تنظر مطبوعة «خشب» يف كيفية تقاطع القانون مع
الطبيعة .فاإلطار القانوين آلة تصنع الحقيقة .والقانون
خاضع دامئًا لنقاش ،لكن إطاره املرجعي يبدو مصابًا بعمى
عف
الرؤية يف شكل متزايد ،إذ يقترص عىل مناهج فقهية ّ
عليها الزمن أو عىل تعريفات مبسطة يف شكل مبالغ به
تتعلق بـ«من» و«ما» يقع تحت سلطتها .ما هي األصوات
املسموح لها بالنطق؟ ما هي اللغات املعتربة لغة؟ هل
الطبيعة حدود القانون؟ كيف نسجل الجرائم املناخية
العاملية؟ إن املجال البعيد املدى للكارثة البيئية يضع
بالتأكيد سلسلة كاملة من األفعال ،املعتربة عادة «رض ًرا
جانب ًيا» ،تحت ضوء جديد .ماذا عن حقوق الطبيعة؟
كيف يُس َّجل تدمري البيئات؟ من يتحمل املسؤولية وعن
ماذا؟ هذه الحوادث ال تدمر الحيوات املحلية فحسب،
بل متلك أيضً ا تداعيات تشبه تأثري الدومينو تتجاوز موقع
ارتكابها – األمر الذي يجعلها قضية جيوسياسية مبقدار
ما هي مسألة من مسائل الوقتية .هل يستطيع القانون
االشتامل عىل تعقيد كهذا؟
يعرض رازميغ كوشيان ،يف مقالته «كيف ت ُسيَّس الطبيعة؟
العنرصية البيئية وتبعاتها» ،خطوطًا عريضة تاريخية
واضحة ،ترافقها دراسات حالة ،لجذور «الحركة البيئية
الخرضاء» واملفهوم اإلشكايل الخاص بـ«الطبيعة» الذي
تحتضنه .ويف الواقع ،قد يكون جزء كبري من الكارثة البيئية
والجور املناخي ،حني يُنظَر إليهام من املنظور التقاطعي
الذي يحلل ديناميكيات العرق والطبقة والتوزيع الجغرايف
غري املتساوي ،نتيجة للتفكري األخرض .يجب أشكلة
«البيئة» بهدف إعادة تشكيل األطر القانونية والسياسية
التي تضمن الحق بـ«الطبيعة» للبعض مع حرمان اآلخرين
من «الطبيعة» .واعتبار الطبيعة قف ًرا ،وفق الحركة
الرومانسية يف القرن التاسع عرش ،يجعلها مرتبطة بروايات
األمة – الدولة .وولّد ذلك عنفًا منهجيًا ،يتسم بترشيع
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جائر وقوى جامحة للسوق تحول أحياء وأرايض وأقاليم
كاملة إىل مكبات لنفايات أصحاب الحظوة الجغرافية.
ومثة تناول إضايف لهذه العملية يف مقالة Forensic
« ،Architectureعشرية ضد الدولة» ،التي تأخذ صحراء
النقب يف فلسطني كموقع معقد عمدت دولة إرسائيل،
منذ تأسيسها ،إىل هندسته جيولوج ًيا يف شكل اسرتاتيجي،
بهدف حرمان السكان البدو األصليني من مطالبهم بالسكن
وتفصيل .هنا يُع َّبأ التغري املناخي كسالح استعامري
ً
جملة
– لقد غ ُِّيت جبهة «الصحراء» من خالل مشاريع تشجري،
و ُح ِّولت ممرات مائية ،وبُ ِنيت بنية تحتية ،وأُجرِيت مسوح
الحقة ،محت العنف االستعامري غري املوثق .مل تكن
الصحراء يو ًما مكانًا مضيافًا للعيش ،وهكذا ،تقول الدولة
بامتالكها وكالة لـ«حامية» األرض و«التدخل» فيها .وهذه
كتل سكانية معينة
الدولة هي طب ًعا دولة عنرصية تعترب ً
مجرد إزعاج ال قيمة له .وتتت ّبع املقالة حالة آل الطوري
يف قرية العراقيب ،وتتفحص املستندات التاريخية املفعلة
لصالح القبيلة وضدها يف إجراءات قانونية مختلفة ات ُِخذت
يف مواجهة دولة إرسائيل .واملهم هنا هو الطرق املختلفة
التي ميكن من خاللها إجراء قراءة صحيحة أو مغلوطة
خصوصا الصور الفوتوغرافية الجوية
لـ«األدلة» البرصية،
ً
املأخوذة لألرض .وأقامت منظامت محلية تضم ناشطني
لتبي للسكان البدو كيف ميكنهم استخدام
«لجنة حقائق» ّ
طائرات ورقية مزودة بكامريات لتوثيق أقاليمهم ،فيتولون
بأنفسهم إنتاج شهادات برصية من أجل مستقبلهم.
ويشكل نهوض السكان املحليني يف وجه الدولة،
مستخدمني «أدلة» يف أشكال مبتكرة ،محور املستند الذي
وضعه أورسوال بيامن وباولو تاڨاريس بعنوان «محكمة
الغابة» .يضم املستند تقد ًميا وتعليقًا يتناوالن مقتطفات
من نسخة عن إجراءات املحكمة الناظرة يف قضية السكان
األصليني من قبيلة الكيشاوا يف ساراياكو ضد اإلكوادور

التي نظرت فيها محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
يف كوستاريكا خالل العام  .2011وتبني هذه الوثائق كيف
متكنت مجتمعات من السكان األصليني من نقل كونياتها
إىل مستوى التطبيق القانوين .ووجب أن تُؤخَذ يف االعتبار
الغابة وتدمريها من مصالح رشكات يف اإلكوادور ،يف عملية
هي عبارة عن كارثة بيئية كاملة أشعلت رشارتها الدولة
وأعوانها اللرباليون الجدد يف أواسط التسعينيات .فاألمر
عتب مجرد جرمية «إنسانية» ضد سكان أصليني
يجب ّأل يُ َ
يف استمرار للمرشوع االستعامري ،بل كذلك إبادة بيئية
يف حق «الغابة الحية» ووكالئها غري البرشيني .فالطبيعة
«شخصا» ميلك
تُق َّدم يف هذه الحالة األصلية باعتبارها
ً
وصف .كيف ميكن للقانون أن
حقوقًا عاىن عنفًا ال يُ َ
يضم تعدد الوكالء واإلعادة املعقدة لتوزيع املسؤوليات
والنتائج اللذين تقرتحهام كونيات أصلية كهذه؟ ليست
اإلجابة عن هذا السؤال سهلة أب ًدا – هي تتطلب إعادة
نظر يف «الجذور» الفلسفية األعمق للقانون ،وهذا بحث
تتصدى له برونني الي يف مقالتها «األرق اإليكولوجي:
املوقف القانوين لألشجار امليتة» .تظهر األشجار مرا ًرا
وتكرا ًرا كاستعارة قانونية شائعة يف املخيال الغريب – هي
متثل جس ًدا سي ًدا وفرديًا وقويًا منبثقًا من األرض ومتجذ ًرا
ومتفر ًعا بقوته الخاصة .وإذ نأخذ ذلك يف االعتبار ،تصبح
الغابات موق ًعا معلقًا بني القانون والالقانون .يجب إتالفها
واستخدامها كمورد؛ لكن حاميتها واجبة ،فهي يجب أن
توجد كفضاء رومانيس من فضاءات الهوية القومية (عىل
غرار أرز لبنان الشهري) .كيف ميكن لحياة الغابات وموتها
– أشجارها واألرض والرتبة والسامء – أن يساعدانا عىل
التفكري يف التناقضات القانونية؟ ليست قوانيننا عاملية وال
«طبيعية» – هي قامئة عىل التقليد الروماين .وهذا قانون
وخصوصا ذلك النمط العنيف
يستند إىل مركزية البرش،
ً
من أمناط الحياة الذي يحتل التقاليد البرشية للغرب
وإرصاره عىل أن «العدالة» يجب العثور عليها يف الكلمة.

ويتمثل تحدي التفكري يف «حقوق الطبيعة» يف امليض
أبعد من نظرية املعرفة املتعلقة بالتقليد الخاص مبركزية
اللغة ومركزية البرش ويف تفصيل «قانون» للمنطقة
الوسطى يكون إطا ًرا للمسؤولية والنتيجة ويتنقل بني
عوامل متعددة .ورمبا يتطلب هذا األمر ِحك ًَم – عىل غرار
ِحكَم الشعوب األصلية – قد تكون ُحجِبت لكنها مل ِ
تضع
حقًا .وتلتقي إريكا يل وزوي تود يف حوار حول العالقة بني
الحكمة والشهادة واملامرسة يف مقالتهام «بيتُنا يف العامل:
االهتامم والتبادل والنشاط املناخي للسكان األصليني».
تفكران م ًعا يف تجاربهام املشرتكة واملختلفة باعتبارهام
مفكرتني من مفكري األمم األوىل وناشطتني من ناشطيها
يف كندا ،فتعالجان نقاط املقاومة التي تربز من تقليد
قديم من تقاليد فلسفة الشعوب األصلية التي مل يعرتف
بها الحديثون بأنها كذلك .يقرتح كثري من الخطاب الحايل
املعياري املتمحور حول التغري املناخي طرقًا «جديدة»
وصف يف األغلب
للنظر والتفكري وتنظيم العامل ،لكن ما يُ َ
بأنه جديد هو يف الواقع قديم وقديم ج ًدا .ففلسفات
وفعل أخالقيات املبادلة
الشعوب األصلية تف ّهمت دامئًا ً
وااللتزام والواجب وطورتها بني البيئة والبرش وأقربائهم
«األكرث من برشيني» – أي تلك الكائنات الالبرشية كلها
املشاركة يف سكنى شبكة الحياة .ويف تطور بارز ،مثة تحول
استطرادي جا ٍر نحو ما هو خاص بالشعوب األصلية،
تُعت َمد من خالله كونيات عملية مل تُكتَب يو ًما بل ُمورِست
أب ًدا ،يف «النظرية» السياسية العاملية الغربية .وتفكر تود
ويل يف اإلشكاليات الخاصة باستعامر معريف كهذا ،فتطالبان
بوكالة لعوامل حياتية حسية ترفض التصنيم املعريف وتعمل
بشغف لتطوير مامرسات يومية تتعلق بالسكنى املشرتكة.
ولو قُ ِّيض للقانون أن تُعاد مفهمته إلتاحة فضاء تتمكن
من املشاركة فيه قوى وكائنات البرشية ،فاملهمة املمكنة
األوىل هي العمل باتجاه بناء موئل مشرتك.
أشكان سپهوند
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