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جيب أن يتضمن الهنج
احلقييق للتمنية املستدامة
ً
فهام معيقا
يف اجلزائر
لألبعاد البيئية واالجمتاعية
والثقافية لملجمتع اجلزائري
من أجل اقرتاح أهداف
تتوافق مع خصوصياته
احمللية.

إن التوفيق بني حتديات
احلداثة وثقل التقاليد سيكون
جحر الزاوية يف رصح التمنية
املستدامة اجلزائرية األصيلة
واملتوازنة.

لذلــك جيــب أن يأخذ هنج
للتمنيــة املســتدامة هذا
يف االعتبــار ثراء الرتاث
اجلزائري ،ال ســما فميا
يتعلــق باملوئل واحلرف
اليدويــة وفنون ومهن
األســاف ،ودجمها يف
متطلبــات العاملية.

التنميــة المســتدامة في الجزائر
صورة وتخشيص ملوعد مع ّلق

جيــب أن تتحــدث التمنيــة املســتدامة باللغــات
والتعبــرات احملليــة للجزائــري العــادي،
ً
أيضــا معقــه احلقيــي ،وتقــدم لــه
وتفهــم
املزيــد مــن التحديــات املتناســبة مــع نقــاط
قوتــه وكذلــك نقــاط ضعفــه .جيــب دعــوة
حاكمــه ليــس فقــط ملــلء خانــات مــؤرشات
جنــاح األهــداف العامليــة للتمنيــة املســتدامة،
ولكــن ً
أيضــا لتحديــد تلــك املتعلقــة بتطــوره
الخشــي اليــويم معهــم.

يف جممتــع ال يــزال يبــدو راك ـدًا يف مفــرق
الطــرق بــن األصالــة واحلداثــة ،وكالمهــا مل
يــم اســتيعاهبام بشــل جيــد ،ميكــن أن تكون
التمنيــة اجلزائريــة املســتدامة احلقيقيــة مبثابة
نمســة هــواء منعشــة لملجمتــع اجلزائــري يف
القــرن احلــادي والعرشيــن .رمبــا ســيجد
املجمتــع اجلزائــري أخــرا طريقــه األصيــل
حنــو تمنيتــه املســتدامة ،بالدرجــة األوىل،
يف البحــث عــن التــوازن الضائــع بــن عامليتــه
الطبيعيــة والطبيعــة احملليــة لتقاليــده.

ملزيد من املعلومات

https://algeria.fes.de/ar/

إن الــراث اجلزائــري مــيء باملعرفــة
واملامرســات االجمتاعيــة الــي ال ينبــي
جتاهلهــا مــن قبــل املفكريــن والفاعلــن يف
التمنيــة املســتدامة اجلزائريــة .وهــذا ينطبــق
عــى موائــل وحــرف وفنــون ومهــن األجــداد،
فض ـ ً
ا عــن الــراث اجليــي لألنــواع النباتيــة
واحليوانيــة املستأنســة الــي مت تطويرهــا يف
لك منطقــة مــن املناطــق اإلحيائيــة اجلزائريــة.
باملثــل ،ميكــن أن يســتند التخطيــط العمــراين
وإدارة امليــاه وكفــاءة الطاقــة والعديــد مــن
املجــاالت األخــرى للتمنيــة اجلزائريــة إىل مثل
هــذا الــراث ،الــذي تعــود بعض عنــارصه إىل
عصــور مــا قبــل التــارخي والعصــور القدميــة،
وليــس فقــط إىل قــرون أو أجيــال مضــت.
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مقدمة
رمغ ذلك ،مبعاجلة قضية التمنية املستدامة يف اجلزائر بقدر
من األمانة والزناهة الفكرية ،هل سيظل من املمكن االعمتاد
بشلك اكمل عىل مثل هذه الصورة املثالية للوهلة األوىل ؟ ألن
يكون من املناسب استكشاف هذه القضية مبزيد من التعمق
إلزالة ذلك الربيق اإلعالين ؟

يف اجلزائر ،ومنذ تسعينيات القرن املايض ،اكنت عبارة « التمنية
اخلطاب السيايس
املستدامة » خترتق بشلك تدرجيي ولكن بثبات
َ
وكذلك املجال املؤسيس .وقد أشري إىل التمنية املستدامة منذ
تعديلها األخري يف ديباجة الدستور اجلزائري بوصفها « إطا ًرا»
لـ « بناء اقتصاد منتج وتنافيس » ( .)RADP 2016وهكذا اقرتح
املرشوع األخري الذي ُيضع هذا النص التأسييس لملراجعة
حال ًيا تعزيز ماكنة التمنية املستدامة والبيئة (.)Rebah 2020
ّ
يوض هذا مدى اعرتاف الدولة اجلزائرية هبذا املفهوم.

من الواحض أنه ال ميكن معاجلة مسألة التمنية املستدامة يف
اجلزائر ناهيك عن التشكيك فهيا دون إخضاعها دون رشوط
لتخشيص أقل تساه ً
ال مع الرسد الذي يظهرها يف صورة
أهبى مما يه هيلع الواقع.

التطوع الراخس للدبلوماسية اجلزائرية يف إظهار الزتامها
بالتمنية املستدامة عىل الساحة الدولية يشري إىل أهنا تعترب
ً
أيضا يف أعىل مستويات الدولة رصيدًا أساس ًيا ملاكنة اجلزائر.

إن املوضوع األسايس هلذه الدراسة هو إ ًذا االستجابة هلذه
الرضورة ،ليس فقط باالكتفاء بنقد ما هو موضع نقد ،بل قبل
لك يشء ،ويف املقام الثاين ،بإرساء أسس تفكري أقل تقليدية
للتمنية املستدامة اجلزائرية .مكا أهنا ستقرتح يف املقام
األول بعض بوادر مسار ممكن آخر ،استنادًا إىل تكييف
حميل أكرث ملفهوم رمبا هو عاملي أكرث من الالزم للتوغل داخل
األمعاق احلقيقية للجزائر .لكن كيف ميكن إقناع اجلزائريني
بوجاهة أهدافها دون بذل جهد لتقريب التمنية املستدامة ؟

وباملثل ،عىل مستوى املجمتع املدين ،وكذلك مضن رشحية
موضوعا
معينة من القطاع اخلاص ،تعترب التمنية املستدامة
ً
شائ ًعا إىل حد كبري ،سواء يف املجال اجلاميع أو يف العامل
امجلعوي ،وحىت بني بعض رواد األمعال اجلزائريني .أما
ً
فعال ميكن أن
خبصوص الذين جييدون استخدامها استخدا ًما
تكون « لكمة مفتاحية » ،حيث متلك يف الواقع القدرة عىل فتح
الكثري من األبواب ،سواء عىل مستوى جهاز الدولة اجلزائري،
أو عىل مستوى السياسة الدولية ،مكا أهنا ّ
متكن أيضا من
الولوج إىل السوق العاملية.

ما يه الوسائل واملهنجية اليت سيمت من خالهلا معاجلة هذا
البحث ؟ من اجليد يف البداية توضيح أن هذا التخشيص
ليس معال أاكدمييا وال معل خبري ميلك صالحية الوصول
إىل اهليائت الرمسية الرئيسية للتمنية املستدامة يف اجلزائر.
فالتحليل والتفكري الذي س ُيقدم هنا جلذب انتباه وذاكء القارئ
والقارئة هو قبل لك يشء مثرة عقد طويل من اخلربات
واالستقصاءات الخشصية.

أما بالنسبة لملهشد اإلعاليم اجلزائري ،فعندما يمت
طرح موضوع التمنية املستدامة ،سواء اكن ذلك بشلك
عام أو يف سياق تنفيذه يف اجلزائر ،مفن الواحض أن
التعليقات نادرًا ما تكون نقدية ورضورية .وعادة ما يمت
طرحها للجمهور مكعيار حيمت للحداثة .هذا أكرث ما
يلفت االنتباه يف حالة بلد مثل اجلزائر ،الذي يبحث عن
منوذج تمنوي قادر ح ًّقا عىل حتريره من أسوأ عاداته
االقتصادية  :الريع األحفوري.

اك ُتسبت هذه املعارف ُ
وط ّورت بشلك كبري عىل أرض
الواقع ،بعد سنوات طويلة من املراقبة والتعاون واالجمتاعات
واالستطالعات واملشاورات واملقابالت مع عدد كبري من
الفاعلني والفاعالت يف جمال التمنية املستدامة يف اجلزائر،
ّ
وتشكت يف مجموعة انتقائية للغاية من الفائت االجمتاعية
وجماالت العمل والتأثري .وألجل هذا قطعت آالف الكيلومرتات
عرب هذه األرايض الشاسعة ،أرايض اجلزائر ،أحيانا
ريا عىل األقدام ،أو
بالسيارة ،أو القطار ،أو احلافلة ،أو س ً
عىل منت طائرة ،وأحيانا أخرى عىل اخليل أو امحلري ،وحىت
عىل منت الشاحنات ،من المشال إىل اجلنوب ،ومن الرشق
إىل الغرب ،ومن التل مرو ًرا باهلضاب العليا ،ومن أبواب
الصحراء إىل معق اجلنوب اجلزائري الكبري .استكشفت
تقري ًبا مجيع مناطق اجلزائر ،مما أتاح يل فرصة اللقاء
واالختالط بالساكن ومن ّ
مث بثقافات معظم مناطق اجلزائر.
باإلضافة إىل هذا العمل االستقصايئ امليداين ،ترتكز هذه
ً
أيضا عىل العمل الطويل والدؤوب يف مراجعة
الهشادة

لقد ُق ّدمت التمنية املستدامة يف اجلزائر رمس ًيا كوصفة
حسرية يتعني علهيا يف الكثري من النوايح أن تساعدها
عىل التخلص هنائيا من شياطيهنا السياسية القدمية .مكا
ّ
شل
ينبيغ أن تساعد عىل التحرر من ذهنية قادرة عىل
املجمتع اجلزائري يف طريقة تفكري ومعل قاتلة ،خاصة
للك أشاكل اإلبداع والتنافس ،وإجهاض الرغبة يف التطور
التكنولويج واالجمتايع يف مهدها .وف ًقا للك وسائل
اإلعالم هذه وللسياسيني ولعدد من أعضاء املجمتع املدين،
ميكن هلذا التحرير أن ي ّ
مت يف الغالب بامس اجمتاع غري
مسبوق وحامس لثالثة مبادئ أساسية ال ميكن فصلها عن
التمنية املستدامة  :الكفاءة االقتصادية واملساواة االجمتاعية
واجلودة البيئية.
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مقدمة

الصحف وكتابة املقاالت التحريرية عىل مدار أكرث من عقد
( )Nouara Algérie 2010-2020واالطالع عىل العديد من
املنشورات العملية ،وكذلك عىل قراءة وحتليل معظم النصوص
الرمسية املتعلقة بالتمنية املستدامة يف اجلزائر.
نظ ًرا لعدم القدرة عىل دمع األحباث واألفاكر بوثائق شاملة
وموضوعية بالشلك الاكيف ،هذا التحليل الذي هو أيضا
هشادة رجل ممترس من املمكن أن يكون مفيدًا مبا يكيف لعدد
من األخشاص الذين يرغبون بقراءة رأي خمتلف عن اخلطابات
واألدبيات املعتادة املتعلقة بتطور التمنية املستدامة يف اجلزائر.
إن حتديد أعراض القصور املهنيج ينبيغ أن يساعد يف
املقام األول عىل التعرف يف أصل العلّة عىل بعض املفاتيح
املساعدة يف تصور بداية التعايف ،هذا هو الغرض الذي أهلم
هذه الدراسة اليت ستنقسم إىل ثالثة مراحل خمتلفة لكهنا
يف نفس الوقت متاكملة بنفس القدر.
س ُيخصص اجلزء األول بشلك عام لتحليل نقدي موجز ملفهوم
« التمنية املستدامة » ،أما اجلزء الثاين فسيتناول بدوره
نقد تطبيقاهتا يف اجلزائر .وسيكون اجلزء الثالث واألخري
خمصصا القرتاح بعض السبل إلعادة التفكري يف التمنية
املستدامة كتمنية ذكية للطبيعة اجلزائرية مبفهومها الواسع،
أي مبعناها احلريف واملجازي عىل حد سواء.
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قلمت « تمنية مستدامة » ؟
عودة االقتصاد السيايس ؟

ويه أمعال كتهبا الفيلسوف اليوناين « أرسطو » .مكا أهنا
مفهوم سيايس أشار إليه ألول مرة يف التارخي املفكر اليوناين
« زينوفون » يف كتابه « أويكونوميكوس ».

عىل مدى ثالثني عا ًما عىل األقل ،اسمتر تطور التمنية
املستدامة يف مجيع أحناء العامل ،ليس تطورا دالليا فقط ولكنه
تطور مفاهيمي أيضا .لقد جنح هذا « املسار اجلديد » للتمنية،
عىل حد تعبري إحدى صيغ التقرير الهشري « برونتالند »
( )Brundtland 1987يف ترسيخ نفسه تدرجييًا يف الساحة
السياسية الدولية كمنوذج عاملي مت االعرتاف بأهدافه وقبوهلا
من قبل الغالبية العمظى من املجمتع الدويل.

يف الواقع ،استنادا إىل ثالثة اهمتامات جتعل املزايا االقتصادية
لملرشوع ،وأمهية االنجسام االجمتايع والتوازن البييئ،
مرتابطة ببعضها البعض ،فإن التمنية املستدامة تبدو أقرب إىل
املفهوم األرسيط لألويكونوميا (التدبري املزنيل) اليت ستصبح
امتدادًا لألخالقيات املزنلية يف « البوليس » ويف املدينة وبالتايل
يف الدولة .فعقلية « رب األرسة اجليد » و « مدبرة املزنل
اجليدة » حتولت بذلك إىل مبادئ احلمك الرشيد لملدينة ،مع
احلاجة بطبيعة احلال إىل تعديالت معينة متعلقة باختالفات
اتساعا وتعقيدًا
احلجم والطبيعة بني املجال املزنيل والبعد األكرث
ً
للفضاء السيايس.

حىت لو مل يعد مصطلح « التمنية املستدامة » شائ ًعا مكا اكن
يف أيامه األوىل ،إىل درجة أن بعض منتقديه ال يرتددون يف
وصفه بـ « بالسفسطة » ( ،)Latouche 2003يظل هذا املفهوم
مع ذلك فكرة مركزية يرتكز وينتظم حوهلا نظام إيكولويج
اكمل من األقوال واألفعال يف مساحة جغرافية وفكرية واسعة
إىل حد ما ،ولكن مضن مصفوفة ثقافية حمدودة للغاية ،يه
مصفوفة التمنية.

نوعا ما مقارنة حبدود
إن إدارة البيت املشرتك حدودها ضيقة ً
املزنل العائيل اليت جيب أن تضم مفهوم اإلرث يف مجيع مراحل
وأبعاد تطوره .ولدينا هنا إرث مادي وإرث معنوي جيب علينا نقله
عىل األقل مكا هو لألجيال القادمة .نضيف إىل ذلك أنه بالنسبة
إىل أرسطو فإن « األويكونوميا » تعين حرف ًيا « إدارة املزنل »
للبعض و « إدارة اإلرث » للبعض اآلخر ،وال جيب اخزتاهلا أو
اخللط بيهنا وبني « الكرمياستياك » اليت تعين « إدارة الشؤون
املالية » .هذه األخرية يه بعد من أبعاد االقتصاد الذي يعتربه
رضور ًيا طاملا أنه يظل « طبيع ًيا » ،وطاملا يليب االحتياجات
األساسية لملدينة ،أي طاملا أنه لن يصبح جتار ًيا حب ًتا.

إن عبارات « االقتصاد األخرض » أو « االقتصاد األزرق
أو حىت « االقتصاد الدائري » عىل الرمغ من وجود رغبة يف
استبداهلا بعبارة « التمنية املستدامة » ،تظل رمغ لك يشء
مالزما طبيعيا لنفس اجلذع املشرتك .لكها تمتحور حول مفهوم
« الدوام » عند الناطقني بالفرنسية و « القدرة عىل التحمل » عند
الناطقني باإلجنلزيية .إذا اكنت هذه االختيارات االصطالحية
تتضمن مفاهمي خمتلفة نوعا ما ،فإن النقطة املشرتكة بني هذين
املهنجني الدالل ّيني يه دون شك فكرة مضان اسمترارية النشاط
البرشي احلديث مع إدامة ثقافة المنو.
»

بالنسبة له ،ال ينبيغ أن يكون فن تكديس الرثوات املادية أساس
االقتصاد السيايس ،بل أن يكون أحد أدواته الرئيسية لتحقيق
أكرث أهداف االزدهار ً
نبل لملدينة كلك .وهكذا ،ال ميكن لالقتصاد
احلقييق من هذا املنظور أن يكون إال سياس ًيا ،باملعىن النبيل
لللكمة .وهذا يعين أنه ال ينبيغ أن يكون لالقتصاد أية غاية
كبرية أخرى غري رفاهية وسعادة وازدهار املدينة كلك .بالطبع،
جيب أال خترج هذه املقارنة خاصة عن األصل اللغوي لللكمة
واملبادئ الرئيسية لـألويكوس 1اليت سيحيهيا أرسطو يف كتابه
 oikonomosوالذي سيكون بذلك من أوائل من درسوها دراسة
عملية .فيف حني أهنا جزء من السيع حنو حتقيق االستدامة
العامة ،إال أن هذا املفهوم يف الواقع مل يدرج فكرة املساواة
العاملية بني البرش ،وال فكرة « الصداقة » احلقيقية بيهنم وبني
الطبيعة .فيف عامل أرسطو ،املواطنة خمصصة لنخبة مجهورية،
والعبودية رضورة ،وينبيغ عىل الطبيعة أن ختدم يف املقام األول
مصاحل امجلهورية.

إن حمتية االستدامة و « القدرة عىل التحمل » املفروضة عىل
وسعت باسمترار جمال اختصاصات ما اكن سيظل
التمنيةّ ،
بالنسبة لنا منوذجا آخر لعمل االقتصاد ،واكتسبت مع مرور
الوقت مالحم منوذج جممتيع يبدو أنه يبرش برباديغم جديد
للحداثة والتقدم البرشي .اكن هذا املجال إىل حد كبري نتاجا
لملختربات املفاهميية لألمم املتحدة ،لكنه يتجاوز اآلن كثريا
إطاره األويل ،والذي هو أصال جمال واسع جدًا ،ونقصد هنا
ً
أيضا أن
ما يمسى باالقتصاد « السيايس » .ميكن القول
التمنية املستدامة تبدو وكأهنا تعيط املصطلح بعده األقدم
ً
ً
طويل
مشوال .وهكذا ترفع االلتباس الذي اسمتر
ورمبا األكرث
يف أذهاننا بني عمل االقتصاد واالقتصاد السيايس.
إن الطبيعة متعددة األبعاد واألخالقية بوضوح للتمنية املستدامة
ً
أيضا بأصل لكمة « االقتصاد ».
تضيف علهيا طاب ًعا يذكرنا
ويه مصطلح مشتق من لكمة  oikonomiaاليت ظهرت يف
كتاب « عمل األخالق إىل نيقوماخوس » ويف كتاب « السياسة »
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تش ــر اللكمــة اليونانيــة القدميــة  oikosإىل ثالثــة مفاه ــم مرتبطــة ولكهن ــا ممت ــزة :
األرسة ،وممتل ــات األرسة ،وامل ــزل .واكن ــت  oikosالوح ــدة األساس ــية لملجمتع يف معظم
دول امل ــدن اليونانيــة (امل ــرمج).

قلمت « تمنية مستدامة » ؟

من القديس « سميون » الذي رأى يف مطلع القرن التاسع
عرش يف الصناعة « مسيحية جديدة » جيب أن تكون مهمهتا
األساسية يه... « :حتسني حياة الطبقة األكرث فق ًرا من
الناحيتني املعنوية واملادية » ( )Saint-Simon 1825مرو ًرا
بـ « جريميي بنهتام » و« ستيوارت ميل » اللذين أوجدا
مبدأ « النفعية » الذي يحمط إلنتاج « أكرب قدر ممكن من
الرخاء ألكرب عدد ممكن من البرش » ( ،)Mill 1863حىت
ظهور مؤرش « السعادة الوطنية اإلمجالية » الذي وضعه ملك
بوتان ،هذه جمرد أمثلة قليلة من مجموعة مخضة ،توحض إىل
أي حد ال تزال هذه الرؤية القدمية لالقتصاد املسؤول تلهم
الفكر السيايس احلديث واملعارص .أليس مفهوم « المتويل
اإلساليم » متشاهبا ً
أيضا ،يف املبادئ اليت يدافع عهنا ،مع
هذا املطلب األخاليق يف االقتصاد ؟ إن أخالقيات « السعادة »
هذه واليت تعين حرفيا حالة من الرخاء الدامئ ليست حك ًرا
عىل ثقافة بعيهنا .من الواحض بنفس القدر أنه ال ُينظر إلهيا
أساسا بنفس الطريقة يف لك التقاليد والقوميات .من خالل
ً
خارطة الطريق لعام  ،2030احملددة بدقة يف  17هد ًفا ،يبدو
أن التمنية املستدامة تدافع عن فكرة أن هناك معيا ًرا عامل ًيا
للسعادة الوطنية يف متناول مجيع املجمتعات اليت ستبذل
جهدًا من أجل تطبيقه.

مجموعة من األخشاص يتشاركون نفس األعراف والسلوكيات
والثقافة املشرتكة حيث يتفاعل أعضاء هذا املجمتع متعاونني
لتشكيل فائت اجمتاعية أو جممتع حميل.
اختلف معىن املجمتع جذر ًيا منذ عام  1887مع نرش كتاب
« امجلاعة واملجمتع املدين » لفرديناند تونيس (Durkheim
 )2013عن املجمتع احمليل من خالل املاكنة البارزة اليت

منحها للفرد يف النظام االجمتايع .خيتلف املجمتع احلديث
معا يمسى باملجمتع « التقليدي
بدوره بشلك أسايس ّ
مبعىن أنه يقوم عىل ختصص أكرث فردانية يف العمل .عالوة
عىل ذلك ،غالبا ما يشار إىل األنواع املختلفة لملجمتع من
خالل المنوذج « االقتصادي » الذي ميزيها .هبذه الطريقة
سيتحول جممتع الصيادين وجاميع المثار ،يف نطاق
زمين جيولويج بالطبع ،إىل جممتع صنايع تدرجييا،
حيث ستصبح احلضارة احلديثة شيائ فشيائ أكرث تعقيدا
مما سيدفعها إىل وضع حد فاصل بني املهام االجمتاعية
والنشاط الصنايع.
»،

يتعلق املجمتع ،كلك املجاالت اليت ترتبط به ،بتنظمي حياة
املجموعة .وتلعب الدراسة االجمتاعية هذه دو ًرا مهمي ًنا يف
طبيعة ونوعية املنتجات االقتصادية .وهكذا ،ال ميكن أن يكون
العامل االجمتايع مستق ً
ال عن احلمتية االقتصادية .وباملثل،
يعترب املجمتع إطا ًرا ماد ًيا ومعنو ًيا يف نفس الوقت هلذه
ً
أيضا بيئة غري مادية يكون للتفاعل
املجموعة .ومن مث فهو
مع بيئهتا املادية تأثري متبادل عىل سالمة إحدامها واألداء
ً
السلمي لألخرى .لذا فإن املسألة البيئية مرتبطة
ارتباطا تا ًما
مع املسألة االجمتاعية.

لك الطرق تؤدي إىل « البيت »
لذلك تحمط التمنية املستدامة ،يف تعبريها األبسط ولكن
ً
أيضا األكرث معقا ،إىل التوفيق بني األبعاد الثالثة للنشاط
البرشي ،ويه االقتصاد والبيئة واملجمتع ،اليت مل تتوقف
احلداثة الصناعية عن فصلها عن بعضها البعض .لدرجة أنه
يف الالويع امجليع حلضاراتنا احلديثة تظهر هذه األبعاد
يف أغلب األحيان متعارضة بشلك حيمت .ومع ذلك ،إذا عدنا
ببساطة إىل أصل اللكمة وبالتايل إىل املعىن احلريف هلذه
الراكئز الثالثة للتمنية املستدامة ،فسيكون من املمكن متا ًما،
إن مل نقل من الالزم االعرتاف بوجود قرابة ال ميكن إناكرها.

تتكون لكمة «  » environnementمن لكمة «  » environوالالحقة
«  » nementواليت تعين حرفيًا « » l’action d’environner
أي « فعل اإلحاطة » واليت بدورها تسمتد مصدرها من فعل
« ( » entourerحييط) .ومن مث فإن البيئة يه لك ما حييط
بيشء ما أو بخشص ما .غري أننا نتحدث عن البيئة البرشية
أي بيئة سواء بيئة
بيمنا جيب أن نمسي باألحرى « الوسط » ّ
القرد أو أي شلك آخر من أشاكل احلياة عىل األرض غري
حياتنا .عىل هذا النحو ميكن أن ّ
يلخص تعريفان مثل هذا
املفهوم ،األول  « :مجموعة العنارص (األحيائية أو غري األحيائية)
اليت حتيط بفرد أو نوع ما ،وبعضها يسامه بشلك مبارش
يف تلبية احتياجاته » .والثاين  « :مجموعة الظروف الطبيعية
(الفزييائية والكمييائية والبيولوجية) والثقافية (االجمتاعية) اليت
حيمتل أن تؤثر عىل الاكئنات احلية واألنشطة البرشية »

يف الواقع ،ومكا رأينا ساب ًقا « ،االقتصاد
هو مصطلح مشتق من اللكمة الالتينية  ،oeconomiaويه
بدورها مستوحاة من اللكمة اليونانية  oikonomosاليت تعين
حرفيًا إدارة املزنل أو املِلكية ،أي األويكوس ،الذي ينيمت
ليس فقط إىل البيت املشرتك ولكن بنفس القدر إىل األرسة
املوسعة .لذلك فهو مصطلح له ثالثة أبعاد عىل األقل.
» (إيكونويم)

أول مكوناته ذو طابع تقين .يتعلق األمر إن حص التعبري جبميع
األنشطة املتعلقة بسري العمل وكذلك التنظمي اجليد لملساحة
(املزنل) وتنظمي املجمتع (األرسة) .التقنية يف جوهرها يه
فن وطريقة حتقيق اهلدف بأكرث الطرق فعالية .أما املكون
الثاين فهو املزنل ،باعتباره مساحة مادية وماكن إقامة ،ومن
مث فهو مرتبط بشلك واحض مبفهوم البيئة .ومن الواحض أن
البعد الثالث بعد اجمتايع مبا أن املوضوع هو االقتصاد،
يصف األويكوس فضا ًء حيدث فيه ويمتحور حول عنارصه
نظام اكمل من التفاعالت والعالقات االجمتاعية .وباملثل ،إذا
اكن من املمكن تلخيص أبسط تعريف للكمة « جممتع » بعبارة
« احلياة مع الرفقة ،يف املجموعة » ،فإن هذا املصطلح اكتسب
مع ظهور العلوم االجمتاعية معىن أكرث دقة .فهو يشري إىل

(.)Le Robert

ً
أيضا ألنه يمت عىل مستواها
إ ًذا البيئة فضاء اقتصادي
بالرضورة تبادل املعلومات واملواد والطاقة .فللك نشاط
اقتصادي بيئته اخلاصة.
ميكن توضيح ذلك أكرث من خالل تعريف البيئة ببساطة عىل أهنا
« لك ما حييط بنا وما حنيط به ،وما يؤثر علينا ونؤثر هيلع
ً
وسطا ماديا مثملا تعين دينامية اجمتاعية .جند مرة
تعين البيئة
أخرى يف هذا املفهوم ُبعدًا اجمتاع ًيا واقتصاد ًيا وليس جمرد
طبيعة فزييائية أو بيولوجية.

».
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ً
ً
فشيئ معىن رادياكل ًيا
شيئ
السيايس واإلعاليم .فهو يأخذ
تقري ًبا معل ًنا « هناية الولمية » الرأمسالية ،وهو تعبري يعود
أصله إىل الصحيف هرييف كميف (.)Kempf 2009

لذا ،يف ضوء لك هذه التحليالت اإليتميولوجية ،أليس من
تلح التمنية املستدامة كثريا عىل
املناسب أن نتساءل ملاذا ّ
مي تبدو مرتابطة بصورة طبيعية مبجرد
التوفيق بني مفاه ٍ
فهمها ؟ وباملثل ،عندما نضيف لكمة « بيو » للتعبري عن أصالة
الفاكهة أو اخلضار ،أال ننحرف بويع أو بغري ويع عن احلالة
الطبيعية ؟ وإذا فضلنا أن حندد مبصطلح « كمييايئ » طبيعة
معظم الفواكه واخلرضوات املنتجة يف العامل الصنايع ،أال
نربز هكذا الطبيعة االصطناعية للزراعة احلديثة أكرث من
الطبيعة الفريدة لملنتجات العضوية ؟ أال يعين احلديث عن تمنية
« مستدامة » أو عن فاكهة « عضوية » أننا مننح مضن ّيا للحالة
الطبيعية مسة غري طبيعية ؟ ألن « األويكوسنوموس » ،إدارة
الصاحل العام ،سواء اكن حمليا أو وطنيا أو حىت عامليا ،جيب
أال يتطور إال يف إطار احرتام البيئة والعدالة االجمتاعية ،وإال
فسيكون هناك « الهتام » مستدام لملوارد الطبيعية والبرشية
وليس تمنية حقيقية.

سواء مت تناوله من منظور اللوغوس أو من منظور النوموس
ً
مشرتك قو ًيا للغاية بني البيئة
(القانون) ،فإن ُبعد اإليكو يظل جذرا
( )l’écologieواالقتصاد ( .)l’économieال ينبيغ أن جيعلنا
تأثري نظريات « داروين » عىل تطور االقتصاد ننىس إىل أي
مدى قد أهلم املفكرون االقتصاديون مثل « آدم مسيث » و
« توماس مالتوس » هذا األخري .بالنسبة ألولئك الذين قضوا
وق ًتا مهنمكني يف قراءة مائت الصفحات من تقرير « برونتالند » ،من
في عىل الروح اليت تلهم
الواحض أن األثر الفكري هلذين املؤلِّ ْ
هذا النص التأسييس للتمنية املستدامة هو كذلك ال جدال
فيه .فالطبيعة اإلجيابية لقوانني السوق احلرة ،واحلاجة إىل
التنظمي الدميغرايف يه أمثلة عىل املبادئ املذكورة يف هذا
النص واليت تع ّد من بني أكرث املبادئ وضوحا اليت جيب
تذكرها عند مناقشة هذا التأثري.

النظام اإليكولويج ،هل هو شلك طبييع
لالقتصاد ؟

فكرة أوسع عن املسؤولية

عندما اخرتع عامل الطبيعيات والرسام والفيلسوف « إرنست
هيلك » يف منتصف القرن التاسع عرش لفظة « إيكولويج
أي « عمل البيئة » ،بدجم لكمتني من اليونانية القدمية « » oikos
ّ
ومبشا ،فإنه سينقل
موحدا مقتنعا
و «  ،» logosكونه اكن
ّ
عمل األحياء نقلة مل يدركها حىت اآلن العديد من أقرانه
( .)Deleage 1944عىل الرمغ من أن هيلك ليس من اآلباء
املؤسسني احلقيقيني لعمل اإليكولوجيا ،إال أن تمسيته تلخص
أعظم االبتاكرات وبالتايل يستحق بعض الفضل يف والدة
هذا العمل االجمتايع اجلاد.

مع التمنية املستدامة ،مل يعد البعد السيايس « لملزنل
املشرتك » ُينظر إليه فقط عىل أساس دولة  -مدينة ،وال حىت
عىل أساس دولة  -قومية أو حىت عىل مستوى اجلهة أو القارة.
ً
بدال من ذلك ،يتعلق األمر بـ « بيت » عاملي كبري جيسد الكوكب
ريا يف هذه
بأمكله ،حيث مل يعد العامل والكوكب بي ًتا واحدًا كب ً
الرؤية .أما بالنسبة لملواطنة ،فهي مل تعد مكا اكنت يف زمن
أرسطو ،مقترصة عىل طائفة خنبوية واحدة ،ولكهنا موجهة من
حيث املبدأ للك البرشية بلك أصنافها .ولقد مر « جون مينارد
كيزن » من هنا .مففهومه للخري العام العاملي احملكوم بإطار
اقتصادي ّ
لكي حلوار سيمل بني الدول وكذلك بإطار التنظمي
املسؤول للسوق من طرف الدول ،هو هنج اقتصادي يبرش
بظهور مفهوم « التمنية املستدامة » يف املستقبل (.)Berr 2007

»

يف حني أن البيولوجيا التقليدية سرتكز عىل النوع بشلك
خاص ،سرتكز اإليكولوجيا بشلك أسايس عىل موطنه وأكرث
من ذلك عىل التفاعالت اليت سيقميها هذا النوع مع بيئته
وكذلك مع مجيع األنواع األخرى واليت تشرتك معه فميا
سيصبح ،عام  1937مع عامل النبات الربيطاين آرثر جورج
تانسيل « ،نظا ًما إيكولوج ًيا » .وبذلك اكتشفنا فكرة تنظمي
البيئة ومفهوم العالقات االجمتاعية وبطبيعة احلال قضية
البيئة .يعترب النظام اإليكولويج مساحة لنقل وتبادل الطاقات
واملواد واملعلومات أين يعمتد توازهنا إىل حد كبري عىل جودة
وكذلك سالسة ما ينظر إليه الكثريون عىل أنه « عمل اقتصاد
الطبيعة » .قبل وقت طويل من ظهور مصطلح هيلك اجلديد،
يذكرنا آالن دونو يف معله « عمل اقتصاد الطبيعة » أن اكرل
فون لينيه وجيلربت وايت وتشارلز داروين قد أشاروا إىل
تنظمي العالقات بني األنواع ،يف عالقهتا باملناخ واألرض
ووفقا لتطورها (.)Klein 2020

منذ سبعينيات القرن املايض ،ودون الترصحي هبا عالنية،
منت فكرة « املواطنة البيئية » تدرجييًا يف تربة اخلطاب
السيايس املتعلق بالقضايا البيئية .مع ظهور التمنية
املستدامة ،سيظهر هذا التعبري شيائ فشيائ ،ويكتسب
ً
زمخا تدرجي ًيا ،مث يصبح فكرة مهمينة حارضة بقوة يف
احلقل الداليل السيايس .يصبح الترشيع البييئ عندئذ أداة
أساسية للتمنية املستدامة ،فهو يتيح هلا تأطريا أكرث دقة
ملجال حقوق وواجبات املواطنني واملؤسسات والدولة واألمة
عندما يتعلق األمر مبعاجلة مسألة البيئة .يبدو أن هذا يويح
برضورة إنشاء عقد اجمتايع عاملي جديد يوفق بطريقة ما
بني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ()Nations Unies 1948
وإعالن ستوكهومل بشأن البيئة (.)Nations Unies 1972
إن نظام املناخ الذي سيتطور بالتوازي مع نظام التمنية
املستدامة سمينح هذه احلمتية املمتثلة يف « املجمتع املدين
العاملي » رشعية أكرب بالنسبة ّ
للك أنصار احلمك العاملي.
« األرض واحدة ،العامل ليس كذلك » هو شعار مهشور
جدًا ورد يف تقرير بروتنالند ( )Brundtland 1978يبدو أنه
ّ
يوض متا ًما مدى التحدي الذي أطلقته التمنية املستدامة
لدول العامل وكذلك خلصومها وأنصارها الرئيسيني.

لن يعيد هذا املفهوم وضع البرشية داخل الطبيعة فقط ،وليس
فوقها كذلك ،ولكنه سيتخلص أيضا بشلك هنايئ من الفكرة
اليت مت تلقهيا ونقلها منذ زمن طويل من عامل ذي أبعاد وموارد
ال هنائية .سيلعب هذا الويع ،الفزييايئ وامليتافزيييق ،دو ًرا
مركز ًيا يف التصور ما بعد احلدايث لالقتصاد .وهكذا فإن
املقدسة لـ « المنو املسمتر » تعاين كذلك من الضغط
الطائفة ِّ
املزتايد الذي يضعه مصطلح « احل ّد » يف املجال اخلطايب
6
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ً
أساسا
وأيضا ألنه أصبح
إن عمل اإليكولوجيا ،كعمل صلب،
ً
أليديولوجية سياسية هلا العديد من التيارات ،سوف يسامه بشلك
كبري يف توسيع هذا املفهوم لملسؤولية السياسية واالقتصادية
من أجل رفاهية احمليط احليوي كلك .يف اآلونة األخرية ،أثارت
فكرة توسيع املجال السيايس لملواطنة ليمشل احليوانات الكثري
من النقاشات العامة والفكرية (.)Kymlicka/Donaldson 2015
وهكذا أصبح النظام اإليكولويج شك ً
موسعا لملجمتع ،الذي
ال
ّ
مل يعد يقترص عىل البرش فقط بل له صلة بلك ما يتعلق الطبيعة
والبيئة .إن فكرة زيادة التقارب بني جنسنا البرشي وبقية الاكئنات
عىل األرض يه ما سيجعلها سياسية أكرث وجتعل بذلك املسأل َة
البيئي َة مركزا ملجال االقتصاد السيايس.

النتيجة املثرية للقلق اليت يستخلصها العملاء يف دراسة جديدة
ملجلة : Proceeding of the National Academy of Science
« لوال تدمري اإلنسان للطبيعة ،الستغرق معدل االنقراض هذا آالف
السنني » قال الباحثون (.)The Guardian 2020

عندما يتحول األمحر إىل أخرض...
ما مت ذكره للتو هو يف معمظه ما جيعل التمنية املستدامة
متفقة بالرضورة مع املنطق العيمل والسيايس لإليكولوجيا.
لكن هل هذا االتفاق بريء ح ًقا من أي حسابات سياسية ؟
وهل هو منيع ضد لك أشاكل االستغالل أو التخريب ؟

قوة للطبيعة الصناعية

منذ مادية ماركس ،اليت اعتربها البعض باملناسبة من
الرواد املبارشين لإليكولوجيا ( ،)Bellarny 2018مل تعمتد أي
أيديولوجية سياسية بشلك كبري عىل العمل والعقالنية إلنتاج
مثل هذا النقد اجلذري للحضارة الصناعية احلديثة .باملثل
ميكن لإليكولوجيا السياسية أن ترتكز عىل رأمسال عاطيف
قوي ،يدور حول موضوعني منوذجيني كبريين :حب الطبيعة
واخلوف من هناية العامل.

ُ
ونتاجئه
ترصف بشلك تستجيب آثار ُه
باقرتاحه ملبدأ «
ّ
ملقتضيات صون احلياة اإلنسان ّية األصيلة عىل األرض »،
سيكون الفيلسوف هانس يوناس ،يف هناية السبعينات أحد
ّ
املبرشين بعودة « مبدأ املسؤولية » يف احلقل اخلطايب
أعظم
واأليديولويج للتمنية البرشية الصناعية (.)Jonas 1978
وسيقرتح أيضا « أخالقيات املستقبل » ( )Jonas 1990للتقدم
البرشي ،وبالتايل سيطرح بعض األسس الفلسفية للتمنية
جناحا ،وسيتجاوز تأثريمها
املستدامة .سيحقق هذان الكتابان
ً
املجال الفكري األملاين وسيصل إىل مجهور دويل كبري جدًا،
مما يدل عىل أن الذهنيات املتعلقة بالتمنية قد بدأت تتغري.

هذا التناقض بني اخلطاب العيمل والنشاط الرومانيس
يحمس للزنعة اإليكولوجية بالوصول إىل طيف واسع جدًا من
احلساسيات لن يتوقف عن المتدد تدرجييا لدرجة أن اآلثار
البيئية والصحية xللنظام الصنايع سيمت حتديدها بدقة تقنية
مزتايدة باسمترار .لن تحمس الثورة الرمقية فقط بتنقيح هذا
ً
أيضا
التخشيص من خالل حتسني أدوات القياس ،ولكن
بنرش رسائل الزنعة البيئية عىل وسائل التواصل االجمتايع
مبستوى رواجٍ مل يسبق له مثيل منذ ظهور هذه الزنعة يف
املناقشات السياسية .دعونا نتذكر أنه باخرتاع المكبيوتر،
متكنت منذجة املناخ واالقتصاد العاملي من الكشف عن
احلدود الفتاكة للمنو.

منذ اخرتاع القنبلة الذرية واملفاعل النووي عىل األقل ،اختذ
مفهوم املسؤولية بعدًا مل يسبق له مثيل يف نفسية البرشية.
مل يعد األمر يتعلق فقط بإخضاعها للنقد األخاليق ،بل يتعلق
باحلمك عىل التقدم العيمل من خالل معيار بقاء اجلنس
ً
عرضة ّ
قط لتح ٍّد ال طاقة
البرشي .مل تكن البرشية من قبل
هلا به تقريبا بوجود أسباب فناهئا وفناء ماليني األنواع احلية
بني أيدهيا .أصبحت هناية العامل هتديدًا حقيق ًيا ومل تعد قصة
دينية أو أسطورية.

وهكذا ،يف عام  ،1972خلف الكواليس املدنية ل « مقة األرض »

األوىل يف ستوكهومل ،اجمتع عدد من النشطاء واملنمظات غري
احلكومية حول اعتبار األرض البيت الكبري لعائلة واحدة كبرية،
يه البرشية .وهكذا مت اإلعالن عن بداية إيكولوجيا أصبحت
سياسية بصورة هنائية ،وسيضيفون إىل الشعار الرمسي
هلذا احلدث الدويل « كوكب واحد » ،عبارة سترتك أثرا يف
األذهان  « :شعب واحد » .وهكذا رأى املجمتع املدين العاملي
النور رمز ًيا ،مثل املنمظات الدولية لإليكولوجيا السياسية اليت
ستضع تدرجييًا قد ًما يف املهشد السيايس واإلعاليم ملعظم
الدول املتقدمة ،وبالتايل ستأخذ ،يف كثري من اجلوانب ،اخلالفة
األيديولوجية لالشرتاكية املاركسية يف النقد وكذلك التحليل
املادي للرأمسالية.

يف أيامنا هذه ،قد يكون مفهوم املسؤولية البيئية هذا قد وصل
إىل ذروة إعالمية معينة مع ظهور مفهوم « األنرثوبوسني
يف معظم النقاشات العامة املتعلقة بتغري املناخ ،والبيئة بشلك
عام .عىل الرمغ من عدم االعرتاف به من قبل املجمتع العيمل
عرصا جيولوج ًيا حقيق ًيا ،إال أنه مينح النشاط
باعتباره
ً
الصنايع قوة وكذلك تأثريات قوة ب ّرية حقيقية قادرة عىل
التسبب يف تغريات مناخية عىل الصعيد العاملي.

»

مل يعد اخلطر الذي هيددنا يف مصت جمرد حرب ذرية عاملية،
ً
أيضا خطر احلرب اليومية اليت تشهنا قوى الصناعة
ولكنه
ضد قوى احلياة عىل األرض .يبدو أن هذه القوى حتركها اآلن
مجوحا انتحار ًيا
« يد خفية » يشبه تعطهشا لملوارد الطبيعية
ً
ريا .أال تعترب البرشية كقوة صناعية ،حال ًيا العامل
بيئ ًيا كب ً
الرئييس النقراض مجايع سادس للتنوع احليوي ؟ يف
مقال نرشته العام املايض « كورييه انرتناسيونال » بشلك ال
مغوض فيه  « :إن االنقراض امجلايع السادس يتسارع  :يف
غضون عرشين عا ًما ،سيكون أكرث من  500نوع حيواين قد
اختىف ،بشلك يعادل ما حدث يف القرن العرشين » .يه نفس

لقد أصبح العديد من « ُ
احلر » منذ ذلك احلني « ُخرضًا
( .)Lipietz 1993سيضاف هذا التغيري إىل املطالب االجمتاعية
ً
ارتباطا ببيئة األنشطة
لألنشطة األوىل اليت يه اآلن أكرث
الثانية .سيأخذ هذا االجتاه اجلديد جحام يفرض عىل
خصومهم السياسيني الرئيسيني ،أي احملافظني الليرباليني
اجلدد ،التعامل مع هذه املسألة مبزيد من االهمتام ،وحىت بذل
جهد ملعارضهتا خبطاب مضاد قادر عىل دجم هذا املعىط

»
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غري احلكومية .يبدو أهنا ترتكز عىل إرادة األمم املتحدة يف
ّ
يتشك حول مرشوع
تقوية التآزر العاملي الذي ينبيغ أن
عاملي ملجمتع « مستدام » .كوهنا أكرث من جمرد معيار تقين
للحومكة ،ميكن للتمنية املستدامة ،من نواح كثرية ،أن تصبح
أيديولوجية حضارية.

البييئ يف ممارسهتم الليربالية .لك هذا سيمت بالطبع دون
ً
شيئ
التشكيك لك ًّيا يف أمعق أسس عقيدهتم السياسية .وهكذا،
ً
فشيئ ،ويف ظل اإليديولوجيات املختلفة ،ستنقسم األيديولوجيا
اإليكولوجية إىل مدرستني كبريتني مل تتوقفا منذ ذلك الوقت عن
االختالط يف أذهان عامة الناس ووسائل اإلعالم ،وتتصادم
ً
أيضا يف ساحات معارك األفاكر واملفاهمي السياسية.

هذه يه الطريقة اليت تصبح هبا عبارة « فكر عامل ًيا ،وامعل
حمل ًيا » شعارا أيقون ًيا للتمنية املستدامة .استخدمت ألول مرة
يف مقة « ستوكهومل » من طرف السيايس الفرنيس « رينيه
دوبو » الذي ابتكر عبارة « الكوكب الواحد » .ويه يف الواقع
إحياء للجملة اليت أدىل هبا « جاك إيلول » يف ثالثينيات
القرن املايض ،وهو أحد أعظم املفكرين واملنتقدين لالحنرافات
االجمتاعية والبيئية للتكنوقراطية ( .)Cochard 2012ومن
املفارقة أن هذا األخري حيتل ماكنة رائدة يف إيديولوجية
التمنية املستدامة.

من جهة ،هناك عملاء البيئة األوائل ،الذين يمطحون إىل
تغيري جذري يف منوذج املجمتع احلديث بنا ًء عىل هنج ثوري
للعالقة بني اإلنسان والتكنولوجيا .من ناحية أخرى ،هناك
دعاة محاية البيئة الذين مييلون إىل تركزي اهمتاماهتم عىل
احلفاظ عىل الطبيعة وكذلك احرتام البيئة ويعتقدون يف أغلب
األحيان أن التكنولوجيا والتكنوقراطية يه أدوات حمايدة
متا ًما واليت ،إذا مت استخدامها حبمكة ،تكون قادرة عىل حل
مجيع املشالك اإلنسانية ،وخاصة تلك املتعلقة بالبيئة .لك من
هذين االجتاهني له نصيبه بالطبع من الرادياكلية .اإليكولوجيا
العميقة أو اإليكوصوفيا من جهة والتفاؤل البييئ من جهة
ً
شكل من احلياة
أخرى .يدافع بعضهم عن الطبيعة باعتبارها
أكرث جوهر ًية من احلياة اإلنسانية ،بيمنا يرى اآلخرون أن
اإلنسانية يه عبقرية عملية وتقنية قادرة عىل التغلب عىل
مجيع حتديات الطبيعة.

بعيدًا عن صيغها األكرث إثارة وبالغاهتا األكرث هسولة للفهم
عند عامة الناس ،فإن التمنية املستدامة مثل مجيع املفاهمي
السياسية يه ً
أيضا قصة .هذه القصة ،حبمك طبيعة األشياء
واألفاكر واألحداث املتعلقة هبا ،تمكن يف خطاهبا ويف
ً
مفرتضة بشلك علين وأخرى أكرث
تسلسلها الزمين نوايا
اقتضابا بشلك حيمت.

التمنية املستدامة يه خطاب سيايس يبدو أنه مييل بشلك
كبري حنو االجتاه الثاين .وهكذا ،يف خطاهبا األكرث تقليدية،
ال يتعلق األمر بالتشكيك يف التطور الصنايع بل بتنظميه
واستقطاب قواه السلبية حنو اجتاه أكرث سالمة لإلنسان
وبيئته .هذا الهنج هو ما جيعل العديد من دعاة محاية البيئة ال
يثقون هبا كثريا ،ومن بيهنم « سريج التوش » أحد الخشصيات
القيادية األكرث هشرة .يرى هؤالء يف هذا االقرتاح إغرا ًء
إضاف ًيا إلطالة أمد التطور الصنايع ،أكرث من إعطائه طاب ًعا
بيئ ًيا مستداما .إن حركة « تراجع المنو » يه بال شك أرشس
تيار إيديولويج مناهض للتمنية املستدامة حيث تهتمها بأهنا
« مفهوم جشع » ،ويه ِحل داليل وإيديولويج جيعل مجيع
أشاكل الدمياغوجية اإليكولوجية ممسوعة بشلك أكرب.

عالوة عىل ذلك ،مثل مجيع الروايات التارخيية من املمكن متا ًما
رؤيهتا من زوايا خمتلفة .مثال ،يف هذه احلالة ،واعمتادًا عىل
ما إذا كنا سنضع أنفسنا إىل جانب املنترصين التارخييني
الكبار بـ « التمنية » أو يف املعسكر األصيل لـ « ملعوين
نوعا ما .يف
األرض » ،فإن هذه القصة ستأخذ مىحن خمتل ًفا ً
الواقع ،إن قصة التمنية املستدامة ليست رسدًا مكتف ًيا بذاته،
وال حىت تسلسال زمن ًيا حمايدًا متا ًما من الناحية السياسية.
إهنا حلقة يف أوديسة سياسية أقدم بكثري وأكرث تعقيدًا ،تلك
املتعلقة بالتمنية ومبدارها املفاهيمي األكرث محميية  :التخلف.
لذلك لن يكون من املناسب تذكر كيف اكن إعالن « كوكويوك
عىل سبيل املثال نقطة حتول يف العملية اجلدلية الطويلة بني
العامل املتقدم » وجمال « التخلف » ( .)Calameo 1974وهكذا،
فإن هذا النص سيفرض عىل وجه اخلصوص بطريقة غري
متناسبة ومتنافرة خطا ًبا مضادًا للرسد املثايل الذي ينادي به
املؤيدون الرمسيون للتمنية.

»
«

وهكذا أصبح « ختضري االقتصاد » « اقتصادا للبيئة » .ال
تنجسم التمنية املستدامة ح ًقا مع خطاب احملافظة عىل البيئة
العزيزة جدًا عىل عملاء اإليكولوجيا األكرث رادياكلية الذين
يرون يف الطبيعة قمية جوهرية .عىل العكس من ذلك ،فإهنا
ستعزز هنج التيار احملافظ الذي يفضل تعريف هذه القمية
وف ًقا ملعايري جتارية حبتة .ال هتدف التمنية املستدامة بالنسبة
للعديد من منتقدهيا إىل محاية الطبيعة بقدر ما هتدف إىل
حتديد السعر املناسب هلا .وهكذا تصبح الطبيعة حقال واس ًعا
من املوارد الطبيعية يمت استغالهلا بويع بييئ طيب بالتأكيد،
ولكن بنفس القدر من التساحم جتاه قوانني العمل احلر.

ُذكر مصطلح « التمنية » ألول مرة مطلع امخلسينيات من قبل
الرئيس األمرييك « ترومان » ،خالل خطاب تنصيبه لوالية ثانية
مع الرتكزي بشلك خاص عىل مهمهتا احلضارية .منذ ظهورمها
ألول مرة عىل الساحة العامة ،يبدو أن « التمنية » و « التخلف » ال
ينفصالن ألهنام ظهرا ألول مرة يف نفس اخلطاب .جيب أن نتذكر
أن اهلدف الهنايئ شبه املسياين للتمنية مت اإلعالن عنه من ِق َبل
عر ّابهيا عىل أهنا محلة عاملية حقيقية ضد الفقر واملجاعة وانعدام
املساواة يف العامل .ويه بذلك تقدم نفهسا عىل أهنا حرب مفتوحة
ضد التخلف .سيذهب « جيلربت ريست » من جانبه يف كتابه
« التمنية  :تارخي املعتقد الغريب » إىل اقرتاح أن انتشار الفقر
يف مجيع أحناء العامل ال ميكن أن يكون إال مؤرشا واحضا جدا
عن الصحة اجليدة للرأمسالية الليربالية ،وبالتايل سوف يقوم
مبساءلة جدية للنوايا احلقيقية للتمنية (.)Enjalbert 2013

اقتصاد جيوسيايس
يف حني ال ينبيغ النظر إىل التمنية املستدامة عىل أهنا جمرد
ً
أيضا تصورها يف حدود
مفهوم اقتصادي قامئ بذاته ،جيب
نظام تكنوقرايط دويل حقييق .فهي نظام إيكولويج من
الدبلوماسية واألفاكر واملامرسات واملؤسسات واملنمظات
والعمليات واجلهات الفاعلة احلكومية وأيضا من املنمظات
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جوهره مد ٍّمرا للبيئة ،وبناء اشرتاكية إيكولوجية من قبل الدول
ذات السيادة .إضافة إىل ذلك ،ينبيغ النظر إىل المنوذج
اجلديد من منظور نظام عاملي جديد غري عوملي بل دويل.

لنعد إىل إعالن كوكويوك الذي متت صياغته يف املكسيك عام
 1974يف ندوة لألمم املتحدة عقدت بني  8و 12أكتوبر/ترشين
األول .بسبب تصادف األجندات الدبلوماسية املختلفة ،س ُيصاغ
اإلعالن مبساعدة تأيت غالبيهتا من املمثلني الدبلوماسيني ملا
يمسى ببلدان « اجلنوب » وحم ّرر ْين غرب ّي ْي لدهيام قناعات
سياسية متعاطفة كثريا مع مطالب العامل الثالث وأكرث مع وجهات
نظر الزنعة اإليكولوجية .سيستفيدون من هذا التوافق االستثنايئ
إلصدار الحئة اهتام فعلية ضد هذه « التمنية » املقرتحة بالرمغ
من ذلك للك األطراف من قبل دول المشال األكرث تقد ًما يف هذا
املسار ،باعتبارها احلل الشامل للتقدم البرشي.

تمنية عىل احملك
من الواحض بالنسبة للدول األكرث تطورا إىل أي مدى هومجت
تلك الصورة املبتذلة عن تمنية تعمل أساسا عىل التعممي
العادل لمنوذج عاملي للتقدم واالزدهار .ومما يزيد الطني بلة
أنه سيكون من قبل نفس األطراف الذين اكن من املفرتض أن
تتحول هذه التمنية إىل مفهومهم عن الرخاء الشامل.

سينتقد هذا البيان حبامس شديد « معلية منو ال تستفيد
مهنا سوى أقلية صغرية جدًا واليت حتافظ عىل الفوارق بني
البلدان وداخل البلدان أو تزيدها » .يؤكد حمررو هذا اإلعالن
أن هذه املامرسة « ليست تمنية ( )...بل يه استغالل « وبالتايل
ً
أوال مث التوزيع العادل لألرباح ».
يرفضون « فكرة المنو

يف خضم احلرب الباردة ،اكن يبدو بوضوح األمر ال يتطلب
ختويفا أكرب لملاكتب الدبلوماسية لـ « مشال » ذو نزعة أطلنطية
قوية ،وبالتايل لتقليد سيايس أكرث ليربالية إىل حد كبري مييل
إىل المساح هبذا النوع من الرغبة « املثرية للفتنة » بالوصول
إىل إماكناهتا الاكملة .إن الصدى الصاخب هلذا العداء
احلقييق الكثيف جتاه تمنية تعترب « إمربيالية » ينبع ،عالوة
عىل ذلك ،من « الطريق الثالث » املضطرب لعامل ثالث يف حالة
فورة يسارية .والذي ال ميكن أن يكون يف آذاهنم سوى نشاز
قبيح ينبيغ أن حيرصوا بلك تأكيد عىل تصحيحه بشلك أكرث
تناس ًقا مع فهمهم اخلاص لالنجسام عىل األرض.

ولتحقيق ذلك ،فإن املؤيدين هلذا اإلعالن ال يطلبون فقط
« املساعدة » من الدول الغنية ،ولكهنم يطالبوهنا بدفع مثن عادل
لملواد اخلام اليت توفرها هلا البلدان النامية يف الوقت احلايل
بسعر رخيص ،خاصة بسبب الضغوط السياسية واالقتصادية
اليت متارهسا ضدها بشلك مبارش وغري مبارش .وهكذا فإن
هذا النص يعيد تعريف التخلف ،ليس عىل أنه « تأخر » يف
التمنية ،بل عىل أنه نتاج لتطور البلدان الغنية .وهو يدعو
شيوعا يف ذلك
إىل التشكيك يف النظرية االقتصادية األكرث
ً
الوقت ( )Rostow 1961حيث تعترب التمنية مبثابة دورة شبه
طبيعية تتوافق لك فرتة مهنا مع مرحلة حمددة جدًا من المنو.
لذلك يظهر التخلف مكرحلة متأخرة من التمنية ،بيمنا يرى
معارضوه أنه نتيجة لتطفل مياكفيييل عىل اقتصادمه يف
خدمة تطور الدول األخرى األكرث تقد ًما يف هذه العملية.

وبالتايل فإن رد فعل « المشال » لن يطول قدومه .عندئذ،
سيعمل عامل اكمل عىل ترويض مثل هذه األفاكر الرافضة.
بويع أو بغري ويع ،ستكون مسألة اقرتاح منوذج إمنايئ
« جديد » يدرج برباعة وخفية الشاكوى الرئيسية اليت
تبلورت يف صفحات إعالن كوكويوك ،مع احلفاظ عىل مجيع
أساسيات التجارة احلرة والليربالية السياسية.
بالطبع ،ليس هذا هو السبب الوحيد البتداع التمنية املستدامة،
لكنه بالتأكيد أحد أقل األسباب املذكورة يف الكرونولوجيا
الرمسية ملسارها الدبلومايس .قبل عامني من إعالن كوكويوك،
سيمت بالتأكيد شن أول جهوم كبري يف صفوف الدول املتقدمة.
وسوف يسهتدف منوذج التمنية املدفوع بالمنو املسمتر إىل
األبد يف شلك تقرير نادي روما الهشري ،والذي حيمل عنوا ًنا
مناس ًبا هو « حدود المنو » ( )The Limit to Growthلـ
( .)Meadows et al. 1972من خالل تسليط الضوء عىل
مجيع املخاطر اليت ال رجعة فهيا واليت تشلكها التمنية
االقتصادية اليت ال حدود مادية ومعنوية هلا عىل البرشية،
فإن هذا التقرير سينبئ ببعض اخلطوط العريضة خلطاب
التمنية املستدامة ،ال سميا لتخفيف خطاهبا إىل حد كبري.

يذكر اخلطاب الذي ُطور خالل هذه الندوة إىل حد كبري خطاب
الفيلسوف واملؤرخ الربيطاين روبن ج.اكلينجوود الذي حدد يف
كتابه «  » Nouveau Léviathanأصول هذا الظمل يف جزء من
كتابه املعنون بـ « » Ce que le mot ‘civilisation’ veut dire
وسيقوم بذلك عىل وجه اخلصوص من خالل ترشحي الفرق بني
الخشص الرثي والخشص الغين (.)Collingwood 2002
وهكذا ،حسب قوله « أن تكون غنيًا يعين أن متارس هذه القوة
االقتصادية عىل اآلخرين الذين نشرتي هلم والذين نبيع هلم.
الزيادة يف الرثوة يه زيادة يف هذه القوة االقتصادية من
ناحيتك يف املعامالت التجارية « .الزيادة يف الفقر يه زيادة
مماثلة من طرفك يف العبودية االقتصادية » عند تطبيق هذا
التحليل عىل مستوى االقتصاد اللكي ،يعيط هذا التحليل
لفكرة « ثروة األمم » اليت طورها بشلك خاص آدم مسيث
يف كتاب حيمل نفس االمس ،داللة ه ّدامة للغاية تردد متاما
خطاب إعالن كوكويوك.

« الفقر هو أسوأ تلوث » هو أحد الشعارات الرئيسية لتقرير
ً
أيضا يف عام  1971األسس الفكرية
 ،Founexالذي وضع
للتمنية « املستدامة » ( .)November et al. 1992عالوة عىل
ذلك ،وألول مرة يف تارخي نظام األمم املتحدة ،سيعيط كذلك
بعض املصداقية ألطروحات اإليكولوجيا السياسية .ومع ذلك،
فإن بعض املراقبني األقل جماملة هلذا الهنج سينتقدون هذا
ً
أيضا لدفاعه عن الطابع اإلجيايب للتجارة احلرة
التقرير
يف ماكحفة الفقر .سيكون هلذه الوثيقة تأثري أكيد وثابت
عىل العقلية الرمسية للقمة الدولية اليت ستعقد بعد عام يف
ستوكهومل ،خالل مؤمتر األمم املتحدة األول املعين بالبيئة.

مكا أن « كتيب » كوكويوك الذي يبدو مشب ًعا جدًا بروح
املاركسية وعدم االحنياز ومناهضة االستعامر ،سوف يتطرق
بإرصار شديد إىل فكرة املسؤولية التارخيية للبلدان املتقدمة
عن تدهور البيئة العاملية .نتيجة لذلكّ ،
يؤكد إعالن كوكويوك
عىل احلاجة األساسية للك دول العامل ،وخاصة دول العامل
الثالث ،ملعارضة منوذج التمنية الرأمسايل الذي ُيعترب يف
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البرشي  :الكفاءة االقتصادية ،واجلودة البيئية ،واملساواة
االجمتاعية .وبالتايل ،فإن « راكئز التمنية املستدامة » هذه
تحمس بوضع لك نشاط عىل مقياس قمية « االستدامة »،
الذي مت تبسيطه يف شلك بياين ليس فقط أكرث هسولة للفهم،
ً
أيضا أكرث إقناعا  « :خمطط التمنية املستدامة » .هذا
ولكنه
املخطط التوافيق متشبع بعمق بالعقيدة الليربالية املساواتية،
وهو تيار ليربايل يستلهم بقوة من أمعال الفيلسوفني جون
راولز وأمارتيا سني (.)Dansereau-Laberge 2010

سيثري إعالن كوكويوك من جانبه صدمة سياسية داخل
املجمتع الدويل ستؤدي إىل إطالق اآللة الدبلوماسية املسؤولة
عن ابتاكر حتديث جديد ملفهوم « التمنية » .هذا ما حيدث لكام
احتاج هذا املفهوم  -الذي ميكن إرجاع أصوله األيديولوجية
البعيدة إىل ال ِقدم  -للتطور من أجل الصمود يف وجه خصومه.
عىل إثر إعالن كوكويوك ،سنحاول ً
أوال استحضار فكرة صفقة
«  » eco-ecoلـ ( )Sachs 1978بشعارها الهشري « واحد
لالقتصاد ،وواحد لإليكولوجيا » .لكن رسعان ما بدت هذه الفكرة
دمياغوجية للغاية يف حمتواها وبسيطة للغاية يف شلكها حبيث
ال تتحمل النقد ،لذلك لن تسمتر طويال .مث ،لبعض الوقت ،ركزنا
دون اقتناع حقييق عىل فكرة « التمنية البيئية » اليت ابتكرها
موريس سرتوجن وطورها مبزيد من التفصيل إجينايس ساكس.
س ُيشتبه يف أن هذا األخري ال يزال شديد الرتكزي عىل اآلراء
التحريضية .ومت إلقاء اللوم هيلع مضن ًيا لكونه يستلهم كثريا من
الدوكسا االشرتاكية للعامل الثالث ومن الرادياكلية السياسية
للزنعة اإليكولوجية.

املسار اجلديد لنظام عاملي جديد ؟
هل أدى سقوط جدار برلني عام  1989إىل متكني التمنية
املستدامة يف جمال النفوذ التقليدي لالحتاد السوفيايت
املهنار ؟ رمبا لعب االنتصار األيديولويج والعميل للغرب
عىل الرشق دو ًرا ً
مهم يف نرش عقيدة التمنية املستدامة عىل
نطاق أوسع .مع الفشل املعلن للشيوعية السوفيتية وكذلك
فشل أكرث أشاكل االشرتاكية رادياكلية ،وباالعمتاد كذلك عىل
دعاية الفئة اإليكولوجية اليت حتظى بالقبول األكرب ،أليس
هذا المنوذج « البديل » للتمنية هو الطريقة األكرث برامغاتية
لتغيري العامل دون تغيري نظام األشياء ؟ وقبل لك يشء ،يف
هذه املرحلة بالذات من التارخي ،أليس هو االقرتاح األكرث
انجساما مع النظام العاملي اجلديد املتصور بعد احتضار
الكتلة السوفييتية وبالتايل صعود الواليات املتحدة ؟

مل يكن ألي من هذه املقرتحات عىل ما يبدو القدرة عىل مواءمة
حقوق السوق احلرة وحقوق الطبيعة األم مثل املطالب املقدمة
عىل الساحة الدبلوماسية الدولية من خالل إعالن كوكويوك.

منوذج « املتوسط الذهيب

»

أما أوروبا اليت مزقها نصف قرن من احلروب العاملية
وأضعفهتا اآلثار املبارشة واجلانبية هلذه احلرب الباردة ،فهي
اآلن تعترب املهندس واملنسق الرئييس لـ « الصفقة اخلرضاء »
القارية .ستثبت التمنية املستدامة أهنا اإلطار املثايل الختبار
وتعزيز االنجسام السيايس هلذا املجمتع العابر للقارات .إنه
مرشوع يف مصلحة أوروبا يعيد هلا رشعية سياسية معينة،
ال سميا يف ظل االنتقادات العديدة حول العجز الدميقرايط
اليت يتعرض هلا تنظميها باسمترار عىل الساحة الدولية.
ً
أيضا استغالل الفراغ الدبلومايس الذي خلفته
ألن حتاول
الواليات املتحدة يف هذا املجال وتأكيد نفهسا من خالل
التمنية املستدامة كفاعل جيوسيايس ومزود خدمة تكنوقراطية
متصدر لرهانات القرن ؟ خاصة وأنّ تفكك االحتاد السوفيايت
جيعل من الناحية النظرية محاية الواليات املتحدة أقل أمهية
بالنسبة لألوروبيني .أليست التمنية املستدامة منربا سياسيا
قويا للغاية يحمس هلا باحلفاظ عىل نفوذها االقتصادي
والثقايف عىل القارة األفريقية ()Institut Montaigne 2019
الذي يمطع به بشلك مزتايد طرفا حرب باردة حممتلة جديدة،
الواليات املتحدة األمريكية والصني ؟

فقط يف عام  ،1987مع نرش تقرير برونتالند ،اختذ االخرتاع
ريا » شك ً
ال موثو ًقا
الداليل الهشري « التمنية املستدامة » « أخ ً
به ومعل ًيا مبا يكيف لبدء توافق بني مطالب دعاة محاية البيئة
من البلدان النامية ومنطق السوق العاملية.
منذ تقدميه ،ميكننا أن نشعر بأمهية إعالن كوكويوك ،ولكن
ً
وضوحا وتطرفا عن اآلثار
أيضا الرغبة يف مقارنته برؤية أقل
ً
الضارة للتمنية  )...( « :العديد من اجتاهات التمنية اليت متارس
اليوم يفقر عددًا مزتايدًا من الناس وجيعلهم ُعز ً
ّال ،لك ذلك من
خالل تدمري البيئة )...( .أدركنا أننا حباجة إىل مسار جديد
من شأنه أن يحمس بالتقدم ليس يف عدد من األماكن اخلاصة
خالل بضع سنوات ،ولكن لكوكب األرض كلك ولفرتة طويلة.
مل تعد التمنية املستدامة هدفا للبلدان « النامية » وحدها ،ولكن
أيضا للبلدان الصناعية ».
من املؤكد أن هذا اخلطاب صديق للبيئة مبا يكيف إلظهار بعض
االنفتاح السويق عىل االهمتامات البيئية ،وإنساين مبا يكيف
لتلبية احتياجات البلدان النامية جزئ ًيا .إنه متعاطف بنفس
القدر مع املبادئ األساسية للتمنية املتجذرة بعمق يف التقاليد
السياسية الليربالية والرأمسالية والعملية وحىت املالتوسية.

بالنسبة للبلدان النامية والناشئة ،تعد التمنية املستدامة عىل
غرار النظام الدبلومايس لتغري املناخ ،بيئة مواتية بشلك
خاص لفرض نفهسا يف شلك جديد من الدميقراطية الدولية،
ً
ونشاطا من
وضوحا
واليت لن تعد رشعية بدون اخنراط أكرث
ً
بلدان اجلنوب .خصوصا وأن بعض هذه الدول مثل الصني
واهلند ،تشلك نسبة كبرية جدًا من ساكن العامل وأصبحت قوى
اقتصادية حقيقية ال ميكن جتاهلها من الناحية اجليوسياسية.
بالنسبة للبلدان األقل تط ّورا ،يبدو أن التمنية املستدامة توفر
ً
أيضا العديد من فرص الدمع املايل ونقل التكنولوجيا من
البلدان األكرث تقد ًما.

إن بيان التحدي واحض  « :تلبية االحتياجات الراهنة بأكرب
قدر ممكن من الفعالية دون املساس بقدرة األجيال القادمة
عىل تلبية احتياجاهتا » .املفهوم املركزي « للحاجات » يعين
مضنًا حقال دالليا متشبعا إىل حد كبري بالعقيدة النفعية
مكا يعيط االقتصاد ماكنة بارزة .عالوة عىل ذلك ،جيب أن
نتذكر أن « االحتياجات » و « الفرص » مفهومان شائعان يف
املمجع املايل ،خاصة عندما يتعلق األمر بالمتويل .أما بالنسبة
للعملية ،فهي تقرتح إقامة توازن بني األبعاد الثالثة للنشاط
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املستدامة ،مينحها قوة إزعاج ميكن أن تتحول تدرجييًا إىل
قوة تغيري .بصفهتا أكرب مصدر النبعاث ثاين أكسيد الكربون،
فإن الصني دولة من دول اجلنوب ال ميكن للتمنية املستدامة
االستغناء عن دمعها ،ألنه بدوهنا لن تكون لدهيا فرصة حقيقية
منوذجا عامل ًيا للحضارة.
ألن تصبح
ً

لكن هل ميكن أن حيدث مثل هذا النقل لألموال واملعارف من
المشال إىل اجلنوب دون مقابل ؟ عىل سبيل املثال ،نقل األنشطة
االستخراجية والصناعية من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية.
ريا لالهمتام
يعد مفهوم « فك االرتباط البييئ »
ً
موضوعا مث ً
جيب تغطيته ،ولو يف بضعة أسطر .يف الواقع ،مع تقرير « فك
االرتباط بني معدل استخدام املوارد الطبيعية واآلثار البيئية وبني
معدل المنو االقتصادي » ( ،)UNEP 2011فإن التحدي املمتثل
يف احلفاظ عىل المنو دون زيادة تأثريه عىل البيئة له أمهية
إضافية .أال جتد هذه الفكرة يف هذا النقل األرضية املثالية
لاللتفاف عىل قيودها ؟ هل التمنية املستدامة للمشال ممكنة
ح ًقا دون استخدام مثل هذه احليل ؟ حىت إذا ظل هذا السؤال
دون إجابة ،مفن اجلدير طرحه ،خاصة يف سياق تأميل يمت فيه
التشكيك يف عالقة اجلزائر بالتمنية املستدامة.

ميكننا أن نراهن عىل أن حتول الصينيني حنو االستدامة
قد يكون أس ًيا نظرا لقدراهتم التصنيعية اهلائلة .خاصة
وأن الركزية الروحية التقليدية مل يمت إزاحهتا بالاكمل بعد
عن طريق هذا التطوير الرسيع ملجمتعاهتم .يف هذا البلد،
عىل سبيل املثال ،تعترب الطاوية والبوذية فلسفات دينية جنت
بشلك كبري يف احلرب الشيوعية الصينية عىل األديان .تشري
خشصيهتم المشولية املتأصلة ،واملعروفة جيدًا ،إىل أن
اآلسيويني ،باملعىن القاري لللكمة ،مييلون بشلك فطري إىل
فهم الطابع النظايم للبيئة .دعونا ال ننىس أن الروحانيات
والفلسفات الرشقية أهلمت بشلك كبري ثقافة العرص اجلديد
ً
أرضا خصبة جدًا
الغربية .هذه الثقافة ،بدورها ،أصبحت
ً
أيضا إىل ميالد ثورة رمقية.
لإليكولوجيا السياسية وستؤدي
ً
ً
مهم للقوة الثقافية النامعة
أيضا مصد ًرا
تعد هذه العالقة
وعنرصا إجياب ًيا للغاية لصورة الصني
للدبلوماسية الصينية
ً
يف نظر الرأي العام الدويل.

مرشوع جممتع عاملي
منذ ابتاكرها ،ال تزال التمنية املستدامة ،عقدًا بعد عقد ،ومقة
دولية بعد مقة ،مرشوع جممتع عاملي مل يتوقف أبدًا عىل ما
يبدو عن المتحور حول الرغبة املزدوجة يف إقناع مجيع الدول
بقوة منوذجها وإستخدام مجيع األدوات التكنوقراطية املتاحة
لفرض نفهسا علهيا كبدهيية يصعب االلتفاف علهيا .يبدو أن
التمنية املستدامة ،كنظام تابع لألمم املتحدة ،قد استندت إىل
معلية دبلوماسية مجعت مبهارة بني احتواء وإغراء البلدان األقل
ً
ميل لالنضامم إلهيا ،ويف الوقت نفسه القيام حبمالت تبشريية
عىل الساحة الدبلوماسية العاملية ،مدعومة مبهنجية قوية.

بعد أن قوضهتا املادية املاركسية الصينية ،عادت الكونفوشية
إىل الواجهة يف املهشد الفكري والسيايس الصيين ،الذي
مييل بشلك مزتايد إىل التأكيد عىل الطابع اإليكولويج
للتقاليد الصينية .ميكننا أن نراهن أنه يف العقود القادمة،
سيظهر منوذج رشيق للتمنية املستدامة بشلك اكمل .بل إهنا
قد تنافس ما نعرفه اآلن بامس « التمنية املستدامة » .سيكون
هذا بالتأكيد أكرث أمهية للعديد من جممتعات « اجلنوب »
اليوم ،واليت ،عىل غرار الصني ،ال تزال تتأرحج بني التقاليد
واحلداثة .سيكون للصني مصلحة كبرية يف تبين االسرتاتيجية
ّ
تشك بدورها قيادة توجهيية
األوروبية يف هذا املجال ،وأن
يف نظام دويل يمت فيه حرص اهلمينة األمريكية أكرث فأكرث
يف التفوق العسكري الذي ال جيب أن ميتد إىل همينة ثقافية.

إن مثال أجندة عام  2030واحض للغاية يف هذا الصدد .عىل
الرمغ من اعرتاف العديد من املراقبني بأهنا تمشل بلدان اجلنوب
ومقتضيات القرن البيئية مقارنة بـ « أجندة األلفية » ،إال أهنا ال
كيزني أفسح املجال لملزيد واملزيد من
مرشوعا بأساس
تزال
ٍّ
ً
اآلراء النيوليربالية .هو برناجم من  17هد ًفا ،مرفوق مبجموعة
هائلة من املؤرشات واألهداف .يوحض هذا إىل أي مدى يظل
اإلتقان العيمل والمتزي اإلداري وزيادة ذاكء املعلومات األوراق
الراحبة الرئيسة اليت تواصل معظم البلدان املتقدمة لعهبا يف
القرن احلادي والعرشين لتظل رائدة التقدم البرشي.

« من الرضوري العودة إىل الثقافة الصينية التقليدية من
أجل حتديد منط عرصنة متالمئ مع هيلكنا الثقايف .جيب
ً
مهم
أن تصبح احلمكة البيئية للحضارة الصينية مكو ًنا
للحضارة اإليكولوجية » .هذا مقتطف من مقال « Beautiful
 » Developmentالذي نرشه يف عام  2006السيد بان يو نائب
املدير السابق للواكلة الوطنية محلاية البيئة (،)Obringer 2007
والذي يلخص هذه احلالة الذهنية بشلك جيد ويعلن دون أدىن
شك عن بوادر استقطاب أيديولويج جديد ملفهوم « احلضارة
اإليكولوجية » الراجئ (.)Gwennael/Heurtebise 2013

ال يبدو أن التمنية املستدامة تقوض يف الواقع اقرتاح روستوف
بأن التمنية يه مرحلة متقدمة من احلضارة ال ميكن أن تكون
إال هد ًفا رئيسيا ألي دولة تحمط إىل احلداثة (.)Rostow 1965
وفوق لك يشء ،صعدت التمنية املستدامة سمل التمنية بثبات
يف وقت حققت فيه العديد من البلدان النامية السابقة طوعا
أو كرها ماكنة البلدان املتقدمة .ولذلك ،مع الرشط اإلضايف
لالستدامة ،تظهر معايري جديدة لنخبة إمنائية جديدة ،وبالتايل
فكرة شلك جديد من التخلف.
لكن ،إذا اكنت معظم هذه الدول الشابة املستقلة ال تزال،
عىل غرار الصني ،أكرب املتسببني يف التلوث ،وممارساهتا
الدميقراطية واالجمتاعية بعيدة لك البعد عن القبول ،تبىق
احلقيقة أن مناذجها االقتصادية والسياسية عىل وشك عكس
القطبية « مشال/جنوب » ،اليت حمست لفرتة طويلة بتقسمي
العامل إىل جمالني من التمنية ميكن متيزيمها بهسولة .إن
األمهية املزتايدة باسمترار للصني يف العملية الدبلوماسية
لتغري املناخ ،والذي يؤثر بشلك مزتايد عىل إطار التمنية

جيب أن نتذكر أن التمنية املستدامة مت بناؤها يف البداية يف
سياق جيوسيايس يشري إىل همينة المنوذج الغريب عىل
مجيع إيديولوجيات احلمك األخرى .ومع ذلك ،فإن تطورات
هذا القرن ستؤدي إىل مناخ دويل خمتلف متا ًما .إن هنضة
روسيا والصحوة العظمية للتنانني اآلسيوية وتطور اهلند،
فضال عن االزدهار اجلريء للرشق األوسط ،عىل سبيل
املثال ال احلرص ،ستساعد عىل ظهور نظام عاملي أكرث
تعددية بكثري.
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ماذا عن الربازيل ؟ ماذا عن بقية أمرياك اجلنوبية حيث
هناك العديد من طرق التفكري والعمل اليت تقرتح مسارات
وفرصا خمتلفة جذر ًيا عن التمنية املستدامة السائدة ؟ ماذا
ً
عن أفريقيا ؟ ذلك الرباكن اخلامد الذي ميكن أن ينفجر بعد
مخول طويل وأبكر بكثري مما نتوقع ؟ إذا ّ
خاصة من
متك َنت
ّ
االستفادة من منوذج « احلضارة اإليكولوجية » هذا ،وحتويل
نقاط الضعف والتأخر يف جمال التمنية التقليدية إىل نقاط
قوة لتطوير منوذج أفرييق ملجمتع مستدام.
هل فكرة األجندة العاملية للتمنية البرشية مق ّدر هلا أن تسمتر
يف سياق جيوسيايس عاملي كهذا ؟ وإىل مىت ستكون
منوذجا حيتذى به لألمم املتحدة ؟ ما يه اإلجنازات الفعلية
للتمنية املستدامة عىل الصعيد العاملي ؟ أليست يف احلقيقة
مثاال حضاريا ،هدفا ينبيغ حتقيقه ،أكرث من كوهنا واقعا
ناشائ ؟ كيف ميكن أن تتصورها دول ال تزال يف املراحل
األوىل من التمنية التقليدية مثل اجلزائر ؟ هل املرشوع الذي
يمت بيعه لنا حال ًيا يف مشال إفريقيا متوافق ح ًقا مع مجيع
إماكنات وحدود جممتعاتنا ؟
هذه لكها أسئلة سنكتيف برتكها معلقة دون إجابة ،مع إبقاهئا
يف البال طوال هذه الدراسة اليت سرتكز اآلن عىل جوهر
موضوعها الرئييس  :ما يه النتاجئ املتوقعة هلذه التمنية
املستدامة يف اجلزائر ؟
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واقع وأوهام التمنية املستدامة يف اجلزائر
املستدامة ستؤثر حمتًا عىل عقلية مجيع األطراف األخرى
املشاركة يف جتسيدها يف اجلزائر .تتدخل الدولة تقري ًبا يف
لك تفاصيل الصورة احلالية اليت ميكن أو نرغب يف رمسها
حول التمنية املستدامة يف اجلزائر .يتعلق األمر مبعيار
سيكون من الصعب جدا جتاهله دون تفويت جوهر اإلشاكلية
اليت توجه موضوعنا.

ماذا عن التمنية املستدامة يف بلد مثل اجلزائر ؟ هل ميكن
اعتبارها واقعا قيد اإلنشاء مكا يديع البعض ؟ هل حتولت
بالفعل إىل مرشوع وطين حقييق قيد العرض ؟ أم أهنا جمرد
خيال يف ركود دامئ ،وخدعة كبرية فارغة مكا تديع أصوات
ً
تفاؤال ؟
أخرى أقل
هل ّ
تبن املجمتع اجلزائري التمنية املستدامة ح ًقا ؟ أليس
مرشوعا ال يزال ينتظر التنفيذ ،ميكن أن يكون أكرث
هذا
ً
إثارة وفعالية مما هو هيلع اآلن لو مت تناوله باقتناع أكرث
قليال ،حىت ال نقول حبسن نية ؟ جيب أن يستويف املجمتع
ريا رشوطا معينة ميكهنا أن تفتح له هبدوء أكرب
اجلزائري أخ ً
ً
الطريق حنو حداثة مل تعد خدعة أو زيفا ،بل حداثة تستوعهبا
املصفوفة الثقافية الغنية واملتنوعة هلذا البلد القارة املعقد.
ماذا ميكن أن تكون املصلحة احلقيقية ،أعظم قمية مضافة
ملثل هذه التمنية املستدامة للجزائر ؟ سواء اكن األمر يتعلق
بالتشبه املتصنع جبميع البلدان األخرى يف عامل معومل ،أو
باكتشاف مجاهلا الطبييع من خالل منوذج ملهم من احلداثة.
أليس هذا هو السؤال األمه الذي ينبيغ طرحه عند تناول مثل
هذا املوضوع ؟

إن أي خشص اكن مه ً
متا يف أي وقت مىض هبذا البعد
الرمسي للتمنية املستدامة اجلزائرية يعرف أن اجلزائر
شاركت دا ً
مئا بنشاط يف مجيع املفاوضات الدولية ومعليات
صنع القرار بشأن القضايا البيئية منذ بداية استقالهلا.
إن حماربة التصحر ومشلكة تغري املناخ ومحاية التنوع
البيولويج واحلفاظ هيلع ،يه لكها موضوعات قد جتد يف
التمنية املستدامة منصة ممزية مجتعها حول مرشوع واحد
للحمك ،عىل املستويني احمليل والعاملي.
ابتدا ًء من التسعينيات ،بدأ النظام السيايس اجلزائري جيهز
نفسه تدرجييًا بالعديد من األدوات املؤسسية والترشيعية
وحىت الدستورية ،واليت بفضلها ميكن أن حتتل التمنية
املستدامة ماكنة مهمة يف أجندة احلمك .عىل سبيل املثال ،يف
عام  ،1994مت إنشاء جملس أعىل للبيئة والتمنية املستدامة
مبوجب توصيات مؤمتر ريو .حىت لو مل يؤد هذا املرشوع إىل
أي تقدم مملوس واكن يعاين من نقص صارخ يف الوضوح
والشفافية من حيث احملتوى ومن حيث الشلك ،فهو خطوة
أوىل تعرب بشلك جيد عن نية اجلزائر يف االخنراط يف طريق
التمنية املستدامة.

هذه سلسلة من األسئلة ستمت مناقشهتا يف اجلزء الثاين
من هذا التخشيص .بعد تناولنا موضوعا واسعا مثل التمنية
املستدامة ،سنرشع اآلن يف إثبات أمهيهتا وواقعها يف
بلد ،جيب التذكري من باب التوضيح ،بأنه ،للتذكري ،يف بداية
استقالله اكن يف طليعة بلدان عدم االحنياز وتيارات العامل
الثالث ،حيث اكنت الدبلوماسية البيئية اجلزائرية إحدى رؤوس
احلربة .دعونا ال ننىس أن مبادئ « امللوث يدفع » ،و« املسؤولية
التارخيية » لبلدان المشال ،مت طرحها بإهساب يف الساحة
العامة الدولية من قبل اجلزائر .اجلزائر عازمة اليوم عىل إظهار
نفهسا دول ًيا كطالب جيد ،ومنوذج واعد للتمنية املستدامة يف
القارة األفريقية ويف « العامل العريب ».

إن إنشاء وزارة يف عام  2000خمصصة للبيئة ،وبعد ذلك بعام
واحد نرش التقرير الوطين األول عن حالة البيئة ومستقبلها
لملخطط الوطين لألمعال من أجل البيئة والتمنية املستدامة،
مها نقطتان بارزتان ستضيفان هلذا االلزتام مزيدا من
الوجاهة واالتساق .س ُتظهر اجلزائر بذلك قطيعة هنائية مع
التقاليد السياسية القدمية اليت جعلت البيئة قطاعًا يتنقل من
وزارة إىل أخرى لك مرة تتغري هيالكها التنظميية .وهكذا مل
تعد تظهر مكوضوع سيايس مبعرث شك ً
ومهمش مضمو ًنا.
ال
ّ

التطوع الراخس للخطاب الدبلومايس
ً
أوال بـ « مقة اجلبل اجلليدي » ،أي التمنية
دعونا نبدأ
املستدامة مبفهومها األكرث رمسية يف اجلزائر ،أي مفهوم
الدولة اجلزائرية.

ويف اآلونة األخرية ،تذكر الدبلوماسية اجلزائرية يف ديباجة
« االستعراض الوطين الطويع عن معلية تنفيذ أهداف التمنية
املستدامة » أن اجلزائر تبنّت خطة عام  2030منذ اعمتادها
من قبل املجمتع الدويل يف سبمترب  .2015من أجل مضان
استجابات وطنية قوية تتناسب مع الرهانات اليت تعلهنا
والتحديات اليت تطرحها التمنية املستدامة ،أنشأت اجلزائر
يف عام  2016جلنة وزارية مشرتكة حتت إرشاف وزارة

هذا هو البعد األسايس للتمنية املستدامة يف اجلزائر الذي
ً
أوال حىت نمتكن من النظر إليه يف بعده
حيتاج إىل املعاجلة
األكرث واقعية وبالتايل األكرث إثارة لالهمتام .يف الواقع ،يف
بلد حيدد فيه التأثري املبارش وغري املبارش للبريوقراطية حدود
مجيع جماالت العمل ،فإن طبيعة عقلية الدولة جتاه التمنية
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اجلزائرية من أجل الهتدئة السياسية ،فإن هنج احلكومة
فضل دا ً
اجلزائرية ّ
مئا حوارا عاما من أعىل إىل أسفل عىل
املضاهاة االجمتاعية من األسفل إىل األعىل.

اخلارجية مجتع بني خمتلف الوزارات واملؤسسات واهليائت
الوطنية امللكفة برصد وتقيمي تنفيذ أهداف التمنية املستدامة يف
اجلزائر .يبدو أن هذه املبادرة تعلن عن خطوة كبرية يف معلية
التمنية املستدامة اجلزائرية ،ألهنا تزود حكومة البالد بإطار
ًّ
صك قانونيا مثل القانون اإلطاري
مؤسيس ،وليس فقط
( .)10-03يف نفس السنة متت املصادقة عىل « خطة العمل
للبيئة والتمنية املستدامة » مبرسوم تنفيذي (اجلوار األورويب
جنوب) .من نواحٍ كثرية يبدو للعديد من اخلرباء الوطنيني
مطوحا للغاية ،وقبل لك يشء متال ً
مئا متا ًما
مرشوعا
والدوليني
ً
ً
مع العديد من حتديات التمنية املستدامة يف اجلزائر.

ال يلعب املجمتع املدين املدعو لملشاركة يف صنع املخططات
والقرارات املتعلقة بالتمنية املستدامة يف الغالب إال دو ًرا
استشار ًيا حمدودًا للغاية بسبب نوع امجلعيات والخشصيات
اليت حترض هذه االجمتاعات .ناد ًرا ما يكون هؤالء املشاركون
مه األكرث استعدادا أو قدرة عىل انتقاد القرارات احلكومية.
حىت لو اكن هناك استثناء هلذه القاعدة ،فإن شاكوامه
وتوصياهتم مل يكن لدهيا حىت اآلن فرصة تذكر ألخذها يف
االعتبار من قبل السلطات اجلزائرية.

ريا ،بالتوازي مع لك هذه اإلجراءات واحلوافز ،متكنت
أخ ً
اجلزائر من إنتاج ترسانة اكملة من الوثائق املقنعة للغاية
لدمع أهداف ومطوحات مرشوعها احمليل للتمنية املستدامة
عىل الصعيد الدويل .للتقدم دامئا يف هذا االجتاه هبدوء
أكرب ،تعمل اجلزائر بانتظام مع املنمظات الدولية واخلرباء
إلجياد أكرث الوسائل موثوقية وفعالية لدجم التمنية املستدامة
يف معظم القطاعات ومراحل التمنية.

سامهت هذه األبوية السياسية يف المتهيد لقطع الصلة بني
العقل املفكر والقاعدة النشطة لملجمتع اجلزائري .عىل الرمغ
من أهنا موضع تساؤل رمسي يف العديد من اخلطابات
ّ
الرتكز الشديد
والنصوص السياسية اجلزائرية ،إال أن
لسلطة صنع القرار يف جزء حمدود جدًا من اإلقلمي جيعل
هذه املشاركة املدنية نظرية أكرث مهنا معلية .ينبيغ أن تكون
الالمركزية والتمنية احمللية من أكرث األعصاب حساسية يف
حرب اجلزائر السياسية ضد ختلفها االقتصادي واالجمتايع.
بعد استعراض الوضع الفعيل ،ال يسعنا إال أن نأسف ملدى
تأخر دمع هذا اخلطاب الرمسي يف هناية املطاف من خالل
الوقائع واألفعال اململوسة والعملياتية .لك مرة نفكر فهيا خارج
الصندو ق املعهود للنظرية واخلطاب الدبلوماسيني ،يصبح
التخشي ص خمتل ًفا متا ًما .باملقارنة مع جودة بيان األهداف،
املجسلة عىل األرض باملقابل تكون دا ً
مئا متفاوتة
فإن النتاجئ
ّ
إىل حد ما ،ناهيك عن كوهنا متواضعة يف أغلب األحيان .وهذا
مع حاالت استثنائية نادرة جدًا ،واليت تأيت يف معمظها من
املنمظات غري احلكومية أو املبادرات اخلاصة ،ويه بذلك ناد ًرا
ما تكون مبادرة من سلطات حملية أو وطنية هلا االستعداد
الاكيف لتعزيز تطويرها.

عىل سبيل املثال ،يذكر موقع يونيسف اجلزائر أن « منظومة
األمم املتحدة ( )UNSيف اجلزائر تضم أربعة عرش واكلة
وبرناجما يف امليدان وأهنا تتيح خرباهتا للحكومة
وصندو ًقا
ً
والشعب اجلزائري » .باإلضافة إىل ذلك ،يذكر أن « منظومة
األمم املتحدة توفر للرشاكء الوطنيني خربة تقنية عالية اجلودة
وشبكة معرفية عاملية وإقلميية ومنصة لتبادل اخلربات (.» )...
باإلضافة إىل ذلك ،نرشت الواكلة األملانية للتعاون الدويل
( )GIZبالفعل حوايل مائة متعاون وطين ودويل يف اجلزائر،
وبالتايل دمع العديد من مشاريع التمنية املستدامة احمللية ،ال
سميا يف جماالت الزراعة والسياحة البيئية وإدارة النفايات
والتواصل البييئ.

خال من أي واقع معيل
جسل زائف خلطاب
ٍ

مت توضيح جحم التفاوت هذا بني الواقع وما مت اإلعالن عنه عىل
الورق بشلك جيد العام املايض خالل حدث بييئ دويل كبري.
صنفت جامعتا ييل وكولومبيا املرموقتان ،يف تقريرمها السنوي
األخري بعنوان « مؤرش األداء البييئ » ،اجلزائر يف املرتبة 18
(من بني  180دولة) من حيث معاجلة النفايات (.)Sadki 2020

حىت يومنا هذا ،يبدو أن التمنية املستدامة يف اجلزائر يه
أقرب ما تكون إىل خطاب مصقول جي ًدا أكرث من كوهنا
ً
معل ُمنج ًزا ح ًقا عىل أرض الواقع .عالوة عىل ذلك ،يبدو
أن هذا اخلطاب يمتحور بالدرجة األوىل باجتاه نظام األمم
املتحدة لـ « التمنية املستدامة » واملجمتع الدويل الذي
يعمل مضنه .أليس اختيار وزارة اخلارجية راعية لعملية
حتويل االقتصاد اجلزائري إىل التمنية املستدامة هو مؤرش
واحض جدا عىل ذلك ؟

لكن إذا كنت تعيش يف هذا البلد لك يوم ،مفن املستحيل
معليا إجراء مثل هذا التصنيف ما مل نكن عىل استعداد
للّعب باللكامت واألرقام واالعمتاد عىل التنظري احملض ،وما
مل جنرب أنفسنا عىل التصديق األمعى لألرقام والتدابري
املعلنة وأن منتنع عن معاينهتا دون تساهل عىل أرض
الواقع .إن جولة بسيطة يف وسائل التواصل االجمتايع
اجلزائرية ستكون يف احلقيقة اكفية للتشكيك يف رشعية
وحصة ترتيب اجلزائر هذا فميا يتعلق بإدارة النفايات .يف
الواقع ،ميكن أن يربهن ال ّ
مك اهلائل من هشادات املواطنني،
اليت غال ًبا ما ُتظهرها الصور ومقاطع الفيديو ،عىل احلالة
الاكرثية هلذه اإلدارة يف العديد من املدن اجلزائرية.

يف اجلزائر ،يبدو أن هذا اخلطاب حاليا ال يتعلق إال جبزء
حمدد جدًا من املجمتع املدين ،وهو قريب إىل حد ما من جهاز
الدولة اجلزائري والذي يتفاعل بالتوازي مع نظام إيكولويج
اكمل من املنمظات الدولية املنخرطة من قريب أو من بعيد يف
مسىع إرساء تمنية مستدامة يف اجلزائر .يف الواقع ،يه
متثل يف الوقت احلارض فقاعة سياسية ودبلوماسية أكرث من
كوهنا شبكة تشغيلية حقيقية يف مجيع أحناء البالد.
دعونا نضيف أنه ،حىت منذ الضغط الشعيب األخري للحراك
وضوحا
عىل السلطة اجلزائرية ،قد يبدو هذا االجتاه أقل
ً
لبعض املراقبني املساندين لإلجراءات اليت اختذهتا الدولة

إن إلقاء نظرة فاحصة عىل طرق إجراء هذه الدراسة ُيظهر أن
لك الدرجات اجليدة للجزائر تستند إىل تقارير رمسية تقدمها
14

واقع وأوهام التمنية املستدامة يف اجلزائر

السلطات اجلزائرية .يف املقابل ،مت احلصول عىل النتاجئ األقل
إجيابية من مصادر أكرث استقاللية ،وبالتايل أكرث موضوعية.
هذا النوع من الدراسات ،الذي حيايب اجلزائر بنتاجئ أكرث من
مرشفة فميا يتعلق بالتمنية االستدامة ،ليس استثنا ًء بأي حال
من األحوال .معمظها يعاين من نفس أوجه القصور من حيث
معاجلة املعلومات أو االفتقار إىل املوضوعية السياسية .إن متلّص
أحصاهبا من املسؤولية واالنعدام الكبري يف الشفافية واالفتقار
إىل الدراسات الشاملة يف القطاعات واملجاالت املتعلقة ،من قريب
أو من بعيد ،بالتمنية املستدامة يف اجلزائر ،ال يهسل األمور بتا ًتا.

أهنا رمغ لك يشء ال تزال غري اكفية مقارنة حبجم التحدي
وتعقيده ؟ أن املجمتع اجلزائري ،مدنيا اكن أم سياسيا ،مل
يصبح سوى بيئة معادية ،حىت ال نقول عقمية لنجاح مثل
هذه اجلهود ؟ أن لك ما مت اإلعالن عنه مرارا وتكرارا مل
يمت إجنازه حقا بصدق وإخالص ؟ أن مثن التقاعس ميكن
أن يكون أثقل عىل البيئة بكثري من فوائد ما مت إجنازه ؟ أن
اجلزائر قد حددت لنفهسا هد ًفا افرتاض ًيا للتمنية املستدامة
ال يمتاىش بعد مع منطقها احلقييق للتمنية ؟ كيف حنقق
هدفا دون اإلخالل باآلخر ؟

تمنية مستدامة دون ُبعد بييئ حقييق

إن التحدي كبري .نرى جحم التحدي اهلائل يف لك مرة
يكون هلطول أمطار غزيرة بعض اليشء آثار وخمية ،حىت
يف العامصة اجلزائرية .اجلزائر مدينة ليست يف مأمن
من خماطر الطبيعة واملناخ بسبب اآلثار املجمتعة لإلدارة
العشوائية يف كثري من األحيان ،والشعبوية املقيتة ،أضف
إىل ذلك ،الفساد شبه املهنيج.

بداية من  ،2016ستعيط الدولة اجلزائرية ماكنة مركزية
للتمنية املستدامة يف الدستور اجلزائري باإلضافة إىل
أمهية كبرية الحرتام البيئة .مع ذلك ،ومن ناحية أخرى ،يمت
اإلعالن بانتظام يف الصحافة من ِقبل احلكومة اجلزائرية
عن استغالل الغاز الصخري ،وتطوير الزراعة الصناعية يف
الصحراء ،والرغبة املعلنة يف توسيع استغالل املعادن بشلك
مزتايد ،وال سميا تعدين « العنارص الرتابية النادرة » ،فض ً
ال
عن العديد من املشاريع األخرى احلساسة للغاية من الناحية
البيئية ،كقطاعات حيوية يف الوقت الراهن للتمنية اجلزائرية
عىل املدى القصري واملتوسط (.)Belhadj 2020

حبلول عام  ،2004اختارت اجلزائر سياسة احلد من املخاطر
الكربى ،عندما ق ّررت تطبيق قانون حيدد مخسة عرش هتديدًا
طبيع ًيا وتكنولوج ًيا ،وكذلك طرق الوقاية والتدخل يف حالة
حدوثها .ومع ذلك ،وبعد مرور ستة عرش عا ًما عىل دخول هذا
القانون حزي التنفيذ « ،فإن عدد املراسمي التنفيذية الصادرة،
تطبيقًا للنص املذكور ،يقترص عىل أربعة من إمجايل ثالثني،
حتدد طرق الوقاية من مجيع املخاطر املنصوص علهيا يف
هذا القانون » ( )2020 APSوهذا حبسب لكامت املندوب
الوطين لملخاطر الكربى عبد امحليد عفرة .وحبسب البيان
ذاته الذي أدىل به لواكلة األنباء اجلزائرية عام  ،2018فقد
قدرت تلكفة الرضر بأكرث من  500مليار دينار جزائري منذ
إصدار القانون املعطل حاليا.

هل هذه يه الطريقة اليت تنوي هبا اجلزائر تنويع اقتصادها
بالشلك الذي تويص به خطة التمنية املستدامة لعام  2030؟
أال نتعامل هنا مع خطاب مزدوج من جانب احلكومة اجلزائرية
اليت ،من جهة ،تدعو إىل التمنية املستدامة ،ومن جهة أخرى،
تؤيد منوذجا يعمتد إىل حد كبري عىل هنج حمصور فقط يف
تنويع طابعه الق ا مئ عىل استخراج املوارد الطبيعية ؟ كيف
سيكون من املمكن التوفيق هبدوء بني رؤيتني متعارضتني للتمنية
يف منوذج جزائري ممتاسك ح ًقا للتمنية املستدامة ؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ،يكيف الرجوع إىل التقرير األخري
« حالة ومس ت قبل البيئة يف اجلزائر ( ،» )2019والذي ميكن
تلخيص نتاجئه يف هذا املقتطف الطويل من مقدمته :
« منذ بداية العقد األول من القرن احلادي والعرشين ،استمثرت
اجلزائر بقوة يف بناء البنية التحتية املخصصة محلاية البيئة
مثل السدو د وشباكت توزيع املياه وحمطات معاجلة املياه
املستعملة وشباكت الرصف اليحص ،فض ً
ال عن مراكز الدفن
التقين للنفايات ومقالب النفايات ...إخل .مكا تركزت اجلهود
عىل بنا ء وتعزيز املوارد البرشية وتنظمي األطر املؤسسية
والقان ونية املتعلقة بالبيئة ومحاية املوارد الطبيعية ،وكذلك
تطوير السياسات البيئية .وقد ُأع ّدت ترتيبات واس ُتحدثت
أيضا آليات ُمبتكرة ،مثل الرضائب البيئية وعقود حسن األداء
البييئ ،وما إىل ذلك .لك هذه التدابري مل تكن لألسف قادرة
عىل التخفيف من اآلثار السلبية لألنشطة البرشية عىل حالة
ونوعية البيئة » (.)MAATE 2019
ما ا لذي جيب أن نستنتجه من هذا النقص يف الكفاءة
عىل الرمغ من المتويل الوطين والدويل املبالغ فيه ؟ أن
االستمثارات اكنت تسري يف االجتاه اخلطأ ؟ حنو املشاريع
اخلاطئة أم األيدي اخلطأ ؟ أو لكهيام يف نفس الوقت ؟
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يف عام  ،2003من خالل تبين ترشيعات بيئية جديدة تستند
إىل مبادئ التمنية املستدامة ( ،)MAC 2003املمتثلة يف
القانون  ،10-03أكدت اجلزائر اخنراطها الرمسي يف
سبيل التمنية املستدامة .ومع ذلك ،فإن الجسل البييئ
احلقييق للجزائر فاحض لألسف إزاء قلة اآلثار اإلجيابية
للك اإلجراءات اليت أعلنهتا احلكومة اجلزائرية يف جمال
التمنية املستدامة.
املوارد من األرايض هشة وحمدودة ،والتآلك والتصحر يف
تسارع مسمتر ،واملناطق الساحلية يف تدهور دامئ ،واملوارد
املائية غري اكفية من حيث اجلودة والمك ،وتلوث صنايع
ومعراين غري منضبط ،وتدهور البيئة املعيشية لملواطنني...إخل.
معظم العرافني اإليكولوجيني والبيئيني يف اجلزائر يظهرون لون
اخلطر واالستعجال وليس لون املروج اخلرضاء املزهرة.
ومل يتغري يشء حنو األفضل ،بل تدهور لك يشء .من
الواحض أنه عىل الرمغ من حقيقة أن هذه األمة الفتية اكن
منوذجا تمنو ًيا من شأنه أن يحمس هلا
من املفرتض أن ختتار
ً
عىل العكس بالتوفيق هبدوء بني تطلعاهتا للتقدم االجمتايع
واالزدهار االقتصادي ،مع احلرص يف نفس الوقت عىل
احرتام البيئة والصحة العامة .وبالتايل ،تأخرت مواجهة هذا
التحدي من خالل تمنية جزائرية ،حيث يشك البعض ليس فقط
يف استدامهتا ولكن ً
أيضا يف وجودها ذاته.

مؤسسة فريدريش إيربت  -التمنية املستدامة يف اجلزائر

الرصانة والكفاءة  :أكرب العنارص الغائبة عن
التمنية اجلزائرية

انتقال طاقوي دون دينامية حقيقية للتغيري
مزيان الطاقة يف اجلزائر ال يحمس لنا باعتبار أن اجلزائر
اخنرطت حىت اآلن يف بداية االنتقال الطاقوي ،وف ًقا لتقرير
وزارة الطاقة اجلزائرية لعام  .2020ومع ذلك فهو أحد
املعايري الرئيسية للتمنية املستدامة .ال يزال مزجي الطاقة
اجلزائري مدعو ًما إىل حد كبري بقطاع اإلساكن ،الذي مل
يطبق حىت اآلن أي تدابري لكفاءة الطاقة والرصانة .يأيت
يف املقام الثاين قطاع النقل ،حيث ال يزال يمت تشغيل 90
باملائة منه عن طريق الرب ،وأكرث من  70باملائة من حظرية
املركبات النشطة تعمل بالديزل .باإلضافة إىل ذلك ،تقطع
معظم الشاحنات يف اجلزائر مسافات طويلة ،وتنقل محوالت
غال ًبا ضعف ما يحمس هبا القانون واملواصفات الفنية هلذه
املركبات .ال يؤدي هذا االجتاه سوى إىل ترسيع تقادم
الطرقات وأيضا تلك املخصصة للوزن الثقيل ،وبالتايل
يتسبب بشلك غري مبارش يف اسهتالك غري منطيق وذي
نتاجئ عكسية للطاقة واملوارد الطبيعية .االختناقات املرورية
العديدة اليت تبطئ بشلك كبري من حركة املرور يف أكرب
املدن اجلزائرية تولد خسائر هائلة يف الطاقة وتسامه يف
تقليل كفاءة الطاقة يف اجلزائر.

ولألسف ،تبديد اإلماكنات والتأخري يف تطويرها ال يقترص
عىل مسألة الطاقة وحدها .لقد أصبح ذلك هو املعيار لألسف
يف معظم قطاعات النشاط ،اخلاصة والعامة عىل حد سواء.
ّ
محتل باسمترار املنازل مسؤولية
ورمغ أن الدولة اجلزائرية
هذا اهلدر يف أغلب األحيان ( ،)Ait Amine 2021إال أهنا
نادرا ما تتخذ تدابري قرسية أو اقتصادية لملاكحفة الفعالة
لسوء استخدام املوارد الطبيعية.
رمبا لسبب بسيط هو أنه ،إذا نظرنا عن كثب ،فإن أكرب
املتسببني يف هذا اهلدر هو « النظام اجلزائري » نفسه ،وليس
فقط البيوت اجلزائرية ،اليت تسمتر قدرهتا الرشائية يف
التدهور مع تقلص قمية الدينار عىل حنو ّ
مطرد ،وأن األزمة
االقتصادية تتفامق ،ليس فقط بسبب اآلثار املدمرة للوباء،
ولكن ً
أيضا بسبب افتقار البالد إىل تمنية مستدامة حقيقية.
فض ً
ال عن ذلك ،دون اهمتام أكرب بنوعية املنتجات واخلدمات
اليت تستوردها ،ال تستطيع اجلزائر أن تاكحف بشلك فعال
هدر املوارد يف واحد من أكرث امليادين أمهية يف هذا
املوضوع :التقادم .إن جودة العديد من هذه املنتجات مشكوك
فهيا بشلك خاص ،سواء من حيث مدة صالحيهتا أو من حيث
آثارها الصحية أو فميا يتعلق باحرتام البيئة .كيف ميكن لدولة
تستورد معظم ما تسهتلكه أن تلزتم بالتمنية املستدامة دون
تبين سياسة أكرث رصامة يف هذا املجال ؟ من املؤكد أنه
اعتبا ًرا من  29نومفرب  ،2008أرىس القرار الوزاري الصادر
عن وزارة الطاقة واملنامج « احملدد لتصنيف كفاءة الطاقة
لألجهزة املوجهة لالستخدام املزنيل اخلاضعة للقواعد اخلاصة
بكفاءة الطاقة واليت تعمل بالكهرباء » ،أرىس أسس التدابري
املصاحبة اليت مت اإلعالن عهنا بانتظام يف الصحافة .لكن،
هل يه فعالة ح ًّقا يف احلياة اليومية للجزائريني ؟ يكيف أن
تتجول يف األسواق اجلزائرية الكربى ومراكز التسوق لتشكك
يف تنفيذها بالاكمل.

مع ما ال يقل عن  99يف املائة من الكهرباء يمت إنتاجها من
الغاز وأقل من  2يف املائة فقط من مصادر الطاقة املتجددة،
فإن الوقود األحفوري موجود يف لك ماكن يف مزجي الطاقة
يف البالد .عىل الرمغ من أن إماكناهتا من الطاقة املتجددة،
وخاصة الطاقة المشسية ،كبرية جدا .عىل الرمغ من اعمتاد
برناجم وطين للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف عام ،2011
والذي سيمت ترقيته إىل أولوية وطنية يف عام  ،2016إال أن
هذا املرشوع مل يصاحبه تقدم مملوس مبا فيه الكفاية عىل
أرض الواقع جلعله ذا مصداقية .من بني  22000ميغاواط
تشلك إمجايل قدرة الطاقة املتجددة اليت سيمت إطالقها يف
إطار هذا الربناجم حبلول عام  ،2030مت إنتاج  8.1يف املائة
فقط يف اجلنوب واهلضاب العليا بواسطة حوايل عرشين
حمطة للطاقة المشسية الكهروضوئية مت بناؤها بني عايم
 2014و.)Hadjam 2020( 2017

ُينصح باإلنتاج احمليل حيمثا اكن ذلك ممك ًنا ،وعقالن ًيا
خاصة ،ومراعاة البيئة يف تصممي املنتجات ،حبيث تصبح
ً
أكرث استدامة مبرور الوقت وحبيث يهسل دجمها يف
االقتصاد الدائري .جيب حتديد املشكالت وبالتايل التفكري يف
احللول منذ البداية وعدم االنتظار حىت حدوثها .سيكون من
الرضوري العودة إىل هنج رمبا أقل ملعا ًنا وإثارة ،يعمتد عىل
تقنيات وأساليب تنظميية أبسط وأكرث هسولة يف االستخدام
وأكرث رصانة وقبل لك يشء أكرث كفاءة واستدامة .أليست هذه
يف احلقيقة التمنية املستدامة األكرث مالءمة من حيث التلكفة
بالنسبة لدولة يف طريق المنو ؟ ينبيغ أال تضطر اجلزائر
إىل التفكري يف تقليل المنو جلعل اقتصاده أكرث استدامة،
بل رمبا يكون من األهسل إحياؤه من خالل االقتصاد الدائري
وبقدر من الرصانة غري املتشددة .جيب أن حتول تأخرها إىل
تقدم ،وليس امليض قد ًما للعودة إىل الوراء .االبتاكر منخفض
التقنية بعيد لك البعد عن كونه تضا ًّدا لغو ًيا ؛ عىل العكس
من ذلك ،إنه منظور ينبيغ التعامل معه باهمتام ،إن مل نقل
بتواضع أكرب ،من قبل حكومات واقتصادات مثل اجلزائر.

ومع ذلك ،فإن إماكنات الطاقة يف البالد ال تقترص عىل
احتياطياهتا الضخمة من الطاقة المشسية .مكا ميكن للطاقة
احلرارية اجلوفية وتطوير طاقة الكتلة احليوية أن يز ّود مزجي
الطاقة اجلزائري بطاقات متجددة ال يسهتان هبا .مكا ميكن
لبعض مناطق اجلزائر أن تظهر أداء مثريا لالهمتام يف
جمال طاقة الرياح .لكن وف ًقا خلرباء مركز تمنية الطاقات
املتجددة  ،CDERفإن األطلس الذي مت معله لتقدير اإلماكنات
احلقيقية « ال يزال غري اكف الختيار املواقع املؤهلة إلنشاء
مزارع الرياح » ،بالرمغ من أنه مت اعتبار طاقة الرياح
الركزية الثانية لتمنية الطاقة املتجددة يف اجلزائر بعد
الطاقة المشسية .وماذا عن « اهليدروجني األخرض » ؟ ميكن
للجزائر أن تكون مص ّد ًرا ممتزيا هلذه الطاقة حنو أوروبا،
اليت تجسل تأخرا كبريا يف هذا املجال يف الوقت احلايل.
مكا أنه من غري املعروف بعد ما إذا اكنت هذه التكنولوجيا
ستكون يف الواقع قادرة عىل الوفاء بااللزتامات البيئية اليت
أعلن عهنا مروجوها.
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وليدة األمس « .اعمتدت وزارة هتيئة اإلقلمي والبيئة والسياحة
( )MATETعدة ترشيعات منذ عام  : 2001القانون رمق
املؤرخ يف  12اكنون األول/ديمسرب  2001املتعلق بهتيئة اإلقلمي
وتمنيته املستدامة ،القانون رمق  08-02الصادر يف  8أيار/ماي
 2002املتعلق برشوط إنشاء املدن اجلديدة وهتيئهتا ،القانون رمق
 10-03املميض يف  19يوليو/جويلية  2003املتعلق حبامية البيئة
يف إطار التمنية املستدامة ،وأخريًا القانون رمق  06-06املؤرخ
يف  20فرباير/فيفري  2006يتضمن القانون التوجهيي لملدينة
وإجراءات تنفيذه » (.)Kadri 2016

ويف الوقت نفسه ،يظهر مزيان الطاقة األخري يف اجلزائر
أن والية اجلزائر حتتكر وحدها مكية من الطاقة تساوي
االسهتالك اإلمجايل للواليات العرشة اليت تسبقها يف هذا
الرتتيب .عالوة عىل ذلك ،فإن الفاتورة الوطنية للبلديات
ّ
ترتكز حول عرش واليات من مشال وجنوب اجلزائر.
اجلزائرية
أليس هذا االستقطاب يف االسهتالك الطاقوي هو الدليل األول
الذي ينبيغ أن ين ّورنا بشأن الطبيعة غري املستدامة للتخطيط
العمراين واحلرضي يف اجلزائر ؟

20-01

متاما لالستدامة
مساكن منافية
ً

هذا ما يذكره يوسف قادري طالب الدكتوراه يف قسم اهلندسة
املعامرية جبامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران وجبامعة دمحم
بوضياف يف مقال نرش عام  2016يف املجلة املتخصصة
ً
أيضا أنه جيري تطوير خطة
« مدينيت » .يذكرنا الاكتب
اسرتاتيجية جديدة منذ عام  2011يه املخطط التوجهيي
لهتيئة التجمعات العمرانية الكربى ( )SDAAMوالذي سيغيط
أكرب املدن اجلزائرية واملتشبع بقوة بقمي التمنية املستدامة،
حيث يقدم الاكتب نقدا بناء له يف هذا املقال املنشور يف
إحدى املجالت اجلزائرية الرائدة يف جمال التخطيط العمراين
وهندسة املناظر الطبيعية.

عندما يتعلق األمر بالتخطيط العمراين وجودة احلياة ،نذكر أن
اجلزائر العامصة أي املدينة اليت ُيفرتض أن تكون األحسن وطنيا
يف هذا املجال تصنفها « وحدة االستخبارات االقتصادية »
بانتظام كواحدة من عرشة أسوأ مدن للعيش يف العامل .يعمتد
الرتتيب عىل عدد من املؤرشات يف مقياس من  100نقطة
(املستوى املعييش ،ومستوى اجلرمية ،وشباكت النقل ،والوصول
إىل التعلمي والطب ،واالستقرار االقتصادي والسيايس).
يف حني أن هذه النتيجة قد تبدو سلبية للغاية بالنسبة ملدينة
ساحرة ومجيلة ،إال أهنا تشري دون شك إىل التقدم اهلائل
الذي حتتاج السلطات اجلزائرية إلحرازه يف أحد أمه جماالت
التمنية املستدامة ،حيث أنه بامتياز املجال األكرث حاجة إىل
إجياد توازن مثايل بني الكفاءة والهسولة والدميومة.

سيكون من غري العادل بالتأكيد عدم االعرتاف بالتقدم الذي
مت إحرازه يف هذه املدن ،خاصة من حيث األداء الوظييف،
وبالتايل البنية التحتية القاعدية ،اليت اكنت تفتقر هلا
بشدة حىت ذلك احلني .مكا ال ينبيغ أن نتجاهل اإلشادة
بالمطوحات املعلنة واملشاريع املزمع تنفيذها من أجل االنتقال
إىل استدامة أكرث فاعلية لإلساكن يف اجلزائر .ومع ذلك،
ال ينبيغ أن مينعنا هذا من االعرتاف بالعمل الكبري الذي ال
يزال يتعني القيام به حىت ترى لك هذه املشاريع النور بالفعل،
وتستجيب قبل لك يشء إىل أقىص حد ممكن للمطوحات
املعلنة أو تكون يف مستوى االستمثارات الضخمة القامئة أو
املنتظرة يف هذا املجال.

يقدم طارق جماد ودمحم سيت وغاي بودال يف مقالهتم
« ?  » Quelle métropolisation pour Algerللقارئ
والقارئة مالحظة أكرث دقة وال يرون حال ًيا يف العامصة اجلزائرية
سوى « مدينة مليونية تستقطب النشاط االقتصادي للبالد،
ولكهنا حتتفظ بعالقة مهمين  -مهمين هيلع ،مع إقلمي وطين ال
يزال متخل ًفا ومضطربا ،وهو وضع ميثل متا ًما عوامص البلدان
الناشئة ،يف حني ينبيغ اعتبار املدينة امليرتوبولية احلقيقية
قط ًبا إمنائ ًيا يف خدمة فضاء يتسع إىل منطقهتا امليرتوبولية
الكربى  -اليت تمسى اإلقلمي أو اجلهة ( - )Scott 2001أو حىت
الرتاب الوطين بأمكله » (جماد ،سيت ،بودال .)2015

يف الواقع ،من الصعب جدًا يف الوقت الراهن عىل املراقب
للواقع اليويم للجزائريني أن يعمل يف أي ُبعد من األبعاد
األربعة املفرتض أن تكون ذات أولوية للتمنية املستدامة
اجلزائرية قد حتققت نتاجئ مقنعة ومملوسة .هذه األبعاد،
للتذكري ،يه :التنويع االقتصادي والتمنية االجمتاعية واحلمك
الرشيد وكذلك االستدامة البيئية.

يف الواقع ،من خالل جتولنا يف أحناء القطر اجلزائري ،ال
ميكننا إال أن نالحظ فميا خيص السكنات ،سواء اكنت حرضية
أو ريفية ،مدى غياب هذه املفاهمي .بشلك عام ،تعترب الفوىض
واألوساخ وانعدام امجلاليات والعديد من األعراض األخرى
مؤرشات ال جدال فهيا عىل أن املدن والقرى اجلزائرية ُتبىن
بطريقة تتعارض ّ
لك ًيا مع مبادئ اإلساكن املستدام.

حتويل مكية االستمثارات االجمتاعية إىل نوعية
حياة حقيقية
من الواحض أن اجلهود املبذولة منذ عام  2016عىل وجه
اخلصوص ال ميكن أن تمت برضبة عصا حسرية ،وأن تستدرك
بذلك عقودا من اإلدارة « غري املستدامة » يف اجلزائر .خاصة
وأن البلد يعاين حال ًيا من اآلثار املجمتعة لألزمة الوبائية واألزمة
االقتصادية اليت تضاف إلهيا آثار األزمة السياسية الكبرية.

هذا عىل الرمغ من املخطط الوطين لهتيئة اإلقلمي (MAATE
 )2001الذي بدا واعدًا جزئ ًيا ،بعبارة أخرى مقبوال يف
خطوطه العريضة عىل األقل .مت تطويره يف عام  2011واكن
من املتوقع أن يسمتر ملدة عقدين آخرين عىل األقل ،جيب
االعرتاف بأنه بعد مرور عرش سنوات ،مل يمت تنفيذ السيناريو
ً
قبول » ،والذي مت اختياره من بني المناذج األربعة
األكرث «
األخرى ،حىت اآلن .إذا بالغنا قلي ً
ال ،فقد جند يف التخطيط
العمراين اجلزائري احلايل بعض العيوب املُستن َكرة يف
أسوأ سيناريو متت حمااكته يف هذا املخطط .ومع ذلك ،فإن
الرغبة يف جعل التخطيط العمراين اجلزائري مستدا ًما ليست

لكن ميكننا بنفس الطريقة وبنفس احلرص عىل األمانة الفكرية أن
نتساءل عن تأثري لك التدابري والقرارات السياسية السيئة اليت
مت اختاذها بشلك مهنيج منذ عقود عىل مصود اجلزائر يف
وجه هذه األزمات احلالية ،يف حني أنه اكن جيب تبين هنج التمنية
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لتلك النتاجئ أو األهداف املرجوة .يف الواقع ،أهداف التمنية
املستدامة اليت تستجيب أكرث هلذه االحتياجات يه اليت
تظهر أفضل النتاجئ يف تقيمي تنفيذ أهداف التمنية املستدامة
يف اجلزائر.

املستدامة منذ هناية التسعينات .يف حال أن اجلزائر وضعت عىل
األقل بعض األسس املتينة هلذا المنوذج يف احلمك ،ألن يكون
هذا الصمود أقوى ،وقبل لك يشء ،أش ّد مما هو هيلع اليوم ؟
أليس هذا بدال من ذلك نظاما اكمال من املامرسات غري املسؤولة
والعقليات اليت عفا علهيا الزمن والذي أثبت حىت اآلن قدرته عىل
مقاومة لك رغبة يف التغيري اجلذري لملجمتع اجلزائري ؟

بناء عىل ذلك ،هل يكيف عىل سبيل املثال االكتفاء بعدد األطفال
املمتدرسني إذا بقيت جودة التعلمي املق ّدم متواضعة ؟ ماذا عن
الضامن االجمتايع الذي يغيط فقط العامل املرصح هبم
يف بلد جحم قطاعه غري الرمسي كبري ج ًّدا ؟ ما الفائدة من
تقدمي رعاية حصية جمانية للجميع يف مرافق طبية متداعية
ومكتظة ؟ ما قمية املساواة االجمتاعية عندما يستطيع األغنياء
المتتع بنفس االمتيازات االجمتاعية املمنوحة للفقراء ؟ وعندما
يحمس هلم الفساد أيضا باالستئثار هبا ،األمر الذي يزيد من
احتقان الفائت االجمتاعية األكرث حرما ًنا ؟ عندما يتعلق األمر
ّ
المكية
هبذه « االحتياجات األساسية » املعروفة ،فإن احلجة
غال ًبا ما تتجاهل الطبيعة غري النوعية للنتاجئ احملققة .يؤدي
هذا بشلك عام إىل تشويه كبري لملعطيات عندما يتعلق األمر
بتقيمي ما إذا اكنت اجلزائر قد حققت بعض أهداف التمنية
املستدامة أم ال.

يؤكد االستعراض الوطين الطويع للجزائر ()UNICEF 2019
حول التقدم يف التمنية املستدامة أنه « مت تجسيل نتاجئ
مملوسة يف معظم أهداف التمنية املستدامة ،ال سميا تلك
اليت تليب االحتياجات احليوية لملواطنني من خالل استمثارات
عامة مخضة » .وأضاف أن « إنشاء آليات ميكهنا حتسني
ً
رجاال ونسا ًء،
جودة اخلدمات االجمتاعية هيدف إىل متكيهنم،
من املسامهة يف بناء بلدمه من خالل مواجهة التحديات امللحة
للتنويع االقتصادي وتغري املناخ واالسهتالك واإلنتاج املسؤول ».
ُيظهر أطلس أهداف التمنية املستدامة لعام Banque( 2018
 )mondiale 2018بدوره رأيا مماث ً
ال خبصوص حتقيق اجلزائر
ألهداف التمنية املستدامة .ومع ذلك ،مفن املفيد للغاية أن تقرأ
يف باب « إخالء املسؤولية » من هذا املستند أن « البنك الدويل
ً
خاصة ألنه
ال يضمن دقة البيانات الواردة يف هذا العمل »،
« نتاج ملوظيف البنك الدويل مبسامهة أطراف خارجية » .هل
هذه النتاجئ املُعلنة ،اليت غال ًبا ما يصعب ج ًّدا رؤية أثرها يف
الواقع اليويم للجزائريني ،متثل الواقع ح ًقا ؟

عالوة عىل ذلك ،يف ظل مجيع التدابري السياسية املعلنة
لصاحل التمنية املستدامة ،تبيق الشعبوية والبريوقراطية عىل
البعد االجمتايع واالقتصادي للتمنية اجلزائرية بعيدًا عن
االنشغاالت البيئة واحرتام البيئة .ومع ذلك ،من دون االهمتام
بإحدى هذه الراكئز الثالث ،كيف ال ميكن اختاذ خطوة عرجاء
يف مسار التمنية االستدامة ؟

أليست « أزمة املياه احلادة » ( )Allilat 2021املعلن عهنا يف
صيف  2021والعودة احملمتلة النقطاع املياه لفرتات طويلة
ودون سابق إنذار يف املنازل واملؤسسات اجلزائرية ،مؤرشا
صارخا عىل العيوب املهنجية يف اإلدارة اجلزائرية اليت مل
تحجن بعد حىت يف احلفاظ عىل مكتسباهتا ؟ هذا العجز يف
قطاع حيوي لالقتصاد اجلزائري لن مي ّر دون العودة به إىل
ٍ
مرسحا للعديد
ملاض كئيب اكن
اخللف ،إىل الساعات القامتة
ً
من األزمات االجمتاعية والذي هيدد لألسف بتفامق أزمات
أخرى يف املستقبل » (.)Khaoua 2009

ميكن النظر إىل فعالية لك هذه االستمثارات املالية ،اليت مت
اإلعالن عهنا عىل أهنا استمثارات مخضة ،بنفس الطريقة
اليت ميكن هبا تقيمي كفاءة االقتصاد من خالل إخضاعه ملعيار
كثافة استخدام الطاقة .يحمس هذا املؤرش يف الواقع بقياس
مكية الطاقة اليت يسهتلكها االقتصاد الوطين لتحقيق نقطة
واحدة من الناجت احمليل اإلمجايل .وبالتايل ،ليست مكية
املُ َ
دخالت يه ما هيم ح ًّقا طاملا أن نوعية املخرجات الهنائية
ليست موجودة .أليس ما هيم أكرث هو معرفة الفعالية احلقيقية
للك هذه االستمثارات ؟ أمل يكن من املمكن القيام بعمل أفضل
بكثري بتلكفة أقل بكثري وبالتايل بتسيري أفضل بكثري ؟ عند
وضعها يف حقل قمية االستدامة ،ميكن اعتبار أن ال ّ
مك الكبري
من املال والطاقة الذي أنفق يف اجلزائر مل يسفر إال عن نتاجئ
متباينة للغاية .مبقارنة فعالية موجة اإلنفاق هذه مع معدل
الترسب املثري للقلق يف شباكت ( AEPإمدادات املياه الرشوب)
يف اجلزائر ،من الهسل حتديد جوهر املشلكة.

ال ميكن اعتبار اجلفاف وال تغري املناخ « املذنبني » الوحيدين
يف أزمة املياه اليت اكن من املمكن جتنهبا ،أو عىل األقل
توقعها بشلك أفضل ،من خالل تطبيق سياسة حومكة مشبعة
بالقمي األساسية للتمنية املستدامة احلقيقية .إن األزمة احلالية
يه ،بطريقة ما ،ذروة هر ٍم من عواقب التعامل والالتعامل
غري الالئقني مع مثل هذا التحدي .لعبت الزراعة والصناعة
واإلساكن والسياحة والعديد من القطاعات األخرى لالقتصاد
اجلزائري دو ًرا رئيس ًّيا يف تدهور الغطاء النبايت وسالمة
مستجمعات املياه واملياه اجلوفية ،وكذلك يف تلوث وتبذير
املياه وتعطيل النظم الطبيعية والتقليدية لترصيف أو توزيع
هذا املوارد .سامهت لك هذه االعتداءات يف التصحر الذي
ً
أيضا
مل يعد ميتد من اجلنوب إىل المشال حفسب ،بل ميتد
من السواحل إىل اهلضاب العليا (.)Benslimane et al. 2008

بني البصمة البيئية والقدرة البيولوجية
يف اجلزائر ،معظم املؤرشات الرمسية اليت تحمس بقياس
البصمة البيئية للجزائريني يه يف الغالب أقل من املعدل
العاملي ( .)Wikipedia 2021رمبا ،نتيجة لذلك ،من األصعب
بالنسبة للحكومة النظر للبعد البييئ لتطورها عىل أنه أولوية
ثانوية .من املغري جدا يف الواقع التقليل من شأ ن هذه
البصمة مبقارنهتا مع تلك اخلاصة بالبلدان األ كرث تط ّورا.
مع بصمة بيئية تق ّدر بـ  12.2هكتار عاملي للفرد ،فهي يف
الواقع بعيدة ج ًّدا عن بصمة بلد مثل لوكمسبورغ اليت تبلغ

عند الفحص الدقيق ،يبدو أن اجلزائر السياسية ال زالت ّ
تركز
عىل مقاربة تمنوية هتدف يف املقام األول إىل تلبية « االحتياجات
األساسية » لساكهنا .إن بعد « التمنية » هو الذي يبدو اآلن
أنه يشغل معظم جهود احلكومة ،وليس الطبيعة « املستدامة »
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املستدامة أن تكون صاحلة للتطبيق ح ًّقا ،وال ميكهنا حىت
امليض حنو مسارات السيع الصادق لالستدامة .ال ميكن
إجراء أي تخشيص حقييق إذا اكنت املعلومات غري متوفرة
بمكية ونوعية اكفية .هذا الرشط األسايس هو من أكرب
إحلاحا للتمنية املستدامة يف اجلزائر.
الورشات وأكرثها
ً
نتحدث هنا عن تزويد اجلهات الفاعلة احمللية والدولية بإماكنية
الوصول إىل مصفوفة من املعلومات واإلحصاءات والتحليالت
ً
أيضا من
وامللخصات ليست دقيقة وشاملة حفسب ،بل خالية
أي تدخل سيايس.

ميا لملواعظ عن
 .82.15أليست هذه البلدان يه األكرث تقد ً
محاية البيئة ،يف حني أن ساكهنا ،لملفارقة ،لدهيم واحدة من
أكرب البصامت البيئية ؟
ومع ذلك ،فإن هذه البصمة البيئية للجزائريني اكنت ستأخذ
ً
جحم خمتل ًفا بالاكمل لو كرست اجلزائر الوقت واجلهد إلعادة
قراءة شاملة للواقع .يف هذه احلالة بالتحديد ،جيب تكييف
لك هذه البيانات مع التغري يف مرونة التنوع البيولويج
اجلزائري اليت تصبح أضعف يوما بعد يوم .لقد تالشت
إىل حد كبري يف مواجهة االعتداءات املتكررة من قبل التمنية
اجلزائرية « غري املستدامة ».

إن متالزمة « الفكر املزدوج » اليت وصفها جورج أورويل برباعة
يف حتفته الديستوبية «  ،)Orwell 1949( » 1984أصبحت
لألسف ثاب ًتا حزي ًنا يف المنوذج السيايس اجلزائري .أصبح
الواقع عبدا إليديولوجية دولة ترفض أي تساؤل موضويع
قد يواجهها باكمل نقائصها وتناقضاهتا ،ال سميا يف جمال
التمنية املستدامة.

مت تدمري هذه القدرة البيولوجية ،اليت يه « مؤرش عكيس
ال ينفصل عن البصمة البيئية ،إىل حد كبري من خالل سلوك
اجمتايع واقتصادي عدواين جتاه البيئة أكرث من كونه
رحميا هبا .مبعدل  59.0هكتار عاملي للفرد ،يظهر العجز
البالغ  53 .1هكتار عاملي للفرد بني هذه القدرة البيولوجية
والبصمة البيئية للجزائر بصورة خمتلفة متا ًما ،حيث مل
تعد نسبة كبرية من األرقام املتعلقة باسهتالك اجلزائريني
تعب عن
تبدو ضئيلة للغاية مكا قد نعتقد .بل إهنا أرقام ّ
ملحة ،وال سميا تلك املتعلقة بوضع البلد يف هنج
مسائل
ّ
أكرث استدامة ،ليس فقط بالطريقة األقل شلك ّي ًة ،بل قبل لك
يشء ،من خالل توفري الوسائل احلقيقية اليت جتعلها فعالة
وواقعية قدر اإلماكن.
»

موضوع مل يأخذ حقه يف التفكري بعد
ترياق آخر هلذا املرض السيايس اجلزائري ،وهو العداء
الرشس واملهنيج ألي شلك من أشاكل النقد املوضويع،
ً
أيضا بشلك خطري يف املرشوع احمليل للتمنية
مفقود
املستدامة اجلزائرية .يمتثل هذا الرتياق يف إنتاج فكري
مستقل عن اخلطاب الرمسي من شأنه أن يعاجل جي ًدا
قضية معقدة وملهمة مثل التمنية املستدامة .ال يمتاىش
هذا التفكري مع إطاره العاملي حفسب ،بل يتناسب أكرث
مع اإلطار اخلاص بالسياق اجلزائري .تفكري لن يكون
ً
أيضا سياس ًيا
أاكدمي ًيا أو تكنوقراط ًيا فقط ،بل سيكون
وفلسف ًيا وفن ًيا.

نقص صارخ يف الوضوح
يف الواقع ،عىل هذا املستوى احلامس ،يمكن اإلشاكل
يف الهنج اجلزائري للتمنية املستدامة .يعترب قطاع البحث
واالبتاكر واإلحصاء من بني أفقر القطاعات يف نظام التمنية
اجلزائري .يف الواقع ،فإن العيب الرئييس للتمنية املستدامة
اجلزائرية هو أهنا تتجاهل جان ًبا ً
مهم ،إذا مل يمت أخذه بشلك
ٍ
اكف بعني االعتبار ،فإنه جيعل لك اجلهود الرامية لالخنراط
يف مسار التمنية املستدامة دون فائدة.

من الواحض أن الكتب حول هذا املوضوع ليست موجودة
ٍ
اكف عىل رفوف املكتبات اجلزائرية ،والعديد مهنا
بشلك
رؤى حملية
مقتضب للغاية عندما يتعلق األمر باقرتاح
ً
ريا ما يستخدم مؤلفوها لغة
حقيقية للتمنية املستدامة .كث ً
شديدة التقليد ال تعرب كثريا عن معتقداهتم الخشصية .ومع
ّ
متوطن بدرجة اكفية للتمنية املستدامة
ذلك ،فإن اتباع هنج
ليس جمرد هدف قابل للتحقيق .يتعلق األمر أيضا باحلاجة
املاسة إىل أن يدجم املجمتع اجلزائري هذا املفهوم فعل ًيا
يف سلواكته باإلضافة إىل نفسيته العميقة .تمنية مستدامة
جزائرية حبق ،ال تمنية مستدامة يف اجلزائر ،تلك يه
ّ
ملخصة يف بضع لكامت .عالوة عىل ذلك،
رشوط التحدي
فإن القيام بنقد واعٍ ملفهوم « التمنية املستدامة » ،وحماولة
حتديد أمهيته وحدوده واقرتاح إعادة قراءة حملية أقرب إىل
رهانات اجلزائر الوطنية والدولية ،هو جهد فكري سيكون من
اخلطري للغاية جتاهله.

بالفعل ،يف عام  ،2008أوحض حسني اخللفاوي ،عامل
االجمتاع واحملارض جبامعة بومرداس والباحث يف مركز
البحث املط ّبق من أجل التمنية ( ،)CREADبشلك ال جدال
فيه أنه  « :عىل عكس العديد من البلدان األفريقية وجرياهنا
املبارشين ،ظلت اجلزائر مبعزل عن التغريات األساسية
يف العقد املايض .البلد الذي اكن لفرتة طويلة يف طليعة
البلدان املغاربية من حيث التعلمي والتكوين ،نظامه البحيث
اليوم هو األقل تطورًا .وبعد أن بذل أكرب جهد تصنييع،
هو لملفارقة األقل مسامهة يف تطوير التكنولوجيات
اجلديدة ،مكا يتضح من التأخر اهلائل املجسل يف جمال
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة  ،NTIC14ويه أداة
دمع ال غىن عهنا للمنو بشلك عام وللبحث العيمل بشلك
خاص.)Khelfaoui 2001( » .

وماذا عن معاجلهتا عىل مواقع التواصل االجمتايع أو يف
وسائل اإلعالم اجلزائرية املعروفة ؟ ناد ًرا ما ُيطرح هذا
املوضوع بطريقة جتعلنا نعتقد بأن الرأي العام اجلزائري قد
تبىن بالفعل مفهوم التمنية املستدامة .عىل العكس من ذلك،
َ
يعال املوضوع بطريقة تعيط انطباعا بأنه « بضاعة » غريبة،
ومنتج سيايس مستورد مل يمت إخراجه هنائ ًيا من نافذة املتجر
ً
معروضا معظم الوقت.
امجليلة حيث ال يزال

بعد اثين عرش عا ًما ،تنفق اجلزائر  %58,0فقط من ناجتها
احمليل اإلمجايل عىل األحباث ،وف ًقا لمشس الدين شيتور،
وزير التعلمي العايل والبحث العيمل (.)Rédaction AE 2020
بدون هذه القاعدة املعرفية والتقنية األساسية ،ال ميكن للتمنية
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حىت اليوم ،من الواحض أن األمثلة النادرة اليت ميكن
االستهشاد هبا من األحزاب اخلرضاء اجلزائرية أو احلراكت
الشعبية البيئية املعروفة يف الشارع يه يف الغالب إما رديئة
أو ال تسمتر إال لفرتة قصرية جدا .باإلضافة إىل ذلك ،فإن
رغبة جهاز السلطة اجلزائري يف امتصاص هذه القوة الاكمنة
بعيدة لك البعد عن أن تتجسد مبجرد آمال جوفاء.

يبدو أن الغالبية العمظى من املثقفني اجلزائريني مل يروا
بعد يف التمنية املستدامة ،أو حىت يف مسألة البيئة،
موضوعا ميكن أن يرصفهم عن املواضيع السياسية املفضلة
لدهيم ،إن مل نقل مواضيعهم املتكررة .إنصا ًفا للعديد من
املثقفني والناشطني اجلزائريني الس ّباقني ،من املرشوع متاما
االعتقاد بأنه ما مل يمت تلبية رشوط دميقراطية معينة ،مثل
دولة القانون ،والفصل الفعال للسلطات ،وحتييد اجليش عن
املهشد السيايس ،وما إىل ذلك ،قد تبدو الكثري من املطالب
ً
فرعية .ومع ذلك ،فإن البيئة يه بعد سيايس
السياسية
بعيد متا ًما عن أن يكون جمرد حاكية تروى ،خاصة يف زمن
أصبحت فيه معيا ًرا ال نقاش فيه للتمنية البرشية واحلداثة.

هذا ال يعين أنه ال يوجد بؤرة واعدة للغاية تشع بالفعل هبذه
األنوار الكثرية ،أو أن أعضاءها ليسوا عىل دراية بالتحدي
التنظيمي الذي جيب علهيم مواجهته م ًعا ملنح اإليكولوجيا
اجلزائرية وز ًنا سياس ًيا أكرب بكثري ،مع جتنب أن تصبح
إيكولوجيا سياسية حبتة .عىل الرمغ من لك يشء ،فإن هذا
الظهور يفتقر إىل رشط يظل غيابه عائقًا أساسيًا أمام جعله
ً
فعاال ،أال وهو إنشاء دولة قانون حقيقية.

إيكولوجيا جزائرية السياسية...

وباملثل ،إذا بدت صفة « إيكولويج » مستخدمة بشلك
ّ
مزتايد يف وسائل اإلعالم اجلزائرية لإلشارة إىل « لك يشء االنتقال من اخلطاب املمنق إىل بيئة العمل
وأي يشء » ،فال بد من االعرتاف بأن إيكولوجيا سياسية
جزائرية حقيقية ،بتفكري ورؤية ناجعني ،مل تتجاوز بعد مرحلة إن أدوات الدولة اجلزائرية املتطورة (عىل ما يبدو) يف جمال
التطوير .إن غياب خطاب سيايس بييئ حقييق مضاد ،التمنية املستدامة ال متتلك مجموعة كبرية من املوارد البرشية
مرتابط ومنظم مبا يكيف لفرض وجهات نظره عىل الرأي القادرة عىل حتويلها إىل معليات ميدانية .هذا أمر ملفت
ً
العام والسيايس اجلزائري ،هو
أيضا من عدة نواحٍ حلقة للنظر عىل مجيع املستويات اإلدارية جلهاز الدولة .وهو أحد
مفقودة بشدة يف تطوير مرشوع حقييق للتمنية املستدامة األسباب الرئيسية لفشل العديد من مشاريع التمنية املستدامة
يف اجلزائر.
يف اجلزائر .قلة قليلة من رؤساء البلديات ،أو املوظفني بشلك
ٍ
عام ،حصلوا عىل تعلمي اكف ليمتكنوا من املشاركة بفعالية
وينبيغ التذكري بأن تسليط الضوء عىل مفهوم « التمنية يف تنفيذ العديد من براجم وخطط الدولة .فهم يتعاملون مع
املستدامة » يف الساحة السياسية الدولية ،اكن إىل حد كبري أدوات إدارية ومعليات تنفيذية غريبة متا ًما عن فهمهم .فلك
بسبب ضغط األحزاب واملنمظات غري احلكومية النشطة يف أداة جيدة دون مستخدم مؤهل تصبح أداة معطلة ،وأحيا ًنا
جمال حقوق البيئة يف مجيع أحناء العامل .عالوة عىل ذلك ،تؤدي إىل نتاجئ عكسية.
فهي أفضل محاية ضد لك أنواع « الغسيل األخرض » الذي
يتفىش يف التمنية املستدامة وبامسها .يف املقابل ،تشارك هناك جهد كبري يف هذا املجال لتوفري ،ليس فقط التكوين
العديد من هذه املنمظات بنشاط يف نرش مبادئ التمنية البيداغويج ،ولكن « بيئة معل » ً
أيضا ،من أجل تطوير أدوات
املستدامة بني عامة الناس .من الصعب تص ّور تمنية مستدامة تتكيف مع القدرات احلقيقية وكذلك مع قدرة استيعاب هؤالء
حقيقة يف اجلزائر بدون مثل هذه املنابر الدميقراطية.
الفاعلني احملليني .فاملبادرة األخرية إلنشاء مدرسة عليا
للطاقات املتجددة والبيئة والتمنية املستدامة ()APS 2020
مكا ال ميكننا اعتبار أن األحزاب واملنمظات غري احلكومية يه جديرة بالثناء ح ًّقا ،ولكهنا ال جيب أن تتجاهل أمهية تبسيط
بالرضورة األكرث مسايرة للظروف املادية وغري املادية اجلديدة مبادئ ومعليات التمنية املستدامة خارج الفضاء اجلاميع
هلذا القرن .هل احلركة البيئية اجلزائرية حمكوم علهيا بالرضورة أو امجلعوي .يف الواقع ،ليس اخلرباء وكبار املديرين هو
باختيار هذا النوع من املنمظات إذا اكنت تريد إمساع صوهتا ما حتتاجه للتمنية املستدامة اجلزائرية أكرث ،ولكهنا حباجة
ألعىل مستوى يف احلكومة اجلزائرية ؟ ال يشء ّ
مؤكد ،خاصة خصوصا للعاملني امليدانيني املل َهمني بثقافة تنظميية وقمي
يف مهشد سيايس ال يرتك سوى هامش صغري ج ًّدا لملناورة مشرتكة متجذرة بقوة يف هذه املنمظات .يظهر الرتدد املسمتر
ألي شلك من أشاكل املعارضة.
عىل اإلدارات اجلزائرية أن هذا الرشط مل يمت الوفاء به بعد،
عىل الرمغ من اجلهود املبذولة لتحديث جهاز الدولة اجلزائري.
إضافة إىل ذلك ،جيب أن تكون هذه احلركة موجودة يف
الواقع ،بعبارة أخرى ،جيب أن تتجاوز يف الهناية املرحلة أضف إىل ذلك أنه يف القرن احلادي والعرشين ،وخاصة
االفرتاضية ،وتستغل قدراهتا املزتايدة هليلكة نفهسا حول يف بلد ُيعترب من أكرث البلدان عرضة لآلثار السلبية لتغري
مرشوع مشرتك للحضارة البيئية اجلزائرية يكون
ممسوعا املناخ ،ال ينبيغ اعتبار أي جزء من األرايض اجلزائرية
ً
ومفهو ًما بالنسبة لغالبية اجلزائريني .يف الوقت احلايل ،ما « منطقة ظل » ( .)Bouaricha 2021يشري هذا املصطلح،
ميكن تمسيته بـ « احلركة البيئية اجلزائرية » هو نتيجة الذي أصبح شائ ًعا بشلك مزتايد يف اخلطاب الرمسي،
سوسيولوجية جممتع فرداين متف ّرق يف مجيع أحناء القطر إىل أن هذه املناطق يه استثناءات مل تصلها أشعة التمنية
اجلزائري ويف مهشده اإلعاليم ،أكرث منه جممتع معل اجلزائرية .ومع ذلك ،يف اجلزائر ،الفقر وافتقاد البنية
وتفكري حقييق قادر عىل إنتاج أقوال وأفعال ميكن أن يكون التحتية ليسا بأي حال من األحوال مسألة بعد يف مسافة
عن احلكومة املركزية .يف سياق تمنية مستدامة حقيقية ،تعد
هلا تأثري دامئ عىل مسار التمنية يف اجلزائر.
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إضافة إىل هذا التحفظ ،الذي ال خيلو مع ذلك من تفاؤل صادق،
هناك صعوبة لدى العديد من هؤالء الفاعلني يف النظر إىل الرتاب
اجلزائري بطريقة ليست فقط هادئة ،ولكن ً
أيضا قادرة عىل فهم
واستيعاب خصوصيات جممتع له أعراف اجمتاعية خمتلفة كثريا
أعراف بلداهنم اليت يقميون أو نشؤوا فهيا .يحمط الكثري مهنم
إىل تطوير مشاريع يف املناطق الريفية ،اليت يدخلون من خالهلا
غالبا إىل املجمتع من الباب اخلطأ ويف ّوتون املداخل الصحيحة
للوصول إىل أهدافهم احمللية بثقة .ميكن بهسولة التخفيف من
هذا التوجه غري املو ّفق من خالل مرافق ٍة من شأهنا منحهم بعض
املفاتيح أو مضان وساطة أكرث مرونة وثقة بني املبادرين هلذه
املشاريع والساكن احملليني .هذا يف حد ذاته جمال لريادة
األمعال اخلرضاء واالجمتاعية ميكن أن يكون تطويره واعدًا
للغاية .احلقيقة يه أن املزيد واملزيد من اجلزائريني الذين
يعيشون أو ولدوا يف اخلارج قد تعهدوا أو يسعون للعودة بشلك
دامئ إىل الرتاب اجلزائري .قسم كبري مهنم أحصاب مشاريع
مستدامة مصممون عىل حتقيق أهداف التمنية املستدامة لبلدمه
األم .إهنا ظاهرة جيب الرتوجي هلا ومرافقهتا حمل ًيا بقدر كبري
املوجه بشلك جيد يف
من الرحابة والتوجيه .ميكن هلذا التدفق
ّ
ً
حتول ممثرا جدا ألرض
املوارد البرشية ورأس املال أن ميثل
جزائرية خصبة ناشئة ،من خالل دمعه مبشاريع العمل والتكوين
والتوجيه يف إطار تمنية مستدامة حقيقية للجزائر.

إدارة أي تكتل سكين ،مهام اكن معزوال ،حتد ًيا ال ميكن
مواجهته دون حد أدىن من الثقافة البيئية واملعرفة التقنية،
ً
وأيضا دون إرادة صادقة يف ماكحفة التفاوتات التمنوية
ريا عن
يف املدن اجلزائرية .ليس من الرضوري االبتعاد كث ً
العامصة اجلزائرية ،وال حىت اخلروج مهنا أحيانا ،ملعرفة
إىل أي مدى ال تتوافق هذه املناطق املهمشة واهلشة مع أي
قاعدة مطلقة الختيار املوقع.
ً
أيضا إدانة الطبيعة « االجمتاعية » الرصحية للتوظيف
جيب
يف العديد من املؤسسات واهليائت احلكومية اجلزائرية ،اليت
متثل السبب يف كون الكفاءة معيارا غري أسايس يف االختيار.
واألمر هكذا ،ودون دمع معلٍ ميداين ميكنه أن حيول القرارات
إىل إجراءات فعالة ،فإن أي حماولة للتخطيط ال ميكن أن تكون
إال حماوالت مضللة أو مجتيلية .إن استعادة السيطرة بشلك
اكمل عىل جهاز الدولة اجلزائري هو أحد أمه الرشوط املسبقة
حىت ال تكون التمنية املستدامة يف اجلزائر جمرد فكرة ،بل رؤية
واقعية مرفوقة بعمل حقييق .يف بعض األحيان تكون الكفاءات
موجودة ،لكهنا ليست يف املاكن املناسب .يف اجلزائر ،من
خشص حاصل عىل
قمسا إدار ًيا
قطاعا أو
الشائع أن يرأس
ً
ً
ٌ
هشادة ختوله أو ختوهلا العمل يف جمال أو منصب خمتلف
متا ًما عن املجال أو املنصب املسؤول أو املسؤول عنه.

العامل امجلعوي اجلزائري

إضافة إىل ذلك ،جيب أيضا إدانة انعدام السالسة بني
مراكز اختاذ القرار وميادين العمل .يتضاعف عدد كبري
جدًا من املناصب يف هذه السلسلة ألسباب نادرًا ما تتبع
منطق العمل .يعيق هذا الرتكزي غري املمثر لملوارد البرشية
ً
بدال من تهسيله .للبقاء يف احلقل الداليل
نرش املعلومات
لبيئة العمل ،سيكون لدى اإلدارة اجلزائرية الكثري لتكسبه
يف جمال التمنية املستدامة من خالل انهتاج خمطط تنظيمي
جيب أن يعيد ملبدأ اجلودة ماكنته ومينح المكية القمية اليت
تستحقها ،أي « اجلرعة اليت تصنع السم أو الرتياق » ،مكا
أوحض باراسيلسوس وأبقراط ذلك ٌّ
لك يف زمانه.

فميا يتعلق باملجمتع املدين اجلزائري وخاصة امجلعيات ،فإن
العديد مهنا يعاجل قضية التمنية املستدامة بهنج يذكرنا من
حيث اجلوهر بهنج احلكومة اجلزائرية .يستجيب عدد كبري
من امجلعيات اليت تعمل عىل نرش مفاهمي ورسائل التمنية
املستدامة يف املجمتع قبل لك يشء للعطاءات املقدمة من
املاحنني الدوليني أو الدولة اجلزائرية .تكتيف هذه امجلعيات
يف الغالب مبجرد اتباع مدرسة « القوة النامعة » الدولية
ً
بدال من اتباع الرواد
و « الصوابية السياسية » احمللية
ً
احلقيقيني للتمنية املستدامة اجلزائرية فعال .هل يمت
تجشيعها بالفعل من قبل ممولهيا عىل التفكري والترصف
بشلك خمتلف ؟ قليلة جدا يه امجلعيات اليت متلك هنجا
خاصا حقيق ًّيا للتمنية املستدامة ،وخصوصا تلك اليت ميكهنا
ًّ
احلفاظ عىل اسمترارية املشاريع يف هذا االجتاه عند انقضاء
فرتة متويلها.

اإلماكنات « اخلارجية » للتمنية املستدامة اجلزائرية
أما بالنسبة للجالية اجلزائرية ،سواء اكنوا من املولودين يف
اجلزائر أو اخلارج ،فيبدو أنه من املرشوع االعتقاد بأهنا قد
تكون الرشحية األكرث ً
ميل والزتا ًما بشلك طبييع إلنتاج نقاش
معمق عن التمنية املستدامة يف الرتاب اجلزائري .مبا أن الكثري
مهنم نشؤوا يف بلدان تعترب متقدمة جدًا يف هذا املجال،
فبإماكهنم أن يكونوا مزية كبرية للتمنية املستدامة اجلزائرية.

االجتاه العام لنشاطها هو املناسبات التحسيسية ،ونادرا ما
تكون تلك النشاطات دامئة .من املثري لالهمتام ً
أيضا مالحظة
أن منمظة مثل برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ يف اجلزائر
تواجه صعوبة كبرية يف حتديد املشاريع التعاونية اجلزائرية
القادرة عىل تلبية رشوط متويل صندوق البيئة العاملية .FEM
تضخّ اجلزائر ،مثل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة،
جز ًءا من ناجتها احمليل يف هذا الصندوق ،ولكهنا غال ًبا ما
تعاين من جعز يف هذا املجال .عىل عكس تونس واملغرب
اللتان تبدو جممتعاهتام املدنية أكرث خربة وجتربة يف تركيب
وجتسيد مشاريع التمنية املستدامة يف تراهبا الوطين.

بدأت الكثري من األفاكر واملقرتحات املثرية لالهمتام ترتك
أثرها عىل هذا اجلانب اخلاريج للتمنية املستدامة يف
اجلزائر .بالرمغ من ذلك ،ال تزال هناك عقبتان رئيسيتان
تعيقان تلك األفاكر واملقرتحات يف كثري من األحيان :الرشوط
القاسية اليت تثقل هبا البريوقراطية اجلزائرية هذه املشاريع
وحضور ميداين غري مدعوم مبا يكيف لألسف لمتكيهنم من
تطوير مشاريع حملية ذات قمية عالية من االستدامة .لسوء
احلظ ،مل يساعد الغلق املط ّول للحدود اجلزائرية بسبب أزمة
كوفيد 19-أبدًا عىل تسوية األمر .تأثر العديد من هذه املشاريع
بشلك اكمل هبذا الوضع غري املتوقع.

جيب التذكري مع ذلك ،أن العامل امجلعوي اجلزائري بالاكد
قام من حتت األنقاض بعد عرشية سوداء دمرت املجمتع
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وكذلك تنظميها إىل حد كبري عىل اإلعانات املقدمة من
اجلهات املاحنة الدولية أو الوطنية وبالطبع عىل موافقة الدولة
اجلزائرية .وحىت تتجه هذه املبادرات صوب سياق مييض
هبا لالستقالل املايل ،وبالتايل حرية العمل ،جيب أن ترتكز
براجمها أكرث عىل « ذهنية » تضعها بشلك عاجل عىل مسار
المتويل الذايت باإلضافة إىل خلق وظائف مستدامة داخل
ً
وأيضا مضن بيئهتا احمللية.
هيالكها،

املدين اجلزائري عىل مجيع األصعدة .أضف إىل ذلك قانون
امجلعيات اجلزائري شديد التقييد ،بل واملتصلب ،ال سميا
فميا يتعلق بالتعاون الدويل ( .)Hamadi 2019بل وأكرث من
ذلك ،ال متول احلكومة اجلزائرية بشلك مبارش سوى القليل
جدًا من مشاريع امجلعيات املتعلقة بالتمنية املستدامة .مكا
حيجم املواطنون والرشاكت عن متويل هذا النوع من املبادرات
من خالل تربعاهتم .يفضل املجمتع اجلزائري كلك االستمثار
ً
بدال من مشاريع
يف األمعال اخلريية أو األنشطة املثرية
التمنية املستدامة الفعلية.

دعونا نتذكر جمد ًّدا ،من باب إنصافها ،السياق السيايس
للبيئة السياسية اجلزائرية ذو الزنعة البريوقراطية القوية،
وبالتايل الوصاية الشديدة .إنه عامل بييئ ال يعزز فعال مثل
هذه االستقاللية ،والذي عىل العكس من ذلك يبيق العديد من
هذه املنمظات غري احلكومية يف وضع حرج من اهلشاشة.
ال يشري مصطلح اهلشاشة هنا إىل الفقر ،بل إىل األمهية
احليوية لدمع جهة ماحنة من أجل اسمترارية نشاطها.

تقلص جمال معل هذه امجلعيات بشلك كبري إىل جمرد
أحداث رمزية أو أمعال حتسيسية دورية .ينمظها متطوعون
وتعمتد يف معمظها عىل موارد مالية قليلة باإلضافة إىل كفاءة
حمدودة للغاية يف اإلدارة الفعالة ملرشوع مستدام .باإلضافة
إىل ذلك ،ناد ًرا ما تتجاوز خطابات هذه امجلعيات ومقارباهتا
اإلطار اإليديولويج واألعراف السياسية اليت حتددها
احلكومة اجلزائرية ،بسبب خوفها من التعرض للهتميش إذا
مل متارس عىل نفهسا هذه الرقابة الذاتية.

املقاوالتية اخلرضاء واالجمتاعية ،وسيلة جديدة
لتمنية مستدامة ؟

هذا ال يعين أنه ال توجد مجعيات يف اجلزائر متلك خربات
وقدرات اكفية لتطوير مشاريع حقيقية للتمنية املستدامة أو
الرتوجي هلا بذاكء .فتلك امجلعيات اليت متكنت من تنظمي
نفهسا واكتساب الكفاءة يف إنشاء وإدارة املشاريع
استطاعت ،نتيجة لذلك ،الربوز والمتزي يف وقت مبكر جدًا
وحجنت يف تطوير عالقات دامئة من الثقة والتعاون مع عدد
من املاحنني وكذلك مع الدولة اجلزائرية.

يبدو يف الواقع أن االجتاه السائد بني « احلراس الشباب » للتمنية
املستدامة هو التوجه باألحرى إىل عامل املقاوالتية اخلرضاء
واالجمتاعية ،واليت تبدو بالنسبة هلم صيغة « جهينة »
أكرث مرونة وأكرث متاشيا مع روح « أمة الرشاكت الناشئة »
للقرن احلادي والعرشين .رمبا يف هذه الفئة من مشاريع التمنية
املستدامة سرنى قري ًبا املبادرات الواعدة ،وأحيا ًنا األكرث ابتاكرا،
تؤيت مثارها ،خاصة وأن احلكومة اجلزائرية ُتظهر حال ًيا اهمتا ًما
ً
واحضا جدًا باملؤسسات الناشئة.

يتعلق األمر جبمعيات موجودة منذ عرش سنوات عىل األقل
وتتشلك ماكتهبا يف الغالب من أعضاء دامئني أو موظفني أو يف
معظم األحيان مدراء مشاريع .هذه « االحرتافية » يف الواقع يه
مفتاح أسايس لتطور املجمتع املدين اجلزائري لتحقيق مشاريع
التمنية املستدامة .هذا من شأنه أن جيعلها أكرث قابلية للتطور
طويل األجل ً
بدال من اقتصارها عىل المتثيل املناسبايت .الفكرة
الرئيسية هلذه التوصية يه أن التطوع سيكون ناج ًعا أكرث عند
تأطريه من قبل فريق من احملرتفني ودمعه بوسائل لوجستية
ً
فعال وهسال يف نفس الوقت.
اكفية جتعله

يبدو أن مفهوم االقتصاد الدائري باملناسبة له تأثري أكرب عىل
هذا امجلهور مقارنة مبالزمه الداليل « التمنية املستدامة ».
رمبا بسبب أنه يستجيب يف معظم األحيان لقضايا أكرث
واقعية وخاصة أكرث قر ًبا من االهمتامات اليومية للجزائريني،
والسميا فميا يتعلق بقضايا البيئة واخلدمات املبارشة أو غري
املبارشة املوجهة لألفراد.
بالرمغ من هذا ،مل يمت حىت اآلن حتديد أو توضيح الوضع
القانوين لملشاريع اخلرضاء واالجمتاعية بشلك رمسي .يف
حني أن هذا سيكون أكرث الرشوط املمطئنة واحملفزة مجليع
هذه املؤسسات الناشئة اليت تحمط إىل االنتقال من النظرية
إىل التطبيق وترى يف هذا النوع من املشاريع إماكنية الذهاب
إىل أبعد مما ميكن للعامل امجلعوي أن يقدمه هلا من فرص
لتحقيق أهدافها .إن ربط إرادة هؤالء الشباب لتحسني حياهتم
اليومية وحياة اآلخرين مبرشوع مهين جم ٍز حيفز كثريا الرغبة
يف إقامة مشاريع لدى هذا امجلهور الذي يتكون يف معمظه
من الشباب احلامل للهشادات والطلبة الذين مه بصدد إهناء
تعلميهم اجلاميع.

حاجة ماسة لالستقالل املايل والسيايس
عىل الرمغ من لك يشء ،ال يزال جمال التمنية املستدامة
منوذجا مصغ ًرا يقترص بشلك كبري عىل حوار
اجلزائرية هذا
ً
« مشايل  -جنويب » بني هذه امجلعيات اجلزائرية واجلهات
املاحنة اليت حتفز وتوجه أمعاهلا إىل حد كبري .من املؤكد
أن هذا التحفزي املايل هو وقود جيد للغاية إلطالق املبادرات
التجريبية والديناميات اليت بالرمغ من ذلك نادرًا ما يتجاوز
معرها املدى املتوسط .يف الواقع ،يضع هذا التحفزي العديد
من هذه املنمظات غري احلكومية اجلزائرية يف موقف تعمتد فيه
اسمترارية أمعاهلا وكذلك تنظميها إىل حد كبري عىل اإلعانات
املقدمة من اجلهات املاحنة الدولية أو الوطنية وبالطبع عىل
موافقة الدولة اجلزائرية.

يف اجلزائر ،بسبب االفتقار إىل املعامج واإلحصاءات
ً
نشاطا غري واحض
الدقيقة ،ال تزال املقاوالتية اخلرضاء
املعامل ،عىل الرمغ من وجود منمظات مثل ( ACSEاملركز
اجلزائري لملقاوالتية االجمتاعية) املتواجد باجلزائر العامصة،
الذي يعمل عىل مرافقة مشاريع رواد األمعال الشباب من
خالل فريقه الواعد يف هذا املجال .غري أن هذه املبادرة،

يف الواقع ،يضع هذا التحفزي العديد من هذه املنمظات غري
احلكومية اجلزائرية يف موقف تعمتد فيه اسمترارية أمعاهلا
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سوى فرص ضئيلة للغاية يف التطور عىل املدى الطويل .هناك
مناخ وبيئة ونظام إيكولويج ثقايف اكمل حيتاج إىل البناء
بالتوازي ،حىت يزدهر االقتصاد األخرض اجلزائري خارج
اإلطار املسهتدف بشلك كبري للبيئة الصناعية.

رمغ أهنا ظاهر ًيا قد تبدو جديرة بالثناء ،إال أهنا ال تزال
هامشية إىل حد ما وال متلك بعد نطاق معل وتأثري يتناسب مع
التحدي احلقييق الذي ميثله تطوير املقاوالتية اخلرضاء يف
اجلزائر .أما خبصوص وضوح رؤية القطاع ،تظل معاينتنا
مكا يه .لذلك لن نقوم يف هذه الدراسة بذكر أي مشاريع
ً
بدال من ذلك ،سنقوم مبشاركة انطباع
عىل وجه اخلصوص.
عام مع القارئ ،بنا ًء عىل جتربة املشاركة يف اللقاءات العديدة
املنمظة حول هذا املفهوم أو التعاون اإلرشادي مع بعض هذه
املؤسسات الشابة اليت يه يف معمظها يف طور اإلنشاء
أكرث من كوهنا نشطة بالفعل.

ومع ذلك ،ميكن أن يكون هذا القطاع واعدًا جدًا هلذا النوع من
املؤسسات الصغرية ،برشط أن تعرف كيفية وضع نفهسا يف
املستوى املناسب لسلسلة الفرص .إن إقامة وساطة بني املجمتعات
احمللية واهليالك اخلاصة أو احلكومية األكرب وكذلك إنشاء قواعد
بيانات حمددة يه ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،منافذ خدمات
جتارية يف متناوهلا بشلك اكملّ .
نذكر مرة أخرى بأنه يكيف غرس
ثقافة وطنية حصيحة ومواصلة لك جهود االتصال البييئ يف
املجمتع املدين اجلزائري ،وكذلك يف مجيع جماالت املجمتع.

ً
أيضا إىل أنه يف هذا القسم اخلاص
وجتدر اإلشارة
باملقاوالتية اخلرضاء واالجمتاعية ،سنتجاهل معدًا القطاع
الصنايع هلذا « االقتصاد األخرض » اجلزائري .ألننا
نتناول يف هذه املرحلة من تخشيصنا املجمتع املدين يف
املقام األول .بذلك ،من املمكن حتديد بعض القطاعات األكرث
بروزًا من غريها ،مثل السياحة البيئية ،والزراعة العضوية أو
املستدامة وكذلك منتجاهتا التحويلية ذات الصلة ،والنباتات
الطبية ومعاجلهتا ،وخدمات مجع وفرز النفايات يف املنازل،
وقطاع التعليب والتغليف ،واالتصاالت واإلهشار ،وتنظمي
الدورات التدريبية والفعاليات يف العديد من جماالت النشاط
املتعلقة بالتمنية املستدامة والبناء اإليكولويج .من الواحض أن
هذه ليست قامئة شاملة ،ولكهنا باألحرى نظرة عامة رسيعة
عىل اإلماكنات اليت يمت تطويرها بالفعل.

عىل عكس كبار السن الذين اكتشفوا التمنية املستدامة وحاولوا
نقل قميها إىل الشباب بأفضل ما يف وسعهم ،مت توعية العديد
من هؤالء الشباب اجلزائريني هبذا املفهوم يف وقت مبكر نسب ًيا
وبوسائل تواصل وتربية أكرث أمهية .الطريق مم ّهد جيدا ،لكنه
ال يزال طويال أمام هؤالء الشباب الذين نشؤوا يف بيئة ثقافية
حيث التمنية املستدامة أمر غري مفهوم بالنسبة هلم.
ال ميلك هذا النوع من التمنية حىت اآلن العديد من األمثلة
املقنعة عن قصص جناح جزائرية ميكهنا أن تريض مطوحات
رواد األمعال الشباب هؤالء .وهذا حصيح أكرث عندما يتعلق
األمر بنجاح أي مهنم عىل املستوى االجمتايع .سيثبت
لنا املستقبل ما إذا اكن هذا االجنذاب للرشاكت الناشئة
واملقاوالتية االجمتاعية واخلرضاء وكذلك االقتصاد الدائري
سيتجنب العيوب املهنجية اليت جعلت الهنج اجلزائري للتمنية
املستدامة موعدا ضائ ًعا مع القرن احلادي والعرشين.

من ناحية أخرى ،يبدو أن املقاولني اجلزائريني الشباب ليسوا
فقط مه من خيلطون بني مصطيحل « املرشوع االجمتايع
والبييئ » و « الرشكة ناشئة » .لذلك ،فإن الرشكة الناشئة يه
جناحا فور ًيا.
قبل لك يشء خمترب ابتاكر ال يتطلب بالرضورة
ً
وناد ًرا ما يعمتد متويلها عىل معالء فعليني ،بل عىل اجلهات
املاحنة من القطاعني العام واخلاص .غري أن « خطر » اعمتاد
هذه املشاريع بشلك كبري عىل الدمع اخلاريج أكرث منه عىل
األرباح اليت يكفلها العمالء احلقيقيون مل يمت التخلص منه
بالاكمل .من ناحية أخرى ،يبدو ذلك أقل إلزامية من وجهة نظر
بريوقراطية ،عىل األقل يف الوقت احلايل.

االستدامة يف عامل األمعال اجلزائري
ً
تقليدية
بيق لنا تقيمي أثر التمنية املستدامة يف املجال األكرث
لعامل املقاوالتية اجلزائري .يبدو أن االجتاه هو نفسه تقري ًبا
مكا هو احلال يف األبعاد أو املستويات األخرى لنظام « التمنية
املستدامة » اجلزائري .باستثناء الرشاكت العاملة يف جمال
االقتصاد األخرض ،مثل تلك النشطة يف قطاع اخلدمات
البيئية ،أو حىت اليت متلك عالقات زبائن يتجاوز إطارها حدود
اجلزائر ،فإن غالبية الرشاكت اجلزائرية مل جتهتد بعد جلعل
نشاطها أكرث استدامة.

هبذه الطريقة ،هناك خطر أن يصبح هذا اخللط يف املفاهمي
أرضية مثالية الختالس األموال العامة واإلفالس املربجم ،عىل
غرار تلك االنهتااكت اليت رافقت برناجم أونساج ()ANSEJ
منذ بدايته ( .)Rédaction AE 2020يف الواقع ،حقيقة أن هذه
الرشاكت الناشئة ال ختضع ملتطلبات النجاح وأهنا ممولة
جزئ ًيا من احلكومة قد ختلق ظرو ًفا مواتية للغاية ملثل هذه
املامرسات املشكوك فهيا.

عىل العكس من ذلك ،فالبيئة االقتصادية اجلزائرية تفرض
علهيا باألحرى رؤية تطىغ علهيا الزنعة قصرية األجل ومل
تعط بعد املاكنة واإلماكنيات املستحقة لفنيي الصحة والسالمة
والبيئة .ويصدق هذا بشلك أكرب يف السياق االقتصادي حيث
تظل حصة القطاع غري الرمسي مهمة للغاية يف هذا املجال
األسايس للتمنية اجلزائرية .لدى معظم املؤسسات اجلزائرية
مفهوم عن املسؤولية االجمتاعية والبيئية يركز بشلك أكرب
عىل اإلحسان والعمل اخلريي اإلساليم أكرث من الرتكزي
عىل قضية البيئة .غري أنه ال بد من االعرتاف بأن هذا االجتاه
يتطور تدرجييًا ،خاصة وأن موضوع البيئة يكتسب ماكنة
مزتايدة يف وسائل التواصل االجمتايع ،ومن ّ
مث لدى الرأي
العام اجلزائري من خالل نوع من التدفق اإلعاليم.

إضافة إىل ذلك ،حىت تتطور هذه املشاريع اخلرضاء ال يكيف
أن تقترص عىل إنشاء عروض خدمات بعيدة عن الواقع اليويم
للجزائريني .يف بلد مثل اجلزائر ،سيتعني عىل هذه الرشاكت
الشابة أن تتعمل حتديد جماالت الطلب احلقيقية اليت مل يمت
ٍ
اكف بعد من خالل بيئة اجمتاعية وسياسية
حتفزيها بشلك
مواتية .ال تزال املقاوالتية اخلرضاء يف مراحلها املبكرة عىل
مستوى الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر .بدون
عناية أكرب من املجمتع اجلزائري بقضية البيئة ،فإن مثل
هذه األساليب يف التفكري وممارسة املقاوالتية لن يكون هلا
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اجلزائرية ،أال جيب أن نفرق بني اجلهود املبذولة بالفعل يف
هذا االجتاه واجلهود املبذولة للحفاظ عىل نوع من السمل
االجمتايع يف بلد حيث ال تبدو العالقة بني احلكومة والشعب
ً
أيضا ميكننا أن
مث ّبتة من خالل عقد اجمتايع واحض ؟ هنا
نتساءل عن الفعالية احلقيقية هلذه السياسة اليت ال ميكن أن
تكون مستدامة ال يف الزمان وال يف املاكن ،إذا اكنت ال تؤدي
إال لتحفزي امجلود وغياب التفكري النقدي.

يعاين الترشيع البييئ اجلزائري من نقص صارخ يف
مفتوحا أمام
التطبيق والوضوح يف الصياغة ،مما يرتك الباب
ً
أيضا مل ِ
لك أنواع التجاوزات والتفسريات املشبوهة .هنا ً
تف
التمنية املستدامة اجلزائرية بعد بوعودها حىت تستفيد من
دمع تنظيمي حكويم يرغب ح ًّقأ يف فرض مبادئ التمنية
املستدامة عىل رواد األمعال اجلزائريني .ينطبق هذا بشلك
خاص عىل الصناعيني الذين مينحون ألنفهسم اآلن الكثري
املدمرة للبيئة والصحة العامة ،دون أن يتعرضوا
من احلريات
ّ
ٍ
اكف مع شدة
يف معظم احلاالت لعقوبات تتناسب بشلك
الرضر .جيب التأكيد عىل أن اآلثار الرتامكية لالنهتااكت
واجلرامئ البيئية اليت ترتكهبا معظم الرشاكت الصغرية
واملتوسطة واملؤسسات الصغرية غري الرمسية تشلك اعتدا ًء
ريا ومهنج ًيا عىل البيئة .إن اليقظة عىل هذا املستوى
خط ً
من االقتصاد اجلزيئ اجلزائري رضورة ال ميكهنا أن تتحمل
ريا،
املزيد من النواقص اليت تعرتهيا يف الوقت احلارض .أخ ً
بسبب االفتقار إىل ذاكء حقييق أو فهم املشالك احلقيقية
للتمنية املستدامة غال ًبا ،تظل اإلدارة اجلزائرية متوجسة
للغاية بشأن االبتاكر .باإلضافة إىل ذلك ،غال ًبا ما يواجه رواد
األمعال الذين يرغبون يف دخول السوق اجلزائرية مبامرسات
جديدة العديد من الصعوبات يف اإلقناع بل ويواجهون عقبات
معينة يف مسارمه للتمنية .هذا امجلود املشل هو عقبة أمام
اإلبداع واالبتاكر جيب احلد منه قدر اإلماكن حىت تكون هذه
املبادرات الريادية أكرث سالسة.

كيف نفرس أنه منذ  22فرباير  ،2019لعدة أهشر ومرتني
يف األسبوع ،اقتحم ماليني اجلزائريني بشلك سيمل معظم
الساحات العامة الرئيسية يف اجلزائر للتعبري عن استياهئم
ورفضهم الاكمل للنظام السيايس اجلزائري بأمكله ؟ أليس
اإلقبال الضئيل للغاية يف االستفتاء عىل تعديل الدستور،
والذي ش ّدد عىل التمنية املستدامة بشلك أكرب مقارنة بالنخسة
قوي عىل عدم اخنراط اجلزائريني
السابقة ،هو كذلك مؤرش
ٌّ
يف مرشوع « اجلزائر اجلديدة » اليت لن تتغري فقط من حيث
الشلك ولكن ً
أيضا من حيث احملتوى ؟
أليس هذا هو التقيمي األكرث صد ًقا واألكرث ق ّوة للتمنية
املستدامة اجلزائرية ؟ يمت تسويقها يف الساحة العامة الدولية
عىل أهنا من بني األجنح يف القارة األفريقية...
بعد مرور عام ،الحظنا أن جاحئة كوفيد 19-وحدها اليت اكن
بإماكهنا وقف هذه االحتجاجات لفرتة من الوقت ...يبدو أن
هذا الزمخ ياكحف من أجل العودة بقوة أكرب ،لكنه ال يزال
مسمت ًّرا عىل أية حال .هل سيكون إرشاك املجمتع املدين يف
املسار امجلهوري ،والالمركزية ،وإرساء دولة القانون ،وحرية
التعبري والعديد من األساسيات األخرى للتمنية املستدامة
احلقيقية للجزائر ،جز ًءا من هذه « اجلزائر اجلديدة » اليت
أعلنهتا القيادة « اجلديدة » للجزائر ؟ هل ستنجو هذه الوعود
من أرثوذكسية مواقف للنظام اجلزائري ؟

ماكنة جخولة جدا يف الساحة العامة اجلزائرية
ينبيغ أن يكون الطلب عىل مثل هذه املعايري واخلدمات نابعا
أكرث من املسهتلكني ،لكن مجعيات املسهتلكني ال تزال نادرة جدًا
يف اجلزائر وال تمتتع بقوة تأثري فعالة مثل اللوبيات الصناعية
احمللية واألجنبية النشطة ج ًّدا يف اجلزائر .إن الطلب هو الذي
ميكن أن خيلق ال َعرض يف جمال التمنية املستدامة وقد سيكون
أحص بكثري من العكس .من املؤكد مرة أخرى أن شباكت
هذا
ّ
التواصل االجمتايع أخذت زمام املبادرة يف هذا املجال،
والعديد من صفحات املسهتلكني متارس ضغوطا مزتايدة
عىل مسعة الرشاكت اجلزائرية .من ناحية أخرى ،فإن ظاهرة
« املؤثرين » متيل إىل حد ما إىل تشويه هذا االحتاكك بني
الرشاكت ومعالهئا ،باستغالله ألغراض إهشارية حبتة.

مسؤولية مشرتكة ولكن متفاوتة
من الواحض أنه لن يكون من املنصف متا ًما إلقاء اللوم عىل
مسيي اجلزائر فقط عن مجيع األخطاء اليت تعاين مهنا
ّ
التمنية املستدامة اجلزائرية .ال ميكن بالتأكيد اعتبار أن
مسؤولية املواطنني يف هذا الفشل املهنيج غري مهمة .إن
ّ
واملؤكد لدى العديد من اجلزائريني
غياب املواطنة الواحض
ً
يلعب بال شك دو ًرا مهم للغاية يف عدم القدرة عىل وضع
االقتصاد واملجمتع اجلزائري عىل مسار مستدام ح ًقا.

إن دور وسائل اإلعالم يف هذه املسألة حباجة إىل تأكيد
أكرث مما هو هيلع عادة .لذلك حتتاج وسائل اإلعالم نفهسا
إىل تكوين وحتسيس أكرب حول مجيع املسائل املتعلقة
بالتمنية املستدامة .ال توجد حىت اآلن مناجه جامعية حقيقية
متخصصة يف الصحافة البيئية ،والدورات التدريبية اليت يمت
تقدميها بانتظام لإلعالميني ال تسهتدف سوى عدد صغري جدًا
مهنم .قلة قليلة من الصحفيني الذين يتعاملون مع التقارير
البيئية متلك الويع احلقييق باآلليات السياسية والفكرية
للتمنية املستدامة املتغرية باسمترار.

اجلزائر املعارصة يه جممتع مل تعد فيه األماكن واملمتلاكت
العامة ملكية مجاعية محميية ،بل باألحرى ملكية « البايلك »
( ،)Oulebsir 2013بتعبري ال يزال شائعا حلد اآلن .يشري هذا
املصطلح ،الذي يعود تارخيه إىل االحتالل العمثاين للجزائر،
إىل أن ما هو معويم ،ال يزال يف عقلية الشعب أمرا خاض ًعا
لسلطة أجنبية .كثري من مواطين هذا البلد ،مبجرد خروجهم
من الباب ،ال يترصفون بتحرض مكا يفعلون يف فضاهئم
اخلاص .يعترب الفضاء العام أحيا ًنا ملكية حرصية للدولة،
وأحيا ًنا ملكية شاغرة وناد ًرا ما تعترب ملكية مشرتكة .يبدو
األمر مكا لو أن هناك اقتصاد ْين أحدمها مزنيل واآلخر
سيايس ،ال جيمتعان ح ًقا داخل التمنية اجلزائرية.

يقي الشارع التمنية املستدامة اجلزائرية
عندما ّ
حىت لو نظرنا إىل التمنية املستدامة يف اجلزائر فقط من
زاوية املساواة االجمتاعية ،واليت يه بال شك الركزية اليت
يبدو أهنا حتظى بالدمع العلين األكرب من قبل احلكومة
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رمبا هنا تمكن أغلب عقبات وإماكنيات مرشوع جممتع
ً
ً
انفصال عن ماضيه.
مواكبة حلارضه ،ألنه أقل
جزائري أكرث
ليس املايض الذي كتبه فالن وعالن يف كتب التارخي ،مكا
أنه ليس مايض األبطال األسطوريني وامللوك وامللاكت الذين
يتحولون إىل روايات .هو قصة راخسة أكرث يف ذاكرة حملية
ما .يه ذلك اليشء البسيط الغابر الذي ميكنه أن يروي لنا
عن حياة أسالفنا ،ذلك الذي نتعمله من آثار قرية مهجورة
وذكرى قبيلة استقرت هنا يوما ما ،تلك القصة اليت تسمتر
من خالل العادات والتقاليد اجلزائرية ،قصة شعب استطاع
التك ّيف ،يف اجلهات األربع هلذا الرتاب الشاسع ،مع الكثري
ٍّ
حبس نادر من الرصانة
من الظروف الطبيعية والتارخيية
والفعالية والتضامن.

يعود هذا الصدع بني اجلزائريني وحميطهم يف الغالب إىل
القطيعة العميقة الواحضة بني الدولة والشعب ،أي بني املجال
امجلهوري والبعد الدميقرايط للحكومة اجلزائرية .وإال كيف
ميكن تفسري التناقض الصارخ بني نظافة الداخل ،السلوك
احملرتم واملامرسات املزنلية اجليدة ،وعدم التحرض والفوىض
املنترشة يف العديد من األماكن العامة يف اجلزائر ؟ كيف
ميكن تفسري أن معظم املباين اخلاصة مكمتلة من الداخل
ً
أيضا
وغال ًبا ما تكون غري مكمتلة من اخلارج ؟ كيف ميكن
تفسري أن العديد من املبادرات املدنية اليت ميكن اعتبارها
تمنية مستدامة جزائرية حقيقية تمت عىل مستوى القرى أو
األحياء ،وغال ًبا ما تكون مستقلة عن الوصاية أو املبادرات
ً
أيضا حول حقيقة أن
احمللية والوطنية ؟ ميكننا أن نتساءل
ترص عىل ماكفأة هذه القرى واألحياء عىل
احلكومة اجلزائرية
ّ
أساس معيار احلي أو القرية « األنظف » ،وال يبدو أهنا تؤكد
أو تجشع عىل املنبع االجمتايع احلقييق هلذه النتيجة ،وهو
الذاكء امجلايع املستدام.

اإلدماج املدين
ظاهرة اجمتاعية ،مل نهشدها منذ فرتة طويلة ،ميكهنا املسامهة
بشلك كبري يف اإلجابة عىل هذا النوع من األسئلة .لوحظت
يف الساعات األوىل من احلراك اجلزائري .يف الواقع ،احتل
ماليني اجلزائريني الساحات العامة ملدهنم لك ثالثاء ومجعة
دون ترك مكيات هائلة من النفايات .بالرمغ من أن العكس هو
ما حيدث عادة لكام تتجمع حشود اجلزائريني يف ماكن ما.
نضيف أنه خالل هذه الفرتة كرثت معليات التنظيف والتجميل
يف عدد هائل من األحياء يف مجيع أحناء اجلزائر ،خاصة
مببادرة خشصية من الشباب ،الذين جتندوا بكرثة خالل
املظاهرات للحفاظ عىل نظافة الشوارع بعد لك حراك.
أليست هذه احلشود مدفوعة بالضبط بشعور نسيه البعض
أو جتاهله البعض اآلخرٌّ ،
لك حسب اجليل الذي ينيمت إليه
يف اجلزائر ؟ الشعور بأهنا استعادت الشارع أخريا ،ومن مثّ
الفضاء العام ؟ مل يعد ُينظر إىل هذا الفضاء عىل أنه جمرد
ّ
مجتع ،لسنوات طويلة،
ماكن لملرور أو العبور ،حيث ظل لك
ممنوعا.
األحوال
أسوأ
مشبوهً ا يف أحسن األحوال ،ويف
ً
أصبح الشارع الذي لطاملا اع ُترب بيئة معادية ،خصوصا
بالنسبة للشابات ،مرة أخرى يف املخيال اجلزائري ماك ًنا
للتعايش االجمتايع ،وتزامح املواطنني ،والتعبري واإلبداع،
بعيدًا عن لك اعتبارات اجلنس ،والطبقة االجمتاعية ،واجلهوية
وحىت املعتقدات السياسية أو الدينية.
لكن يوم
بالطبع ،ال يسمتر ذلك إال طوال فرتة التجمع األسبويعّ ،
امجلعة هذا أصبح أكرث قداسة بالنسبة للكثري من اجلزائريني،
ليس فقط ألنه يوم صالة امجلعة ،ولكن ً
أيضا ألن هذا التجمع
الشعيب أعاد للفضاء العام ُبعده الذي طاملا اكن ينيمت إليه يف
املوطن التقليدي لساكن مشال إفريقيا ،فضاء خمصص ليس
فقط للنشاط االقتصادي والرويح ،بل للسياسة ً
أيضا .إذا اكن
امجلعة يف أغلب األحيان هو يوم الصالة والسوق ،فقد اكن
بالدرجة نفهسا يو ًما جتمتع فيه العديد من املجالس الشعبية
ملناقشة األمور املتعلقة بالصاحل العام .يف الواقع ،مازالت هذه
املجالس جتمتع حلد اآلن يف الساحات العامة لبعض املدن
اجلزائرية اليت خلّدت هذا الرتاث السيايس.
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من االلهتام املستدام إىل « طريق الواحة »
الحظنا بذلك أن التمنية املستدامة اجلزائرية حىت اآلن بعيدة
لك البعد عن حتقيق إماكناهتا احلقيقية .لدرجة أننا قد جنازف
إذا قلنا إن التمنية احلالية للجزائر متناقضة جذر ًيا ،عىل لك
املستويات ،مع املفاهمي األساسية للتمنية املستدامة.

للك إماكناهتا إىل مرشوع وطين حقييق للرفاه االقتصادي
ً
دليل آخر عىل أنه
والتعايش االجمتايع والبييئ ،أليس هذا
ال يكيف إنشاء املؤسسات والتصويت عىل املزيانيات من أجل
الوصول إىل حل شامل ؟

قد يكون مصطلح « االلهتام » اجلديد أكرث مالءمة لوصف
الطبيعة األكرث استدامة لـ « نظام املزنل » اجلزائري (النظام
اإليكولويج) .االلهتام املستدام هو ذلك الذي يسهتلك ويبدد
مكيات غري معقولة من الطاقة واملال واملوارد الطبيعية واإلماكنات
البرشية ،وال ينتج يف املقابل شيائ جديدا يذكر ،أو حىت شيائ
مألوفا ،ال من الناحية التقنية أو يف املجال االجمتايع ،وحمتا
ليس عىل مستوى البيئة .ال يوجد تقرير أو دراسة ،وال حىت
معاينة ميدانية ،ميكن أن تعارض بصدق مثل هذا التخشيص.

ماذا لو اكن السبب الرئييس يف ذلك هو الفقر الثقايف والذي
ميكن التغلب هيلع من خالل بناء مهنيج ،وبشلك خاص
بيداغويج ،لمنوذج حداثة جديد للتمنية اجلزائرية ؟ ملاذا ال
نتصور مسا ًرا جديدًا ميكن أن يعمتد عىل ثروة طبيعية مل يمت
ٍ
اكف عىل النحو املناسب ؟ متلك اجلزائر
استغالهلا بعد بشلك
ِ
ري كرب الرتاب اجلزائري ،هو
تراثا ماد ًّيا وغري مادي غين وكب ٍ
نظام إيكولويج وطين عىل مفرتق طرق العديد من البيائت
احليوية واملناخات واملناظر الطبيعية .لفرتة طويلة ،مل يمت
جتاهل هذا الرتاث حفسب ،بل مت االستخفاف بقميته من
قبل نفس األخشاص الذين اكن جيب أن يرثهيم ويقودمه إىل
مسارات احلداثة الضائعة .يمتتع هذا البلد بعبقرية طبيعية ال
يعمل كيفية االستفادة مهنا بعد...

ً
ابتداعية بكثري من « االلهتام املستدام
هناك عبارة أخرى أقل
لوصف الذهنية اليت يبدو أهنا توجه التمنية املستدامة اجلزائرية
يه « الغسيل األخرض » .لتأييد هذا االقرتاح ،يكيف اإلشارة
شيوعا هلذا التعبري .يف الواقع ،إن الغسيل
إىل التعريف األكرث
ً
األخرض ( )greenwashingهو معلية تسويق أو عالقات عامة
تستخدمها منمظة (رشكة ،أو إدارة عامة وطنية أو إقلميية...
إخل) لتوصيل انطباع خاطئ عن مسؤوليهتا البيئية .يف معظم
احلاالت ،ترتبط النفقات باإلهشار أكرث من ارتباطها بأنشطة
البيئة والتمنية املستدامة الفعلية.
»

ما الذي ينبيغ أن تعنيه « التمنية » للجزائر...
ً
حيادية سياسية
«  » développerهو فعل ،أي معل قد يكتسب
إذا مت التفكري فيه مبوضوعية ترايع معناه األصيل .رمبا
يتعني علينا اآلن أخذ بعض الوقت للخوض قليال يف بنية ،ومن
ّ
مث املعىن العميق للكمة «  ،» développementال ليشء إال
لفهم لطائفها ودالالهتا املمكنة.

أال يتطابق هذا التعريف املسمتد من ويكيبيديا يف الواقع
يف لك يشء مع ما حاولنا وصفه بشلك أسايس طوال هذه
الدراسة ؟ أمل نس ِّم هكذا املرض بامسه مر ًة وإىل األبد ؟
بالطبع ،إذا أردنا أن نتعامل مع األمر بشلك أكرث جذرية،
ومن مث العودة إىل مصدر الرش ،جيب أن حندد طبيعته
النظامية .إن املرض الذي ركز هيلع تخشيصنا هو حلقة يف
سلسلة مشؤومة من العقبات اليت تعرتض التمنية املستدامة
اجلزائرية والذي ميكن مقارنته بأمراض املناعة الذاتية .يؤثر
هذا املرض عىل لك قدرات املجمتع اجلزائري يف حتصني
نفسه بشلك فعال ضد آفات هذا « االلهتام املستدام » ،ليس
فقط ضد طبيعته باملعىن احلريف ،ولكن ً
أيضا باملعىن املجازي
الذي حيدد طريقة حياة.

لنتذكر ً
أوال أن البادئة «  » déاليت تتكون مهنا تعين بالرضورة
توقف حالة أو فعل ،أو حالة أو فعال عكس ّي ْي .يف املقابل ،تعيط
الالحقة «  » mentاللكمة صفة الفعل .مبعىن آخر ،تصف طريقة
ري أو فعل يشء ما .يشري االمس املؤنث « » enveloppe
تفك ٍ
مضنيا إىل موضوع الفعل ،أي التغليف أو اإلحاطة .تعين
لكمة «  » enveloppeحرف ًيا اليشء الذي حييط بيشء أو
بخشص ما .إذن ،لكمة «  » développerتعين إخراج يشء
أو خشص ما من غالفه .والتمنية «  » développementيه
العملية التقنية والفكرية اليت حتدد هذا العمل.
وبالتايل ،فإن طبيعة اللكمة تعمتد إىل حد كبري عىل مفهوم
الغالف ( )l’enveloppeالذي تريد إخراج موضوعها منه .للوهلة
األوىل ،تفرتض لكمة « ّ ( » développer
يمن) معال إجيابيا.
ال يعين ذلك سوى أن الطبيعة السلبية للغالف ()l’enveloppe
الذي حييط بخشص أو يشء ما أتت من معىن « احلبس ».
فهو يبدو ح ً
متا كعقبة أمام منائه الاكمل .يشبه هذا املفهوم
من نواح كثرية حالة خادرة يرقة يف املرحلة اليت تغزل فهيا
رشنقة حول نفهسا قبل أن تتحرر وتتحول إىل فراشة.

سبل أخرى...
إماكنية وجود
ٍ
هذا الواقع احملزن ،بالرمغ من ذلك ،ال ميكن اعتباره بشلك
هنايئ قدرا حمتوما .عىل العكس من ذلك ،فهو ليس نتيجة
جعز طبييع ،وال حىت مسألة وسائل .وال ميكن أن ُيعزى
إىل نقص يف الوسائل أو األدوات املؤسسية املناسبة .إذا مل
تستطع اجلزائر بع ُد حتويل هذا « االلهتام » (الذي تأخر طوي ً
ال)
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عامليا) ،واليت ينبيغ أن ترى يف خصوصيات لك منا ثراء
وتنوع الثقافة األصلية ،ويه مصفوفة ثقافية مشرتكة بني
مجيع شعوب العامل ،منذ جفر التارخي.

لذلك فإن « تمنية » أمة هو انزتاعها من التخلف بشلك
جوهري .لفرتة طويلة ،مت حتديد هذا الغالف عىل أنه نظام
سليب من امجلود اهليلكي والقيود الفكرية اليت تعيق ازدهاره
االجمتايع واالقتصادي والثقايف الاكمل .ستضيف التمنية
املستدامة مفهوم « االستدامة » للك من التمنية والتخلف عىل
حد سواء .ميكن ألي بلد من هذا املنظور أن يكون اليوم
قوة اقتصادية وثقافية كبرية ،ومع ذلك يظل « متخل ًفا » وف ًقا
ألهداف ومؤرشات التمنية املستدامة.

ال يشء يضيع ،لك يشء يتحول...
أي ُبعد من أبعاد معلية تمنية أمة أو منطقة
جيب أال يتجاهل ّ
أو مدينة أو قرية أو يح أو فئة اجمتاعية أو فرد أي جزء من
أجزاء نفس النظام اإليكولويج .يف املقياس الصحيح للك
مهنا ،ينبيغ أن تسامه يف دفع تلك املشاريع عىل طريق
التحول اإلجيايب .يف هذا السياق ،ليس من املستغرب أن
نتذكر امجللة املهشورة امللفقة لالفوازييه الذي ال يقل هشرة
عن موضوع حتول واحنفاظ املادة  « :ال يش َء ُيفقد وال يش َء
ُيلقُّ .
لك يش ٍء يتح َّول » (.)Lavoisier 1789

هل احلداثة منوذج تمنوي مرشوع متا ًما ،إذا أصبح احرتام
البيئة والويع البييئ معيارين أساسيني للتمنية البرشية ؟
أال يتحدى هذا املعىط البييئ اجلديد املفاهمي األكرث تقليدية
للحداثة والتقدم ؟ خاصة عندما ُينظر إلهيا باسمترار عىل أهنا
معادية يف جوهرها للتقاليد والعادات .ألنه من هذا املنظور
ً
حديثا قد يبدو اآلن بال ًيا متا ًما،
اجلديد ،ما اكن يبدو يو ًما ما
وما اكن يعترب يف يوم من األيام شيائ عفا هيلع الزمن قد
يظهر أنه يواكب أحدث ما يف هذا العرص .باألمس ،اكن
اخلزب املصنوع من الدقيق الاكمل وجبة أفقر الناس .أما اليوم
هو ترف وبذخ .أصبح اخلزب األبيض ،الذي طاملا اكن حك ًرا
منتجا ّ
رخيصا.
مك ًيا
عىل األثرياء،
ً
ً

ماذا سيحدث إذا طبقنا هذا املبدأ عىل معلية حتول ليس فقط
املادة ولكن حتول املجمتع ؟ نعتقد أن التمنية املستدامة للجزائر
ستدرج حمتًا مفهوم احلفاظ عىل الطبيعة يف معلية التحول
اإلجيايب من منوذج قاتل للبيئة إىل منوذج االزدهار الوطين الذي
يتسم بالرصانة والفعالية واالستدامة والتضامن يف نفس الوقت.

وباملثل ،يف القرن احلادي والعرشين ،الذي إما أن يكون
إيكولوج ًيا أو لن يكون ،هل اإلقرار بوجاهة تقاليد وعادات
أسالفنا من حيث اإليكولوجيا والبيئة سيحبسنا بالرضورة يف
عقلية حمافظة ؟ إذا اكن « تامجعت » منوذجا مشال إفرييق
موروث للحمك احمليل ،والذي تبني أنه يمتاىش من نواح كثرية
مع روح التمنية احمللية ،تبىق احلقيقة أن هذا التقليد جيب
أن يتطور اآلن حنو مزيد من االختالط وإرشاك أكرب للشباب
يف قيادته ،وليس فقط يف نشاطاته .رمبا ،من أجل اقرتاح
باراديغم حضاري جديد حلداثة القرن احلادي والعرشين،
ً
أيضا أن نق ّر باحلاجة إىل حترير أنفسنا من
ينبيغ لنا
رواسب املفهوم مفرط االزدواجية للعالقة بني احلداثة والتقليد
واحملافظة والتقدمية .أال تعترب اإليكولوجيا والبيئة ،عىل سبيل
املثال ،جذرين مشرتكني ينطويان عىل قوة كبرية من شأهنا
حث الكثري من البلدان ،مثل اجلزائر ،الغارقة يف مستنقع الوضع
ريا يف « مسار املتوسط الذهيب » ؟ هذا
الراهن ،عىل التطور أخ ً
املسار هو مسار احرتام احلياة واجلار ،والذي يتفق بطبيعته مع
التطلعات االجمتاعية للبعض واملعتقدات الدينية لآلخرين .أليست
هذه ح ًقا يه املهمة الفعلية للتمنية املستدامة اجلزائرية احلقيقية
؟ جعل مثل هذا اللقاء ممكنا...

هذه املصفوفة ،املادية وغري املادية ،يه إرث حباجة إىل
ً
وأيضا إىل حتديثه وتطويره.
محايته واحملافظة هيلع،
لك من هذه اللكامت هلا معىن حمدد للغاية من شأنه أن
يحمس بتغطية نطاق هذه املهمة .مكا أهنا مسألة تضمني
هذه املصفوفة يف احلارض وتطويرها ،وحتفزي هذا
الغالف اجلسدي والرويح الطبييع للصمود أمام التقلبات
والهتديدات احلالية واملستقبلية.

هناك بالرضورة فرق ذو طبيعة معيقة بني اهلدف العاملي املمتثل
يف « التمنية » واملرشوع احمليل لعملية التمنية .عند الفحص
الدقيق ،يبدو أن األول هيدف ببساطة ،يف هناية املطاف ،إىل
استبدال غالف بآخر ،استبدال تقاليد حملية بأخرى .لكن
من املمكن بالتأكيد أن نرى الغالف املصفويف ألمة ما ،أي
طبيعهتا العميقة ،كأساس ثابت للك حتوالهتا السعيدة .هل من
املمكن ح ًقا بدء مثل هذا التغيري اجلذري بالتسلح فقط بالعمل
والتكنوقراطية واالبتاكر ؟ الكونية (أيديولوجية العاملية) ،اليت
تسكهنا روح التوحيد املعياري والعوملة يف لك االجتاهات ،يف
وقت مت فيه االعرتاف بالتنوع البيولويج باعتباره اقتصادًا
طبيع ًيا أكرث ازدها ًرا واستدامة من االقتصاد الرأمسايل
أحادي احملصول ،جيب أن تفسح املجال للعاملية (تكون

وهبذا املعىن ،فإن مفهوم الرتاث األبوي ( )patrimoineجيب
أن ُيستمكل مبفهوم الرتاث األمويم ( )matrimoineألن أمهية
األنوثة واملرأة يف احلفاظ عىل لك هذه الرثوة وتمنيهتا أمر
رضوري لمليض حنو حداثة جزائرية جديدة .بالطبع ،ال نو ّد
هنا االستفاضة يف حتديد ماهية املرأة أو الطبيعة ،األمر الذي
ً
بدال من ذلك ،حنن ّ
نذكر بأن
قد خيلط بيهنام بطريقة سلبية.
النساء يف لك أحناء العامل قد ط ّورن عرب التارخي ذاك ًء محمي ًّيا
وخاصا جدا مع الطبيعة والبيئة واألويكوس .ترجع هذه العالقة
ّ
امحلمية إىل أنوثهتن بقدر ما ترجع إىل املاكنة اليت أعطيت
يف الغالب لملرأة يف املجمتع .إىل أن يراجع املجمتع عالقته
بالنساء ،سيجد صعوبة بالتأكيد يف تصور الطبيعة بشلك آخر
غري تصوره القامئ عىل عالقات القوة وهمينة الذكور.

ستحافظ مجيع العنارص الثابتة للطبيعة اجلزائرية ،باملعىن
احلريف واملجازي ،خالل هذا التطور ،عىل وجودها يف شلكها
اإلجيايب واحملفز ،يف ظل احلداثة اجلزائرية اجلديدة.
تشلك الطبيعة املادية واإلقلمي واملناطق احليوية والتضاريس
والرتبة واملناظر الطبيعية والنظم البيئية والتنوع البيولويج
واملناخ والعديد من العنارص األخرى اجلس َم املادي للجزائر.
أما الطبيعة البرشية والعادات والتقاليد واملعارف والتارخي
ّ
والفنون واحلرف ّ
تشك روح هذا البلد وعقله .وبالتايل
لكها
فإن الطبيعة اجلزائرية راخسة بالرضورة يف األرض ومنغمسة
يف فسيفساء من الثقافات اليت ميتد إشعاعها وجذورها إىل
ما هو أبعد من احلدود احلالية هلذا البلد القارة.
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لذلك اكن مصطلح دارولوجيا دا ً
مئا مف ي دًا جدًا يف زيادة
ويع اجلزائريني ،سواء يف وسائل اإلعالم أو يف العديد من
املؤمترات وورش العمل اليت أديرها يف جزء كبري من البالد.
ّ
ً
أيضا مزنهلم وأهنم « مول
يذكرمه املصطلح بأن بيئهتم يه
الدار » « ،سادة املزنل » ،لذلك مه مسؤولون عن األماكن اليت
يسكنوهنا .يف اللغة العامية للجزائريني واجلزائريات « ،الدار »،
مثل « أويكوس » اليونانية ،تعين املزنل والعائلة .برتمجة األصل
اللغوي للكمة « إيكولوجيا » إىل لكمة حملية يفهمها اجلزائريون،
متكنت من اختبارها يف
أصبحت الدارولوجيا أداة حتسيسية قوية
ُ
العديد من السياقات ،مع أنواع خمتلفة من امجلهور اجلزائري.
الدارولوجيا مفهوم جيعل البيئة أمرا مألو ًفا أكرث وينقسم إىل
ثالثة أبعاد ،ميثل لك مهنا يف عقل ساكن مشال إفريقيا ثالثة
جماالت خمتلفة للبيئة واملسؤولية البيئية.

الدارولوجيا ،أو عمل املزنل اجلزائري
من وجهة نظر إيكولوجية وبيئية ،مل يعد من الهسل اخللط بني
احلداثة واحلداثوية ،بدال من ذلك اخللط يمكن يف اجتاهاهتا.
أصبحت احلداثة ببساطة طريقة ملواكبة العرص واالستلهام
منه واملشاركة يف بث قليل من الروح احمللية يف هذا القرن.
احلداثة فن وطريقة ال ينبيغ اخللط بيهنا وبني الزنعة احلداثوية
اليت تريد اخزتاهلا يف تص ّور ّ
خط واستغاليل للتمنية .عىل
مشارف هذا القرن وهذه األلفية اجلديدة ،جيب أن تظهر لنا هذه
الفكرة السيئة للحداثة كتقليد مبتور جيب حتويله إىل منوذج
حضاري جديد حتظى فيه اإليكولوجيا بالرضورة مباكنة بارزة.
منذ آالف السنوات ،اكنت املنطقة اليت يقطهنا اجلزائريون
بوتقة جغرافية وثقافية التقت فهيا العديد من املجموعات العرقية.
إهنا فضاء لطاملا احتوى فيه اجلزائريون واجلزائريات ثقافات
غزاهتم وضيوفهم ورشاكهئم ،وإثراهئا بطابعهم اخلاص .ومكا
أن اجلزائر غنية جدًا من الناحية البيولوجية بـ « األنواع الفرعية
» املستوطنة ،فإن تارخي اجلزائر ميلء أيضا بأمثلة عن التقنيات
واملامرسات االجمتاعية والروحية اليت اكنت أجنبية يف البداية
مث أصبحت حملية من خالل التواصل والتفاعل مع ثقافة وعادات
الساكن األصليني .لتجنب االلتباس ،نذكر أن النوع الفريع يف
نوعا أدىن ،ولكنه ساللة حملية لنوع أكرث
عمل األحياء ليس ً
عاملية ،مثل القنفذ اجلزائري ،املعروف ً
أيضا بامس « أتيلرييكس
آجلريوس  ،» Atelerix algirusوالذي أصبح خمتل ًفا عن القنفذ
األورويب من خالل التكيف مع بيئته الطبيعية.

الدار يه امحلمي ّية املشرتكة بني العائلة واألصدقاء املقربني
والفرد ،حيث اجلسد هو املوئل .إهنا التغيري الداخيل .جيسد
الدوار ،الذي يعين الدائرة وحيافظ عىل الوحدة التقليدية
ً
مجاعة مقربة من بعضها .هو « شأن عام »
للقبيلة اجلزائرية،
أكرث خصوصية ،لك ما يقع وراء عتبة الباب لكنه ُيفرتض أن
يبىق بي ًتا .ولكام توسع الد ّوار يف ذهن الساكن ،إىل ح ّيه
ومنطقته وبلده وقارته ،زاد إحساسه باالنمتاء واملسؤولية
البيئية .يصبح بذلك « دار كبرية » ،أي املزنل الكبري للعشرية.
عندها يتحول الد ّوار إىل تغيري مجايع ودميقراطية تشاركية.
تعين لكمة « دنيا » العامل وكذلك احلياة ،والتعبري اجلزائري
يقول  « :الدنيا دوارة » ،أي العامل واحلياة يتحوالن .لذلك فهي
مبثابة دينامية دائرية .الدنيا يه ُبعد االنفتاح عىل العامل،
ويه كذلك مسة عاملية متأصلة يف لك تقاليدنا وممارساتنا
ً
أيضا ُبعد االقتصاد واجلغرافيا
االجمتاعية املعارصة .يه
السياسية العاملية الذي جيب أن يشارك فيه اجلزائريون
واجلزائريات ،ال أن يتأملوا فهيا .الدار والدوار والدنيا ال
ينفصلون عن بعضهم البعض ويتاكملون بطريقة مهنجية
حمضة .مه مبثابة منطقة لملحافظة والتغيري يف نفس الوقت،
مبنطق األدوال الثالثة ،واجلزائر يه بذلك « الدار الكبرية »،
ً
أيضا مزنلنا املشرتك مع
ود ّوار وطين حديث ،والعامل هو
الدواوير الوطنية والقارية األخرى.

محتل العديد من المناذج اجلزائرية والمشال إفريقية التقليدية
يف داخلها بذور االستدامة واملرونة اليت ميكن أن جتعل التمنية
اجلزائرية ح ًقا أكرث رصانة وفعالية وسالسة .ميكن هلذا الرثاء
الطبييع بدوره ،عند فلرتته من خالل حداثة إيكولوجية أكرث
عاملية ،أن يرثي الثقافة اإليكولوجية يف العامل .يف الواقع ،لقد
حدث ذلك بالفعل ومعظم اجلزائريني غري مدركني لألمر.
القية ،اليت مت اكتساب معمظها
لك هذه املعرفة والدراية
ّ
من خالل التطور يف بيئة قاحلة جدًا ،ومن خالل تفامه كبري
وتالمح تام مع الطبيعة ،تشلك رأمسال معلومايت وحقل حبث
مل تستغله اجلزائر بشلك ٍ
اكف .لذلك ينبيغ أن نؤكد عىل حقيقة
أن رأس املال هذا هو مورد طبييع مادي ومعنوي ال يقدر بمثن،
سواء بالنسبة للبلد أو لبقية العامل الذي هي ّدده التصحر وتغري
املناخ بشلك مزتايد .طريقة العيش والسكن يف اجلزائر هذه
متثل أويكوس لوغوس ( ،)oikos logosواليت ميكن ترمجهتا إىل
« دارولوجيا » ،أو حىت « أخامولوجيا » « .دار » و « أخام »
بالدارجة واألمازيغية ،ومها اللغتان العاميتان يف اجلزائر ،هلام
نفس معىن لكمة « أويكوس » .الذي يعين بدوره عمل ومنطق
وكالم (لوغوس) أن تسكن وتكون مسكو ًنا مبزنلك وبيتك (الدار) ؛
يأخذ مفهوم املزنل هذا « مجموعة من الناس يعيشون حتت سقف
واحد » ( )Le Robert 2021أبعادًا أوسع دا ً
مئا وحتث اجلزائريني
عىل إدراك نطاق مواطنهتم البيئية.

ينبيغ أن ندرج ،بويع أكرب ،يف الرثوات املوروثة من املايض
تلك الرثوة احملفورة يف جينات األنواع املستأنسة والربية
اليت ال تزال تاكحف من أجل البقاء عىل الرتاب اجلزائري
( .)Ghezlaoui 2019لقد تعرضت العديد من هذه اجلينات
إىل اهلجامت املميتة للتوحيد املعياري واقتصاد احملصول
الواحد ،واليت تعد لألسف إحدى المسات العميقة للحداثة
اليت ال يزال الكثري من اجلزائريني واجلزائريات يعتربوهنا
ذروة احلداثة .بالرمغ من ذلك ،ميكن إنقاذ العديد من األنواع
واألنواع الفرعية للتنوع البيولويج اجلزائري ،بل إحياؤها
ً
أيضا من خالل طرائق االنتقاء الطبييع.

« الدارولوجيا » هو مصطلح جديد وضعته منذ حوايل مخس
سنوات بعدما الحظت خالل رحاليت واستكشافايت يفاجلزائر
إىل أي مدى بدت لكمة البيئة غريبة عىل اجلزائريني « .ترف
الدول املتقدمة » ،هذا ما أمسعه غال ًبا عند ذكر هذه اللكمة.

خنيل المتر ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،هو نبات معالق
جنا من العديد من الهتديدات املناخية .فهو قادر عىل إنتاج
أنواع خمتلفة من المتور اليت ال ميكن استنساخها اليوم يف
املخترب ،حىت مع لك العلوم والتكنولوجيا املتاحة اليوم .يف

اجلني اجلزائري « املستدام

28

»

من االلهتام املستدام إىل

«

طريق الواحة

»

اجلزائر األصيلة ،لن تمتكن التمنية املستدامة من جتاوز
العتبة احلقيقية لباب البيت (اجلزائر) .يف الواقع ،يف معظم
املنازل اجلزائرية والمشال إفريقية ،وكذلك يف العامرة
اإلسالمية بشلك عام ،هناك ردهة ،منطقة فاصلة ،بني مدخل
املزنل ومركزه .تمسى أحيا ًنا سقيفة ،أو ما قبل الباحة،
وأحيا ًنا « بيت الضياف » ،صالة الضيوف ،وأحيا ًنا لكهيام.
هو ساحة « عامة » ،يف احلزي اخلاص ،خمصصة ملن ال يزال
ُيعترب « غريبا مق ّر ًبا ».

اجلزائر ،من بني مائت األنواع اليت ال تزال تزرع اليوم،
مل يمت تطوير سوى عدد قليل مهنا بالفعل ،عىل الرمغ من
أن للك مهنا مزايا وخصائص حمددة من شأهنا أن توفر
فرصا ملعاجلة وتسويق منتجات مشتقة
لالقتصاد اجلزائري
ً
مل تطرأ عىل عقل أحد .غري أن تغري املناخ وعوامل أخرى
تقوم اآلن بوضع التنوع البيولويج يف شلك عرصي عىل
رفوف جتار المتور (.)Moussaoui 2012
مثال آخر هو أنواع الحمق اجلزائرية القدمية ،اليت ط ّورت عددًا
من اخلصائص والمسات املنفردة اليت جتعلها أكرث مالءمة
ملتطلبات الزراعة املستدامة والظروف اليت يفرضها تغري املناخ،
أكرث بكثري من األنواع العادية املصطنعة .يف الواقع ،غال ًبا ما
يمت التفكري فهيا مبعزل تام عن طبيعة الرتبة واملناخ والنظم
اإليكولوجية احمللية (.)Abdelguerfi/Laouar 2000

بدون التعرف جيدا عىل رب وربة املزنل ،ال ميكن هلذا « الدخيل
حىت لو اكن مرح ًبا به ،أن يأمل يف التغلغل بعيدًا يف هذا
املاكن اخلاص وحدوده املعمتة ،املعزولة عن لك نظرة ونشاط
من اخلارج .هذه املساحة ليست مساحة الواقع امحلمي للبيت،
لكهنا قبل لك يشء نافذته للرأي العام .إذا من روح األويكوس
اجلزائري جيب أن تتعمل التمنية املستدامة املشاطرة ،ومن مث
فهم الشفرات اليت جيب تشكيلها من أجل اخرتاق أمعاقها.
»

إذا اكنت التمنية املستدامة ،باعتبارها نظا ًما عامل ًيا من األفاكر
واملامرسات ،تحمط ح ًقا ملرافقة المنو الاكمل القتصاد حميل
فعال وهسل ومستدام إيكولوج ًيا يف نفس الوقت ،فيجب أن
تكون عىل ويع ومعرفة برثواهتا احمللية .يف اجلزائر ،جيب
أن يمشل هذا المناء القيام حبركة مصاحلة بني اجلزائريني
واجلزائريات وتراثهم احليوي والثقايف .أليس هذا االنفصال
يف الغالب هو الذي أوجد حاج ًزا شبه مستحيل بني املجمتع
اجلزائري وتمنيته املستدامة ؟ أو االعتقاد اخلاطئ متا ًما بأن
أخالقيات احلداثة اإليكولوجية يه مفهوم غريب متا ًما عن
األخالق الشعبية اجلزائرية ؟

من « االلهتام املستدام » إىل « طريق الواحة

»

من بني مجيع عنارص هذا الرتاث ،هناك منوذج اجمتايع
واقتصادي وبييئ يف نفس الوقت ،يستحق ترك ً
خاصا
زيا
ً
يف تخشيصنا .يتوافق هذا المنوذج مع املبادئ اليت
جندها يف روح مجيع الثقافات احمللية يف اجلزائر ومشال
إفريقيا .لنقل أنه يف ظروف بيئية جافة للغاية وغري مستقرة
إىل حد ما ،بلغ هذا المنوذج املوروث للتمنية املستدامة
ذروته هنا ،ومكنت أسالف اجلزائريني من إعادة خلق
ظروف اجلنة يف قلب الصحراء.

ومع ذلك ،من خالل الغوص يف الروح احمللية للك منطقة
يف اجلزائر ،من املمكن متا ًما أن جتد أخشاصا ليس لدهيم
أية معارضة لوجهات نظر التمنية املستدامة .من املمكن أن
ريا لالهمتام لتطوير
ربا مث ً
يكون لك من هذه املناطق خمت ً
العديد من احللول احمللية اليت ميكن بهسولة نقلها إىل
مستوى عاملي أكرث.

ميكن لمناذج الواحات التقليدية يف اجلزائر ،بعيدًا عن
لكيشهيات االسترشاقيني اليت ميكن أن ترصف انتباهنا عن
اهلدف احلقييق لتطورها ،أن تكون أحد العنارص الرئيسية
لرتاث مشال إفريقيا املستدام .ال ينبيغ اعتبار الواحة بشلك
عام ،وأي منوذج واحة حميل عىل وجه اخلصوص ،جمرد
مادة سلبية لتمنية مستدامة تقليدية تسىع قبل لك يشء
للحفاظ عىل الشلك دون تطوير احملتوى.

ال ينبيغ اخزتال هذه الروح إىل جمرد عبقرية من املايض.
يوجد حال ًيا العديد من املبادرات واملشاريع البحثية يف
اجلزائر منجسمة مع مطوح إدخال اجلزائر يف القرن
احلادي والعرشين ،الذي ،مكا قلنا سابقا ،سيكون إيكولوج ًيا
أو لن يكون .جيب تقدمي هذا التوضيح يف الوقت احلايل
ببعض اإلحلاح حىت ال يمت ومص العبقرية اإلبداعية للشباب
اجلزائري من خالل إضفاء املثالية املطلقة عىل عبقرية األجيال
السابقة .عىل العكس من ذلك ،فإن حداثة اجلزائر ،مكا يف
لك دول العامل ،ال ميكن أن تتحقق دون املسامهة العملية
والفلسفية والتقنية والفنية هلذا اجليل .يف هذا االجمتاع
بني عبقرية احلارض واملايض تمكن مفاتيح ابتاكر وصون
احلداثة اجلزائرية ،اليت ينبيغ إعادة اكتشافها وابتاكرها
عىل حد سواء.

عىل العكس من ذلك ،ميكن أن يشلك هذا المنوذج الزرايع
االجمتايع ذو القمية البيئية والثقافية العالية املصفوفة
الرئيسية ملجموعة من مفاهمي وممارسات االستدامة يف
مشال إفريقيا موجهة بشلك كبري حنو االبتاكر والكفاءة.
ميكن أن يؤدي ذلك إىل حتقيق تمنية مستدامة ترتكز عىل
اخلصوصيات احمللية ،وموجهة بنفس القدر حنو الرثاء
الثقايف للعامل .ميكن لذلك أن يرىق بساكن مشال إفريقيا
ليكونوا فاعلني حقيقيني يف التمنية الشاملة املستدامة ح ًقا،
أي قادرة عىل املشاركة يف تطوير إماكناهتم احمللية مضن
حتول منوذيج يمتاىش بشلك أكرب مع روح القرن ،الذي مكا
قلنا ،سيكون إيكولوجيا وحمرتما للبيئة.

رضورة « جزأرة » التمنية املستدامة

الواحة ليست جمرد بستان خنيل ،وال حىت جمرد ملجأ
يف الصحراء .اكنت يف أعظم وأمجل أوقاهتا ماك ًنا مثال ًيا
للتفكري والتخيل وحفظ املعرفة وتبادل الثقافات واألفاكر وكذلك
التقنيات واملواد األولية .ال ميكن رؤية الواحة كمنوذج للتمنية
إال من خالل ويع باقتصاد النظام اإليكولويج والدائري

تعين هذه الصيغة أن تمنية اجلزائر بشلك مستدام تكون
مبنحها الوسائل املادية وغري املادية لتحقيق اكمل إماكناهتا
الطبيعية .يف احلقيقة ،جيب غرس فكرة هذا الفعل كفعل
مطاوع  « :يمنو » .ودون العمل عىل بناء هذا التقارب مع هذه
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والبييئ بأمكله عىل أنه رجيع وقاتل للبيئة بشلك كبري من قبل
أيديولوجية مل تكن ترغب يف فهم معقه الاكمل وكذلك مرشوعيته.
سيصبح النظام الزرايع الرعوي التقليدي للجزائريني ،حتت
جهوم الربوباغاندا االستعامرية ،السبب الذي ال جدال فيه
لتقدم الصحراء والتقهقر املفرتض للحضارة .وهكذا ،يف تلك
احلقبة املظملة ،فقط ما يمسى بالعمل « احلديث » واالستغالل
« العقالين » لألرض واملاشية وساكهنا الذي أدانته تقنيات
وممارسات اجمتاعية « متخلفة » ،اكن بإماكنه إنقاذ هذه
البالد من اخلراب.

دامئ احلركة ،حركة الطبيعة ،وحركة القوافل أيضا .لك واحة،
لوحدها ،ليست سوى جزء من ٍّ
لك أكرب بكثري ميتد يف الواقع عرب
مسافات بعيدة عن احلدود اجلزائرية (.)Le cartographe 2009
إنه اقتصاد حميل يشلك جز ًءا من دينامية أكرث عاملية ال ميكن
ّ
وتنشطها
أن توجد دون املشاركة الفعالة للك واحة تتقاطع معها
بقدر ما تسمتد مواردها.
واحة بال خنيل وماشية وماء ال تصلح لرجل يعيش يف الصحراء.
ومع ذلك ،ال ينبيغ أن ننىس أن معظم الواحات تأسست حول
معتقدات روحية معيقة جدًا ،ويف كثري من األحيان حول خنبة
اختلط عملها بالدين ،بالتأكيد ،ولكن مل تصبح أقل ً
ميل إىل
العقل واحلمكة .عززت هذه الروحانية التضامن االجمتايع
ً
أيضا عنرص أسايس يف استدامة
يف زمهنا ،والذي هو
هذه الواحات .الواحة ،ألهنا غري مستدامة دون منوذج معني
لملجمتع ،يه دليل عىل أن اإلنسان قادر عىل لعب دور
مركزي يف توازن النظام اإليكولويج االصطنايع .فالنخلة
واملاشية واملاء قد ر َّوضت البدو بقدر ما احتضنهتم.

بالرمغ من الفهم واملوضوعية العمليني لعملاء مثل األمريكية
اكيت ديفيس ،جيب االعرتاف بأن هذا المنوذج ،الذي من
ً
حترضا من منوذج الساكن األصليني،
املفرتض أن يكون أكرث
اكن له نفس اآلثار املدمرة اليت تسبب فهيا الرومان يف مشال
ً
بدال من حماربهتا التصح َر يف اجلزائر ،سزتيد
إفريقيا.
هذه الثقافة الزراعية املرضة بالبيئة إىل تفامقه عىل املدى
الطويل .تؤكد العديد من الدراسات اآلن مدى الرضر البييئ
واالجمتايع النامج معا يمسى بتحديث املامرسات الزراعية
والرعوية يف اجلزائر.

القيام بالكثري بإماكنيات قليلة ،والبحث عن « الوسط الذهيب
والرصانة ،والكفاءة ،والتضامن ،والتفامه بني البرش والطبيعة
يه بعض املبادئ اليت حمست للواحة باالسمترار يف الصحراء
ّ
وشكت أساس االستدامة اجلزائرية األصيلة .سواء
لعدة قرون
يف جبال القبائل أو يف جبال األوراس أو يف أحياء القصبة،
أو يف أي ماكن آخر يف اجلزائر ،ومن منوذج مجهورية القرية
إىل منوذج الدولة املدينة ،ميكننا أن جند لك ثوابت الهنج الذي
ميكن تطبيقه عىل املستوى الوطين ،ومل ال عىل مستوى منطقة
قارية بأمكلها ،واليت تبدأ حدودها « ( )...حيث يرتدي الرجال
الربنوس ،وتنهتي حيث ال ُيألك الكسكس » ،مكا قال عامل
االجمتاع والفيلسوف العظمي ابن خلدون لوصف املغرب الكبري
»،

ً
أيضا يف التخطيط العمراين ،مل
هذه األيديولوجية ،املطبقة
تعزز الظروف املادية للتصحر حفسب ،بل ك ّرست ً
أيضا نفس
املامرسات اليت مل تثبت فعاليهتا يف اجلزائر املستقلة .يكيف
فقط تقيمي اإلصالح الزرايع اجلزائري لندرك إىل أي مدى
تسبب اإلناكر املهنيج جلزء اكمل من الرتاث اجلزائري يف
عدم بلوغ النتاجئ اليت توقعها أنصاره.
من خالل حماولة حتويل احلياة الريفية اجلزائرية إىل
بروليتاريا مزنوعة األرض ،بامس النضال ضد اإلقطاع وبامس
التقدم االشرتايك ،هل حققنا بالفعل تقد ًما تقن ًيا واجمتاع ًيا
واقتصاد ًيا ؟ إىل حد ما ،هذا أمر ال ميكن إناكره ،لكنه يظل
إجرا ًء متوسط  املدى .يف الواقع ،إذا تناولنا املسألة ملدة
أطول ،جيب أن نرى بأن اآلثار البيئية وحىت االجمتاعية ملثل
هذا « التحديث » يه اآلن إىل حد كبري عقبة أمام التمنية
املستدامة للزراعة اجلزائرية .ماذا نقول عن السد األخرض ؟
مل يكن أكرث جناحا أيضا ،عىل عكس ما يقوله بعض من
حينّون إىل جزائ ٍر اختارت تفضيل اخلرافة السياسية عىل
احلقيقة العملية يف موضوع بالبيئة.

(.)Ibn Khaldoun 1332

حداثة قد تستفيد من تغيري نظرهتا للتقاليد
من املهم للغاية أن نتذكر أنه عىل عكس امليثولوجيا البيئية
اليت يستخدمها اخلطاب االستعامري الفرنيس لتربير خططه
اخلبيثة لالستئثار باملوارد الطبيعية واألرايض وتغريب
الشعوب األصلية ،فإن اجلزائر يه أرض وشعب وتارخي
صارعوا طوي ً
ال القحط والهتديدات املناخية (.)Blanc 2013
تطور هذا الرصاع ،الذي مل يبدأ اليوم ولكن منذ جفر التارخي،
تدرجييًا إىل ذاكء بييئ حميل ؛ توازن قامئ عىل تنامغ سيمل
إىل حد بني عدة مناذج حملية للتمنية متشابكة يف اقتصاد
والرحل
تفاعل البدو والساكن املستقرين
أقاليمي وحىت دويل.
ُ
ّ
وأحصاب القوافل وساكن الريف وساكن املدن مع بعضهم
البعض ،بطريقة ودية أحيا ًنا وعدوانية أحيا ًنا أخرى خلق
أساسا للوحدة
تنوعا ثقاف ًيا ،واكن تنوع أنشطهتم االقتصادية
ً
ً
االجمتاعية ،حيث أصبحت الروحانية ،أي نوع من االلزتام
األخاليق ،حارضة إىل حد كبري يف املهشد السيايس.

تقاليــد قــد تســتفيد لك يشء من اســتغالل
التقــدم العيمل
هناك ً
أيضا حقيقة من اجليد ذكرها من أجل التعمق يف هذه
املناقشة .اإليكولوجيا الزراعية ،اليت اعرتفت هبا األمم املتحدة
منتجا
رمس ًيا كمن وذج للزراعة ليس مستدا ًما حفسب ،بل
ً
ً
أيضا ( ،)Guillaume 2018اكن األب املؤسس هلا هو بيار
راحبي البارز يف وسائل اإلعالم .ولد األخري يف القنادسة،
ويه واح ة يف والية بشار باجلزائر .هو نفسه يعرتف بأن
ثقافة الواحات املوروثة عن األجداد يف مسقط رأسه اكن هلا
تأثري كبري عىل معله الزرايع والفكري .مكا جعل من هذا
المنو ذج الزرايع المشال أفرييق أساس منوذج التنظمي
االج متايع ،والذي منحه قمية سياسية قوية للغاية .هلذا
املفهوم الكثري من األتباع يف فرنسا .يوحض مفهوم « واحة

اضطرب هذا التوازن التقليدي متا ًما بسبب اقتحام مفاجئ
لرؤية معينة للحداثة خمالفة متا ًما ملبادئ هذا التوازن ،نقصد
هنا االستعامر الفرنيس .ذلك االضطراب يف الزراعة احمللية
هو املثال األكرث وضوحا لفضح الطبيعة غري املستدامة هلذا
التحول .اكن ُينظر إىل النسيج االجمتايع واالقتصادي
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يف لك ماكن » جيدًا كيف أن الرتاث التقليدي للواحات،
سواء يف مشال إفريقيا أو يف أي ماكن آخر ،يمتاىش متا ًما
مع قمي اإليكولوجيا العاملية احلديثة ،االقتصادية والسياسية
عىل حد سواء ( .)Rabhi 2009كيف ميكننا أن نفرس حقيقة
أ ن للواحة قمية كبرية للغاية يف أماكن أخرى وال حتظى
ريا يف اجلزائر ؟ ال حناول أبدا الرتوجي حلركة
بالتقدير كث ً
« كوليربيس » لبيار راحبي أو االنضامم إلهيا ،إال أن هذا
ّ
يذكر اجلزائريني فقط مبدى كون ثقافهتم
ا لواقع جيب أن
احمللية مصدر إهلام لشلك جديد ناشئ من احلداثة.

يف كثري من النوايح ،جيب أن يكون االجتاه األمثل لدينامية
التمنية املستدامة اجلزائرية من اجلنوب إىل المشال ،وليس
العكس .ال ينبيغ أن ُينظر إىل « اجلزائر العميقة » عىل أهنا
« منطقة ظل » بالتعبري الرمسي ،ولكن كأرض خصبة حلداثة
ناشئة وحدها التحزيات احلداثوية اليت أصبحت اآلن قدمية وبالية
إيكولوج ًيا ،متنعنا من رؤيهتا أو إدراكها بصورة أوحض .وليك
حيدث ذلك ،ال جيب أن يسمتر المشال يف إنعاش منوذج للتمنية
مل يحجن بشلك اكمل يف هذه املناطق ،سواء من حيث نوعية احلياة
أو حىت من حيث جودة البيئة .لقد أصبحت األرياف اجلزائرية
موائل جهينة تبدو أهنا مجتع أسوأ ما يف الريف بأعقد ما يف
املدينة .نادرة يه القرى اليت احتفظت بطابع أصيل معني ،ونادرة
يه املدن اليت مل ُتش ّوه هويهتا باخلرسانة واملدن اجلديدة األشبه
باملراقد اليت ظهرت من العدم ،دون تارخي ،ودون روح.

بالنسبة ألولئك املطلعني جيدا عىل تقليد الواحة هذا ،القوي
يف طرقه لتحسني الرتبة وتصممي املساحات واستخدام املياه
ً
أيضا من الزراعة
وتنظمي العمل واملسكن ،هو تقليد قريب
املستدامة ،اليت متثل بالضبط ملتىق العمل احلديث مبعارف
األجداد ( .)Lavocat 2015بدأ هذا املبدأ األسايس للزراعة
املستدامة ،الذي جيب التذكري بأنه ال ميثل فقط ممارسة
زراعية ولكن ثقافة شاملة حقيقية مستوحاة من العديد من
مبادرات التمنية املستدامة يف مجيع أحناء العامل ،بدأ يكتسب
شعبية يف اجلزائر .إعادة النظر يف ممارسات األجداد من
منظور العمل احلديث ،واحلفاظ عىل هذا العمل دا ً
ً
راخسا
مئا
يف ويع ما ،وكذلك يف حسر معني .رمبا هذه يه املعادلة
اليت لطاملا أحيت هذه الواحات.

ال ينبيغ حرمان اجلانب ّ
التل للجزائر من حصته يف الرثوات
الرتاثية ،وبالتايل إماكناته الكبرية للتمنية احمللية املستدامة.
باستثناء عدد قليل من املناطق اليت ظلت وفية لتقاليدها
احمللية ،فق َد هذا اجلزء من اجلزائر الكثري من سالمته البيئية
وأصالته الثقافية .بسبب اآلثار املتعددة األبعاد لالنفجار
الدميغرايف الكبري ،مت نسيان وإمهال ذاكرة الثقافات الشعبية
للتل ،وخاصة يف املنطقة الساحلية ،إىل حد كبري من طرف
األجيال اجلديدة .وقد أدت املوجات املختلفة واملتتالية من
الزنوح الرييف إىل زيادة حدة هذه القطيعة.

الرتاث اجلزائري ميلء باملعرفة واملامرسات االجمتاعية اليت
ال ينبيغ جتاهلها من قبل املفكرين والفاعلني يف التمنية
املستدامة اجلزائرية .وهذا ينطبق عىل موائل وحرف وفنون
ومهن األجداد ،فض ً
ال عن الرتاث اجليين لألنواع النباتية
واحليوانية املستأنسة اليت مت تطويرها يف لك منطقة من
املناطق اإلحيائية اجلزائرية .باملثل ،ميكن أن يستند التخطيط
العمراين وإدارة املياه وكفاءة الطاقة والعديد من املجاالت
األخرى للتمنية اجلزائرية إىل مثل هذا الرتاث ،الذي تعود
بعض عنارصه إىل عصور ما قبل التارخي والعصور القدمية،
وليس فقط إىل قرون أو أجيال مضت.

ال شك بأن بقايا هذه االستدامة احمللية حمفوظة إىل حد ما
يف اجلزء اجلنويب من اجلزائر .لكهنا ختضع كذلك العتداءات
« االلهتام املستدام » ،لألسف بشلك ثابت للغاية .سيتعني علينا
الرشوع يف احلفاظ عىل الذاكرة حية يف الالويع الشعيب
مبزيد من التطوعية واملزيد من اإلبداع قبل أن ختتيف بدورها.
بسبب استنساخها لمنوذج « االلهتام املستدام » ،هتيأت يف
مشال اجلزائر ظروف تصحر ال يقترص لألسف عىل املعاناة
البطيئة للتنوع البيولويج والرتبة ،ولكنه ميتد ً
أيضا إىل التغري
املنايخ املقلق للغاية .يف الوقت نفسه ،خيتيف تدرجييًا التنوع
الثقايف واألرايض الزراعية والذاكء البييئ ،ويهتيأ مناخ
اجمتايع أقل وأقل ودية.

باملثل ،يف عرص احملااكة احليوية والبيانات الضخمة ،مل
يكشف التنوع البيولويج اجلزائري بعد عن لك أرسار املرونة
والتكيف مع الهتديدات املناخية وحىت مواجهة احلوادث
األرضية أو البرشية األخرى .ومع ذلك ،جيب عدم المساح
هلذه املرونة باالختفاء متا ًما حتت تأثري جهامت اإلبادة البيئية
لـ « االلهتام املستدام » الذي ال يتوقف عن التوسع يف اجلزائر.
اختفاء هذا الرتاث اجليين ،يف وقت نعمل أن امحلض النووي
هو عبارة عن مصدر لملعلومات ،ميكن أن يكون له تداعيات
تتجاوز املجال اخلاص لإليكولوجيا.

مسار جديد لقوافل جديدة
بطريقة تشبه قليال إحياء « طريق احلرير » الصيين ،حتتاج
اجلزائر إىل مضاعفة جهودها لملسامهة يف ظهور « طريق
امللح » اجلديد ،القامئ عىل أسواق وتبادالت جديدة ،مع احلفاظ
عىل بعضها ،اكلمتر مثال .اجلزائر ،اليت أحصت سنة 1998
أكرث من  900نوع من المتور ،حسب دراسة « جرد بساتني
النخيل اجلزائرية » ،جيب أال تسمتر دون توقف يف االسزتراع
األحادي لمتر دقلة نور ،الذي جشعه إىل حد كبري النظام
االستعامري الفرنيس .وجتدر اإلشارة إىل أن أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ،واليت هلا أذواق ومتطلبات أخرى خاصة
بالمتور ،توفر للجزائر بالفعل سو ًقا ً
مهم جدًا لتنويع إنتاجها.
جيب أن يذكرنا هذا املثال بأن سوق التصدير اجلزائري ميكنه
االستفادة ّ
لك ًيا بالرتكزي عىل القارة األفريقية ،ونفس اليشء
ينطبق عىل التوريد.

ينبيغ أال ننىس كذلك تنظيف هذا الرتاث من التقاليد البالية
واملفارقات التارخيية ،متا ًما مكا جيب إعادة النظر يف حداثة
القرنني املاضيني يف ضوء تقاليد وعادات األجداد ،اليت محتل
أسس عالقة أكرث إنصا ًفا وهدو ًءا بني عامل البرش واحلياة عىل
الكوكب .اإلقطاعية والعبودية والنظام األبوي يه ،من بني
أمور أخرى ،عنارص يف واحة األجداد ال جيب االحتفاظ هبا،
ولو بشلك مضين ،يف ذهنية احلداثة اجلزائرية اليت تحمط
إىل امجلع بني التقليد واحلداثة .األمر لكه يتعلق بأخذ ما يفيد
البيئة والبرش ،وترك األسوأ جان ًبا.
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يبدو أن االقتصاد اجلزائري مل يستغل حىت ُعرش ما ميكن
إنتاجه من خنيل المتر ،يف قطاعات متنوعة مثل النسيج
والورق وحطب البناء أو التدفئة والصناعات الزراعية واألدوية
والتعبئة والتغليف ،وتشييد الطرق ...إخل .دعونا نضيف أنه
منذ وقت ليس ببعيد ،اكن هناك سوق مقايضة حقييق بني
اجلزائر وجرياهنا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،الذي
مسح بتبادل كبري للبضائع دون أدىن حتويل للعملة .مرة
أخرى ،جيب أن ُينظر إىل هذا املثال عىل أنه دراسة حالة،
ومؤرش عن ذهنية جيب أن تتغري يف اجلزائر.
مشال إفريقيا منطقة تتشارك دُوهلا وستتشارك يف العديد
ريا من
من الرهانات يف املستقبل .ميثل تغري املناخ جز ًءا كب ً
هذه الرهانات .إن التنوع البيولويج واجلغرافيا واملناخ يف
لك هذه البلدان ،من املغرب مرورا مبوريتانيا وتونس وليبيا
والنيجر ومايل ،يف لك البلدان اليت تتشارك احلدود مع
ً
أيضا يف نفس « طريق
اجلزائر ،يعين أهنا تشرتك معها
الواحة » وهو طريق رويح واجمتايع واقتصادي وبييئ يف
نفس الوقت .وتشاركها أيضا نفس الدارولوجيا.
ً
واحضا أن التمنية املستدامة للك من هذه الدول مرتابطة
يبدو
بالرضورة .جيب أن تصبح هذه البلدان جممت ًعا إقلمي ًيا مرة
أخرى ،وأال تظل جمرد جممتع دويل ،حيث تتفاعل لك دولة مع
بقية العامل بطريقة فردية للغاية ،ودون استغالل نقاط القوة أو
ً
خاصة .كيف ميكننا تطوير
التعمل من أخطاء بعضها البعض
اقتصاد منخفض الكربون يف سياق اقتصادي وجيوسيايس
حيث التبادالت التجارية بني هذه البلدان املتجاورة ال تزال
حمدودة للغاية ؟
جيب كتابة مؤلّف طويل للتعامل مع موضوع معقد وش ّيق يف
نفس الوقت مثل املقاربة اجلزائرية للتمنية املستدامة .مل يمت
التطرق إىل أشياء كثرية يف هذا املقال ،ولكن األمه هو تسليط
الضوء عىل احلقيقة اليت ال ميكن إناكرها ويه أن التمنية
املستدامة يف اجلزائر مل ترتخس بعد .وإذا مل تكن قد فعلَ ْت ذلك
بعد ،فذلك ألهنا جيب أن تنطلق من قاعدة املجمتع اجلزائري
وليس من أعاله .هذه القاعدة ليست شعبية فقط ،لكهنا خاصة
بالبلد أيضا .هذا يعين أن النظام السيايس العاملي (التمنية
املستدامة) جيب أن يتحدث باللغات والتعبريات احمللية
للجزائري العادي ،ويفهم ً
أيضا معقه احلقييق ،ويقدم له املزيد
من التحديات املتناسبة مع نقاط قوته وكذلك نقاط ضعفه.
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استنتاج
ما إذا اكنت رياح تغيري إجيايب حقييق أم رياح سريوكو أم
عاصفة ؟ يبدو أن األمور تسري يف اجتاه يصعب حتديده اآلن.
مما يعين أن لك يشء ال يزال ممكنًا يف الوقت احلارض...

جيب دعوة حاكمه ليس فقط مللء خانات مؤرشات جناح
ً
أيضا لتحديد تلك
األهداف العاملية للتمنية املستدامة ،ولكن
املتعلقة بتطوره الخشيص اليويم معهم .يف جممتع ال
يزال يبدو راكدًا يف مفرتق الطرق بني األصالة واحلداثة،
وكالمها مل يمت استيعاهبام بشلك جيد ،ميكن أن تكون التمنية
اجلزائرية املستدامة احلقيقية مبثابة نمسة هواء منعشة
لملجمتع اجلزائري يف القرن احلادي والعرشين.

واحلقيقة ،عىل أي حال ،يه أنه ال ميكن إدخال التمنية
املستدامة يف اجلزائر دون مواجهة التحدي املمتثل يف
املصاحلة بني املجمتع اجلزائري واملفهوم احلديث والتقليدي
عىل حد سواء ،املتعلق بالصاحل العام والفضاء العام .أكرث من
أي وقت مىض ،جيب أن تشارك التمنية املستدامة اجلزائرية
يف جهود وساطة ومصاحلة فريدة وخالقة بني اجلزائريني
وثقافات أجدادمه احمللية وهويهتم الوطنية ،وبالطبع أن تنال
اإليكولوجيا اليت ستكون بالتأكيد روح القرن أمهية مزتايدة
يف الساحة السياسية الوطنية والدولية.

رمبا سيجد املجمتع اجلزائري أخريا طريقه األصيل حنو تمنيته
املستدامة ،بالدرجة األوىل ،يف البحث عن التوازن الضائع بني
عامليته الطبيعية والطبيعة احمللية لتقاليده .وبالتايل ميكنه أن
حيدد يف نفس الوقت مالحم حداثته اخلاصة ،واملشاركة يف
مرشوع جممتع دويل ،ألنه حبق غين مبثل هذا الرتاث الذي
ينبيغ مشاركته .ال جيب أن يفقد مع ذلك « ملح البلد » عىل
طول الطريق ،بل عىل العكس متاما ،ينبيغ أن يشارك بقية
العامل ما يقدمه للطبيعة اجلزائرية ،حرف ًيا وجماز ًيا ،طاب َعه
األكرث خصوصية وبالتايل األكرث قمية.

إذا أرادت اجلزائر أن تعيش بروح العرص وأال تكتيف باخلضوع
له ،فعلهيا االخنراط يف طريق هذه احلداثة اجلديدة اليت مجتع
بني املايض واحلارض واملستقبل .ولكمة « أصيلة » يه اللكمة
حو ّرة »،
املفتاحية يف هذا املسار ،ويه ُترتمج يف الدارجة إىل « ُ
واليت تعين ك ً
ال من « حقيقية » و « وغري مق ّيدة »...

التمنية املستدامة يه منوذج عاطل حال ًيا إىل حد ما يف
سياق املجمتع اجلزائري الذي ال يبدو أنه يدرك ح ًقا األمهية
األساسية للتمنية املستدامة يف سعيه لتحقيق التمنية .يف
الوقت احلايل ،يظل هذا املرشوع ،يف حماوالت جتسيده،
مقصو ًرا عىل دينامية ذات طبيعة خطابية ورمزية أكرث من
الالزم .تفتقر إىل الصدق ،لكهنا تعاين أكرث من غياب الرؤية.
بعد قضاء بعض الوقت يف انتقاد هذا املفهوم ،جيب أن
نتساءل ً
أيضا عن مصداقيته .أليست التمنية املستدامة بصدد
أن تصبح مفهو ًما رشهً ا ،أو لكمة جامعة ميكن أن تربر اآلن
أي نوع من « الغسيل األخرض » ؟ أمل تسقط اجلزائر بإرصار
شديد يف هذه اهلوة ؟ من املؤكد أن إخضاع التمنية املستدامة
ورؤى خمتلفة للعامل سيفيد كال من المشال
لقراءات وثقافات
ً
واجلنوب بقدر ما سيحرصها إىل حد كبري يف نزعة إثنية يه
حال ًيا غربية ،باملعىن احلديث لملصطلح وليس معناه األصيل.
أمة مثل اجلزائر ،اليت يه جغرافيا وثقافيا أكرث غربية مما
نود تصديقه ،عىل غرار لك دول مشال إفريقيا ،واليت تقع
ً
أيضا يف مفرتق طرق جغرايف وثقايف بني معظم ثقافات
ربا ممتازًا ملثل هذه التجربة.
العامل ،ميكن أن تكون خمت ً
ً
أيضا إىل أن هذا التخشيص لملوعد املعلّق
وجتدر اإلشارة
مع حداثة القرن احلادي والعرشين ،وليس فقط مع التمنية
املستدامة ،متت صياغته يف وقت األحداث اجلارية ،أي يف
ً
غامضا للفهم هناك رياح
زمن التارخي اجلزائري الذي ال يزال
خمتلفة هتب يف مجيع أحناء البالد ،ولكن من يستطيع أن يعرف
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