8

دراسات

العدد ( )549االثنني  1مايو 2017

العولمة والتبدل المناخي أبرز المخاطر التي تهدد المستقبل

التدهور البيئي في الوطن العربي ..يتحدى استدامة الحياة
ال توجد منطقة في العالم في مأمن من التحديات
البيئية لكن تلك التي تواجه الوطن العربي هي
حتديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص فرغم أن
املنطقة غنية ببعض امل��وارد الطبيعية مثل النفط
والغاز لكنها تواجه عجزا ً خطيرا ً في موارد أخرى
كاملاء واألرض الزراعية الالزمة لدعم متطلبات
النمو .وعند األخذ بعني االعتبار سياق التحوالت
الدميغرافية املتوقعة والنمو السكاني والتدهور
البيئي في املاضي واحلاضر إضافة إلى أثر العوملة
والتبدل املناخي ف��إن ه��ذه العيوب تثير س��ؤاالً
خطيراً :هل ميكن للموارد البيئية أن تدعم حياة
األجيال القادمة في الوطن العربي؟ كثيرا ً ما ُيطرح
هذا السؤال على املستوى العاملي مرتبطا ً بانتشار
التدهور البيئي ونضوب املوارد وانقراض األنواع
والتبدل املناخي لكن املنطقة العربية قد تكون من
بني املناطق األولى في العالم التي تواجه السؤال
بشكل مباشر نتيجة لطبيعتها البيئية الفريدة.
    إنّ التحدي ال يتعلق مبجرد حتقيق التنمية
املستدامة وهو املفهوم الذي حظي باالهتمام العاملي
ألول مرة في جلنة برنتالند ثم الحقا ً في قمة األرض
في ريو دي جانيرو في عام  1992وبعد ذلك ش َّكل
جزءا ً من املرامي اإلمنائية لأللفية وهو يدور حول
البقاء والرخاء وج��ودة احلياة لنسبة كبيرة من
سكان املنطقة.
أوال :املقارب
ة
هناك ط��رق عديدة للتعاطي مع القضايا البيئية
ومقاربتها فمن املمكن النظر الى التدهور البيئي
على انه فشل في التنمية وعليه فقد يقارب من هذه
ال��زاوي��ة كما يتم التعاطي مع التحديات البيئية
بشكل متزايد على انها قضايا أمنية وهذا هو احلال
في األمن املائي بشكل خاص الذي ميكن أن يؤدي
الى صراعات وحروب في منطقة هي اصال منكوبة
بالعنف السياسيي سنركز في هذه الدراسة على
املشكالت واحمل����ددات وال��ع��واق��ب واالستجابات
واالث���ار البيئية في الصحة العامة وسنستخدم
االطار «( »DPSIRاحملركات  -الضغوط  -الدولة -
التأثير  -االستجابة» بتصرف مع ادراكنا لالنتقادات
والبدائل.
يرتكز حتليلنا على الوقائع االقليمية فالوطن العربي
ميلك صورة بيئية فريدة تعكس موارده الطبيعية
ومميزاته ومتيزه من مناطق أخرى في العالم وفي
الوقت نفسه فان املنطقة تضم تنوعاًبيئيا مهما مثل
تساقط الثلوج املوسمية على جبال لبنان واملغرب
ون��درة املياه في بلدان اخلليج وشمال الصحراء
االفريقية وان استعراض النظام البيئي على صعيد
املنطقة بكاملها يزود القارئ مبنظور أوسع ومع ذلك
فقد حاولنا استعراض املميزات البيئية املختلفة التي
تتمتع بها البلدان واالقاليم الفرعية املختلفة اضافة
الى عدد من التحديات البيئية التي تعكس احملركات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية املختلفة
املؤثرة.
وقبل املضي قدما ً هناك نقطتان بحاجة الى توضيح
النقطة األولى رغم اننا نركز هنا على الروابط بني
البيئة والصحة العامة فاننا ندرك أن منظورا أوسع
حول البيئة يجب ان يتجاوز املقاربة التي تتمحور
حول االنثروبولوجيا وندرك ان احملافظة على البيئة
هو نفسه أمر حيوي وهدف اخالقي ال يحتاج الى
مبرر والنقطة الثانية هي اننا نكرس االهتمام بالبيئة
«الطبيعية» اكثر من البيئة املبنية وأن البيئة املبنية
مثل االسكان والتعرض للملوثات والوصول الى
االصحاح ذات صلة وثيقة بالصحة العامة وحتظى
عادة باهتمام اكبر في البحوث واملمارسات املتعلقة
بالصحة العامة في املنطقة لكنها تتطلب مراجعة
مختصصة.
ثانيا :محركات التبدل والتدهور في البيئة

إن تقييم ال��ظ��روف البيئية ف��ي املنطقة العربية
وتأثيراتها في بحوث الصحة العامة وأعمالها
يتطلب تفهما جيدا ً حملركات تدهور البيئة اضافة الى
تلك التي تخلق فرصا ً لعمل ايجابي في مجال البيئة
والصحة العامة وأن احملركات املختلفة عبر املنطقة
تعكس ص��ورا ً سياسية واجتماعية واقتصادية
مختلفة في بلدان واقاليم فرعية مختلفة بل أكثر من
ذلك فان بعض احملركات الرئيسية مؤثرة وآثارها
تهم املنطقة.
في القرن املاضي والسيما في السنوات اخلمسني
املاضية عانت املنطقة تغيرات اقتصادية وثقافية

أو الفساد أو االستخدام من دون حتمل املسؤولية.
إن هذه العمليات متداخلة وهي تأخذ مجراها عبر
املنطقة ولو بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان
واألقاليم الفرعية .على سبيل املثال إن النزعة
االستهالكية املتزايدة سائدة في بلدان اخلليج بشكل
خاص وهي لديها بالفعل موارد طبيعية قليلة عدا
النفط والغاز بينما النزعة االستهالكية املتزايدة
في لبنان ُ
أضي َفت إلى حتديات االستخدام املفرط
املتسارع للموارد الطبيعية الوافرة واآلثار البيئية
للحروب الكثيرة والنزاع األهلي املتكرر.
ثالثاً :الظروف البيئية وحتديات االستدامة
والصحة العامة

وسياسية واجتماعية عميقة ،انعكست كلها في
زيادة الضغوط على البيئة ان تنامي اقتصاد النفط
وبخاصة منذ ازدهاره في سبعينات القرن العشرين
كان له اثر عميق في املنطقة بأكملها فقد حدث توافر
متزايد للموارد واالستثمارات في وقت كانت فيه
معظم البلدان الغنية بالنفط استخدمت عائدات
املوارد لتمويل مشاريع تنموية ضخمة اما تلك غير
املنتجة للنفط فقد اعتمدت على التحويالت النقدية
الى الوطن من العمال الذين يعملون في البلدان
النفطية التي بدورها قدمت املساعدات واالستثمارات
ودعمت املشاريع التنموية ايضا اضافة الى ذلك فان
املساعدات الدولية وسياسة احلرب الباردة قد ادت
دورا ً في هذا االمر مثل الدعم السوفياتي ملشروع السد
العالي الضخم في مصر وسد الفرات في سورية.
لكن التنمية السريعة التي تلت لم تكن مراعية
او صديقة للبيئة بشكل خاص فعلىسبيل املثال
ورغ��م ضعف القطاع الصناعي في املنطقة حاليا
فقد حتملت هذه املنطقة عبء الكثير من الصناعات
الكثيفة االستخدام للطاقة وخاصة تلك املتعلقة
بالبتروكيميائيات لم تعتبر الصناعات املعتمدة على
النفط والغاز والصناعات املرتبطة بهما مستدامة
بيئيا على امل��دى الطويل وبشكل مشابه ورغ��م ان
البلدان استثمرت بشدة في الزراعة فإن خيارات
االستثمارات التي اتبعتها لم تكن مستدامة على
املستوى البيئي ولم تكن تدار من اجل جلب االمن
الغذائي الى الوطن العربي.
لقد اسفرت زيادة الثروة وتوافر املزيد من املوارد
للبرامج االجتماعية والصحية عن حتسن متوسط
العمر املتوقع والنمو السكاني املتسارع والتحول
نحو امناط احلياة املرتكزة على االستهالك كل هذه
التغيرات مقرونة بثقافة عامة ضعيفة بحماية
البيئة كانت لها اثار بيئية ضخمة وكما في بقية
ارجاء العالم فقد اصبحت املدن محركات لدفع النمو
االقتصادي محدثة زي��ادة في ال��ق��رون الريفية -
احلضرية في الفرص والتحضر غير املسبوق الذي
ال يخضع للمراقبة الى درجة كبيرة األمر الذي ادى
الى الضغط على املوارد الطبيعية واملرافق البيئية.
«املاء االصحاح تدبير الفضالت الصلبة» وأدى الى
ظهور العشوائيات التي لم تكن معروفة سابقا في
الوطن العربي مع اثار مهمة في الصحة العامة فعلى
سبيل املثال يعيش  1.1مليون شخص تقريبا في
القاهرة «في مناطق غير آمنة» أو محفوفة باملخاطر.
وقد كان للصراعات في املنطقة «حروب احتالل نزاع
أهلي» اثار ضخمة في البيئة والصحة العامة حيث
ميكن للحرب ان تخرب النظم البيئية على سبيل
املثال أدت عمليات القصف االسرائيلي ملرفق لتخزين
امل��واد البتروكيميائية في حرب يوليو عام 2006
في لبنان الى تسرب نفطي ضخم في البحر االبيض
املتوسط وادى استخدام القنابل العنقودية الى
جعل الكثير من الغابات واملراعي في اجلنوب غير
امنة وال ميكن الوصول اليها غالبا كما ان التجفيف
املتعمد للمستنقعات اجلنوبية في العراق من قبل
نظام صدام حسني اثناء مطاردته للمتمردين بعد
حرب اخلليج االولى احدث دمارا هائال حلق بالنظام
البيئي الثمني والهش ناهيك باستخدام اليورانيوم
املنضب من قبل القوات االميركية في احلرب نفسها
الذي ادى الى تلوث اشعاعي دائم بتعميم اكثر ان

احلروب االهلية في العراق ولبنان أدت إلى تدهور
البيئات احلضرية وغ ّيرتها بشدّة في الكثير من
املدن املصابة ويأتي ذلك جزئيا ً نتيجة األولويات
التي أعطيت لألمن على حساب اعتبارات أخرى .وما
ِّ
حتطم
ميكن أن يكون أكثر ضررا ً هو الطريقة التي
فيها النزاعات قدرة البلدان على وضع األولويات
والتخطيط بشكل استراتيجي حيث تستهلَك املوارد
لتلبية الطوارئ الصحية واالقتصادية واالجتماعية
في حني يتفاقم تدهور البيئة األمر الذي يزيد العبء
االقتصادي االجتماعي اإلجمالي.
وفي حني أ َ ْملَت ديناميات املنطقة أمناطا ً نوعية من
تدهور البيئة فإن احملركات العاملية ميكن أن يكون
لها القدر نفسه من األهمية إذ إن األمن��اط الدولية
للتجارة والصناعة ومتطلبات الطاقة وإمداداتها
والتلوث الواسع النطاق مثل االحترار العاملي هي
محدّدات مهمة للديناميات البيئية في املنطقة .فقد
كان لالحترار العاملي عواقب رهيبة بخاصة في هذا
اجلزء القاحل واجلاف من العالم .ومن ناحية أخرى
فإن تنامي الضمير العاملي املهتم بالتهديدات التي
تواجهها استدامة البيئة وضغط الوكاالت الدولية
من أجل جلب االنتباه إلى هذه التهديدات تظهر حاليا ً
على استحياء في املناقشات اإلقليمية.
إن الكثير مم��ا يحدث للبيئة يتعلق مب��ن ميتلك
القدرة على التأثير في السياسات البيئية ويؤثر
في املمارسات على أرض الواقع وبشكل خاص في
عصر هيمنة اإلطار االقتصادي لليبرالية اجلديدة .
فيمكن للسياسات أن تس ِهّل أو تخ ِّفف أثر احمل ِّركات
والعمليات البيئية املختلفة لكن البيئة لم حتظ
مبكانة مرموقة في البرامج السياسية وبالتالي لم
حتظ بها في السياسة العامة.
ل��ذا ف��إن امليزانيات املخصصة حلماية البيئة في
املنطقة لم تتجاوز  ٪ 1من الناجت احمللي اإلجمالي في
أفضل احلاالت بل أكثر من ذلك فإن الوكاالت البيئية
املوجودة ذات فعالية محدودة وليس لديها تفويض
إلصدار التشريعات .وبوسعنا أن نقول إن التركيز
على النمو االقتصادي
وتأثير املصالح اخلاصة قد ّ
أخرا النهضة البيئية عند
احلكومات العربية لكن هناك عالمات على أن الوضع
ميكن أن يتغير.
إن التداخل املع ّقد للمح ِّركات املختلفة التي ُبحثت
آنفا ً يجعل من الصعب جدا ً بل رمبا من املستحيل
عزل وجتسيد تأثير أي محرك أو مجموعة محركات
في احلالة البيئية وهذا مجال مهم للبحوث البيئية
مستقبالً .مع ذل��ك ومهما كانت احملركات مؤثرة
ميكننا متييز ثالث عمليات رئيسية أ ّثرت فيها تلك
احملركات بيئيا ً وس��وف تستمر في التأثير وهذه
العمليات تتضمن ما يلي:
 -1نضوب امل���وارد وندرتها وه��ي ع���اد ًة بسبب
االستغالل املفرط للموارد الطبيعية األم��ر الذي
يذ ّكرنا باألمناط املوجودة في البلدان املتوسطة
واملنخفضة الدخل والتي تزداد سوءا ً بتأثير تغ ّير
املناخ العاملي.
 - 2تزايد النزعة االستهالكية ويذ ّكرنا ذلك باألمناط
املوجودة في البلدان املرتفعة الدخل مع تطور مفرط
وتزايد استخدام الطاقة وامل��وارد وتدهور البيئة
التالي لذلك.
 - 3خراب وتدهور البيئة املباشر املرتبط بالنزاعات

نقدم هنا مراجعة محدودة للظروف البيئية ونحيل
القارئ على تقارير حديثة شاملة اعتمدت عليها هذه
املراجعة بشدّة:
 - 1ندرة املياه واحلصول على املياه واإلصحاح
تعتبر ندرة املياه َملْ َمحا ً بيئيا ً مم ِّيزا ً للمنطقة فقد أدت
عوامل مختلفة إلى نقص في حصة الفرد السنوية من
املاء املتجدّد العذب من  3500م  3في عام  1960إلى
 1000م  3حاليا ً «مقا َرنة باملتوسط العاملي املقدر بـ
 7240م  »3وهو مستوى ُيعبر عن فقر مائي وسوف
ينخفض أكثر من ذلك ليصل إلى  740م  3بحلول عام
 2015وإلى  550م  3في عام  2050وهناك خمسة
بلدان فقط هي السودان وسورية والعراق واملغرب
ولبنان لديها موارد مائية عذبة كافية للتوسع في
شحاً.
الزراعة بينما تعاني بقية املنطقة ّ
وقد أحسنت بعض البلدان وخصوصا ً مصر وسوريا
في إعادة استعمال مياه الصرف الصحي ففي حني
استعملت مصر  5228مليون م  3في عام 1999
استعملت سورية  1200مليون م . 3وتعتمد دول
مجلس التعاون اخلليجي على محطات حتلية لتأمني
 ٪ 79من حاجاتها من املاء العذب بعد أن كانت ٪ 65
في عام .2000
ت���زداد ه��ذه النسبة امل��ئ��وي��ة م��ع زي���ادة احلاجة
مس ّببة تنامي االهتمامات املتعلقة بالطاقةوالبيئة
واالقتصاد .ومن السهولة تف ُهّم اآلثار األمنية املترتبة
على ن��درة املياه إذا علمنا أن  ٪ 81من اإلم��دادات
اإلقليمية تأتي من مصادر سطحية وأن  ٪66من
هذه املصادر هي أنهار تنبع من خارج املنطقة وأنها
غير مغطاة مبعاهدات دائمة تضمن تشاركا ً عادالً في
املوارد .إن هذه احلالة تضع املنطقة العربية ضمن
املناطق األقل أمنا ً مائيا ً في العالم.
كما أن إنتاج ال��غ��ذاء ميثل حتديا ً خاصا ً لكل من
إدارتي املوارد املائية والبرية إذ تستهلك الزراعة 88
 ٪من املاء مع أن اإلنتاجية محدودة ال تسمح للمنطقة
بالوصول إلى األمن الغذائي .وإن احلصول اآلمن
على املاء واإلصحاح ما زال يش ّكل حتديا ً الشكل الرقم
فحوالي  83مليون شخص يفتقدون طرق احلصول
اآلمن على املاء لكن هذه املعدالت أظهرت ٪ 86.7
لسكان احلضر و  ٪ 82لسكان «حتسنا ً متفاوتا ً بني
عامي  ١٩٩٠و  .»2002وإن نحو  96مليون شخص
يفتقدون إصحاحا ً مالئما ً يعيش معظمهم في بلدان
منخفضة الدخل أو بني احملرومني في البلدان األغنى.
وإذا لم تعالج هذه املشكالت فإن معدالت احلصول
على اإلصحاح سوف تستمر باالنحدار في املستقبل
مع آثار عميقة في الصحة العامة .والعافية والعدالة
واإلجناز االقتصادي.
 - 2املوارد األرضية

هناك نحو  ٪ 90من األراض��ي في املنطقة العربية
قاحلة مع معدل هطول أمطارسنوي أقل من  250مم
«املجال  500 - 50مم» .وقد ش ّكلت عوامل مختلفة
تتضمن النمو السكاني والسياسات االقتصادية
وتبدل العادات االستهالكية ضغوطا ً هائلة على
األرض في السنوات اخلمس والعشرين املاضية
التي أدت مقرونة بتأثيرات االحترار العاملي إلى
تردّي ٪ 68.4 .من إجمالي األراضي «.»21
ويعزى نحو  ٪ 98من التردّي إلى أنشطة بشرية.
وتشكل األراضي املنتجة للغذاء  ٪ 14.1منها 5.1
 ٪جاهزة للزراعة «املتوسط العاملي  »٪ 11.5وهذا
ميثل تراجعا ً بنحو  ٪ 82عما كانت عليه عام 1980
 .كما أن التردّي شديد بشكل مماثل في أراضي الرعي
الضعيفة التي متثل  ٪ 33من املساحة اإلجمالية في
الوطن العربي .إن عوامل مختلفة مبا فيها احلراثة
والرعي املفرط قد أثرت في هذه النظم البيئية مؤدية
إلى تدهور التربة وتصحرها فقد انخفضت حصة
الفرد من أراضي الرعي مبقدار  ٪33بني عامي 1980

