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احلروب والأزهار الربية يف ال�شرق الأو�سط
دانييل �أورن�ستني
الإرتباط :كلية الهند�سة املعمارية وتخطيط املدن يف التخنيون ،املعهد التقني لإ�سرائيل ،ومعهد واط�سون لل�سيا�سة الدولية يف
جامعة براون ،الواليات املتحدة.
العقبة ،الأردن .مل يكن امل�شهد يف قاعة امل�ؤمترات يف الفندق كما هو معتاد يف �أمور ال�شرق الأو�سط ال�سيا�سية .هنا يجل�س
�أخ�صائيون �إيرانيون ولبنانيون و�سعوديون و�إ�سرائيليون يف نف�س الهيئة ،يت�شاركون اخلربات ،وي�صغون ب�صرب لبع�ضهم البع�ض،
بل ويبدون بني الفينة والأخرى تعاطفهم .لقد جتمع ه�ؤالء ،مع مئات �آخرين مثلهم – علماء �شرق �أو�سطيني ،وحمرتفني
حكوميني ونا�شطني يف �أمور البيئة – يف �أول اجتماع ل�شبكة التنوع البيئي يف ال�شرق الأو�سط ليتناق�شوا يف هدف م�شرتك :بقاء
نبات وحيوان املنطقة.
وكما هو احلال على امل�ستوى العاملي؛ ف�إن امل�ستقبل ال يبدو جيدا لأندر احليوانات والنباتات يف ال�شرق الأو�سط .وبينما كان �أغلب
امل�شاركني قد ح�ضروا امل�ؤمتر ل�صقل �أ�ساليبهم يف و�ضع قوائم اجلرد للتنوع البيئي للمنطقة – لتحديد وتعداد تلك احليوانات
والنباتات املوجودة فيها – فقد كان التيار التحتي طيلة امل�ؤمتر هو ال�شعور ب�أن هذه هي الفر�صة الأخرية مل�شاهدة ومعرفة
العديد من خملوقات كوكب الأر�ض .كانت ق�ضايا االنقرا�ض تلقي بثقلها على �أذهان العديد من امل�شاركني.
يعب عن هذا ال�شعور �أف�ضل من عامل بيئي من دبي ،الإمارات العربية املتحدة – موطن بع�ض �أعلى البنايات يف
لعل �أحدا مل رّ
العامل والأ�سواق املالية النامية واملنتجعات الفاخرة .لقد و�صف معدالت التطوير على �شاطئ اخلليج العربي ب�أنها قد بلغت حدا
من الت�سارع ال يتيح له ولزمالئه فر�صة لأر�شفة التنوع البيئي املحلي �إال من خالل جمع البيانات البيئية على م�ستوى املعلومات
الأ�سا�سية فقط قبل �أن تندثر موائلها� .إن حماية الأجنا�س حتت حجم ال�ضغوطات كهذا هو �أمر �شبه م�ستحيل؛ ولي�س للعلماء
�إال �أن ي�أملوا بالتعلم عنها بعد اختفائها.
مل تكن ال�صراعات الإقليمية – يف العراق ولبنان و�إ�سرائيل وفل�سطني وقرب�ص وجنوب �شرق تركيا – املحور اجللي لأي من
املحادثات ،لكن ت�أثريها ال�سلبي على التنوع البيئي وجد �سبيله �إىل الكثري مما قيل .و�صف عامل بيئي من قرب�ص ال�صيد غري
املرخ�ص على طول احلدود بني اجلز�أين الرتكي واليوناين يف قرب�ص ،وقال عامل طيور عراقي �أنه بينما يحتاج لعينيه لتحديد
�أ�صناف الطري ف�إنه يحتاج لعينني �إ�ضافيتني زوج �آخر يف م�ؤخرة ر�أ�سه لتفادي �إطالق النار عليه .ويف رد لعامل نبات لبناين
�أ�صدر م�ؤخرا كتابا عن الأزهار النادرة يف وطنه على �س�ؤال زميل �إ�سرائيلي عن �سبب عدم قيام دولته ب�إ�صدار قوانني حلماية
الأزهار الربية كما تفعل �إ�سرائيل ،قال عامل النبات بجفاف «�إن حكومتي م�شغولة بالتعامل مع �أمور �أخرى».
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كان الفقر واجلرمية والتلوث واال�ستهالك اجلائر �ضمن موا�ضيع
مدار البحث الكامنة الأخرى يف العديد من املحا�ضرات .و�صف
عامل بيئة عراقي اخل�سارة امل�أ�ساوية لأهوار املنطقة اجلنوبية لبلده
ب�سبب الت�أثري امل�شرتك للجفاف و�إقامة ال�سدود ،كما �شارك مدير
حممية عماين بعر�ض ل�صور للذبح وال�صيد غري القانوين للمها
العربي ،لكنه مل ي�ستطع (�أو لعله مل ي�ش�أ ؟) �أن يف�صح للمهتمني
من احل�ضور عمن يرتكب ذلك �سوى قوله «�إنها جمموعة كبرية
وجيدة التنظيم»� .أما تدهور و�ضع ال�شعب املرجانية يف البحر
الأحمر يف خليج العقبة فقد عزاه عامل �أحياء بحرية �إ�سرائيلي
�إىل ت�شكيلة حقيقية من امل�سببات طيلة  50عاما منها �إطالق
�أنواع غريبة يف مياه ثقل املوازنة لل�سفن ،والت�سريبات الكيماوية
والنفطية ،وف�ضالت مزارع الأ�سماك ،واالختناق بالرمال املجلوبة
لل�شواطئ ال�سياحية ،والتلف الذي ي�سببه جمع ال�سياح للمرجان،
وكذلك الده�س ،و�إلقاء مرا�سي ال�سفن يف ال�شعب.
لكن ،وعلى الرغم من جتمع اخلربات يف قاعات امل�ؤمترات يف
الفندق – ولعلها �ضمت �أف�ضل علماء الطبيعة والبيئة يف املنطقة
– مل يكن هناك �أدلة وا�ضحة على وجود حلول قابلة للتطبيق.
يف ال�شرق الأو�سط ،والذي تعترب العديد من املنظمات العاملية
للبيئة عدة مناطق فيه «مواقع �ساخنة للتنوع البيئي» ،ف�إن النبات
واحليوان مهدد ،وبينما �أنه ب�إمكان ه�ؤالء العلماء تبيان تدهور
الأنواع� ،إال �أنه لي�س مبقدورهم �إيقافه.
�إن جذور �أ�سباب �أزمة التنوع البيئي لدينا ،ك�أ�سباب العديد من
امل�شاكل البيئية عرب العامل ،تقع يف طائفة من م�شاكل وا�سعة
و�شاملة :احلروب ،والتدريب الع�سكري ،و�سباقات الت�سلح يف
ال�شرق الأو�سط التي ال ت�ؤدي ب�شكل مبا�شر �إىل تقهقر البيئة
الطبيعية فح�سب ،ولكنها تقود �أي�ضا بخبث �إىل �إلهائنا وحتويل
مواردنا االقت�صادية وال�سيا�سية املحدودة عن العناية برتاثنا
الطبيعي بل والب�شر �أي�ضا� .إن عقيدة النمو االقت�صادي تطحن
نظاما بيئيا بعد الآخر ،وتق�ضي معهم على بع�ض من �أجمل ما
تقدمه الأر�ض للنا�س من الكنوز الطبيعية وم�صادر الده�شة
واالعتزاز.
تتطلب احللول خربات والتزام جمموعة عاملية �أو�سع ت�ضم ال�سا�سة
ووا�ضعي اخلطط العامة والقادة االقت�صاديني والنا�شطني والعلماء
وغريهم من �أع�ضاء املجتمع املدين� .إن امل�شاكل لي�ست ع�سرية على
احلل ،لكن الوقت يدهمنا� .إن من العالمات امل�شجعة �إدراك �ضمن
�أعداد متزايدة يف احلركة البيئية �أن ال�سالم والعدالة االجتماعية
واالقت�صادية هي متطلبات اال�ستدامة البيئية احلقيقة ،كما
�أن اجتماع  500عامل من ال�شرق الأو�سط امل�ضطرب �سيا�سيا
لتدار�س تعاوين للتحديات البيئية الإقليمية والعاملية هو عالمة
م�شجعة �أخرى .دعنا ن�أمل ،ل�صاحلنا و�صالح الأنواع الأخرى يف
هذا الكوكب ،ب�أن قادتنا �سيفعلون نف�س ال�شيء.
هذا املقال يعاد ن�شره مع ال�شكر من ن�شرة بروفيدن�س جورنال.
دانييل �أورن�ستني هو زميل ما بعد �شهادة الدكتوراه يف كلية
الهند�سة املعمارية وتخطيط املدن يف التخنيون ،املعهد التقني
لإ�سرائيل ،وزميل زائر يف معهد واط�سون لل�سيا�سة الدولية يف
جامعة براون.
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