يلقي «حجر» نظرته إىل األرض باعتبارها موق ًعا الستخراج
املعنى .فالحفر والتنقيب والتعدين والتجويف ،كلها
طرائق تفاعل فيها البرش مع األرض ،فواجهوا واستخدموا
موا َّد مل تُف َهم كمواد قيّمة فحسب ،بل كمواد حيوية أيضً ا
– ال نستطيع أن نعيش من دونها ،أو هكذا يُظَن .وأنتج
بحثنا عن الوقود األحفوري واملعادن والفل َّزات والحجارة
(من العادية إىل الكرمية) واعتامدنا عليها ،روايات ثقافية
كاملة ،ويشكّالن الطرائق التي نتخيل بها املايض ونتساءل
خصوصا
عن تقدمنا باتجاه املستقبل .ويشكل االستخراج،
ً
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب العامل ،أحد
املحركات الرئيسية لقيام الرثوة والسلطة الفاحشتني ،وهو
كذلك الوقود الذي يحافظ عىل الكوارث املتكررة للحرب
والنزاع والغزو .وهذه املوارد محدودة ،وهذا واضح منذ
أمد بعيد .لكن عاملنا وصل إىل نقطة يصعب فيها كث ًريا
تخيل طريقة عمل أي يشء أو طريقة حياتنا حني تجف
اآلبار وتغلق املناجم أبوابها .ويعني الحديث عن ثقافات
برتولية وتواريخ برتولية النظر جديًا يف املستقبل كمجموعة
مثالية وبائسة يف آن من االحتامالت .ما هي السيناريوات
التي ميكننا التقدم بها اآلن ،لرتاوح بني مثاليات الوفرة
وواقع الشح؟ كيف ميكن إعادة تخيل التاريخ كقصة من
قصص الطاقة ومراكمتها وإنفاقها؟
تطرح القصة القصرية «بريوت  »2050بقلم فادي منصور
سيناريو مستقبل ًيا مختلطًا .ففي مواجهة األزمة املناخية
املتفاقمة يف شكل أبدي غ ًدا ،تقرر حكومات العامل
اسرتاتيجية «دفاعية» – يجب استخدام التكنولوجيا
ملكافحة االحرتار العاملي والكارثة البيئية املحدقة .وتربز
مدينة فاضلة تقنية ،دولة اصطناعية من السالم واالزدهار
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املتص ّن َعني والشدي َدي الهشاشة .ويف حالة بريوت ومدن
كثرية أخرى ،يُعاد بناء مشاهد حرضية كاملة بـ«مكببات
بالستيكية» ،وهي نوع جديد من الحجارة الصنعية –
خاصيات
انصهار من البالستيك والصخر – ُه ِندس المتالك ّ
الذكاء االصطناعي .وتتساءل هذه املدن «الذكية»
البالستيكية عن معنى السكن يف كوكبنا – حيث فُ ِقدت
األشجار وانترشت فقط جدران من املكببات البالستيكية
التي تبث صو ًرا متحركة وتفاعلية لنباتات وأزهار .فامذا
الحاس البرشي؟ وتتخيل صافية املرية
سيحدث للجهاز
ّ
أيضً ا يف قصيدتها «إكسانادو» – تحول غروين بعضً ا من
بحثها الفني الجاري حول مراكز التسوق يف دول الخليج.
فمركز التسوق هو جنة بالستيكية يرتادها أشخاص
بالستيكيون يف «قلب الرش» الخاص بالقرن الحادي
والعرشين .وأنكر فيكتور غروين ،الشهري بتصميمه مركز
جڤينور يف حي كليمنصو ببريوت ،مركز التسوق باعتبار
أنه تعرض إىل «التهجني» عىل أيدي مط ّورين عقاريني.
ويف الواقع ،انترشت هذه الفضاءات املخصصة لالستهالكية
الجامعية ،حيث «امللل حالة طبيعية» ،حول العامل ،تغذيها
الحروب وتُب َنى بالتقطري النهايئ والرتكيبي إلدمان حضارتنا
عىل الوقود األحفوري .وإذ يعلق امليش حول مركز التسوق
يف البالستيك وبه ،يفيض إىل تأمل طويل يف انقراض البرش
– كام كان يت إس إليوت ليكتب قبل قرن من الزمن« ،هذه
هي الطريقة التي ينتهي بها العامل/ال بانفجار بل بأنني».
وتصلّب الوقائع الصعبة التي تواجه الناشطني واملنظمني
املتخيل البائس لكل من العملني الخيال َّيني ،وهي نقطة
يتوسع بها حمزة حموشني يف مقالته «ماذا يعني النضال
من أجل «العدالة املناخية» يف املغرب العريب؟» والقطعة،
املكتوبة من منظور االنخراط الطويل والشخيص للكاتب

عىل األرض مع الرصاعات الجارية ضد العنف اإليكولوجي
الجاري يف شامل أفريقيا ،تعالج «االستخراجية» يف سياق
الرأساملية العاملية وتنويعاتها املحلية .كيف خلقت
اللربلة الجديدة للحوكمة املناخية يف الجزائر واملغرب
وتونس وض ًعا كارث ًيا لرشيحة واسعة من السكان؟ كيف
ميكن للمرء أن ينظم مقاومة؟ ومثة معضلة أكرث إقالقًا:
كيف ُح ِّرك مفهوم «العدالة» بطرائق تتمكن من تأبيد
الالعدالة األوسع يف ظل التغري املناخي الصنعي؟ يف الواقع،
تشكل أيضً ا العالقة بني الحوكمة والبنية التحتية يف تأبيد
األزمة املناخية وترسيعها مشكلة عىل صعيد التمثيل،
وهي مشكلة تتفحصها رانيا غصن يف مامرستها البحثية
الجامعية « .»Design Earthوإذ تجمع مساهمتها صورة
إقليم النفط التصميم النقدي مع النظرية املعامرية،
تتفحص جهاز استخراج النفط أمام السواحل – مواقع
كالحفارة واملنصة – ككيان معطى صفة إقليمية مضموم
عرب قوى متثيلية إىل دارات تولّد قيمة اقتصادية وترشعن
بالتايل سلطة األصول الخارجية للحكم .كيف «يُتخ َّيل»
هذا اإلقليم – حرف ًيا ،أي «فضاء من الصور» تحتله البنية
التحتية النفطية ،وكيف يساهم تصورها يف جامليات
محددة؟ وهذا يعني الجامليات املنطقية :هي يف هذه
الحالة اإلدراكات الرضورية لتجريد املناخ ومصادرة املوارد
إىل الشكل السلعي .وتقدم املقالة عد ًدا من املشاريع
التي أطلقها « »Design Earthيف مواقع أمام السواحل،
خصوصا يف الربازيل ،يُقال من خاللها إن التدخالت النقدية
ً
من خالل املامرسة التصميمية وبها ،أصبحت أكرث إلحا ًحا
من أي وقت مىض .ومن خالل مامرسات كهذه ،ميكن
إلعادة تخيُّل العالقة بني اإليكولوجيا السياسية والتجربة

الجامعية اإليكولوجية أن يتبلورا .وهنا يصبح التصميم
وسيلة للتدخل يف السلطة ومتثيالتها .ويؤدي التصميم
مهم يف تفعيل التحوالت
أيضً ا يف مفهوم موسع ،دو ًرا ً
الرضورية لسكنى عامل يتزايد تعقي ًدا يف املستقبل ،وهذه
إحدى الحجج التي يثريها نامق ماكيك يف مقالته «التحول
إىل عنرب» .والقطعة ،وهي مزيج من التفكري الشخيص
أساسا يف «املدينة» كأرض اختبار
والرصامة النظرية ،تفكر ً
للتطور املشرتك للبرش مع األنظمة التكنولوجية وعربها.
وإذ يستند إىل أدوات الفيلسوف جيلربت سيموندون،
غري املعروف عىل نطاق واسع خارج السياق الفرنكفوين،
يحاول ماكيك إعادة التفكري يف االستخراج ليس فقط
باعتباره تلك العمليات التي تتدخل يف كوكب األرض ،بل
كذلك كإعطاء واسع النطاق لصفة اإلقليم عىل الفضاء
من خالل التكنولوجيا .وهذا يشمل التحول الوجودي
الذي يعترب املدى الكامل للربوتوكوالت الصانعة للعامل،
من التكنولوجية إىل البيولوجية إىل الجيولوجية ،من
خوارزميات «غوغل» إىل معدنة املادة العضوية وانفجار
الرباكني ،كلها كجزء من «التقنية» الحيوية والبطيئة األداء
لكوكب األرض .ويف عودة كاملة إىل املدينة ،ميتد الجانب
الحرضي إىل ما وراء بريوت كوسيلة للتفكري يف التطور
الخاصني بالهيكل الخارجي للكوكب الذي تتمثل
والتوسع
َّ
خاصيته املالزمة يف استخراج القدرة اآلالتية للكوكب.
وتتسارع تدفقات كوكب األرض باتجاه «عامل – مدينة»،
وهو بيئة معلقة بني «الصالبة» الجيوفيزيائية للحجر
والوميض النفيس – االفرتايض للوسائط األثريية .والبرش هم
رمبا معلقون يف مكان ما ،يف مكان وسيط ،لكأن الجنس
مقيض له أن يصبح مصنوعات حية.
أشكان سپهوند
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