


مخدوعون/ات يف المنزل الحاّر  
قاوموا/ن الحلول الزائفة للتغرّّي املناخي
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] ترجمة فرح البابا
ير زهراء ديراين[ تدقيق وتحر

أهالً بكم/ّن من جديد!

خــال الســنوات االثنتــي عــرة بعــد إصــدار النســخة الثانيــة مــن “مخدوعــون/ات يف املنــزل الحــاّر “، ا ملامرســات 
والسياســات للتعامــل مــع التغــّر املناخــي وّســعت وعّمقــت الحلــول الزائفــة بطــرق صادمــة ومثــرة للقلــق. نــرى 

الحاجــة امللّحــة للتعامــل مــع جــذور أســباب الظلــم املناخــي والبيئــي عــر مواجهــة أربعــة قــرون مــن االســتعامر 
ــع  ــوم والتوّس ــة الي ــة املتطرّف ــة النيوليرالي ــة ملواجه ــض، باإلضاف ــوي املســتمّر والتفــوق األبي ــايل/ القمــع األب االمري
ــّر  ــة للتغ ــول الزائف ــوم الحل ــف تق ــاّر “ كي ــزل الح ــون/ات يف املن ــن “مخدوع ــومل. يره ــي املع ــاميل الصناع الرأس

املناخــي بتوســيع وتعزيــز هــذه البُنــى.  
      

عــر عقديــن عــى األقــّل، تــورّط العديــد مّنــا يف حــرٍب رسديــٍة عــن التغــّر املناخــي مــع الــركات الكرى. السياســات 
والرامــج املناخيــة مقّنعــة داخــل رسديــة لهــا تأثــر حقيقــي وعنيــف عــى الكوكــب. ونظــراً ألّن الحلــول الزائفــة 
ــراع التاريخــي واملســتمر هــو رصاع  ــإّن هــذا ال ــة للتغــّر املناخــي، ف هــي جــزء ال يتجــزّأ مــن األســباب الجذري
ــول  ــب أداة ملقاومــة الحل ــة. نأمــل أن يكــون هــذا الكتيّ ــوٍل حقيقي ــذ حل ــا مــن تنفي ــاٍل يشــّكل حاجــزاً مينعن أجي

الزائفــة التــي متنعنــا مــن تحقيــق تغيــر هــادٍف وعــادٍل ودائــم.

ــار  ــي تســتطيعوا/ن اختي ــراءة كّل قســم عــى حــدة ل ــح ق ــت األقســام بشــكٍل يتي ــب، كُتبَ الســتخدام هــذا الكتيّ
ــٍض، وميكــن إيجادهــا يف قامئــة  ــامت بخــّط عري ــراز بعــض الكل ــا بإب ــراءة. قمن ــذي يناســبكم/ّن يف الق ــب ال الرتتي
املصطلحــات يف نهايــة النــّص. يتضّمــن موقعنــا الئحــة أطــول باملصطلحــات مــع عنــارص إضافيــة وتعريفــات أطــول. 

ــاع عــى املوقــع ملزيــد مــن املعلومــات والرتجــامت والتحديثــات. ابقوا/يــن عــى اطّ
نشــّجع القــرّاء، النشــطاء، املعلّمــن/ات وحلفــاء الحاملــن/ات عــى توزيــع وطباعــة التقريــر… فليســحب الجميــع 

رؤوســهم/ّن مــن الرمــال!

فريق تحرير وتصميم النسخة الثالثة من التقرير

نيسان 2021

 فريق التحرير
لوسيا أموريللي

ديالن غيبسون
)Indigenous Environmental Network( تامرا غيلبرتسون، الشبكة البيئية للسكان األصليين

فريق التصميم
 )Mutual Aid Disaster Relief( دايفيد لي نيشيزاكي، اإلغاثة المتبادلة المعونة من الكوارث

 )Mutual Aid Disaster Relief( تايلر نورمان، اإلغاثة المتبادلة المعونة من الكوارث

الرسومات
 )Beehive Design Collective( مجموعة بيهايف للتصميم

أوريون كاميرو 

أنوشري شوكابا

أتري داي 

نيكول ديباربر

زيف فيشلين

)Jakarundi Graphics( جاكاروندي للتصميم

مات هيفت 

بليز جوزيف

كيا الل 

ميغ ليميور

دايفيد لي نيشيزاكي

تايلر نورمان

شا ميرييري أونغيلونجيل 

آندي سينغر

أوشوشي سيام

كايتلين تاغيباو 

https://climatefalsesolutions.org
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11 المقّدمة المقّدمة 
))MOVEMENT GENERATION: JUSTICE AND ECOLOGYMOVEMENT GENERATION: JUSTICE AND ECOLOGY PROJECT PROJECT( غوبال دايانيني، جيل الحركة: مشروع البيئة والعدالة )غوبال دايانيني، جيل الحركة: مشروع البيئة والعدالة

))INDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORKINDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORK( توم غولدتوث، العمل المناخي للسكان األصليين )توم غولدتوث، العمل المناخي للسكان األصليين

))INDIGENOUS CLIMATE ACTION NETWINDIGENOUS CLIMATE ACTION NETWORKORK( ميلينا البوكان-ماسيمو، العمل المناخي للسكان األصليين )ميلينا البوكان-ماسيمو، العمل المناخي للسكان األصليين

))JUST TRANSITION ALLIANCEJUST TRANSITION ALLIANCE( أناندا لي تان، تحالف االنتقال العادل )أناندا لي تان، تحالف االنتقال العادل

77 تسعير الكربون تسعير الكربون 
ديالن غيبسونديالن غيبسون

 ) )INDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORKINDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORK( تامرا غيلبرتسون، الشبكة البيئية للسكان األصليين )تامرا غيلبرتسون، الشبكة البيئية للسكان األصليين

))BIOFUELWATCHBIOFUELWATCH( غاري هيوز، مرصد الوقود الحيوي )غاري هيوز، مرصد الوقود الحيوي

1313 الحلول المستمّدة من الطبيعة   الحلول المستمّدة من الطبيعة   
 ) )INDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORKINDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORK( تامرا غيلبرتسون، الشبكة البيئية للسكان األصليين )تامرا غيلبرتسون، الشبكة البيئية للسكان األصليين

ال فيا كامبيسينا ال فيا كامبيسينا 

))BIOFUELWATCHBIOFUELWATCH( راشيل سمولكير، مرصد الوقود الحيوي )راشيل سمولكير، مرصد الوقود الحيوي

1919 الطاقة الحيوية الطاقة الحيوية 
))BIOFUELWATCHBIOFUELWATCH( راشيل سمولكير، مرصد الوقود الحيوي )راشيل سمولكير، مرصد الوقود الحيوي

2323 الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي 
راندي بوكالنديكراندي بوكالنديك

ماري وايلدفايرماري وايلدفاير

2626 الهيدروجين الهيدروجين 
))ENERGY JUSTICE NETWORKENERGY JUSTICE NETWORK( مايك إيوال، شبكة عدالة الطاقة )مايك إيوال، شبكة عدالة الطاقة

2727 تحويل غاز المكّبات إلى طاقة تحويل غاز المكّبات إلى طاقة 
))ENERGY JUSTICE NETWORKENERGY JUSTICE NETWORK( مايك إيوال، شبكة عدالة الطاقة )مايك إيوال، شبكة عدالة الطاقة

2929 حرق النفايات )تحويل النفايات إلى طاقة( حرق النفايات )تحويل النفايات إلى طاقة( 
))ENERGY JUSTICE NETWORKENERGY JUSTICE NETWORK(  مايك إيوال، شبكة عدالة الطاقة  )مايك إيوال، شبكة عدالة الطاقة

))JUST TRANSITION ALLIANCEJUST TRANSITION ALLIANCE( أناندا لي تان، تحالف االنتقال العادل )أناندا لي تان، تحالف االنتقال العادل

))GLOBAL ALLIANCE FOR INCINERATOR ALTERNATIVESGLOBAL ALLIANCE FOR INCINERATOR ALTERNATIVES( نيا تانغري، التحالف العالمي لبدائل المحارق )نيا تانغري، التحالف العالمي لبدائل المحارق

3333 الطاقة النووية الطاقة النووية 
))NUCLEAR INFORMATION AND RESOURCE SERVICENUCLEAR INFORMATION AND RESOURCE SERVICE( تيم جادسون، خدمة المعلومات والموارد النووية )تيم جادسون، خدمة المعلومات والموارد النووية

3737 الطاقة المتجّددة الطاقة المتجّددة 
ماري وايلدفايرماري وايلدفاير

4141 الطاقة الكهرومائية الطاقة الكهرومائية 
))NORTH AMERICAN MEGADAM RESISTANCE ALLIANCENORTH AMERICAN MEGADAM RESISTANCE ALLIANCE( ميغ شيهان، تحالف أميركا الشمالية لمقاومة السدود الضخمة )ميغ شيهان، تحالف أميركا الشمالية لمقاومة السدود الضخمة

))NORTH AMERICAN MEGADAM RESISTANCE ALLIANCENORTH AMERICAN MEGADAM RESISTANCE ALLIANCE( آني ويلسون، تحالف أميركا الشمالية لمقاومة السدود الضخمة )آني ويلسون، تحالف أميركا الشمالية لمقاومة السدود الضخمة

4545 الهندسة الجيولوجية الهندسة الجيولوجية 
))ETC GROUPETC GROUP( غوبال دايانيني، مجموعة )غوبال دايانيني، مجموعة

))CLIMATE JUSTICE ALLIANCECLIMATE JUSTICE ALLIANCE( سينتيا ميلون، تحالف العدالة المناخية )سينتيا ميلون، تحالف العدالة المناخية

5050 التقاط الكربون التقاط الكربون 
))INDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORKINDIGENOUS ENVIRONMENTAL NETWORK( تامرا غيلبرتسون، الشبكة البيئية للسكان األصليين )تامرا غيلبرتسون، الشبكة البيئية للسكان األصليين

))BIOFUELWATCHBIOFUELWATCH( راشيل سمولكير، مرصد الوقود الحيوي )راشيل سمولكير، مرصد الوقود الحيوي

5353 حلول حقيقية للعدالة المناخية حلول حقيقية للعدالة المناخية 
))ENGINEERING SOCIAL JUSTICE AND PEACEENGINEERING SOCIAL JUSTICE AND PEACE( شيهال آريف، هندسة العدالة االجتماعية والسالم )شيهال آريف، هندسة العدالة االجتماعية والسالم

))MOVEMENT GENERATION: JUSTICE AND ECOLOGY PROJECTMOVEMENT GENERATION: JUSTICE AND ECOLOGY PROJECT( غوبال دايانيني، جيل الحركة: مشروع البيئة والعدالة )غوبال دايانيني، جيل الحركة: مشروع البيئة والعدالة

))JUST TRANSITION ALLIANCEJUST TRANSITION ALLIANCE( أناندا لي تان، تحالف االنتقال العادل )أناندا لي تان، تحالف االنتقال العادل

6363 مالحظات ختامية مالحظات ختامية 

6969 قائمة المصطلحات قائمة المصطلحات 

7676 مصادر الصور مصادر الصور 



علــى الخطــوط األماميــة للتغييــر. بالتحديــد، هــؤالء الّذين/اللواتــي تهتــدي جهودهــم/ّن 
بمبــادئ ورؤيــة مشــتركة الســتعادة عاقاتنــا بــاألرض ومــع بعضنــا، والحتضــان عاقــات تنّمــي 

رؤيــة غيــر اســتعمارية لاحتــرام والتبــادل والتكافــل والتضامــن بيــن كّل الجماعــات، كمــا مــع 
ــم الحــّي واألرض األّم. ســائر العال

وفــي اآلن نفســه الّــذي تصبــح فيــه العدالــة المناخيــة صوتــاً موّحــداً لحاجــات الفئــات األكثــر 
هشاشــًة، نشــهد تصاعــداً فــي نكــران الواقــع المناخــي، وازديــاد النخــب السياســية التســلطية، 

ــة البيضــاء حــول  ــة التفّوقي والحكومــات األبوي
ــراً نحــو رأســمالية  ــاً خطي ــرى انزالق ــم. ون العال
بــا قانــون، حيــث خصخصــت أيديولوجيــة 
الحــرّة )النيوليبراليــة( كّل جوانــب  الســوق 
حيواتنــا والطبيعــة وقامــت بتفتيتهــا، إلــى 
ــى يتســّنى  ــة حتّ ــق الديمقراطي ــا تخن حــّد أنّه
ــا  ــرّف كم ــم أن تتص ــة واألم ــركات العالمي للش
يحلــو لهــا دون أّي مراقبــة أو محاســبة شــعبية 
ــي ال  ــا الت ــة وأرباحه ــر األخاقي لممارســاتها غي

ــود. ــرف أّي قي تع

كمــا أنّنــا نــرى ميــاً ينــذر بالخطــر نحــو 
قطاعــات  بعــض  فــي  اليــأس”  “سياســة  
الحــركات المناخيــة، بحيــث أّن الرأســمالية 

ــة  ــة الطبيع ــر، وأمَول ــرة النظ ــون قصي ــض للكرب ــة تخفي ــة بنزع ــة، المقترن ــة   الكارثي االنتهازي
ــر  وصعــود اإليمــان باليوتوبيــا التكنولوجيــة، تقــوم بنشــر مخطّطــات زائفــة للتعامــل مــع التغيّ
المناخــي تبغــى الربــح. حتـّـى اتّفاقيــة باريــس الرمزيــة التــي تبّنتهــا األمــم المتّحــدة عــام 2015، 
فقــد أســهمت علــى نحــٍو واســع بتمكيــن وتعزيــز حشــٍد مــن احتيــاالت الشــركات التكنولوجيــة، 
وآليــات ألســواق الكربــون، وضرائــَب علــى الكربــون طُرَحــت زوراً بوصفهــا حلــوالً فــي الســنوات 

ــة. الماضي

ورأينــا أيضــاً فيضــاً مــن التمويــل الرأســمالي-الخيري مــع أمثــال بيــل غايتــس وجيــف بيــزوس 
ــاٍم  ــر المناخــي. وبســبب رواج متن ــة التّغي ــارات لمجابه ــدوا بالملي ــن تعّه ــون ماســك الذي وإيل
ــح  ــة كمن ــدات المالي ــذه التعّه ــن ه ــزٌء م ــص ج ــاج، ُخصِّ ــاف واإلدم ــة واإلنص ــج التعددي لبرام
للـ”اإلنصــاف العرقــي”. إاّل أّن نظــرًة عــن كثــب تُظهــر أّن حّصــة األســد مــن هــذه االســتثمارات 
المناخيــة تعــود إلــى كادٍر مــن نخبــة مــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة )والتــي لديهــا بالفعــل 
مليــارات الــدوالرات( مــن أجــل ترويــج مخطّطــات مناخيــة لشــركاٍت كبــرى، غالبــاً علــى حســاب 
الســّكان األصلييــن والجماعــات المتواجــدة علــى الخطــوط األماميــة.2 مــن يتحّكــم بالرأســمالية 

المناخيــة العالميــة يتحّكــم أيضــاً باالقتصــاد األخضــر.3 

ومنــذ اإلصــدار األخيــر لهــذا الكتيّــب، رأينــا ازديــاداً هائاً في 
ــن  ــر المناخــي. مقاومــة الســّكان األصليي ــة التغيّ النشــاطية بقضي
للمشــاريع الصناعيــة المدّمــرة، مــن إيقــاف أنابيــب الغــاز والنفــط 
إلــى منــع الســدود الضخمــة، آخــذة باالزديــاد حــول العالم. حشــد 
ــع  ــم، والمزارعــون لمن الشــباب تحــرّكاٍت ضــّد تقاعــس حكوماته
ــوم  ــة. الي ــي تصــّب فــي مصلحــة الشــركات الملّوث السياســات الت
أكثــر مــن أّي وقــت مضــى، أصبــح محــور الحــركات المناخيــة ســرديّة العدالــة المناخيــة بحيــث ال 
تمييــز بيــن الحــرب العالميــة التــي يشــّنها جشــع الشــركات علــى التنــّوع البيئــّي والحــروب علــى 

الثقافــات، واألكــوان، والمجتمعــات وأجســاد الشــعوب المقموعــة حــول العالــم.

ــى  ــز عل ــٍز يركّ ــى لغ ــة إل ــة المناخي ــزل األزم ــة ال يخت ــة المناخي ــن منظــار العدال ــل م إطــار العم
تعــداد الكربــون. تنظــر القواعــد الشــعبية والحــركات التــي تقودهــا الجماعــات حــول العالــم إلــى 
مــا بعــد االقتصــاد: إلــى اســتغال األرض والعمــل والمنظومــات الحياتيــة واســتنزافها؛ إلــى تــآكل 
ــا - مــن  ــاً إلــى طــرح حلــوٍل حقيقيــة حولن ــة، التاريــخ والــروح. كمــا تســعى يوميّ البــذور، والترب
المعرفــة التقليديــة للســكّان األصلييــن، الســيادة الغذائيــة، وإلغــاء تســليع األرض والرعايــة الصّحية 
والســكن؛ وصــوالً إلــى إســقاط وإلغــاء المجّمــع الصناعــّي العســكرّي الــذي يســعى الســتخراج مــا 
تبّقــى مــن الوقــود االحفــوري  مــن األرض األّم.1 مــن االنتقــال العــادل والديمقراطيــة فــي الطاقــة 
حيــث تقــّوي حياتنــا الطاقــُة الديمقراطيــة وغيــر المركزيــة والخاليــُة مــن الســموم والكربــون، إلــى 
العدالــة التحّوليــة حيــث نســتجيب للعنــف والصدمــات بالتعاطــف والمعافــاة، وليــس بالتعامــل 

كالشــرطة عبــر العقــاب والســجون.

انبثقــت العدالــة المناخيــة مــن نضــاالت القواعــد الشــعبية العالميــة مــن أجــل العدالــة البيئيــة 
والمتجــّذرة عنــد الســّكان األصلييــن، والجماعــات الســوداء، والاتينيــة، واآلســيوية، وســاكني 
الجــزر المحيطيــة، والمهاجــرة والفقيــرة، ومــن قيــادة النســاء واألشــخاص غيــر ثنائيّــي/ات النــوع 
االجتماعــي )الجنــدر(، أي أّول األشــخاص وأكثرهــم/ّن  تأثّــراً علــى نحــٍو مباشــٍر بالعواصــف 
والفيضانــات، وحرائــق الغابــات والجفــاف، ومــن ذوبــان الجليــد فــي المناطــق القطبيــة. كمــا أّن 
هــذه الجماعــات هــي نفســها التــي اضطــرّت لتحّمــل تبعــات التلــّوث، والفقــر، وعنــف الشــرطة 
وتجريــم المدافعيــن عــن األرض والســماء والتــي تســبّب بهــا االقتصــاد االســتعماري االســتئصالي 
ــادة  ــول قي ــة ح ــة المناخي ــور العدال ــه، تتمح ــاًء علي ــة. بن ــى المناخي ــذه الفوض ــود ه ــذي يق ال
الشــعوب ذوي المعرفــة الطويلــة والقديمــة بشــؤون األنظمــة الطبيعيــة االيكولوجيــة لــأرض فــي 
أماكــن عيشــهم، وتــدرُك أّن هــذه المعرفــة التقليديــة للســّكان األصلييــن واإللمــام بالبيئــة المحلّيــة 
هــي فــي صلــب تصــّور اســتراتيجية طويلــة األمــد للتعامــل مــع الصدمــات واألوبئــة والمصائــب 

ــا فــي المســتقبل.  التــي تنتظرن

ــن  ــرارات ضم ــذ الق ــر وأخ ــل المباش ــم، والعم ــل التنظي ــى جع ــة عل ــة المناخي ــّدد العدال وتش
ــهم/ّن  ــم/ّن أنفس ــة، وه ــي األزم ــة ف ــوط األمامي ــى الخط ــم/ّن عل ــن ه ــد م ــات بي الجماع

في العقد 
الماضي،

تشّدد العدالة المناخية 
على جعل التنظيم، والعمل 
المباشر وأخذ القرارات 
ضمن الجماعات بيد من 
هم/ّن على الخطوط 
األمامية في األزمة، وهم/ّن 
أنفسهم/ّن على  الخطوط 
األمامية للتغيير.

12 المقّدمة
المقّدمة

#id.alw0ksouexp7
#id.alw0ksouexp7
#id.qotk1y8ep14d
#id.9vs7spn036bl


لدينا فقط أرٌض أمٌّ واحدة 
أٌب واحدة وسماٌء 

ــتثمر  ــة وأن نس ــة المناخي ــارات للعدال ــل المس ــاً أفض ــق مع ــا أن نخل إذا أردن
بهــا مــن أجــل مســتقبل الحيــاة كلّهــا، فعلينــا أن نحّصــن أنفســنا تحضيــراً لمواجهــة هــذه 
ــس  ــاج تكري ــث نحت ــة حي ــن األمكن ــاه ع ــتّت االنتب ــي تش ــرة الت ــة والخطي ــود الزائف الوع
وقتنــا ومواردنــا وطاقتنــا - االنتقــال مــن اقتصــادات عالميــة اســتخراجية إلــى اقتصــادات 
محلّيــة حيّــة متجــّذرة فــي قيــم مشــتركة قائمــة علــى التبــادل، العنايــة، الكرامــة، التكافــل، 
ــة فــي  ــادئ مقّدســة وخّاقــة وقوانيــن طبيعي ــرام ســامة األرض. وهــي مب التضامــن واحت

األرض األم والســماء األب.

كــي تتاقــى هــذه المســارات مــع القــوس األطــول للعدالــة، نحــن بحاجــة لترميــم عاقاتنــا 
مــع أشــكال الحيــاة كلّهــا ومــع بعضنــا البعــض عبــر مختلــف الثقافــات واألجيــال - بــدءاً 
بالشــعوب واألنظمــة البيئيــة التــي تلّقــت الضــرر األكبــر تاريخيــاً. وبقيامنــا بذلــك، علينــا 
أيضــاً أن نحــّول عاقاتنــا بطريقــة تحــول دون الســماح بوقــوع هــذه األضــرار علــى اإلطــاق 

فــي المســتقبل. 

تناغمــاً مــع نبــوءات الســّكان األصلييــن، نشــهد علــى صحــوٍة لطبيعتنــا البشــرية الحقيقيــة 
ــرام هــذه  ــّد مــن احت ــن. ال ب ــر األصليي ــن وغي تجــوب كّاً مــن جماعــات الســكان األصليي
العاقــة الوطيــدة بيــن البشــر واألرض مــن أجــل الحيــاة بأكملهــا واألجيــال القادمــة. األرض 
ــتغاله  ــن اس ــورداً يمك ــت م ــي ليس ــا، فه ــن حمايته ــّد م ــاة وال ب ــدر الحي ــي مص األّم ه
واســتنزافه وتســليعه بوصفــه  “رأســماالً طبيعيــاً” أو  “خدمــًة لنظــاٍم بيئــّي” أو   “حــاّلً قائماً 
علــى الطبيعــة.” نحــّث ســائر البشــرية علــى جمــع قلوبنــا وعقولنــا وأرواحنــا وأجســادنا 
ــي  ــة والمؤّسســات وعاقــات القــّوة الت ــة واالقتصادي ــل البُنــى االجتماعي ــا ألجــل تحوي مًع

ــم حرماننــا وقمعنــا واســتغالنا. تدعِّ

بينمــا تقلّبــون هــذه الصفحــات، ســتدخلون مــا يشــبه  “صندوق بانــدورا” مكّونــاً من حلــوٍل زائفة 
للتغيّــر المناخــي مصّممــة أساســاً للربــح مــن األزمــة المناخيــة العالميــة. يمكــن تصنيــف معظــم 
هــذه الحلــول بوصفهــا إصاحــاٍت تقنيــٍة غيــر مثبَتــة، وتقنيــات انبعــاٍث ســلبي، وآليــات تســعيٍر 
للكربــون، ومنتجــات عــاج وهمــّي أو مشــاريع طاقــة متطرّفــة. جميعهــا تزعــم أنّهــا تعالــج األزمة 
المناخيــة فيمــا تتجاهــل الدوافــع الفعليــة التــي أوصلتنــا إلــى هــذه الفوضــى فــي المقــام األّول: 
ــة  ــة، وحصــار الشــركات لأراضــي، وتعري ــا ال نهاي ــى م ــّو إل اقتصــادات الجشــع واالدخــار، والنم

التّنــوع الحيــوي واســتغال الحيــاة.

وفيمــا تبــدو بعــض هــذه الطروحــات المســتقبلية خّاقــة ورؤيويــة )مثــل المــرآة فــي الفضــاء 
لعكــس أشــعة الشــمس(، إاّل أنّهــا حقــاً علــى خــاف ذلــك تمامــاً. بغــّض النظــر عّمــا تبديــه مــن 
ســحٍر، لكــّن هــذه المخطّطــات هــي، فــي الواقــع، فكــرة مخاِدعــة عــن قــدرة اإلبــداع التكنولوجّي 
علــى تقديــم  “حــّل” للقيــود المتأّصلــة لكوكــب زائــل. كمــا تعكــس نقصــاً عميقــاً بالمخيّلــة، أي 
ــاة  ــع دورات الحي ــلمية” م ــة س ــن  “عاق ــه ضم ــش في ــا العي ــم يمكنن ــل عال ــى تخيّ ــدرة عل الق

الطبيعيــة التــي نعتمــد عليهــا.

المشــترك بيــن هــذه الحلــول الزائفــة كلّهــا، عــدا عــن انعــدام اختبــار واثبــات فعاليّتهــا أو أمنهــا، 
ــة: إيمــان أعمــى  ــا مذاهــب استكشــاف وغــزو عنصري ــم حّددته ــة للعال ــا عــن رؤي هــو انبثاقه
ــليع  ــة؛ تس ــة للخصخص ــات ايديولوجي ــركات؛ ممارس ــا الش ــرّة وتكنولوجي ــوق الح ــات الس بسياس
الطبيعــة واســتغالها )فــرض أســعاٍر علــى الســماء، والغابــات، والميــاه، والمحيطــات والتربــات من 
أجــل خلــق أســواق مشــتّقة جديــدة تزيــد مــن حــّدة الامســاواة وتســّرع تدميــر األرض. تفتــرض 
ثقافــة الجشــع الســائدة والمتغطرســة أّن براعــة الكســب الفــردي يمكــن أن تحــّل محــل تعقيــد 
النظــم الطبيعيــة لــأرض التــي حافظــت علــى الحيــوات كلّهــا فــي تــوازن وانســجاٍم لفتــرة طويلــة.

  
فــي رؤيــة للعالــم كهــذه، نســتخدم اآلالت لنصنــع معنــًى مــن الحيــاة، حيــث ُشــيّئَت األرض األّم 
مثلمــا جــرى تشــييء أجســاد النســاء وعوملــت كأنّهــا آلــة مصنوعــة مــن أجــزاء يمكــن اســتبدالها 
ــووي هــو مجــرّد رمــز أو شــيفرة يمكــن  ــث الحمــض الن ــا أو هندســتها؛ وحي أو إعــادة تصميمه
ــب  ــرى العالــم كمركّ تعديلــه أو محــوه؛ وحيــث أجســادنا محــرّكات والطعــام وقــوداً. وأيــن ال يُ
ــا  ــة أشــياء يجــب التاعــب به ــل كمجموع ــة، ب ــة ومتكاتف ــات مقّدســة وجميل مكــّون مــن عاق
وتحويلهــا إلــى نقــود. فــي هــذه الرؤيــا للعالــم، الممارســات الجشــعة للشــركات والجهــات غيــر 
الحكوميــة، واالدخــار، النهــب والملكيــة الخاّصــة تتفــّوق علــى قيــم العنايــة والرضــى والتعاطــف، 

والمســؤولية المشــتركة.
 indigenousclimateaction.com :)Indigenous Climate Action( ا ا العمل املناخي للسكّان األصليني

ienearth.org :)Indigenous Environmental Network( الشبكة البيئية للسكان األصليني
jtalliance.org :)Just Transition Alliance( تحالف االنتقال العادل

movementgeneration.org :)Movement Generation( جيل الحركة
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اإلصالحات التقنية من قبل
 الرشكات عىل الصعيد الصناعي

تحليل اختزايل، تركيز عىل املكّونات الفردية

وجود ثروة متمركزة محمّية من تكاليف 
التكّيف والتخفيف

مدعومة من المنح المالية العالمية 
والوطنية والحوافز السياسية

محكومة من تركّز قّوة نخبوية وأبوية

يصّب يف مصلحة الوالية الرأساملية لألسواق العاملية التي تتحكّم 
بها الرشكات العاملية

نة من أنظمة ومامرسات موّحدة ومسلّعة  مكوَّ
وأحاديّة الثقافة 

مدموجة بنامذج استعامرية للنمّو الالمتناهي واالستيالء واالستغالل

مقاربات غير مجّربة وغير مثبتة، مختومة 
من قبل الحكومات المتواطئة مع الشركات

المعارف التقليدية للشعوب 
األصلية وإشرافها

وعي متكامل لألنظمة يسعى
 ملعالجة األسباب الجذرية

يهدف لتعزيز القدرة 
املحلية واالستقالل الذايت

مدعوم باملوارد املحلية والتمويل املرتبطة 
باملعونة املتبادلة واالقتصادات التضامنية

تعود جذوره إىل آالف السنني من املعارف 
البيئية التقليدية واملامرسات املثبتة إقليمياً

استقالل ذاتي أفقي ال مركزي
 وديمقراطي تصاعدي مناسب

يصّب يف مصالح املجتمعات والنظم البيئية، ويتجاوز الحدود 
االستعامرية ويحرتم القيادة املحلية

يعرَّف من خالل التنوع املحيل 
والالمركزي يف التصميم واملامرسة

يتامىش مع أهداف الرتميم
 وإعادة التوزيع وإعادة اإلحياء

الوعي البيئي اإليكولوجيالوعي البيئي اإليكولوجيقصر النظر القائم على السوق قصر النظر القائم على السوق 
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في العقد األخير، انتشرت أنظمة تسعير الكربون
كاالستراتيجية األّولية للتعامل مع األزمة المناخية. إاّل أّن المقاربات التي تضفي قيمة نقدية على غازات 
االحتباس الحراري تحجب حقيقة أّن تسعير الكربون يسمح الستخراج الوقود األحفوري باالستمرار با هوادة 
في سياق االفتراض الزائف أّن قوى السوق ستتسبّب بخفض االنبعاثات لدرجة ملحوظة. يرسم هذا القسم 

الخطوط العريضة لشرح آليات تسعير الكربون ويبرهن لماذا هي حلوٌل زائفة لأزمة المناخية.

 بدأت أسس السياسات المناخية القائمة على السوق مع اتفاقية كيوتو عام 1997. تطلّبت هذه االتفاقية أن
 تتبّنى البلدان المتقّدمة التزاماٍت ملزمًة لتخفيض االنبعاثات، ولكّنها سمحت بتحقيق هذه االلتزامات عبر
 أنظمة التبادل التجارّي لانبعاثات. جرى الترويج ألنظمة الحّد األقصى لالنبعاثات واإلتجار تحت اتفاقية
للشركات السماح  تخطّيه،  يجب  ال  أعلى  مستوى  تحديد  عبر  االنبعاثات  من  للتخفيف  كطريقة   كيوتو 
يمكن واالتجار،  األقصى  الحّد  نظام  في  حكومية.  وصاية  تحت  بينها  ما  في  والتصاريح  الرخص   بتداول 
الممنوحة األذونات  ويودعوا  ويبيعوا  يشتروا  أن  األرباح  لتحقيق  يسعون  الذين  والمستثمرين   للملّوثين 
 مّجاناً أو المباعة في مزاٍد علني على يد الحكومة. يستطيع الملّوثون أن يبثّوا أكثر من المقدار المسموح
 )الحّد األقصى( عبر شراء الرخص من آخرين مشاركين في السوق. جميع أنظمة  الحّد األقصى واإلتجار
 تتضّمن تعويضات الكربون. تتولَّد ائتمانات تعويض الكربون من مشاريع تزعم أنّها تخّفف من االنبعاثات

في مكان آخر عبر القيام بشيء آخر. يشتري الملّوثون تعويضات الكربون لتبرير المزيد من التلّوث.

ال تقــوم برامــج الحــّد األقصــى واإلتجــار والتعويضــات مباشــرَة بتخفيــض االنبعاثــات أو اســتعمال الوقــود 
األحفــوري، بــل تفســح المجــال أمــام الصناعــات لاســتمرار بالتلويــث عبــر الدفــع لشــراء المزيــد مــن 
التصاريــح أو التخفيضــات فــي أمكنــة أخــرى. ينتــج عــن ذلــك انخفــاٌض لانبعاثــات فقــط حيــث يكــون 
هــذا مجديــاً اقتصاديــاً )هــذا إن حصــل االنخفــاض بالمطلــق(، مبقيــاً علــى التلــّوث مســتمراً فــي المناطق 
التــي يســكنها بشــكل غيــر متناســب جماعــات الملّونيــن والفقــراء. كمــا أّن أســواق الكربــون هــي أيضــاً 
عرضــة لــدورات االزدهــار والكســاد. واســتمرار انخفــاض األســعار يتســبّب بتحفيــزات اقتصاديــة متدنيّــة 
ــات الحــد األقصــى واإلتجــار والتعويضــات  ــات. تســّمي الحكوم ــف االنبعاث ــن عــن تخفي ــح الملّوثي تكب
ــة، وتكــون  ــة المنظّم ــة للبنــى الحكومي ــال”، فيمــا ال تخضــع األســواق الطوعي المنظَّمــة “أســواَق االمتث
ــاظ   ــات الحف ــح ومنظّم ــى الرب ــة تبغ ــركات خاّص ــن ش ــواق م ــذه األس ــّون ه ــة. تتك ــر مضبوط غي
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]علــى الطبيعــة[ لبيــع  ائتمانــات التعويضــات ]الكربونيــة[ للمســتهلكين والملّوثيــن والخطــوط الجّويــة 
والشــركات.

غالبــاَ مــا تكــون تعويضــات الكربــون اســتغالية وتقيّــد ســيادة األرض وحقــوق الشــعوب األصليــة باإلضافــة 
إلــى وصــول الســّكان الســود وغيرهــم مــن الملّونيــن وذوي الدخــل المنخفــض إلــى األراضــي. 1 تعويضــات 
الكربــون قــد تتضّمــن مشــاريع كهرومائيــة ضخمــة، ومصانــع كتــل حيويــة، ومناجــم اســتخاص الميثــان، 
ــزة هضــم  ــات،” وأجه ــا يســّمى بـــ”إدارة الغاب ــة، وم ــاءة اســتخدام الطاق ــل وكف ــود البدي ومشــاريع الوق
ــات  ــن التعويض ــا م ــة وغيره ــات الحرجي ــل التعويض ــا. تمثّ ــد غيره ــة، والعدي ــة الحيواني ــان الزراعي الميث
البّريــة إشــكالية خاّصــة كونهــا تتعامــل مــع تخفيضــات االنبعاثــات مــن الوقــود األحفــوري وكأنّهــا موازيــة 
ــن  ــم م ــات، بالرغ ــل إدارة الغاب ــي مث ــتخدام األراض ــات اس ــن  ممارس ــة م ــات النابع ــات االنبعاث لتخفيض
الفهــم العلمــي بــأّن الفــوارق جوهريــة بيــن كربــون الوقــود األحفــوري وكربــون األرض، وبالتالــي ال يجــب 

معاملتهمــا باألســلوب عينــه.2 

ــر معقــول  ــاه تســعى بشــكل غي ــى قياســات حســابية مشــتّتة لانتب ــاًء عل كمــا تظهــر مشــاكل أخــرى بن
ــض. 3, 4 ــج التعوي ــن لتحــدث دون برنام ــم تك ــة ول ــت أّن التخفيضــات ســتكون دائم لتثب

تعويضــات الغابــات ال تعنــي أّن تتوقـّـف صناعــة األخشــاب أو أن تتوقـّـف المجتمعــات عــن قطــع األشــجار. 
فمثــاً، فــي نظــام الحــّد األقصــى واإلتجــار فــي واليــة كاليفورنيــا، غالبــاً مــا توقَّــع العقــود الممتــّدة لـــ99 
ــات” مــا يعنــي حصــراً انخفاضــاً فــي قطــع األشــجار. باإلضافــة، بقــي ســعر  ســنة مــن أجــل “إدارة الغاب
الكربــون نفســه متدنّيــاً لدرجــة عــدم قدرتــه علــى التنافــس مــع الســلع العاليــة المخاطــر إلزالــة الغابــات 
مثــل الصويــا، والنخــل، والخشــب والوقــود األحفــوري. ولطالمــا اســتهدف سماســرة الكربــون فــي الســوق 
الطوعــّي، وعلــى نحــٍو متزايــٍد، القيــادات الحكوميــة للســّكان األصلييــن للحصــول علــى حــّق الوصــول إلــى 

الكربــون علــى أراضيهــم/ّن.

عــام 2007، أصــدرت اتّفاقيــة األمــم المتّحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيّــر المناخــي والبنــك الدولــي المخطـّـَط 
االســتعمارّي المثيــر للجــدل للحــّد مــن االنبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا أو مــا يُعــرَف 

 .)REDD )Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation بـــ 

78 تسعير الكربونتسعير الكربون



ــظ  ــه يشــمل حف ــم بأن ــذي يُزع ــح اســمه +REDD وال ــط ليصب ــام 2010، جــرى توســيع هــذا المخطّ ع
الغابــات و”اإلدارة المســتدامة للغابــات” و “تعزيــز مخــزون الكربــون فــي الغابــات.” يقــّدم أّي مشــروع 
ــتهدف  ــا يس ــاً م ــي، وغالب ــوب العالم ــي الجن ــات ف ــة للجماع ــز االقتصادي ــوداً بالحواف ــن +REDD وع م
مجتمعــات الســّكان األصلييــن ذوي الغابــات الســليمة، لتبــادل إدارة الغابــات وبيــع االئتمانــات للملوثيــن 
لقــاء الكربــون المزعــوم أنـّـه مخــزٌّن فــي الغابــات. تميــل مثــل هــذه المشــاريع إلــى أن يصاحبهــا االّدعــاء 
ــَح  ــات الســليمة، وأّن من ــى الغاب ــة الموضوعــة عل ــي القيمــة االقتصادي ــات هــو نتيجــة تدنّ أّن زوال الغاب
أمــوال الحفــاظ لبلــدان الغابــات فــي الجنــوب سيســاعد علــى حمايتهــا بينمــا يدعــم التنميــة االقتصاديــة. 
ــن أن  ــّذروا/ن م ــا ح ــراض، كم ــذا االفت ــات ه ــات الغاب ــة وجماع ــعوب األصلي ــن الش ــد م ــّدى العدي تح
تســعير للغابــات قــد شــّجع فــي الواقــع علــى المزيــد مــن  اســتيالء تّجــار الكربــون والشــركات الكبيــرة 

والحكومــات علــى األراضــي. 5 

عمليــاً، تميــل مشــاريع +REDD إلــى اتبــاع اســتراتيجية “فــرّق تســد”. غالبًــا مــا تجــد المجتمعــات نفســها 
خاضعــًة لقيــوٍد جديــدٍة علــى أنشــطتها المعيشــية، وألعبــاء حســابية جديــدة، واســتياءات علــى األراضــي 
وللتجريــم. هــذا فــي حيــن أّن األمــوال الموعــودة غالبــاّ مــا تكــون غيــر متوفــرّة، والتوتــرّات واالنقســامات 
الداخليــة فــي تزايــد. قليلــة جــّداً هــي الجماعــات التــي اُعلَمــت بــأّن الهــدف مــن العقــد الــذي وقّعــت 
عليــه هــو تلفيــق حقــوِق تلــّوٍث لمصلحــة الصناعــات البعيــدة وقطاعــات األعمــال، ومــن ثــمَّ إبطــال أّي 

جهــوٍد مــن أجــل التراضــي.

ــر المناخــي هــي ضريبــة الكربــون، أو الرســوم المفروضــة  مــن السياســات األخــرى للتخفيــف مــن التغيّ
علــى الملّوثيــن لانبعاثــات التــي ينتجونهــا. تاريخيــاً، لــم تــردع ضرائــب الكربــون الصناعــات مــن 
التلويــث، بحيــث يمكــن للشــركات تخفيــف التكاليــف بســهولة عــن طريــق نقلهــا إلــى المســتهلكين/ات، 
ــد  ــي، والضغــط مــن أجــل المزي ــات، والتهــرّب الضريب ــراق النقاب وخفــض أجــور العّمال/العامــات، واخت

ــال ال الحصــر.6  ــى ســبيل المث ــة عل ــة القضائي ــات أو الحصان مــن اإلعان

ــح  ــي تمن ــون الت ــة الكرب ــع ضريب ــّمى  “Nested-REDD+” م ــا يس ــراً بم ــٌد مؤّخ ــاٌم متزاي ــاك اهتم هن
 REDD +.7 ــاريع ــي مش ــتثمار ف ــًة لاس ــاٍت ضريبي ــة خصوم ــات الملّوث الصناع

 
ــة”  ــاح الموزّع ــون واألرب ــوم الكرب ــل  “رس ــة مث أنظم

أو “الحــّد األقصــى واالســتثمار” هــي مخطّطــات 
ــوال  ــي اســتخدام األم ــون تّدع ــب الكرب لضرائ

المدفوعــة مــن الشــركات لتوفيــر اإليــرادات 
لجهــود التخفيــف مــن التغيّــر المناخــي 
لمســتهلكي/ات  المــال  إلعــادة  أو 
ــذه  ــرا ه ــدا وسويس ــتخدم كن ــة. تس الطاق
المتّحــدة،  الواليــات  فــي  المخطّطــات. 
وجماعــات  الفقــراء  تحميــل  جــرى 
الملّونيــن/ات ضرائــَب الكربــون مــع وعــود 

والحصــول  للضغــط  كوســيلة  باإليــرادات 

 يجب اإلجماع
 على حقيقة مخّططات

 تسعير الكربون: تمّددات
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 قمعّي عنصرّي أبوّي
.رأسمالّي

علــى الدعــم لضريبــة الكربــون. فــي حيــن أّن هــذه األنظمــة قــد تبــدو جّذابــة، إال أنّهــا إلهــاٌء آخــٌر عــن 
التخلّــص مــن الوقــود األحفــوري، نظــراً العتمــاد اإليــرادات الضريبيــة علــى التلــّوث المســتمّر، ومــن ثــّم 
ــات   ــة ضــد عملي ــا تناضــل الشــعوب األصلي ــة لوقــف االســتخراج مــن المصــدر. وبينم ــر مجدي ــي غي فه
التكســير الهيدروليكــي وخطــوط األنابيــب، وفيمــا تكافــح الجماعــات اآلســيوية والســوداء والاتينيــة الربــَو 
والتفاوتــات الصّحيــة األخــرى الموجــودة بالقــرب مــن مصافــي البتــرول، تخلــق رســوم الكربــون واألربــاح 
ــٍة  ــٍة مالي ــَة تبعي ــق آلي ــون تخل ــة الكرب ــة، ألّن ضريب ــة والبيئي ــة المناخي ــركات العدال ــي ح ــاماٍت ف إنقس
تعتمــد علــى المزيــد مــن التلــّوث مــع المطالبــة بدفــع تعويضــات لجماعــاٍت معيّنــة أو مشــاريع أخــرى. 
يمكــن أن تكــون المدفوعــات علــى شــكل “منافــع” لتمويــل الشــركات الخاّصــة علــى حســاب الجماعــات، 

ــة. ــول الخاطئ ــن الحل ــد م ــل المزي ــة، لتموي وبالنتيج

ــتخراجية  ــات االس ــدأت الصناع ــام 2013، ب ــي ع ــلة حوال ــون الفاش ــواق الكرب ــز أس ــة لتعزي ــي محاول ف
والمنظّمــات االمرّوجــة لتجــارة الكربــون بالعمــل علــى إعــادة بنــاء عاماتهــا التجاريــة. فــي نفــس الوقــت 
ــب، و  ــون، والضرائ ــات الكرب ــون، وتعويض ــارة الكرب ــن تج ــركات بي ــات والش ــت الحكوم ــاً، جمع تقريب
REDD + وغيرهــا مــن التجــارة القائمــة علــى الحفــظ تحــت مصطلــح مشــترك هــو تســعير الكربــون، 
ــاق باريــس عــام  ــخ اتّف ــذ فــي إطــار عالمــي. رّس ــد التنفي ــات المختلفــة قي ــط المخطّط فــي طمــوٍح لرب
2015 هــذا الهــدف بتحديــد آليــاٍت للبلــدان لكــي تحتــرم التزامــات خفــض االنبعاثــات عبــر ربــط أنظمــة 

ــون. ــة، وغيرهــا مــن مناهــج تســعير الكرب ــون اإلقليمي ــداول الكرب ت

ــادة  ــذه الم ــن ه ــدة. وتتضّم ــي المعاه ــون ف ــعير الكرب ــادة تس ــي م ــس ه ــة باري ــن اتّفاقي ــادة 6 م الم
آليتيــن رئيســيتين  لتجــارة التلــّوث. المــاّدة 6.2 هــي “المقاربــات التعاونيــة” وتســمح لأطــراف بالتجــارة 
مباشــرًة دون اســتخدام آليــة دوليــة. يمكــن اســتخدام المــاّدة 6.2 فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا األدوات 
ــاٍم  ــة بنظ ــات )ETS( مرتبط ــار باالنبعاث ــي لاتج ــاد األوروب ــط االتح ــل  مخطّ ــة مث ــة أو اإلقليمي الوطني
مماثــل مــن أجــل إنشــاء ســوق كربــوٍن عابــٍر للحــدود. يمكــن أيضــاً اســتخدام األنظمــة الوطنيــة والثنائيــة 
ــة بشــأن  ــدة اإلطاري ــم المتّح ــة األم ــل خــارج نطــاق إتفاقي ــي تعم ــون والت ــان الكرب ــى ائتم ــة عل القائم
ــر المناخــّي بموجــب المــادة 6.2. علــى ســبيل المثــال، يمكــن تنفيــذ أنشــطة التخفيــف مــن آثــار  التغيّ
التغيّــر المناخــي فــي بلــٍد مــا، ويمكــن نقــل الحــّد مــن االنبعاثــات إلــى بلــٍد آخــر، مــن خــال احتســاب 

 ITMO ثــّم تُحتَســب الـ .)ITMO( ًالكربــون فــي مــا يســّمى  نتائــج التخفيــف المحولــة دوليــا
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ضمــن هــدف خفــض االنبعاثــات فــي بلــٍد مــا، وهــو مــا يُعــرَف بـــ “المســاهمة المحــددة وطنيــاً” 
)NDC(. ستشــمل التخفيضــات معظــم الحلــول الخاطئــة التــي يناقشــها هــذا التقريــر.

تاريخيــاً، أكبــر آليــة عالميــة لتعويــض الكربــون هــي  آليــة التنميــة النظيفــة )CDM( التــي جــرى 
إنشــاؤها ضمــن اتّفاقيــة كيوتــو. المــاّدة 6.4 هــي البنــد االحتياطــّي الــذي مــن المقــرر فيــه تحويــل 
ــث  ــس، بحي ــة باري ــي اتّفاقي ــتدامة )SDM( ف ــة المس ــة التنمي ــى  آلي ــة إل ــة النظيف ــة التنمي آلي
ــى  ــرف )NDCs(. يبق ــاً للط ــّددة وطني ــاهمات المح ــي المس ــرى ف ــرّة أخ ــات م ــب التعويض تُحتَس
ــة  ــج آ لي ــف ســيعمل برنام ــة، وكي ــة الحالي ــة النظيف ــة التنمي ــادات آلي ــا ســيحّل باعتم الســؤال عّم
ــر، مــن  ــة هــذا التقري ــك. فــي وقــت كتاب ــاً لذل ــة المســتدامة )SDM(، ومــن ســيكون مؤّه التنمي

ــز مناســبة” للقطــاع الخــاّص.8  ــم حواف ــت “تقدي ــرى تضّمن الواضــح أّن دعــوة الشــركات الكب

ــذا  ــمل ه ــن أن يش ــوق. يمك ــى الس ــة عل ــر قائم ــات غي ــى مقارب ــاّدة 6.8 عل ــتند الم ــراً، تس أخي
القســم جهــوداً مراوغــة للحفــاظ علــى الطبيعــة مثــل  مدفوعــات الخدمــات البيئيــة )PES( التــي 
تســتبدل نظامــاً بيئيــاً ثمينــاً بمشــروع “حمايــة” فــي مــكان آخــر. غالبــاً مــا تدعــم هــذه المشــاريع 
ــة  ــة أو بيئي ــاريع اجتماعي ــذ مش ــة تنفي ــب الدول ــا تطل ــوري عندم ــود األحف ــات الوق ــَع صناع توّس
عبــر  الترخيــص االجتماعــي للعمــل )SLO( أو مــن خــال متطلبــات التصريــح البيئــي. فــي هــذه 
المشــاريع، يمكــن تدميــر منطقــة بأكملهــا عــن طريــق االســتخراجية تحــت عنــوان التنميــة طالمــا أّن 

ــول المســتمّدة مــن الطبيعــة(. ــذ فــي مــكاٍن آخر)انظــر/ي الحل بعــض المشــاريع تُنفَّ

مــع اســتمرار التفــاوض علــى هندســة تجــارة االنبعاثــات فــي اتّفاقيــة باريــس، شــهد العالــم، بحلــول 
نهايــة عــام 2019، وللمــرّة األولــى، حلــوَل األســواق الطوعيــة محــل أســواق االمتثــال. ازدادت 
الشــركات الكبــرى التــي اّدعــت الحيــاد الكربونــي فــي األســواق الطوعيــة المزدهــرة وغيــر المنظّمــة. 
 )TC Energy( وتــي ســي انيرجــي )Microsoft( مــن شــركات الطيــران الكبــرى إلــى مايكروســوفت

ــع تكــرارات تســعير  ــة وجمي ــات والتعويضــات األرضي ــازون )Amazon(، اندفعــت تعويضــات الغاب وام
ــك   ــي ذل ــا ف ــة- بم ــبوهة والمضلّل ــات المش ــوم، المصطلح ــدة. الي ــدوٍد جدي ــى ح ــرى إل ــون األخ الكرب
أهــداف االنبعاثــات الصفريــة الصافيــة، و الحيــاد الكربونــّي، و اإليجــاب الكربونــّي، و الســلب الكربونــّي، 
والحلــول المســتمّدة مــن الطبيعــة والتقــاط الكربــون- تشــغل خطابــات السياســات والشــركات علــى حدٍّ 
ســواء)انظر/ي الحلــول المســتمّدة مــن الطبيعــة والتقــاط الكربــون( . ، فــي حيــن يظهــر أّن  االنبعاثــات 
الصفريــة الصافيــة تنطــوي علــى حالــة انعــدام إنتــاج أّي انبعاثــات كربونيــة، مــا يعنــي ببســاطة أّن أّي 
شــركة أو حكومــة أو كيــان آخــر يمكنهــا طــرح إجمالــي انبعاثاتهــا الحاليــة علــى جــدول بيانــات ليســاوي 
“صفــراً” مــع بضعــة ضربــاٍت علــى لوحــة المفاتيــح وبعــض تعويضــات الكربــون. لكــّن االنبعاثــات تبقــى 

موجــودة.

بشــكل خطيــر، حصــل تبــّدل مســتجّد ال مــن أجــل تحويــل الكربــون إلــى نقــٍد كســلعة بيئيــة خدماتيــة 
ــز الموجــة  ــا. وهكــذا، تركّ ــى مســتوى مســاٍو للتكنولوجي ــل أيضــاً لوضــع الطبيعــة عل ــدة فقــط، ب جدي
الجديــدة للهندســة الجيولوجيــة المناخيــة علــى “إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون” والتــي تشــمل تقنيــات 
ــه )انظــر/ي  ــه / عزل ــون وتخزين ــواء المباشــر و التقــاط  الكرب ــاط اله ــل  التق ــة مث ــة الفعالي ــر مثبت غي
الهندســة الجيولوجيــة والتقــاط الكربــون(. لتحقيــق  أهــداف انبعاثــات صفريــة صافيــة، باإلضافــة إلــى 
التقــاط الكربــون، يمتــد التركيــز علــى إزالــة الكربــون إلــى مــا يســمى NBS، والــذي أصبــح المصطلــح 
الجديــد ل كربــون قطــاع األراضــي. تظهــر آليــات جديــدة لتــداول االنبعاثــات مــن شــأنها أن توفـّـر منصــة 
للتســويق التجــاري للتعويضــات الحاليــة القائمــة علــى الغابــات، وتوســيع تعويضــات الكربــون القائمــة 
علــى قطــاع األراضــي إلــى التربــة والزراعــة وغــاز المــزارع الصناعيــة )انظــر/ي الحلــول المســتمّدة مــن 

الطبيعــة(.
   

بينمــا تظــّل االنبعاثــات المتراكمــة وآثارهــا علــى النظــام البيئــي ال يتطــرّق إليهــا مؤيّــدو تســعير 
الكربــون، يقتــرن التركيــز الجديــد علــى إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون و NBS مــع اســتمرار التعويضــات 
ــا تغيــرت األشــياء  ــى، كلّم ــزال شــائعة جــداً. وبهــذا المعن ــي ال ت ــات والت ــى الغاب ــة القائمــة عل التقليدي
كلّمــا بقيــت علــى حالهــا، مــا يبيّــن كيــف أّن إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون، “الحلــول المناخيــة 
الطبيعيــة”، و االنبعاثــات الصفريــة الصافيــة و NBS تســتند إلــى ذات اإللهــاء الضمنــّي عــن االســتخراج. 
وفيمــا تســعى الحكومــات والشــركات والمنظّمــات غيــر الحكوميــة إلــى تطويــر ســوق كربــوٍن عالمــي 
عبــر ربــط األســواق الوطنيــة ودون الوطنيــة فــي المــاّدة 6، يجــب االعتــراف واإلقــرار بحقيقــة 
مخطّطــات تســعير الكربــون: امتــدادات ظالمــة واســتعمارية لنظــاٍم رأســمالٍي قمعــّي وعنصــرّي 
ــود  ــتخراج الوق ــان اس ــل ضم ــن أج ــي م ــرقة األراض ــر س ــن وتبري ــع الراه ــز الوض ــل لتعزي ــوّي يعم وأب
ــة. ــة العالمي ــوب النخب ــلء جي ــدف م ــات به ــن الغاب ــاب م ــتخراج األخش ــن األرض، واس ــوري م  األحف
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الطبيعة من  المستمّدة  الطبيعةالحلول  من  المستمّدة  الحلول 
 لطالمــا كانــت تعويضــات الكربــون في الغابــات حّاً زائفــاً  مفضاً

 يديــم اســتخدام الوقــود األحفــوري، كمــا أّن الزراعــة والتربــة تدخــان علــى نحــٍو متزايــد فــي مخطّطات 
التعويــض. إّن التعويضــات النابعــة مــن الزراعــة والغابــات هــي أســاس مــا يُعــرَف بـــ الحلول المســتمّدة 
مــن الطبيعــة )انظــر/ي تســعير الكربــون(. مــع التوجيــه السياســي الحالــي لزيــادة أســواق الكربــون 
الطوعيــة للشــركات والحكومــات مــن أجــل تحقيــق مــا يســّمى “ صافــي االنبعاثــات الصفريــة”، فــإّن 
التعويضــات القائمــة علــى األراضــي مــن الغابــات والزراعــة تحتــّل مركــز الصــدارة. ال شــّك أّن االنبعاثات 
ر بحوالــي ربــع انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري  مــن الزراعــة الصناعيــة  والحرَجيــة هائلــة، وتقــدَّ
ــّوع البيولوجــي  ــة ســبل العيــش والتن ــات وكذلــك حماي ــة للحــّد مــن االنبعاث ــاك إمكاني ــة.1 هن العالمي
عبــر تغييــر طريقــة زراعــة الغــذاء والعيــش مــع الغابــات. لقــد حظــي تغييــر عاقاتنــا بــاألرض بالكثيــر 
مــن االهتمــام مؤخــرّاً، ولكــن لســوء الحــظ، يوجــد العديــد مــن الحلــول الخاطئــة والزائفــة التــي قــد 
ــا ال تخــدم ســوى ترســيخ الممارســات غيــر  ــن أنّه ــا، عنــد النظــر عــن كثــب، يتبيّ تبــدو لطيفــة. إاّل أنّه

المســتدامة والظالمــة.

ــة،  ــات والترب ــع األرض والغاب ــا م ــة تعاملن ــر طريق ــيوفرّها تغيي ــول س ــرة أّن الحل ــة فك ــٌة للغاي جّذاب
ــة  ــة القائل ــية للحّج ــة األساس ــّن الفرضي لك
بــأّن التربــة واألشــجار يمكــن أن تخــزّن، 
ــود  ــوَن مــن الوق ــا حــدود، الكرب ــا وب دائًم
األحفــوري المســتخَرج هــي فرضية فاســدة. 
الكربــون أساســّي للكائنات الحيــة وللتركيب 
المعدنــي لكوكبنــا. يــدور الكربــون بيــن 
الجــوي  والغــاف  والتربــة  المحيطــات 
ــه  ــف مع ــد تتكيّ ــل األم ــوازٍن طوي ــن ت ضم
فــي  الموجــود  الكربــون  لكــّن  الحيــاة. 
الوقــود األحفــوري يُحَفــظ فــي رواســب 
جوفيــة منفصلــة عــن المحيــط الحيــوي… 
إلــى حيــن اســتخراجه وحرقــه. عنــد إطاقــه 
فــي المحيــط الحيــوي، يتعّكــر تــوازن دورة 
الوقــود  امتصــاص  يمكــن  ال  الكربــون. 
األحفــورّي المحتــرق إلــى مــا ال نهايــة. 
ــة  ــرة الخاطئ ــذه الفك ــإّن ه ــك، ف ــع ذل وم
هــي األســاس الــذي تقــوم عليــه تعويضــات 
التربــة والغابــات والزراعــة والمحافظــة، 
والعديــد مــن الحلــول الخاطئــة األخــرى 

ــي. ــاع األراض لقط

الغابات
ــات  ــاب ومنتج ــات األخش ــت صناع عمل
زائفــٍة  أســاطير  نشــر  علــى  الغابــات 
انصبّــت علــى نقــل أفــكاٍر عــن الغابــات 
والمنــاخ تدعــم هدفهــا المتمثّل بتوســيع 
قطــع األشــجار المربــح واســتبدال مــزارع 
ــة.  ــات الطبيعي ــة بالغاب األشــجار الصناعي
الصناعــات  تســعى  شــيء،  كّل  قبــل 
جاهــدًة لخلــق الحيــرة واإلربــاك مــن 
الغابــات  بيــن  التمييــز  عرقلــة  أجــل 
الطبيعيــة ومــزارع األشــجار - الزراعــة 
األحاديــة الصناعيــة التــي تُــزرع فــي 

صفــوٍف باســتخدام مــواد كيميائيــة مختلفــة للحصــاد القصيــر)5-20 عامــاً( ولزيــادة محاصيــل األخشــاب 
إلــى أقصــى حــد. لكــّن هــذه المــزارع تعجــز عــن توفيــر مســكٍن للتنــوع البيولوجــي، وتقتلــع الغابــات 
الطبيعيــة وتضــّر بالشــعوب األصليــة والمجتمعــات التــي تعتمــد علــى الغابــات الصّحيــة والمتنّوعــة مــن 

ــم. ــل بقائه أج

لتعزيــز دعــم قطــع األشــجار ومــزارع األشــجار الصناعيــة، تّدعــي هــذه الصناعــة أّن األشــجار األصغــر ســّناً 
أفضــل فــي  عــزل الكربــون مقارنــًة باألشــجار األكبــر ســّناً، مــا يدعــم الممارســة البغيضــة المتمثّلــة فــي 
ــدورة بهــا. ومــع  ــرة ال ــر قيمــًة لأخشــاب( واســتبدال مــزارع األشــجار  قصي قطــع األشــجار األقدم)األكث
ذلــك، فــإّن غابــات النمــو األقــدم تخــزّن المزيــد مــن الكربــون فــي دورة الكربــون النشــطة فــي األخشــاب 
والتربــة أكثــر مــن مــزارع األشــجار. تّدعــي الشــركات أّن الغابــات “تحتــاج” إلــى التخفيــف للحفــاظ علــى 
صّحتهــا - ومــع ذلــك فــإّن ممارســات قطــع األشــجار تُلحــق الضــرر بالتربــة واألشــجار وتتســبب باآلفــات 
ــات أو القضــاء عليهــا  ــة الســيطرة علــى حرائــق الغاب والممرِضــات. باســتثمار المخــاوف، تزعــم بإمكاني
عــن طريــق تقليــم األشــجار وقطعهــا. ولكــّن االضطرابــات فــي قطــع األشــجار تخلــق فــي الواقــع ظروفــاً 
مواتيــة لحرائــق الغابــات. تّدعــي الصناعــات أنـّـه يجــب دعــم اســتخدام الخشــب فــي البنــاء أو للمنتجــات 
الخشــبية المســتدامة األخــرى بوصفــه “عــزالً للكربــون”، تمامــاً مثلمــا يُدَعــم حــرق األخشــاب بوصفــه 
“طاقــة متجــّددة” )انظــر/ي الطاقــة الحيويــة(، حتــى أّن البعــض يــرّوج اآلن الســتخدام الخشــب مــن أجــل 

إنتــاج “غــاٍز طبيعــّي متجــّدد”.

ــون،  ــد مــن الكرب ــا ســتحتجز المزي ــاً يزعمــون أنّه ــة وراثي ــر أشــجار معّدل ــى تطوي ــون عل يعمــل الباحث
ــائٍل، أو  ــود س ــى وق ــا إل ــا وتحويله ــي تكريره ــهل ف ــون أس ــة، وتك ــة الحيوي ــن الكتل ــد م ــتوفّر المزي س
ــع األثــر الناجــم  ــر المناخــي والمــزارع الصناعيــة. ببســاطة، ال يمكــن توقّ مائمــًة لتحّمــل ظــروف التغيّ
ــل  ــماُت التعدي ــّوث س ــن أن تل ــي، ويمك ــاري والصناع ــتهاك التج ــجار لاس عــن تغييــر جينــات األش
األشــجار  تُجــرَّب  البيولوجــي.  والتنــّوع  اإليكولوجيــة  بالنظــم  وتضــّر  الطبيعيــة  الغابــات  الوراثــّي 
ــم  ــل. تزع ــدة والبرازي ــات المتح ــك الوالي ــي ذل ــا ف ــم، بم ــي العال ــن ف ــّدة أماك ــي ع ــاً ف ــة وراثي المعّدل
الشــركات أنّهــا تســتطيع زراعــة أشــجار المــزارع علــى نحٍوأســرع،  وعــزِل المزيــد مــن الكربــون. 
ــر  ــل الكثي ــزال نجه ــزارع. ال ن ــذه الم ــي ه ــاكل ف ــن المش ــد م ــاك العدي ــاه، هن ــرنا أع ــا أش ــن كم ولك
ــاء ــم بق ــي تدع ــة الت ــم البيئي ــّم النظ ــد أه ــي أح ــّي ف ــل الوراث ــة التعدي ــتخدام تقني ــر اس ــن مخاط  ع

 الكوكب اليوم.
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ــر المناخــي  إّن خلــق طلبــات جديــدة واســعة النطــاق علــى األخشــاب تحــت ســتار توفيــر حلــوٍل للتغيّ
ــادة الطلــب علــى المنتجــات الخشــبية  هــو هــدف الصناعــات التــي تســتفيد مــن قطــع األشــجار. وزي
يعاكــُس تمامــاً هــدَف الحــّد مــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا، وبالتالــي التخفيــف مــن التغيّــر المناخــي. 
عــاوة علــى ذلــك، تّدعــي الصناعــة القــدرة علــى اســتخدام “ معاييــر االعتمــاد” لضمــان حصــاد األخشــاب 
ــر  ــب نفســه غي ــا يكــون حجــم الطل ــة. عندم ــة البتّ ــر كافي ــر غي بشــكٍل مســتدام، ولكــّن هــذه المعايي
مســتدام، ال يمكــن  لمعاييــر االعتمــاد تحقيــق االســتدامة. تتضــاءل الغابــات بوتيــرٍة متســارعة فــي ظــّل 
قطــع األشــجار المفــرط، والطلــب علــى األراضــي )خاّصــة بالنســبة للمواشــي( وتأثيــرات التغيّــر المناخــي، 
وانتشــار اآلفــات ومســبّبات األمراض]الممرِضــات[. تتطلــب حمايــة الغابــات الطبيعيــة واســتعادتها 

معالجــة األســباب الجذريــة إلزالــة الغابــات، وليــس إدخــال طلبــات جديــدة وكبيــرة علــى الخشــب.

 الزراعة، األرض والتربة
حتـّـى اليــوم، يقــّدم الســّكان األصليــون وصغــار المزارعيــن/ات وغيرهــم مــن المزارعيــن/ات المعتمديــن/

ــم،  ــر مــن ٪70 مــن ســّكان العال ــة )ومعظمهــم مــن النســاء( الغــذاَء ألكث ــا الزراعي ات علــى اإليكولوجي
ويســتخدمون/ن أقــّل مــن ٪25 مــن األراضــي الزراعيــة.2 وهكــذا، تمثـّـل اإليكولوجيــا الزراعيــة شــكاً مــن 
ــات القــرن الماضــي،  ــذ ثمانين ــة المدعومــة مــن الشــركات. ولكــن من أشــكال مقاومــة الزراعــة الصناعي
وعلــى نحــٍو متزايــٍد، يقــوم عــدٌد قليــٌل مــن الشــركات متعــّددة الجنســيات بــإدارة نظــام الزراعــة الصناعية 
الرأســمالية، وبالتحّكــم بالبــذور والمــواد الكيميائيــة، وتشــجيع الزراعــة التعاقديــة المنتجــة للديــون. كمــا 
ــن أجــل  ــر المســتدامة م ــة غي ــة الصناعي ــز لممارســات الزراع ــم حواف ــات لتقدي ــى الحكوم ــط عل تضغ

زيــادة أرباحهــا، مــا يــؤّدي إلــى تفاقــم الامســاواة عالميــاً.

ــر  ــت أكث ــة أصبح ــى ألّن الزراع ــت مض ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــن/ات الي ــن المزارعي ــّل م ــدٌد أق ــل ع يعم
تركيــزاً علــى التكنولوجيــا واألتمتــة )automation( مــن النــاس والكوكــب. تقــع الزيــادة فــي السياســات 
المناخيــة للزراعــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي ضمــن إطــار الزراعــة الصناعيــة االســتغالية هــذا 
ــا  ــاالً، بينم ــّل إجم ــة أق ــّل و مدخــات خارجي ــة أق ــة طاق ــا الزراعي ــه. تســتخدم اإليكولوجي ــق مع وتتواف
تشــير التقديــرات إلــى أّن مــا بيــن ٪44 إلــى ٪57 مــن جميــع انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري تأتــي 
مــن السلســلة الغذائيــة الصناعيــة بمــا فــي ذلــك: إزالــة الغابــات واإلنتــاج علــى نطــاق صناعــي كثيــف 

الطاقــة، والمعالجــة والتعبئــة والتجزئــة والنقــل والتبريــد والنفايــات.3

ــحبه”  ــل “س ــون ألج ــواٍض للكرب ــى أح ــة إل ــل الترب ــعى لتحوي ــاٍت تس ــة مقترح ــول الزائف ــمل الحل تش
ــيتطلب تشــجيع  ــرة. س ــن الشــركات الكبي ــة م ــراري المفرط ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــض انبعاث وتعوي
االســتثمار فــي الزراعــة مــن أجــل عــزل المزيــد مــن الكربــون، ال ســيّما مــن المصــادر الخاّصــة، مســاحًة 

يخرس/تخرس املزارعون/ات التقليديون/ات حيواتهم/ّن وسبل عيشهم/ّن تحت مخطّطات تعويض الكربون

أكبــر مــن األرض، وبالنتيجــة، ســيؤّدي إلــى زيــادة مخاطــر  
المزارعيــن/ات  صغــار  مــن  األراضــي  علــى  االســتيالء 
والمجتمعــات التــي تعيــش فــي الغابــات.4 تحــاول الحلــول 
الحقــوق  البــذور عبــر منــح  بتنــّوع  التحّكــم  الكاذبــة 
وبــراءات االختــراع للشــركات العالميــة وغيرهــا مّمــن أّدت 
ممارســاتها غيــر المســؤولة والمميتــة إلــى خفــض التنــّوع 
ــة وتوســيع  ــادة اســتخدام الســموم الزراعي البيولوجــي وزي
ظهــور  إلــى  قــاد  مــا  وكّل  الجيني/الوراثــي،  التاعــب 
ــا،  ــا نعرفه ــاة، كم ــاء الحي ــّم، بق ــن ث األعشــاب الضــارة، وم

ــة. ــة الهاوي ــى حاف عل

ــزل  ــج ع ــة )SMART(، وبرام ــة الذكي ــة المناخي تشــير الزراع
التربــة، والحلــول المســتمّدة مــن الطبيعــة، والمدفوعــات مقابــل 

الخدمــات البيئيــة والعديــد مــن المشــتّقات األخــرى للموضــوع إلى 
ــا تعــّزز عــزل الكربــون  ممارســات زراعيــة وثــروة حيوانيــة يُفتــرض أنّه

ــل مــن االنبعاثــات و/أو تعــّزز التنــّوع البيولوجــي. يمكــن بيــع وترويــج هــذه البرامــج  فــي التربــة وتقلّ
ــة  ــة فــي نظــام ضريب ــا تعويضــات الكربــون فــي نظــام تجــارة الكربــون، أو كإعفــاءاٍت ضريبي علــى أنّه
ثــة بالتلويــث أكثــر. تّدعــي صناعــات البتــرول والفحــم أنّهــا تقلّــل  الكربــون، مــا يســمح للصناعــات الملوِّ

االنبعاثــات عــن طريــق االســتثمار فــي األعمــال التجاريــة الزراعيــة.

مثــاٌل آخــر هــو اســتثمار شــركة رويــال داتــش شــيل )Royal Dutch Shell( فــي وحــدة حلــول مســتمّدة 
ــون.5  ــدة الكرب ــع أرص ــى بي ــة إل ــة، باإلضاف ــة الكربوني ــاء الحيادي ــي واّدع ــراء األراض ــة لش ــن الطبيع م
ــة و”ا  ــة الزراعي ــة،  والحراج ــة العضوي ــة والزراع ــة اإليكولوجي ــة والزراع ــروة الحيواني ــن إدراج الث يمك
ــي  ــة ف ــون تضــع الزراع ــة الكرب ــون. زراع ــة الكرب ــات تعويضــات زراع ــي مخطّط ــة” ف ــات الحضري لغاب
ســوق الكربــون؛ مخصخصــًة ومســلِّعًة وبائعــًة الطبيعــة والبــذور والتربــة واألغذيــة واألعشــاب والهــواء 
ــن. ــع المــال للملّوثي ــى مخططــات صن ــا إل ــة لتحّوله والملّقحــات والمــزارع وأنظمــة المعــارف التقليدي

إّن مقاربــات التعديــل الوراثــي لمعالجــة اآلثــار المناخيــة للزراعــة تملكهــا وتســيطر عليهــا حفنــٌة صغيــرة 
ــز مســتمّر للتحّكــم فــي أنظمتنــا الغذائيــة - متذّرعــًة  مــن الشــركات العماقــة التــي انخرطــت فــي تركّ
بحقــوق الملكيــة الفكريــة للبــذور واألســمدة وجينــات الماشــية والمســتحضرات الصيدالنيــة ومعــّدات 
الزراعــة وأكثــر مــن ذلــك. قُّوَضــت  الممارســات الزراعيــة المتكيّفــة والمراقبــة محلّيــاً والمتنّوعــة 
والمســتدامة للحيــاة، وجــرى التخلّــي عنهــا لمصلحــة اإلنتــاج الصناعــي الواســع لعــدٍد قليــل مــن 
ــت الحلــول الزائفــة لتأثيــرات الزراعــة علــى  المحاصيــل الســلعية الخاضعــة للرقابــة المركزيــة. لقــد ُصممَّ
المنــاخ علــى نحــٍو يحافــظ علــى العمــل المعتــاد لهــذه التكتّــات الزراعيــة العماقــة. تّدعــي الشــركات 
 )glyphosate لــة وراثيــاً والمقاِومــة لمبيــدات األعشــاب )مثــل الغليفوســات أّن أصنــاف المحاصيــل المعدَّ
ــا تتطلّــب حراثــَة أقــّل وتشــغيل اآلالت، وتســبّب  ــل االنبعاثــات ألنّه أو المقاِومــة لآلفــات واألمــراض تقلّ
 ،)Dow( ”و”داو ،)Monsanto/Bayer( ”اضطرابــاً أقــّل فــي التربــة. تقــوم شــركات مثــل “مونســانتو/باير
ــاخ”  ــل “صديقــة للمن ــاف محاصي ــر أصن وب.أ.س.ف )BASF( و”ســينجنتا” )Syngenta( وغيرهــا بتطوي
ــة، ُصّمَمــت هــذه  ــة والجفــاف ودرجــات الحــرارة القصــوى. ولكــن فــي النهاي ــل الملوحــة العالي تتحّم

التطويــرات كلّهــا إلدامــة نمــوذج الزراعــة الصناعيــة الــذي هــو بحــّد ذاتــه أصــل المشــكلة. 

1516 ستمّدة من الطبيعة
الحلول المستمّدة من الطبيعةالحلول الم



مــن  والعديــد  األصليــة  والشــعوب  للفاحيــن/ات  بالنســبة 
الغذائيــة  والســيادة  الزراعيــة  اإليكولوجيــا  توفــر  المجتمعــات، 

ــة.  ــة االجتماعي ــق العدال ــات وتحقي ــن االنبعاث ــّد م ــة للح ــات هائل إمكان
اإليكولوجيــا الزراعيــة والســيادة الغذائيــة هــي رؤى اجتماعيــة وسياســية 
ــٍة واحــدة لتحــّدي منطــق  ــي حرك ــّددة ف ــاٍت متع ــد مجموع ــة توّح وبيئي
ــاع عــن أنظمــة  ــة، والدف ــع الطبيع ــات م ــاء عاق ــاد”، وبن “ العمــل المعت

التحكــم المشــترك وللوصــول إلــى متطلبــات الحيــاة.

تربتنــا  فــإّن  األرض،  فــي  تعمــل  وشــعوباً  فاّحيــن/ات  بصفتنــا 
ــا  ــا. إنّه ــي عوائلن ــراد ف ــة أف ــي بمثاب ــا ه ــا ومحاصيلن ــا وبذورن وحيواناتن

ــن  ــّدث ع ــا نتح ــلعة. عندم ــى س ــا إل ــن تحويله ــا، وال يمك ــبة لن ــة بالنس ثمين
صحــة التربــة، فإنّنــا ال نعنــي فقــط قــدرة التربــة علــى امتصــاص الكربــون، بــل 

أيضــاً النظــام المترابــط الــذي يعطــي الحيــاة: الكائنــات المجهريــة، والفطريــات، والمعــادن، 
ــاس  ــاَة للن ــة الحي ــة الصحي ــح الترب ــة، والمــاء، وضــوء الشــمس. تمن ــة النباتي والمــواّد العضوي
ــا نتحــّدث  ــا. عندم ــن أراضين ــي تشــّكل جــزءاً م ــر البشــرية والت ــة غي ــات الحيّ وأيضــاً للكائن
ــزّأ  ــزٌء ال يتج ــا ج ــيء أنّه ــل كّل ش ــدرك أواّلً وقب ــا ن ــة، فإنّن ــروة الحيواني ــات والث ــن الحيوان ع
مــن أنظمتنــا الزراعيــة البيئيــة. تحافــظ حيواناتنــا علــى األراضــي العشــبية الدائمــة والتنــّوع 
البيولوجــي الحيوانــي والنباتــي، كمــا تســاعد فــي بنــاء صّحــة التربــة. هــذه المســاهمات مهّمة 
ــة  ــن أزم ــة ليســت مســؤولة ع ــينا الفاحي ــة مواش ــا وأنظم ــاخ. حيواناتن ــة المن لمكافحــة أزم
ــاخ، بــل إّن زراعــة المصانــع الكبيــرة وذات المداخيــل العاليــة هــي المســؤولة، ويجــب  المن
ــة البــذور  ــا نتحّمــل مســؤولية رعاي ــب عليهــا. وعندمــا نتحــّدث عــن البــذور، نعلــم أنّن التغلّ
ــن مــن أداء دورهــا فــي شــبكة  ــى تتمّك وحفظهــا واســتخدامها واالتجــار بهــا ومشــاركتها حت

ــذاء. ــي شــبكة الغ ــط األول ف ــار أّن هــذا هــو الراب ــاة، باعتب الحي

بالفعــل، أعطــى/ت الفّاحــون/ات والشــعوب األصليــة اإلنســانيَة 2.1 مليــون صنًفــا مــن 
ــون التجاريــون فقــط علــى 137 نوعــاً مــن  ــز المربُّ 7,000 نــوٍع مــن النباتــات المدّجنــة. يركّ
ــّوع  ــى التن ــز عل ــاج الغــذاء العالمــي.7 التركي ــل ٪86 مــن إنت ــا تمثّ ــل، فقــط 16 منه المحاصي

ــة. ــة المناخي ــة األزم ــي مواجه ــا ف ــي نحتاجه ــة الت ــاء  المرون البيولوجــي ضــروري لبن

الفاّلحــني” “طريقــة  مــن   ملحوظــة 
 )La Via Campesina( 

استخراج األلياف من نبتة fique يف كولومبيا

يحــرق الفحــم الحيــوي الكتلــَة الحيويــة عبــر عمليــة 
تســّمى  االنحــال الحــراري ودفــن الفحــم الغنــّي 
ــي  ــة تأت ــة الحيوي ــّن الكتل ــة. لك ــي الترب ــون ف بالكرب
ــوي ال  ــم الحي ــات الفح ــجار، ومخطّط ــرق األش ــن ح م
تعالــج اآلثــار الناجمــة عــن إزالــة الغابــات أو حصــاد 
األخشــاب أو حرقهــا إلنتــاج الفحــم الحيــوي. كمــا 
أّن دراســات الفحــم الحيــوي ليســت متّســقة: فــي 
ــون  ــن كرب ــوي م ــم الحي ــد الفح ــان يزي ــض األحي بع
التربــة وفــي أوقــاٍت أخــرى يقلّلــه. والســبب هــو 
ــرق.  ــاد والح ــن الحص ــا تتضّم ــادراً م ــابات ن أّن الحس
ــت،  ــر الوق ــر الدراســات عب ــن أن تتغيّ ــة، يمك باإلضاف
مــا يعكــس، علــى األرجــح، الطبيعــة المتغيّــرة للفحــم 

ــة. ــة والبيئ ــه، والترب ــوي نفس الحي

الميثــان مــن المواشــي هــو مصــدٌر رئيســيٌّ النبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري.6  ولمعالجــة انبعاثات 
الميثــان، يُنصــح المزارعــون بإطعــام األبقــار بشــكٍل مختلــف، وتغييــر ممارســات إدارة الســماد، والذبــح 
فــي ســّن مبكــرة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. لكــّن هــذا ال يعالــج المشــكلة الرئيســية: الطلــب علــى 
اللحــوم كبيــر ومتزايــد بســرعة، وســعر اللحــوم رخيــص علــى نحــٍو مصطنــع. باإلضافــة، فــإّن  عمليــات 
تغذيــة الحيوانــات المركّــزة حيــث تُربـّـى المواشــي داخــل هيــاكل محصــورة فــي ظــروف مكتظــة وغيــر 
ــن/ات  ــى المزارعي ــوٍن عل ــأرض ودي ــاكل ل ــي مش ــبّب ف ــا يتس ــعينيات م ــذ التس ــع من ــانية، تتوّس إنس
)انظــر/ي الغــاز الطبيعــي(. تتوفــّر جهــود لتوســيع برامــج تعويــض غــاز الميثــان الموجــودة فــي المــزارع 
الصناعيــة كــي تتضّمــن  عمليــات تغذيــة الحيوانــات المركّــزة وغيرهــا مــن ممارســات الثــروة الحيوانيــة 
فــي مخطّطــات تجــارة الكربــون. يُبــاع التقــاط الميثــان كتعويــض يســمح لشــركات الوقــود األحفــوري 

بالتلويــث أكثــر، بالرغــم مــن أّن الميثــان يُحــرَق كوقــود. 

  biofuelwatch.org.uk :)Biofuelwatch( مرصد الوقود الحيوي
globaljusticeecology.org :)Global Justice Ecology Project(مشروع العدالة االيكولوجية العالمية

  ienearth.org :)Indigenous Environmental Network( الشبكة البيئية للسكان األصليين
co2colonialism.org

viacampesina.org :)La Via Campesina( ”طريقة الفاّلحين“
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ــاج اإلنزيمــات فــي بعــض  ــات إلنت ــر )الســليولوز(، والميكروب ــول، واألشــجار ذات خصائــص الخشــب المتغيّ اإليثان
تقنيــات إنتــاج الوقــود. لطالمــا اّدعــت إحــدى الفــرق أّن وقــود الطحالــب الحيــوّي ســيحّل المشــكلة ويوفـّـر كّميــاٍت 
ــون  ــة. يعمــل الباحث ــر الغذائي ــة غي ــواّد األّولي ــن الم ــاخ م ــق للمن ــف واألخضــر والصدي ــود النظي ــن الوق ــرة م وفي
بجهــد علــى هندســة الطحالــب الدقيقــة وراثيــاً إلنتــاج الوقــود، مــا يتســبّب بتلويــث الطحالــب المعّدلــة وراثيــاً. 
ــى بعــد عقــود مــن المحاولــة، يظــّل وقــود الطحالــب الحيــوّي قائًمــا “فــي األفــق” إلــى األبــد مــع اســتعراض  حتّ
ــول الســحرية  ــأّن بعــض الحل ــال ب ــة اآلم ــؤّدي إاّل إلطال ــي ال ت ــراً والت ــا كثي ــج له ــي جــرى التروي ــات” الت “االختراق
للوقــود الحيــوي ستســمح لنــا بمواصلــة القيــادة والطيــران والتجــارة حــول العالــم بــا هــوادة. وفــي الوقــت نفســه، 

ــر. ــى حــّد كبي ــة الســتخدامنا المفــرط لوســائل النقــل مهّمشــة إل ــول الحقيقي تظــّل الحل

طــّورت صناعــة الطيــران مخطــط تعويــض وتقليــل األثــر الكربونــّي الناتــج عــن الطيــران الدولــّي. والهــدف األساســي 
هــو تمكيــن النمــّو المتســارع والمســتمّر فــي صناعــة الطيــران فيمــا تّدعــي فــي الوقــت ذاتــه خفــض انبعاثــات 
ــة تعويضــات  ــذي تتبعــه هــذه الخطّ ــون” ال ــة الكرب ــاس الحــراري. يشــمل المســار الرئيســي “إلزال غــازات االحتب
ــداً أّن وقــود الطيــران الحيــوّي  ــة )انظــر/ي تســعير الكربــون(. تــدرك الصناعــة جيّ الغابــات وأنــواع الوقــود البديل
الوحيــد القابــل للتطبيــق والمتــاح علــى هــذا النطــاق الهائــل قــد يســتلزم اســتخدام زيــت النخيــل - وهــو محــرّك 

رئيســّي إلزالــة الغابــات.

اآلن، ُربطـَـت صناعــات الوقــود الحيــوّي بصناعــة الغــاز، مروِّجــًة الســتخدام  أجهــزة التحلـّـل الحيــوي إلنتــاج الميثــان 
علــى أنـّـه “غــاٌز طبيعــي متجــّدد” )انظــر/ي الحلــول المســتمّدة مــن الطبيعــة(. وعلــى نحــٍو مشــابه، يرتبــط منتجــو 
ــم  ــن يُزَع ــون )CO2(. وفــي حي ــي أكســيد الكرب ــج ثان ــر ينت ــون، بمــا أّن التخمي ــح التقــاط الكرب ــول بمصال اإليثان
تقليــل االنبعاثــات عــن طريــق التقــاط ثانــي أكســيد الكربــون، فإنـّـه، حقيقــًة،  يُبــاع علــى نطــاٍق واســعٍ الســتخدامه 

ــاط  ــر/ي التق ــط )انظ ــّزز للنف ــتخالص المع ــي االس الكربــون(.ف

الكتلة الحيوية
الحــل الزائــف المتمثّــل بالوقــود الحيــوي كبديــل 
ــا هــو فــي  للوقــود األحفــوري هــو أكثــر إشــكاليًة مّم
ــا  ــرق م ــّددة” لح ــة المتج ــة “الطاق ــي نزع ــود ف موج
يســّمى بـــ “الكتلــة الحيويــة”. اشــتمل هــذا المصطلــح 
علــى كّل شــيٍء مــن القمامــة إلــى األشــجار، ونفايــات 
ــوداء)مطحنة  ــور الس ــاب، والخم ــدم األخش ــاء وه البن
ــل،  ــات المحاصي ــاب، ومخلّف ــامة(، واألعش ــورق الس ال
ومخلّفــات الدواجــن، وأكثــر مــن ذلــك - ولكّنــه عــادًة 
مــا يتضّمــن أيضــاً حــرَق األشــجار فــي محطـّـات توليــد 
الطاقــة أو حــرق األخشــاب، ومصنــع الــورق ومخلّفــات 
المناشــر لتســخين هــذه المطاحــن. كّل هــذه األنــواع 
مــن “الكتلــة الحيويــة” تخلــق التلــّوث أثنــاء االحتــراق 
ويمكــن أن تنافــس أو تفــوق التلــّوث الناتــج عــن 
حــرق الفحــم. تُدَعــم محطـّـات الفحــم الواقعــة تحــت 
الضغــط لتقليــل االنبعاثــات بشــكل كبيــر لحــرق 
ــر  ــك، وتظه ــن ذل ــدالً م ــات ب ــب والكري ــق الخش رقائ
ــات طاقــة الكتلــة الحيويــة المســتقلّة الجديــدة  محطّ
ــاب  ــرق األخش ــر ح ــم. يُعتب ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
أو  للكربــون”  و”محايــًدا  وأخضــر  نظيفــاً  عالميــاً 
“منخفــض الكربــون” بالرغــم مــن إزالــة الغابــات، 

الكتلة الحيوية ليست 
خضراءليست خضراء يحايك تدفق الكتلة الحيوية الطرق االستغالية 

اريخية الستخراج املوارد

الحيوي 
يعــّد قطــاع النقــل - الســيارات الخاّصــة، والســفر الجــوي، والتجــارة العالميــة، ونقــل البضائــع - مصــدراً رئيســياً 
للطلــب علــى الوقــود األحفــوري والنبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، مــن بيــن مشــاكل أخــرى. ولكــن بــدل 
التفكيــر باتّخــاذ تدابيــر جّديــة للحــّد مــن الطلــب علــى الوقــود، تقــوم بالترويــج للحــّل الزائــف المتمثـّـل بالوقــود 
الحيــوي شــبكُة مصالــح، بمــا فيهــا شــركات تصنيــع الســيارات، وشــركات الوقــود األحفــوري، وصناعــة التكنولوجيــا 
الحيويــة والزراعــة الصناعيــة، وبعــض األكاديمييــن المهنييــن. يزعــم هــؤالء أّن الوقــود الحيــوي نظيــف وأخضــر 
ــة  ــن هيمن ــّررة م ــة”، أي متح ــال الطاق ــي مج ــتقلّة ف ــون “مس ــن أن تك ــدان م ــيمّكن البل ــاخ، وس ــق للمن وصدي
البلــدان الغنيــة بالنفــط. حظيــت أســاطير الوقــود الحيــوّي بدعــم قــوّي وإعانــات ســخية وتفويضــات تشــريعية، 

مثــل  معيــار الوقــود المتجــدد فــي الواليــات المتّحــدة والقوانيــن المماثلــة فــي البلــدان األخــرى. 

ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح اإليثانــول مــن الــذرة وقصــب الســّكر، والديــزل الحيــوي وزيــت الصويــا وزيــت النخيــل، 
ــة مباشــرًة  ــا أوجــد صل ــى نطــاٍق واســع، م ــد االســتخدام عل ــوي األخــرى قي ــود الحي ــواع الوق ــن أن ــة م ومجموع
ــة  ــة المطلوب ــاحة األرض الهائل ــبب مس ــود. وبس ــواق الوق ــة وأس ــلع الغذائي ــل الس ــواق محاصي ــن أس ــة بي وكارثي
ــوي  ــود الحي ــل الوق ــاج محاصي ــإّن إنت ــمدة، ف ــا لأس ــى حاجته ــة إل ــوي، باإلضاف ــود الحي ــل للوق ــة محاصي لزراع
ــى مــع تزايــد الطلــب علــى الغــذاء فــي ظــّل الفيــض العالمــي. الســوق المربــح  يتنافــس مــع إنتــاج الغــذاء، حتّ
الجديــد لمحاصيــل الوقــود هــو عامــل أساســي فــي االســتيالء علــى األراضــي - وهــي عمليــة تهجيــر الجماعــات 
والشــعوب األصليــة مــن أراضيهــا - علــى يــد  المســتثمرين المضاربيــن الذيــن يســعون إلــى الربــح مــن مشــاريع 

محاصيــل الوقــود الحيــوي.

“الجيــل  مشــاكل  أّن  عديــدة  ســنوات  خــال  ســمعنا 
عليهــا  القضــاء  يمكــن  الحيــوي  الوقــود  مــن  األول” 
ــود  ــن الوق ــد م ــي” الجدي ــل الثان ــق “الجي ــن طري ع
الحيــوي الســليولوزي والمتقــدم، المصنــوع مــن 
المحاصيــل غيــر الغذائيــة )المخلّفــات الزراعيــة، 
والخشــب، والطحالــب ومــا إلــى ذلــك(. لكــّن 
هــذا الوقــود الحيــوي المحّســن الجديــد 
لــم ينجــح إنتاجــه بــأّي كميــة كبيــرة، 
علــى الرغــم مــن المحــاوالت العديــدة 
والمبالــغ فيهــا والُمكلفــة. مــن المحتمــل 
ــل  ــة مــع تحوي ــات التقني أن تكــون العقب
المــواد الخشــبية )الســليولوز( إلــى وقــود 
يمكــن  ال  أمــراً  التجاريــة  بالمقاييــس 
التغلـّـب عليــه، ولكــن ال يــزال خــّط أنابيــب 
ــب  ــي/ات الضرائ ــن دافع ــّول م ــوال المم األم

ــر. ــث والتطوي ــي البح ــق ف يتدفّ

فــي محــاوالت للتغلّــب علــى بعــض العقبــات 
التقنيــة، لعبــت صناعــة التكنولوجيــا الحيويــة 
دوراً مركزيــاً بحيــث طــّورت محاصيــل معّدلــة 
وراثيــاً مثــل أصنــاف الــذرة األكثــر ماءمــة لتخميــر 
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وبالتالــي انبعاثــات الكربــون الناتجــة عــن هــذا الطلــب الجديــد الضخــم علــى الخشــب. انبعاثــات المداخــن مــن 
حــرق الكتلــة الحيويــة أعلــى حتّــى مــن حــرق الفحــم، لــكلِّ وحــدِة طاقــٍة، ولكــن يجــري تجاهــل ثانــي أكســيد 

ــون هــذا.1 الكرب

يجــري تجاهلهــا بســبب خطــأ حســابّي فــي إرشــادات اتّفاقيــة األمــم المتّحــدة اإلطاريــة بشــأن التغيّــر المناخــي 
)UNFCCC( والتــي فشــلت فــي حســاب  انبعاثــات المداخــن مــن إنتــاج الطاقــة الحيويــة فــي أيِّ مــن قطــاع 
ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــأّن ثان ــة ب ــج القائل ــاً بالحج ــك أيض ــّزز ذل ــد تع ــي. وق ــتخدام األراض ــاع اس ــة أو قط الطاق
المنبعــث عنــد حــرق األشــجار ســيعّوضه ثانــي أكســيد الكربــون المخــزَّن فــي األشــجار المزروعــة حديثــاً. ومــع 
ذلــك، ليــس هنــاك مــا يضمــن نمــّو أشــجاٍر جديــدة، وإن نجحــت فقــد تســتغرق عقــوداً - وهــو وقــت ال يمكننــا 

تحّمــل كلفــة انتظــاره.

ومــع ذلــك، فقــد ظهــرت تجــارة عالميــة ســريعة التوّســع فــي رقائــق الخشــب وكرياتــه خــال العقــد الماضــي. 
تُســتهَدف الغابــات، بمــا فــي ذلــك غابــات النمــّو القديمــة النــادرة فــي أجــزاء مــن الواليــات المتّحــدة وأوروبــا 
وكنــدا إلنتــاج الحبيبــات. فــي المملكــة المتّحــدة، حّولــت أكبــر محطــة للطاقــة دراكــس )DRAX(، بعضــاً مــن 
ــدا  ــي كن ــات ف ــر مــن الغاب ــى حــّد كبي ــتورَد إل ــي تُس ــات الخشــب الت ــى حبيب ــدة مــن الفحــم إل ــا المولَّ طاقته
ومصانــع تصنيــع الحبيبــات فــي جنــوب شــرق الواليــات المتحــدة )قــذرة وصاخبــة( فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
- غالبــاً فــي المجتمعــات المنخفضــة الدخــل. وفــي الوقــت نفســه، تدعــو الوكالــة الدوليــة للطاقــة إلــى توســيع 
ــع أنحــاء  ــج مــع صانعــي السياســات فــي جمي ــر، وتواصــل التروي ــى حــّد كبي هــذا الحــّل الزائــف الســخيف إل
ــة  ــاح والطاق ــة الري ــب طاق ــى جن ــاً إل ــة تســتحّق الدعــم جنب ــة متجــّددة ونظيف ــة كطاق ــة الحيوي ــم للكتل العال

الشمســية.

ــاد  ــاكل المحتملــة باعتم ــّل المش ــا تح ــة أنّه ــات الحرجي ــات المنتج ــوّي وصناع ــود الحي ــة الوق ــي صناع تّدع
ــى إذا  ــر، حتّ ــذه المعايي ــتدامة”. ه ــر االس “معايي
بــَدت جيّــدة علــى الــورق، إاّل أنّهــا تفشــل عالميــاً 
ــه  ــاد نفس ــا أّن االعتم ــة، باألخــّص بم ــي الحماي ف
أصبــح صناعــًة تبغــى الربــح وتفتقــر إلــى التحّقــق 
المســتقّل مــن االمتثــال. فــي النهايــة، ينطبــق 
ــب  ــم الطل ــون حج ــا يك ــليم: عندم ــق الس المنط
نفســه أكبــر مــن القــدرة علــى التلبيــة علــى 
نحــٍو مســتدام، فــا يمكــن لمعيــار االســتدامة أن 

ــتداما. ــه مس يجعل
 

الطاقــة الحيويــة مــع التقــاط 
الكربــون وتخزينــه

كمــا لــو أّن الطلــب علــى الغابــات واألراضــي 
المســتويات  عــن  بعيــداً  بالفعــل  يكــن  لــم 
للطاقــة  الحديــث  الترويــج  فــإّن  المســتدامة، 
ــه  ــون وتخزين ــة مــن خــالل التقــاط الكرب الحيوي
ــول  ــجار للحص ــرق األش ــي أّن ح )BECCS( يّدع
علــى الطاقــة ثــّم التقــاط انبعاثــات الكربــون، 
ــي  ــل ثان ــأنه أن يزي ــن ش ــا، م ــٍة م ــا بطريق وعزله
ــّوي  ــاف الج ــي الغ ــق ف ــون الُمطلَ ــيد الكرب أكس
ــرٍض  ــوط بافت ــدأ هــذا المنطــق المغل بالفعــل. يب
خاطــئ أّن حــرق األشــجار للحصــول علــى الطاقــة 

برعاية المجمع الصناعي البيئي غير الهادف للربح

t

هــو فــي الواقــع محايــد كربونيــاً. بعــد ذلــك، يســتمر باالفتــراض بأنّــه يمكننــا بأمــان وكفــاءة التقــاط انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة عــن االحتــراق ودفنهــا فــي مــكان مــا )انظــر/ي التقــاط الكربــون(. أخيــراً، يقــّرر 
هــذا المنطــق أّن الكربــون الــذي يمتّصــه نمــّو األشــجار الجديــد األمــر )الــذي ال يمكــن افتراضــه أو حصولــه فــي 
الوقــت المناســب( لــن يــؤّدي فقــط إلــى تعويــض انبعاثــات االحتــراق بــل إلــى إزالــة الكربــون اإلضافــي مــن 
الغــاف الجــّوي - أي الســلب الكربونــي. هــذا المنطــق الوهمــّي بالكامــل يفشــل فــي كّل شــيء. وإذا أردنــا أن 
نســير مــع هــذا المنطــق الخاطــئ، فــإّن مســاحة األرض المطلوبــة لتحقيــق للطاقــة الحيويــة مــن خــال التقــاط 
الكربــون وتخزينــه علــى نطــاق واســع ســتكون فلكيــة - كلّيــاً خــارج حــدود الكواكــب. لكــن مــن غيــر المحتمــل 
أن يحــدث أّي مــن ذلــك ألنـّـه فــي العالــم الحقيقــي ال توجــد طاقــة حيويــة منتَجــة مــن خــال التقــاط الكربــون 
ــة  ــون مــن حــرق الكتل ــي أكســيد الكرب ــة، لكــّن التقــاط ثان ــل مــن المشــاريع النموذجي ــرّب القلي ــه. ُج وتخزين
ــه تاريخــه الخــاّص  ــذي ل ــر مــن محطــات الفحم)مــا يســّمى بـ”الفحــم النظيــف” ال ــاً أكث ــل تحّدي ــة يمثّ الحيوي
مــن الفشــل(. يتمثـّـل الخطــر الحقيقــّي للطاقــة الحيويــة المنتَجــة عبــر التقــاط الكربــون وتخزينــه فــي ترويجهــا 
كطريقــٍة محتملــة فــي العالــم الحقيقــي إلزالــة ثانــي أكســيد الكربــون مــن الغــاف الجــّوي. هــذا األمــل الزائــف 

ــة. ــوٍل حقيقي ــذ حل ــا لتنفي ــّس الحاجــة إليه ــي نحــن بأم ــل والقــدرات الت ــود والتموي يقــّوض الجه

ــات  ــج للغاب ــه التروي ــي اآلن عين ــب وف ــى الخش ــل عل ــد الهائ ــب الجدي ــذا الطل ــق ه ــي خل ــر المنطق ــن غي م
ــن  ــدر م ــن ألّي ق ــا أيضــاً! ال يمك ــا وحرقه ــى غاباتن ــاظ عل ــا الحف ــّل. ال يمكنن ــزرع األشــجار كح كتعويضــات ول
غــرس األشــجار عكــس األضــرار الناجمــة عــن  قطــع غابــات قديمــة النمــّو! فــي حيــن أّن األشــجار قــد تكــون 
قابلــة للتجــّدد مــن الناحيــة التقنيــة إاّل أّن النظــم اإليكولوجيــة للغابــات المعّقــدة ليســت كذلــك. تعمــل مصالــح 
ــاخ  ــرة أفضــل للمن ــال أّن األشــجار الصغي ــًة علــى ســبيل المث الصناعــات علــى نســج شــبكٍة مــن الخــداع، مّدعي
ألنهــا تمتــّص المزيــد مــن الكربــون، فــي حيــن أّن األشــجار القديمــة تحتــوي بالفعــل علــى الكربــون وتســتمّر فــي 
امتصــاص المزيــد منــه. تفّضــل هــذه الصناعــات األشــجار الصغيــرة ألنهــا تســعى إلــى إنشــاء المزيــد مــن مــزارع 
األشــجار - المــزارع الصناعيــة األحاديــة لأنــواع غيــر األصليــة غالبــاً، ومعالجتهــا بالمــواّد الكيميائيــة واألســمدة 

لغــرض إنتــاج الخشــب بســرعة وفعاليــة مــن الناحيــة الميكانيكيــة.

ــل  ــاب والِحيَ ــى األخش ــب عل ــادة الطل ــون بزي ــم يطالب ــاخ، فإنّه ــدة للمن ــجار مفي ــة األش ــأّن زراع ــن ب متذّرعي
المحاســبية لغــازات االحتبــاس الحــراري والتــي مــن شــأنها أن تمثّــل اســتخدام المزيــد مــن األخشــاب والمزيــد 
مــن تحويــل األراضــي وإزالــة الغابــات كحــّل لخفــض االنبعاثــات. أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن توســيع أســواق 
األخشــاب يدافعــون عــن اســتخدامه مــن أجــل الطاقــة والبنــاء وكتخزيــن للكربــون فــي مــا يســّمى “ منتجــات 
الخشــب المقطــوع”، كبديــل لاســمنت وبالوعــات للكربــون - حتـّـى عندمــا تُقطـَـع األشــجار المزروعــة فــي أقــّل 
مــن دورات نمّوهــا والتــي تبلــغ مّدتهــا خمــس ســنوات. مــزارع األشــجار أقــرب إلــى حقــول الــذرة منهــا إلــى 
الغابــات. عندمــا يتعلـّـق األمــر بالغابــات، فــإّن إحــدى الجهــات تدعــو إلــى حمايــة الغابــات وتعويضــات الغابــات 
وتقليــل االنبعاثــات الناتجــة عــن إزالتهــا وتدهورهــا )+REDD( وزراعــة األشــجار، بينمــا تدعــو جهــة أخــرى إلــى 
قطــع األشــجار والحــرق والتحبيــب والمــزارع الصناعيــة األحاديــة واألشــجار المعّدلــة وراثيــاً.y القاســم المشــترك 

بيــن الجهتيــن هــو التوّجــه نحــو الحلــول الزائفــة.

 biofuelwatch.org.uk :)Biofuelwatch( مرصد الوقود الحيوي
dogwoodalliance.org/our-work/our-forests-arent-fuel :Dogwood Alliance

 energyjustice.net/biomass :)Energy Justice Network( شبكة عدالة الطاقة
pfpi.net  :)Partnership for Policy Integrity( شراكة نزاهة السياسات
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تصَنــع معظــم المــواد الباســتيكية لاســتهاك لمــرٍّة واحــدة، وتتخلّــل كّل جانــب مــن حياتنــا وتتســبّب بــاألذى 
علــى مــدى قــرون. توجــد  اللدائــن الدقيقــة فــي معظــم إمــدادات ميــاه الصنبــور، فــي جميــع محيطاتنــا، وفــي 
ــا نــأكل ونشــرب مــا يكفــي مــن الباســتيك لصنــع بطاقــة  طعامنــا وأجســامنا. أظهــرت الدراســات الحديثــة أنّن
ــادة  ــن  الراتينج]م ــي تكوي ــات المســتخدمة ف ــى الهيدروكربون ــة إل ــه كّل أســبوع!5 باإلضاف ــا نتناول ائتمــان مّم
صمغيــة[، يحتــوي الباســتيك علــى العديــد مــن المعــادن الثقيلــة  والفثــاالت المعروفــة بأنّهــا مــواد مســرطنة 
ــة  ــى النظــم البيئي ــراً عل ــداً خطي ــوث الباســتيكي تهدي ــاء. كمــا يشــّكل التلّ ــات الغــدد الصّم ومســبّبة الضطراب
للمحيطــات، مــع وجــود كتــل ضخمــة مــن الباســتيك فــي دّوامــات كّل محيــط مــن محيطــات العالــم، مثــل 
رقعــة القمامــة الكبــرى فــي المحيــط الهــادئ.6 فــي حيــن أّن الباســتيك يمثـّـل أقــل مــن 8٪ مــن اســتخدامات 
النفــط فــي العالــم، 7 وبالرغــم مــن الرفــض العــاّم المتزايــد للمــواد الباســتيكية ذات االســتخدام الواحــد، فــإّن 
شــركات النفــط الكبــرى تنظــر إلــى الباســتيك كأكبــر مصــدر للطلــب الجديــد فــي الســنوات المقبلــة، وتســتثمر 

المليــارات لتأميــن نمــوه.

الغاز الطبيعي: قريباً في ضاحية بقربك

يقــوم داعمــو الشــركات الكبــرى بالترويــج للغــاز الطبيعــي )الميثــان( بوصفــه “األقــّل اتّســاخاً” 
مــن بيــن أنــواع الوقــود األحفــوري، وكـ”جســر وقــوٍد” زاعميــن أّن بإمكانــه أن يكــون “بديــاً” نظيفــاً للفحــم 
والنفــط. ومــع ذلــك، فــإّن األدلـّـة علــى تســرّب الميثــان علــى طــول  سلســلة التوريــد، مــن البئــر إلــى االحتراق، 
توّضــح كيــف يســاهم الغــاز الطبيعــي فــي تغيّــر المنــاخ. باإلضافــة، حتـّـى لــو لــم يكــن تســرّب الغــاز حقيقــًة 
واقعــة، فــإّن الغــاز الطبيعــّي لــم يعــد أرخــص مــن طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية علــى الجانــب اآلخــر مــن 
الجســر.1 مــع اســتمرار الصناعــات تحــت ضغــط مجموعــات العدالــة البيئيــة، تــزداد الحلــول الزائفــة القائمــة 

علــى الغــاز الطبيعــي وتتنــّوع.

الغــاز الطبيعــي ملــيء بالتناقضــات التــي تتجــاوز اســمه. تســتخدم الصناعــات تقنيــة اســتخراج شــديدة تُعــرف 
باســم التكســير الهيدروليكــي أو “التكســير”، حيــث يُحَقــن مزيــج ســاّم مــن المــاء والرمــل والمــواّد الكيميائيــة 
ــة.  ــات الجيولوجي ــي التكوين ــين ف ــط المحبوَس ــاز والنف ــة إلطــاق الغ ــي باطــن األرض تحــت ضغــوط عالي ف
ــل حــوض  ــي، مث ــة التكســير الهيدروليك ــط الخــام باســتخدام تقني ــتخَرج النف ــث يُس ــه، حي ــت عين ــي الوق ف
باكــن )Bakken basin( فــي واليــة داكوتــا الشــمالية والــذي يؤثّــر علــى حيــاة ومعيشــة الشــعوب األصليــة، 
ــة  ــار المجتمعي ــاز2 . تشــمل اآلث ــر حــرق الغ ــه عب ــوب في ــر المرغ ــي غي ــاز الطبيع ــن الغ ــص م يجــري التخلّ
للحفــر والتكســير: توابــع صّحيــة ناجمــة عــن العيــش قــرب اآلبــار ومحطّــات الضغــط؛ تلــّوث الميــاه والهــواء 
والتربــة؛ زالزل مســتحثّة؛ طــرق مســدودة ومتضــّررة؛ نســاء مــن الشــعوب األصليــة مفقــودات وقتيــات علــى 
أثــر ظهــور جماعــاٍت مؤقتّــة مــن العمــال الذكــور غالبــاً، والمعروفــة باســم “معســكرات الرجــال”؛ وتأثيــراٍت 

أخــرى القتصــاد االزدهــار والكســاد.

يتطلّــب تصديــر الغــاز الطبيعــّي وجــود خطــوط أنابيــب وبنيــة تحتيــة للمرافــئ. يمكــن أن تتســرّب خطــوط 
ــح الشــركات حقــوَق ملكيــة رفيعــة الشــأن  ــاً مــا تُمَن األنابيــب أو تشــتعل فيهــا النيــران أو تنفجــر. كمــا غالب
ــة،  ــاحات الخلفي ــن، والس ــكاّن األصليي ــم الس ــر أقالي ــب عب ــوط أنابي ــع خط ــي ووض ــى األراض ــتياء عل لاس
ــات.  ــن اعتراضــات المجتمع ــم م ــى الرغ ــدارس، هــذا عل ــن الم ــرب م ــع المقّدســة، وبالق ــزارع، والمواق والم
ــرة.  ــئ الخط ــآت المراف ــي منش ــر ف ــال ومتطاي ــي مس ــاز طبيع ــي  غ ــاز ف ــط الغ ــب ضغ ــحن، يج ــل الش قب
الغــاز الطبيعــي المســال عبــارة عــن غــاز ميثــان مضغــوٍط وشــديد التبريــد يمكــن شــحنه إلــى الخــارج فــي 
ناقــات عماقــة. يمكــن أن يمثـّـل النقــل الخارجــي للغــاز الطبيعــي مــا يصــل إلــى 21٪ مــن انبعاثــات غــازات 

ــاس الحــراري.3 االحتب

ينجــم تهديــٌد آخــر للمنــاخ وصّحــِة المجتمــع عــن بيــع المكــّون “الرطــب” )الغــاز الطبيعــي هــو فــي الغالــب 
ــع  ــى مصان ــر إل ــاز المتكّس ــن الغ ــب( م ــاز الرط ــم الغ ــا باس ــار إليه ــواد يُش ــمل م ــه يش ــان ولكن ــاز الميث غ
ــازات  ــات غ ــة النبعاث ــال الهائل ــى األحم ــة إل ــتعمال. باإلضاف ــد لاس ــتيك وحي ــع باس ــات لصن البتروكيماوي
االحتبــاس الحــراري، 4 تنتــج منشــآت البتروكيماويــات التــي تصّنــع الباســتيك )مثــل مصانــع تكســير اإليثــان( 
ــذا  ــرى. ه ــموم األخ ــن والس ــن  والتولوي ــيمات والبنزي ــرة والجس ــواء الخط ــات اله ــن ملّوث ــة ًم ــاٍت هائل كّمي
باإلضافــة إلــى جميــع اآلثــار الصّحيــة والبيئيــة للحفــر والتكســير والنقــل والتخلّــص مــن النفايــات المرتبطــة 

ــاج الباســتيك. بإنت

الطبيعي الطبيعيالغاز  الغاز 
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كثيرًا ما يجري الترويج للهيدروجين كما لو كان مصدراً للطاقة النظيفة. 
ومع ذلك، فهو في الواقع ليس مصدر طاقة على اإلطاق، إذ ال يمكن استخراجه أو الحصول عليه 

دون تجريده من الهيدروكربونات. في الواليات المتّحدة، يجري إنتاج 95٪ من الهيدروجين عبر الغاز 
الطبيعي، وهو وقود أحفوري.1 إّن مخطّطات إنتاج الهيدروجين من الفحم والنفط والكتلة الحيوية 
و غاز المطمورات]النفايات[ وحتّى الطاقة النووية تهّدد بربط الهيدروجين بمصادر الطاقة القذرة 

اً يسّرع التفاعل الكيميائي بين  األخرى. بمجرّد إنتاج الهيدروجين، يوَضع في  خلّية وقود تستخِدم معجِّ
الهيدروجين واألكسجين لتوليد الكهرباء والحرارة بينما يتحّول الهيدروجين واألكسجين إلى ماء.

الحصول على الهيدروجين يتطلب طاقة. يمكن إنتاج الهيدروجين عن طريق  التحليل الكهربائي للماء، 
وهي عملية نظيفة فقط بمقدار نظافة مصدر الطاقة المستخَدمة للحصول على الكهرباء. عند القيام 

بذلك، يستخَدم الهيدروجين كبطاريٍة تخزّن الطاقة الكهربائية الستخدامها الحقاً عند تحويل الهيدروجين 
مرّة أخرى إلى ماء في  خليّة وقود. نظراً للخسائر الكبيرة في الطاقة أثناء التحويل، يدخل قدٌر من 

الطاقة في العملية أكبر مّما نحصل عليه. السبب الوحيد للمضي في  عمليّة التحليل الكهربائي للماء 
إلنتاج الهيدروجين هو في حال عدم القدرة على استخدام الكهرباء مباشرًة، وفي حال الحاجة إلى 

التخزين.

المشاكل اللوجستية لتخزين الهيدروجين تجعله 
غير عملّي في النقل. يجب تسييل الهيدروجين 

أو ضغطه أو تخزينه في  هيدريد معدنّي يشغل 
مساحة كبيرة أو يتسرّب أو يكون ثقياً جّداً ليصبح 
ذا فائدة. مع التحسينات في تكنولوجيا البطاريات، 

من غير المرّجح أن تشغل مركَبات الهيدروجين 
مكانًة جديًة في أنظمة النقل في المستقبل. 

سيتطلب تحقيق ذلك خطَّ أنابيب هيدروجين 
وأنظمَة توزيع واسعة النطاق ما لم يجِر إنتاج 

الهيدروجين كلّه على الفور. يتسبّب الهيدروجين 
في تقّصف خطوط األنابيب الفوالذية واللحام، ما 

يتسبّب بنشوب حرائق خطيرة ومخاطر انفجار. 
لُهب الهيدروجين غير مرئية، ما يجعله أكثر خطورة 

في حالة قيام المستهلكين/ات روتينياً بتزويد 
مركَبَاتهم/ّن بالهيدروجين.2

قد توجد بعض التطبيقات حيث يكون استخدام 
الهيدروجين منطقياً كاستراتيجية تخزين طاقة ثابتة ومترابطة عندما يتوفّر المزيد من الرياح 

والطاقة الشمسية لتحليل المياه بالكهرباء. ومع ذلك فإّن الهيدروجين في النقل والهيدروجين من 
الهيدروكربونات هي حلول زائفة.

 energyjustice.net/hydrogen :)Energy Justice Network( شبكة عدالة الطاقة

الهيدروجينالهيدروجين
شــكٌل جديــٌد مــن أشــكال الغســيل األخضــر 
لصناعــات النفــط والغــاز هــو الهيدروجيــن، 
ــدٍر  ــراً كمص ــه كثي ــج ل ــري التروي ــذي يج وال

ــن(. ــة )انظــر/ي الهيدروجي ــة النظيف للطاق

ــّي  ــي شــكل نق ــن ف ــاج الهيدروجي ــّن إنت ولك
الطاقــة  قــدر  نفــس  يتطلّــب  األرض  علــى 
ــه نــوع مــن االخداع]الفــّخ[  التــي يســتخدمها. إنّ
حيــث يتكلـّـم المروجــون عــن: “الهيدروجيــن األخضر” 
المنتــج عــن طريــق “الطاقــة المتجــّددة”، و”الهيدروجين 
ــاط  ــري التق ــث يج ــن األزرق” حي ــوري”، و”الهيدروجي ــود األحف ــرق الوق ــن ح ــتّق م ــادي” المش الرم
ــن  ــاط الهيدروجي ــر/ي التق ــاج )انظ ــن اإلنت ــة ع ــون الناجم ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــن انبعاث وتخزي
ــح  ــا يمن ــي، م ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــي الغال ــن ف ــج الهيدروجي ــك، يُنتَ ــع ذل ــون(. وم ــاط الكرب والتق

ــح.8 ــر والرب ــة الحف ــرى لمواصل ــة أخ ــات ذريع الصناع

فــي النهايــة، عنــد فحــص أســباب التغيّــر المناخــي، تكون انبعاثــات الميثــان شــديدَة التأثيــر. مقارنًة مع 
ثانــي أكســيد الكربــون، فــإّن الميثــان أقــوى بنحــو 86 مــرًة مــن ناحيــة التأثيــر الفــوري، ولكّنــه يخــرج 
مــن الجــّو فــي حوالــي اثنــي عشــر عامــاً، بينمــا ســيبقى بعــٌض مــن ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث 
اليــوم يتســبّب فــي تغيّــر المنــاخ بعــد قــرون مــن اآلن.9 ومــع ذلــك، فــي الوقــت الحالــّي نواجــه نقــاط 
ــة  ــة والمتعلّق ــار البيئي ــان اآلن، أو اآلث ــات الميث ــن انبعاث ــد م ــل المزي ــا تحّم تحــّول حرجــة. ال يمكنن

بالعدالــة المناخيــة التــي تســتمّر فــي إنتاجهــا مــن االســتخراج إلــى الشــحن إلــى الباســتيك.

 energyjustice.net/naturalgas :)Energy Justice Network( شبكة عدالة الطاقة
ienearth.org :)Indigenous Environmental Network( الشبكة البيئية للسكان األصليين
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ــد  ــم، بع ــي العال ــان ف ــة للميث ــواد المصنِّع ــن الم ــدر م ــر مص ــث أكب ــات ثال ــر النفاي ــر مطام تُعتبَ
الماشــية والغــاز الطبيعــي.1, 2  يتكــّون حوالــي نصــف غــاز المكــب مــن الميثــان والنصــف اآلخــر 
ــك   ــي ذل ــا ف ــاّمة بم ــات الس ــن الملّوث ــات م ــزّوداً بالمئ ــون )CO2(، م ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان م
ــينات  ــّكل ديوكس ــن أن تش ــي يمك ــورة الت ــة المكل ــواد الكيميائي ــن الم ــد م ــق والعدي ــل الزئب ميثي
ــوم المشــّع أيضــاً  ــد وجــود  التريتي ــات(. يتزاي ــراق )انظــر/ي حــرق النفاي ــد االحت ــة عن ســاّمة للغاي
ــان  ــرى.3 الميث ــادر األخ ــن المص ــا م ــوارئ وغيره ــرج الط ــات مخ ــن عام ــات، وم ــاز المكبّ ــي غ ف
ــى  ــون عل ــي أكســيد الكرب ــن ثان ــرّة م ــوى بـــ86 م ــاس الحــراري، وهــو أق ــازات االحتب ــن غ هــو م
مــدى 20 عامــاً.4 يجــري إنتاجــه عندمــا تتحلّــل النفايــات العضويــة )بقايــا الطعــام، الــورق 
 والمنتجــات الخشــبية، ونفايــات الفنــاء، و حمــأة ميــاه الصــرف( فــي بيئــة تفتقــر إلــى األكســجين.

  
ــر اللتقــاط غــاز المكبّات)وعــادًة  ــات أكب ــى مطامــر نفاي ــاك حاجــة إل ــات المتحــدة، هن فــي الوالي
لحرقــه أيضــاً(، لكــّن أنظمــة االلتقــاط فّعالــة فقــط جزئيــاً. تدّعــي مطامــر النفايــات أنّهــا عــادًة مــا 
تلتقــط حوالــي 75٪ مــن غازاتهــا،5, 6 ولكــن فــي الحقيقــة يمكــن أن تكــون أقــّل مــن ذلــك بكثيــر.7, 
8 يتســرّب الكثيــر مــن الغــاز كانبعاثــات هاربــة، مــا يســبّب الســرطان ومشــاكل صّحيــة أخــرى فــي 

المجتمعــات المجــاورة. 9
 

العديــد مــن مطامــر النفايــات تحــرق الغــاز فــي اللهــب، بينمــا تحرقــه مطامــٌر أخــرى لتوليــد الحرارة 
ــّمى هــذه المطامــر  ــه فــي أنابيــب الغــاز الطبيعــي. تُس ــاء أو لتنظيفــه مــن أجــل إدخال أو الكهرب
تحويــل غــاز طمــر النفايــات إلــى طاقــة  )LFGTE(. يحــّول حــرق الغــاز معظــَم غــاز الميثــان إلــى 

ثانــي أكســيد الكربــون، مــا يقلّــل علــى نحــٍو كبيــر مــن تأثيــرات االحتبــاس الحــراري عالميــاً. أثنــاء 
ــاٍت جديــدًة مثــل أكاســيد  ــه ينتــج أيضــاً ملّوث تكســير بعــض الملّوثــات الموجــودة فــي الغــاز، فإنّ

النيتروجيــن التــي تــؤّدي إلــى نوبــات الربــو والديوكســينات شــديدة الســّمية. 10
 

تتلقــى مشــاريع LFGTE العديــد مــن المســاعدات الحكوميــة والفيدراليــة. يتعــرض أصحــاب القــرار 
فــي سياســات الطاقــة والمنــاخ إلــى ضغــوٍط مــن صناعــة النفايــات لدعــم المطامــر والمحــارق بــدل 
دعــم الحلــول  الخاليــة مــن النفايــات مثــل  التســميد وإعــادة التدويــر. نتيجــة لذلــك، تلغــي بعــض 
المجتمعــات برامــج التســميد إللقــاء المزيــد مــن المــواد العضويــة فــي المطامــر مــن أجــل زيــادة 
فــرص LFGTE.11, 12 يمكــن إعــادة تدويــر حوالــي 90٪ مــن المــواد التــي يجــري التخلـّـص منهــا فــي 
ــاح  ــى ســماد.13 وكونهــا تتنافــس عــادًة مــع طاقــة الري ــات والمحــارق أو تحويلهــا إل مطامــر النفاي
والطاقــة الشمســية فــي وكاالت الطاقــة المتجــددة، تمتــّص المطامــر أيضــاً اإلعانــات التــي يجــب أن 

تتدفــق إلــى هــذه البدائــل النظيفــة غيــر المحترقــة.

الطاقــة يمكــن أن يكــون أســوأ  المطامــر للحصــول علــى  أّن حــرق غــاز  المفارقــات  ومــن 
ــوء  ــى س ــّجع عل ــة تش ــق للطاق ــا مراف ــات وكأنّه ــر النفاي ــاز.14 إدارة مطام ــرق الغ ــرد ح ــن مج م
إدارتهــا لزيــادة الغــازات فيهــا، فــي حيــن أّن نظــام النفايــات المناســب ســيفعل العكــس. 
يجــب فصــل فضــات الطعــام ونفايــات الفنــاء وغيرهــا مــن المــواد العضويــة النظيفــة مــن 
ــة  ــواد العضوي ــن الم ــى م ــا يتبّق ــم م ــب هض ــا يج ــاً. كم ــماد هوائي ــى س ــا إل ــا وتحويله مصدره
قبــل  لتثبيتهــا    anaerobically الهوائيــاً  الصــرف  ميــاه  وحمــأة  القمامــة  فــي  المتّســخة 
ــاز.15 ــاط الغ ــب التق ــث يصع ــر حي ــي المطام ــان ف ــاز الميث ــد غ ــب تولّ ــل تجّن ــن أج ــا م  طمره
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1فــي الواليــات المتّحــدة، تؤثـّـر المحــارق فــي المقــام األّول علــى الملّونيــن/ات، وخاصــة الســّكان الســود. 

ــة الطاقــة )Energy Justice Network( أّن 78٪ مــن محــارق  وجــد التحليــل الــذي أجرتــه شــبكة عدال
القمامــة فــي الواليــات المتّحــدة توجــد فــي مجتمعــاٍت يكــون فيهــا عــدد الســكان الملونيــن/ات أعلــى 
مــن المتوّســط   الوطنــي، وأّن 35٪ منهــا توجــد فــي مجتمعــات يكــون فيهــا الملونــون/ات هــم األغلبيــة.11

المحــارق أكثــر كلفــّة فــي البنــاء والتشــغيل مــن مطامــر النفايــات أو أّي شــكل آخــر مــن أشــكال توليــد 
ــا،  ــون الســندات لتمويله ــل دي ــر تحصي ــة”(.12, 13 وعب ــى الطاق ــات إل ــاز المكبّ ــة )انظــر/ي “مــن غ الطاق
يمكــن أن تكلـّـف محرقــة نفايــات جديــدٌة علــى نطــاق واســعٍ حوالــي مليــار دوالر أمريكــي. تُدفــع هــذه 
ــة، وقــد واجهــت بعــض المــدن والبلــدات إفاســاً بســبب تكاليــف  التكاليــف دائمــاً مــن الخزانــة العاّم
المحــارق.14, 15 وعلــى عكــس المطامــر، تتطلّــب المحــارق تغذيــًة مســتمرّة بكّميــة معيّنــة مــن النفايــات 
كــي تعمــل، وإضافــة بنــود “وضــع أو دفــع” فــي عقــود المحــارق هــي ممارســة شــائعة - حيــث يتعيّــن 
علــى المجتمعــات توفيــر كّميــة معيّنــة مــن النفايــات للمحــارق أو الدفــع بغــض النظــر. وهــذا مــا يفــرض 
عقوبــًة علــى الحكومــات المحلّيــة التــي تنجــح فــي جهــود الحــّد مــن النفايــات مــع الســماح للمحــارق 

بأخــذ النفايــات مــن مــكان آخــٍر، وتلّقــي الدفــع مرّتيــن مقابــل نفــس الســعة.

الحــرق صناعــة تحتضــر، وهــي موجــودة بشــكٍل أساســي فــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وأوروبــا وكنــدا 
ــم وال تســتطيع  ــع أنحــاء العال ــات مــن المحــارق القديمــة فــي جمي ــت المئ ــدة. اُغلَق ــات المتّح والوالي
الصناعــة ســوى بنــاء محــارق جديــدة فــي الــدول التــي تســتطيع دعمهــا ماليــاً. الدولــة الوحيــدة التــي 
ــات مــن محــارق  ــن، بحيــث اقترَحــت المئ ــات هــي الصي تشــهد انتشــاراً مقترحــاً لمرافــق حــرق النفاي
ــي  ــّداً ف ــة ج ــع قوي ــة المجتم ــرة. معارض ــنوات األخي ــي الس ــدة ف ــة الجدي ــة الحيوي ــات والكتل النفاي
الواليــات المتّحــدة لدرجــة أنـّـه لــم تُبــَن محــارُق قمامــة فــي موقــع جديــد منــذ عــام 1995، بالرغــم مــن 
مئــات المحــاوالت. بصــرف النظــر عــن بعــض التوّســعات النــادرة فــي المواقــع الحاليــة، تــرى الصناعــة 

مســتقبلها، علــى نحــٍو رئيســي، فــي آســيا وأســتراليا وأجــزاء مــن أوروبــا.

وبســبب عجزهــا عــن التنافــس اقتصاديــاً مــع مطامــر النفايــات أو مــع أشــكاٍل أخــرى مــن الطاقــة، تقــوم 
مجموعــة متنّوعــة مــن اإلعانــات بدعــم قطــاع المحــارق، بمــا فــي ذلــك بعقــود النفايــات االحتكاريــة، 
وإعفــاءات تلــّوث الهــواء، والتســميات الوهميــة كعمليــات إعــادة التدويــر، وبسياســات مناخيــة ترتكــز 
علــى محاســبة خاطئــة للتأثيــرت المناخيــة. كمــا تمنــح تفويضــات الطاقــة المتجــّددة األمــوال مــن فواتيــر 
الكهربــاء إلــى المحــارق، إذ أنعمــت الــدول علــى هــذا القطــاع بوســام “الطاقــة المتجــددة”، مــا يقلّــل 
مــن الحّصــة التــي يجــب أن تذهــب إلــى المصــادر الحقيقيــة للطاقــة المتجــدّدة مثــل الريــاح والطاقــة 
الشمســية. وتبّنــى القطــاع أيضــاً اســتراتيجيات البقــاء مثــل حــرق أنــواع أكثــر خطــورة مــن النفايــات التــي 

تتطلّــب رســوماً أعلــى للتخلّــص منهــا.
 

الحــرق هــو أغلــى طريقــة وأكثرهــا تلويثــاً إلدارة النفايــات أو لتوليــد الطاقــة.1 ال حاجــة 
لحــرق أّي نــوع مــن النفايــات نظــراً لوجــود بدائــل آمنــة لجميــع المــواد غيــر الحــرق، بمــا فــي ذلــك النفايــات 
القابلــة إلعــادة التدويــر والقابلــة للتســميد، مثــل الــورق والباســتيك والزجــاج والمعــادن، وفضــات الطعــام 

ونفايــات الفنــاء.
 

“تحويــل النفايــات إلــى طاقــة” هــو مصطلــح عاقــات عامــة يُســتخدم للترويــج للحــرق،2 لكــّن النفايــات ال 
ــاً منهــا  ــات المحروقــة، حوالــي 70 طن تتحــول بطريقــة ســحرية إلــى طاقــة. مقابــل كّل 100 طــنٍّ مــن النفاي
ــا الـــ 30 طنــاً األخــرى فتصبــح رمــاداً ســاّماً يُرمــى عــادًة فــي المطامــر، مــا يجعلهــا  ــاَ للهــواء.3 أّم تصبــح تلّوث
أكثــر ضــرراً مــن إلقــاء جميــع النفايــات فــي المكبّــات دون حــرق. واألســوأ مــن ذلــك هــو أّن بعــض النفابــات 

تُســتخدم فــي مخطّطــات إعــادة اســتخدام الرمــاد الخطــرة.

ــى ســماد  ــا إل ــا وتحويله ــي يجــري حرقه ــر المــواد الت ــة نظــراً ألّن إعــادة تدوي ــٌل للطاق المحــارق إهــداٌر هائ
ــتخراج  ــن اس ــات م ــاء المنتج ــادة إنش ــى إع ــرار إل ــن دون االضط ــرّات م ــدار 3-5 م ــر بمق ــة أكب ــيوفّر طاق س
المــواّد الخــام.4 اســتراتيجيات  “صفــر نفايــات” مثــل إعــادة التدويــر وتحويلهــا إلــى ســماد تخلــق 5-10 أضعاف 
ــواّد  ــن الم ــات. باالنصــراف ع ــر النفاي ــارق أو مطام ــًة بالمح ــات مقارن ــن النفاي ــّن م ــكّل ط ــف ل ــدد الوظائ ع

ــي تشــتّد الحاجــة إليهــا.5 ــر، تحــرق المحــارق الوظائــف الت ــداً عــن إعــادة التدوي المهملة)واالســتثمار( بعي

بقــدر االتّســاخ الــذي يســبّبه حــرق الفحــم، فــإّن حــرق النفايــات أســوأ بالرغــم مــن أّن المحرقــة العاديــة أحدث 
بكثيــر ولديهــا ضوابــط إضافيــة للتلــّوث. إلنتــاج نفــس القــدر مــن الطاقــة مثــل الفحــم، تطلــق محــارق القمامــة 
ــق والرصــاص  ــن الديوكســينات والزئب ــر م ــى بكثي ــون ومســتويات أعل ــي أكســيد الكرب ــة ثان 2.5 ضعــف كّمي

والكادميــوم، وأول أكســيد الكربــون وأكاســيد النيتروجيــن وحمــض الهيدروكلوريــك.6

كمــا أّن المحــارق أســوأ بكثيــر مــن دفــن المــواد نفســها مباشــرّة فــي المطامــر، مــن حيــث انبعاثــات غــازات 
ــازات  ــيمات والغ ــن، والجس ــيد النيتروجي ــاّمة وأكاس ــة الس ــواّد الكيميائي ــات الم ــراري وانبعاث ــاس الح االحتب
الحمضيــة والمــواد الكيميائيــة التــي تخلــق  الضبــاب الدخانــي - حتــى عنــد نقــل النفايــات لمســافات طويلــة 

ــات النفايــات.7 للوصــول إلــى مكبّ

ــوالدات  ــة وال ــوب الخلقي ــن العي ــد م ــن المحــارق يزي ــرب م ــش بالق ــة أّن العي ــة العاّم ــر دراســات الصّح تظه
ــرطانات  ــن الس ــّص م ــًة، باألخ ــات عاّم ــي والوفيّ ــاز التنفس ــراض الجه ــة، وأم ــات اإلنجابي ــرة واالضطراب المبك

ــة.8  المختلف

التلــّوث الناجــم عــن المحــارق الســاّمة يلــّوث أيضــاً السلســلة الغذائيــة. يجــري إطــاق الديوكســينات، وهــي 
ــراق، ويمكــن أن تســافر  ــم، بشــكٍل أساســي مــن االحت ــا العل ــي يعرفه ــر ســمومًة الت ــة األكث المــواّد الكيميائي
آالف األميــال. وهــي طويلــة العمــر وقابلــة للذوبــان فــي الدهــون، مــا يجعلهــا تتراكــم بيولوجيــاً فــي السلســلة 
الغذائيــة ويمكــن أن تســبّب الســرطان، والعيــوب الخلقيــة، وفشــل الحمــل، و انتبــاذ بطانــة الرحــم، والســّكري، 
ــة، وانخفــاض مســتويات  ــات جلدي ــة، واضطراب ــم، وكبــت الجهــاز المناعــي، ومشــاكل رئوي ــات التعلّ وصعوب
هرمــون التستوســتيرون وأكثــر بكثيــر.9 أكثــر مــن 90٪ مــن تعــرّض اإلنســان للديوكســينات ينجــم 

ــز الديوكســينات.10 عــن تنــاول اللحــوم ومنتجــات األلبــان حيــث تتركّ
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التوّجهات الجديدة للمحارق 
ــاج  ــحب الزج ــن س ــور، وتتضّم ــى الظه ــادت إل ــة ع ــة قديم ــو تقني ــات ه ــن النفاي ــتق م ــود المش الوق
ــى  ــورق والباســتيك( إل ــا مــن ال ــة لاحتراق)معظمه ــل المــواّد القابل ــرق وتحوي ــي ال تحت والمعــادن الت
ــابٌه لحــرق  ــّوث مش ــث التل ــة عادية)حي ــي محرق ــا ف ــة هــذه إّم ــات القمام ــرق كري ــود. تُح ــات وق كري
النفايــات العاديــة(، أو يجــري تســويقها كوقــود ألفــران االســمنت أو محطـّـات توليــد الطاقــة التــي تســعى 
الســتبدال الفحــم. ومنــذ وقــٍت طويــل، تحــرق مصانــع الــورق الكثيفــة الطاقــة وأفــران االســمنت والــركام 
الوقــوَد المشــتّق مــن اإلطــارات، كمــا أّن األفــران كانــت ومــا زالــت أرضــاً رخيصــة لطمــر النفايــات الخطرة 
ــرة. اآلن، يجــري تســويق المــواد الباســتيكية التــي يصعــب إعــادة تدويرهــا ألفــران  فــي العقــود األخي
االســمنت ومصانــع الفــوالذ علــى أنّهــا “وقــود مشــتّق مــن الباســتيك”. شــّجعت ثغــرة تنظيميــة لوكالــة 
حمايــة البيئــة فــي عهــد أوبامــا ) قاعــدة “المــواد الثانويــة غيــر الخطــرة”( علــى حــرق مجموعــة واســعة 
ــارق  ــا كمح ــا أو ضبطه ــة، دون تنظيمه ــران الصناعي ــي األف ــوداً” ف ــا “وق ــات بوصفه ــاري النفاي ــن مج م

للنفايــات.

ــة - وهــي االنحــال الحــراري   ــات المحــارق التجريبي ــدة تقني ــدة، اقترحــت شــركات جدي لســنواٍت عدي
والتغويــز وقــوس البازمــا - زاعمــًة أّن هــذه التقنيــات ليســت حرقــاً. حتـّـى أنّهــا اّدعــت أحيانــاً بأنّهــا، أي 
هــذه التقنيــات،  بــا مدخنــة أو تقتــرب مــن “الصفــر انبعاثــات”. ومــع ذلــك، تُعــرَّف هــذه التقنيــات 
وتُنظَّــم كمحــارق فــي كلِّ مــن الواليــات المتّحــدة وأوروبــا. فــي األســاس، تقّســم هــذه التقنيــاُت عمليــَة 
االحتــراق إلــى خطوتيــن: فــي األولــى، تســتخدم درجــة الحــرارة والضغــط لتحويــل النفايــات إلــى “ غــاز 
ــات فشــلها  ــة. وقــد أثبتــت هــذه التقني ــّم تحــرق هــذا الغــاز فــي الخطــوة الثاني ــّي[، ث تخليقي”]تركيب
ــى نطــاق  ــم يجــِر تطويرهــا بنجــاٍح عل ــة، ول ــى مــن المحــارق العادي ــا أغل ــاً.16 كمــا أنّه ــاً واقتصادي تقني
تجــاري. وقــد بُنيَــت مصانــٌع نموذجيــة صغيــرة، ولكّنهــا غالبــاً مــا تتعطــل وال يمكنهــا أن تعمــل باســتمراٍرٍ 
مــع أّي مــادة غيــر متجانســة. فشــلت العديــد مــن المحــاوالت لمعالجــة الباســتيك أو اإلطــارات، بالرغــم 
مــن أنّهــا أكثــر اتّســاقاً مــن محاولــة معالجــة القمامــة. وبالرغــم مــن اإلخفاقــات الهائلــة، ومشــاكل تلــّوث 
ــق للمســؤولين المحلّييــن الذيــن  الهــواء المتأّصلــة فــي المحــارق، تواصــل العديــد مــن الشــركات التملّ
ــة  ــون بإضاع ــات “الخضــراء”، فينته ــوٍل إلدارة النفاي ــة أو حل ــة االقتصادي ــن التنمي ــٍل، ع ــا أم ــون ب يبحث

الوقــت والمــال العــاّم بالســعي وراء هــذه “المحــارق المــزّورة” التجريبيــة وغيــر المثبتــة.

ــارب  ــن التج ــن م ــد عقدي ــور بع ــي الظه ــوٍد ف ــى وق ــات إل ــل النفاي ــات تحوي ــدأت مخطّط ــة، ب باإلضاف
ى هــذه التقنيــات اآلن “تقنيــات تحويــل النفايــات”، وغالبًــا مــا تبــدأ بــال تحلـّـل الحــراري  واألخطــاء. تســمَّ
أو التحويــل إلــى غــاز. بــدالً مــن حــرق “ال غــاز التخليقــي” فــي مرحلــة ثانيــة، تســتخدم أيـّـاً مــن الطــرق 
المتعــّددة لتحويلــه إلــى وقــوٍد ســائل مثــل وقــود الطائــرات  والنفتا]النفــط[ والديــزل والهيدروجيــن و/

أو مــواّد كيميائيــة أخــرى. غالبــاً مــا يجــري تســويق المخلّفــات الصلبــة وكأنّهــا مطلوبــة كمــواّد بنــاء أو 
تُحــرَق فــي الموقــع. تســتخدم بعــض هــذه العمليــات  التحلــل المائــي الحمضي]الحلمــأة[ أو اإليثانــول 
ــام  ــي الع ــد الوع ــع تزاي ــوي. وم ــود الحي ــاج الوق ــدف إنت ــرى به ــر األخ ــات التخمي ــليلوزي أو عملي الس
ــك انتشــار المــواد الباســتيكية ذات االســتخدام الواحــد والدوامــات  ــّوث الباســتيكي، بمــا فــي ذل بالتل
ــادة  ــات “إع ــن مقترح ــداً م ــاً متزاي ــهد قطاع ــم، نش ــات العال ــع محيط ــي جمي ــة ف ــتيكية الضخم الباس
ــي  ــًة، وتنطــوي ف ــات تجريبي ــت هــذه التقني ــا زال ــات. م ــي” باســتخدام هــذه العملي ــر الكيميائ التدوي
النهايــة علــى الحرق)وتلويــث الهــواء(، وتدميــر المــواّد القابلــة إلعــادة التدويــر والتحويــل إلــى ســماد، 

وزيــادة الســمومة وإنتــاج النفايــات الصلبــة.17

 breakfreefromplastic.org :)Break Free From Plastics( تحّرروا من البالستيك 
 energyjustice.net/incineration :)Energy Justice Network( شبكة عدالة الطاقة

no-burn.org :)Global Alliance for Incinerator Alternatives( التحالف العالمي لبدائل المحارق
zerowasteeurope.eu :)Zero Waste Europe( صفر نفايات في أوروبا

ل النفايات إلى طاقة(
ق النفايات )تحوي

حرق النفايات )تحويل النفايات إلى طاقة(حر 3132



كارثة داي-اتشي عام 2011، فوكوشيما، اليابان

النووية النوويةالطاقة  الطاقة 
خطيرة جّداً

طالما أنّنا نعتمد على الطاقة النووية فإّن الكوارث النووية مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما ستستمّر في الحدوث. 
ومع ذلك، فإّن احتمال حدوث انهيارات في المفاعات آخذة في االزدياد بسبب ارتفاع مستويات سطح 

البحر، وزيادة العواصف والحوادث الجوية القاسية، وارتفاع درجات حرارة المياه. باإلضافة، أصبحت 
المفاعات في جميع أنحاء العالم أكثر خطورًة بسبب ِقدمها وتدهور المكّونات والهياكل الرئيسية. يزيد 
عمر ثلثَي المفاعات في جميع أنحاء العالم عن 30 عاماً؛ و 20٪ منها تزيد أعمارها عن 40 عاماً، وهي 

َمت له.3 أعمار أطول مما ُصمِّ

تسبّبت كارثة فوكوشيما داي-إيتشي بتلّوث إحدى 
مناطق الزراعة وصيد األسماك الرئيسية في اليابان، 
وعشرات اآلالف من األشخاص ال يمكنهم/ّن العودة 

إلى بيوتهم/ّن مطلقاً. من المتوقّع أن يستغرق 
“تنظيف” موقع المفاعل قرابة 60 عاماً وبكلفة 

تصل إلى 750 مليار دوالر أمريكي.6,5,4 

أكبر كارثة مشّعة في أمريكا الشمالية وقعت عام 
1979 على أّمة نافاجو. انفجر سّد مطحنة نفايات 

في تشيرش روك في والية نيو مكسيكو، متسبّباً بإغراق أكثر من 90 مليون جالون من مخلّفات اليورانيوم، 
كما المراعي المجاورة، وبتدفّق أكثر من 80 مياً أسفل نهر بويركو.7 لم يحصل إطاقاً تنظيف النفايات 

 Red Water Pond( المشّعة والساّمة. وعانت المجتمعات المتضّررة بمن فيها طريق بركة المياه الحمراء
Road( من التلّوث، وتغيّر موقعها، بالرغم من عقوٍد من النضال من أجل التنظيف والتعويضات.

 
مكلفة وبطيئة جّداً

أثبتت الطاقة النووية أنّها بطيئة ومكلفة للغاية لحّل 
مشكلة التغيّر المناخي. يتخطّى بناء محطّات الطاقة 

النووية الميزانية في جميع أنحاء العالم تقريباً، ويستغرق 
ما ال يقّل عن 10-15 سنة بالمتوّسط، إذا اكتمل أو عندما 

يكتمل فعلياً.8  أكثر من نصف المفاعات المقترحة في 
الواليات المتّحدة قد اُلغيَت، وكان معدّل فشلها أعلى 

بكثير في العقد الماضي.9

واجهت المرافق في كّل البلدان تقريباً تجاوزاٍت في 
التكاليف وديوناً معدومة بمليارات الدوالرات عند بناء 

المفاعات في الثمانينيات. أّدى ذلك إلى توقّف شبه 
كلّي لبناء مفاعات جديدة في التسعينيات.10 وللحفاظ 

على موقعها في معادلة األزمة المناخية، أعلن قطاع 

اتركوه يف األرض -  عدالة للناجن من اليورانيوم

تريد شركات الطاقة القذرة أن يصّدق الناس أّن الطاقة النووية ضروريٌة 
للحّد من غازات االحتباس الحراري وتجّنب أزمة المناخ. وهذا ال يمكنه أن يكون إالّ األبعد عن الحقيقة. 

الطاقة النووية ليست حّاً لأزمة المناخية، بل هي جّداً قذرة وخطيرة ومكلفة وبطيئة. في كلِّ من مراحل 
اإلنتاج، تتجّذر الطاقة النووية في الظلم البيئي وانتهاكات حقوق اإلنسان. تؤّدي  سلسلة وقود اليورانيوم 

والكوارث النووية إلى تفاقم مخاطر التغيّر المناخي، وتعمل الصناعة النووية بنشاط على منع الطاقة 
المتجّددة والحلول األخرى للتخلّص من الوقود األحفوري. ال بّد من ترك اليورانيوم والوقود األحفوري في 

األرض. يمكننا، ويجب علينا، التخلص تدريجياً من الطاقة النووية والوقود األحفوري إلصاح المظالم البيئية 
وحماية األجيال القادمة.

  
قذرة جّداً -  سلسلة الوقود النووّي

تنتج المفاعات النووية الكهرباء عبر غليان الماء، تماماً مثل محطات الفحم والغاز والكتلة الحيوية. ولكن 
بدل استخدام االحتراق الذي يستهلك الوقود عن طريق حرقه، تطلق المفاعات النووية طاقة دون ذّرية 
عبر تقسيم ذّرات اليورانيوم في  تفاعل تسلسلّي) االنشطار النووي(. يولّد هذا األخير كّمياٍت هائلًة من 

الحرارة تكفي إلذابة الوقود ) االنصهار(، وإتاف المفاعل وإطاق كّميات كبيرة من اإلشعاع. إنّها الطريقة 
األكثر تعقيداً وخطورَة لغلي الماء على اإلطاق.

يعتمد وقود الطاقة النووية على سلسلٍة طويلٍة من استخراج كّمياٍت هائلة من النفايات المشعة والساّمة، 
باإلضافة إلى معالجتها وتخصيبها وتوليدها. وهو يلّوث الهواء واألرض والمياه، ما يزيد الخطر على النظم 

البيئية والمصادر األساسية للحياة. تؤثّر  سلسلة الوقود النووّي على بلداٍن في جميع أنحاء العالم من ناميبيا 
إلى روسيا، ومن اليابان إلى البرازيل، ومن أستراليا إلى كندا. ويمكن أن يتوّسع هذا التأثير قريباً ليشمل 

أراضي السّكان األصليين في غريناند حيث يحاول هذا القطاع البدء في  تعدين اليورانيوم.

تبدأ سلسلة الوقود بتعدين وطحن اليورانيوم، ثّم تخصيبه لزيادة تركيز اليورانيوم 235 ) النظير الرئيسي 
لانشطار(. ينجم عن التعدين والطحن كّميات هائلة من النفايات المشّعة. قبل أن يذهب رطل واحد 

من الوقود إلى المفاعل، يكون قد أنتج أكثر من 3500 ضعف كّمية النفايات المشّعة طويلة العمر التي 
يجري إلقاؤها في المناجم والطواحين في الهواء الطلق، إما في أكوام أو في برك.1 يُستخرج اليورانيوم أيضاً 

بعملية كيميائية هي االرتشاح]الغسل[ الموضعّي in-situ leach mining. تنتج هذه العملية كّمية أقّل من 
النفايات الصلبة، لكّنها تلّوث المياه الجوفية بشكل مباشر وغير قابل للعكس.

يوجد في الواليات المتّحدة أكثر من 15000 منجم يورانيوم مهجوٍر غالباً على أراضي السّكان األصليين 
غرب نهر مسيسيبي.2 هذه المواقع تلّوث الهواء واألرض ومياه الشرب، ما يتسبّب بأوبئة السرطان وأمراض 

أخرى بين الشعوب األصلية. مصانع  تخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود الموجودة في نيومكسيكو، ونورث 
كارولينا، وأوهايو، وأوكاهوما، وساوث كارولين وأماكن أخرى تقع في الغالب في مجتمعات السكان السود 

واألصليينا/ت والملونين/ات، ولديها سجل حافل من التسربّات  واالنسكابات.
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الطاقة النووية “نهضة نووية” عام 2005، مع ظهور جيٍل جديد من تصميمات مفاعات كان من المفترض أن 
تكون أكثر أماناً وأسرع وأقّل كلفة في البناء. لكن بدالً من ذلك، بحلول عام 2018، أّدت التكاليف المرتفعة 

والتأخيرات إلى إلغاء معظم المشاريع خارج الصين. أفلست بعض أكبر الشركات النووية في العالم، بما فيها 
وستنجهاوس )Westinghouse( وأريفا )Areva(. المفاعان الوحيدان قيد اإلنشاء حالياً في الواليات المتّحدة 

)فوغتل 3 و4 في جورجيا( تزيد ميزانيتهما اآلن عن 14 مليار دوالر، وهما متأّخران عن الموعد المحّدد بخمس 
سنوات.11 لو استثمرت مرافق جورجيا في الفعالية ومصادر الطاقة المتجّددة بدالً من ذلك، لكان لدى زبائنها 

فواتير خدمات أقّل، ولقامت الوالية بتخفيض الوقود األحفوري أكثر بكثير مّما يمكن أن تفعله مفاعات 
فوغتل.12

 
النفايات المشّعة وانبعاثات المفاعالت

النفايات المشعة بحّد ذاتها هي أزمة بيئية عالمية أخرى، وتعرّض المياه والصّحة للخطر. يحتوي 80 ألف طن 
من الوقود المشّع في المفاعات في الواليات المتّحدة على نشاط إشعاعي كاٍف لجعل كّل قطرة من مياه 
الشرب على األرض خطيرة للغاية بحيث ال يمكن استهاكها.13 وهذا يمثّل 25٪ فقط من اإلجمالي العالمي، 

وال يشمل الكّميات الهائلة من نفايات صخور اليورانيوم ومخلّفات المطاحن  واليورانيوم المستنفد والنفايات 
المشّعة “منخفضة المستوى”.14 ال يوجد حتّى اآلن “حّل” للنفايات التي ستبقى خطرة ألكثر من مليون سنة.15 

وهذا عبء غير عادٍل على األجيال القادمة، وخطٌر على البيئة والصّحة ال يحقَّ لنا فرضه.

باإلضافة، المفاعات تطلق النفايات المشّعة في الهواء والماء كجزٍء من عملها ودورها العادي. هذه اإلفرازات 
الروتينية، إلى جانب التسّربات واالنسكابات، تلّوث المجتمعات المحيطة، ومعظمها ذات ثروة منخفضة 

وريفية، ما يؤّدي إلى أوبئة ال توصف، من السرطان والعيوب الخلقية وأمراض أخرى.
 

الطاقة النووية تجعل التغّير المناخّي أسوأ
رغم أّن المفاعات ال تطلق الكثير من ثاني أكسيد الكربون خال توليدها للكهرباء، إاّل أّن الطاقة النووية تنتج 

غازاٍت دفيئة بقدٍر كبير - وهي أكبر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بعّدة مرّات. يستخدم تعدين اليورانيوم 
وطحنه وتخصيبه طاقًة هائلة، ما يسبّب انبعاثاٍت كبيرة من غازات االحتباس الحراري. يتضّمن بناء المفاعات 
ديوناً ضخمة من الكربون بسبب  الخرسانة والصلب المستخدميْن في البناء. اُلغَي مشروع طاقة نووية اكتمل 
نص`ف بنائه فقط في والية كارولينا الجنوبية عام 2017 عندما تضاعفت تكلفته إلى 25 مليار دوالر أمريكي. 

وكان المشروع قد أنتج بالفعل نفس القدر من الخرسانة والفوالذ مثل بناء ملعب كرة قدم محترف.16  حتّى بعد 
إغاق المفاعل، فإّن التوقّف عن تشغيل  كّميات ضخمة من النفايات المشّعة ونقلها وتخزينها سيقود إلى توليد 

غازات دفيئة لمّدة 10-20 عاماً على األقل.17
 

الطاقة النووية = أسلحة نووية
طالما توجد لدينا الطاقة النووية، فإنّنا سنواجه خطر الحرب النووية. يستخدم تخصيب اليورانيوم للطاقة 

النووية نفس التقنيات الازمة لصنع الرؤوس الحربية لأسلحة النووية، ويولّد 7-8 أضعاف كمية اليورانيوم 
المستنفد)أقل في اليورانيوم 235( مثل اليورانيوم المخّصب للوقود.18 باإلضافة، قام الجيش األمريكي بتسليح 

اليورانيوم المستنفد الستخدامه في إنتاج الرصاص للطائرات المقاتلة/الحربية وقذائف دروع الدبّابات. أّدى 
استخدام اليورانيوم المستنفد إلى تلويث األرض والجّو والمياه في بورتوريكو والعراق وأفغانستان ومناطق 

أخرى حيث شاركت الواليات المتّحدة في حمات عسكرية واختبار الذخيرة. ونظراً لكون اليورانيوم معدناً ثقياً، 
فإنّه يترك آثاراً صّحية متعّددة وحاّدة وطويلة األجل، عند استنشاقه أو ابتاعه.

beyondnuclear.org :)Beyond Nuclear( ما بعد النووي
dont-nuke-the-climate.org :)Don’t Nuke the Climate( ًال تقتلوا المناخ نوويا

nirs.org :)Nuclear Information and Resource Service( خدمة المعلومات والموارد النووية
wiseinternational.org :)WISE-International( الخدمة العالمية لمعلومات الطاقة-الموقع العالمي

wise-uranium.org :)WISE-Uranium( الخدمة العالمية لمعلومات الطاقة-اليورانيوم
worldnuclearreport.org :)World Nuclear Industry Status Report( التقرير العالمي عن أحوال القطاع النووي

الطاقة النووية تسّمم الكوكب
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ــر  ــة للتغيّ ــول الحقيقي ــن الحل ــزءاً م ــّددة ج ــة المتج ــون الطاق ــن أن تك يمك
المناخــي، ولكــن توجــد بعــض التحّفظــات. انطاقــاً مــن روحيــة الغســيل األخضــر، يمكــن تســمية العديــد 
ــة  ــد مــن مصــادر الطاق ــة. العدي ــول زائف ــع حل ــي الواق ــة المتجــّددة، بينمــا هــي ف مــن األشــياء بالطاق
ــر  ــر طاقــة متجــّددة ولكــن يمكنهــا أن تــؤّدي إلــى تفاقــم التغيّ التــي ناقشــها أحيانــاً هــذا التقريــر تُعتبَ
المناخــي، وتتســبّب بالكثيــر مــن األضــرار علــى البيئــة والمجتمعــات بمــا فيهــا: الكتلــة الحيويــة، والوقــود 
الحيــوي، والحــرق، وتحويــل الغــاز المطامــر إلــى طاقــة، والهيدروجيــن، و”الغــاز الطبيعــي المتجــّدد أو 
أجهــزة هضــم الميثــان فــي المــزارع، والطاقــة الكهرومائيــة النوويــة  التــي تنتجهــا الشــركات. يمكــن أن 
تكــون الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فعــاً مصــادَر للطاقــة المتجــّددة، ومــع ذلــك، فــإّن حــدود األرض 
والمســافة واالقتصــاد والعدالــة االجتماعيــة تؤثـّـر كلّهــا فــي تحديــد مــا إذا كانــت مصــادر الطاقــة هــذه 

حّقــاً متجــّددة أو مســتدامة.

 

األرض، المحدودية والموارد
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح هــي طــرٌق 
الطاقــة  توفّــر  أن  ويمكــن  الكهربــاء،  لتوليــد 

الشمســية التدفئــة أيضــا.  ولكــّن توليــد الكهربــاء 
للمبانــي والطهــي وتســخين الميــاه والنقــل يتطلّــب 

الطاقــة  علــى  القائمــة  الكهربــاء  مــن  المزيــد  توليــد 
المتجــّددة، وهــو مــا يمثّــل مشــكلة، ويثيــر تســاؤالت 
حــول مصــدر المــواّد، وكيــف وأيــن ســتُعّدن وتُنَقــل، وأيــن 

ســتوضع، ومــن يملكهــا.

ــن  ــأرض. طواحي ــة ل ــة الحــدود البيئي يجــب مواجه
ــب  ــور وتتطلّ ــرّات الطي ــى مم ــر عل ــاً تؤثّ ــواء مث اله

كّميــاَت كبيــرة مــن الفوالذ واالســمنت، ومعظمها يســتخدم 
النيوديميــوم وهــو معــدن أرضــي نــادر يُســتخرج فــي ظــروف شــديدة 

التلويــث. األلــواح الشمســية والبطاريــات تســتخدم معــادَن أرضيــة نــادرة، 
ن فــي ظــروف اســتغالية مرّوعــة.2,1 عندمــا واجــه إيلــون  بمــا فيهــا الليثيــوم والكوبالــت، والتــي قــد تُعــدَّ
ماســك، الرئيــس التنفيــذي لشــركة تيســا موتــورز )Tesla Motors(، تحّديــاً بشــأن مــا إذا كانــت الحاجــة 
ــر  ــا عــام 2019 )موقــع أحــد أكب ــة باالنقــاب فــي بوليفي ــة لهــا عاق ــات لســياراته الكهربائي ــى بطاري إل

مناجــم الليثيــوم(، غــرّد قائــاً: “ ســننقلب علــى مــن نريــد. تقبّلــوا األمــر.”3 

يمكن أن تتيح طاقة الرياح والطاقة الشمسية لألجيال القادمة 
بعَض وسائل الراحة التي أصبحنا نعتبرها من المسلّمات ...

... ولكن لكي يحدث هذا في إطار العدالة واالستدامة وحماية 
البيئة، يجب على العالم المتطّور اتّباع نظام غذائي للطاقة.

المتجّددة المتجّددةالطاقة  الطاقة 
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ــيّارات  ــة للس ــاكل البيئي ــّل المش ــاد وح ــود باالقتص ــن الصع ــم ع ــول العال ــات ح ــر الطروح تتكاث
ــد ســيخلق  ــة بالكامــل. بالتأكي ــج اســتخدام الســيارات الكهربائي ــر تروي ــي تعمــل بالوقــود، عب الت
ذلــك العديــد مــن الوظائــف، وستســاعد البطّاريــات علــى تخزيــن الطاقــة التــي تنتجهــا المصــادر 
المتجــّددة. لكــّن صنعــة ســيّارات وشــاحنات جديــدة تتطلّــب الكثيــر مــن المــواّد، مــا يســتدعي 

ــأّي تكاليــف اجتماعيــة وبيئيــة؟ التســاؤالت: مــن أيــن ســتأتي المــواّد وب

باإلضافــة إلــى المخــاوف بشــأن مصــادر المــواّد لألــواح الشمســية وتوربينــات الريــاح والبطّاريات، 
ــة  ــاك حاج ــذا فهن ــة. ل ــاالت الطاق ــن  مدخات/إدخ ــر م ــدّدة الكثي ــة المتج ــاء الطاق ــب بن يتطلّ
لطاقــة إضافيــة لبنــاء كبيــر للطاقــة المتجــّددة والتــي ســتأتي إلــى حــدٍّ كبيــر مــن حــرق الوقــود 
ــدان ذات  ــن البل ــوري م ــود األحف ــواع الوق ــن أن ــد م ــب اســتخدام المزي ــا أّن تجّن ــوري. كم األحف
االســتهاك المرتفــع يتطلـّـب تقليــل الطلــب الحالــي علــى الطاقــة واســتخدام طاقــة أقــّل. لــذا فــإّن 
إعطــاء األولويــة إلنهــاء اســتخدام الوقــود األحفــوري فــي المســتقبل لــه أهّميــة حاســمة فــي عالــم 

يــزداد احتــراراً )انظــر/ي الطاقــة الحيويــة(.
  

الشبكات، الفضاء، الوقت والمسافة
ــة  ــاح والطاق ــّددة. الري ــة المتج ــات الطاق ــر تحّدي ــد أكب ــب أح ــد الطل ــة عن ــر الطاق ــا زال توفي م
ــن  ــه م ــوب في ــو أّن كّل واط مرغ ــي وه ــار الحال ــا بالمعي ــك إذا التزمن ــة، لذل ــية  متقطّع الشمس
الطاقــة يجــب تســليمه علــى الفــور بــأّي ثمــن، ســيكون مــن الضــروري زيــادة تخزيــن الطاقــة. 
عــاوًة علــى ذلــك، فــإّن البنيــة التحتيــة الازمــة إلنشــاء طاقــة متجــّددة علــى نطــاق واســع تثيــر 
الجــدل. توجــد خطــط لتوليــد كّميــات كبيــرة مــن الكهربــاء فــي الصحــارى فــي شــمال إفريقيــا 
ــر البحــر األبيــض  ــة عب ــّم تشــغيل الطاقــة لمســافات طويل ــدة، ث ــات المتّح ــوب غــرب الوالي وجن
المتوّســط إلــى أوروبــا أو إلــى مــدن شــرق الواليــات المتّحــدة. قــد تتســبّب مثــل هــذه المشــاريع 
فــي تضييــع الوقــت علــى طــول القنــاة، والظلــم البيئــّي فــي مــكاٍن واحــد، وبعــض المنافــع فــي 

مــكاٍن بعيــد.
 

منشأة سوالر تو )Solar Two( يف صحراء موهايف )Mojave(. رمّّبا للتعويض عن يشء ما ...؟

االقتصاد، المقياس والتعويضات
ــات  ــا المجتمع ــدة  أن تخطّطه ــاح الجدي ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــوِّ الطاق ــي لنم ــاً، ينبغ مثالي
وتديرهــا مــن أجلهــا. غالبــاً مــا تُشــيَّد هــذه البرامــج علــى نطــاٍق واســع لتبريــر نمــوذج الشــركة 
الــذي يؤثـّـر علــى األراضــي والمجتمعــات المحلّيــة والبيئــة. تعتمــد المقاومــة ضــد مــزارع الريــاح 
أو الطاقــة الشمســية المقترحــة علــى نطــاٍق واســعٍ علــى مطــّوري الشــركات الذيــن يأتــون مــن 
الخــارج ويفرضــون التغييــرات التــي تفيــد شــركات المرافــق والمســاهمين بــدل المجتمــع الــذي 
ســيتأثّر بهــا. وبالمثــل، فــإّن النمــوذج الحالــّي الــذي تمتلــك فيــه المرافــق الكبيــرة مواقــَع توليــٍد 
مركزيــة ضخمــة ترســل مــن خالهــا الطاقــة إلــى النــاس فــي منطقــة واســعة هــو نمــوذج يفتقــر 

إلــى التمكيــن، وذلــك بســبب اعتمــاد دافعــي/ات الضرائــب علــى خدمــات الشــركات.

باإلضافــة، مــن ائتمانــات الطاقــة المتجــددة األمريكيــة إلــى تعويضــات الكربــون فــي المــاّدة 6 
مــن اتّفاقيــة باريــس المدعومــة مــن األمــم المتّحــدة، وتعويضــات رســوم الكهربــاء لشــركة شــل 
أويــل )Shell Oil( فــي المملكــة المتّحــدة وهولنــدا وأســتراليا، يمكــن بيــع الطاقــة المتجــددة فــي 
ثــة بــأن تعلــن عــن حيــاد  صافــي الصفــر  جميــع أنحــاء العالــم كتعويضــاٍت تســمح للشــركات الملوِّ
أو حياديــة الكربــون )انظــر/ي تســعير الكربــون(. تســبّبت مــزارع الريــاح واســعة النطــاق بتشــريد 
المجتمعــات فــي واليــة ماهاراشــترا فــي الهنــد، وباعــت أرصــدة تعويــٍض للملّوثيــن فــي شــمال 

العالــم عبــر  آليّــة التنميــة النظيفــة التــي تدعمهــا األمــم المتّحــدة لســنوات.4
 

عدم المساواة في الطاقة، والعدالة االجتماعية
أخيــراً، مــن المهــّم أّن قســماً كبيــراً مــن البشــر ال يحصلــون حاليــاً علــى الكهربــاء والميــاه النظيفــة 
ــاق  ــيع نط ــة لتوس ــي األولويّ ــيطة أن نعط ــة البس ــة االجتماعي ــب العدال ــي. تتطلّ ــذاء الكاف والغ

الطاقــة المتجــّددة لمــن هــم/ّن فــي أمــّس الحاجــة إلــى مــوارد الطاقــة األساســية.

إلــى جانــب تقبّــل هــذه المحدوديــة، نحتــاج إلــى النظــر نقديــاً إلــى كّل تطويــر مقتــرٍح وإلى طرح 
أســئلة مهّمــة: هــل صــادق عليــه وقبلــه  الســّكان المحلّيــون الذيــن ســيتأثّرون بــه دون غيرهــم/ن؟ 
وهــل يوفّــر االحتياجــات المحليــة؟ مــا الــذي قــد يســتلزمه فــي مــكاٍن آخــر لتوريــد المكّونــات؟ 
كــم سيســتغرق مــن الوقــت؟ كيــف يمكــن إعــادة تدويــر أجزائــه أو التخلّــص منهــا بأمــان؟ مــن 
ــي  ــة الت ــزع  االســتعمار. المنطق ــز ون ــادة التمرك ــات المســتقبل المســتدام هــي إع ــّم متطلّب أه
يمكنهــا توفيــر معظــم طعامهــا والضروريــات األخــرى هــي أكثــر أمانــاً مــن تلــك التــي تعتمــد علــى 
ــال القادمــة  ــة الشمســية لأجي ــاح والطاق ــة الري ــح طاق ــة. يمكــن أن تتي ــد الطويل ساســل التوري
بعــض وســائل الراحــة التــي أصبحنــا نعتبرهــا مــن المســلّمات. لكــن، لكــي يحــدث هــذا فــي إطــار 

العدالــة واالســتدامة وحمايــة البيئــة، يجــب علــى العالــم المتطــّور اتّبــاع ترشــيٍد للطاقــة.
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 األنهــار الفاعلــة ضروريــة لجميــع أشــكال الحيــاة.
ــات وهــو  ــة ويضــّر بالمجتمع ــل البيئ ــار يعطّ ــة األنه ــر أنظم ــق تغيي ــن طري ــاء ع ــد الكهرب  إّن تولي
ــة  ــر والطاق ــان النه ــرة وجري ــرة والصغي ــة. الســدود الضخمــة والكبي ــة المالي ــر ســليم مــن الناحي غي
ــة  ــة ألنظم ــة والبيئي ــروف المادي ــى الظ ــلباً عل ــر س ــا تؤثّ ــري ضّخه ــي يج ــن الت ــة للتخزي الكهرومائي
ــاس مــن أراضيهــم/ّن وتقويــض  ــر الن ــى تهجي ــا عل ــة وخزّاناته األنهــار.1, 2 تعمــل الســدود الكهرومائي
ــس  ــد األســماك، وحب ــد، وصي ــة للصي ــار الفّعال ــى أنظمــة األنه ــي يعتمــدون/ن عل ــاء الذين/اللوات بق
ــر  ــون هــم األكث شــة والســّكان األصلي ــاً مــا تكــون المجتمعــات المهمَّ ــة. غالب وجمــع األطعمــة البري
تضــّرراً. تســبّبت النظــم الكهرومائيــة فــي تهجيــر مــا ال يقــّل عــن 40 إلــى 80 مليــون شــخص، وتأثـّـر 
ر بنحــو 472 مليــون شــخص يعيشــون فــي اتجــاه مجــاري األنهــار.3, 4 كثيــراً مــا ينتهــك  علــى مــا يقــدَّ
تطويــر الطاقــة الكهرومائيــة ســيادة الســكاّن األصلييــن، وغالبــاً مــا يحــدث دون موافقــة مــن لديهــم/

ــاه. ّن حقــوق مــن أســافهم/ّن فــي األراضــي والمي

ــق األنهــار الموســمي مــا يتســبّب بتلويــث  تتاعــب الســدود الكهرومائيــة علــى نحــٍو مصطنــعٍ بتدفّ
الميــاه وتعطيــل إمــدادات ميــاه الشــرب. عندمــا تُخــزَّن الميــاه فــي الخزّانــات خلــف الســدود، ترتفــع 
ــة  ــف البيئي ــع الوظائ ــل م ــر تتداخ ــرى النه ــاه مج ــي اتج ــق ف ــا تُطلَ ــاه، وعندم ــرارة المي ــة ح درج
وتســّخن المحيــط. غالبــاً مــا تمنــع الســدود أو تعيــق هجــرة األســماك، مــا يؤثــر علــى قدرتهــا علــى 
ــاك  ــاً، كان هن ــّل مــن 50 عام ــة والعــودة. فــي أق ــى مناطــق التغذي ــر إل االنتقــال مــن أماكــن التكاث
متوّســط انخفــاض عــاّم علــى مســتوى العالــم بنســبة 76٪ فــي مجموعــات أســماك الميــاه العذبــة 

المهاجــرة التــي رُصــَدت.5

الســدود الكهرومائيــة وخزّاناتهــا هــي مــن المصــادر الرئيســية النبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري.6 
يمكــن أن تتجــاوز االنبعاثــات مــن المرافــق الفرديــة أنــواع الوقــود األحفــوري.7 تســعة وســبعون فــي 
المائــة مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري لخــزّان الطاقــة الكهرومائيــة عبــارة عــن غــاز الميثــان، 
وهــو غــاز دفيئ]مســبّب لانحبــاس الحــرارّي[ أقــوى بـــ86 مــرّة مــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي تســريع 
تغيّــر المنــاخ علــى مــدى عقــد أو عقديــن.8, 9 ويمثـّـل الميثــان المتأتــي مــن خزّانــات الطاقــة الكهرومائية 
أكثــر مــن 4٪ مــن التغيّــر المناخــي الناجــم عــن األنشــطة البشــرية. فــي العقــد األول بعــد بنــاء نظــام 
جديــد لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة، يمكــن لهــذا األخيــر المســاهمة فــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
الحــراري أكثــر مــن حــرق الفحــم مــن خــال انبعاثــات الميثــان المســتمرّة التــي تغّذيهــا الميكروبــات 
ــدة  ــة الجدي ــي أّن مشــاريع الطاقــة الكهرومائي ــات المغمــورة. 10 وهــذا يعن ــى  النبات ــي تتغــّذى عل الت

ســتؤّدي إلــى زيــادة حــاّدة فــي انبعاثــات 
ــا  ــوم فيم ــرارّي الي ــاس الح ــازات االحتب غ
تلعــب  المنــاخ.  أزمــة  إلبطــاء  نســعى 
تعديــل  فــي  مهّمــاً  دوراً  أيضــاً  األنهــار 

ــاخ.11, 12 المن

ــاج   ــة إنت ــز ســدود الطاقــة الكهرومائي تحّف
ميثيــل الزئبــق الســاّم  المتراكــم بيولوجيــاً 
ــاء  ــن الغط ــق م ــاق الزئب ــق إط ــن طري ع
النباتــّي والتربــة فــي الميــاه حيــث يدخــل 
فــي السلســلة الغذائيــة. يتعرَّض األشــخاص 
الذيــن يســتهلكون األطعمــة مــن هــذه 
األنظمــة النهريــة لميثيــل الزئبــق. تســعون 
بالمائــة مــن مشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة 
ــتعرِّض  ــة س ــدة والمقترح ــة الجدي الكندي
والتــي  األصلييــن،  الســّكان  مجتمعــات 
تعتمــد علــى األطعمــة التــي تُصطــاد مــن 

ــة، إلــى ميثيــل الزئبــق.13 البري
ــي مــا يســّمى  ــة ثلثَ تشــّكل الطاقــة المائي
ــة  ــم. الطاق ــي العال ــّددة ف ــة المتج بالطاق
ــك،  ــة للتجــّدد وذل ــر قابل ــة غي الكهرومائي
ــغيل  ــار لتش ــول األمط ــاطة، ألّن هط وببس
ــقوط  ــي الس ــتمّر ف ــة يس ــات الطاق توربين
ثلــث أطــول 177  الســماء. فقــط  مــن 
ــق بحّريــة،  نهــراً فــي العالــم ال يــزال يتدفّ
مــن  أطــول  نهــراً   21 فقــط  ويحتفــظ 
1000 كيلومتــر)621 ميــاً( بصلــة مباشــرة 

ــر.14 بالبح
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مــا ال يقــّل عــن 3,700 منشــأة جديــدة لتوليــد الطاقــة الكهرومائية)أكبــر مــن 1 ميغــاواط( هــي قيــد 
التخطيــط أو قيــد اإلنشــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم. 15 مــن المتوقــع أن ينمــو إنتــاج الكهربــاء مــن 
الطاقــة الكهرومائيــة بنســبة 45 إلــى 70٪ بحلــول عــام 162040. الطاقــة الكهرومائيــة الجديــدة تولـّـد 

فائــدًة ضئيلــة فــي االنتقــال إلــى الحيــاد المناخــي فــي االتّحــاد األوروبــي.17

ــول  ــة وص ــّي إلمكاني ــيعٍ حقيق ــق توس ــى تحقي ــرة إل ــة الكبي ــة الكهرومائي ــاريع الطاق ــى مش ال ترق
الفقــراء إلــى الطاقــة، بــل غالبــاً مــا يجــري بناؤهــا لتلبيــة متطلّبــات التعديــن والمشــاريع الصناعيــة، 
بالرغــم مــن اّدعــاءات المطّوريــن بــأّن الطاقــة مخّصصــٌة للمجتمعــات المحرومــة. بنســبة متوّســطة، 

تواجــه الســدود الكبيــرة تجــاوزاٍت فــي التكلفــة بنســبة 96٪ وتجــاوزاٍت زمنيــة بنســبة ٪44. 18

تُصنَّــف مشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة علــى أنّهــا طاقــة متجــّددة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وعلــى 
ــع، تشــّكل  ــي الواق ــون. ف ــد تعويضــات الكرب ــتخدم لتولي ــباً يُس ــر مشــروعاً مناس هــذا النحــو تُعتب
ــة  ــة التنمي ــدى آ لي ــع المشــاريع المســّجلة ل ــاً 26٪ مــن جمي ــة حالي تعويضــات الطاقــة الكهرومائي
النظيفــة المدعومــة مــن األمــم المتّحــدة. باإلضافــة، تُبــاع أرصــدة التعويضات فــي مخطّطات تســعير 
الكربــون الوطنيــة ودون الوطنيــة والطوعيــة حــول العالــم.19 غالبــاً مــا تُبــاع هــذه االعتمــادات لقطاع 
الوقــود األحفــوري لتعزيــز مطالباتــه بالحيــاد الكربونــي و االنبعاثــات الصفريــة الصافيــة، مــا يلحــق 
الضــرر بــكلٍّ مــن األنهــار واألشــخاص القريبيــن مــن مشــاريع الطاقــة المائيــة وأولئــك القريبيــن مــن 
ــرة  ــة الكبي ــة الكهرومائي ــاريع الطاق ــي لمش ــل المناخ ــق التموي ــراق. يخل ــتخراج واالحت ــع االس مواق

وهــَم العمــل المناخــي الســتبعاد الحلــول الحقيقيــة. 20

تواجــه الســدود الهرمــة والتــي تجــاوزت أو ســتتجاوز قريبــاً عمرهــا التصميمــي، أحداثــاً مناخيــة 
قاســية ومكثّفــة وغيــر متوقّعــة تهــّدد الســامة الهيكليــة للســدود واإلطاقــات الســريعة الخارجــة 
ــاه  ــا يتســبّب بإغــراق المجتمعــات المتضــّررة فــي اتّج ــاه المحجــوزة، م عــن الســيطرة مــن المي

مجــرى النهــر.21

ــا أن  ــاه. علين ــا بالمي ــرام عاقتن ــة واحت ــاه العذب ــة للمي ــار والنظــم اإليكولوجي ــة األنه يجــب حماي
نعمــل مــن أجــل تحريــر األنهــار وليــس بنــاء المزيــد مــن الســدود باســم األزمــة المناخيــة التــي 
هــي مــن صنــع اإلنســان. هنــاك حركــة متناميــة لتأميــن الحقــوق القانونيــة لألنهــار والتــي القــت 
ــة  ــيت ومقاطع ــي إكوانيتش ــو ف ــس إين ــل مجل ــات مث ــض المجتمع ــدا وبع ــي نيوزيلن ــاً ف نجاح
ــة لنهــر موتيشــيكاو شــيبو  ــح تســعة حقــوق قانوني ــة بمن ــا قــراراٍت مماثل ــن تبّنت ــي واللتي مينغان
ــه البيولوجــي  ــى تنوّع ــاظ عل ــق، للحف ــي التدف ــك الحــّق ف ــي ذل ــا ف )Muteshekau-shipu(، بم
والحــّق فــي اتّخــاذ اإلجــراءات القانونيــة. ومــن هــذا المنظــار، النهــر ال ينفصــل عــن النــاس: “أنــا 

ــا”.22 النهــر والنهــر أن

mab.org.br :)Brazilian Movement of People Affected by Dams( الحركة البرازيلية للمتضّررين من السدود

:)North American Megadam Resistance Alliance( تحالف أميركا الشمالية لمقاومة السدود الضخمة 

 northeastmegadamresistance.orgا
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الجيولوجية الجيولوجيةالهندسة  الهندسة 

 تشــير الهندســة الجيولوجيــة إلــى مجموعة مــن التقنيــات المقترحة
ــة يائســة، وربمــا كارثيــة،   للتدّخــل عمــداً فــي أنظمــة األرض وتغييرهــا علــى نطــاٍق هائــل. فــي محاول
ــي  ــة الت ــر الطريق ــى تغيي ــة إل ــر المناخــي، تســعى الهندســة الجيولوجي ــرات التغيّ لمكافحــة بعــض تأثي
يعمــل بهــا الكوكــب. للقيــام بذلــك، تُنَشــر اإلصاحــات التقنيــة علــى نطــاٍق واســع. ومهمــا كانــت التأثيرات 
التــي قــد تظهــر اآلن أو مســتقباً، ال يمكــن التنبّــؤ بهــا أو اختبارهــا علــى نحــٍو موثــوق. الطريقــة الوحيــدة 
ــات  ــون ف ــد يك ــد هــذه النقطــة ق ــى نطــاٍق واســع، وعن ــاٍر عل ــا ســيحدث هــي إجــراء اختب ــة م لمعرف

الوقــت للعــودة إلــى الــوراء.
 

من يقف خلف الهندسة الجيولوجية؟
أكبــر محــرّك ألزمــة المنــاخ هــو قطــاع الوقــود األحفــوري - النفــط والفحــم والغــاز. هــذه هــي المجموعــة 
الصناعيــة ذاتهــا التــي مّولــت إنــكار تغيّــر المنــاخ لعقــوٍد، وحاربــت كّل محاولــة للحــّد مــن التلــّوث. يُعــّد 
قطــاع الوقــود األحفــوري مــن بيــن أكبــر ممّولــي الهندســة الجيولوجيــة. بالنســبة للنفــط، تبــدو الهندســة 
الجيولوجيــة وكأنّهــا وســيلة لاســتمرار فــي جنــي األربــاح بينمــا يبــدو أنهــا تعالــج الدمــار المناخــي الــذي 
تســببّت فيــه. يقــوم بعــض أغنــى الرجــال علــى وجــه األرض، بمــن فيهــم بيــل غيتــس وجيــف بيــزوس، 

بتمويــل الهندســة الجيولوجيــة.

بعض المخطّطات المقترحة: 
التقاط الكربون وتخزينه

يســعى برنامــج التقــاط الكربــون وتخزينــه إلــى توســيع نطــاق اســتخراج الوقــود 
ــس مــن  ــون تحــت األرض. لي ــات الكرب ــن انبعاث ــر تخزي األحفــوري واســتهاكه عب

ــد مــن أنهــا ســتبقى هناك)انظــر/ي التقــاط الكربــون(. البديــل عــن هــذا هــو  المؤكّ
التقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، بحيــث يجــري التقــاط ثانــي أكســيد الكربــون 

ــري  ــات ويج ــي المنتج ــة ف ن ــات مضمَّ ــح االنبعاث ــع. تصب ــة للتصني ــواّد األولي ــع الم لصن
ــي  ــة ف ــد تعــّززت هــذه اآللي ــا. وق ــد حــرق المنتجــات أو تحلّله ــة عن ــي النهاي ــا ف إطاقه

ــة. ــة الحديث تشــريعات الطاق
 

تخصيب المحيط بالحديد
يشــير هــذا المصطلــح إلــى إلقــاء جزيئــات الحديــد فــي مناطــق واســعة مــن المحيــط لتحفيــز تكاثــر  العوالق 
التــي مــن المفتــرض أن تزيــد مــن كّميــة ثانــي أكســيد الكربــون التــي تمتّصهــا المحيطــات. وهــذا ينطــوي 
علــى مخاطــر التســبّب فــي تكاثــر  الطحالــب الضــارّة، مــا يعــرّض صّحــة اإلنســان والحيــوان البحــرّي للخطــر، 

بينمــا يؤثـّـر ســلباً علــى مصايــد األســماك.
 

إدارة اإلشعاع الشمسي
ــاك  ــات  إدارة اإلشــعاع الشمســي هــي محــاوالت لعكــس ضــوء الشــمس مــرًة أخــرى فــي الفضــاء. هن تقني
ــن  ــدار األرض؛ وحق ــي م ــا ف ــن المراي ــات م ــب مجموع ــك تركي ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن المقترح ــة م مجموع

ــحب  ــل الس ــي؛ وتعدي ــّوي الطبق ــاف الج ــي الغ ــات ف الكبريت
أو النباتــات أو الجليــد لجعلهــا تعكــس ضــوء 

الشــمس بعيــداً عــن األرض. تكتســب بعــض 
هــذه المفاهيــم زخمــاً فــي المحادثــات 

الشــركات،  تمّولهــا  التــي  المناخيــة 
وتقتــرب مــن أن تصبــح تجــارب فــي 
ــدأ  ــم الحقيقــي. بمجــرد أن تب العال
ــؤّدي  ــن أن ي ــات، يمك هــذه التقني
إيقافهــا إلــى صدمــة اإلنهــاء، مــا قد 
يــؤّدي إلــى ارتفــاع درجــات الحرارة 
بســرعة إلــى مســتويات أعلــى مّمــا 
لــو لــم يتّم فعــل أي شــيء. ال تقلل 

هل فّكرنا مّبا يكفي يف تأثرات املرايا الفضائية؟
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تقنيــات  إدارة اإلشــعاع الشمســي مــن مســتويات غــازات االحتبــاس الحــراري، ولكّنهــا تخفــي التأثيــر مؤقّتــاً.
 

لمحة سريعة عن بعض مقترحات  إدارة اإلشعاع الشمسي: 
حقن الرذاذ في الغالف الجّوي الطبقّي

يعتمــد حقــن الــرذاذ فــي الغــالف الجــّوي الطبقــّي علــى إطــاق جزيئــات ثانــي أكســيد الكبريــت أو مــوادٍّ 
ــن  ــا م ــوري أو غيره ــود األحف ــل بالوق ــة تعم ــرات نّفاث ــتخدام طائ ــفير باس ــة الستراتوس ــي طبق ــرى ف أخ

ــي. ــار البركان ــرات االنفج ــد تأثي ــائل، لتقلي الوس
 

الفقاعــات الدقيقــة والميكروبيدات]الخــرز الدقيــق[ ورغــوة البحــر وغيرهــا مــن  المــواد المعّدلة 
ض للبيا

يريــد أنصــار هــذا المقاربــة نشــر الفقاعــات أو الخــرز أو الرغــوة فــوق المســطّحات المائيــة و/أو الجليد )كما 
هــو الحــال فــي القطــب الشــمالي( لتبييــض الســطح، وبالتالــي زيــادة البياض)االنعكاســية(. وحســب المــواّد 
المســتخَدمة، يمكــن أن يكــون لهــذه الممارســات تأثيــرات كيميائيــة ملّوثــة للبحــر. يمكــن لهــذه األنشــطة 
التســبّب أيضــاً بآثــاٍر مدّمــرة علــى أســاليب حيــاة الســّكان األصلييــن فــي القطــب الشــمالي. باإلضافــة إلــى 
عــدم معالجــة األســباب الحقيقيــة الضطــراب المنــاخ، فــإّن إلقــاء هــذه المــواد فــي المحيطــات وغيرهــا مــن 
المســطّحات المائيــة يمكــن أن يعطّــل الضــوء المطلــوب للحيــاة فــي المحيــط، وقــد يقلّــل األكســجين إلــى 

الطبقــات العليــا مــن المحيــط، مــا يضــّر التنــّوع البيولوجــي.
 

تبييض السحابة البحرية
ــادة حجــم بخــار الماء/البخــار  ــا لزي ــاه المالحــة أو البكتيري ــأ بالمي ــوم وتُم ــّخ الغي ــة، تَُض ــي هــذه التقني ف
المائــي، مــا يجعلهــا أكثــر بياضــاً، وبالتالــي، تعكــس المزيــد مــن إشــعاع الشــمس بعيــداً عــن المحيطــات 
واألرض. يمكــن أن يــؤّدي هــذا إلــى انخفــاض هطــول األمطــار فــي بعــض أجــزاء العالم)مثــل غابــات األمازون( 
وزيــادة  الجريــان الســطحي لأراضــي فــي أجــزاٍء أخــرى مــن العالم)المناطــق االســتوائية(. مــن المرّجــح أن 
ينخفــض معــّدل هطــول األمطــار بشــكل عــاّم، مــا يفــرض الســؤال التالــي: مــن الــذي يقــّرر مــن ســيعاني 
ــف  ــة األســئلة حــول كي ــزال مــن الصعــب معاين ــة، ال ي ــات؟ باإلضاف مــن الجفــاف ومــن ســيصاب بالفيضان
ســتؤّدي التغيّــرات المناخيــة اإلضافيــة إلــى تفاقــم الصراعــات فــي عالــم يجعــل فيــه تغيّــر المنــاخ بالفعــل 
الزراعــَة أكثــر صعوبــة. مثــل جميــع آليــات  إدارة اإلشــعاع الشمســي، ال يقــّدم  تبييــض الســحابة البحريــة 
شــيئاً لتقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، أو لنقلنــا إلــى ديمقراطيــة الطاقــة أو معالجــة األســباب 

ــر المناخــي. الجذريــة للتغيّ
 

تحييد حقوق اإلنسان
ال تســتطيع تقنيــات إدارة اإلشــعاع الشمســي احتــرام الحــّق فــي  الموافقــة الحــرة والمســبقة  والمســتنيرة 

Geoengenheiros alegam crer piamente na mudança climática, mas parecem mais preocupados em preservar o status quo e criar novos mercados para suas tecnologias que em promover soluções 
reais. O tempo, dinheiro, energia e vontade política gastos na promoção de experimentos perigosos e especulativos de geoengenharia são recursos que seriam mais bem usados numa transição 
justa para uma democracia energética, uma economia regenerativa viva e uma forte ação comunitária. 

Nós sabemos o que precisamos fazer para enfrentar a crise climática. Precisamos de: uma transição justa rumo a uma economia regenerativa e saudável, baseada em energia sustentável e reno-
vável; agroecologia; lixo zero; a proteção de ecossistemas; soberania Indígena; direitos humanos; equidade social; e que os combustíveis fósseis fiquem embaixo da terra. A crise e a urgência são 
reais, mas a urgência não justifica falsos mecanismos como geoengenharia. Não temos tempo ou recursos a perder com distrações mortíferas! Isto se aplica a todas as falsas soluções neste livreto, 
mas no caso da geoengenharia existe o risco adicional de que a experimentação inconsequente tenha resultados não intencionais, porém horripilantes.

Os promotores da geoengenharia estão tentando impor experiências perigosas a comunidades de todo o mundo. Por exemplo, Povos Indígenas no Alasca estão sob a ameaça de uma experiência 
em suas terras que cobriria o gelo marinho com microbolhas de vidro para desviar a luz solar, como parte do Arctic Ice Project. De modo similar, pescadores no Chile souberam que as águas de que 
dependem estão ameaçadas por planos da empresa Oceaneos Environmental Solutions Inc. para uma experiência de fertilização com ferro que supostamente estimulará o crescimento de fitoplânc-
ton para sequestrar CO2. Pouco se sabe sobre os impactos ecológicos destes tipos de experiência, que podem vir a ter conseqüências muito negativas no longo prazo. 

A geoengenharia representa uma ameaça potencialmente catastrófica para os direitos humanos e o meio ambiente, e que no entanto nada faz para lidar com as causas profundas da mudança climá-
tica. Neste sentido, ela talvez seja a mais falsa entre as falsas soluções.

ألولئــك الذين/اللواتــي قــد يتأثـّـرون/ن 
ــوص  ــو المنص ــى النح ــا، عل ــلباً منه س
عليــه فــي إعــان األمــم المتحــدة 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق  بشــأن 
ــعٍ،  ــاٍق واس ــى نط ــه، عل ــذي تدعم وال
األخــرى  المهّمشــة  المجتمعــات 
والــدول  الفاّحيــن/ات،  فيهــا  بمــن 
ومجتمعــات  الصغيــرة،  الجزريــة 
ــوب  ــة فــي شــمال وجن خــّط المواجه
ــم. ويعــود هــذا ألّن كّل مجتمــع  العال
وكّل شــخص ســيتأثر بتقنيــات إدارة 
اإلشــعاع الشمســي. إّن الحجــم الهائــل 
ــات  ــدود لتقني ــرة للح ــة العاب والطبيع
يجعــان  الشمســي  اإلشــعاع  إدارة 
ــم  ــتحيلة والحك ــرّة مس ــة الح الموافق
البلــدان  بعــض  وألّن  ممكــن.  غيــَر 
قدمــاً  “المضــي  تختــار  أن  يمكنهــا 
ــات المتحــدة،  ــل الوالي ــا”، مث بمفرده
والمضــي قدمــاً فــي مشــاريع الهندســة 
الجيولوجيــة التــي مــن شــأنها التأثيــر 
علــى الكوكــب بأكملــه، فــإّن الهندســة 
الجيولوجيــة بطبيعتها غيــر ديمقراطية 
وال يمكــن الســيطرة عليهــا. ونظــراً إلى 

ــر  ــر عب ــن أن تظه ــب يمك ــة، بوجــود عواق ــة للغاي ــرات طويل ــات لفت ــة هــذه المخطّط وجــوب صيان
ــتقرّة  ــتكون مس ــة س ــة الحالي ــة واالقتصادي ــاكل الحكومي ــات أّن الهي ــذه المقترح ــرض ه ــال، تفت األجي

ــي. ــر وعبث ــيم وخطي ــراض جس ــًة افت ــو صراح ــر. وه ــة أو أكث ــام القادم ــة ع ــال المائ خ

المجتمعات في الخطوط األمامية تتحّمل أكبر األعباء
االفتــراض الكامــن وراء تقنيــات إدارة اإلشــعاع الشمســي هــو أنّنــا ال نســتطيع أو لــن نتمّكــن مــن خفض 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري وإنهــاء المظالــم البيئيــة التــي تســبّبها - مــن اســتخراج الوقــود 
األحفــوري إلــى الفحــم أو محطـّـات الطاقــة التــي تعمــل بالغــاز والمصافي وخطــوط األنابيــب والتعدين 
إلزالــة قمــم الجبــال. يّدعــي مرّوجــو الهندســة الجيولوجيــة بأنهــم يســتعّدون ألســوأ الســيناريوهات. 
لكــّن المجتمعــات فــي الخطــوط األماميــة، فــي جميــع أنحــاء العالــم، هــي التــي تعيــش بالفعــل أســوأ 
الســيناريوهات، أيــن تكــون الصناعــة ورأس المــال أكثــر أهّميــة مــن الحــّق بالهــواء النظيــف والميــاه 

النظيفــة والتربــة الصّحيــة، وحقــوق اإلنســان والعدالــة.
 

الترويج للحلول الحقيقية أو الحفاظ على الوضع الراهن؟
ــر  ــم أكث ــر المناخــي، لكــن يبــدو أنّه ــم “مؤمنــون حقيقيــون” بالتغيّ ــا أنّه يّدعــي مهندســو الجيولوجي
اهتمامــاً بالحفــاظ علــى الوضــع الراهــن وخلــق أســواٍق جديــدة لتقنيّاتهــم بــدالً مــن الترويــج للحلــول 
الحقيقيــة. إّن الوقــت والمــال والطاقــة واإلرادة السياســية المهــدورة فــي الترويــج لتجــارب الهندســة 

الجيولوجيــة الخطيــرة والمضاربــة هــي مــوارٌد يمكــن اســتخدامها بشــكل أفضــل لالنتقــال العــادل 

الهندسة الجيولوجية تخّولنا جعل السماء تمطر حين نريد
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“هذه ليست األرض… إنّها قطاعات األعمال الكبرى
تحّول الكوكب إلى آلٍة لحجب تداعيات الناتجة عن تلويثها!”

الكربون الكربونالتقاط  التقاط 

الكبيــرة  االســتثمارات  نحــو  مؤّخــراً  توّجــٌه   هنــاك 
فــي الهندســة الجيولوجيــة المناخيــة التــي تركّــز علــى إزالــة وتخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون )CO2(. يُعتبــر 
ــه يمكــن امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون مــن التلــّوث أو  التقــاط الكربــون أســاس األســطورة القائلــة بأنّ
ــاخ. يلّخــص القســم األّول  ــه حــّل ســحريٌّ ألزمــة المن ــه، وهــو مــا يوصــف بأنّ مباشــرًة مــن الهــواء وتخزين

أنــواع التقــاط الكربــون وشــوائبها، بينمــا يوّضــح القســم الثانــي الحجــج الرئيســية ضــد التقــاط الكربــون.
 

التقاط الكربون يّتخذ أشكاالً متعّددة
غالبــاً مــا يكــون التقــاط الكربــون وتخزينه/عزلــه مصطلحــاً عاًمــا اللتقــاط الكربــون وقــد نُشــر علــى شــكل 
ــع  ــي ومصان ــاز الطبيع ــق الغ ــن مراف ــون م ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــاط انبعاث ــا مســتخدمة اللتق تكنولوجي
ــات الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم )وهــو مــا يشــار إليــه أحيانــاً باســم  األســمدة ومصافــي اإليثانــول ومحطّ
ــات  ــي تكوين ــزَّن ف ــل ليُخ ــائاً ويُنَق ــح س ــون ليصب ــيد الكرب ــي أكس ــط ثان ــّم يُضغ ــف”(. ث ــم النظي “الفح

ــت األرض. ــة تح جيولوجي

يشــار عــادًة إلــى تقنيــة التقــاط الكربــون وتخزينــه عنــد معالجــة االســتخالص المعــّزز للنفــط. االســتخاص 
المعــّزز للنفــط هــو تقنيــة قديمــة تســتخدمها صناعــات النفــط والغــاز لحقــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي 
النفــط تحــت األرض و/أو رواســب الغــاز مــن أجــل اســتخراج المزيــد مــن النفــط والغــاز. تدعــي مجموعــات 
ــة أو الغــاف  ــط مــن المنشــآت الصناعي ــذي يُلتَق ــون ال ــي أكســيد الكرب هــذه القطاعــات أّن اســتخدام ثان
الجــوي يشــّكل حــّاً للمنــاخ عــن طريــق تخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون هــذا تحــت األرض.1 إاّل أّن الهــدف 
هــو اســتخراج المزيــد مــن الوقــود األحفــوري. التقــاط الكربــون وتخزينــه عبــر االســتخاص المعــّزز للنفــط 
ــي  ــان ضريب ــر  ائتم ــدة عب ــات المتّح ــي الوالي ــة االســتخراجية ف ــات الصناعي ــاٍح للقطاع يشــّكل مصــدر أرب
مربــح 45Q. يمكــن للشــركات أيضــاً بيــع ثانــي أكســيد الكربــون الســتخدامه فــي االســتخاص المعــّزز للنفــط 
ــه أحــد األصــول  ــون وتخزين ــي أكســيد الكرب ــة، يعــّد التقــاط ثان ــاح.2 باإلضاف ــي األرب لشــركات أخــرى لجن

الهائلــة للعاقــات العاّمــة لصناعــات الوقــود األحفــوري.

يشــير التقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه إلــى مجموعــة مــن التقنيــات التــي ال تــزال العديــد منهــا فــي 
ــا غيــر مثبتــة الفعاليــة بعــد. تعتمــد هــذه العمليــة علــى فكــرة إمكانيــة تحويــل  مراحــل البحــث، أي أنّه
ثانــي أكســيد الكربــون إلــى منتــٍج جديــٍد يجــري تخزينــه فــي مــوادٍّ مصّنعــٍة مثــل االســمنت والباســتيك. 
ــل المــواّد  ومــع ذلــك، فــإّن الشــكوك حــول بقــاء ثانــي أكســيد الكربــون المخــزّن بصفــٍة دائمــٍة عنــد تحلّ
تقــود إلــى تســاؤالت عــن الديمومــة. إذا حصــل تخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي مــوادٍّ مثــل الباســتيك، 

إلــى ديمقراطيــة الطاقــة، واقتصــاٍد متجــّدد، ومبــادرات مجتمعيــة قويــة.

نعلــم مــا يتعيّــن علينــا القيــام بــه لمعالجــة أزمــة المنــاخ. نحــن بحاجــة 
ــة  ــى الطاق ــٍم عل ــدٍد وقائ ــي متّج ــاٍل عــادٍل نحــو اقتصــاٍد صّح ــى انتق إل
المســتدامة والمتجــّددة؛ وعلــى  اإليكولوجيــا الزراعيــة، وصفــر نفايــات، 
وحمايــة النظــم البيئيــة، وســيادة الســّكان األصلييــن، وحقــوق االنســان، 
ــة  ــي األرض. األزم ــوري ف ــود األحف ــاء الوق ــة؛ وإبق ــة االجتماعي والعدال
وإلحاحهــا أمــران حقيقيــان، لكــّن اإللحــاح ال يبــّرر وجــود آليــاٍت خاطئــٍة 
ــا  ــوارد لنضيّعه ــت أو الم ــا الوق ــس لدين ــة. لي ــل الهندســة الجيولوجي مث
علــى إلهــاءاٍت قاتلــة! وهــذا ينطبــق علــى جميــع الحلــول الزائفــة فــي 
ــة يوجــد خطــر إضافــّي  ــب، ولكــن مــع الهندســة الجيولوجي هــذا الكتيّ
يتمثـّـل فــي أّن التجــارب المتهــّورة قــد تــؤّدي إلــى عواقــب مرّوعــة غيــر 

مقصــودة.

ــى  ــرٍة عل ــارب خطي ــرض تج ــة ف ــة الجيولوجي ــو الهندس ــاول مرّوج يح
ــّدد  ــال، ته ــبيل المث ــى س ــم. عل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــات ف المجتمع
الســّكاَن األصلييــن فــي أالســكا تجربــٌة علــى أراضيهــم مــن شــأنها تغطيــة 
ــمس،  ــوء الش ــرف ض ــة لص ــة دقيق ــات زجاجي ــري بفّقاع ــد البح الجلي
 1Arctic Ice projectكجــزٍء مــن مشــروع القطــب الشــمالي للجليــد
.وبالمثــل، وجــد الصيـّـادون فــي تشــيلي أّن الميــاه التــي يعتمــدون عليها 
تهّددهــا خطــٌط لتجربــة تخصيــب الحديــد قامــت بهــا شــركة اوســيانوس 
 Oceaneos Environmental Solutions,( سولوشــنز  انفايرنمانتيــل 
Inc( والتــي مــن المفتــرض أن تحّفــز نمــّو العوالــق النباتيــة لعــزل ثانــي 

أكســيد الكربــون.2 ال تــزال اآلثــار البيئيــة لهــذه األنــواع مــن التجــارب غيــر معروفــة، ويمكــن أن يكــون لهــا 
ــل. ــى المــدى الطوي عواقــب وخيمــة عل

تمثّــل الهندســة الجيولوجيــة تهديــداً كارثيــاً محتمــاً 
فــي  بالمــرّة  تســاهم  وال  والبيئــة،  اإلنســان  لحقــوق 
معالجــة األســباب الجذريــة لتغيّــر المنــاخ. بهــذا المعنــى، 

ــي. ــف النهائ ــّل الزائ ــو الح ــذا ه ــون ه ــد يك ق

 مجموعة إي.تي.سي

etcgroup.org  :)ETC Group(

 مرصد الهندسة الجيولوجية

geoengineeringmonitor.org :)Geoengineering Monitor(

 الشبكة البيئية للسكان األصليين

ienearth.org :)Indigenous Environmental Network( 
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محاولة رسم التفكير المتفائل انظر/ي أيضاً: مهارات حسابية رديئة، إنكار

التقاط الكربون وتنحيته  أداة قوية اللتقاط األموال العاّمة من العدم وتخزينها 
بأماٍنٍ في الحسابات المصرفية للشركات

ــه ســيدعم صناعــات النفــط والغــاز  فإنّ
فضــاً  متعــدّدة،  بطــرٍق  ــرة  المدمِّ
عــن المســاهمة فــي أزمــة التلــّوث 

الباســتيكي.
 

الطاقــة الحيويــة المرتبطــة بالتقــاط 
المفهــوم  هــو  وتخزينــه  الكربــون 
الخشــب  كريــات  لحــرق  الملتبــس 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  والتقــاط 
خطــأً  تُســّمى  والتــي  الكربــون، 
الســلبية”  االنبعاثــات  بـ”تكنولوجيــا 

الحيويــة(. الطاقــة  )انظــر/ي 

يُعتبــر االســتخالص المباشــر مــن الهــواء 
مفهومــاً نظريــاً إلــى حــدٍّ كبيــر يقتــرح إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون مباشــرًة مــن الغــاف الجــًوي باســتخدام 
وســائل كيميائيــة وميكانيكيــة. وقــد يتطلّــب ذلــك نشــر آالِت التقــاط الكربــون علــى نطــاٍق واســعٍ باســتخدام 
ــة مــن الطاقــة والمــوارد، وتبقــى المشــكلة مــكان تخزيــن كّل الكربــون الــذي يجــري التقاطــه.3 ــاٍت هائل كّمي

تســمح جميــع هــذه التكــرارات اللتقــاط الكربــون باســتخراج الوقــود األحفــوري واحتراقــه بــا هــوادة، مــا يؤثـّـر 
علــى مجموعــات العدالــة البيئيــة، ويدّمــر التنــّوع البيولوجــي ويســبّب تغيــر المنــاخ.

 
التقاط الكربون لن يكون أبداً حاّلً حقيقياً

أمــواٌل عاّمــة مــن أجــل مكاســب خاّصــة: علــى مــدى عقــود، لــم يتحّقــق الوعــد بالتقــاط الكربــون. ومــع ذلــك، 
ــي يمكــن  ــات الت ــر فــي هــذه التقني ــد مــن أمــوال الضرائــب للبحــث والتطوي تواصــل الحكومــات ضــّخ المزي
ــذي  ــة المتجــّددة وال ــى الطاق ــم عل ــغ فــي التحــّول العــادل القائ ــدالً مــن اســتثمار هــذه المبال اســتخدامها، ب
يصــّب فــي مصلحــة المجتمعــات. فــي نهايــة المطــاف، القطــاع الخــاّص هــو الــذي يســتفيد مــن هــذه األمــوال 
العاّمــة. علــى ســبيل المثــال، فــي الواليــات المتّحــدة مــّددت حزمــة التحفيــز الثانيــة لفيــروس كورونــا االئتمــان 
ــتّة مشــاريع  ــل س ــّي لتموي ــاَري دوالٍر أمريك ــت ملي ــون، وتضمّن ــط الكرب ــي تلتق ــي 45Q للشــركات الت الضريب

ــة الصلــب واألســمنت.4 اللتقــاط الكربــون، أربعــة منهــا الســتخراج الكربــون المعــّزز، واألخــرى لتمويــل محطّ

عقوبــة الطاقــة: يُعــّد التقــاط انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون تحّديــاً 
ــي  ــذا يعن ــة. وه ــن الطاق ــراً م ــدراً كبي ــه ق ــّد ذات ــب بح ــاً ويتطلّ تقني

ــن  ــد م ــتحرق المزي ــاء س ــاز أو الكهرب ــم أو الغ ــة الفح أّن محطّ
الوقــود إلنتــاج نفــس الكّميــة مــن الطاقــة. وهــذا يعنــي المزيــد 

مــن التعديــن، والتكســير، والمزيــد مــن قطــع الغابــات مــن أجــل 
الكتلــة الحيويــة، والمزيــد مــن األشــكال المختلفــة لتلويــث محطـّـات 

الكبريــت،  أكســيد  وثانــي  النيتروجيــن،  أكســيد  الطاقة)ثانــي 
ــد مــن األضــرار  ــك(، والمزي ــى ذل ــا إل ــق، وم والجســيمات، والزئب
ــه مــن  االجتماعيــة والبيئيــة الناتجــة عــن االســتخراج - وهــذا كلّ

ــة. ــة إضافي ــاج أّي طاق دون إنت

ــاط  ــرّد التق ــة: بمج ــة التحتي ــى البني ــب عل الطل
ــر خطــوط  ــه عب ــون، يجــب ضغطــه ونقل الكرب
ــخ فــي  األنابيــب إلــى مواقــع مناســبة ليُضَّ
اآلبــار أو التكوينــات الجيولوجيــة الجوفيــة 
مــن  هائلــة  كّميــات  للتخزين)النظــري(. 

البنيــة التحتيــة ســتكون مطلوبــة.

ــاَس  ــن: ال أس ــة للتخزي ــر المثبت ــة غي الفعالي
ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــراض أّن ثان ــليٌم الفت س
المحقــون تحــت األرض ســيبقى هنــاك. عنــد 
اســتخدام ثانــي أكســيد الكربــون لاســتخاص 
المعــّزز للنفــط، مــن المفتــرض أن يظــّل 
جــزٌء منــه تحــت األرض، وأّن الباقــي ســيعود 
إلــى الســطح فــي محلــوٍل مــع الزيــت. مــن 

الناحيــة النظريــة، يمكــن فصــل ثانــي أكســيد 
ــه تحــت  ــادة حقن ــط وإع ــن النف ــون ع الكرب

األرض.
 

ــاة والمهجــورة  تنتشــر آبــار النفــط غيــر المغطّ
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتتســبّب فــي تســرّب 
غــازات متنّوعــة. عندمــا يُضــّخ ثانــي أكســيد 

الكربــون فــي هــذه اآلبــار، وهــي غالبــاً مــا تكــون 
ــا تحــت األرض، يمكــن  ــة عــن بعضه ــر معزول غي

ــاورة  ــات المج ــن الفتح ــرّب م أن يتس
ــة. ــر متوقّع بطــرق غي

بعــد حقــن ثانــي أكســيد الكربــون 
ــى  ــر عل ــغ، ُعِث ــي وايومن ــي ف ــك )Salt Creek( النفط ــولت كري ــل س ــي حق ــط ف ــّزز للنف ــتخاص المع لاس
تســّربات ثانــي أكســيد الكربــون فــي عــّدة مواقــع. عــام 2016، اُغلَقــت مدرســة قريبــة بعــد تســرّب ثانــي 
ــاً.  ــون مميت ــي أكســيد الكرب ــز، يكــون ثان ــا يتركّ ــا.5 عندم ــازات الســاّمة األخــرى إليه ــون والغ أكســيد الكرب
ســيكون اإلطــاق الكارثــّي ضــاّراً للمنــاخ وكذلــك مميتــاً. لكــّن العديــد مــن التســريبات األصغــر مــن اآلبــار 
والبنيــة التحتيــة يمكــن أن تســبّب كــوارث أيضــاً. وال يُفــرض ســوى القليــل مــن المراقبــة فــي مواقــع الحقــن. 
ــون  ــان أن تك ــط األخــرى باســتمرار لضم ــل )ExxonMobil( وشــركات النف ضغطــت شــركة ايكســون موبي

ــى فــي أحســن األحــوال. ــة فــي حّدهــا األدن ــات المراقب متطلّب

ــاق  ــي إط ــتمرار ف ــن االس ــوري م ــود األحف ــاِت الوق ــاِت وقطاع ــون صناع ــاط الكرب ــطورة التق ــت أس مّكن
ــة. ــة البيئي ــة والعدال ــاخ والبيئ ــى المن ــات عل ــب والتبع ــن العواق ــم م ــث بالرغ ــات والتلوي االنبعاث

biofuelwatch.org.uk :)Biofuelwatch( مرصد الوقود الحيوي

etcgroup.org :)ETC Group( مجموعة إي.تي.سي

:)Indigenous Environmental Network( الشبكة البيئية للسكان األصليين 
co2colonialism.org ,ienearth.org
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حقيقيٌة حقيقيٌةحلوٌل  حلوٌل 
البيئية العدالةٍ  أجل  البيئيةمن  العدالةٍ  أجل  من 

األوجــه متعــّددة  المنــاخ  لتغيــر  الجذريــة   األســباب 
ــّذه  ــا تنف ــو م ــة األرض، وه ــة ألنظم ــدود الطبيعي ــاوز الح ــرة تتج ــوارد بوتي ــتخراج الم ــي اس ــة: وه ومتقاطع
ــر الربــح لعــدٍد قليــٍل مــن األشــخاص علــى حســاب الكثيريــن/ات. يجــب  االقتصــادات االســتعمارية التــي توفّ
تصميــم الحلــول الحقيقيــة بحيــث تتصــّدى للدوافــع النظاميــة العميقــة، كمــا يجــب أن تظهــر عبــر الممارســة 
المبدئيــة. مــن أجــل مســتقبل راســٍخ فــي العدالــة المناخيــة، يجــب أن نتجــاوز أهــداف الكربون)ســواء األجــزاء 
ــون  ــّزز نموذجــاً لخفــض الكرب ــل هــذه األهــداف تع ــات( ألّن مث ــة لانبعاث ــون أو النســب المئوي ــي الملي ف
ــباب  ــة األس ــب معالج ــي تتجّن ــواق الت ــى األس ــة عل ــر القائم ــي واألط ــي األوروب ــاب العلم ــن الخط ــق م انبث

ــر المنــاخ. الجذريــة تغيّ
 

تســتلزم معالجــة األســباب الجذريــة العمــَل مــع تنــّوٍع االحتياجــات القائمــة علــى المــكان والمــوارد المتاحــة 
ــا فحــُص األســباب  ــح لن ــع”. يتي ــي “مقــاٍس واحــٍد يناســب الجمي ــل تبّن ــٍة مث ــوٍل مركزي ــدل البحــث عــن حل ب
الجذريــة فهــم كيــف يجــب أن يقتــرن الحــّد مــن الكربــون بالجهــود المبذولــة للقضــاء علــى التلــّوث الســاّم 
ــات االســتبدادية،  ــي، وســرقة األراضــي واســتعمارها، والعســكرة والحكوم ــّوع البيولوجــي والثقاف ــر التن وتدمي
والفقــر والعنــف العنصــري والجنــدري. إّن معالجــة األســباب الجذريــة تتطلـّـب مّنــا قبــل كّل شــيء “التعّمــق” 
ــّم “التشــّعب” لتســهيل شــبكات التحــّرر  ــاً، ومــن ث ــذة والمصّممــة محلي ــادرات المنّف ــة للمب وإعطــاء األولوي
ــرة  ــة ومؤثّ ــع” بطريقــة ديمقراطي ــر فــي “التوّس ــن مــن التفكي ــل أن نتمّك ــع، قب المشــترك والمتعــّددة المواق

حّقــاً.

:الحلول الحقيقية للتغّير المناخي يجب أن

	1 تسترشد بالممارسة المبدئية  .
	1 ــة، . ــى األمكن ــة عل ــة القائم ــن، وبالتجرب ــكّان األصليي ــة للس ــة التقليدي ــد بالمعرف تسترش

ــة ــة العاّم ــي المصلح ــّب ف ــذي يص ــم ال والعل
	1 تكون شاملًة في معالجة جميع األضرار البيئية واالجتماعية المتشابكة.
	1 تستبدل االقتصادات الجشعة باقتصادات تخدم االحتياجات البيئية والبشرية .
	1 ــر . ــر المصي ــي تقري ــذّرة ف ــاركية، والمتج ــرة والتش ــة والمباش ــة العميق ــّزز الديمقراطي تع

ــي المحل
	1 تتمركز حول قيادة األشخاص األكثر تضّرراً حالياً وتاريخياً واحتياجاتهم/ن.

اقتلعوا اقتصادات الجشع واستعيدوا املعاملة باملثل والتبادل 5354

حلول حقيقية للتغيّر المناخي التقاط الكربون



 
1. الحلول الحقيقية يجب أن تسترشد بالممارسة المبدئية.

ــم  ــادل 2 والتنظي ــال الع ــة 1 واالنتق ــة البيئي ــل العدال ــادئ مث ــة بمب ــول الحقيقي ــد الحل ــب أن تسترش  يج
الديمقراطــي وديمقراطيــة الطاقــة، 4,3 والتــي صاغتهــا الحــركات البيئيــة الشــعبية حــول العالــم. مــن خــال 
ــة”  ــارات “عادل ــد مس ــي تحدي ــادئ ف ــذه المب ــاعدنا ه ــي، تس ــر التحويل ــة للتغيي ــادات متقاطع ــر إرش توفي
لــكلٍّ مــن “إزالــة الكربــون مــن االقتصــاد” وتقليــل األشــكال األخــرى مــن الضــرر البيئــي التــي ألقــت بعــبء 
ــه اســتراتيجيات  ــادئ فــي توجي ــاً. تســاعد هــذه المب ــدة تاريخي ــى المجتمعــات المضطَه ــر متناســٍب عل غي
ــي  ــر االختزال ــض  والفك ــّوق البي ــة تف ــا ثقاف ــي أوجدته ــز الت ــن الحواج ــص م ــي تتخلّ ــه  الت ــاخ وحلول المن
وااليديولوجيــات النيوليبراليــة التــي تقــوم بتضليلنــا. باإلضافــة إلــى مبــادئ الحركــة هــذه، يجــب علــى الحلول 
ــي. بينمــا ينتقــد أعضــاء  ــق ميدان ــار وتطبي ــل أّي اختب ــدأ الوقائــي،5 قب ــزام بالمب ــة االلت ــة الموثوق المناخي
جماعــات الضغــط فــي الشــركات النهــَج االحتــرازي فــي كثيــر مــن األحيــان بوصفــه “عقبــة أمــام التقــّدم”، 
يجــب تطبيــق هــذا المبــدأ التوجيهــّي القائــم علــى العلــم علــى جميــع االبتــكارات والتقنيــات والممارســات 

الجديــدة غيــر المتجــذرّة فــي المعــارف التقليديــة للســكاّن األصلييــن والخبــرة اإليكولوجيــة المحليــة.
 

بعض األمثلة: 
ــا”، أو  ــن دونن ــا يكــون م ــارة “ال شــيء يخّصن ــي عب ــل ف ــادئ تتمثّ ــي هــذه المب ــم األساســية ف إحــدى القي
ــى احتياجاتهــم/ن  ــن/ات بشــكل مباشــر وشــديد وعل ــى  أصــوات األشــخاص المتأثري ــز عل باألحــرى “التركي
وقيادتهــم/ن .6 قامــت الحــركات، وحلفاؤهــا مــن األكاديمييــن/ات فــي جميــع أنحــاء العالــم، بتطويــر مبــادئ 
البحــث التشــاركي 7 مــع مبادئهــم/ّن الخاّصــة لتوجيــه البحــث ودراســة الحلــول المناســبة محلّيــاً والتــي تركّــز 

علــى أصــوات المتضرريــن/ات.

مــن األمثلــة المبكــرة علــى تطبيــق البحــث التشــاركي هــي كلّيــات بيرفــوت )Barefoot Colleges(]كلّيــات 
ــأّن  ــان ب ــع اإليم ــي، م ــوب آســيا ضــّد الحكــم االســتعماري البريطان ــاح جن ــي انبثقــت مــن كف ــاة[ الت الُحف
المضطَهديــن/ات تاريخيــاً كانوا/كــّن بحاجــٍة إلــى دعــم مؤّسســات الدراســة والبحــث المتوائمــة مــع طرقهــم/

ّن التقليديــة فــي المعــارف، وإلــى التركيــز علــى حقوقهــم/ّن فــي تقريــر المصيــر الجماعــي. بعــد 50 عامــاً 
مــن التجــارب فــي الهنــد، تعّمــم نمــوذج هــذه الكلّيــة إلــى أكثــر مــن 1300 قريــة فــي مــا يزيــد عــن 17 

دولــة عبــر آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة.8
 

ــة  ــن، وبالتجرب ــكّان األصليي ــة للس ــة التقليدي ــد بالمعرف ــب أن تسترش ــة يج ــول الحقيقي 2. الحل
ــة. ــذي يصــّب فــي المصلحــة العاّم ــم ال ــة والعل ــى األمكن القائمــة عل

ــًة  ــر ديموم ــّل ضــرراً، واألكث ــا واألق ــر نفًع ــول األكب ــة الحل ــى المســتقبل لمعرف ــن مــن النظــر إل لكــي نتمّك
ــة  ــن كيفي ــة للبشــرية ع ــات الحيّ ــدم الذكري ــة ألق ــة التاريخي ــى المعرف ــاد عل ــى االعتم ــاج إل ــاً، نحت وإنصاف
ــم  ــة والقي ــول الحكم ــور ح ــا. التمح ــع األرض و كّل أطفاله ــل م ــة بالمث ــوازٍن ومعامل ــاٍم وت ــي وئ ــش ف العي
ــّدي  ــل التص ــن أج ــة م ــاٍل للرؤي ــح مج ــا أوض ــح لن ــة يتي ــعوب األصلي ــة للش ــارف التقليدي ــة والمع المحلّي
للعواصــف والفيضانــات والحرائــق والجفــاف واألمــراض فــي طريقنــا.9 مــع ماحظــة أنّــه فــي أجــزاء كثيــرة 
حــول العالــم حــاول الحكــم االســتعماري القضــاء علــى الشــعوب األصليــة وأنظمتهــا المعرفيــة، فقــد نحتــاج 
ــى النظــر فــي ثقافــات المســتوطنين/ات والمهاجريــن/ات التــي طــّورت ممارســات  ــان إل فــي بعــض األحي
كفــاٍف متجــذرة فــي البيئــة المحلّيــة، والتعلّــم مــن هــذه الممارســات مــن أجــل بنــاء اقتصــادات متجــّددة 
تهــدف إلــى شــفاء واســتعادة وتنشــيط عاقاتنــا مــع جميــع أشــكال الحيــاة. باإلضافــة إلــى الحكمــة القائمــة 
علــى المــكان للشــعوب األصليــة وغيــر األصليــة، يجــب أن تسترشــد الحلــول الحقيقيــة ببحــوٍث وعلــوم ذات 
ــه القطــاع العــاّم )وال يتأثّــر  مصداقيــة ومصلحــة عاّمــة، أي العلــم الــذي يخضــع إلشــراف عــاّم قــوي و يمولّ
بــدوالرات الشــركات(. أخيــراً، للتماشــي مــع االنتقــال العــادل، يجــب علــى جميــع الــدول المســتعمرة توّســل 
ــاخ. وحيــث  ــى كّل اســتراتيجيات المن ــة عل ــن وحكمــة الشــعوب األصلي ــادة والحكــم اإلقليميي موافقــة القي
تطبَّــق الموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة كإطــاٍر للحصــول علــى هــذه الموافقــة، يجــب علــى قيــادة 

كّل دولــة مــن الشــعوب األصليــة تعييــن جميــع بروتوكــوالت وعمليــات الموافقــة المســبقة عــن علــم.
 

بعض األمثلة: 
بالنســبة للشــعوب األصليــة والمزارعيــن، تُعتبــر اإليكولوجيــا الزراعيــة والســيادة الغذائيــة من االســتراتيجيات 
الرئيســية للحــّد مــن االنبعاثــات وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة.10 الســيادة الغذائيــة للشــعوب األصليــة هــي 
إطــاٌر شــامٌل يتطلّــع إلــى مــا هــو أبعــد مــن الضــرر الناجــم عــن الزراعــة الصناعيــة واإلنتاجيــة والتســليعية، 
فضــاً عــن قيــود والزراعــة االســتيطانية واالســتعمارية، لدعــم الممارســات المتجــّددة لصيــد األســماك والصيــد 
والحصــاد والزراعــة المتجــّذرة فــي المعــارف التقليديــة للشــعوب األصليــة، ولتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة 

والطبّيــة والثقافيــة األساســية، مــع حمايــة واســتعادة النظــم البيئيــة التــي توفـّـر كّل هــذا.11 

مــن عكــس التصّحــر الــذي يســبّبه اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم،12 إلــى اســتعادة النظــم اإليكولوجيــة 
المائيــة وموائــل الحيــاة البريــة، تُعــّد ممارســات اســتخدام األراضــي الخاّصــة بالســّكان األصلييــن أمــراً بالــغ 

ــل وكاالت  ــتمرار فش ــع اس ــي.13, 14, 15 وم ــوّي واألحيائ ــون الج ــن الكرب ــوازن بي ــتعادة الت ــة الس األهّمي

تساعد هذه المبادئ في 
توجيه استراتيجيات المناخ 

وحلوله التي تتخّلص من 
الحواجز التي أوجدتها ثقافة 

تفّوق البيض والفكر االختزالي 
وااليديولوجيات النيوليبرالية 

التي تقوم بتضليلنا.
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ــة  ــي معالج ــوارث ف ــة للك ــتجابة الدولي االس
ــاك  ــّدتها، هن ــة وش ــى المناخي ــع الفوض توّس
اعتــراف متزايــد بأنّنــا بحاجــة إلــى المعــارف 
لمكافحــة  األصليــة  للشــعوب  التقليديــة 
ــة.16 ــاف بفعالي ــات والجف ــق والفيضان الحرائ

 
ــون  ــب أن تك ــة يج ــول الحقيقي 3. الحل
ــرار  ــع األض ــة جمي ــي معالج ــمولية ف ش

ــابكة ــة المتش ــة واالجتماعي البيئي
ــة  ــود المبذول ــع الجه ــرن جمي ــب أن تقت يج
االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  مــن  للحــّد 
الحــراري باســتراتيجيات للحــّد مــن الملّوثــات 
وتدميــر  والنفايــات  الســاّمة  المشــتركة 
ــر  ــّوث غي ــن التل ــاً ع ــوي، فض ــّوع الحي التن
المتناســب، وأعبــاء الفقــر التــي تتحملّهــا 
والســّكان  والبّنيــة  الســوداء  المجتمعــات 
األصليــون والمهاجــرون/ات والفقــراء فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. يجــب أن تسترشــد 
ــع  ــة م ــا المتبادل ــة بعاقاتن ــول الحقيقي الحل
ســائر أشــكال الحيــاة، وتتماشــى مــع اســتعادة 
ــاد  ــرة باالقتص ــاس المتأثّ ــة واألجن ــم البيئي النظ
ــع  ــة جمي ــتعادة صّح ــي؛ الس ــتخراجي العالم االس
ــن أجــل  ــا م ــد عليه ــي نعتم ــاف الت ــاس واألصن األجن

ــا. حياتن
 

ــن  ــموم م ــة الس ــى إزال ــا عل ــون” بقدرته ــة الكرب ــود “إزال ــاس جه ــاخ دون قي ــة المن ــة أزم ــن معالج ال يمك
اقتصاداتنــا، وإنهــاء التســليع، والمركــزة، والعســكرة، واالســتعمار، وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى 
ــة  ــن أّي عملي ــب واحــد م ــي جان ــن الضــرر ف ــؤّدي الحــّد م ــل أالّ ي ــج المتكام ــا. يضمــن هــذا النه اقتصاداتن
إلــى تفاقــم األعبــاء فــي جانــب آخــر. وعلــى هــذا النحــو، يجــب أن تكــون الحلــول الحقيقيــة شــمولية فــي 
فحــص دورات حيــاة الكربــون فــي ســياٍق أوســعٍ لجميــع األضــرار المرتبطــة بهــا، مثــل انتشــار الباســتيك فــي 
محيطاتنــا واســتنفاد تغذيــة التربــة، وارتفــاع معــدل وفيــات فيــروس كورونــا فــي مجموعــات العدالــة البيئيــة 

ــا. ــي يتحملونه ــر المتناســبة الت ــّوث الصناعــي غي ــاء التل بســبب أعب
 

بعض األمثلة:  
صفــر نفايــات: فــي الطبيعــة، ال توجــد نفايــات. وعليــه، فالجهــود المبذولــة إلنشــاء أنظمــة خالية مــن النفايات، 
ولتقليلهــا وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا، وتحويلهــا إلــى ســماد فــي مدننــا وبلداتنــا تخّفــف  البصمــة البشــرية 
بعــّدة طــرق، بــدءاً مــن الحــّد علــى نحــٍو كبيــر مــن أعبــاء التلــّوث الســاّم والمناخــّي إلــى إعــادة توطيــن اقتصاد 
المــواّد وخلــق ماييــن الوظائــف الجديــدة، ومســاراٍت انتقاليــة للمجتمعــات األكثــر فقــراً.17 تعــّد اســتراتيجيات 
الصفــر نفايــات، والتــي تتجّنــب حــرق النفايــات أو دفنهــا، إحــدى أكثــر الطــرق الميّســرة للمــدن والمجتمعــات 

مــن أجــل االنتقــال إلــى االقتصــادات المحلّيــة التــي يتحّكــم بهــا المجتمــع. 18
 

النقــل العــاّم: المصــدر األســرع نمــّواً النبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري العالميــة هــو قطــاع النقــل، وأكثــر 
ــرّاً.19 عــن طريــق إعــادة تركيــز وســائل النقــل وإعــادة  مــن 72٪ مــن هــذه االنبعاثــات ناتجــة عــن الســفر ب
تخصيــص إعانــات الوقــود األحفــوري بهــدف خدمــة االحتياجــات البشــرية األساســية مثــل اإلســكان والرعايــة 
الصّحيــة، يمكــن إنشــاء المزيــد مــن الوظائــف مــع تلــّوٍث أقــّل بكثيــر مــن الوضــع الراهــن. تشــمل األمثلــة 
المبتكــرة لحلــول النقــل تصميــم المــدن التــي يمكــن المشــي فيهــا 20 مثــل منطقــة “فاوبــان Vauban” فــي 
مدينــة فرايبــورغ األلمانيــة؛21 وحمــات التنظيــم المجتمعيــة كتلــك التــي قــام بهــا اتّحــاد راكبــي حافــات لــوس 
ــوس  ــوس أنجل ــي ل ــل الجماعــي ف ــة النق ــال بهيئ ــز اإلســتراتيجية وحلفاؤهــم مــن أجــل االنتق ــوس ومرك أنجل
ــة، وإنهــاء  ــاب شــرطة الحافــات والقطــارات العاّم ــي، وغي نحــو أهــداف النقــل المتقاطعــة: نقــل عــاّم مّجان
االعتــداءات علــى الــركّاب الســود، وغيــاب الشــرطة فــي مــدارس لــوس أنجلــوس، وعــدم وجــود الســّيارات فــي 

لــوس أنجلــوس.22

فــي محاولــة لتحويــل مئــات المليــارات مــن اإلعانــات المقّدمــة حاليــاً إلــى قطــاع النفــط والغــاز، علينــا النظــر 
فــي التريليونــات التــي اُنفَقــت علــى صناعــة الحــرب. فــي حيــن أّن هنــاك أمثلــة قليلــة علــى الجهــود المبذولــة 
ــى  ــس - قدام ــاوت فاي ــل أب ــات مث ــض الحم ــإّن بع ــي، ف ــتخراجي العالم ــاد االس ــن االقتص ــاح م ــزع الس لن
المحاربيــن ضــد الحــرب )About Face - Veterans against War( تقــّر بــأن إعــادة توجيــه حيــوات مئــات 
اآلالف مــن الشــباب مــن خدمــة شــركات الوقــود األحفــوري إلــى تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية، مــن شــأنه أن 
يســاعد، علــى حــّد ســواء، فــي إنقــاذ األرواح وتقليــل الكّميــات الهائلــة مــن الكربــون فــي الغــاف الجــوي.23 

 
4. الحلــول الحقيقيــة يجــب أن تســتبدل اقتصــادات تخــدم االحتياجــات البيئيــة والبشــرية 

الجشــعة باالقتصــادات 
ــة جــزءاً مــن مجموعــة مــن اســتراتيجيات  ــول الحقيقي ــك، يجــب أن تكــون الحل ــي ذل ــة ف لكــي تكــون فّعال
ــن  ــاركة والتضام ــة والمش ــد بالرعاي ــّددة تسترش ــة متج ــادات محلّي ــو اقتص ــا نح ــي تنقلن ــادل الت ــال الع االنتق
ــئة  ــاً ناش ــّدم دروس ــي تق ــم الت ــول العال ــطة ح ــارب النش ــن التج ــاك اآلالف م ــة.24, 25 هن ــاعدة المتبادل والمس
عــن الجهــود المبذولــة لبنــاء اقتصــاد تضامنــّي ونســوّي، مــن الخدمــات المصرفيــة المبنيــة علــى الوقت]بنــك 
الوقــت[ والمســاعدة االســتثمارية المجتمعيــة، إلــى اتّحــادات التعاونيــات المملوكــة مــن العّمــال مثــل 

ــبانيا.26 ــي اس ــك ف ــة الباس ــي منطق ــون )Mondragon( ف موندراج

غالبــاً مــا تكــون أفضــل األماكــن للعثــور علــى مثــل هــذا التحليــل الشــامل هــي تقاطعــات أقــدم النضــاالت، فــي 
بعــض المجتمعــات األكثــر فقــراً وتهميشــاً - حيــث يواصــل النــاس النضــال ضــّد الفقــر العنصــري، والحــروب 
علــى المــوارد، والهجــرة القســرية؛ باإلضافــة إلــى األعاصيــر وحرائــق الغابــات واألمــراض. هــذه التقاطعــات هــي 
ــّددة  ــب المتع ــك الجوان ــَر تطــّوراً لتفكي ــة الُمعاشــة” االســتراتيجياِت األكث ــه “التجرب ــذي ترشــد في المــكان ال
ــة  ــة لتلبي ــدة مخّصص ــة جدي ــاء أنظم ــم وبن ــال بتصمي ــات والعّم ــام المجتمع ــع قي ــتعماري، م ــم االس للحك

احتياجاتهــم.
 

بعض األمثلة:
تجّســد تعاونيــة األرض والحريــة )Tierra Y Libertad(، وهــي تعاونيــة أراضــي الســّكان األصلييــن فــي شــمال 
غــرب المحيــط الهــادئ، رؤيــًة لتنظيــم اقتصــاٍد تضامنــيٍّ يعمــل علــى إطــاق مشــاريع تعاونيــٍة أخــرى بقيــادة 
أســر العّمــال الزراعييــن/ات مــن الســّكان األصلييــن والمهاجريــن/ات، مــا يخلــق مســارات مــن المرونــة لحقوق 
األرض وعدالــة المهاجريــن/ات والغــذاء الصّحــي، واســتعادة النظــام اإليكولوجــي والجمعيــات العّماليــة؛ ومــا 

ــض،  ــوق البي ــة ، وتف ــة الحدودي ــال واإلمبريالي ــتغال العّم ــابكة الس ــل المتش ــر الساس ــي كس ــاهم ف يس
والعنصريــة البيئيــة.27
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جــرى تنظيــم أحــد أكبــر مجمّعــات البســتنة الحضريــة فــي الواليــات المتّحــدة ذاتيــاً علــى يــد مجتمعــات 
الطبقــة العاملــة الســوداء الموجــودة علــى الخطــوط األماميــة النعــدام األمــن الغذائــي واالنهيــار االقتصــادي 
 Detroit Black( والعنصريــة البيئيــة. تعمــل شــبكة األمــن الغذائــي للمجتمــع األســود فــي ديترويــت
Community Food Security Network( كمســاحة تتاقــى فيهــا التعاونيــات الزراعيــة والمجتمعيــة 
المتعــّددة والغذائيــة ألجــل تكويــن رؤيــة تحويليــة للتغييــر، مــع تدريــب األجيــال القادمــة علــى تنظيمهــا.28 

 
5. الحلــول الحقيقيــة يجــب أن تعــّزز الديمقراطيــة العميقــة والمباشــرة والتشــاركية، والمتجــذّرة 

فــي تقريــر المصيــر المحلــي
ــة  ــادة الجماعي ــك القي ــي ذل ــا ف ــاً، بم ــا محلي ــة بشــكل ديمقراطــي وحكمه ــول الحقيقي ــد الحل يجــب تحدي

ــتخراجي. ــاد االس ــخ باالقتص ــر التاري ــراً عب ــّرراً وتأثّ ــر تض ــات األكث ــات والعّمال/العام للمجتمع

ــّم  ــأّن الشــركات تهت ــة ب ــة القائل ــة االيديولوجي ــى الفرضي ــة عل ــة مبنيّ ــن أّن السياســات النيوليبرالي ــي حي وف
بالنــاس والبيئــة، فــإّن الشــركات فــي الواقــع هــي مثــل اآلالت التــي تسترشــد دائمــاً بدافــع الربــح. أّي حلــول 
حقيقيــة يجــب أن تتماشــى مــع كبــح نفــوذ وتأثيــر الشــركات؛ القضــاء علــى تأثيرهــا علــى ســاحات السياســة 
ــات  ــة ولاحتياج ــة المحلّي ــة الديمقراطي ــة للرؤي ــاء األولوي ــة؛ إعط ــول الزائف ــرّوج للحل ــي ت ــة الت النيوليبرالي
األساســية لجميــع الشــعوب وإلعــادة مــا هــو مســتحّق لأشــحاص والجماعــات الذيــن واللواتــي تضــرّروا/ن 
تاريخيــاً. مــع مــرور الوقــت، نحتــاج إلــى بنــاء المزيــد مــن النمــاذج الديمقراطيــة للحكــم كــي تحــّل محــّل 
التركيــزات الحاليــة للثــروة وتأثيــر الشــركات بــأدوات تعّمــق الديمقراطيــة مثــل الموازنــة التشــاركية وصنــع 

السياســات التشــاركية.29

مثــل الطاقــة المملوكــة للمجتمــع وصفــر نفايــات والزراعــة المدعومــة مــن المجتمــع،30, 31 يوجــد العديــد من 
ــر  ــق وتوســيع الحكــم الديمقراطــي وتقري ــي تتماشــى مــع تعمي النمــاذج إلعــادة التموضــع االقتصــادي الت

المجتمــع للمصيــر.
 

بعض األمثلة

ــة  ــمس” الطابي ــاد الش ــة “عبّ ــادت حرك ق
ــام 2014  ــوان مظاهــرًة حاشــدة ع ــي تاي ف
لمنــع  البــاد  فــي  البرلمــان  واحتلّــت 
الحكومــة مــن توقيــع اتّفاقيــة تجاريــة 
جديــدة مــع الصيــن. لتفعيــل الديمقراطيــة 
علــى  منّصــة  الطــّاب  طــّور  المباشــرة، 
فــي  العــاّم  الــرأي  أشــركت  االنترنــت 
جماهيريــاً  إجماعــاً  وأقامــت  الشــوارع 
ــة  واســعاً فــي تشــكيل الخدمــات واالتّفاقي
التجاريــة المطروحــة. أّدت هــذه المبــادرة 
الشــعبية الناجحــة للغايــة إلــى مزيــد مــن 
المــداوالت العاّمــة التــي ســاعدت فــي 
فــي  النوويــة  الطاقــة  سياســة  تشــكيل 

الدســتوري.32 واإلصــاح  تايــوان 

فــي الواليــات المتّحــدة، كانــت مجموعــات العدالــة البيئيــة تتنظـّـم إلجبــار حكوماتهــا المحلّيــة علــى االبتعــاد 
ــة للمجتمــع  ــة المتجــددة المملوك ــق الطاق ــه نحــو مراف ــرى والتوّج ــق الكب ــكارات شــركات المراف عــن احت

والُمــدارة بشــكل تعاونــي مثــل سانســيت بــارك ســوالر )Sunset Park Solar( فــي بروكليــن، نيويــورك. 33
 

ــاً  ــاً وتاريخي 6. الحلــول الحقيقيــة يجــب أن تتمركــز حــول قيــادة األشــخاص األكثــر تضــّرراً حالي
ــم/ن واحتياجاته

المجتمعــات التــي ال تــزال األَولــى واألكثــر تضــّرراً مــن 
ــي تســبّبه  ــة الت ــر المناخــي واألنظمــة االقتصادي التغيّ
مدينــٌة بديــٍن تاريخــٍي مــن األشــخاص الذيــن ال تــزال 
اإلبــادة  أّدت  الضــرر.  تســبّب  المتناميــة  ثروتهــم 
ــر  ــق عب ــارة الرقي ــة وتج ــعوب األصلي ــة للش الجماعي
ــى  ــادات النســائية عل ــل القي ــط األطلســي وقت المحي
ــي  ــة لأراض ــرقة المعولم ــة والس ــان األبوي ــد األدي ي
والعمــل والحيــاة بأيــدي اإلمبراطوريــات االســتعمارية 
فــي  الموجــودة  الهائلــة  الثــروة  تفاوتــات  إلــى 
جميــع أنحــاء العالــم اليــوم. وقــد أّدى هــذا الضــرر 
ــاء  ــى إنش ــر، إل ــٍو مباش ــى نح ــاً، وعل ــي أيض التاريخ

ــا علــى  ــر المناخــي. قدرتن ــة التــي تقــود التغيّ األنظمــة االقتصادي
معالجــة الفوضــى المناخيــة ســتعتمد علــى مــدى قدرتنــا علــى إصــاح هــذا الضــرر وإعــادة توزيــع المــوارد 

ــة. ــذه األزم ــة له ــوط األمامي ــى الخط ــدة عل ــات المتواج ــى المجتمع ــروقة عل المس

لحســن الحــظ، غالبــاً مــا تكــون هــذه المجتمعــات هــي األفضــل تجهيــزاً لتوفيــر القيــادة وقــد عملــت علــى 
إيجــاد حلــوٍل حقيقيــة مــن خــال:

ــن  ــا ويحّس ــي قّوتن ــذي يبن ــة، وهــو ال ــى الخطــوط األمامي ــد الشــعبية عل ــم القواع ــي تنظي ــتثمار ف 1. االس
ــة؛ ــاحاتنا الخلفي ــي س ــات ف ــبب االضطراب ــي تس ــركات الت ــف الش ــا، ويوق ــي مجتمعاتن ــروف ف الظ

2. إعطــاء األولويــة للعمــل المحلّــي لبنــاء مجتمعــاٍت قــادرة علــى الصمــود والبدائــل االقتصاديــة 

 لطالما زرعت النساء
 ممارسات مجتمعية في

 الخطوط األمامية في مجال
 الشفاء والعدالة التحويلية
 على مدى العقود، بعيداً
 عن الشرطة والسجون

 ومؤّسسات العنف األخرى،
 ونحو أنظمة الرعاية
.والمشاركة والشفاء
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والبنــى التحتيــة التــي نحتاجهــا لمواجهــة العواصــف؛
3. دعــم التضامــن مــع الحــركات الشــعبية حــول العالم لربــط النضاالت ومشــاركة السياســات واالســتراتيجيات 

والمــوارد مــن موقــع جغرافــي إلــى آخر.34

ــا  ــي منه ــي تعان ــبة الت ــر المتناس ــا غي ــاء والمزاي ــتراتيجية بمعالجــة األعب ــا هــذه المســارات اإلس تســمح لن
ــكان. ــي كّل م ــاً ف ــدة تاريخي ــات المضطه المجتمع

بعض األمثلة:
أحــد أفضــل المســارات لحمايــة التنــوع البيولوجــي وإنهــاء اســتعمار اقتصاداتنــا وتخفيــف الفوضــى المناخية 
فــي آٍن واحــد هــو أن تعيــد الــدول المســتعمرة االســتيطانية األراضــي إلــى الشــعوب األصليــة والمجتمعــات 
الشــعبية القبليــة التــي هــي األفضــل تجهيــزاً لقيادتنــا فــي اســتعادة النظــم البيئيــة الطبيعيــة والتــوازن األّولي 

الــذي مــن شــأنه الحفــاظ علــى أطفالنــا فــي الســنوات القادمــة.35

 Movement for Black( أحــد مســارات الحلــول الــذي ظهــر مــع انتفاضــة الحركــة مــن أجــل حيــاة الســود
Lives( ضــّد عنــف الشــرطة والســجون فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتّحــدة هــو إيقــاف تمويــل الشــرطة 
ــات المتضّخمــة لقــّوات الشــرطة والتــي تشــبه  )#DefundThePolice(، حيــث يجــري اآلن فحــص الميزاني
الجيــش بعســكرتها العاليــة فــي عشــرات المــدن، لمعرفــة أيــن يمكــن تحويــل المليــارات مــن األمــوال العاّمــة 
لســداد احتياجــات المجتمــع األساســية مثــل الرعايــة الصّحيــة واإلســكان والحمايــة الحقيقيــة.36 بينمــا تقودها 
رؤيــة طويلــة األمــد إللغــاء الشــرطة، اتّخــذت بعــض الحمــات المحلّيــة خطــواٍت كبيــرة فــي تحويــل وجهــة 
األمــوال، كمــا هــو الحــال فــي أوســتين، حيــث ستُســخَدم األمــوال المقتطعــة مــن ميزانيــة الشــرطة لتحويــل 

فنــدٍق إلــى ســكٍن للمشــرّدين/ات فــي المدينــة. 37 

ــة  ــرق المتقاطع ــن الط ــد م ــك العدي ــية لتفكي ــتراتيجية أساس ــي اس ــع )#Homes4All( ه ــوت للجمي البي
للتراجــع عــن القمــع الممنهــج والتخفيــف مــن التغيّــر المناخــي. أحــد الجوانــب األكثــر وضوحاً هــو أن تدفئة 
ــراً مــن الطاقــة بســبب االعتمــاد علــى التدفئــة الكهروميكانيكيــة )النشــطة(.38  ــازل تســتهلك قــدراً كبي المن
تتوفـّـر العديــد مــن األمثلــة علــى طــرق التدفئــة والتبريــد غيــر النشــطة والتــي تســتفيد مــن تصميــم المبانــي 
والمــواد بــذكاء دون اســتخدام الوقــود األحفــوري فــي العديد مــن مجتمعات الســّكان األصلييــن والمجتمعات 

ــي  ــان” ف ــازل “هوج ــل من ــى المكان،39مث ــة عل القائم
منطقــة “نافاجــو” جنــوب غــرب الواليــات المتّحــدة،40 
وأيضــاً بالعــودة آلالف الســنين إلــى ثقافــات مثــل 
ــات  ــن مجتمع ــد م ــند.41مثل العدي ــارة وادي الس حض
ــم/ّن  ــى أراضيه ــدي عل ــن، أّدى التع ــكان األصليي الس
ــوم والصناعــات  ــن اليوراني ــق الفحــم وتعدي عــن طري
االســتخراجية األخــرى إلــى تــرك أّمــة “نافاجــو” تفتقــر 
إلــى اإلســكان والميــاه والرعايــة الصّحيــة، مــا عرّضهــا 
آلثــار صّحيــة بيئيــة غيــر متناســبة مــن أمــراض الرئــة 

والربــو والســرطان وفيــروس كورونــا.42

ــد أّن  ــٍو متزاي ــى نح ــدرك عل ــات ت ــت المجتمع أصبح
معالجــة أزمــة التشــرّد تعمــل أّوالً كإجــراٍء وقائــيٍّ 

ــد  ــاً، مّه ــدا مث ــي فنلن ــان. ف ــراض النفســية والجــوع واإلدم ــل األم ــر، مث ــات األخــرى المرتبطــة بالفق لأزم
برنامــج اإلســكان أّوالً )Housing First Program( الطريــق أمــام الحــّد مــن التشــرّد بيــن الــدول األعضــاء في 

ــل.43 ــى للتدّخ ــوة أول ــرّدين/ات كخط ــة للمش ــاكن دائم ــح مس ــر من ــي عب ــاد األوروب االتّح

أخيــراً، فــي محاولــة لتركيــز القيــادة واســتعادة صّحــة األشــخاص الذيــن واللواتــي تعرّضــوا/ن ألضــرار تاريخيــة، 
علينــا االعتــراف بــأّن تدميــر النظــم البيولوجيــة المعّقــدة والجميلــة ألّمنــا األرض يرتبــط ارتباطــاً مباشــراً بقتــل 
النســاء وكراهيــة النســاء وأنظمــة القهــر األبويــة التــي ال تــزال تواجههــا النســاء، ثنائيــو/ات األرواح، وعابــرو/
ات الجنــس وغيــر الثنائييــن/ات فــي جميــع أنحــاء العالــم. إذا أردنــا أن ننجــح فــي تشــكيل مســاراٍت لأجيــال 
القادمــة للنجــاة مــن هــذه األزمــة البيئيــة العالميــة، يجــب أن نحتضــن قيــادة النســاء، ثنائيــي/ات الــروح، 

وعابــري/ات الجنــس واألشــخاص غيــر الثنائييــن/ات فــي ســائر مســاحات حركاتنــا.

ــي  ــة ف ــوط األمامي ــي الخط ــًة ف ــاٍت مجتمعي ــوم، ممارس ــى الي ــٍة حت ــود طويل ــاء، لعق ــت النس ــا زرع لطالم
مجالــي الشــفاء والعدالــة التحويليــة، بعيــداً عــن ممارســات الشــرطة والســجون ومؤّسســات العنــف األخــرى، 
ونحــو أنظمــة الرعايــة والمشــاركة والشــفاء. تعــّد دوائــر عدالــة المــرأة )Nari Adalats( فــي الهنــد أمثلــة 
ممتــازة عــن هــذا االبتعــاد عــن التدابيــر والممارســات العقابيــة والســجنية لمعالجــة العنــف القائــم علــى 
 Berta Caceres( ــوي ــي النس ــم المجتمع ــة للتنظي ــيريس الدولي ــا كاس ــة بيرت ــي،44 ومدرس ــوع االجتماع الن
International Feminist Organizing School( هــي مشــروٌع جديــٌد ملِهــٌم ينّمــي قيــاداٍت جديــدة 

ــاة إلــى اقتصــاٍد نســوّي تعــّددي.45 لتوجيــه انتقــال عــادل مــن تدميــر الحي

afsafrica.org :)Alliance for Food Sovereignty in Africa( تحالف السيادة الغذائية في افريقيا

globaltapestryofalternatives.orgا:)Global Tapestry of Alternatives( النسيج العالمي للبدائل

viacampesina.orgا:)La Via Campesina( طريقة الفاّلحين

unionsforenergydemocracy.org :)Trade Unions for Energy Democracy( نقابات من أجل ديمقراطية الطاقة

marchemondiale.org :)World March of Women( المسيرة العالمية للنساء
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ــل يســتخدم برامــج التعويــض للســماح  أهــداف صافــي االنبعاثــات الصفريــة - صافــي الصفــر هــو مصطلــح مضلّ
لشــركة أو حكومــة أو كيــاٍن آخــر بطــرح إجمالــي انبعاثاتــه ليســاوي “صفــراً”. بعبــارات أخــرى: إجمالــي االنبعاثــات 
- التعويــض = صافــي االنبعاثــات الصفريــة. يمكــن للشــركات أن تّدعــي وصولهــا إلــى صافــي انبعاثــات صفريــة مــع 

اســتمرارها فــي التلويــث.

إدارة اإلشــعاع الشمســي - تقنيــات تحــاول عكــس ضــوء الشــمس فــي الفضــاء بهــدف إخفــاء آثــار التغيّــر المناخــي 
مؤقّتــاً. تتضّمــن االقتراحــات تركيــب مرايــا فــي مــدار األرض؛ وحقــن الكبريــت فــي الغــاف الجــّوي؛ وتعديل الســحب 

أو النباتــات أو الجليــد لتعكــس المزيــد مــن ضــوء الشــمس.

إنهــاء االســتعمار - عمليــة تفكيــك االســتعمار وفــق أهــداف “الحكــم الذاتــي” و “تقريــر المصيــر”، وعــادًة مــا تنطوي 
ــات  ــاء بالممارس ــع االرتق ــز، م ــة التمرك ــة أوروبي ــات االقتصادي ــة والممارس ــرة العالمي ــة والنظ ــك الثقاف ــى تفكي عل

القائمــة علــى المعرفــة التقليديــة للســّكان األصلييــن.

ــمات  ــع الس ــق م ــداول تتواف ــة للت ــهادة قابل ــو ش ــددة ه ــة المتج ــان الطاق ــّددة - ائتم ــة المتج ــات الطاق ائتمان
ــة  ــد الطاق ــة( لتولي ــة اإلضافي ــط )التكلف ــة قس ــل تغطي ــن أج ــّددة. م ــادر متج ــن مص ــة م ــة المنتج ــة للطاق البيئي
المتجّددة)عندمــا كانــت الطاقــة المتجــّددة أكثــر تكلفــًة(، يمكــن الئتمانــات الطاقــة المتجــّددة أن يشــتريها األفــراد 
والمؤسســات الذيــن يريــدون االّدعــاء بأنّهــم يســتخدمون الطاقــة النظيفــة. ولكــن معظمهــا يجــري شــراؤه وبيعــه 
ــاً باســم  ــات تفويضــات الطاقــة المتجــّددة للواليــة، والتــي تُعــرف غالب بواســطة المرافــق الكهربائيــة لتلبيــة متطلّب

ــر المحفظــة المتجــّددة. معايي

االســتخالص المعــّزز للنفــط - جــرى تطويــر التقــاط الكربــون وتخزينــه منــذ أكثــر مــن 40 عامــاً الســتخدامه فــي 
االســتخاص المعــّزز للنفــط، وهــي ممارســة تقــوم عبرهــا شــركات النفــط بضــّخ ثانــي أكســيد الكربــون فــي آبــار 
النفــط القديمــة شــبه المســتنفدة للحفــاظ علــى إنتاجهــا. فــي الواليــات المتّحــدة، تحصــل الشــركات علــى إعفــاءات 
ضريبيــة وإعانــات ضخمــة لتطويــر البنيــة التحتيــة لاســتخاص المعــّزز للنفــط واســتخدام ثانــي أكســيد الكربــون 

الســتخراج االســتخاص المعــّزز للنفــط.

االســتيالء علــى األراضــي - عمليــة اســتخدام مســاحاٍت شاســعة مــن األراضــي للســلع المعنيّــة بالتصديــر، مــا يســبّب 
تفاقــم النــزاع علــى حقــوق األراضــي والمســاواة ونــدرة فــي الغــذاء، ال ســيّما فــي جنــوب الكــرة األرضيــة.

ــة،  ــة االجتماعي ــع، والعدال ــة المجتم ــة، ومرون ــتعادة البيئي ــى االس ــم عل ــادي قائ ــام اقتص ــّدد - نظ ــاد المتج االقتص
ــا واســتهاكنا ومشــاركتنا، ويضمــن  ــة إنتاجن ــن ودمقرطــة كيفي ــادة توطي ــب إع ــات التشــاركية. وهــو يتطلّ والعملي
حصــول الجميــع علــى طعــام صّحــي وطاقــة نظيفــة وهــواء نظيــف وميــاه نظيفــة ووظائــف جيّــدة وبيئــات معيشــية 

صّحيــة.

االنتقــال العــادل - إطــار مــن المبــادئ واالســتراتيجيات والممارســات التــي توّجــه المجتمــع بعيــداً عــن االقتصــادات 

المصطلحات المصطلحاتقائمة  ثــة واالســتخراجية إلــى اقتصــادات محلّيــة وصّحيــة ورعائيــة وتشــاركية. تتمركــز عمليــة االنتقــال العــادل علــى قائمة  الملوِّ
ــدة  ــة - حيــث يعملــون معــاً لتصــوُّر هــذه االقتصــادات الجدي ــال فــي الخطــوط األمامي ــادة المجتمعــات والعّم قي

وتنظيمهــا وبنائهــا، بمــا يتماشــى مــع النظــم البيئيــة المحلّيــة واحتياجــات األشــخاص األكثــر تضــّرراً.

االنصهــار - كارثــة تنطــوي علــى فقــد مبــرّد الوقــود فــي مفاعــل محطّــة للطاقــة النوويــة. تســخَّن قضبــان الوقــود 
بعــد نقطــة االنصهــار، مايمكــن أن يســبّب انفجــاراٍت مــن انتــاج غــاز الهيدروجيــن، إلــى جانــب إطــاق إشــعاع فــي 

الهــواء.

ــرد أو  ــن ألي ف ــي يمك ــة والت ــط الحكومي ــة للضواب ــر الخاضع ــات غي ــادات التعويض ــة - اعتم ــات الطوعي التعويض
ــراري. ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــن انبعاث ــرض ع ــض المفت ــراءها للتعوي ــّوث ش مل

ــع  ــط لصن ــون الملتَق ــيد الكرب ــي أكس ــتخدم ثان ــة تس ــر مثبت ــة غي ــه - تقني ــتخدامه وتخزين ــون واس ــاط الكرب التق
المنتجــات. فــي حيــن يمكــن عــزل االنبعاثــات مؤقّتــاً، فمــن المحتمــل أن يجــري إطاقهــا مجــّدداً فــي البيئــة عنــد 

حــرق هــذه المنتجــات أو تحلّلهــا.

التقــاط الكربــون وتخزينه/عزلــه - يجــري تجميــع ثانــي أكســيد الكربــون مــن المداخــن الصناعيــة وضغطــه فــي 
ســائٍل، ونقلــه عبــر خــّط أنابيــب إلــى موقــع حيــث يمكــن ضّخــه تحــت األرض فــي خزّانــات النفــط أو الغــاز أو فــي 
طبقــات الميــاه الجوفيــة المالحــة أو تحــت المحيــط. ال يوجــد مــا يضمــن بقــاء ثانــي أكســيد الكربــون تحــت األرض.

التقــاط الهــواء المباشــر - تقنيــة نظريــة إلــى حــدٍّ كبيــر إلزالــة ثانــي أكســيد الكربــون مباشــرًة مــن الغــاف الجــّوي 
باســتخدام وســائل كيميائيــة وميكانيكيــة.

ــة تحــت  ــج ســاّم مــن المــاء والرمــل والمــواد الكيميائي ــة لضــّخ مزي التكســير الهيدروليكــي أو “التكســير” - تقني
الضغــط فــي األرض مــن أجــل اســتخراج النفــط والغــاز.

الحــّد األقصــى والمداولــة - التشــريع الــذي يضــع حــّداً أو “ســقفاً” علــى نطــاق الواليــة القضائيــة لانبعاثــات مــع 
ــدالت/ ــات )باســتخدام الب ــة تخفيضــات االنبعاث ــق مقايضــة أو مداول ــال عــن طري ــر الم الســماح للشــركات بتوفي
التصاريــح( فــي مــا بينهــا إلــى أّي مــكان يمكــن أن يتــّم فيــه بالثمــن األرخــص. تشــمل جميــع برامــج الحــد األقصــى 

والمداولــة أيضــاً تعويضــات الكربــون.

الحقــوق القانونيــة لألنهــار - الحمايــة القانونيــة الممنوحــة لأنهــار كجــزء مــن الحركــة العالميــة لحقــوق الطبيعــة 
والتــي تعتــرف باألنهــار ككيانــات حيّــة تســتحّق الحقــوق. تهــدف هــذه الجهــود إلــى حمايــة األنهــار والمجتمعــات 

البيولوجيــة والبشــرية التــي تعتمــد عليهــا مــن المخاطــر مثــل تنميــة الطاقــة الكهرومائيــة.

الحلــول المســتمّدة مــن الطبيعــة - كلمــة طّنانــة جديــدة لتعويضــات الكربــون األرضيــة، بمــا فــي ذلــك الزراعــة 
والتربــة وغــاز المــزارع الصناعيــة واألشــجار وغيرهــا.

الســيادة الغذائيــة - الســيادة الغذائيــة هــي حــّق جميــع الشــعوب فــي تقاســم الغــذاء الصّحــي والمائــم ثقافيــاً 
ــاً، وحّقهــم/ن فــي تحديــد نظمهــم/ّن الغذائيــة والزراعيــة. فهــي  المنتــج بطــرٍق ســليمة ومســتدامة بيئي

6970 ئمة المصطلحات
قائمة المصطلحاتقا



ــن  ــخاص الذي ــات األش ــات واحتياج ــة وتطلّع ــع معرف تض
يصطــادون الســمك ويجمعــون وينتجــون ويســتهلكون 
ــدالً  ــة ب ــم النظــم والسياســات الغذائي ــي صمي ــام، ف الطع

ــب األســواق والشــركات. ــن مطال م

الطاقــة الحيويــة - مصطلــح يشــير إلــى الطاقــة المنتجــة 
مــن طريــق حــرق المــواّد النباتيــة والحيوانيــة )انظــر 

ــوي(. ــود الحي ــة والوق ــة الحيوي الكتل

 - وتخزينــه  الكربــون  التقــاط  مــع  الحيويــة  الطاقــة 
ــة  ــى الطاق ــول عل ــة للحص ــة الحيوي ــرق الكتل ــن ح تتضّم
ــات  ــي الخزان ــا ف ــون وحقنه ــات الكرب ــاط انبعاث ــم التق ث
ــيع  ــة لتوس ــة الازم ــة الحيوي ــب الكتل ــة. تتطلّ الجيولوجي

ــن األرض. ــة م ــاحات هائل ــة مس ــذه العملي ــاق ه نط

باســتخدام  ـدة  المولَـّ الكهربــاء   - الكهرومائيــة  الطاقــة 
ــطّحات  ــر المس ــرى لتغيي ــائل أخ ــدود ووس ــاء الس ــة بن ــة الكهرومائي ــد الطاق ــات تولي ــن آلي ــاه. تتضّم ــق المي تدفّ
المائيــة. هــذه األســاليب تعطـّـل النظــم البيئيــة وتضــّر بالمجتمعــات وتشــرّدها مــن أراضيهــا وتــؤّدي إلــى انبعاثــات 

ــية. ــة الرئيس ــازات الدفيئ الغ

العدالــة البيئيــة - تتبّنــى العدالــة البيئيــة الموقــف القائــل بــأّن لجميــع النــاس والمجتمعــات الحــّق فــي الحمايــة 
المتســاوية مــن األزمــات البيئيــة، وأّن أصــوات المجتمعــات األكثــر تضــّرراً وتقريــر مصيرهــا يجــب أن تكــون مركزيــة 
فــي إيجــاد حلــول لمثــل هــذه األزمــات. تــدرك الحركــة العالميــة للعدالــة البيئيــة أّن المجتمعــات الســوداء والبّنيــة 
ــاد  ــن االقتص ــاً م ــّررت تاريخي ــد تض ــم ق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــراء ف ــن/ات والفق ــن والمهاجري ــّكان األصليي والس
االســتخراجي العالمــي وأنّهــا األقــّل احتمــاالً لاســتفادة منهــا. أنتجــت القّمــة األولــى المتعــّددة الجنســيات للعدالــة 

البيئيــة عــام 1991 17 مبــدأً وّجهــت منّصــات وممارســات العدالــة البيئيــة والمناخيــة منــذ ذلــك الحيــن.

العدالــة المناخيــة - تركّــز العدالــة المناخيــة علــى األســباب الجذريــة ألزمــة المنــاخ عبــر عدســة متقاطعــة للعنصرية 
ــى الخطــوط  ــات عل ــة المجتمع ــة المناخي ــو/ات العدال ــي. يخــدم منظّم ــة النســاء والضــرر البيئ ــة وكراهي والطبقي
األماميــة للتغيّــر المناخــي، ويعملــون/ن علــى إيجــاد حلــول واســتراتيجيات شــاملة لمعالجــة هــذه األســباب الجذرية 

لضمــان حــّق جميــع النــاس فــي العيــش والتعلـّـم والعمــل واللعــب والصــاة فــي بيئــات آمنــة وصّحيــة ونظيفــة.

الغاز الطبيعي الُمسال - لسهولة النقل، يُضغط الغاز الطبيعي في هذا الشكل السائل والشديد التقلّب.

ثــة أو الكيانــات األخــرى الســتخدام التغييــرات التجميلية  الغســيل األخضــر - يشــمل جميــع محــاوالت الشــركات الملوِّ
أو العاقــات العاّمــة للتســتّر علــى الضــرر الناجــم عــن عملياتهــا والظهــور كشــركات مســؤولة بيئيــاً.

الفحــم الحيــوي – الفحــم الحيــوي هــو فحــم يُنتـَـج مــن طريــق االنحــال الحــراري للكتلــة الحيويــة. ثــّم يُطَمــر هــذا 

الفحــم الحيــوي، الــذي يتكــّون إلــى حــٍد كبيــر مــن الكربــون، فــي التربــة. يزعــم المؤيـّـدون أّن هــذا اإلجــراء يعــزل 
انبعاثــات الكربــون، لكــّن هــذه الممارســة ال تتنــاول آثــار إزالــة الغابــات وحصــاد األخشــاب إلنتــاج الكتلــة الحيويــة، 

وال االنبعاثــات الســاّمة الناجمــة عــن عمليــة االنحــال الحــراري.

ــمل كّل  ــي تش ــة والت ــى الطاق ــول عل ــا للحص ــن حرقه ــي يمك ــواّد الت ــى الم ــير إل ــح يش ــة - مصطل ــة الحيوي الكتل
ــورق الســاّم(  ــة ال ــاء وهــدم األخشــاب والخمــور الســوداء )مطحن ــات البن ــى األشــجار ونفاي شــيء مــن القمامــة إل
واألعشــاب ومخلّفــات المحاصيــل ومخلّفــات الدواجــن وأكثــر مــن ذلــك - ولكّنهــا عــادًة مــا تتضّمــن حــرق األشــجار 
ــات توليــد الطاقــة أو حــرق األخشــاب، ومخلّفــات مصانــع الــورق والمناشــر لتســخين هــذه المطاحــن. فــي محطّ

ــى احتمــال  ــدة تنطــوي عل ــة أو ممارســة جدي ــكار أو تقني ــه إذا كان أّي ابت ــى أنّ ــّص عل ــج ين ــي - نه ــدأ الوقائ المب
إلحــاق ضــرر جســيم بالنــاس أو البيئــة، فيجــب اتّخــاذ إجــراءات وقائيــة لمنــع الضــرر قبــل الوصــول إلــى اليقيــن 

االجتماعــي والعلمــي للمخاطــر.

المعــارف التقليديــة للشــعوب األصليــة - مجموعــة تراكميــة مــن المعــارف والمعتقــدات والتقاليــد والممارســات 
ــوازن  ــجام وت ــي انس ــش ف ــة العي ــم كيفي ــخ تعلّ ــوال تواري ــت ط ــي نم ــة والت ــعوب األصلي ــا الش ــظ به ــي تحتف الت

ــة. ــات المحلّي ــع األرض والبيئ ــل م ــة بالمث ومعامل

ــدة بشــأن حقــوق الشــعوب  ــا فــي إعــان األمــم المتّح الموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة - منصــوص عليه
األصليــة، وهــي تهــدف إلــى تأســيس المشــاركة مــن أســفل إلــى أعلــى والشــفافية وموافقــة الســّكان األصلييــن قبــل 

بــدء التنميــة أو اســتخدام المــوارد داخــل أراضيهــم/ن.

النفايــات المشــّعة - نــوع مــن النفايــات التــي تتولـّـد علــى طــول سلســلة الوقــود النــووي وإنتــاج األســلحة النوويــة. 
يمكــن أن تتكــّون هــذه النفايــات مــن العشــرات مــن النظائــر المشــّعة المختلفــة، وتتســبّب بمجموعــة متنّوعــة 

ــاء  ــف األعض ــتهدف مختل ــة، وتس ــار البيولوجي ــن اآلث م
ــة. واألنســجة والوظائــف البيولوجي

النيوليبراليــة - مجموعــة واســعة مــن سياســات اإلصــاح 
ــعار،  ــط األس ــاء ضواب ــل إلغ ــوق مث ــا الس ــي يقوده الت
وتحريــر األســواق، وخفــض الحواجــز التجاريــة، وتعزيــز 
ــل  ــة بالتجــارة، وتقلي ــة المتعلّق ــة الفكري حقــوق الملكي
ــر الخصخصــة  ــيّما عب ــي االقتصــاد ال س ــة ف ــر الدول تأثي

ــف. والتقّش

التقنيــات  مــن  مجموعــة   - الجيولوجيــة  الهندســة 
المقترحــة للتدّخــل عمــداً فــي أنظمــة األرض وتغييرهــا 
ــة  ــة محتمل ــة كارثي ــي محاول ــل. وه ــاٍق هائ ــى نط عل
للتاعــب بالمنــاخ فــي محاولــة لدحــر بعــض آثــار 

التغيّــر المناخــي.
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للهيدروجيــن  الترويــج  يتزايــد   - الهيدروجيــن 
ــج معظــم  كمصــدر للطاقــة النظيفــة. ومــع ذلــك، يُنتَ
ــادر  ــي أو مص ــاز الطبيع ــتخدام الغ ــن باس الهيدروجي
ــن  ــتخدامه ممك ــا أّن اس ــرى. كم ــذرة األخ ــة الق الطاق
ــات  ــتهلك كّمي ــه يس ــة، وإنتاج ــن الطاق ــط لتخزي فق

ــة. ــن الطاق ــرة م كبي

ــن  ــج م ــود المنت ــذا الوق ــح ه ــوي - أصب ــود الحي الوق
الكتلــة الحيويــة، بمــا فــي ذلــك إيثانــول الــذرة وقصــب 
الســّكر، وفــول الصويــا وزيــت النخيــل، ومجموعــة أخــرى 
ــة بيــن  ــة كارثي ــادة االســتياء علــى األراضــي وخلــق صل ــا تســبّب فــي زي قيــد االســتخدام علــى نطــاق واســع، مّم

ــود. ــة وأســواق الوق ــل الغذائي أســواق ســلع المحاصي

ــرق  ــي ال تحت ــادن الت ــاج والمع ــحب الزج ــن س ــات تتضّم ــرق النفاي ــيلة لح ــات - وس ــن النفاي ــتّق م ــود المش الوق
ــة أو  ــة عادي ــرَق فــي محرق ــات تُح ــى كري ــورق والباســتيك( إل ــا مــن ال ــة لاحتراق)معظمه ــل المــواّد القابل وتحوي

ــي تعمــل بالفحــم. ــة الت ــد الطاق ــات تولي ــران االســمنت أو محطّ ــى أف ــود إل يجــري تســويقها كوق

اليورانيــوم المنضــب - المنتــج الثانــوي الناجــم عــن تخصيــب اليورانيــوم. يطلــق عليــه مصطلــح “المنّضــب” ألنّــه 
يحتــوي علــى تركيــز أقــّل مــن اليورانيــوم 235 لكّنــه ال يــزال مشــّعاً.

تحويــل النفايــات إلــى طاقــة - مصطلــح فــي العاقــات العامــة أنشــأته مجموعــات الضغــط التابعــة لقطــاع المحارق 
مــن أجــل الترويــج لمحــارق القمامــة التــي تنتــج الكهرباء.

تحويــل غــاز المطامــر إلــى طاقــة - تنتــج مطامــر النفايــات غــاز الميثــان وثانــي أكســيد الكربــون ومجموعــة مــن 
االنبعاثــات الســاّمة األخــرى التــي تُحــرَق لتوليــد الحــرارة أو الكهربــاء.

تخصيــب المحيــط بالحديــد - إلقــاء جزيئــات الحديــد فــي مناطــق واســعة مــن المحيــط لزيــادة تكاثــر العوالــق، 
والــذي مــن المفتــرض أن يزيــد مــن كّميــة ثانــي أكســيد الكربــون التــي يمكــن للمحيطــات امتصاصهــا.

تخصيــب اليورانيــوم - عمليــة كثيفــة الطاقــة تُســتخدم لزيــادة تركيــز اليورانيــوم 235 الســتعماله فــي الوقــود النــووي 
أو األســلحة. يشــّكل اليورانيــوم 235 0.7٪ فقــط مــن اليورانيــوم فــي معظــم رواســب الخــام. بالنســبة للوقــود فــي 
معظــم المفاعــات، يجــب أن يكــون تركيــز اليورانيــوم 235 3.5-4.5٪. الســتخدامه فــي األســلحة النوويــة، ويجــب 

تخصيبــه حتــى يصــل إلــى 90٪ مــن اليورانيــوم 235.

ــوث.  ــة لوحــدات التل ــة نقدي ــي تضــع قيم ــج الت ــن البرام ــدٍد ال يحصــى م ــح شــامل لع ــون - مصطل تســعير الكرب
تشــمل هــذه البرامــج الحــّد األقصــى والمداولــة، وتعويضــات الكربــون ، والحــّد مــن االنبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة 
الغابــات وتدهورهــا )REDD+(، والحلــول المســتمّدة مــن الطبيعــة، والتقــاط الكربــون، ورســوم الكربــون واألربــاح، 

وخــّط األســاس واالئتمــان، وخــّط األســاس والتعويــض ومــا إلــى ذلــك.

تعويضــات الكربــون - يمكــن للملّوثيــن واألفــراد والــدول شــراء 
تعويضــات للتعويــض المفتــرض عــن االنبعاثــات التــي ينتجونها. 
ــاريع  ــن المش ــات م ــذه التعويض ــادات ه ــاء اعتم ــري إنش يج

ــات  ــل االنبعاث ــا تقلّ ــه، أنّه ــى نحــٍو مشــكوك في ــي تزعــم، عل الت
التــي جــرى توثيــق إلحاقهــا الضــرر، غالبــاً، بالمجتمعــات المحلّيــة.

حقــن الــرذاذ فــي الغــالف الجــّوي الطبقــّي - إطــاق جســيمات 
االنفجــار  تأثيــرات  لتقليــد  الطبقــي  الجــّوي  الغــاف  فــي 

ــع بعــض إشــعاع الشــمس مــن الوصــول  ــي من ــي، وبالتال البركان
ــر  ــاً عب ــي مؤقّت ــر المناخ ــار التغيّ ــاء آث ــدف إخف ــى األرض به إل

ــرارة. ــة الح ــض درج ــة خف محاول

خلّيــة الوقــود - جهــاز يُســتخدم لتوليــد الكهربــاء مــن الهيدروجيــن 
عبــر اســتعمال محّفــز لتســريع التفاعــل الكيميائــي بيــن الهيدروجيــن 

واألكســجين لتوليــد الكهربــاء والحــرارة والمــاء.

ديمقراطيــة الطاقــة - نهــج لبنــاء اســتدامة الطاقــة يســعى إلــى نقــل ملكيــة وإدارة مــوارد الطاقــة مــن مؤسســات 
ــن  ــة م ــات الملّون ــض والمجتمع ــل المنخف ــات ذات الدخ ــال والمجتمع ــن العّم ــات وتمكي ــى المجتمع ــة إل الطاق

ــم واالســتفادة مــن أنظمــة الطاقــة الخاّصــة بهــم. التحّك

سلســلة الوقــود النــووي / اليورانيــوم - تسلســل الخطــوات المتّبعــة فــي إنتــاج الوقــود النــووي وتخزيــن الوقــود 
ــص منهــا. المشــّع والنفايــات المشــّعة األخــرى وإدارتهــا والتخلّ

صفــر نفايــات - الحفــاظ علــى جميــع المــوارد عــن طريــق اإلنتــاج 
واالســتهاك وإعــادة االســتخدام، واالســتعادة المســؤولة للمنتجــات والتعبئة 
والمــواد، دون حــرق ودون تصريفــات فــي األرض أو الميــاه أو الهــواء والتــي 

ــة اإلنســان. ــة أو صّح تهــّدد البيئ

ضريبــة الكربــون - رســم يُفــرض علــى الملّوثيــن مقابــل االنبعاثــات التــي 
ينتجونهــا. األهــّم مــن ذلــك هــو أّن ضرائــب الكربــون ال تبقــي علــى 
الوقــود األحفــوري داخــل األرض. رســوم الكربــون وأرباحهــا الموزّعــة هــي 
نفســها ضريبــة الكربــون، لكــّن المؤيديــن يعــدون بــأّن اإليــرادات ســتُدفع 

ــة. ــد” الحكومي ــر “الفوائ ــرًة أو عب ــا مباش ــة إّم ــات المحلّي للمجتمع

عمليــات تغذيــة الحيوانــات المركــزة - المناطــق التــي تربَّــى فيهــا الماشــية 
ــع  ــر إنســانية. تتوّس ــي ظــروف مزدحمــة وغي داخــل منشــآت محصــورة ف
هــذه العمليــات منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، مــا أثّــر علــى المعاملــة 

أبقها يف األرض
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العادلــة للحيوانــات وتســبّب بديــون علــى المزارعيــن/ات وبانتهــاكاٍت لقوانيــن مكافحــة االحتــكار وكذلــك تلــك التــي 
تحمــي المــاء والهــواء.

ــس  ــذي أّس ــر ال ــس عش ــرن الخام ــى الق ــه إل ــود تاريخ ــي، يع ــون الدول ــادئ القان ــد مب ــاف - أح ــب االستكش مذه
تبريــراً روحيــاً وسياســياً وقانونيــاً لاســتعمار األوروبــي واالســتياء علــى األراضــي والعنــف ضــّد الشــعوب األصليــة 
علــى أيــدي المســيحيين األوروبييــن. ال يــزال هــذا المذهــب مســتخَدماً إلبطــال ســيادة الســّكان األصلييــن وحقــوق 

ــة. ــات االســتعمارية/اإلمبريالية الحديث ــح الحكوم المعاهــدات لصال

معســكرات الرجــال - يوظِّــف قطــاع الوقــود األحفــوري فــي الغالــب رجــاالً يتنقلـّـون مــن موقــعٍ إلــى آخــر ويعيشــون 
بالقــرب مــن مواقــع العمــل فــي معســكرات للرجــال، ويقــع العديــد منهــا بالقــرب مــن أراضــي الســّكان األصلييــن 
حيــث تســتمّر معــّدالت االتجــار بنســاء الســّكان األصلييــن والعنــف ضّدهــن وقتلهــّن دون رادع علــى أيــدي الســكان 

المحلّييــن وســلطات تطبيــق القانــون الفيدرالــي.

ميثيــل الزئبــق - شــكل مــن الزئبــق قابــل للذوبــان فــي الدهــون يتراكــم بيولوجيــاً )يتســلّق سلســلة الغــذاء ويتركّــز 
فــي اللحــوم ومنتجــات األلبــان التــي يأكلهــا النــاس وفــي حليــب الثــدي البشــري(. يتشــّكل عندمــا يكــون الزئبــق 
فــي بيئــاٍت رطبــٍة حيــث يمكــن للميكروبــات تحويلــه إلــى هــذا الشــكل، كمــا هــو الحــال فــي مطامــر النفايــات 

واألراضــي التــي تغمرهــا الميــاه مــن ســدود الطاقــة الكهرومائيــة.

ــر المناخــي بالتركيــز فقــط  نزعــة تخفيــض للكربــون - ممارســة فحــص وشــرح وتبســيط قضيــة معّقــدة مثــل التغيّ
علــى انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري العالميــة )أو ثانــي أكســيد الكربــون(، إلــى حــّد تقليــل وحجــب وتشــويه 

القــدرة علــى فهــم ومعالجــة هــذه األزمــة البيئيــة ودوافعهــا الممنهجــة بشــكل فّعــال.

وقود الديزل الحيوي - وقود قابل لاحتراق يُخلَق من المحاصيل البّرية مثل الصويا وفاكهة زيت النخيل.

اآلن هو الوقت املناسب لتنمية أرواحنا

والرسوم الصور  والرسوممصادر  الصور  مصادر 

 تصميم الكتيّب والغاف األمامي:
 دايفيد لي نيشيزاكي

tanuki@riseup.net

ص. 5-6: تايلر نورمان
)Beehive Design ColleCtive( ص. 7-8: مجموعة بيهايف للتصميم

ص. 10: دايفيد لي نيشيزاكي
)No Exit( ص. 12: آندي سينغر

ص. 13: بليز جوزيف 
ص. 14: جاكاروندي غرافيكس

ص. 16: بليز جوزيف 
ص. 17: كيا الل

ص. 18: جاكاروندي غرافيكس
ص. 19: دايفيد لي نيشيزاكي

ص. 20: جاكاروندي غرافيكس
ص. 21: زيف فيشلين
ص.24: انوشري شوكابا

)No Exit( ص. 26: آندي سينغر
ص. 27-28: ميف لوميير

ص. 32: ميف لوميير  
)indigenousaction.org( ص. 34: كلي بينالي

ص. 36: اونوشي سيام 
ص. 37: كيا الل 

ص. 38: اتريي داي
ص. 42: نيكول ديباربر

ص. 43-44: الورا ويستوفر 
ص. 46: دايفيد لي نيشيزاكي

ص. 48: شا ميريري اونجيلونجيل 
ص. 49: كيا الل
ص. 51: كيا الل

ص. 52: زيف فيشلين
ص. 53: كايتلين تاغيباو 

)Beehive Design ColleCtive( ص. 55: مجموعة بيهايف للتصميم
ص. 57: جاكاروندي غرافيكس

ص. 61: كيا الل
)No Exit( ص. 71: آندي سينغر

ص. 72: اوريون كاميرو
ص. 74: كيا الل

ص. 74: دايفيد سولنيت
)Beehive Design ColleCtive( ص. 75: مجموعة بيهايف للتصميم

رسمة الغاف الخلفي: مات هيفت

)PixaBay( الغاف الداخلي: بيكسا باي
جدول المحتويات: جيرد التمان

ص. 1-2: ماتياس ريدينغ، بيكسا باي
ص. 2-3: اندرو بيتسون، اريك سوشا

ص. 5-6: مايكل كيلي، راشيكا سينغال
)Pexels( ص. 9-10: لورينزو

ص. 12: ماركوس سبايسك
ص. 15: بات ويان

ص. 18: جوناثان لونا
ص. 19-20: اديارتانا

ص. 21-22: بيكسا باي
ص. 25: كيري جوب
ص. 26: توم فيسك

ص. 29-30: معين مورادي
ص. 30: بيلغا 

ص. 33-34: جوهانس بلينيو 
)Recognize Productions( ص. 35: ريكوغنايز لانتاج

ص. 35-36: جوهانس بلينيو
ص. 39: كريستو راس 
ص. 41: ماثيو لياند 

ص. 43-44: فرانس فان هيردين 
ص. 43-44: شاراث ج. 

 The Hitchhiker’s( ــرة ــى المج ــافر إل ــل المس ص. 45-46: دلي
)Guide to the Galaxy. 2005 )Touchstone Pictures

ص. 47-48: آن شفيتس
 The Hitchhiker’s( المجــرة  إلــى  المســافر  دليــل   :49 ص. 

)Guide to the Galaxy. 2005 )Touchstone Pictures
ص. 54: الشبكة البيئية للسكان األصليين

ص. 54: روبيرتو شومسكي
ص. 57: كوانغ نغوينغ فين

ص. 59: الشبكة البيئية للسكان األصليين
ص. 59: اورين النغيل

ص. 61-62: اورين النغيل
ص. 62: الشبكة 
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)Biofuelwatch( مرصد الوقود الحيوي 

)Climate Justice Alliance( تحالف العدالة المناخية

 )Diablo Rising Tide( ارتفاع المّد الشيطاني

)Energy Justice Network( شبكة عدالة الطاقة

)ETC Group( مجموعة إي.تي.سي

)Global Alliance for Incinerator Alternatives( التحالف العالمي لبدائل المحارق

)Global Justice Ecology Project( المشروع العالمي للعدالة االيكولوجية

)Indigenous Climate Action( العمل المناخي للسكان األصليين

)Indigenous Environmental Network( الشبكة البيئية للسكان األصليين

)Just Transition Alliance( تحالف االنتقال العادل

)La Via Campesina( طريقة الفاّلحين

)Movement Generation( جيل الحركة

)Mutual Aid Disaster Relief( اإلغاثة المتبادلة المعونة من الكوارث

)N. American Megadam Resistance Alliance( تحالف أميركا الشمالية لمقاومة السدود الضخمة

)Nuclear Information and Resource Service(  خدمة المعلومات والموارد النووية

)Rising Tide North America( المّد المرتفع في أميركا الشمالية

)Shaping Change Collaborative( تشكيل التغيير التعاوني

المنّظمات المساهمة

مخدوعون/ات
الحاّر المنزل  يف 

قاوموا/ن الحلول الزائفة للتغّير المناخي
النسخة الثالثة 2021

c l i m a t e f a l s e s o l u t i o n s . o r gc l i m a t e f a l s e s o l u t i o n s . o r g

هذا امللّخص لوعود الرشكات الزائفة يســحب الســتار 
األخــر الناصــع ويكشــف الجانــب املظلــم لخيــاالت 
التكنولوجيــا الخطــرة الــي تســتمرّ بخــداع املســؤولني 
كــر  املنتَخبــني وعاّمــة الشــعوب، بينمــا تقــوم بدعــم أ

امللّوثــني حــول العــامل وتمكينهــم.
اإلصالحــات الرسيعــة والالواقعيــة املفّصلــة يف هــذا الكتــاب ســتهدر املليــارات 
“اآلليــات  عــن  الــرشكات  ومنشــورات  الطاقــة  قطاعــات  مخّططــات  علــى 
ــة الــي  ــا عــن الحلــول الحقيقي ــى الســوق”، فيمــا تشــّتت انتباهن القائمــة عل

تصــّب يف مصلحــة غالبيــة حاجاتنــا امللّحــة.

عــن  واملوّســع  املحــّدث  يــر  التقر هــذا  التصميــم،  ورائــع  القــراءة  ســهل  ألنّــه 
املجتمعــات  واملنّظمــني/ات،  للنشــطاء،  أدوات  مجموعــة  هــو  “الخــداع” 

املنتخبــني/ات.  وللمســؤولني/ات  املتاثّــرة 

يعيــش العــامل لحظــة عصيبــة وال عــودة عنهــا بشــأن العدالــة البيئيــة- تســلحوا 
وتســلحَن باملعرفــة ملقاومــة الحلــول الزائفــة للتغــّر املناخــي!


