Al-Bayan Center for Planning and Studies

االقتصادات الناشئة تزيد من مستويات
النفايات العاملية
جان بيوتروسكي

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
معقدة
لقضااي
ة
جلي
ة
عملي
حلول
وإجياد
ّ ْ
ّ ّ

حقوق النشر محفوظة

2018

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org
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االقتصادات الناشئة تزيد من مستويات
النفايات العالمية
جان بيوتروسكي *

كل ما هو متعارف
تعرض مكاتب شركة مينيويز ( )Miniwizوسط العاصمة التايوانية اتيبيه ّ
عليه يف الشركات الناشئة النابضة ابحلياة ،إذ ميأل املساحة املفتوحة يف الطابق الرابع عشر من
شباب متجمعون حول شاشات الكمبيوتر ،وتشتمل املنطقة املشرتكة
املكاتب املطلة على العاصمة ٌ
يف الطابق السفلي جهاز ألعاب فيديو ،ومنضدة تنس الطاولة ،ولوح كرة السلة ،فهذه الشركة
ليست جمرد مشروع جتاري إلكرتوين آخر يقوم بتهيئة أكياس مرتبة بدقة مملوءة بزجاجات بالستيكية
قدمية وأقراص مدجمة وأعقاب سجائر.
وبدال من بيع منتجات جديدة ،تعتمد الشركة على إعادة استخدام النفاايت القدمية ،ويتجلّى
ً
هذا بوضوح يف كراسي قاعة املؤمترات املصنوعة من بقااي قوارير بالستيكية ،ومواد تغليف ،وعلب
ألومنيوم ،وأحذية مستعملة .أما اجلدران اليت تفصل بني مكاتب املديرين التنفيذين فمصنوعة من
البالستيك املعاد تدويره املخلوط مع قشور القمح ،وتُقدم القهوة أبقداح مصنوعة من شاشات
اآلي فون املكسورة.
لقد حاول مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي آرثر هوانغ -البالغ من العمر  40عاماً واحلاصل
على شهادة ماجستري يف اهلندسة املعمارية من جامعة هارفرد -إنشاء متجر يف نيويورك منتصف
عام  ،2000إال أن جهوده فشلت لعدم اهتمام األمريكيني ابحلد من النفاايت يف العامل .وعلى
النقيض من ذلك ،أبدى زمالؤه التايوانيون اهتمامهم هلذه الفكرة.
تُع ّد اتيوان من أكثر البلدان اهتماماً إبعادة تدوير النفاايت ،إذ يتم تدوير  %52من القمامة
اليت ُتمع من املنازل واملتاجر ،و %77من النفاايت الصناعية ،وهذه معدالت تنافس ما حققتها
كوراي اجلنوبية وأملانيا وغريها من الدول الرائدة يف إعادة تدوير النفاايت .أما الوالايت املتحدة فتدور
 %26من نفاايت املنازل واملتاجر ،و %44من النفاايت الصناعية .وحتقق إعادة التدوير لتايوان
عائدات سنوية تزيد على ملياري دوالر ،ويتباهى وزير البيئة التايواين يل يينغ يوان أبن  16فريقاً من
بني ال ـ  32فريقاً الذين شاركوا يف كأس العامل لكرة القدم هذا العام يف روسيا ارتدوا قمصاانً مصنوعة
* مراسل خمتص بشؤون البيئة يف صحيفة اإليكونوميست.
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يف اتيوان من ألياف مشتقة من البالستيك املعاد تدويره.
منذ بداية الثورة الصناعية قبل أكثر من قرنني من الزمن ،بُنيت االقتصادات الغربية على أساس
“أتخذ ،تصنع ،تتخلص” ،لكن اهلدر الذي نشأ يف أورواب وأمريكا يف القرن العشرين ال يقارن
بكمية النفاايت اليت تنتجها االقتصادات الناشئة يف الوقت احلاضر مثل الصني ،فعلى وفق تقرير
جديد للبنك الدويل ،أنتج العامل يف عام  2016ملياري طن من النفاايت الصلبة (القمامة املنزلية
والتجارية) ،بعد أن كانت  1.8مليار طن قبل ثالث سنوات فقط .وهذا يعادل  740غراماً يومياً
لكل رجل وامرأة وطفل على سطح األرض.
وال يشمل هذا الرقم النفاايت اليت تنتجها املصانع ،وحتتوي النفاايت الصناعية الصلبة على مواد
أكثر قيمة مثل اخلردة املعدنية اليت تدار بنحو أفضل من قبل الشركات اليت تسعى إىل حتقيق أرابح
من إعادة التدوير .لكن املشكلة األكرب واألخطر يف إدارة النفاايت تتمثل يف ال ـ  30مليار طن من
اثين أوكسيد الكربون اليت تُلقى يف اجلو كل عام.
ومع زايدة ثراء الناس ،يزيد االستهالك والتخلص من النفاايت أكثر .وتشكل االقتصادات
املتقدمة  %16من سكان العامل ،لكنها تنتج  %34من القمامة ،أما العامل النامي فيقرتب بسرعة
من هذه اإلحصاءات ،إذ تشري بياانت البنك الدويل -ابالعتماد على االجتاهات احلالية -إىل أنه
حبلول منتصف هذا القرن ستزيد نفاايت أورواب وأمريكيا حبوايل الربع مما تتخلص منه اليوم .ويف
املدة نفسها ،سيزيد ما تتخلص منه شرق آسيا إىل النصف ،وستتضاعف يف جنوب آسيا ،وتزيد
بثالث مرات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى (انظر للخريطة) ،وسيصل إمجايل النفاايت العاملي
السنوي إىل  3.4مليار طن.
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توقعات 2050

توقعات2030

2016

مستوى طرح النفاايت يف العامل

مستوايت التخلص من النفاايت ،مليون طن

أورواب ووسط آسيا

الشرق األوسط
ومشال أفريقيا

شرق آسيا واحمليط
اهلادئ
جنوب آسيا
ال معلومات

150 300 450 600 750

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى
مستوى النفاايت لكل
 0شخص ،2016 ،كيلو غرام

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية
والكارييب

سيجادل هذا التقرير اخلاص أبن توليد النفاايت يتزايد بسرعة كبرية ،وال ب ّد من فصله عن النمو
االقتصادي وارتفاع مستوايت املعيشة؛ وسيتطلب ذلك من الناس التخلُّص من كميات أقل ،وإعادة
استخدام ما يتخلصون منه؛ جلعل االقتصادات أكثر «دائرية» ،كما يقول مناصرو إعادة التدوير.
وال ميكن أن حيدث هذا إال إذا «ساوى الناس بني االقتصاد الدائري وصناعة األموال» ،كما
يقول توم سكاكي من شركة ( ،)Terracycleاليت تطور تقنيات الستخدام مواد يصعب إعادة
تدويرها ،ويضيف :جيب أن يتحول املفهوم من «أتخذ ،تصنع ،تتخلص» إىل «احلد من التخلص،
ووجوب إعادة االستخدام ،وأمهية إعادة التدوير».
إعادة التدوير الفعالة
قد ال يشكل مستوى النفاايت العاملية حتدايً مثل تغري املناخ ،لكن حلّه قد يكون أسهل؛ ألن
العمل احمللي إلعادة التدوير ميكن أن يؤدي إىل أتثريات حملية فورية ،وهذا بدوره ميكن أن يتحول إىل
دورة محيدة للتغيري .فاألشخاص مييلون إىل اختاذ إجراءات إذا متكنوا من رؤية نتائج تغيري سلوكهم
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بسرعة .ويؤدي تقليل النفاايت أيضاً إىل فوائد أخرى ،فهو ال يزيل مشكلة (النفاايت الصلبة) فقط،
بل يعمل على معاجلة الضباب الدخاين الناتج من املصانع ،إذ خيلق فائدة ملموسة يف الوقت نفسه
بتدوير املواد اليت ميكن إعادة استخدامها .وفضالً على ذلك ،ال ميكن ألي شخص إنكار وجود
النفاايت الصلبة (النوع الوحيد من النفاايت الذي سوف يناقشه هذا التقرير).
وما ذُكر آنفاً هذا ال يعين أن االنتقال إىل اقتصاد أكثر تدويراً سيكون سهالً .ففي الوقت احلايل،
تُرمى  %37من النفاايت الصلبة يف مكبات النفاايت يف مجيع أحناء العامل ،و %33للمكبات
دور حالياً
املفتوحة ،و %11إىل احملارق (انظر للرسم البياين) ،ويذهب بعضها إىل أكوام السماد .وتُ ّ
دور  %10فقط من البالستيك .ويف الوقت احلايل
ثلثا علب األملنيوم يف أمريكا ،لكن يف الوقت نفسه تُ ّ
دور  %13فقط من النفاايت الصلبة البلدية عاملياً ،ويتفق اجلميع على أن هذه نسبة قليلة جداً.
تُ ّ
ترتيب
طرق التخلص من النفاايت% ،2016 ،
مكب مفتوح

مكب نفاايت

حرق

إعادة تدوير
مساد

أمريكا الشمالية
أورواب ووسط آسيا
شرق آسيا واحمليط اهلادئ
الشرق األوسط ومشال أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
جنوب آسيا
أمريكا الالتينية والكارييب

وال متثل خطورة املشكلة حمالً للخالف ،ففي متوز من العام احلايل ،حذرت احملكمة العليا من
البنية التحتية للعاصمة اهلندية ،إذا قالت إن نيودهلي مدفونة حتت «جبال من القمامة» .وحينما
حترتق مقالب القمامة -مثلما حدث ألكثر من  70مكباً يف بولندا خالل فصل الصيف احلار-
فسيغطي الضباب الدخاين الضار ما حييط هبذه املكبات .وميكن للقمامة أن تتخلل الرتبة واملمرات
املائية وتسممها ،وإن بعض األهنار يف إندونيسيا مغطاة ابلقمامة لدرجة أن املياه تصبح خمفية متاماً.
وعلى وفق األمم املتحدة ،فإن معدالت اإلسهال تتضاعف وتزيد التهاابت اجلهاز التنفسي لست
مرات يف املناطق اليت ال ُتمع النفاايت فيها ابنتظام.
ويعيث تفريغ النفاايت يف البحار فساداً على األرض ،ففي آب من هذا العام ،محل حبر العرب
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 12ألف طن من احلطام والقمامة إىل شواطئ مومباي .ويشكو الصيادون يف حبر العرب من كمية
البالستيك اليت يصطادوهنا واليت تزيد أربعة أضعاف عن كمية السمك .وإن “رقعة القمامة يف احمليط
اهلادئ كبرية جداً” ،إذ حتمل تيارات احمليط مجيع أنواع احلطام إىل هذه منطقة توازي يف حجمها
حجم والية األسكا األمريكية ،ويقدر أهنا حتتوي على  79000طن من حطام البالستيك .وميكن
أن تشكل الغازات الناجتة من خملفات املصانع اليت تنبعث بنحو رئيس من التفاعالت الكيميائية يف
مكبات النفاايت ،نسبة  %8-10من مجيع انبعااثت الغازات يف املناخ حبلول عام  ،2025وإذا
تركت هذه النفاايت من دون معاجلة؛ فإهنا ستؤدي إىل ختريب الكوكب.
السار هو أن مجيع السياسيني واجلماهري يف العامل على دراية ابلتكاليف االقتصادية،
واخلرب ّ
والبيئية ،والبشرية ملخاطر النفاايت ،فضالً عن الفرص الضائعة اليت توفرها .وتدرك العديد من
احلكومات يف العامل النامي أن اإلنفاق القليل ،أو عدم اإلنفاق ،على إدارة النفاايت سيعين دفع
مزيد مقابل أشياء أخرى مثل الرعاية الصحية لعالج آاثر النفاايت ويف العامل الناميُ ،تمع نصف
النفاايت البلدية فقط ،ويف البلدان ذات الدخل املنخفض يصل  %90من هذه النفاايت إىل
املكبات املفتوحة .ويتطلب ختفيض هذه النسب مزيداً من االستثمار يف البىن التحتية للنفاايت مثل
مدافن النفاايت ،أو احملارق ذات التلوث املنخفض ،ويوضح مثال اتيوان أن حتقيق هذا األمر ممكن.
متتلك البلدان الغنية مثل هذه املرافق وأكثر من ذلك ،لكنها حباجة إىل حتسني عملية اسرتداد
املواد القيمة من النفاايت اخلاصة هبا .وقد اعتمدت هذه البلدان الغنية على مدى عقدين من
الزمن على االقتصادات الناشئة -ويف مقدمتها الصني؛ إلعادة تدوير نفاايهتا ،ففي السنوات الـ
 25املاضية ،أودع العامل  106مليون طن من البالستيك يف املوانئ الصينية إلعادة تدويرها؛ إال أن
هذا النظام اهنار يف كانون األول حينما حظرت الصني استرياد مجيع النفاايت البالستيكية والورق؛
بسبب املخاوف على البيئة .وقد تُرك الغرب أبطنان من القمامة غري املرغوب هبا ،والعديد من
لصناع السياسة بشأن كيفية تعزيز قدرات شركات إعادة التدوير احمللية،
األسئلة اليت مل ُيَب عنها ُ
وتغيري عادات املواطنني يف التخلص من النفاايت.
يقوم السياسيون يف أورواب والوالايت واملدن األمريكية -من دون الرئيس ترامب -إبصدار
أهداف إعادة تدوير طموحة ،وحياولون جتديد الطريقة اليت يديرون هبا النفاايت .وابتكر التقنيون
ورجال األعمال مثل السيد هوانغ أو السيد سزاكي طرقاً إلدارة استخدام النفاايت وإعادهتا.
وتتعامل الشركات متعددة اجلنسيات مع مناذج أعمال مستندة إىل عقود اخلدمات بدالً من مبيعات
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املنتجات ،والعديد من املستهلكني يعتمدون أسلوب حياة ال يقوم على رمي النفاايت بكثرة.
لكن امليزانيات املخصصة هلذه األعمال قليلة يف كل مكان ،وميكن للمناطق التجارية أن تثبط
التبادل املشروع للخردة (كما هو معروف عن النفاايت املعاد تدويرها) .وإن إجياد لوائح للتعامل
مع النفاايت ضروري لكنها ميكن أن تكون هذه اللوائح غامضة .وعلى صناع القرار إجياد طريقة
لزايدة االستثمار على نطاق واسع يف إعادة التدوير اليت تثبط من االخنفاضات الدورية يف أسعار
السلع األولية ،وهذا يشعر البعض ابلقلق من أن التحول إىل اقتصاد أكثر دائرية سيضر بتلك املبنية
على األمنوذج القدمي.
إن املشكالت املذكورة آنفاً حقيقية ،لكن إجياد احللول أمر ممكن؛ ففي التسعينيات أدت الزايدة
يف النمو االقتصادي وارتفاع مستوايت املعيشة وارتفاع االستهالك إىل التقليل من قدرة اتيوان على
تنظيف نفاايهتا؛ مما أكسبها لقب «جزيرة القمامة” ،ويف عام  ،1993مل جيمع ما يقارب ثلث
نفاايت اتيبيه رمسياً ،ومل يتم إعادة تدوير أي منها ،وحبلول عام  1996كان ثلثا مدافن النفاايت
يقرتابن من االمتالء.
ويف مواجهة االحتجاجات املتصاعدة ،تعهدت احلكومة إبنشاء  24حمرقة حلرق النفاايت بدالً
وحفز التايوانيون على إنتاج كميات أقل من القمامة يف املقام
من ذلك ،بتكلفة  2.9مليار دوالرُ ،
األول .ويف إطار خمطط «مسؤولية املنتج املمتدة” ،بدأ املصنعون وأصحاب العالمات التجارية
املشاركة يف كلفة التخلص من منتجاهتم ،إما بدفع رسوم يف صندوق خمصص إلدارة النفاايت وإما
يف بعض األحيان من طريق إدارة النفاايت أنفسهم .وكلما كان املنتج أقل قابلية إلعادة التدوير،
زاد سعره للشركة .أما األسر ،فيتم حماسبتها على كمية املخلفات العامة اليت تنتجها وال يدخل يف
ضمنها الورق ،أو الزجاج ،أو األلومنيوم ،أو املواد األخرى القابلة إلعادة التدوير .وأما أولئك الذين
يلقى القبض عليهم وهم يلقون القمامة بنحو غري قانوين ،يُغرمون غرامات ابهظة ويفضحون؛ فأدى
هذا إىل أن يلقي الشخص التايواين األمنوذجي اآلن  850غراماً يومياً ،بعد أن كان يُلقى 1.15
كيلوغرام قبل  20عاماً.
وبعد نصف قرن من بدء دعاة محاية البيئة التوجه للمستهلكني لتقليل النفاايت وإعادة
استخدامها وتدويرها ،تتكرر هذه الدعوة املماثلة اآلن من سان فرانسيسكو إىل شانغهاي ،وبدأ
العامل الغارق يف القمامة ابالستماع.
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االقتصادات الناشئة تزيد من مستوايت النفاايت العاملية

:املصدر
https//:www.economist.com/special-report/2018/09/29/
emerging-economies-are-rapidly-adding-to-the-globalpile-of-garbage
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