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تقرير عن ورشة عمل تشاورية حول الحركات االجتماعية حول الحقوق الحضرية في المنطقة العربية

معهــــــد  حـــــــول 
األصفـــــري فــــــي 
الجامعــة األميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  األصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
االجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن األكاديميي ــور بي الجس
إلستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفّعالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يرّك ــذا اإلط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  األكاديمــي 
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعّلقــة  مجــاالت 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداوالت 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــاالت 
ــًا  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
االجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــًا  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، باإلضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدّون ع

المركــز. مطبوعــات 

وُيعــّد معهــد األصفــري شــريكًا فاعــًا بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  األميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــًاً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــرًا،  وليــس  وأخيــرًا  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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المدنــي  للمجتمــع  األصفــري  معهــد  عقــد 
2019، ورشــة  4 تموز/يوليــو  والمواطنــة، فــي 
"الناشــطية  حــول  تشــاورية  إقليميــة  عمــل 
فــي مجــال الحقــوق الحضريــة" فــي الجامعــة 
األميركيــة فــي بيــروت. تعــدُّ هــذه الورشــة أحــد 
عبــر  االجتماعيــة  "الحــركات  مشــروع  مخرجــات 
القوميــة فــي المنطقــة العربيــة" الــذي ينّظمــه 
أكاديميــًا  ثاثيــن  نحــو  المعهــد، وقــد جمعــت 
وناشــطًا مــن تونــس والمغــرب ومصــر ولبنــان 
الحضريــة  الناشــطية  وإرث  تاريــخ   )1 لمناقشــة 
والجهــات الفاعلــة الُمنخرطــة فــي الناشــطية 
وأجهزتهــا  الحضريــة  بالحقــوق  المرتبطــة 
نشــاطها  أطــر   )2 والمؤّسســاتية؛  التنظيميــة 
واســتراتيجيات عملهــا فضــًا عــن أدوات وشــبكات 
التواصــل الخاّصــة بهــا. 3( الحضــر كفرصــة لتوفيــر 
ــر السياســي. ــا حقيقيــة" للنشــاط والتغيي "يوتوبي

ينطلــق التقريــر مــن مشــاركة األفــكار واإلطــارات 
التــي وّجهــت عمليــة تحديــد المفاهيــم وتنظيــم 
ورشــة العمــل، يليهــا ملّخــص عــن المواضيــع 

ــتها. ــت مناقش ــي تّم ــية الت الرئيس

1 دكتورة الدراسات الحضرية والسياسة في قسم العمارة والتصميم في الجامعة األمريكية في بيروت

المقدمة

د. منى حرب1
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في ســياق انعــدام المســاواة الحضريــة والظروف 
البيئيــة القاتمــة، حيــث تتجاهــل النخــب السياســية 
 ، وحلفاؤهــا  االســتبدادية،  و/أو  الُمهيمنــة 
الخدمــات الحضريــة، ويغتصبــون األماكــن العاّمــة 
ــّق  ــول الح ــركات ح ــطت الح ــي، نش ــكل منهج بش
ــة  ــدن العربي ــن الم ــد م ــي العدي ــة ف ــي المدين ف
ــي.  ــر السياس ــى التغيي ــر عل ــد للتأثي ــكل متزاي بش
ــان  ــداد وعم ــروت وبغ ــرة وبي ــس والقاه ــي تون ف
يطالبــون  الذيــن  الناشــطون  أصبــح  والكويــت، 
ــر  ــتدامة، أكث ــة ومس ــة وعادل ــر دامج ــدن أكث بم
حضــورًا فــي الشــارع وعبــر عملهــم الجماعــي. 
ــوق  ــة بالحق ــا الُمرتبط ــت القضاي ــن تراوح ــي حي ف
مــن  بــدءًا  واســعة،  مروحــة  ضمــن  الحضريــة 
فعاليــة االدارات المحّليــة الامركزيــة والتمثيليــة، 
إلــى سياســات اإلســكان المنصفــة والمّيســرة، 
ــة  ــات الحضري ــى الخدم ــول عل ــن الحص ــى تمكي إل
األساســية، وصــواًل إلــى الولــوج المّجانــي إلــى 
جعــل  مــا  وهــو  المفتوحــة،  العاّمــة  األماكــن 
الناشــطية الحضريــة يعّبــر بشــكل واضــح ومتزايــد 
عــن مجموعــات عديــدة مــن المطالــب. يرتبــط 
صعــود الحــركات االجتماعيــة الحضريــة بشــكل 
ــة،  ــر الحضري ــات واألط ــّوع البيئ ــة وتن ــق بكثاف وثي
التــي توّفــر للناشــطين "فرصــًا عائقيــة" تتيــح 
الوصــول إلــى المــوارد، باإلضافــة إلــى "التفاعــات 
النضــاالت  تغــّذي  التــي  للعاطفــة"  الموّلــدة 
التعبئــة  باســتمرارية  رّبمــا  وتحّددهــا وتســهم 
 Uistermark 2017:و  Nicholls( تخدمهــا  التــي 
الحاجــة  مــن  الورشــة  هــذه  انطلقــت   .)11، 16
ــية  ــة السياس ــذه الحضري ــم ه ــك وفه ــى تفكي إل
والتعبئــة  التنظيــم  علــى  المتزايــدة  وقدرتهــا 

بشــكل فّعــال. ونفتــرض أن هنــاك عامليــن، علــى 
الحضريــة  التعبئــة  هــذه  يفســران  قــد  األقــل، 
وهمــا: أنــواع جديــدة مــن الهيــاكل المؤّسســاتية، 
واالســتراتيجيات والتكتيــكات التشــغيلية الجديــدة 
ــة"  ــا حقيقي ــّور "ليوتوبي ــع تص ــمح بوض ــي تس الت

.)Wright، 2010(

ــراء  ــى إج ــة إل ــذه الورش ــعت ه ــك، س ــة لذل نتيج
ــي  ــة ف ــطية الحضري ــول الناش ــة ح ــاورة نقدي مش
الناشــطين  عمــل  لتوثيــق  العربيــة  المنطقــة 
تجاربهــم،  مــن  التعّلــم  خــال  مــن  وتمكينــه 
وأيًضــا مــن خــال تزويــد قــادة الحــركات الحضريــة 
وأعضائهــا بفــرص لتبــادل وتشــارك وصياغــة روابط 
ُمنتجــة. وكذلــك ســعت الورشــة إلــى التــداول 
فــي ثــاث مجموعــات مــن القضايــا المرتبطــة 
ومجموعــات  المدينــة  فــي  الحــّق  بحــركات 
ــي  ــم الفعل ــم تأثيره ــن لتقيي ــطين الحضريي الناش

والمحتمــل علــى التغييــر السياســي وهــي:

الجهات الفاعلة واإلعدادات التنظيمية

مــن هم الناشــطون فــي القضايــا الحضريــة؟ كيف 
يلتقــي األكاديميــون المتخّصصــون فــي هــذه 
القضايــا مــع طــّاب التخطيــط الحضــري والعامليــن 
فــي هــذا المجــال والناشــطين اآلخريــن؟ مــا هــي 
ــذي يحّددهــا؟ كيــف  ــة، ومــا ال الناشــطية الحضري
مــن  وغيرهــم  الحضريــون  الناشــطون  يتنّظــم 
الناشــطين بشــكل قانونــي ورســمي؟ مــا هــو 
األســاس المنطقــي الــذي يوّجــه اختيارهــم؟ إلــى 
أي مــدى يتأّثــرون ويســتوحون مــن حــركات أخــرى 

I- مذكرة مفاهيمية وتنظيم 
ورشة العمل
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يعملــون  كيــف  أخــرى؟  أماكــن  فــي  مماثلــة 
بشــكل فّعــال، ومــا مــدى شــمولية و/أو فعاليــة 
كيــف  العمــل؟  القــرار وطريقــة  عمليــة صنــع 
يقّيمــون "أداءهــم" وكيــف ُيخِضعــون أعضائهــم 
وقادتهــم للمســاءلة؟ مــا هــي التحّديــات اإلداريــة 
ــف  ــا وكي ــي يواجهونه ــة الت ــة والمالي والقانوني

ــا؟ ــّدون إليه يتص

وأدوات  والتكتيــكات  االســتراتيجيات 
العمل

ــا الحضريــة  كيــف يعمــل الناشــطون علــى القضاي
ــة؟ مــا  وكيــف يتنّظمــون ويشــاركون فــي التعبئ
التــي  والتكتيــكات  العمــل  اســتراتيجيات  هــي 
يجّربونهــا؟ كيــف يفاوضــون محــاوالت الحكومــة 
الُمنتظمــة إلضعــاف عملهــم وتضييقــه وتقييــده 
)Miller وNicholls 2013: 463(؟ كيــف يشــّرعون 
ــم؟  ــدة جمهوره ــادة قاع ــه لزي ــم ويديرون عمله
والقانونــي  التوثيقــي  البحــث  دور  هــو  مــا 
اســتراتيجياتهم  صياغــة  فــي  واألكاديمــي 
وأدوات  اإلعــام  دور  هــو  مــا  وتكتيكاتهــم؟ 
فــي  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل  التواصــل 

واالســتقطاب؟ الحشــد 

الموقف السياســي/البيان السياسي 
و"ايوتوبيا الحقيقية"

هــم  الحضريــة  القضايــا  فــي  الناشــطون  هــل 
ــر  ــداث تغيي ــى إح ــعون إل ــيون ويس ــون سياس العب
بســهولة  يتفقــون  قــد  حيــن  فــي  سياســي؟ 
نســبية علــى قضايــا حضريــة ُمحــّددة وملموســة، 
هــل يســعون إلــى بلــورة إطــار بيــان سياســي 
جامــع أوســع، وكيــف؟ هــل يســعون إلــى التأثيــر 
علــى السياســات علــى مســتويات اوســع، وكيــف؟ 
ــى  ــحابهم عل ــم و/أو انس ــر موضعّيته ــف تؤّث كي

ديناميكيــات الناشــطية الحضريــة؟ وكيــف يســاعد 
ذلــك أو يعــّوق عمليــة تحديــد "إطــار تحفيــزي 
مشــترك" يقــود إلــى تعزيــز الروابــط المحّليــة 
والوطنيــة عبــر القطاعــات والمقاييــس واألماكــن 
 Uistermark وNicholls 2013: 461-2؛   Miller(
وآخــرون 2012: 2551(؟ كيــف تشــّكل قدرتهــم 
ــل  ــتقبلي ومتفائ ــّور مس ــل تص ــع وتخّي ــى وض عل
قــّوة   ،(Wright، 2010(  – حقيقيــة"  "يوتوبيــا   –
تزيــد مــن إمكانيــة العمــل الجماعــي؟ وكيــف 
تســاهم االســتائات علــى والمطالــب بالمســاحات 

والفضــاءات الحضريــة فــي تنظيمهــم؟

انطلقــت هــذه الورشــة مــن رغبــة فــي رصــد 
المنطقــة  فــي  الحضريــة  الناشــطية  أشــكال 
مــن  التاليــة  المجموعــة  علــى  بنــاًء  العربيــة، 

البحثيــة: االهتمامــات 

الحقوق الحضرية كمطلب معياري

يتبّنــى عــدد متزايــد مــن الحــركات االجتماعيــة 
ــز  ــا ترّك ــة قضاي ــة العربي ــي المنطق ــة ف والتعبوي
ــكان  ــن اإلس ــدءًا م ــة، ب ــكات الحضري ــى المش عل
ــة،  ــق، والحــّق فــي األماكــن العاّم المّيســر والائ
وحمايــة الشــاطئ، والحــّق فــي إمكانيــة العيــش 
الكريــم، وصــواًل إلــى الحــق فــي المشــاركة فــي 
القــرارات المتعّلقــة بمســاحات المدينــة. تشــترك 
هــذه الحــركات عمومــًا فــي مســار واحــد ُمدمــج 
ســيما  وال  النقديــة،  الحضريــة  الدراســات  فــي 
عمــل هنــري لوفيفــر)Henri Lefebvre( الــذي أتــاح 
اجتماعــي،  كفضــاء  المدينــة  قــراءة  إمكانيــة 
اإلنتــاج  عمليــة  خــال  مــن  الحضــر  وفهــم 
 .)production of space(  )1974، 1991(المكانــي
فوضــع لوفيفــر تصــّورًا للفضــاء االجتماعــي مــن 
خــال ثالــوث مكانــي يدمــج ثاثــة أبعــاد متقاطعة 
وهــي: الفضــاء الْمّصمــم والفضــاء الممــارس 
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 conceived, perceived,(الُمعــاش والفضــاء 
الــذي  المــكان  هــو  الْمّصمــم  الفضــاء   .  )lived
والمهنيــون  الحضريــون  المخّططــون  ينتجــه 
يتصــّورون  الذيــن  السياســي،  القــرار  وصانعــو 
مســاحات المدينــة ويرســمونها. إنهــا الفضــاء 
ــط  ــي الخرائ ــة ف ــة والُمخّطط ــة والممّثل المتخّيل
والرســومات والخطابــات والــرؤى والمنظــورات. 
أّمــا الفضــاء الممــارس فينشــأ مــن قبــل الســّكان 
فيــه  ويتنقلــون  المــكان  يســتخدمون  الذيــن 
ــة  ــات مكاني ــن ممارس ــة، صانعي ــكال مختلف بأش
ــه  ــم. إن ــم وترفيهه ــكنهم وعمله ــة بس متعّلق
نســتخدمها  التــي  والمســارات  التنّقــل  فضــاء 
بشــكل يومــي والبيئــة الُمرتبطــة بهــا. فــي حيــن 
ينشــأ الفضــاء الُمعــاش مــن خــال تجــارب النــاس 
لــه بطــرق تقلــب  الفضــاء واســتاءاتهم  فــي 
مفاهيمــه األصليــة. إنــه المــكان الــذي يســتطيع 
النــاس أن يعيشــوا رغباتهــم فيــه، والــذي تكمــن 
المــكان  هــذا  أن  بمعنــى  السياســة،  ضمنــه 
تعيــد الســلطات التحّكــم بــه بســرعة وتســعى 
ــه.  ــط ل ــم وُمخّط ــاء ْمّصم ــى فض ــه إل ــى تحويل إل
ــاش  ــاء الُمع ــل الفض ــر، يحم ــى لوفيف ــبة إل بالنس
فــي طّياتــه إمكانيــة قيــام ثــورة حضريــة وتغييــر 
سياســي. وبالتالــي، ُيعــّد الحــق فــي المدينــة 
حّقــًا فــي المطالبــة بالفضــاء الُمعــاش ومنــع 

ــه. ــيطرة علي ــن الس ــم م ــاء ْمّصم الفض

ــي  ــة ف ــا الحضري ــي القضاي ــطون ف ــل الناش يعم
المــدن العربيــة ضمــن هــذا اإلطــار الــذي وضعــه 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــوق الحضري ــر للحق لوفيف
أنهــم ال يشــيرون إلــى ذلــك، إاّل أنهــم يعّبــرون 
عنــه فــي مطالبهــم وأفعالهــم ورواياتهــم. وقــد 
ــار  ــذا اإلط ــى ه ــي عل ــع الديمقراط ــَي الطاب ُأضِف
بشــكل متزايــد، وذلــك مــن خــال جــدول األعمــال 
ــج  ــد)New Urban Agenda(  لبرنام ــري الجدي الحض
UN-( البشــرية  للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم 

Habitat(، الــذي يســعى إلــى تعزيــز الحوكمــة 
خــال  مــن  الحضريــة  والمواطنــة  المدينيــة 
بنــاء قــدرات الحكومــات المحّليــة ومجموعــات 
المجتمــع المدنــي للعمــل معــًا، وتقديــم المزيــد 
ــة  ــة ديمقراطي ــة، وممارس ــات الفّعال ــن الخدم م
ــّب  ــي ل ــاس ف ــع الن ــل تض ــاركية أفض ــة تش محّلي
التخطيــط  واســتراتيجيات  المحّليــة  التنميــة 
اســتعمل  الســياق،  هــذا  فــي  الحضــري. 
ــروها  ــكار ونش ــذه األف ــون ه ــطون الحضري الناش
عبــر تبّنيهــا خــال المحادثــات واالجتماعــات التــي 
يشــاركون فيهــا فــي مدنهــم وخارجهــا. فأصبــح 
ــي  ــّق ف ــة أو الح ــوق الحضري ــول الحق ــاب ح الخط
فقــدت  ولــو  حتــى  ًراســخًا،  معيــارا  المدينــة 
أسســها وبعدهــا السياســي الُمحّدديــن ضمــن 

"الثــورة الحضريــة" للماركســي لوفيفــر.

الحــركات االجتماعية  "الحضر" في 
الحضرية

ــة"  ــة "الحضري ــركات االجتماعي ــف الح ــف تختل كي
الــذي  مــا  األخــرى؟  االجتماعيــة  الحــركات  عــن 
االجتماعيــة؟  التعبئــة  علــى  "الحضــر"  يضيفــه 
الحضريــة  الحــركات االجتماعيــة  غالبــًا، خضعــت 
للبحــث علــى غــرار الحــركات االجتماعيــة، عبــر 
الفاعلــة  للجهــات  التحليليــة  األطــر  اســتخدام 
ــا...  واالســتراتيجيات واإلطــارات والمراجــع والقضاي
فــي هــذا الســياق، كان "الحضــر" مجــّرد صفــة 
ُتســتخدم لوصــف الحــركات االجتماعيــة بــداًل مــن 
وضــع مفاهيــم لهــا مرتبطــة بفهــم الفضــاء 
فــي  المكانــي.  اإلنتــاج  وعمليــات  االجتماعــي 
 Nichollsو Uistermark كتابهمــا األخيــر، يزّودنــا 
الحضريــة،  االجتماعيــة  للحــركات  جديــد  بإطــار 
ــن  ــه ضم ــر ويدمجان ــف الحض ــدان تعري ــث يعي حي
نظريــات الحــركات االجتماعيــة الحضريــة، فيمــا 
يبنيــان علــى نتائــج عملهمــا التطبيقــي الــذي 
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تعبئــة  عمليــة  وفهــم  تحليــل  فــي  يتعمــق 
وأمســتردام  أنجلــوس  لــوس  فــي  المهاجريــن 
ــركات  ــن للح ــاك خاّصتي ــأن هن ــادالن ب )2016(. ويج
الكثافــة  هــي  األولــى  الحضريــة:  االجتماعيــة 
الترّكــز(  )أو  الكثافــة  المــدن  توّفــر  إذ  والتنــّوع، 
االجتماعيــة  للحــركات  تســمح  بطــرق  والتنــّوع 
فــي الوصــول إلــى الفــرص العائقيــة والشــبكات. 
االجتماعيــة  للتعبئــة  رئيســيان  ُبعــدان  وهمــا 
التــي  العاطفيــة  للتفاعــات  يوّلــدان إمكانيــات 
تنتــج تأثيــرًا وانفعــال، وتعطــي معانــي رمزيــة 
للنــزاع وتســمح بالصمــود رغــم الخافــات الماديــة. 
أّمــا الخاّصيــة الثانيــة فتكمــن بكيفيــة اختيــار 
واســتخدامهم  الحضريــة  للمســاحات  الفاعليــن 
بشــكل اســتراتيجي لخدمــة العمــل السياســي، 
ــراف و/ ــوارع واألط ــى الش ــاحات إل ــن الس ــدءًا م ب

أو مواقــع محــّددة، وأيضــًا بكيفيــة اختــاف هــذه 
ــة  ــات الفاعل ــًا للجه ــتراتيجية وفق ــارات االس الخي

واألوقــات. والرهانــات  واإلطــارات  والقضايــا 

خصوصيــات الناشــطية فــي مجال 
المنطقة  الحضرية فــي  الحقــوق 

العربية

هنــاك ثــاث خصوصّيــات تمّيــز الناشــطين فــي 
مجــال الحقــوق الحضريــة فــي المنطقــة العربية، 
تمّيــز  التــي  الخصوصيــات  تتقاطــع مــع  وهــي 
ــدة، بشــكل عــام، فــي  ــة الجدي الحــركات الحقوقي
المنطقــة العربيــة وفــي المــدن األخــرى فــي 

ــات. ــرز النزاع ــث تب ــم حي العال

الحقــوق 	  حــركات  تنظيــم  يتــّم  أّواًل، 
الحضريــة فــي أنــواع جديــدة مــن الهيــاكل 
المؤّسســاتية، أكثــر أفقيــة وأقــل هرميــة 
تكــون  وحيــث  الســابقة،  الحــركات  مــن 
ضمــن  والمركزيــة  متعــّددة  القيــادة 

القــرار  صنــع  عمليــات  فيمــا  وحــدات، 
أكثــر شــمولية وتشــاركية. ترفــض هــذه 
المنّظمــات  ضمــن  تشــكيلها  الحــركات 
وفقــًا  العمــل  وتفّضــل  الحكوميــة،  غيــر 
ــات  ــي للشــركات أو التعاوني ــع القانون للطاب
غيــر الربحيــة، وتحــاول الحقــًا تكييفهــا مــع 
وإبداعــًا.  مرونــة  أكثــر  تشــغيل  أســاليب 
علــى  التجريبــي  النهــج  هــذا  ينطــوي 
العديــد مــن التحّديــات التــي تتجــاوز نطــاق 
ــي  ــة ف ــح الرغب ــه يوض ــر، ولكن ــذا التقري ه
ــة،  ــر إنتاجي ــاتية أكث ــاكل مؤّسس ــاء هي إنش
ــاع القــرار  تســمح ببــروز أشــكال قــادة وصّن
ــّمي  ــاركية. ويس ــًا وتش ــر تمثي ــكل أكث بش
ــة  الناشــطون فــي مجــال الحقــوق الحضري
تحّركاتهــم علــى أنهــا منّصــات أو تجّمعــات 

أو حمــات.

مجــال 	  فــي  الناشــطون  يعمــل  ثانيــًا، 
الســتراتيجيات  وفقــًا  الحضريــة  الحقــوق 
الجماعــي،  والعمــل  للتعبئــة  جديــدة 
ــن األدوات  ــة م ــة متنّوع ــتخدم مجموع تس
االحتجاجــات  ذلــك  فــي  بمــا  التحشــيدية 
والمســيرات. ويعتمــدون أيضــًا بشــكل كبيــر 
علــى البحوث االجتماعيــة والقانونيــة، غالبًا 
المتخّصصيــن  المحاميــن  مــع  باالشــتراك 
ويســتخدمون  القانونيــة،  والتجمعــات 
هــذه البحــوث كأســاس متيــن فــي أعمــال 
التعبئــة، بحيــث يطــّورون معرفــة موثوقــة 
ــرعية  ــم ش ــا يعطيه ــة، م ــة الحضري بالقضي
داخــل المجتمــع وبيــن صّنــاع القــرار، بحيــث 
يأتــي نقدهــم مدّعمــًا بمعرفــة واســعة 
التــي  الجوهريــة،  واألدلــة  بالسياســات 
تســتخدم الحقــًا مــن خــال أدوات مرئيــة 
تأثيرهــا  مــن  يزيــد  مــا  الخرائــط،  ورســم 
وإمكانيــة نشــرها. وتعــّد وســائل التواصــل 
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االجتماعــي أداة رئيســية وســريعة لنشــر 
المعلومــات وإيصالهــا عبــر المجموعــات 
وبيــن أصحــاب المصلحــة، فضــًا عــن دورهــا 

فــي التعبئــة والتنظيــم.

الفريــدة 	  الخصوصيــة  تكمــن  ثالثــًا، 
ــة بالقــدرة علــى  لحــركات الحقــوق الحضري
بـ"اليوتوبيــا   Wright ســّماه  مــا  تقديــم، 
إلــى   )real utopias( )2010( الحقيقيــة" 
هــذه  اســس  علــى  وتعبئتــه  الجمهــور 
هــذه  الُمتصــّورة.  الُمحتملــة  الحقائــق 
القــدرة علــى تصــّور مــا يمكــن إنتاجــه فــي 
ــاس  ــع الن ــال وِض ــي ح ــري ف ــع الحض الواق
فــي لــّب صنــع السياســات الحضريــة، لديهــا 
ــاعر  ــن المش ــد م ــارة المزي ــى إث ــّوة عل الق
وبالتالــي  المكّونــات،  علــى  والتأثيــر 
حشــدهم لمزيــد مــن العمــل الجماعــي. 
بشــكل  الحضريــون  الناشــطون  ويعتمــد 
متزايــد علــى إعــداد "مســابقات لألفــكار 
تمّكــن  أدوات  باعتبارهــا  التصميميــة" 
ــول  ــم حل المصّمميــن الناشــطين مــن تقدي
الُمضــّرة  الحاليــة  السياســات  عــن  بديلــة 
ــول أن  ــذه الحل ــت ه ــدن. وتثب ــة والم بالبيئ
حقائــق أخــرى ُممكنــة، وأن تحســين ســبل 
العيــش ومعيشــة النــاس فــي المــدن غيــر 
مرتبطــة بعوائــق فنيــة أو ماليــة، وإّنمــا 
بقــرار سياســي يعطــي األفضليــة للقّلــة 

علــى حســاب األكثريــة.

* * *
ــة  ــات لمناقش ــة جلس ــى أربع ــة عل ــت الورش توّزع
المواضيــع المذكــورة أعــاه. تناولــت الجلســتان 
األّوليتــان إرث النشــاط الحضــري ومســاراته وإطارته 
والــرؤى المرتبطــة بــه، وتطّرقــت إلــى مؤّسســاته 

وحوكمتــه واســتدامته. وُطلــب مــن المســاهمين 
التفكيــر فــي مجموعــة األســئلة التاليــة:

مــا هــو تــراث وأصــول الحــركات التــي 	 
هــو  مــا  المدينــة؟  فــي  بالحــق  ُتعنــى 
الدراســات  األكاديميــة فــي  البرامــج  دور 
والتخطيــط والتصميــم الحضــري وتكويــن 
الحضرييــن؟  الناشــطين  مــن  جديــد  جيــل 
ــز المســارات  مــا هــي الخصائــص التــي تمّي
للناشــطين  االجتماعيــة  والمامــح 
الحضرييــن حاليــًا؟ مــا هــي أطــر العمــل 
توّجــه  التــي  التغييــر  ونظريــات  والــرؤى 
ــي  ــل ه ــن؟ وه ــطين الحضريي ــل الناش عم

يوتوبيــة؟ و/أو  وواقعيــة  أكاديميــة 

التنظيميــة 	  الهيــاكل  هــي  مــا 
وتجّمعــات  لحــركات  والمؤّسســاتية 
الناشــطين الحضرييــن؟ مــا هــي هيــاكل 
هــي  ومــا  اختاروهــا،  التــي  الحوكمــة 
الســمات القانونيــة التــي تحكــم عملهــم؟ 
مــا هــي نظــم العضويــة الخاّصــة بهــم؟ 
بصياغيتهــا ضمــن قوانيــن،  هــل قامــوا 
وكيــف؟ مــا هــي آليــة محاســبة األعضــاء؟ 
هــي  ومــا  تمويلهــم،  مصــادر  هــي  مــا 
التــي  والماليــة  اإلداريــة  التحّديــات 

عملهــم؟ لمواصلــة  يواجهونهــا 

تناولــت الجلســة الثالثــة االســتراتيجيات والتواصــل 
والشــبكات وطرحــت األســئلة التاليــة:

وتكتيــكات 	  اســتراتيجيات  هــي  مــا 
ــة،  ــم والتعبئ ــتخدمة للتنظي ــل الُمس العم
ــا  ــًا؟ م ــل نجاح ــي األكثر/األق ــا ه وأي منه
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  دور  هــو 
تعــّزز  وكيــف  التواصــل،  ومنّصــات 
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والتعبــوي؟  التنظيمــي  العمــل  وتحــّول 
أو  الحضريــون  الناشــطون  يتفاعــل  هــل 
المحّليــة  المجموعــات  مــع  يتعلمــون 
وإذا  األخــرى؛  الوطنيــة  وعبــر  والوطنيــة 
كان الجــواب نعــم، كيــف ولمــاذا؛ وفــي 
مــا  لمــاذا؟  ســلبيًا،  الجــواب  كان  حــال 
هــي تحّديــات التواصــل وبنــاء الشــبكات 

األماكــن؟ عبــر  االتصــاالت  وإقامــة 

أّمــا الجلســة الرابعــة واألخيــرة فكانــت عبــارة عــن 
طاولــة حــوار مســتديرة، حيــث ناقــش المشــاركون 
طــرح  خــال  مــن  كيوتوبياحقيقيــة"  "الحضــر 

ــا: ــث فيه ــة والبح ــارات التالي االستفس

التــي 	  والفــرص  التحّديــات  هــي  مــا 
الناشــطون  ويواجههــا  تحديدهــا  يمكــن 
ــون فــي مــدن المنطقــة العربيــة؟  الحضري
المجموعــة  التوّتــرات داخــل  هــل تهــّدد 
الناشــطين  حــركات  بيــن  مــا  التماســك 
الدولــة  سياســات  وهــل  الحضرييــن؟ 
هــذه  عمــل  مــن  تحــّد  تقيــد  القمعيــة 
الحــركات؟ هــل يحصــل التغييــر مــن الداخــل 
أو مــن الخــارج؟ هــل يمكــن البنــاء علــى 
النشــاط الحضــري لتعزيــز التعبئــة، نظــرًا 
ــا  ــار "اليوتوبي ــر إط ــى توفي ــه عل ــى قدرت إل

الجماعــي؟ للعمــل  الحقيقيــة" 

اختتمــت الورشــة بعــرض فيلــم "مغاربــة مــن دون 
ــطة  ــة والناش ــراج األكاديمي ــاج وإخ ــن إنت أرض"، م
ثريــا الكحــاوي. وهــو يســرد قصــة تدميــر منــازل 
"دوار أوالد دليــم" فــي شــباط/فبراير 2014، وهي 
عبــارة عــن وحدات ســكنية لــذوي الدخــل المحدود 
فــي أحــد أحيــاء الربــاط. إاّل أن الســّكان رفضــوا ترك 
أراضيهــم، وبنــوا بيــوت وكشــوك، وضغطــوا علــى 
الحكومــة طــوال عشــرة أشــهر فــي محاولــة 

الســتعادة حّقهــم فــي الســكن. يتنــاول هــذا 
الفيلــم الحــّق فــي المدينــة والمواطنــة. ويمكــن 

مشــاهدته عبــر هــذا الرابــط:
http://www.landlessmoroccans.com/fr/

 /h o m e

وُلّخصــت أجــزاء مــن ورشــة العمــل فــي هــذه 
الصحفيــة: المقالــة 

http://marocenv.com/wp-content/
environmental-activism-/07/uploads/2019

press. jpg

عــن  تقريــرًا  نقــّدم  التالــي،  القســم  فــي 
المواضيــع الرئيســية التــي تّمــت مناقشــتها 

خــال ورشــة العمــل.
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 فــي مجال الحقــوق الحضرية في
    المنطقــة العربية

أهّمية التاريخ لفهم الناشطية في 
مجال الحقوق الحضرية

الُمعاصــرة  واالحتجاجــات  النضــاالت  ترّســخت 
العمليــات  تطــّور  مــن  طويــل  مســار  نتيجــة 
ــخ مــا يعــّد  ــات االجتماعيــة، وهــذا التاري والهيكلي
أمــرًا ضروريــًا لفهــم االنقســامات داخــل هــذه 
الحــركات، وتحّوالتهــا و/أو اســتمراريتها. وفقــًا 
لســيرج يازجــي )بيــروت مدينتــي، لبنــان(، تكشــف 
معاينــة تاريــخ الناشــطية الحضريــة فــي لبنــان عــن 
تقاطعــات قوّيــة مــع الصراعــات الجيوسياســية 
ــك  ــن، وكذل ــي المهيم ــام السياس ــة والنظ الجاري
مــع أشــكال أخــرى مــن الناشــطيات، وخصوصــًا 
الحــركات النســوية، وإنشــاء برامــج جامعيــة فــي 
التخطيــط الحضــري. ســاهمت الحــروب فــي لبنــان 
اإلعمــار  إعــادة  فــي  مهنيــة  خبــرة  باكتســاب 
وإنتــاج معلومــات غنّيــة عــن النســيج الحضــري 
للمــدن، فــي حيــن لــم تســتخدم هــذه الخبــرة 
الواســعة بشــكل جّيــد مــن قبــل المؤّسســات 
ــات  ــًا لسياس ــل وفق ــي تعم ــة الت واإلدارات العام
ــذا  ــي ه ــن. وف ــادة الحزبيي ــح الق ــة ومصال طائفي
ــم  ــون موارده ــراء الحضري ــتثمر الخب ــياق، اس الس
ــى  ــا أّدى إل ــي، م ــم العال ــات التعلي ــي مؤّسس ف
ــري  ــط الحض ــا للتخطي ــات علي ــج دراس ــاء برام إنش
واألكاديميــن،  المهنييــن  مــن  أجيــال  دّربــت 
وراكمــت إرثــًا نضاليــًا علــى مــدار ســنوات مــن 
الثقافيــة  األنديــة  بقيــادة  الجماعــي  التنظيــم 
والمجموعــات العلمانيــة، ال ســّيما خــال فتــرة 
النهضــة فــي أوائــل القــرن العشــرين. إلــى ذلــك، 
للنهــوض بمســائل  الُمغلقــة  الفــرص  وبســبب 
حضريــة  سياســات  ووضــع  الحضــري  التخطيــط 

ســليمة داخــل اإلدارات العاّمــة، تحــّول العديــد 
ــال  ــذا المج ــي ه ــن ف ــن والمهنيي ــن األكاديمي م
ــين  ــى تحس ــوة إل ــط والدع ــطية للضغ ــو الناش نح
ســبل العيــش الحضــري والعيــش فــي المــدن 

وانضّمــوا إلــى منّصــات الناشــطين.

ُترّكز النشاطية الحضرية بشكل كبير 
على إنتاج المعرفة بأشكال متعّددة

المــدن  فــي  الحضريــون  الناشــطون  يحــرص 
والبلــدات العربيــة علــى إنتــاج معرفــة مســتنيرة، 
القضايــا  عــرض  مــن  خالهــا  مــن  يتمّكنــون 
الحضريــة وتقديــم مســائل علميــة لحلــول بديلــة. 
ُتنشــر هــذه المعرفــة أيضــًا مــن خــال وســائل 
لتعبئــة  والمنشــورات  االجتماعــي  التواصــل 
ــول  ــي ح ــتوى الوع ــع مس ــر ورف ــات أكب مجموع
القضايــا الحضريــة والمخاطــر القائمــة. أّكــد يحيــى 
ــر سقســوق  ــة، مصــر( وعبي شــوكت )عشــرة طوب
)ســتوديو أشــغال عاّمــة، لبنــان( أن إنتــاج المعرفــة 
ــم.  ــم وأعماله ــية لعمله ــتراتيجية رئيس ــو اس ه
تســاهم "عشــرة طوبــة" فــي إنتــاج المعرفــة 
الحضريــة مــن خــال المرصــد الحضــري الخــاّص بها 
والمؤّشــرات الحضريــة التــي تنتجهــا حــول البيئــة 
ــراءات  ــذه اإلج ــّدد ه ــر، وتح ــي مص ــة ف العمراني
خــّط األســاس الــذي يمكــن مــن خالــه للناشــطين 
العامــة  أن تحديــد مطالبهــم تجــاه السياســات 
البعيــدة عــن ممارســات واحتياجــات  المركزيــة 
النــاس. أيضــًا ُيعــّد التوثيــق منهجيــة رئيســية 
ــات  ــل للديناميكي ــًا أفض ــح فهم ــه يتي ــل، ألن للعم
ترّكــز  مســتنيرة  بتدّخــات  ويتيــح  االجتماعيــة 
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فــي  والمكانيــة  الثقافيــة  الممارســات  علــى 
المســاحات العاّمــة المفتوحــة )مثــل الشــوارع، 
ــة(،  ــاحات المتروك ــدة، والمس ــر ناف ــرق الغي والط
ــي  ــة ف ــتوى المعيش ــين مس ــى تحس ــعى إل وتس
األحيــاء )عمــر نجاتــي، مختبــر عمــران القاهــرة 
للتصميــم والدراســات، مصــر(. غالبــًا مــا يكــون 
إنتــاج المعرفــة مــن خــال الخرائــط والمرئيــات 
يضــع  ألنــه  الحضريــة  للناشــطية  جــدًا  مهمــًا 
تصــّورات للمعلومــات التــي ُتنشــر عبــر وســائل 
ذلــك،  إلــى  االجتماعيــة والمطبوعــات.  اإلعــام 
نّظــم "ســتوديو أشــغال عامــة" )لبنــان( مســابقات 
عديــدة البتــكار أفــكار تصميميــة بهــدف إشــراك 
والعمــل  التنظيــم  فــي  النــاس  مــن  المزيــد 
ــاء الشــراكات، بحيــث تنطــوي هــذه  الحضــري وبن
المســابقات علــى ميــزة تقديــم بدائــل ملموســة 

ــم. ــّور بيئاته ــادة تص ــن إع ــاس م ــن الن تمّك

فضــًا عــن ذلــك، يــدرك الناشــطون الحضريــون 
ــي  ــتعمار المعرف ــاء االس ــى إنه ــة إل ــدًا الحاج جي
ترتكــز  ومفاهيــم  مفــردات  وإنتــاج  الحضــري 
المكانيــة  والتمفهومــات  الممارســات  علــى 
ــا، يقــوم الناشــطون فــي بيــروت  للنــاس. مــن هن
وإنتــاج  حضريــة  معاجــم  بتطويــر  والقاهــرة 
ــود  ــي جه ــة، وه ــة العربي ــة باللغ ــة حضري معرف
ــى "اســتعادة الســيطرة علــى  واضحــة تســعى إل
مفاهيــم وأدوات التخطيــط الحضــري مــن أجــل 
ــة"  ــق الحضري ــى الحقائ ــل عل ــكل أفض ــر بش التأثي

)عبيــر سقســوق وعمــر نجاتــي(.

الحضريون هم العبون  الناشــطون 
مهنية  خبــرة  لديهــم  محترفــون 

وتدريب علمي

قــام كّل مــن ســيرج يازجــي )بيــروت مدينتــي، 
)جمعيــة  تركــي  ياســين  وســامي  لبنــان(، 

تونــس(  التونســيين،  الحضرييــن  المخّططيــن 
وعمــر نجاتــي )مختبــر عمــران القاهــرة للتصميــم 
ــمة  ــى س ــوء عل ــليط الض ــر( بتس ــات، مص والدراس
المــدن  فــي  الحضريــة  للناشــطية  ممّيــزة 
ياســين عــن محاولــة جمعيــة  تحــّدث  العربيــة. 
"المخّططيــن الحضرييــن التونســيين" لعــب دور 
أكثــر  مجموعــة  لوضــع  الضغــط  فــي  ناشــط 
ســاهمت  الحضريــة،  التنظيمــات  مــن  ماءمــة 
بنجــاح فــي إعــداد موازنــة تشــاركية علــى نطــاق 
المحــاوالت  هــذه  أن  إاّل  المحّليــة.  الحكومــة 
ــات الُمرتبطــة  ــر مــن التحّدي توّقفــت بســبب الكثي
بشــكل رئيســي بنوعيــة عمليــة صنــع القــرار فــي 
تونــس، خصوصــًا بعــد الثــورة، والســعي إلــى نــزع 
المحّلية.الناشــطية  الحكومــات  عــن  الشــرعية 
بالعمــل  أيضــًا  ُمحــّددة  للمهنييــن  الحضريــة 
التطّوعــي، وهــو غالبــًا غيــر مســتدام، ممــا يهــّدد 
يحــدث مــع  الناشــطية كمــا  اســتمرارية هــذه 

الخليــل(. )ناهــدة  "بيــروت مدينتــي" 

الحضريــة  النشــاطية  تتمّيــز 
بالمشاركة القوّية للمرأة وخصوصًا 

في لبنان وتونس

فــي تونــس، تــم إدخــال كوتــا إلشــراك المــرأة فــي 
القيــادة البلديــة، بحيــث إذا كان رئيــس البلديــة 
ذكــرًا فيجــب أن تكــون نائبتــه أنثــى. حاليــًا، تشــّكل 
النســاء 20% مــن رؤســاء البلديــات فــي تونــس 
و80% مــن نــواب رؤســاء البلديــات. فــي لبنــان، 
لعبــت النســاء دورًا بــارزًا فــي تشــكيل التــراث 
ــع  ــلطة المجتم ــّدي س ــطية، وتح ــي للناش التاريخ
األبــوي منــذ ثاثينيــات القــرن الماضــي، ورّســخن 
أنفســهن كقائــدات شــرعّيات للتغييــر االجتماعــي 
والسياســي. ال يــزال لهــذه النجاحــات صــدى فــي 
الناشــطية الحضريــة الحاليــة فــي لبنان، وال ســّيما 
مــن خــال دور الناشــطات الحضريات اللواتــي لعبن 
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دورًا مركزيــًا فــي التعبئــة للتأثيــر علــى إعــادة 
ــطين  ــع ناش ــن م م ــرب 2006، وَتنظَّ ــد ح ــار بع اإلعم
آخريــن فــي حملــة "بيــروت مدينتــي" البلديــة 
ــات  ــال انتخاب ــي" خ ــع "نقابت ــام 2016، وم ــي الع ف
ــع  ــن م ــام 2017. لك ــي الع ــين ف ــة المهندس نقاب
المشــاركة  بهــذه  ننغــّش  أن  ينبغــي  ال  ذلــك، 
النســائية، ألنهــا ال تــزال مقّيــدة بالصراعــات علــى 
الســلطة داخــل دوائــر الناشــطين أنفســهم، وهــو 
ــت ضــّو فــي ورقتهــا  موضــوع تستكشــفه برنادي

ــي. ــروع البحث ــذا المش ــن ه ــة ضم المعروض

غالًبا يتّم قمع الناشطية الحضرية، 
لكّنه ال تكّف، والكثير منها مرّكزة 
فــي المــدن الوســطى والصغرى، 
وتكتيــكات  أشــكااًل  وتســتخدم 

مكانية جديدة

فــي األنظمــة االســتبدادية والقمعيــة، يتمّتــع 
التنظيــم بهامــش صغيــر مــن المنــاورة، فيمــا 
ــي  ــّدة. ف ــرة الم ــدودة وقصي ــة مح ــون التعبئ تك
)مدرســة  الكحــاوي  ثريــا  وصفــت  المغــرب، 
االجتماعيــة،  العلــوم  فــي  العليــا  الدراســات 
باريــس( هــذه التنظيمــات بأنهــا "ال-تنظيمــات" 
ــف  ــل آص ــى عم ــتندة إل )non-movements(، مس
بيــات. فُتعــّد هــذه التنظيمــات عبــارة عــن حــركات 
ُمحــّددة  قضايــا  علــى  نشــاطها  ترّكــز  صغيــرة 
تتعّلــق بالانظاميــة والســكن والحصــول علــى 
الخدمــات العاّمــة. وتتحالــف الطبقات المتوســطة 
فــي المغــرب مــع النظــام الملكــي وتســتفيد 
ــن ال  ــي حي ــكان، ف ــًا اإلس ــات وخصوص ــن الخدم م
ينتقــد الخبــراء والباحثــون السياســات الحضريــة 
ألن الكثيــر منهــم يعملــون كمستشــارين لــدى 
الدولــة. يبــرز بعــض الباحثيــن الحضرييــن النقدييــن، 
ــر  ــل يقتص ــيًا، ب ــًا سياس ــذون موقف ــم ال يتخ لكنه
عملهــم علــى البحــث بــداًل مــن االنخــراط فــي أي 

ــة التــي  ــا الحضري ــًا، ترتبــط القضاي ناشــطية. وغالب
أكثــر  وهــي  التــراث،  بقضايــا  مناقشــتها  تتــّم 
ســلمية مــن الناحيــة السياســية مــن اإلســكان 
الحقــوق  أو  العاّمــة  األماكــن  أو  الخدمــات  أو 
فــي  شــباط/فبراير   20 حركــة  كانــت  الحضريــة. 
الناشــطين  ألن  بالماحظــة  جديــرة  المغــرب 
تقاطعــوا مــع الطبقــة العاملــة فــي المدينــة 
القديمــة )وليــس فــي وســط المدينــة(، ونّظمــوا 
مســيرات مشــتركة بعــد مناقشــة مكانهــا، وهــو 
مــا شــّكل تجربــة مهّمــة فــي تنظيــم المجتمــع. 
ــكن"  ــي الس ــم ف ــطون "حقوقه ــط الناش ــد رب لق
أنفســهم  عــن  وعّبــروا  واالنتمــاء  بالمواطنــة 
بشــعار: "إن لــم يكــن لديــك منــزل، لــن يكــون لديك 
أمــة". لكــن ُقِمعــت هــذه الحركــة بعنــف وعوقــب 
المــدارس،  مــن  أطفالهــم  بحرمــان  الســّكان 
باإلضافــة إلــى تجريمهــم باعتبــار أنهــم "يلّوثــون 
ــم. ــًا بتطّرفه ــدًا امني ــّكلون تهدي ــة" ويش المدين

شــرح عبــد هللا الســاتي )جامعــة محمــد الخامــس، 
المغــرب(   ،ENA( بلعربــي  ووفــاء  المغــرب( 
عــن  بعيــدًا  تتحــّرك  االحتجاجــات  كانــت  كيــف 
ــدن  ــي الم ــز ف ــرة وتترّك ــة الكبي ــدن المغربي الم
ــكل  ــًا ش ــذت أيض ــف أخ ــة، وكي ــرة والثانوي الصغي
ــل  ــائل التواص ــتخدمت وس ــة، واس ــيرات طويل مس
االجتماعــي للطعــن فــي القــرارات العاّمــة. كانــت 
االحتجاجــات تهــدف إلــى إحــداث ضّجــة وإزعــاج 
ــا(.  ــل طنط ــرة )مث ــدات الصغي ــي البل ــلطات ف الس
أّمــا فــي األحيــاء واألطــراف، فكانــت الحــركات 
ــة  ــا البني ــى قضاي ــز عل ــا، وترّك ــّد م ــى ح ــّزأة إل مج

التحتيــة الســّيئة وتوفيــر الخدمــات.

كذلــك، أشــارت أمنيــة الخليــل )عشــرة طوبــة، 
مصــر( إلــى اهتمــام السياســة الحضريــة فــي 
للنمــّو  النيوليبراليــة  الحضريــة  بالــرؤى  مصــر 
ــج  ــدور البرام ــراء. ت ــاب الفق ــى حس ــة عل والتنمي
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الحضريــة حــول بنــاء مــدن ومشــاريع جديــدة مثــل 
القاهــرة 2030 والقاهــرة 2050، وهــي تعمــل علــى 
طــرد الســّكان الفقــراء مــن الضواحــي وإعــادة 
توزيعهــم تنفيــذًا لهــذه الخطــط. فــي مقابــل 
التفــاوض  أو  الطعــن  أدوات  كّل  تغيــب  ذلــك، 
المعارضــة  أصبحــت  حيــن  فــي  المســاومة،  أو 
السياســية مســتحيلة بســبب قمــع الشــرطة. مــن 
ــل  ــة ااّل أن تعم ــطية الحضري ــن للناش ــا، ال يمك هن
ــران  ــر عم ــي )مختب ــر نجات ــح عم ــا أوض ــة، كم بروّي
بحيــث  والدراســات، مصــر(،  للتصميــم  القاهــرة 
يتــّم التركيــز علــى التوثيــق والممارســة الحضريــة  

ــق. ــاق ضّي ــي نط ف

هل الناشــطية الحضريــة ُمرتبطة 
بالسياســة؟ وهــل يجــب أن تكــون 

كذلك؟

ــن  ــطين الحضريي ــن الناش ــد م ــى أن العدي ــرًا إل نظ
فهــل  ومهنيــون،  وأكاديميــون  خبــراء  هــم 
الحضــري  العمليــن  إبقــاء  االســتراتيجي  مــن 
والسياســي منفصليــن؟ هــل هــذا ممكــن؟ هــل 
القضايــا  لدفــع  ينتظمــوا  أن  للمؤّيديــن  يمكــن 
فــي  المغامــرة  دون  مــن  قدمــًا  "التقنيــة" 
يعيــد  الخيــار  أن هــذا  البعــض  رأى  السياســة؟  
ــاكل  ــن المش ــر ع ــي، ويتنّك ــام السياس ــاج النظ إنت
الناجمــة عنــه، ويحّيــد مــن الراديكاليــة المطلوبــة 
)أمنيــة الخليــل، عشــرة طوبــة، مصــر(.  ووجــد 
البعــض اآلخــر أن هــذا التركيــز البراغماتــي يمكــن 
أن يكــون اســتراتيجيًا وأن يعمــل علــى توســيع 
"التفّســخات فــي النظــام" وربطهــا إلحــداث تغييــر 
ــيمون  ــرس وس ــل بياتي ــى عم ــاًء عل ــي. بن سياس
االســتراتيجية  هــذه  يشــّجعان  اللذيــن   )2018(
المزدوجــة للعمــل مــن داخــل وخــارج النظــام، ُتعــدُّ 
ضروريــة  والتنظيــم  الناشــطية  أشــكال  جميــع 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف ــر السياس ــع التغيي لدف

القــدرة  بهــذه  الحضريــة  المناطــق  تتمّتــع 
ــا  ــي القضاي ــاس ف ــن الن ــع بي ــى الجم ــرة عل المثي
اليوميــة والواقعيــة والحقيقيــة والملموســة. 
ــم  ــة، ت ــة العربي ــدن المنطق ــن م ــد م ــي العدي ف
قمــع و/أو دمــج النقابــات والمنّظمــات العّماليــة، 
ولهــذا الســبب قــد تقــّدم المدينــة أفقــًا مشــتركًا 
ــك،  ــان(. ومــع ذل ــي، لبن ــزار حســن، لحّق ُمحتمــًا )ن
لوحــظ أن الناشــط/الخبير الحضــري قــد ينفصــل 
ــا  ــرة بالقضاي ــر مباش ــي تتأّث ــات الت ــن المجموع ع
ــف  ــن، وكي ــن م ــة ع ــّدث نياب ــن يتح ــة فم الحضري
ــة  ــلطة والتعبئ ــي الس ــر ف ــداث التغيي ــن إح يمك
ضّدهــا؟ )أمنيــة الخليــل، عشــرة طوبــة، مصــر(. 
ــر قــّوة وفقــًا  ــط أكث ــز رواب تجــري محــاوالت لتعزي
لعبيــر سقســوق )ســتوديو أشــغال عامــة، لبنــان(، 
التشــاركية مــن  المقاربــات  تقــوم علــى دعــم 
خــال اللقــاءات واالجتماعــات الُمنتظمــة لبنــاء 
يواجــه  ذلــك،  ومــع  الثقــة.  وتعزيــز  العاقــات 
أرض  علــى  التحّديــات  مــن  العديــد  الناشــطون 
الواقــع، إذ غالبــًا مــا يتــم وضع تصــّورات للمشــاريع 
ــادة  ــة للق ــح الخاّص ــّزز المصال ــرق تع ــة بط الحضري
ــم  ــة به ــال المرتبط ــبكات األعم ــيين وش السياس
والبيئــة.  النــاس  عيــش  ســبل  حســاب  علــى 
مــن هنــا، نظــرًا لكــون النــاس يعتمــدون علــى 
القــادة السياســيين، وليــس لديهــم بدائــل قابلــة 
المشــاريع.  لــن يحشــدوا ضــّد هــذه  للتطبيــق، 
ــًا  ــة وغالب ــم أقلي ــك، فه ــون بذل ــن يقوم ــا الذي أّم
مــا يتجّنبهــم المجتمــع، ممــا يــؤّدي فــي بعــض 
األحيــان إلــى المزيــد مــن االنقســامات والتوّتــرات.

باختصــار، حتــى فــي ســياقات األنظمــة القمعيــة 
الحضريــون  الناشــطون  يواصــل  واالســتبدادية، 
والنضــال  التنظيــم  فــإن  وبالتالــي،  العمــل. 
واالحتجــاج ليــس خيــارًا، بــل يحــدث دائمــًا علــى 
عكــس التوّقعــات وبطــرق مختلفــة. عمليــًا، إن 
ــدُّ  ــة يع ــات المنّظم ــط المجموع ــرق لرب ــاد ط إيج
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أمــرًا مهّمــًا وإّنمــا صعــب )رنــا حســن وأمنيــة 
ــعور  ــدات ش ــع والتهدي ــن القم ــج ع ــل(. وينت الخلي
ــي  ــد تثن ــذي ق ــن ال ــدام األم ــوف وانع ــوي بالخ ق
يختــار  قــد  عملهــم.  متابعــة  عــن  الناشــطين 
ــتمّرون  ــون ويس ــن يبق ــا الذي ــرة، أّم ــض الهج البع
فــي تنظيمهــم، يلجــأون إلــى مجموعــة متنّوعــة 
ــاج  ــن إنت ــدءًا م ــطية، ب ــتراتيجيات للناش ــن االس م
ــرة،  ــة صغي ــاريع حضري ــع مش ــى صن ــة، إل المعرف
ــا  ــى قضاي ــز عل ــي ترّك ــات الت ــى الحم ــواًل إل وص
هوامــش  ُتعــدُّ  ولبنــان،  تونــس  فــي  ُمحــّددة. 
ــارب  ــن التج ــر م ــرز الكثي ــك يب ــر، لذل ــاورة أكب المن
ــًا  ــع مع ــًا، تجتم ــري، وأحيان ــطية الحض ــي الناش ف
السياســات  أن  إاّل  االنتصــارات.  بعــض  لتحقيــق 
تزيــد  المــال  رأس  تفّضــل  التــي  الحضريــة 
قــدرة  فيمــا  والظلــم،  المســاواة  انعــدام  مــن 
الناشــطين الحضرييــن علــى مواصلــة عملهــم 
محــدودة وغالبــًا مــا تخضــع الختبــار صعــب للغايــة.
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فــي الختــام، دعونــا نعــود إلــى مجموعة األســئلة 
األساســية المتعّلقــة بـــ: 1( الجهــات الفاعلــة فــي 
مجــال الحقــوق الحضريــة وإعداداتهــا التنظيميــة، 
عمــل  وأدوات  والتكتيــكات  االســتراتيجيات   )2
ــي  ــع السياس ــن، و3( التموض ــطين الحضريي الناش
ــا  ــد "يوتوبي ــى تولي ــة عل ــات الفاعل ــدرات الجه وق
حقيقيــة". قّدمــت ورشــة العمــل أدّلــة وافــرة 
ومعلومــات  األوليــن،  الســؤالين  علــى  لإلجابــة 
أقــل حــول المجموعــة الثالثــة مــن األســئلة التــي 
عليهــا.  لإلجابــة  مختلفــًا  إعــدادًا  رّبمــا  تتطّلــب 
لذلــك، نقتــرح وضــع بروتوكــول ُمحــدد لمناقشــة 
كيفيــة فهــم الناشــطين الحضرييــن للسياســة 
واختيارهــم االرتبــاط بهــا وبإدارتهــا مــن خــال 
المجموعــات  ضمــن  معّمقــة  مقابــات  إجــراء 
النقــاش  إن  بالفعــل،  الناشــطة.  والمنّظمــات 
حــول الناشــطية الحضريــة وارتباطهــا بالسياســات 
التــي  التحفيزيــة"  و"األطــر  التموضــع  وتحليــل 
ــز الروابــط المحّليــة والوطنيــة  تســاهم فــي تعزي
ــن )Miller و ــس واألماك ــات والمقايي ــر القطاع عب
Uistermark وآخــرون 2012:  2013: 461-2؛   Nicholls
ــدرات  ــة بالق ــئلة الُمتعّلق ــن األس ــًا ع 2551(، فض
ــع  ــي مواضي ــتقبل، ه ــل المس ــّور وتخّي ــى تص عل
ــة  ــل عاّم ــة عم ــن ورش ــًا ع ــدادًا مختلف ــب إع تتطّل
وال  محــدودًا  خالهــا  المتحّدثيــن  وقــت  يكــون 

يســمح باســتفاضة النقــاش.

مجــال  فــي  الفاعلــة  بالجهــات  يتعّلــق  فيمــا 
التنظيميــة،  واإلعــدادات  الحضريــة  الحقــوق 
ــح  ــن مام ــة ع ــات غنّي ــل بيان ــة العم ــت ورش قّدم
ــد  ــّم العدي ــا تض ــدا أنه ــي ب ــة، الت ــات الفاعل الجه

ــي  ــن ف ــن المتخّصصي ــن واألكاديمي ــن المهنيي م
لمســؤولّياتهم  والُمدركيــن  الحضــري  المجــال 
فــي االنخــراط فــي التغييــر السياســي وتجربــة 
ــن  ــواء م ــر، س ــذا التغيي ــق ه ــي تحّق ــرق الت الط
ممارســاتهم  خــال  مــن  و/أو  الجامعــة  داخــل 
ونشــاطاتهم. فــي لبنــان، ســاهمت الجامعــات 
ــروت  ــي بي ــة ف ــة األميركي ــام، والجامع ــكل ع بش
ــد  ــّيما بع ــار، ال س ــذا المس ــي ه ــاص، ف ــكل خ بش
الحــرب اإلســرائيلية فــي العــام 2006، وأّدى انتشــار 
إلــى  الحضــري  والتصميــم  التخطيــط  برامــج 
ــى  ــن عل ــن والمهنيي ــن الباحثي ــد م ــب العدي تدري
ــن  ــجيع كثيري ــة، وتش ــة النقدي ــات الحضري الدراس
والتعبئــة  والتنظيــم  التشــبيك  علــى  منهــم 
مــع  المــدن،  فــي  الحضريــة  الحقــوق  لتعزيــز 
بيــروت.  مدينــة  علــى  واضــح  بشــكل  التركيــز 
ــا  ــي أطلقته ــة الت ــات البلدي ــة االنتخاب ــّد حمل وتع
ــة خاصــة  "بيــروت مدينتــي" فــي العــام 2016 تجرب
لهــذه التعبئــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أّســس عــدد 
إلعــداد  منّظمــات  الحضرييــن  الناشــطين  مــن 
األبحــاث الحضريــة والقانونيــة، وتصميــم الحمــات 
عملهــم  لتطويــر  األفــكار  ابتــكار  ومســابقات 
نحــن،   عاّمــة، جمعيــة  أشــغال  )مثــل ســتوديو 
وللمدينــة(. فــي مصــر، تغيــب الجامعــات عــن 
ــد  ــاك العدي ــن هن ــري، ولك ــاط الحض ــهد النش مش
ــن  ــطين ضم ــن الناش ــن والمهنيي ــن األكاديميي م
البحــوث  فــي  ينخرطــون  مســتقّلة،  منّظمــات 
الحضريــة والقانونيــة وفــي إنتــاج المعرفــة )مثــل 
عشــرة طوبــة، ومختبــر عمــران القاهــرة للتصميم 
ــراء التخطيــط  ــم خب والدراســات(. فــي تونــس، نّظ
تحســين  إلــى  تدعــو  ضغــط  حمــات  الحضــري 
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األنظمــة الحضريــة والامركزيــة وجعلهــا أكثــر 
فعاليــة، وقامــوا بتجــارب مثيــرة تقضــي بالعمــل 
مســتوى  علــى  تشــاركية  موازانــات  بموجــب 
ــطون  ــرط الناش ــم ينخ ــرب، ل ــي المغ ــات. ف البلدي
ــي  ــم ف ــوًة بأقرانه ــة إس ــي التعبئ ــون ف الحضري
لبنــان ومصــر وتونــس، وبــداًل مــن ذلــك، يعملــون 
كباحثيــن ناقديــن داخــل حــدود الجامعــة. مــن بيــن 
الحــاالت األربــع، يبــدو لبنــان األكثــر خبــرة ونشــاطًا 

فــي المجــال الحضــري الفّعــال.

ُمقّيــدة  البلــدان  جميــع  تعــدُّ  ذلــك،  مــع 
الدولــة  وممارســات  قمعــي  بوليســي  بجهــاز 
مــن  كبيــر  بشــكل  تحــّد  التــي  االســتبدادية 
إمكانيــات تنظيــم التغييــر وإحداثــه. مــن هنــا، 
عندمــا يتعّلــق األمــر بالتحقيــق فــي اســتراتيجيات 
مجــال  فــي  الفاعلــة  الجهــات  عمــل  وأدوات 
الحقــوق الحضريــة، يبــدو واضحــًا أنهــا تكافــح 
مــن أجــل التنظيــم والتعبئــة. إلــى جانــب العوائــق 
التــي  الداخليــة  واإلداريــة  والقانونيــة  الماليــة 
تحــول دون إنشــاء أطــر عمــل مؤّسســاتية تســمح 
بالقيــام بعمــل فّعــال وخاضــع للمســاءلة، تصّعــب 
الحكومــات والســلطات أيضــا إمكانيــة عملهــم 
المشــّجعة  غيــر  والتدّخــات  السياســات  بســبب 
 :2013 Nichollsو Miller( والتضييقيــة والتقييديــة
463(. نتيجــة هــذه المصاعــب، ُتعــدُّ إمكانــات عمل 
الناشــطين الحضرييــن ُمقّيــدة بإنتــاج المعرفــة 
وتغييــر شــروط النقــاش العــام حــول المدينــة. 
علمــًا أن إنتــاج المعلومــات والبيانــات حــول البيئــة 
ــدرة  ــوض ون ــل غم ــي ظ ــة، ف ــة والطبيعي المبني
ثوريــًا  عمــًا  يكــون  قــد  الُمتعمــدة،   البيانــات 
ُيوّثــق آثــار السياســات الحضريــة علــى ســبل عيــش 
النــاس. إلــى ذلــك، تبــرز مجموعــة مــن اإلجــراءات 
اإلضافيــة التــي تدعــم المطالبــة بالحــّق فــي 
المدينــة مثــل نشــر ومناقشــة هــذه المعلومــات 
ــات  ــة ومنّص ــام المطبوع ــائل اإلع ــال وس ــن خ م

ــة  ــرات صحفي ــد مؤتم ــي، وعق ــل االجتماع التواص
ال  افــكار.  مســابقات  وتنظيــم  عاّمــة،  ونــدوات 
والمطالــب  النقــدي  الجــدل  أن  إنــكار  يمكــن 
دفــع  حضــري،  تغييــر  إحــداث  إلــى  الداعيــة 
ــة  ــى مواجه ــم إل ــن وأقرانه ــطين الحضريي الناش
الســلطة الحاكمــة والُمهيمنــة ومســاألتها حــول 
ــع  ــي تمن ــة الت ــة والمكاني ــاواة االجتماعي الامس
اإلندمــاج والعدالــة االجتماعيــة وتدّمــر النظــم 
اإليكولوجيــة. قــد يبــدو أن إنتــاج المعرفــة وإثــراء 
خجــول  إســهام  مجــّرد  هــو  النقــدي  النقــاش 
فــي مســار التغييــر السياســي الصعــب، ولكــن 
بالنســبة إلــى الناشــطين الحضرييــن يبقــى أفضــل 

مــن االمتثــال والقبــول.
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