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على الحافة

زراعات مقاومة
حبيب معلوف
صحيح َّأن موارد املياه العذبة في املنطقة والعالم قد انخفضت،
ألسباب متعددة ،إال أن الترويج لندرة املياه وأن هذا االنخفاض
هو بمقدار الثلثني في السنوات األربعني األخيرة… وأن مناخ
آت ال محالة مع زيادة السكان وزيادة
العالم سيتغير والجفاف ٍ
الطلب والترويج ملفاهيم التنمية والرفاهية ...أمر غير بريء
على اإلط ــاق .فمعظم األرق ــام املضخمة تـصــدر عــن جهات
دوليةُ ،دمج فيها بني مصالح أممية ومصالح القطاع الخاص،
وال سيما املعولم في قطاع املياه ،والصناديق املالية الدولية...
ب ـهــدف تـبــريــر م ـشــاريــع إن ـشــاء س ــدود مـكـلـفــة وتخصيص
املـيــاه وتحويلها إلــى سلعة للبيع والـتـجــارة ،أي تحويل هذه
املــادة األساسية والضرورية للحياة ،كالهواء تمامًا ،من حق
إلــى سلعة واالتـجــار بها وبيعها .لذلك ،كــان ال بد من إنشاء
أو تجميع قــوى جــديــدة فــي املجتمع املــدنــي العربي والعاملي
ً
تحمل قضية الدفاع عن هذا املورد الحياتي ،عن سالمته أوال،
وعن فكرة كونه حقًا من حقوق اإلنسان ،على أن يدمج هذا
املوضوع الحقًا مع باقي املواضيع ذات الصلة.
الحظنا فــي الـسـنــوات األخـيــرة كـثــرة الــدراســات الــدولـيــة التي
تـتـحــدث عــن تــأث ـيــرات الـتـغـيــر املـنــاخــي عـلــى أك ـثــر األراض ــي
خصوبة كدلتا النيل .بينها دراســة أجرتها منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة (فــاو) أخيرًا تؤكد أن ارتفاع درجات
الحرارة قد ّ
يسبب تقصير مواسم الزراعة أسابيع ،وخفض
املحاصيل الزراعية بنسبة تبلغ  ،%27وستصل إلــى %55
بحلول نهاية القرن الحالي .وكذلك األمر في كل دول املنطقة،
وبينها لبنان ،حيث يجري تبني نظرية تغير املناخ وزيــادة
الجفاف وزيــادة الحاجات والسكان والطلب… لتبرير القول
هذا الحد ،يمكن أن يكون كل ذلك
بضرورة تخزين املياه .عند ّ
ً
صحيحًا .وال مانع من أن نسلم جــدال بكل ذلــك ،خصوصًا
أننا ال نتبنى في األصل مفاهيم مثل التنمية وضرورة زيادة
اإلن ـتــاج ،بــل مفاهيم مـثــل الـكـفــايــة وض ــرورة تقليد الطبيعة
واالنسجام معها بدل تحديها.
لكن ما الــذي يطرحونه علينا لحفظ املـيــاه؟ الفكرة املركزية
التي ال تزال تسيطر على العالم ،بفعل قوة املؤسسات الدولية
املستثمرة في املياه ،والتي لديها عمالؤها في لبنان وفي كل
دول املنطقة ،هي إنشاء ســدود سطحية .فــإذا سلمنا معكم
بأن مناخ العالم سيتغير وأن درجات حرارة األرض سترتفع،
فكيف علينا أن نقتنع بأن تخزين املياه يجب أن يكون سطحيًا
وفوق األرض بأكالف ومخاطر خيالية ،ونعرض املياه للمزيد
من التبخر والتلوث بفعل الحرارة التي سترتفع أكثر وأكثر!؟
ال تقتصر محاوالت االستغالل على الجانب املائي فقط ،بل
على كــل مــا يتعلق بــه أيـضــا .هــذا مــا حصل تــاريـخـيــا ،حني
جرت زيادة مشاريع املياه بالتزامن مع تغيير عادات الشعوب
في الزراعة وتغيير نوعية املحاصيل ،تناسب التجار وشعوبًا
لديها إمكانات أكبر على االستهالك وتتبنى أفكار الرفاهية
وبما أن الزراعة
ُالتي سبق للتجار أن أنتجوها وروجــوا لهاّ َ .
ت َع ّد املستهلك األكبر للمياه العذبة ،فقد ُيستغل هذا الجانب
للترويج مرة جديدة لزراعات جديدة ،قد تكون معدلة جينيًا
هذه املــرة ،بحجة تشجيع أنظمة إنتاج زراعــي تستهلك قدرًا
أقل من املياه وتكون أكثر قدرة على مقاومة تأثيرات التغير
املناخي ..وتغيير منظومات األغذية ومواءمتها بحيث تصبح
أكثر فعالية في الشكل وأكثر ربحًا للشركات املسوقة في
الجوهر ،وترهن مصالح الناس واألصــول الوراثية للنباتات
للشركات املستغلة إلى األبد.
فأين "مبادرة الفاو اإلقليمية لندرة املياه" من هذا املوضوع؟
وفي أي اتجاه ستسير سياسات املياه وعملية تغيير خيارات
املحاصيل والتغذية؟ فكيف سيكون استبدال زراعة أساسية
مثل القمح بحجة "أن  400ليتر مــن املـيــاه يـجــري إهــدارهــا
َ
لكل كيلوغرام من القمح ُينتج" .ومــا سيكون مصير األسر
الريفية ،وخصوصًا أن املزارعني أصحاب الحيازات الصغيرة،
هم األكثر عرضة لألخطار واألعباء التي ستترتب على هذه
التغييرات؟ وبأية طريقة سيتمكن املجتمع الدولي من تحقيق
أهــداف التنمية املستدامة ،خصوصًا الهدفني األول والثاني،
وهما القضاء على الفقر والجوع بحلول 2030؟
فهل يجب على الشعوب ،وال سيما الضعيفة واملستضعفة،
أن تتأقلم مع ما تفرضه املؤسسات الدولية والشركات الكبرى
والحكومات املتعاملة وأسواقها ،وتسير مع األساليب الجديدة
والخطيرة من االستغالل ،أم عليها أن تتحصن بممارساتها
ال ـقــدي ـمــة وتـ ـح ــاول تـحـسـيـنـهــا وتـحـصـيـنـهــا ع ـبــر الـتـمـســك
بــالــزراعــات البعلية القديمة ،القوية واملستدامة ،والـعــودة إلى
نظام التبادل في املحاصيل القليلة واملتنوعة؟ وهل تدرج قوى
املجتمع املدني هذه السياسات من ضمن برامجها املقاومة
بالتعاون مــع املجتمعات املحلية املستضعفة؟ هــو التحدي
األبرز ملنتدى املياه باملنطقة العربية الذي انطلق حديثًا.

مياه

منتدى مدني عربي لوقف وضــ
تحت شعار «المياه ملك
عام وحق أساسي
من حقوق اإلنسان»،
بلور منتدى الحق
في المياه بالمنطقة
العربية رؤيته ومبادءه
وأهدافه في االجتماع
الذي ُعقد مؤخرًا في
تونس .وقد اتفق
األعضاء المؤسسون لهذا
المنتدى الذين أتوا من
معظم الدول العربية
ممثلين لمنظمات
مدنية وأفراد وخبراء
وإعالميين ،اتفقوا على
رؤية واضحة ومتقدمة
بالسعي للدفاع عن حق
المواطنين بالوصول إلى
المياه ،وتأكيد التزام الدول
في ضمان جودتها
وتوزيعها بشكل عادل
ومستدام والحفاظ
على النظم االيكولوجية
وضمان استدامتها،
ومناهضة السياسات
النيوليبرالية في تسليع
موارد المياه وإخضاعها
للتسويق

ات ـف ــق أعـ ـض ــاء امل ـن ـت ــدى ع ـل ــى إصـ ــدار
تقارير عربية دورية تتناول القضايا
املـشـتــركــة وال ـخــاصــة ح ــول امل ـي ــاه في
املنطقة العربية ،على أن يكون التقرير
الثاني حــول دور املؤسسات الدولية
امل ــان ـح ــة ف ــي وضـ ــع س ـي ــاس ــات الـ ــدول
ل ـل ـم ـيــاه الـ ـت ــي ت ـت ـجــه ن ـح ــو الـتـسـلـيــع
والخصخصة وحــرمــان الـشـعــوب من
حـقــوقـهــا .والـتــأكـيــد أن ه ــذه التقارير
تعبر عن رأي قوى من املجتمع املدني
املتميزة واملستقلة عــن تقارير الــدول
وال ـح ـكــومــات وامل ــؤس ـس ــات الــرسـمـيــة
وتلك التي ّ
تمول من القطاع الخاص
أو تـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ـن ـت ـج ـهــا امل ــؤسـ ـس ــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة .عـ ـل ــى أن تـ ــراجـ ــع أدبـ ـي ــات
وأرقـ ـ ــام ت ـلــك ال ـت ـقــاريــر وت ـن ـتــج أف ـكــارًا
وخيارات بديلة ،أكثر التزامًا بمصالح
املجتمعات والـشـعــوب وأكـثــر التزامًا
ب ـح ـقــوق الـطـبـيـعــة وب ـق ــواع ــد اح ـت ــرام
ال ـن ـظــم االي ـكــولــوج ـيــة .ع ـلــى أن يـكــون
ً
ش ــام ــا ل ـكــل ال ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ...وعـلــى
أن يتم ربــط هــذه التقارير بالقضايا
االجتماعية واالقتصادية في املنطقة.

يوم المياه العالمي
عقد املـنـتــدى اجتماعه بــالـتـعــاون مع
مــؤس ـســة "روزا ل ــوك ـس ـم ـب ــورج" وهــو
كناية عن دورته الثانية في الفترة من
 23-21آذار  ،2017في العاصمة تونس.
وجــاء انعقاد الــدورة الثانية في إطار
إحياء اليوم العاملي للمياه في  22آذار،
وكــذلــك إط ــاق الـتـقــريــر األول ملنتدى
ال ـح ــق ف ــي املـ ـي ــاه بــامل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة
ح ــول تـقـيـيــم أوضـ ــاع امل ـي ــاه باملنطقة
(نشرت "األخبار" مختصرًا عن بعض
نصوصه في اليوم نفسه).
وتــأتــي تلك الـخـطــوة فــي إط ــار تعبئة
الـجـهــود وامل ـب ــادرات االجـتـمــاعـيــة في
إقليم املنطقة العربية لوضع أجندة
ب ــديـ ـل ــة ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن إدارة
مـ ــوارد امل ـي ــاه ،وتـحــويـلـهــا إل ــى سلعة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وإخ ـ ـضـ ــاع ـ ـهـ ــا لـ ـب ــرام ــج
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وس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـل ـي ـب ــراب ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
واألس ـ ـ ــواق املــال ـيــة ال ـعــامل ـيــة .وي ـهــدف
املنتدى إلــى تجميع الجهود وحشد
م ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي وغ ـيــرهــا
من املـبــادرات والحركات االجتماعية
امل ـع ـن ـي ــة ب ـق ـض ـي ــة ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي املـ ـي ــاه
وت ـف ـع ـيــل امل ـش ــارك ــة االج ـت ـمــاع ـيــة في
إدارة املوارد الطبيعية.
ون ــاق ــش امل ـن ـتــدى قـضـيــة املــؤس ـســات
املالية الدولية ودورها في التأثير في
حق اإلنسان في املياه كحق أساسي،
وتــم استعراض أوض ــاع قضية املياه
في املنطقة ،ال سيما في بلدان املغرب،
لبنان ،تونس ،األردن ،مصر والجزائر،
ومدى تأثير االستثمارات واملشاريع
الكبرى املمولة من مؤسسات التمويل
الــدولـيــة مـثــل بـنــاء ال ـســدود وتحويل
مجاري األنـهــار ،في استنزاف مــوارد
املـيــاه وخصخصتها وتغيير النظم

نفايات

جبل النفايات يعود إلى صيدا ومخالفات

ُح ِّي َدت صيدا عن أزمة
تراكم النفايات في
الشوارع التي ضربت بيروت
ومناطق أخرى في
اآلونة األخيرة .لكن جمع
النفايات ونقلها يوميًا إلى
معمل صيدا لمعالجة
النفايات ،لم ينقذها من
األضرار البيئية والصحية،
بدءًا من انتشار الروائح
الكريهة ،إلى األمراض
في محيطه .الضبطان
اللذان حررهما مراقبو
وزارة الصحة بحق إدارة
المعمل في غضون
 9أشهر ،يفضحان سوء
المعالجة

وفيق الهواري
مطلع العام الجاري ،تقدمت شركة "أي
بي سي ـ زنتوت" املشغلة ملعمل صيدا
مل ـعــال ـجــة ال ـن ـف ــاي ــات ،ب ــاق ـت ــراح مـخــرج
ألزم ـ ــة تـ ــراكـ ــم الـ ـنـ ـف ــاي ــات فـ ــي ش ـ ــوارع
بيروت .بموافقة اتحاد بلديات صيدا
ـ ـ الــزهــرانــي وبـلــديــة صـيــدا (املـشــرفــان
عـلــى املـعـمــل) ومـســانــدة الـنــائـبــة بهية
الحريري ،شرعت الشاحنات منذ ذلك
الحني بنقل نحو  250طنًا من النفايات
ي ــوم ـي ــا مـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة إل ـ ــى عــاص ـمــة
الجنوب ملعالجتها في املعمل لقاء بدل
مالي تدفعه بلدية بيروت ( 95دوالرًا
عـلــى الـطــن الــواح ــد و  6مــايــن دوالر
لبلدية صـيــدا كمكافأة على دعمها)،
إض ــاف ــة إل ــى اسـتـقـبــال ن ـفــايــات صـيــدا
وجوارها التي تصل إلى نحو  250طنًا
يوميًا (يملك مساهمون سعوديون 86
في املئة ،ويملك مساهمون لبنانيون،
م ـن ـهــم م ــدي ــره ــا الـ ـع ــام ن ـب ـيــل زن ـت ــوت
األس ـه ــم ال ـب ــاق ـي ــة) .ن ـقــل ال ـن ـفــايــات من
بيروت إلى معمل صيدا لم يكن الحل،
بل نقل املشكلة من مكان إلى آخر.
ع ـلــى ن ـحــو ت ــدري ـج ــي ،ل ــوح ــظ ارت ـف ــاع
تلة مــن النفايات فــي الباحة الخلفية

في خالل االعتصام المعترض على أداء معمل صيدا (علي حشيشو)

