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ميكن  ما  �شعفي  يبلغ  وخدماتها  الطبيعة  منتجات  على  العربية  البلدان  طلب  
االأنظمة الطبيعية يف هذه البلدان اأن توفره من موارد متجددة. اخللل بني االإمدادات 

امل�شتقبل.  يف  احلياة  ونوعية  النمو  لفر�س  تهديدًا  ي�شكل  املوارد  على  والطلب  املحلية 

املحلية،  املوارد  خمزونات  وا�شتنفاد  اخلارج  من  اال�شترياد  طريق  عن  العجز  �شد  ويتم 

اإليه تقرير »خيارات البقاء«  اأبرز ما تو�شل  مبا يفوق طاقة الطبيعة على التجدد. هذا 

خيارات  التقرير  يتفح�س  )اأفد(.  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عن  �شدر  الذي 

اال�شتدامة يف البلدان العربية، ا�شتنادًا اىل حجم الطلب على املوارد الطبيعية مقارنة 

مع االإمدادات املتجددة املتوافرة.

يبحث التقرير يف امل�شارات املمكنة لتحقيق اال�شتدامة، ا�شتنادًا اإىل حمدوديات النظم 

الطبيعية. وقد اأوكل املنتدى اىل �شبكة الب�شمة البيئية العاملية اإعداد اأطل�س للب�شمة 

البيئية واملوارد الطبيعية يف العامل العربي، با�شتخدام اأحدث البيانات املتاحة، ليكون 

الدول  جامعة  يف  االأع�شاء  الـ22  البلدان  االأطل�س  ويغطي  حتليله.  عليه  يبني  اأ�شا�شًا 

حدة،  على  بلد  وكل  االإقليمية  واملجموعات  كلها  املنطقة  م�شتوى  على  وذلك  العربية، 

بهدف تكوين �شورة وا�شحة عن التباين يف املوارد املتاحة والطلب عليها، مبا ي�شاعد 

يف حتديد م�شارات بديلة، خا�شة يف جمال التعاون االإقليمي.

يقرتح التقرير التعاون االإقليمي واالإدارة الر�شيدة للموارد كخيارين اأ�شا�شيني للبقاء، 

وم�شتويات  الطبيعية  واملوارد  البيئية  الب�شمة  يف  كبري  بتفاوت  تتميز  منطقة  يف 

الدخل. لهذا، يتطلب حتقيق نوعية حياة جيدة ميكن احلفاظ عليها على املدى الطويل 

جلميع �شكان املنطقة، االهتمام بتحقيق م�شتويات عالية من التكامل االقت�شادي وفتح 

التجارة احلرة عرب احلدود العربية، بحيث ي�شاعد التدفق احلر للمنتجات والر�شاميل 

والرثوة الب�شرية على حت�شني اأو�شاع جميع البلدان.

والرائي  الرائد  الق�شا�س،  عبدالفتاح  حممد  لذكرى  تخليدًا  هذا  تقريره  املنتدى  يقدم 

موؤمنًا  كان  لقد  عامًا.  وت�شعني  واحد  عن   2012 )مار�س(  اآذار  يف  رحل  الذي  البيئي 

التكامل  فوائد  اىل  ا�شتنادًا  العربية،  البلدان  بني  االإقليمي  التعاون  ب�شرورة  �شلبًا 

تقدم  لتحقيق  العلمية  االأبحاث  يف  والت�شارك  املتنوعة  والب�شرية  الطبيعية  املزايا  بني 

حقيقي. الق�شا�س كان وراء فكرة اإ�شدار تقرير يتفح�س خيارات اال�شتدامة يف املنطقة 

العربية. وقد عملنا معًا على خطة هذا التقرير، وعقدنا اجتماعات متعددة يف مكتبه 

جمعها  مت  التي  االأرقام  على  اّطلع  وحني  االأولية.  النتائج  لتحليل  القاهرة  بجامعة 

الأطل�س الب�شمة البيئية واملوارد، عّلق بحزن اأن ما تواجهه املنطقة العربية ال يقل عن 

�شراع من اأجل البقاء. هذا ما دفع اىل تغيري عنوان التقرير من »خيارات اال�شتدامة« 

اىل »خيارات البقاء«.

ولي�س  واجب  اأنه  الق�شا�س  عّلق  »خيار«،  اأنه  على  االإقليمي  التعاون  طرحنا  وعندما 

التقرير  وطلب  الكلية  مكتبة  اىل  عكازه  على  م�شى  هذا،  على  وللتاأكيد  خيار.  جمرد 

الطرق«،  مفرتق  على  »الب�شرية  بعنوان   1974 عام  �شدر  الذي  روما،  لنادي  الثاين 

داخل  الع�شوي  التكامل  على  و�شّجع  منو،  مناطق  ع�شر  اىل  العامل  تق�شيم  اقرتح  وهو 

اىل  الق�شا�س  واأ�شار  للموارد.  ر�شيدة  الإدارة  كحل  بينها،  ما  يف  والتعاون  منطقة  كل 

خريطة يف تقرير نادي روما و�شعت البلدان العربية يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 

�شمن جمموعة اإقليمية واحدة من جمموعات النمو الع�شر املقرتحة.

بينما يتغنى العرب منذ ع�شرات ال�شنني ب�شعارات مثل »اأمة عربية واحدة ذات ر�شالة 

العملية،  امل�شائل  يف  االإقليمي  التعاون  �شعيد  على  ُيذكر  �شي  اأي  يحققوا  مل  خالدة«، 

عربي  بلد  الأي  ميكن  ال  الغذاء.  واإنتاج  االقت�شاد  يف  اأو  واالأبحاث  الدرا�شات  يف  اأكان 

ي�شكل  والب�شرية  الطبيعية  املوارد  يف  التنوع  اأن  غري  منعزاًل.  احلياة  �شبل  يوؤمن  اأن 

م�شدر غنى. لذا فاإن خيار البقاء الوحيد للدول العربية هو التعاون االإقليمي واالإدارة 

التنمية �شرقة حلق االأجيال الطالعة  املتوازنة للموارد. ويف ما عدا ذلك، تكون برامج 

يف امل�شتقبل.
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