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شریط االخبار تحذيرات من أعمال عنف في “إسرائیل” مع قرب اإلطاحة بنتنیاھو

بمناسبة تخلیدنا للیوم العالمي للبیئة األسبوع الجاري، نتوقف ولھة للتأمل في مفھوم التنمیة المستدامة منذ أن طرحت األمم المتحدة ھذا المصطلح ألول مرة

سنة 1987. خالل تلك الفترة الزمنیة، ركزت قنوات التنمیة المستدامة على مبدأ إدارة الموارد الطبیعیة وضرورة ترشید السكان لمصادر القوة تفادیا

الستنزافھا إلى حد یھدد مستقبلنا المشترك.

وفضال عن ذلك، فقد تعلمت البشریة، منذ صیاغة تلك العبارة المحوریة، الكثیر عن استراتیجیات تأمین استمراریتنا على ھذا الكوكب، دروس مھمة البد من

مشاركتھا في النسخة الحالیة من الیوم العالمي للبیئة. ومن المؤكد أن تداعیات وتصورات الوضع البیئي تظل في جوھر مفاھیم وممارسات التنمیة المستدامة.

ومھما كانت الظروف، فإن الخبرات المتراكمة والتقییمات المتواصلة كشفت أیًضا أن قضایا بسیطة مثل النسبیة الثقافیة، أو تحدید أوضح لألولویات، داخل أي

مجتمع محلي أو حي سكني، بناًء على ظروفھم المعیشة ورؤیتھم للحیاة، قادرة على إعاقة مسار أو مستقبل استدامة المشاریع والمبادرات المستحدثة في ھذه

المناطق. فال یمكن مثال إغفال الطریقة التي نزرع بھا طعامنا، والخیارات التي نتخذھا فیما یتعلق بما ننتجھ، كلھا تفاصیل مھمة. یتضح أن المزارعین إذا

قاموا ھم أیًضا بمعالجة محاصیلھم، فإن مالك األراضي الزراعیة الصغیرة ستزدھر أحوالھم، وبالتالي سیعود ذلك بالخیر الكثیر على جودة واستدامة الحیاة.

بالتالي، أصبح من الواضح أن الظروف السیاسیة ومناھج الحكومة، على مختلف المستویات، المعتمدة في تحدید الخدمات ووضع البرامج المختلفة لتوزیع

المیزانیات العامة، عوامل محوریة تؤثر على حیویة البرامج التنمویة الناشئة عن أفراد المجتمع المدني. ویمكن ھنا أیًضا مالحظة أن القدرات التقنیة، وتنوع

معارف الساكنة المحلیة، ومدى اعتماد الشركات على التقنیات المحلیة أو الدولیة، تشكل بدورھا عناصر ضروریة في تحقیق التنمیة المستدامة.

قد یتفق الجمیع على أن عدم المساواة بین الجنسین حقیقة مرة واجھھا العالم عبر التاریخ، إال أنھا ال تزال موجودة حوالینا بشكل ال یخفى على العیان، وھي

تحدد مصیرنا بشكل عمیق وتقرر استدامة سبل وطبیعة عیشنا. إنھ الصراع األزلي في البحث عن السالم، في ظل التقلبات االقتصادیة التي ال تنتھي، وتغیر

أنماط الطقس والمناخ، والسالمة العاطفیة والعقلیة، والعالقات األسریة (بأي شكل كانت)، ومدى انخراطنا من عدمھ، وحتى الطریق التي نخلد بھا ذكرى سلفنا

— كل ھذه األمور وغیرھا تعتبر مصیریة، لیس فقط بشأن التحدیات التي تواجھ الكوكب، بل وأیًضا في ما یتعلق باستدامة مجتمعاتنا المحلیة.

ویمكن تعریف التنمیة المستدامة في أیامنا ھذه على أنھا خلیط یجمع بین عوامل الحیاة المتنوعة وطرق معیشتنا. فلنمضي إذا لحفظ الموارد الطبیعیة الھامة كما

اقترح بیان األمم المتحدة لعام 1987، ولنبذل مجھودات أكبر من ذلك بكثیر. أما إذا كانت التنمیة المستدامة مفھومة على نحو یتجاوز ذلك لیواكب القیم العلیا

التي یرسخھا الیوم العالمي للبیئة، فإن وصفھا على ھذا األساس فقط یعد أمًرا مھًما، ونخلص من التجارب الماضیة إلى أن القیام بذلك ال یرقى بالضرورة إلى

مقام البرامج والمشاریع الموجھة لخلق تغییرات إیجابیة.

لقد استنبطنا من خبرات السنین وما أنجز من تقییمات ما یلي: للمضي قدًما، سیتطلب إنجاح كل ھذه الرؤى المختلفة، الالزمة لخلق تنمیة مستدامة معاصرة

متعددة األبعاد بالرغم من الصعوبات المطروحة، مشاركة شاملة وانخراطا من المجتمع المدني. عالوة على ذلك، سیتیح الدعم المقدم لجمیع القطاعات

والمستویات اإلداریة فرص حقیقیة إلنجاز مخططات المجتمعات المحلیة، ودراسة مبادراتھا وتنفیذھا، وإدارة المشاریع التنمویة التي تعزز سبل العیش.
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إن مشاركة وانخراط المجتمع المدني ھي أسمى تجلیات االستدامة، ألن اندماجھم بشكل واسع سیضفي تنوعا ویغني وجھات النظر الضروریة لرسم خارطة

استدامة تراعي جمیع األنماط والخصوصیات. قضیة مساھمة المستفیدین وتحكمھم في المخطط التنموي بأنفسھم ھي في الواقع الضمان الوحید بأنھم سیضعون

الخالفات السیاقیة المتأصلة والمتباینة جانبا من أجل تحقیق التنمیة المالئمة والمناسبة.

ومجمل القول، إن الیوم العالمي للبیئة یعكس عزیمة المجتمع المدني ورغبتھ في رسم مساره التنموي، وعلى ھذا النحو یمكن لجمیع مجاالت الحیاة أن تزدھر

بفضل االكتشافات الذاتیة التي سیتم تحقیقھا.

مشتل األشجار المثمرة الذي تشرف علیھ تعاونیة نساء تخرخورت بجھة مراكش – المغرب (مؤسسة األطلس الكبیر، 2021).

الدكتور یوسف بن میر، متطوع سابق في ھیئة السالم، رئیس مؤسسة األطلس الكبیر حالیا.
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