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تمهيد
ـي منبثــق مــن مؤتمــره
يســرُّ المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيّــة تقديــم إصــدار رئيسـ ٍّ
الرابــع الــذي حمــل عنــوان "الســلطة والحــدود واإليكولوجيّــات فــي المجتمعــات
العربيّــة :ممارســات وتص ـ ّورات" ،والــذي ُعقِــد فــي بيــروت فــي  14-12نيســان/
أبريل .2019
ي للمؤتمــر علــى "اإليكولوجيّــات" ،وهــو مفهــو ٌم أراد المجلــس
كان التركيــز الرئيس ـ ّ
تســليط الضــوء عليــه نظـرًا إلــى قدرتــه الواعــدة علــى كســر الحــدود بيــن تخصُّ صــات
العلــوم االجتماعيّــة وكذلــك بيــن النُّظُــم االجتماعيّــة والطبيعــة .ر ّكــزت الدعــوة إلــى
تقديــم الطلبــات للمؤتمــر علــى التقلّبــات والتغيُّــرات الهائلــة فــي المنطقــة العربيّــة،
وذلــك فــي الــدول المنفــردة وعلــى مســتوى الديناميّــات عبــر الــدول واألقاليــم .إضافـةً
إلــى ذلــك ،حثّــت الدعــوة الباحثيــن والباحثــات علــى دراســة الوقــع البشــري غيــر
المســبوق علــى الطبيعــة فــي الســياق العالمــي لألزمــة البيئيّــة .وعليــه ،عايَــن المؤتمــر
هــذه اإليكولوجيّــات الناشــئة (السياســيّة ،واالقتصاديّــة ،والحضريّــة ،والجغرافيّــة،
واالجتماعيّــة ،والثقافيّــة) ،وذلــك مــن حيــث ممارســات الجهــات الفاعلــة المتعــ ّددة
علــى األرض ،وكذلــك مــن خــال التصـوّرات التــي تُمثّــل هــذه الممارســات وتُكســبها
وتنازعُهــا.
شــرعيّة
ِ
ي
تســتحض ُر اإليكولوجيّــات الوســائل المختلفــة التــي يتقاطــع مــن خاللها ما هــو اجتماع ّ
ي بطرائــق متعـ ّددة فــي ســياقات متعـ ّددة ،وتعمــل علــى تشــكيل ظروف
ي وطبيعـ ّ
وثقافـ ّ
الحيــاة اليوميّــة فضـ ً
ـا عــن التح ـوّالت طويلــة األمــد .وفــي حيــن نشــهد الكثيــر مــن
النقاشــات العا ّمــة واإلعالميّــة حــول البيئــة وتغيُّــر المنــاخ والتهديــدات التــي يتعـرّض
يّ ،إل ّ
أن هنــاك القليــل مــن األبحــاث والتنظيــر حــول هــذه المســائل
لهــا العالــم الطبيعـ ّ
فــي العلــوم االجتماعيّــة .هــذه الموضوعــات ليســت منفصلــةً أيضًــا عــن مســائل
االقتصــاد السياســي والحو َكمــة ،والتــي تُعــ ّد مــن الموضوعــات الرئيســيّة الواقعــة
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فــي صُلــب تركيــز العلــوم االجتماعيّــة فــي المنطقــة .وتتطلّــب العالقــات المتبادَلــة
ق جديــدة للتفكيــر فــي العالــم ومكانــة الفــرد
والتقاطُعــات بيــن هــذه العوامــل طرائــ َ
والمجتمــع فــي داخلــه.
أنجــزَ ت المتح ّدثــة الرئيس ـيّة فــي المؤتمــر ،الدكتــورة جالــه مخزومــي ،عمـ ً
ـا مميّ ـ ًزا
إذ تطرّقــت إلــى تعقيــدات هــذه العوامــل وتاريخهــا مــع تقديــم أمثلــة مفصّلــة مــن
بلــدان مختلفــة .وســتفتح مداخلتهــا المه ّمــة ،المنشــورة فــي هــذا الكتــاب ،المجــال أمــام
الباحثيــن والباحثــات لوضــع المناقشــات النظريّــة والعمليّــة حــول المجــال والمدينــة
ي ،فضـ ً
ـا عــن تعبيــد الطريــق لبرامــج ومجــاالت
والريــف والتنميــة فــي ســياق تحليلـ ّ
بحثيّــة جديــدة للمســتقبل.

في حين نشهد الكثير من النقاشات العا ّمة
واإلعالميّة حول البيئة وتغيُّر المناخ
والتهديدات التي يتعرّض لها العالم الطبيع ّي،
ّإل ّ
أن هناك القليل من األبحاث والتنظير
حول هذه المسائل في العلوم االجتماعيّة
ويثيــر المعقّبــون والمعقّبــات علــى محاضــرة مخزومــي قضايــا بالقــدر نفســه مــن
ّ
منظوراتهــم/ن التخصّصيّــة واإلقليميّــة المختلفــة.
األه ّميّــة مــن
يســتعرض رامــي ضاهــر فــي تعقيبــه أهميّــة المفاهيــم األساسـيّة التــي اقترحتهــا جالــه
مخزومــي ومــا تضيفــه إلــى مفرداتنــا التحليليّــة .وير ّكــز بشــكل خــاصّ علــى مفهــوم
"المــكان" وتعقيداتــه ،وأهميّــة الربــط بيــن النظريّــة والدراســات اإلمبريقيّــة والتخطيــط
مــن أجــل التنميــة المســتدامة .كمــا يســلّط تعقيبــه الضــوء علــى أهميّــة المجتمــع المدنــي
وحــركات المقاومــة التــي تســتهدف األوضــاع المحليّــة اآلخــذة فــي التده ـ ُور بســبب
أن ال َمطالــب بـ"الحـ ّ
إعــادة الهيكلــة والتنميــة الحضريّــة النيوليبراليّــة .ويؤكــد ضاهــر ّ
ق
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فــي المدينــة" وفــي الفضــاء العــا ّم هــي عوامــل مه ّمــة فــي الحفــاظ علــى التــراث
والهويّــة المحليّــة ،والتــي بدورهــا تُش ـ ّكل التــراث والهويّــة الوطنيّــة.
عــد ٌد كبيـ ٌر مــن هــذه الموضوعــات تناولتــه جليلــة القاضــي فــي تعقيبهــا وتو ّســعت فيــه
مــن خــال أمثلــة مــن المنطقــة العربيــة والعالــم .تتطـرّق القاضــي إلــى األنــواع العديــدة
مــن الحــدود والحواجــز التــي تُبنــى حــول العالــم تحــت عنــوان "الحمايــة" ،ولكنهــا فــي
ت وفصــل
الواقــع تــؤ ّدي إلــى تعزيــز ال َعــزل واإلقصــاء .وهــذا مــا يقــو ُد إلــى انقســاما ٍ
داخــل المــدن واألحيــاء ،وبيــن المــدن والمناطــق الداخليّــة التابعــة لهــا .وتــؤدي الطفــرة
المتســارعة فــي ظهــور المشــاريع الســكنيّة المسـ َّورة والطــرق الســريعة والجســور فــي
مــدن المنطقــة إلــى اختــال تجانُــس الهويّــات البصريّــة الحضريّــة وتناغمهــا .واألهـ ّم
مــن ذلــكّ ،
أن مثــل هــذه المشــاريع الضخمــة تؤثّــر أيضًــا علــى الذاكــرة واالنتمــاء
والتــراث ،بــل وتد ّمرهــا فــي كثيــر مــن األحيــان؛ فهــي تعــ ّزز تهميــش المواطنيــن
والمجتمــع المدنــي وإقصاءهــم مــن المناقشــات والممارســات الديمقراطيّــة.

تكتسي المفاهيم والفِ َكر التي أثيرت في هذا
الكتاب طابعًا معقّدًا وتتطلّب بحثًا نظريًّا
وإمبريقيًّا دقيقًا ،لذا نأمل ونتوقّع أن يتابع
المجلس بعض هذه األجندات البحثيّة من
خالل برامجه وأنشطته في السنوات المقبلة
مــن جهتــه ،يضيــف محمــد أيــت حمــزة منظــورًا من شــمال إفريقيــا ،وتحديـدًا المغرب،
طرحتهــا جالــه مخزومي .يق ّدم منظــورًا تاريخيًّــا قيّ ًما،
إلــى الموضوعــات والفِ َكــر التــي
َ
باإلضافــة إلــى منظــور متّصــل بسياســات الدولــة ،لمفاهيــم اإليكولوجيّــات والحــدود
وال َمشــاهد .ويوضــح كيــف ســاهمت المصالــح مــا قبــل الكولونياليّــة والكولونياليّــة فــي
المغــرب فــي تغييــر الممارســات الزراعيّــة واســتخدام المــوارد الطبيعيّــة ،مثــل الميــاه
واألراضــي والغابــات .كمــا مارســت السياســات الريفيّــة بعــد االســتقالل تد ّخــات
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واســعة النطــاق أثّــرت بعمــق علــى التوازنــات اإلقليميّــة والمجتمعــات المحليّــة .هــذه
النظــرة االستشــرافيّة طويلــة المــدى مه ّمــة وضروريّــة أل ّ
ي محــاوالت مســتقبليّة فــي
ســبيل تصحيــح تأثيــر هــذه السياســات الســابقة وإعــادة تكويــن التوازنــات التــي فُقِــدت.
بدورهــا ،تر ّكــز آالء الشــهابي أيضًــا علــى فكــرة المــوارد الطبيعيّــة وإدارتهــا فــي
ســياق تغيُّــر المنــاخ والتح ّديــات البيئيّــة العالميّــة .وتســائل مفاهيــم الحداثــة التــي تشـ ّدد
علــى النمـ ّو والتو ُّســع المســتمرَّين وتتجاهـ ُل التدهـ ُور المترتِّــب علــى ذلــك فــي البيئــات
المعيشـيّة وتزايُــد عــدم المســاواة .وتشـ ّدد الشــهابي علــى أنــه ال يكفــي نقــد هــذه النمــاذج
مــن النم ـ ّو االقتصــاد ّ
ضــا التعلُّــم مــن األبحــاث والتجــارب مــن
ي ،بــل أي ً
ي الرأســمال ّ
ـور البدائــل .وتؤ ّكــد أننــا نعيــش منعطفًــا مه ًّمــاّ ،
وأن تدميــر البيئة وتأثيــر تغيُّر
أجــل تصـ ُّ
ضــا مصــدر أمــل ،وذلــك ّ
ألن الحلــول والممارســات
المنــاخ ظاهــرة عالميّــة ولكــن أي ً
األفضــل يمكــن تعلُّمهــا واســتخالصُها مــن خــال األمثلــة والمقارنــات العالميّــة:
ـور جديــد لمــدن "أفضــل" يمكــن أن ينبثــق مــن التضامــن العالمــي.
تصـ ُّ
ختا ًمــا ،تكتســي المفاهيــم والفِ َكــر التــي أثيــرت فــي هــذا الكتــاب طاب ًعــا معقّـدًا وتتطلّــب
بحثًــا نظريًّــا وإمبريقيًّــا دقيقًــا .كمــا نأمــل ونتوقّــع أن يتابــع المجلــس العربــي للعلــوم
االجتماعيّــة بعــض هــذه األجنــدات البحثيّــة مــن خــال برامجــه وأنشــطته فــي
الســنوات المقبلــة .ونتوجّــه بالشــكر إلــى الدكتــورة جالــه مخزومــي علــى كلمتهــا
ّ
تعقيباتهــم/ن المتبصّــرة ،وكذلــك
الرئيســيّة ال ُمل ِهمــة والمناقشــين والمناقشــات علــى
جميــع المشــاركين/ات فــي المؤتمــر الرابــع للمجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيّــة
ّ
ّ
ورؤاهــم/ن.
مســاهماتهم/ن
علــى

ستناي شامي
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جاله مخزومي
مهندســة معماريّــة متخصّصــة فــي مجــال
التصميــم البيئــي والتخطيــط اإليكولوجــي.
حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي
الهندســة المعماريّــة مــن جامعــة بغــداد فــي
العــام  ،1971وعلــى شــهادة الماجســتير
فــي التصميــم البيئــي مــن جامعــة ييــل فــي
العــام  ،1975وعلــى شــهادة الدكتــوراه
مــن جامعــة شــيفيلد فــي العــام 1996
حيــث تخصّصــت فــي منهجيّــة التصميــم
اإليكولوجــي لل َمشــاهد.
أكاديميّــة ،درّســت فــي الجامعــة التكنولوجيّــة فــي بغــداد مــن العــام  1975إلــى العــام
 .1990التحقــت بالجامعــة األميركيّــة فــي بيــروت فــي العــام  ،2001حيــث عملــت أســتاذةً
جامعيـةً وشــاركت فــي تأســيس شــهادة بكالوريــوس فــي تخصُّ ــص ال َمشــاهد فــي كليّــة العلــوم
الزراعيّــة والغذائيّــة حتــى العــام  .2012تشــغل اليــوم منصــب أســتاذ فخــري فــي قســم
الهندســة المعماريــة فــي الجامعــة نفســها.
منشــوراتها رياديّــة فــي مجــال تصميــم المشــهد كتوجُّ ــه بحثــي للتطويــر المســتدام للحفــاظ
علــى الطبيعــة والمــوارد البيئيّــة ،كإطــار لحمايــة الحــ ّ
ق العــام ومنصّــة لتمكيــن الديمقراطيــة
فــي العالــم العربــي .شــاركت فــي إعــداد كتــاب التصميــم والتخطيــط اإليكولوجــي (E & FN
 ،)SPON,1999وفــي تحريــر كتــاب ال َمشــهد وحقــوق اإلنســان (.)Ashgate 2011
استشــاريّة تتمتّــع بخبــرة دوليّــة لمشــاريع التخضيــر الحضــري واســتراتيجيّات االســتدامة البيئيّــة
والحفــاظ علــى اإلرث الثقافــي والطبيعــي لمــدن عربيّــة منها دمشــق ،وبغــداد ،وصيــدا ،والنجف،
وواحــة ليــوا ،والعيــن .شــاركت فــي تأســيس مكتــب  UNIT 44لالستشــارات الهندس ـيّة فــي
بيــروت ،كمــا ســعت إلــى تأســيس الجمعيــة اللبنانيّــة لل َمشــاهد وتشــغل حاليًّــا منصــب رئيســتها.
ُ
در َجــت فــي الئحــة اآلغــا
حــازت جائــزة تميُّــز للمعماريّــات الرائــدات فــي العــام  ،2013وأ ِ
خــان للنســاء المعماريّــات فــي العــام ُ .2014ر ِّشــحت واختيــرت لجائزة ســير جيفــري جيليكو
 ،2021أعلــى وســام فــي االختصــاص يُمنــح مــن االتحــاد الدولــي لمعمــار ّ
ي ال َمشــهد اعترافًــا
بدورهــا الريــادي فــي تطويــر هــذا االختصــاص وتقديــم رؤى بديلــة لل َمشــهد متجاوب ـةً مــع
الواقــع البيئــي والمجتمعــي والسياســي فــي العالــم العربــي.
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الحدود واإليكولوجيا وا َ
ملشهد:
ال ّتنمية املستدامة وخصوص ّية املكان
جاله مخزومي

محدّدات الحدود
للحــدود مدلــوالت عديــدة منهــا مــا هــو مجــازيّ ،كحــدود الســلطة وأحكامهــا المفروضة،
ومنهــا الواقعــ ّي ،كالحــدود الدوليّــة .فــي العقــود األولــى مــن القــرن العشــرين ر َســم
المســتعمر الغربــي حــدود دول العالــم العربــي فجــاءت بصــورة اعتباطيّــة متجاهلــةً
معالــم البيئــة الجغرافيّــة ودورهــا التاريخــي فــي بلــورة هويــة المــكان ومكوّناتــه .كمــا
صــل الحضــاري واألواصــر التــي ربطــت مجتمعــات هــذه الــدول
بتَــرت الحــدود التوا ُ
ببعضهــا .ور ّســخت حكومــات مــا بعــد االســتقالل هــذه الحــدود فــي ســعيها إلــى تخطّــي
الصعوبــات الموروثــة عــن االســتعمار ،ومــن ضمنهــا تبعــات الحــدود المفتعلــة .وبعــد
مــرور مــا يقــارب مئــة عــام ،باتــت الحــدود الدوليّــة ،بمــا تفرضــه مــن انتمــاءات
ً
شــامل للمجتمــع ،بشــعبه وح ّكامــه ،وســيلةً لهيمنــة الســلطة
مســتحدثةً واقعًــا تاريخيًّــا
علــى مــا تتض ّمنــه الحــدود ( ،)Mignolo 2012وأحيانًــا ذريعــة للحــروب بيــن دول
الحــدود المشــت َركة.
		
تزا َمــن فــرضُ الحــدود الدوليّــة فــي عالمنــا العربــي مــع ترســيخ دور المــدن ،بنــوع
خــاصّ المدينــة العاصمــة ،كمقـرّات إلدارة الدولــة وفــرض هيمنتهــا .وكمــا فــي ســلبيّات
الحــدود الدوليّــة تح ّكمــت الحــدود اإلداريّــة للمــدن بنمــط فكــر ّ
ي انطوائــي ر ّكــز علــى
مشــاكل المدينــة علــى حــدة متناســيًا الترابــط الجغرافــي للمدينــة ببيئتهــا الطبيعيّــة
وبمحيطهــا اإلقليمــي .لــذا ،جــاء تو ُّســع المدينــة علــى حســاب اســتغالل مفــرط لمــوارد
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اإلقليــم تسـبّب فــي أضــرار بيئيّــة طالــت سـ ّكان المدينــة ومحيطها الحيــوي .ومع التو ُّســع
غيــر المســبوق للمــدن فــي عالمنــا العربــي 1تتراكــم األضــرار البيئيّــة التــي تنعكس ســلبًا
علــى جــودة الحيــاة المدينيّــة والصحّــة العا ّمــة .وبالرغــم مــن ّ
أن االمتــداد العمرانــي
للضواحــي ونمـ ّو العشــوائيّات أبطــا فاعليــة الحــدود اإلداريّــة ،مــا زالــت األولويّــة فــي
تخصيصــات الخدمــات وخطــط التنميــة للمدينــة علــى حســاب تهميــش الضواحــي ومــا
هــو خــارج هــذه الحــدود مــن مجتمعــات .وتشــكو المــدن مــن حــدود غيــر مرئيّــة وغيــر
معتــرف بهــا ق ّســمت س ـ ّكان المدينــة إلــى أكثريّــة محرومــة مــن أبســط الحقــوق وأقليّــة
متم ّكنــة ماديًّــا وضليعــة ســلطويًّا ،مــا أفضــى إلــى ســحق العدالــة االجتماعيّــة وزيــادة
التهميــش .ســاهمت هــذه المعطيــات فــي تدنّــي نوعيّــة الحيــاة الحضريّــة وتفاقُــم المشــاكل
وأراض منتِجــة
البيئيّــة للمدينــة ومحيطهــا الحيــوي ،فأفقــد األخيـ َر قيمتَــه كبيئــة طبيعيّــة
ٍ
إبطــا ُل دور المحيــط الحيــوي كمســاحة خضــراء تُســاهم فــي الحـ ّد مــن ســلبيّات االكتظاظ
العمرانــي وتخفيــف عنــاء الحيــاة الحضريّــة.
ضــا مــن التح ّديــات التــي تجابــه المــدن فــي العالــم العربــي ،ال
يتنــاول هــذا البحــث بع ً
سـيّما البيئيّــة منهــا ،موض ًحــا فاعليّــة المفاهيــم واألطــر النظريــة لإليكولوجيــا والمشــهد
فــي مواجهتهــا .يتمحــور الــكالم حــول( :أ) “اإليكولوجيــا” ،العلــم الــذي يُعنــى بالنظــم
الطبيعيــة ونمــط فكــري وســلوكي يســاهم فــي تعزيــز التواصــل البيئــي للمــكان
ـض مــن ســلبيّات الحــدود؛ (ب) “المشــهد” كأداة
واالســتمراريّة التاريخيّــة لتخطّــي بعـ ٍ
فاعلــة تســاهم مــن خــال منهجيّــة شــموليّة فــي تحقيــق االســتدامة البيئيّــة والنهــوض
بمجتمعــات المدينــة نحــو حيــاة أفضــل .قسّــمنا البحــث إلــى ثالثــة أجــزاء :خصّصنــا
األول منــه لمناقشــة ســلبيات الحــدود ،وتعريــف اإليكولوجيــا والمشــهد؛ ونستشــهد فــي
الجــزء الثانــي بثالثــة أمثلــة مــن الممارســات المهنيّــة للباحــث بهــدف توضيــح التأطيــر
اإليكولوجــي للمشــهد المدينــي؛ ونختــم فــي الجــزء األخيــر بمناقشــ ٍة وتوصيــات.
قبــل االنتقــال إلــى تعريــف اإليكولوجيــا وال َمشــهد نــو ّد التط ـرّق إلــى حــدو ٍد مــن نــوع
آخــر ق ّســمت العالــم إلــى بلــدان متق ّدمــة ودول ناميــة كانــت غالبيّتهــا مســتعمرة .2ارت َكــز
هــذا التقســيم علــى األداء االقتصــادي وفقًــا إلجمالــي الناتــج المحلــي ،فكانــت النتيجــة
تقســيم العالــم إلــى “شــمال” أو “غــرب” متطـوّر اقتصاديًّــا وعلميًّــا وتقنيًّــا ،و”جنــوب”
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أو “شــرق” يشــمل ً
دول قيــد التطويــر؛ عل ًمــا ّ
أن حــدود هــذا التقســيم غيــر مرســومة
بخريطــة ،لكنّهــا واقــ ٌع تعيشــه الــدول الناميــة ومــن ضمنهــا دول العالــم العربــي.
ظهــرت الشــكوك حــول فكــرة التنميــة كنمـ ّو اقتصــادي فــي تســعينيّات القــرن المنصــرم.
تل ّخصــت االنتقــادات فــي ّ
أن هــذا النمــط مــن التطــور فــرض علــى مجتمعــات الــدول
الناميــة التــي خرجــت لتوّهــا مــن الحكــم االســتعماري أن تضــع نفســها فــي عهــدة الــدول
التــي اســتعمرتها بح ّجــة االقتصــاد ( .)Blumberg and Cohn 2016لكـ ّ
ـن الوعــود
ت محــا
بس ـ ّد الفجــوة االقتصاديّــة بيــن الــدول الغنيّــة والفقيــرة كانــت نُقِضــت ،فــي وق ـ ٍ
ت بأكملهــا مــن خــال غــرس ثقافــة عالميّــة أحاديّــة انعــدم
هــذا النمــط مــن التنميــة ثقافــا ٍ
ـوع تاريخهــا وحضاراتهــا ( .)Esteva et al. 2013إلزالــة
فيهــا احتــرام الشــعوب وتنـ ُّ
االســتعمار الفكــري والعاطفــي واألخالقــي والروحــي المرتبــط ضمنًــا بفكــرة “التنميــة
كتقــ ّدم” ،ث ّمــة إجمــاع اليــوم علــى الحاجــة إلــى أن نقــول “ال” للتنميــة بالشــكل الــذي
تق ّدمــه دول العالــم الشــمالي (.)Kothari et al. 2019
نتطـرّق إلــى نمــوذج التنميــة الغربيّــة فــي هــذا البحــث ألنّــه جــاء علــى حســاب أضــرار
بيئيّــة ال يمكــن إصالحهــا ،ليــس أقلَّهــا االحتبــاس الحــراري وتــآكل التن ـوّع البيولوجــي
ك علــى مقولــة ّ
واللــذان ألقيــا بظــال الشـ ّ
إن دول الشــمال هــي ق ّمــة التطـوّر االجتماعــي.
علــى العكــس مــن ذلــك ،فقــد تح ـ َّول التق ـ ّدم إلــى تراجــع ،بســبب المنطــق الرأســمالي
واالســتغالل المفــرط وغيــر المســؤول للمــوارد الطبيعيــة ومــا نجــم عنــه مــن كــوارث
بيئيّــة ته ـ ّدد اســتقرار كوكــب األرض وديمومتــه ( .)Klein 2014مهّــد هــذا التح ـوّل
الطريــق للتطويــر المســتدام بإلزاميّــة أركانــه الثالثــة :المجتمــع ،واالقتصــاد ،والبيئــة
بهــدف احتــرام الحيــاة علــى األرض ومــن ضمنهــا حياتنــا كمجتمعــات بشــريّة (اللجنــة
العالميــة للبيئــة والتنميــة  .)1987وأتــى االتفــاق العالمــي لبرنامــج أجنــدة األمــم المتحــدة
ألهــداف التنميــة المســتدامة (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  )2015ليُنهــي خطــاب
ـور ،فلــم يعــد النم ـ ّو االقتصــادي هــو الهــدف الوحيــدّ ،
ألن أجنــدة التنميــة
التنميــة كتطـ ُّ
المســتدامة أخــذت بالمؤشــرات االجتماعيّــة  -التغذيــة والص ّحــة والتعليــم مــع التركيــز
علــى البيئــة (الشــكل  .)1كانــت النتيجــة تجديــد مفهــوم العيــش الكريــم ،وإدراكــه م ـرّة
أخــرى كتعبيــر ثقاف ـ ّي ح ـ ّي ومتغيّــر مــن مجتمــع إلــى مجتمــع آخــر ألنــه متجـ ّ
ـذر فــي
تقاليــد المجتمعــات وتربتهــا.
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الشــكل  :1برنامــج أجنــدة األمــم المتحــدة ألهــداف التنميــة المســتدامة أنهــى خطــاب التنميــة
كتط ـوّر اقتصــادي لألخــذ بالمؤشــرات االجتماعيّــة ،والتغذيــة ،والص ّحــة العا ّمــة ،والتعليــم مــع
التركيــز علــى البيئــة( .المصــدر :األمــم المتحــدة ،اللجنــة االقتصاديّــة واالجتماعيّــة لغــرب آســيا)

تضـرّرت الــدول العربيّــة مــن نمــوذج التنميــة الغربــي بســبب عــدم األخــذ باألضــرار
البيئيّــة الناتجــة مــن التنميــة غيــر المســتدامة .فقــد أ ّكــدت توصيــات المؤتمــر الســنوي
لمنتــدى البيئــة والتنميــة ( )2020أنــه “لــم يعــد فــي اإلمــكان إنــكار تأثيــر المخاطــر
البيئيّــة فــي المنطقــة العربيّــة مــن ش ـحّة فــي الميــاه المأمونــة ،وزيــادة توليــد النفايــات
سـبُل التخلــص منهــا ،وتغيّــر المنــاخ ،وتلـوّث البيئــة البحريّــة ،كلّهــا عوامل ذات
وســوء ُ
تأثيــر ســلبي ملحــوظ علــى ص ّحــة السـ ّكان” .وأشــار منــدوب منظمــة الص ّحــة العالميّــة
فــي المنتــدى إلــى ّ
أن أكثــر مــن  676ألــف مواطــن عربــي ســيفقدون حياتهــم قبــل
األوان فــي العــام  2020بســبب التع ـرّض ألخطــار بيئيّــة تقليديّــة .وأكــد ذلــك باحثــو
الصحّــة العا ّمــةّ ،
محذريــن مــن ّ
أن االســتدامة البيئيّــة فــي العالــم العربــي ضــرورة
مصيريّــة لضمــان ص ّحــة المجتمعــات بالــذات فــي المــدن حيــث تمر ُكــز القســط األكبــر
مــن الســكان (.)El-Zein et al 2014
يبــدو انعــدام الج ّديّــة فــي التعامــل مــع الواقــع البيئــي واضحًــا مــن خــال المشــاريع
الضخمــة ومشــاريع البنــى التحتيّــة ،وخيــر مثــال عــن ذلــك “سـ ّد بســري” فــي لبنــان،
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المم ـ َّول مــن قبــل البنــك الدولــي والهــادف إلــى توصيــل ميــاه الشــرب إلــى العاصمــة
بيــروت .3الهــدف المعلَــن للمشــروع ،وهــو خدمــة سـ ّكان العاصمــة ،جــاء علــى حســاب
ـرف ع ّمــا
حرمــان مجتمعــات إقليــم مــرج بســري مــن مصــدر عيشــهم ومــع غــضّ طـ ٍ
سيسـبّبه السـ ّد مــن تدميــر للمــوروث الطبيعــي مــن غابــات وموائــل التنـوّع البيولوجــي
واإلرث الثقافــي المميّــز لإلقليــم مــن مواقــع أثريّــة وشــواخص دينيّــة .ويج ّســد مشــروع
الســ ّد المفهــوم البالــي للكثيــر مــن حكومــات الــدول العربيّــة التــي مــا زالــت تفضّــل
الحلــول الهندســيّة والتقنيّــة بغــضّ النظــر عــن كفــاءة الممارســات التقليديّــة إلدارة
المــوارد الطبيعيّــة مــن ميــاه وزراعــة مســتدامة والتــي أثبتــت فعاليّتهــا عبــر آالف
الممولــة .هنــاك
الســنين ،ال بــل تتفاخــر الســلطات بهــذه الحلــول مــن دون مناقشــة الجهــة
ِّ
العديــد مــن األمثلــة المشــابهة تعـ ّدت ســلبيّاتُها الفائــدة المرجـوّة فكانــت النتيجــة أضــرارًا
بيئيّــة وتدمي ـرًا لــإرث الملمــوس وغيــر الملمــوس مــن ممارســات مجتمعيّــة متوارثــة
فــي طريقهــا إلــى الــزوال.
النــوع األخيــر مــن الحــدود الــذي سنناقشــه فــي هــذا البحــث يعــود إلــى النهضــة
العلميّــة ومــا فرضتــه مــن منظــور اختزالــي وتجزيئــي فــي تفســيره الميكانيكــي للكــون
ومجــاالت المعرفــة .انعكــس هــذا األخيــر فــي التخ ّ
صــص المهنــي للســلطات اإلداريّــة
ومــن ضمنهــا البلديّــات والــوزارات .يكمــنُ الخطــر الواضــح للتجزئــة فــي ّ
أن الروابــط
بيــن االقتصــاد (مثــل النم ـوّ) والثقافــة (مثــل النزعــة االســتهالكيّة) والتدهــور البيئــي
واســتنفاد المــوارد يصعــب استكشــافها ومعالجتهــا بج ّديّــة مــن دون التضامــن والتنســيق
بيــن المؤسســات المتخصّصــة .عــ ّززت التجزئــة المعرفيّــة حــدود االختصاصــات
األكاديميّــة فباتــت عائقًــا أمــام التعــاون بهــدف خلــق مجــاالت معرفيّــة جديــدة تجمــع بين
ت تفــرض
العلــوم االجتماعيّــة واإلنســانيّة والهندس ـيّة والطبيعيّــة .يأتــي ذلــك فــي وق ـ ٍ
ت تتخطّــى الحــدود التنفيذيّــة إلدارات
التح ّديــات التــي تعصــف بالعالــم اســتراتيجيّا ٍ
الســلطة وحــدود االختصاصــات المهنيّــة واألكاديميّــة لتجمــع بيــن التنميــة ،والحوكمــة،
والحفــاظ علــى البيئــة ،والعدالــة االجتماعيّــةّ .
إن دعــوة متح ـدِّث مــن مجــال الهندســة
والبيئــة إللقــاء الكلمــة المفتاحيــة فــي مؤتمــر للعلــوم االجتماعيــة دلي ـ ٌل علــى اهتمــام
المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيّــة بتخطــي هــذا النــوع مــن الحــدود وخلــق قنــوات
تعــاون معرفيــة ،ولتأكيــد أهميّــة تداخــل المناهــج البحثيّــة واألكاديميّــة.
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يطــال المنظــور التجزيئــي للتعامــل مــع البيئــة ،كمــا أوضحنــا فــي مشــروع ســد بســري،
فكــرة التنميــة االقتصاديّــة؛ فالتعامــل مــع المشــاكل البيئيّــة علــى حــدة والح ّد من االســتغالل
المفــرط للمــوارد الطبيعيــة يــكادان يكونــان مســتحيلَين فــي دول العالــم الثالــث ّ
ألن الســلطة
أن البيئــة مــن األولويّــات المصيريّــة .إضافـةً إلــى ذلــك ،فـ ّ
ال تــرى ّ
ـإن نصيــب البيئــة مــن
التمويــل فــي اقتصــاد هــذه الــدول محــدود بالمقارنــة مــع تمويــل المشــاريع اإلنمائيّــة.
كمــا ّ
أن الفكــر الســائد للســلطات المركزيّــة والمدينيّــة مــا زال يؤمــن بالنمــوذج التنمــوي
ت تؤ ّكــد خطّــة األمــم المتحــدة
الفوقــي واإلقصائــي بتوجّهاتــه المجتمعيّــة .هــذا فــي وقــ ٍ
للتنميــة المســتدامة ّ
أن ترشــيد اســتهالك المــوارد الطبيعيّــة ركـ ٌ
ـن أساسـ ّي ليــس فقــط للتنميــة
ضــا لتعزيــز العدالــة االجتماعيّــة وضمــان ســامة النظــم البيئيّــة لكوكــب األرض
بــل أي ً
وتمكيــن سـ ّكانه مــن العيــش برفــا ٍه وســام.

إمكانيّات اإليكولوجيا وال َمشهد
يحمــل الجمــع بيــن “اإليكولوجيــا” و”الحــدود” فــي عنــوان المؤتمــر الرابــع للمجلــس
العربــي للعلــوم االجتماعيّــة إشــارةً إلــى إمــكان التوجُّ ــه الشــمولي للعلــوم اإليكولوجيّــة.
صــل البعــد الزمنــي وتشــبيك المنظومــات
فاإليكولوجيــا هــي علــم الترابُــط المكانــي ،وتوا ُ
الطبيعيّــة والبشــريّة ،لتتعـ ّدى بذلــك الحــدود السياسـيّة واالفتراضيّة .يُعنى علــم اإليكولوجيا
بدراســة عالقــة الكائنــات الحيــة ،مــن نباتــات وحيوانــات ومجتمعــات بشــريّة ،ببيئتهــا.
تُصـ َّور هــذه العالقـ ُ
ـات كمنظومــة ديناميكيّــة ( ،)ecosystemتكــون مســتدامة مــن حيــث
تدويرهــا للمــوارد الطبيعيّــة مــن طاقــة شمسـيّة ،ومــاء ،وهــواء ومعــادن لضمــان ديمومتها
وتعزيــز قدرتهــا الســتيعاب المؤثّــرات الخارجيّــة ،الطبيعيّــة والمتأتّيــة مــن تأثيــر اإلنســان.
لكـ ّ
ـن الكثيــر مــن هــذه المؤثــرات كالتل ـوّث واالحتبــاس الحــراري تراكم ـ ّي ويفــوق قــدرة
المنظومــات الطبيعيّــة علــى اســتيعابه ،فتتعــ ّدى تبعاتــه الســلبيّة الحــدود الدوليّــة لتمتــ ّد
عبــر القــارات ،وميــاه المحيطــات والبحــار ،وهــي متواصلــة وال حواجــز تمنــع حركــة
مــا تطرحــه فيهــا المجتمعــات البشــريّة مــن فضــات .لــذا ينبّــه علمــاء اإليكولوجيــا إلــى
ضــرورة األخــذ بتواصــل المنظومــات اإليكولوجيّــة مــن األصغــر حتّــى األكبــر حج ًمــا،
ومــن المدينــة وإقليمهــا عبــر األقاليــم التــي تتض ّمنهــا القــارات لتشـ ّكل مجتمعـةً “المنظومــة
اإليكولوجيّــة البشــريّة الشــاملة” للكــرة األرضيّــة (الشــكل .)Farina 2010( )2
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الشــكل  :2تواصُــل المنظومــات اإليكولوجيّــة مــن األكثــر تحويــرًا واألقــ ّل اســتدامة ك َمشــاهد
المــدن ،حتــى األقـ ّل تأثُّـرًا باإلنســان واألكثــر اســتدامة كالمنظومــات الحيويّــة لل َمشــاهد الطبيعيّــة
رجــم وأعيــد رســمه مــن المصــدر)Naveh and Lieberman 1994 :
وشــبه الطبيعيّــة( .تُ ِ

يشــبه تواصُــل المنظومــات اإليكولوجيّــة إلــى حــ ّد كبيــر المنظومــات المعلوماتيّــة ،إذ
تتواصــل كلتاهمــا لتخطــي حــدود المــكان والبعــد الزمنــي ،مــن خــال تمكيــن االنســيابيّة
مــن الماضــي عبــر الحاضــر إلــى المســتقبل .ومــن الجديــر ذكــره ّ
أن النظا َميــن الطبيعــي
والمعلوماتــي يندرجــان فــي خانــة النُّظــم المفتوحــة التــي تتّســم بحالة مســتمرّة مــن التطوّر
والتغييــر .يســتبعد هــذا االنفتــاح االســتراتيجيّات أحاديّــة األهــداف ويســتعيض عنهــا
بتوجّهــات شــموليّة تعتمــد التع ّدديّــة وســيناريوهات مســتقبليّة محتملــة .وتســاهم نظريّــة
النُّظــم المفتوحــة فــي العلــوم االجتماعيّــة واألنثروبولوجيــا فــي البحــث عــن المنهجيّــات
صــل فيهــا الموضــوع عــن المجتمــع بــل يُن َس ـ ُج ضمــن ســياق مو ّحــد شــامل.
التــي ال يُف َ
تخطّــت اإليكولوجيــا نطاقهــا العلمــي الصــرف لتكتســب أبعــادًا سياس ـيّة وســلوكيّة؛ ففــي
ســتينيّات القــرن العشــرين أ ّدت اإليكولوجيــا دورًا ف ّعـ ً
ـال فــي دعــم الحراك البيئــي كونها العلم
الــذي يســاعدنا فــي فهــم الطبيعــة والحفــاظ علــى الص ّحــة البيئيّــة؛ وعليــه ،كانــت اإليكولوجيا
أوّل العلــوم الحياتيّــة التــي اســتظهرت لإلنســان أنــه جــز ٌء ال يتجـ ّزأ مــن الطبيعــة ،يؤثّــر فيها
ويتأثّــر بهــاّ ،
وأن حيــاة المجتمعــات البشــريّة ال يمكنهــا أن تســتم ّر إذا فشــلنا فــي اســتيعاب
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هــذا الواقــع .كانــت الباحثــات النســويّات ،ومنهـ ّ
ـن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،كاروليــن
ميرشــانت ودونــا هــاراواي ،الرائــدات فــي تطويــر اإليكولوجيــا السياس ـيّة التــي أ ّدت دورًا
مه ّمًــا فــي بلــورة العلــوم اإلنســانيّة البيئيّــة المعاصــرة ال ســيّما فــي انتقاداتهــا الطليعيّــة
لالنقســام بيــن الطبيعة/الثقافــة والعالقــة بيــن اإلنســانيّة الفرديّــة الحديثــة ،وســلوكيّات التعامل
مــع الطبيعــة ( .)Macgregor 2014نذكـ ُر هنــا تحديـدًا نظريّــات العالمــة والناشــطة البيئيّة
فاندانــا شــيفا ( )Shiva 2016: Mies and Shiva 2014المســتوحاة مــن نضــاالت
النســاء مــن أجــل حمايــة الطبيعــة كشــرط لبقــاء اإلنســان .تُظ ِهــر شــيفا كيــف ّ
أن التدميــر
البيئــي وتهميــش المــرأة ليســا أم ـرًا حتميًّــا ،بــل نتيجــة نمــوذج “التنميــة الغربيّــة’’ الــذي
ينتهــك ســامة األنظمــة اإليكولوجيّــة ويهــدد حيــاة اإلنســان .تستشــهد شــيفا بمعانــاة النســاء
الريفيّــات فــي الهنــد وغيرهــا مــن المجتمعــات المحرومــة فــي مجابهــة الدمــار البيئــي وكيف
يتصـوّرنَ العمــل ويؤ ِّمنَّــه إليقــاف تدميــر الطبيعــة ومســاندتها فــي التجـ ّدد.
اليــوم وبعــد مــرور أكثــر مــن خمســين عا ًمــا علــى الحــراك البيئــي ،يحـ ّـذر الباحثــون
مــن ّ
أن البشــرية تجــاوزت “الحــدود الكوكبيّــة” للنمــ ّو ()Rockstrom et al. 2009
ليؤكــدوا مــا يســتوجب مــن تغييــر فــي نهــج الحوكمــة واإلدارة لضمــان تنميــة آمنــة
للبشــريّة وديمومــة الحيــاة علــى كوكــب األرض .وبهــدف قيــاس هــذه التجــاوزات ،يعتمــد
العلمــاء “البصمــة اإليكولوجيّــة” لتقديــر مــا يسـبّبه االســتغالل الجائــر للمــوارد الطبيعيّــة
وبنــوع خــاصّ لمراكــز االســتيطانات البشــريّة .هــذه البصمــة اإليكولوجيّــة -يُشــار إليهــا
ضــا بالعربيّــة بالبصمــة البيئيّــة -فــي المنطقــة العربيّــة دخلــت مرحلــة العجــز منــذ العــام
أي ً
 ،1979وهــي اليــوم تحــت “وطــأة ديــون إيكولوجيّــة كبيــرة” (المنتــدى العربــي للبيئــة
والتنميــة  ،2012ص  .)11يشــير المصــدر إلــى ّ
أن معــدل المــوارد الحيويّــة المتوافــرة
للفــرد فــي هــذه البلــدان انخفــض  60فــي المئــة خــال خمســين عا ًمــا ،مــن  2.2إلــى 9
هكتــارات عالميّــة 4بســبب التزايــد الكبيــر فــي السـ ّكان ومــا صحبــه مــن ارتفــاع عــا ّم فــي
االســتهالك والتب ـ ّدل الحاصــل فــي أنمــاط الحيــاة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى تدهــور
القــدرة اإلنتاجيّــة لألنظمــة الطبيعيّــة بســبب التلــوّث البيئــي واإلدارة غيــر المالئمــة
للمــوارد والتأثيــر المتنامــي للتغييــر المناخــي (( )Elasha 2010الشــكل  .)3مــن
منظــور إيجابــي ،يمكــن اعتبــار العجــز البيئــي محفّ ـ ًزا لرؤيــة مســتقبليّة للعالــم العربــي
تعتمــد المحــ ّددات اإليكولوجيّــة والمشــتركات البيئيــة كضــرورة ،ليــس فقــط لضمــان
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إدارة رشــيدة للمــوارد الطبيعيّــة عبــر الحــدود الدوليّــة ومجابهــة خطــر التص ّحــر ،بــل
ضــا لتأكيــد المشــتركات التاريخيّــة والتذكيــر بالممارســات المجتمعيّــة الموروثــة عبــر
أي ً
الســنين للتعامــل مــع المــوارد البيئيّــة والتــي كانــت فــي الغالــب مســتدامة.5

الشــكل  :3البصمــة اإليكولوجيّــة للعالــم العربــي تتعــ ّدى القــدرة البيولوجيّــة
ألقاليمهــا بســبب التزايــد الكبيــر فــي الســكان ومــا صحبــه مــن تدهــور القــدرة
اإلنتاجيّــة لألنظمــة الطبيعيّــة بســبب التلــوّث البيئــي واإلدارة غيــر المالئمــة
للمــوارد( .المصــدر :المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة ،التقريــر الســنوي )2012
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مــع التو ُّســع غيــر المســبوق لنم ـ ّو س ـ ّكان المــدن فــي العالــم العربــي يمكــن لإليكولوجيــا
أن تــؤ ّدي دورًا فاعـ ً
ـا يســاعد فــي فهمنــا للتغيّــرات االجتماعيّــة واالقتصاديّــة والبيئيّــة
للمدينــة ،ومــن خــال طــرح اســتراتيجيّات ديناميكيّــة شــاملة ومســتدامة ،تســتجيب
لالحتياجــات المجتمعيّــة والبيئيّــة وتضمــن ص ّحــة اإلثنيــن بــا تمييــز .ومــا أحوجنــا اليــوم
إلــى هــذه الشــموليّة لتخطّــي التجزيئيّــة التــي تســبّبها العولمــة والتهميــش االقتصــادي
الــذي تمليــه السياســات النيوليبراليّــة التــي تتجلّــى فــي الكثيــر مــن مــدن بالدنــا العربيّــة
صــا مــع تف ّشــي األوبئــة وآخرهــا جائحــة كوفيــد.19-
خصو ً

مشروع الحزام األخضر لمدينة أربيل
مثا ٌل جيد عن التح ّديات التي تواجه
التخضير المستدام للمدن ومن ضمنها
إنشاء األحزمة الخضراء
“ال َمشــهد” ( ،)landscapeهــو البُعــد المرئــي والملمــوس للمنظومة اإليكولوجيّة ،يشــمل
ك ّل مــا يحيــط بنــا مــن معالــم ،الطبيعــي منهــا كاألرض ومواردهــا وتلــك التــي تكــون مــن
تكويــن اإلنســان كالمــدن .للمشــهد بُعـ ٌد مرئـ ّي يكــون فيــه رديفًــا للبيئــة والطبيعــة ،وأبعــا ٌد
غيــر مرئيــة وغيــر ملموســة مــن ضمنهــا البعــد الحضــاري المجتمعــي وهــو مــا يميّــزه
عــن “البيئــة” ( .)Makhzoumi 2002أ ّمــا البعــد الحضــاري فهــو حصيلــة اســتيعابنا
المرئــي للمشــهد وتقييمنــا الح ّســي لــه والمتجـ ّـذر فــي حضــارة المــكان والمجتمــع ،مــا
يجعلــه يختلــف مــن مــكان إلــى آخــر وعبــر الزمــان فــي المــكان الواحــد .تكرّســت
خصوصيّــة المشــهد مــن كونــه نابعًــا مــن خصوصيّــة المجتمــع والمــكان ومتجاوبًــا
ـر يجمــع التح ّديــات البيئيّــة والبشــريّة (الشــكل .)4
معهــا ،فجعلــت منــه أداة فاعلــة لتأطيـ ٍ
ولــو افترضنــا ّ
أن اإليكولوجيــا مجــال المعرفــة الــذي يســاعدنا فــي فهــم التح ّديــات البيئيّــة
وتحليلهــا وتقييمهــا كمــا بيّنــا أعــاهّ ،
فــإن المشــهد منصّــة العمــل والتطبيــق ،ومجــال
بلــورة الحلــول واالســتراتيجيّات المســتدامة لتفعيــل النهــوض بالمجتمعــات البشــريّة
وضمــان ســامة البيئــة .للمشــهد كذلــك أبعــا ٌد تعبويّــة وسياسـيّة تَقاطَــع فيهــا مــع حقــوق
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اإلنسـ�ان( ( ،)Egoz et al. 2013واسـتُخدم لتعزيــز الوكالــة البشــريّة (�Wall and Wa
 ،)terman 2018وكمن ّ
صــة للنشــاط الديمقراطــي ( )Makhzoumi 2018والمواطَنــة
(.)Waterman et al. 2021

الشــكل “ :4المشــهد” نتــاج تفاعــل المجتمــع مــع البيئــة ،يؤثــر عليهــا ويتأثــر بهــا ،مــا يجعــل
مــن المشــهد من ّ
صــة لتطويــر مســتقبلي ديناميكــي يتض ّمــن اإلثنَيــن ،المجتمــع والبيئــة ،آخـ ًذا فــي
االعتبــار ترا ُكــم التفاعــات عبــر البعــد الزمانــي واالنســيابيّة اإليكولوجيّة-الجغرافيّــة التــي تربــط
المدينــة ومحيطهــا الحيــوي واإلقليــم األوســع.

يتجلّــى مثــا ٌل فاعــ ٌل عــن تطبيــق المفهــوم األوســع والشــمولي للمشــهد فــي المعاهــدة
األوروبيّــة للمشــهد .)European Landscape Convention( 6تهــدف المعاهــدة إلى
إيجــاد حلــول مشــتركة للتح ّديــات التــي تواجــه المجتمــع األوروبــي من خالل تطويــر ثقافة
إقليميّــة جديــدة ،تعـ ّزز حيــاة الســكان ورفاههــم وتحمــي المــوروث الطبيعــي والحضــاري
للمشــاهد األوروبيّــة مــن خــال التخطيــط التشــاركي المســتدام .باتــت المعاهــدة وســيلة
لزمــة للــدول الموقّعــة ،لتحقيــق أهــداف المجلــس األوروبــي ،منهــا تعزيــز الديمقراطيّــة
ُم ِ
وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون .وكمــا فــي دول االتحــاد األوروبــي ،يصــبّ التعــاون
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اإلقليمــي فــي مصلحــة الــدول العربيّــة إذ “ال يمكــن أل ّ
ي بلــد عربــي الحيــاة ككيــان
ّ
وألن “التنـوّع فــي المــوارد الطبيعيّــة والبشــريّة فــي المنطقــة العربيــة “يوفّــر”
منعــزل”
أسا ًســا صلبًــا للبقــاء والتجــدد” ولألخــذ بمحدوديّــات المــوارد المتوفّــرة لتأميــن ظــروف
حيــاة جيّــدة مســتدامة لجميــع سـ ّكانها ،بـ ً
ـدل مــن “الســعي لتحقيــق النمـ ّو مــن أجــل النمـ ّو
نفســه ،لزيــادة أرقــام الناتــج المحلــي بــأ ّ
ي ثمــن” (أفــد  ،2012ص .)14
فــي الخالصــة ،تكمــن فاعليّــة التأطيــر الجامــع بيــن توجّهــات “اإليكولوجيــا” وفكــرة
“المشــهد” فــي توطيــد التواصــل الجغرافــي والبيئــي والحضــاري مــن خــال تحليــل
يعتمــد النظــم المتشــابكة والمفتوحــة لتخطــي الحــدود المفتعلــة ،االفتراضيّــة وغيــر
المرئيّــة .لتوضيــح فاعليّــة التو ّجــه اإليكولوجــي ،أستشــه ُد بمبــادرات وممارســات مــن
مــدن المشــرق العربــي :المبــادرة األولــى ،مشــروع الحــزام األخضــر لمدينــة أربيــل فــي
العــراق ،تتنــاول موقــف الســلطة مــن الحــدود اإلداريّــة التــي تفصــل المدينــة عــن الريــف
ومحيطهــا الحيــوي .المثــال الثانــي ،يتطـرّق إلــى الســلطة والحــدود الخفيّــة التــي تفصــل
مواطنــي المدينــة الواحــدة فــي صيــدا -لبنــان ،وكيفيّة مواجهتهــا من خالل االســتراتيجيّات
المدينيّــة المســتدامة .أ ّمــا الســلطة وحــدود المواطَنــة فهــي المثــال األخيــر الذي نســتعرض
مــن خاللــه تحـ ّدي الحــراك الشــعبي لخصخصــة الحيّــز العــا ّم لمدينــة بيــروت .صحيـ ٌح ّ
أن
األهــداف والمعطيــات اختلفــتّ ،إل ّ
أن التوجّهــات اإليكولوجيّــة للتنميــة جــاءت مس ـتَم ّدة
مــن الســياق البيئــي ،واالجتماعــي واالقتصــادي للموقــع واإلقليــم ...بدايــة مســيرة يقودهــا
المجتمــع المحلــي ،تُم ّكنــه ويم ّكنهــا.

صل الحضر والريف
السلطة والحدود اإلداريّة :توا ُ
ترجــع فكــرة تخطيــط األحزمــة الخضــراء والمنتزهــات المدينيّــة إلــى الثــورة الصناعيّة
فــي أوروبــا .كان الهــدف منهــا تأميــن مســاحات خضــراء كمتنفَّــس ولتحســين بيئــة
المدينــة ،إثــر اســتيعاب الســلطات وســ ّكان المــدن ســلبيّات االبتعــاد عــن الطبيعــة
وتدهــور الص ّحــة العامــة فــي مــدن الثــورة الصناعيــة .الهــدف مــن األحزمــة الخضــراء
هــو نفســه اليــوم ،فمــا تغيّــر هــو تركيبتهــا ،إذ تح ـوّل التأكيــد مــن جماليّــات المشــهد
الطبيعــي للحــزام األخضــر مــن ورود ومســطّحات خضــراء نحــو إنتاجيــة المشــهد
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واســتدامته البيئيــة .تغيّــرت كذلــك هيكليّــة التنفيــذ فتحـوّل اتخــاذ القــرار االنفــرادي مــن
قبــل الســلطة نحــو التشــاركيّة المجتمعيّــة لتشــمل الجهــات المعنيّــة والمســتفيدة .وهنــا
تتعـ ّزز أهميّــة التشــاركيّة لتمكيــن التشــاور والحــوار فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وبشــكل
خــاصّ لضمــان تســوية عادلــة لمالكــي العقــارات فــي عمليّــة اســتمالك األراضــي
المطلوبــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع.
حتــى ســبعينيّات القــرن العشــرين لــم تكــن هنــاك حاجــة لألحزمــة الخضــراء فــي عالمنــا
العربــي؛ فالحقــول الزراعيّــة والبســاتين المتاخمــة لحــدود المــدن متاحــة لس ـ ّكانها ،أمــا
نشــئت
المــدن الســاحليّة فيكفيهــا االنفتــاح علــى أفــق البحــر مثلمــا تنتفــع المــدن التــي أٌ ِ
علــى ضفــاف األنهــار مــن وســعة الشــريط المائــي .ولــكلٍّ مــن هــذه المعالــم الطبيعيّــة
ممارســاته المجتمعيّــة التقليديّــة المتجـ ّـذرة فــي جغرافيّــة المــكان للتواصــل مــع الطبيعــة
وللترفيــه عــن ســكانها .جــاء تو ُّســع رقعــة المدينــة علــى حســاب محيطهــا الحيــوي ،إذ
ـوهت
ســرعان مــا اسـتُعيض عــن الزراعــة بالعمــرانُ ...ر ِدمــت األنهــار الصغيــرة ،و ُشـ ِّ
ق للســكان المتزايــدة أعدادهــم مهــربٌ مــن زحمــة المدينــة
المعالــم الطبيعيّــة ،ولــم يبــ َ
وضجيجهــا .ومــع النم ـ ّو الســريع للمــدن فــي العقــود األخيــرة مــن القــرن العشــرين ،لــم
يعــد توفيــر المســاحات الخضــراء أولويّـةً فــي التخطيــط المدينــي فــي عالمنــا العربــي7؛
فمــن جه ـ ٍة تعتَبِــر الســلطة ّ
أن إنشــاء الحدائــق ومم ـرّات التن ـ ّزه المتاحــة لعا ّمــة الشــعب
اســتغال ٌل غيــر مجـ ٍد اقتصاديًّــا مــع ارتفــاع قيمــة العقــار فــي المــدن ،بــل وتترتــب عليــه
كلــف إضافيــة لإلدامــة والصيانــة .ومــن جهــ ٍة أخــرى ،تزا َمــن تراجــع دور الســلطة
كونهــا راعيــة للح ـ ّ
ق العــام ،مــع تزايــد نفــوذ الشــركات العقاريّــة العمالقــة ومــا رافــق
التحــول مــن خصخصــة المســاحات الخضــراء واســتغالل الواجهــات البحريّــة
هــذا
ُّ
وضفــاف األنهــار لتطويــر مشــاريع عمرانيّــة تخــدم قلّــة متم ّكنــة؛ فكانــت النتيجــة تناقُــص
المســاحات الخضــراء ،وانحســار الحيّــز العــام وحرمــان األكثريّــة الســاحقة حـ ّ
ق التمتــع
بهــا .لــذا ،جــاءت األحزمــة الخضــراء كحــ ّل بديــل يســاعد فــي تحســين بيئــة المدينــة
ـراض ترفيهيّــة.
وينطــوي علــى أغـ
ٍ
مشــروع الحــزام األخضــر لمدينــة أربيــل 8فــي إقليــم كردســتان العــراق مثــا ٌل جيــد
عــن التح ّديــات التــي تواجــه التخضيــر المســتدام للمــدن ومــن ضمنهــا إنشــاء األحزمــة
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الخضــراء 9.تُع ـ ُّد أربيــل مــن أقــدم المســتوطَنات البشــريّة إذ تمثّــل قلعتهــا التاريخيّــة
تراكــم الحضــارات آلالف القــرون .موقعُهــا الجغرافــي المميّــز ،علــى حافــة الهضبــة
الصحراويّــة وجبــال كردســتان ،جعــل منهــا محطـةً للقوافــل وموقعًا لنزاعــات متعاقبة.
فــي أواســط القــرن الماضــي ســعت الســلطة المركزيّــة إلــى تحديــث أربيــل فجــاء
التطويــر المدينــي علــى شــكل شــوارع حلقيّــة مركزهــا القلعــة التاريخيّــة .ينحصــر
موقــع مشــروع الحــزام األخضــر ،وهــو بمســاحة عشــرة آالف هكتــار ،بيــن الطريــق
الحلقــي الثامــن والتاســع علــى بعــد  12كــم مــن قلعــة أربيــل .تميّــزت طوبوغرافيّــة
ـوع
الموقــع بهضــاب مســتوية ومشــاهد طبيعيّــة مميّــزة بجمالهــا ووفــرة مياههــا ،وتنـ ُّ
بيولوجــي تض ّمــن النباتــات الب ّريّــة والطيــور المهاجــرة .تُســتغ ّل أراضــي الموقــع
بكاملــه فــي زراعــة الحنطــة والشــعير ،زراعــة ديميّــة ،كمــا فــي معظــم إقليــم شــمال
العــراق حيــث يبلــغ معــدل األمطــار  400ملــم ســنويًّا .النظــام اإلقطاعــي مــا زال
ســاريًا؛ فالعاملــون فــي األرض أُ َجــراء لــدى المالكيــن القاطنيــن في أربيل ،والمســتوى
المعيشــي المتدنّــي لســكان القــرى يعكــس تهميــش الريــف والتركيــز علــى المدينــة فــي
الخطــط التنمويّــة .شــهدت أربيــل تو ّ
س ـعًا مضاعفًــا بعــد اتخاذهــا عاصم ـةً لحكومــة
إقليــم كردســتان العــراق فــي العــام  1992بســبب دورهــا اإلداري واالقتصــادي
والسياســي ،واســتم ّر النــزوح إليهــا مــن مجتمعــات القــرى واألريــاف المحيطــة.10
اســتقرّت أكثريّــة النازحيــن فــي أحيــاء عشــوائيّة وقــرى قائمــة علــى حافــات النســيج
العمرانــي ألربيــل.
تل ّخصــت أهــداف الحــزام األخضــر ،كمــا أملتهــا وزارة البلديّــات والســياحة ،الســلطة
المحليّــة إلقليــم كردســتان فــي مســته ّل المشــروع ،فــي ترســيم حــدود واضحــة لوقــف
التمــ ّدد العمرانــي وتســهيل الحمايــة األمنيّــة ،كذلــك تشــجير مجــ ٍد لتحســين البيئــة
ّ
لكــن فهــم الســلطة لفكــرة األحزمــة الخضــراء كان مبسّــطًا ،إذ
المناخيّــة للمدينــة.
اقتصــر علــى تشــجير أراضــي الموقــع مــن دون األخــذ فــي االعتبــار مــا هــو قائــم مــن
اســتعماالت زراعيّــة ورعويّــة والمجتمعــات المنتفعــة منهــا .فوجــئ فريــق العمــل بـ ّ
ـأن
وزارة البلديّــات بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة باشــرت اســتمالكَ األراضــي الزراعية
وإخــاء القــرى الـــ 23ضمــن الموقــع من سـ ّكانها كخطــوة اســتباقيّة للتهيئة للمشــروع.
كمــا ّ
أن آليــة عمــل الســلطة فوقيّــة واألولويّــة لسـ ّكان المدينــة العاصمــة ،بمعــزل عــن
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احتياجــات المجتمعــات الريفيّــة ،ومــن دون التشــاور مــع مالكــي األراضــي .إلقنــاع
الســلطة بالرؤيــة المغايــرة للمشــروع وإيقــاف اســتمالك األراضــي الزراعيّــة وإخــاء
القــرى مــن سـ ّكانها ،اعتمــد فريــق التخطيــط ثــاث حجــج مقنعــة :األولــىّ ،
أن الحــزام
األخضــر فرصــة نــادرة للحفــاظ علــى اإلرث القــروي الكــردي وتعزيــز هويّــة المدينــة
وموروثهــا الطبيعــي كأســاس لســياحة زراعيّــة -بيئيّــة مجديــة اقتصاديًّــا ومســتدامة
بيئيًّــا .الثانيــةّ ،
أن قــرار تهجيــر ســ ّكان قــرى الحــزام األخضــر تعســفي ومجحــف
فــي حقهــم وحت ًمــا ســيؤ ّدي إلــى نزوحهــم إلــى أربيــل ،وهــو مــا يتعــارض وهــدف
المشــروع بالحـ ّد مــن العشــوائيّات وتو ّ
ســع المدينــة .أمــا الح ّجــة الثالثــة فشــددت علــى
صــا ّ
أن أصنــاف أشــجار
الكلفــة الباهظــة للتشــجير بالنظــر إلــى مســاحة الموقــع خصو ً
الغابــات المســتخدَمة غيــر منتجــة (الســرو ،والصنوبــر الب ـرّي ،واليوكاليبتــوس) لــذا
فهــي غيــر مجديــة اقتصاديًّــا.

تخطّت منهجيّة مشروع “استراتيجيّة
التنمية المستدامة لصيدا” الحدود
والمح ّددات من خالل تقاطُع المحاور
التنمويّة ضمن إطار واحد شامل يضمن
تكامل األهداف
انكــبّ فريــق العمــل االختصاصــي علــى دراســة معطيــات المشــروع ومــن ضمنهــا
إيكولوجيّــة الموقــع مــن مــوارد طبيعيّــة ال ســيّما المائيّــة منهــا ،ومحــ ّددات الواقــع
الزراعــي القائــم ،ومميّــزات المشــهد الريفــي كمــوروث حضــاري وطبيعــي .وعليــه
ــورت رؤيــة مغايــرة للمشــروع اســتندت إلــى إمكانيّــات الموقــع ،البيئيّــة منهــا
طُ ِّ
والمجتمعيّــة .جــاءت الرؤيــة كاآلتــي“ :حــزام أخضــر زراعــي مســتدام يكــون نموذ ًجــا
رجمــت
لتكامــل النشــاط الزراعــي الريفــي مــع اإلطــار الحضــري لمدينــة أربيــل “ .تُ ِ
الرؤيــة إلــى مخطــط أســاس للحــزام األخضــر فــي ثالثــة مكوّنــات متداخلــة ومك ّملــة
لبعضهــا (الشــكل .)5
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الشــكل  :5مخطّــط مبسّــط للتصميــم المقتــرح للحــزام األخضــر لمدينــة أربيــل مثــا ٌل عــن
ـوع جغرافيّتــه واالحتياجــات البشــريّة
التطويــر المســتدام المتجــاوب مــع إيكولوجيّــة الموقــع وتنـ ُّ
للمجتمــع الريفــي.

األوّل“ ،الحــزام الزراعــي” :قُ ِّســم إلــى تســع مناطــق وفقًــا إلمكانيّاتهــا الزراعيّــة والتــي
بدورهــا اعتمــدت وفــرة الميــاه ،وطوبوغرافيّــة األرض ،وصالحيــة التربــة ،والتقســيم
العقــاري والنمــط المعيشــي القائــم للمزارعيــنُ .خصِّــص جــزء مــن المناطــق التســع
ـراع طبيعيــة .المكـوّن
لالســتثمار الزراعــي وأخــرى لتنشــيط الزراعــة القائمــة وغيرهــا كمـ ٍ
الثانــي“ ،الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة” :تض ّمــن وضــع اســتراتيجيّات لشــبكة مــن
صفــوف األشــجار بهــدف إعــادة التــوازن البيئــي ،والحــد مــن تأثيــر العواصــف الرمليّــة مــع
تأكيــد ضــرورة زراعــة األشــجار المثمــرة لضمــان مــردود إضافــي للمزارعيــن .كمــا شــمل
هــذا المكــوّن تشــجير مســارات الميــاه (المســار الشــمالي والمســار الجنوبــي) للحــ ّد مــن
التجــاوزات العمرانيّــة وضمــان ربــط أربيــل بمحيطهــا الحيــوي .واقتــرح الفريــق مناطــق
مفتاحيّــة للحفــاظ علــى التنـوّع البيولوجــي .المكـوّن الثالــث“ ،الحلقــة الخضــراء الترفيهيــة”:
ص ّممــت لتشــمل منتزهــات صغيــرة بمعـ ّدل اســتراحة ك ّل  3.5كــم ،وأربعــة
بطــول  81كــمُ ،
منتزهــات متوسّــطة الحجــم وثالثــة منتزهــات كبيــرة تقــع علــى مداخــل المدينــة (بوابــة
باســتورا طريــق صــاح الديــن ،البوابــة للدراجــات الهوائيــة ولركــوب الخيــل).
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أ ّدت القــراءة اإليكولوجيّــة الشــموليّة وتع ّدديّــة اســتعماالت المشــهد وتدا ُخــل مكوّنــات
الحــزام األخضــر دورًا فاعـ ً
ـا فــي دمــج االســتراتيجيّات البيئيّــة مــع التطويــر االقتصــادي
والمجتمعــي ليعــاد تأطيرهــا كــي ال تكــون عبئًــا اقتصاديًّــا إضافيًّــا يمكــن التنصُّ ــل منــه
(الشــكل  .)6كمثــال ،تنويــع الزراعــة وتعزيزهــا بعالمــة تجاريّــة فــي التســويق وتفعيــل
الحفــاظ علــى الطبيعــة بخطّــة للســياحة الريفيّــة بغيــة تحســين الحالــة المعيش ـيّة لس ـ ّكان
القــرى والترفيــه لســكان المدينــة.

الشــكل  :6جــدول يوضــح تع ّدديّــة اســتعماالت المشــهد المقتــ َرح للحــزام األخضــر ليجسّــد
التنــوع الحيــويّ ،واإلرث
األركان الثالثــة لالســتدامة مــن الصحّــة البيئيّــة ،والحفــاظ علــى
ُّ
الثقافــي للمشــهد الريفــي كجــزء ال يتجــ ّزأ مــن الهويّــة الكرديّــة ،وفــي الوقــت نفســه تأميــن
المــردود االقتصــادي للمجتمعــات الريفيّــة.

صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء فــي إقليــم كردســتان علــى تنفيــذ المشــروع بعــد انتهــاء
فريــق العمــل منــه وتســليمه إلــى الســلطات فــي العــام  ،2010لكـ ّ
ـن تصا ُعــد التوتــرات بيــن
حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة المركزيــة العراقيــة بشــأن القضايــا الرئيســية حــول
صــا فــي التمويــل وأ ّدى إلــى تأجيــل البــت فــي التنفيــذ ،كمــا فــي
تقاســم الســلطة س ـبّب نق ً
غيرهــا مــن مشــاريع اإلقليــم .ومــع تتابُــع النــزاع السياســي أقــد َم مقاتلــو ميليشــيات الدولــة
اإلســاميّة فــي العــراق وبــاد الشــام (داعــش) علــى غــزو شــمال العــراق واحتــال مدينــة
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الموصــل وريفهــا وصـ ً
ـول إلــى مشــارف مدينــة أربيــل ليخيّمــوا فــي أراضــي مشــروع
الحــزام األخضــر .نجحــت قـوّات البيشــمركة الكرديّــة فــي صــد الغــزو لكـ ّ
ـن القتــال تسـبّب
فــي نهــب القــرى فــي شــمال العــراق ،وأســر ســكانها وتهجيرهــم .ومــع انشــغال حكومــة
اإلقليــم بالتعامــل مــع العائــات النازحــة والالجئيــن واســتمرار القيــود الماليــة المفروضــة
مــن الســلطة المركزيّــة ،لــم يعــد مشــروع الحــزام األخضــر مــن األولويّــات ،حالــه حــال
غيــره مــن المشــاريع فــي البلــدان التــي يكــون فيهــا الصــراع المدنــي والنــزوح همــا القاعدة.
وهكــذا يــؤ ّدي عــدم االســتقرار السياســي المســتم ّر إلــى تحويــل الطاقــات والمــوارد بعيـدًا
مــن تطويــر البنيــة التحتيّــة التــي يمكــن أن تح ّســن الظــروف المعيش ـيّة وتحافــظ علــى
الص ّحــة البيئيّــة للمدينــة وس ـ ّكانها .إضاف ـةً إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـإن الصــراع المزمــن يعرقــل
موا َكبــة الحكومــات المحليّــة واإلقليميّــة للمســتج ّدات فــي مجــال التخطيــط المدنــي ،ليــس
فقــط فــي مجــال التنميــة المســتدامة ولكــن لضــرورة التشــاركيّة المجتمعيّــة فــي اتخــاذ
القــرار؛ فدمــار ال َمشــاهد الطبيعيّــة المحيطــة بمدننــا وتهجيــر المجتمعــات الريفيّــة يفتحان
البــاب للمضاربــات العقاريــة علــى هــذه األراضــي لتصبــح متاحــة للتطويــر الســريع فــي
أربيــل ،كمــا فــي بغــداد والبصــرة وغيرهمــا .وعليــه ،كانــت النتيجــة اســتمرار تو ُّســع
البصمــة العمرانيّــة للمــدن لتســتهلك القــرى وتد ِّمــر األراضــي الزراعيّــة والمــوارد
البيئيّــة والتــي تنعكــس تبعاتهــا علــى تدنّــي بيئــة المدينــة ،وتدميــر هويتهــا وحرمــان
س ـ ّكانها مــن المناطــق الخضــراء الطبيعيّــة منهــا والريفيّــة.
فــي زيــارة إلــى أربيــل فــي العــام  2020الحظـ ُ
ـت التغييــر الحاصــل فــي ريــف المدينــة.
تو ّســعت البصمــة العمرانيّــة لقــرى الحــزام األخضــر بســبب الالجئيــن ،وغالبيّتهــم مــن
العــرب مــع أقلّيّــة مــن األكــراد .هُ ّجــر كالهمــا مــن األراضــي التــي داهمهــا تنظيــم الدولة
اإلســاميّة ،ليعيشــا باقتصــاد متدهــور أصـ ً
ـا وبيئــة تدنّــت نتيجــة االكتظــاظ الســكاني .ال
ك فــي ّ
شـ ّ
أن انعــدام االســتقرار السياســي وتبعاتــه تفــرض اســتجابات مرنــة تُحتِّــم إمــكان
االنتقــال المهنــي والباحــث عبــر الحــدود التــي تفصــل المما َرســة والتطبيــق عــن المجــال
األكاديمــي ،إذ توفّــر األوســاط األكاديميّــة من ّ
صــة لتحقيــق بعــض مــن أهــداف المشــاريع
التــي يتأخــر تنفيذهــا مثــل مشــروع الحــزام األخضــرُ .س ـنِحت الفرصــة لهــذا التح ـوّل
عندمــا اقترحنــا مشــروعًا مك ّمـ ً
ـا لمشــروع الحــزام األخضــر بالتعــاون مــع المرصــد
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المدينــي فــي الجامعــة األميركيــة .حمــل المشــروع المقتــرح عنــوان “اعتمــاد التــراث
الريفي-المدينــي كإطــار لالنتعــاش فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع” ،وأُقـ ّر بتمويــل مــن
شــبكة النهريــن ،ومجلــس الفنــون والبحــوث اإلنســانيّة-المملكة المتحــدة ،فم ّكــن التعــاون
مــع ذوي الخبــرات المحليّيــن وغيرهــم مــن جميــع أنحــاء العالــم .بذلــك اســتمرّت أهــداف
مشــروع الحــزام األخضــر مــن خــال نهــج جديــد يعيــد صياغــة الطريقــة التــي نف ّكــر
مــن خاللهــا بتراثنــا المشــت َرك عبــر توجّهــات تشــاركيّة كانــت مفقــودة فــي المشــروع
األول .يســتم ّر كذلــك النقــاش حــول االســتدامة البيئيّــة لتعمــل جنبًــا إلــى جنــب كمحفّــز
لتشــاركيّة مجتمعيّــة تجمــع المدينــة والريــف .كمــا يــؤ ّدي التــراث الطبيعــي والثقافــي
دورًا رئيسـيًّا فــي تكريــس الهويّــة الكرديّــة الريفيّــة الموجــودة فــي هامــش المــدن الكبيــرة
لتعزيــز حمايتهــا واالســتفادة منهــا كمن ّ
صــة للتنميــة المســتدامة.

السلطة والحدود الخفيّة :تال ُزم السالمة البيئيّة والعدالة االجتماعيّة
تحتــاج المــدن إلــى تخطيــط راشــد يوفّــق بيــن ضمــان حيــاة ذات جــودة لس ـ ّكانها مــن
دون تمييــز وبيــن اســتغالل مســتدام للمــوارد المدينيّــة الطبيعيّــة والبشــريّة والثقافيّــة.
لتحقيــق األهــداف المرج ـوّة ال بُ ـ ّد مــن التنســيق والتعــاون عبــر الحــدود اإلداريّــة بيــن
البلديــات والســلطات المحليّــة تحديــدًا فــي تطويــر مشــاريع البنــى التحتيّــة وتنفيذهــا،
ـاركة
وإدارة المــوارد الطبيعيّــة كاألنهــار .كذلــك ،ال بـ ّد مــن تعـ ّدد االختصاصــات ال ُمشـ ِ
فــي العمليّــة التخطيطيّــة لضمــان اســتجابة المدروســات للواقــع االجتماعــي والحضــاري
والبيئــي؛ فالتشــاركيّة الفاعلــة لجميــع شــرائح المجتمــع مســتج ّد آخــر يعمــل علــى تفــادي
الفوقيّــة التــي طالمــا ميّــزت النخــب التخطيطيّــة .وفــي هــذا اإلطــار ،مــن المهـ ّم أن تعمــل
هــذه المســتجدات مجتمعـةً لخدمــة المصلحــة العا ّمــة ولتعزيــز العدالــة المجتمعيّــة ،11ال
س ـيّما مــع هيمنــة االقتصــاد الليبرالــي واســتبداد الســلطات الحاكمــة.
يُعـ� ُّد برنامـ�ج “التعـ�اون عبر-الحـ�دود لـ�دول البحـ�ر األبيـ�ض المتوسـ�ط”( (�ENPI CB
ً
مثــال جيــدًا لألخــذ بالحــدود الجغرافيّــة الطبيعيّــة والمشــتركات
)CMED 2007
اإليكولوجيّــة فــي ســبيل تعزيــز التواصــل الحضــاري والمجتمعــي واالقتصــادي .يهــدف
البرنامــج ،الممــوّل مــن االتحــاد األوروبــي ،وال ُمنسَّــق مــن قبــل حاضــرة برشــلونة-
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إســبانيا ،إلــى إنشــاء الشــبكة المتوســطيّة لترويــج اســتراتيجيّات تنميــة مدينيّــة مســتدامة
المشــاركة فــي الــدورة  2012-2014بلديــة
لــدول حــوض المتوســط .ض ّمــت المــدن
ِ
مدينــة صيــدا فــي لبنــان ،ومدينتــي صفاقــص وسوســة فــي تونــس ،والرنــكا فــي قبــرص.
اختـ ُ
ـرت مناقشــة مشــروع “اســتراتيجيّة التنميــة المدنيــة المســتدامة لصيــدا” ألنــه يج ّســد
المفاهيــم المفصليّــة التــي نوقشــت فــي مقدمــة هــذا البحــث .فــي مــا يأتــي عــرض
مختصرعــن خلفيّــة مدينــة صيــدا الســاحليّة ،ثالــث أكبــر المــدن اللبنانيّــة ،ومــن ثـ ّم ســرد
لمنهجيّــة عمــل المشــروع.
صيــدا مدينــة فينيقيّــة المنشــأ ذات شــهرة تاريخيّــة واســعة ،يشــهد لهــا مرفؤهــا
وقلعتهــا البحريّــة والبريّــة والعديــد مــن المواقــع األثريّــة الرومانيّــة والبيزنطيّــة
والجوامــع والخانــات العثمانيّــة .اشــتهرت صيــدا ببســاتينها الوفيــرة الممتــدة علــى
ً
شــمال النهــر األولــي
طــول الســهل الســاحلي البالــغ طولــه  7كــم والــذي يحــ ّده
وجنوبًــا نهــر الســينيق .بيــن اإلثنيــن أنهــا ٌر صغيــرة ،ت ّمــت قنونــة معظمهــا .صيــدا
التاريخيّــة انحســرت بأســوارها حتــى بدايــة القــرن العشــرين .تمتّــع ســكانها بالنزهــة
فــي البســاتين ،ومقاهــي شــاطئ البحــر وحافــات أنهارهــا .تقطّعــت أواصــر األراضــي
الزراعيّــة مــع امتــداد النســيج العمرانــي بعــد الحــرب األهليــة اللبنانيــة (1975-
 )1990واســتعيض عــن البســاتين بالمبانــي والشــوارع .هكــذا ُحــرم ســكان المدينــة،
باســتثناء ميســوري الحــال منهــم ،مــن الحدائــق والمســاحات الخضــراء التــي لطالمــا
افتخــر بهــا أهالــي المدينــة ،فــي الوقــت الــذي ارتفعــت الكثافــة الســكانيّة وازدادت
مســاحة الطــرق وزحمــة الســير.
يقَـ َّدر ســكان صيــدا بنحــو  149ألــف نســمة ،12منهــم  80ألــف لبنانــي والباقــون مــن
الالجئيــن الفلســطينيّين غالبيّتهــم فــي مخيّــم “عيــن الحلــوة” .وبالرغــم مــن ســنوات
العيــش المشــترك بيــن الفلســطينيّين واللبنانيّيــن ّإل ّ
أن ث ّمــة حــدودًا مخفيّــة بيــن اإلثنيــن
ب عــدة .فمــن جهــة ،هنــاك اإلغــاق علــى عــدد هائــل مــن الالجئيــن في مســاحة
ألســبا ٍ
ّ
ال تتجــاوز  10فــي المئــة مــن المســاحة الكليّــة لبلديــة صيــدا ،ومنعهــم مــن الســكن
خــارج المخيّــم أوالســماح لهــم بالتملّــك .ومــن جهــة ثانيــة ،ال يحـ ّ
ـاركة
ق لالجئيــن المشـ َ
فــي االنتخابــات البلديّــة وليــس بإمكانهــم إشــغال الوظائــف الحكوميّــة .كمــا هنــاك
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حــدود خفيّــة مــن نــوع آخــر فــي صيــدا تُميّــز األثريــاء عــن ذوي الدخــل المحــدود كمــا
ـر للحــدود التــي تمليهــا النعــرات الدينيّــة
الحــال فــي الكثيــر مــن المــدن .وال بُـ ّد مــن ذكـ ٍ
والمذهبيّــة حيــث أكثريّــة س ـ ّكان بلديــة صيــدا مــن اإلســام الس ـنّة ،وبعــض البلديــات
المتاخمــة مــن المذهــب الشــيعي وأخــرى ذات أكثريّــة مســيحيّة (الشــكل .)7

الشــكل  :7جغرافيّــة صيــدا تبيّــن التواصــل الجغرافــي الــذي تفرضــه األنهــار مــع بلديــات
الجــوار .تظهــر كذلــك الحــدود اإلداريّــة التــي تعــزز الفــروق الدينيّــة والطائفيّــة ،والحــدود
المخفيّــة التــي تحــرم الالجئيــن الفلســطينيّين مــن حقــوق المواطَنــة( .ترجــم وأعيــد رســمه مــن
المصــدر)Solh 2012 :
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تخطّــت منهجيّــة مشــروع “اســتراتيجيّة التنميــة المســتدامة لصيــدا” الحــدود والمحـ ّددات
مــن خــال تقاطُــع المحــاور التنمويّــة ضمــن إطــار واحــد شــامل يضمــن تكامــل األهداف.
وانعكــس ذلــك فــي اختصاصــات فريــق الخبــراء القائميــن علــى المشــروع 13ليشــمل:
البيئــة واإليكولوجيــا وال َمشــهد (وهــو مــا ســنفصّله فــي هــذه المقالــة)؛ والتــراث الثقافــي
والطبيعــي؛ والبنــى التحتيّــة المدينيّــة؛ واالقتصــاد المحلــي؛ وفــرص عمــل فــي الصناعات
والحــرف التقليديّــة؛ والحوكمــة واإلطــار المؤسســاتي .ع ـ ّزز التحالــف المهنــي بــدوره
التنســيق بيــن الجهــات المعنيّــة الفاعلــة فــي مختلــف القطاعــات إذ إنّــه يوفــر لــك ّل جهــة
معنيّــة المبــادئ التوجيهيّــة المحــددة ألولويّاتهــا ضمــن المنهجيّــة التشــاركيّة للبرنامــج .تـ ّم
اختبــار األهــداف الناتجــة مــن مرحلــة التشــخيص وإعــادة تعريفهــا مــن خــال سلســلة
لقــاءات جــرى تنظيمهــا خــال مرحلــة بلــورة اإلطــار االســتراتيجي ،والتــي شــملت
مجموعــات فــرق العمــل ،وجمعيــة التّجــار ،وشــبكة المؤسســات األهليّــة فــي صيــدا،
والشــبكة المدرس ـيّة لصيــدا والجــوار ،والقطــاع الخــاص ،والمنظّمــات غيــر الحكوميــة
وممثليــن عــن ســكان المدينــة كشــركاء فاعليــن فــي عمليــة التنميــة .أســفرت هــذه
االجتماعــات عــن تعديــل بعــض األهــداف وزيــادة هــدف اســتراتيجي جديــد هــو “األمــن
واالســتقرار” (الشــكل .)8

الشــكل  :8التشــاركيّة المجتمعيّــة كانــت الركــن األســاس لمشــروع التطويــر المســتدام لمدينــة
صيــدا .أحــد االجتماعــات الدوريّــة فــي مبنــى البلديــة والتــي شــملت مجموعــات فــرق العمــل،
وجمعيــة الت ّجــار ،وشــبكة المؤسســات األهليّــة فــي صيــدا ،والشــبكة المدرسـيّة لصيــدا والجوار،
والقطــاع الخــاص ،والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة وممثليــن عــن ســكان المدينــة كشــركاء فاعليــن
فــي عمليــة التنميــة( .مصــدر ال ّ
صــورة :الباحثــة)

تطــوّرت رؤيــة المشــروع بالتحــاور المســهب مــع أصحــاب المصلحــة فــي صيــدا
لتشــمل أهــداف التنميــة البيئيّــة والمجتمعيّــة االقتصاديّــة فصيغــت كاآلتــي“ :صيــدا
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ومحيطهــا الحيــوي يوفّــران لألجيــال المتتابعــة مــن ســكانها اقتصــادًا متنو ًعــا وبيئــة
ســليمة لكــي يعيشــوا ويزدهــروا مســتفيدين مــن موقعهــا وتاريخهــا الغنــي وثقافتهــا
المتنوّعــة”.
جــاءت اســتراتيجيّة التنميــة متجاوبــة مــع الرؤيــة ،مســتندةً إلــى خمســة أركان (Saida
 .)USUDS 2014الركــن األول“ :ربــط المدينــة بالمحيــط” ويتض ّمــن ربــط صيــدا
القديمــة ثقافيًّــا ومكانيًّــا واقتصاديًّــا مــع المدينــة الكبــرى وخارجهــا؛ والحفــاظ علــى
صلــة الوصــل التاريخيّــة بيــن البحــر والســفوح الســاحليّة المطلّــة؛ وزيــادة المســاحات
الخضــراء وتحســين نوعيّتهــا؛ ووضــع اســتراتيجيّة مكانيــة جامعــة لمنطقــة صيــدا
الكبــرى؛ وربــط تنميــة مشــاريع البنيــة التحتيّــة المســتقبليّة برؤيــة شــاملة للمدينــة.
الركــن الثانــي“ :تحســين الظــروف االجتماعيّــة واالقتصاديّــة للســكان” ويشــمل ضمــان
التنـوّع المســتمر فــي قاعــدة المدينــة االقتصاديّــة وســامة مختلــف القطاعــات مــن خالل
تقديــم الدعــم الفنــي والتدريــب للقطاعــات المضطربــة كــي تتأقلــم مــع الواقــع والظروف
االقتصاديّــة الجديــدة؛ ودمــج الفئــات المه َّمشــة فــي خدمــات المدينــة والتنميــة االقتصاديّة
مثــل العائــات اللبنانيّــة الفقيــرة والالجئيــن الفلســطينيّين؛ وتمكيــن المجتمعــات المحليّــة
صــا تلــك األقــل انتفا ًعــا؛ وتطويــر دورات كاملــة للتنميــة لجــذب االســتثمارات
خصو ً
النوعيّــة واســتبقائها ،ال ســيّما فــي قطــاع الســياحة وربــط هــذه الشــبكات بالجهــود
الراميــة إلــى الحفــاظ علــى تــراث المدينــة المــادي وغيــر المــادي؛ واســتهداف ســبل
العيــش التقليديّــة (صيــد الســمك والزراعــة وصناعــات منزليّــة أخــرى) مــن خــال بنــاء
القــدرات المؤسّســيّة للمنظمــات التــي تمثّــل العمــال والشــركات المرتبطــة بالحــرف
التقليديّــة؛ وتأميــن فــرص عمــل للمالكيــن والسـ ّكان فــي صيــدا القديمــة.
الركــن الثالــث“ :اســتدامة الصحــة البيئيّــة” ويشــمل ضمــان الســامة اإليكولوجيّــة
لمجــاري األنهــار بمــا فــي ذلــك الفيضانــات الموســميّة؛ والصحّــة البيئيّــة للبحــر؛
والحفــاظ علــى الميــاه الجوفيّــة مــن خــال التخطيــط لشــبكة المســاحات الخضــراء
والميــاه التــي توفّــر المســاحات اآلمنــة وتعــزز اســتدامة المــوارد البيئيّــة؛ وتعزيــز نظــام
إدارة البنيــة التحتيّــة وتطويــر آليــة رصــد وتقييــم.
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الركــن الرابــع :مســتوحى مباشــرة مــن المفاهيــم اإليكولوجيّــة “التنســيق والتعــاون
والتشــبيك” ،ويتعــدى الحــدود اإلداريّــة لبلديــة صيــدا مــن خــال وضــع إطــار تعــاون
حقيقــي بيــن البلديّــات فــي منطقــة صيــدا الكبــرى وذلــك عــن طريــق تحديــد الواجبــات
والحقــوق لــك ّل طــرف بطريقــة واضحــة ومحــ ّددة مــن حيــث التزامــات ك ّل بلديــة؛
والتنســيق مــع اتحــاد بلديــات صيدا-الزهرانــي لتحديــد مشــاريع تنمويّــة إقليميّــة ،وتنظيــم
القاعــدة الضريبيّــة وهيكلتهــا ،وجبايــة الضرائــب داخــل االتحــاد؛ ووضــع خطــة شــاملة
لصيــدا القديمــة لضمــان التنســيق وتوجيهــه بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة ومشــاريع
الترميــم؛ وإنشــاء شــبكات رســميّة وغيــر رســميّة للتســويق والترويــج للمدينــة ومميّزاتها؛
وضمــان التنســيق بيــن مختلــف المشــاريع الضخمــة وتطويــر أوجــه التــآزر والمنافــع
المتبادلــة؛ وخلــق آليــات جديــدة لنقــل التكنولوجيــا بيــن الجهــات المعنيــة مــن أجــل زيــادة
نوعيــة اإلنتــاج وكميتــه ،تلبي ـةً لطلــب الســوق.
صــرة مــع المؤسّســات الوطنيّــة لتنفيــذ وتعديــل و/أو
الركــن الخامــس واألخيــر“ :المنا َ
تطويــر األطــر القانونيّــة” ويتض ّمــن اعتمــاد وتنفيــذ قانــون الالمركزيّــة وعــدد مــن القوانين
األخــرى المتعلقــة بالشــؤون الماليّــة ومســؤوليّات البلديّــات؛ وحمايــة ال َمشــاهد الطبيعيّــة
فــي صيــدا وإنقــاذ وتعزيــز اإلطــار القانونــي القائــم لحمايــة مــوارد الميــاه والمســاحات
الخضــراء؛ ووضــع تقســيم جديــد لصيــدا القديمــة بمــا فــي ذلــك المخطّطــات التفصيليّــة
والصغــرى القائمــة علــى تحســين المعلومــات واالســتبيانات.
أنتقــل اآلن إلــى اإليكولوجيــا والمشــهد ودورهمــا الفاعــل فــي تأميــن الســامة البيئيّــة،
وتطويــر هيكليّــة جديــدة للحيّــز العــا ّم لصيــدا بمــا فــي ذلــك مســاحات خضــراء متاحــة
للجميــع ،لبنانيّيــن وفلســطينيّين ،محتاجيــن وميســوري الحــال .اســتهدف التأطيــر
اإليكولوجــي فــي الدرجــة األولــى واقــع حــال األنهــار الســيّئ فــكان التحــدي البيئــي
األساســي فــي اســتراتيجيّة التنميــة المســتدامة لصيــدا .تســتغ ّل الســلطة كــون األنهــار ملـ ًكا
عا ًّمــا لتســتخدمها لتوقيــع شــبكة الصــرف الصحــي ،مــا يتسـبّب فــي تلوّثهــا فتقــوم الســلطة
المحليّــة بتغطيتهــا (نهــر البرغــوث والجــزء األكبــر مــن نهــر القملــة)ُ .ع ِّم َمــت هــذه
الممارســات علــى معظــم األنهــار الســاحليّة الصغيــرة فــي لبنــان لتحـوّل المعلــم الطبيعــي
ّ
وألن شــبكة الصــرف غيــر قــادرة علــى اســتيعاب ميــاه
الحــ ّي إلــى مجــرور صحّــي.
الصــرف الصحــي وميــاه األمطــار ،تُطــرح هــذه األخيــرة فــي البحــر فــي موســم الشــتاء
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مــا يــؤ ّدي إلــى تلوّثــه .وفــي ك ّل ربيــع تفيــض ميــاه األنهــار المقنونــة مــع ذوبــان الثلــوج
فيكبــر حجــم الميــاه ويتسـبّب فــي أضــرار للممتلــكات .بعــد دراســة مســهبة ألحجــام المياه،
اقترحنــا فصــل ميــاه األمطــار عــن ميــاه الصــرف الصحــي كخطــوة أوّليّــة .تخـ َّزن ميــاه
األمطــار لالســتفادة منهــا للــر ّ
ي بعدمــا كانــت تُهــدر .ترافقــت اإلدارة الســليمة والمســتدامة
للميــاه مــع تنظيــف مســارات األنهــار والحــد مــن التجــاوزات العمرانيّــة علــى مجراهــا
بهــدف إعــادة إحيــاء إيكولوجيــا األنهــار .وكــون المشــهد هــو الوجــه المرئــي والملمــوس
للمنظومــة اإليكولوجيّــة ،ســاعد التأطيــر اإليكولوجــي لمشــهد األنهــار وســاحل صيــدا
فــي اقتــراح “شــبكة خضــراء زرقــاء” تجمــع بيــن الســامة البيئيّــة للمــوارد المائيّــة
ـور المســتقبلي لمشــهد صيــدا فجــاء جام ًعــا ألربعــة مســارات
وخلــق حيّــز عــام .أمــا التصـ ُّ
خضــراء (أنهــار أبــو غيــاث ،والقملــة ،والبرغــوث ،وعيــن زيتــون) مــع تفعيــل خــط
الس ـ ّكة الحديديّــة المعطّــل كشــريط أخضــر خامــس يمت ـ ّد مــن الحــدود الشــماليّة للبلديّــة
حتــى الجنوبيّــة منهــا حيــث مخيّــم عيــن الحلــوة (الشــكل .)9

الشــكل  :9مخطــط مب َّســط الســتراتيجيّة “المشــهد واإليكولوجيــا والبيئــة” لمدينــة صيــدا ،مقترح
الشــبكة الزرقاء-الخضــراء للتخضيــر المســتدام ومــن ضمنهــا الحفــاظ علــى بيئــة األنهــار
وسـ ّكة القطــار لخلــق حيّــز عــام ومســاحات ترفيهيّــة متاحــة للجميــع .يوضــح الجــدول منهجيّــة
التطويــر المســتدام بالجمــع بيــن الســامة البيئيّــة ،وتقديــم منافــع اقتصاديّــة واجتماعيّــة ،وحمايــة
اإلرث الطبيعــي والثقافــي للمدينــة لضمــان جــودة الحيــاة المدينيّــة.
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تضمــن الشــبكة الخضــراء الزرقــاء مســارات مشـجَّرة يســهل الوصــول إليهــا مــن أرجــاء
صيــدا ،ومســاحة مشــت َركة للنزهــة ومتنفَّسًــا للســكان ،تحافــظ علــى إيكولوجيّــة النهــر
وتهــدف كذلــك إلــى إحيــاء الذاكــرة الجماعيّــة ألنهــار صيــدا .ويتماشــى ذلــك مــع التحـوّل
الجوهــري لمفهــوم التــراث فــي القــرن الحــادي والعشــرين ليشــمل اإلرث الطبيعــي
لل َمشــهد وليــس اإلرث العمرانــي فحســب ،وليتض ّمــن ليــس فقــط مــا هــو ملمــوس وقائــم
بــل أيضًــا مــا هــو غيــر ملمــوس مــن عــادات وتقاليــد مرتبطــة بــه .وبذلــك ،تســاعد
المنهجيّــة اإليكولوجيّــة للمشــهد فــي تعزيــز التواصــل المكانــي والزمانــي الــذي تقطعــت
أوصالــه مــع التحديــث فــي نســيج صيــدا.

تُجسِّد قصّة الدالية ما يحصل في بيروت
من تع ّديات على الحيّز العا ّم ،واستيالء
مشرّع على المساحات الخضراء وما
يواكبها من إجحاف بالح ّ
ق المديني
يجــدر التنبيــه هنــا إلــى ّ
أن الهــدف مــن اســتراتيجيّات التنميــة المدنيّــة المســتدامة ليــس
التنفيــذ كمــا هــي الحــال فــي التصاميــم التوجيهيّــة المدينيّــة الصــادرة عــن هيئــة التخطيــط
العمرانــي فــي الجمهوريّــة اللبنانيّــة ،إذ ّ
إن برنامــج “التعــاون عبر-الحــدود لــدول البحــر
األبيــض المتوســط” ال يلــزم العمــل باالســتراتيجيّة المقت َرحــة ســواء لصيــدا أم لســواها
مــن المــدن التــي أدرجــت ضمــن البرنامــج .يكمــن الهــدف فــي النهــوض بالســلطات
المحليــة وتمكينهــا مــن خــال فهــم مو ّســع لالســتدامة البيئيّــة ،وفي تأكيــد أهميّة التشــاركيّة
صــرة عبــر توعيــة مجتمعيّــة للح ـ ّ
ق العــا ّم بمــوارد المدينــة ،الطبيعــي
المجتمعيّــة والمنا َ
منهــا والثقافــي .علــى هــذا األســاس يمكــن تقييــم نجــاح االســتراتيجيّة بمــا فعّلــت مــن
مبــادرات محلّيّــة لتحســين الوضــع االجتماعــي والنهــوض بالمســتوى المعيشــي .ولهــذا
التمكيــن أهميّــة مضاعفــة لضمــان اســتمرار فاعليّــة المشــروع بعــد انتهائــه .نــدرج هنــا
مبادرتَيــن منهــا :األولــى اضطلعــت بهــا جمعيّــة “شــجر وبشــر” 14غيــر الحكوميّــة،
والتــي أخــذت علــى عاتقهــا تأهيــل المســار األخضــر للســ ّكة الحديديّــة بهــدف خلــق
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مســاحة مشــت َركة ،متنــزه لســكان صيــدا .تتمثّــل أهميّــة هــذه المبــادرة فــي منهجيّــة عمــل
جمعيّــة “شــجر وبشــر” الهادفــة إلــى تدريــب متطوّعيــن مــن طلبــة المــدارس المتوســطة
والثانويّــة -بغــضّ النظرعــن الهويّــة والمذهــب -علــى الحوكمــة .مــن هنــا ،بــات العمــل
علــى تأهيــل الســ ّكة ،المنصّــة التــي تعــرّف المتطوّعيــن بحقوقهــم كمواطنــي مدينــة
صيــدا ،والواجبــات المترتّبــة عليهــم تجــاه حقــوق المواطَنــة (الشــكل .)10

الشــكل  :10عملــت جمعيّــة “شــجر وبشــر” علــى تأهيــل الســ ّكة وجعلهــا المنصّــة التــي
تعـرّف المتطوّعيــن إلــى حقوقهــم كمواطنــي مدينــة صيــدا ،والواجبــات المترتَبــة عليهــم تجــاه
حقــوق المواطَنــة.

أمــا المبــادرة الثانيــة فكانــت مــن مجموعــة “للمدينــة” ،15معماريّيــن ومخطّطيــن ،ثابــروا
لتهيئــة الدراســات التفصيليّــة بغيــة إعــادة إحيــاء نهــر القملــة كمســار أخضــر وبيئــة
ســليمة وكذاكــرة جماعيّــة يعــي أهميتهــا المس ـنّون مــن س ـ ّكان صيــدا .نجحــت المبــادرة
فــي الحصــول علــى تمويــل مــن منظَّمــات دوليّــة لمباشــرة إعــادة التأهيــل .كمــا حرصــت
المبــادرة علــى نشــر الوعــي العــام للتعريــف عــن إيكولوجيّــة النهــر وضــرورة الحفــاظ
ضــرات وجلســات التشــاور .واألهـ ّم فــي عمــل مبــادرة “للمدينــة”
عليــه مــن خــال المحا َ
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صــل فريقهــا مــع البلديــات المجــاورة للتعــاون فــي ســبيل الح ـ ّد مــن التل ـوّث الــذي
توا ُ
تعانــي مــن تبعاتــه بلديّــة صيــدا ،والتشــاور مــع غيرهــا مــن البلديّــات المتاخمــة عبــر
الحــدود اإلداريّــة والمذهبيّــة لمســار نهــر القملــة (الشــكل .)11

الشــكل  :11إحــدى منشــورات مبــادرة “للمدينــة” توضــح ســعيهم إلــى التواصــل
مــع المجتمــع المحلــي والبلديّــات المجــاورة لصيــدا للح ـ ّد مــن تل ـوّث نهــر القملــة
وإحيــاء شــريط النهــر كإرث طبيعــي وحيّــز عــام متــاح لجميــع أهالــي صيــدا.
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ق العام
السلطة وحدود المواطَنة :البيئة والح ّ
فــي العقدَيــن الماضيَيــن أصبــح مفهــوم “المواطَنــة اإليكولوجيّــة” (Dedeoglu and
 )Dedeog 2020موضوعًــا متكــ ّررًا فــي المناقشــات الشــعبية واألكاديميــة .ر ّكــزت
المواطَنــة اإليكولوجيّــة فــي الغالــب علــى فكــرة الوكالــة السياسـيّة ومســؤوليّة األفــراد فــي
صــرة واالســتدامة .المثــال الثالــث فــي هــذا
مــا يتعلــق ببيئتهــم ،مــع التركيــز علــى المنا َ
البحــث مــن العاصمــة اللبنانيّــة بيــروت ،ويخــدم كنمــوذج معرفــي للمواطنــة اإليكولوجيّــة
ومــا تتض ّمنــه مــن مفاهيــم وإمكانيّــات لتح ـ ّدي الحــدود.
تُشـ ّكل حاجــة اإلنســان الفطريّــة إلــى الطبيعــة ومــا تجيّشــه التعديــات عليها مــن عواطف
ّ
لكــن “البيئــة” و“المنظومــة اإليكولوجيّــة”
غريزيّــة أساسًــا للمواطَنــة اإليكولوجيّــة،
مفهومــان تجريديّــان يصعــب علــى غيــر االختصاصييــن تصوّرهمــا .أ ّمــا ال َمشــهد فهــو،
ي للطبيعــة وتأطيــر ملمــوس للبيئــة .كمــا
وكمــا ذكرنــا فــي مســته ّل المقالــة ،تجســيد مرئـ ّ
ّ
أن للمشــهد أبعــادًا ثقافيّــة وذاكــرة مجتمعيّــة ج ـرّاء ترا ُكــم مما َرســات المــكان .تجتمــع
الذاكــرة والمما َرســات لتش ـ ّكل قيمــة مضافــة إلــى القيمــة الطبيعيّــة لل َمشــهد .وتعكــس
شــ ّدة المعا َرضــة الجماعيّــة عنــد التعــ ّدي علــى المســاحات الخضــراء والحيّــز العــام
ً
مثــال عــن دور ال َمشــهد وإمكانيّاتــه كمنصّــة لممارســة المواطَنــة ومحاســبة الســلطة
()Makhzoumi 2021؛ فحرمــان أهالــي بيــروت حقّهــم فــي التمتّــع بمشــهد شــاطئ
المدينــة كان حافــ ًزا لممارســة الموا َ
طنــة بمواجهــة الســلطات للمطالبــة بحقّهــم كمــا
حصــل فــي موقــع داليــة الروشــة.
الداليــة موق ـ ٌع ســاحلي مميّــز ومينــاء صخــري طبيعــي خــدم صيّــادي األســماك منــذ
بدايــات القــرن المنصــرم .تبلــغ الســعة اإلجماليّــة للموقــع حوالــى  257ألــف متــر مربع.
ـوع تضاريســها وشــواخصها الصخريــة جعــل مــن الداليــة مقص ـدًا مفضـ ً
ـا للنزهــة
تنـ ُّ
والســباحة والتمتــع بالغــروب ،والتج ّمــع فــي المناســبات واألعيــاد (الشــكل  .)12ســاهم
صيّــادو األســماك المقيمــون فــي مينــاء الداليــة علــى مــدى الســنين فــي تقديــم أطبــاق
الســمك التقليديّــة والنزهــات البحريّــة بقواربهــم .إضافــةً إلــى ذلــك ،للداليــة أهميّــة
جيولوجيّــة مــن ضمنهــا “صخــرة الروشــة” التــي تُع ـ ّد مــن معالــم بيــروت الســياحيّة،
بمصاطــب حجريّــة ناتئــة ،ومــا يميّــز ســاحلها الصخــري مــن بــرك مائيّــة وواجهتهــا
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البحريّــة مــن كهــوف .كذلــك تُع ـ ّد الداليــة أحــد أهــم موائــل التن ـوّع البيولوجــي علــى
الســاحل اللبنانــي لمــا تحويــه مــن نباتــات وحشــرات وطيــور وحيوانــات بحريّــة .هــذه
صنِّــف الموقــع كمنطقــة
الخصائــص جعلــت مــن موقــع الداليــة إرثًــا طبيعيًّــا لبيــروت ،ف ُ
تتو ّجــب حمايتهــا.16

ـوع تضاريســه وشــواخصه الجيولوجيّــة جعــل منها
الشــكل  :12لداليــة الروشــة مشــه ٌد مميّــز بتنـ ُّ
ضـ ً
مقص ـدًا مف ّ
ـا للنزهــة ،والســباحة ،والتمتّــع بالغــروب والتج ّمــع فــي المناســبات واألعيــاد.
(مصــدر ال ّ
صــورة :الباحثــة)

تُج ِّســد ق ّ
صــة الداليــة مــا يحصــل فــي بيــروت مــن تع ّديــات علــى الحيّــز العــا ّم ،واســتيالء
مش ـرّع علــى المســاحات الخضــراء ومــا يواكبهــا مــن إجحــاف بالح ـ ّ
ق المدينــي .كان
االنتــداب الفرنســي واعيًــا إلــى أهميّــة الواجهــة البحريّــة كمتنفَّــس لســ ّكان المدينــة
فشـرّع القوانيــن التــي تنــصّ علــى ّ
أن األراضــي المتاخمــة للبحــر ملــك للدولة ،باســتثناء
القليــل مــن الملكيّــات التــي تعــود للفتــرة العثمانيّــةَ .منَعــت هــذه التشــريعات البنــاء علــى
صنّــف الحقًــا بالمنطقــة التخطيطيّــة العاشــرة لبيــروت .اســتغ ّل
ضفــاف البحــر الــذي ُ
بعــض النافذيــن فوضــى فتــرة الحــرب األهليّــة ال لشــراء أراضــي الداليــة فحســب بــل
ضــا عقــارات علــى طــول الســاحل اللبنانــي .ومــن أجــل ح ـ ّ
ق االســتمالك والضغــط
أي ً
العقــاري فــي التســعينيّات ،اس ـتُعمل النفــوذ السياســي للتحايــل علــى هــذه التشــريعات
وفــرض قوانيــن ســمحت بالبنــاء فيهــا .هكــذا جــاءت هيمنــة االســتثمار الخــاصّ علــى
محولـةً شــواطئ العاصمــة الرمليّــة والصخريّــة ،إلــى منتجعــات خا ّ
صــة
ســاحل المدينــة ِّ
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فخمــة ومغلقــة .باســتثناء “كورنيــش البحــر” ،مســار مطـ ّل ال يتعــدى األربعــة أمتــار،
حُرمــت األكثريّــة الســاحقة مــن أهالــي بيــروت تدريجيًّــا مــن متنفَّســها الســاحلي الــذي
ُوضــع فــي خدمــة األقليّــة المترفــة.
ظهــرت لزائــري الداليــة فــي صيــف  2014أولــى بــوادر التغييــر .شـيّد المقــاول المكلَّــف
مــن المالــك ســياجًا يقيّــد الدخــول إلــى الموقــع ،ومــن ثـ ّم طــرد الصيّادين مــن مينــاء الدالية
وهــدم أكشــاكهم لتحــ ّل محلّهــا كتــل اســمنتيّة تهيئــةً للتطويــر العقــاري ومينــاء يخــوت
مخطَّــط لــه .17حاولــت بلديّــة بيــروت منــع النــاس الدخــول إلــى الموقــع ،وهــذا مثــال
عــن تواطــؤ الســلطة والمســتث ِمر فــي عصــر العولمــة وتخطّــي اإلثنيــن القانــون اللبنانــي
الــذي ينــصّ علــى ّ
أن الولــوج إلــى الشــاطئ ح ـ ٌّ
ق لجميــع اللبنانيّيــن .عــاوةً علــى ذلــك،
أثــارت تدابيــر المقــاول غضــب الكثيريــن ،ليــس فقــط بســبب المكانــة المميــزة للداليــة
ضــا بســبب االنتهــاكات
عنــد البيروتيّيــن وكونهــا جــز ًءا ال يتج ـ ّزأ مــن ذاكرتهــم ،بــل أي ً
المتواصلــة للحـ ّ
ق العــام فــي العاصمــة وبدعــم مــن الســلطة .حينــذاك ،تضافــرت جهــود
الحفــاظ علــى الداليــة تحــت مظلــة “الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة”،18
والتــي دعــت إلــى النضــال فــي وجــه اســتيالء رأس المــال الخــاصّ بدعــم مــن الســلطة
علــى الحـ ّ
ق العــام ،فجــاء المانفســتو كاآلتــي:19
“لقــد اجتمعنــا كائتــاف مدنــي مــن المنظمــات غيــر الحكوميّــة واألفــراد
المهتميــن/ات بصيانــة إمكانيّــة العيــش فــي بيــروت ،للمناصــرة من أجــل حماية
الواجهــة البحريّــة للمدينــة كمســاحة مشــتركة ومتاحــة للدخــول ،يمكــن لجميــع
الســكان والزائريــن اســتخدامها بشــكل حــر واجتماعــي .ويدفعنــا فــي ســعينا
هــذا حــبّ مشــترك لهــذه المدينــة فــي تنوّعهــا االجتماعــي والبيئــي ،باإلضافــة
إلــى رغبــة حثيثــة وملحّــة بتكريــس المقاربــات الديمقراطيّــة والشــاملة فــي
صناعــة القــرارات المتعلقــة بإنتــاج وتنظيــم المســاحات اليوميّــة فــي بيــروت”.
			
تض ّمنــت جهــود الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة محــاورات تلفزيونيّــة ونشــر
بيانــات صحافيّــة وعقــد جلســات نقــاش لنشــر الوعــي العــام بحقــوق المواطنــة المهــدورة،
آخــذةً الداليــة مثـ ً
ـال لالنتهــاكات المتواصلــة للحيــز العــام .تحــت شــعار “ارفعــوا ورشــتكم
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عــن روشــتنا” تحـ ّدت الحملــة قــرار المالــك بمنــع الوصــول إلــى موقــع الداليــة مشــجِّ عةً
الحشــود علــى اقتحــام الســياج (الشــكل  .)13كمــا أطلقــت مســابقة أفــكار بعنــوان “ألــف
داليــة وداليــة” تحــت رعايــة وزارة البيئــة ومركــز الحفــاظ علــى الطبيعــة فــي الجامعــة
ـور رؤى بديلــة توفِّــق بيــن الحفــاظ علــى المشــهد الطبيعــي
األميركيّــة فــي بيــروت ،لتصـ ُّ
وخدمــات مجتمعيّــة مبتكــرة.

الشــكل  :13التظاهــرات االحتجاجيّــة فــي إثــر قــرار المالــك بمنــع الولــوج إلــى موقــع الداليــة.
(المصــدر :الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة)

نجحــت الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة ،بالتعــاون مــع جمعيــة تــراث بيــروت،
فــي تقديــم طلــب مــع ملـ ّ
ـف متكامــل إلــى الصنــدوق العالمــي للتــراث 20لوضــع دالية الروشــة
كإرث طبيعي/ثقافــي ،وقصــر حنينــة كإرث ثقافــي ،علــى الئحــة المراقبــة العالميــة التــي
يُصدرهــا ضمــن قائمــة مــن  50موق ًعــا مميَّـ ًزا ومهــددًا فــي أرجــاء العالــم كافــة .أ ّكــد البيــان
الصحافــي ،احتفـ ً
ـال بــإدراج المعل َميــن علــى الئحــة المراقبــة ،األســباب والخلفيــات“ :ألنّهمــا
(موقــع الداليــة وقصــر حنينــة) مهــ ّددان بخطــر التطويــر العقــاري وجشــع المســتثمرين
وتواطــؤ الســلطات العامــة ...ســنفتخر وســنحتفل يــوم تلحــظ الســلطات اللبنانيّــة المســؤولة
أهميــة هذيــن الموقعيــن وقيمتهمــا علــى الصعيــد الوطنــي فتحميهمــا وتحيطهمــا باالهتمــام
والرعايــة التــي يســتحقانها” .21يؤ ّكــد البيــان أهميــة نشــر الوعــي لــدى جميــع اللبنانيّيــن
لألخــذ بمســؤوليّتهم تجــاه تراثنــا الوطنــي المهــدد ،الطبيعــي منــه والعمرانــي ،وضــرورة
التعــاون مــع المؤسّســات الحكوميّــة لتطبيــق القوانيــن التــي صيغــت لحمايــة تراثنــا.
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كمــا حــاورت الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة وزارة البيئــة القتــراح مرســوم
يقضــي بتصنيــف الداليــة موق ًعــا طبيعيًّــا محميًّــا .وفــي حــال موافقــة مجلــس الــوزراء
علــى المرســوم يمكــن لــوزارة البيئــة أن تطلــب مــن المســتثمر تهيئــة دراســة مســتقلّة
لتقييــم الواقــع البيئــي للمشــروع ،فيكــون للــوزارة بموجبــه حـ ّ
ق رفــض المشــروع .ســعت
الحملــة عبــر االئتــاف مــع المنظّمــات القانونيّــة إلــى الطعــن القانونــي فــي مجلــس
شــورى الدولــة فــي المرســوم  169للعــام  1989والــذي صــدر فــي خضــم الحــرب
األهليّــة ( 22)1990 -1975وت ـ ّم بموجبــه إلغــاء الحمايــة الرســميّة عــن ســاحل بيــروت
المصنَّــف بالمنطقــة العاشــرة التــي تقــع فيهــا الداليــة.
أ ّمنــت جهــود الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة اســتمرار اســتخدام الموقــع
مــن قبــل أهالــي بيــروت ،وأوقفــت المبا َشــرة بالمشــروع المنــو ّ
ي تعميــره ولــو لفتــرة.
لكـ ّ
ـن المعركــة لــم تنتـ ِه هنــا؛ فالتّح ّديــات التــي تواجــه العمــل التطوعــي كثيــرة أه ّمهــا قلّــة
المــوارد الماليّــة والبشــريّة وضيــق الوقــت .فــي المقابــل ،يتمتّع المســتثمر العقــاري بوفرة
الوقــت والمــوارد ،وينتهــز الفرصــة المناســبة ليباشــر العمــل ،ســواء فــي داليــة الروشــة
أم فــي غيرهــا مــن التجــاوزات علــى مشــاعات الدولــة والح ـ ّ
ق العــام .أدركــت الحملــة
األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة ّ
أن الصــراع مــع المســتثمر ســيطول فاســتغلّت فتــرة
الركــود لتفعّــل معركــة أكبــر أال وهــي مواجهــة االعتــداءات علــى الشــاطئ اللبنانــي
بكاملــه .باشــرت التعــاون مــع “المف ّكــرة القانونيّــة” 23لتهيئــة ملـ ّ
ـف يوثّــق التجــاوزات
علــى الســاحل .هنــا ،تبيّــن ّ
أن الدولــة اللبنانيّــة أصــدرت  73مرســو ًما يش ـرّع تعديــات
علــى أمــاك عا ّمــة بحريّــةّ ،
وأن  53فــي المئــة مــن المشــاريع الموجــودة فــي األمــاك
العامــة البحريّــة غيــر مر ّخصــةّ ،
وأن  27.4فــي المئــة مــن المشــاريع المشــرّعة فــي
األمــاك البحريّــة العا ّمــة تتعــدى المســاحات المر ّخصــة .24كمــا رســمت الحملــة مواقــع
موانــئ الصياديــن علــى طــول الســاحل اللبنانــي .وعُقــدت النــدوة التحضيريّــة األولــى فــي
تاريــخ  21 -18أيار/مايــو  2017فــي حضــور جمعيّــات بيئيّــة وناشــطين فــي قضايــا
ُرضــت خاللهــا قضايــا الشــاطئ
المطامــر الســاحلية للنفايــات وموانــئ الصياديــن ،ع ِ
وكيفيــة مجابهتهــا .ونُ ِّ
ظمــت فــي أعقابهــا سلســلة مــن اللقــاءات المناطقيّــة تحضيــرًا
الختيــار مجموعــات ناشــطة مخصَّصــة فــي الشــاطئ فكانــت هــذه بدايــة إلطــاق
“ائتــاف الشــاطئ اللبنانــي” .وهكــذا نقلــت تجربــة الداليــة وســعيها إلــى الحفــاظ علــى
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الســاحل كمســاحة مشــتركة فــي بيــروت لتخــدم اللبنانيّيــن فــي صراعهــم للحصــول علــى
حقوقهــم علــى طــول الســاحل اللبنانــي.
اســتمرّت جهــود ائتــاف الشــاطئ اللبنانــي ببــطء حتّــى ثــورة  17تشــرين األول/أكتوبــر
 2019حيــن أُضيفــت إلــى القائمــة الطويلــة مــن المظالــم التــي طالبــت بهــا الجماهيــر
المتظاهــرة .بالفعــل ،تحرّكــت الســلطة إذ أعلنــت النيابــة العا ّمــة عــن سلســلة مــن
اإلجــراءات بخصــوص األمــاك العامــة البحريّــة المعتــدى عليهــا .يبيّــن نــزار صاغيــة
فــي نشــرة “المف ّكــرة القانونيــة” فــي تاريــخ  12أيار/مايــو  2020تزا ُمــن هــذا األخيــر مــع
انتهــاء المهلــة القانونيّــة لتقديــم طلبــات معالجــة المخالفــات البحريّــة وفــق قانــون .2017
بعدمــا تســاهلت الســلطة إزاء هــذه االعتــداءات طــوال عقــود ،باشــرت تطبيــق القانــون
وفــرض اســترداد األمــاك ال ُمعتــدى عليهــا ،مــع إلــزام المســؤولين عنهــا بتســديد غرامــات
مضاعفــة عــن الفتــرة الماضيــة ،فضـ ًـا عــن ُمالحقتهــم بجــرم االســتيالء علــى األمــاك
العا ّمــة .25يســتم ّر صاغيــة فــي انتقــاد القــرار فيــرى أنــه اســتمرار للتراخــي فــي التعامــل
مــع احتــال األمــاك العامــة البحريّــة ويخالــف مطالــب الثــورة ووعــود الســلطة باســترداد
األمــوال المنهوبــة ومكافحــة الفســاد.

الفكر السائد للسلطات المركزيّة
والمدينيّة ما زال يؤمن بالنموذج
التنموي الفوقي واإلقصائي بتوجّهاته
المجتمعيّة
وبالعــودة إلــى الحــدود والســلطة ،فـ ّ
ـإن مبــادرة الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة الروشــة
صــرة الحــ ّ
ق العــام تخطّــت حــدود العاصمــة بيــروت .وبغــضّ النظــر ع ّمــا
كمنبــر لمنا َ
ســتؤول إليــه اإلجــراءات األخيــرة حــول األمــاك العامــة البحريّــة ،ال شـ ّك فــي ّ
أن مبــادرة
ائتــاف الشــاطئ اللبنانــي كان لهــا الوقــع األكبــر فــي توعيــة المجتمــع حــول اســتمرار
التعامــل “بالنمــوذج الــذي فرضتــه الحــرب والــذي يقــوم علــى تســليع الشــاطئ ،وعمليًّــا
علــى تحويلــه مــن مســاحة عامــة للجميــع تنــدرج ضمــن تص ـوّر معيّــن للحيــاة المدينيّــة
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والســياحة ،إلــى ســلعة تُؤ ّجــر وتُســتثمر بغيــة تحقيــق إيــرادات ماليّــة وتنــدرج فــي إطــار
االقتصــاد الريعــي الــذي تح ّكــم بلبنــان طــوال العقــود الثالثــة الماضيــة”26.

ملحوظات ختاميّة
مصــدر كلمــة “الحــدود” “حــد” بمعنــى “حاجــز فاصــل بيــن شــيئين” .27كانــت إلزاميّــة
الحـ ّد األســاس فــي ســلبيّات الحــدود التــي ناقشــناها فــي هــذا البحــث ،ســواء كانــت حــدودًا
دوليّــة ق ّســمت البحــار وقطعــت األنهــار ،أم حــدودًا مدينيّــة ق ّســمت أفــراد المجتمــع الواحــد
أم تلــك التــي فرضــت هيمنــة الشــمال العالمــي علــى مجتمعــات الجنــوب مــن خــال نمــط
ً
تنميــة اختزالــي .ومــن المؤ ّكــد ّ
حلــول لتخطّــي
أن اإليكولوجيــا وال َمشــهد ال يشــ ّكالن
جميــع هــذه الحــدود ،لكـ ّ
ـن التواصــل الــذي تمليــه اإليكولوجيــا ويفعّلــه ال َمشــهد يســاهم فــي
تجــا ُوز بعــض مــن هــذه الحــدود وتخطّــي ســلبيّاتها.
اختلفــت صيغــة التواصــل فــي األمثلــة التــي اســتعرضناها تب ًعــا لخصوصيّــة ال َمشــهد،
ومح ـ ّددات المعالــم الجغرافيّــة المدينيّــة ،والتح ّديــات البيئيّــةّ ،إل ّ
أن المشــتركات كانــت
ذاتهــا :الجمــع بيــن اإلدارة البيئيّــة الســليمة ،وتمتيــن تواصُــل مكوّنــات المدينــة مــع
بعضهــا ومــع محيطهــا الحيــوي ،والنهــوض بالمعطيــات الحضاريّــة والبشــريّة بتعزيــز
هويّــة المــكان وتمكيــن المواطَنــة؛ فاألنهــار فــي صيــدا ،شــريط إيكولوجــي يعــ ّزز
صــل الجبــل والبحــر ،ويحفّــز الســلطة المحليّــة علــى تخطّــي الحــدود اإلداريّــة .أمــا
توا ُ
ال َمشــهد فهــو التمثيــل المرئــي لهــذا التواصــل ،والمجــال الملمــوس لتطويــر مســاحة
مجتمعيّــة تشــاركيّة ،ومــكان التقــاء ذاكــرة الماضــي مــع طمــوح المســتقبل .تخطّــى
التأطيــر اإليكولوجــي لل َمشــهد حــدود المدينــة فــي مشــروع الحــزام األخضــر لمدينــة
أربيــل ،ليع ـ ّزز تواصلهــا مــع محيطهــا الحيــوي متجــاو ًزا بذلــك تبعــات فصــل الســلطة
للمجتم َعيــن الحضــري والريفــي ومــا يلحقــه مــن تهميــش ودحــض للعدالــة المجتمعيّــة.
م ّكنــت خصوصيّــة الطبيعــة والذاكــرة المجتمعيّــة لموقــع داليــة الروشــة المواطنــة
اإليكولوجيّــة ،فجــاءت مناصــرة لألكثريّــة المه ّمشــة فــي مجابهــة ذوي النفــوذ ومحاســبة
الســلطة علــى انتهــاك الحــ ّ
ق العــام وتســليع الشــاطئ اللبنانــي.
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كان الترابــط والتنســيق أوّل المعطيــات التــي ناقشــناها فــي مطلــع هــذا البحــث .لــذا مــن
المجــدي أن نختــم بمناقشــة بُعدَيــن لهــذا التواصُــل (:)Vogler and Jordan 2003
أوّلهمــا التكامــل الرأســي لضمــان التنســيق بيــن الســلطة والمجتمــع بمــا فــي ذلــك
التشــاركيّة المجتمعيّــة فــي وجــه أحاديّــة اتخــاذ القــرار مــن قبــل الســلطات المركزيّــة
والمحلّيّــة؛ والثانــي التواصــل األفقــي للتنســيق بيــن القطاعــات المختلفــة والــوزارات
ً
مثــا ،لكــن كذلــك بيــن مجــاالت المعرفــة البيئــة والتنميــة االقتصاديّــة لكســر حــدود
“الصوامــع” العلميّــة ،بمــا فــي ذلــك الحواجــز بيــن العلــوم االجتماعيّــة والعلــوم الطبيعيّــة
والتخصّصــات المهنيّــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان التكامــل الرأســي والتشــاركيّة المجتمعيّــة واض َحيــن فــي
منهجيّــة مشــروع صيــدا وملمو َســين بفوقيّــة الســلطة واختزاليّتهــا فــي مشــروع حــزام
أربيــل األخضــر .وهنــا يعــود الخلــل األكبــر إلــى ضعف اســتيعاب القضايــا البيئيــة وتقبّل
دور اإلنســان كونــه جــز ًءا ال يتجـ ّزأ منهــا .ورغــم مــرور ثالثــة عقــود علــى طــرح فكــرة
االســتدامة البيئيــة ،يتجلّــى هــذا الخلــل فــي رؤيــة حكومــات دول العالــم الثالــث ،مــن
ضمنهــا البلــدان العربيّــة ،للبيئــة وكأنهــا حزمــة مشــاكل تتطلــب مــوارد بشــريّة وماديّــة
لتســويتها؛ هــذا بالرّغــم مــن االتفاقيّــات العالميّــة البيئيّــة الموقّــع عليهــا مــن قبــل الــدول
العربيّــة ( .)Djoundourian 2011كمــا يصعــب علــى الســلطة والمجتمــع اســتيعاب
تأثيــرات مــا يه ـ ّدد البيئــة علــى المســتوى العالمــي ،مثــل خطــر االحتبــاس الحــراري
وتناقُــص التنـوّع الحيــوي ،وهــي فــي نظرهمــا تأثيــرات بعيــدة عــن معانــاة النــاس فــي
حياتهــم اليوميّــة .تُضــاف إلــى ذلــك صعوبــة اســتيعاب الظواهــر البيئيّــة ّ
ألن الفاصــل
الزمنــي الممتــد بيــن المسـبّبات وآثارهــا البيئيّــة الملحوظــة يعيــق تقديــر خطــورة التغييــر
الحاصــل مــن قبــل غيــر االختصاصيّيــن .كمثــال ،تراكمــات تلـوّث الهــواء التــي ســاهمت
عبــر العقــود فــي االحتبــاس الحــراري وتغييــر منــاخ الكــرة األرضيّــة .تــؤ ّدي صعوبــة
االســتيعاب إلــى الالمبــاالة واإلحبــاط ،فــا يســتثمر األفــراد وال الحكومــات فــي القضايــا
البيئيّــة مــن منطلــق ّ
أن أ ّ
ي سياســة أو إجــراء يهــدف إلــى مواجهــة التح ّديــات البيئيّــة
يجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار رغبــة اإلنســان ودوافعــه وقيمــه ،فتصبــح الحاجــة مل ّحــة
لتوضيــح تح ّديــات التغييــر البيئــي ووقعهــا علــى المجتمعــات واألفــراد مــن خــال
حــوار أعمــق وأكثــر انفتاحًــا يواكــب تعــاون المجتمــع البحثــي وصانعــي السياســات
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والمجتمــع؛ وهــذا هــو دور الثقافــة اإليكولوجيّــة ،أحــد التوجّهــات المعمــول بهــا لتنميــة
الوعــي البيئــي المجتمعــي ( .)Hautecour 2016يتطــرّق صعــب ( )2021إلــى
الموضــوع مــن خــال مقارنــة بيــن محــو األ ّميّــة ومفهــوم جديــد هــو “محــو األ ّميّــة
البيئيّــة” ،فيعــزو أهميــة األوّل إلــى تأميــن التواصــل بيــن البشــر ،أمــا الثانــي فيهــدف
ت تبنّــت دول عربيــة عـ ّدة
إلــى تحفيــز حســن التواصــل بيــن البشــر والطبيعــة .وفــي وقـ ٍ
االســتدامة البيئيّــة فــي المناهــج الدراســية ،تبقــى فاعليّــة ذلــك محــدودة ّ
ألن حــال البيئــة
هــي ذاتهــا حــال البحــث العلمــي الــذي تُشـيِّب مســاعيه قلّــة االســتثمار وانعــدام التنســيق
بيــن “المؤسّســات العلميّــة المج ـ ّزأة” ( .)Hanafi and Arvanitis 2016كمــا تفتقــر
البحــوث البيئيّــة إلــى مشــاريع ومبــادرات تشــرك المجتمــع وتجسّــد القيــم اإلنســانيّة-
البيئيّــة للنظريّــات العلميّــة .وعليــه ،تبقــى األخيــرة تجريديّــة بعيــدة عــن الواقــع الثقافــي
للمجتمــع .ويق ـ ّدم مركــز الحفــاظ علــى الطبيعــة فــي الجامعــة األميركيّــة فــي بيــروت
مبــادرات رائــدة إلشــراك المجتمعــات المدينيّــة والريفيّــة فــي مواجهــة التح ّديــات البيئيّــة
فــي لبنــان .مــن ضمــن هــذه المشــاريع مشــروع “بلدتــي بيئتــي” الــذي يجمــع بيــن البيئــة
واالقتصــاد المحلــي واإلرث الطبيعــي والثقافــي ،ومشــروع “دســترة” الــذي يســتخدم
إمكانيّــات الهاتــف الجــوّال المتاحــة لــدى الجميــع لبنــاء قاعــدة بيانــات بيئيّــة بتعــاون
المجتمــع مــع األكاديمييــن .28وعلــى النهــج نفســه ،نشــير إلــى ممارســات ناشــئة مثــل
“علــم المواطــن” و”علــم الشــارع” ( )Corburn 2005التــي تعتمــد المشــاركة الفاعلــة
للمجتمــع باالســتقصاء والتحرّيــات البيئيّــة فتســاهم ضمنًــا فــي تعزيــز الوعــي البيئــي
والثقافــة اإليكولوجيّــة .ويتفــادى هــذا النهــج فوقيّــة الســلطات والنخبويّــة األكاديميّــة فــي
مجابهــة تح ّديــات القــرن الحــادي والعشــرين .باختصــار ،هــذه األنمــاط التشــاركيّة لخلــق
تواصــل فكــري وفعلــي بيــن التخصّصــات والجمهــور تســاهم فــي إغنــاء الدراســات
البيئيّــة بأبعــاد مبت َكــرة وخياليّــة مجتمعيّــة ،لكـ ّ
ـن تحقيــق ذلــك يتطلّــب بعــض التح ـوّالت
فــي طرائــق تنــاول الموضوعــات البيئيّــة والســعي إلــى إيجــاد أنمــاط ّ
خلقــة لمجابهــة
تح ّديــات االســتدامة ،وهوالشــرط الثانــي لتنفيــذ ف ّعــال لسياســة بيئيّــة ،التنســيق األفقــي.
أمــا التنســيق األفقــي فيرتكــز علــى التعــاون عبــر حــدود االختصاصــات المهنيّــة
والعلميّــة لتكــون األســاس لــرؤى وتجــارب واختصاصــات مدمجــة (Sarmiento
 .)and Frolich 2020كمــا ّ
أن هــذا التنســيق ضــرورة بســبب تموضُــع “البيئــة”
45

عبــر مجــاالت عديــدة مــن المعرفــة ( .)Neimanis et al. 2015لــذا مــن الضــروري
تعــا ُون االختصاصــات فــي األوســاط األكاديميّــة ،وتعــا ُون األخيــرة مــع المؤسّســات
الحكوميّــة علــى اختالفهــا والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة ،المحليّــة منهــا والعالميّــة،
لمواجهــة التح ّديــات المجتمعيّــة والبيئيّــة فــي العالــم العربــي .يُعــ ّد برنامــج البحــث
ق فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
الدولــي “ ”Future Earthالــذي أُطلِـ َ
(ريــو  )+20مثـ ً
ـتقبل مــا بعــد االختصاصــات يهــدف إلــى خلــق معرفة
ـال جيّـدًا عــن مسـ ٍ
مســتحدثة لمواجهــة تح ّديــات التغيُّــر البيئــي العالمــي وتحديــد فــرص االنتقــال إلــى عالـ ٍـم
ضــا المنبــر الحكومــي الدولــي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التن ـوّع
مســتدام .ث ّمــة أي ً
البيولوجــي وخدمــات النُّظــم اإليكولوجيــة (،)Lofmarck and Lidskog 2017
وعمــل “المنظّمــات الحدوديــة” للحوكمــة البيئيّــة السّــاعية إلــى مجابهــة التح ّديــات
الكوكبيّــة (.)Gustafsson and Lidskog 2018
يبقــى الصــراع قائ ًمــا بيــن ســلوكيّة المنظــور اإليكولوجــي المتعاطــف مــع المفهــوم
األوســع للبيئــة ،إيمانًــا بـ ّ
ـأن المجتمعــات البشــريّة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــم الطبيعيّــة،
ومنظــور معاكــس تجزيئــي اختزالــي يعتمــد الحلــول التكنولوجيّــة لمجابهــة التح ّديــات
البيئيّــة ( .)Oriordan 1976تعانــي المجتمعــات المدينيّــة فــي العالــم العربــي مــن تبعــات
عقــود مــن الســلوكيّة الثانيــة انعكســت فــي تدنّــي الصحّــة العا ّمــة لســ ّكانها وحرمانهــم
مــن بيئــة ســليمة وحيــاة ذات جــودة .تُمثِّــل تحـرّكات الحملــة األهليّــة للحفــاظ علــى داليــة
الروشــة مثـ ً
ـال واض ًحــا عــن الوعــي المجتمعــي بالحاجــة إلــى التواصــل مــع الطبيعــة،
كــون هــذا التواصــل حقًّــا مــن حقــوق ســكان المدينــة .ووعيًــا منهــا بأهميّــة الطبيعــة فــي
المــدن ،خصّصــت منظّمــة الص ّحــة العالميّــة معيــار تســعة أمتــار مربّعــة مــن المســاحة
الخضــراء للفــرد كحـ ّد أدنــى بهــدف تحســين الصحــة البدنيّــة والنفسـيّة لسـ ّكان المــدن.29
وأ ّكــدت المنظّمــة ضــرورة أن تكــون هــذه المســاحات متاحــة للجميــع بــا تمييــز ،بمعنــى
أن يضمــن توزيعهــا ســهولة الوصــول إليهــا مــن مختلــف أرجــاء المدينــة.
تكرّســت أه ّميّــة معاييــر منظّمــة الص ّحــة العالميّــة للمســاحات الخضــراء مــع مــا فرضــه
وبــاء كورونــا مــن واقــع اقتصــادي واجتماعــي مريــر يعــزوه العلمــاء إلــى تزايــد وقــع
بصمتنــا علــى الطبيعــة .وكان لهــذا التزايــد األثــر األكبــر فــي تغييــر نهــج انتقــال
األوبئــة وانتشــارها ،فتحـوّل الوبــاء إلــى جائحــة كونيّــة تهـ ّدد الوجــود البشــري وتتحـ ّدى
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إمكانيّــات العلــوم فــي مجابهتهــا .بحســب مؤتمــر المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة
( ،)2020جــاءت معانــاة العالــم العربــي مــن الجائحــة مضاعفــة بســبب إهمــال الســامة
البيئيّــة مــن جهــة وضعــف أنظمــة الرعايــة الص ّحيّــة مــن جهــة أخــرى؛ ورد ذلــك علــى
لســان رئيــس مجلــس األمنــاء للمؤتمــر ،عدنــان بــدران ،مشــيرًا إلــى ضــرورة التنســيق
بيــن وزارات الص ّحــة والبيئــة فــي المنطقــة العربيّــة مــن بــاب تأكيــد “أه ّميّــة الترابــط
بيــن الص ّحــة البشــريّة العا ّمــة والبيئــة الطبيعيّــة ،وذلــك فــي إطــار التعــاون اإلقليمــي”
(المصــدر الســابق).

الهوامش الختاميّة
 -1تتــراوح نســبة ســ ّكان المــدن إلــى إجمالــي ســكان الدولــة بيــن أعلــى نســبة  100فــي المئــة
فــي الكويــت وأدنــى نســبة  70.47فــي المئــة فــي العــراق https://www.statista.com/
statistics/806325/urbanization-in-the-arab-world-countries
 -2جــاء ذكــر هــذا التقســيم في”تقريــر برانــدت” الصــادر عــن اللجنــة المســتقلة المعنيــة بقضايــا
التنميــة الدوليّــة للعــام  1980إلــى معالجــة الفــروق االقتصاديّــة بيــن دول الشــمال الجغرافــي الغنيّــة
ودول الجنــوب الجغرافــي الناميــة (مــن إفريقيــا ،وأميــركا الجنوبيّــة والعديــد مــن الــدول اآلســيويّة).
https://www.arab-reform.net/ar/publication -3
 -4يحلّــل األطلــس حجــم الطلــب علــى المــوارد ،أي البصمــة اإليكولوجيّــة ،واإلمــدادات المتوفّــرة،
أي القــدرة البيولوجيّــة ،بمقيــاس “الهكتــارات العالميــة” ،وذلــك إللقــاء الضــوء علــى محدوديّــة
المــوارد فــي البلــدان العربيّــة مــن حيــث قــدرة المنظومــات الطبيعيّــة علــى التجديــد واالســتدامة
(المنظمــة العربيّــة للبيئــة والتنميــة .)2012
 -5كمثــال “الحمــى” ،ممارســة مجتمعيّــة نشــأت فــي الجزيــرة العربيّــة بهــدف الحفــاظ علــى ديمومــة
المراعــي الطبيعيّــة ،والتــي مــا زالــت حيّــة فــي بــاد المشــرق .أخــذت المنظمــة العالميّــة للحفــاظ
علــى الطبيعــة ( )IUCN 2010بفكــرة الحمــى كمثــال ح ـ ّي عــن التشــاركيّة المجتمعيّــة لالســتدامة
البيئيّــة .مثــا ٌل آخــر هــو بــرك تجميــع ميــاه األمطــار فــي الريــف اللبنانــي وغيرهــا مــن الممارســات
التقليديّــة المتجاوبــة مــع المحــددات المناخيّــة وشـحّة المــوارد المائيّــة وهــي أمثلــة رائعــة مــن تراثنــا،
تج ّســد مبــادئ االســتدامة البيئيّــة التــي يــروّج لهــا العالــم اليــوم.
 -6االتفاقيّة األوروبيّة للطبيعة ترجّح استعمال “طبيعة” عوضًا عن “ َمشهد”:
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https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3f69
 -7تُســتثنى مــن ذلــك الجهــود المميّــزة لبلديّــة أبــو ظبــي للتخضيــر المســتدام (https://masdar.ae/
 )ar/masdar-city/the-city/sustainabilityكذلــك جهــود أمانــة الريــاض (https://www.
.)riyadhgreen.sa
ـر َح مشــروع الحــزام األخضــر مــن قبــل المخطَّــط التوجيهــي لمدينــة أربيــل  2030والمهيّــأ
 -8اقتُـ ِ
مــن قبــل مكتــب دار الهندســة https://www.dargroup.com/

 -9الحزام المديني األخضر ،مكتب خطيب وعلمي .2009
http://www.khatibalami.com/
 -10نفّــذ نظــام البعــث إبــادة جماعيّــة لألكــراد فــي العــام  1988ومــا ُعــرف الحقًــا باألنفــال ،تد ّمــرت
بســببها قــرى عــدة فــي محيــط أربيــل فشـ ّكلت أول موجــة نــزوح مــن الريــف الكــردي نحــو مدنــه.
 -11يع ـرَّف الح ـ ّ
ق العــام بأنــه “االهتمــام المشــترك للمجموعــات المتعايشــة بعضهــا مــع البعــض
اآلخــر ،التــي تفــوق فــي ســياقات معينــة المصالــح الفرديّــة أو الخاصّــة” (فــواز .)2014
ُ -12ح ـدِّد تفصيــل ســكان صيــدا أثنــاء المشــروع كاآلتــي 82 :فــي المئــة مســلمون ســنة ،و 8فــي
المئــة مســيحيون عــرب ،و 10فــي المئــة مســلمون شــيعة.
 -13هويــدا الحارثــي اختصاصيّــة التــراث الحضــاري ومن ّســقة الفريــق ،وجــاد شــعبان وكنــج حمــادة
وإيلينــا ســرور خبــراء االقتصــاد والحوكمــة ،وعمــر عبــد العزيــز الحــاج وجوليــا غواندولــي خبيــرا
البنــى التحتيــة المدنيــة ،وجالــه مخزومــي وســلوى الصبــاغ خبيرتــا المشــهد واإليكولوجيــا والبيئــة.
https://arab.org/directory/shajar-w-bashar/ -14
https://lilmadinainitiative.wordpress.com/ -15
 -16أعلنــت وزارة البيئــة ّ
أدرج علــى قائمــة الصنــدوق العالمــي لمراقبــة
أن موقــع داليــة الروشــة ِ
ً
التــراث مــن بيــن  50موقعًــا عالميّــا http://www.moe.gov.lb/
“ -17الدالية ـ الروشة :قطع أرزاق من قطع طريق الميناء” جريدة األخبار  4تموز .2014
https://dalieh.org/ar/about -18
 -19كتيّب الدالية ،الحملة المدنيّة للحفاظ على دالية الروشة.
https://dalieh.org/assets/booklet-en.pdf
World Monuments Fund, https://wmf.org.uk/about/ -20
 -21البيان الصحافي للحملة األهليّة للحفاظ على دالية الروشة يوم  31أيار/مايو . 2017
 -22اســتغلّت ظــروف الحــرب فلــم تصـ ّدق علــى المرســوم الهيئــات المعنيّــة ولــم يُنشــر فــي الجريــدة
ـرم المواطنــون مــن ممارســة حقّهــم الدســتوري لمعارضتــه.
الرســمية ،وبالتالــي ُحـ ِ
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https://legal-agenda.com/ -23
ً 158  نشرة رقم، وزارة األشغال العامة والنقل-24
.نقل عن المفكرة القانونية
https://www.legal-agenda.com/article.php -25
. المصدر السابق-26
https://www.almaany.com/ar/ -27
AUB-Nature Conservation Center https://aub.edu.lb/natureconservation/ -28
 منظّمة الصحّة العالميّة-29
https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urbangreen-space/en

البيبليوغرافيا
Bilchitz, David and Landau, David, eds. 2018. The Evolution of the separation
of powers: between the global north and global south. London: Edward
Elgar Publishers.
Blumberg, Rae Lesser and Cohn, Samuel, eds. 2016. Development in crisis.
Threats to human well-being in the global south and global north. London:
Routledge.
Brandt, Jesper and Vejre, Henrik. 2004. Multifunctional Landscapes: Theory,
Values and History. Southampton: WIT Press.
Dedeoglu, Cagdas and Dedeoglu, Cansu. 2020. “Information infrastructure
and the future of ecological citizenship in the Anthropocene”. In Social
Sciences 9(1), 1-17.
Corburn, Jason. 2005. Street Science. Cambridge, MA: MIT Press.
Djoundourian, Salpie. 2011. “Environmental movement in the Arab World”.

49

Environmental Development and Sustainability 13, pp. 743-758.
Egoz, Shelley, Makhzoumi, Jala and Pungetti, Gloria, eds. 2011. The Right
to Landscape: Contesting Landscape and Human Rights. London: Ashgate.
Elasha, Balgis. 2010. Mapping of Climate Change Threats and Human
Development Impacts in the Arab Region. United Nations Development
Program. Regional Bureau for Arab States.
El-Zein, Abbas, Jabbour, Samer, Tekce, Belgin, Nuwayhid, Iman, Khawaja,
Marwan, Tell, Tariq, Al Mooji, Yusuf, De-Jong, Jocelyn, Yassin, Nasser and
Hogan, Dennis. 2014. “Health and ecological sustainability in the Arab world:
a matter of survival”. The Lancet 383, pp. 458-476.
ENPI CBCMED. 2007. Cross-Border Cooperation in the Mediterranean.
Accessed July 29, 2020. http://www.enpicbcmed.eu/
Esteva, Gustavo, Babones, Salvatore and Babcicky, Philip. 2013. The Future
of Development. A radical manifesto. Bristol, Policy Press.
Farina, Almo.2010. Ecology, cognition and landscape: Linking natural and
social systems. New York: Springer.
Gustafsson, Karin and Lidskog, Rolf. 2018. “Boundary organizations and
environmental governance: Performance, institutional design and conceptual
development”. In Climate Risk Management 19, 1-11.
Hanafi, Sari and Arvanitis, Rigas. 2016. Knowledge production in the Arab
World: the impossible promise. London: Routledge.
Hautecoeur, Jean-Paul. 2016. Ecological education in everyday life: ALPHA
2000. Toronto: University of Toronto Press.
IUCN 2010. “Al Hima: A way of life”. International Union for the Conservation
of Nature, Forum “Pursuing Supranational Solutions to the Challenges of
50

Carrying Capacity”, May 16-18 2010, Jordan. Accessed August 2, 2020
https://www.iucn.org/content/reviving-hima-wana-forum
Klein, Naomi. 2014. This Changes Everything. Capitalism vs the Climate.
New York: Simon Schuster.
Kothari, Ashish, Salleh, Ariel, Escobar, Arturo, Demaria, Federico, and Acosta,
Alberto (eds.). 2019. Pluriverse. A Post-Development Dictionary. New Delhi,
Tulika Books.
Lofmarck, Eric and Lidskog, Rolf. 2017. “Bumping against the boundary:
IPBES and the knowledge divide”. Environmental Science and Policy 69,
22-28.
Macgregor, Sherilyn. 2014. “Only Resist: Feminist Ecological Citizenship and
the Post-politics of Climate Change.” Hypatia 29 (3), 617–33.
Makhzoumi, Jala. 2021. “Beirut’s public realm and the discourse of landscape
citizenships”. In T. Waterman, J. Wolf and E. Wall (eds) Landscape Citizenships.
London, Routledge, pp. 182-204.
Makhzoumi, Jala. 2018. “Landscape architecture and the discourse on
democracy in the Middle East”. In S. Egoz, K. Jorgensen and D. Ruggeri
eds. Defining Landscape Democracy: Perspectives on Spatial Justice, 29-38
London: Edgar Publishers.
Makhzoumi, Jala. 2015. “The greening discourse: ecological landscape
design and city regions in the Mashreq”. In R. Saliba eds. Reconceptualizing
Boundaries: Urban Design in the Arab World, 63-80. London: Ashgate.
Makhzoumi, Jala. 2014. “Is rural heritage relevant in an urbanizing Mashreq?
Exploring the discourse of landscape heritage in Lebanon”. In I. Maffi and
R.Daher eds. The Politics and Practices of Cultural Heritage in the Middle
East, 233-252. Positioning the material past in contemporary societies I.B.
London: Tauris.
51

Makhzoumi, Jala. 2002. “Landscape in the Middle East: An inquiry”, Landscape
Research 27, 3, 213-228.
Mignolo, Walter. 2012. Local histories/global designs: Coloniality, subaltern
knowledges and border thinking. Princeton: Princeton University Press.
Mies, Maria and Shiva, Vandana. 2014. Ecofeminism. London, Zed Books.
Naveh, Zev and Lieberman, Arthur. 1994. Landscape Ecology: Theory and
application. New York: Springer.
Neimanis, Astrida, Asberg, Cecilia and Hedren, Johan. 2015. “Four problems,
four directions for environmental humanities. Towards critical posthumanities
for the Anthropocene”. Ethics & the Environment 20 (1), 67-97.
O’Riordan, T. (1976) Environmentalism. London: Pion.
Rockstrom, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F., Lambin,
E., Lenton, T., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H., Nykvist, B., De
Wit, C., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sorlin, S., Snyder, K.,
Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, W., Fabry,
V., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P. and
Foley, J..2009. “Planetary boundaries: exploring the safe operating space for
humanity”. Ecology and Society 14 (2): 32. 				
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
Sarmiento, Fausto and Frolich, Larry, eds. 2020. The Elgar companion to
geography, transdisciplinarity and sustainability. Northampton: Edward
Elgar Publishing.
Scherr, Lydia. 2018. “Climate Change impacts in MENA”. Echoing
Sustainability in MENA. Accessed July 26, 2020.			
https://www.ecomena.org/climate-change-in-mena/
Shiva, Vandana. 2016. Staying Alive. Women, ecology, and development.
Berkeley, Atlantic Books.
52

Solh, Leila (2012) “The politics of location and its impact on municipal
amalgamation – The case of Saida and El Zahrani Union of Municipalities”.
Master of Urban Planning, American University of Beirut (unpublished).
Wall, E. and Waterman, T., eds. 2018. Landscape and Agency. Critical essays.
London: Routledge.
Waterman, T., Wolff, J. and Wall E. (eds). 2021. Landscape Citizenships.
London, Routledge.
Vogler, John and Jordan, Andrew. 2003. “Governance and the Environment.” In
Frans Berkhout, Melissa Leach and Ian Scoones eds., Negotiating Environmental
Change: New Perspectives from Social Science, 58-137. Cheltenham, UK:
Edward Elgar.
صعــب ،نجيــب“ .2021 .محــو األميــة المناخيــة والبيئيــة” .الشــرق األوســط ،العــدد  ،15377األحــد
.2012\1\3
المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة“ .2012 .خيــارات البقــاء .البصمــة البيئيــة فــي البلــدان العربيــة”.
التقريرالســنوي .5
المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة“ .2016 .التنميــة المســتدامة فــي منــاخ عربــي متغيّــر” .التقريــر
الســنوي .9
المنتدى العربي للبيئة والتنمية“ .2020 .الصحة والبيئة في البلدان العربية” .التقرير السنوي .13
اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة .2020 .مســتقبلنا المشــت َرك .ترجمــة محمــد كامــل عــارف .1992
الناشــر جمعيــة االجتماعييــن فــي الشــارقة.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي“ .2015 .أهداف التنمية المستدامة”.
https://news.un.org/ar/story/2015/09/236642
برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة“ .2016 .تقريــر توقعــات البيئــة العالميــة ،جيــو .”-6التقييــم اإلقليمــي
الســادس لمنطقــة غــرب آســيا.
53

رامي فاروق ضاهر
ـارك فــي كليّــة هندســة العمــارة
أســتاذ مشـ ِ
والبيئــة المبنيّــة فــي الجامعــة األلمانيّــة
ممــارس
األردنيّــة ،ومهنــدس معمــاري
ِ
ومديــر عــام “تــراث” لالستشــارات
الهندسـيّة المعماريّــة والتصميم الحضري.
ـل أســتا ًذا فــي قســم الهندســة المعماريّــة
عمـ َ
والتصميــم فــي الجامعــة األميركيّــة فــي بيــروت ،وفــي كليّــة الهندســة المعماريّــة فــي
جامعــة تكســاس الزراعيّــة والميكانيكيّــة ،وفــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيّــة.
حــاز ضاهــر درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة المعماريّــة مــن جامعــة تكســاس الزراعيّــة
والميكانيكيّــة ( ،)1995وحصــل علــى منحــة فولبرايــت التــي أجــرى مــن خاللها دراســات
مــا بعــد الدكتــوراه فــي جامعــة كاليفورنيــا ،بيركلــي (.)2001
حصــد ضاهــر جائــزة عبــد الحميــد شــومان العربيّــة المرموقــة للباحثيــن العــرب فــي
دورتهــا الخامســة والثالثيــن عــن فئــة العلــوم الهندسـيّة/حفظ وترميــم المبانــي التاريخيّــة.
ضــا علــى جائــزة المهندســين المعمارييــن العــرب ( )2018عــن فئــة “إعــادة
كمــا حصــل أي ً
التأهيــل” واالســتخدام التكيّفــي لمشــروع هنغــار الكهربــاء التاريخــي فــي ع ّمــان.
تنظــر أبحــاث ضاهــر ومنشــوراته المســتم ّرة فــي سياســات وديناميكيّــات صناعــة األماكــن
العا ّمــة والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي؛ ومســتويات فهــم المــكان؛ والتحـوّالت الحضريّــة
النيوليبراليّــة فــي المنطقــة؛ وتعريــف التــراث الثقافــي وحفظــه وإعــادة اســتخدامه علــى
نحــو تكيّفــي وإدارتــه.
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تعقيب

تفكيك حدود اإلقصاء واملقاومة النقد ّية
من األسفل

رامي فاروق ضاهر

االعتراض على حدود اإلقصاء واالستغالل
تُظ ِهــر الكلمــة المفتاحيّــة القيّمــة والمه ّمــة للدكتــورة جالــه مخزومــي ،بوضــوح،
العواقــب والقيــود واآلثــار الناجمــة عــن فــرض أشــكال مختلفــة مــن الحــدود (علــى
تصــور واســتخدام
ســبيل المثــال ،حــدود اإلقصــاء والفصــل واالســتغالل) علــى
ُّ
تعريــف المــوارد الطبيعيّــة والثقافيّــة وفهمهــا وحمايتهــا وارتباطهــا بالتنميــة المجتمعيّــة
فــي المناطــق الريفيّــة والمــدن فــي العالــم العربــي .وتَح ـدُث هــذه القيــود واآلثــار فــي
فتــر ٍة حاســمة تتّســم بتنصُّ ــل الدولــة مــن مســؤوليّاتها فــي حمايــة المــوارد الطبيعيّــة
والثقافيّــة وضمــان اســتدامتها فــي المســتقبل.
فــي البدايــة ،تســتعرض مخزومــي مفاهيــم مختلفــة للحــدود .فــي الواقــع ،عملــت الحدود
االســتعماريّة المفروضــة فــي العالــم العربــي ،مــن خــال آليّــات الهيمنــة والســيطرة
اإلمبرياليّــة ،علــى اســتغالل المــوارد واألشــخاص ،وقــد كانــت لذلــك عواقــب وخيمــة
اســتمرّت حتــى اليــوم .عــاوةً علــى ذلــك ،وفــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم العربــي
اليــوم ،تُظهــر الحــدود القائمــة بيــن المــدن والمناطــق الداخليّــة النائيــة التعـ ّدي الواضــح
للمــدن والنم ـ ّو الحضــري غيــر المنضبــط علــى المناطــق النائيــة ،وهــو مــا أ ّدى إلــى
اســتغالل المــوارد الطبيعيّــة وتقليــص البنيــة التحتيّــة الخضــراء وفــرض قيــود علــى
األراضــي الزراعيّــة ،إضافــةً إلــى تقلّــص هــذه األخيــرة المســتم ّر بســبب التنميــة
المتفلّتــة مــن الضوابــط.
أ ّمــا الشــكل اآلخــر مــن أشــكال الحــدود التــي تشــير إليهــا مخزومــي فيتمثّــل فــي
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حــدود اإلدمــاج واإلقصــاء الخفيّــة داخــل المــدن اليــوم فــي زمــن المضاربــة المفرطــة
علــى األراضــي وانتشــار إعــادة الهيكلــة والتنميــة الحضريّــة النيوليبراليّــة .ويــؤ ّدي
ذلــك إلــى بــروز مناطــق جغرافيّــة تتّســم بانعــدام المســاواة داخــل المــدن ،مــع اتّســاع
الفجــوات االجتماعيّــة واالقتصاديّــة بيــن المجتمعــات .وتتمثّــل َمظاهــر هــذا الترتيــب
بشــكل كبيــر،
المكانــي المتزايــد وانعــدام المســاواة فــي تقلّــص المســاحات العامــة
ٍ
ونفــض “الدولــة” يدهــا مــن مجموعــة واســعة مــن البنــى التحتيّــة االجتماعيّــة والماديّــة
(اإلســكان االجتماعــي ،والميــاه ،والكهربــاء ،وإدارة النفايــات الصلبــة ،ومــا إلــى ذلــك)
لصالــح مق ّدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاصّ  ،وزيــادة المضاربــة علــى األراضــي،
ـكل عــام.
وانتشــار نمــاذج التنميــة القائمــة علــى الســوق ،وخصخصــة القطــاع العــام بشـ ٍ
ـكل آخــر مــن أشــكال الحــدود المتمثّــل فــي الجغرافيــا
وتلفــت مخزونــي أي ً
ضــا إلــى شـ ٍ
السياسـيّة التــي تق ّســم الــدول إلــى “دول عالــم أ ّول” و”دول ناميــة” ،وتفــرض أشــكال
التنميــة الغربيّــة القائمــة علــى الرأســماليّة المفرطــة علــى حســاب النُّظُــم البيئيّــة
وخصوصيّــات الســكان المحليّيــن ومجتمعاتهــم.

ال يسعنا سوى التشديد أكثر على
مساهمة االنخراط في المكان وأهميّته
ومستويات فهم المكان المختلفة في
صنع القرار الذي يؤثّر على ممارسات
التخطيط والتنمية المكانيّة والبيئيّة
مفهــوم مثيــر لالهتمــام للحــدود ،يُعنــى بمجــاالت
وأخيــرًا ،تتطــرّق مخزومــي إلــى
ٍ
المعرفــة ،وكيفيّــة تقســيمها علــى وجــه التحديــد إلــى مجــاالت معزولــة عــن
التخصّصــات األكاديميّــة (علــى ســبيل المثــال الهندســة ،وعلــوم البيئــة ،والتخطيــط،
والعلــوم االجتماعيّــة) .وتنجــم عــن هــذه الحــدود واالنقســامات المفروضــة آثــا ٌر ســلبيّة
علــى كيفيّــة تنظيم/تنســيق التنميــة المكانيّــة واالجتما ّعيــة فــي العالــم العربــي داخــل
المناطــق الريفيّــة والحضريّــة .فــي هــذا اإلطــار ،تدعــو مخزومــي إلــى كســر الحــدود
الفاصلــة بيــن هــذه التخصّصــات المختلفــة ،ال سـيّما بيــن العلــوم الهندسـيّة والبيئيّــة مــن
جهــة ،وبيــن الهندســة/التخطيط والعلــوم االجتماعيّــة مــن جهــة أخــرى بغيــة التو ّ
صــل
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إلــى فهـ ٍـم أفضــل للمناطــق الحضريّــة والريفيّــة والمجتمعــات ذات الصلــة ،ومواردهــا
الثقافيّــة والطبيعيّــة الملموســة وغيــر الملموســة.

فهم المكان واتخاذ القرارات المستنيرة وممارسات التنمية
يتجسّــد الجــزء األكثــر إثــارةً فــي كلمــة مخزومــي فــي تركيزهــا علــى مســتويات
ً
فضــا عــن
متنوّعــة مــن االنغمــاس فــي المــكان وفهمــه ،وكيــف يتيــح هــذا الفهــم،
االنخــراط الحقيقــي والفعلــي فــي المــكان ،تعلُّــم ممارســات التخطيــط المكانــي وحمايــة
ضــا علــى السياســة
المــوارد الطبيعيّــة والتنميــة المســتدامة ،وكيــف مــن شــأنه التأثيــر أي ً
ضــا فــي الحــاالت الثــاث التــي عرضتهــا مخزومــي
العا ّمــة .وقــد بــدا ذلــك واض ًحــا أي ً
عــن أربيــل وصيــدا وبيــروت .وأشــارت إلــى أننــا بلغنــا فــي العالــم العربــي ،مــن حيــث
البصمــة البيئيّــة ،حالــة الشــلل منــذ العــام  .1997هــذا الوضــع الــذي يُنــذر بالخطــر
هــو ببســاطة نتيجــة لنمــاذج التنميــة التــي ال تراعــي البيئــة ،والتع ـ ّدي المســتم ّر علــى
األراضــي الزراعيّــة والمــوارد الطبيعيّــة القائمــة بســبب النمــ ّو الحضــري غيــر
المنضبــط ،فضـ ً
ـا عــن إعــادة الهيكلــة الحضريّــة والتح ـوّالت النيوليبراليّــة الحاليّــة،
وتنصُّ ــل الدولــة مــن مســؤوليّاتها فــي حمايــة البيئــة وضمــان اســتدامتها ،والنقــص
الكامــل فــي فهــم الروابــط بيــن الحقائــق الملموســة وغيــر الملموســة ،المتعلّقــة بالمكان.
وتبــرع مخزومــي فــي تعريــف ال َمشــهد باعتبــاره البُعــد البصــري للنظــام البيئــي ،حيث
ضــا لفهــم األبعــاد الثقافيّة/المجتمعيّــة لل َمشــهد المرتبطــة بخصوصيّة
تعطــي األولويّــة أي ً
ك ّل مــن ال َمشــاهد اإلقليميّــة فــي الزمــان والمــكان .فــي هــذا الســياق ،ال يســعنا ســوى
التشــديد أكثــر علــى مســاهمة االنخــراط فــي المــكان وأهميّتــه ومســتويات فهــم المــكان
المختلفــة فــي صنــع القــرار الــذي يؤثّــر علــى ممارســات التخطيــط والتنميــة المكانيّــة
والبيئيّــة .ومــن شــأن مثــل هــذا االنغمــاس والمشــاركة فــي فهــم المــكان أيضًــا أن
يُســهما فــي تحديــد طبيعــة التد ّخــات داخــل هــذه األماكــن .فــي هــذا اإلطــار ،يش ـ ّكل
“المشــهد الحضــري التاريخــي” مقارب ـةً ناشــئةً ذات صلــة ،ترتبــط بــإدارة المــوارد
ت ديناميكيّــة ومتغيّــرة باســتمرار .وتقــوم هــذه المقاربــة
الثقافيّــة والطبيعيّــة فــي بيئــا ٍ
ـف طبقــي للقيــم الطبيعيّــة والثقافيّــة ،الملموســة وغيــر
علــى االعتــراف بوجــود تصنيـ ٍ
الملموســة ،الدوليّــة والمحليّــة ،الموجــودة فــي أ ّ
ي مدينــة ،وتحديدهــا والترابــط بينهــا.
57

ق
ووفقًــا لمقاربــة المشــهد الحضــري التاريخــي ،يتعيّــن اعتبــار هــذه القيــم نقطــة انطــا ٍ
فــي إدارة أ ّ
بشــكل شــامل ،مــع التركيــز علــى الدعائــم الثــاث
ي منطقــة وتنميتهــا
ٍ
الخا ّ
صــة بالتنميــة المســتدامة :االجتماعيّــة واالقتصاديّــة والبيئيّــة.

ثــاث شــهادات :االعتــراض علــى تقلَّــص البنــى التحتيّــة العا ّمة الصديقــة للبيئة
والمســاحات االجتماعيّة الشــاملة للجميع والمقاومة المســتنيرة من األســفل
أعتبـ ُر صدقًــا ،بصفتــي ممار ًســا وأكاديميًّــا يعيــش ويمــارس عملــه فــي العالــم العربــي،
ّ
أن أروع مــا تق ّدمــه مخزومــي فــي كلمتهــا ،والــذي يُظهــر أيضًــا مســاهمةً حقيقيّــة
فــي المعرفــة مــن قبلهــا ،يتمثّــل فــي الربــط المهــ ّم بيــن الجــزء األول مــن مقالتهــا
حيــث يطغــى الطابــع النظــري أكثــر ،ودراســات الحالــة الثــاث أو الشــهادات مــن
أربيــل وصيــدا وبيــروت ،وهــو األمــر الــذي يُظهــر بوضــوح أهميّــة إقامــة رابــط بيــن
الممارســة واألكاديميــا فــي العالــم العربــي اليــوم ،نفتقــر إليــه ونحتــاج إليــه بش ـ ّدة.

عملت الحدود االستعماريّة المفروضة
في العالم العربي ،من خالل آليّات
الهيمنة والسيطرة اإلمبرياليّة ،على
استغالل الموارد واألشخاص ،وقد كانت
لذلك عواقب وخيمة استمرّت حتى اليوم
توضــح الوضــع الوخيــم
ويتجلّــى القاســم المشــترك بيــن الحــاالت الثــاث فــي كونهــا
ِ
القائــم فــي العالــم العربــي ،ليــس فقــط لجهــة تقلّــص البنــى التحتيّــة العامــة الصديقــة
للبيئــة (بمــا فــي ذلــك أحــواض األنهــار واألراضــي الزراعيّــة) ،والتع ّدي علــى الفضاء
العــام الشــامل وتقليصــه ،وتنصُّ ــل أجهــزة الدولــة غيــر القانونــي مــن المشــاركة فــي
ضــا مــن حيــث انعــدام قــدرة العديــد مــن الهيئــات
االســتدامة والتنميــة البيئيّــة ،بــل أي ً
الحكوميّــة وحتــى العديــد مــن المخطّطيــن والمهندســين الممارســين علــى التوصّــل
إلــى فهـ ٍـم نقــد ّ
ي للمــكان والتعــرُّ ف إلــى طبقاتــه وأبعــاده المختلفــة (الملموســة وغيــر
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الملموســة) ،فضـ ً
ـا عــن فهــم ومعاينــة طبقتــه الطبيعيّــة األكثــر هشاشــة والمتمثِّلــة فــي
ـوع البيولوجــي كجــز ٍء
األراضــي الزراعيّــة ومــوارد الميــاه وأحــواض األنهــار والتنـ ُّ
مــن هــذا الفهــم الشــامل.

في أجزاء كثيرة من العالم العربي
اليوم ،تُظهر الحدود القائمة بين المدن
والمناطق الداخليّة النائية التع ّدي الواضح
للمدن والنم ّو الحضري غير المنضبط
على المناطق النائية
وتُشــير أربيــل إلــى ظاهــرة شــائعة فــي المــدن العربيّــة ،تتمثّــل فــي التو ّســع العمرانــي،
والنم ـ ّو الحضــري غيــر المنضبــط ،وازدهــار المســتوطنات العشــوائيّة علــى حســاب
ضــا علــى حســاب اختفــاء التــراث
األراضــي الزراعيّــة الخضــراء والبنــى التحتيّــة ،وأي ً
ي المــا ّدي وغيــر المــا ّدي فــي الكثيــر مــن المناطــق الريفيّــة والنائيــة فــي المــدن
الح ـ ّ
ي ،ال يكمــنُ األمــر المثيــر لالهتمــام فــي هــذه الحالــة فــي عــدم
العربيّــة .وبالنســبة إل ـ ّ
تنفيــذ “خطــة” ورؤيــة الحــزام األخضــر بســبب الوضــع السياســي واالجتماعــي
واالقتصــادي ،بــل باألحــرى فــي الجهــود الحثيثــة والمثابــرة مــن قبــل عــدد قليــل مــن
الممارســين المتفانيــن الواعيــن والمســتنيرين لمواصلــة المفاوضــات مــع الســلطات
المحليّــة ونقــل المعرفــة والدرايــة لهــا حــول لَحــظ اســتخدامات األراضــي الزراعيّــة
واألنشــطة الرعويّــة والمجتمعــات المحليّــة المســتفيدة فــي عمليّــة التخطيــط وإعطــاء
األولويّــة الســتدامة التــراث الريفــي ومســاهمته العا ّمــة فــي تحديــد الهويّــة الوطنيّــة.
أ ّمــا األمــر األكثــر إثــارةً لالهتمــام فــي حالــة صيــدا فــا يكمــنُ فقــط فــي المعارضــة
المســتم ّرة التــي تُبديهــا المنظمــات غيــر الحكوميّــة المختلفــة بشــأن انعــدام المســاواة
وعــدم إمكانيّــة وصــول الشــرائح الضعيفــة مــن المجتمــع إلــى المســاحات العا ّمــة
الخضــراء واالجتماعيّــة الشــاملة ،بــل أيضًــا فــي قــدرة هــؤالء الباحثيــن/ات
والمنظمــات غيــر الحكوميّــة والمجتمعيّــة علــى التو ّ
صــل إلــى فهـ ٍـم أفضــل لخصوصيّــة
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المــكان عبــر إدمــاج طبقــات المــكان الطبيعيّــة المتمثِّلــة فــي أحــواض األنهــار
(وتنوعهــا البيولوجــي) واالهتمــام بهــا ،باعتبارهــا وخصائصهــا
والبســاتين المختلفــة
ُّ
غيــر الملموســة جــز ًءا ال يتجـ ّزأ ليــس فقــط مــن النظــام البيئــي الحضــري للمدينــة بــل
ضــا مــن تراثهــا الثقافــي.
أي ً
مــن جهتهــا ،تقـ ّدم حالــة بيــروت مثـ ً
ـال رائ ًعــا عــن االعتــراض العــام والمســتنير علــى
إعــادة الهيكلــة الحضريّــة النيوليبراليّــة والتنظيــم المكانــي ومقاومتهمــا ،باعتبارهمــا
ي،
يؤثّــران علــى واجهــة بيــروت البحريّــة ومــا تبقّــى مــن مجالهــا العــام .بالنســبة إل ـ ّ
وكمواطــن فــي المــدن العربيّــة ،تُع ـ ّد قضيــة “داليــة الروشــة” “متنفَّ ًســا مــن الهــواء
النقــي” ال نجــده كثيــرًا فــي العالــم العربــي اليــوم .ومــا هــو جوهــريٌّ بالنّســبة إلــى
ـال عــام نقــد ّ
ي مســتنير ،ويتمتّــع
هــذا االعتــراض فــي هــذه الحالــة أنــه قائـ ٌم علــى مجـ ٍ
بدرج ـ ٍة عاليــة مــن الوعــي بحقوقــه المدنيّــة الخا ّ
صــة بمــا فــي ذلــك حقّــه فــي المدينــة
وفــي فضــا ٍء عــام شــامل.
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جليلة القاضي
مديــرة أبحــاث متفرّغــة فــي مركــز
البحــوث مــن أجــل التنميــة الفرنســي،
وأســتاذة التخطيــط العمرانــي المتفرّغــة
فــي جامعــات فرنســا .درّســت فــي
الجامعــات الفرنســية والمصريــة،
وترأســت قســم العمــارة فــي الجامعــة
الفرنســية فــي مصــر بيــن العاميــن  2015و .2017تر ّكــزت أبحاثهــا األكاديميــة علــى
ضــا ناشــطة فــي هــذا المجــال ،كمــا
الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي والمعمــاري ،وهــي أي ً
أنهــا عضــوة فــي لجنــة اليونســكو للحفــاظ علــى التــراث العمرانــي والمعمــاري الحديــث
فــي العالــم العربــي .عملــت كمستشــارة لمحافظــة القاهــرة فــي مشــروع إعــادة إحيــاء
القاهــرة الخديويــة فــي الفتــرة بيــن  2014و.2018
لهــا العديــد مــن المقــاالت العلميــة والكتــب بلغــات عــدة :الفرنســية والعربيــة واإلنجليزيــة عن
العمــران فــي مصــر ودول العالــم النامــي والحفــاظ علــى التــراث فــي دول جنــوب حــوض
البحــر المتوســط ،أه ّمهــا “  ،” La cité des morts au Caireال ّ
صــادر باللغــة الفرنســية
رجــم ونُ ِشــر باللغــة اإلنجليزيــة مــن قبــل الجامعــة األمريكيــة فــي
فــي العــام  2001والــذي تُ ِ
العــام  ،2007ويُعـ ّد المرجــع الوحيــد عالميًّــا عــن هــذا الموضــوع.
فضـ ً
ـا عــن كتــاب “رشــيد ،النشــأة ،االزدهــار ،االنحســار” ،باللغــة العربيّــة ،والــذي حرّرتــه
مــع مجموعــة مــن الباحثيــن وحصــل علــى جائــزة منظمــة المــدن والعواصــم العربيــة فــي
العــام  ،2000وكتــاب “  ” Le Caire Centre en mouvementالصــادر فــي العــام
 2012باللغتيــن الفرنســية والعربيــة عــن .IRD
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تعقيب

التنوع التايبولوجي للحدود وتداعيا ُته
ُّ
ىلع ا َ
ملشهد
جليلة القاضي

يأتــي تعقيبــي علــى المداخلــة المه ّمــة التــي تتنــاول ثالثيّــة الحــدود واإليكولوجيــا والمشــهد
فــي إطــار التنميــة المســتدامة وخصوصيّــة المــكان ،بشــكل نظــري وتطبيقي ،فــي ظروف
انعقــاد مؤتمــر األمــم المتحــدة للتغيّــر المناخــي  2021فــي دورتــه السادســة والعشــرين
فــي مدينــة غالســكو ( 21تشــرين األول/أكتوبــر 12 -تشــرين الثاني/نوفمبــر) المعــروف
ضــا باســم  ،COP26لمناقشــة قضايــا البيئــة وعلــى وجــه الخصــوص قضيــة االحتبــاس
أي ً
الحــراري وتداعياتهــا .هــذه القضيّــة أصبحــت تــؤرق جميــع الــدول ،ومــع ذلــك فشــلت
مــرةً أخــرى فــي احتــرام تعهّداتهــا باإلقــال مــن التل ـوّث البيئــي .مــا زالــت التزامــات
المنــاخ بعيــدة عــن الهــدف المنشــود أي الحـ ّد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة إلــى
حــدود  1.5درجــة مئويــة ،وهــو طمــوح يبــدو بعيــد المنــال علــى المــدى المتوســط 2050
ت يــرى بعضهــم ّ
أن تعهّــدات
وربمــا لــن يتحقــق ســوى فــي العــام  .2070وفــي وقــ ٍ
تحقيــق صافــي االنبعاثــات الصفــري تفتــح آفاقًــا لألمــل ،يــرى بعضهــم اآلخــر ّ
أن الجهــود
المبذولــة غيــر كافيــة بينمــا تَظهــر ك ّل يــوم فــي بقــاع متفرّقــة مــن العالــم أماكــنُ مه ـ ّددة
ســواء مــن جــراء تــآكل المناطــق الخضــراء التــي تمثّــل رئــة العالــم بســبب التع ّديــات
البشــريّة كمــا فــي غابــات األمــازون فــي البرازيــل ،أم حرائــق الغابــات كمــا حــدث فــي
اليونــان فــي الصيــف الماضــي ،أم تــآكل اليابســة كمــا فــي حالــة جزيــرة ســان لويــس فــي
الســنغال وســواها مــن األمثلــة التــي ال تُعـ ّد وال تُحصــى ،إذ تر ّكــز وســائل اإلعــام علــى
بعــض الحــاالت الصارخــة وتُهمــل أخــرى أكثــر خطــورة ال نعلــم عنهــا شــيئًا.
وإذا كانــت األوضــاع فــي العالــم مثيــرةً للقلــق ،فمثيلتُهــا فــي عالمنــا العربــي مثيــرةً
لألســى كمــا أشــارت الباحثــة الدكتــورة جالــه مخزومــي طبقًــا لتقاريــر األمــم المتحــدة،
خصوصًــا تداعيــات المشــاكل البيئيــة علــى صحــة المواطنيــن .كذلــك أ ّدت الحــروب
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والثــورات التــي نشــبت خــال ربــع القــرن المنصــرم فــي العــراق وســوريا وليبيــا
واليمــن إلــى تدميــر أوطــان تُع ـ ُّد مه ـدًا للحضــارات القديمــة ،كالعــراق وســوريا واليمــن
وليبيــا ،إضاف ـةً إلــى الثــورات التــي أجهضــت كليًّــا أو جزئيًّــا كمــا فــي تونــس ومصــر
والســودان ،أو الكارثــة البيئيّــة التــي تعرّضــت لهــا بيــروت .ك ّل ذلــك يجعــل الحديــث
عــن التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى التن ـوّع البيئــي نو ًعــا مــن التــرف بالنســبة إلــى
الشــعوب المكلومــة والمقهــورة ،أو ضربًــا مــن “اليوتوبيــا” بينمــا تعيــش تلــك الشــعوب
فــي حالــة مــن “الديســتوبيا” ،أي كوابيــس بيئيّــة وعمرانيّــة واجتماعيّــة مــن العســير
التنبُّــؤ بنهايتهــا.
هــذه األوضــاع ال تعنــي علــى اإلطــاق عــدم االهتمــام بتلــك القضايــا ،إذ تقــع فــي صُلــب
التنميــة بشــكل عــا ّم والمســتدامة بشــكل خــاصّ  ،والتــي نطمــح إليهــا مــن دون لفــت النظــر
إلــى أهميتهــا والعمــل علــى الحـ ّ
ـث علــى الوعــي إزاءهــا مــن خــال تأكيــد دور منظمــات
المجتمــع المدنــي فــي نشــر هــذا الوعــي المفقــود علــى أهميّتــه الكبــرى ،ومثــال لبنــان
خيــر دليــل ...بــل ربّمــا كانــت تلــك الكــوارث كلّهــا جــرس إنــذار يوقـظُ الحــكام والشــعوب
لينطلقــوا فــي إعــادة التعميــر علــى أســس ســليمة تأخــذ فــي اعتبارهــا المكـوّن البيئــي.

ربّما كانت تلك الكوارث كلّها جرس
إنذار يوقظُ الحكام والشعوب لينطلقوا في
إعادة التعمير على أسس سليمة تأخذ في
اعتبارها المك ّون البيئي
ســأر ّكز فــي تعقيبــي علــى مفهــوم الحــدود ،بشــكل خــاصّ الما ّديّــة منهــا فــي ارتباطهــا
بالمشــهد وتداعياتهــا االجتماعيّــة والثقافيّــة .وهــذا المفهــوم هــو أحــد أضــاع الثالــوث
الــذي اعتمــدت عليــه منهجيّــة البحــث ،أي الحــدود واإليكولوجيــا والمشــهد .بدايـةً نالحــظ
وجــود تفاوتــات كثيــرة تتخطّــى تلــك التــي أشــارت إليهــا الباحثــة بيــن الغــرب المتق ـ ّدم
والعالــم النامــي .فبـ ً
ـدل مــن أن تختفــي الحــدود والحواجــز تدريجيًّــا ،نجدهــا تــزداد يو ًمــا
بعــد يــوم :بيــن الــدول األوروبيــة نفســها ،وبينهــا وبيــن دول العالــم النامــي ،وبيــن دول
الوفــرة ودول النــدرة فــي المنطقــة العربيــة ،وبيــن دول الحضــارات القديمــة والــدول
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الناشــئة (األولــى فــي أفــول والثانيــة فــي انطالقــة حضاريّــة فــي مجــاالت متعــددة وعلــى
ت تهــدف
رأســها حرصهــا علــى االندمــاج فــي المنظومــة العالميّــة مــن خــال مشــروعا ٍ
إلــى الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيّــة ومــا تبقّــى لهــا مــن مواقــع أثريّــة عمرانيّــة وشــواخص
دينيّــة) ،وأخي ـرًا بيــن المدينــة األ ّم واإلقليــم وفــي داخــل المــدن نفســها.
هــذا وقــد تنوّعــت الحواجــز الماديّــة التــي أصبحــت تُش ـيَّد للحمايــة والعــزل واإلقصــاء،
وأحــدث مثــال علــى ذلــك هــو الحائــط الــذي تنــوي بولنــدا تشــييده علــى طــول الحــدود مــع
بيالروســيا (ســبعمئة كيلومتــر) لمنــع تدفّــق المهاجريــن إلــى أراضيهــا .وقبــل ذلك شـيّدت
الواليــات المتحــدة األميركيّــة حائطًــا آخــر لــم يكتمــل بعــد ،بــدأ بنــاؤه فــي العــام 2006
بطــول  1300كيلومتــر بينهــا وبيــن المكســيك .وفــي العالــم العربــي تجــدر اإلشــارة
إلــى الحائــط الــذي شـيّدته إســرائيل بــد ًءا مــن العــام  2002علــى طــول الخــط األخضــر
ليفصلهــا عــن الضفــة الغربيّــة ،والــذي تخطّــى وظيفتــه كحاجــز للفصــل العنصــري إلــى
أداة لض ـ ّم مزيــد مــن األراضــي فــي الضفــة والقــدس الشــرقيّة .كمــا أ ّدى إلــى تشــظّي
األراضــي الفلســطينيّة وغــدا عامـ ً
ـا أساس ـيًّا لتف ّســخ العالقــات األســريّة وتكديــر الحيــاة
اليوميــة للفلســطينيّين واض ًعــا قيــودًا متعــددةً علــى حركتهــم ووصولهــم إلــى الخدمــات
الحيويّــة ،ومر ِّسـ ًخا منطــق االنفصــال االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي الــذي تمارســه
دولــة االحتــال منــذ العــام  .1967المثــال اآلخــر مــن بغــداد ويخــصّ الحائــط الــذي
ُشـيِّد لفصــل المنطقــة الخضــراء المحتلــة مــن قبــل قــوات االحتــال األميركيــة فــي العــام
 2003وبقيــة المدينــة ،ويضـ ّم داخلــه الــوزارات المه ّمــة التــي أضيــف إليهــا حاليًّــا مبنــى
البرلمــان .كمــا امتــ ّد هــذا الحائــط ليشــمل الطريــق المــؤدي إلــى المطــار ،وأحيطــت
األحيــاء الســكنية داخــل بغــداد بأســوار لفصــل الســكان عــن بعضهــم طبقًــا النتماءاتهــم
الدينيّــة أو اإلثنيّــة( .مقــدم ،2011 ،وفيلــم بغــداد ،وقائــع مدينــة محصــورة داخــل حائــط،
للــوران فــان ديســتوك ولــوكاس مانجيــه .)2016 ،وبالمنطــق اإلقصائــي واالنعزالــي
نفســه تجــدر اإلشــارة إلــى مخيــم عيــن الحلــوة فــي صيــدا ،وهــي المدينــة التــي تناولتهــا
الباحثــة كمثــال لمشــروع ناجــح للحفــاظ علــى البيئــة وإتاحــة الفــراغ العــام للجميــع.
علــى مســتوى آخــر ،توجــد الحــدود الماديّــة التــي تفصــل بيــن تج ّمعــات الصفــوة وبقيــة
المدينــة؛ فإلــى جانــب انفصالهــا المكانــي فــي المــدن الصحراويّــة الجديــدة وعلــى طــول
الطــرق التــي تربــط بيــن المــدن (حالــة مصــر) ،هــي محاطــة بأســوار عاليــة ولهــا
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بوابــات يحرســها عناصــر أمــن يســمحون حص ـرًا بمــرور قاطنيهــا وزائريهــم .وهنــاك
ضــا المحــاور الســريعة والكبــاري العلويــة التــي تختــرق المــدن قاضيـةً علــى التجانــس
أي ً
العمرانــي والهويّــة البصريّــة وذاكــرة المــكان وســواها.

ث ّمة بارقة أمل تتمثّل في التجارب
اإليجابيّة للحفاظ على البيئة وتنمية
الوعي عند المواطنين والتشاركيّة بين
العديد من األطراف والحوار ّ
الخلق
جميــع تلــك األمثلــة ألشــكال الحــدود والحواجــز الماديّــة تــؤدي إلــى تغييــر ال َمشــهد
الطبيعــي أو العمرانــي مــن مواقــع أثريّــة وأنويــة المــدن التاريخيّــة وهــي األكثر هشاشـةً
ضــا للدمــار ،بــل ّ
إن بعضهــا ت ـ ّم محــوه تما ًمــا أو هــو فــي طريقــه إلــى االندثــار،
وتعر ً
مــن دون توثيــق شــامل يُذ َكــر لتوريثــه لألجيــال القادمــة بشــكل افتراضــي ،وهــو مــا
يُع ـ ّد فــي الواقــع مح ـ ًوا لذاكــرة األمــم بجميــع طبقاتهــا التــي تراكمــت عبــر العصــور
ومثّلــت شــخصيّتها العمرانيــة المتف ـرّدة والمميّــزة .ومــن اآلثــار الســلبيّة لهــذا المنهــج،
شــعور السـ ّكان باالغتــراب ومــن ثـ ّم عــدم االنتمــاء إلــى الحــي والمدينــة ومــن ثـ ّم إلــى
الوطــن .ويتعــ ّزز هــذا الشــعور أيضًــا نتيجــة تهميشــهم وعــدم إشــراكهم فــي اتخــاذ
القــرار ،مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى المباالتهــم وغيــاب وعيهــم بأهميّــة التــراث المــادي
ّ
واللمــادي والطبيعــي ،حينهــا يصبحــون عاجزيــن عــن أ ّ
ي فعــل بــل يصــل األمــر إلــى
تبريرهــم المســتم ّر للتغيّــرات التــي تطــرأ علــى محيطهــم العمرانــي والطبيعــي كنتيجــة
لهــذا العجــز .يُضــاف إلــى ذلــك تواطــؤ الســلطة والمســتثمرين والمطوّريــن العقاريّيــن،
فــي ظ ـ ّل العولمــة ،داخــل النظــم االســتبداديّة فــي عالمنــا العربــي حيــث يُتَّ َخــذ القــرار
ي مــن دون الســماح بــأ ّ
بشــكل فــرد ّ
ي ،وغيــاب الديمقراطيّــة والحــوار،
ي نقــاش مجتمعـ ّ
وتهميــش دور الجمعيّــات األهليّــة ،وتكميــم المعارضــة أو الــز ّج بهــا فــي الســجون،
ً
فضــا عــن التفاوتــات الطبقيّــة التــي تتّســع ك ّل يــوم ...هــذه كلّهــا تضــع عالمــات
اســتفهام علــى إمــكان تحقيــق أ ّ
ي تنميــة مســتدامة أو الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي
1
والطبيعــي الــذي يتعـرّض ك ّل يــوم النتهــاكات وتدميــر ممنهَــج كمــا فــي حالــة مصــر ،
أو دول أخــرى فــي المنطقــة.
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رغــم هــذه األوضــاع المثيــرة لإلحبــاط ،ث ّمــة بارقــة أمــل تتمثّــل فــي التجــارب اإليجابيّــة
للحفــاظ علــى البيئــة وتنميــة الوعــي عنــد المواطنيــن والتشــاركيّة بيــن العديــد مــن
ّ
الخــاق .هــذه التجــارب ،ورغــم محدوديّتهــا ،تبقــى ضروريّــة
األطــراف والحــوار
وجديــرة باإلشــادة والنشــر والتــداول ،وهــذا مــا فعلتــه الباحثــة مشــكورةً فــي هــذه الورقــة.

الهوامش
 -1أظهــرت دراســة حديثــة للجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة أنــه تـ ّم تدميــر مــا يــوازي  45هكتــارًا فــي
ضاحيــة هليوبوليــس نتيجــة اقتــاع األشــجار وإزالــة المناطــق الخضــراء مــن أجــل توســيع الطــرق
وإقامــة كبــاري علويــة .وقــد عانــت المــدن المصريــة كلّهــا مــن حمــات إلزالــة األشــجار منــذ العــام
 ،2014ولــم تفلــح جميــع االحتجاجــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي إيقافهــا .كمــا أ ّدى
إنشــاء طريــق الفــردوس فــي جبانــة صحــراء المماليــك إلــى إزالــة عشــرات مــن المدافــن ذات القيمــة
فــي العــام  ،2020ألعيــان مصــر ورمــوز الحركــة الوطنيــة وروّاد الفـ ّ
ـن واألدب والشــعر والمســرح.
(انظــر جليلــة القاضــي ،قصــة مدينــة األحيــاء والموتــى ،مــن أيــن جــاء هــؤالء التتــار الجــدد26 .
تموز/يوليــو  .)almnassa.com ،2020ومــن المزمــع إزالــة نحــو ثالثــة آالف مقبــرة ال تقـ ّل قيمـةً
ع ّمــا أزيــل فــي العــام الماضــي مــن بينهــا مقبــرة الملكــة فريــدة ،الزوجــة األولــى لملــك مصــر الســابق
فــاروق .ومــن الجديــر ذكــره ّ
أن مدينــة الموتــى فــي القاهــرة هــي جــزء مــن القاهــرة التاريخيــة
المسـجَّلة كتــراث عالمــي فــي العــام .1979
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محمد أيت حمزة
أســتاذ باحــث فــي جامعــة محمــد الخامــس
فــي الربــاط .حاصــل علــى شــهادة
اإلجــازة ( )1975ودبلــوم المدرســة العليــا
لألســاتذة ( ،)1976ودبلــوم الدراســات
العليــا ( )1985فالدكتــوراه ( )1999فــي
الجغرافيــة فــي جامعــة محمــد الخامــس
فــي الربــاط .امتهــنَ التدريــس والبحــث فــي الكليّــة نفســها بيــن العا َميــن  1980و ،2007ث ّم
انتُـ ِدب مديـ ًرا لمركــز الدراســات التاريخيــة والبيئيــة فــي المعهــد الملكــي للثقافــة األمازيغية
بيــن العا َميــن  2007و ،2012فمديـ ًرا لمركــز دراســات السوســيولوجيا واألنثروبولوجيــا
فــي المؤسّســة عينهــا حتــى العــام  .2016عضــو مكتــب الجمعيــة الوطنيــة للجغرافييــن
ضــا عضــو مؤ ِّســس
المغاربــة ،ثـ ّم أصبــح رئي ًســا لهــا بيــن العا َميــن  2007و .2012هــو أي ً
لمجموعــة البحــث والدراســات فــي جغرافيــة األريــاف ،ومن ِّســق وحــدة الدكتــوراه بيــن
العا َميــن  2001و ،2007وعضــو مســاهم فــي اتفاقيــات بحــث بيــن جامعــة محمــد
الخامــس وجامعــات أجنبيــة (ألمانيــة ،وفرنســية ،وهولنديــة ،وتونســية ،وجزائريــة).
عضــو المجلــس الوطنــي األعلــى للمــاء والمنــاخ ،والمجلــس الوطنــي للبيئــة ،والمجلــس
الوطنــي إلعــداد التــراب ،وخبيــر مستشــار فــي الدراســات لــدى منظمــات وطنيــة ودوليــة.
ســاهم فــي دراســات ميدانيــة عــ ّدة تهتــ ّم بتدبيــر المــوارد المائيــة ،والمــوارد الغابويــة،
ت
ت ومقــاال ٍ
والســياحة القرويــة ،والتخطيــط واإلعــداد اإلقليمــي والجهــوي .أصــدر دراســا ٍ
ع ـ ّدة فــي مجــات علميــة وطنيــة ودوليــة ،فضـ ً
ب جماعيــة.
ـا عــن كت ـ ٍ
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تعقيب

وتحديات التنمية
الحدود اإليكولوج ّية
ّ
املستدامة يف املغرب
محمد أيت حمزة

المقدّمة
تُعـ ّد مســألة التنميــة المســتدامة إحــدى اإلشــكاليّات التــي تشــغل بــال المف ّكريــن ورجــاالت
السياســة ،خصوصًــا بعــد اســتفحال التدهــور البيئــي ،وبعدمــا أصبحــت التغيّــرات
المناخيّــة واق ًعــا َمعي ًشــا يهـ ّدد حيــاة آالف البشــر بــل المالييــن منهــم ،ليــس داخــل البلــدان
ضــا فــي البلــدان الصناعيّــة المتقدمــة.
الناميــة فحســب بــل أي ً
بنــا ًء عليــه ،تُعــ ُّد الكلمــة التــي ألقتهــا الدكتــورة جالــه مخزومــي فــي المؤتمــر الرابــع
للمجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة مفتا ًحــا مــن مفاتيــح العلــم النافــع الــذي ال يســعى
فقــط إلــى بنــاء النظريّــات أو مناجــاة العواطــف ،بــل إلــى المســاهمة فــي تفعيــل مفاتيــح
البحــث لتكــون فــي خدمــة التنميــة البشــريّة بأبعادهــا المختلفــة؛ ففــي كلمتهــا دعمــت
مخزومــي عرضهــا بنمــاذج مــن واقــع بلــدان عربيــة تشــكو مــن ســوء تدبيــر بيئتهــا،
رغــم تبايــن ظروفهــا الجغرافيّــة والسياس ـيّة .وإســها ًما منــي فــي إغنــاء النقــاش ،أو ّد أن
أو ّســع دائــرة النقــاش بالحديــث عــن األبعــاد اإليكولوجيّــة فــي المغــرب ،ودور القــرارات
السياس ـيّة الختبــار مفهو َمــي الحــدود وال َمشــهد وقــدرة صمودهمــا فــي مياديــن مختلفــة.

اإلطار اإليكولوجي العام للمغرب
بعــد اإلخفاقــات الكثيــرة التــي عرفهــا النمــوذج التنمــوي القطاعــي ،اقترحــت األجهــزة
األمميّــة المتخصّصــة مفهــوم الحــدود اإليكولوجيّــة لشــموليّة التفاعــات التــي تشــهدها
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المنظومــة ،إذ يــؤدي إجهــاد هــذه الحــدود وتجاوزهــا إلــى كــوارث واختــاالت ،مــن
شــبيه التغيّــرات المناخيّــة الحاليّــة .واعتبــرت ّ
أن التد ّخــات البشــريّة ال ُمثلــى يجــب أن
تتفــادى تجــاوز تلــك الحــدودّ ،
وإل عرّضــت األرض ومــن عليهــا لكــوارث يصعــب
أن التاريــخ أثبــت ّ
التح ّكــم فــي مداهــا ونتائجهــاّ .إل ّ
س ـ ّمي باإليكوميــن
أن حــدود مــا ُ
تطــور اإلنســانّ ،
وأن نظريّــة الحتميّــة
( )écoumèneتتمــ ّدد وتنكمــش حســب
ُّ
الجغرافيّــة التــي تفــرض انضبــاط الســلوك اإلنســاني للطبيعــة ،قــد تـ ّم تجاوزهــا بالنظر
إلــى قــدرة هــذا األخيــر علــى االبتــكار والتكيُّــف ،ســواء علــى مســتوى التكنولوجيــا
أم الســلوكيّات ،لتجــا ُوز الصدمــات واالختــاالت التــي تفرضهــا قـوّة الطبيعــة .معنــى
ذلــك ّ
أن حلحلــة الحــدود اإليكولوجيّــة أمـ ٌر وارد ،وإن كانــت مراعــاة الحــدود القصــوى
أم ـرًا ضروريًّــا لضمــان االســتدامة الشــاملة.
يُعـ ّد هــذا الجــدال العلمــي مؤشـرًا صحيًّــا فــي حـ ّد ذاتــه ألنــه ينـ ّم عــن الوعــي بوجــود
الشــيء وضــرورة البحــث عــن البدائــل لتفــادي الهفــوات التــي قــد يُحدثهــا الفعــل
البشــري ،حتــى يســتديم التعامــل الرحيــم بيــن الطبيعــة واإلنســان ،وهــو األمــر الــذي
ســنحاول الوقــوف عنــده ،انطالقًــا مــن أمثلــة مأخــوذة مــن المغــرب.

الحدود اإليكولوجيّة والصدمة االستعماريّة
يشــغل المغــرب موق ًعــا اســتراتيجيًّا فــي أقصــى شــمال غربــي إفريقيــا ،عنــد مقــرن
البحــر األبيــض المتوســط والمحيــط األطلســي ،وهــو مــن البلــدان الناميــة التــي
تعــرف نم ـ ًّوا ديموغرافيًّــا مطّــردًا ،حيــث انتقــل عــدد ســكانه مــن  11مليــون نســمة
فــي العــام  1960إلــى حوالــى  37.27مليــون نســمة فــي العــام  ،2021أي بكثافــة
مع ّدلهــا  81.4نســمة/كلم .²يتكــ ّدس أزيَــد مــن  90فــي المئــة فــوق أقــ ّل مــن 10
فــي المئــة مــن المســاحة اإلجماليّــة ،شــمال خــطّ وجدة/أكاديــر ،بســبب تمر ُكــز أهــم
التســاقطات فــي هــذا النطــاق.
أفضــى تر ُّكــز األمطــار هــذا ،بيــن الشــواطئ الشــماليّة وقمــم سالســل األطلــس ،إلــى
تر ُّكــز الشــبكة المائيّــة واألراضــي القابلــة للزراعــة .كمــا أتــاح االنفتــا ُح علــى البحــر
صــا بعــد انتقــال ثقــل الطــرق التجاريّــة
إقامــة موانــئ ومــدن صناعيّة/تجاريّــة ،خصو ً
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العابــرة للصحــاري مــن الداخــل نحــو الشــواطئ خــال القــرن الســادس عشــر .أ ّدى
ذلــك إلــى احتمــاء الســكان بالشــواطئ ،حيــث تتوفّــر األراضــي والميــاه الضروريّــة
للزراعــة والغراســة ،بينمــا تتالشــى الكثافــات علــى الســهول التــي ته ّددهــا الفيضانــات
(ســهل الغــرب) والهضــاب العليــا التــي ال يســمح شـ ّح التســاقطات باســتغاللها مــن دون
اللجــوء إلــى الــريّ.

ورث المغرب بعد االستقالل إرثًا
إيكولوجيًّا ً
ثقيل ،تميّز باختالل كبير بين
نم ّو سكان ّي سريع وتمر ُكز جلّهم في
المدن الشاطئية الكبرى
أمــا المجــاالت المنفتحــة علــى المؤثــرات الصحراويّــة التــي تمثّــل الجــزء األكبــر
مــن البــاد ،وباســتثناء الواحــات وقعــور األوديــة حيــث تتر ّكــز معالــم الحيــاة ،فيق ـ ّل
غطاؤهــا النباتــي ليتــرك المجــال للتربيــة الواســعة للماشــية ،ال سـيّما منهــا التــي تتح ّمل
العطــش أو التــي تُســتخدَم فــي التجــارة العابــرة للصحــراء .مجــا ٌل صحــراو ّ
ي تغيــب
فيــه الزراعــات ّإل مــا كان مــن بعــض الفجــوات المرتبطــة بوفــرة الميــاه األرتوازيّــة
التــي تســمح نســبة ملوحتهــا باالســتغالل ،وقــد عرفــت هــذه المســارات التجاريّــة
تراج ًعــا مهـ ً
ـول بعــد اســتقرار البرتغاليّيــن علــى الشــواطئ وإقامــة المرافــئ التجاريّــة.
خــال القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ،وبالنظــر إلــى موقعــه
االســتراتيجي ،احت ـ ّد التنافــس االســتعماري علــى المغــرب بيــن القــوى االقتصاديّــة،
آنــذاك (إنجلتــرا ،وفرنســا ،وإســبانيا ،والبرتغــال ،ث ـ ّم ألمانيــا وإيطاليــا) بعــد معاهــدة
مدريــد فــي العــام  ،1880ومؤتمــر برليــن فــي العا َميــن  ،1885-1884والــذي انتهــى
بتقســيم إفريقيــا إلــى مناطــق نفــوذ بيــن الــدول المســتع ِمرة؛ وقــد عــ ّززت فرنســا
موقعهــا بموجــب مؤتمــر الجزيــرة الخضــراء فــي العــام  ،1906ففرضــت معاهــدة
الحمايــة علــى المغــرب فــي العــام .1912
هكــذا ،وحتــى قبــل أن تبســط نظــام الحمايــة علــى المغــرب بأكملــه ،ســمحت فرنســا
لنفســها باالســتيالء علــى وســائل اإلنتــاج الفالحــي ،وهيّــأت لذلــك الظــروف الالزمــة،
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إذ أصــدرت ثالثــة ظهائــر 1حــول ملكيّــة المــاء ،والغطــاء الغابــوي ونظــم اســتغالل
األراضــي الرعويّــة ،مــا ســاهم فــي خلخلــة المنظومــة االقتصاديّــة السوســيومجاليّة
القائمــة (.)Bouderbala, 1969, 145
• فــي  1تموز/يوليــو  1914صــدر ظهيــر بموجبــه أصبــح مجمــوع المجــاري المائيــة
الســطحيّة والباطنيّــة وك ّل المســطّحات ملـ ًكا للدولــة ،خالفًــا لمــا كان ســائدًا فــي الســابق
حيــث يخضــع نظــام اســتغالل المــاء للعــرف العشــائري والشــريعة اإلســاميّة؛ أي
إعطــاء األولويّــة لســكان العاليــة علــى قاطنــي الســافلة ،واالســتناد إلــى الشــريعة
اإلســاميّة القائمــة علــى الملكيّــة المشــاعة للمــاء .وقــد ز ّكــى المش ـرّع المغربــي بعــد
االســتقالل هــذه الوضعيّــة بموجــب قانــون .10-95
• فــي  10تشــرين األول/أكتوبــر  1917و 4آذار/مــارس  1925صــدر ظهيــران
بموجبهمــا بســطت الحمايــة ســيطرتها علــى األراضــي الغابويّــة ،وأدمجتهــا ضمــن
ممتلــكات الدولــة ،حيــث ال يُســمح لألهالــي المجاوريــن للغابــة ســوى بح ـ ّ
ق االنتفــاع
ـوض أمــر تطبيــق هــذه القوانيــن إلــى إدارة
(الرعــي وجمــع األخشــاب الميتــة) .بينمــا فُـ ِّ
خا ّ
صــة بالملــك الغابــوي تحــت اســم إدارة الميــاه والغابــات.2
• بموجــب ظهيــر  27نيســان/أبريل  1919أضحــت أراضــي الجمــوع 3تحــت وصايــة
وزارة الداخليــة ،وتق ـ ّدر بـــ 12مليــون هكتــار أي مــا يعــادل ثلــث األراضــي القابلــة
لالســتغالل بالزراعــة والرعــي ،وتهـ ّم هــذه األراضــي حوالــى  4631عشــيرة (قبيلــة)
فيهــا  2.5مليــون منتفــع.
فــي الســياق نفســه ،وبعدمــا بســط المع ّمــر ســيادته علــى عوامــل اإلنتــاج (المــاء
واألرض والغابــة) تــ ّم تفويــت مليــون هكتــار مــن األراضــي الزراعيّــة علــى
المع ّمريــن (االســتعمار الرســمي) بينمــا ت ـ ّم االســتحواذ علــى  900000هكتــار عــن
طريــق االســتعمار الخــاصّ (الشــراء) ( .)Gadille, 1955 ; 1957ولتثميــن هــذه
األراضــي ،عمــل المع ّمــر علــى تدشــين أوراش لبنــاء ســدود كبــرى وتنظيــم الــر ّ
ي
وإدخــال تقنيــات زراعيّــة عصريّــة ،ســواء علــى مســتوى الــري والحــرث أم إنتــاج
مزروعــات جديــدة تلبّــي حاجيّــات األســواق األوروبيّــة التــي أصبحــت تشــكو مــن
الخَ صــاص بعــد الحــرب.
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ـادر رزقهــم
أســفرت هــذه التد ّخــات العنيفــة عــن حرمــان العديــد مــن األهالــي مصـ َ
(المــاء ،واألرض ،والغابــة) ،مــا دفــع بحشــود مــن السـ ّكان إلــى مغــادرة قراهــم ليعملوا
كأُجــراء فالحيــن داخــل مــزارع المع ّمريــن أو كع ّمــال فــي المــدن الناشــئة.

بعد اإلخفاقات الكثيرة التي عرفها
النموذج التنموي القطاعي ،اقترحت
األجهزة األمميّة المتخصّصة مفهوم
الحدود اإليكولوجيّة لشموليّة التفاعالت
التي تشهدها المنظومة
ضــا إلــى ظهــور دوائــر فالحيّــة عصريّــة فــي الســهول األطلسـيّة المســقيّة
أ ّدى ذلــك أي ً
(تادلــة ،ودكالــة ،والغــرب ،والحــوز ،وســايس ،وســوس) حيــث ت ـ ّم تجــاوز الحــدود
اإليكولوجيّــة التقليديّــة ،باالعتمــاد علــى تقنيّــات فالحيّــة حديثــة ،ومنتوجــات تســويقيّة
تلبّــي حاجيّــات األســواق الخارجيّــة .أفضــى ذلــك إلــى ازدواجيــة القطــاع الفالحــي
وخلــق تبعيّــة مزدوجــة ،أضحــى المغــرب بموجبهــا ُمصــ ّدرًا للمــواد الفالحيّــة
تحــو ٌل ظهــرت معالمــه علــى
كالحوامــض والبوا ِكــر 4و ُمســتوردًا للحبــوب ،وهــو
ُّ
المشــاهد الزراعيــة.

الحدود اإليكولوجيّة ومسألة التنمية بعد االستقالل
ورث المغــرب بعــد االســتقالل إرثًــا إيكولوجيًّــا ثقيـ ً
ـا ،تميّــز باختــال كبيــر بيــن نمـ ّو
ي ســريع وتمر ُكــز جلّهــم فــي المــدن الشــاطئية الكبــرى ،5مــا تطلّــب تعبئــة كثيفــة
ســكان ّ
للمــوارد ضمانًــا لألمــن الغذائــي واالجتماعــي ،وتوفيــرًا للعمــل والصحّــة والتربيــة
ـع انفتــح علــى االســتهالك واألســواق العالميــة .كمــا
والرفــاه ،وتلبي ـةً لحاجيّــات مجتمـ ٍ
تطلّــب االقتصــاد الناشــئ توفيــر الضروريّــات مــن مصــادر الطاقــة والمــواد المصنّعة،
وتعزيــز القــدرة الشــرائيّة للســكان .ولضمــان ذلــك ،عملــت الدولــة علــى رأســمالة
اإلرث الكولونيالــي ال بــل عــززت توجّهاتــه ،إذ جنّــدت جميــع الطاقــات لتجعــل مــن
البــاد دول ـةً ذات اقتصــاد حديــث يقــوم علــى:
73

 تعزيــز مكانــة الفالحــة التســويقيّة لدعــم الصــادرات وتعزيــز المداخيــل مــن العملــةالصعبــة.
 خلــق فــرص عمــل مســتقرّة لمجابهــة حاجيّــات الســكان المتزايــدة والرفــع مــنقدراتهــم.
 تعزيز العرض المغربي في األسواق السياحيّة العالميّة الستدرار العملة الصعبة. تقويــة الصناعــة وتنويعهــا (دعــم الصناعــات الفالحيّــة والتركيبيّــة والكيميائيّــة،وإدمــاج الصناعــات اإللكترونيّــة).

للحدود اإليكولوجية دو ٌر في تحديد
معالم ال َمشاهد الجغرافيّة من دون
أن ينفي ذلك ّ
أن لإلنسان قدرةً على
تصحيح األوضاع وتوجيهها
هكــذا ،ومــن دون مراعــاة الحــدود اإليكولوجيّــة الطبيعيّــة ،خطّــط المغــرب لبرنامــج
طمــوح يــروم إصــاح مليــون هكتــار مــن األراضــي الفالحيّــة وســقيها ،عبــر بنــاء
أكثــر مــن  148سـ ًّدا كبيـرًا و 200ســد تلــي ،6فــي حيــن لــم يكــن يتجــاوز عدد المنشــآت
الموروثــة عــن فتــرة الحمايــة  11سـ ًّدا ،وهــو مــا رفــع كميّــة المخــزون المائــي القابــل
لالســتغالل إلــى أكثــر مــن  18.5مليــار متــر مكعــب فــي الســنة .ودع ًمــا لهــذا المجهــود
وبعــد تراجُــع التســاقطات ،اســتُغلّت الفرشــات المائيّــة ،باالعتمــاد علــى الطاقــة
األحفوريّــة والطاقــة الشمسـيّة والريحيّــة ،7مــا م ّكــن مــن إضافــة مخــزون مؤ ّكــد للميــاه
الجوفيّــة قــدره حوالــى  3.9مليــارات متــر مكعــب ،أي  20فــي المئــة مــن االحتياطــي
العــام ( 130فرشــة منهــا  32عميقــة و 98ســطحيّة) .مــن شــأن ذلــك أن يضمــن قرابــة
700م ³لــك ّل شــخص فــي الســنة ،فــي حيــن قُ ـدِّرت هــذه العتبــة بـ1700م/³شــخص/
ســنة ،خــال نهايــة الســتينيّات مــن القــرن الماضــي ،مــا يز ّكــي مســتوى اإلجهــاد الــذي
ـارس ،وينبــئ بالتو ّجــه نحــو وضعيّــة كارثيّــة
مــورس علــى هــذه المــوارد ومــا زال يُمـ َ
(.)Belamari F. 2006
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وُجِّ هــت هــذه المــوارد نحــو الــر ّ
ي وتلبيــة حاجيّــات الســكان والماشــية والصناعــة،
إضافـةً إلــى الســياحة التــي أضحــت قطا ًعــا ذا أولويّــة فــي اقتصــاد البالد منــذ منتصف
الســتينيّات مــن القــرن الماضــي .وقــد م ّكــن ذلــك مــن تمديــد رقعــة مناطــق االســتغالل
نحــو مجــاالت ظلّــت إلــى حــ ّد اآلن تُســت َغ ّل بشــكل رحيــم ،مثــل المناطــق الجبليــة
التــي انتشــرت فيهــا مغــارسُ الورديّــات وزراعــة البطاطــس والزعفــران وإنتــاج
اللحــوم بطرائــق كثيفــة .كمــا انشــرت الزراعــات فــي اتجــاه المجــاالت الصحراويّــة
ً
مثــا ،والبطيــخ األحمــر واألصفــر فــي واحتَــي
القاحلــة ،كالطماطــم فــي الداخلــة
تافاللــت ودرعــة ومنطقــة وادي النــون ،بالنّظــر إلــى الظــروف المناخيّــة واإلمكانيّــات
التــي يوفّرهــا االعتمــاد علــى تقنيّــات الســقي الحديثــة (الض ـ ّخ والتقطيــر) ،وإن كان
معظــم المســتثمرين هــم مــن غيــر المحليّيــن ،وهــو مــا زاد مــن اإلخــال بالتوازنــات
اإلقليميّــة اله ّشــة أصـ ً
ـا.

الحدود اإليكولوجيّة وأزمة التنمية المستدامة
يســتطع المغــرب االنفــات مــن االختــاالت المناخيّــة التــي
كباقــي الــدول ،لــم
ِ
يشــهدها العالــم ،إذ سـ ّجل عجـ ًزا فــي التســاقطات قُـدِّر بمــا بيــن  30و 44فــي المئــة
صــا فــي المحطّــات الجنوبيّــة ،فــي وقــت قُـدِّرت نســبة
خــال العقــود األخيــرة خصو ً
تزايــد اســتهالك الميــاه بـــ 43.4فــي المئــة بيــن العا َميــن  2014وDaoud( 2030
 ).D., 2014هــذا الواقــع دفــع بالعجــز ليبلــغ  2.3مليــار م ³فــي أفــق العــام 2030
( ،)El Ajhar et al, 2018وســيزداد التنافــس بيــن المــدن والبــوادي وبيــن
ت شـ ّحت
االســتعماالت (فالحــة ،وصناعــة ،وســياحة ،واســتهالك منزلــي )8فــي وقـ ٍ
األمطــار بنســبة تثيــر الدهشــة ،وازداد تلويــث الفرشــات والمســطّحات المائيّــة بفعــل
المقذوفــات مــن المــواد الكيميائيّــة المســتع َملة فــي الصناعــات وفــي الفالحــة ،وهــو
ـداب مجلــس أعلــى للمــاء ووضـ َع سياسـ ٍة أُسـنِ َد تطبيقهــا إلــى مؤسّســات
مــا فــرض انتـ َ
عليــا ،ترمــي إلــى:
• تحويــل ميــاه بعــض األحــواض التــي تعــرف فائضًــا فــي النطــاق الشــمالي مــن
المملكــة نحــو وســطها (مــن أحــواض ســبو ،وأبــي رقــراق ،وأ ّم الربيــع نحــو الــدار
البيضــاء ،ودكالــة والحــوز).
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• معالجــة الميــاه العديمــة التــي تلفظهــا المــدن الكبــرى وإعطائهــا حيــاةً جديــدة بعــد
إعــادة تدويرهــا مــن خــال أكثــر مــن  38محطــة تُق ـ َّدر ســعتُها بـــ 160000م/³يــوم.
• وضــع برنامــج طمــوح لتحليــة ميــاه البحــر (قانــون المــاء  36-15آب/أغســطس
 )2016وتغذيــة الفرشــات الباطنيّــة المتضــرّرة ،حيــث تــ ّم إلــى حــ ّد اآلن تشــغيل
محطــات ع ـ ّدة فــي ك ّل مــن الحســيمة ،والعيــون ،وشــتوكة/أكادير ،والجديدة/الجــرف
لصفــر ،وبذلــك دخــل المغــرب مرحلــة جديــدة فــي ميــدان تدبيــر المــاء.
• العمــل علــى تغييــر ســلوكيّات الســكان بتحفيزهــم علــى اقتصــاد المــاء بتطبيــق تقنيّات
حديثــة فــي الــري وتحســين مردوديّــة شــبكة التوصيــل والتوزيع.
• تطبيــق سياســة التســعيرة المتدرّجــة حســب عتبــات االســتهالك لتفــادي المســاس
بأســلوب حيــاة الطبقــات الفقيــرة.
أخلــص إلــى القــولّ ،
إن للحــدود اإليكولوجيــة دورًا فــي تحديــد معالــم ال َمشــاهد
الجغرافيّــة ،مــن دون أن ينفــي ذلــك ّ
أن لإلنســان قــدرةً علــى تصحيــح األوضــاع
وتوجيههــا إذا مــا توفــرت اإلرادة واإلمكانيّــات.

الخاتمة
دأب بعــض الباحثيــن منــذ أم ـ ٍد بعيــد علــى االنتصــار للحتميّــة الطبيعيّــة بخصــوص
تحديــد ســلوكيّات اإلنســان وأنشــطته ،بينمــا انتصــر آخــرون لتفســير تبايُــن أنمــاط
العيــش بمحــاوالت التكيُّــف التــي يُبديهــا بنــو البشــر كلّمــا اشــت ّدت بهــم الحــال .وذهــب
بعضهــم اآلخــر إلــى تغليــب الثقــة فــي قــدرة اإلنســان علــى اإلتيــان بالحلــول المناســبة
عندمــا تشــت ّد بــه األزمــات.
وقــد تبيّــن مــن خــال مــا ُذ ِكــر أعــاهّ ،
أن للحــدود اإليكولوجيّــة دورًا حاس ـ ًما علــى
مســتوى مــا تُوفّــره مــن المؤهّــات ومــا تســاهم بــه تيســيرًا لالســتغالل االقتصــادي فــي
أن ُ
ظــروف ُمثلــىّ ،إل ّ
شـ ّح المؤهّــات ومــا يسـبّبه مــن إكراهــات قــد ال يعنــي النهايــة،
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بــل يمكــن أن يفضــي إلــى شــحذ العزائــم وتجنيــد الطاقــات بحثًــا عــن البدائــل عنــد
الضــرورة رغــم مــا يترتّبــه ذلــك مــن تكلفــة.

الهوامش
 -1فــي المغــرب ،تُطلــق كلمــة “ظهيــر” علــى القوانيــن الرســميّة التــي تُصدرهــا الدولــة.
وتُج َمــع كلمــة “ظهيــر” علــى صيغــة “ظهائــر”.
 -2بموجــب قانــون ســنة  ،1976سُــمح للجماعــات المحليّــة باســتغالل الريــع الغابــوي،
شــريطة اســتثمار  20فــي المئــة مــن المداخيــل فــي تطويــر اإلنتــاج.
ضــا
 -3تُق ـ ّدر مســاحة أراضــي الجمــوع فــي المغــرب بحوالــى  15مليــون هكتــار ،وتس ـ ّمى أي ً
أراضــي ســالية .وينــوب عــن الســكان فــي تدبيرهــا ك ّل مــن وزارة الداخليــة ونــواب أراضــي
الجمــوع .وتُســت َغلّ ،باإلضافــة إلــى الرعــي ،فــي بعــض الزراعــات عــن طريــق الكــراء لألمــد
الطويــل أو المتوســط.
ضر التي تُجنى بصفة مبكرة.
 -4تطلَق كلمة “البواكر” على ال ُخ َ
 -5انتقــل عــدد الســكان مــن  11.6مليونًــا فــي العــام  1960إلــى حوالــى  33.4مليونًــا فــي
العــام  ،1914فــي حيــن انتقلــت نســبة الســكان الحضرييــن مــن  29.1فــي المئــة فــي العــام
 1960إلــى  51.4فــي المئــة فــي العــام  ،1994وإلــى أكثــر مــن  60.4فــي المئــة فــي العــام
 ،2014مــا تس ـبّب فــي نمــو الحاجيّــات الديمغرافيّــة وتنوّعهــا.
أن ســدودًا أخــرى بُر ِمجــت خــال العشــريّة المقبلــة ،فـ ّ
 -6رغــم ّ
ـإن كميّــة المياه القابلــة للتخزين
ً
ً
واالســتعمال قــد ال تعــرف تغيّــرًا إيجابيّــا ملحوظــا بالنظــر إلــى تراجُــع كميــة التســاقطات
وارتفــاع نســبة توحُّ ــل الســدود (.)Belamari F, 2006
 -7بالنظــر إلــى موقعــه الجغرافــي ،تم ّكــن المغــرب مــن اســتغالل عــد ٍد وافــر مــن الحقــول
إلنتــاج الطاقــة الشمســيّة (ورزازات ،والعيــون ،وبوجــدور )...والطاقــة الريحيّــة (محطــة
بوجــدور ،والريــف الغربــي.)...
 -8شــرع المغــرب منــذ العــام  1995فــي برنامــج لتعميــم تزويــد ســاكنة األريــاف بالمــاء
الشــروب ( ،)PAGERحيــث بلغــت نســبة التغطيــة فــي العــام  96 ،2016فــي المئــة (www.
.)pncl.gov.ma.fr
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آالء الشهابي
محاضــرة فــي االقتصــاد فــي
أســتاذة
ِ
كليّــة لنــدن الجامعيّــة .شــغلت منصــب
نائبــة مديــر معهــد االزدهــار العالمــي
فــي كليّــة لنــدن الجامعيّــة بيــن العا َميْــن
 2018و.2021
باحثــة متعــ ّددة التخ ّ
صصــات ،تعمــل
علــى طرائــق التفكيــر البديلــة حــول التنميــة فــي الشــرق األوســط كجــز ٍء مــن ثالثــة
مشــروعات بحثيّــة دوليّــة مم َّولــة مــن مؤسّســة األبحــاث واالبتــكار فــي المملكــة
المتحــدة ( )UKRIو Leverhulme Trustومجلــس أبحــاث التكنولوجيــا الحيويّــة
والعلــوم البيولوجيّــة (.)BBSRC
تشــمل اهتماماتهــا البحثيّــة ثالثــة مجــاالت رئيســيّة :الطاقــة ،واألرض والعدالــة
االجتماعيّــة فــي الشــرق األوســط ،ودراســات الخليــج النقديّــة باعتبارهــا باحثــة
بحرينيّــة فــي المنفــى.

80

تعقيب

الحد من
أسلحة البناء الشامل :كيف ّية
ّ
مدمرة
املدينة كآلة سياس ّية واقتصاد ّية ِّ
لإلنسان والبيئة
آالء الشهابي

قـ ُ
ـرأت ورقــة الدكتــورة جالــه مخزومــي فــي الوقــت الــذي ينعقــد مؤتمــر األمــم المتحــدة
للتغيّــر المناخــي فــي دورتــه السادســة والعشــرين وأنــا أتســاءل عــن ســبب عــدم تفا ُعــل
ـكل إيجابــي مــع السياســات واالحتجاجــات المتعلقــة بتغيُّــر المنــاخ
العالــم العربــي بشـ ٍ
علــى المســتوى العالمــي .وإن ُكنّــا قــد بدأنــا نالحــظ تغيُّر الســرديّات العامــة ذات الصلة
بركــب مشــجّعي “االقتصــاد األخضــر” والتــزام دول مثــل
مــع لحــاق الحكومــات َ
المملكــة العربيّــة الســعوديّة بتحقيــق هــدف صافــي االنبعاثــات الكربونيّــة الصفريّــة،
تصــورًا
خــال مــن الكربــون ونبنــي
مســتقبل
لمــاذا يصعــب علينــا أن نصبــو إلــى
ُّ
ٍ
ٍ
بمســتقبل مــن شــأنه تحريــر البشــر وضمــان بقــاء البيئــة الطبيعيّــة فــي المنطقــة؟
هــل نحــن قــادرون علــى بنــاء مــدن تر ِّكــز علــى العدالــة االجتماعيّــة واالســتدامة
البيئيّــة وازدهــار اإلنســان؟ لمــاذا تُ َعــ ّد هــذه األســئلة “الكوكبيّــة” ملحّــة للغايــة فــي
أجــزاء أخــرى مــن العالــم ،فــي حيــن يتـ ّم تناولهــا بازدواجيّــة فــي الخطابــات الشــعبيّة
وخطابــات الدولــة فــي منطقتنــا؟ هــل يرتبــط ذلــك بدرجــة الوعــي؟ فــي الواقــع ،تُع ـ ّد
صياغــة المناهــج والخطــط التربويّــة المتّصلــة بحالــة الطــوارئ المناخيّــة قليلــةْ ،
إن لــم
ت عــن بعــض
تكــن معدومــة ،فــي المــدارس والجامعــات العربيّــةّ ،إل أننــا نلقــى إجابــا ٍ
هــذه األســئلة الكبيــرة فــي خالصــة كلمــة مخزومــي.
تغــوصُ ورقــة مخزومــي فــي تفاصيــل الســلطة والمدينــة علــى نطــاق واســع .وهــي
توضــح لنــا كيــف ّ
أن المســاحات الحضريّــة أصبحــت تعبّــر عــن الحداثــة فــي تركيزهــا
علــى النم ـ ّو والتوســعة المســتمرّة ومــا يلــي ذلــك مــن تجريــد وتهجيــر ودمــار (دمــار
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التــراث والبيئــة ونمــط الحيــاة التقليديّــة) .كمــا أنهــا تحثّنــا علــى فهــم الرابــط بيــن
أشــكال التدهــور البيئــي فــي المــدن وانعــدام المســاواة والعدالــة االجتماعيّــة .وتُظ ِهــر
لنــا مــن خــال األمثلــة الثالثــة التــي تق ّدمهــا ّ
أن المشــكالت ال تقتصــر علــى المنطقــة
ت مجحفــة تنطــوي علــى االقتــاع
أو تكمــن فــي بلــدان معيّنــة .وعليــه ،نشــهد عمليّــا ٍ
والتكديــس مــن خــال “التراكــم بالتجريد”/ســلب الحيــازة ( )Harvey, Davidحيــث
يشـ ّ
ت ذات قيمــة عاليــة فــي المدينــة (مثــل
ق المطـوّرون الجــدد طريقهــم عبــر مســاحا ٍ
موقــع الداليــة علــى ســاحل بيــروت ،والقضــاء علــى الحــزام األخضــر فــي أربيــل)
ســعيًا وراء األراضــي ألغــراض التطويــر وتشــييد أبنيــة جديــدة .ومنــذ الطفــرة النفطيّة
صــا) النمــوذج المرغــوب
فــي الســبعينيّات أصبحــت مــدن الخليــج (ومدينــة دبــي خصو ً
للتو ُّســع العقــاري األفقــي والعمــودي .ولكـ ْ
ـن ،مــع ّ
أن أو ُجــه التفــاوت فــي هــذه المــدن
قــد تختلــف مــن حيــث الشــكل أو النطــاق ،إال أنهــا تســلّط الضــوء مــن ناحي ـ ٍة علــى
أشــكال اإلجحــاف البنيــوي مــن صنــع اإلنســان ،القائــم منــذ أمـ ٍد طويــل (اإلنســان مقابل
البيئــة) ،ومــن ناحيــ ٍة أخــرى علــى السياســات النيوليبراليّــة العدوانيّــة التــي تؤجّــج
عمليّــة التوسّــع العقــاري البغيضــة التــي تُجــرّد الفقــراء مــن ممتلكاتهــم وتطمــس
التــراث والثقافــة وتد ّمــر البيئــة.

الروابط عبر الوطنيّة والعولمة
رغــم ّ
أن مخزومــي توضــح العالقــة بيــن حــاالت النــزوح المحليّــة والدمــار البيئــي،
إال أننــي أو ّد توســيع نطــاق تحليلهــا ليشــمل الروابــط العالميّــة وعبــر الوطنيّــة ،مــع
إضافــة ملحوظــة بســيطة حــول كيفيّــة قيــام اقتصاديّــات الوقــود األحفــوري برســم
مالمــح المــدن العربيّــة .لقــد طبــ َع االقتصــاد السياســي المرتبــط بعائــدات النفــط
االقتصــادات اإلقليميّــة والتوسُّــع العقــاري فــي المــدن العربيّــة (،)Hanieh 2018
وتق ـ ّدم مخزومــي أمثل ـةً عــن بيــروت وصيــدا وأربيــل باعتبارهــا مدنًــا تش ـ ّكلت بفعــل
االســتثمارات الخليجيّــة الضخمــة وسياســة االنتــزاع المتمثّلــة فــي خســارة الســواحل
الطبيعيّــة واألحزمــة الخضــراء والميــاه النظيفــة .فــي هــذا الســياق ،تجــدر اإلشــارة
إلــى ّ
ت
أن درجــة ســميّة الهــواء والبحــر وميــاه الشــرب فــي لبنــان قــد بلغــت مســتويا ٍ
خطيــرة خــال العقــد المنصــرم ،حيــث تسـرّبت إلــى الطعــام وسـ ّممت األجســاد .وفــي
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حيــن كانــت بيــروت وبيئتهــا ذات الطابــع العالمــي تُلقّبــان يو ًمــا بسويســرا الشــرق ،فـ ّ
ـإن
ـح آدم هنيــة ،شـ ّكلت العقــارات
دبــي اليــوم تمثّــل الخيــال الحضــري الجديــد .فكمــا أوضـ َ
أرضيّــة ناشــئة حيــث ت ّمت/تت ـ ّم إعــادة تدويــر فائــض الثــروة النفطيّــة الخليجيّــة فــي
المنطقــة .وعليــه ،أعــاد اســتثمار رؤوس األمــوال النفطيّــة فــي التنميــة الحضريّــة
للمــدن العربيّــة المختلفــة تشــكيل هــذه المــدن ورســم مالمحهــا .ففــي بيــروت ،تُ َعــ ّد
ت لــرأس المــال الخليجــي.
األبــراج الضخمــة والمنتجعــات الفندقيّــة الفاخــرة مســتودعا ٍ
وتش ـ ّكل هــذه المبانــي نصــف الفارغــة ،شــأنها شــأن مبنــى شــارد فــي لنــدن ،أصنا ًمــا
مكلفــة حيــث ّ
ت منتِجــة .مــن هنــا،
إن رأس المــال المرصــود لبنائهــا ال يولّــد مخرجــا ٍ
أضحــت العقــارات أرضيّــة تمرّديّــة للتخطيــط العمرانــي الثــأري؛ فهــي تقــود نمــوذج
نمــو اقتصــادي قصيــر المــدى وغيــر قابــل لالســتدامة.

الحاجة إلى نماذج اقتصاديّة جديدة للتنمية الحضريّة
والتخطيط العمراني
لــم يعــد يكفــي مجـرّد نقــد نمــاذج النمــو االقتصــادي الرأســماليّة التــي رســمت مالمــح
المــدن .فــإذا أردنــا إعــادة تشــكيل مدننــا ،يتعيّــن علينــا المســاهمة فــي البحــوث
والنقاشــات والتجــارب التــي تســعى إلــى بنــاء نمــاذج اقتصاديّــة بديلــة؛ فــي الســنوات
العشــر األخيــرة ،ومــع تزايــد المخــاوف الشــديدة حــول التغيُّــر المناخــي ومســتقبل
كوكــب األرض ،تطــ َّور الفكــر االقتصــادي فــي طــرح نظريّــات تســعى إمــا إلــى
تطويــر نظــام الرأســماليّة وإمــا إلــى اســتبداله بنظريّــات فــي مجــال “االقتصــاد
البيئــي” ،و“اقتصاديّــات مــا بعــد النم ـوّ” ،و“ترا ُجــع النم ـوّ” .هــذه النظريــات كلُّهــا
تعيــد النظــر فــي فكــرة “القيمــة االقتصاديــة” التــي تُر ّكــز علــى قيمــة ماديّــة تح ّددهــا
“أســعار الســوق” وال عالقــة لهــا بـ“القيمــة االجتماعيّــة” المتأصّلــة فــي المجتمــع
وأســس الحيــاة علــى كوكــب األرض؛ فاألســواق االقتصاديّــة ال يمكنهــا أن تحــ ّدد
قيمــة الهــواء النقــي وغابــات األزر ،كمــا ّ
أن تلــ َّوث الهــواء واحتــراق الغابــات ال
ـوع تكوينــات الحيــاة
يبــدوان فــي األرقــام االقتصاديّــة خســائر مباشــرة .وإذ تلحــظ تنـ ُّ
الحضريّــة ،تُق ـ ّر مخزومــي فــي كلمتهــا بـ ّ
ـأن “مفهــوم العيــش الكريــم ،وإدراكــه م ـرّة
ي ومتغيّــر مــن مجتمــع إلــى مجتمــع آخــر ألنــه متجـ ّ
ـذر فــي
أخــرى كتعبيــر ثقافــي ،حـ ّ
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تقاليــد المجتمعــات وتربتهــا” .وهــو مــا يتــر ّدد صــداه مــع الدعــوات إلنهــاء االســتعمار
فــي مجــال إنتــاج المعرفــة العالميّــة واالعتــراف بأشــكال المعرفــة األصليّــة األخــرى.
كمــا تتحـ ّدث مخزومــي عــن الحاجــة إلــى إنتــاج المعرفــة عــن الدمــج وعــدم الفصــل
بيــن االقتصــاد والثقافــة والبيئــة ،وإلــى “خلــق مجــاالت معرفيّــة جديــدة تجمــع بيــن
العلــوم االجتماعيّــة واإلنســانيّة والهندســيّة والطبيعيّــة” .وهــي تُــدرك أننــا نعيــش
تحــول  -مــع تزايُــد عــدد المبــادرات التشــاركيّة ومتقاطعــة التخصّصــات
نقطــة
ُّ
العلميّــة واإلنســانيّة .وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة تنامــي شــعبيّة النّهــج متعــ ّدد
التخ ّ
ـص قائــم فــي ذاتــه .يُ َعـ ّد النهــج متع ّدد
صصــات فــي الدراســات الحضريّــة كتخصُّ ـ ٍ
التخ ّ
ضــا ســمةً مــن ِســمات التعــاون الدولــي فــي مجــال البحــوث .ويكمــن
صصــات أي ً
أحــد أفضــل ال ّ
ـكل تشــاركي أكبــر
ســبل الراميــة إلــى مواجهــة الهيمنــة فــي العمــل بشـ ٍ
ـكل متعـ ّدد
مــن حيــث تركيبــة الفريــق ،والعمــل علــى مشــروعات أكبــر ،والعمــل بشـ ٍ
التخ ّ
صصــات.

أضحت العقارات أرضيّة تمرّديّة
للتخطيط العمراني الثأري؛ فهي تقود
نموذج نمو اقتصادي قصير المدى
وغير قابل لالستدامة
فــي مواجهــة خطــر أن يُمســي “تعـ ّدد التخصّصــات” كلمــة طنّانــة خاليــة مــن أ ّ
ي معنــى
حقيقــي ،مــن الضــروري أن يكــون الباحثــون/ات علــى بيّنــة مــن االختالفــات الجوهريّــة
بيــن المقاربتَيــن العا ّمتَيــن اللتَيــن ذك َرتهمــا مخزومــي .فــي الواقــع ،تر ّكــز المقاربــة األولى
علــى األنطولوجيــا الجديــدة غيــر المتمركــزة حــول الغــرب ،التــي تتنــاول مســألة فهــم
االســتدامة وأســاليب الحيــاة حــول العالــم غيــر الغربيّــة ( .)Santos 2016أ ّمــا المقاربــة
الثانيــة فتــرى فــي تعـ ّدد التخصّصــات إطــارًا منهجيًّــا لحـ ّل أكثــر مــن مشــكلة م ًعــا وإعــادة
البنيــة المعرفيّــة مــن كلــل االســتعمار (.)Mignolo 2018) (decolonisation
وتشــترك المقاربتــان فــي الزعــم األساســي نفســه ،ومفــاده ّ
أن الفكــر القائــم علــى األحاديّــة
التخصصيّــة لــم يعــد مناس ـبًا لنــا إذا أردنــا التغلّــب علــى أكبــر تح ّديــات القــرن الحــادي
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والعشــرين .فنحــن فــي حاجــة إلــى اعتمــاد النهــج متعــ ّدد التخصّصــات للتفكيــر فــي
ـتقبل أفضــل م ًعــا.
مسـ ٍ
وأخيــرًا ،نقطــة إنــذار مــن زيــادة المشــاريع البحثيّــة المم َّولــة مــن الغــرب والتــي
ي تنويــر ّ
ي يعيــد
ت
َســتغلُّ مزاعــم “حــ ّل مشــاكل” المــدن العربيّــة كمشــروع بحثــ ّ
ِ
هواجــس االســتعمار الفكــري؛ فـ ّ
ـإن تطلّعاتنــا لفتــرة مــا بعــد االســتعمار متخفّيــة تحــت
ســتار الحداثــة فــي التقـ ّدم أو التطـوّر التكنولوجــي ()technological solutionism
سـبُل الحـ ّل التكنولوجيّة”.
( )Morozov 2014مــع الرغبــة فــي أن نكــون جز ًءا من “ ُ
فــي هــذا الســياق ،تُســتخدَم العلــوم الهندس ـيّة علــى نطــاق واســع فــي التعــاون الدولــي
ال س ـيّما فــي مجــال المســاعدات اإلنســانيّة وإعــادة اإلعمــار بعــد الحــرب ،وترتــدي
ثــوب الحداثــة وفــي الواقــع تعمــل علــى إدامــة هيــاكل الســلطة االســتعماريّة .علــى
ســبيل المثــال ،يبــرز الدفــع باتجــاه تركيــب األلــواح الشمسـيّة فــي مخيّمــات الالجئيــن
كشــبكة صغيــرة ،فتصبــح الفئــات اله ّشــة والمســتض َعفة مـ ّرةً أخــرى أهدافًــا للتجــارب
معــرض الســعي وراء “سُــبُل الحلــول الرأســماليّة” ولفتــح أســواق جديــدة أو
فــي
ِ
تلميــع صــورة شــركات كبــرى أو تبرئــة ضميــر حكومــات تسـبّبت فــي الحــروب التــي
ً
مثــا ال يُفهــم فــي
ســاهمت فــي دعمهــا .فالبحــث فــي الطاقــة الشمســيّة أو تطبيعهــا
إطــار األنظمــة السياسـيّة األوســع نطاقًــا ذات الصلــة بالملكيّــة أو حتــى علــى مســتوى
فعاليّــة هــذه التكنولوجيــا فــي توليــد الكهربــاء.

قوس المقاومة الطويل في المدن
ر ّكــزت مخزومــي ،فــي األمثلــة الثالثــة التــي ق ّدمتهــا ،علــى الحــركات االجتماعيّــة
المناوئــة لإلقصــاء الحضــري مــن خــال الصراعــات المســتمرة علــى محيــط المدينــة
والممتلــكات والخدمــات العامــة والبنيــة التحتيّــة .ويــدور هــذا الصــراع حــول س ـبُل
العيــش والتكاثــر االجتماعــي للفقــراء واألقليّــات فــي المناطــق الحضريّــة .وتشــهد
أعمــال مخزومــي علــى وقوفهــا متضامن ـةً مــع المزارعيــن والقرويّيــن فــي أربيــل،
الذيــن يواجهــون تهديــد خســارة أراضيهــم ،وســكان المدينــة مــن أصــول مختلَطــة
فــي صيــدا ،الذيــن يشــربون ميــاه النهــر الســا ّمة ،أو الصيّاديــن الذيــن يســترزقون مــن
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ســاحل بيــروت ويعيشــون بيــن ســكانها المثقفيــن ،والذيــن ســيفقدون مناطــق الصيــد
الخاصّــة بهــم ،حيــث ستُشــيَّد مكانهــا منتجعــات فندقيّــة فاخــرة .فــي هــذا الســياق،
ال فــرق بيــن البحــث العلمــي والتصميــم الهندســي والنشــاط السياســي المدافــع عــن
حقــوق هــؤالء باعتبارهــا أشـ ً
ـكال مــن ممارســة “الحـ ّ
ق فــي المدينــة” .مــن هنــا ،تشـ ّكل
ق ّ
ـام وتعكــس الدراســات النشــطة المحوريّــة والضروريّــة
صــة مخزومــي مصــدر إلهـ ٍ
ّ
أنفســهم/ن جــز ًءا مــن النضــال
ألكاديميّــي/ات المنطقــة العربيّــة الذيــن يعتبــرون
الرامــي إلــى بنــاء مــدن أفضــل .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّ
أن الجامعــة األميركيّــة
فــي بيــروت أصبحــت نموذ ًجــا يُحتــذى بــه فــي الدفــع باتجــاه اعتنــاق الفكــر السياســي
الطليعــي فــي الدراســات الحضريّــة كنظريّــة وممارســة.

تصور مدن أفضل
الخالصة:
ُّ
واقــع حضــر ّ
ي مريــر؛ فقــد تحوّلــت أنظمــة الميــاه
أضحــت مدنُنــا عبــارةً عــن
ٍ
ـار ســا ّمة (صيــدا) ،وأُغلقــت الســواحل وتحوّلــت إلــى أشــكال غريبــة
العذبــة إلــى مجـ ٍ
(بيــروت) ،وجُــرّد الســكان األصليّــون مــن قُراهــم وأراضيهــم الخصبــة (أربيــل).
يقــوم التدميــر البيئــي اليومــي الناجــم أو ًّل عــن الحــرب ومــن ثــ ّم عــن “التنميــة
ـور مــدن
االقتصاديّــة” بعــد الحــرب علــى سياسـ ٍة تطمــس إمكاناتنــا وقدرتنــا علــى تصـ ُّ
ـر اليــوم هــو ّ
أن هــذه القصــص لــم تعــد مجـرّد
أفضــل والســعي إلــى تحقيقهــا .ومــا تغيّـ َ
قصــص محليّــة ّ
وأن العالــم العربــي ليــس بمنــأى عــن ذلــك .فــي هــذا الســياق ،يُظهــر
عمــل مخزومــي الشــخصي كيفيّــة ارتبــاط التباينــات المحليّــة بالمنطــق الســائر نحــو
العولمــة وبالمعامــات االقتصاديــة والمصرفيــة التــي تحكــم مــدن العالــم .وفــي هــذا
اإلطــار ،تــرى حركــة العدالــة المناخيّــة ّ
أن التدميــر البيئــي ظاهــرةٌ متّصلــة تتطلّــب
ت عالميّــة لتجنُّــب بعــض أســوأ اآلثــار المترتّبــة علــى ارتفــاع درجــات
اتخــاذ إجــراءا ٍ
الحــرارة العالميّــة والعواقــب الكارثيّــة فــي المســتقبل .مــن هنــا ،نحتــاج فحســب إلــى
اإلرادة السياسـيّة والتضامــن العالمــي والتصـوّر الجمالــي الســتنباط إمكانيّــات جديــدة
متّصلــة بتنظيــم الحيــاة اليوميّــة والترتيبــات المكانيّــة الهيكليّــة للمدينــة كوســيل ٍة لنجاتنــا.
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