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مجتمع

بيئة

لبنان في المرتبة  171أم !67
أية مصداقية لتصنيف األداء البيئي للدول؟
ّ
تعمم كل سنة (تقريبًا)
ملخصات عن تقارير دولية
يحدد فيها األداء البيئي
لكل دولة .وقد راج ملخص
تعميم هذه السنة الذي
يبين أن لبنان يأتي في أسفل
سلم األداء البيئي (المرتبة
 )171مباشرة بعد غانا
( )177وأفغانستان (!)187
وإذا أضفنا إليه تقرير مؤشر
األداء البيئي لسنة 2018
والذي صدر عن منتدى
دافوس االقتصادي ،الذي
يضم مجموعة ضخمة
من (الشركات العالمية
الملوثة) ،نعرف االتجاهات
والخلفيات لهذه التقارير،
ومدى مصداقيتها .فهل
هي تقارير من أجل التحذير
أم تقارير من أجل االستثمار
في مشاكل الدول التي
تسببت هي نفسها بالقسم
األكبر من مشاكلها؟!

حبيب معلوف
م ــن امل ـه ــم ج ـ ـ ـدًا ،ق ـب ــل الـ ـب ــدء بـتـقـيـيــم
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـق ــاري ــر ،أن نـ ـع ــرف ال ـج ـهــة
ُ
ال ـتــي ت ـصــدرهــا ،هــويـتـهــا وأهــداف ـهــا
وإمـ ـك ــانـ ـي ــاتـ ـه ــا .فـ ـه ــذه األنـ ـ ـ ـ ــواع مــن
ال ـت ـق ــاري ــر ،امل ـصـن ـفــة "دول ـ ـيـ ــة" ،كــانــت

ع ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات وبـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج األم ـ ـ ــم
املـتـحــدة هــي الـتــي تهتم بــإصــدارهــا.
وك ــان ــت ه ـ ــذه األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ــي الـ ـع ــادة
وفـ ـ ــي الـ ـغ ــال ــب مـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ،تـتـكــل
عـلــى الـتـقــاريــر واملـعـطـيــات واألرقـ ــام
الـتــي تقدمها الحكومات وال ــوزارات
املعنية فيها ،أو على آراء خبراء (أو
ش ــرك ــات ص ـغ ـيــرة) يـعـمـلــون ف ــي فلك
وزارات ال ــدول… مــا كــان يساهم في
طــرح العديد من عالمات االستفهام
بالطبع ح ــول مـصــداقـيـتـهــا .فمعظم
ال ـت ـقــاريــر ال ـح ـكــوم ـيــة ،ال سـيـمــا تلك
ّ
تتقصد إخفاء األرقام
البيئية منها،
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،ألس ـ ـبـ ــاب م ـخ ـت ـل ـفــة ،فــي
طليعتها ع ــدم إظ ـهــار عـجــز أو فشل
ال ـ ــوزراء فــي سـيــاســاتـهــم وقــرارات ـهــم.
أو أنـهــا ال تستوفي معايير البحث
والـتــدقـيــق والـنـشــر… بــاإلضــافــة إلى
أنها ال تفتحها للنقاش مــع أحــد ،ال
سيما النقاد ،قبل النشر ،مما يضعف
من قيمتها ومصداقيتها أيضًا.

تقارير تهويلية
قــد ينجم ضعف التقارير الحكومية
أيضًا من ضعف التمويل ،أو تحوير في
نتائجها لتخدم طلبات التمويل من
جـهــات وبــرامــج وأج ـنــدات مانحني…
م ــا ي ــؤث ــر أي ـض ــا ف ــي امل ـص ــداق ـي ــة .مــن
هـنــا ب ــات معظم املــراق ـبــن واملهتمني
واملستثمرين يتطلعون الــى مصادر
أخــرى للمعلومات ،غير تلك التقارير
(األم ـ ـم ـ ـيـ ــة) ،أي إل ـ ــى ت ـق ــاري ــر ت ـصــدر
عــن مــؤس ـســات دول ـيــة ك ـبــرى كالبنك
الدولي ،أو كتلك التي صــدرت مؤخرًا
عـ ــن مـ ـنـ ـت ــدى داف ـ ـ ـ ــوس االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
وال ـ ـ ــذي ّادع ـ ـ ــى أن ل ـب ـن ــان أصـ ـب ــح فــي
املرتبة  67عــام  ،2018بعد أن كــان في
املرتبة  94عام !2016
إال أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ،ال ت ـت ـم ـتــع
بــاملـصــداقـيــة أي ـضــا .هــدفـهــا الحقيقي
لـ ـي ــس الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن أوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــدول
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة ،بـ ــل ال ـت ــروي ــج
لبضاعتها ،عبر وضع تقارير وأرقام

الكثير من دول العالم (ومدنها على
ال ـخ ـص ــوص) .فـ ــإذا كــانــت ال ــدراس ــات
والتقارير ،قد اعتمدت على التقارير
الــرسـمـيــة الــوط ـن ـيــة ،ف ــإن آخ ــر تقرير
شـبــه شــامــل ص ــدر عــن وزارة البيئة
ك ــان ع ــام  2010تـحــت ع ـنــوان "البيئة
فــي لـبـنــان :الــواقــع واالت ـجــاهــات" ولم
ّ
يحدث!
إما إذا كان قياس معدل تلوث الهواء

تقرير الترويج لالستثمار
يتحدث معدو التقارير أيضًا عن عدم كفاية املياه وسالمتها ،من دون
أن يكون للدول أجهزة قياس كافية للمتساقطات (ال سيما الثلوج)
وال أجهزة رصد لتدفق املياه السطحية ...ويزرعون الشك حول فشل
الدول واإلدارات الرسمية املعنية في إيصال املياه سليمة إلى الناس...
كل ذلك تمهيدًا لخصخصتها ،مع الترويج أن املياه اآلمنة هي املياه
املعبأة ،وأن ال ثقة إال بشركات عاملية كـ"نستله" على سبيل املثال ،هي
نفسها التي تدخل من ضمن كبريات الشركات (في منتدى دافوس)
التي تمول تلك التقارير.
فـ ّ
ـأي معنى يبقى لـهــذه التقارير "الــدولـيــة" ،خ ــارج اإلط ــار الترويجي
املشار إليه ،مع العلم أن وضعنا البيئي والصحي أسوأ بكثير مما يرد
ً
في التقارير ،بسبب سياسات تلك الشركات أوال ،وخضوع من في
السلطة لسلطانها ثانيًا ،أثناء وضع السياسات والتشريعات الوطنية
واختيار الحكام وممثلي البرملان.

كمقدمات ضرورية لطلب االستثمار،
إن ل ـشــركــات اس ـت ـشــاريــة أو لـشــركــات
استثمارية أو لالثنني معًا.

تضرب وتعالج!
بـمـجــرد أن نـعــرف هــويــة املــؤسـســات
الـتــي وضـعــت تـلــك الـتـقــاريــر ،نعرف
بعضًا من أهدافها الرئيسية .فمنتدى
داف ــوس الــدولــي امل ـعــروف والشهير،
ه ـ ــو مـ ـنـ ـت ــدى لـ ـكـ ـب ــري ــات الـ ـش ــرك ــات
ال ـعــامل ـيــة امل ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات في
األســاس (أكثر من ألف شركة) ،التي
تـعــد تـقــاريــرهــا "الـتـهــويـلـيــة" للداللة
إلـ ـ ــى مـ ـك ــام ــن الـ ـضـ ـع ــف فـ ــي الـ ـ ـ ــدول،
كمقدمة لالستثمار فــي معالجتها.
هــي تعتمد وتستعني فــي تقاريرها
(بالطبع) بأساليب البحث العلمي
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ب ـ ـيـ ــانـ ــات وع ـل ــى
ّ
وتحدد قضايا مثل صحة
مؤشرات
البيئة ونوعية الـهــواء وامل ــاء ومياه
ال ـ ـصـ ــرف ...وص ـح ــة ال ـن ـظــم الـبـيـئـيــة

زاد استهالك الوقود
في قطاعي الطاقة والنقل...
فكيف انخفض التلوث؟
مبنيًا على بـيــانــات تتعلق بقطاعي
ّ
تسببًا بتلوث
الطاقة والنقل األكـثــر
ال ـ ـهـ ــواء ،وع ـل ــى ب ـي ــان ــات حـ ــول حجم
اس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود وع ـ ــدد ال ـس ـي ــارات
ووض ـ ـ ــع اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات ،ل ـت ـح ــدي ــد نــوع ـيــة
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ...ف ـ ــإن ط ـ ــرق إنـ ـت ــاج ال ـطــاقــة
ف ــي لـبـنــان ل ــم تـتـغـيــر مـعـطـيــاتـهــا في
السنوات األخـيــرة ،فال نــزال نستهلك
نفس حجم ونــوع الــوقــود األحفوري
إن عبر املحطات أو عبر البواخر في
البحر أو من املولدات الخاصة التي لم
ّ
يتغير عددها أو عبر وسائل التدفئة
الـتـقـلـيــديــة ،ال ـتــي يـمـكــن تــوقــع زي ــادة
االستهالك فيها (وليس انخفاضها)
ّ
بسبب تدني أسعار النفط واملشتقات
الـنـفـطـيــة ...مــا يـعـنــي أي ـضــا أن نسب
الـ ـتـ ـل ــوث مـ ــن قـ ـط ــاع إن ـ ـتـ ــاج ال ـط ــاق ــة
يـفـتــرض أن ي ـكــون ق ــد ارت ـفــع ب ــدل أن
يكون قد انخفض ،كما يزعم التقرير!

على أنــواعـهــا ،وتستعني بمؤشرات
أســاسـيــة وأخ ــرى فــرعـيــة… مــن أجــل
ت ـحــديــد م ــرات ــب الـ ـ ــدول .ث ــم تستفيد
مـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج ل ـت ـق ـت ــرح ع ـل ــى ال ـ ــدول
االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة ب ـت ـق ـن ـي ــات الـ ـش ــرك ــات
املساهمة في املنتدى للمعالجة ،بعد
أن تكون سلعها ،التي طاملا روجت
لـ ـه ــا ،هـ ــي الـ ـت ــي ت ـس ـ ّـب ـب ــت بــال ـت ـلــوث
وهـ ـ ــددت ال ـص ـحــة وال ـب ـي ـئــة وال ـن ـظــم
األيكولوجية للدول!

زيادة في إنتاج الطاقة
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـط ـ ــرح حـ ـ ـ ــول أحـ ــد
أه ــم ال ـق ـضــايــا ال ـتــي ت ـنــاول ـهــا تـقــريــر
دافوس كتلوث الهواء ،بناء ّعلى ماذا
استندت هذه التقارير لتصنف لبنان
(ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال)؟ م ــع ال ـع ـلــم أن
ليس في لبنان أجهزة قياس لتلوث
الـهــواء ،ال ثابتة وال متنقلة ،والدولة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ت ـص ــدر ن ـتــائــج دوريـ ــة
حول وضع الهواء الخارجي كما في

زيادة في عدد السيارات
تصغير السيارة
وتقليل
سعرها ...يعني
زيادة الزحمة
والتلوث
(مروان
طحطح)

لـنــاحـيــة قـطــاع الـنـقــل فـكــل الـبـيــانــات
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة م ـ ــؤخـ ـ ـرًا تـ ــؤكـ ــد أن ع ــدد
السيارات على سبيل املثال قد ارتفع
أيضًا ولــم ينخفض ،حتى نستنتج
أن معدالت تلوث الهواء تراجعت!
فعدد السيارات املسجلة (وتلك غير
امل ـس ـج ـلــة) ق ــد ارت ـف ــع م ــن م ــا ي ـقــارب
 900أل ــف س ـيــارة ع ــام  2008إل ــى ما
يقارب مليوني سيارة عــام …2018
م ــا ي ـع ـنــي زيـ ـ ــادة حـتـمـيــة ف ــي نسب
تـلــوث ال ـهــواء .وإذا كــانــت الحجة أن
عــدد الـسـيــارات الـجــديــدة قــد زاد ،ما
يعني انخفاضًا في تلوث الهواء ،ألن
السيارات الجديدة أقل تلويثًا ،نفهم
عندها ما الهدف من هــذه التقارير.
ص ـح ـي ــح أن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـج ــدي ــدة
الصنع أقل تلويثًا ،ال سيما إذا كانت
أق ــل وزن ــا وأق ــل سـمــاكــة وأق ــل سـعـرًا
وأقــل حجمًا… إال أن هــذه املعطيات
ن ـف ـس ـه ــا ق ـ ــد شـ ـجـ ـع ــت عـ ـل ــى زي ـ ـ ــادة
هــائـلــة فــي بـيــع ال ـس ـيــارات الـجــديــدة
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم وق ـل ـي ـلــة ال ـس ـعــر،
م ــا س ــاه ــم ف ــي زيـ ـ ــادة زح ـم ــة الـسـيــر
وزي ــادة االنبعاثات حتمًا ،مع العلم
أن السيارة الواقفة في الزحمة تلوث
أكثر من  6مرات فيما لو كانت تسير
بسرعة معتدلة .وهكذا يمكن تفسير
تزامن صدور تقرير عن تلوث الهواء
وان ـخ ـفــاضــه ،مــع بـيــانــات عــن زي ــادة
ف ــي م ـب ـي ـعــات الـ ـسـ ـي ــارات ال ـج ــدي ــدة،
الـصـغـيــرة والــرخـيـصــة نسبيًا ،على
سـبـيــل املـ ـث ــال .م ــا يـعـنــي أن ال ـهــدف
مــن هــذه التقارير على سبيل املثال
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
وه ــو نـفـســه الـنـهــج الـتــاريـخــي الــذي
جعل ال ــدول النامية تـصــرف القسم
األك ـب ــر م ــن مــوازنــات ـهــا عـلــى تطوير
البنية التحتية (مــن جسور وأنفاق
وأتـ ــوس ـ ـتـ ــرادات) ل ـكــي تـسـتـطـيــع أن
تتسع للسيارات التي تستوردها كل
عام!

