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آثـار الضغـوط الدميوغرافيـة يف اسـتدامة املـوارد
 تحليـل مـن منظـور:الطبيعيـة يف املنطقـة العربيـة
بين األجيـال-اإلنصـاف ما
The Effects of Demographic Pressures on the Sustainability of
Natural Resources in the Arab Region: An Intergenerational
Equity Analysis
 تبحث هذه الدراسة يف إشكالية العالقة بني دينامية التحوالت الدميوغرافية واستنزاف:ملخص
ً
بأن التّحوالت
 وتقدم،بني األجيال-املوارد الطبيعية من منظور اإلنصاف ما
ّ دليل لدعم الرأي القائل
العقود القليلة املاضية خلقت
ُ الدميوغرافية العميقة التي شهدتها املنطقة العربية خالل
ً
 واألهمية الحيوية لتطور املجتمع،شديدا عىل املوارد الطبيعية ذات ال ُبعد االسرتاتيجي
ضغطا
ً
مدعوة أكرث من أي وقت مىض
العربية
الدول
أن
إىل
الدراسة
وتخلص
.والطاقة
املياه
وخاصة
ّ
ّ
 بالتأكيد رصاحة عىل حقوق األجيال املقبلة،إىل تجاوز نقائص النّامذج التنموية املعتمدة
 اعتامد مقاربة شمولية، من بني أمور أخرى، ويتطلب ذلك.ووضع آليات عملية وعاجلة لضامنها
 وتأخذ يف االعتبار التّجارب الدولية،واسترشافية تستحرض األبعاد االقتصادية والبيئية والقانونية
.أيضا
ً  وخصوصيات املجتمع العريب،النّاجحة
بني- اإلنصاف ما، املنطقة العربية، املوارد الطبيعية، التحوالت الدميوغرافية:كلامت مفتاحية
. االستدامة والولوج املنصف،األجيال
Abstract: This study, from an intergenerational equity perspective, focuses on the
problematic relationship between the dynamics of demographic transformations and
natural resources depletion. Profound demographic shifts in the Arab region during recent
decades have exerted great pressure on strategic natural resources of vital importance for
the development of society, especially water and energy. Arab countries are called more
than ever to overcome the deficiencies of the adopted development models, by explicitly
affirming the rights of future generations and establishing practical and urgent mechanisms
to guarantee them. This requires the adoption of a holistic and forward-looking approach
that evokes the economic, environmental and legal dimensions, and considers successful
international experiences, as well as the particularities of Arab society as well.
Keywords: Demographic Transition, Natural Resources, The Arab Region, Intergenerational
Equity, Sustainability and Equitable Access.
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مقدمة
منذ بداية سبعينيات القرن العرشين ،اقرتن االستغالل املتزايد للموارد الطبيعية يف املنطقة العربية بنوعني
من ّ
الظواهر؛ فمن ناحيةَ ،تراجع املخزون إىل مستويات ُمقلقة وغري قابلة لالسرتجاع؛ ومن ناحية أخرى ،تم
تسجيل زيادة غري مسبوقة يف انبعاثات الغازات الدفيئة ،ويف مقدمتها غاز ثاين أوكسيد الكربون .وقد ساهمت
التحوالت الدميوغرافية التي شهدتها املجتمعات العربية ،مبا فيها النمو السكاين املطرد ،وكذا انعدام رؤية
السليمة.
سياسية شاملة ترتكز عىل التنمية املستدامة واحرتام حقوق األجيال املقبلة ،يف هذه الوضعية غري ّ
ومن هذا املنطلق ،كان لِزا ًما طرح إشكالية ال ّنظر يف مدى وجود تقاطعات أو ترابطات بني دينامية
وحركية ال ّتحوالت الدميوغرافية يف املنطقة العربية ،وزيادة الضّ غوط واإلكراهات عىل املوارد ّ
الطبيعية
من جهة ،وإشكالية ضامن االستدامة الجيلية((( ،وخلق مرونة يف انتقال هذه املوارد التي تتحمل التغريات
يف اإلجهاد مع بقائها منتجة من جهة أخرى؛ إضاف ًة إىل ال ّتشديد عىل مقاربة املدى البعيد((( يف تدبري
ثم تحويل جسامة املخاطر
وإدارة االستدامة كمتالزمة أساسية ألجل استمرار حياة العنرص البرشي ،ومن ّ
املحدقة بتدهور واندثار املوارد الطبيعية إىل فرص وإمكانات حقيقية قابلة لل ّتحقق.
ومن شأن فشل تحقيق مرشوع االستدامة وتفعيل مقاربة املدى البعيد للموارد الطبيعية إثار ُة مخاوف
وتوجساته بشأن مصريه يف سياق وجود تغريات حادة يف املناخ (الجفاف ،الفيضانات ،األعاصري،
اإلنسان ّ
التلوث ،موجات الح ّر الشّ ديد) ،وردود فعل مستجدة يف ّ
الطبيعة (املجاعة ،الفريوسات  ...إلخ) .فأفعال
اإلنسان يف ّ
الطبيعة لها تأثريات مبارشة وقد تكون ُمدمرة للمحيط الحيوي ،كفقدان التنوع البيولوجي،
وتراجع مخزون املوارد الطبيعية ،وانتشار التصحر ،واختالل حياة ال ّنبات والوحيش .فاالستدامة ال تنطلق
ثم
من الحارض ،بل هي ال ّرابط وال ّناظم للعالقات بني األجيال يف املايض والحارض واملستقبل البعيد؛ ومن ّ
ُيطرح سؤال محركات هذا ال ّرابط (اإلنساين) بني األجيال.
التابطات /أو التقاطعات ليس جدي ًدا يف حقل العلوم االجتامعية بصفة
صحيح أنّ البحث يف هذه ّ
عامة؛ حيث نالت املسألة الدميوغرافية وارتباطها باملوارد الطبيعية اهتام ًما كب ًريا لدى ال ّدارسني املهتمني
 1تستهدف االستدامة "ضامن حاجات الجيل الحايل ،دون اإلرضار بحاجات األجيال القادمة .وهذا يتضمن بالرضورة تأكيدًا ملبدأ اإلنصاف بني
األجيال .واملقصود بتتابع احتياجات األجيال وتداخلها بصورة متوازنة ومستمرة ال ينحرص يف إطار ما ينقل من تراكم الرثوات اإلنتاجية ،إمنا يشري
كذلك إىل مستوى معني من التنمية البرشية ،فاملستهدف من االستدامة هو فرص الناس املتضمنة حرية مامرساتهم قدراتهم األساسية"ُ .ينظر :باسل
البستاين ،جدلية نهج التنمية البرشية املستدامة :منابع التكوين وموانع التمكني (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص .67-66
 2انطال ًقا من مقاربة املدى البعيد ،يوجه بعض الباحثني نقدًا إىل التمثيلية السياسية التي ترتكز عىل املدى القصري؛ فالبرشية يجب أن
تنتقل إىل االهتامم بالقضايا البيئية التي تتميز بخصائص ترتبط بالفضاء واملجال وليست قضايا محلية ،وعدم مرئيتها كطبقة األوزون ،وفقدان
التنوع البيولوجي ،كام تتميز بالفجائيةُ .ينظر:
Dominique Bourg & Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique: Le citoyen, le savant et le politique (Paris:
Seuil, 2010), pp. 10-13.
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بالعلوم القانونية والعلوم االقتصادية والجغرافيا وعلم السكان وما إىل ذلك ،غري أنّ معظم األبحاث
املنجزة استندت إىل مقاربات أحادية ال ّتخصص .ومن هنا ،ارتأينا من خالل هذه الدراسة االعتامد عىل
مقاربة اإلنصاف ما-بني األجيال ( ،((()Intergenerational Equityيف إطا ٍر تكاميل بني ما هو قانوين
وما هو اقتصادي.
تبي من خالل هذا املنظور أنّ استدامة املوارد الطبيعية يف خطر داهم ،وأنّ للنمو االقتصادي حدو ًدا
وقد ّ
ال ميكن ّ
تخطيها أو تجاوزها بغية تلبية احتياجات األجيال املقبلة .وانسجا ًما مع منظور اإلنصاف ما-بني
األجيال ،برزت أهمية ال ّرقابة عىل ال ّتلوث وحامية املوارد ّ
الطبيعية من ال ّدمار واالستنزاف ،ومحاولة الح ّد
من الالمساواة وال ّتمييز يف الولوج إليها؛ فال ّتفاوت يف الولوج إىل املوارد الطبيعية ع ّمق وضع عدم األمن
الغذايئ وفاقم الفقر والهشاشة والعوز؛ ما أ ّدى إىل ظهور نزاعات من نوع "جديد" ألجل السيطرة عليها.
تم ال ّتشديد عىل عنرصي القدرة وال ّتمكني قصد تقليص الفوارق املجالية والوصول إىل
وإزاء هذا الوضعّ ،
املوارد بإنصاف (بني املنتفعني).
بيد أنّ ال ّتفاوتات تبقى حاسمة يف املنطقة العربية عند األخذ يف االعتبار مستويات االستدامة البيئية،
ومدى خطورة ذلك عىل االستهالك والهدر الغذايئ .ولذلك تقرتح الدراسة أهمية االنتقال إىل االستدامة
املجتمعية لتحليل ال ّتفاعالت (الحقيقية) بني البيئة واالقتصاد واملجتمع.
تتح ّدد اإلشكالية األساسية للدراسة يف تحليل تأثري التقاطعات /الرتابطات املوجودة بني دينامية الضغوط
الدميوغرافية املتسارعة ،ومستويات استدامة املوارد الطبيعية يف املنطقة العربية من منظور اإلنصاف
ما-بني األجيال .وألجل معالجة هذه اإلشكالية ،اعتمدنا عىل املنهج ال ّتحلييل املقارن الذي يهتم بتفكيك
ّ
الظاهرة ودراسة أجزائها املختلفة ،والبحث عن أسبابها وتجلياتها.
وقد قمنا بتنظيم ورقتنا البحثية ال ّتحليلية يف مبحثني متكاملني يف املضمون .يتناول املبحث األول
استدامة الحياة اآلمنة لألجيال املقبلة يف ّ
ظل الضغوط الدميوغرافية والضّ غط عىل املوارد الطبيعية.
وخصص املبحث الثاين للتحوالت الدميوغرافية والحفاظ عىل املوارد الطبيعية لفائدة األجيال العربية
املقبلة .ويف األخري ،تناقش الخامتة أبعاد النتائج املنبثقة من الدراسة ،وتقدم مقرتحات لغرض صياغة
اسرتاتيجيات أكرث مالمئة مت ّكن الدول العربية من استغالل أمثل ملواردها ّ
الطبيعية.
 3تتجاذب نظرية اإلنصاف ما-بني األجيال مقاربات متعددة كاملقاربة االشرتاكية واملقاربة الليربالية واملقاربة الدينية؛ ويرتبط مفهوم
اإلنصاف بالفلسفة والدين وعلم االجتامع والفلسفة والقانون واألخالق واالقتصاد وعلم السياسة وحقوق اإلنسان  ...إلخ .وتتعدد املسؤوليات
واالسرتاتيجيات والفاعلون يف تناول مفهوم اإلنصاف وارتباط ذلك بالدراسات املستقبلية وقضايا االستدامة والعقد االجتامعي .للتفصيلُ ،ينظر:
الحسني شكراين ،حقوق األجيال املقبلة باإلشارة إىل األوضاع العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2018 ،
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ظل التّحوالت
أول :استدامة الحياة اآلمنة لألجيال املقبلة يف ّ
ً
الدميوغرافية والضّ غط عىل املوارد الطبيعية
 .1أوجه العالقة بني التحوالت الدميوغرافية واستدامة املوارد الطبيعية
أ -زيادة الضغط عىل استغالل املوارد الطبيعية

ي ّتفق العديد من الفالسفة واملفكرين االقتصاديني عىل أنه كلام زاد معدل النمو السكاين يف دولة ما،
زادت نسبة استهالك املوارد الطبيعية ،وتقلص النمو االقتصادي املستدام؛ أي إنّ نصيب األجيال املقبلة
من هذه املوارد ،وخاصة يف شكلها الناضب ،سيتأثر عىل نح ٍو سلبي .وقد نوقشت هذه الفكرة أول
م ّرة يف كتابات الفالسفة القدامى الذين ح ّذروا من أنّ عدم توسيع املساحات املزروعة بوترية مت ّكن من
مواكبة النمو السكاين الرسيع قد يؤدي إىل اكتظاظ سكاين كبري وارتفاع مستوى الفقر((( .كام أنّ املذاهب
فست انتشار الفقر واملعاناة
املسيحية يف القرون الوسطى ،بغض النظر عن نظرتها األخالقية إىل األمورّ ،
يف بعض املجتمعات بالنمو املفرط للسكان ،وش ّددت عىل أنّ آليات الطبيعة من شأنها إعادة ال ّتوازن بني
السكان واملوارد من خالل الحروب واملجاعات وانتشار األوبئة(((.
ويف القرن الثامن عرش ،ساهم بعض االقتصاديني املنتمني إىل املدرسة التجارية ،من أمثال ريتشارد
كانتيلون ( ،)1734-1680أو املدرسة الكالسيكية ،من أمثال توماس مالتوس ( ،)1834-1766يف ال ّنقاش
الدائر بشأن العالقة بني السكان واستغالل املوارد .ففي كتابه بحث يف طبيعة التجارة بصفة عامة
الصادر سنة  ،(((1755يرى كانتيلون أنّ قدرة ّأي بلد عىل احتامل عدد معني من السكان تتوقف عىل
مدى إنتاجية األرايض ،وأنّ أسباب الحروب التي تحدث من وقت آلخر ترجع باألساس إىل الضغط
السكاين عىل املوارد ،حيث تساعد عىل إعادة التناسب بني عدد السكان ورضورات الحياة((( .ويف نظريته
ال ّتشاؤمية حول التكاثر السكاين ،يرى مالتوس يف كتابه مقالة عن مبدأ السكان الصادر سنة  (((1798أنّ
تتم وفق متوالية هندسية ،يف الوقت الذي تتم فيه قدرة ازدياد موارد العيش
ُقدرة السكان عىل التكاثر ّ
 4منظمة األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،تقرير موجز عن رصد السكان يف عام  :2001السكان والبيئة والتنمية
(نيويورك ،)2001/4/6-2 :ص .61
 5املرجع نفسه.
6 Richard Cantillon, An Essay on Economic Theory (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2010 [1755]).
 7رمزي زيك ،املشكلة السكانية وخرافة املالتوسية الجديدة ،سلسلة عامل املعرفة ( 84الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،)1984ص .22
8 Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, Geoffery Gilbert (ed. & intro.) (New York: Oxford
University Press, 1993 [1798]).
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وفق متوالية حسابية .وعىل هذا األساس ،فإنّ أعداد السكان ستتضاعف كل  25سنة ،وستستمر بالزيادة
إىل ما ال نهاية ما مل تتدخل موانع تدفع إىل التقليل من نسبة التزايد السكاين لتعادل نسبة إنتاج املوارد
املعيشية((( .وقد خلص مالتوس إىل أنّ "مشكالت الجوع والبطالة والفقر وسوء أحوال الصحة العامة
وانتشار ال ّرذيلة وفساد األخالق إمنا هي مشكالت حتمية ال ذنب ألحد فيها؛ فهي ترجع إىل مفعول هذا
القانون األبدي الذي يعمل يف كل زمان ومكان ويف كل ّ
الظروف التي ميكن أن يعيش فيها اإلنسان"(.((1
وقد ساهم انتشار املجاعة وسوء التغذية يف بعض مناطق العامل يف ستينيات القرن املايض يف إحياء
الفكر املالتويس من خالل الرتكيز عىل خطر "االنفجار السكاين" وصعوبة توفري املوارد الغذائية لس ّد
احتياجات السكان .و ُيص َّنف "نادي روما" الذي أنشئ سنة  1968عىل أنه أحد تجليات هذا الفكر
املالتويس الجديد .ففي أول تقرير له تحت عنوان "حدود النمو" ،دافع هذا ال ّنادي الذي يهتم بقضايا
التنمية عن فكرة مفادها أنّ النمو االقتصادي ال ميكن أن يستمر إىل أجل غري مسمى بسبب نفاد املوارد
الطبيعة املتاحة الناتج من ضغط الزيادة السكانية .وللحيلولة دون ذلك ،اقرتح مع ّدو هذا التقرير
إبطاء النمو السكاين من خالل وضع إجراءات وترشيعات سكانية من شأنها أن تعيد التوازن بني منو
السكان وتدهور املوارد(.((1
مقال ً
ويف االتجاه نفسه ،نرش الباحث األمرييك جاك غولدستون سنة ً 2010
مهم استعاد عنوان الكتاب
الشهري للبيولوجي بول إيرليش القنبلة السكانية الصادر سنة  ،((1(1968وعنوانه "القنبلة السكانية
ستغي وجه العامل"( ،((1وأكد فيه أنّ األمن الغذايئ العاملي يف
الجديدة :التحوالت األربعة الرئيسة التي ّ
املستقبل لن يرتبط بحجم سكان العامل فحسب ،وإمنا بالرتكيبة السكانية أيضً ا .ومن بني التغريات التي
ش ّدد عليها الباحث الزيادة يف نسبة الساكنة الحرضية يف املناطق األكرث فق ًرا يف العامل ،مع ما يرتتّب عىل
ذلك من مشكالت عمرانية واجتامعية وبيئية( .((1ويف الوقت نفسه ،أ ّكد الباحث أنّ العامل استطاع تجاوز
صدمات املجاعة املرتبطة باالنفجار الدميوغرايف ،التي تن ّبأ بها بعض الباحثني بفضل الثورة الخرضاء وما
رافقها من زيادة يف اإلنتاجية الزراعية(.((1
9 Thomas R. Malthus, "An Essay on the Principle of Population [1798]," in: E. A. Wrigley & David Souden (eds.), The
Works of Thomas Robert Malthus (London: Pickering/ Chatto Publishers, 1986).
 10مذكور يف :زيك ،ص .26
11 Donella Meadows et al., The Limits to Growth (New York: Universe books, 1972).
12 Paul R. Ehrlich, The Population Bomb (New York: Ballantine Books, 1968).
13 Jack A. Goldstone, "The New Population Bomb: The Four Megatrends that Will Change the World," Foreign
Affairs, vol. 89, no. 1 (January/ February 2010).
14 Ibid., pp. 28-29.
15 Ibid., pp. 31-39.
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ويرى أنصار املدرسة املؤسسية ،مثل كوتز رشيرب وكيفن كليفر ،أنّ النمو السكاين الرسيع يف العديد من
املؤسسات غري الرسمية ،وأعاق تطور حقوق امللكية الحديثة التي من شأنها
مناطق العامل أ ّثر سلب ًيا يف ّ
رفع اإلنتاج الزراعي؛ كام أ ّثر سلب ًيا يف التوازنات اإليكولوجية الهشة يف ظل عدم التحديد املحكم مللكية
األرايض( .((1ويف االتجاه نفسه تقري ًبا ،يرى أمارتيا سن أنّ النمو السكاين يعترب ً
عامل مساع ًدا يف التدهور
يتم حرمان غالبية
البيئي ،مع العلم أنّ السبب الرئيس هو طبيعة الهيكل املؤسيس للمجتمع ،حيث ّ
السكان من بعض حقوقهم األساسية(.((1
ب -التّمييز والالمساواة يف الولوج إىل املوارد الطبيعية

ُسع عوملة االقتصاد االعتامد املتبادل لألنظمة اإليكولوجية العاملية؛ وهو ما يطرح إشكاالت استعامل
تَ ّ
املوارد العامة الكونية .ولذلك يطرح موضوع تنظيم الولوج إىل املوارد واستعاملها ملصلحة الجيل الحايل
والساكنة (املحلية) املعنية بهذه املوارد .ذلك أنّ ال ّتفاوتات يف الولوج
واملقبل ،وألجل إرشاك الدول ّ
إىل املوارد (األرض ،واملاء ،والشّ غل  ...إلخ) تُعيد إنتاج عدم األمن الغذايئ والفقر؛ وتع ّزز هذه القضايا
(وغريها) الهشاشة واإلقصاء ،وتؤدي إىل بروز نزاعات من نوع جديد( .((1يف حني أنه من املمكن تفادي
اندثار املوارد ّ
الطبيعية عن طريق تطوير اسرتاتيجيات اقتصادية تنموية ناجعة ،تضمن االستدامة من
دون اإلرضار بالبيئة وبرفاهية األجيال املقبلة .فالتنمية يجب أن تكون كمية مبعنى تعزيز اإلنتاج
االقتصادي ،وأن تكون نوعي ًة بتحسني ّ
الظروف املعيشية مع صيانة البيئة( .((1لكن نرى أهمية ال ّتوازي
بني التنمية الكمية والنوعية؛ وضامن الولوج العادل إىل املوارد وتقليص الفجوة املجالية فـي توزيعها.
فحاالت اإلجهاد البيئي تنشأ من عدم ال ّتوازن بني ما يستهلكه الناس وما ميكن لل ّنظم الطبيعية أن توفره.
أساسا يف االستخدام وال َهدر(((2؛ إذ إنّ  20فــي املئة من سكان
ويتمثل تأثري البرش يف املحيط الحيوي ً
العامل يستهلكون  80فـــي املئة من املوارد الطبيعية .وبتعبري آخر ،يساهم  20فـي املئة من سكان العامل
فـــي ال ّتدهور املستدام للموارد الطبيعية (.((2()Sustainable Degrowth
16 Kevin Cleaver & Gotz Schreiber, Reversing the Spiral: The Population, Agriculture and Environment Nexus in
Sub-Saharan Africa (Washington D.C.: World Bank, 1994).
17 Amartya Sen, Un nouveau modèle économique: Développement, justice, liberté, 2ème ed. (Paris: Ed. Odile Jacob, 2003).
18 Said Alhayane, "Sécurité alimentaire et politique agricole au Maroc," Doctorat en Droit Public et Sciences Politiques,
Université Cadi Ayyad de Marrakech (2017), p. 14.
19 Mohamed Rabie, A Theory of Sustainable Sociocultural and Economic Development (Verlag: Palgrave Macmillan,
2016), pp. 7-8.
 20لجنة إدارة شؤون املجتمع العاملي ،جريان يف عامل واحد ،ترجمة مجموعة من املرتجمني ،مراجعة عبد السالم رضوان ،سلسلة عامل
املعرفة ( 201الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1995 ،ص .165
21 Rabie, p. 22.
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وألجل تجاوز التمييز يف الولوج إىل املوارد ،مع الحرص عىل ضامن عدم مفاقمة ولوج فئات جديدة إلجهاد
املوارد الطبيعية ،ينبغي البدء من حيث إدماج مفهوم االستدامة املجتمعية ،وليس فقط مفهوم االستدامة
ضمن منظور السياسات العامة .لذلك يركز الفهم السوسيولوجـــي عىل االستدامة االجتامعية( ((2الذي
يتطلب تحليل التفاعالت القامئة بني املستويات الثالثة :البيئة ،واالقتصاد ،واملجتمع .فلصياغة مفهوم
إجرايئ لالستدامة االجتامعية ،ال يجب االهتامم بآثار الخيارات االقتصادية عىل املستوى االجتامعي
فحسب ،بل النظر أيضً ا يف الخيارات االجتامعية وتداعياتها عىل مستوى البناء االجتامعي للمجتمع ك ّله.
 .2مقاربات اإلنصاف ما-بني األجيال يف عالقتها باالستدامة
أ -املقاربة الفلسفية

ال تستند مقاربات اإلنصاف إىل األخالق والعدالة فقط(((2؛ فاإلنصاف هو انعكاس ملفاهيم العدالة
ّ
والشعية أيضً ا( .((2واستنزاف املوارد ال ّناضبة ،وتلويث األرض ،فيهام ظلم لألجيال املقبلة وخطر محتوم
منقوصا ما مل يشمل ُبعد "تحقيق العدالة بني األجيال"؛
يف العيش الكريم( .((2ولذلك يبقى مفهوم العدالة
ً
بتغي املناخ؛ إذ تتجىل أزمة اإلنسان
ومن أوضح األمثلة عىل اإلخالل بهذا البعد من العدالة ما يتعلق ّ
بالطبيعة فـي مدى ّ
ّ
الظلم الذي من شأنه أن يلحق األجيال املقبلة ،وفــي إمكانية ضياع ح ّقها من املوارد
الطبيعية والبيئية املحدودة( .((2ولذا فإنّ الخطاب البيئي ينتقد فلسفة الفعل الفردي الليربالية ّ
والطاغية
ويؤسس لواجب الفعل بصفته مسؤولية مشرتكة لألفراد والجامعات.
فــي العقالنية ال ّربحيةّ ،
وبحسب محبوب الحق ،إنّ ما يجب استدامته هو الحياة اإلنسانية ،والبيئة الطبيعية هي وسيلة
لالستدامة وليست غاية( .((2لذلك عىل ّ
كل جيل مقابلة احتياجاته من دون أن يرتتّب عليها ديون
ال يستطيع الوفاء مبقابلتها؛ مبعنى تفادي تراكم ال ّديون البيئية (تل ّوث البيئة واستنفاد املوارد الطبيعية)،
 22عبد الله القرطبي" ،فـي سبيل الفهم السوسيولوجي لألسس العلمية والرهانات املجتمعية للتنمية املستدامة" ،يف :أحمد عيل سامل
[وآخرون] ،شكراين الحسني وعبد الرحيم خالص (إرشاف وتنسيق) ،اإلنسان والبيئة :مقاربات فكرية واجتامعية واقتصادية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)2017 ،ص .137-136
23 Daniel Bodansky, Jutta Brunnée & Ellen Hey (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law
(Oxford and New York: Oxford University Press, 2007), p. 662.
24 Thomas Schoenbaum, "Fairness in International Law and Institutions," The Cambridge Law Journal, vol. 58, no. 1
(March 1999), p. 229.
 25الظلم يف العامل العريب والطريق إىل العدل (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2018 ،ص .50
 26عبد الحميد العبيدي" ،محاولة يف فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع مسار نقد الحداثة" ،عمران ،مج  ،8العدد ( 31شتاء  ،)2020ص .118
 27عيل عبد القادر عيل" ،مالحظات استكشافية حول النمو املستدام والتنمية فـي الدول العربية" ،عمران ،مج  ،1العدد ( 1صيف
 ،)2012ص .26
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وال ّديون املالية (االقرتاض غري ال ّرشيد) ،وال ّديون االجتامعية (إهامل االستثامر فـي اإلنسان) ،وال ّديون
الدميوغرافية (النمو السكاين غري ّ
املنظم ومعدالت ال ّتحرض العالية) عىل األجيال املقبلة.
توجد إ ًذا حاجة إىل حامية املوارد الطبيعية ملنفعة األجيال املقبلة تجسي ًدا لإلنصاف الجييل( .((2فمن
تم
ّ
الصعب نفي العالقة الجدلية بني تضاعف عدد السكان ،وال سيام منذ سنة  ،1968واملوارد؛ إذ ّ
(((2
منذئ ٍذ تسجيل تدهور كبري للموارد والبيئة  .فبحسب بول إيرليش وآن إيرليش ،تؤدي مضاعفة
السكان املرتافقة باستهالكٍ متزايد للموارد إىل تزايد الضّ غوط عىل البيئة العاملية وتؤ ّثر سلب ًيا يف التنمية
االقتصادية( .((3وألجل الح ّد من املشكالت اإليكولوجية ،يقرتح الباحثانً :
أول ،ضامن استقرار النمو
السكاين العاملي يف مستويات تتطابق مع قدرة وإمكانات األرض؛ ثان ًيا ،تعويض التكنولوجيا امللوثة
بتكنولوجيا تحرتم البيئة؛ ثال ًثا ،تعويض النمو االقتصادي بال ّتوازن االقتصادي؛ عالو ًة عىل مستويات
اإلنتاج الغذايئ ،ونقص املياه ،وتدهور املوارد ،ومساهمة السكان يف اإلنتاج(.((3
وترى دينا شيلتون ،أنه يوجد ارتباط بني مبدأ ال ّتضامن ومقاربة األجيال املقبلة عىل ثالثة مستويات:
كل جيلٍ صيانة تنوع قاعدة املوارد ّ
öعىل ّ
الطبيعية والثّقافية واالقتصادية ،وهذا ال يقيد الخيارات
املتاحة لألجيال املقبلة يف تلبية احتياجاتهم.
öعىل الجيل الحايل الح ّد من استعامل املوارد الطبيعية ألجل األجيال املقبلة.
öيجب أن يصان املوروث الثّقافـي والطبيعي للجيل املايض والحارض ألجل متكني األجيال املقبلة
من الولوج املنصف(.((3
تم التفكري املعمق فــي اإلنصاف فـي سياق صيانة واستعامل املوارد فـــي آن
كام تؤ ّكد شيلتون أنه ّ
واحد( .((3لكن القضية تبدو أكرث تعقي ًدا وتشبي ًكا؛ إذ يصعب صيانة املوارد واستعاملها إىل أبعد ح ّد
ميس بامليزانيات واألمن والخدمات ،وانتقال ّ
الثوة ما-بني األجيال
ممكن .فاإلنصاف ما-بني األجيال ّ
وحامية املوارد ،وتتضمن هذه القضية إعادة النظر فـــي الحاجة إىل إصالح الالعدالة التاريخية
28 Philippe Sands et al., Principles of International Environmental Law, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University
Press, 2003), p. 253.
"29 Paul R. Ehrlich & Anne H. Ehrlich, "Population, Resources, and the Faith-Based Economy: The Situation in 2016,
BioPhysical Economics and Resource Quality, vol. 1, no. 1 (2016), p. 1.
30 Ibid.
31 Colin Hickey, Travis N. Rieder & Jake Earl, "Population Engineering and the Fight against Climate Change," Social
Theory and Practice, vol. 42, no. 4 (October 2016), p. 647.
32 Dinah Shelton, "Intergenerational Equity and the Sustainable Development Goals," in: Dinah Shelton (ed.), The
Oxford Handbook of International Human Rights Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 341.
33 Ibid., p. 131.
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وانعكاساتها الحالية .وتتأسس هذه القضايا بحسب شيلتون عىل املدى البعيد ،وخلخلة السياسات
أساسا من املايض(.((3
(العامة)؛ فبناء املستقبل ال يتأسس عىل الحارض فقط ،بل ينتج ً
السلس للموارد الطبيعية ال يبدأ من الجيل الحارض؛ ولذلك نجد أنّ الدول النامية تدافع عن
إنّ االنتقال ّ
مسؤولية الغرب املصنع التاريخية عن االحتباس الحراري .فالحارض ال ينفصل عن املايض واملستقبل ،وال
ميكن فهم تدهور املوارد الطبيعية إال بتتبع مسلسل االندثار منذ الثورة الصناعية األوىل.
ب -املقاربة االقتصادية

م ّهدت ال ّنظرة ال ّتشاؤمية إزاء الضّ غط السكاين ،وكذا رفع مستوى الوعي بقضايا التغري املناخي ،الطريق
إلنتاج أفكار اقتصادية جديدة تعكس روح العدالة واإلنصاف بني األجيال .ويتفق العديد من املفكرين
السيع والنمو
االقتصاديني املعارصين (املدرسة اإليكولوجية) عىل أنّ اختالل ال ّتوازن بني النمو السكاين ّ
االقتصادي املستدام يؤثر سلب ًيا يف نصيب األجيال املقبلة من املوارد الناضبة .ويف هذا الصدد ،اعترب

هارولد هوتيليغ أنّ آليات السوق قادرة عىل معالجة هذا االختالل؛ إذ إنّ لكل مورد طبيعي غري
متجدد رزنامة مثىل لالستغالل ،ويتحقق ذلك تلقائ ًيا بفعل قوى السوق (العرض والطلب)( .((3وعىل هذا
األساس ،ميكن تحديد الكميات التي ستستفيد منها األجيال املقبلة عىل مدى السنني املقبلة.
وقد ّبي روبرت سولو ،يف إطار منوذج النمو االقتصادي مع وجود موارد طبيعية ،أنّ استدامة هذا النمو
قابلة للتحقيق ودون أي تكاليف لالستخراج؛ ولكن هذا االرتباط رهني بتحقق مرونة استبدال متكافئة
صحيحا)( .((3ويرى سولو أنه يف حالة فشل آليات السوق ،أي
بني رأس املال واملوارد (مرونة تساوي واح ًدا
ً
ضعف تنظيم حقوق امللكية عىل املوارد الطبيعية ،فإنّ النمو الرسيع للسكان ميكن أن يؤدي إىل تسارع
التدهور البيئي الناتج من استغالل املوارد الطبيعية ذات الطابع املجاين .ومن هذا الجانب ،ميكن القول
إنّ التحكم يف النمو السكاين الرسيع أمر مرغوب فيه(.((3
34 Ibid.
35 Harold Hotelling, "The Economics of Exhaustible Resources," Journal of Political Economy, vol. 39, no. 2. (April
1931), pp. 137-175.
36 Robert Solow, "Intergenerational Equity and Exhaustible Resources," Review of Economic Studies, vol. 41, no. 5
(1974), pp. 29-45.
37 Ibid.
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وبغرض إضفاء نوع من الرشعية عىل آلية ال ّتحويالت بني األجيال ،اقرتح كلود هرني إدخال األخالق يف
القرارات االقتصادية من خالل مبدأ امللكية املشرتكة( .((3ووف ًقا لهذا املبدأ ،فإنّ جيلني متعاقبني لهام
الحقوق نفسها يف وجود البيئة الطبيعية؛ إذ ال ميكن أن يستغل الجيل األول املوارد ّ
الطبيعية بصفة
غري قابلة لالسرتجاع ( ،)Irreversibiltyإال إذا استطاع أن يوفر مبالغ أو موارد محددة وكافية لتعويض
األجيال املقبلة( .((3ويستند هذا املبدأ إىل آليات مؤسسية خاصة بإعادة التوزيع؛ ولذا فإعادة التوزيع
بني األجيال تؤ ّدي دو ًرا ً
مهم يف تحقيق االستدامة ،فهي ال تساهم يف تحديد ال ّتخصيص األمثل للموارد
ّ
الطبيعية يف االقتصاد فحسب ،بل تحدد أيضً ا معدل الخصم االجتامعي األنسب(.((4
ومن منظور اقتصادي رصف ،غال ًبا ما تتم االستعانة بنامذج وأساليب تحليلية كمية ملعالجة قضية
اإلنصاف بني األجيال ألجل تطبيق معدل الخصم االجتامعي؛ أي النسبة التي تتناقص بها عىل م ّر الزمن
القيمة التي يعطيها املجتمع للمنافع املستقبلية املرتبطة باملوارد الطبيعية أي تكلفة االستدانة؛ وهي
نسبة تعكس معدل العائد املتوقع الحصول عليه نظري استغالل مورد طبيعي معني .وغال ًبا ما ُيستعمل
هذا املعدل مؤرشًا لقياس مدى تقديراتنا لرفاهية األجيال املقبلة مقارن ًة برفاهية جيلنا.
تبدو عملية تحديد معدل الخصم االجتامعي املناسب صعبة؛ إذ إنها أثارت ً
جدل يف أوساط علامء
االقتصاد ،بسبب تداخل ع ّدة متغريات ذات طابع تقني (إجراء عمليات حسابية دقيقة) ،وأخالقي
(طريقة تقدير الحياة بعي ًدا عن حياتنا يف الزمكانية) ،وسلويك (األهمية الذاتية التي يوليها كل فرد
للمستقبل) .كام أنّ حالة عدم اليقني ( )Uncertaintyبشأن مستقبل املوارد وتفضيالت األجيال املقبلة
تع ّقد عملية االختيار .وباختصار ،يأيت معدل الخصم املرتفع واملستخدم يف حسابات ّأي مرشوع استغالل
يف صالح االستثامرات الحالية؛ والعكس صحيح.
و ُيع ّد فرانك رامزي من بني االقتصاديني األوائل الذين اهتموا بهذا املوضوع؛ إذ اقرتح سنة  1928قاعد ًة
الحتساب معدل خصم عادل تعتمد عىل ثالثة متغريات :صايف معدل ال ّتفضيل الزمني ( ،)δومعدل النمو
ويتم الحصول عىل
االقتصادي ( ،)gوال ّنفور النسبي من عدم املساواة يف االستهالك بني األجيال (ّ .((4()γ
معدل الخصم املناسب من خالل القاعدة التالية:
r=δ+g*γ
38 Claude Henry, "Efficacité économique et impératifs éthiques: L'environnement en copropriété," Revue économique,
vol. 41, no. 2 (Mars 1990), pp. 195-214.
39 Ibid.
"40 Richard B. Howarth & Richard B. Norgaard, "Intergenerational Resource Rights, Efficiency and Social Optimality,
Land Economics, vol. 66, no. 1 (February 1990), pp. 1-11.
41 Frank Ramsey, "A Mathematical Theory of Savings," Economic journal, vol. 38, no. 152 (December 1928), pp. 543-559.
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ومن جانبه ،أوضح مارتن فايتسامن أنّ عدم اليقني املرتبط مبعدالت النمو عىل املدى الطويل ،الناجم عن
عدم اليقني بشأن التقدم التقني عىل سبيل املثال ،ينبغي أن يفيض إىل معدالت خصم متناقصة .وغال ًبا ما
تم تحديده مبدئ ًيا ،وال تأخذ يف االعتبار صايف معدل التفضيل
ترتبط هذه املعدالت باألفق الزمني الذي ّ
الزمني يف األمد القريب فحسب ،بل أيضً ا حقوق امللكية بني األجيال عىل املدى البعيد( .((4وقد دافع
كرستيان غولييه عن هذه الفكرة مع االعتامد عىل ما أسامه "معدل الخصم اإليكولوجي" ،الذي يحيل
مصححا  -أخ ًذا يف االعتبار تأثريات األسعار النسبية ،وعدم اليقني الخاص
إىل معدل الخصم العادي -
ً
باستغالل املوارد الطبيعية(.((4
ج -املقاربة القانونية

يرى أربور والفايل أنّ استغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة سيؤدي إىل نضوب املوارد؛ فكل لرت من
البنزين املستهلك حال ًيا هو لرت سنحرم منه األجيال املقبلة( .((4فنفث ثاين أوكسيد الكربون يساهم يف
الغازات ال ّدفيئة؛ ومن املحتمل أن تعيش األجيال املقبلة يف مناخ حا ّر مقارنة باملناخ الذي نعيش فيه.
ويضيف الباحثان أنّ مجتمعاتنا تنتج سنو ًيا آالف األطنان من النفايات النووية التي ستظل تأثرياتها
سؤال إيتيق ًيا حا ًّدا؛ ألنّ رفاهية الجيل الحايل تشكل خط ًرا ً
لسنني مقبلة( .((4ولذلك فإنه يطرح ً
داهم عىل
األجيال املقبلة التي يجب أن تضمن سالمة ومراقبة املواقع النووية.
ومن أهم املدافعني عن نظرية اإلنصاف نذكر إديث فايس ،التي تناولت قضايا اإلنصاف ما-بني األجيال
والواجبات الكونية والحقوق الكونية ،واسرتاتيجيات تطبيق اإلنصاف ما-بني األجيال والنفايات النووية
واملوارد البيولوجية واملوارد املتجددة واملوارد الثقافية ومعرفة األنظمة الطبيعية( .((4وش ّددت فايس
عىل عدة عنارص جوهرية :اندثار املوارد ،وتدهور جودة البيئة ،والتمييز يف الولوج واستعامل املوارد(.((4
فاملوارد تتعرض ،بحسب فايس ،إىل نشاطات ُمدمرة من الجيل الحايل ،وال سيام بالنظر إىل ما ييل:
42 Martin L. Weitzman, "Why the Far-distant Future Should be Discounted at its Lowest Possible Rate," Journal of
Environmental Economics and Management, vol. 36, no. 3 (November 1998), pp. 201-208.
43 Christian Gollier, "Ecological Discounting," Journal of Economic Theory, vol. 145, no. 2 (March 2010), pp. 812-829.
44 Jean-Maurice Arbour et al., Droit international de l'environnement, 3 ème ed. (Montréal: Editions Yvon Blais,
2016), p. 28.
45 Ibid.
وتجدر اإلشارة إىل أنه عندما نتحدث عن املجتمعات يجب أن نفكر يف األنرتوبوسان  ،The Anthropoceneأي تحول اإلنسان إىل قوة
جيولوجية عدائية قادرة عىل إنهاك الكون .لكن املفروض هو تعويض كلمة األنرتوبوسان بالرأساملية الجيولوجية ،The Capitalocene
مبعنى أنّ اندثار الطبيعة ومواردها سببه الحتمي منطق التطور االقتصادي للرأساملية.
46 Edith Brown Weiss, Justice pour les générations futures (Paris: UNU Press/ Unesco/ Sang de la Terre, 1993).
ُ 47ينظر :الحسني شكراين" ،مقاربة إديث براون ويس يف شأن العدالة الجيلية" ،املستقبل العريب ،العدد ( 458نيسان /أبريل  ،)2017ص .132-116
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ُ öيلقي استهالك املوارد (ذات القيمة العالية) بكثافة بظالله عىل األجيال املقبلة.
öاستهالك املوارد التي مل يكشف ال ّنقاب بعد عن قيمتها من قبل الجيل الحايل.
öاندثار املوارد يؤدي إىل نقصها الحاد(.((4
أما نظرية اإلنصاف ما-بني األجيال( ،((4فتجد مصدرها يف القانون الدويل ،وديباجة اإلعالن العاملي
تم االعرتاف بــ "توريث /أو انتقال" الكرامة واملساواة والحقّ يف األرسة اإلنسانية
لحقوق اإلنسان ،حني ّ
والسلـم؛ إضافة إىل مجموعة من الوثائق الدولية كميثاق األمم
بصفتها قاعدة أساسية للحرية والعـدالة ّ
املتحدة ،والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،واالتفاقية الدولية ّ
للطفل .وتتمحور نظرية اإلنصاف
حول امتالكنا البيئة الكونية املشرتكة يف املايض والحارض واألجيال املقبلة ،وإمكانات استعاملها ملنفعتنا،
مع واجبات صيانتها؛ فاإلنصاف يشكل معيا ًرا ر ً
ابطا بني األجيال الحالية واملقبلة(.((5

ثان ًيا :التحوالت الدميوغرافية والحفاظ عىل املوارد الطبيعية
لفائدة األجيال العربية املقبلة
 .1التحوالت الدميوغرافية يف البلدان العربية
أ -الدينامية السكانية يف املنطقة العربية

شهدت املنطقة العربية خالل العقود الستة املاضية تحوالت دميوغرافية رسيعة ومنتظمة نتجت منها
زيادات كبرية يف أعداد السكان ،وتغريات مهمة يف خصائصهم وبنيتهم الهيكلية .فاعتام ًدا عىل البيانات
اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة ،يتضح أنّ عدد سكان املنطقة العربية تضاعف
تقري ًبا أربع مرات منذ بداية العقد السابع من القرن العرشين؛ إذ بلغ  429مليون نسمة سنة ُ 2019مقابل
 123مليون نسمة سنة ( 1970الشكل )1؛ ويزداد هذا العدد مبعدل سنوي يزيد عىل  6ماليني نسمة(.((5
48 Weiss, p. 4.
49 Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment," The American
Journal of International Law, vol. 84, no. 1 (January 1990), pp. 200-201.
50 Edith Brown Weiss, "The Changing Structure of International Law," in: Michel Prieur, Claude Lambrechts
& Alexandre Charles Kiss, Les hommes et l'environnement: Quels droits pour le vingt-et-unième siècle? Études en
hommage à Alexander Kiss [Mankind and the Environment: What Rights for the Twenty-first Century? Studies in
Honour of Alexandre Kiss] (Paris: Frison-Roche, 1998), pp. 9-10.
51 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects
2019 (New York: August 2019), accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/333eSFP
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الشكل ()1
تطور حجم سكان العامل العريب (مليون نسمة)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population
Prospects 2019 (New York: August 2019), accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/333eSFP

وتتميز كل الدول العربية بنسب عالية من النمو السكاين ،بلغت يف معدلها السنوي  2.58يف املئة بني
سنتي  1970و ،2019وهو معدل مرتفع يعادل تقري ًبا ما هو عليه يف دول القارة األفريقية ( 2.6يف املئة)،
ويف منطقة أمريكا الالتينية ( 2.67يف املئة)( ،((5ويفوق معدالت القارة اآلسيوية ( 1.5يف املئة).
وعىل الرغم من هذه الزيادة املطردة يف حجم سكان املنطقة العربية ،فإن معدل التزايد عرف انخفاضً ا
مستم ًرا خاصة خالل العرشية األخرية ،إذ انتقل من  34.96يف املئة ،بني سنتي  1970و 1980إىل 26.90
يف املئة بني سنتي  2000و 2010قبل أن يرتاجع إىل  20.50يف املئة خالل الفرتة .((5(2019-2010

وتُخفي هذه البيانات نو ًعا من التفاوت بني مختلف املناطق املتجانسة املكونة للمنطقة العربية .فدول
املرشق العريب تضم وحدها  42يف املئة من مجموع سكان الوطن العريب ،تليها دول املغرب العريب بنسبة
 23يف املئة ،ثم مجموعة الدول العربية ّ
األقل من ًوا بنسبة  22يف املئة ،وأخ ًريا دول الخليج العريب بنسبة
 13يف املئة فقط(.((5
52

من حساب الباحثني اعتامدًا عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة.Ibid :

54

حساب الباحثني اعتامدًا عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة.Ibid :

53 Ibid.
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سجلت دول الخليج العريب أرسع معدالت النمو السكاين يف املنطقة العربية
وكام يبني الشكل ( ،)2فقد ّ
بنسب تراوح بني  3.6يف املئة يف الكويت ،و 7.9يف املئة يف اإلمارات العربية املتحدة .وقد جاءت هذه
املعدالت أعىل بنحو مرتني من نظريتها املسجلة يف دول املغرب العريب .وباستثناء األردن وجيبويت ،سجلت
بقية الدول العربية نسب منو معتدلة راوحت بــني  2و 3يف املئة ،لكنها تبقى مع ذلك مرتفعة(.((5
الشكل ()2
املتوسط السنوي ملعدل النمو السكاين يف العامل العريب خالل الفرتة 2019-1970

دول املغرب العريب

دول الخليج العريب

دول املرشق العريب

بقية الدول العربية

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل املرجع نفسه.

ومعلوم أنّ الزيادات السكانية مرتبطة بعاملني أساسيني؛ األول طبيعي وهو ناتج من الفرق بني معدل
املواليد ومعدل الوفيات؛ والثاين ناجم عن الهجرة الخارجية .وقد أ ّدى هذان العامالن دو ًرا بارزًا يف النمو
الدميوغرايف ّ
سجلت نسبة املواليد انخفاضً ا
املطرد الذي عرفه العامل العريب .وكام يبني الشكل ( ،)3فقد ّ
 55يعود ارتفاع معدل النمو السكاين يف األردن ( 3.7يف املئة) إىل تدفق الالجئني السوريني .أما يف جيبويت ،فيعزى معدل النمو السكاين
املرتفع ( 3.75يف املئة) إىل ارتفاع معدل الخصوبة وتوافد املهاجرين القادمني من القرن األفريقي ،وخاصة الصومال.Ibid :
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الشكل ()3
تطور معدل املواليد ومعدل الوفيات يف العامل العريب خالل الفرتة 2018-1970

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/20يف:
World Bank, "Taux de naissance, brut (pour 1000 personnes) - Arab World," accessed on 8/10/2020, at:
https://bit.ly/303r9bl; World Bank, "Taux de mortalité, brut (pour 1000 personnes) - Arab World," accessed
on 8/10/2020, at: https://bit.ly/3mQbLZq

ً
منتظم منذ  ،1970يقابلها انخفاض مامثل يف نسبة الوفيات .وبلغت نسبة املواليد  2.51يف املئة سنة
 ،2018مقابل  4.48يف املئة سنة  ،1970وهو ما ميثل انخفاضً ا بنحو النصف عىل مدى  48سنة .أما نسبة
الوفيات ،فقد استقرت يف  0.54يف املئة سنة  2018مقابل  1.56يف املئة سنة  ،1970أي مبعدل انخفاض
يقارب الثلثني .وعىل هذا األساس ،فإنّ نسبة النمو السكاين ّ
الطبيعي يف العامل العريب (املواليد ناقص []-
الوفيات) تبقى عمو ًما مرتفعة نظ ًرا إىل التوازن الجزيئ الذي يتحقق بني املتغريين.
وإذا أخذنا يف االعتبار عامل الهجرة الخارجية ،ومن دون اعتبار الحالة السورية نظ ًرا إىل طابعها
االستثنايئ؛ نجد أنّ املنطقة العربية سجلت صايف هجرة (الوافدون ناقص [ ]-املغادرين) ناهز مليون
شخص خالل الفرتة .((5(2020-2015
تخفي النتائج تباي ًنا واس ًعا بني مختلف الدول العربية نظ ًرا إىل ارتباطها مبؤرشات التنمية ،وكذا التطور
التاريخي لكل بلد .وتب ًعا لذلك ،تظهر البيانات اإلحصائية ملنظمة األمم املتحدة أنّ متوسط معدل
املواليد ومعدل الوفيات منخفضان عىل نح ٍو واضح يف بلدان الخليج ،مقارنة مبتوسط ما هو عليه الوضع
يف املنطقة العربية ك ّلها .فقد بلغ معدل املواليد يف قطرً ،
مثلّ ،
أقل من واحد يف املئة سنة  2018بعدما
56 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects
2019, accessed on 22/4/2020, at: https://bit.ly/33THoZz
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ناهز  4يف املئة يف بداية سبعينيات القرن املايض( .((5أما معدل الوفيات ،فلم يتجاوز  0.12يف املئة ،مقابل
 0.52يف املئة خالل الفرتة نفسها(.((5
وتأيت الدول املغاربية وبعض دول املرشق العريب (األردن ،ولبنان) يف املرتبة الثانية مبعدل مواليد ومعدل
وفيات أقل بقليل من املتوسط العريب ( 2.5-2.0يف املئة سنو ًيا بالنسبة إىل املواليد و 0.54-0.4املئة
بالنسبة إىل الوفيات) ،وهي متر مبرحلة انتقالية مهمة نحو تحسني أوضاعها االقتصادية واالجتامعية .أما
بقية الدول العربية ،فسجلت معدالت مرتفعة تجاوزت املتوسط العريب؛ ما يعني أنها فشلت إىل حد ما
يف تقليص مشكالتها ذات الطابع الدميوغرايف.
ب -التحول يف البنية العمرية للسكان

تُع ّد البنية العمرية للسكان من أكرث املحاور أهمي ًة يف مجال علم السكان ،إذ إنها تق ّدم صور ًة مسهبة
للمجتمع السكاين بحسب فئات العمر ،مع ما يرتتب عىل ذلك من تأثريات يف معدل اإلعالة وإمكانية
تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة.
ومن خالل قراءة الشكل (ُ ،)4يالحظ أنّ الرتكيبة العمرية يف املنطقة العربية شهدت تغريات مهمة خالل
الخمسني سنة األخرية؛ إذ تراجعت نسبة فئة صغار السن (األفراد الذين ّ
تقل أعامرهم عن  15سنة) من
 44.82يف املئة سنة  1970إىل  32.56يف املئة سنة  ،2020يف حني ظ ّلت نسبة السكان من الفئة العمرية
الشابة (األفراد الذين تراوح أعامرهم بني  15و 24سنة) شبه ثابتة .ويف املقابل ،ازدادت نسبة السكان
ممن هم يف سن العمل (من  25إىل  64سنة) بوتري ٍة أرسع مقارن ًة ببقية الفئات العمرية ،إذ انتقلت من
 33.28يف املئة سنة  1970إىل  45.79يف املئة سنة  .2020وأخ ًريا ،وعىل الرغم من الدينامية الدميوغرافية
تسجل نسبة كبار السن (ممن تصل أعامرهم إىل  65سنة
وتطور األنظمة الصحية يف الدول العربية ،مل ّ
ارتفاع ضئيل ُق ّدر بنقطة مئوية واحدة خالل الفرتة نفسها ( 4.76يف املئة سنة ،2020
فام فوق) سوى
ٍ
مقابل  3.64يف املئة سنة .((5()1970
وقد كان من نتائج هذه التحوالت يف البنية العمرية لسكان املنطقة العربية أن تآكلت قاعدة الهرم
السكاين ً
قليل ،مقابل اتساع وسطه نتيجة النمو املتسارع لعدد األفراد الذين تراوح أعامرهم بني 25
و 64سنة ،القادرين فعل ًيا عىل املساهمة يف اإلنتاج (الشكل  .)5ومن املعلوم أنّ الزيادة النسبية يف عدد
 57البنك الدويل" ،معدل املواليد ،إجاميل (لكل  1000شخص)  ،"Qatar -شوهد يف  ،2020/10/5يفhttps://bit.ly/34aSMAz :
 58البنك الدويل" ،معدل الوفيات األويل (لكل  1000شخص)  ،"Qatar -شوهد يف  ،2020/10/5يفhttps://bit.ly/3nknOP6 :
 59حساب الباحثني اعتامدًا عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
United Nations, World Population Prospects 2019.
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الشكل ()4
توزيع سكان العامل العريب بحسب الفئات العمرية الرئيسة خالل الفرتة 2020-1970

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population
Prospects 2019, accessed on 23/4/2020, at: https://bit.ly/2FZpDjr

سن العمل متثل فرص ًة واعدة للنمو االقتصادي ّ
املطرد .فمن جهة ،ينتج من هذه الزيادة
السكان البالغني ّ
رفع عرض قوة العمل عىل نح ٍو تلقايئ ،وهذا من شأنه خلق الظروف املناسبة لإلنتاج .ومن جهة ثانية،
تساعد هذه الحالة عىل انخفاض معدل اإلعالة األرسية واإلنفاق العام (انفتاح النافذة الدميوغرافية)،
مع ما يرتتب عىل ذلك من ارتفاع مستوى االدخار الرضوري لتمويل االستثامر(.((6
غال ًبا ما ُيصطلح اقتصاد ًيا عىل هذه الظاهرة "الهبة الدميوغرافية" ( )Demographic Giftأو "العائد
الدميوغرايف" ( .)Demographic Dividendوطب ًقا للتعريف الذي تبنته منظمة األمم املتحدة ،فإن
بروز "الهبة الدميوغرافية" يتطلب استيفاء رشطني أساسيني ،وهام أن ّ
تقل نسبة السكان دون سن
 15سنة عن  30يف املئةّ ،
وأل تزيد نسبة كبار السن ( 65سنة فأكرث) عىل  15يف املئة من إجاميل عدد
السكان(((6؛ وهذان الرشطان ال يتوافرن حال ًيا سوى يف تسع دول عربية مرتبة بحسب األفضلية ،هي:
قطر ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،والكويت ،وسلطنة عامن ،والسعودية ،وتونس ،واملغرب.

أمنوذجا" ،عمران ،مج  ،6العدد ( 21صيف
 60إبراهيم املرشيد" ،الهبة الدميوغرافية يف العامل العريب :نعمة أم قنبلة موقوتة؟ املغرب
ً
 ،)2017ص .58
61 Ian Pool, "Demographic Turbulence in the Arab World: Implications for Development Policy," Journal of
Peacebuilding & Development, vol. 7, no. 1 (May 2012), p. 45.
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الشكل ()5
الهرم السكاين العريب لعام 2020

اﻹﻧﺎث

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لشعبة السكان التابعة ملنظمة األمم املتحدة:
;United Nations, World Population Prospects 2019, accessed on 23/4/2020, at: https://bit.ly/3kLgWs0
https://bit.ly/3iYkbvG

ومبا أنّ مسلسل انخفاض معدل الخصوبة مستمر يف مختلف الدول العربية ،وإن عىل درجات
انفتاحا أكرب لل ّنافذة الدميوغرافية؛ ما يتطلب استعدا ًدا
ومستويات مختلفة ،فإنّ العقود املقبلة ستشهد
ً
جي ًدا لل ّدخول يف هذه املرحلة املهمة التي ال تتكرر إال مرة واحدة وملدة زمنية محددة .بيد أنّ الهبة
الدميوغرافية ال تضمن مكاسب اقتصادية بشكل تلقايئ؛ إذ يش ّكل االستثامر يف رأس املال البرشي من
خالل االرتقاء بالخدمات الصحية األولية واالهتامم بجودة التعليم ،وكذا اعتامد سياسات اقتصادية
ناجعةً ،
رشطا رضور ًيا لالستفادة من هذه الفرصة التاريخية املؤقتة(.((6
السيع
ج -التمدّن
ّ

تُع ّد ظاهرة التمدن واحدة من تجليات االنفجار الدميوغرايف الذي تشهده املنطقة العربية .فالساكنة
الحرضية التي كانت تشكل  31.2يف املئة سنة  1960انتقلت إىل  53يف املئة سنة  ،2000قبل أن تستق ّر
62

املرشيد ،ص .61
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الشكل ()6
تطور سكان املناطق الحرضية يف العامل العريب (النسبة املئوية من إجاميل عدد السكان)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،شوهد يف  ،2020/4/27يف:
La Banque Mondiale, "Population urbaine (% du total) - Arab World," accessed on 5/10/2020, at:
https://bit.ly/3j4FHig

عند نسبة  59.2يف املئة سنة ( 2019الشكل  .)6وبنا ًء عىل هذه األرقام ،يتضح أنّ نسبة التم ّدن يف
سجل معدل
املنطقة العربية تضاعفت يف مدة زمنية قياسية ال تتجاوز ستة عقود .وعىل الرغم من ذلكّ ،
محسوسا عىل مدى العقود الستة املاضية ،إذ انتقل من  5يف املئة سنة
النمو السكاين العام انخفاضً ا
ً
 1960إىل  2.4يف املئة سنة .((6(2019
وكان لغياب التخطيط الحرضي يف بناء السياسات الحكومية يف مختلف الدول العربية خالل السنوات
األوىل لبداية االستقالل أث ٌر واضح يف تحديد مالمح تطور التوزيع املجايل للسكان .فمن جهة ،ساهمت
ظاهرة الهجرة الداخلية مبختلف أشكالها (الهجرة الريفية ،والهجرة من املدن الصغرية نحو املدن الكربى)،
أساسا دول الخليج ،يف رسم خريطة الحوارض العربية الكربى.
والهجرة الخارجية الوافدة التي َه ّمت ً
ً
ملحوظا؛ إذ تحتضن وحدها
وهكذا شهدت املدن التي يبلغ تعداد سكانها أكرث من مليون نسمة تطو ًرا
ما يزيد عىل ربع سكان املنطقة العربية ( 26.6يف املئة سنة  )2019بعدما كانت هذه النسبة ال تتجاوز
63 La Banque Mondiale, "Croissance de la population urbaine (% annuel) - Arab World," accessed on 15/10/2020, at:
https://bit.ly/3dBRJxF

الكتـاب الخامس 2020 -

78

تاسارد

 14.4يف املئة يف بداية ستينيات القرن املايض (الشكل  .)7ومن جهة ثانية ،أدى التطور الطبيعي والرسيع
لكثري من القرى والبلدات الريفية يف املنطقة العربية إىل ظهور مدن صغرية تنعدم فيها املواصفات
الوظيفية للمدن السليمة من تجهيزات أساسية وشبكة رصف صحي.
السيع عدة تحديات ،من أهمها التحدي البيئي؛ ذلك أنّ التوسع العمراين
وتطرح ظاهرة التمدن ّ
يشكل ً
اض زراعية وغطاء غا ٍّيب ومياه صالحة ّ
للشب.
ضغطا كب ًريا عىل استغالل املوارد الطبيعية من أر ٍ
كام يش ّكل عبئًا ً
ثقيل عىل األنظمة البيئية من حيث إنتاج النفايات ،ومخلفات الرصف الصحي ،وانبعاث
الغازات السامة الناجمة عن الحركة الصناعية ووسائل النقل .وقد ساعد مسلسل تشكيل معظم املدن
السيع بربوز مجموعة من الشّ وائب ،من
العربية الكربى عىل تفاقم هذه املخاطر .فقد ارتبط التمدن ّ
أهمها إنشاء مناطق صناعية غري منظمة ،وتع ّقد ال ّنظم الحرضية والتع ّدي عىل جاملية األحياء العتيقة
وتوسع األحياء السكنية عىل نح ٍو أخطبوطي مع ظهور أحزمة هامشية أو صفيحية.

الشكل ()7
تعداد السكان يف التجمعات الحرضية العربية أكرث من مليون
(النسبة املئوية من إجاميل تعداد السكان)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل ،ينظر :البنك الدويل" ،تعداد السكان يف التجمعات
الحرضية أكرث من  1مليون ( %من إجاميل تعداد السكان)  ،"Arab World -شوهد يف  ،2020/4/27يف:
https://bit.ly/3kIPJWB

الحسني شكراين وإبراهيم املرشيد
آثار الضغوط الدميوغرافية يف استدامة املوارد الطبيعية يف املنطقة العربية:
تحليل من منظور اإلنصاف ما-بني األجيال

79

 .2تجليات فشل استدامة املوارد الطبيعية يف املنطقة العربية
أ -ترسيع استنزاف املوارد الطبيعية

بحسب بيانات منظمة األمم املتحدة ،من املتوقع ارتفاع عدد سكان املنطقة العربية بحلول  2050إىل
حواىل  671مليون نسمة ،مقابل  429مليون نسمة سنة  .((6(2020ويف ضوء هذا النمو السكاين الرسيع،
ستجد الدول العربية نفسها أمام تحديات كربى ،كندرة بعض املوارد االسرتاتيجية ،مثل املياه والطاقة
واملرياث البيئي املشرتك ،أو نضوبها.
يف ما يخص املوارد املائية ،تتمتع املنطقة العربية بأقل من اثنني يف املئة من املياه العذبة العاملية ،بينام
ميثل سكانها حواىل  5.5يف املئة من سكان املعمورة .وال يتجاوز نصيب الفرد العريب من مجموع املوارد
املائية العذبة املتجددة  575مرتًا مكع ًبا يف السنة؛ وهي كمية أقل بكثري من "خط الفقر املايئ" الذي
يعادل  1000مرت مكعب للفرد ،وأكرث بقليل من "خط الفقر املايئ املدقع" املحدد عند مستوى  500مرت
مكعب سنو ًيا( .((6وكام يوضح الشكل ( ،)8باستثناء العراق ،وبنسب ٍة ّ
أقل السودان ومرص واملغرب ،تعاين
بقية الدول العربية الثامين عرشة ندرة املياه؛ بينام ال تحصل الدول الواقعة يف شبه الجزيرة العربية عىل
أكرث من  200مرت مكعب للفرد يف السنة.
وتشهد بلدان شبه الجزيرة العربية ً
ضغطا كب ًريا عىل موارد املياه املتجددة من خالل اتساع الفجوة بني
إمدادات العرض والطلب .فاإلمارات العربيةً ،
مثل ،تستخدم  1708يف املئة من احتياطي املياه املتجددة
لديها ،مقابل  833يف املئة يف السعودية ،و 432يف املئة يف قطر(.((6
وعىل الرغم من هذا العجز املهول ،يسري معدل نُضوب موارد املياه يف أغلب الدول العربية بوترية أكرب من
إعادة تغذيتها؛ إذ تعاين بعض أجزاء املنطقة العربية وتحدي ًدا شبه الجزيرة العربية إجها ًدا مائ ًّيا شدي ًدا،
مع العلم أنّ بقية الدول العربية ليست أحسن ً
حال مقارنة باملتوسط العاملي (الشكل  .)9وتجد هذه
الحالة تفسريها يف تناقض املعادلة املائية العربية .فمن جهة ،نُالحظ تراج ًعا كب ًريا يف مستوى ال ّتساقطات
ونقصا
املطرية ،واستنزا ًفا حا ًّدا ملخزون املياه الجوفية ،وبطئًا شدي ًدا يف تعبئة املياه العادمة واستخدامهاً ،
للحدود ،ومن جه ٍة أخرى ،نُالحظ زيادة مطردة يف مستوى استهالك
متزاي ًدا يف تد ّفق مياه األنهار العابرة ُ
السيع ،وضعف ترشيد االستعامل املنزيل ،وعدم
املوارد املائية نتيجة زيادة التضخم السكاين ،وال ّتمدن ّ
كفاءة استخدام املياه يف الزراعة.
64 United Nations, World Population Prospects 2019.
 65املجلس العريب للمياه ،تقرير املنتدى العريب الثالث للمياه (القاهرة ،)2014/12/11-9 :ص .4
 66منظمة األغذية والزراعة التابعة ملنظمة األمم املتحدة" ،نظام املعلومات العاملي بشأن املياه والزراعة ( ،")AQUASTATشوهد يف
 ،2020/5/4يفhttps://bit.ly/33SWLBC :
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الشكل ()8
نصيب الفرد الواحد من مجموع املوارد املائية املتجددة (مرت مكعب للفرد يف السنة)

اﻷردن

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية لنظام املعلومات العاملي ملنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم
املتحدة (الفاو) بشأن املياه والزراعة يف:
FAO, "AQUASTAT," accessed on 4/5/2020, at: https://bit.ly/3iZZaAt

الشكل ()9
اإلجهاد املايئ يف بعض الدول العربية

اﻷردن

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية نظام املعلومات العاملي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
(الفاو) بشأن املياه والزراعة ( ،)AQUASTATشوهد يف  ،2020/5/4يفhttps://bit.ly/33SWLBC :
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وعىل نقيض املوارد املائية ،تتمتع املنطقة العربية مبوارد طاقية مه ّمة ،وال سيام الوقود األحفوري
(النفط والغاز)؛ إذ يبلغ مجموع احتياطي الدول العربية من الهيدروكربونات (النفط والغاز) ما يزيد
عىل تريليون برميل مكافئ من النفط( ،((6وهو ما يخولها احتالل املرتبة األوىل عامل ًيا مبعدل  42.4يف املئة
و 41.6يف املئة من االحتياطي العاملي للنفط والغاز عىل التوايل(.((6
وخالل العرشين سنة املاضيةَ ،س ّجل االحتياطي العريب املؤكد من النفط من ًوا ضعي ًفا ( 0.7يف املئة
سنو ًيا) مقارن ًة بالنمو العاملي ( 1.6يف املئة سنو ًيا)؛ إذ انتقل من  604.19ألف مليون برميل سنة 1990
إىل  746.12ألف مليون برميل سنة  ،2018يف حني انتقل االحتياطي العاملي من  1099.8ألف مليون
برميل إىل  1729.7سنة  .((6(2018وترتكز االحتياطات العربية يف أربعة بلدان ،هي السعودية بـ 297.7
ألف مليون برميل ،والعراق  174.2ألف مليون برميل ،والكويت بـ  101.5ألف مليون برميل ،واإلمارات
العربية بـ  97.8ألف مليون برميل(.((7
تنطبق املالحظة نفسها تقري ًبا عىل الغاز الطبيعي؛ إذ منا االحتياطي العريب بحواىل  1.3يف املئة سنو ًيا
سجل فيه النمو العاملي نسبة  2يف املئة (الشكل  .)11ومتتلك
بني سنتي  2000و ،2018يف الوقت الذي ّ
(((7
قطر وحدها ثالث أكرب احتياطي عاملي مبقدار  24.7تريليون مرت مك ّعب ،تليها السعودية والجزائر .
والواضح أنّ منو االحتياطات العربية من املوارد الطاقية التقليدية (النفط والغاز) مل يوا ِز مستوى
النمو الذي سجله الحجم السكاين خالل الفرتة نفسها واملق ّدر بـ  2.3يف املئة .ومن شأن هذا التفاوت
ثم إمكانية تأمني استغاللهام
أن يؤ ّثر سلب ًيا يف العمر االفرتايض لهذين املوردين االسرتاتيجيني ،ومن ّ
من األجيال املقبلة.
إضاف ًة إىل ذلكَ ،س ّجلت وترية استخدام ّ
الطاقة من ًوا رسي ًعا مقارن ًة بالنمو العاملي (الشكل  .((7()12فقد
انتقل معدل االستخدام من  408كغم مكافئ نفط لكل فرد سنة  1971إىل  1964كغم مكافئ نفط
لكل فرد سنة  ،2015يف الوقت الذي انتقل فيه املعدل العاملي من  1337كغم مكافئ نفط لكل
فرد إىل  1924كغم مكافئ نفط لكل فرد خالل الفرتة نفسها .وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّ
 67جامعة الدول العربية ،االسرتاتيجية العربية للطاقة املستدامة ( 2030بريوت :كانون الثاين /يناير  ،)2019ص  ،32شوهد يف
 ،2020/5/18يفhttps://bit.ly/3iMOGo0 :
68 BP, BP Statistical Review of World Energy, 68th ed. (June 2019), accessed on 20/5/2020, at: https://on.bp.com/2FSvnel
69 Ibid., p. 14.
70 Ibid.
 71املرجع نفسه.
 72بحسب قاعدة بيانات البنك الدويل ،يشري استخدام الطاقة إىل استهالك الطاقة األولية قبل تحويلها إىل أنواع وقود املستخدم النهايئ
يتم
األخرى؛ وهو ما يعادل اإلنتاج األصيل مضا ًفا إليه الواردات والتغريات عىل املخزونات ،ومقتط ًعا منه الصادرات وكميات الوقود التي ّ
توريدها إىل السفن والطائرات التي تشتغل بنشاطات النقل الدولية.
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الشكل ()10
تطور االحتياطي العريب املؤكد من النفط (ألف مليون برميل)
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املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل قاعدة:
BP, BP Statistical Review of World Energy, 68th ed. (June 2019), accessed on 19/5/2020, at:
https://on.bp.com/2FSvnel

الشكل ()11
تطور االحتياطي العريب املؤكد من الغاز الطبيعي (تريليون مرت مكعب)
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املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل املرجع نفسه.
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الشكل ()12
استخدام الطاقة يف املنطقة العربية (كغم مكافئ نفط لكل فرد)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،يف" :استخدام الطاقة
(كغم مكافئ نفط لكل فرد)  ،"Arab World -شوهد يف  ،2020/5/14يفhttps://bit.ly/3cu1BZQ :

الشكل ()13
استهالك الطاقة الكهربائية يف بعض الدول العربية (متوسط نصيب الفرد من االستهالك بالكيلوواط ساعة)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية للبنك الدويل" ،مؤرشات التنمية العاملية" ،يف" :استهالك الطاقة
الكهربائية (متوسط نصيب الفرد من االستهالك بالكيلو وات ساعة)  ،"Arab World -شوهد يف  ،2020/5/19يف:
https://bit.ly/3kJwlc7
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سنة ُ 2014ت َع ّد نقطة تحول رئيسة؛ إذ تجاوز املعدل العريب أول مرة املعدل العاملي ،مام يعكس الضّ غط
ثم تقويض الجهود املبذولة لتحقيق اسرتاتيجية مستدامة ّ
للطاقة يف املد َيني
املتزايد عىل االستغالل ،ومن ّ
املتوسط والبعيد .ومقارن ًة باملعدل العاملي ،ال يزال نصيب الفرد العريب من استهالك ّ
الطاقة ضعي ًفا نسب ًيا
تم
(الشكل )13؛ إال أن هذا الضّ عف ُيخفي تباي ًنا كب ًريا بني مختلف البلدان املكونة للمنطقة العربية ،إذ ّ
تسجيل معدالت استهالك عالية ج ًدا يف دول الخليج.
وميكن إرجاع االستهالك املفرط إىل هيمنة العمليات ذات الكثافة املرتفعة للطاقة ،كالصناعات
البرتوكياموية ،وتحلية املياه ،ووسائل النقل مبختلف أنواعها ،وارتفاع طلب ُ
األ َس واإلدارات نتيجة
ّ
الصعبة ّ
وتدن األسعار.
الظروف املناخية ّ
وليست وضعية بقية املوارد الطبيعية أحسن ً
ونخص
حال من املوارد الطاقية التقليدية (النفط والغاز)؛
ّ
بالذكر منها بقية املوارد املعدنية كالفوسفات والحديد واملوارد البيئية .وإذا أخذنا مساحة املناطق
املحمية الربية والبحرية يف املنطقة العربية ً
مثل ،فإننا نالحظ أنّ مساحتها ضيقة ج ًدا ،إذ مل تتجاوز
 5يف املئة من إجاميل املساحة اإلقليمية سنة  ،2018يف حني أنّ املعدل العاملي ناهز  15يف املئة يف
السنة نفسها( .((7ويع ّد املغرب واإلمارات العربية من أكرث البلدان العربية اهتام ًما بالتنوع البيولوجي
وال ّنظم البيئية ،حيث بلغت املساحة املخصصة لحامية هذا املرياث  18.5و 15يف املئة عىل التوايل من
مجموع املساحة العامة.
ب -صعوبة االنتقال نحو املوارد البديلة

وع ًيا منها بالضغط املستمر املامرس عىل املوارد الطبيعية وخاصة النابضة منها ،يف إطار التزاماتها الدولية
املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،التجأت العديد من الدول العربية إىل االستثامر يف املوارد
البديلة .ففي املجال املايئّ ،تم تدريج ًيا إدخال تقنية تحلية مياه البحر .وقد قطعت دول الخليج ً
أشواطا مهمة
يف هذه العملية؛ إذ اعتمدت منذ عدة سنوات عىل املياه املحالة لس ّد جز ٍء كبري من احتياجاتها ،والتحقت
بها مؤخ ًرا – ولو عىل نح ٍو محتشم – دول أخرى تعرف إجها ًدا مائ ًيا ّ
أقل ،مثل مرص واملغرب وتونس.
صحيح أنّ هذا املورد البديل ساهم مساهمة كبرية يف َس ّد العجز املايئ ،غري أنّ التكنولوجيا التي تستعملها
معظم املحطات (التحلية الحرارية) تبقى ُمك ّلفة وتستهلك كميات معتربة من الطاقة ،كام أنّ أرضارها
73 World Bank, "Zones protégées à l'échelle nationale (% du territoire total) - Arab World," accessed on 15/5/2020, at:
https://bit.ly/306o1vg; World Bank, "Zones protégées à l'échelle nationale (% du territoire total) – World," accessed on
15/5/2020, at: https://bit.ly/2Ev14u9
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البيئية مرتفعة نظ ًرا إىل املخلفات الشديدة امللوحة التي تُرمى يف البحر ،مع ما يرتتب عىل ذلك من
تلوث الحياة البحرية ،مبا فيها األسامك والطحالب.
ويف املجال الطاقي ،ما زالت معظم الدول العربية تعتمد عىل املوارد التقليدية (الطاقات األحفورية) مقارن ًة
بالطاقات املتجددة .فإضافة إىل طابعها ال ّناضب ،تتسم هذه املوارد بتأثريها املبارش والشديد يف البيئة.
فرضورة استدامة املوارد وانتقالها املنصف بني األجيال ُيطرحان بحدة؛ كام أنّ "تحقيق العدالة أيضً ا يتطلب
مراعاة مصالح أجيال الغد حامية لها من تبعات ما يقوم به جيل اليوم أو ميتنع عنه .ففي استنزاف املوارد
الناضبة وتلويث كوكب األرض ظلم عىل األجيال املقبلة وخطر محتوم يه ّدد فرصها يف العيش الكريم"(.((7
أساسا
وعىل الرغم من أنّ املنطقة العربية تستحوذ عىل إمكانيات واعدة من الطاقات املتجددة مكونة ً
ً
من الطاقة الشمسية وال ّريحية والنووية ،ونسبة من الطاقة الكهرومائية ،فإنّ استغاللها ّ
محتشم.
ظل
وبحسب بيانات البنك الدويل ،بلغت نسبة استخدام هذه املوارد الطاقية البديلة يف املنطقة العربية 0.4
يف املئة سنة  ،2015مقابل معدل عاملي يزيد بقليل عىل  13يف املئة (الشكل  .)14ويف سنة  ،2018بلغ
مجموع اإلنتاج العريب من الطاقات املتجددة  23.3ترياواط ساعة ،وهو ما ميثل أقل من واحد يف املئة
من اإلنتاج العاملي املقدر بـ  2408.4ترياواط ساعة( .((7وعىل هذا األساس ،ميكن القول إنّ الدول العربية
مل تستطع بعد تحقيق االنتقال الطاقي واستدامة املوارد لألجيال املقبلة ،رغم االستثامر يف هذا املجال.
وتختلف االسرتاتيجيات املتبعة باختالف اإلمكانات اإلنتاجية من املوارد الطاقية التقليدية التي تتوفر
عليها كل دولة .فالدول املنتجة للنفط والغاز ما زالت تؤمن مبحورية تصدير الطاقات األحفورية ألجل
التطور االقتصادي؛ فهي تعتمد موازنات مبنية عىل واردات التصدير.
وعىل الرغـم من األهمية االقتصادية والبيئية ملصادر الطاقة املتجددة بوصفها خيا ًرا مستقبل ًيا للتنمية ،فإن
عملية التحول من مصادر الطاقة الناضبة (البرتول والغاز الطبيعي) إىل املصادر غري الناضبة (الطاقات املتجددة)
ليست باألمر السهل اقتصاد ًيا ،ومال ًيا وتكنولوج ًيا وحتى سياس ًيا بالنسبة إىل بعض الدول(((7؛ "[من] ناحية
إيرادات النفط ،متثّل الخلل اإلنتاجي بعدم استعامل أغلبية هذه اإليرادات النفطية كرأسامل عام يستثمر
كرثوة عامة يف أنشطة إنتاجية متنوعة لتتكاثر قيمة هذه الرثوة بناء عىل مبدأ تراكم رأس املال العام"(.((7
ّ
الظلم يف العامل العريب ،ص .50

74
75 BP, p. 52.
76 Ibid., p. 88.
 77عمر هشام الشهايب ،تصدير الرثوة واغرتاب اإلنسان :تاريخ الخلل اإلنتاجي يف دول الخليج العربية ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2019 ،ص .461
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الشكل ()14
الطاقة املتجددة يف املنطقة العربية (النسبة املئوية من إجاميل استخدام الطاقة)

املصدر:
La Banque Mondiale, "Énergie alternative et nucléaire (% de l'utilisation totale d'énergie)," accessed
on 15/10/2020, at: https://bit.ly/3lPz1p9; La Banque Mondiale, "Énergie alternative et nucléaire (% de
l'utilisation totale d'énergie) - Arab World," accessed on 15/10/2020, at: https://bit.ly/33Z9Bzg

ُعمو ًما ،يبدو االنتقال الطاقي مرت َكزا قا ًمئا بذاته لالنتقال البيئيً ،
أساسا لالستدامة
فضل عن كونه ً
االقتصادية واالجتامعية( .((7ولذا فهو مركز اهتامم صانعي السياسات العامة لوضع منوذج طاقي أكرث
تنو ًعا وتوازنًا وتشاركية .وقد أصبح مفهوم االنتقال ّ
السنوات القليلة املاضية يأخذ تدريج ًّيا
الطاقي خالل ّ
الحيز الذي كان يشغله موضوع االحتباس الحراري .لكن السؤال ّ
مطروحا يف املنطقة العربية :هل
يظل
ً
تستطيع دولها االنتقال من الطاقات األحفورية إىل االقتصاد األخرض الذي يتطلب إحداث قفزة نوعية
ّ
و"التخل" عن اقتصاديات الريع؟ فاألمر يتطلب إرساء رشوط الخروج من منوذج النمو
يف أمناط العيش،
القائم ،لتحويل االقتصادات الخليجية ً
مثل من اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع
والتوزيع ،إىل اقتصادات تعتمد عىل العمل واإلنتاج ،وتنويع النشاطات والصادرات ،وتحويل املوارد
الطبيعية الناضبة إىل أصول يتو ّلد منها النمو املستدام(.((7
أما بالنسبة إىل الدول العربية غري النفطية ،فاألمر يزداد تعقي ًدا بسبب "ضعف" املوارد "وتعدد"
األولويات املرصودة يف امليزانية؛ كام أنّ االنفتاح عىل القطاع الخاص يف إطار ما ُيعرف بالرشاكة بني
 78رشيد البزيم" ،استرشاف مستقبل االنتقال الطاقي يف العامل العريب :دراسة حالة النموذج املغريب" ،يف :استرشاف للدراسات املستقبلية،
العدد ( 3الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .155
 79خالد بن راشد الخاطر" ،استرشاف آفاق التنويع االقتصادي واالستدامة يف االقتصادات الخليجية يف ضوء تحديات انهيار أسعار النفط"،
يف :استرشاف للدراسات املستقبلية ،العدد ( 3الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .53
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القطاعني العام والخاص ( ،)Public-Private Partnership, PPPلن تكون نتائجه مع ّممة ،بل يستخدم
املصالح الضيقة للخواص .لذلك تطرح إشكالية متويل الطاقات املتجددة ومدى استجابتها للمنفعة
العامة ،أي سؤال دور الدولة يف هذه التمويالت يف سياق موجة العوملة والنيوليربالية.
ومن املعلوم أنه منذ نهاية الثامنينيات من القرن املايض ،شهدت دول جنوب املتوسط بروزًا وتعزي ًزا
لدور الفاعلني الخواص ذوي العالقة مع الرأساملية الدولية ،عىل حساب التنظيامت التي تنتمي إىل
الدولة( .((8وقد أدت رشعية إزالة الضوابط عن السوق يف سياق التنافس يف الولوج إىل املوارد "دينامية"
وتم تربير ذلك بتخفيض النفقات العمومية ،وبحجة
يف سيطرة القطاع الخاص عىل املوارد وتحويلها؛ ّ
تعزيز الفاعلية االقتصادية ،أو خلق ُف َرص العمل؛ ما و ّلد تركي ًزا للموارد والرثوة.
وبصفة عامة ،توجد رغبة يف االنتقال والبحث عن موارد بديلة ،إال أنّ هذه الرغبة غري واضحة عمل ًيا
يف سياق األنظمة الليربالية؛ إذ يالحظ بطء يف مسلسل االنتقال .ففي املغرب ً
مثل ،يوجد مرشوع كبري
ّ
(محطة نور) التي تسحب كميات هائلة من املياه من سد منصور
يف مدينة ورزازات للطاقة الشمسية
(((8
الذهبي بورزازات؛ ما حرم الساكنة املتاخمة للمرشوع من املياه واالهتامم بالفالحة  .كام عجز املغرب
عن مواجهة الطلب عىل الطاقة؛ فهو ينتظر أن يتضاعف الطلب عىل الطاقة بحلول سنة  .2020هذا
مع العلم أنّ املغرب ق ّدم نسخة ُمح ّينة من املساهمة التي ينوي االلتزام بها أمام املنتظم الدويل
(أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC؛ وبناء عليه ،التزم املغرب بتخفيض
االستهالك الطاقي (األحفوري) بــ  15يف املئة يف أفق .((8(2030
ج -تعرث مسلسل استدامة املدن

تضم اليوم حواىل  60يف املئة
ّ
سجلت املدن العربية من ًوا رسي ًعا خالل العقود الستة املاضية؛ إذ أضحت ّ
من الساكنة العربية( .((8وبحكم طبيعة تشكلها ،فهي تستهلك قد ًرا كب ًريا من املوارد الطبيعية ،خاصة
80 Tarik Dahou, Mohamed Elloumi & François Molle, "Appropriations et conflits autour des régimes d'accès
aux ressources renouvelables: introduction," Études rurales, Appropriations des ressources naturelles au sud de la
Méditerranée, no. 192 (Juillet-Décembre 2013), p. 12.
 81صالح الدين عابر" ،محطة 'نور' ورزازات ..الطاقة الشمسية عىل حساب املاء والفالحة؟" ،اليوم  ،2019/12/3 ،24شوهد يف
 ،2020/5/13يفhttps://bit.ly/33B8pRm :
 82بصفة عامة ،يوجد التزام طوعي والتزام مرشوط بشأن الغازات الدفيئة ،فقد التزم املغرب طوع ًيا بإنقاص غازات الدفيئة بــ  17يف
املئة يف أفق 2030؛ أما التزامه املرشوط فيتمثل يف إنقاص غازات الدفيئة  42-25يف املئة ،يف حالة حصوله عىل الدعم الدويل من أجل متويل
مشاريعه واملقدّر عمل ًيا بـ  50مليار دوالر أمرييك خالل الفرتة :2030-2010
Royaume du Maroc, NDC Maroc, Contribution déterminée au niveau national dans le cadre de La CCNUCC
(Rabat: Septembre 2016), pp. 10-11, accessed on 19/5/2020, at: https://bit.ly/2ScCoJS
83 World Bank, "Population urbain (% du total)-Arab World," accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3jdDi57
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رئيسا لالنبعاثات الدفيئة .ومن شأن هذه الضغوط
الطاقة واملياه والغذاء والهواء؛ وتش ّكل أيضً ا مصد ًرا ً
أن تثري مخاطر هائلة عىل مستقبل األجيال العربية املقبلة.
وبهدف معالجة هذه الشّ وائب وغريها ،انخرطت الدول العربية بدرجات مختلفة ويف فرتات زمنية
مختلفة يف وضع سياسات عمومية خاصة بالتوسع الحرضي املستدام والشامل للجميع وتنفيذها .وقد
شملت هذه السياسات الجانب الترشيعي واملؤسيس والتحسييس؛ كام متّت مراجعتها بانتظام بغرض
تجويدها ومواءمتها لاللتزامات الدولية ،وال سيام أهداف التنمية املستدامة التي اعتمدتها منظمة األمم
املتحدة يف سنة .2015
وبالرغم من املجهودات املبذولة ،مل تستطع الدول العربية االلتحاق بالركب العاملي الستدامة املدن.
وبحسب مؤرش مؤسسة أركاديز ( )ARCADISاملتخصصة يف التصميم والبناء لعام  ،2018غابت املدن
العربية عن الئحة املئة مدينة األكرث استدامة عامل ًيا(((8؛ مع العلم أنّ خمس مدن عربية احتلت مراكز
محرتمة يف مؤرش  ،2015هي :ديب ،وأبوظبي ،والدوحة ،وجدة ،والرياض( .((8أما مؤرش املدن املتحركة
( )Cities in Motion Indexلقياس استدامة املدن جودة حياة األفراد( ،((8فقد وضع  11مدينة عربية
يف مؤخرة الئحة تضم  174مدينة عاملية شملها التصنيف (الشكل .)15
وقد حصلت  10مدن عربية من أصل  11املمثلة يف العينة عىل نقط ّ
تقل عن املعدل ،أي  50نقطة ،بينام
حصلت مدينة ديب عىل نقطة متوسطة قدرها  .((8(52.92وإذا اعتمدنا املؤرش الفرعي املتعلق باحرتام
املعايري البيئية ،وباستثناء العاصمة التونسية (املرتبة  ،)76فبقية املدن العربية املعنية ،جاءت يف مراتب
متدنية الستدامة املدن .وهكذا احتلت الرياض املرتبة ( 173ما قبل األخرية) مبارشة بعد القاهرة (املرتبة
 ،)170وأبوظبي (املرتبة  ،)169واملنامة (املرتبة  .((8()167وميكن القول إنّ األسباب الكامنة وراء تعرث
مسلسل االنتقال نحو املدن املستدامة يف املنطقة العربية ترجع باألساس إىل إهامل أو تأخر يف إنجاز
الربامج املتعلقة باحرتام املعايري الدولية ،مبا يف ذلك حصة الطاقات املتجددة ،وإدارة النفايات ،وتلوث
الهواء ،واملناطق الخرضاء ،ومعالجة الرصف الصحي والتنقلية ،والتعرض للكوارث الطبيعية ،وانبعاثات
غازات الدفيئة .وتتباين هذه األسباب بحسب طبيعة الظروف املناخية واإلمكانات املادية املتاحة.
84 ARCADIS, Citizen Centric Cities: The Sustainable Cities Index 2018, accessed on 22/5/2020, at: https://bit.ly/35SZMUW
85 Ibid.
 86والذي يعتمد عىل  9مؤرشات فرعية مكونة من  96متغ ًريا تتعلق بـ :االقتصاد ،واملوارد البرشية ،واالتساق االجتامعي ،والبيئة،
والحوكمة ،والتخطيط الحرضي ،والتوعية الدولية ،والتكنولوجيا ،والنقل والتنقلية.
 87تتقدم لندن الرتتيب العاملي بـ  100نقطة ،بينام تتذيله كراتيش الباكستانية بـ  4.57نقطة:
Cities in Motion, "IESE Cities in Motion Index 2019," IESE, 10/5/2019, accessed on 19/9/2020, at: https://bit.ly/32J9Spk
88 Ibid.
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الشكل ()15
أداء أهم املدن العربية بحسب مؤرش املدن املتحركة

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات:
ARCADIS, "Citizen Centric Cities: The Sustainable Cities Index 2018," accessed on 22/5/2020, at:
ttps://bit.ly/35SZMUW

فمدن الخليج العريبً ،
مثل ،تعاين قسوة الطبيعة .وبالرغم من املوارد املالية الهائلة ،فقد سجلت تأخ ًرا
يف االنتقال إىل مصاف املدن املستدامة .وما زالت هذه املدن تعاين ارتفا ًعا ً
مهول يف معدالت استهالك
الطاقة األحفورية مع ما ينتج من ذلك من تسارع معدل منو االنبعاثات .فمتوسط الفرد من انبعاثات
غاز ثاين أوكسيد الكربون يف اإلمارات العربية والسعوديةً ،
مثل ،يفوق  20ط ًنا مرت ًيا؛ بينام ال يتجاوز
املعدل العاملي  5أطنان مرتية( .((8كام أنّ النظام اإليكولوجي البحري يعاين ظاهرة التلوث الناجمة
أساسا عن التدفقات النفطية نتيجة مرور ناقالت النفط ،وكذا مخلفات محطات تحلية املياه .وقد
ً
تعرضت شواطئ كثري من املدن لتعديات جسيمة نتيجة مرشوعات التنمية العقارية والفندقية واألعامل
املنظمة لردم الخليج(.((9
صحيح أنّ حكومات دول الخليج قامت باستثامرات هائلة يف ُأفق َس ّد العجز املتعلق باستدامة املدن،
سواء من خالل مشاريع تحويل املدن القدمية إىل مدن ذكية (املنامة والرياض ً
مثل) أو إنشاء مدن
 89البنك الدويل" ،انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن املرتي)" ،شوهد يف  ،2020/5/22يف:
https://bit.ly/3cEy9k5
 90عيل عبد الرؤوف عيل" ،اإلسالم والعروبة :مأزق الهوية وفخ العوملة :تحديات وتحوالت عامرة وعمران املدينة الخليجية املعارصة"،
مجلة لونارد ،العدد ( 3آذار /مارس  ،)2001ص .11

90

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

جديدة (مصدر يف أبوظبي ،واملدينة املستدامة يف ديب ،ومشريب يف قطر ،ومرشوع نيوم يف السعودية)،
إال أن هذه االستثامرات تتطلب وق ًتا ً
طويل ومهارات متخصصة وتحوالت عميقة يف االقتصاد واملجتمع.
أساسا مشكالت تنظيمية كالحركية الحرضية واالنتشار الواسع
أما مدن شامل أفريقيا ،فهي تُعاين ً
لوسائل نقل شديدة ال ّتلويث ،وصعوبة التخلص من النفايات املنزلية وضعف شبكات الرصف الصحي؛
عالوة عىل غياب ضوابط ال ّتوسع العمراين الذي غال ًبا ما يتم عىل حساب األرايض الزراعية الخصبة،
وضعف ال ّنجاعة ّ
الطاقية ،وتبذير املياه املرتبط بالنشاطات السياحية (القاهرة ،ومراكش ،ورشم الشّ يخ،
والحاممات  ...إلخ).
ويف كثري من األحيان ،تح ّول مفهوم املدن املستدامة يف شامل أفريقيا إىل مجرد شعار تسويقي أو
إعالن حسن نية ،يف غياب الرشوط املادية وزيادة الصعوبات التقنية (محدودية املهارات والكفاءات)
والسياسية (قوة نفوذ أصحاب املصالح) .وعىل هذا األساس ،ميكن القول إنّ غالبية املدن املوجودة يف
هذه املنطقة لن تستطيع مواكبة الوترية املتسارعة للنمو الدميوغرايف وتوفري بيئـة عمرانية آمنة ونظيفة،
مبا يضمن استمراريتها لألجيال املقبلة.

خامتة
تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل قضايا استدامة املوارد الطبيعية لألجيال العربية املقبلة ،يف سياق
دينامية الضغوط الدميوغرافية ،وزيادة الضّ غوط عىل الرثوات املتوافرة واستنزاف الكثري منها .وألجل
التابط الحاصل بني ال ّتحوالت الدميوغرافية ومستويات استنزاف
توضيح عنارص الدراسة ،حاولنا تبيان ّ
املوارد الطبيعية وقضايا الالمساواة يف الولوج إىل هذه املوارد من جهة ،وتحديد اإلطار ال ّنظري املحدد
ملدى حامية واستدامة املوارد الطبيعية من منظورات الفلسفة واالقتصاد والقانون من جهة أخرى.
وقد بينت الدراسة أنّ التحوالت الدميوغرافية املتسارعة التي تشهدها املنطقة العربية ،مبا فيها ارتفاع
معدل النمو السكاين وحدوث تغريات يف البنية العمرية واتساع نطاق ال ّتمدن املتسارع ،كان لها آثار
ثم حامية الحقوق الرشعية لألجيال املقبلة .ومل تغفل
سلبية يف وترية استغالل املوارد الطبيعية ،ومن ّ
الدراسة مناقشة بعض تجليات هذه اآلثار ،وخاصة تراجع املوارد املائية ،وتوسع املدن عىل حساب
األرايض الزراعية ،واالستخدام املفرط للموارد الطاقية التقليدية ،والفقدان املستمر للتنوع البيولوجي.
تم التطرق إىل ال ّتفاوت يف مستويات االستدامة البيئية يف املنطقة العربية؛ وميكن أن يكون هذا
كام ّ
ً
حاسم يف املستقبل املنظور ،إذا جرى تغييب املدى البعيد يف سياسات تدبري املوارد الطبيعية
ال ّتفاوت
وصيانتها .وميكن استخالص أربعة دروس من هذه الوضعية غري السليمة:
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ً
أول :نؤكد أنّ التحدي الكبري الذي يواجهه الوطن العريب يف بداية هذا القرن يتمثل يف ربح معركة التنمية
املستدامة .وألجل رفع هذا التحدي ،ينبغي االهتامم مبوضوع اإلنصاف ما-بني األجيال وف ًقا ملقاربة
شمولية تستحرض البعد الفلسفي واالقتصادي والقانوين ،واالنفتاح عىل التجارب الدولية الناجحة مع
مراعاة خصوصيات املجتمع العريب.
ثان ًيا :إننا واعون بأنه كان يف إمكان الدول العربية ،وإن بدرجات مختلفة ،االستفادة من ال ّتحوالت
الدميوغرافية من خالل تثمني العنرص البرشي ،وجعله قاد ًرا عىل إنتاج ّ
عب اإلبداع املعريف
الثوة ْ
يتم استغاللها عىل نح ٍو أفضل ،كام هو الحال يف معظم دول
واملسؤول .غري أنّ هذه الفرصة التنموية مل ّ
جنوب رشق آسيا ،نظ ًرا إىل اعتامد سياسات اقتصادية غري مجدية.
ثال ًثا :ميكن أن تساعد منهجية ال ّذكاء االقتصادي عىل التحكم املعقلن يف املوارد الطبيعية العربية املتاحة،
عرب إنشاء خاليا علمية عىل صعيد ّ
كل بلد تهتم بجمع املعطيات التقنية وتحويلها إىل معلومات مفيدة
الصائبة .ومن شأن مثل هذه ال ّتدابري
تتم معالجتها قصد إنتاج معارف تساعد عىل اتخاذ القرارات ّ
ّ
وغريها إزالة األحكام املسبقة ملخاطر تدبري املوارد الطبيعية وحاميتها من االستغالل غري العادل.
راب ًعا :سيم ّكن تجاوز املنظور النيوليربايل  -ال محالة  -من حامية املوارد الطبيعية لألجيال العربية املقبلة؛
فاملنظور النيوليربايل يحتكم إىل آليات السوق ألجل تسعري ّ
الطبيعة ومواردها باعتبارها موارد اقتصادية
محضة والمحدودة يف مخزونها ،وهو ما يتناىف مع املقاربة اإليتيقية التي تضع حدو ًدا آلليات السوق
باعتبار أنّ املوارد الطبيعية موارد اجتامعية بالدرجة األوىل.
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املراجع
العربية

البستاين ،باسل .جدلية نهج التنمية البرشية املستدامة :منابع التكوين وموانع التمكني .بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.2009 ،
البنك الدويل" .انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن املرتي)" .يف:
https://bit.ly/3cEy9k5
_______" .معدل املواليد ،إجاميل (لكل  1000شخص)  ."Qatar -يفhttps://bit.ly/34aSMAz :
_______" .معدل الوفيات األويل (لكل  1000شخص)  ."Qatar -يفhttps://bit.ly/3nknOP6 :
استرشاف للدراسات املستقبلية .العدد  .3الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2018 ،
جامعة الدول العربية .االسرتاتيجية العربية للطاقة املستدامة  .2030بريوت :كانون الثاين /يناير .2019
يفhttps://bit.ly/3iMOGo0 :
زيك ،رمزي .املشكلة السكانية وخرافة املالتوسية الجديدة .سلسلة عامل املعرفة  .84الكويت :املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.1984 ،
سامل ،أحمد عيل [وآخرون] .شكراين الحسني وعبد الرحيم خالص (إرشاف وتنسيق) .اإلنسان والبيئة:
مقاربات فكرية واجتامعية واقتصادية .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.2017 ،
شكراين ،الحسني" .مقاربة إديث براون ويس يف شأن العدالة الجيلية" .املستقبل العريب .العدد 458
(نيسان /أبريل .)2017
________ .حقوق األجيال املقبلة باإلشارة إىل األوضاع العربية .الدوحة /بريوت :املركز العريب
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