفة للتخفيف من تأثير التغ ّير
املناخي .فقد بذلت البلدان العربية جهودا ً كبيرة في
تنفيذ بروتوكول مونتريال إلنقاص املواد املستن ِفدة
ل�لأوزون فس َّنت قوانني ووضعت برامج خلفض
ومراقبة وضبط استهالك املواد املستنفدة لألوزون

وخ��ص��وص�ا ً مركبات الكلوروفلوروكربونات.
ومنذ ع��ام  2000ب��دأت كل البلدان بالتبليغ عن
تراجعات في االستهالك اإلجمالي للمواد املستنفدة
ل�ل�أوزون وك��ان أكثرها أهمية ما ُب�لِّ��غ عن بلدان
املشرق «معدالت اإلنقاص  »٪ 40والتحدّي األكبر
هو استمرار البرامج وحتقيق األهداف املوضوعة.
َ
مستغلّة ميكن أن تنقص
وما زالت هناك موارد غير
االعتماد على الطاقة األحفورية إذ إن املنطقة العربية
متتلك إمكانات عالية من موارد الطاقة املتجدّدة مثل
املوارد الشمسية والقوة املائية وقوة الرياح والكتلة
احليوية لكن تطوير هذه البدائل ما زال محدودا ً
ويبقى االعتماد
الكبير على الوقود األحفوري هو القاعدة.
 -3التضارب بني الدولة واملجتمع املدني حول تدبير
الفضالت الصلبة
ق��ام ال��ز ّب��ال��ون «وه���و االس���م ال��ش��ائ��ع جلامعي
النفايات» وعددهم ستون ألفا ً في القاهرة بجمع
وإع��ادة استخدام وإع��ادة تدوير ك ٍل من النفايات
العضوية وغير العضوية خلمسة عقود على األقل
وكانت معدالت إعادة االستخدام والتدوير مرتفعة
جدا ً وصلت حتى  85باملئة بحسب بعض التقارير.
وقد ُ
ضربت مصاحلهم في عام  2005عندما قررت
محافظة القاهرة التعاقد مع ثالث شركات أجنبية
ُ
اصطلِح
للقيام بخدمات جمع النفايات وهو ما
عليه بـ «إعادة تأهيل» القاهرة كمدينة حديثة كما
اندلع تضارب آخر في املصالح بسبب قرار اتخذته
احلكومة بذبح اخلنازير على نطاق واسع وكانت
اخلنازير تقتات على النفايات العضوية التي
يجمعها الز ّبالون وذلك أثناء جائحة اإلنفلونزا
( )H1N1واعتبر الز ّبالون هذا القرار مبنزلة رد
فعل مفرط ّ
مت بدوافع سياسية.
سابعاً :قياس األداء البيئي للبلدان العربية

يرسم التقرير األح��دث والشامل ح��ول البيئة
ص��ورة كئيبة للظروف والنزعات احلالية منذ
بداية سبعينيات القرن العشرين .وفي مواجهة
ه��ذه احل��ال��ة م��ن امل��ف��ي��د أن ن��ع��رف م��دى حسن
استجابة البلدان العربية وه��ن��اك الكثير من
املَناسب العاملية التي تقيس األداء البيئي للبلد
وم��ع أن ه��ذه املَناسب قد تكون مفيدة ك��أدوات
تخدم احلمالت اإلعالمية لكن يجب التعامل معها
بشكل انتقادي واستخدامها بحذر .فإضافة إلى
النقد التقني لكيفية تطوير املَناسب املختلفة ح َّذر
بعض املؤلفني من أن بعضها يحابي بلدان الشمال
وال يعطي ت��ق��دي��رات ص��ادق��ة مل��دى مشاركتها
احلقيقية في تدهور البيئة العاملي.
إن نظرة إلى الوطن العربي ميكن أن تلقي الضوء على
هذه الناحية فعلى سبيل املثال إذا كانت البلدان التي
شاركت في غزو واحتالل العراق بقيادة الواليات
املتحدة مسؤولة عن الضرر البيئي ال��ذي س ّببته
للعراق فإن أداءهم بحسب َمناسب البيئة العاملية
ميكن أن ينخفض بشكل واض��ح .وليس مصادفة
أن ينجز العراق واألراضي الفلسطينية احملتلة أقل
تقدم لتحقيق املرمى السابع من املرامي اإلمنائية
لأللفية بشكل مشابه للبلدان العربية األفقر.
وهناك مشكلة أخرى في املؤشرات العاملية املرتكزة
على أساس قطري وهي أنها ال تأخذ التعاون اإلقليمي

في العمل البيئي بعني االعتبار كمؤشر على النجاح.
ورغم هذه التحفظات فإن املَناسب ميكن أن تسمح
مبقارنة في ما بني البلدان العربية من جهة وبني
املنطقة العربية ومناطق أخرى من جهة أخرى .إذ
إنّ التراكب بني البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل
في مؤشرين ُيستخدمان بكثرة وهما َمنسب األداء
البيئي و َمنسب االستدامة البيئية (الشكل الرقم )3
يشير إلى احلاجة إلى دراسة عوامل تتجاوز الثروة
الوطنية.
ثامناً :دور الصحة العامة

م��ا ال��ذي ميكن للصحة العامة أن تأمل حتقيقه
في ض��وء التحديات البيئية الهائلة والعراقيل
التي تعوق عملها؟ في الواقع هناك فرص كثيرة
للبحث واملمارسة نوقشت على املستويات العاملية
واإلقليمية .والبحوث التي أج��ري��ت ف��ي الوطن
العربي حول عدد من املواضيع اخلطيرة ما زالت
ن��ادرة وتعتبر الروابط بني الصحة والبيئة ذات
أهمية خاصة حيث ُيتو َّقع أن تعاني املنطقة العربية
عواقب تغير املناخ بشكل أشدّ .إن قدرات واستعداد
املجتمع والنظم الصحية احمللية لالستجابة
للتهديدات البيئية والظواهر املناخية بالغة الشدة
وميكن أن تشكل األساس لتدخالت مستقبلية .كما
أن تف ُهّم أوض��اع وق��درات ومم��ارس��ات مؤسسات
الصحة العامة واألطباء املمارسني من أجل استدامة
البيئة وحتدياتها هي تساؤالت بحثية مهمة .وميكن
لنتائج البحث أن تكون أدوات فعالة في أيدي
األط��راف الفاعلة في البيئة للدعوة إلى االهتمام
باألولويات في مختلف احملليات والبلدان واألقاليم
الفرعية.
وميكن أن تثبت املشاريع اإليضاحية التي تبينّ
فعالية األساليب املرتكزة على النظام البيئي
فائدة تشجيع احلكومات والضغط عليها عند
احلاجة من أجل تب ِّنيها على نطاق أوسع وحتى
على نطاق وطني .وقد تأكدت األهمية العاملية ملثل
هذه املشاريع بسبب ما ُوجد من أن بحوث الصحة
واستدامة البيئة في مجال تغ ّير املناخ على سبيل
املثال تر ّكز عاد ًة على األثر الصحي والسياسات
واالستراتيجيات املقت َرحة مع تشديد ضعيف
جدا ً على األمثلة وتنفيذ االستراتيجيات الفعلية.
ومي��ك��ن للصحة ال��ع��ام��ة م��ن خ�لال امل��ش��ارك��ات
املجتمعية والبحوث التشاركية أن تتعلم دروسا ً
مستفادة من اجلهود األهلية وأن تدعمها بواسطة
املجتمعات حلل املشكالت البيئية على املستوى
احمللي مع تشجيع االبتكار في مختلف املواقع.
املوجهة نحو الرعاية العالجية
إن النظم الصحية
َّ
في الوطن العربي غير مهيأة لالستجابة لتحديات
االستدامة البيئية وهذا يوفر حتمية أخرى لتغيير
النظام الصحي استنادا ً إلى منظور صحة السكان
بحيث ميكن تخفيف الكثير من اآلث��ار املرتبطة
بتغير املناخ في الصحة من خالل الصحة العامة
وعمل النظام الصحي مثل اللقاحات ومكافحة
نواقل املرض واالستعداد للكوارث
والترصد .وألن
ُّ
التدهور البيئي يؤثر في الفقراء والضعفاء أكثر
مما يؤثر في غيرهم فيمكن لهؤالء الناس أن يعانوا
نتائج صحية أكثر جورا ً وجسامة مما يش ّكل واجبا ً
املتوجه نحو حتقيق العدالة االجتماعية
آخر للعمل
ّ

م��ن أج��ل الصحة ال��ع��ام��ة في
ه��ذا النطاق .وميكن لصدقية
الصحة العامة امل��ع � ّززة من
خالل ممارسات مراعية لألرض
ومستدامة ضمن مؤسساتنا
الصحية أن تكون مفيدة في
زي���ادة ال��وع��ي الشعبي حول
إحلاح القضايا البيئية وتكلفة
التراخي عن العمل واملنافع
احملتملة للوقاية.
من الصعب التنبؤ كيف ميكن
للصحة العامة كقوة جماعية
أن تقدم مساهمة أقوى تتعدّى
توفير قدرة تقنية محدودة من
دون أن تصبح هي نفسها طرفا ً
فاعالً مهما ً يعمل إل��ى جانب
اآلخ��ري��ن ف��ي م��ج��ال البيئة.
وتنطوي ه��ذه العملية على
عملية حتويلية للصحة العامة
تقتضي أن يتأملها الباحثون
في الصحة العامة إضافة إلى
األك��ادمي��ي�ين وامل��م��ارس�ين في
مكانة البيئة ويضعوها في
ج��داول أعمالهم اخلاصة إلى
جانب القضايا الكثيرة األخرى
التي حتوز اهتمامهم والتشكيالت املؤسساتية
ال�لازم��ة لالستجابة للتحديات البيئية .فمثالً
ق��د تف ّكر مؤسسات الصحة العامة اجلامعية
بدمج استدامة البيئة في كل األنشطة ب��دالً من
تخصصها بقسم من أقسام الصحة البيئية.
أن
ّ
وهناك سؤال أكثر صعوبة يتعلق بتخفيف شدّة
التوترات املتأصلة بني حتسني صحة السكان التي
قد تستهلك امل��وارد وضمان استدامة البيئة في
سياقنا اإلقليمي .إن مثل هذا التأمل ميكن أن يؤدي
إلى حتديد ما يلزم لوضع إطار مؤسسي من أجل
العمل على القضايا البيئية املختلفة وتنشئة عدد
كبير من الباحثني واملمارسني لتنفيذ العمل وبناء
شراكات مع اجلهات الفاعلة األخرى.
خامتة

إن احلالة البيئية في الوطن العربي مرعبة مع
تهديدات هائلة تتعلق باالستدامة وه��ي تثير
ت��س��اؤالً ح��ول ال��ق��درة املستقبلية ل��دى سكان
املنطقة على البقاء قيد احلياة .وقد درسنا في
هذه الدراسة مختلف العوامل احملركة التي تؤثر
في تدهور البيئة فحدّدنا ثالثة منها رئيسية
هي :التطور السريع املرتبط بشكل خاص بتوافر
النفط واالستثمارات في مرحلة ما بعد االستقالل
والنمو السكاني وزي��ادة االستهالك والنزاعات.
وح�دّدن��ا ث�لاث عمليات أساسية تعمل العوامل
احملركة من خاللها وهي :استنفاد املوارد وندرتها
وتزايد النزعة االستهالكية والتخريب املرتبط
بالنزاعات.
كما بينا في مراجعتنا للظروف البيئية في املنطقة
التحديات املهمة في مجاالت ندرة املياه وإتاحة
املاء واإلصحاح واملوارد البرية والتن ّوع احليوي
وسبل العيش وجودة الهواء وغازات االحتباس
احل��راري وتدبير الفضالت الصلبة .إن للتدهور
البيئي ولندرة املوارد آثارا ً مهمة في سبل العيش
وف��ي الصحة العامة وق��د أ ُث��ب��ت ذل��ك م��ن خالل
النسبة املئوية للناجت احمللي اإلجمالي الذي هو
أعلى مبقدار  2-1.5مرة مما هو عليه في البلدان
الصناعية ومن خالل عبء امل��رض ال��ذي يراوح
بني  14باملئة «الكويت والبحرين» و 33باملئة
«موريتانيا» مثيرا ً مخاوف مهمة حول العدالة.
ويتع ّزز الفعل البيئي ببطء في املنطقة ويصبح
إطار السياسات العامة على نحو متزايد داعما ً
التخاذ إج��راءات أقوى لكنه يتعر َقل مبحدودية
التمويل وع��دم كفاية التعاون ب�ين القطاعات
ومحدودية التعاون اإلقليمي و ِقدَم اإلطار القانوني
وضعف االستراتيجيات في وضع األولويات .وقد
ظهرت أطراف فاعلة جديدة في مجال البيئة إضافة
إلى الدولة مثل املنظمات غير احلكومية ومع ذلك
بقي الفعل السياسي ضعيفا ً في مجال البيئة .إن
بلدانا ً قليلة فقط فيها أطراف تدعم زيادة املساحات
اخلضراء لكن الدعم العاملي للعمل البيئي يحمل
أمالً في هذا املجال .وقد راجعنا أمثلة عن البرامج
البيئية في مجاالت ندرة املياه ونوعيتها وإنقاص
امل��واد املستنفدة ل�ل�أوزون ومعاجلة الفضالت
الصلبة وأساليب مبتكرة للنظام البيئي ومع ذلك
فإن قياسات األداء البيئي للبلدان العربية تشير
إلى احلاجة إلى التحسني.

