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اإلنسان  وجود  وصار  األرض،  كوكب  بقاء  تهدد  الرأمسالية  أضحت      
والكائنات احلية على شفى اهلاوية.  لقد أطلق استهالك الرأمسالية للوقود 
األحفوري غازات االحتباس احلراري، مثل ثاني أوكسيد الكربون، اليت تعترب 
أهم مسببات تغري املناخ. وأدت هذه الغازات لنقل درجة حرارة األرض إىل 

1,2 باملائة مقارنة مبستويات ما قبل الثورة الصناعية. 
هكذا، بات التغري املناخي سببا يف هالك مئات آالف البشر سنويا، وحكم 
مسبقا على عدد من األنواع احلية الربية باالنقراض مع حلول العام 2050. 
ولتجنب الكارثة األسوأ، ينبغي أن يتّم جلم ارتفاع احلرارة الشامل ليبقى دون 

درجتني مئويتني.
حسب فريق اخلرباء احلكوميني الدولي حول تغري املناخ، يلزم خفض انبعاث 
الغازات املسببة لالحتباس احلراري بنسبة 50 % إىل %80 على صعيد 
ارتفاع  العواقب  إذا مل يتحقق ذلك، قد تكون  العام 2050.  أفق  العامل يف 
بالتالي، فشروط وجود  القرن.  مستوى احمليطات بأكثر من مرت عند نهاية 

وحتى بقاء مئات ماليني من البشر على كوكب األرض صار مهددا. 
لقد أظهرت قمم حكام هذا العامل املسيطرين على الطبيعة واالنسان، احلريصني 
على فعالية رأس املال ورحبيته، رفضا تاما عن إقرار وتنفيذ اإلجراءات الدنيا 

الضرورية للحد من تفاقم األزمة البيئية اليت يسببها النظام الرأمسالي. 
أمام هول الكارثة البيئية، يسوق الرأمساليون بدائل من قبيل الرأمسالية اخلضراء 
لكنها ليست سوى حلوال  تقنية،  اعتماد حلول  تقوم على أساس  املزعومة، 
لطمس  وصفات  الوخيمة، جمرد  والبيئية  اإلجتماعية  العواقب  لنفس  تؤدي 
الراهنة. حلول بال مصداقية،  األزمة  إىل  أدت  اليت  العميقة  الفعلية  اجلذور 
فالرأمسالية ال تسعى ملعاجلة عميقة للكارثة البيئية اليت تسببها، بل تروم 
استعماهلا كمشروع استثماري ضخم قد ينتشلها من أزمتها املستفحلة. وهذه 
احللول إمنا تربز جبالء التناقض بني سعي الرأمسال ألقصى الربح واحلفاظ 

على سالمة البشر والبيئة ودوامهما. 
الربح دون  والباحثة دوما عن  البيئية،  املسببة لألزمة  للرأمسالية،  ال ميكن 
اكرتاث بالعواقب االجتماعية والبيئية، أن تقّدم حلوال ملا أفسدته منذ نشأتها. 
وألن منطق الرأمسالية ال يسمح هلا بتغيري جوهرها، فالكارثة آتية حتما، ما 

تــــقديم:



مل تتحرك مجاهري املستغلني واملضطهدين لدحرها وتغيريها بنظام عادل 
اجتماعيا وبيئيا، نظام اشرتاكي بيئي.  

كوكب  الرأمسالية  هلا  تدفع  اليت  احملدقة  الكارثة  عن  الفعلي  اجلواب 
األرض مبن عليه، هو تغيري النظام الرأمسالي بنظام ينتج وفق حاجات 
املناخ،  الرأمسالي ال  النظام  الربح وتراكمه. تغيري  البشر وليس ضرورات 
هذا هو املطلوب بإحلاح، وإرساء نظام يأخذ باحلسبان حدود املنظومات 

البيئية ووتائر جتدد املوارد.
للعمال  بالنسبة  بالفعل،  حمسوسا  املناخية  التغريات  آثر  أصبح  لقد 

واجلماهري املضطهدة، وخاصة يف البلدان املتخلفة.  
تضع هده القضية احلركة العمالية بشكل عام واملاركسيني الثوريني بشكل 

خاص امام مجلة مهام جديدة ورهانات برناجمية وإسرتاتيجية هامة.  
يلزمنا، حنن املاركسيني الثوريني بشكل خاص، ومناضلي احلركة العمالية 
بشكل عام، بدل جهد أكرب لإلملام بقضية البيئة والسياسة املناخية وذلك 
عرب اإلعالم املضاد املناضل، والسعي جلعل االهتمام بها شعبيا ونضاليا. 

وتقدم  الثوري،  املاركسي  الربنامج  إلغناء  جدا  مهمة  البيئية  القضية  إن 
االجتماعية  والتعبئة  املناخية  العدالة  أجل  من  املناضلة  العاملية  احلركة 
من أجل بديل تنموي اجتماعي وبيئي أمال يف بديل مستقبلي عن ضرر 

الرأمسالية الكبري باحمليط احليوي للبشر والكائنات احلية عموما. 
هكذا علينا تدارك تأخرنا يف هذا اجملال يف مواجهة مشاكل تصبح أكثر 

فأكثر إحلاحا وتهدد مستقبل البشرية. 
ويف هذا السياق، مثة حاجة ملحة اىل حركة قادرة على حتدي خطاب 
احلالي  النموذج  ومسؤولية  أثر  ابراز  وعلى  السائد،  اخلضراء  الرأمسالية 
الرأمسالي لإلنتاج والتوزيع واالستهالك، وكذا على ربط اخلطر املناخي 

االمجالي باملشكالت االجتماعية. 
املناضلة  املنظمات  معظم  تأخر  إىل  بالنظر  أكثر  مستعجال  األمر  ويصبح 
باملغرب ونقص أو حتى انعدام درايتها باملوضوع. وهناك قسم ال يستهان 
الفقر  شروط  ظل  يف  فكريا  ترفا  البيئي  النقاش  يعترب  املناضلني  من  به 
واالستبداد القائم يف املغرب، وبالتالي يرجئها إىل أجل غري معلوم. وقد 
ظهر ذلك جليا يف مظاهرات 20 فرباير اليت مل حتمل وال مطلبا واحدا 

مباشرا حول املسألة البيئة.
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طورت الرأمسالية يف اوج صعودها قوى انتاج هائلة وبالغة التطور، لكنها 
أيضا، بالغة التدمري. يوجد على كوكب األرض خمازن أسلحة دمار شامل، 
الكارثة  إن  فوقه.  احلياة  على  للقضاء  تكفي  وبيولوجية  وذرية،  نووية 
البيئية، باإلضافة لذلك، عناوين دالة على ال عقالنية الرأمسالية وبربريتها 
يف طورها املعومل الذي حررها من أية قيود، وصارت يف جنوح ال حمدود 
يستنزف بشدة العمل والطبيعة ملراكمة الثروة بغض النظر عن الكلفة غري 

القابلة للتعويض. 
ستنقد  دينية،  أو  علمية  مذاهب صوفية  من  وما  نكوصية،  حلول  من  ما 
ودميقراطي،  اشرتاكي جدري  بديل  االندثار، وحده  السائرة حنو  احلياة 
مفرط احلساسية اجتاه دورة جتدد احمليط البيئي وحدوده، وحريص على 
الكفيل بوقف  القادمة، هو  تلبية احلاجيات االجتماعية وحقوق االجيال 

جرافة الرأمسالية.  
إن الطريق لبناء حركة بيئية حقيقية مازال طويال وشاقا، لكن هذا البناء 

يعد مهمة أساسية وجب النهوض بها. 
يعد الفهم، وتقديم حتاليل وبدائل جذرية، اخلطوة األوىل يف طريق بناء هذه 
احلركة الضرورية. ينبغي رصد االختالالت الناجتة عن أضرار الرأمسالية 
التابعة واملتخلفة على النظم البيئية عرب تقديم حتاليل نقدية، من منظور 
بيئي اشرتاكي. بدائل اجتماعية جذرية للتصدي الفعلي للكارثة املتفاقمة 

اجلارية. 
 نضع بني أيدي القراء هذا الكتيب الذي يضم يف ثناياه جمموعة نصوص 
نظرية تغين املاركسية الثورية، بعضها مقررات لألممية الرابعة منذ مؤمترها 
اخلامس عشر، وأخرى اسهامات ملاركسيني ثوريني أمميني ملمني باملوضوع 
من نواحي خمتلفة ومن زاوية ماركسية ثورية، إسهاما من تيار املناضل-ة، 
املاركسي الثوري، االشرتاكي البيئي، يف نشر السالح النظري الذي ال غنى 

عنه جملابهة حتديات مناهضة الرأمسالية املدمرة للبشر والطبيعة. 
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نصوص ومقررات برنامجية حول 
األزمة البيئية

الفصل األول: 



مقرر المؤتمر العالمي الخامس عشر لألممية الرابعة:  
البيئة واالشتراكية

جرى يف املقام األول اعتماد هذه الوثيقة مؤقتا باملؤمتر العاملي الثالث عشر لألممية الرابعة، 
يف عام 1991، حتت عنوان »الثورة االشرتاكية والبيئة«. أما مسألة اعتمادها، مع بعض 
العاملي اخلامس عشر، يف شباط/فرباير عام  املؤمتر  تأكيدها الحقا يف  التعديالت، فجرى 

.2003
I.تمهيد

كانت املشاكل البيئة قد واجهتها االنسانية يف فرتات أخرى، لكنها حظيت 
حاليا مبيزة جديدة بسبب حجمها وخطورتها. غالبا ما عكست األضرار اليت 
حلقت بالبيئة تأثريات ال رجعة فيها على االنسان والطبيعة، وتعرض األزمة 

البيئية امللوحة يف أفق القرن الواحد وعشرين حياة ماليني الناس للخطر.   
أو  البيئة  العمالية اليت جتاهلت مشاكل  السائدة يف احلركة  التيارات  وعكس 
نزاع  البيئية واألحزاب اخلضر بفضل ال  قللت من شأنها، حظيت احلركات 
فيه، بفعل طرحها هذه املسائل احلامسة يف جدول األعمال. لكن األجوبة اليت 
تقدمها ال متثل غالبا سوى حلول خاطئة بفعل جتاهل العالقة اجلوهرية بني 
تدمري البيئة ومنطق الربح الرأمسالي. إذا أردنا تناول خماطر البيئة جبدية، يلزم 
بالضبط اخلروج من اإلطار الذي حيدده البحث عن الربح، من منظور جمتمع 

اشرتاكي خمطط دميوقراطيا. 
II. معطيات حول األزمة البيئية

إن األزمة البيئية، كعاقبة لفعل اإلنسان على الطبيعة، بلغت حدا حيث من 
احملتمل أن بقاء البشرية على قيد احلياة بات موضع تساؤل. تتحكم املصلحة 
االقتصادية ألقلية قليلة من جهة بربوز متسارع ألشكال إنتاج جديدة دون تقييم 
رغم  تصنيع  تقنيات  على  باحلفاظ  أخرى  ومن جهة  مسبقا،  البيئية  عواقبها 
ثبوت ضررها. حيدث كل ذلك بينما يزيد التقدم التكنلوجي من حدة امكانات 

التصرف يف الطبيعة، وبالتالي قلبها رأسا على عقب وتدمريها. 
إن الثورة الصناعية املرتبطة بصعود الرأمسالية يف القرن التاسع عشر زادت على 
حنو ملموس للغاية من مدى انتشار النفايات يف احمليط اجلوي، وأحلقت أضرارا 
خطرية بصحة العمال وسكان املناطق احلضرية. وبصورة أعم، تضاعفت اآلثار 

البيئية النامجة عن البشر.  
منذ  الصناعي  للتطور  عاقبة خطية  ال متثل  نعرفها،  كما  البيئية  األزمة  لكن 
القرن التاسع عشر. إنها نتاج طفرة نوعية، برزت على املستوى العاملي بفعل 
خالل  من  و1960،   1950 سنوات  خالل  الرأمسالي  االقتصادي  االزدهار 
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تعميم استعمال البرتول على نطاق واسع، وبفعل تطوير هائل لصناعة السيارات، 
ومن جراء تطوير الصناعة الكيميائية وتعميمها وإدخاهلا إىل مجيع قطاع النشاط، 
وبوجه خاص يف جمال الزراعة باألمسدة واملبيدات. وبدءا من سنوات 1970، 
أصبحت هذه الطفرة النوعية أكثر إثارة لالهتمام، عقب أزمة األنظمة االقتصادية 
املبقرطة وقبل كل شيء، بشكل مأساوي، على إثر اقرتان أزمة اقتصادية بتصنيع 

فوضوي ومتهور يف »بلدان العامل الثالث«. 
التغيرات المناخية        

الطاقة ووسائل  الوقود األحفوري )1( )انتاج  إن أنشطة االنسان اليت تستخدم 
النقل(، وتستخدم احلطب ألغراض منزلية يف »بلدان العامل الثالث« وما ينتجه 
عنه من تدمري مأساوي للغابات، وأنشطة اإلنسان الزراعية، تشكل سببا أساسيا 
لظاهرة االحرتار املناخي اجلارية. تطرح هذه األنشطة حوالي 7 ماليري طن من 
غازات مسببة لظاهرة االحتباس احلراري )ثنائي أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد 
الغازات ال  تلك  الغالف اجلوي. لكن نصف  النيرتوجني وكلوروفلوروكربون( يف 
جيري إعادة تدويره من قبل البحار أو الغابات. إن ظاهرة االحتباس احلراري، 
الكرة  سطح  على  للحياة  املالئمة  احلرارة  درجات  على  احلفاظ  عن  املسؤولة 
األرضية، فقدت توازنها بفعل ذلك، ما يسبب اضطرابات خطرية يف نظام األرض 
املناخي املعقد، الذي ال تشكل ظاهرة االحرتار العاملية سوى مسة من مساته. يف 
عام 1989، جرى االقرار بأن عقد الثمانينات كان األكثر حرارة على االطالق. 
ويف عام 2000، فإن عقد التسعينات هو الذي شكل األكثر حرارة على االطالق! 
املناخي  التغري  بأهمية  تعرتف  ال  برجوازية  قوى  مازالت  املعطيات،  هذه  رغم 
املسببة  الغازات  انبعاثات  ارتفاع  ملواجهة  تأخري  دون  العمل  وضرورة  احلامسة 
لظاهرة االحتباس احلراري واحلد من عواقب ال رجعة فيها بالفعل. ففي مناطق 

عديدة ستكون العواقب كارثية بالنسبة القتصاد مجاعات بشرية واسعة. 
إن اختالالت يف دورة املاء اجلوية هي األكثر إثارة للرعب، بفعل تغيريها نظام 
األمطار والتبخر، ومن خالل زيادة عدد األعاصري املدارية وِحدَّة وحشيتها. ومن 
احملتمل ارتفاع مستوى سطح البحار. ووفقا حلجم هذا االرتفاع، ستعرض جزر 

دََّدة للخطر. ومناطق ساحلية حمحُ
 بناء على االجتاهات املتوقعة، سينضاف هذا التغري املناخي، إىل استمرار تقلص 
زيادة  إىل  يؤدي  ما  السرتاتوسفريي(  )األوزون  الغالف اجلوي  األوزون يف  حجم 
تدفق األشعة الشمسية فوق البنفسجية املسرطنة اليت تصل إىل سطح األرض. يتمثل 
سبب تدمري طبقة األوزون يف آثار تراكم مركبات اهلالوجينات العضوية )2( يف 
الغالف اجلوي العلوي، وكذلك مركبات الكلوروفلوروكربون، اليت تستخدم أساسا 
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يف صناعة التربيد وورشات الرذاذ )3(. لكن إذا كان احلظر املفروض عليها اليوم 
تنته  لن  بالفعل  انبعثت  اليت  الكلوروفلوروكربون  مركبات  فإن  تقريبا،  شامال 
تأثرياتها املدمرة املتوقعة سوى سنة 2060. إن التغريات الشاملة يف األنظمة 
والغالف  والبحار  اجلوي،  )الغالف  األرض  لبيئة  الرئيسية  املكونات  داخل 
احليوي )4(( وبينها ستكون هلا عواقب خالل القرن الواحد والعشرين، على 
ألنشطة  السابقة  الزمنية  الفرتات  عموما  تتجاوز  لكنها  زمنية خمتلفة،  فرتات 
البشر اليت أدت إىل مثل تلك التغريات. ما يؤكد احلاجة امللحة إلدراج الرهانات 

البيئية يف تنظيم اجملتمعات برمتها.
تلوث الهواء

إن جمموعة كبرية من املواد السامة منتشرة يف اهلواء من قبل املصانع أو وسائل 
النقل أو بفعل تدهور السلع االستهالكية املحَُعمِّرة )5( إىل هذا احلد أو ذاك. إن 
الواقع املصدر  الرقابة، يشكل يف  املنفلت من  السيارات،  النمو اجلامح حلركة 
الرئيسي النبعاث ثنائي أكسيد الكربيت وأكسيد النيرتوجني، متجاوزا بوضوح 
الفورمالديهايد والزئبق واألميانت ]احلرير  املنزلية والصناعية. يشكل  املدفئات 
الصخري[، على سبيل املثال، ملوثات صناعية، لكنها موجودة أيضا، إىل حد 
كبري جدا، يف املواد االستهالكية الشائعة، ويف مواد البناء )بالنسبة للفورمالديهايد 

واألميانت(، والبطاريات الكهربائية )بالنسبة للزئبق(.
قد تفوق نسبة تركز هذه املواد السامة يف هواء املناطق احلضرية ألف مرة نسبة 
التجمعات  كربيات  تالحق  كارثة  اهلواء  تلوث  أصبح  لذا  القرى.  يف  تركزها 
احلضرية، تلك القائمة يف البلدان الغنية، وتلك الضخمة والفوضوية بوجه خاص 
يف  مهوال  ارتفاعا  احلضري  الوسط  يف  الرتكز  ذلك  ويسبب  الفقرية.  البلدان  يف 
أمراض اجلهاز التنفسي: الربو والتهاب القصبة اهلوائية وسرطان الرئة.  ولقد 
أظهرت دراسات أوروبية أن عشرات اآلالف من الوفيات سنويا تعزى لتلوث 

كربى املدن يف أوروبا الغربية.
السفن وقطاع  قاتل لعمال أحواض  أنواع عديدة من سرطان   يسبب األميانت 
الوفيات سنويا  عدد  يزداد  السرطانات،  هذه   )6( لفرتة حضانة  ونظرا  البناء. 
على حنو سريع جدا ما يحُربز حجم املشكلة: فمن املتوقع أن يصل عدد الوفيات 
املرتبطة بالتعرض لألميانت إىل 100000 يف فرنسا وحدها يف الربع األول من 
القرن احلادي والعشرين. أدى التنديد مبخاطر األميانت إىل اخنفاض حاد جدا 
لكن يف  أخرى؛  واالستعاضة عنه مبواد  املصنعة،  الغنية  بالبلدان  استعماله  يف 

»بلدان العامل الثالث« يزداد استعماله على نطاق واسع.
نسبة  ارتفاع  سبب  النيرتوجني  أكسيد  وأنواع  الكربيت  أكسيد  ثنائي  ميثل 

 .
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)7( يف  املعتدلة  الغابات  تدهور  بدور كبري يف  اليت تضطلع  األمطار  محوضة 
النصف الشمالي للكرة األرضية. 

تلوث الماء وتدهور التربة
تصب النفايات املنزلية أو الزراعية أو الصناعية، يف مياه كوكب األرض اليت 
تستخدم بناء على ذلك كمجاري هائلة. إن املياه القارية واألنهار والبحريات 
األنهار  عرب  البحر،  يف  باطراد  ينتشر  التلوث  هذا  لكن  تضررا،  األكثر  هي 
واملدن الساحلية. تتمثل العواقب األخطر لذلك يف تراكم املعادن الثقيلة والزئبق 
والكادميوم... اخل، ومركبات عضوية سامة للغاية يف الرواسب القاعية، وبوجه 
خاص تراكم مواد األمسدة، النرتات والفوسفات، يف املياه، ما يؤدي إىل تكاثر 
جامح للطحالب والنباتات املائية اليت يستنزف حتللها األكسجني الذائب يف 
املاء: وبالتالي ارتكاب جمزرة يف حق كائنة حية مائية. تتفاقم حالة البحار 
بسرعة. إن زيادة التجارة البحرية يف قفص االتهام، بقدر ما يؤدي تدمري سفن 
عديدة إىل خسائر كبرية. إن البحث املنهجي عن أقل تكلفة من قبل شركات 
الكوارث، مثل  بروز  مباشرة يف  يتحمل مسؤولية  املتعددة اجلنسيات،  النفط 
غرق ناقليت النفط إكسون فالديز وإيركا وبرستيج. وتنضاف إىل التلوث الواضح 
الناجم عن التسرب النفطي –غرقت 70 ناقلة نفط عام -1996كمية النفط 
الضخمة اليت تتسرب أثناء عمليات احلفر حتت البحر وخالل غسل ناقالت 

النفط. ويحُستغل البحر أيضا لتفريغ النفايات السامة والكيمائية واملشعة.
يرتبط تلوث املياه بتلوث الرتبة، إذ يشكل هذا األخري يف اآلن ذاته سبب 
وعاقبة بعض عمليات تلوث املياه واهلواء. ومن الواضح هنا كل النتائج املرتتبة 
السوق: استغالل مكثف لألراضي  اليت يفرضها ضغط  الزراعية  األنشطة  عن 
)سوء استخدام األمسدة واملبيدات(، وزراعات أحادية، وزراعات غري متكيفة 
مع  احلربية،  الصناعة  إن  اخل.  احمللية...  واملناخات  البيئية  األنظمة  مع 
ذخريتها املشعة، وغواصاتها النووية الغارقة، وألغامها اليت جتعل األرض غري 
صاحلة لالستعمال، تساهم يف هذا التدهور.  إننا نشهد تدمريا شامال للرتبة 
على مستوى العامل، يضم تلوثا واستنزافا وتصحرا، وتعرية على نطاق واسع، 
 800 يصيب  الذي  للجوع  واالجتماعية  االقتصادية  األسباب  مع  ويتداخل 

مليون من سكان بلدان »العامل الثالث«.
تدمير الغابات  

بالعامل  الغابات  تدمري  فإن  البيئية،  لألزمة  مأساوية  األكثر  املظاهر  بني  من 
مقلق بوجه خاص، بسبب حجم عواقبه. فخالل مخسني عاما، اختفى ثلث 
مساحات الغابات يف العامل. ويصيب هذا التدمري أساسا البلدان االستوائية. 
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تظل مساحات الغابات ثابتة إىل حد ما يف البلدان املصنعة، لكنها تعاني تدهورا 
ناجتا عن تلوث اهلواء واملياه والرتبة. وباملقابل، فإن اجتثاث الغابات هو الذي 
مييز األزمة البيئية يف بلدان »العامل الثالث«. إذ جتري عملية إزالة الغابات يف 
إطار حلقة مفرغة بني الفقر وتدهور األراضي الصاحلة للزراعة. يضاف إىل ذلك 
مستدام.  بشكل  بتدبريها  اهتمام  دون  االستوائية،  لألخشاب  املفرط  االستغالل 
يدمر هذا االستغالل املفرط التنوع البيولوجي –تأوي الغابات االستوائية أكثر من 
%50 من األنواع النباتية واحليوانية على وجه األرض-واملوارد الغابوية املعيشية 
للسكان، لتزويد أسواق البلدان الغربية اخلاصة بقطاع البناء أو قطاع األثاث بأقل 

تكلفة.
عالوة على ذلك، منذ عام 1997، يصيب ازدياد عدد احلرائق منطقة األمازون 
وأمريكا الوسطى وروسيا أو جنوب شرق آسيا. ففي إندونيسيا، أحلقت النريان 
اهلائلة اليت دمرت 10 ماليني هكتار من الغابات خالل ثالث سنوات، أضرارا 
بـ 70 مليون شخص، وكلفت أكثر من 4.5 مليار دوالر. وعلى مستوى العامل، 

يفاقم تدمري الغابات ظاهرة االحتباس احلراري.
التنوع البيولوجي في خطر  

إن وجود عشرات اآلالف من األنواع احلية مهدد بأضرار ال حصر هلا، تالحق 
النظم البيئية. هكذا قد خيتفي ربع نسبة التنوع البيولوجي بالعامل يف أفق 25 
استقرار  زعزعة  إىل  تؤدي  أن  األضرار  هلذه  ميكن  احلاالت،  بعض  ويف  سنة. 

التوازنات البيئية، وإىل عواقب غري حمسوبة على ظروف حياة النوع البشري.
يلزم الدفاع عن التنوع البيولوجي، ليس من موقف عاطفي أو مجالي، لكن باسم 
األنواع احلية الذي ننتمي إليها. ولعدم حتكم االنسان فيما قد يلحقه بالبيئة من 
عواقب ناجتة عن تغريات ال رجعة فيها، عليه االهتمام مبمارسة أنشطته يف إطار 
طبيعة جيري احرتام توازناتها البيئية.  ال تكرتث الرأمسالية بالتلوث، وتستغل 
وجود  بالذات  ولو هددت  مردودية سريعة، حتى  املوارد جملرد هدف حتقيق 
أو  ونباتية،  حيوانية  ألنواع  حقيقة  خزانات  تشكل  اليت  االستوائية،  الغابات 
حتى لو هددت احلياة البحرية. وتهيمن الرأمسالية على االبتكارات التكنلوجية 
دون اهتمام إطالقا بإمكانية تأثريها على البيئة، كما هو احلال بالنسبة للكائنات 
املعدلة جينيا –اليت يشكل انتشارها يف البيئة سريورة ال رجعة فيها، وتكتسي 
خطورة حمتملة-. إن هذه الّرأمسالية يلزم أن يرفضها من أساسها كل من يسعى 

إىل محاية التوازنات البيئية القائمة. 
إن إنتاج الكائنات املعدلة جينيا، بدل أن يبقى تقنية خمتربات، فرض نفسه 
مبا هو تكنلوجيا من التكنولوجيات احليوية الرئيسية، اليت تستعملها الرأمسالية 
إلجياد منافذ جديدة، وبسط هيمنتها على املستوى األكثر محيمية للنشاط البشري 
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البعيد حتى اآلن عن متناوهلا: اعادة إنتاج األنواع النباتية واحليوانية والتحكم 
الوراثي بها.

الكوارث الصناعية والمخاطر النووية
حوادث  شكل  على  الوخيمة،  البيئية  الرأمسالي  االنتاج  عواقب  أيضا  تظهر 
صناعية  منشآت  هلا  تتعرض  قد  احلوادث،  لتلك  حمتملة  خماطر  أو  كبرية، 
مثل املعامل الكيماوية واحملطات النووية. إن كارثة بوبال )8(، مع ما خلفته 
من 15000 وفاة ومعاناة ضحايا غاز إسوسيانات امليثيل الذين يلقون حتفهم 
باملئات سنويا، تشكل مع كارثة تشرينوبيل )9( واحدة من أكثر األمثلة مأساوية.

بسبب الطبيعة اخلاصة للطاقة النووية، ووزن تأثرياتها السيئة املمكنة اليت ال 
وبفعل  الطويل،  املدى  على  التأثريات  هذه  استمرار  وبوجه خاص  حصر هلا، 
وجود بدائل هلا، تبدو هذه الطاقة حبق كنموذج توضيحي -قلق بشكل خاص-

خليارات شاذة يف جمال تطور القوى االنتاجية.

ال يقتصر التهديد االشعاعي على خطر وقوع حادث أكرب. فالصناعة النووية بعد 
أربعني عاما من وجودها، ما زالت مل تعمل على حل مشكلة ختزين نفاياتها. 
ولكونها مهددة بالزوال، تبحث الصناعة النووية لنفسها عن مزايا بيئية، للشروع 
هذه  وترى  حاليا.  معطلة  مازالت  نووية،  كهربائية  جديدة  برامج  اعتماد  يف 
الصناعة أن الذرة قد تشكل حال للحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون. لكن 
هذا االدعاء حيجب أخطار التلوث االشعاعي )انبعاثات مسموح بها أو عرضية(، 
وواقع أن وسائل النقل تشكل إىل حد بعيد مصدر ثنائي أكسيد الكربون. عالوة 
الطاقي، األقل مرونة، واملعتمد على وحدات  النظام  على ذلك، فإن مثل هذا 
انتاج كربى، وعلى بناء مئات احملطات اجلديدة، قد حيتكر االستثمارات على 
حساب نظم أخرى )اقتصاد يف استهالك الطاقة وطاقات متجددة(، وقد يشجع 
يديم  وقد  التوزيع،  شبكات  يف  واخلسائر  املفرط  باإلنتاج  املرتبط  الطاقة  تبذير 

منوذج تطور ضار على املدى الطويل. 
وتنضاف إىل هذا اخلطر الدائم، التعديات االمربيالية اليت تسبب عواقب بيئية 
وخيمة جدا، بفعل قوة تدمري األسلحة املستخدمة، وقدرتها على خلق تلوث 

مستمر: إن حروب فيتنام واخلليج وصربيا-كوسوفو شاهدة على ذلك.
***

تستبعد  جديدة  طوارئ  حاالت  ختلق  مل  البيئية،  األزمة  هذه  عناصر  مجيع 
باتت  بالعكس  بل  »التقليدية«،  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  املشاكل 

تتداخل مع هذه املشاكل. 
تتجلى األزمة البيئية كظاهرة مأساوية ممتدة، وهي ال تؤدي وحسب إىل كوارث 
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حملية وجزئية، يف بعض احلاالت على حنو ال رجعة فيه، ويف بعض احلاالت 
أخرى على حنو ممكن جتاوزه على مدى قصري أو متوسط، أو على مستوى قرنني 
أو ثالثة قرون )عحُمر أشجار عديدة(، لكنها تسبب أيضا خماطر شاملة، مثل تهديد 
ظاهرة االحتباس احلراري أو تقلص نسبة التنوع البيولوجي. كل هذا يتوقف على 

ما ستقوم به اجملتمعات البشرية بوعي.
 III. األسباب البنيوية لألزمة البيئية   

فإنه  الطبيعة،  قوانني  على  التغلب  على  الرأمسالي  االنتاج  قدرة منط  عدم  رغم 
التطور  الطبيعة ومع سريورات  من وجهات نظر خمتلفة يف تناقض جوهري مع 
الطبيعية. بالنسبة للرأمسال، فإن اجلانب الكمي، الذي حيدد عالقة وقت العمل/

املال يف إطار قانون القيمة، هو وحده احلاسم: ال ميكن أخذ عالقات نوعية وشاملة 
بعني االعتبار. 

أقصر  يف  حتقيقها  على  جمرب  دورية  سريورات  على  الرأمسالي  االنتاج  يعتمد 
وقت ممكن لكي يتمكن الرأمسال املسبق من االزدياد. لذلك جيب أن يفرض على 
السريورات الطبيعية وترية وإطارا غريبني عنها. ال ميكن الستغالل املوارد الطبيعية 
لتشكلها وجتددها. ويتعذر على توسع  الضروري  الوقت  أن يأخذ بعني االعتبار 
حدوث  ويلزم  سابقا.  القائمة  االجتماعي  التنظيم  أمناط  احرتام  السلعي  االنتاج 
بغض  والتوزيع،  بالطاقة  والتزود  االنتاج  سري  لنجاح  الضروري  اجملال  احتالل 
البيئة الطبيعية وعن احليوانات والنباتات. وهكذا فليس انعدام تعقل  النظر عن 
من قبل الرأمسالية هو من يؤدي إىل تدمري البيئة، ولكن بوجه التحديد العقالنية 
اخلاص بالرأمسالية. هذا هو السبب الذي جيعل االشرتاكيني الدميوقراطيني الذين 
وقانون  النوعي  النمو  إن  الرأمسال:  منطق  متورطني يف  نوعي«،  إىل »منو  يدعون 

القيمة يتنافيان مع بعضهما البعض. 
حتدد العقالنية الرأمسالية حركات الرساميل الفردية. لكن املنافسة بني الرساميل 
جتعل النظام برمته غري عقالني: إن الذكاء املستعمل لتحسني االنتاج، ولالقتصاد 
يف املواد األولية، يتوقف عند أبواب املقاولة. إن البيئة هي اليت تدفع مثن ذلك 
يف مجيع اجملاالت اليت ال يشعر فيها »أي أحد« بتحمل املسؤولية: تلوث املياه 
واهلواء واألرض. عالوة على ذلك، تؤدي املنافسة إىل أزمات فائض انتاج دورية 
تربز أن كمية كبرية من الطاقة ومن املادة استثمرت يف سلع ال تباع. وفضال عن 
ذلك، حيفز السوق على تصنيع مواد غري ضرورية من ناحية القيمة االستعمالية 
)إشهار وخمدرات خمتلفة وأسلحة، اخل( لكن قيمتها التبادلية تذر أرباحا ضخمة. 
إن املنافسة والسباق حنو األرباح وحنو األرباح الفائقة تشكل يف آخر املطاف مصدر 
الرأمسالية  القوانني  قبل  من  النحو  هذا  على  بها  املعرتف  االجرامية،  األعمال 
كفاية  وعدم  سامة،  مواد  واستخدام  البيئية،  األنظمة  احرتام  عدم  بالذات:  هي 
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اختبارات اجلودة، وتزوير بيانات احملتوى، والتخلص من النفايات يف مزابل 
عشوائية، اخل.

إن تعبري النزعة اإلنتاجية، اليت شهدت انتشارا بفعل احلركة البيئية، تعكس 
أحيانا على حنو مبهم، مسة العقالنية النظام الرأمسالي. فبدل أن يكون تطور 
االنتاجية مصدر تقدم اجتماعي، يؤدي إىل تشديد حدة استغالل قوة العمل، وإىل 
خيارات انتاج مفصولة عن احلاجات االجتماعية وعن الضرورات البيئية، وإىل 
أزمات فائض انتاج دائمة. يشتغل االنتاج بشكل أعمى، كما لو كان يف حد ذاته 

هو هدفه اخلاص.    
األزمة البيئية في الحواضر اإلمبريالية

لألساس  االقتصادية  الكمية  سريورة حتديد  يعين  االقتصادي،  االستغالل  إن 
الطبيعي واالجتماعي والتارخيي القائم سابقا، أكثر تطورا يف البلدان الرأمسالية 
بينما  االجتماعية،  احلياة  قطاعات  بكل  يتحكم  السلع  انتاج  بات  املتقدمة. 
امللكية،  وعالقات  جتزؤا،  فأكثر  أكثر  لإلنتاج  االجتماعية  السريورة  أصبحت 
اليت تعمل املنافسة بني مالكي وسائل االنتاج على منع الغائها متاما، أكثر فأكثر 

تركزا. 
اإلمربيالية،  البلدان  مجيع  يف  الكربى،  البيئية  املشاكل  نفس  إىل  ذلك  أدى 
أو  اعتبارها مبثابة »خلل«  املشاكل ال ميكن  هذه  أن  آخر على  دليال  ما ميثل 
تؤدي  العامل.  أحناء  النظام يف مجيع  منطق  هكذا  مع  تتوافق  ولكنها  »فشل«، 
خصخصة اخلدمات العامة، وتوسع املدن على حنو فالت من الرقابة و»بنائها 
للبيئة احلضرية، مع اختفاء فضاءات  باإلمسنت واحلديد«، إىل تدهور رهيب 
خضراء واجتثاث اخلشب وتدمري الغابات بفعل انشاء الطرق والطرق السيارة. 
إن استغالل آخر سنتيمرت مربع تقريبا من أجل بناء منطقة صناعية، أو مركز 
جتاري، أو بلدة سكنية )10(، أو متنزه ترفيهي أو منطقة إدارية، زاد على 
بنية احلاجات  مازالت  بينما  الضرورية  التنقالت  مسافة  من طول  مستمر  حنو 
على حاهلا على حنو ظاهر. تستبع سياسة النقل املعتمدة على سيارة البنزين 
الفردية، فائضا دائما من السيارات، وتهدد مجيع التجمعات السكنية بالشلل 

و/أو االختناق.
فرضت عالقات امللكية املمركزة، خاصة يف جمال الطاقة، بناء حمطات كربى 
تشتغل بالوقود األحفوري أو النووي: خيار ضار بالنسبة للجو ويف اآلن ذاته غري 

عقالني متاما من وجهة نظر استعمال اقتصادي للطاقة.
إن العقالنية السوق والسعي حنو الربح مسؤوالن على حنو حاسم عن مشكل 
لإلنتاج  مفيد  غري  هو  ما  كل  القاء  مقاولة  لكل  باطراد  »املربح«  من  النفايات. 
نفايات سامة،  النفايات، بوجه خاص  أكوام  فإن  أو حرقه. وهكذا،  أو طمره 
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أصبحت تقريبا رمزا جملتمع الوفرة الرأمسالية. ناهيك عن املشكل اجلسيم الذي 
تطرحه النفايات النووية العسكرية وعمليات تدمري البيئة بفعل احلروب –بوجه 
على  قادرة  غري  الرأمسالية  إن  االمربيالية.  العسكرية  احلمالت  بفعل  خاص 

اصالح هذه »التجاوزات«. 
تتمثل العواقب األساسية هلذه املشاكل البيئية فيما يلي: تدمري مواقع طبيعية 
الفردية،  السيارة  عن  الناتج  اهلواء  وتلوث  الطرق،  وازدحام  التمدن،  وزحف 
والتسمم بفعل الصناعة الكيماوية، والتلوث االشعاعي الناتج عن الطاقة النووية، 
وجبال النفايات الكبرية على حنو متزايد. إن الرأمسالية غري قادرة على تصحيح 
والرتبة،  واخلشب  املاء  مثل  الطبيعية،  املوارد  كانت  إذا  »االحنرافات«.  هذه 
حتكم  دون  وتلويثها  وتبذيرها  استعماهلا  جيري  ما  فغالبا  »حبرية«،  متوفرة 
وحسب-»عوامل  االقتصادي  باملعنى  –وليس  تشكل  إنها  الرأمسالية.  ظل  يف 
خارجية«، وتظل مشروطة، يعين أنها متثل موضوع حبث عن الربح اخلاص. 
وبعبارة أخرى، ال ينظر إىل الطبيعة احملدودة للموارد سوى من هم جمربون على 
شرائها. ومن يبيعها، هلم مصلحة أساسية يف توسعها ويعارضون كل سعي إىل 

االقتصاد يف استهالكها.
مزيد  أجل  من  احلالية  الرأمساليني  مع محلة  لإلصالح  كل حماولة  تتعارض 
من  بدءا  سوى  هذه  االصالح  حماوالت  تصور  ميكن  ال  أوال  القيود.  رفع  من 
فرضية خاطئة مؤداها أن قانون القيمة سيكون قادرا على التمييز بأي شكل من 
األشكال بني األرباح »اجليدة« )اليت حترتم البيئة( واألرباح »السيئة«. وهكذا، 
قد  دوما.  متأخر  على حنو  املشاكل،  برتقيع  اإلمربيالية حمكومة  البلدان  فإن 
أو  العالجات  مستوى  على  تقدير  أكثر  على  النجاح  بعض  الرتقيع  هذا  حيقق 

القيود اجلزئية مثل فرض تركيب مصاف لتطهري املياه واهلواء، اخل. 
إن االنتاج الرأمسالي، من جهة أخرى، يكيف مستهلكيه. هكذا فإن سلوك 
األفراد عامل يفاقم األزمة البيئية ويعرقل اخلروج منها. ويتشكل مثال صارخ فيما 
ميكن تسميته »ديكتاتورية السيارة«، يعين النظام الكارثي بيئيا للسيارة الفردية، 
اليت حتظى بتشجيع من عملية تسويق صناعة السيارة، ومن تدهور وسائل النقل 
املتعمد، ولكن أيضا من البنية العمرانية يف املدن الكبرية، اليت جترب العمال على 
التنقل ملسافات طويلة. لكن ال ميكن لتغريات فردية يف السلوك أن متارس سوى 

تأثري طفيف على طبيعة االنتاج الرأمسالي املدمرة أساسا.
األزمة البيئية في البلدان التابعة

يؤكد االستنتاج الواضح لدراسة قدمتها منظمة األمم املتحدة للبيئة، بأن مشاكل 
صحيح  االستنتاج  هذا  إن  الفقر.  مشاكل  هي  الثالث«  »العامل  بلدان  يف  البيئة 
متاما إذا جتاهلنا أن هذا الفقر ال يشكل نتيجة قدر حمتوم، لكن عاقبة عمل 
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سياسي واقتصادي من طرف البلدان االمربيالية. إذا كان من املمكن، بعد حتريف 
بالبلدان اإلمربيالية مبا هي نتيجة جمتمع وفرة  البيئة  أزمة  الوقائع، توصيف 
وليس مبثابة عاقبة اقتصاد السوق، فإن العالقة بني األزمة االقتصادية واألزمة 
البيئية جلي متاما يف البلدان التابعة بآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. فبالنسبة 
ملاليني من الناس، يشكل تنامي تدمري البيئة والغالف احليوي، والنضال اليومي 
للبقاء على قيد احلياة، جزءا من نفس التجربة املباشرة. يعاني أكثر من 800 
أو  جوعا  سنويا  مليون شخص   40 وميوت  التغذية،  نقص  من  مليون شخص 
بسبب أمراض نامجة عن سوء التغذية. وال يعرف ما يناهز مليارين شخص تزودا 
ذلك.  بسبب  سنويا  مليون شخص   25 وميوت  للشرب؛  الصاحل  باملاء  منتظما 
ما  غالبا  الذي  التدفئة،  حادا يف حطب  نقصا  البشر  من  ونصف  مليار  ويعاني 
يشكل مصدرهم الوحيد من الطاقة. إن الغذاء واملاء ووقود التدفئة، هذه العناصر 
الثالثة األساسية للوجود املادي، غري كافية إىل حد كبري يف هذا اجلزء من العامل. 
مليون شخص   500 يناهز  ما  أن  املتحدة عالوة على ذلك  األمم  وتعلن منظمة 
يشكلون »الجئي البيئة«، أجربوا على مغادرة منطقتهم األصلية بسبب اجلفاف 
والفيضانات واجنراف الرتبة، وبفعل توسع الزراعة املوجهة حنو التصدير، اخل. 
إنها حقيقة: ال متثل األزمة البيئية يف هذه األجزاء من العامل »قنبلة موقوتة«، أو 

مشكلة يف املستقبل، لكن أزمة وجود باتت إىل حد كبري أمرا واقعا اليوم.
الرأمسالي.  االنتاج  منط  يف  البيئية،  ولألزمة  للبؤس  الرئيسي  السبب  يتجلى 
عملت بنيات التبعية املعروفة جدا لدى االمربيالية والسوق العاملي اليت تهيمن 
عليه هذه األخرية، على اخضاع طبيعة البلدان التابعة الستغالل اقتصادي مباشر 
سبيل  على  احلال،  هو  هذا  االمربيالية.  البلدان  يف  منه  بكثري  أكثر  ووحشي 
املثال، خبصوص تصدير النفايات الصناعية والنووية للبلدان الرأمسالية املتقدمة 
حنو بلدان اجلنوب، وحتويلها إىل مزابل هائلة من املواد السامة و/أو مشعة. أو 
له عالقة  ما  –وخاصة  الرأمسالية  املقاوالت  قبل  البيولوجية من  القرصنة  أيضا 
باألدوية-اليت تستولي على املعارف التقليدية للسكان األصليني وتسجلها كرباءة 

اخرتاع يف ملكيتها. 
إن تدمري البيئة تبعا حلاجات السوق العاملي ومصاحل املقاوالت متعدد اجلنسيات 
يف تناقض صارخ أكثر مع البنيات االجتماعية وأمناط احلياة املوروثة عن تارخيها. 
يف مجيع هذه البلدان، غريت االمربيالية األراضي من خالل فرض بنيات حتتية 
جرى بناؤها حصريا تقريبا حول مراكز النشاط االقتصادي التابعة للسوق العاملي. 
وعلى هذا األساس جرى اختيار »مراكز املواد األولية«، ومراكز األعمال التجارية، 
حنو  موجه  انتاج  أجل  من  واملراعي،  الزراعية  واملنشآت  السياحية،  واملناطق 
أمناط  وإبعاد  السريورات،  البشر ضحايا هذه  اهلائل على  الضغط  إن  التصدير. 
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احلياة املختلفة والوظائف االجتماعية »املتجاوزة« حنو املناطق املهمشة يف البلد، 
كانا ومازاال غري متماثلني مع االضطرابات اليت يعاني منها االنسان والبيئة، 

نتيجة سريورات حددها آخرون، يف احلواضر الرأمسالية.
من وجهة نظر بيئية، أيضا، ميكن إذا معاينة التأثري القاتل لقانون »التطور 
املتفاوت واملركب« يف البلدان التابعة. حيمل السوق العاملي ديناميته املدمرة إىل 
البيئة وتناقضاته األكثر أملا حتى إىل األماكن األكثر »ختلفا« يف العامل. وفعله فيها 
أكثر ختريبا على حنو ال مثيل له، والقوى اليت تعارض ذلك أضعف للغاية. 

وميكن حتديد جمموعة من املميزات البنيوية هلذه اآللية:
1.االستغالل املباشر للمواد األولية ألجل السوق العاملي )معادن خامة وخشب 
وقطن ومطاط، اخل( والتطوير املوازي للبنيات التحتية والطرق والسكك احلديدية 

وحمطات الطاقة، اخل؛
2.حتويل األراضي إىل مساحات زراعية أو إىل مراعي موجهة إىل االنتاج من 
على  كبري  حد  إىل  تعتمد  أراضي،  إصالح  سياسة  خالل  من  التصدير،  أجل 

استعمال األمسدة الكيماوية واملبيدات مع ما ينتج عن ذلك   من تلوث. 
معظم  يف  احلاحا  األكثر  املسألة  األرض  مشكلة  من  السريورتان  هاتان  جتعل 
البلدان التابعة. يقود جشع مقاوالت الصناعة الزراعية وسياسات التقويم اهليكلي 
النيوليربالي، إىل تدمري الغابات واحراق الغابات االستوائية، واتالف وتعرية 
أو تدمري طبقات أراضي خصبة، ما يعزز خماطر تغري املناخ وتزايد »الكوارث 
الطبيعية«. غالبا ما تتعبأ اجلماعات السكانية األصلية حلماية البيئة – يف منطقة 
األمازون وإكوادور واهلند-وتعمل كحامية لإلرث الطبيعي وللبشرية  مجعاء، من 

خالل النضال ضد األضرار اليت تسببها املقاوالت متعددة اجلنسيات.
األرض،  ومشكلة  اقتصادية خاصة،  بنية  ناجم عن  عمراني  توسع  3.يشكل 
تهديدا آخر خطريا. تبعا لتقديرات منظمة األمم املتحدة، تزداد مساحة املدن يف 
البلدان التابعة بثالث مرات أسرع من تلك القائمة يف البلدان الرأمسالية املصنعة. 
يف هذه املدن، أصبحت املشاكل العمرانية املعروفة للغاية أكثر كارثية بالنسبة 
للطبيعة واحلياة. ويشكل تلوث اهلواء من خالل حركة مرور السيارات والتدفئة 
املنزلية تهديدا حادا. ومتثل جودة التزود باملياه النظيفة واملياه املعاجلة املشكل 
الثالثة.  املشكلة  النفايات  التخلص من  التابعة. ويعترب  البلدان  الثاني يف مدن 
ففي معظم املدن الكبرية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، جيري التخلص من 

األزبال عرب جمرد تكوميها وحرقها يف اهلواء الطلق.
إن مشكل البلدان التابعة الذي غالبا ما يثري االنتباه حاليا، هو مشكل الديون 
كان   ،1995-1990 مرحلة  خالل  االمربيالية.  واحلكومات  البنوك  جتاه 
تدمري الغابات يف 33 بلدا أفريقيا مصنفا ضمن البلدان األثقل بالديون، يفوق 
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بنسبة %50 نسبة تدمري الغابات يف غريها من البلدان األفريقية، ويتجاوزها 
بنسبة %140 مقارنة باملستوى املتوسط لتدمري الغابات يف العامل. وباملوازاة، ال 
توجد وسائل لتمويل تدابري احلفاظ على الطبيعة. إن املؤسسات املالية الدولية، 
مثل البنك العاملي وصندوق النقد الدولي، جتعل البشر والطبيعة باطراد يدفعون 
مثن عواقب االستدانة. ويف قطاع الزراعة، أدى التقشف املفروض من قبل برامج 
التقويم اهليكلي إىل الغاء أشكال الدعم اليت تضمن األسعار وإىل حترير األسواق 
الزراعية. ويعمل نقص االستثمار العمومي على مفاقمة مشاكل البنيات التحتية 
منظمة  اتفاقات  زادت   ،1994 عام  ومنذ  الري.  أو  النقل  بوسائل  اخلاصة 
التجارة العاملية من سرعة تفكيك قطاع الزراعة بالبلدان التابعة. ويثري البحث 
اجلنوني عن عائدات الصادرات، على حساب زراعات معاشية، أزمات سوء 
تغذية ببلدان عديدة يف أفريقيا وآسيا. ويزداد الفقر املدقع واهلجرة القروية بينما 

تتدهور البيئة باستمرار. 
واكتمل كل ذلك على حنو وقح مبجموعة من عمليات تدمري مباشر للطبيعة 
وجرائم بيئية ارتكبتها املقاوالت االمربيالية متعددة اجلنسيات. وهكذا جرى 
البلدان  نقل وحدات انتاج خطرية )بوجه خاص يف الصناعة الكيماوية( حنو 
التابعة. فهناك، ليست اليد العاملة رخيصة جدا وحسب، ولكن ميكن أيضا 

تلويث البيئة بال عقاب.
فارتباطها  البيئية.  األزمة  بوجه  عاجزة  التابعة  البلدان  معظم  حكومات  إن 
التبعية  يديم  الطبقية  باملصاحل  أو  اخلاصة  وبامتيازاتها  االمربيالية  باملصاحل 
الدولية )ضد اجلوع  املساعدة  البيئية. وحتى بعض برامج  االقتصادية واألزمة 
تطبيق  مقابل  للديون  إللغاء جزئي  احلديثة  املشاريع  أو  البيئية  الكارثة  وضد 

تدابري محاية البيئة( غالبا ما ال تساهم سوى على اغتناء النخب احلاكمة. 
ال ميكن تصور حل لألزمة البيئية يف البلدان التابعة دون إحداث قطيعة مع 
التبعية اإلمربيالية. لقد كان السعي إىل »حتديث« بواسطة الديون واالستدانة، 
تدهور  زيادة  على  يعمل سوى  مل  امللحة، خطأ  االجتماعية  املشاكل  ملواجهة 
بسبب  الناس  ماليني  يضطر  البيئية.  األزمة  على  أكثر  ذلك  وينطبق  الوضع، 
الفقر والتبعية االقتصادية إىل ممارسة سلوك يومي مدمر للبيئة إىل أبعد حد، 
لكن بدونه قد يتعذر جمرد بقائهم على قيد احلياة. لذلك على سريورة الثورة 
الدائمة والثورة املعادية لإلمربيالية، يف البلدان التابعة أن تطرح املشاكل البيئية 
على حنو واع، وأن تدرجها يف برنامج النضال ضد النهب الرأمسالي. هذا هو 

الشرط الضروري لبناء عالقات انتاج بديلة واشرتاكية بنجاح.
األزمة البيئية في المجتمعات المبقرطة سابقا 
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رغم تفكك االحتاد السوفياتي ومعظم اجملتمعات اليت تنسب نفسها إىل النموذج 
السوفياتي، من الضروري بإجياز استعراض ما نهجته من سياسة جتاه البيئة. 
ممركز  نظام ختطيط  ذات  والبلدان  السوفياتي  االحتاد  يف  البيئية  حصيلة  إن 
بريوقراطيا، تضاهي مثيلتها يف احلواضر االمربيالية، إن مل تكن أسوأ منها، 
بوجه خاص من حيث تلوث اهلواء واملياه واألراضي، والطاقة النووية -مثل 

تشريونيل!- ومشاكل التجمعات السكنية الكربى احلضرية.
يتمثل أحد أسباب ذاك الوضع يف واقع عدم قدرة تلك اجملتمعات إال جزئيا 
على جتاوز قانون القيمة الرأمسالي واالكراهات املوضوعية املفروضة على االنتاج 
للرأمسالية  التبعية  كانت  عديدة،  رئيسية  انتاج  قطاعات  ويف  تتضمنه.  الذي 
وللسوق العاملي دوما حاضرة. لقد أدى استغالل املوارد الطبيعية من أجل اقتصاد 
تصدير، واالعتماد على منتجات وتكنلوجيا قادمة من الصناعات الرأمسالية، 
إىل تدمري حتمي للبيئة، يف هذه اجملتمعات أيضا. وذلك بطريقة مشابهة ملثيلتها 

يف البلدان التابعة.
شكل االقتصاد املخطط حماولة لتطوير اقتصاد يكون اجتماعيا على حنو مباشر. 
سوى  العمل  فائدة  من  التحقق  جيري  ال  حيث  الرأمسالية  مع  تعارض  ويف 
املنتوج فيه، سعت اجملتمعات غري  بيع  امكانية  السوق، يعين  على مستوى 
الرأمسالية حتديد وختطيط احلاجات االجتماعية قبل االنتاج. من الواضح أن 
هذه احملاولة ال ميكن أن تكلل بالنجاح إال إذا جرى ادراج مجيع احلاجات 
واملصاحل اخلاصة للبشر يف إطار سريورة تفكري وقرار دميوقراطي شاملة. عندما 
يتعلق األمر بتوزيع شيء منعدم بالفعل، تصبح الدميقراطية باألحرى ضرورية 
حيوية. لكن تبقرط اجملتمعات االنتقالية ألغى الدميوقراطية على حنو منهجي. 
جرى تنميط عديد من حاجات البشر االجتماعية والوطنية والثقافية واالقتصادية، 
واخضاعها لقاعدة وادراجها بقوة يف خطة مركزية ممالة من فوق. وكما أن كل 
مسة نوعية كان قد جرى اقبارها مع الدميوقراطية، مل يكن من املكن أن تصبح 
هكذا،  كمية.  منو  ونسب  كمية  معايري  سوى  اخلطة  هلذه  احملدد  املميزات 
جعلت اجملتمعات االنتقالية زيادة االنتاج كميا من أولوياتها، أحيانا حتى أكثر 
من اجملتمعات الرأمسالية، وجرى فيها اقرار الزيادة مبراسيم وفرضها بالقمع. 
مل تكن محاية املوارد والبيئة مدرجة يف مثل هذه املخططات، على األكثر، سوى 
امليزانيات،  بعض  وصرف  واملصفات  املعاجلة  )عدد حمطات  كمي  على حنو 
البداية مشوبا بهفوات كثرية وأخطاء فادحة يف  التخطيط منذ  اخل(. كان هذا 
التخطيط )مع تبديد مطابق للموارد( مل حيدث اكتشافها سوى يف الوقت اليت 

جرى االعرتاف بها »من فوق«، بسبب انعدام الرقابة االجتماعية. 
مصاحل خمتلف  مع  تتماثل  املخطط  أجزاء  كانت خمتلف  ذلك،  على  عالوة 
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فصائل البريوقراطية اليت حتدده. هكذا برز نظام العملقة الذي مييز إىل حد كبري 
املشاريع أكرب وأوسع  املبقرطة. كلما كانت  البلدان  السوفياتي وغريه من  االحتاد 
وأكثر مركزة )مثال: حتويل جماري أنهار سيبرييا(، كان ذلك يعين القوة بالنسبة 
منذ سنوات  البيئة  بالدفاع عن  بروز بريوقراطيني مهتمني  للبريوقراطيني. شهدنا 

1970، لكنهم كانوا دون تأثري وقابعني يف مصاحل إدارية فرعية صغرية. 
أشادت االيديولوجية البريوقراطية بالتفاؤل واالميان بالتقدم واعتربتهما واجبا. كان 
البريوقراطيون يدعون إىل تبين فكرة »املنافسة بني النظامني« و»جتاوز« اجملتمعات 
الرأمسالية. وبهذا املعنى، فإن مناذج استهالك وحتديث رأمساليني كارثية بالنسبة 
للبيئة كان جيري تثمينها واعتمادها مبا هي قيم ايديولوجية تساهم يف حتديد إطار 
اخلطة. كانت النماذج املعتمدة على حتديد كمية املوارد الطبيعية )يعين، مناذج 
مماثلة لتلك اليت يعتمدها االقتصاديون الربجوازيون احملافظون( وحدها مقبولة من 

قبل البريوقراطية.
النهب  سياق  يف  تتفاقم  أن  إال  ميكنها  لن  البيئية  األزمة  أن  القول  عن  وغين 
السوفياتي،  السائدة بروسيا منذ تفكك االحتاد  املتوحشة  االقتصادي والرأمسالية 

مبباركة الدول الغربية وصندوق النقد الدولي. 
إن حالة كوبا خمتلفة، بقدر ما يبتعد االقتصاد املخطط، بدءا من سنوات 1990، 
ألسباب تتعلق بالضرورة ولكن أيضا لقناعات بيئية، عن النموذج السوفياتي ذي 
عن  استعاضة جزئية  على  نفسه  األمر  وينطبق  للبيئة.  واملدمرة  االنتاجية  النزعة 

السيارات بالدراجات اهلوائية يف حركة املرور باملناطق احلضرية.
IV. الحركة العمالية والبيئة

يتهم علماء البيئة ماركس واجنلز بالنزعة االنتاجية. هل من مربرات هلذا االتهام؟
على  القائم  الرأمسالي  باملنطق  ندد  ماركس  من  أكثر  أحد  من  ما  ألن  نظرا  ال، 
االنتاج من أجل االنتاج، وعلى تراكم الرأمسال والثروات والسلع كهدف يف حد 
ذاته. وتتمثل فكرة االشرتاكية بالذات –على عكس األشكال املزيفة البريوقراطية 
البائسة-يف انتاج قيم استعمالية، ومواد ضرورية لتلبية احلاجات الالزمة للبشر. ال 
يتجلى اهلدف األمسى للتقدم التقين بالنسبة ملاركس يف التزايد غري احملدود للمواد 

)»املال«( لكن يف تقليص ساعات يوم العمل وزيادة ساعات الفراغ )»االنسان«(. 
لكن، صحيح أننا جند أحيانا لدى ماركس أو اجنلز –وأكثر من ذلك يف النظرية 
للتقدم،  الرئيسية  املنتجة« األداة  القوى  املاركسية الحقا-نزعة حنو جعل »تطور 
وموقفا أقل نقدا جتاه احلضارة الصناعية، وبوجه خاص يف عالقتها املدمرة للبيئة. 
جيدا  مثاال  السياسي  االقتصاد  نقد  يف  مساهمة  كتاب  يف  التالي  املقطع  ويشكل 
إلعجاب ماركس دون نقد كاف بالعمل »احلضاري« لإلنتاج الرأمسالي، وباستغالله 
واالستيالء  الربجوازي  إذا يف خلق اجملتمع  الرأمسال  »يشرع  للطبيعة.  الوحشي 
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العاملي على الطبيعة ويؤسس شبكة تضم كل أعضاء اجملتمع: هذا هو العمل 
احلضاري الكبري للرأمسال. يبلغ الرأمسال مستوى اجتماعيا إىل حد أن مجيع 
اجملتمعات السابقة تبدو مبا هي تطورات حمض حملية للبشرية ومبا هي عبادة 
للطبيعة. ويف الواقع تصبح الطبيعة بالنسبة لإلنسان جمرد أداة، وشئيا مفيدا. 
مل يعد االعرتاف بها كقوة. يتضمن الفهم النظري لقوانني الطبيعة مجيع مسات 
اخلداع الذي يسعى إىل إخضاع الطبيعة حلاجات البشر، سواء كأداة استهالك، 

أو كوسيلة انتاج.« 
الذي سببه  الدمار  أيضا لدى ماركس نصوصا تشري جبالء إىل  باملقابل، جند 
تناقضات  عن  جدلية  نظر  وجهة  من  –معربا  الطبيعية  البيئة  على  الرأمسال 
املقطع  يف  جاء  ما  املثال  سبيل  على  املنتجة-كما  القوى  عن  الناجم  »التقدم« 
الشهري حول الزراعة الرأمسالية يف كتاب الرأمسال: »كما أنها تدمر فضال عن 
ذلك الصحة اجلسدية للعامل احلضري واحلياة الروحية للعامل القروي. إن كل 
خطوة حنو تقدم الزراعة الرأمسالية، وكل كسب للخصوبة على مدى قصري، 
يشكل يف اآلن ذاته تقدما يف دمار املوارد املستدمية هلذه اخلصوبة. كلما تطور 
بلد، على سبيل املثال الواليات املتحدة يف أمريكا الشمالية، على أساس الصناعة 
الكبرية، حدثت بسرعة هكذا سريورة التدمري. ال يطور االنتاج الرأمسالي إذا 
على  الوقت  نفس  يف  بالعمل  سوى  االجتماعي  االنتاج  سريورة  وتدبري  التقنية 

استنزاف املوردين االثنني اللذين تنبثق منهما كل ثروة: األرض والعامل.«
وحتى لدى اجنلز الذي غالبا ما عظم »حتكم« و»هيمنة« البشر على الطبيعة، 
جند كتابات تسرتعي االنتباه، على حنو أوضح، حول خماطر مثل هذا الوضع، 
كما على سبيل املثال يف املقطع التالي مبقال حول »دور العمل يف حتول القرد 
إىل إنسان« )1876(: »علينا عدم املبالغة يف التباهي بانتصاراتنا البشرية على 
الطبيعية. بالنسبة لكل من هذه االنتصارات، تنتقم منا الطبيعة. صحيح أن كل 
انتصار يسفر، يف املقام األول، عن نتائج متوقعة لنا، لكن يف املقام الثاني واملقام 
الثالث ينطوي على نتائج خمتلفة غري مرتقبة، تلغي يف أغلب األحيان أهمية 
النتائج األوىل. إن الناس الذين دمروا الغابات، يف بالد ما بني النهرين واليونان 
وآسيا الصغرى وغريها من املناطق، لكي حيصلوا على أراض صاحلة للزراعة، 
مل يتصوروا بأي وجه أنهم بتدمريهم مراكز اجلين والقطف وخزانات الرطوبة مع 
الغابات كانوا يضعون أسس الوضع املزري  حاليا يف هذه البلدان )...( وتذكرنا 
الوقائع عند كل خطوة أننا ال نسيطر بأي وجه على الطبيعة كما يهيمن غزاة 
على شعب أجنيب، و كأشخاص خارج الطبيعة، لكننا ننتمي إليها بلحمنا ودمنا 
ودماغنا، وأننا يف حضنها وأن كل هيمنتنا عليها تكمن يف التفوق على مجيع 
املخلوقات األخرى من حيث معرفة قوانني هذه الطبيعة والتمكن من استخدامها 
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على حنو سديد.«
لن يكون من الصعب العثور على أمثلة أخرى. رغم ذلك، كان ماركس واجنلز 
التحديات  البيئية إحدى أكرب  يفتقران إىل منظور بيئي شامل.  تشكل املسألة 
بوجه اعادة جتديد الفكر املاركسي يف مطلع القرن الواحد والعشرين. إنها تفرض 
على املاركسيني مراجعة نقدية عميقة لتصوراتهم التقليدية حول »قوى االنتاج«، 
وقطيعة نقدية جذرية مع ايديولوجية التقدم اخلطي وكذلك مع النموذج التكنلوجي 
واالقتصادي للحضارة الصناعية احلديثة. رغم نقاط ضعفه، يظل النقد املاركسي 
لالقتصاد السياسي الرأمسالي مؤسس كل مشروع حترري وال ميكن للحركة البيئية 
النزعة االصالحية يف صفوف احلركة  تفادي مواجهته. وبشكل مواز مع تطور 
العمالية، جرى اخفاء حقيقة الفكر النقدي ملاركس واجنلز خبصوص التهديدات 
النزعة  اندجمت  كما  ومتاما  الطبيعة.  على  الرأمسالية  احلضارة  تشكلها  اليت 
االصالحية تدرجييا يف اجملتمع الربجوازي من خالل قبول مؤسساته الرئيسية 
النزعة االنتاجية  )الدولة واجليش والقوانني، اخل(، تبنت نقطة بنقطة مفاهيم 
اخلاص به.  على سبيل املثال، يف حوالي مطلع القرن، تفسر نقابة عمال صناعة 
املعادن األملانية )DMV(، اليت تهيمن عليها االشرتاكية الدميوقراطية، يف موقف 
دال ما يلي: »كلما أصبح تطور التقنية سريعا، بلغ منط االنتاج الرأمسالي على 
حنو أسرع نقطة حيث يتجمد هو بالذات وحيث يلزم أن حيل حمله منط انتاج 
أمسى« كانت االشرتاكية الدميوقراطية والستالينية، رغم خالفاتهما حول مسائل 
عميق  على حنو  منعدما  واحساسا  لالقتصاد  إنتاجويا  تصورا  تتقامسان  كثرية، 
مبسائل البيئة. وجيب إدراك أن التيارات الثورية عموما –واألممية الرابعة بوجه 

خاص-مل تقدم على ادراج االشكالية البيئية سوى بعد تأخر كبري...
إن استمرار الكوارث البيئية، وتنامي احلركات املناضلة من أجل محاية الطبيعة، 
وما حققته من انتصارات جزئية، وحماوالت هيكلة نفسها سياسيا )األحزاب 
»اخلضر«(، اخل، أدت إىل نشوب اختالفات وسط احلركة العمالية: يف جمموعة 
من البلدان تعارض نقابات بكاملها أو باألقل أقليات قوية داخلها، االستعمال 
»السلمي« للطاقة الذرية –نقابة الكونفدرالية العامة للشغل CGIL يف ايطاليا، 
ونقابة عمال املناجم يف بريطانيا- وتبدي حساسية متنامية جتاه املسائل البيئية: 
نقابة مركزية العمال الوحيدة CUT يف الربازيل، واالحتاد النقابي متضامنون  
املعادن  ونقابة عمال صناعة  اسبانيا،  العمالية يف  واللجان  فرنسا،  SUD  يف 

IG- Metall يف أملانيا، اخل.
وميكن حاليا حتديد أربعة تيارات يف األحزاب والنقابات اليت تنسب نفسها 

إىل العمال: 
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أ( التيار »املتصلب« الذي يريد االستمرار وكأن شيئا مل حيدث.  وحتى هذا 
التيار بالذات متكن من اجراء تعديالت، نظرا للتطورات الكارثية على البيئية. 
اليوم مبعايري لالنبعاثات وبأنظمة جديدة، لكنه يدافع عن احلفاظ  ويطالب 
على الطاقة الذرية.  وبدون تغيري ما حيمله من مواقف قصرية النظر، أعلن مع 
ذلك عن موافقته على »اصالحات« بيئية، بوجه خاص إذا كانت هذه األخرية 

تفتح أسواق جديدة. 
خالل  من  البيئية  املشاكل  حل  على  قادر  أنه  يعتقد  تكنوقراطي  تيار  ب( 
استعمال التكنلوجيا املتقدمة )التكنلوجيا العالية(. ويف الواقع، ال يتعلق األمر 
يف أغلب األحيان سوى مبجرد نقل املشاكل: ما الذي جيب فعله، على سبيل 
املثال، بكميات ضخمة من بقايا التصفية، وخملفات ناجتة عن معاجلة املياه 
ونفايات أخرى؟  يدعو بيرت غلوتز من احلزب االشرتاكي الدميوقراطي األملاني 
إىل تعاون مع تيار »نهاية تكنلوجيا األنابيب« املنتمي للرأمسال الكبري: من 
خالل حتالف بني »اليسار التقليدي، والنخب التقنية، واألقليات النقدية من 
الرأمساليني اليت تعرب عن موقف جيد يف ما يتعلق بالنمو«، ميكن حتقيق ابتكار 

موجه اجتماعيا. ويرفض صراحة تقويض امللكية اخلاصة لوسائل االنتاج.
ج( خيشى التيار الثالث الذي قد منسيه »اصالحي بيئي«، هو أيضا احلديث 
اليت  الرأمسالية،  امكانية ختليص  يدعي  أخرى  ومرة  االنتاج.  عن عالقات 
يصفها على حنو حمتشم بـ »جمتمع صناعي«، من زوائدها، واحلالة هذه، من 
خطاياها البيئية. كان ارهارد ايبلر، بوصفه رئيس »جلنة القيم األساسية« يف 
احلزب االشرتاكي الدميوقراطي األملاني، قادر على توضيح ما يلي: »أكثر من 
أي وقت مضى، تتجلى إذا مهام االشرتاكية الدميوقراطية يف العمل على اجراء 
تصحيحات دميوقراطية، وانسانية وبيئية يف اجملتمع الصناعي، من خالل 

سياسة جديدة من اإلصالحات.« 
د( يتمثل التيار الرابع يف تيار االشرتاكية البيئية، ويشكل باألحرى أقلية، 
افراغها  -بعد  للماركسية  األساسية  املكاسب  ويتبنى  به،  يستهان  ال  لكن 
السوق  منطق  أن  البيئيون  االشرتاكيون  أدرك  االنتاجية.  نزعتها  من شوائب 
»للدميوقراطيات  البريوقراطي  التقين  االستبداد  منطق  )وكذلك  الربح  ومنطق 
الشعبية« املفككة( يتعارضان مع املتطلبات البيئية. وهم ينتقدون ايديولوجية 
التيارات السائدة يف احلركة العمالية، يعرفون أن العمال ومنظماتهم ميتلكون 

قوة أساسية لكل تغيري جذري للنظام.
و/أو  الرأمسالي  شكلها  –يف  اإلنتاجوية  التقدم  ايديولوجية  مع  وبقطعها 
غري  توسع  ومبعارضتها  بالفعل«(-  قائمة  »اشرتاكية  )املسمى  البريوقراطي 



24

البيئية يف احلركة  للبيئة، متثل االشرتاكية  حمدود لنمط االنتاج واستهالك مدمر 
العمالية ويف البيئة التوجه األكثر ادراكا ملصاحل العمال وشعوب اجلنوب، والتوجه 

الذي فهم استحالة »تنمية مستدامة« يف إطار اقتصاد السوق الرأمسالي.  
ويتمثل هدفنا، بوصفنا ثوريني، يف أن نكون جزءا ال يتجزأ من هذا التيار واقناع 
العمال بأن االصالحات اجلزئية غري كافية متاما: يلزم االستعاضة عن عقالنية الربح 
الصغرى بالعقالنية الكربى االشرتاكية والبيئية، ما يفرض تغيريا حقيقيا للحضارة. 
وهذا مستحيل دون اعادة توجيه تكنلوجي عميق يهدف إىل احالل املوارد احلالية 
للطاقة بأخرى، غري محُلَوِِّثة ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمثل املسألة األوىل 
املطروحة يف مسألة التحكم بوسائل االنتاج، وبوجه خاص بقرارات االستثمار والتغري 

التكنلوجي.
أن  ويلزم  ضروري،  شامل  حنو  على  واالستهالك  االنتاج  منط  تنظيم  اعادة  إن 
يكون مبنيا على معايري خارجة عن السوق الرأمسالي: احلاجات الفعلية للسكان 
ومحاية البيئة. وبعبارات أخرى، اقتصاد انتقالي حنو االشرتاكية قائم على االختيار 
الدميوقراطي لألولويات ولالستثمارات من قبل السكان هم بالذات-وليس من قبل 
خمطط،  اقتصاد  شيء.  بكل  عامل  سياسي  مكتب  طرف  من  أو  السوق«  »قوانني 
القائمة بني تلبية احلاجات االجتماعية  قادر على مواصلة التغلب على التوترات 
وإىل حضارة جديدة  بديل،  انتاج حياة  إىل منط  يؤدي  انتقال  البيئة.  والضرورات 
تتجاوز هيمنة املال، وعادات االستهالك اليت صنعها وأدخلها االشهار، واالنتاج 

غري احملدود للسلع الضارة بالبيئة )السيارة الفردية!(.    
V. مكاسب وحدود الحركة البيئية.

إن مكسب احلركة البيئية األساسي، الذي سبب تغيريا عميقا يف الوعي مبسائل 
البيئة، كان وما زال متمثال يف فهم حجم تدمري البيئة من قبل الرأمسالية املتأخرة. 
بلغ تدمري الطبيعة أحجاما تهدد اإلنسانية برمتها. يتعلق األمر هنا، كما يف حالة 
نشوب حرب نووية عاملية، مبسألة البقاء على قيد احلياة. لكن، خبالف اخلطر 
البقاء على قيد احلياة مسألة »جديدة« دائما وتتفاقم  النووي، فإن مسألة  التدمري 
باستمرار من خالل بروز مظاهر أكثر فأكثر جالء. لكن، ليس لكونها مسألة معروفة 
البيئة،  علماء  معظم  يقرتح  كما  مجعاء، جيب  للبشرية  بالنسبة  حيوية  هي  مبا 
البحث عن حلول بعيدة عن املصاحل الطبقية، وبغض النظر عن الصراع الطبقي ضد 
الرأمسال. إن االختالف بني املدافعني عن احلفاظ على النظام مهما كان الثمن، وبني 

من هلم مصلحة يف الغائه، مل يندثر، بل العكس متاما. 
احلركة  مكاسب  من  مكسب  ايضا،  هو  »التقدم«  مفهوم  يف  النظر  اعادة  يشكل 
يعد  املتأخرة: مل  للرأمسالية  املاركسي  التحليل  النقص يف  أوجه  لقد بني  البيئية. 
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ممكنا احلديث كما يف بداية تطور الرأمسالية عن منو اجيابي لقوى انتاج لن جير 
كبحها سوى يف إطار امللكية اخلاصة لوسائل االنتاج أو لن حيدث تطويرها سوى 
على حساب الربوليتاريا. حتول الرأمسالية باطراد قوى االنتاج إىل قوى محَُدمِّرة. غري 
نظام  يف  استعماهلا  يعين  هي،  كما  »حتريريها«  امكانية  عدم  أيضا  يعين  ذلك  أن 
اشرتاكي لصاحل اجلميع، لكن من الضروري اجراء انتقاء وحتليل نقدي. ال يتعلق 
األمر وحسب مبسألة نظرية، ولكن أيضا مبسألة عملية للغاية تشمل نقد فكرة »جتاوز 
الرأمسالية« اخلاصة بالبريوقراطية الستالينية. عالوة على ذلك، جرى تقديم اجلانب 
املادي لإلنتاج )قيمة استعمالية( ألول مرة من خالل حتليل أكثر تفصيال، بطرح سؤال 
ملعرفة املنتجات املرغوب فيها من وجهة نظر بيئية واجتماعية، اخل. بعد تراجع 
حركة عام 1968، ادرجت احلركة البيئية من جديد يف السياسة البعد »الطوباوي«. 
وجرى احياء النقاش حول تغري النظام االجتماعي جوهريا، وحول شكل آخر للعيش 
واالنتاج، انطالقا من الضرورات البيئية. ويف إطار النقاش السالف الذكر حول القيمة 
وجرى  اجتماعيا،  املفيد  االنتاج  حول  النقاش  ادراج  جرى  للمنتجات  االستعمالية 
التعبري عن أفكار طوباوية جديدة حول جمتمع مغاير وجرى وضع »خطط« ملموسة 

»لتكييف االنتاج«. 
كانت أوروبا أول موقع تطورت فيه احلركة البيئية. حدثت حركات مجاهريية هامة، 
حتى يف البلدان اليت كانت فيها احلركة العمالية يف موقف دفاعي، مثل النمسا أو 
وامللموس، كتظاهرات وعمليات  الكفاحي  النضال  أملانيا. عملت أشكال  أو  سويسرا 
حماصرة واحتالل مواقع، على تعزيز تعاظم »ثقافة املقاومة«. إذا كان يف املقام األول 
احملور الرئيسي للنضال هو املسألة النووية، برزت فيما بعد مواضيع أخرى: النضال 
ضد التلوث ورفض الكائنات املعدلة جينيا. قامت أحداث مثل أزمة »مرض جنون 
البقر« بتحسيس الرأي العام حول مسألة »الوجبات السريعة« واملخاطر النامجة عن 
منطق املردودية للسوق الرأمسالي. ويف فرنسا، خلق بروز نقابة الكونفدرالية الفالحية 
على الساحة دينامية جذرية: انطالقا من نضال رمزي )تفكيك مطعم ماكدونالد( ضد 
تدابري انتقامية أمريكية بوجه منع فرنسا من استرياد األبقار املعاجلة باهلرمونات، 
امتد النضال إىل التنديد مبنظمة التجارة العاملية، بدعم النقابات واجلمعيات البيئية 
واألحزاب اليسارية، وتعاطف واسع من الرأي العام. برز هذا التعاطف يف حزيران/
يونيو عام 2000 خالل جتمع تضامين مع الفالحني احملاكمني يف ميلو )فرنسا(.

شهدت الواليات املتحدة األمريكية أيضا تعبئات بيئية هامة، وَتَشكُّل حركة معقدة 
األولوية  إعطاء  إىل  تسعى  اليت  العميقة«،  »البيئة  من حركة  بدءا  متجانسة،  وغري 
لألنواع النباتية واحليوانية على البشر، إىل حركة االشرتاكية البيئية. وبينت تعبئات 
سياتل قوة هذه احلركة واستعداد العديد من مكوناتها –مثل اجلمعية البيئية اهلامة 
التجارة  منظمة  ضد  النضال  يف  واليسار  النقابات  مع  -للتحالف  األرض«  »أصدقاء 
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العاملية وتسليع العامل. 
وأتاحت سياتل أول تضافر يف النضال بني حركات من أمريكا الشمالية وأوروبا 
)جوزيه  الرمسي  بناطقها  الفرنسية ممثلة  الفالحية  الكونفدرالية  نقابة  –كانت 
بوفيه(- وبلدان »العامل الثالث«. تلزم أيضا االشارة إىل حضور شبكات النضال 
املباشر، اليت تستلهم منوذج التحررية البيئية، وتتشكل من شباب مكافح للغاية، 

يضطلعون بدور هام يف مجيع التعبئات الكربى املعادية للنيوليربالية. 
بلدان  سوى  تهم  ال  البيئية   املسائل  أن  اعتبار  من  خطأ  أكثر  شيء  من  ما 
الشمال –وأنها ترفا خاصا باجملتمعات الغنية. تتطور باطراد يف بلدان األطراف 

الرأمسالية –بلدان الـ»جنوب«-حركات اجتماعية ذات بعد بيئي.
وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  يف  بيئية  مشاكل  تفاقم  ازدياد  احلركات  هذه  تعارض 
»تصدير  تتعمد  سياسية  من  االمربيالية  البلدان  تنهجه  ما  بسبب  الالتينية، 
نشهد  هكذا  »تنافسية«.  الـ  تفرضها  جاحمة  انتاجية  نزعة  ونتيجة  التلوث«، 
حصول  وعن  القروية،  الزراعة  عن  دفاعا  شعبية  تعبئات  اجلنوب  بلدان  يف 
القرويني على املوارد الطبيعية، املهددة بالتدمري بسبب التوسع العدواني للسوق 
)أو الدولة(، عالوة على نضاالت ضد تدهور البيئة املباشرة بفعل التبادل غري 
القرى.  يف  الزراعية«(  )»الصناعة  الرأمسالية  وتطور  التابع  والتصنيع  املتكافئ، 
غالبا ما ال تعمل هذه احلركات على تعريف نفسها مبا هي مناضلة بيئية، لكن 

كفاحها يكتسي رغم ذلك بعدا بيئيا معينا.
التقدم  القول أن هذه احلركات ال تعارض التحسينات اليت محلها  وغين عن 
الصرف  وقنوات  اجلارية،  واملياه  الكهرباء،  طلب  فإن  بالعكس،  التكنلوجي: 
ما  مطالبها.  برنامج  يف  مندرجة  الصحية،  املستوصفات  عدد  وتزايد  الصحي، 
ترفضه متمثل يف التلوث وتدمري وسطها الطبيعي باسم »قوانني السوق« وضرورات 

»التوسع« االمربيالي.  
وعلى حنو رائع يوضح نص كتبه القائد الزراعي البريويف هوغو بالنكو )عضو 
يبدو  وهلة،  »ألول  هذه:  الفقراء«  »بيئة  معنى   ،1991 عام  الرابعة(  باألممية 
املدافعون عن البيئة أو مناصرو احلفاظ عن اجملاالت الطبيعة مبثابة أشخاص 
احليتان  انقراض  منع  هو  احلياة  يف  الرئيسي  هدفهم  قليال،  وجمانني  لطفاء، 
الزرقاء أو دببة الباندا. لدى عامة الناس أمور أهم يلزم االهتمام بها، على سبيل 
عدد  البريو  يف  يوجد  لكن   ،)...( اليومي.  خبزهم  على  احلصول  كيفية  املثال 
كبري من الناس هم مدافعون عن البيئة. طبعا، إذا قيل هلم، »أنتم مدافعون عن 
البيئة«، سينفون ذلك على األرجح. لكن، هل سكان مدينة إيلو والقرى احمليطة 
ليسوا  البريو،  النحاس جبنوب  الناجم عن شركة  التلوث  املناضلون ضد  بها، 
مدافعني عن البيئة؟ )...( وسكان منطقة األمازون، أال يعتربون متاما مدافعني 
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عن البيئة، ومستعدين للموت دفاعا عن غاباتهم ضد النهب؟ وعلى النحو ذاته 
السكان الفقراء يف ليما، عندما حيتجون ضد تلوث املياه.«

االجتماعي  الشأن  متفصل  فيها  بلغ  اليت  البلدان  أحد  الربازيل  ويشكل 
والشأن البيئي مستويات هامة. نشهد تعبئة حركة العمال الزراعيني معدومي 
األرض MST ضد الكائنات املعدلة جينيا، يف مواجهة مباشرة مع الرتوست 
)11( الكبري متعددة اجلنسيات، مونسانتو، ونعاين ما قامت به البلديات أو 
الواليات اليت يديرها حزب العمال من حماولة إلدراج أهداف بيئية يف برنامج 
دو  غراندي  ريو  والية  حكومة  كانت  وضعته.  اليت  التشاركية  الدميوقراطية 
سول، عندما كانت قريبة من حركة العمال الزراعيني معدومي األرض ويسار 
حزب العمال الربازيلي، تسعى إىل الغاء الكائنات املعدلة جينيا من املنطقة، 
ما أثار استياء املالكني العقاريني األغنياء، الذي كانوا ينددون بهذا النموذج 
ويعتربونه »منوذجا قدميا« ويرون يف النضال ضد البذور املعدلة جينيا »مؤامرة 

لفرض االصالح الزراعي«. 
أول  الغابة، ضمن  مع  مباشر  بارتباط  يعيشون  الذين  األصليني،  السكان  إن 
ضحايا »التحديث« الذي تفرضه الرأمسالية الزراعية. لذلك يتعبؤون يف كثري 
من بلدان أمريكا الالتينية دفاعا عن منط عيشهم التقليدي، بتناغم مع البيئة، 
وضد جرافات »احلضارة« الرأمسالية. وضمن ما ال يعد من مظاهر »بيئة الفقراء« 
خالل  من  خاص،  بوجه  منوذجية  مباهي  نضالية  حركة  تبدو  الربازيلية، 
محولتها االجتماعية والبيئية واحمللية والعلمية، و»احلمراء« و»اخلضراء« على 
منطقة  عن  دفاعا  الغابة  شعوب  وحتالف  مانديس  شيكو  نضال  سواء:  حد 
األمازون يف الربازيل، وضد العمل التدمريي لكبار املالكني العقاريني وشركات 

الصناعة الزراعية متعددة اجلنسيات.
دعونا نستحضر بإجياز املراحل الرئيسية هلذه املواجهة. يعترب شيكو مانديس 
مناضال نقابيا مرتبطا بنقابة مركزية العمال الوحيدة وحزب العمال الربازيلي، 
عمليات   1980 بداية سنوات  نظم يف  االشرتاكية،  إىل  نفسه جبالء  ينسب 
املطاط  على مجع  يعيشون  الذين  الزراعيني  العمال  قبل  من  أراضي  احتالل 
)seringueiros( ضد مالكي االستغالليات الزراعية الكربى الذين يرسلون 
جرافاتهم لتدمري الغابة وحتويلها إىل مراع. ويف املرحلة الثانية توصل إىل جتميع 
العمال الفالحني والعمال الزراعيني، والعمال الذين جيمعون املطاط، ونقابيني 
وقبائل أصلية –بدعم من القاعدة الشعبية للكنيسة-يف حركة حتالف شعوب 
الدولي  الصدى  كان  الغابات.  لتدمري  عديدة  حماوالت  أشلت  اليت  الغابة، 
البيئية العاملية، لكن بعد  لنضاالته سبب حصوله عام 1987 على اجلائزة 
فرتة وجيزة، يف كانون األول/ديسمرب عام 1988، جعله مالكو االستغالليات 
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الزراعية الكربى يدفع غاليا مثن نضاله حبفز اغتياله من قبل قتلة مأجورين. 
الفالحني  مقاومات  وبني  والبيئية،  االجتماعية  النضاالت  بني  وخبلقها متفصال 
رهان  احلياة ومحاية  قيد  على  السكان احملليني  بقاء  وبني  األصليني،  والسكان 
الكبرية األخرية(، ميكن أن تصبح هذه احلركة  الغابة االستوائية  عاملي )محاية 

مستقبال منوذجا لتعبئات شعبية يف »بلدان اجلنوب«.
ويف بعض البلدان –يف أوروبا خاصة-متكنت احلركة البيئية من الدفع إىل اعتماد 
على  هكذا،  الطبيعة.  تدمري  تنامي  تفجر  من  جزئيا  حدت  عديدة،  اصالحات 
سبيل املثال، مل تعد تنشأ حمطات نووية جديدة، وجرى احلد من انتاج بعض 
اقرار  وجرى  اخل(،  واألمسدة...  الكلوروفلوروكربون  )مركبات  الكيماوية  املواد 
معايري تقييدية بالنسبة لبعض املصانع، وبالنسبة لصناعة السيارات... اخل. جرى 
تطوير صناعة البيئة الرأمسالية، وأدرجت اصالحات بيئية حتى يف قائمة مطالب 

األحزاب الربجوازية.
لكن، رغم حماوالت االصالحات ورغم صناعة البيئة، باتت عمليات التدمري على 
البحار، واجتثاث  تلوث  أكثر من أي وقت مضى. ويبني  العامل خطرية  مستوى 
لألزمة  الشاملة  الدينامية  أن  جبالء  املناخية،  والتغريات  االستوائية،  الغابات 
البيئية مازالت على حاهلا. ومن وجهة النظر هذه، توضح هذه األزمة، ضرورة 

تغيري جوهري جملتمعنا، قبل أي اصالح. 
ومبا أن احلركة البيئية ال تتوفر على برنامج ثوري منسجم وال تعترب العمال مبثابة 
فاعل ثوري، فهي بعيدة عن جتسيد طموحها يف تشكيل قوة اجتماعية جديدة، 
عن  النظر  صرفنا  إذا  لكن،  وراثتها.  أو  العمالية  احلركة  مكانة  تبوأ  على  قادرة 
جتمعات برجوازية أو رجعية بشكل واضح، ضعيفة عدديا، تظل احلركة البيئية 

حليفا مهما للثوريني يف النضال معا ضد النظام الرأمسالي.      
VI. مشاكل البيئة وهيمنة البرجوازية

بسبب تأثريات االنتاج الرأمسالي على البيئة، بلغ تدمري األسس الطبيعية للمجتمع 
الربجوازية  للهيمنة  بالنسبة  مشكلة  ذاته  حد  يف  يشكل  جديدا  حجما  البشري 

وايديولوجيتها: 
- إن األزمة البيئية عاملية، وال ميكن فهمها، يف سياق منافسة مالزمة للرأمسالية، 

سوى بوصفها شرا مشرتكا؛
- تعود بعض أسباب األزمة البيئية إىل فرتة سابقة؛ وبعضها نتاج تطور مركب 
لعوامل منفصلة خمتلفة؛ لذلك من الصعب حتديد وتأريخ أسبابها الزمنية والنفسية. 
واستثمارات حتكم  وقتا  البيئية  األزمة  على  التغلب  يتطلب  ذاته،  النحو  وعلى 

بالبلبلة على مجيع مفاهيم الربجوازية حول دورات اخراج/ادخال؛ 
- وأخريا على عكس ما هو احلال بشأن األزمة االقتصادية التقليدية، والعواقب 



االجتماعية الوخيمة للرأمسالية وحتى عواقب املواجهات العسكرية، ال ميكن 
حتميل تسديد مثن فاتورة األزمة البيئية إال جزئيا للطبقات املهيمنة عليها أو 
املستَغّلة. لكن من املسلم به، خاصة يف البلدان التابعة، أن الطبقات املحُضطََّهدة 
االجتماعية  األزمة  بني  تفاعال  أن مثة  ما  بقدر  وهذا  األساسي  العبء  تتحمل 

واالقتصادية وبني األزمة البيئية. 
تشكل احلركة البيئية اليت برزت منذ مطلع سنوات 1960، وتنامي الوعي 
باألزمة البيئية، هجوما قويا على أحد أهم مفاهيم االيديولوجية الربجوازية: أي 
الفكرة القائمة على أن النظام االجتماعي واالقتصادي الربجوازي قادر باستمرار 
على ضمان »تقدم للجميع«، أو أن مواصلة اخضاع الطبيعة اجيابي يف حد ذاته، 

وأن باإلمكان حل مجيع املشاكل املتعلقة به.
بوجه التحدي االيديولوجي، ظهرت حماوالت حتيني االيديولوجية الربجوازية. 
متثلت احملاولة األوىل، املعروفة عامليا، يف تقرير نادي روما )»حدود النمو« عام 
1972(، الذي كان يبني أن تدمري البيئة يتقدم بسرعة ويقرتح سياسية فوق 

وطنية ضد النمو الدميوغرايف، وتبديد املواد األولية، وتدمري البيئة... اخل. 
كان هلذه الدراسة وما تالها من دراسات، تأثري ذو حدين. فمن جهة، كانت 
املقربني هلا يتخذون من جديد مبادرة طرح  والعلماء  االيديولوجية الربجوازية 
أسئلة البيئة ويشرعون يف مناقشة التوقعات واملتطلبات اليت يلزم تقدميها. ومن 
جهة أخرى، كان ذلك يؤكد التصورات املتشائمة حول مستقبل العامل، ويزيد 
من تعزيز احلركة البيئة. كان النظام االقتصادي الرأمسالي العاملي القائم يفقد 
املنظومة  داخل  من  وتساؤل  نقاش  موضع  وآلياته  غايته  وكانت  تفوقه،  هالة 
الرأمسالية نفسها. ويف اآلن ذاته، كانت تلك التحاليل تؤدي إىل وضع قائمات 
سياسي  وضبط  عاملي  ختطيط  هدفها  ذاك،  أو  احلد  هذا  إىل  مفصلة  مطالب 
لالقتصاد. وعلى النحو ذاته، كانت تدخل يف صراع مباشر ضد اقتصاد السوق 
الرأمسالي، وضد الليربالية االقتصادية، وضد ما تضمنته آنذاك الربامج احلكومية 

من هجومات لرفع القيود يف مجيع أحناء العامل. 
الثمانينات، كان هجوم ثان يبدو ضروريا يف ميدان  وحبلول منتصف سنوات 
العملية،  السياسة  مستوى  على  الالزم، خصوصا  من  كان  البيئة:  عن  الدفاع 
إجياد حلول ملثل هذه التناقضات. ويشكل تقرير بورتالند )»مستقبلنا املشرتك«(، 
الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1988 تعبريا هلا. وبالفعل 
تتميز القناعة الربجوازية متاما باعتقاد أن الرأمسالية رغم أنها تلحق الضرر مع 
الضرورية  التدابري  اختاذ  على  قادرة  الوقت  نفس  يف  ستكون  بالبيئة،  األسف 
إلصالحها. وعلى هذا النحو كانت تطالب بتجميع عناصر منو جديد أكثر توازنا 

)»التنمية املستدامة«(.
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فاقمت سنوات التسعينات التناقض بني وعود الرأمسالية املعوملة، بإقرار أنظمة 
ضبط دولية جديدة، وبني عواقبها االجتماعية والبيئية الوحشية. كان إعالن ريو 
الصادر عن مؤمتر قمة األرض بالربازيل )عام 1992(، قد استعرض طبعا بعض 
املبادئ -مثل مبدأ احلذر-اليت متثل تقدما يف الوعي مبعطيات األزمة البيئية. 
لكن ال أجندة القرن 21 -الذي تضم حقيبة من 2500 إجراء-وال االتفاقات 
حلول  بلورة  إىل  أدت  املناخية،  التغريات  أو  البيولوجي  التنوع  حول  الدولية 
آثار  من  مزيدا  العاملية  التجارة  املنظمة  نشأة  وبينما عكست  جذرية ضرورية.  
حترير التجارة الدولية على البيئة، ظلت اتفاقاتها فاشلة إىل حد كبري. وباتت 
النداءات املدافعة عن التنوع البيولوجي غري ناجعة بوجه استمرار تدهور البيئات 
الطبيعية. أما على املستوى السياسي، تصطدم تلك النداءات مبصاحل املقاوالت 
تسعى  اليت  الصيدلة،  وقطاع  الزراعية  الكيمياء  قطاع  يف  اجلنسيات  املتعددة 
املعدلة جينيا  الكائنات  توسيع  من خالل  احلية،  الكائنات  على  السيطرة  إىل 

وتسجيل حقوق ملكية اجلينومات )12(. 
رفضت إدارة بوش املدعومة من قبل لوبيات الطاقة، بروتوكول كيوتو باليابان 
)عام 1997( حول ظاهرة االحتباس احلراري. ال تفرض االتفاقية اهلشة املوقعة 
عام 2001 بني البلدان االمربيالية األخرى أية إجراء داخلي ينص على احلد 
من انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري، وختلت عن أهداف 
بروتوكول كيوتو الناقصة للغاية بالفعل. ويف الواقع، ال يقرتح الربوتوكول سوى 
هدف تقليص انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بنسبة %5.2، بينما يلزم ختفيض 
هذه االنبعاثات بنسبة تفوق %50، لكيال يتجاوز تركز ثنائي أكسيد الكربون 
يف اهلواء 550 جزء يف املليون، الذي يشكل ضعف مستواه يف مرحلة ما قبل 
الثورة الصناعية، وأال يرتفع متوسط درجة احلرارة على الكرة األرضية أكثر من 

2 درجة مئوية حرارية! 
كان قد أعلن يف قمة ريو، عن ختصيص 125 مليار دوالر على مدى 10 سنوات 
لتلك السياسات املدافعة عن البيئة على املستوى العاملي. لكن يف عام 1996، مل 
يتم استثمار سوى 315 مليون دوالر وحسب. بني األفكار االصالحية اليت يدعو 
هلا تقرير بورتالند، ثم قمة ريو، وبني منوذج االمربيالية السائدة فائق الليربالية، 
كان هذا األخري هو املنتصر حلد اآلن. وانتهت قمة جوهانسربغ يف أيلول/سبتمرب 
عام 2002 بفشل ذريع إذ مل حيدث تفعيل أي إجراء عاملي دال. مقابل ذلك 
بينت هذه القمة أن كربى املقاوالت املتعددة اجلنسيات قد متكنت خالل بضع 
لذلك وضعت  الدولية.  املؤسسات  ميادين  سنوات من فرض وجهات نظرها يف 
حتت تصرفها منربا لتنفيذ خصخصة املوارد واملمتلكات العامة من خالل مفاهيم 
مثل »الشراكات بني القطاع العام واخلاص«. ولقد تبنى املنتدى العاملي للماء يف 
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كيوتو أواخر آذار/مارس عام 2003 نفس التوجهات.
منذ ذلك احلني انساقت املنظمات غري احلكومية احلاضرة بقوة يف قمة ريو وراء 
احلماس، بسبب خطابات جمموعة الدول السبع الصناعية حول البيئة، أو بفعل 
خطابات املؤسسات الدولية. ومستقبال، لن يكون هلا خيارات أخرى إطالقا، سوى 
العودة إىل نقد بيئي  للرأمسالية، أو خيار  اندماج كامل كمظهر براق بيئي  خيار 

جذري، كان أساس تشكل عدد منها. 
تشكل اليوم مقاربة عملية ملشاكل البيئة جزءا من برنامج كل حكومة برجوازية، 
إىل  وينضاف  واملاء.  واألرض  اهلواء  لتلوث  وضع حد  تبذل جهود ألجل  وعموما 
ذلك خطط تدرجيية تهدف إىل تقليص اآلثار اخلطرية ملخلفات سريورة االنتاج. 
وبصعوبة حظيت هذه اخلطط بتوقيع اتفاقات دولية.  ويف آخر املطاف، ال تشكل 
الذي  الدمار  ملواجهة  كافية  غري  تزال  ال  فهي  ترقيعا:  السياسة سوى  هذه  مثل 
حيدث يف الواقع. وتكتسي الربامج االقتصادية والتوجهات السياسية اخلاصة بـ 
حتويل  حماوالت  فإن  اآلن،  وحلد  أهمية.  أيضا  هي  للسوق«  البيئي  »االقتصاد 
االقتصاد الرأمسالي جوهريا حنو اشتغال حيرتم البيئة مل تتجاوز مرحلة النظرية.  
»أسواق  نظام  لفرض  واسع  هجوم  الرأمسالية، جيري شن  العوملة  سياق  يف  لكن 
حقوق التلوث« )13( على مستوى العامل يف إطار املعركة من أجل تقليص كمية 
املتحدة  الواليات  تقدمت  أن  بعد  احلراري.  االحتباس  لظاهرة  املسببة  الغازات 
األمريكية بهذه اآللية، وافق عليها االحتاد األوروبي، وهي حتتوي على تهديدات 
خطرية ينبغي حماربتها. ويف املقام األول، تفتح الطريق بوجه تعزيز تبعية البلدان 
املتخلفة لبلدان الشمال، ففي جهاز يتوفر فيه كل بلد على حصته من التلوث قابلة 
للبيع، فإن قدرة اختاذ القرار حتظى بها البلدان اليت متتلك القوة املالية للمساومة 
على شراء التلوث كما تريد. ومن احملتمل جدا أن تبيع بلدان اجلنوب والشرق 

املثقلة بالديون، حصتها لبلدان الشمال األكثر تلويثا للبيئة إىل حد كبري بالفعل.
ثم يسعى النظام لتحويل التلوث إىل سلعة، وبالتالي إىل مصدر للربح. فكيف ميكن 

يف هذه الظروف االعتقاد بأن ذلك يسمح بتقليص فعلي للتلوث؟
ويف األخري، جتذر االشارة إىل أن هذا اجلهاز الذي يشكل حمور اهلجوم الليربالي 
يف جمال البيئة، يستهدف إزالة تهمة التدمري اليت يوجهها له النقد البيئي الساعي 
إىل تقويض اشتغال النظام الرأمسالي برمته: يتعلق األمر برتويج فكرة مؤداها أن 
سيجعل  الرأمسالية  من  املزيد  وأن  التلوث،  وسيلة حملاربة  أفضل  ميثل  السوق 
الرأمسالية »نظيفة« من حيث اجلوهر. يلزم حماربة هذه الفكرة كما األطروحة اليت 

ترى أن محاية البيئة قد تصبح حمرك »حتديث جديد لالقتصاد الرأمسالي«. 
التمكن،  الفقرية. فإذا جرى  الغنية والدول  الدول  هناك هوة حقيقية تفصل بني 
التلوث  بروز بعض أخطر ظواهر  السنوات األخرية من احليلولة دون  خالل هذه 
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والدمار، يف البلدان الغنية، فإن أدنى التدابري الالزمة يف البلدان الفقرية، تفشل 
بوجه مشاكل التمويل أو بوجه مصلحة بعض املقاوالت اليت حتقق أرباحا، إىل 
أحيانا  يدعم  العقبات،  هذه  بوجه  بالضبط.   البيئة  تدمري  خالل  من  كبري  حد 
بعض االيديولوجيني الرجعيني وأيضا بعض املدافعني عن البيئة فكرة أن االنفجار 
السكاني قد يكون سببا أساسيا للمشاكل البيئية وأن سياسة قسرية للتحكم يف عدد 
السكان ضرورية يف البلدان املتخلفة. حتمل هذه األطروحة تصورا استبداديا كليا، 

بل عنصريا حول التنظيم االجتماعي. يلزم التنديد بها بأشد العبارات. 
VII. تجارب التنظيم السياسي للحركة البيئية

الغربية، حصلت  أوروبا  تتطور أحزب اخلضر. يف  البلدان،  من  متزايد  يف عدد 
على متثيل برملاني يف بلدان خمتلفة مثل أملانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا والسويد 
أو  نائبا. وتشارك   47 بـ  الربملان األوروبي  والربتغال، وتشكل جمموعة دالة يف 
شاركت يف حتالفات يسارية يف ثالث حكومات ببلدان االحتاد األوروبي: أملانيا 
وتركيا،  )الربازيل  تابعة  بلدان  يف  أيضا  أحزاب خضر  وتوجد  وبلجيكا.  وفرنسا 
االنتخابات  يف  نادر  رالف  ترشح  يرمز  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف  اخل(. 
الرئاسية إىل البزوغ السياسي جلبهة تضم املدافعني عن البيئة والشبيبة والنقابيني، 

بدءا من النضاالت املكافحة من أجل عوملة مغايرة.
ويعزى طبعا تطور املنظمات واألحزاب اخلضر منذ حوالي عشرين عاما إىل بروز 
أزمة بيئية ذات دينامية عاملية، لكن يتعذر فهمها دون عوامل سياسية اضافية، 
غياب  أو  العمالية  للحركة  التقليدية  القيادات  لدى  عامة  آفاق  وجود  عدم  مثل 

اخرتاق ثوري يف أوروبا الرأمسالية بعد عام 1968.
من اخلطأ متاما اجراء مماثلة بني خمتلف جتارب »األحزاب اخلضر« بال متييز. 
ووفق البلدان والثقافات السياسية وأصلها التارخيي الواقعي، تتميز األحزاب اخلضر 
خبصائص حمددة. ترتاوح اجملموعة بني تأثري بالغ لقوى برجوازية وبرجوازية 
البيئية، مرورا  اليسارية والبديلة واالشرتاكية  التيارات  التعايش مع  صغرية، إىل 
مبجموعات خضر اصالحية.  ومن املمكن بشكل عام وبكل احلذر الضروري قول 

ما يلي: 
موقعه يف  يتحدد  الذي  االصالحي،  اليسار  يف  تنظيم  األمر مبحاوالت  يتعلق   -

أغلب األحيان على يسار القيادات التقليدية؛ 
- رغم قاعدتها االجتماعية اليت تتشكل من نسبة %75 من األجراء، ال تعترب 

هذه األحزاب نفسها جزءا من احلركة العمالية؛
- بينما تشكلت غالبا كبنيات انتخابية ال شكلية حول برامج تركز على البيئة، 
اختذت حركات اخلضر مواقف نقدية يف جماالت أخرى أيضا )سياسية اجتماعية، 

سباق التسلح، »العامل الثالث«، اخل(؛
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يتميز نشاط األحزاب اخلضر باقرتان نقد صحيح يف الغالب ضد مظامل اجتماعية 
جزئية مع »اسرتاتيجيات« اصالحية وهمية. ويف معظم احلاالت، فإن النشاط 
احلكومي أو الربملاني يكاد خينق النشاط النضالي حلزب اخلضر، ويعزز بروز 
أشكال تقليدية لتفويض السلطة، وبذلك يسعى إىل ابطال مفعول الطابع اجلذري 
للحركة. واألسوأ من ذلك أن اخلضر األملان، على سبيل املثال، على وشك فقدان 
كل محولة طوباوية قائمة يف النقد البيئي، والتحول إىل جمرد »حزب اصالحي« 
ضمن أحزاب اصالحية أخرى. سيتفاقم هذا االحنراف املؤسساتي مع التنازالت 
املقدمة حول امللف النووي، ومع احلرب يف كوسوفو، ومع اجملرى النيوليربالي 
ما سيحدث  على  االعتماد  العبث  من  ذلك،  مع  للسياسة احلكومية.   باطراد 
مستقبال يف األحزاب البيئية من وترية وأشكال ممكنة للتطور، وعلى مسألة معرفة 
إىل أي حد قد يفضي تعاقب القرارات اليت تتخذها أحزاب اخلضر إىل تبنيها 

توجها منسجما ومتكامال يؤدي بالتالي إىل تغيري طابعها.      
تبعا  األول  املقام  يف  السياسيني  الفاعلني  على  الثوريون  املاركسيون  حيكم  ال 
بناء على  لكن  اليت يرمسونها حول ذواتهم،  الصورة  أو  أو براجمهم  ملزاعمهم 
وظيفتهم الفعلية يف الصراع الطبقي. وبشكل عام، ميكن اثبات عدم تسبب بروز 
عمل  عديدة،  حاالت  يف  لكنه  رجعية،  عواقب  يف  اخلضر  وأحزاب  منظمات 
على توسيع جمال نضال اليسار. وبدل جتاهلها، يتعلق األمر باألحرى بتطوير 
النظرية، اخل. ويف  مواقفها  ونقاش حول  فعالة جتاهها: عمل مشرتك  سياسة 
بعض البلدان، نشأت أحزاب احتجاج وحركة بيئية حتشد انتخابيا قسما من 
القوى النقدية االجتماعية الكامنة وتنظمه. على كل فرع من فروع األممية ابداء 
رأيه بامللموس حول أفضل أشكال التعاون مع مثل هذه األحزاب أو احلركات. 

VIII. األممية الرابعة واألزمة البيئية
نقد  مقدمات  األصيل  املاركسي  الفكر  يف  الرابع، جند  الفصل  يف  شاهدنا  كما 
بيئي جذري ضد الرأمسالية. لكن كما كان احلال بالنسبة ملعظم أحزاب احلركة 
العمالية، مل تطرح هذه االشكالية يف أوائل سنوات وجود أمميتنا. وال جدوى من 
البحث، على سبيل املثال، يف الربنامج االنتقالي الذي يشكل الوثيقة الربناجمية 
األساسية ملؤمتر التأسيس عام 1938.  ويف الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية 
الثانية، مل يتجاهل املاركسيون الثوريون كليا تدمري البيئة وتلوث اهلواء واملاء. 
لكن مل تكن هذه الظواهر تعترب سوى مبا هي عاقبة من العواقب الضارة لنظام 
استغاللي وغري إنساني وليس مبثابة ظاهرة عاملية تنذر بتدمري حتى أسس احلياة 

برمتها.
الذاتي  التدمريي  امليل  كان  ملا   ،1970 مطلع سنوات  منذ  الوضع  هذا  تغري 
للمجتمع الرأمسالي قد أصبح موضوعا جيري مناقشته وإعادة طرحه على نطاق 
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عام  روما  نادي  يف  الربجوازيني  االيديولوجيني  قبل  من  خاص  وبوجه  واسع، 
1972. ولقد نشرت مقاالت ودراسات كتبها أعضاء من حركتنا.   

لكن االختبار احلقيقي ملنظمات احلركات العمالية متثل يف نشأة حركة شعبية ضد 
الطاقة النووية، خاصة يف اليابان وأوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية. لقد 
اخنرطت عمليا كل فروع األممية الرابعة يف هذه احلركات اجلماهريية، رغم أن 
عددا قليال من الفروع وجدت الوسائل لتعزيز عملها البيئي عندما بدأت احلركة 
املعادية للطاقة النووية يف األفول. مع ذلك شقت جتربة هذه احلركة طريقها يف 
نقاشاتنا للمؤمتر العاملي. وبينما مل حتدث حتى االشارة يف نصوص املؤمتر اخلامس 
)عام 1973( إىل البيئة أو املشاكل املرتبطة بها، جرى يف املؤمتر القادم يف عام 
1979، اعتبار النضال ضد الصناعة النووية مبا هو »مسألة بقاء الطبقة العاملة 
على قيد احلياة« وجرى اعالن أن مهام األممية وفروعها قائمة يف »تعزيز احلركة 
وحث العمال الصناعيني« على االخنراط يف النضال. ويف مؤمتر عام 1985، جرت 
صياغة املواقف على حنو أفضل. تقدم وثائق املؤمتر حتليال أكثر تفصيال لكل من 
القطاعات الثالثة للثورة العاملية )14(. ويدعو املقرر الرئيسي األممية وفروعها إىل 
تنظيم أعمال مشرتكة مع احلركات البيئية. ويف عام 1990، جرى حترير مشروع 
مقرر حول البيئة من قبل جلنة مكونة من أعضاء من خمتلف فروع األممية، وجرى 
تقدميه للنقاش يف املؤمتر الثالث عشر، لكن تقرر تعميق النقاش قبل اعتماد وثيقة 

ما.
اليت  الرئيسية  املخاطر  أحد  البيئة مبا هو  تدمري  الرابعة  األممية  تعترب  واليوم، 
تهدد البشرية، ومشكلة تعطي معنى جديد لعبارة روزا لوكسمبورغ: اشرتاكية أو 
همجية. وترى يف اخنراط احلركة العمالية ومنظماتها يف النضال ضد تدمري الكون 
مهامها الرئيسية يف هذا اجملال وتبذل قصارى جهدها يف شق طريق تعاون احلركة 
التدمري وحسب، ولكن  البيئية، ليس ضد خمتلف أشكال  االجتماعية واحلركة 
أيضا ضد النظام الذي يسببها. وتريد املساهمة يف النقاش يف هذه احلركات وتسعى 

إىل التصدي لألوهام الرائجة على نطاق واسع حول امكانية رأمسالية »نظيفة«.
يف بلدان عديدة، تشارك األممية بنشاط يف النضاالت اجلارية، مثل تلك املعادية 
للكائنات املعدلة جينيا أو ضد تدمري غابة األمازون بالربازيل. وأصبحت الفروع 
األوروبية باطراد منخرطة يف احلركات البيئية يف بلدانها. ميثل مشكلة البيئة يف 
اعادة هيكلة احلركة  يلزم أن جتري حوهلا  حتليالتنا أحد أهم األقطاب واليت 

العمالية.
ال يعين كل ذلك عدم وجود مشاكل مع إدراج هذه املواضيع »اجلديدة« يف أنشطة 
حركتنا. لقد واصل عدد كبري من رفاقنا النظر يف املشاكل البيئية مبا هي تناقض 
ضمن غريه من تناقضات الرأمسالية. مل يتصوروها مبا هي مشاكل مرتبطة ارتباطا 
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وثيقا بالنضاالت اليومية من أجل بقاء الطبقة العاملة على قيد احلياة، وضد ظروف 
احلياة والعمل غري االنسانية، وضد خطر احلرب. مل تشرع معظم فروعنا يف طرح 
املشاكل البيئية سوى بعد تصدرها عناوين الصحف على أثر نضاالت قوى أخرى. 
يستتبع ذلك أن النقاش وسط األممية كان بطيئا نسبيا. وبينما كان تيارات أخرى 
املاركسيون  السنني، ظل  منذ عشرات  واالشرتاكية  البيئة  مسألة  يناقشون  وأفراد 
الثوريون باألحرى صامتني. ومن الواضح على حنو متزايد أن على املاركسيني بذل 
جهد خاص من أجل تطبيق طريقتهم على املسائل املطروحة. ال ميكن االقتصار على 

أخذ بعض عناصر الفكر البيئي وطليها بقليل من اللون األمحر.
ال تسعى األممية الرابعة إىل املساهمة يف النقاشات الدائرة حول السياسة البيئية 
امللموسة وحسب، بل ترغب أيضا يف أن ختطو قدما خطوات سياسية وتنظيمية 
ضرورية يف النضاالت اجلماهريية. ألن الظروف احلالية لن ميكن تغيريها سوى من 

خالل نضال احلركة اجلماهريية.  
IX. برنامج العمل

املعادية  واحلركات  املبادرات  من  كبري  عدد  العامل  أحناء  اليوم يف مجيع  يوجد 
احلركات  وهذه  املبادرات  هذه  الرابعة  األممية  تدعم  وتدمريها.  الطبيعة  لنهب 
وتشارك فيها أحيانا على حنو نقدي، ألن املواقف العامة لبعض املدافعني عن البيئة 
غالبا ما تكون مبهمة. وتبني جتارب احلركة البيئية أن التعبئات واالحتجاجات 

اجلماهريية الواسعة فقط بإمكانها كسب الرأي العام وحتقيق انتصارات فعلية. 
أ( اقرتاحات

دعونا نستحضر هنا بعض املشاكل البيئية األساسية اليت يلزم حلها حتت طائلة 
زوال االنسانية. ال ميكن معاجلة هذه املسائل سوى على املستوى العاملي. فعلى هذا 
امليدان نسعى إىل تركيز قوانا – على سبيل املثال يف إطار محالت عابرة للحدود 

الوطنية-، وتقديم اقرتاحاتنا وإبراز الوسائل اليت من خالهلا ميكن حتقيقها.
ميكن تنظيم هذه التعبئات حول االقرتاحات التالية، واليت ال جيري االدعاء أنها 

تامة بأي وجه:
مطالب:

- قطيعة جذرية، يف بلدان »العامل الثالث«، مع النظام الزراعي االستغاللي لإلنتاج 
من أجل التصدير، نظام يشكل أصل اجلوع والبؤس؛ 

صحية  أزمات  ومسببة  للبيئة  املدمرة  الرأمسالية  الزراعية  الصناعة  مناهضة   -
خطرية )على سبيل املثال، »مرض جنون البقر«(؛ 

- اخلروج فورا من الدورة النووية؛
- مناهضة تدمري الغابات االستوائية وتدهور الغابات يف البلدان املصنعة؛

- رفض اعتبار البحار واألنهار والبحريات مبا هي مزبلة؛
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- رفض تطبيق حقوق املليكة الفكرية الرأمسالية على الكائنات احلية؛
- توقيف استخدام الكائنات املعدلة جينيا؛

- رفض االستيالء على املمتلكات العامة، مثل املاء؛  
- املطالبة حبماية التنوع البيولوجي وتوقيف تنامي تدمري األنواع احلية؛ 

بدائل:
- يف بلدان »العامل الثالث«، يلزم ارساء نظام انتاج زراعي يضمن يف املقام األول 

تلبية احلاجات األولية للسكان؛ 
- استعمال عقالني وخمطط للطاقة بوجه نهب موارد الطاقة غري املتجددة: تطوير 
موارد طاقية بديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية )16( 

... اخل؛
- تنظيم االستغالل الزراعي وفق معايري بيئية؛

- بوجه تطور وسائل النقل الفردية، جيب تطوير وسائل النقل العمومية والسكك 
احلديدية؛

- سياسة جذرية تهدف إىل تفادي النفايات وإىل إعادة تدويرها: منشآت التصفية 
وتطهري الصرف الصحي، اخل. كل ذلك ال يكفي وحده، وبالتالي يلزم عقد اتفاقية 

صناعية أساسية متنع التلوث مسبقا من املصدر.
كيف ميكن حتقيق هذه البدائل؟
جيب النضال من أجل ما يلي:

- اصالح زراعي عميق يف بلدان »العامل الثالث«؛
- الغاء كامل لديون البلدان املتخلفة؛

البيئية  واحلركية  العمالية  احلركة  صاغتها  اليت  البديلة  الطاقة  تطوير خطط   -
بتعاون مع العلماء التقدميني؛

- رفع سر املقاولة )الذي يسمح، على سبيل املثال، بإخفاء االنبعاثات السامة( 
وضرورة االحتفاظ بسجالت خاصة باملواد األولية واملنتجات املستعملة، ولزوم حرية 

االطالع على هذه السجالت؛
- انشاء »سلطة بيئية مضادة« بواسطة رقابة اجتماعية على االنتاج؛

- انتاج يستجيب ملعايري بيئية قائمة على مبدأ تلبية احلاجات، وليس على مبدأ 
األرباح أو على سلطة البريوقراطية؛

- جمتمع اشرتاكي حر ودميوقراطي وتعددي ومسريا ذاتيا، حيرتم البيئة.
ب( نقط التقاء بني الشأن البيئي والشأن االجتماعي

البيئية واألزمة االجتماعية.  تعمل آليات مماثلة إىل حد كبري على إذكاء األزمة 
استبدادا  األكثر  »األسواق«  وديكتاتورية  االقتصادية،  اللوبيات  كبار  مصاحل  إن 
الدولي  النقد  العاملية، وصندوق  التجارة  العاملي املتجسد يف منظمة  والنظام  دوما، 
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والبنك العاملي، وجمموعة الدول الصناعية الثمانية... اخل، تساهم يف استنزاف 
البشر والطبيعة. تأثر عوامل مشرتكة يف األزمتني البيئية واالجتماعية احلالتني، 
»الليربالية  قبضة  تدمري  مشرتكة: جيب  عالجات  تقديم  وجيب  بل  وميكن، 
االقتصادية« لوضع احلاجات االنسانية واالكراهات البيئية يف مركز اخليارات. 
ومن هنا هذه الوحدة النضالية القائمة بني الشأن البيئي والشأن السياسي، وهذه 

امليادين املباشرة لنقط االلتقاء.
1.الدفاع عن الخدمات العامة

يوضح مثال وسائل النقل إىل أي مدى يلزم منطق خدمة عامة لتلبية الضرورات 
االجتماعية والبيئية على حنو متماسك. يفرض املنطق الليربالي يف أوروبا تقليص 
نسبة شبكة السكك احلديدية لتعزيز أشكال وخطوط »مرحبة«، وبذلك جيري 
تشجيع تنامي جتسيد فكرة »الكل سائق«. إن املتطلبات االجتماعية )وسائل نقل 
عامة رخيصة، وشبكة كاملة لضمان الوصول إىل أي منطقة، ومعايري مقبولة من 
النقل  )تقليص أمناط وسائل  البيئية  املتطلبات  والعمل(، وكذلك  حيث األجور 
األكثر تلويثا، واألكثر تدمريا جسديا، واألكثر تكلفة طاقيا(، تستلزم تطور وسائل 
بالنسبة جملاالت  الشيء  ونفس  العمومية.  اخلدمة  منطق  إطار  يف  العام  النقل 

أخرى عديدة. 
لكن هذا الوضع االعتباري ال ينهي النقاش الدائر حول تنظيم اخلدمات العمومية 
حاليا. والواقع أن احتكارات الدولة قادرة على بلورة سياستها تبعا ألهداف غري 
دميوقراطية )يف جمال الطاقة، على سبيل املثال، ارتباطات بني النفط والتدخل 
االمربيالي يف افريقيا، أو عالقات بني النووي املدني والعسكري(، ووفق أمناط 
املردودية على غرار  انتاجية رأمسالية بدقة، وعلى ضوء معايري  تدبري ومناذج 

مثيلتها يف االحتكارات اخلاصة. 
2.النضال من أجل الماء وضد التلوث  

لقد أصبحنا أكثر فأكثر وعيا بتكلفة التلوث البشرية )احلاق أضرار بالصحة، 
وارتفاع األسعار... اخل( والطبيعية )احلاق أضرار بالتنوع البيولوجي(، وكذلك ما 
تضطلع به مصاحل اقتصادية عديدة قائمة من دور يف تفاقمه. إن انتشار استعمال 
السيارة، وتلوث اهلواء، وتنامي املشاكل الصحية يف املناطق احلضرية. وهيمنة 
الصناعة الزراعية وتلوث وحشي للمياه، أو تلوث املياه اجلوفية على حنو من 
الصعب معاجلته. وهيمنة اللوبي النووي وتراكم النفايات املشعة لفرتات طويلة 
جدا، يف فرنسا وغريها من البلدان. هيمنة املصاحل الكربى اخلاصة وارتفاع ال 
يف  هائل  ونقص  الشمال،  بلدان  يف  للشرب  الصاحل  املاء  لسعر  اجتماعيا  يطاق 
هذه  كل  يف  اجلنوب...،  بلدان  يف  للشرب  الصاحل  املاء  على  احلصول  فرص 
ضد  بديل  منطق  فرض  االجتماعي  والنضال  البيئي  النضال  يتطلب  اجملاالت 
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منطق اجملموعات االقتصادية السائدة.
الشمال  بلدان  يف  مجاهريية،  اجتماعية  نضاالت  موضوع  املاء  مسألة  باتت 
ضد  بالنضال  أيضا  األمر  يتعلق  )بوليفيا(.  اجلنوب  بلدان  يف  وكما  )اسبانيا( 
أشكال اخلصخصة، وضد التلوث الناجم عن ممارسات صناعية وزراعية صناعية 
رأمسالية. إنها مسألة رئيسية للحركة املناضلة من أجل عوملة بديلة، اليت وضعت 
بالفعل النضال من أجل املاء يف جدول أعمال منتديات حملية وعاملية. وتساهم 
خطورة مشاكل التلوث والصحة العمومية يف تطوير الوعي. أصبح من الصعب تقديم 
الرهانات املسماة بيئية مبا هي مسائل هامشية، وبعيدة عن املسائل االجتماعية، 
ومبا هي اهتمامات خنبوية، وترفا بالنسبة للربجوازية الصغرية. ويف أوروبا، متثل 
أزمة »مرض جنون البقر« على األرجح نقطة انعطاف كربى، على غرار تشرينوبيل 
بالنسبة للطاقة النووية: لقد بينت حدة اخلطر القائم أصال يف منط االنتاج الذي 

جسدته الصناعة الزراعية.
يلزم أيضا النضال بال هوادة ضد احللول الوهمية مثل أسواق حقوق التلوث اليت 
تسعى بلدان الشمال إىل فرضها يف العامل. ال جيب املساومة بالتلوث، لكن يلزم 

القضاء عليه. 
3.دفاعا عن الشغل

املزيد.  وهناك  عديدة،  قطاعات  يف  شغل  مناصب  البيئة  محاية  سياسة  تضم 
وتعمل أيضا أشكال منطق اقتصادي سائدة، ومفرطة يف استغالل الطبيعة، على 
خلق البطالة.  هذا هو احلال جبالء بالنسبة للصناعة الزراعية اليت تسبب تصحر 
القرى من وجهة نظر اجملاالت )تقليص كبري يف اختالف املشاهد الطبيعية ويف 
التنوع البيولوجي( ومن ناحية البشر )نقص حاد يف مناصب الشغل وتنامي اهلجرة 
تسرحيات  تشهد  اليت  السيارات،  صناعة  يف  احلال  هو  أيضا  وهذا  القروية(. 
كثيفة، ويف نفس الوقت ترفع من قدرتها على االنتاج، وتفرض دكتاتوريها على 
أمناط وسائل النقل وتهيئة املناطق أو التنمية البشرية. إن أشكال منطق اجتماعي 
اقتصادي بديلة تسمح بتحديد منط انتاج أقل نهبا جتاه الطبيعة أو منط احلياة، 

وكذلك أكثر غناء مبناصب الشغل.
بوجه خاص، من املهم صياغة برنامج بيئي يف ارتباط مع احلركة النقابية، حول 

مواضيع مثل ما يلي:  
أ( العالقة بني صحة العمال والبيئة: تلحق املنتجات السامة الضرر بالعمال وأيضا 

بالطبيعة؛
ب( ضرورة رقابة عمالية على االنتاج، لفرض تقنيات غري محُلَوَِّثة؛

ج( تكييف الصناعة ووسائل النقل والزراعة مع البيئة واعتماده مبثابة سياسة 
ختلق مناصب شغل. ال يتعلق األمر بضمان مناصب العمل احلالية – احملطات 
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النووية، ومصانع األسلحة-ولكن بتأمني شغل ودخل للجميع، مهما كانت اعادة 
اهليكلة الضرورية لإلنتاج. 

4.النضال من أجل األرض
يتعلق األمر بأداة من األدوات األكثر أساسية اللتقاء احلركات االجتماعية والبيئية 
على مستوى العامل، وليس من قبيل الصدفة إذا كانت احلركات الزراعية األكثر 
جتذرا من وجهة النظر االجتماعية، هي اليت متتلك أيضا الوعي البيئي األكثر 
املعدلة  املحُلَوَِّثة، مع كائناتها  الزراعية  الصناعة  بالنضال ضد  األمر  يتعلق  تقدما. 
جينيا وأمسدتها ومبيداتها اليت تسمم البيئة، من خالل رفض الزراعة الرأمسالية 
املدمرة للرتبة والغابات. ويف بلدان اجلنوب، ال ميكن فصل هذا النضال عن كفاح 
مالكي  قبل  من  العقارية  امللكية  احتكار  وضد  زراعي جذري،  اصالح  أجل  من 
االستغالليات الزراعية الكربى، ومن أجل اعادة توزيع األرض. لكن النضال من 
أجل زراعة بديلة، تراعي البيئة، وقائمة على العمل الزراعي، وعلى التعاونيات 
واجملموعات القروية، أو على مجاعات السكان األصليني، يشكل حتديا عامليا، 
يهم أيضا بلدان »العامل الثالث« واحلواضر الغربية. إن إحدى احلركات الناشطة 
األهم يف هذه املعركة من أجل األرض تتمثل يف »فيا كامبيسينا«، وهي شبكة عاملية 
لليسار الزراعي، تضم حركات تكتسي أهمية بالغة مثل حركة العمال الزراعيني 
معدومي األرض MST يف الربازيل، أو الكونفدرالية الزراعية يف فرنسا. حتمل 
هذه احلركات االجتماعية تصورا عن االنتاج الزراعي، يسعى لتلبية احلاجات 
االجتماعية للسكان، بدل تلك اليت يلبيها السوق الرأمسالي العاملي، ويهدف إىل 

احرتام حقوق الشعوب يف إطعام أنفسهم بأنفسهم.
5.الغاء نظام الديون

املالية يف بلدان  القوى  »التنمية من خالل االستدانة«، واليت حفزتها أصال  إن 
الشمال، أفضت إىل نظام متحكم بالسياسة االقتصادية يف البلدان املدينة )بوجه 
خاص يف بلدان اجلنوب(، وتعزيز سلطات صندوق النقد الدولي والبنك العاملي )مبا 
يف ذلك ببلدان الشمال(. إن امالءات خدمة الدين وما تقره منظمة التجارة العاملية 
من قوانني فائقة الليربالية، هلا عواقب وخيمة على اجملتمعات البشرية )تدمري 
أنظمة احلماية االجتماعية، والزراعات املعيشية...(، وكذلك على الطبيعة )تدمري 
األساسية  اآلليات  لذلك جيب حماربة  التصدير...(.  أجل  من  الطبيعية  املوارد 

لنظام اهليمنة هذا من وجهة نظر اجتماعية وبيئية على حد سواء. 
تعزز القوانني التجارية اليت اعتمدتها االتفاقية العامة للتعرفة اجلمركية والتجارية 
)الغات GATT(، ثم منظمة التجارة العاملية فيما بعد، سيطرة كربى املقاوالت 
لبلدان الشمال. وبفرض فتح األسواق احمللية بوجه  املنتمية  متعددة اجلنسيات 
التوازنات  وتنسف  الغذائية(،  ذلك  يف  )مبا  التبعية  أشكال  تقوي  منتوجاتها، 
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األزمة  تفاقم  وبالتالي  الدولية،  التجارية  التبادالت  نسبة  من  وتزيد  االجتماعية 
الطاقية والبيئية.

6. المدى البعيد والديموقراطية 
تستلزم املسألة البيئية النظر يف ما يتضمنه السوق من اكراهات على املدى البعيد 
القصرية  الفرتة  هذه  عن  للغاية  لفرتات خمتلفة  تنتمي  طبيعية  وتائر  ومن  جدا، 
بالضرورة. وتتطلب حاجات اجتماعية عديدة )تعليم وصحة، اخل( وقتا أطول من 
فرتة »السوق امللك« -لتلبيتها بشكل صحيح، وهذا مربر من بني املربرات الرئيسية 
لوجود اخلدمة العامة باملعنى احلقيقي. وتزامنا مع ذلك، تفرض االكراهات البيئية 
واحلاجات االجتماعية على سياستنا البديلة ادراج هذه الفرتات الطويلة والطويلة 
جدا واملتوقفة على التضامن بني األجيال. إن البيئة، بعد الدفاع عن احلاجات 
االجتماعية، تعطي مشروعية جديدة ملفهوم التخطيط، إذ من يأخذ بعني االعتبار 
املدى الطويل إن مل يكن التخطيط؟ لكن البيئة ساهمت أيضا يف نقد عميق للتجارب 

البريوقراطية اليت حدثت يف البلدان الشرقية. 
والشأن  الدميوقراطي  والشأن  البيئي  الشأن  بني  الضروري  االلتقاء  هذا  هل 
االجتماعي ممكن؟ أجل، ألن األزمتني احلاليتني البيئية واالجتماعية هلما أصل 
مشرتك، يف الرأمسالية على وجه التحديد، ألسباب مشرتكة حلول مشرتكة. إن 
احلركة املعادية للرأمسالية أبعد ما تكون »سلبية« من حيث اجلوهر، إذ تسمح 
هنا بفهم ميدان التقاء النضاالت البيئية واالجتماعية. وتساعد أيضا على حتديد 
بدائل مشرتكة اجيابية وتضامنية. وتنري األسباب واحللول يف نفس الوقت. لكن، 
مهددة  فإنها  الرأمسالية،  نقد  ادراج  ترفض  السياسية  البيئية  كانت احلركة  إذا 
باالنهيار، وفقدان كل جتذر واالنطواء على اقرتاحات خنبوية، ويف آخر املطاف 
تصبح معادية للدميوقراطية وقائمة على انعدام املساواة اجتماعيا، وعاجزة وجائرة 

يف نفس الوقت.
يتعلق األمر جيدا بعالقة، وليس مبجرد مماثلة البيئية مع أهميتها االجتماعية. 
ويف الواقع يكتسي الفكر البيئي أهمية كربى غري قائمة على هذا النحو يف الفكر 
هذا  إن  الطبيعة.  وبني  البشرية  اجملتمعات  بني  العالقات  حتليل  االجتماعي: 
التحليل يشكل مساهمة الفكر البيئي األصيلة، وجماله اخلاص. لذلك دعونا نقول 
أنه ينبغي عدم »تقييد« املسألة البيئية يف امليدان االجتماعي وحده، وعدم جتاهل 

التناحرات االجتماعية باسم الرهانات البيئية الكونية.
----

صادق املؤمتر العاملي اخلامس عشر لألممية الرابعة على هذا املقرر، يف شباط/فرباير 
عام 2003، كما يلي: صوتت نسبة %97.92 من املندوبني لصاحله، مقابل 

نسبة %1.04 منهم ضده، وامتناع نسبة %1.04 منهم عن التصويت.  
----
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مالحظة: هذه الشروحات من وضع املرتجم 
الوقود  ويستخرج  األحفورية.  الطاقة  إلنتاج  استعماله  يتم  وقود  هو  األحفوري  الوقود   )1(
الطبيعي،  الغاز  األسود،  النفطي  الفحم  احلجري،  كالفحم  األحفورية  املواد  من  األحفوري 

ومن البرتول.
)2( اهلالوجينات هي عناصر أو مواد تشكل امللح باحتادها املباشر مع معدن. اهلالوجينات 

هي: الفلور، الكلور، الربوم، اليود. 
)3( الرذاذ أو البخاخ هو وسيلة من أجل تشكيل ضباب من وسط سائل. غالباً ما تتم العملية 
من أسطوانة معدنية تكون حاوية على املادة املراد خبها باإلضافة إىل وجود مادة دافعة من 

غاز، يقوم بنشر املادة السائلة على شكل ضباب معلق يف اهلواء. 
)4( هو اجملال الذي توجد به احلياة ويشمل: مجيع الكائنات احلية وأجزاء من القشرة 

األرضية والطبقات السفلى من الغالف اهلوائي وأعماق البحار )الغالف املائي( ... 
)5( سلع ال يتم تدمريها عند استخدامها وعادة ما تستعمل على مدى طويل مثل التجهيزات 

املنزلية ومثل السيارات... 
)6( حضانة: مدة الزمنية بني التعرض ألحد الكائنات املسببة للمرض، مادة كيميائية أو 
إشعاع، وبني أول ظهور ألعراض وعالمات املرض. قد تكون هذه الفرتة قصرية بقدر دقائق أو 

لفرتة طويلة جدا قد تبلغ ثالثني سنة. 
)7( الغابات املعتدلة هي غابات تتكون من أشجار ذات أوراق عريضة ومتساقطة يف فصل 
اخلريف. ومدى درجات احلرارة هلذه الغابات هي 30- درجة مئوية إىل 30 درجة مئوية، 
آسيا  من  وأجزاء  أوروبا  ومعظم  أمريكا  وشرقي  كندا  معظم جنوبي  املعتدلة  الغابات  وتغطي 

وأسرتاليا، وتتميز هذه املناطق بالشتاء البارد والصيف احلار.
)8( كارثة بوبال أو كارثة يونيون كاربايد، حدثت يف مدينة بوبال يف اهلند عندما حصل 
انفجار يف مصنع املبيدات لشركة يونيون كاربايد يف منتصف ليلة 3 ديسمرب 1984 مما أدى 
إىل انطالق غاز ميثيل إيزوسيانات وتعرض أكثر من نصف مليون نسمة هلذا لغاز وملرّكبات 
كيميائية آخرى. بلغت حصيلة الوفيات الفورية الرمسية 2259 شخصًا، وأكدت حكومة 
والية ماديا براديش الحقاً حصول 3787 وفاة نتيجة انطالق الغاز. تشري تقديرات أخرى إىل 
موت مثانية إىل عشرة آالف خالل األيام الثالثة األوىل، وحوالي 25 ألف ماتوا يف السنوات 
الالحقة من أمراض متعلقة بالتعرض للغاز السام. يحُقّدر عدد املتضررين اإلمجالي بني 150 

و600 ألف. ]وكيبديا[.
)9( كارثة نووية، وقعت سنة 1986 وكان سببها انفجار مفاعل نووي يف مدينة تشرنوبل، 
وأوقعت عشرات القتلى ومئات آالف املصابني، ومل تعلن عنها السلطات السوفياتية إال بعد 

حنو ثالثة أسابيع.
)10( بلدة سكنية: يعمل أغلبية سكانها يف مدن جماورة يسافرون هلا عادة بشكل يومي.

)11( الرتوست: احتاد احتكاري بني عدد من الشركات للحد من املنافسة. 
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 )12( اجلينوم البشري أو اجملني البشري هو جمموعة كاملة من املعلومات الوراثية لإلنسان 
  )ADN( املوجودة يف تسلسل للحمض الرييب النووي منزوع األكسجني

البلدان املصنعة  املعامالت اليت تشرتي من خالهلا  التلوث مجيع  )13( تشمل أسوا حقوق 
الغنية  الدول  على  املرتاكمة  الديون  هي  الكاربون:  وديون  أخرى.  بلدان  من  الكاربون  ديون 
اهلواء  تلويث  يف  املباشرة  مسؤوليتاها  بسبب  الفقرية  الدولة  اجتاه شعوب  الكربى  والشركات 
بسبب انبعاثات الغازات من مصانعها، مع يرتتب ذلك من تدهور لطبقة األزون، وزيادة ظاهرة 

االحتباس احلراري.
-3البلدان  املتبقرطة.  العمالية  -2البلدان  املستعمرة.  وشبه  املستعمرة  -1البلدان   )14(

اإلمربيالية.
)16( تشري الكتلة احليوية يف صناعة الطاقة إىل املواد احليوية احلية واليت كانت حية إىل 
وقت قريب، واليت ميكن استخدامها كوقود، أو يف اإلنتاج الصناعي. أغلب الكتلة احليوية هي 

مواد نباتية تستخدم كوقود حيوي. ]وكيبديا[ 
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مقرر: تغير المناخ ومهامنا
اعتمد القرار باإلجماع )مع امتناع ثالثة( خالل المؤتمر السادس عشر )16( لألممية الرابعة 

تحت عنوان »الرأسمالية وتغير المناخ ومهامنا«.  
1. ترجح املناخ اجلاري ليس نتاج النشاط البشري بشكل عام بل بفعل النموذج 
اإلنتاجوي productiviste الذي طورته الرأمسالية ويتم تقليده من قبل أنظمة 
أخرى كانت تدعي كونها بديال عنها. ويف مواجهة خطر وقوع كارثة اجتماعية 
وبيئية غري مسبوقة وال رجعة فيها على نطاق إنساني وزمين، فإن النظام، غري 
القادر على وضع منطقه األساسي يف الرتاكم موضع نقاش وتساؤل، يندفع بشكل 

متوهر وخطري يف حبث تكنولوجي ال نهاية له.
بفعل  البشري بشكل عام ولكن أساسا  النشاط  نتاج  املناخ اجلاري ليس  ترجح 
حقيقة أن النظام الرأمسالي، احملكوم بالسعي للربح والربح الفائض على املدى 
العمل،  قوة  استغالل  على  فقط  ليس  تطوره،  بناء  يف  ويستمر  بنى  قد  القصري، 
ولكن أيضا على نهب املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك احتياطيات الوقود األحفوري 

احملدودة وغري املتجددة وخبسة الثمن.  
استبعاد  20، مت  ال  القرن  وأوائل   19 ال  القرن  من  األخرية  العقود  )أوال( يف 
مقرتحات متماسكة ألنظمة الطاقة البديلة القائمة على استخدام الطاقة الشمسية 
الفحم  الرأمسالية، أو مت نسفها بضغط شركات صناعة  بسبب قوانني املردودية 

الكربى. 
االحتكارات  أجهضت  الفائضة،  أرباحها  وإلدامة   ،1945 عام  بعد  )ثانيا( 
النفطية والقطاعات املعتمدة على النفط العديد من البدائل التقنية، وفرضت أمناط 
نقل واستهالك وتهيئة األراضي اليت متليها فقط الرغبة يف بيع كمية متزايدة من 
البضائع، خاصة السيارات وغريها من السلع االستهالكية الفردية اجلماهريية. 

)ثالثا( خالل ال 40 سنة املنصرمة، وعلى الرغم من ظهور حزمة من األدلة أكثر 
إقناعا، جتاهلت احلكومات ووسائل اإلعالم الربجوازية حتذيرات العلماء. لقد 
قامت هذه األخرية على العكس بنقل محالت تضليل مجاعات الضغط الرأمسالية، 
بينما يف نفس الوقت، تقوم العوملة النيوليربالية لإلنتاج والتجارة باستثارة انبعاثات 

الغازات املسببة لالحتباس احلراري. 
)رابعا( يف أوائل القرن ال 21، مت توثيق أسباب ارتفاع درجة حرارة األرض 
بإتقان، فاخلطر معروف ومعرتف به من قبل مجيع احلكومات، واحللول التقنية 
موجودة، وخطورة الوضع تزداد مع كل تقرير جديد من اخلرباء. يتوقع هؤالء 
أن الزيادة يف متوسط درجة احلرارة دون سياسة استباقية ميكن أن تتجاوز + 6 
درجات مئوية حبلول عام 2100، مقارنة مع القرن ال18. يف حني أن زيادة 
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قدرها + 3.25 درجة مئوية )مقارنة بالفرتة ما قبل الصناعية(، هي زيادة تقارب 
متوسط توقعات فريق اخلرباء احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ)GIEC(، ووفقا 
لبعض التقديرات، فالفيضانات الساحلية ستوقع ما بني 100 و150 مليون ضحية 
حبلول 2050، وستسقط اجملاعات ما يناهز 600 مليون ضحية واملالريا 300 
لكن  اإلضافيني.  الناس  من  مليار   3.5 يطال  قد  املياه  نقص  أن  مليون، يف حني 
الرأمسالية تواصل رغم ذلك استخدام الوقود األحفوري بشكل أساسي، مبا يف ذلك 
واالحتياطيات  النفطية(  والصخور  والرمال  الثقيلة  )الزيوت  التقليدية  غري  املوارد 
الضخمة من الفحم الرخيص. وألن منطق الرتاكم الرأمسالي يشكل أساسه، مضى 
هذا النظام يف تقدم إنتاجوي مفرط باتباع تقنيات خطرية: تطوير الطاقة النووية، 
والتالعب اجليين لزيادة انتاج الوقود احليوي الضار، و«الفحم النظيف« مع التقاط/

احتباس مليارات األطنان من ]ثنائي أكسيد الكربون[ CO2 يف الطبقات اجليولوجية 
العميقة. فبالنسبة لرأس املال، تعد مصادر الطاقة املتجددة جمرد حقل جديد لرتاكم 
وتأتي  للغاية،  مدمرة  أشكاال  يأخذ  أن  استعماهلا ميكن  أن  يفسر  ما  وهو  القيمة، 

لتنضاف إىل التزود بالوقود األحفوري، ال لتكون بديال عنه. 
احلد الوحيد لرأس املال هو رأس املال نفسه )ماركس(. السباق املسعور هلذا النظام 
الذي يراكم الثروة وينشر فرط االستهالك يف قطب، والفقر والندرة يف آخر، يهدد 
بتعجيل كارثة بشرية وبيئية ال رجعة فيها على مر األزمنة التارخيية، مع احلاق 
أضرار بالنظم اإليكولوجية، ال ميكن إصالحها، السيما التنوع )الطبيعي( اإلحيائي. 
يف حني أن عتبة اخلطر، اليت كانت أقل بكثري من + 2 درجة مئوية مقارنة مع ما 
قبل العصر الصناعي، قد مت بالفعل جتاوزها يف العديد من املناطق )الدول اجلزر، 
وبلدان األنديز ومناطق القطب الشمالي واملناطق شبه القاحلة...(. إن اخلطط املعتمدة 
أو اليت هي حمط نقاش بني القوى االمربيالية تعلن ارتفاع احلرارة بدرجات مئوية 
ترتاوح بني + 3,2 و + 4,9، أي ما يعادل ارتفاعا يف مستوى البحار ما بني 60 
سم و2.9 مرت عند التوازن )ناهيك عن تفكك القمم اجلليدية(. إن هذا التدهور ال 
يعين فقط أن األهداف اإلمنائية لأللفية، واليت هي غري كافية، لن تتحقق، ولكن 
أيضا أن مئات املاليني من البشر معرضون لتدهور خطري يف ظروف معيشتهم. واألفقر 
الساحلية،  الفيضانات  بسبب خماطر  والسيما  وجودهم،  يف  حتى  مهددون  منهم 
والضغط على موارد املياه العذبة، واخنفاض اإلنتاجية الزراعية املتوقع يف املناطق 

االستوائية. 
2. لن حيدث استقرار املناخ بشكل عفوي نتيجة لنضوب املوارد األحفورية. تكفي 
هذه األخرية بوضوح لتسبب تغري املناخ. يتطلب استقرار املناخ يف مستوى أقل خطورة 
الوقت  املادي. ويف  اإلنتاج  وبالتالي يف  الطاقة،  ممكن اخنفاضا حادا يف استهالك 
نفسه، هناك حاجة إىل الطاقة، وموارد أخرى لضمان احلق يف التنمية لثالثة مليارات 

44



من البشر الذين يعيشون يف ظروف ال تليق بإنسانيتهم، والذين هم أول ضحايا 
ظاهرة االحتباس احلراري. إن النظام الرأمسالي غري قادر على مواجهة هذين 
التحديني على حنو منفصل.  واالضطالع بهما، يف نفس الوقت، فاألمر بالنسبة 
له يعادل حل مسألة تربيع الدائرة )تربيع الدائرة مسألة معقدة طرحت من قبل 
علماء الرياضيات اإلغريق، وتطرح املسألة حتدي إنشاء مربع له مساحة مساوية 
ملساحة دائرة معطاة باستخدام عدد منته من إنشاءات الربكار واملسطرة.(. فال 
لتنفيذ  التكلفة،  النظر عن  للرأمسالية، بغض  غنى عن تدابري جذرية مناهضة 
خطة انتقالية عاملية حنو نظام طاقي اقتصادي وفعال، يقوم حصرا على مصادر 

الطاقة املتجددة، القادرة على تلبية االحتياجات األساسية للبشرية. 
فإن   ،)GIEC( املناخ  بتغري  املعين  الدولي  احلكومي  اخلرباء  لفريق  ووفقا 
االنبعاثات  تبلغ  أن  يتطلب  املمكن  خطورة  األقل  املستوى  يف  املناخ  استقرار 
العاملية للغازات املسببة لالحتباس احلراري أوجها قبل حلول عام 2015 وأن 
تنخفض بنسبة 50 إىل ٪85 حبلول عام 2050 مقارنة بعام 2000. وباسم 
مبدأ احلذر، جيب باألقل اعتماد األكثر جذرية من هذه األهداف. يف الواقع، ال 
تشمل النماذج املناخية، أو تضم بشكل ناقص جدا، الظواهر املعروفة باسم »غري 
اخلطية«، خصوصا تفكك القمم اجلليدية يف القطب الشمالي والقطب اجلنوبي 
وإطالق غاز امليثان من األراضي املتجمدة بشكل دائم )األراضي الدائمة التجمد 
تحَُسّرع  أن  املرجح  من  بالفعل،  امللموسة  الظواهر،  هذه  لكن   .)pergélisol

حبدة ترجح املناخ وتزيد كثريا من آثاره السلبية يف العقود املقبلة.  
إضافة هلذه القيود املادية، هناك أخرى اجتماعية وسياسية وتقنية: 

)أوال( أخذا باالعتبار املسؤوليات التارخيية املتباينة للبلدان االمربيالية والبلدان 
على  أن  املناخ  بتغري  املعين  الدولي  احلكومي  اخلرباء  فريق  يقدر  اخلاضعة، 
الدول االمربيالية احلد من انبعاثاتها بنسبة 25 إىل ٪40 حبلول عام 2020، 
يف حني   ،1990 بعام  مقارنة   ،2050 عام  ٪95 حبلول  إىل   80 وبنسبة 
على منحنى انبعاثات البلدان األخرى أن ينخفض بنسبة 15 إىل ٪30 مقارنة 
مع توقعات عام 2020، يف مجيع املناطق يف عام 2050 ويف معظم املناطق 
)باستثناء أفريقيا(. وهنا أيضا، جيب اعتماد األهداف األكثر جذرية كحد أدنى، 

وذلك لألسباب املشار إليها أعاله. 
من  فحصة  احلراري،  االحتباس  ظاهرة  يف  احلامسة  للمسؤولية  ونظرا  )ثانيا( 
هذه األهداف تتعلق بالدول املتقدمة اليت جيب أن تتحقق بها باستخدام تدابري 
ميكن  ال  الدفيئة.  الغازات  من  انبعاثاتها  من  أن ختفض  يعين  وهذا  وطنية، 
 - االستثمارات  من  التلوث  حقوق  شراء  طريق  عن  التخفيضات  هذه  استبدال 
املفرتض أنها »نظيفة«- يف البلدان النامية أو البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، 
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أو عن طريق زراعة األشجار )اليت ال تقدم حال هيكليا(، أو محاية الرتبة أو 
الغابات القائمة. إن محاية الرتبة والغابات، اجراء ضروري حبد ذاته، وبالتالي 
املزعومة  اآلليات  أثبتت  وقد  التلوث.  مبواصلة  للملوثني  يسمح  أن  جيب  ال 
للتعويض، وسوق تداول ]حقوق[ االنبعاثات اليت أقرها بروتوكول كيوتو، )يلح 
هدف هذه االتفاقيات على خفض االنبعاثات بنسبة ٪5.2 خالل 2008-
2012.(، أن هذه االتفاقيات غري فعالة متاما من الناحية البيئية، وغري كافية 

باملرة حتى لتحقيق اهلدف املعلن.  
البلدان  على  جيب  البيئية،  ديونها  وتعويض  املناخية  العدالة  باسم  )ثالثا( 
هلا  تسمح  اليت  والتكنلوجيا  املعارف  التابعة  البلدان  إىل  تنقل  أن  االمربيالية 
عليها  ويتوجب  املناخ.  املادية الستقرار  االكراهات  احرتام  مع  نفسها  بتطوير 
التغريات  تفاديه من  الذي ال ميكن  التكيف مع اجلزء  أيضا متويل إجراءات 
املناخية، والذي يشكل السكان الفقراء يف البلدان الفقرية، بوجه خاص النساء، 

ضحاياه الرئيسني. 
)رابعا( من وجهة نظر تقنية، فإن مصادر الطاقة املتجددة كافية جدا لتلبية 
االحتياجات املستقبلية للبشرية. ومع ذلك، بسبب ضرورة تغيري نظام الطاقة، 
املقبلة ختفيضا كبريا يف   40 ال  السنوات  االنتقالية يف  العملية  يشرتط جناح 
استهالك الطاقة )٪50 وأكثر يف البلدان املتقدمة(. وهذا بدوره يعين حدوث 
وجوب  هي:  األساسية  املشكلة  فإن  لذلك  املادي،  اإلنتاج  يف  كبري  اخنفاض 
للثالثة  املشروعة  املطالب  تلبية  الوقت  نفس  ويف  عموما،  االنتاج  من  التقليل 

ماليري من البشر الذين ال تلبى للعديد منهم االحتياجات األساسية.
إنه وهم كلي، االعتقاد بأن حزمة الشروط هذه ميكن أن حترتم بإعطاء الكربون 
سعرا يتضمن تكلفة األضرار النامجة عن تغري املناخ. إن القيمة هي مؤشر كمي 
حمض يعرب عن كمية العمل البشري اجملرد املبذول يف وقت حمدد من تطور 
رأس املال: وهي من خالل تعريفها غري قادرة على األخذ يف االعتبار الثروات 
بني  الفرق  وإقامة  القادمة،  األجيال  احتياجات  باحلسبان  واألخذ  الطبيعية، 
العديد  ودمج  اإلنسان،  نظر  النافعة من وجهة  النافعة وغري  امللموسة  األعمال 
يف  بالفعل  ينعكس  العجز  هذا  املناخ.  الستقرار  والنوعية  الكمية  املعايري  من 
املمارسة ألن االحتكارات الرأمسالية تلقي بكل وزنها، وبنجاح، ملنع أن تلقى 
على كاهلها كلفة االحرتار، حبيث حتدد يف نهاية املطاف إيقاعات وأشكال 
من شأن فرض سعر  اجتماعيا،  وأخريا،  تبعا ملصاحلها.  املنتهجة،  السياسة 
عاملي للكربون أن يلقي عبء تسديد فاتورة االحرتار على كاهل العمال والفقراء، 
أيضا داخل  ولكن  الشمال واجلنوب،  التفاوتات بني  تعميق  نفسه  الوقت  ويف 

جمتمعات الشمال واجلنوب. 
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الرأمسال غري قادر على حل املشكلة الرئيسية ألنه غري مؤهل هيكليا للحد من 
اإلنتاج املادي الشامل، ويف نفس الوقت االنتاج أكثر لالحتياجات غري املرحبة. 
الدميقراطي  التخطيط  وتبين  البشرية  التنمية  يف  املشروع  احلق  بني  اجلمع  إن 
والعقالني لربنامج عاملي انتقالي إىل نظام طاقي اقتصادي وفعال يقوم حصرا على 
مصادر الطاقة املتجددة- بغض النظر عن التكلفة- ممكن فقط باللجوء إىل تدابري 
جذرية مناهضة للرأمسالية. وتشمل هذه التدابري خباصة مصادرة قطاعات الطاقة 
مع  العمل(  من  يوم  العمل )حنو نصف  كبريا يف ساعات  والقروض؛ وختفيضا 
تقليص وتائره دون فقدان األجور ومع توظيف تعويضي، وفرض ضرائب كبرية 
على األرباح الرأمسالية، وإجراء أكرب عملية ممكنة إلعادة ترحيل االنتاج، مبا 
يف ذلك الزراعة، عرب دعم زراعة الفالحني، والقيام مببادرات عمومية يف جمال 
اإلسكان والنقل الالزمة لتغيري أمناط االستهالك؛ وإنشاء صندوق عاملي للتكيف 
بتمويل من أرباح االحتكارات؛ وإعادة التمويل العام للبحث، وإنهاء خضوعه 
للصناعة، والنقل اجملاني للتكنولوجيات النظيفة إىل بلدان اجلنوب؛ فضال عن 
أجهزة املشاركة الدميقراطية والرقابية من قبل السكان واجلماعات احمللية، يف 

مستوياتها املختلفة. 
3. ترجح املناخ، إرث مسموم ملائيت سنة من التطور الرأمسالي القائم على الوقود 
األحفوري، يركز أزمة حضارة ترجع إىل حقيقة أن احتماالت الدمار االجتماعي 
االحتياجات  حتديد  على  قدرته  فصاعدا  اآلن  من  تفوق  النظام  هلذا  والبيئي 
اإلنسانية واالستجابة هلا. اجلمع بني أزمات اقتصادية ومناخية وغذائية يف إطار 
قانون السكان الرأمسالي حيمل يف طياته خطر حدوث كارثة إنسانية كربى، بل 

الغوص يف اهلمجية. 
يشكل ترجح املناخ، هذا اإلرث املسموم ملائيت سنة من التطور الرأمسالي، أوضح 
مظهر من مظاهر األزمة العاملية لنظام يفوق اآلن احتمال تدمريه االجتماعي والبيئي 
قدرته على حتديد االحتياجات البشرية وتلبيتها. أصبح منو القوى املنتجة منوا 
للقوى املدمرة، وليس فقط ألن عددا متزايدا من تكنلوجيات مدمرة اجتماعيا وبيئيا 
جيري استخدامه، ولكن أيضا، عموما، ألن املنطق الرأمسالي، بتدمريه للمناخ، 
يقود البشرية حنو جمموعة من املشاكل احلادة. يقتضي منط اإلنتاج الرأمسالي 
صناعي«.  احتياطي  »جيش  لـ  الدائمة  احلاجة  عن  يعرب  خاصا  سكانيا  قانونا 
املتأخرة،  للرأمسالية  التارخيي  االستنفاذ  سياق  ويف  القانون،  هذا  ومبوجب 
مبطن  بتهديد  والغذائية حيبل  واملناخية  االقتصادية  األزمات  بني  اجلمع  فإن 
ملوجة من »التدمري اخلالق« )شومبيرت( ذات حجم غري مسبوق، ال تنطوي فقط 
على القضاء اهلائل على القوى املنتجة املادية والثروات الطبيعية اليت ال ميكن 
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تعويضها، ولكن تشكل أيضا خطرا كبريا ودمارا ماديا ملئات املاليني من البشر. 
الكبري  املال  بالفعل جار من خالل تقارب أقسام رأس  املنطق اجلهنمي هو  هذا 
املستثمرة يف جمال الصناعة الغذائية الكربى والطاقة والسيارات والبرتوكيماويات، 
واليت من خالل تسارعها احملموم لالستيالء على األراضي واالستغالل الصناعي 
للكتلة احليوية كمصدر للطاقة، تسرع خراب صغار الفالحني واهلجرة القروية، 
من  الدنيا  الشرائح  تعداد  مأساوي  بشكل  ويزيد  األصلية  اجملتمعات  يهدد  مما 
الربوليتاريا ضحية اجملاعة املزمنة. بدون بديل شامل، فإن الدينامية الداخلية 
للنظام، ستدفعه بقوة أكثر من أي وقت مضى إىل منحدر زلق ألزمة شاملة قد تكون 

وحشيتها وهمجيتها غري مسبوقة تارخييا.
4.- يؤكد تغري املناخ على احلاجة امللحة لبديل اشرتاكي عاملي، ويف نفس الوقت، 
على احلاجة لقطيعة جدرية هلذا املشروع مع النزعة اإلنتاجوية. يف الواقع، يعين 
تشبع دورة الكربون واستنفاد املوارد غري املتجددة أنه، خالفا للماضي، ال ميكن 
الرئيسية.                         الطبيعية  اإلكراهات  االعتبار  بعني  األخذ  دون  العمال  حترر  تصور 
ال تشكل معارضة النمو الرأمسالي يف حد ذاتها مشروعا جمتمعيا، وال اسرتاتيجية 
لتعبئة اجتماعية واسعة لصاحل جمتمع آخر. إن خفض اإلنتاج واالستهالك املاديني 
ضروري فورا لتحقيق استقرار املناخ ألن الرأمسالية قادت اإلنسانية بعيدا جدا يف 
طريق مسدود. لكنه ال يرهن مسبقا االحتماالت املستقبلية للتنمية، مبجرد استقرار 
الضروري حنو  للتحول  املناخي، من جهة، وهو ليس سوى معيار كمي  النظام 
اقتصاد دون كربون احفوري من جهة أخرى. لتفادي أن يؤدي هذا املعيار الكمي 
إىل استنتاجات معادية للمجتمع، وحتى رجعية، ال بد من اجملمع بينه وبني 
العمل دون فقدان األجر،  الثروة، وخفض ساعات  معايري نوعية: إعادة توزيع 
وتطوير القطاع العام، على وجه اخلصوص. إذا متت تلبية هذه املعايري، وطاملا 
أن احلد من االنتاج املادي يستهدف االنتاجات عدمية الفائدة والضارة، فإن هذا 
األخري سيكون يف الواقع مرادفا لزيادة رفاهية وثروة ونوعية حياة الغالبية العظمى 
من البشرية، من خالل االستثمار يف القطاعات االجتماعية، وإعادة تهيئة جمالية 
أخرى، وجمانية اخلدمات احليوية وإعادة متلك وقت الفراغ الضروري للنشاط 

الذاتي، وللتنظيم الذاتي واإلدارة الذاتية الدميقراطية على مجيع املستويات. 
النظام الرأمسالي مرتبط بشكل وثيق بنمو اإلنتاج واالستهالك املادي، لكن هذا 
األخري يشكل نتيجة وليسا سببا. إن إنتاج القيمة، كشكل جمرد للقيم التبادلية، 
هو ما يؤدي إىل ميل دائم لرتاكم غري حمدود للثروة يف قطب، ويسبب يف الوقت 
ال  مناخية  سياسة  مصري  الفشل  سيكون  اآلخر.  القطب  يف  البؤس  تراكم  نفسه 
تأخذ بعني االعتبار هذا الواقع املزدوج. وبالتالي، تظل النقطة احلامسة ورافعة 
البديل املناهض للرأمسالية أساسا تلكما اللتني حددهما املشروع االشرتاكي: تعبئة 
وامللكية  الربح،  أقصى  وراء  اجلري  على  قائم  نظام  ضد  واملضطهدين  املستغلني 
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اخلاصة لوسائل اإلنتاج، وإنتاج السلع واملنافسة والعمل املأجور. ولكن هذه النقطة 
احلامسة وهذه الرافعة مل تعودا كافيتني لتحديد البديل. يشكل تشبع دورة الكربون 
تصور حترر  للماضي،  خالفا  ممكنا،  يعد  مل  أنه  بفعل  واألمشل  االوضح  الدليل 
حدود خمزون  الرئيسية:  الطبيعية  االكراهات  االعتبار  بعني  األخذ  دون  العمال 
املتجددة،  املوارد  املتجددة على نطاق تارخيي، وسرعة إعادة تشكل  املوارد غري 
وقوانني حتويل الطاقة، وظروف اشتغال النظم اإليكولوجية والدورات البيولوجية، 

وإيقاعاتها اخلاصة.  
التحدي  يكمن  البيئية.  املسائل  تدمج  أن  االشرتاكية جيب  أن  التأكيد  يكفي  ال 
احلقيقي باألحرى يف خلق الشروط كي يكون املشروع االشرتاكي متوافقا مع البيئة 
الشاملة للنظام البيئي األرضي الضخم. ال جيب أن تكون التنمية فقط لغرض تلبية 
االحتياجات اإلنسانية احلقيقية احملددة دميقراطيا، ولكن أيضا وفقا الستدامتها 
التطورية  التعقيد، واجملهول والطبيعة  القبول بأن  بيئيا، وعالوة على ذلك يلزم 
للمحيط البيئي احليوي، مينح]متنح[ هلذا اإلجراء درجة من عدم اليقني غري القابل 
لالختزال. جيب التخلي عن مفهوم »سيطرة اإلنسان على الطبيعة«. إن االشرتاكية 
الوحيدة املمكنة حقا هي من اآلن فصاعدا تلك اليت تليب االحتياجات االنسانية 
احلقيقية )اليت جرى ختليصها من االغرتاب السلعي(، املقررة دميقراطيا من قبل 
املعنيني أنفسهم، مع احلرص يف نفس الوقت على التساؤل بعناية حول األثر البيئي 

هلذه االحتياجات وكيفية تلبيتها. 
إن التفكري يف تداخل االجتماعي والبيئي يعين يف املقام األول جتاوز الرؤية اجملزأة، 
والطبيعة والنفعية واخلطية للطبيعة كقاعدة مادية تشتغل االنسانية انطالقا منها، 
وكاملتجر الذي تستمد منه املوارد الالزمة إلنتاج وجودها االجتماعي، وكمطارح تلقي 
فيها نفايات هذا النشاط. يف الواقع، إن الطبيعة يف الواقع، هي يف آن واحد القاعدة 
املادية واملتجر واملطرح ومجيع العمليات احلية اليت، بفضل املساهمة اخلارجية 
املادة بني هذه األقطاب وتعيد تنظيمها باستمرار.  للطاقة الشمسية، تقوم بتدوير 
لذا جيب أن تكون النفايات وطريقة طرحها متسقة من حيث النوعية والكمية مع 
قدرات وإيقاعات إعادة التدوير من قبل النظم اإليكولوجية، حتى ال خيتل اشتغال 
احمليط احليوي. يف حني أن هذا االشتغال السليم يعتمد على عدد وتنوع الفاعلني 
البيولوجيني، فضال عن نوعية وتعقيد سالسل متعددة من العالقات اليت تربطها، 

وتوازن التدفقات الذي حيدد يف نهاية املطاف تزود البشرية باملوارد. 
إنتاج ال  أن منط  إدراك  ثانيا  يستتبع  والبيئي  االجتماعي  تداخل  التفكري يف  إن 
حيدد فقط من خالل عالقات إنتاجه وعالقات ملكيته، بل أيضا بواسطة فروعه 
ذلك  املناخ  تغري  يوضح  الطاقية.  خياراته  غرار  على  هي  واليت  التكنولوجية، 
جبالء: إن مصادر الطاقة املستخدمة من قبل منط إنتاج ما، واألساليب املستعملة 
والضوء(  واحلرارة واحلركة  )الغذاء  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  الطاقة  لتحويل 
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ليست حمايدة اجتماعيا بل تتسم بطابع طبقي ملحوظ. إن نظام الطاقة الرأمسالي 
مركزي، وفوضوي، ومبذر، وغري فعال، وشديد االعتماد على العمل امليت، استنادا 
إنتاج ضخم  يف  اإلفراط  بوجه خاص حنو  وموجه  متجددة،  طاقة غري  مصادر  إىل 
للسلع. إن التحويل االشرتاكي للمجتمع يتطلب تدمريه تدرجييا ليحل حمله نظام 
ال مركزي، خمطط، ومقتصد وكفؤ، ويعتمد كثريا على العمل احلي، ويستند حصرا 
اليت  املستدامة  االستعمالية  القيم  إنتاج  وموجه حنو  املتجددة  الطاقة  مصادر  على 
ميكن إعادة تدويرها واعادة استخدامها. ال يتعلق هذا التحول فقط ب »إنتاج« الطاقة 
والرتفيه  والنقل  والفالحة  الصناعي  اجلهاز  مبجمل  ولكن  للكلمة  الضيق  باملعنى 

وإعداد الرتاب. 
تدمريا  فقط  ليست  االشرتاكية  الثورة  أن  تصور  على  الطاقة/املناخ  جيربنا حتدي 
لسلطة الدولة الربجوازية، وخلق الدولة الربوليتارية اليت تبدأ يف االضمحالل مبجرد 
تشكيلها، واعتماد تدرجيي لتسيري ذاتي من قبل اجلماهري، بل أيضا بوصفها متهيدا 
لعملية تدمري للجهاز اإلنتاجي الرأمسالي القديم واالستعاضة عنه جبهاز بديل قائم 
على مصادر طاقة أخرى، وتكنلوجيا أخرى وقطاعات أخرى خدمة ألهداف مقررة 
دميقراطيا. ميكن أن يبدأ هذا التغيري التارخيي العميق للغاية يف بلد واحد أو جمموعة 
من البلدان، ولكن ال ميكن أن يبلغ مداه الكامل ويستكمل معامله سوى بعد انتصار 
الثورة االشرتاكية على الصعيد العاملي، وبعد أن يتيح إلغاء الفوارق الرئيسية للتنمية 
تلبية احلق األساسي لكل إنسان يف عيش الئق حقا. انه يفرتض يف الواقع حتقيقا 
مسبقا لالستقالل الطاقي، وخباصة االستقالل الغذائي للبلدان املختلفة. وبعيدا عن 
كونه مرادفا لتجميد التنمية البشرية، فإنه يقتضي تقدما هاما للعلوم والتكنولوجيا 
من  فاعلة  مبشاركة  دميقراطي،  بشكل  استعماهلا  على  االجتماعية  القدرة  وأيضا 
اجلميع، رجاال ونساء، يف إطار تطبيق ثقافة »االعتناء حبذر« باحمليط احليوي الذي 

سيستفيد بشكل ال يقدر بثمن من مساهمة اجملتمعات األصلية. 
تعترب املاركسية الثورية أنه مبجرد تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية، سيأخذ 
مع  متسق  املنظور  هذا  الكمي.  التطور  على  األسبقية  لإلنسانية  النوعي  التطوير 
منظور ماركس، الذي تكمن الثروة احلقيقية بالنسبة له يف وقت الفراغ، والعالقات 
الطاقة  مصادر  استخدام  أساس  على  شيوعيا  أفقا  إن  العامل.  وفهم  االجتماعية، 
غري  الفكر  هلذا  استمرار  هو  الشمسية،  الطاقة  سيما  ال  خاص،  بشكل  املتجددة 
واملهام  املطالب  حيث  من  اجلديدة  النتائج  واستخالص  له  وتعميق  اإلنتاجوي 
إن  اشرتاكية-بيئية.  يسمى  جديد  مفهوم  استخدام  التعميق  هذا  ويربر  والربامج. 
اشرتاكية-بيئية تعبري مركز عن النضال املشرتك ضد استغالل اليد العاملة البشرية 
وضد تدمري املوارد الطبيعية من قبل الرأمسالية، وال تنطلق االشرتاكية-البيئية من 
رؤية مثالية وبدائل وهمية ل«الوئام« الذي جيب إرساؤه بني اإلنسانية والطبيعة، 

50



ولكن من الضرورة املادية إلدارة تبادل املادة بني اجملتمع والبيئة عرب حتكم واع 
ومجاعي ودميقراطي بالعالقة املتوترة بني حاجات االنسان وبني االشتغال اجليد 

للنظم اإليكولوجية.  
5. مهامنا

1.5. تثقيف مناضلي/آت احلركات االجتماعية لتوعية اجلماهري واملساهمة يف 
بناء تعبئة مجاهريية حول املناخ. تتطلب املعركة حول املناخ أوال بناء موازين القوة 
االجتماعية. ونظرا لالستعجال والسياسة اإلجرامية للحكومات الرأمسالية، فإننا 
نعمل يف مجيع البلدان من أجل بناء حركة مجاهريية قوية موحدة ومنسقة عامليا. 
جيب بناء هذه احلركة على شكل شبكة للمقاومات االجتماعية القائمة مبيادين 
خمتلفة، مع أنشطة متقاربة ومنسقة ومظاهرات ظرفية تعددية، على أرضية دنيا 
باألقل  تستهدف  أن  على  احلكومات  إجبار  هدفها  يكون  أن  وجيب  مشرتكة. 
ختفيضات االنبعاثات األكثر خطورة واليت وضعها الفريق احلكومي الدولي املعين 
بالتغري املناخي، مع احرتام مبدأ »املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة«، واحلقوق 
إنساني  وجود  يف  وإناثا،  ذكورا  اجلميع،  حق  وكذا  والدميقراطية  االجتماعية 
جدير بهذا االسم. إن تعبئة مجاهريية حلماية املناخ مهمة صعبة وذلك أساسا 
بسبب الفارق املزدوج املكاني والزماني بني الظاهرة وآثارها. إن جهدا كبريا لنشر 
املعلومات حول ظاهرة االحتباس احلراري وتأثرياته ضروري. وجيب أن يستهدف 
خباصة اجملموعات املناضلة ملختلف احلركات االجتماعية واملنظمات السياسية 
اليسارية، ألنها تلعب دورا حامسا يف إقامة الصلة امللموسة بني التهديد املناخي 
الشامل واملشاكل االجتماعية اخلاصة، واستنتاج اسرتاتيجيات تسمح باجلمع بني 

النضال االجتماعي والنضال البيئي. 
2.5. بناء تيار يساري يربط النضال حول املناخ بالعدالة االجتماعية. ال ميكن 
حتقيق التغيري املطلوب دون التعبئة واملشاركة النشطة للمستغلني واملضطهدين الذين 
هذه  الرأمسالية  املناخية  السياسة  السكان. جتعل  من  العظمى  الغالبية  يشكلون 
املشاركة مستحيلة ألنها غري مقبولة اجتماعيا. إنها تعين يف الواقع تعزيز اهليمنة 
واالضطهاد،  االستغالل،  وبالتالي  الرأمساليني؛  والعنف  واملنافسة  اإلمربيالية، 
وانعدام املساواة االجتماعية، واملنافسة بني العمال، وانتهاك احلقوق واالستحواذ 
اخلاص على املوارد. وعلى وجه اخلصوص، ال توفر هذه السياسة أي إجابة عن 
التحدي الرئيسي املتعلق بالشغل واألجور ومكاسب ماليني العمال الذين يعملون 
يف القطاعات الضخمة املسببة النبعاثات الغازات الدفيئة. ولذلك، ال ميكنها سوى 
البيئية غري احلكومية  أن تواجه مقاومات اجتماعية مشروعة. حتاول املنظمات 
الكبرية جتذير األهداف املناخية للحكومات وترفض أن ترى أن هذا التجذر يؤدي 
يف الوقت نفسه إىل تنامي اهلجمات الالاجتماعية. انه طريق مسدود. إننا ندافع 
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عن ضرورة اجلمع بني النضال حول املناخ والعدالة االجتماعية. وضمن احلركة 
الواسعة، نناضل لتشكيل قطب يساري يربط بني هذين البعدين ويناهض بالتالي 
االستعمارية  واهليمنة  والرتاكم،  السوق،  أدوات  أساس  على  القائمة  الوصفات 
إىل جتميع  القطب  هذا  ويسعى  جدا.  احملموم  التكنولوجي  والتسابق  اجلديدة 
والنسواني،  الرأمسالية،  للعوملة  واملناهض  والبيئي  النقابي،  اليسار  مكونات 
 » décroissants « »وذي النزعة العامل ثالثية، ويسار »نزعة تقليص النمو

ومنظمات اليسار اجلذري، والعلماء النقديني، اخل. 
3.5. 5-3 خوض املعركة االيديولوجية ضد املالثوسية اجلديدة اخلضراء دفاعا 
عن الفقراء وحقوق النساء. إن االحرتار بوصفه يسبب مشاكل مشولية وكوارث 
هائلة، يعزز تطور سلسلة كاملة من التيارات األيديولوجية حتاول بزعمها نزعة 
بيئية راديكالية أن تعيد االعتبار ألطروحات مالتوس عرب تغليفها خبطاب مروع 
بإحياءات دينية قوية. تلقى هذه التيارات صدى كبريا جدا يف بعض قطاعات 
الطبقات احلاكمة، حيث تصور اختفاء بضع مئات املاليني من البشر أسهل من 
تصور زوال الرأمسالية. ولذلك، فإنها تشكل تهديدا حمتمال خطريا على الفقراء 
بشكل عام، وخاصة على النساء. متثل املعركة ضد هذه التيارات مهمة أساسية 
جيب على منظماتنا أن تنهض بها هي حبد ذاتها يف ارتباط باحلركة النسائية. 
طبعا، يشكل املستوى السكاني معيارا لتغري املناخ، لكن األمر يتعلق مبكافحة 
تغري  يف  السبب  هو  الدميوغرايف  النمو  أن  مفادها  اليت  اخلاطئة  للفكرة  واضحة 
املناخ. إن االنتقال الدميغرايف جار على قدم وساق يف البلدان النامية، وينمو بوترية 
يتطلب  استمرار  لكنه  استمرار ذلك،  فيه  املرغوب  ومن  متوقعا.  كان  أسرع مما 
التقدم االجتماعي، وتطوير نظم الضمان االجتماعي ومد النساء باملعلومات وحقهن 
يف التحكم خبصوبتهن )مبا يف ذلك احلق يف اإلجهاض يف شروط جيدة(. إنها 
بالضرورة سياسة طويلة األجل. باستثناء اللجوء إىل وسائل وحشية، ال ميكن ألي 

سياسة لتحديد للنسل االستجابة حلالة الطوارئ املناخية.
4.5. إدراج قضية املناخ يف ]برامج[ أرضيات ونضاالت احلركات االجتماعية. 
ويف إطار منظور تعبئة واسعة متجذرة يف النضاالت القائمة، نناضل لتصبح محاية 
عنها يف  ملموسا  تعبريا  وأن جتد  االجتماعية  للحركات  كبري  قلق  مصدر  املناخ 

]براجمها[ أرضياتها املطلبية، يف مجيع اجملاالت. مثال:
- الكفاح من أجل السالم: يشكل إنتاج األسلحة واستخدامها محاقة غري مقبولة 

بالنظر لتغري املناخ... الذي هو يف حد ذاته سبب حمتمل لصراعات إضافية؛
-النضال ضد الفقر، واحلق يف التنمية واحلماية االجتماعية: القدرة على التكيف 
مع تغري املناخ يتناسب طرديا مع مستوى املوارد والتنمية. وتزيد عدم املساواة 

االجتماعية اهلشاشة وتعيق التحول الطاقي؛ 
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- نضال النساء: يعزز التكيف مع تغري املناخ أهمية وإحلاح املطالب اخلاصة 
وحق  لألطفال،  االجتماعية  والرعاية  احلقوق،  يف  املساواة  أجل  من  بالنساء 

اإلجهاض ومنع احلمل، وضد يوم العمل املزدوج. 
وإعادة  الطاقة،  يتيح، خفض جذري الستهالك  الشغل:  أجل  من  النضال   -
النقل  وتطوير وسائل  البيولوجي،  التنوع  واملدن، واحلرص على  تهيئة اجملال 
العام واستبدال مصادر الطاقة األحفورية مبصادر الطاقة املتجددة اليت تتيح خزانا 

عمالقا لفرص شغل جيدة. 
- النضال من أجل احلصول على األراضي واملياه واملوارد الطبيعية، فضال عن 
زراعة عضوية  اليت متارس  الريفية  تعرف اجملتمعات  زراعة عضوية فالحية: 
كثيفة اليد العاملة كيفية زيادة نسبة املواد العضوية يف الرتبة وخفض االنبعاثات 

املسببة لظاهرة االحتباس احلراري واليت ينتجها القطاع. 
- املعركة ضد العوملة الرأمسالية وضد حترير األسواق الزراعية: يسبب حترير 
هذه األسواق خراب سكان الريف، واجملاعة، واهلجرة من الريف و/أو نهب 
النظم اإليكولوجية، وهذا التحرير أيضا مصدر هام من مصادر االنبعاثات، املباشرة 

)نقل منتجات التصدير( وغري املباشرة. 
البيئيني،  الالجئني  من  املتزايد  العدد  أمام  اللجوء:  حق  أجل  من  النضال   -
خباصة املناخيني )اهلجرة املرتبطة بظروف مناخية(، فإن حرية التنقل ضرورية 

وتشكل االستجابة االنسانية الوحيدة اجلديرة باالحرتام؛
- نضاالت جمتمعات السكان األصليني من أجل حقوقهم: من خالل معارفها 
وطريقتها يف استغالل النظم اإليكولوجية، وخاصة الغابات، هذه اجملتمعات هي 
أو  الكربون: خزان حيوي  ]بالوعة  الكربون  بالوعات  وتطوير  األقدر على صون 

اصطناعي يقوم بتجميع الكربون لفرتة حمددة[؛
- الكفاح ضد املرونة وعدم استقرار الشغل، وضد إطالة وقت العمل: إن ساعات 
العمل املتقطعة واملرنة ومحالت الرأمسالية لصاحل زيادة حركية تنقل اليد العاملة 
جترب األجراء على استخدام السيارة. ويشكل اإلنتاج »يف الوقت املناسب« مصدرا 
رئيسيا النبعاثات الغازات الدفيئة يف قطاع النقل. إن خفض ساعات العمل شرط 

ضروري النتشار سلوكيات بديلة يف االستهالك والرتفيه على نطاق مجاهريي. 
-النضال ضد عمليات اخلصخصة، ومن أجل قطاع عمومي ذي جودة يف جماالت 
النقل والطاقة واملاء. إن قطاع نقل عمومي جماني وذي جودة هو وحده الذي ميكن 
أن يوفق بني حق اجلميع، رجاال ونساء، يف التنقل وتقليص االنبعاثات. فتحرير 
بالتناوب  إيصال طاقات متجددة  القطاع اخلاص يصعب  الكهرباء لصاحل  إنتاج 
تنهض  أن  الربح ميكنها  أجل  من  تشتغل  مؤسسة عمومية ال  فقط  الشبكة.  إىل 
عقود.                                                                                             ثالثة  أو  عقدين  السكن خالل  قطاع  االنبعاثات يف  إزالة مجيع  بتحدي 
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البناء  إعادة  أجل  من  للرأمسالية  مناهضة  شاملة  خطة  منظور  وضع   .5--5
االجتماعي والبيئي. يف هذا اإلطار، جيب طرح مطالب تربط بشكل ملموس بني 
تلبية احلقوق االجتماعية، وال سيما  والنضال من أجل  املناخ  النضال من أجل 
السياسة  الرئيسية  الدولية  النقابية  االحتادات  قيادات  تساير  الشغل.  يف  احلق 
املناخية الرأمسالية مقابل إمكانية حصوهلا على تفاوض خبصوص بعض تفاصيل 
تلك السياسة، بعض ترتيباتها، وجيسد هذا التوجه يف اقرتاح »صفقة خضراء« 
قائمة على توهم أن التكنولوجيات اخلضراء ستساعد على احلد من البطالة وإعطاء 
دفعة ملوجة جديدة طويلة من االزدهار والتوسع الرأمسالي. تدمج البريوقراطيات 
النقابية الضرورات الرأمسالية من حيث اإلنتاجوية واملردودية مع أدوات السياسة 
املناخية السائدة: تشجع منح دعم عمومي للشركات »اخلضراء«، وفرض »ضرائب 
أو حتى دعم  االنبعاثات،  وفتح سوق حقوق  النظيفة،  التنمية  وتطبيق  بيئية«، 
الطاقة النووية والوقود الزراعي agrocarburants. وقد جتعل هذه السياسة 
احلركة النقابية شريكا مسؤوال عن الكوارث. إنها تزرع التفرقة بني العمال على 
الصعيد العاملي، وبني القطاعات يف خمتلف البلدان. وملواجهة هذا التحدي، ال 
النقابية يف التعبئة البيئية: جيب أن يكون الكفاح  يكفي أن تشارك القطاعات 
من أجل املناخ متجذرا يف نضاالت املستغلني أنفسهم، وأن يندرج يف معركة يسار 
الضروري  من  فإنه  لذلك،  للرأمسالية.  مناهض  بديل  أجل  من  العمالية  احلركة 
مفهوم  الثروة لدحض  توزيع  إعادة  فقط حول  متمحورة  رؤية ضيقة  اخلروج من 
الثروة نفسه وكيفية إنتاجها، أي منط اإلنتاج يف أساساته. حنن نعارض سياسة 
القيادات النقابية البريوقراطية، مبنظور خطة شاملة مناهضة للرأمسالية من أجل 
العام  القطاع  عن  الدفاع  اخلطة  هذه  وتتضمن  والبيئي.  االجتماعي  البناء  إعادة 
الشغل  يف  واحلق   ، والطاقة(  النقل  ]قطاعات[  جماالت  يف  )وخاصة  وتعزيزه 
واحلماية االجتماعية والدخل كحقوق أساسية، وإعادة تشغيل مجاعي، حتت 
الرقابة العمالية، لعمال املقاوالت غري الضرورية أو الضارة، وخفض جذري لوقت 
العمل دون فقدان األجر، مع خفض وتائر العمل وتشغيل تعويضي، وخلق فرص 
هذا  من  انطالقا  األساسية.  اخلدمات  عامة وجمانية  مؤسسات  عمل خضراء يف 
اإلطار، نتدخل نضاليا، وال سيما خبصوص اعادة اهليكلة الصناعية يف القطاعات 
غري املستدامة بيئيا )مثل صناعة السيارات(، القرتاح سبل ملموسة للخروج من 
احلكومات  نطالب  العمل.  فرص  وتدمري  اإلنتاج  استمرار  بني  اجلهنمي  اخليار 
خبلق فرص عمل عمومية مفيدة بيئيا يف قطاعات مثل قطاع صناعة املواد العازلة 
للمنازل، ووسائل النقل العمومي واعتماد مصادر الطاقة املتجددة بغض النظر عن 

التكاليف. 
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ومتويل  التابعة  البلدان  حنو  النظيفة  للتكنولوجيات  اهلائل  النقل  إن   .6.5
التكيف مع آثار تغري املناخ يف هذه البلدان يتطلبان تقاسم األصول واملعارف على 
نطاق عاملي، وبالتالي فرض ضرائب كبرية جدا على األرباح الرأمسالية. يقتضي 
إنقاذ املناخ تقاسم األصول واملعارف على نطاق عاملي، وجيب بالتالي أن يرتبط 

بـ:
- إلغاء ديون العامل الثالث وإعادة األصول اليت وضعها طغاة بلدان اجلنوب يف 

البنوك الغربية لشعوب تلك البلدان.
- إلغاء السر البنكي، والقضاء على املالذات الضريبية، وفرض الضرائب على 

الثروة، وفرض الضرائب على حركات املضاربة، اخل ؛
- الزيادة الكبرية يف ميزانيات البلدان االمربيالية املخصصة للمساعدة العمومية 

على التنمية؛ 
البلدان  لتكييف  وحيد  عاملي  صندوق  إنشاء  املساعدة،  هذه  إىل  وباإلضافة   -
النامية مع اآلثار احلتمية لتغري املناخ ولنقل التكنولوجيا النظيفة إىل القطاع العام 

هلذه البلدان، دون شروط مالية؛
- متويل هذا الصندوق عن طريق فرض ضرائب على األرباح واألرباح املفرطة 
للقطاعات االقتصادية األكثر مسؤولية عن تغري املناخ )قطاعات النفط، والفحم، 

والسيارات، وإنتاج الكهرباء، على وجه اخلصوص(؛
- إزالة نظام براءات االخرتاع يف جمال الصحة ويف جمال التكنولوجيا اللذين 
الصناعات  )النقل،  األساسية  واخلدمات  االستهالكية  السلع  بإنتاج  يسمحان 
اخلفيفة، املاء، الطاقة واالتصاالت( حتى يتسنى جلميع شعوب العامل احلصول 

على السلع األساسية؛
- إرساء نظام تعويض مالي لبلدان اجلنوب اليت تتخلى عن استغالل مواردها 

من الوقود األحفوري. 
7.5.ال ميكن لالنبعاثات اليت تسببها البلدان التابعة أن تقل عن نسبة 30٪ 
مقارنة مع التوقعات إذا بقي منوذج التنمية الرأمسالي دون أية مساءلة. وال ميكن 
للدول التابعة أن تساهم يف استقرار املناخ يف مستوى أقل ما ميكن من اخلطورة 
إال عن طريق تنمية حملية مرتكزة على الذات، وتستجيب حلاجيات السواد 
املعاشية  الزراعة  لصاحل  زراعي  بإصالح  ترتبط  وبالتالي  السكان،  من  األعظم 
وإعادة حتويل اإلنتاج إىل السوق الداخلي. يتطلب التوفيق بني احلق يف التنمية 
البشرية واستقرار املناخ اختاذ تدابري ضد الطبقات احلاكمة احمللية، اليت تتذرع 
باحلق يف التنمية، حماولة رفض ازالة أي عقبة يف طريق حرق الوقود األحفوري 
ونهب املوارد الطبيعية، وتستولي على الغابات، وتشتغل هذه الطبقات احلاكمة 
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كوسيط لبيع ]ديون[ أرصدة الكربون، وإلنتاج الوقود احليوي وتصدر املنتجات 
الزراعية أو املنتجات الصناعية بأسعار منخفضة إىل أسواق البلدان املتقدمة. ملنع 
استخدامها لتمويل منوذج التنمية هذا الضار اجتماعيا وبيئيا، جيب أن يوضع 
التمويل واملوارد التكنولوجية املتاحة للبلدان النامية حتت الرقابة الدميقراطية 

للشعوب وحركاتها االجتماعية. 
8.5. ]إن الشعوب األصلية، بدفاعها عن منط حياتها ونوع عالقتها مع البيئة، 
تلعب دورا رائدا يف النضال من أجل محاية الغابات، وبالتالي املناخ والبيئة بشكل 
عام. تدافع شعوب أمريكا الالتينية، على وجه اخلصوص، عن تصور مرتبط 
حبضارة أجدادها على نقيض احلياة اليت تنادي بها األيديولوجية الربجوازية 
هلا،  تنتمي  هي  بل  أرضها،  متلك  ال  أنها  بفكرة  الشعوب  هذه  تتمسك   –
وهذا مفهوم يلخص احملور الرئيسي لفلسفتها، املستوحاة من احرتام األرض، 
 .Pacha Mama ماما  باشا  األرض،  األم  أراضيها  تسمي  ملاذا  يفسر  ما 
وثيق  وتضامين،  للحياة مجاعي  آخر  وينمون منوذجا  ويصونون  يهتمون  إنهم 
االرتباط بالطبيعة. وهكذا، فإن التنظيم االجتماعي-السياسي للشعوب األصلية 
يف أراضيها ال يقتصر على احلدود اليت فرضتها اإلمربيالية. تشكل التهديدات 
الطبيعية وشعوبها، من  ومواردها  االجتماعية  لطريقتهم يف احلياة، وهلياكلها 
خالل غزوات ال حتصى ألراضيها، انتهاكا حلقوقهم غري القابلة للتصرف، ما 
يقود تلك الشعوب إىل التنظيم ومقاومة نهب الشركات العابرة للقارات، الذي مت 
إرساؤه يف إطار معاهدات أو اتفاقيات التبادل احلر أو IIRSA )مبادرة إدماج 
البنية التحتية اإلقليمية األمريكية اجلنوبية( خالل العقود األخرية. جيب دعم 
مطالب الشعوب األصلية ويلزم معارضة أي احتالل ألراضيها من قبل الصناعات 
االستخراجية، ولكل بناء ملصانع طاقة كهرومائية، وخطوط سكك حديدية أو 
الطرق والسدود... دون موافقة مسبقة من الشعوب. يف الوقت الذي حتتل فيه 
القضايا البيئية بوضوح دورا ومكانة اسرتاتيجية يف النضال املعادي للرأمسالية، 
وبني  والريفية  احلضرية  املناطق  يف  العمال  حركات  بني  حتالف  بناء  يشكل 
الشعوب األصلية واحدا من أكرب التحديات يف عصرنا. واهلدف من هذه املعارك 
أيضا هو إنقاذ الغابات االستوائية ]األخرية[ اليت تلعب دورا رئيسيا يف النظام 

املناخي. 
البيئية  التحديات  كل  ودمج  احملموم،  التكنولوجي  التسابق  معارضة   .9.5
الكربى يف منظور تنمية مستدامة حقا. تاريخ الرأمسالية موسوم باألزمات البيئية 
تكنولوجية  إجابات  تنفيذ  بيئية مشولية، عرب  رؤية  دون  »حلها«  اليت جرى 
البيئية الضارة الحقا.  جزئية خاضعة لضرورات املردودية، اليت تظهر آثارها 
يهدد حل أزمة املناخ/الطاقة باتباع نفس طريقة الساحر املبتدئ حتى بعواقب 
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بالغة اخلطورة، خصوصا يف ثالثة جماالت وهي: اللجوء املتنامي الستخدام 
أكسيد  لثاني  اجليولوجي  والتخزين  جينيا  املعدلة  واألجسام  النووية  الطاقة 
إن  احلجري.  الفحم  استغالل  من  جديدة  موجة  سياق  يف   CO2 الكربون 
معارضة هذه األجوبة الرأمسالية هي واحدة من أهم املهام. جيب علينا التنديد 
بها كمؤشرات جنون النمو الرأمسالي بال حدود، وكمحاولة سخيفة للنظام للقفز 
فوق رأسه من أجل احلفاظ رغم كل شيء على الرتاكم املولد للربح. وبطريقة 
أعم[، فإن التحدي املناخي يشمل كل القضايا البيئية. وبالتالي جيب على رد 

الفعل دمج كل التحديات البيئية الكربى، مبا يف ذلك:
 )أوال( الدفاع عن الغابة االستوائية مع احرتام حقوق اجملتمعات األصلية اليت 

تعيش من مواردها )بالوعات الكربون(؛
 )ثانيا( الدفاع عن التنوع البيولوجي؛

)ثالثا( التدبري العقالني والعمومي للموارد املائية؛
من   100000 بضع  قبل  من  احليوي  احمليط  تسميم  ضد  الكفاح  )رابعا( 
اجلزيئات الناجتة عن الصناعة البرتوكيماوية، اليت مل تكن موجودة يف الطبيعة، 
وبالتالي قد يكون بعضها غري قابل للتحلل من قبل عواملها ]املختزلة[احملللة؛ 
السرتاتوسفريي  األوزون  طبقة  تدمر  اليت  الغازات  على  القضاء  )خامسا( 
stratosphérique   واالستعاضة عنها مبركبات بال آثار بيئية خطرية 

أخرى.
)سادسا( النضال ضد تلوث اهلواء وآثاره على صحة اإلنسان )الربو، وأمراض 
واألوزون  )احلموضة،  اإليكولوجية  النظم  وأيضا  الدموية،(  واألوعية  القلب 

 .)troposphérique السرتاتوسفريي
10.5. التنديد باهلوة القائمة بني اخلطط الرأمسالية وتشخيص احلالة من 
قبل العلماء. التواصل مع العلماء النقديني، وطرح األسئلة حول ملكية املعرفة 
الذي  احلكومات  ادعاء  حماربة  وبقوة،  للبحث. جيب،  االجتماعي  والدور 
مفاده أن سياسة املناخ الرأمسالية والليربالية تقوم على »العلم«. للقيام بذلك، 
يستدعي األمر التنديد باهلوة اليت تفصل أهداف احلكومات عن االستنتاجات 
الدولي.  احلكومي  الفريق  تقارير  من  استخالصها  احليطة  مبدأ  يفرض  اليت 
يستتبع هذا التنديد استيعاب جوهر اخلربات العلمية ويف نفس الوقت انتقاد 
اخللفيات األيديولوجية واالجتماعية السائدة، واليت يتم نقلها من قبل غالبية 
اخلرباء. على اليسار، إقامة عالقات مع العلماء ودعوتهم لعرض خربتهم على 
السياسي  موقفهم  ذلك- حول  على  بناء  ومساءلتهم-  االجتماعية،  احلركات 
العام، ودفعهم للتعبري هم أنفسهم عن التناقض بني احللول العقالنية اإلمجالية 
اليت تتطلبها مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري، من جهة، والتجزيء املفرط 
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للعلوم يف خدمة العقالنية الرأمسالية اجلزئية، من جهة أخرى. وبالنظر ملكانة 
اخلربات العلمية يف وضع السياسات، فإنه من األهمية مبا كان بناء عالقات 
السياق،  هذا  يف  واإلنسانيني.  النقديني  والباحثني  االجتماعية  احلركات  بني 
حنن نطور منظورا أوسع حول دور العلم والبحوث خبصوص الكفاح من أجل 
استقرار املناخ يف إطار العدالة االجتماعية. حنن ال نرفض احللول التكنولوجية، 
وال مفاهيم التنمية والتقدم. وحنن ندافع بالعكس على أن يتحرر البحث العلمي 
واسع  بشكل  الكامن  جوهره  وضع  ميكن  كي  املال،  رأس  قبضة  من  والتقين 
للموارد  العقالني  والتدبري  الطاقية  الفعالية  يف جمال  التقدم  خدمة  يف  وسريع 
الطاقة املتجددة. ونطالب بإعادة متويل عمومي هائل  والتطوير املستدام ملوارد 
للبحوث، وإنهاء العقود اليت تربط بني اجلامعات والصناعة ورأس املال املالي، 
وحتديد دميقراطي ألولويات البحث وفقا لالنتقال، يف إطار عدالة اجتماعية، 

حنو جمتمع دون وقود أحفوري. 
11.5. حماربة الشعور بالذنب، ويف نفس اآلن النهوض بالتزام احلفاظ على 
الرصانة الطاقية بقدر اإلمكان االجتماعي. ختفي خطابات احلكومات االتهامية، 
االجتماعية،  املساواة  عدم  الفردي،  للسلوك  االحرتار  مسؤولية  حتمل  اليت 
العميقة  البنيوية  التغيريات  عن  االنتباه  وتصرف  الرأمسالية،  ومسؤولية 
الوهم  الكربون«. ومن  الطريق إلجراءات ظاملة مثل »ضريبة  الضرورية، ومتهد 
االعتقاد أن املناخ ميكن انقاذه حبركة »عدوى ثقافية« ضد االستهالك املفرط، يف 
حني أن أكثر من نصف اإلنسانية يعيش نقص استهالك مزمن. ولكنه أيضا من 
الوهم الرهان على اكتشافات علمية ثورية افرتاضية من أجل عدم التساؤل حول 
االستهالك املفرط واملمارسات الفردية النامجة عنه. بدال من معارضة إجراءات 
يف جمال االستهالك بتغيريات هيكلية يف جمال اإلنتاج، جيب أن تفهم األوىل 
واحلمالت  البديلة  االجتماعية  املمارسات  إن  الثانية.  بضرورة  للوعي  كوسيلة 
والتعبئات الدميقراطية، حتى املتواضعة منها، اليت تستنكر النزعة اإلنتاجوية 
والنزعة االستهالكية، ميكن أن تلعب دورا إجيابيا يف تشكيل الوعي اجلماعي 
بأن التغريات اهليكلية ضرورية، أيضا يف جمال اإلنتاج، و]وأن هذه التغريات[ 

سرتافقها جودة حياة أكرب.
12.5. تطوير ممارسة ملساعدات شعبية يف حالة وقوع كارثة. يزيد تغري املناخ 
بشكل كبري من خماطر الكوارث وخباصة اليت تطال العمال والفقراء، ال سيما يف 
البلدان النامية. ويف مواجهة هذا التهديد، جيب علينا أن نستعد للتدخل مع 
احلركات االجتماعية على واجهتني خمتلفتني: واجهة املطالب، اليت تتمثل يف 
وضع الدول أمام مسؤولياتها. وواجهة املساعدات املباشرة، الشعبية والتضامنية، 
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اليت يتوالها السكان احملليون ومنظماتهم مبساعدة شبكات النضال على الصعيد 
أن  الطبيعية  الكوارث  املكتسبة خبصوص  اخلربة  تظهر  الواقع،  ويف  العاملي. 
هذه املساعدات الشعبية هي أسرع وأكثر توجها مباشرة حنو الفقراء وحاجاتهم 
احلقيقية وهي أقل تكلفة. وعالوة على ذلك، فهي تشجع على بروز عالقات 

اجتماعية أخرى وظهور معارضة رافضة للنظام القائم.  
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من دون اشتراكية ليس من نضاٍل فّعال لحماية البيئة
األممية الرابعة  

كان ماركس واجنلز قد استشّفا املنحى التدمريي لالقتصاد الرأمسالي يف عالقته 
اليت  الباهظة  للكلفة  شفافة  رؤية  اجنلز  طور  حياته  أيام  أواخر  ويف  بالطبيعة. 
بذور  ولكن  الطبيعية،  القوى  على  امليكانيكية  للهيمنة  بدفعها  البشرية  ختاطر 
الوعي البيئوي مل حتظ باالهتمام والتطوير من قبل احلركة العمالية املنظمة وال 
من قبل املنظرين املاركسيني من بعد إجنلز. بالعكس، فهذه احلركة العمالية، مبا 
يف ذلك جناحها الثوري، اجنرفت مع مفهوم عن االشرتاكية، كان يطرح جانبا 

األكالف البيئوية لنموذجه االقتصادي.
لذا فإن اشرتاكيي اليوم مدينون حقا للبيئويني املعاصرين. مبا يف ذلك األحزاب 
اخلضراء، الذين تناولوا وطوروا الوعي البيئوي الشرتاكيي القرن التاسع عشر: إن 
مراجعة العقيدة االشرتاكية يف هذا االجتاه إمنا هي عمل من أعمال النقد الذاتي 

واملسؤولية احلتمية.
اجلديد  واإلصالحي  التدرجي  االحنراف  إىل  االشارة  أيضا  احملتم  من  ولكن 
ينبع كما هو احلال عند االشرتاكيني-الدميقراطيني  الذي  لألحزاب اخلضراء، 
»السياسة  حنو  انعطافهم  من  املرتوبوالت،  يف  الستالينية  الشيوعية  واألحزاب 
واالقتصاد  الربجوازية  للدول  اليومية  اإلدارة  يف  مشاركتهم  ومن  الواقعية«، 
لفعل  أوفياء  البقاء  الرأمسالي. هذا االحنراف جيعلهم عاجزين أكثر فأكثر عن 
احلكم  إطاحة  دون  من  أنه  حقيقة  استيعاب  وعن  األصلي،  البيئوي  إميانهم 
القيام بنضال مجاعي فّعال ضد األخطار اليت تتهدد  الرأمسالي ليس باإلمكان 

البيئة الطبيعية.
من الواضح أن العقبة الرئيسية اليت تعرتض حل مثل هذه املشكالت ال تكمن 
يف قلة املعارف العلمية بل يف واقع أن التلوث ما زال أكثر رحبية من اخليارات 
األخرى األكثر بيئوية، وعالوة على ذلك، فإن دور اإلمربيالية بإبقائها شعوب 
»العامل الثالث« يف البؤس وبالتالي يف احلاجة إىل احللول العاجلة للمشاكل األولية 
من أجل البقاء ويف عدم القدرة على أخذ األجيال املستقبلية باالعتبار يساهم يف 
خلق مشاكل من مثل تدمري الغابات االستوائية، واإلبادة غري القانونية لألجناس 

اليت تواجه اخلطر أو املمارسات الزراعية\الفالحية اليت تؤدي إىل التصحر.
الربح والركض وراء االغتناء اخلاص يف ظل  البحث عن  قائم على  يف جمتمع 
املنافسة واألنانية والسعي خلف »الفعالية« االقتصادية على املدى السريع، يتم 
استعمال املوارد من دون األخذ باالعتبار النتائج طويلة األمد الستعماهلا، وبالتالي 
آثارها على البيئة. سيكون هناك دوما مقاولون لن يتورعوا عن االلتفاف على كل 
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إجراء قانوني يف حقل البيئة لزيادة أرباحهم اخلاصة.
وكل تشريع يهدف إىل البحث عن سبيل لتخفيض التكاليف البيئوية للمنتوجات 
احلالية من خالل »تغريم مسبيب التلوث« لن يعطي يف أفضل األحوال سوى نتائج 
جزئية. فبمقدار ما أن هؤالء »املسببني للتلوث« شركات قوية فإنها ستنتقل وزن 

هذه التكاليف إىل كاهل املستهلكني.
عن  دائما  وحبثا  البيئة  عن  منهجيا  ودفاعا  التلوث  هذا  ضد  فعاال  نضاال  إن 
استخدامها،  يف  صارما  واقتصادا  النادرة  الطبيعية  للثروات  البديلة  املنتوجات 
تتطلب إذا أن تنتقل القرارات بالتوظيفات وخيارات التقنية االنتاجية من هيمنة 
املصاحل الفردية إىل اجلماعة اليت تديرها دميقراطيا. كما أنها تتطلب أال تتدخل 
املصاحل الفردية يف هذه اخليارات واألولويات. ولذلك فإنها تتطلب قيام جمتمع 

ال طبقي.
ولكن األمر يتعلق مبجتمع اشرتاكي حقيقي مدار دميقراطيا وليس مبجرد إزالة 
امللكية اخلاصة لوسائل االنتاج والتبادل الكبري أو، أكثر من ذلك، إقامة جمتمع 
ما بعد رأمسالي حتت اهليمنة البريوقراطية. إن جتربة االحتاد السوفياتي السابق 
الكلية  والقدرة  التعسف  أن  مأساوية،  بطريقة  تحُظهر،  البلدان  من  شابهها  وما 
والفوضى والالمسؤولية البريوقراطية ميكن أن تتسبب بكوارث بيئية شبيهة بتلك 
اليت تسببها الرأمسالية. وينظر البعض إىل االنفجار الدميوغرايف يف »العامل الثالث« 
على أنه أحد األسباب الرئيسية لألخطار اليت تهدد البيئة. هذا التحليل القائم 

على استنتاجات متسرعة هلو أمر يدعو إىل احلذر.
هو  وال  حتمية،  بصورة  دائمة  ظاهرة  الدميوغرايف  االنفجار  ليس  الواقع،  ففي 

مرتبط بقدرية إثنية »عرقية«، أو حتى »ثقافية«.
إنه مرتبط بالبؤس، وبغياب البنية التحتية الكفيلة بتحقيق احلماية االجتماعية. 

وسيرتتب على األطفال أن يستبدلوا هذه البنية التحتية.
كما هو مرتبط أيضا باالضطهاد الذي يلحق بالنساء وحباالت احلمل املفروضة 
عليهن فرضا، واألمية والرتبية الناقصة يف جمال التخطيط العائلي، ناهيك عن 

عدم متكنهن من الوصول بشكل كاف إىل وسائل منع احلمل.
هذا، ويتحمل اجلناح األصولي يف الكنائس، وباألخص الفاتيكان، وليس وحده، 

مسؤولية خطرية يف هذا اجملال.
لن يكون هناك سيطرة عقالنية على النمو الدميوغرايف من دون اشرتاكية ومن دون 

سري حاسم على طريق حترر النساء.
---

مقتطف من اما االشرتاكية او اهلمجية/ نص برناجمي لألممية الرابعة
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موقع جريدة املناضل-ة:   



اللجنة العالمية لألممية الرابعة: مقرر حول تغير المناخ
األممية الرابعة  

تصادق اللجنة العاملية على النقاط التوجيهية العامة للندوة الدراسية حول تغري 
املناخ اليت نظمها املعهد الدولي للبحث والتكوين IIRE من 22 إىل 27 فرباير 

.2008
-1 إن خمتلف املقرتحات الرأمسالية املقدمة للنقاش يف أفق اتفاق مناخي ملا بعد 
2012 )»رزمة مناخ« اللجنة األوربية لـفرتة 2013-2020، وتقرير شترين، 
ومقرتح قانون فارنر ليربمان بالواليات املتحدة األمريكية بوجه خاص( غري كافية 
بتاتا لتفادي ارتفاع حرارة سطح الكوكب فوق عتبة اخلطورة )+ C°2 قياسا 

على احلقبة قبل الصناعية(.
وممثليه  الرأمسالي  للنظام  إجراميني  مسؤولية  انعدام  و  استخفافا  نعاين   2-
العلمية  البداهات  الذين يضعون يف خطر- رغم  السياسيني من كل االجتاهات 
غري القابلة للتجاهل حول تسارع ارتفاع احلرارة وعواقبه- الوجود، والصحة، 
والتغذية، وموارد املاء، وفرص عمل ماليني البشر، ويلحقون باحمليط احليوي 
أضرارا ال رجعة عنها، ويفضلون اللجوء إىل أنواع تكنولوجيا خطرية ) الطاقة 
النووية(، و مضرة ) إنتاج كثيف حملروقات زراعية(، أو تافهة- لكن حبلى 
أحيانا بعواقب اجتماعية ) آبار كربون(- عوض وضع منو الرأمسال والسباق حنو 

الربح موضع سؤال.
نرى ظهور حركة عاملية للنضال من أجل املناخ، جمسدة بوجه خاص   3-
يف مظاهرات ديسمرب 2006 و2007 بلندن، ويونيو 2007 بالدولة االسبانية 
نشاط جمموعة  عام  بوجه  وكذا  بأسرتاليا،   2007 ونوفمرب  الشمس«(،  )»يوم 
Global Climate Campaign، ونعتربها مثاال لالقتداء ال سيما يف 
إطار سنيت التفاوض املفرتض أن تفضيا يف ديسمرب 2009 إىل اتفاق جديد حول 

املناخ.
-4 إننا حباجة إىل أوسع وحدة عمل على الصعيد العاملي بقصد إرغام احلكومات 
بعمل مجاهريي على التصرف باألقل طبقا للتوصيات الثالث جملموعة اخلرباء 
املشرتكة بني احلكومات حول تطور املناخ GIEC )أوال- وجوب خفض انبعاث 
 ،2020 أفق  %40 يف  إىل   25 بنسبة  املسببة لالحتباس احلراري  الغازات 
ثانيا- جيب ان تبلغ االنبعاثات اإلمجالية األوج يف 10 إىل 15 سنة املقبلة، 
ثالثا- جيب أن تنخفض االنبعاثات اإلمجالية بنسبة 50 إىل 85 % يف أفق 
2050(، مع احرتام احلقوق االجتماعية والدميقراطية وكذا حق اجلميع، ذكورا 

وإناثا، يف وجود إنساني جدير بهذا االسم.
اعتمادا ملبدأ احليطة، واعتبارا هلوامش الشك يف اإلسقاطات احملصلة   5-
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بواسطة مناذج علمية للمناخ، يتوجب تثبيت أهداف اخلفض يف القسم األعلى من سلم 
توصيات جمموعة اخلرباء حول املناخ GIEC من أجل احلد من األضرار بأقصى ما 

ميكن، تلك اإلضرار احملتمة مع األسف لكون االحرتار بات واقعا.
-6 مثة حركات اجتماعية عديدة تسهم يف وضع أسس بديل لإلنتاجوية الرأمسالية 
) بالنضال بوجه خاص ضد استغالل البرتول والغاز، ومن أجل احلفاظ على الغابات 
املدارية، ومن أجل حقوق اجلماعات التقليدية، ومن أجل زراعة عضوية فالحية، 
ومن أجل سياسة نفايات مغايرة تفضل إعادة التدوير، وضد التوسع مطلق العنان للنقل 
والبحري واجلوي، ومن اجل وسائل نقل مشرتكة جمانية وجيدة، ومن  الطرقي، 
أجل اعتدال استهالك الطاقة، وضد الصناعة النووية وصناعة التسلح، وضد مرونة 
وهشاشة العمل وتنامي العمل بدوام جزئي، ومن أجل استعمال رشيد للماء- وكذا 
اإلفادة احلرة منه بصفته ملكا عموميا غري قابل للخصخصة - و ضد صناعة اإلعالن 
واملعارف(.  للتكنولوجيا  غري جتاري  تقاسم  أجل  ومن  االستهالك،  وفرط  التجاري 

جيب حفز هذه احلركات لالندراج صراحة يف النضال العاملي من أجل إنقاذ املناخ.
املستغلني  من  نشيطة  إال مبشاركة  املناخ  أجل  من  النضال  يف  الظفر  ال ميكن   7-
واملضطهدين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان، وبالتالي دون دمج مطالبهم 
وتطلعاتهم االجتماعية املشروعة، ال سيما يف مضمار االستخدام واحلماية االجتماعية. 
لذا يستدعي األمر إيالء أهمية خاصة ملشاركة منظمات العمال والفالحني، وحركة 
الشباب  وكذا  البيئة،  للدفاع عن  الشعبية  واملنظمات  األهلية،  واجلماعات  النساء، 

واملقصيني، من أجل أن تؤثر مطالبهم على األهداف وعلى أشكال التحرك.
-8 نرفض الوصفات الرأمسالية )سوق حقوق التلويث، رسوم كربونية، استثمارات 
للمصاحل  البحث  للمقاوالت، إخضاع  إعانات  لقروض كاربون )*(،  »نظيفة« مولدة 
الرأمسالية، تفكيك احلمايات االجتماعية وشتى صنوف الضبط...( اليت تؤدي حتما، 
سواء يف جمال النضال ضد االحرتار املناخي أو التكيف مع آثاره، إىل تعزيز السيطرة 
االمربيالية، والتنافس والعنف الرأمساليني، وبالتالي االستغالل واالضطهاد، وتنافس 

العمال، وانتهاك احلقوق، وسيطرة الطبقة السائدة على كل شروط احلياة.
-9 ليست الطاقة النووية وسيلة التقاء تغري املناخ، وذلك ألسباب عدة )ال سيما غياب 
حل ملشكل النفايات، الصلة بالصناعة العسكرية وخماطر االنتشار، ضعف الفعالية 
القصوى  املركزة  السالكة  جممل  صعيد  على  الضعيفة  الكاربون  حصيلة  الطاقية، 
املناقضة لال مركزة واسرتداد احلرارة(. وجيب على احلركة أن تقاوم ضغوط اللوبيات 

لصاحل تطوير هذه الصناعة.
-10 يطرح تغري املناخ تهديدا جديدا ومتناميا خبطر حروب ناجتة عن أشكال تنافس 
االمربياليات والرأمساليات من اجل التحكم باملوارد، ال سيما موارد الطاقة األحفورية، 

وكذا من أجل الدفاع عن الريع وامتيازات أخرى متعلقة به.
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إليديولوجية  الربجوازية  األوساط  بعض  يف  امللحوظ  الصعود  نعارض  إننا   11-
مالتوسية جديدة للتدبري الرأمسالي اهلمجي واحلربي ألزمة املناخ، على حساب 
أفقر الشعوب، والفقراء بوجه عام، وعامل الشغل، وضحايا الكوارث، واملرشحني 

للهجرة، والنساء بوجه خاص.
-12 كما نرفض كل حماولة لعزو تغري املناخ إىل تزايد السكان، ال سيما بالبلدان 
النامية، ونذكر بالعالقة األكيدة بني النمو واالنتقال الدميغرايف، ونكرر التأكيد على 
حق النساء يف اختاذ قرار اإلجناب أو عدمه، هذا احلق الذي يستتبع حصول النساء 

حبرية على تقنيات التحكم بالوالدات وكذا اإلجهاض.
-13 جيب على البلدان املتقدمة أن ترد اجيابيا على العرض السخي واملسؤول 
لرئيس اإلكوادور رافائيل كوريا الذي يقرتح، بقصد محاية التنوع اإلحيائي واإلسهام 
بالغابة  هام  أال حُيستغل حقل برتول  باجلو،  الكربون  تركز غاز محض  تثبيت  يف 
املدارية، مقابل تعويض جزئي ملا سيفقده بلده من جراء ذلك. كما يتوجب علينا 
مبسؤوليتها  املصنعة  الشمال  بلدان  اضطالع  وجوب  على  التأكيد  السياق  هذا  يف 

التارخيية يف الكوارث اليت تضرب بلدان اجلنوب نتيجة تغري املناخ.
النيوليربالية،  بالسياسات  املفاقم  الرأمسالي  املنطق  بوجه  امللح،  من  إنه   14-
وضع خطة عاملية تكون تأليفا لثورة طاقية )استعمال مقتصد للموارد، رفع الفعالية 
املتجددة-حرارة  الطاقات  لصاحل  األحفورية  الطاقة  موارد  عن  التخلي  الطاقية، 
األرض اجلوفية والشمسية مبختلف أشكاهلا-الال مركزة، إعادة بناء جذرية لنظام 
نقل املواد واألشخاص،( ولتحقيق تدابري التكيف والتحويل الضرورية، مبعزل عن 
الكاربون  استهالك  يف  البشر  تساوي حق مجيع  منظور  وفق  واألرباح،  التكاليف 

ونفثه، يف احلدود البيولوجية والفيزيائية للمحيط احليوي.
واالستهالك  والعوملة  النمو،  منطق  مع  القطع  خطة  هكذا  يتطلب حتقيق   15-
الرأمساليني )إلغاء فروع النشاط غري املفيدة والضارة مثل التسلح و صناعة اإلعالن 
مع  أحفوريه  استعمال حمروقات  على  القائم  الصناعي  املركب  تفكيك  التجاري، 
اإلنتاج  ألمكنة  وتغيري جزئي  العمل،  لوقت  العمال وخفض جذري  تأهيل  إعادة 
ملوارد  اجلماعية  امللكية  العام،  بالقطاع  االهتمام  إعادة  الزراعيني(،  واالستهالك 
الطاقة، إعادة توزيع واسعة جدا للثروات بني البلدان وبني الطبقات- إلغاء ديون 
بلدان اجلنوب، اقتطاع قوي من أرباح قطاع الطاقة، واقتطاع من امللكيات،...( 

وكذا مشاركة اجلماهري يف ممارسة رقابة دميقراطية.
-16 يوجد اليسار، ومنه األممية الرابعة، يف حالة تأخر خطري يف مسألة املناخ، 
عرب  املناخية  والسياسة  املناخ  مللف  منتظمة  مبتابعة  القيام  علينا  يتعني  وبالتالي 
جمليت Inprecor وinternational view point، وجيب على فروع 
التعبئات،  واملشاركة يف  ونشاطها،  دعاوتها  املوضوع يف  هذا  دمج  الرابعة  األممية 
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واإلسهام أينما أمكن يف بناء تعبئة عاملية من اجل املناخ، وكذا توجيه احلركات 
االجتماعية حنو هذه التعبئة. وسننظم ندوة دراسية أخرى حول تغري املناخ يف 

فرباير 2010.
جدا  عميقة  تعريف  إعادة  إىل  احلاجة  الطاقية/املناخية  األزمة  تزيد   17-
االشرتاكي  البيئي  الصنف  من  إمجالي  مشروع  اجتاه  يف  االشرتاكي  للمشروع 
الفعلية، احملددة دميقراطيا،  )يدمج يف اآلن ذاته تلبية احلاجات اإلنسانية 
والتدبري احملتاط للمحيط احليوي(. وميثل تشكيل الشبكة البيئية االشرتاكية 

العاملية خطوة هامة إىل أمام.
-18 سيتناول املؤمتر العاملي املقبل لألممية مشروع مقرر حول النضال ضد تغري 

املناخ، والبدائل الربناجمية ومستتبعاتها على املشروع االشرتاكي.  
* قروض كاربون: يعادل قرض كاربون نفث طن من ثاني أكسيد الكاربون، 
ويتيح ملالكه نفث مزيد من الغازات املسببة لالحنباس احلراري، وهي حُتعطى 

للدول واملقاوالت املشاركة يف خفض نفث هذه الغازات ]املعرب[.
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نصوص حول تجليات االزمة البئية
الفصل الثاني: 



بوجه حاالت الطوارئ البيئية
دانيال تانورو

جملة انربكور، عدد 619-620 أيلول/سبتمرب-تشرين األول/أكتوبر عام 2015
يف نيسان/أبريل عام 2014، توصل فريقان أمريكيان خمتلفان خمتصان يف علم 
اجلليد باملنطقة القطبية –بطرق مغايرة، على أساس املالحظة-إىل نفس النتيجة: 
بسبب ظاهرة االحتباس احلراري الشاملة، بدأ قسم من الغطاء اجلليدي يتفكك، 

وهذا التفكك ال رجعة فيه. 
ورغم رفض العلماء التصريح بأن توقعاتهم مؤكدة بنسبة %100، كانت هذه األخرية 
جلية: »جرى جتاوز نقطة الال عودة«، على حد تصرحيهم خالل مؤمتر صحفي 
مشرتك. ما من شيء، على حد قوهلم، قد مينع ارتفاع مستوى سطح البحر بـ 1.2 
مرت خالل 300-400 سنة القادمة. ويعتقدون من األرجح أن الظاهرة ستؤدي 
إىل زعزعة متسارعة الستقرار املنطقة اجملاورة، ما قد يسبب الحقا زيادة يف ارتفاع 

مستوى سطح البحر بقدر يتجاوز ثالثة أمتار )1(. 

الكارثة الصامتة زاحفة
فى  إن العواقب االجتماعية الرتفاع مستوى سطح البحر بهذا احلجم ال ميكن أن ختحُ
عن أي أحد. يكفي االشارة إىل أن 10 ماليني مصري يعيشون حتت مرت واحد من 
مستوى سطح البحر، و15 مليون بنغالي، وحوالي 30 مليون صيين وهندي، وحنو 
20 مليون فيتنامي... بغض النظر عن مجيع كربى املدن القائمة باملناطقة الساحلية: 

لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو...
طبعا ميكن بناء حواجز تعلو مرت واحد –شرط التوفر على الوسائل املالية والتكنلوجية 
إلجناز ذلك. لكن ال ميكن إنشاء حواجز تعلو عشرة أمتار. وحتى لو كان باإلمكان 

القيام بذلك، فقليل من الناس قد يتقبلون العيش وراءها. 
لكن، من أجل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملواجهة التهديد، يلزم معرفة أن تفكك 
الغطاء اجلليدي يف منطقة القطب الشمالي ال يشكل سوى سببا ضمن أربعة من أسباب 
ارتفاع مستو سطح البحر. تتمثل األسباب الثالثة األخرى فيما يلي: التمدد احلراري 
للكتل املائية، وذوبان األنهار اجلليدية، وتفكك الغطاء اجلليدي مبنطقة جرينالند. 
املغمورة، قد  إذا مل يكن بد من ذوبان كمية اجلليد املرتاكمة كليا على األراضي 

يستتبع ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر بقدر يتجاوز 90 مرتا. 
لقد حاول أندرس لفرمان استجماع توقعات االرتفاع اليت تعزوها النماذج إىل هذه 
األسباب األربعة. إن استنتاجه مثري للقلق: كل درجة حرارة مئوية الرتفاع متوسط 
حرارة سطح األرض قياسا بنهاية القرن الثامن عشر قد تحُطابق ارتفاع مستوى سطح 
البحر بـ 1.3 مرت، يف حالة التوازن )2(. يبلغ حاليا الفرق يف درجة احلرارة قياسا 
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بالفرتة املرجعية + 0.8 درجة مئوية. إذا كان لفرمان على حق، فإن ارتفاعا يبلغ 
1.84 مرت يف حالة التوازن بات أمرا ال مفر منه.

إن فاتح بريول »كبري االقتصاديني« يف وكالة الطاقة الدولية ليس بلشفيا وال اشرتاكيا 
بيئيا. لقد اعرتف مؤخرا أن االجتاه احلالي فيما يتعلق بانبعاثات غازات ظاهرة 
االحتباس احلراري منسجم متاما مع ارتفاع درجة احلرارة بقدر يبلغ 6 درجة مئوية 

يف أفق نهاية القرن، وقد يتجاوز 11 درجة مئوية )3(.
لفرمان صحيحة، سنكون قيد خلق ظروف  أندرس  على افرتاض أن استنتاجات 
ارتفاع مستوى سطح البحر بـ 13.8 مرت أو أكثر، يف حالة التوازن. وهذا سبب من 
األسباب اليت جتعل تعذر أي تكيف مع ظاهرة احتباس حراري بهذا احلجم يف عامل 

يضم 9 مليار نسمة )4(.
يف هذه التوقعات، يعين تعبري »يف حالة التوازن« ما يلي: عندما سيجري بلوغ نقطة 
توازن جديدة بني متوسط درجة حرارة سطح األرض وبني كمية اجلليد يف العامل. 
من الناحية العملية، قد تستغرق هذه العودة إىل توازن طاقي يف نظام األرض ما يناهز 

ألف عام إىل ألفي عام. 
إن ألف عام إىل ألفي عام، فرتة طويلة. لكن النقطة املهمة متمثلة يف عدم امكانية 
توقيف السريورة، عندما تبدأ: كل تركز يبلغ X يف انبعاثات غازات ظاهرة االحتباس 
احلراري بالغالف اجلوي سيتماثل حتما مع زيادة تبلغ Y يف درجة احلرارة، ما 
سيؤدي حتما إىل متديد يبلغ Z يف كتل املاء وذوبان كمية تبلغ Z’ من اجلليد، اليت 

بعد حتوهلا إىل ماء، ستزيد من حجم البحار. 
إن الطريقة الوحيدة لوقف هذا السلسلة من األسباب والعواقب قد تكون وضع العامل 
َمِّد الطبيعي موجود: إنه يشكل عمليات التجلد. لكن  َمِّد. نوع من هذا اجملحُ يف جمحُ
عمليات التجلد ال تبدأ طبعا بناء على الطلب. يعتقد علماء الفيزياء الفلكية أن عملية 

التجلد القادمة ستحدث بعد 30000 عام على أقرب تقدير. 
حلد اآلن، مل أذكر سوى تأثري زيادة درجة احلرارة على ارتفاع مستوى سطح البحر. 
يقدم هذا االرتفاع صورة جلية عن اخلطر الرهيب –ال رجعة فيه على مستوى مقياس 
الزمن البشري -الذي يرتاكم بصمت فوق رؤوسنا. لكن ذلك، كما تعرفون، ال يشكل 
التغريات املناخية. أكتفي على وجه السرعة باستحضار  سوى عاقبة من عواقب 
بعضها اآلخر، اليت تشكل على املدى القصري أكثر تهديدا من ارتفاع منسوب املياه 

واليت بات بعضها ملحوظا:
.اخنفاض االنتاجية الزراعية. إىل حد ارتفاع يبلغ 3 درجات حرارة مئوية مقارنة مع 
القرن الثامن عشر، تشري التقديرات إىل أن االنتاجية االمجالية ستزداد. لكنها، حلد 
اآلن، تنخفض يف بعض املناطق االستوائية، بوجه خاص يف افريقيا جنوب الصحراء 

الكربى؛
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.األحوال اجلوية القاسية. إذا كنتم وصلتم هنا قبل أسبوعني، تكونون قد صادفتم حرا 
شديدا، مع درجة حرارة تفوق 35 درجة مئوية خالل مدة تتجاوز أسبوع، وهذا من 
قبل كان حدثا استثنائيا للغاية بهذه املناطق، لكنه مييل إىل احلدوث يف أغلب األحيان 

على حنو متزايد؛
.العواقب الصحية: إذا أصبح الطقس من جديد مجيال وكنتم مستلقون على العشب، 
فحذار من القحُراد. هذه القراديات حاملة مرض داء اليم أكثر عددا بكثري من ذي قبل، 
ألن فصول الشتاء أصبحت أكثر فأكثر اعتداال. يف املناطق شبه استوائية، بات توسع 

املناطق املالئمة لتطور املالريا ميثل مشكلة خطرية.

تدهور متسارع لجميع الثوابت البيئية
يف اآلن ذاته، ال يشكل التغري املناخي سوى مظهرا ضمن غريه من مظاهر تدهور البيئة 
املتسارع.   جيري احلديث بهذا الصدد عن »أزمة بيئية«. سأوضح الحقا سبب كون 
هذا التعبري غري مناسب يف رأيي. لنكتف يف الوقت الراهن باإلشارة إىل أن »األزمة 

البيئية« تضم أوجه عديدة. تتمثل األوجه الرئيسية فيما يلي:
.حَتَّمض احمليطات –يشكل تهديدا خطريا بوجه كائنات حبرية كثرية قد ال يتحمل 

هيكلها العظمي اخلارجي املكون من كربونات الكالسيوم محوضة شديدة للغاية؛
. احنطاط التنوع البيولوجي –نعرف حاليا ما يسميه علماء األحياء »موجة االنقراض 
السادسة« لألحياء، وهي أسرع من سابقتها، املتمثلة يف زوال الديناصورات، قبل ستني 

مليون عام؛
.اختالل دورات األزوت والفوسفور –قد يؤدي إىل ظاهرة غري معروفة متمثلة يف موت 
حميطات على حنو مفاجئ، واليت تبدو بالفعل قد حدثت بشكل طبيعي يف تاريخ 

األرض؛
.تدمري طبقة األوزون يف الغالف اجلوي العلوي الذي حيمينا من األشعة فوق البنفسجية 
–وهذا هو امللف البيئي الوحيد األهم الذي سجلت حوله نقاط اجيابية، وسأعود إىل 

ذلك الحقا؛ 
. تدهور احتياطات املياه واالفراط يف استغالهلا–مل تعد حاليا نسبة %25 من جماري 
املياه تصب يف البحر بفعل عمليات جر املياه بشكل كبري للغاية، خاصة بالنسبة 

للزراعة املسقية؛ 
. التسمم الكيميائي للكائنات احلية وحميطها –خالل قرن، خلقت الصناعة الكيميائية 
مائة ألف جزئية غري موجودة يف الطبيعة، وال ميكن أن جيري حتلل بعضها –بوجه 

خاص مركبات سامة-بفعل عناصر طبيعية؛ 
. تدمري الرتبة وفقدان األراضي الصاحلة للزراعة.
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مجيع هذه الظواهر مرتابطة وحيتل تغري املناخ موقعا رئيسيا. إن حتمض احمليطات، 
على سبيل املثال، نتيجة تزايد عمليات تركز ثاني أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي، 
الذي يشكل يف اآلن ذاته أهم غازات ظاهرة االحتباس احلراري. ويعود تدهور التنوع 
البيولوجي أيضا جزئيا إىل ارتفاع درجة حرارة األرض: هذا التدهور سريع إىل حد أن 

بعض األنواع غري قادرة على انقاذ نفسها عرب اهلجرة.
بوجه خاص، تشرتك هذه الظواهر يف أن رمسها البياني يربز منحنيات مماثلة، من 
نوع آسي ]أسي: يزد بسرعة وعلى حنو مستمر-املرتجم[، ويف مجيع احلاالت، مع 

تسارع حاد منذ مرحلة »الثالثون سنة اجمليدة«:
. منحنى عمليات تركز غازات ظاهرة االحتباس احلراري بالغالف اجلوي وفقا للزمن 

منحنى أسي؛
. منحنى عدد األنواع اليت ختتفي تبعا للزمن منحنى أسي؛

. زيادة محوضة احمليطات تبعا للزمن على شكل منحنى أسية؛
. كمية الرتبة املَدمَّرة على شكل منحنى أسية؛

. كمية الفوسفاط والنرتات املطروح يف البحار أيضا.
يشري طبعا اجلانب املشرتك هلذه املنحيات إىل أصل مشرتك. ويطرح السؤال التالي: 

ما هو هذا األصل املشرتك؟
نعم للتحول الدميوغرايف ]يقصد بالتحول الدميوغرايف »االنتقال من حالة ارتفاع معدالت 
اخلصوبة والوفاة إىل اخنفاض معدالت اخلصوبة والوفاة -املرتجم«[، وال للتضليل.   
للغاية  ومتواجدة  للبشر،  وكارهة  يتمثل جواب حركة رجعية  املسألة،  هذا  حول 
بوسائل االعالم اجلماهريي، يف توجيه االتهام إىل الطبيعة البشرية أو إىل السكان، 
أو كليهما. ستكون األرض »مريضة باإلنسانية« على حد قول جيمس لوفلوك ختاما 
يف كتابه حول غايا )5(. يفرض النظام البطريركي نفسه، وتستهدف النساء من قبل 

هؤالء السادة. 
علينا أن نكون حازمني جدا بشأن هذه املسألة. من البديهي أن عدد الناس على 
األرض عامل للمعادلة البيئية. وسيكون من الغباء انكار ذلك. وحنن عالوة على ذلك 
نؤيد استقرار السكان –وهذا ما يسمى حتول دميوغرايف. لكننا حنذر ضد احللول 
بعض  يف  الدميوغرايف  اهلاجس  يزرعها  اليت  واهلمجية  والنيوليربالية  االستبدادية 
العقول –على سبيل املثال، اقرتاح اعتماد »حقوق اجنابية« قابلة للمبادلة، على غرار 

»حقوق التلويث«.
التحكم  يف  النساء  حق  اثنني:  عنصرين  على  أساسا  الدميوغرايف  التحول  يتوقف 
خبصوبتهن )مبا يف ذلك احلق يف حرية االجهاض جمانا ويف ظروف جيدة( وضمان 
اجتماعي جدير بهذا االسم )بوجه خاص نظام تقاعد يتيح لكبار السن عيش حياة 

الئقة دون مساعدة أوالد عديدين(.
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إذا جرى استبعاد احللول اهلمجية –ومن الالزم طبعا استبعادها! - يشكل التحول 
الدميوغرايف سريورة بطيئة، غري قادرة على أن متثل جوابا عن حاالت الطوارئ 
البيئية. لذلك جيب احلذر: إن من يسعون إىل اجياد حل ألزمة البيئة يف السكان 

غاليا ما يريدون صرف النظر عن األسباب احلقيقية.   
لكن، ليس ألن عددنا كبري جدا يلزم ما يلي:

. أال تنتهي بأي وجه نسبة %50 من املواد الغذائية املحُنتجة على مستوى العامل 
ال يف أطباقنا وال يف ثالجاتنا.

. أن يصل اجلزء الذي ينتهي يف أطباقنا وثالجاتنا بعد قطع آالف الكيلومرتات دون 
جدوى يف أغلب األحيان. 

. أن يضم هذا اجلزء قدرا متزايدا من اللحم، بوجه خاص حلم البقر، بينما يعمل 
نظام غذائي بكمية كبرية من اللحم على احلاق الضرر بالصحة.

. أن تنفق الشركات ثروات على االشهار لتصنع فينا حاجات استهالكية محُستلبة، 
كتعويض بئيس عن افتقار العالقات االنسانية يف هذا اجملتمع. 

. أن تتنافس املقاوالت بدهاء لكي تتلف وتتعطل بسرعة متزايدة ما تبيعه لنا من 
سلع ولكي تصبح غري قابلة لإلصالح. 

. أن تصرف الدول ثروات وتبذر مبالغ كبرية من األموال يف التسليح ويف أجهزة 
املراقبة واألمن.

. أن (يرفض صناع القرارات االقتصادية والسياسية منذ نصف قرن، رغم وعيهم 
الطاقات  التام باألخطار، تنظيم االنتقال جبد حنو نظام طاقة قائم حصرا على 

املتجددة، اليت تكفي بوفرة لتلبية مجيع حاجات االنسانية من الطاقة.

مأزق الرأسمالية المزدوج 
يف احلقيقة، كما أدركتم، ال يعود سبب مجيع هذه الظواهر إىل السكان وال إىل 
الطبيعة البشرية لكن إىل الرأمسالية و»طبيعة« هذا النمط من االنتاج املضاد للطبيعة. 
يف الواقع، ال تشكل املنحنيات األسية لتدهور البيئة سوى مظهرا من مظاهر قانون 

الرأمسالية األساسي: »املزيد دوما«.
تشكل رأمسالية دون منو تناقضا يف التعابري. إن تفسري ذلك بسيط. يف هذا النظام 
القائم على املنافسة من أجل الربح، يضطر كل مالك وسائل انتاج خاص إىل السعي 
تزيد  بآالت  العمال  استبدال  تكاليفه، بوجه خاص من خالل  باستمرار خلفض 
انتاجية العمل. هذا االكراه حتمي: من قد يرغب يف اخلروج من ذلك اإلطار سرعان 

ما سيحُحكم عليه باملوت االقتصادي.
هكذا فإن الرأمسالية بطبيعتها ذات توجه إنتاجي. إنها تنتج مزيدا من السلع، ما 
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يستتبع امتالك املوارد الطبيعية ونهبها دوما على حنو متنام، واستغالل قوة العمل 
)إما مباشرة يف االنتاج، وإما على حنو غري مباشر يف اخلدمات واعادة إنتاج القوة( 
دوما على حنو متزايد، وتدمري املعارف وأشكال املنطق البديلة عن »منطقه« اخلاص 

املسعور.
يف إطار هذا املنطق الرأمسالي اجلنوني، من املفهوم أن »األزمة البيئية« هي بالذات 
ال تشكل سوى »فرصة مذهلة ألسواق جديدة«. هكذا عملت الصحف االقتصادية 
على تسليط الضوء على امكانات سوق الطاقة املتجددة، وسوق حقوق التلوث، وسوق 
الزراعة )شبه( العضوية، اخل. تتبدد مشولية املشكل، ويغيب احلل الشامل أيضا، 

بعد ابتالعهما من قبل أطماع ربح الرأمساليني اخلواص. 
الواضح أن احللول-الزائفة هلذه »الرأمسالية اخلضراء« لن حتسم أي شيء.  من 
لن أضيع وقيت يف شرح ذلك. وعلى حد تعبري ألربت أينشتاين، ال حنل مشكلة 
بالوسائل اليت كانت سبب املشكلة. لن حنل األزمة البيئية مبا كان سبب األزمة 

البيئية من آليات السوق ومن اإلنتاجية.
يف هذا الصدد، جتذر االشارة جيدا إىل ما يلي: كما ذكرت، فإن السمة الوحيدة 
ألزمة البيئة، حيث حتطمت دينامية التدمري األسية، تتمثل يف زوال طبقة األوزون. 
منذ بروتوكول مونرتيال )عام 1987(، اخنفضت إىل حد كبري للغاية، انبعاثات 
الغازات املسؤولة عن ظاهرة االحتباس احلراري. غري أن ذلك يشكل بالضبط اجملال 
الوحيد حيث اعتمدت احلكومات )بفعل مجلة أسباب خاصة للغاية لن أتعمق فيها 

هنا( تدابري الضبط بدل آليات السوق )6(.
االستنتاج ظاهر للعيان: ليست الطبيعة هي اليت يف أزمة، بل اجملتمع الرأمسالي. 
لقد وصلنا إىل مرحلة حيث تؤدي عبثية هذا النمط من االنتاج، على حنو خطري 
للغاية، إىل اختالل العالقات بني االنسان والطبيعة اليت يشكل جزءا منها، إىل 
درجة أن هذه العبثية باتت تشكل تهديدا قاتال على قسم كبري من النوع البشري. 

لذلك ال أحب تعبري »األزمة البيئية«.
زد على أن كلمة »أزمة« غري صحيحة. تشكل أزمة ما مرحلة انتقالية بني حاليت 
نظام. من وجهة نظري، ال ميكن احلديث عن »أزمة« لتوصيف جمموعة من ظواهر 

تدهور احمليط البيئي األسية اليت ذكرتها واليت تتفاقم منذ قرنني. 
ال نتعامل مع »أزمة« ولكن مع مأزق رأمسالية مزدوج، يف اآلن ذاته على املستوى 
البيئي وعلى املستوى االجتماعي )وباختصار: ميل معدل الربح إىل االخنفاض وكيف 

يسعى الرأمسال جملابته(.
ومن املثري لالنتباه، حول هذين املستويني –االجتماعي والبيئي-أن يسعى النظام 
إىل بلوغ حدود غري قادر على حتى معرفتها هو بالذات. هذا ما يؤكد متاما حتليل 
بالذات«،  الرأمسال  هو  للرأمسال،  الوحيد  األقصى  »احلد  قال:  الذي  ماركس، 
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وخلص إىل أن عدم القضاء على هذا االله مولوخ ]مولوخ كان إهلا ذو نزعة شريرة، 
كان ال يرضيه شيئا إال قرابني األطفال-املرتجم[ يف الوقت املناسب، قد يؤدي إىل 

استنزاف »املصدرين االثنني لكل ثروة وهما: األرض والعامل«. 

النضال البيئي، والنضال الطبقي
تتيح هذه املقاربة وضع معامل النضال الذي علينا خوضه. ما نعنيه ليس »نضاال بيئيا« 
-مبعنى نوع من نضال كمالي بالنسبة ملن ال مشاكل اجتماعية كثرية لديهم، رجاال 
ونساء. إنه نضال اجتماعي إلنقاذ ظروف احلياة على هذا الكون، بوجه خاص 
بالنسبة لعامل الشغل، والنساء والشباب والفالحني والشعوب األصلية – وباختصار 
املستَغلَّني واملستَغالت واملضطَهدين واملضطَهَدات الذين تهدد الرأمسالية بالتضحية 

بهم مجيعا.
إن النضال الذي علينا خوضه من أجل البيئة نضال طبقي، ونضال معاد للرأمسالية 
يشمل إىل حد ما كل النضاالت األخرى وميتلك القدرة على جتميعها برمتها. إنه 
نضال سيقرر يف النهاية االختيار بني إنسانية جديرة بهذا االسم –مهتمة جيدا 
بشؤونها هي بالذات وبالطبيعة اليت هي جزءا منها-أو بني فوضى همجية ألشكال 

تدمري اجتماعية وبيئية. 
هذا النضال على حد سواء شاعري –زاخر بالعواطف واألحاسيس ألن األمر يتعلق 
منتهى  املساواة-ويف  قدم  على  بشرا  الذي جيعلنا  العامل  هذا  وروعة  بإنقاذ سحر 
العقالنية. لكن ال تعرتينا أية أوهام: لن يتحقق النصر ال بالشعر وال بالربهان، مهما 

كان مجال األول ودقة الثاني.
القاسم  نظرا ألحداث األسابيع األخرية، سأوضح هذا االثبات مبثل يوناني: ما 
املشرتك بني يانيس فاروفاكيس وكربى مجعيات البيئة؟ من الوهم االعتقاد بأن مآسي 
االنسانية واحلجج املعقولة، بدعم من احلائزين على جائزة نوبل، قد تقنع اخلصم 

بسخافة سياسته، حتى من وجهة نظر مصاحله اإلمربيالية اخلاصة. 
إن هذا االعتقاد وهم بالفعل. ال يتعلق األمر يف املقام األول بغباوة »أصحاب القرار« 
أو بافتقارهم للمعلومات، ولكن مبصاحل مادية. إلنقاذ املناخ يلزم ما يلي: 1( على 
شركات النفط والغاز والفحم أن تتخلى عن استغالل أربعة أمخاس احتياطات الوقود 
َدِّد سعرها يف البورصة، 2( جيب تفكيك القسم  األحفوري اليت متتلكها واليت حتحُ
س الناتج الداخلي اخلام  األعظم من نظام الطاقة العاملي –الذي يعادل ما يناهز مخحُ
االمجالي تقريبا-قبل استهالكه كامال. يف احلالتني االثنتني، سيؤدي هكذا تدمري 

الرأمسال إىل أزمة مالية ضخمة. 
ميكن القيام مبقارنة أخرى على النمط اليوناني: ما القاسم املشرتك بني فولفغانغ 
شويبله وكريستني الغارد واملشككني يف وجود ظاهرة االحتباس احلراري؟ ]املشكك 
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يف املناخ هو الشخص الذي ال يؤمن حقا بظاهرة االحتباس احلراري أو تأثري النشاط 
البشري على ذلك. عموما، يعتقد املشككني أن ظاهرة االحتباس احلراري العاملي 
دورية وطبيعية متاما-املرتجم[؟ مثة قرار صارم حلماية نظامهم، أي نظام الطبقة 
الرأمسالية اليت ينتمون إليه والذي شيد األساسي من قوته منذ قرنني معتمدا على 

استغالل أشكال طاقة الوقود احلراري.       
إن أمثال فولفغانغ شويبله وكريستني الغارد يف مجيع البلدان مستعدون لتثبيت 
هذا النظام مقابل عمليات دمار هائل، والتضحية مبئات املاليني من البشر، وحتى 
مقابل إلقاء العامل يف فوضى ال ميكن التحكم بها إال عن طريق وسائل لن متت بأي 

وجه مبا يسمى »حضارة«، ال من قريب وال من بعيد. 
عندما سيجري ارتكاب الضرر، سيذرف أمثال فولفغانغ شويبله وأمثال وكريستني 
هؤالء  طبيعة«. ألن  »كارثة  متحدثني عن  الضحايا  على  التماسيح  دموع  الغارد 
الناس، كما ترون، يعتقدون أن قوانني السوق قوانني طبيعية، على حنو قاطع، 

مثل –القوانني الفيزيائية –إن مل يكن أكثر منها. 
قال االقتصادي الربجوازي جوزيف ألويس شومبيرت أن الرأمسالية تتجاوز أزماتها 
الدورية من خالل »التدمري اخلالق«. وما مساه أرنست ماندل »رأمسالية الطور 
الثالث« ال ميكن أن تتعدى مأزقها املزدوج االجتماعي والبيئي سوى بفعل »الدمار 

املدمر«.
هكذا فإن األمر يتعلق جدا بنضال، وليس بنقاش أكادميي، ومثال اليونان يبني لنا 

على مستوى ضيق إىل أي حد سيكون هذا النضال ضاريا.
شرح وعرقلة و»إضفاء طابع مجاعي« 

»ما العمل؟« كما قيل... ما العمل للحد من الكارثة املناخية إىل أقصى مدى؟
أول ما يلزم القيام به هو تفسري الوضع وأسبابه بال كلل ويف كل مكان، وبوجه 
النسائية وحركات  واملنظمات  النقابية،  الشعبية، واحلركة  املنظمات  خاصة يف 
الشباب. ومن الضروري مباشرة عمل تعليمي دائم، علينا املساهمة فيه. والتحدث 

عن ذلك يعين الفعل مسبقا، ويعين زرع بذور الغضب الكبري الذي ال بد منه.
ثاني ما يلزم القيام به هو النضال يف كل مكان ضد مشاريع االستثمار الضخمة 
خدمة للصناعة األحفورية: املطارات اجلديدة، وخطوط األنابيب اجلديدة، والطرق 
السيارة اجلديدة، وعمليات التنقيب اجلديدة، واملناجم اجلديدة، ونزعة جنون 
الغاز الصخري اجلديدة، والنزوات اجلديدة ملهندسي اجليولوجيا الذين حيلمون 

بتصنيع جهاز ينظم حرارة األرض... يتحكمون به.
كانت ناعومي كالين على صواب متاما يف دعوتها إىل تقوية حدة هذا االحتجاج 
-مسته »بلوكاديا« Blockadia-يف كل مكان. كانت على حق ألن هذه العرقلة 
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تكتسي يف الواقع أهمية اسرتاتيجية: ال يسمح مستوى تطور البنيات التحتية 
ارتفاع  الوقود األحفوري اليت تؤدي إىل  للرأمسال مبواصلة حرق كميات  حاليا 
احلرارة بـ 6 درجات مئوية يف أفق عام 2100 )7(. إن التعبئات مثل تعبئات 
نوتردام دي الندز، أو خط أنابيب كيستون 40، أو حديقة ياسوني، مبثابة عوائق 

قائمة ضد الرأمسال. لندافع عن هذه التعبئات ولننسق جهودنا دفاعا عنها.
ثالث ما يلزم القيام به هو دعم مجيع املبادرات البديلة اجلماعية، واالجتماعية 
والدميوقراطية اليت تعزز مفهوم الصاحل العام واملمتلكات العامة والتدبري املشرتك 
لألرض »بتبصر وجد واتقان«. علينا عدم ازدراء اجملموعات اليت تشرتي املنتجات 
احمللية للزراعة العضوية وغريها من املبادرات الساعية لبسط السيادة الغذائية، 
على سبيل املثال. وال نعتقد طبعا بإمكان إطاحة الرأمسالية بهذه الكيفية، عن 
طريق انتشار تلك املبادرات. وهذا ال حيول دون أن تكون هذه املبادرات رافعات 
للتوعية، بوجه خاص عندما تنظم النقاش وبالتالي حتطم اجلدار الفاصل –املعمم 
من قبل الرأمسال-بني املنتجني واملستهلكني، أو ملا تعمل على اشراك احلركة 

النقابية. 
لكن من الواضح أن الرتبية الدائمة، وعمليات العرقلة ومبادرات االستيالء على كل 
ما يف إطار الصاحل العام غري كافية. يتطلب النضال مشروع جمتمع بديل، وبرناجما 

واسرتاتيجية. سأستعرض هذه السمات الثالث على عجل.

مشروع المجتمع: التحديث االشتراكي البيئي
دعونا نسمي األشياء بأمسائها: ال ميكن أن يكون اجملتمع البديل سوى من نوع 
اشرتاكي. يتعلق األمر بإلغاء انتاج القيم التبادلية من أجل أرباح األقلية الرأمسالية 
واستبداهلا بإنتاج القيم االستعمالية تلبية للحاجات االنسانية احلقيقية، احملددة 
دميوقراطيا. ال يوجد أي خيار ممكن، وليس مثة أي بديل ممكن لنمط االنتاج هذا. 

مع ذلك، يتوافق هذا البديل بشكل أساسي مع تعريف االشرتاكية.
تتحاور حركة النساء املستقلة مع منظماتنا حلملنا على اختاذ كل التدابري الالزمة 
بفعل أن االشرتاكية ال تستلزم الغاء استغالل العمل املأجور وحسب، ولكن أيضا 
تستتبع النضال ضد اضطهاد النساء. إن العمل املنزلي اجملاني اعتناء بقوة العمل 
الذي  البطريركي،  النظام  بعناية  للنظام، خيفيه  انتاجها يشكل دعامة  واعادة 
يضطهد أيضا املثليني واملثليات جنسيا. تسعى حركتنا إىل أن تستخلص من ذلك 

كل النتائج حول منوذج االشرتاكية اليت تود ارساءه. 
وعلى النحو ذاته، جيب علينا تفحص ما تستتبعه خطورة األزمة البيئية بالنسبة 
ملشروعنا االشرتاكي. وهنا أيضا، من الالزم اجراء حتديث. وسأذكر بإجياز ثالث 

نقط:
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•التكنلوجيا. قال لينني بأن »االشرتاكية هي السوفييتات إضافة إىل الكهرباء«. من 
الواضح اليوم أن هذا التعريف غري كاف. كيف سينتج الكهرباء؟ بواسطة الفحم، أو 
النفط أو الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية؟ إن اشرتاكية جديرة بهذا االسم تستلزم 
استعماله  بواسطة مصادر طاقة متجددة وجيري  انتاجه وحسب  كهرباء جيري 
بأقصى حد من الفعالية. وبعبارات أخرى، تقودنا »األزمة البيئية« إىل استنتاج أن 

أشكال التكنلوجيا غري حمايدة.
•احلدود. أشاد أجنلز »بالتطور غري احملدود لقوى االنتاج« الذي من شأنه أن يكون 
ممكنا، على حد تعبريه، مبجرد أن تتخلص االنسانية من »العوائق الرأمسالية«. 
ميكن مناقشة التفسري الدقيق هلذا اجلملة، واألهمية اليت كان اجنلز يعطيها لقوى 
املعرفة، اخل. لكن مثة مسألة واضحة: يواجه املشروع  املادية مثل  االنتاج غري 
االشرتاكي عرقلة من قبل ما مساه دانيال بنسعيد »نفايات انتاجية«. فلنقض عليها. 
حنن نناضل إلقامة اشرتاكية حترتم حمدودية املوارد والوتائر وأمناط اشتغال النظم 
البيئية وكذلك الدورات الطبيعية الكبرية. اشرتاكية تطبق مبدأ احلذر وتتخلى عن 

»التحكم بالطبيعة«.
• الالمركزية. قال ماركس عن كومونة باريس أنها كانت »ما جرى اكتشافه يف آخر 
املطاف من شكل سياسي لتحرر العمل«. على أساس هذه التجربة الثورية، ختلى 
عن مفاهيم أكثر مركزية، ودافع عن فيدرالية كومونات كبديل عن الدولة وشرع يف 
دراسة أشكال الكومونات مبجتمعات ما قبل الرأمسالية. إن دميوقراطية منتجني 
متشاركني حقيقية، غري واردة يف الواقع، دون تدمري الدولة وتعويضها بفدرالية 
بنيات تنظيم ذاتي غري ممركزة، تنسق فيما بينها. يشجعنا االنتقال الطاقي الالزم 
على اختيار هذا التصور على حنو أكثر جرأة، ألن الطاقات املتجددة تستلزم ال 
مركزة متقدمة، تسهل التدبري من قبل اجلماعات أو حتت حتكمها. هكذا بإمكاننا 
استكمال صيغة ماركس: »الكومونة هي ما جرى اكتشافه يف آخر املطاف من شكل 

سياسي لتحرر العمل والستدامة البيئة« )باملعنى احلقيقي للتعبري(.
تكفي هذه النقاط الثالث، كما أعتقد، إلبراز أن االشرتاكية البيئية مسألة أخرى 
حتديات  يتناول  حترري  مشروع  إنها  قدمية:  أمور  على  جديدة  تسمية  غري 
جديدة تواجهها االنسانية بسبب الدمار الرأمسالي للبيئة وبفعل التجربة الكارثية 

»لالشرتاكية القائمة بالفعل«.

البرنامج: تجذر ال مناص منه
فيما يتعلق بالربنامج، أود استحضار أن من يعتقدون، رجاال ونساء، بأن املسألة 
البيئية قد تصرفنا عن تقديم اجابات معادية للرأمسالية ومعارضة للتقشف، يرتكبون 
خطأ فادحا. إن العكس هو الصحيح: يف الواقع، مينح استعجال األزمة البيئية 
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وخطورتها شرعية قوية لربنامج جذري وثوري إىل حد كبري، تتمثل فكرته الرئيسية 
الطاقة  مشرتكا-املرتجم(  الشيء  جعل  )استشراك:  مصادرة/استشراك  الثنائي  يف 

والقطاع املالي، دون تعويض وال اعادة شراء وحتت الرقابة العمالية.
يتداخل هذان القطاعان إىل حد كبري للغاية، بوجه خاص ألن استثمارات القطاع 
األحفوري الضخمة )حبث وتنقيب ومناجم ومصفات وحمطات توليد الكهرباء، 
وخطوط تيار كهربائي عالي اجلهد، اخل.( تشكل استثمارات طويلة األمد، وممولة 
بالقروض. ونظرا إىل ما قيل أعاله بشأن الغاء نظام الطاقة قبل استهالكها بالكامل، 
وخبصوص احتياطات الوقود األحفوري اليت يلزم تركها حتت األرض، فإن التأميم 
يشكل الشرط الضروري لكي يتمتع جمموع الشعب بالركائز والوسائل اليت تسمح 

بتنظيم االنتقال الطاقي بغض النظر عن مقتضيات الربح، يف إطار ال مركزي. 
يف إطار هذا الفكرة األساسية، ميكن تنظيم مطالب عديدة أكثر مباشرة، لن أذكرها 
هنا بالتفصيل. سأقول وحسب، أن مسألتني تكتسيان أهمية كربى فيما يبدو، من 

وجهة نظر ثنائية ردا على التقشف وعلى انتشار فكرة الصاحل العام.
•األوىل هي يف مسألة اجملانية: على سبيل املثال، جمانية اخلدمات األساسية 
للحاجات الضرورية اجتماعيا يف يتعلق حبق احلصول على املاء، والكهرباء، والتنقل 

واحلرارة )متوافقة مع تسعرية تصاعدية بسرعة فوق هذه احلاجات(. 
• الثانية هي مسألة تراجع جمال السوق لصاحل قطاع عام دميوقراطي، مع آليات 
رقابة السكان ومشاركتهم: شركات عمومية لعزل ]يشري العزل إىل مجيع نظم العوازل 
د من التبادل احلراري بني حجرات ذات درجة حرارة خمتلفة- والعمليات اليت حتحُ

املرتجم[ املباني السكنية وجتديدها، وشركات عمومية للنقل العام، اخل.

األصليين  والسكان  الفالحين  نضاالت  تضافر  االستراتيجية: 
والعمال والنساء

سأختم هذا املوضوع باالسرتاتيجية. من الواضح أن االنسانية لن تتمكن من جتاوز 
املأزق الذي قادتها الرأمسالية إليه سوى بوسائل ثورية. ومن اجللي أيضا أن النضال 
املعادي للرأمسالية الالزم خوضه يستتبع بالضرورة دورا مركزيا للطبقة العاملة )كل 
من يتوقف وجودهم، رجاال ونساء، على استغالل قوة عملهم على حنو مباشر أو غري 
مباشر من قبل الرأمسال يف إطار االنتاج، أو اخلدمات أو يف إعادة انتاج قوة العمل(.  
لكن الثورة، ال تعين تواجه جيشني ذوي معامل حمددة للغاية –الطبقة العاملة 
أزمة اجملتمع برمته،  نتاج  املعركة. إن كل وضع ثوري  والربجوازية-يف ساحة 
وفئات  طبقات،  فصائل  أيضا  ولكن  طبقات،  تتخذها  ملبادرات  غامض  وغليان 
اجتماعية، اخل. يف خضم هذا الغليان، على الطبقة العاملة حتقيق هيمنة من خالل 
اثبات عملي بأن برناجمها يقدم أجوبة عن مشاكل ومطامح مجيع املستَغلني ومجيع 
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املضَطَهدين.
إن هذا التوضيح هنا سديد بوجه خاص ألن »األزمة البيئية« مبثابة خطر احلرب 
الذرية: إنها تدعو ماليني الرجال والنساء من مجيع فئات اجملتمع وحتركهم، 

ألنهم رجاال ونساء، قلقون بشأن مستقبل الكوكب ومصري أبنائهم.
لذلك فإن كربى التعبئات البيئية، مثل كربى التعبئات السلمية، غالبا ما تكتسي 
جانبا مشرتكا بني عدة فئات. طبعا، يشكل العمال والعامالت فيها أغلبية )على 
كل حال يف البلدان »املتقدمة«، حيث متثل الطبقة العاملة معظم السكان(، لكنهم ال 

يشاركون فيها كعمال، وهم على وعي بدورهم اخلاص.
أعتقد أن مهام الثوريني يف هذا السياق، ال يتمثل يف البقاء على جانب الطريق لتوزيع 
منشورات تدعو إىل رد اشرتاكي. طبعا هذه املنشورات مفيدة، لكن مهامنا تتمثل 

أيضا يف بناء احلركة اجلماهريية وتوجهيها حنو حلول معادية للرأمسالية.
ومما يزيد من أهمية نقاش االسرتاتيجية هذا أن الطبقة العاملة اليوم قائمة يف اجلزء 
اخللفي من النضال حول املناخ، بينما الفالحون والشعوب األصلية يف اخلط األمامي 

رافعني مطالب معادية للرأمسالية –تضطلع النساء بدور رئيسي يف كلتا احلالتني.
يف  املتمثلة  االسرتاتيجية  الفكرة  على  اعتمادا  اجلماهريية،  احلركة  بناء  علينا 
استقطاب عامل الشغل إليها، ألن دور هذا األخري سيكون حامسا. لكن من أجل 
ذلك، يلزمنا إدراك األسباب اخلاصة اليت تفسر املشاركة الثانوية والنسبية للحركة 

العمالية يف النضال البيئي عموما، والنضال املناخي بوجه خاص. 
إن الشرح غري معقد. عندما يناضل اليوم صغار الفالحني ألجل ظروف عيشهم ضد 
الصناعة الزراعية، يتزامن إىل حد كبري ما يرفعونه من مطالب مباشرة مع الربنامج 
الزراعي الذي يلزم تطبيقه إلنقاذ املناخ. عالوة على ذلك، فهم على وعي بأنهم 
يف حاجة لدعم وسط عموم السكان بوجه عام ملواجهة عدو قوي للغاية يسعى إىل 
تدمريهم، حبيث أنهم مييلون حنو حتالف »العمال والفالحني« أكثر من حنو برنامج 
برجوازية صغرية. ومع إجراء ما يلزم من تغيري، ينطبق ذلك أيضا على الشعوب 
األصلية دفاعا عن منط حياتها املعتمد على االرتباط الوثيق بالغابة، على سيبل 

املثال.
يف كلتا الفئتني، ال يثري الدهشة اضطالع النساء بدور رئيسي. ليس بسبب »طبيعة 
نسائية« بيئية، لكن ألن النساء يأخذن على عاتقهن انتاج نسبة %80 من املواد 
الغذائية بالعامل، من جهة، ومن جهة أخرى ألن دور »الرعاية« الذي يسنده النظام 
األبوي إليهن يف إطار قسمة العمل يعرضهن مباشرة ملواجهة بعض آثار تغري املناخ 

األكثر وحشية، مثل ندرة املواد املائية.
إن األمور خمتلفة بالنسبة للعاملني والعامالت. ويف الواقع، ليس مثة تطابق لكن 
توتر، بل حتى تعارض جلي –للوهلة األوىل-بني املطالب املباشرة اليت يطرحها 



العمال والعامالت عفويا دفاعا عن موارد أرزاقهم، من جهة، وبني الربنامج الذي 
يلزم تطبيقه فيما يتعلق بالبيئة، من جهة أخرى.

وغين عن القول أن هذا التعارض ليس واضحا وحسب، ولكنه يشكل أيضا عقبة، 
خاصة يف النضاالت اليت ختاض يف كل مقاولة. غالبا ما يدعي عمال املقاوالت 
املحُلَوٍّثة أنهم ممزقون بني الوعي بطبيعة نشاطهم الضار بيئيا وبني ضرورة احلفاظ 

على منصب عملهم.
ال ميكن جتاوز هذا التمزق سوى بتقديم اجابات معادية للرأمسالية، تسمح وحدها 
بتلبية احلاجات االجتماعية وبتخطي االكراهات البيئية. هذا هو نهج االشرتاكية 

البيئية االسرتاتيجي العام.
لن أقدم جدوال هلذه املطالب –يلزم إىل حد كبري ابتكارها يف خضم النضاالت 
امللموسة، بدءا بوجه خاص من النضاالت من أجل الصحة يف مواقع العمل –لكن 
مثة مطلب يبدو لي حامسا: تقليص جذري لساعات العمل دون ختفيض األجر، 

مع استخدام لتعويضها وتقليص وتائر العمل، حتت رقابة عمالية.
يشكل ذلك مطلبا حامسا ألن تقليصا جذريا لساعات العمل مع ختفيض وتائره 
ميثل أمثل وسيلة للنضال ضد البطالة مع حماربة النزعة االنتاجية. ولفهم األهمية 
االسرتاتيجية هلذا املطلب من وجهة نظر بيئية، يلزم بوجه خاص معرفة أن 
الطاقات  الطاقة حنو  النتقال  الزم  شرط  النقل  ووسائل  املادي  االنتاج  ختفيض 

املتجددة يف إطار احرتام االكراهات املناخية. 
البيئية يف صفوف احلركة  املطالب االشرتاكية  تعارض عناصر عديدة نشر هذه 
العمالية. يتمثل أحد هذه العناصر طبعا يف وجود بريوقراطية نقابية متارس التعاون 
»انتقال  مرة أخرى! - مالزمة  له من وهم  –يا  وتأمل من خالل ذلك  الطبقي 

صحيح« حنو رأمسالية اجتماعية وبيئية.
واملناخ  عام،  بوجه  البيئة  عن  دفاعا  اجلماهريية  احلركة  بناء  يف  االخنراط  إن 
بوجه خاص، هو القدرة على وضع منطق الرأمسالية يف قفص االتهام بدءا من 
هذه احلركة، يف الفعل، على نطاق كبري. وال ميكن لذلك سوى أن حيث العمال 
والعامالت على االنضمام إىل النضال بأسلحتهم واالضطالع فيه بدور حاسم سيكون 

هلم يف آخر املطاف.
ال تشكل االسرتاتيجية الثورية ما ندد به لينني من نزعة عمالوية أو نزعة اقتصادوية. 
ليس املقصود هو الركض وراء حركة اخلضر. بل األمر يتعلق عموما بالرد على مأزق 
الرأمسالية الشامل، يف مجيع امليادين ويف كل املواقع. وهذا يعين اعادة الصلة 
بأرقى التقاليد الثورية للحركة العمالية، كما وردت يف هذه األغنية اجلميلة اليت 
أنشدها عمال فيينا. إنها أغنية اشرتاكية بيئية حتى قبل بروز هذا التعبري األخري:

حنن بناة العامل اجلديد
حنن احلقول، والزارع والبذرة 
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حنن حصادو مواسم احلصاد القادمة 
حنن املستقبل وحنن احلياة.

*دانيال تانورو عضو قيادة العصبة الشيوعية الثورية )LCR-SAP: العصبة 
الشيوعية الثورية باملنطقة الناطقة بالفرنسية-احلزب العمال االشرتاكي باملنطقة 
الناطقة بالفالمندية، فرع األممية الرابعة البلجيكي(. عالوة على مقاالت عديدة، هو 
مؤلف كتاب الرأمسالية اخلضراء املستحيلة )الديكوفريت، باريس عام 2010(. 
ننشر هنا نسخة جديدة )يف شكل خمتصر نوع ما من قبل املؤلف( للعرض الذي 
قدمه يوم 28 متوز/يوليو عام 2015 يف إطار اللقاء العاملي رقم 32 لشبيبة األممية 
الرابعة، املنظم ببلجيكا. يشكر املؤلف املتدخلني، الذين قادته مساهمتهم إىل تعديل 

هذا النص وتوضيحه حول بعض النقط.
---
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أطوار تفاقم األزمة البيئية الرأسمالية
دانيال تانورو 

1 متوز/يوليو عام 2013
إن من طبع اإلنسان العاقل، جنسنا البشري، إنتاج وجوده اخلاص اجتماعيا. 
وهو يفعل ذلك بواسطة العمل، الذي من خالله حيول املوارد الطبيعية اليت ال 
يستهلكها كما هي إىل قيم استعمالية. إن هذا العمل الذي يشكل وسيطا ال غنى 
عنه بني اإلنسان وبيئته، يعترب نشاطا واعيا: توجد نتيجته مسبقا يف دماغ املنتج 
على شكل مشروع يكيفه العامل حسب عملية التنفيذ، ويقدمه حصيلته فيما بعد. 
يرتتب عن هذه القدرة على التفكري يف العمل ما يلي: 1°( البحث عن الوسائل 
التقنية واالجتماعية اليت تتيح زيادة اإلنتاجية؛ 2°( ضرورة وجود تواصل وتعلم 
اجتماعي؛ 3°( واقع أن كل جيل يرتقي، إن صح التعبري، على أكتاف األجيال 
يز هذه اخلصائص نوعنا البشري عن  السابقة- وبعبارة أخرى التطور البشري. متحُ
غريه من احليوانات االجتماعية مثل النمل والنحل أو النمل األبيض، اليت يظل 
منطها االجتماعي لإلنتاج فطريا وال يتغري بالتالي سوى بوترية التطور البيولوجي. 

الطبيعة البشرية والتكنولوجيا والسكان والعالقات االجتماعية
إن حقيقة أن القدرة على التطور مسة مميزة للنوع البشري يستتبع أن هذا األخري 
دث حتما تأثريا على بيئته خالل مدى قصري يفوق تأثري احليوانات ]1[. هذا  حيحُ
هو احلال حتى يف اجملتمعات األكثر »بدائية« ملن يعيشون على الصيد وقطف 
الثمار، ألن إنتاج األدوات واللباس والسكن، حتى البسيطة منها، تتطلب طبعا 
أخذ كميات من املوارد الطبيعية الفائضة عن احلاجات الفيزيولوجية، وحتويلها 
ورميها بعد استعماهلا. يستنتج البعض من ذلك بأن األزمة البيئية حاليا ال تشكل 
سوى إعادة إنتاج ألزمات بيئية حملية سابقة بقدر أكرب وعلى املستوى العاملي، 
ونتيجة منطقية لـ»جمرى التقنية« بدءا التحكم بالنار إىل التحكم بالطاقة الذرية 
)على افرتاض أن هذه األخرية »متحكم بها«(، مرورا بتدجني أنواع حيوانية 
–الكمي  البشري  التقدم  وبعبارات أخرى، سيكون  الزراعة.  واكتشاف  أخرى 

والنوعي- مدمرا حتما. 
شاع هذا التصور منذ عقود عديدة من قبل كتاب كحُثر، مثل هانس جوناس جاك 
إيلول أو يف اآلونة األخرية أندريه لوبو. كلهم يتهمون »التقنية« بأنها مسؤولة عن 
تدهور البيئة. يرى جاك إيلول وأندريه لوبو أن »النظام التقين« القائم ميتلك منذ 
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اخلطوات األوىل للبشرية، منطقا خاصا، وهذا األخري غري منسجم مع احلدود 
التجريد  »التقنية« هنا يف مثل هذا املستوى من  الواقع، تعترب  الطبيعية. ويف 
والتعميم وسيلة من خالهلا، مييل االنسان العاقل إىل أن يحُعد مبثابة تهديد ضد 
»الطبيعة« ]2[. لذلك، فإن هذه املقاربة حول املسألة البيئية تقرتب عموما إىل 
هذا احلد أو ذاك من محُزحة  جيمس لوفلوك اليت اختتم بها  »فرضيته غايا« ]3[ 
بالسخرية على أن األرض ستكون »مريضة بالبشرية«. وبذلك تنضم إىل مقاربات 
كتاب آخرين )الزوجان إرليخ، وجارد داميوند وجون دورست على سبيل املثال( 
تطرح إىل هذا احلد أو ذاك مباشرة وصراحة منو السكان مبا هو حمرك لتدمري 
البيئة. وبناء على ذلك ال يدعو إىل الدهشة أن كمية من الكتب اخلضراء تعترب 
مالتوس مؤسس علم البيئة –متجاهلة أن مؤلف »حبث يف مبدأ السكان« مل يكن 

اطالقا مهتما بالبيئة...
ويف احلقيقة، فإن القسم األساسي من االنتاج الثقايف املعاصر حول املسألة البيئية 
يتناول هذا النوع من األفكار الكارهة للبشر،  اليت ال ختلو من أوجه التشابه مع 
عقيدة »اخلطيئة األصلية« ]4[. وسواء أقدمت معظم املؤلفات الواسعة االنتشار 
على إدانة »التقنية« أو »السكان«، فهي تتقاسم عنصرا مشرتكا قائما على صرف 
النظر عن أمناط االنتاج والعالقات االجتماعية وقوانني السكان النامجة عن ذلك. 
تتمثل النتيجة املشرتكة هلذه التحاليل الكارهة للبشر يف ضرورة قيام البشرية 
بثورة ثقافية لكي تتمالك نفسها وتغري سلوكها، بل لكي تتخلى عن التطور، من 

أجل محاية »الطبيعة«، ومحاية نفسها هي بالذات يف آخر املطاف.
إن ثورة ثقافية من منظور العالقات بني الكائن البشري و)وبقية( الطبيعة هي يف 
الواقع  ضرورية –سنعود إىل ذلك يف اخلامتة-، ولكن من املثالية الصرفة االعتقاد 
بأنها قد تكون ممكنة مبعزل عن خوض الصراع الطبقي بهدف اجراء تغيري عميق 
يف األساس االقتصادي للمجتمع، ألن الثقافة ترتتب عن ذاك األساس يف آخر 
املطاف. إن مأزق التفكري املنطقي أوضح من ذلك بكثري لدى من يدينون )حبق( 
ايديولوجيا اهليمنة البشرية على الطبيعة... ويف نفس الوقت يعتقدون بضرورة أن 
يهيمن الكائن البشري على طبيعته اخلاصة ويغريها تفاديا للكارثة البيئية! حنن 
هنا يف إطار تناقضات معقدة قد تشكل نتائجها العملية الوحيدة الدعم الفعلي 
»للرأمسالية اخلضراء«، أو االنضمام إىل االستبداد املستنري الذي يتبناه اخلرباء 

اخلضر –الذي يشيد به  هانس جوناس، ... أو كليهما يف آن واحد.
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خالفا هلذه التصورات اجلوهرية، جيب االشارة إىل أن العالقات بني التطور –
التقين والدميوغرايف- وبني البيئة ليست خطية. وليس من الصحيح بكل بساطة 
أن كل تقدم تقين قد يشكل حتما مرادفا لتدمري البيئة. ولنأخذ ثالثة أمثلة: 
1°( من احملتمل يف بعض مناطق العامل، أن اكتشاف الزراعة مسح بالتخفيف 
عن النظم البيئية املرهقة بسبب السكان املمارسني للصيد ومجع الثمار والذين 
كانوا يستعملون النار مبا هي تقنية للصيد؛ 2°( يف القرن اخلامس عشر، بأوروبا 
الغربية، حدت الزيادة يف االنتاجية الزراعية من تدمري الغابات وتعرية الرتبة 
ورعي قطيع احليوانات يف الغابات. كانت تلك االنتاجية الزراعية نامجة عن 
اكتشاف أن اسرتاحة األرض كل ثالث سنوات، ميكن التخلي عنها بزراعة 
القطانيات )ألن هذه األخرية تثبت األزوت املوجود يف اجلو، وبالتالي تشكل 
»مسادا أخضرا«( ]5[؛ 3°( يف عصرنا، إذا كان من املسلم به أن حل األزمة 
البيئية ال تشكل قبل كل شيء مسألة تقنية وتستلزم تقليص االنتاج املادي، 
فإنها تتطلب مع ذلك شكال من أشكال التطور. ويف الواقع، يقتضي تفادي تقلب 
مناخي خطري، على سبيل املثال، انتقاال حنو نظام طاقي اقتصادي قائم حصرا 

على استعمال وحتسني تكنولوجيا حتويل مصادر الطاقة املتجددة ]6[. 
وعلى النحو ذاته، ليس من الصحيح أن عددا أكربا من السكان قد يؤدي تلقائيا 
إىل تفاقم تدمري الغابات، وبالتالي مزيدا من التعرية وتدمريا للنظم البيئية –كما 
يؤكد ذلك جارد داميوند يف كتابه األكثر مبيعا »االنهيار«. ويف كتاب أحُلف قبل 
سنوات عديدة، كانت إسرت بوسوروب بالفعل قد أطاحت بأطروحة مالتوس. 
كان هذا األخري يؤكد بأن السكان يزدادون أحُِسيًّا بينما االنتاجية الزراعية ال تنمو 
سوى خطيا. وبالعكس بينت إسرت بوسوروب أن النمو الدميوغرايف ميكن أن يكون 
ضروريا لالنتقال إىل تقنيات زراعية أكثر كثافة بوسعها، يف ظل ظروف معينة، 
حتسني مستدام خلصوبة األرض، وبالتالي نوعية البيئة. وبعد إجراء ما يلزم من 
تعديالت، مازال التفكري املنطقي ساري املفعول اليوم: ويف الواقع، فإن زراعة 
عضوية حملية، وتدبري نظام للطاقة املتجددة وغري املمركزة، واالصالح البيئي 
للمدن واحياء النظم البيئية، ستتطلب يف الواقع عددا كبريا من اليد العاملة. 
»فائض« جيب  مبثابة  بازدراء  الرأمسالية  تعتربهم  الذين  السكان  فإن  لذلك، 

اعتبارهم، مبنطق آخر، مبا هم ورقة راحبة بالنسبة لسياسة بيئية. 
ال يتعلق األمر مبعارضة تصميم ميكانيكي متفائل بآخر متشائم، ولكن بادراك أن 
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التطور البشري والبيئة تربطهما عالقات جدلية. وتضطلع التقنية والدميوغرافيا 
طبعا بدور )ما من أحد سيدعي أن تضاعف عدد السكان خالل السنوات الثالثني 
املاضية مل يكن له أي تأثري بيئي!(، لكن الطريقة اليت تؤثران بها على التوازنات 
البيئية تتوقف على العالقات االجتماعية اليت تعقدها الكائنات البشرية يف إطار 

االنتاج. وتبني ذلك بعض األمثلة املذكورة أعاله: 
.ملاذا يظل االنتقال حنو الطاقات املتجددة هامشيا يف حني أن القدرة التقنية قد 
تكون كافية لتلبية أكثر من عشرة أضعاف من احلاجات البشرية ]7[؟ ألن املوارد 
األحفورية تبقى أكثر رحبا بالنسبة للرأمسال، وألن الصناعات املتعلقة بها تشكل 
النواة الصلبة لنظام تقين وصناعي إنتاجوي، وألن االحتياطات غري املحُْسَتغلة من 

النفط والفحم والغاز تدرج يف أصول ميزانية املقاوالت متعددة القوميات.
.ملاذا ال جيري تشغيل »فائض« السكان يف محاية النظم البيئية واحيائها باجتاه 
اقتصاد مستدام )باملعنى احلقيقي للكلمة(؟ ألن »اخلدمات البيئية« ال تنتج قيمة 
وألن الرأمسال حيتاج باستمرار جلمهور من العاطلني والعاطالت  للضغط على 

األجور والتعويضات االجتماعية.
»الطبيعة  يتمثل يف  األسئلة، ال  اليوم حول هذه  املقدمة  األجوبة  يفسر  ما  إن 
البشرية« وال يف »التقنية«، ولكن يف قواعد اشتغال منط االنتاج. ألنها هي اليت 
الثقايف هلذا  التصور  املطاف،  نهاية  حتدد عالقات اجملتمع مع حميطه ويف 
االنتاج  جمال  إىل  الدخول  إذا  يلزم  املعاصرة،  البيئية  األزمة  ولفهم  األخري. 

الرأمسالي.
القيم االستعمالية والقيم التبادلية وخصائص األزمة البيئية 

الرأسمالية
وبطريقة أعم، جيري التمييز بني نوعني رئيسني من االنتاج االجتماعي: انتاج 
القيم االستعمالية –وبعبارة أخرى ذات الفائدة- وانتاج القيم التبادلية –وبعبارة 
أخرى السلع. إن النوع الثاني خاصية للرأمسال بوصفه عالقة اجتماعية. ومن 
الفصل األول من الكتاب الذي خصصه له كارل ماركس، أشار إىل جمموعة من 
االختالفات بينهما، ضمنها باألقل اختالف أساسي من وجهة نظر بيئية: يف 
حني أن انتاج القيم االستعمالية يهدف إىل تلبية حاجة، فإن انتج القيم التبادلية 
يرمي إىل حتقيق فائض قيمة تأخذ شكال جمردا للقيمة، شكل املال. إن الرتاكم 
على هذا الشكل الذي يبدو بالضرورة غري حمدود، يرتتب عنه أن انتاج القيم 
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التبادلية تتجاوز حدود احلاجات البشرية الراهنة. يضم هذا االختالف يف طياته 
دينامية الرأمسال االنتاجوية املذهلة. لذلك يوضح هذا االختالف مستجدا جذريا 
لألزمة البيئية منذ قرنني: يف اجملتمعات السابقة، كانت أشكال تدهور البيئة 
الرأمسالية عن امليل حنو  تنجم عن ختلف قوى االنتاج ]6[؛ وتنجم يف ظل 

اإلفراط يف اإلنتاج.
الذي  االستعمالية  القيم  منتج  إن  املقارنة:  تعميق  ماركس،  على  بناء  وميكن، 
يصرف فوائضه يف السوق يبيع ليشرتي، وال يستخدم املال إىل كوسيط يف نوع 
من مقايضة شهدت حتسينات، وتتوقف الدورة االقتصادية يف نهاية املطاف عند 
اقتناء معادل؛ ومقابل ذلك، يشرتي منتج القيم التبادلية ليبيع بهدف مراكمة املال 
الذي سيستعمله لكسب مزيد من املال من خالل االستثمار يف دورة جديدة –على 
أن خيلق حاجات جديدة هلذا الغرض. وكوسيط يسهل التبادالت، يصبح املال 
هنا ركيزة االنتاج وغايته. هكذا ينشأ الرأمسال. إن مبلغا من املال الذي يسارع 
حبثا عن فائض قيمة حتت سوط املنافسة حمكوم دوما، حتت تهديد تعرضه 
للسحق، بتطوير التقنيات وأشكال التنظيم واحلاجات وبقلبها رأسا على عقب. 
إن هذا امليل حنو تثوير االنتاج واالستهالك دون توقف يفسر مستجدا جذريا ثانيا 
لألزمة البيئية املعاصرة: يف حني كانت آلية أشكال تدهور البيئة متشابهة امجاال 
يف مجيع جمتمعات ما قبل الرأمسالية )تدمري الغابات على حنو مفرط وتعرية 
الرتبة(، تنتج الرأمسالية باستمرار أشكال جديدة، وحتذف بعضها خبلق أخرى، 
غالبا أكثر خطورة. هناك بال توقف »جديد حتت الشمس«، على حد تعبري جون 

ماكنيل ]9[.  
الرأمسال احلديثة تبدأ مع  التبسيط، ميكن أن نقول أن ملحمة  وحتت طائلة 
الطويلة  املوجة  الوسطى«. خالل هذه  القرون  بإجنلرتا يف  التسييج«   »عمليات 
من االستيالء على األراضي، قام السادة اإلقطاعيون، املفلسني بسبب حروبهم، 
بطرد الفالحني من »األراضي املشرتكة«، ووضعوا فيها أغناما لتزويد قطاع صناعة 
القماش الوليد بالصوف، واستغلوا الغابات لصاحلهم ببيع اخلشب للمدن ولقطاع 
بناء السفن. بدأت هذه السريورة منذ القرن الثاني عشر، وانتشرت بوجه خاص 
من القرن اخلامس عشر إىل القرن الثامن عشر. متخض عن ذلك نتيجة ثالثية 
األبعاد: بروز مجهور من فقراء مشردين –بروليتاريا املستقبل، وبداية حتويل 
املوارد الطبيعية إىل سلع وتراكم املال يف أيدي طبقة سائدة. وفيما بعد سيمتد 
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حتويل امللكيات املشرتكة إىل ملكية خاص يف بقية أوروبا والعامل، حتت أشكال 
خمتلفة. ودون ذلك، ما كانت الرأمسالية قادرة بكل بساطة على التطور. ألن 
مسألة ال نقاش فيها: إذا مل يكن املنتجون قد اجربوا على انفصاهلم املفاجئ 
عن أمهم األرض، لن خيضعوا بأي وجه لبيع قوة عملهم مقابل أجور بئيسة، 
أوال يف احلقول، ثم من بعد يف مصانع أو يف مناجم عبارة عن ثكنات، غري 

صحية وخطرية.
وتطرح الدينامية الرأمسالية للرتاكم والتغري الدائمني طبعا مسألة حدود التطور 
على كوكب حمدود. إىل أي مدى سيصل هكذا نظام »التدمري اخلالق« املتواصل؟ 
كان جون ستيوارت ِمل يريد أن نعتقد بأن سادته لديهم احلكمة لتحقيق استقرار 
هذا النظام بعد نقطة معينة. بدد ماركس هذا الوهم، وأكد بدقة أن الرأمسال »ال 
حد آخر له سوى الرأمسال هو بالذات«، أو أيضا »بأنه  مييل ميال ال يقدر وال 
حيصى حنو جتاوز حدوده اخلاصة«. وباختصار: ال حدود له، وينشرت تراكمه 
على الفور يف السوق العاملي ولن يتوقف من تلقاء نفسه طاملا أن هناك يدا عاملة 
لالستغالل وموارد للنهب. وأختتم حديثه بهذه العبارات الشهرية واملحُنذرة: 
»سيستنزف الرأمسال املصدرين الوحيدين لكل ثروة: األرض والعامل«. وهو 
يقوم بذلك على نطاق عاملي، ما يسمح بفهم املستجد الثالث لألزمة البيئية 
الرأمسالية: مل تعد األزمة حملية، كما يف اجملتمعات األخرى، ولكن عاملية.

كحُتب هذا التحليل منذ أكثر قرن من قبل كاتب يعتربه معظم اخلضر بال حق 
مبا هو مدافع عن االنتاجوية ]10[. إن هذا التحليل مفيد إىل حد كبري لفهم 
مشاكلنا احلالية أكثر من النظريات الرائجة حول »جمرى التقنية« و»الطبيعة 
البشرية«. رغم بعض الغموض، يسمح هذا التحليل كما شاهدنا بفهم السبب 
الذي جيعل األزمة البيئية املعاصرة تبدأ فجأة يف القرن التاسع عشر، وبتمييزها 
اليت  واالقتصادية  التغريات االجتماعية  اليت سبقتها وبتحديد  عن األزمات 
أيضا رسم معامل خمتلف  ويتيح  السابقة.  القرون  األزمة خالل  مهدت هلذه 
املراحل اليت قادتنا إىل املأزق احلالي، ومن خالهلا ادراك العالقة الوثيقة بني 
استغالل قوة العمل ونهب املوارد الطبيعية األخرى. إن هذه النقطة األخرية 
حامسة، ألنها حتدد االسرتاتيجية اليت جيب نهجها لتحقيق نتيجة.  ولتكون 
هذه النتيجة فعالة، ال ميكن أن تكون إال اجتماعية وبيئية معا- وبعبارة أخرى 

»اشرتاكية بيئية« ]11[.
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المركنتيلية وأولى خطوات تدمير البيئة    
خالل تطوره، جتاوز الرأمسال مجلة مراحل كان لكل واحدة منها تأثري بيئي 
خاص. وكما نعلم فأن الرأمسال كان موجودا على شكليه السلعي واملالي. 
قبل الثورة الصناعية، أي قبل تشكل الرأمسالية حبصر املعنى ]12[، كانت 
األضرار البيئية النامجة عن النظام املركنتيلي متمثلة بوجه خاص يف تدمري 
الغابات وأنواع حيوانات الفراء. ومنذ القرن السادس عشر، مل يكن من النادر 
أن يسعى األسياد األوربيون الذي كانوا يستولون على اخلشب املشرتك لتربير 
سلكوهم باسم محاية املوارد، اليت يهددها على حد تعبريهم خطر امللكية 
اجلماعية ]13[. ويف الواقع، فأن اميانهم بالدفاع عن البيئية حتى قبل بروز 
هذا مفهوم البيئة، مل مينعهم من استئصال الغابات بوترية بلغت حدا أصبحت 
معه السلطات العمومية، يف فرنسا  )كولبري( واجنلرتا، جمربة على اختاذ 
تدابري وقائية. ليس حرصا على البيئة لكن ألن اختفاء الغابات كان يهدد بناء 

السفن والصناعات األوىل اليت تستعمل اخلشب والفحم اخلشيب ]13[.
مل تكتس حيوانات الفراء أهمية اسرتاتيجية بالنسبة للسطات آنذاك مماثلة 
لتلك اليت حتظى بها األشجار، لذلك مل تتمتع بنفس النوع من احلماية. 
لقد مجع جون بيالمي فوسرت مجلة من املعطيات يف كتابه »األرض اهلشة« 
Vulnerable planet. ويف أواخر القرن الثامن عشر، كانت احليوانات 
يف سيبرييا قد جرى القضاء عليها إىل حد أن الصيادين الروس اضطروا إىل نقل 
أنشطتهم حنو اجلزر الشمالية يف احمليط اهلادئ، حيث قضوا على 25000 
الشمالية  أمريكا  أيضا حيوانات  أدت  ولقد  أربعني سنة.  ماء خالل  ثعلب 
مثنا باهضا: وجرى اصطياد القندس وثعالب املاء والراكون والدببة والسمامري 
والذئاب، حبرية لكي تتحول يف اآلخر املطاف إىل  أبسطة أسرة أو معاطف، 
وإىل ملء جيوب التجار. لقد مت قتل ما بني 10 ماليني إىل 15 مليون قندس 

خالل القرن السابع عشر وحده.
ويكمن سبب آخر لتدمري البيئة من قبل املركنتيلية يف التهافت على زراعة 
قصب السكر. إنها حالة مثرية لالهتمام ألنها تؤكد إىل أي حد كان استغالل 
قوة العمل واستغالل املوارد الطبيعية األخرى يسريان جنبا إىل جنب يف ظل 
الرأمسالية. لقد شكل قصب السكر بالفعل أول زراعة أحادية استوائية موجهة 
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للتصدير حنو أوروبا. كان نظام انتاج معتمد على عمل العبيد قائما يف ماديرا 
القرن  اخلامس عشر. أراد كريستوفر كولومبوس إعادة  وجزر الكناري منذ 
إنتاجه يف هيسبانيوال، مبنطقة الكارييب ]15[. وبعد أقل من ثالثني سنة، 
كان  قد جرى القضاء على اهلنود احلمر بفعل األمراض اليت جلبها األوربيون 

وبسب ظروف العمل الرهيبة. هكذا بدأت جتارة الرقيق.
إن االستغالل املفرط والشرس ملاليني الرجال والنساء ضحايا التجارة الثالثية 
قد جرى وصفه مبا فيه الكفاية حبيث لن نعود إليه يف هذا املقال. والقليلون 
جدا هم من يعرفون العواقب البيئية املرتتبة عن شجع املزارعني. لقد رسم هلا  
إدواردو غاليانو صورة مذهلة: »َدمَّر السكر مشال شرق الربازيل. وحتولت هذه 
املنطقة من الغابة االستوائية إىل سافانا. وبعد أن كانت بطبعها مالئمة إلنتاج 
األغذية، أصبحت منطقة جماعة. وحيث كان كل شيء قد منا بكثرة، مل 
ترتك االستغاللية الزراعة الكربى املدمرة سوى صخرة جرداء وتربة منهوكة 
وأراضي متآكلة )...( إن النار املستعملة لتطهري األرض وحتويلها إىل حقول 
قصب السكر قضت على احليوانات ويف نفس الوقت على النباتات: اختفت 
الغزالن واخلنزير الربي والباكا والتاتو . لقد جرى التضحية بكل شيء على 

مذبح زارعة قصب السكر األحادية«.
لكن األغنياء لديهم أيضا مشاكلهم. كانت تناقض الرأمسال التجاري والرأمسال 
للرحالت  املدفوعة  القروض  املسددة على  الفوائد  أن  يكمن يف حقيقة  املالي 
استغالل  )بفضل  بأمثان خبسة  املنتجة  السلع  وبيع  البعيدة،  االستكشافية 
احلواضر  يف  تحُدفق  كانت  املوارد(  ونهب  املغلوبة  الشعوب  وسلب  العمل، 
فوائض نقدية تتجاوز إىل حد كبري إمكانيات انتاج القيم التبادلية الصناعية 
أو الزراعية، الذي كان آنذاك انتاجا هامشيا. وبناء على ذلك شهد  القرن 
السادس عشر برمته تضخما كبريا. ومل يتقلص حقا سوى ملا هجرت كميات 
كربى من الرأمسال املالي قطاع التجارة وقطاع املصارف لالستثمار يف الصناعة 

و/أو الزراعة الصناعية الكربى.
هكذا بدأ التطور الذي سيؤدي بعد 150 سنة إىل الثورة الصناعية. تركت 
بعض املانيفاكتورات املكان ملصانع أكثر فأكثر عددا كانت فيها مجاهري من 
عمال جمردين من معرفتهم احلرفية أو الزراعية، تشتغل على آالت خبارية. 
كانت الطاقة تنجم عن احرتاق الفحم احلجري. وبعد أن أصبح هذا املنعطف 
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املفاجئ ممكنا بفضل إنتاجية الزراعة الرأمسالية،   شكل يف الواقع بداية 
األزمة البيئة الرأمسالية حاليا.

الثورة الصناعية أو المنعطف نحو األزمة البيئية الحديثة
يلخص جون بيالمي فوسرت التغري بشكل جيد: »على الرغم من أن الثورة 
التجارية والزراعية خالل املرحلة املركنتيلية بدأت يف تبديل عالقة الكائن 
البشري باألرض على نطاق عاملي، فإن املركنتيلية كانت تشكل بوجه خاص 
طورا واسعا من تطور كان يفرض تغرياته من خالل سريورة حتكم بالبيئة أكثر 
من خالل حتول بيئي. كان صعود الرأمسالية اآلالتية هو الذي حقق امكانية 
متكن الرأمسال فعال من اخضاع املوردين االثنني لكل ثروة –األرض والعامل«. 
العمل خالل هذه املرحلة قد وصف باسهاب كبرية من قبل  كان استغالل 
مؤلفني شعبيني عديدين، مثل إميل  زوال وتشارلز ديكنز. دعونا نركز على 

»اخضاع األرض«. 
تدمري ال رجعة  وبدرجات عديدة:  مباشرة،  البداية  كانت عواقب ذلك يف 
فيه للمناظر الطبيعية باملناطق املنجمية؛ وتلوث املياه والرتبة واهلواء )خاصة 
بسبب املعادن الثقيلة املتواجدة يف الفحم: الكادميوم والرصاص و... الزئبق، 
اليت تحُتنقل أخبرتها يف مجيع أحناء العامل(؛ حتمض األنظمة البيئية )نتيجة 
انبعاثات الكربيت(، وحتويل املدن إىل بؤر سوداء قذرة وغري صحية )يف القرن 
التاسع عشر، كانت لندن ومانشسرت غارقتني يف الدخان، وباتتا مظلمتني نهارا 
وليال(؛ واشتداد الرتكز الرأمسالي لألراضي الزراعية والغابوية )مسببا يف فصل 
الزراعة عن تربية احليوانات ثم الحقا اعتماد التخصص املفرط وتوحيد األمناط 
يف كل من هذين الفرعني، مع اختفاء سالالت وأنواع حملية(.. دون اعتبار 
انبعاث كميات ضخمة من ثنائي أكسيد الكربون، والذي سنعود ملناقشته فيما 
بعد. مقابل هذا اجلرد، فإن حقيقة أن االنتقال من اخلشب إىل الفحم احلجري 
كان قد مسح للغابات األوروبية باستعادة بعض املاليني من اهلكتارات، حتظى 

بوزن قليل األهمية... 
مل تكن العواقب البيئية غري املباشرة للثورة الصناعية تكتسي أقل أهمية. كان 
إحدى هذه العواقب تكمن يف توسع الزراعات األحادية للتصدير يف البلدان 
املحُستعَمَرة. وخالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، فإن النظام الذي كان قد 
حقق ثروة كبرية مبزارعي قصب السكر توسع إىل أنواع أخرى مثل شجرة املطاط 
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وأنظمتهم  السكان احملليني،  والشاي، اخل، على حساب  والنب  والقطن 
االقتصادية وزراعاتهم املعاشية... وغاباتهم. هكذا، يف الوقت الذي كان فيه 
الرأمسال يرتك غابات القارة العجوز تضمد جراحها، كان يطلق حطابيه 
ضد تلك املوجودة يف املناطق االستوائية. مل يشهد عنف اهلجوم  منذ ذلك 
احلني إال ازديادا، بفضل آالت قطع اخلشب وآلة تبمرجاك، وبسبب نهم 
جتار الورق وصناع أثاث سريعة التقادم- ناهيك عن منتجي الصوجا املعدلة 

جينيا والوقود احليوي، آخر القادمني املشاركني يف هذه اجملزرة. 
وتنبغي أيضا االشارة إىل تدهور األراضي نتيجة انقطاع دورة املواد الغذائية، 
ألنها كانت جمهولة. إن مؤسس كيمياء الرتبة يوستوس فون ليبيغ، هو 
من سيدق ناقوس اخلطر: بسبب التمدن، مل يعد الرباز البشري يرجع إىل 
رم تدرجييا من عناصر معدنية ضرورية  احلقول، حبيث إن الرتبة كانت حتحُ
خلصوبتها. كانت املشكلة أيضا تتعلق باألراضي االستعمارية اليت تأثرت 
النباتات اليت جرى تصدريها مل تعد  بالزراعات األحادية، ألن نفايات 
انتاجيتها  الواقع، شهدت مناطق زراعية تقلص  ترجع إىل احلقول. ويف 
بشكل مقلق. رد الرأمسال من خالل ... هجوم على الغوانو ]16[: اعتمد 
الكونغرس األمريكي يف عام 1856  قانون جزر الغوانو يسمح لكل مواطن 
أمريكي بامتالك –باسم الوطن- أي جزيرة غنية بالغوانو )شريطة أن تكون 
الشيلي  وبني  إسبانيا  غوانو حتى بني  قامت حرب  مأهولة(. هكذا  غري 
والبريو، اللذين احتدا دفاعا عن سيادتهما حول خمزون َذْرق الطيور يف 

احمليط اهلادي...
توقفت هذه احلمى النامجة عن الغوانو مع اكتشاف األمسدة النيرتوجينية 
املركبة صناعيا. هكذا بدأت الزراعة الرأمسالية تنشر أشكال النرتات إىل حد 
أن جودة املياه باتت اليوم ضعيفة بشكل خطري يف مناطق عديدة من العامل. 
من الضروري معرفة أن أشكال النرتات تعزز منو الطحالب وتراكم مواد 
عضوية ما يؤدي إىل تدهور احلياة املائية بسبب نقص األوكسجني )التشبع 
الغذائي(. باإلضافة إىل ذلك، فإن املياه اليت حتتوي على كثري من النرتات 
تعكس آثارا سلبية على صحة االنسان )يقلص النرتات قدرة كريات الدم 
احلمراء على تثبيت األوكسجني يف الدم(. ويف آخر املطاف، ال تستلهك 
صناعة األمسدة النيرتوجينية كثريا جدا من الطاقة األحفورة وحسب، ولكن 
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أيضا ال يتحلل النرتات  املمتص من قبل الزراعات إىل أكسيد النيرتوجني، وهو 
غاز مسبب لظاهرة االحتباس احلراري بشكل قوي... حمظوظون على ما يبدو، 
ألن نتيجة أزمة الرتبة تشكل يف الواقع دليال على أن الرأمسال ال يتغلب على 
املشاكل البيئية النامجة عن النمو الشديد سوى بالنفور منها، حبيث يصبح حلها 

أكثر تعقيدا.
لكن  طاقيا،  فعاليتها  حيث  من  جدا  ضعيفة  األوىل  البخارية  اآلالت  كانت 
حبلول عام 1800، كانت قد أصبحت قوتها معادلة لقوة مئتني شخص. وبعد 
قرن، كانت قد تضاعفت ثالثني مرة. ويف كتابه الضخم »تاريخ البيئة يف القرن 
العشرين«، يعزو جون روبرت ماكنيل هذا التقدم إىل »العبقرية البشرية« اليت 
خلقت »تكنولوجيات جديدة« و»وأنظمة تنظيم« ذات أداء جد مرتفعة. يشمل هذا 
التفسري طبعا جزءا من احلقيقة، ولكنه يفتقد للمسألة األساسية، وهي أن كل 
مالك رساميل جتربه املنافسة على السعي باستمرار إىل  االستعاضة عن العمال 
باآلالت اليت جتعل العمل أكثر انتاجية، لكسب ميزة تنافسية. أما بالنسبة 
»للعبقرية البشرية«، فهي مل تقتصر على اخرتاع اآلالت: لقد حذرت، لكن دون 
جدوى، من اآلثار السلبية للثورة الصناعية )باستثناء تغري املناخ، كان قد جرى 

التنديد جبميع العواقب الضارة املذكورة أعاله منذ بداية التصنيع(. ]17[
وبوجه خاص، سرعان ما ستثري العبقرية البشرية االنتباه حول واقع أن موارد 
الفحم، مهما كانت وفرية، كانت حمدودة بالضرورة –مثل خمزونات الغوانو. 
ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اقرتح باحثون استعمال الشمس 
كمورد طاقة بديلة )حرارية وكهربائية ضوئية(، واخرتعوا وسائل لتخزين الطاقة 
)بوجه خاص خلية الوقود( ملعاجلة الطابع املتقطع ألشعة الشمس وصنعوا آالت 
إليهم.   أصغى  أحد  من  ما  لكن  مشروعهم...  جدوى  لتثبيت  عال  أداء  ذات 
لقد قوض لوبي قطاع الفحم جهود هؤالء الباحثني ألنهم كانوا يهددون فائض 
هذا  جيدا  يتثبت  املناجم.  احتكار  بفضل  ريع  على شكل  املرتاكمة  أرباحهم 
النموذج من مفرتق الطرق التكنلوجي أن األزمة البيئية ال تشكل نتاج جمرى 
حمتوم للتقنية لكن حاصل خيارات اجتماعية وسياسية، ميليها الربح. وكما أكد 
جان بابتيست فريسوز، إن »املخطط التبسيطي« الذي »يتجاهل انعكاسية بيئية 
اجملتمعات السابقة ينزع الطابع السياسي عن التاريخ الطويل لتدمري البيئات 

ومينعنا من فهم أسباب األزمة املعاصرة.« 
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النفط والبتروكيمياء والنووي واالستهالك الجماهيري
بعد أن تذوق الرأمسال فوائد الوقود األحفوري، قام بدءا من عام 1900، 
باستغالل اخرتاع جديد بكل امكانيته احملتملة: حمرك االحرتاق الداخلي 
الذي يستعمل النفط املكرر كوقود. ينتج طن من النفط قدرا من الطاقة أكرب مرتني 
مما يولده طن من الفحم. ومع تطور الكهرباء واحملرك الكهربائي، حفز هذا 
االكتشاف الثورة الصناعية الثانية. وَحْول منتجي الكهرباء وقطاع نفطي مازال 
قويا ومركزا، َشكَّل قطاع الفحم مركبا تقنيا صناعيا معتمدا على احملروقات. 
ومثل هذا املركب أكرب مستلك للموارد والطاقة: املالحة اجلوية وبناء السفن 
واآلالت الزراعية وآالت البناء، والبرتوكيمياء وبوجه خاص السيارة. ونظرا 
ألهمية األموال املوظفة لتمويل استثمارات طويلة األجل )حمطات توليد الطاقة 
الكهربائية، ومعامل تكرير النفط، اخل(، عقد هذا املركب مع مرور الوقت 

عالقات وثيقة باطراد مع الرأمسال املالي. 
كان هذا التشكل اجلديد للرأمسال سبب احلاق أضرار جديدة بالبيئة. ويف 
يف  كبري  بتحسني  النفط  بوجه  الفحم  تراجع  طبعا  املتطورة، مسح  البلدان 
جودة اهلواء باملدن. لكن استعمال الفحم احلجري بدأ يف االنتقال حنو بلدان 
احمليط، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن انفجار جتارة السيارة بعد عام 
1945 –بتشجيع من اختناق متعمد لوسائل النقل باملدن وضواحيها- أدى 
السيارات  واحتالل  الرصاص  وانبعاثات  املصانع  أخرى: ضباب  أضرار  إىل 
ونقلها:  البيئية الستخراج احملروقات  العواقب  احتساب  دون  للمجاالت. 

تلويث املياه والرتبة وتسرب النفط، اخل.
يشكل تطور البرتوكيمياء منوذجا آخر للتقدم الرأمسالي املدمر. لقد قامت هذه 
الصناعة بتسويق جمموعة كاملة من املنتجات االصطناعية )املطاط والبالستيك، 
على سبيل املثال(. وباستعاضتها عن املنتجات الطبيعية، خففت الضغط إىل 
حد ما عن النظم البيئية، لكن الوجه السيء، املمكن ادراكه بعد عام 1945، 
متثل يف التسميم الكيميائي لكوكب األرض )الذي دفع عاملة األحياء راشيل 
كارسون لتطلق صرخة انذار(. يشكل ذلك نقلة نوعية مقلقة للغاية ودائمة يف 
تاريخ األزمة البيئية. ويف الواقع، أنتجت البرتوكيمياء يف بضعة عقود أكثر من 
مائة ألف جزئية غري موجودة يف الطبيعة، وبعضها أحيانا سامة جدا بالنسبة 



93

للبيئة والبشر، ويتعذر حتللها بعوامل طبيعية أو ميكن ذلك بصعوبة شديدة. 
قدمت البرتوكيمياء وحمرك االحرتاق دفعة جديدة لرتكز األراضي والتخصص 
والعوملة وتصنيع االنتاج الزراعي. بدأت هذه السريورات خالل الطور السابق، 
بفضل األمسدة النيرتوجينية خاصة، وشهدت تطورات مذهلة بدءا من سنوات 
اخلمسينات يف مجيع أحناء العامل. كانت آثارها االجتماعية والبيئية السلبية 
قد ظهرت بالفعل يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنوات الثالثينات، ملا أدى 
احلرث اآللي املفرط حلقول هائلة يف وسط غرب الواليات املتحدة إىل تعرية 
الرتبة: آنذاك، كان ثالثة ماليني مزارع مفلسني جمربين على ترك أراضيهم 
ألن أوكالهوما وأركنساس كانتا خمتنقتان بعواصف الغبار. لكن هذه األخرية 
مل متنع الزراعة الصناعية من مواصلة عملها املدمر، خاصة من خالل ما يسمى 

»بالثورة اخلضراء« اليت فرضت على بلدان اجلنوب.
وأخريا، إذا كانت احلرب العاملية الثانية قد شهدت تصنيع القنبلة الذرية، فإن 
األكثر رعبا من تكنلوجيا الساحر املبتدئ ]18[ برزت يف سنوات اخلمسينات: 
إنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة النووية. طبعا ميكن احلديث يف هذه احلالة 
عن شكل من أشكال اجملرى التقين، ألن احملطات النووية تحُستخدم إلنتاج 
البلوتونيوم املستعمل ألغراض عسكرية. لكن هذا »اجملرى« ال حتركه أية عقلية 
اقتصادية )لن تفرض الطاقة النووية نفسها دون استثمار عمومي ولن تكون 
قادرة على املنافسة إن مل يهتم اجملتمع بالقسم األساسي من التكاليف املرتبطة 
النفايات واحلوادث(؛ وال يرتتب عن  النووية، وختزين  بتفكيك احملطات 
منطق »النظام التقين« لكن عن خيارات سياسية متليها رغبة الدول الرأمسالية 

يف بسط السيطرة اإلمربيالية.
الرأمسال ال ميكن أن يوجد دون دولة قائمة خلدمته. وميكن تلخيص  ألن 
املشكلة الكربى للرأمسالية على النحو التالي: كيف ميكن أن يحُضمن لكميات 
من رساميل أكثر أهمية باستمرار، ومييل متوسط تركيبها العضوي ]19[ إىل 
االزدياد، جماالت تنمية واسعة مبا فيه الكفاية متنح ضمانات مرضية لفائض 
القيمة خاالت بيع املنتجات؟  كانت أطوار تطور األزمة البيئية املعاصرة واثقة 
االرتباط مع اإلجابات اليت على النظام تقدميها حول هذه املسألة األساسية. يف 
هذا الصدد، وعلى مرور الوقت، أصبح تدخل الدول حامسا على حنو متزايد. 



94

الثورة الصناعية األوىل، قد  الدولة، يف ظل  للغاية، كانت  وعلى حنو مبسط 
حلت مشكلة الرتاكم املفرط بعملها على منح الرأمسال استثمارات ضخمة يف 
الثانية،  الصناعية  الثورة  السكك احلديدية. ومع  التحتية، وخاصة  البنيات 
طحُرحت املسألة ثانية على نطاق واسع بفعل انتشار القوى االنتاج املادية. وردا 
على ذلك، فكر  هنري فورد يف ضمان أجور لليد العاملة تسمح هلا بشراء املواد 
االستهالكية املعمرة ]20[، خاصة السيارات. ولكن، يف فرتة ما بني احلربني، 
الثورة(  )تهديد  والسياسية  الربح(  )معدل  االقتصادية  التحرك  هوامش  كانت 
ضيقة جدا. ولتجاوز الكساد الكبري، فرض »حل« آخر نفسه على أرض الواقع: 
الفاشية لسحق قوة العمل، واحلرب لضمان منافذ للصناعة –يف قطاع األسلحة 

باملقام األول، وفيما بعد يف إعادة االعمار.
ومقابل مثن هذا الدواء القوي جرى استعادة معدل الربح، وبدءا من سنوات 
ما  خالل  االنتشار  من  اجلماهريي  االستهالك  جمتمع  متكن  اخلمسينات، 
يقرب ثالثني عاما يف البلدان املتطورة )مل تكن بلدان احمليط تستخدم كخزان 
للمواد األولية بأمثان رخيصة وحسب، ولكن أيضا كمطارح لتفريغ النفايات 
اخلطرية(. وإضافة إىل العواقب البيئية اليت جرى ذكرها بالفعل )خاصة انتاج 
البرتوكيمياء(، ورغم وعي السكان بالبيئة، بينت هذه املرحلة أساسا مشكلني 
عاملني: الثقب يف طبقة األوزون بالغالف اجلوي )ناتج عن استعمال مركبات 
الكلوروفلوروكربون يف أجهزة التربيد(  وانفجار حقيقي لغازات مسببة ظاهرات 
االحتباس احلراري، حبيث إن »السنوات الثالثني اجمليدة« تستحق أن تدخل 
التاريخ بوصفها فرتة قام فيها التعطش الرأمسالي للربح بدفع البشرية إىل حافة 
تغري مناخي كارثي وال رجعة فيه ]21[. وإىل حد أكرب، تبني الدراسات العاملية 
بوضوح أن مجيع ظواهر التدهور البيئي اخلطري تسارعت على حنو مذهل خالل 

هذه املرحلة. ]22[
حلسن احلظ بالنسبة للبيئة –ولكن لألسف بالنسبة ملناصب العمل- »ما كان 
بوسع هكذا »موجة النمو الطويلة« )على حد تعبري إرنست ماندل( سوى أن 
تنته مع مرور الوقت، مثل املوجات السابقة. حدث املنعطف يف بداية سنوات 
اهلجوم  احلكومات  نظمت  الزمان،  من  عقد  وبعد  املاضي.  القرن  سبعينات 
النيوليربالي القائم على الغاء أنظمة الضبط وعلى الرتاجع االجتماعي، والذي 
فتح األبواب على مصاريعها القتصاد يقوم على املقامرة. عاد معدل الربح إىل 
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حاله، لكن ليس املنافذ بالنسبة لإلنتاج. ما العمل مع هذه الكميات الضخمة 
من الرأمسال-املالي املكتسب بفعل املضاربة؟ لقد كان مشكل االنتاج املفرط 

يطرح نفسه مرة ثانية حبدة أكثر من أي وقت مضى!
للفقراء،  التكلفة  النظام يف سبعة أبواب: قروض منخفضة  وتتلخص إجابة 
واستهالك باذخ لألغنياء، وخصخصة القطاع العام، وموجة جديدة لالستيالء 
على املوارد )ماء وجينوم وأمسدة وأراضي صاحلة للزراعة(، ومرونة و»إنتاج 
مربمج« ]23[، وتسريع فرتة تقادم املنتجات، وعوملة وترحيل وسائل االنتاج 
استهالكية  مبنتجات  الغربية  البلدان  أسواق  –إلغراق  احمليط  بلدان  حنو 
رخيصة الثمن. ال ميكن ملثل هذه االجابة سوى أن تؤدي إىل مفاقمة التأثري 
البيئي الناجتة عن الثورة الصناعية الثانية: انفجار وسائل النقل؛ وتسارع 
تدمري املناطق البيئية الطبيعية ونهب املوارد وانقراض األنواع؛ وتصدير ضخم 
االحتباس  ظاهرة  من  للحد  دائم  تعذر  و...  البازغة؛  البلدان  للتلوث حنو 

احلراري بالعامل ]24[.
»المستقبل الذي ال نريده«: النسخة الجديدة من التسييج 

في سياق عمليات تدمير بيئي شديد  
إن فاتورة البيئية باهظة خاصة يف البلدان البازغة، حيث يعمل قانون التطور 
املتفاوت واملركب على جعل أحدث التهديدات احملدقة بالبيئة )برتوكيمياء 
وطاقة نووية وكائنات معدلة جينيا( تتعايش إىل حد كبري مع تلك اليت شهدتها 
الثورة الصناعية األوىل )الفحم(... ومع آثار ظاهرة االحتباس احلراري، اليت 
تلحق أضرارا خاصة باملناطق االستوائية وشبه االستوائية. لكن الكون برمته، 
راكمه  الذي  اهلائل  البيئي«  »الدين  يواجه  بات  اجلنوب،  إىل  الشمال  من 
الرأمسال. ويف مطلع هذا القرن الواحد والعشرين، أصبحت البشرية بني كماشة 

األزمة االجتماعية واالقتصادية وبني األزمة البيئية العاملية. 
لقد أفضت السياسية النيوليربالية إىل انهيار عام 2008، مع أزمة الرهن 
العقاري وحتوهلا إىل أزمة املالية العامة. أصبح الكساد عميقا. ومرة أخرى، 
بالتالي عن طريق قد يسمح له بإحياء تراكمه. ومنذ عام  الرأمسال  يبحث 
2008، ختصص اهليئات العاملية )األمانة العامة لألمم املتحدة، وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة والبنك العاملي، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصاديني...( 
تقارير وازنة لالنتقال حنو »اقتصاد أخضر«. إن مشروع قرار بشأن املوضوع، 
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رر لقمة ريو  20 + اليت نظمتها األمم  بعنوان »املستقبل الذي نريده« قد ححُ
املتحدة. إن املقصود منه إنعاش النمو وتلبية احلاجات االجتماعية وانقاذ التنوع 
البيولوجي والبحار والغابات والرتبة واملناخ يف الكرة األرضية. لكن ذلك خدعة. 
فعند قراءة هذه العبارات بعناية، يحُفهم أن األمر يتعلق يف الواقع مبشروع طموح 
يهدف إىل خصخصة املوارد الطبيعية بشكل أكثر منهجية لكي تتحول مجيع 
»اخلدمات الطبيعية«، دون استثناء، إىل سلع. وعرضا، جرى التغاضي عن 

احلرص على احلدود البيئية للتنمية ]25[.
يف أساس هذا املشروع، مثة تقييم اقتصادي: وفق بعض مؤيدي االقتصاد البيئي، 
يف الواقع، قد تبلغ القيمة الصافية »للخدمات« اليت يقدمها الغالف احليوي 
للبشرية حوالي 33 تريليون دوالر. إن هذا الرقم الذي قدمه روبرت كوستانزا 
]26[ أكثر إثارة للجدل، لكن مثة مسألة واحدة مؤكدة: إذا كانت »اخلدمات« 
املستهلكون جمربين على شرائها  وإذا كان  القطاع اخلاص  أيدي  البيئية يف 
يف السوق، قد يكون أمام الرأمسال جنة جديدة. وعلى سبيل ميكن تصور أن 
الغابات قد أصبحت خمصخصة وأن  على 7 ماليري نسمة يف كوكب األرض 
أن يؤدوا »الثمن احلقيقي« المتصاص ثنائي أكسيد الكربون من قبل األشجار... 
وجتذر االشارة أن هذا السيناريو مل يعد يتعلق متاما باخليال السياسي. إن 
»التكلفة احلقيقية« مطبقة يف قطاع املاء؛ أما بالنسبة ملالكي الغابات، فإنهم باتوا 
يكافؤون على التقاط ثنائي أكسيد الكربون، يف إطار آليات خفض االنبعاثات 
الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها REDD و خفض االنبعاثات الناجتة عن 

إزالة الغابات وتدهورها + REDD+ »ملكافحة التغريات املناخية«. 
بعد أن نشأت الرأمسالية الشائخة من فصل املنتجني ومن األرض )»عمليات 
التسييج«(، هل وجدت الطريق حنو القضاء على الفقر يف إطار »تناغم محُسرتجع 
مع الطبيعة«؟ ال 1°( ألن نسبة كبرية من »الصناعة اخلضراء« ليست مرحبة 
سوى افرتاضيا؛ وألن معظم موارد الطاقة املتجددة، بوجه خاص، غري قادرة 
على املنافسة بوجه الوقود األحفوري، ولن تكون كذلك يف ما بني مخسة عشر 
النظام  للغاية جممدة يف  وقوية  إىل عشرين سنة. 2°( وألن رساميل ضخمة 
الطاقي احلالي، حيث االستثمارات طويلة األمد؛ ومثة مثالني حول ذلك: 
إن التكلفة االمجالية لالستعاضة عن احملطات الكهربائية اليت تشغل بالوقود 
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األحفوري واحملطات النووية تقدر ما بني 15 و20 تريليون دوالر )من ربع 
إىل ثلث الناتج الداخلي اخلام العاملي!( ]27[، واالحتياطات املؤكدة من 
احملروقات األحفورية –اليت تشكل جزءا من أصول لوبيات الفحم والغاز 
والنفط- متثل أكثر من مخسة أضعاف ميزانية الفحم اليت ما زالت البشرية 
قادرة على السماح لنفسها حبرقها ]28[، 3°( ألن قسما كبريا من املوارد 
الطبيعية متثل ملكية عامة أو ال تدخل يف ملكية أي أحد، أو غري قابلة للقياس 
من الناحية النقدية. إن واقع دفع ريع ملالكيها يفتح جماالت جديدة للنشاط 

يف وجه الرأمسال املالي لكن ال حيل بتاتا مشكلة خلق قيمة جديدة. 
وأقل ما يقال بناء على ذلك أن »االقتصاد األخضر« ال ميد اجلسور حنو »تنمية 
مستدامة«. وخالل العقود املقبلة، يف حني أن مثة حالة طوارئ، سيبقى َقلب 
اجلهاز االنتاجي الرأمسالي مكونا من لوبيات الطاقة األحفورية ومن قطاعات 
تعتمد على النفط. ستحتفظ البرتوكيمياء بدور رئيسي وسيبقى تأثريها البيئي 
قاسيا. وجبانب هذه النواة الصلبة، قطاع أخضر للرأمسالية –يحُدرج برنامج 
األمم املتحدة للبيئة PNUE والوكالة الدولية للطاقة AIE يف إطاره الطاقة 
النووية والوقود احليوي و»الفحم النظيف«، باختصار!- ميكن أن يتطور... 
شريطة أن تفتح له الدول الطريق بواسطة عمليات اخلصخصة، واإلعانات 

العامة وتفكيك احلماية االجتماعية وحرمان الشعوب األصلية من حقوقها. 
إن تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة PNUE خصص لالقتصاد األخضر 
ما يسمى بصراحة: »تقييم خدمات النظام البيئي بأقل من قدرها، وإساءة 
إدارتها، واخلسارة الناجتة يف النهاية« »سببها« »أن هذه اخلدمات  كان غري 
مرئية اقتصاديا«، نتيجة أنها تتعلق »بوجه خاص بسلع وخدمات عامة«. 
»تتحكم قطاعات اخلدمات املالية واالستثمارات يف الرتيليونات من الدوالرات 
وهي مهيأة لتوفري الكم األكرب من التمويل. )...(«. لكن معدل الربح غري كاف 
حبيث إن »التمويل العام ضروري إلعطاء دفعة لالنتقال إىل االقتصاد األخضر«. 
الدول غارقة  قلتم »متويل عام«؟ لكن من أين قد يأت املال، عندما تكون 
يف الديون؟ ال يتفادى برنامج األمم املتحدة للبيئة PNUE السؤال: بدال 
من البحث عن تسويات بني الشأن االقتصادي والشأن البيئي، يتعلق األمر 
باعتماد »مقاربة اقتصادية جيدة«. تقوم هذه األخرية على »االصالحات اليت 
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حيتاجونها للحصول على ما ميكن أن يقدمه االقتصاد األخضر من زيادة يف 
العمالة واإلنتاجية«. و»أن ختضري االقتصاديات ال ميثل معوقا للنمو. ولكنه 
على العكس من ذلك ميثل حمركا جديدا للنمو«. وبوضوح: تشديد السياسة 
النيوليربالية ضد عامل الشغل والشباب والنساء وصغار الفالحني والشعوب 

األصلية.
الرأمسالية املريضة، واملنهارة حتت وطأة  بعد قرنني من والدتها، تسعى 
الديون، إىل أن تفرض على البشرية نسخة شاملة من »عمليات تسييج«، 
مقرتنة مع مواصلة جرائمها االجتماعية والبيئية األخرى. هذه هي احلالة 
اليت يقود إليها منطق انتاجية هذا النظام الذي »يستنزف املصدرين الوحيدين 
لكل ثروة  -األرض والعامل«-  على مذبح الربح. تتمثل مصلحة املستَغلني 
واملستَغالت واملضَطَهدين واملضَطهدات يف مواجهة ذلك برفع مطالب اشرتاكية 
بيئية والعمل بصورة منهجية على معارضة منطق النمو والربح مبنطق بديل 
قائم على املمتلكات املشرتكة ووقت الفراغ وتلبية احلاجات االنسانية الفعلية، 

مقررة دميوقراطيا يف إطار احرتام حذر للنظم البيئية. 
وأقل ما يقال أن الفردانية املسعورة اليت يفرضها التطور الرأمسالي –خاصة 
واملضاربة  الفردية  السيارة  عليها  اليت حتث  والسكن  التنقل  أمناط  بفعل 
العقارية- عائق ال ميكن جتاهله. لكن تشاؤم العقل ال يستبعد تفاؤل االرادة. 
وكما أشار فرانسوا شيسنيه، فإن تالقي األزمات االقتصادية والبيئية ختلق 
الشروط املستوفاة لربوز وعي ونضاالت اشرتاكية بيئية. يف إطار هذه األخرية، 
مع اعادة استمالك مجاعي للثروات الطبيعية، ستتشكل ثقافة عالقات بني 
البشر وبيئته تكون » قائمة على فرضية التزامنا يف العامل بدل من أن تكون 

على أساس عدم اكرتاثنا به«.  
دانيال تانورو
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إحاالت

]1[ ال نشكل »منتجي الطبيعة« الوحيدين. على نطاق الزمن اجليولوجي، قامت بعض األنواع بتحويل الكرة األرضية مبستوى 
يفوق كثريا ما كان االنسان قادرا عليه حتى اآلن.

]2[ يعترب أندريه لوبو أن التقنية ليست من صنع االنسان بوجه خاص، حبيث إن اجملرى احلتمي، بالنسبة له، قد بدأ 
حتى قبل ظهور القردة األوىل الشبيهة باإلنسان.

]3[ فرضية غايا عبارة عن فرضية بيئية تفرتض أن األجزاء احلية وغري احلية من األرض تبدو كنظام متفاعل معقد ميكن أن 
يفكر فيه على أنه كائن حي واحد. مت تسمية هذه النظرية تيمنا بآهلة األرض اليونانية غايا، تقوم الفرضية على التسليم بأن 

مجيع األشياء احلية هلا تأثري تنظيمي على بيئة األرض يدعم تشكل احلياة كظاهرة كلية. ] ويكيبديا-املرتجم[
]4[ حول هاتني النقطتني، اقرؤوا كل من مارسيل مازويري  ولورانس رودارت وكذلك بيتري ويستربوك. 

]5[ اخلطيئة األصلية هي عقيدة مسيحية تشري إىل وضع اإلنسان اآلثم الناتج من آدم. ويتصف هذا الوضع بأشكال عديدة، 
ما يرتاوح من القصور البسيط أو النزعة جتاه اخلطيئة بدون الذنب اجلماعي )ما يدعى الطبيعة اخلاطئة(، إىل شدة الفساد 

التام من خالل الذنب اجلماعي. ]املرتجم[
]6[ يستخدم مفهوم »النظام الطاقي« هنا باملعنى الذي منحه له باري كومونري، والذي فصله جون بول دولياج ومن معه.

]7[ اللجنة الدولية املعنية بتغري املناخ، التقرير اخلاص بشأن مصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من آثار تغري املناخ، 2011.
]8[ كانت حلقات التدهور البيئي يف اجملتمعات ما قبل الرأمسالية ترتبط حباالت نقص نامجة عن ممارسات زراعية ذات 

انتاجية قليلة جديدة. 
]9[ ال يتمكن جون ماكنيل مع ذلك من ربط عالقة بني حداثة األزمة البيئية وبني انتصار منط االنتاج الرأمسالي.

 ]10[ وكما الديكتاتورية الستالينية، فإن االنتاجية الفعلية باالحتاد السوفياتي والبلدان الدائرة يف فلكه ال ميكن أت تعزى 
إىل مركس.  حاولت حتليلها ومقارنتها مع االنتاجية الرأمسالية يف كتابي »الرأمسالية اخلضراء املستحيلة«.

]11[ إن كان ميكائيل لوي وجويل كوفيل، وكتاب آخرون قد وضحوا مفهوم االشرتاكية البيئية يف »بيان من أجل اشرتاكية 
بيئية«.

]12[ ينبغي التمييز بني الرأمسال والرأمسالية. إن الرأمسال –مبلغ مالي يسعى حبثا عن فائض قيمة- كان موجودا منذ 
العصور القدمية. انتصرت الرأمسالية –جمتمع انتاج سلع على حنو معمم- يف اجنلرتا القرن الثامن عشر وفرضت نفسها من 
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بعد يف أحناء الكون. هكذا بدأ الدمار البيئي الرأمسالي قبل الرأمسالية بكل ما يف الكلمة من معنى.
]13[ إن اعتبار أنفسهم كحماة للطبيعة نزعة متكررة لدى مالكي الغابات، كما يالحظ على سبيل املثال اثناء قراءة رواية 

بلزاك »املزارعون«.
]14[ وبذلك كان كولبري ومعاصريه مع ذلك أكثر عقالنية من القادة احلاليني، الذين مازالوا مكتويف األيدي بينما هم على 

دراية تامة من العواقب الوخيمة ألزمة املناخ، وغريها. 
]15[ هيسبانيوال هو االسم الذي لقبت به يف القرن اخلامس عشر اجلزيرة املقسمة حاليا بني هاييت وسانتو دومينغو.

]16[ مساد من َذْرق الطيور.
]17[ ندد فنانون وصحفيون وعلماء وأطباء كحُثر على حنو عاجل باآلثار البيئية السلبية النامجة عن التصنيع. ومنذ عام 
1830، كان مكتشف املطرقة البخارية، جيمس نسميث، يصف األمكان القريبة من معامل صناعة احلديد يف مدينة 

كولربوكدال كما يلي: »كان العشب قد يبسته وقضت عليه أخبرة حامض الكربيتيك املنبعث من املداخن؛ وكان لون كل 
نبتة رماديا فظيعا- رمزا ملوت النباتات على حنو أكثر حزنا.«

]18[ الساحر املبتدئ:  مسبب أحداث يعجز عن إيقافها.
]19[ الرتكيب العضوي: )الرأمسال الثــابت(/ ) الرأمسال املتغري(:  إن نسبة الرأمسال الثابت إىل الرأمسال املتغري هي 
يف آن واحد نسبة تقنية -الستعمال هذه اآلالت أو تلك بصورة مرحبة، جيب إعطاؤها هذه الكمية من املواد األولية وجيب 
ختصيص هذا العدد من العمال والعامالت للعمل عليها- ونسبة بالقيمة: هذا القدر من األجور منفق لشراء هذا العدد من 
العمال لتشغيل هذا العدد من اآلالت اليت كلفت هذا املبلغ، لتحويل مواد أولية بهذا السعر. يشري ماركس إىل هذه النسبة 
املزدوجة بني الرأمسال الثابت والرأمسال املتغري بعبارة الرتكيب العضوي للرأمسال. )الرأمسال الثــابت(/ ) الرأمسال 

املتغري(. »مدخل إىل االشرتاكية العلمية« .إرنست ماندل ترمجة كميل داغر. ]املرتجم[
]20[ تتميز املواد االستهالكية املعمرة بطول فرتة استخدامها.

]21[ وفقا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ GIEC، فإن الظروف املالئمة لكي ال يتجاوز متوسط احلرارة 
بكثري 2.4 درجة حرارية مئوية ارتفاعا مقارنة مع مرحلة ما قبل الصناعة هي كما يلي: ختفيض نسبة %50 إىل نسبة 
%85 من االنبعاثات الشاملة يف أفق عام 2050،  وبداية هذه التخفيضات يف عام 2015 على أكثر تقدير، وتقليص 

مطلق بنسبة %80 إىل نسبة %95 )مقارنة مع عام 1990( يف البلدان املتطورة –مرورا بتخفيض نسيب بنسبة %25 إىل 
نسبة %40 عام 2020، ونسبة %15 إىل نسبة %30 يف البلدان »املتخلفة«. منذ فشل قميت كوبنهاغن وكانكون، من 
املستبعد حتقق هذه األهداف. وال ميكن أن تتحقق دون قطيعة مع االنتاجوية واعتماد ختطيط اقتصادي. ويتمثل السيناريو 
األرجح يف يف ارتفاع احلرارة بـ 4 درجة مئوية يف نهاية القرن، ما قد يسبب بوجه خاص ارتفاعا كبريا يف مستوى البحار.

]22[ راجع على سيبل املثال 
 Voir par exemple Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S.   
 Chapin, III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. Schellnhuber,
 B. Nykvist, C. A. De Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin,
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 P. K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W.
 Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson,
 P. Crutzen, and J. Foley. 2009. Planetary boundaries:exploring the safe

 operating space for humanity. Ecology and Society 14)2( : 32. ]online[ URL

/: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32

]23[ منذ عام 2000، جتاوز املعدل السنوي الرتفاع االنبعاثات مسببة ظاهرة االحتباس احلراري نسبة %3؛ وكان 
يبلغ %1.3 يف سنوات التسعينات.

]24[ اإلنتاج املربمج أو االنتاج يف الوقت احملدد من اإلجنليزية )Just-in-time( وهو اسم خيتصر الكثري من فلسفة 
هذا املبدأ يف التصنيع، فهو ال يعين اإلنتاج يف اللحظة األخرية، بل اإلنتاج يف الوقت والكمية الالزمتني. هدفه األساسي 

تقليص التأخري وكلفة اإلنتاج، )ويكيبيديا(. ]املرتجم[
]25[ لالطالع على حتليل أكثر تفصيال عن »االقتصاد األخضر« وعن قمة ريو 20 +، املرجو الرجوع إىل مقالي يف موقع 

أوربا متضامنة بال حدود. عدد املقال 25629.  
ESSF )article 25629( à mon article » ]-<art25629

]26[ روبرت كوستانزا، أحد مؤسسي االقتصاد البيئي، نشر عام 1997 يف صحيفة Nature مقاال كان له صدى 
.»Pricing Nature « كبري. عنوانه

  World Economic and social Survey 2011 ،27[االمم املتحدة[
]28[ وفقا حلسابات معهد بوستدام واملنظمة غري احلكومية شاربون تراكار Carbon Tracker. يف عام 2011، 
استعمل االقتصاد العاملي بالفعل ثلث ميزانية الكاربون بقدر يبلغ 886 جيغاطن من ثنائي أكسيد الكاربون والذي عليه 
أن حيرتمه خالل مرحلة ما بني عام 200 وعام 2050 للحصول على فرصة البقاء حتت ارتفاع احلرارة بـقدر يصل إىل 
2 درجة مئوية. مل يعد الرصيد املتوفر سوى 565 جيغاطن من ثنائي أكسيد الكاربون. إن االحتياطات املؤكدة من الوقود 
االحفوري يف أيدي الشركات العمومية واخلاصة ويف أيدي احلكومات توافق انبعاث 2795 جيغاطن من ثنائي أكسيد 

الكاربون، أي أكثر من أربعة أضعاف.
*نشر هذا النص يف عدد خاص من  La Gauche، بلجيكا، متوز/يوليو-آب/أغسطس، مع مقدمة مليكائيل لوي )قريبا 

)ESSF على االنرتنت يف موقع أوروبا متضامنة بال حدود
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 البيئة واألجراء بمثابة رهان استراتيجي                             
– الرأسمالية والعمل والطبيعة: الخروج من الدوامة الُمَدّمرة

األربعاء 24 شباط/فرباير عام 2016، بقلم تارونو دانيال
»حيلم العامل بامتالك شيء، يكفيه أن يكون على وعي به ليمتلكه بالفعل« )كارل 

ماركس، رسالة إىل أرلوند روج(
املستَغلني  نظر  وجهة  من  الرأمسالية.  حول  ممكنة  عديدة  تعريفات  مثة 
واملستَغالت، تشكل الرأمسالية هذا النظام الذي تكون موارد األرض األم حمتكرة 
بيد أقلية متتلك أيضا وسائل اإلنتاج األخرى. لذلك، ال متتلك األغلبية أي 
بيع  سوى  أخرى  وسيلة  –أية  عملها  قوة  بيع  سوى  للعيش  أخرى  وسيلة 
نفسها، يف الواقع.هكذا فإن هذه األغلبية خاضعة كليا للمالكني، ومستلبة من 
إنتاج وجودها، يعين يف آخر املطاف مستلبة من إنسانيتها. يشرتي املالكون 
قوة العمل –أو ال يشرتونها- لفرتة حمددة، مقابل أجر. ظاهرا، تبدو العملية 
عادلة... باستثناء أن قيمة قوة العمل )األجر( أقل من قيمة العمل املنجز. يشكل 
الفرق الربح. إن فعالية هذا الشكل من استغالل العمل غري مسبوقة تارخييا. 
وبوجه خاص، فهي أكثر جناعة بكثري من فعليت القنانة والعبودية، وهما منطا 

إنتاج كان فيهما االستغالل واضحا وبديهيا للغاية.  
ومن وجهة نظر الثروة االجتماعية، جيري تعريف الرأمسالية مبا هي إنتاج معمم 
لسلع تهدف دوما إىل تلبية مزيد من حاجات إنسانية، على نطاق يتسع بال 
توقف. وسواء كانت هذه احلاجات حقيقية أو غري ذلك، و»سواء صدرت عن 
املعدة أو اخليال«، وسواء خلقها الرأمسال أو مل خيلقها لتوفري منافذ لإلنتاجية،  
ال يغري ذلك من األمر شيئا. يشكل تراكم املواد اإلنتاجية واالستهالكية خاصية 
من خصائص النظام، وهو مذهل،وغري مسبوق تارخييا أيضا. ويكمن حمرك هذا 
الرتاكم يف املنافسة من أجل الربح: حتت طائلة املوت االقتصادي، يضطر كل 
مالك رأمسال إىل البحث باستمرار عن زيادة إنتاجية العمل املحُسَتغل، وبالتالي 

االستعاضة عن العمال والعامالت باآلالت. 
منذ اخرتاع اآللة البخارية من قبل جيمس واط، مل تكف حدة دينامية املكننة 
والرتاكم هذه عن االزدياد. وال ميكن أن يكون األمر خبالف ذلك، ألن كل 
تقدم يف املكننة يقلص حصة العمل البشري، وبالتالي كمية القيمة اليت جرى 
خلقها، واحلالة هذه معدل الربح. ويتجلى تناقض كبري للرأمسالية، يف أن ميل 



هذا املعدل إىل االخنفاض ال ميكن تعويضه إال بزيادة كتلة األرباح، وبناء عليه 
برفع نسبة اإلنتاج، من جهة، وبتشديد نسبة االستغالل –العمل غري مدفوع 
األجر- من جهة أخرى. يتحرك النظام واحلالة هذه حبد ذاته حنو التقهقر 

االجتماعي والتدمري البيئي.
الرأسمالية، نظام دون تربة

إن منطقها »املدافع عن النمو« يسمح أيضا بتعريف الرأمسالية من وجهة نظر 
العالقات القائمة مع الطبيعة. كان اجملتمعات السابقة معتمدة مباشرة على 
اإلنتاجية الطبيعية. أما يف هذه اجملتمعات، مل يكن بإمكان جتاوز حمتمل 
حلدود بيئية أن يكون سوى مؤقتا، وكان جيري ضبطه فورا. مل يكن ممكنا 
توسيع احلدود سوى بتحسني املعارف والتقنيات الزراعية )على سبيل املثال، 
اكتشاف أن القطانيات تشكل »مسادا أخضرا«، لكونها تثبت نيرتوجني اهلواء 
يف الرتاب(. إن األمر خمتلف يف ظل الرأمسالية. فبفضل الصناعة والتكنولوجيا 
)العلم املطبق على اإلنتاج(، ميكن توسيع احلدود بشكل مصطنع، باالستعاضة 

عن املوارد الطبيعية مبنتجات الكيمياء.
تسعى الرأمسالية، إىل حد ما، إىل التطور »دون تربة«. ويكمن مثال واضح يف 
انقطاع دورة املواد الغذائية بسبب التمدن الرأمسالي، يف القرن التاسع عشر: 
إن اخنفاض نسبة اخلصوبة نتيجة ذلك كان باإلمكان تعويضه بفضل اخرتاع 
األمسدة االصطناعية، وال تزال األمور تسري على ذلك النحو دوما. لكن إمكانيات 
التطور هذه دون تربة ليست طبعا غري حمدودة. عاجال أو آجال، سيقع النظام يف 
فخ التناحر بني شراهته للنمو وبني حمدودية املوارد. ستكون الصدمة عنيفة، ألن 
املشاكل ترتاكم من فرط ما جيري إبعادها وتالفيها. إن حال رأمساليا للتحدي 
املتمثل يف ظاهرة االحتباس احلراري أكثر صعوبة من مواجهة استنزاف الرتبة. 
نظرا ألن الوضع خطري للغاية: جرى التأخر إىل حد أنه، من أجل إنقاذ املناخ، 
لن يكفَي بعد اآلن تقليص انبعاثات الغازات مسببة ظاهرة االحتباس احلراري. 
وسيكون من الضروري أيضا إزالة ثنائي أكسيد الكربون من الغالف اجلوي. أن 
يستنج من ذلك أن الرأمسالية تنهار فكرة متسرعة إىل حد ما.  وباملقابل، فإن 

تهديد الرأمسالية اهلمجية واقعي جدا. 
إن اجلمع بني وجهات النظر الثالث هذه يسمح باستيعاب الصعوبة الكبرية اليت 
تواجه النضاالت البيئية. وغين عن القول أن هذه النضاالت هي حبكم التعريف 
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اجتماعية: إن األضرار البيئية تلحق أذى أكرب باملستغلني واملستَغالت، الذين 
الكارثة املناخية  ال يتحملون إال أقل قدر من املسؤولية  يف حدوثها. تهدد 
وجود مئات املاليني من الناس.  بعضهم واعون بذلك وينتقلون إىل الفعل، 
لكن مستوى االخنراط خيتلف كثريا حسب الفئات االجتماعية: إن املزارعني 
بوجه  نشيطات  والنساء  األمامية  الصفوف  األصلية يف  والشعوب  واملزارعات 

خاص؛ ويظل األجراء واألجريات يف املؤخرة.
عالم الشغل، رهان استراتيجي

إن موقف األجراء واألجريات هذا يشكل عائقا كبريا: بينما بوسع الطبقة العاملة 
شل آلة التدمري الرأمسالية، وبالتالي إسداء خدمة كبرية لإلنسانية والطبيعة، 
تبدو بالعكس مشلولة من خالل موقعها خدمة لآللة! إن التفسري بسيط: يتوقف 
وجود العمال والعامالت على أجرهم، ويتوقف أجرهم على قابلية تشغيلهم من 
قبل الرأمسال، وتتوقف قابلية تشغيلهم من قبل الرأمسال على النمو. ودون 
منو، تسبب املكننة يف ارتفاع نسبة البطالة، وتتدهور موازين القوى وتتقلص 
قدرة النقابات على الدفاع عن األجور أو عن احلماية االجتماعية. واليوم، جند 
أنفسنا بوجه التحديد يف هذه الوضعية: النقابات يف موقف دفاعي، وضعها غري 

مستقر بفعل البطالة اجلماهريية والعوملة.
السكان  وينتج  جزئيا،  أو  كليا  اإلنتاج  وسائل  واملزارعات  املزارعون  ميتلك 
العمال  يتوفر  ال  الطبيعة:  مع  مباشرة  عالقة  من خالل  وجودهم  األصليون 
والعامالت على إمكانات مماثلة. من السهل جدا، ومن غري الالئق صراحة، 
أن يستنج من ذلك أن األجراء واألجريات قد يشكلون عبيدا لإلنتاجوية. إنهم 
يستهلكون، طبعا، واألكثر حظا منهم، يستهلكون بطريقة غري مستدامة بيئيا. 
لكن هل ارتكبوا بذلك خطأ؟  أال يشكل جنون االستهالك باألحرى نتيجة 
الوهم املالي الذي جيعل كل شيء يف متناول اجلميع ذكورا ونساء؟ أال يعمل 
جنون االستهالك هذا كتعويض بائس عن بؤس العالقات اإلنسانية يف هذا 
التهديدات  يدركون  واألجريات  األجراء  من  العديد  إن  التجاري؟  اجملتمع 
البيئة اليت حتوم فوق رؤوسهم ورؤوس أبنائهم ويشعرون بالقلق إزاءها. يطمح 
الكثريون إىل تغيري قد يسمح هلم بالعيش على حنو جيد، مع احلرص على 

االهتمام بالبيئة. لكن ما العمل، وكيف؟ هذا هو السؤال.
يف عامل يزداد متدنا، إذا أردنا كسب احلرب البيئية، من األهمية اإلسرتاتيجية 
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مساعدة عامل الشغل لإلجابة على هذا السؤال. ال يتعلق األمر وحسب مبشاركة 
العمال والعامالت يف التعبئات البيئية وحسب. لكي حتظى هذه املشاركة بأقصى 
قدر من التأثري، يلزم أن يكونوا حاضرين فيها على حنو مجاعي، بوصفهم 
منتجني ومنتجات. وجيب أيضا أن يستوعب العمال والعامالت املسألة البيئية 
يف املصانع، واملكاتب وغريها من مواقع العمل، بوصفهم منتجني. كما يقوم بذلك 
املزارعون والشعوب األصلية. وذلك غري ممكن سوى يف إطار إسرتاتيجية توحد 
بني النضاالت البيئية واالجتماعية إىل درجة جيعلها نضاال واحدا بالذات. وهذا 
يتطلب ما يلي: °1( فهم القوة التدمريية للرأمسالية بشكل بصحيح، °2( تبين 
منظور جمتمع مغاير، واشرتاكي بيئي، و°3( اعتماد برنامج نضاالت ومطالب 
البيئية واحلاجات االجتماعية، ويوفر لكل واحد ذكرا  يليب معا احلاجات 

وأنثى إمكانية العيش بكرامة من خالل ممارسة نشاط مفيد للمجتمع.
هل من تسوية مع الرأسمالية الخضراء؟

مع استثناءات قليلة، أدركت احلركة العمالية ضرورة فهم الرهان البيئي. تبذل 
كونفدرالية النقابات الدولية CSI جهود التوعية. خالل مؤمترها الثاني )يف 
فانكوفر بكندا عام 2010(، صادقت على مقرر حول التغري املناخي. يؤكد 
هذا النص أن النضال ضد ظاهرة االحتباس احلراري رهان نقابي، ويدعو إىل 
عقد اتفاق دولي لكي ال جيري جتاوز  درجتني مئويتني، ويقر مببدأ حتمل 
املسؤوليات املشرتكة لكن املتباينة يف بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، ويؤكد على 

حقوق النساء ويطالب بـ» مبرحلة انتقالية عادلة« بالنسبة لعامل الشغل...
لكن املسألة الرئيسية لعامل الشغل طرحت بشكل غامض. ويف الواقع، تعتقد 
النمو  ستجلب  اخلضراء  الرأمسالية  بأن   CSI الدولية  النقابات  كونفدرالية 
املرحلة  يف  للتعاون  مستعدة  أنها  بالتالي  وتدعي  خضراء«.  شغل  و»مناصب 
االنتقالية، شريطة أن تكون الفاتورة اليت سيؤديها عامل الشغل حمدودة وأن 
جيري إعادة إدماج العمال والعامالت يف القطاعات احملكوم عليها بالتفكيك 
النقابات الدولية CSI مناصب  أو تغيري نشاطها. لذلك، تعترب كونفدرالية 
شغل مبا هي خضراء رغم أنها ليست كذلك إطالقا: يف عملية جتميع وختزين 
و»املوسومة  »املستدامة«  والسمكية  الغابوية  املنتجات  توزيع  ويف  الكربون، 
بعالمات جتارية« )بينما تشكل هذه العالمات التجارية نصبا واحتياال(، ويف 
تدبري آليات األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات 
وتدهورها)REDD+(، ويف غرس األشجار بقطاع الزراعة األحادية ويف قطاع 



الطاقات »ذات نسبة منخفضة من الكربون« )مبا يف ذلك قطاع الطاقة النووية؟(.
وتتجلى أمارة هذا الغموض يف ما يلي: ينص مقرر فانكوفر على ضرورة أن 
تعمل »املرحلة االنتقالية العادلة« على محاية تنافسية املقاوالت. األمر واضح: 
ترى كونفدرالية النقابات الدولية CSI إمكانية إنقاذ املناخ دون وضع املنطق 
اإلنتاجوي موضع نقاش وتساؤل. واألسوأ من ذلك: ال ترى وسيلة أخرى سوى 
النمو حملاربة البطالة. وجتاوز ذلك احلد إىل درجة أن األمني العام لكونفدرالية 
النقابات الدولية CSI أصبح عضوا يف »اللجنة العاملية لالقتصاد واملناخ«، 
وهي هيئة ذات نفوذ يرتأسها نيكوالس سترين. يتحدث تقرير هذه اللجنة 
)حيمل عنوان »منو أفضل، مناخ أفضل«( عن التدابري النيوليربالية اليت تسمح 
بتحقيق ما يزيد قليال بالكاد عن نسبة %50  من ختفيضات االنبعاثات 
الالزمة لعدم جتاوز درجتني حراريتني مئويتني. إن نيكوالس سترين منسجم 
يف موقفه: لتفادي »تكاليف باهظة جدا«، كان تقريره يف عام 2006 يدافع 
عن استقرار مناخ  ال يتجاوز فيه  تركز ثنائي أكسيد الكربون يف اهلواء 550 
جزء يف املليون–ما ميثل ارتفاع درجة حرارة تفوق 3 درجات حرارية مئوية 
يف أفق نهاية القرن. أما كونفدرالية النقابات الدولية CSI فليس منسجمة يف 

موقفها.
بانقيادها للرأمسالية اخلضراء، قد تكون احلركة النقابية متواطئة يف جرائم 
مناخية كبرية احلجم، سيكون الفقراء ضحاياها. وهذا طريق آخر جيب شقه. 
شاهدنا ذلك يف ممارسات املقاوالت املسرتجعة، باألرجنتني وبلدان أخرى. 
ويف مقاولة رميا فلوو )ميالنو( أو مقاولة فراليب )مارسيليا(، يسعى العمال 
املكافحني من أجل الشغل بشكل عفوي إىل إنتاج حاجات اجتماعية يف إطار 
احرتام اإلكراهات البيئية. وتوجد بعض عناصر بديل يف مواقف شبكة نقابات 
الطاقة من أجل الدميقراطية TUED، اليت تطالب خاصة بأن يتحول قطاع 

الطاقة حتت إشراف اجملتمع. 
وبوجه الرأمسالية اليت متر بأزمة وبوجه املشاكل املناخية، من الوهم توقع 
القضاء على البطالة من خالل تسوية مع »النمو«. على العكس من ذلك، يف 
سياق إعادة نظر جذرية لالنتاجوية–وبالتالي الرأمسالية- تكمن اإلسرتاتيجية 
الوحيدة املتماسكة  للتوفيق بني ما الشأن االجتماعي والشأن البيئي. يتعلق 
األمر باخلروج عن اإلطار، واالعتماد على أربعة حماور بوجه خاص: التعاون 
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ومصادرة  الكربى،  التجارية  واملراكز  الزراعية  الصناعة  ضد  املزارعني  مع 
القطاع البنكي )املتشابك مع قطاع الطاقة(، وتطوير القطاع العام )قطاع النقل 
العمومي، والعزل احلراري يف املباني، ومحاية النظم البيئية...(، وتقليص 
جذري لساعات العمل )نصف يوم عمل(، دون ختفيض األجر، مع تشغيل 

تعويضي وختفيض الوثائر.
بغض النظر عن الشاشات املسطحة، واهلواتف الذكية، وبصرف النظر عن 
اليت  الرتهات  هذه  وبتجاهل  الشاملة،  والرحالت  التقنية  عالية  السيارات 
جيري إثارتها إلهلائه عن استغالله، يدرك عامل الشغل جيدا، يف الواقع، أن 
مصلحته اجلوهرية، ومستقبله ومستقبل أبنائه، كلها أمور ال تتجلى يف حتريك 
دوامة الرأمسال املدمرة، لكن بالعكس يف تدمريها. إن املمارسة االجتماعية 
بإمكانها وحدها حتويل هذا التصور الشائع إىل وعي وإىل تنظيم. هيا إىل العمل!

دانيال تانورو
كتب املقال جمللة اللجنة العاملية من أجل الغاء ديون العامل الثالث، يوم 24 

شباط/فرباير عام 2016.
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معارك الحركة البيئوية الجذرية
كيف ميكن اليوم متفصل البيئوية ومناهضة الرأمسالية؟

بيار روسيه: على غرار النسوانية، يفتح الفكر البيئوي السياسي جمال نقد ال 
يقتصر على الرأمسالية. فقد تشابكت االزمة البيئية واالزمة االجتماعية منذ 
ماض سحيق. اما التخطيط البريوقراطي الستاليين فقد ادى اىل مأزق بهذا 
الصدد ايضا. هكذا جيب اال تغذي مسألة البيئة مناهضة الرأمسالية وحسب، 
البدائل،  املستقبلي حول  التفكري  التارخيي بوجه عام )ال سيما  الفكر  بل 

واالنتقال اىل االشرتاكية(. وجلية جدا اهمية استحضار ذلك.
احداهما  للرأمسالية  واملناوئة  البيئوية  االشكاليتان  ترتبط  هذا،  قول  بعد 
باألخرى. هذا لسبب جلي، اوال: كون االزمة البيئية الراهنة ذات منشأ بشري 
جيعل معاجلتها تستدعي تغيري منط اشتغال جمتمعاتنا-وهذه اجملتمعات 
رأمسالية. ومثة ايضا سبب اساسي: منط االنتاج الرأمسالي يتجاهل رمبا 
أكثر من غريه، يف صميم منطقه، وديناميته التلقائية، االكراهات البيئية، 
إذ حمرك الربح واالفق احملدود للسوق )بقدر ما ميكن باألقل حتقيق فائض 
القيمة( يستتبعان«االنتاج من اجل االنتاج«، هذه النزعة اإلنتاجوية املالزمة 

للرأمسالية. ومثة اخريا أسباب أخرى معاصرة جدا جديرة باإلشارة.
خالل العقود االخرية تغري نطاق الرهان البيئي. كانت االزمات البيئية السابقة 
تبقى ذات طابع حملي، حتى ان كانت كارثية. لكنها اليوم تكتسي، على 
حنو متزايد الوضوح، دينامية امجالية، على نطاق الكوكب، ليست التحوالت 
املناخية غري احدى اعراضها. التغري هنا نوعي. غالبا ما تثار بهذا الصدد 
عواقب النمو السكاني العاملي. لكن هذا ال يفسر ملاذا حُتغذي االزمة البيئية 
من طرف بلدان ذات كثافة سكانية متوسطة ودميغرافية مستقرة كالواليات 
املتحدة االمريكية وفرنسا. ال ميكن يف الواقع تناول املعطيات السكانية مبعزل 

عما تندرج فيه من عالقات اجتماعية.
الدينامية  الوثيق بني  كيف ميكن، من جهة اخرى، عدم إدراك االرتباط 
الشمولية اليت اكتستها تدرجييا االزمة البيئية وتطور الرأمسالية احلديث؟ 
أي توسع تهيكل وتكثف السوق العاملية، ومنو املبادالت الدولية، وتضخم 
اجلديد  والتفوق  البرتوكيماوية،  الصناعة  وتطور  اهلائل،  النقل  اشكال 
للصناعة الزراعية او قطاع الطرق السيارة، وما يرافق كل ذلك من تبدل امناط 
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االستهالك، اخل. منذ امد بعيد يسهم تاريخ اجملتمعات البشرية يف تكييف مسار 
تاريخ الطبيعة. وقد أصبح هذا التأثري حاليا أكرب مما كان، مؤديا اىل تغريات 
أكثر حدة )تقليص التنوع االحيائي، افقار املنظومات البيئية، ميل التوازنات 
االمجالية اىل التغري...( يتضح انها سلبية أكثر من السابق من زاوية نظر شروط 

احمليط احليوي لوجود النوع البشري.
هكذا يندرج نقد الرأمسالية بالضرورة يف تفكري بيئوي نقدي-وهذا من زاوية 
نظر مزدوجة. هذا أوال من اجل إدراك االسباب االساسية لالزمة املعاصرة )مع 
بعدها اجلوهري: التغري النوعي اجلاري(. وكذا من اجل استخالص احللول 
املمكنة. وهذا ألن احلركة البيئوية مطالبة باإلجابة على سؤال اساسي: كيف 
ميكن تغيري منط اشتغال جمتمعاتنا؟ يعلم اجلميع ان العقل البيئوي غري كاف 
السائد! ال بد من ميزان قوى. هذا ما  النظام  القائمة ودينامية  القوى  بوجه 
يوجب جتسد املتطلب البيئوي يف حركة »مجاهريية« حقيقية. وذلك ما لن 
تبلغه دون تبين املطلب الدميقراطي، املواطن، وكذا املتطلب االجتماعي، ودون 

تبين التطلع اىل املساواة.
والدميقراطي  البيئوي  الشأن  بني  عنه  غنى  ال  الذي  التالقي  هذا  ميكن  هل 
واالجتماعي؟ نعم ألن االزمتان البيئية واالجتماعية املعاصرتان هلما نفس املنشأ، 
أي الرأمسالية بوجه التحديد. االسباب املشرتكة تستتبع حلوال مشرتكة. ان 
مناهضة الرأمسالية تتيح هنا، دون مالزمة الطابع »السليب« هلا، إدراك جمال 
التقاء املعركتني البيئية واالجتماعية. كما تساعد على حتديد بدائل مشرتكة، 
واحللول.  االسباب  على  ذاته  اآلن  يف  الضوء  تلقي  انها  وتضامنية.  اجيابية 
وبالعكس إذا امتنعت احلركة البيئوية السياسية عن دمج نقد الرأمسالية، تغدو 
مهددة بفقد أي طابع جذري واالنطواء على مواقف خنبوية، معادية للدميقراطية 
يف آخر املطاف، ومنافية للمساواة االجتماعية، مواقف كسيحة وغري عادلة يف 

اآلن ذاته.
ليست العالقة بني الشأنني البيئي واالجتماعي جمرد عالقة نظرية. وتتجلى 
اليوم بألف طريقة. فأشكال التلوث تعترب مباشرة مشكل صحة عمومية خطري، 
فقر  عامل  هو  للغاية-مبا  االساسية  الشرب-املادة  ماء  ارتفاع سعر  اىل  ويحُنظر 

واقصاء مرعب، وعامل تفاقم التفاوت سواء على صعيد العامل او فرنسا ذاتها.
اهميتها االجتماعية.  البيئوية مع  يتعلق االمر فعال بعالقة ال مبجرد مماثلة 
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فالفكر البيئوي يدخل بعدا كبريا ال جنده، كما هو، يف الفكر االجتماعي: 
والطبيعة. ذلك اسهامها االصيل  البشرية  العالقات بني اجملتمعات  حتليل 
وحقلها اخلاص. نقول إذن انه جيب تفادي »اختزال« املسالة البيئية يف املستوى 
البيئية  الرهانات  باسم  االجتماعي  التناقض  كذا جتاهل  االجتماعي وحده، 
كثريا  اضرت  )اليت  االختزال«  نزعة  يف شرك«  الوقوع  لتجنب  هذا  العاملية. 
بأغلبية التيارات املنتسبة اىل املاركسية( وكذا يف شرك » نزعة االمجاع«( اليت 
تربر انتهازية تيارات بيئوية عديدة(. االهم اليوم هو » تعقيد املرقة« بني الشأنني 
البيئي واالجتماعي، بني املنهجني احملتفظني خبصوصياتهما لكن املرتابطني 

دوما، واملغذيني ملعارك متساتلة.
ما هي، يف هذه امليادين، النضاالت والتعبئات ذات االسبقية؟

بيار روسيه: االولوية من أي زاوية نظر؟ اتردد يف االجابة على هكذا سؤال قد 
يقود اىل ترتيب جبهات النضال على حنو مصطنع. إذ يتعني يف املقام االول دمج 
االشكالية البيئية يف املعركة االجتماعية مبجملها – وكذا االشكالية االجتماعية 
يف املعركة البيئوية مبجملها. تقتضي هذه االولوية عمال دائما، متعدد القطاعات 
تضطلع به مجلة واسعة من منظمات متخصصة اىل هذا احلد او ذاك. وتتطلب 

تعاون النقابي مع البيئوي، واكثار املعابر بني احلركات.
بعد قول هذا، ميكن طبعا االشارة اىل بعض حماور النضال املكتسية اليوم راهنية 
خاصة. هذا بدءا باملسألة النووية، يف جانبها السلمي كما العسكري. ان هلا 
راهنية ناجتة يف كلتا احلالتني عن »انفتاح« عاملي )نهاية احلر ب الباردة، أفول 
مؤكد للطاقة الذرية، ال سيما بأوروبا(، مصحوب بربوز خماطر جديدة )انتشار 
القنبلة التقليدية، واالحباث األمريكية –الفرنسية حول سالح املستقبل، وسعي 
فرنسا اىل انتاج جيل جديد من احملطات النووية واقبار النفايات(. ان القرن 

العشرين يف الرهان. اآلن جيب اختاذ القرار السياسي: التخلي عن النووي.
ما بني االشعاع النووي وارتفاع سخونة االرض... جيب يف جمال الطاقة عدم 
جتاهل مجاعات الضغط البرتولية باسم املعركة ضد النووي )او العكس(. يتعني 
ببديل  السائد  النظام  معارضة  اخرى عديدة،  كما يف  املضمار  هذا  علينا، يف 
امجالي )يتضمن اقتصاد الطاقة على نطاق واسع، واحداث تركيبات مناسبة 

بني موارد الطاقة، واعادة بناء نظام النقل وتنظيم املدن(.
ويتمثل جمال آخر من اجملاالت امللحة يف ازمة املاء املتجلية باجلنوب )حيث 
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يتزايد عدد السكان احملرومني من ماء الشرب( وبالشمال على السواء، كما 
بفرنسا حيث تفاقم التلويث )الناتج اساسا عن الزراعة-الصناعية(، وخصخصة 
هذا القطاع االقتصادي وارتفاع األكالف غري احملتمل اجتماعيا. وميثل تدبري 
املاء، هذا امللك العمومي املشوه، منوذجا حقيقيا يف هذا اجملال. فمن جهة 
يصبح احلصول على ماء الشرب، حتى ببلد معتدل ومطري كفرنسا، مشكال 
عمالقة  قوى خاصة  تشكلت  اخرى  ومن جهة  احيانا.  مأساويا  اجتماعيا، 
تفرض علينا حاليا شريعتها واجنبت شركات متعددة اجلنسية متغلغلة يف 
القطاع املالي واالتصاالت: جنرال دي زو اليت أصبحت فيفاندي، وشقيقتها 
اخلصم اليت اصبحت سويس-ليونيز. يتطلب احلق يف املاء )مثل احلق يف النقل 
تثمني  اعادة  و حُيربز درجة وجوب  والطاقة( وضع سياسة عمومية حقيقية. 
مفهوم اخلدمة العمومية وتوسيعه )مع جتديدها ودمقرطتها(، ضدا على املنطق 

النيوليربالي اجملسد يف املنظمة العاملية للتجارة او يف اتفاق امسرتدام يف اوربا.
ودائما بفرنسا، حُيربز املصري التعس الذي لقيته خطة ناتورا 2000، ومخول 
النواب بوجه لوبي فرط الصيد )اثناء التصويت على قانون حول صيد طيور 
املاء(، اىل أي حد تظل محاية االنواع وتنشيط املنظومات البيئية رهان معركة 
ضارية. هذا بينما تتجلى اهمية هذه املسائل على الصعيد الثقايف )يف عالقات 
اجملتمعات البشرية بالطبيعة(، كما على الصعيد العلمي )يف تقدم املعارف( او 

الشمولي )حفظ توازنات مفيدة لنا باجملال احليوي(.
ما ابعدنا عن إحاطة كاملة مبيادين النضال، لكن خنتم باإلشارة اىل موضوع 
ذي حالية ملحة، مسالة االجسام معدلة اجلينات. يعطي ظهور براءة اخرتاع 
»القاتل« تريمناتور، الذي يعقم احلبوب، مع اتاحة جين حمصول، صورة 
كاريكاتورية عن املنطق املميز لشركات الصناعة الزراعية: فرض شريعتها على 
املنتجني واملستهلكني بهدف الربح الرأمسالي )والسلطة(. وقد باتت العواقب 
االجتماعية، الالدميقراطية للغاية، لنمط » التنمية« هذا معروفة جيدا، وقد 
شى، عن حق، عواقبه على البيئة. فهنا ايضا جيري جتاوز عتبة نوعية يف  ختحُ

التحويل االقصى اىل سلعة من قبل مطلقي اجلن هؤالء الذين حيكموننا.
كيف ترى مستقبل البيئوية اجلذرية؟

بيار روسيه: اعتقد ان مثة الكثري مما يتعني القيام به لتأمني تالقي الشأنني 
ولتدمج  واملنظمات،  والربامج،  والنضاالت،  الوعي،  يف  واالجتماعي  البيئي 
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احلركات املنتسبة اىل املاركسية، واىل االشرتاكية، واىل املعركة االجتماعية، 
االشكالية البيئية دجما حقيقيا. وكذلك كي تدمج احلركات البيئية، عدمية 
التقاليد املاركسية، اشكالية التغيري االجتماعي دجما فعليا. حاولت ادخال هذه 
املسالة يف مقالي »االخضر واالمحر بوجه االزمة االجتماعية البيئية«، الذي 

صدر مبجلة ايكولوجيا وسياسة العدد 22 –خريف 1998.
العملية انطلقت لكنها بعيدة عن االكتمال. وستغري خطوط الفصل، كما هي 
مدركة حاليا، مثال بني التيارات املسماة« متمركزة حول االنسان« واالخرى 
املسماة« متمركزة حول االقتصاد«. اذ جند لدى االوىل تصورات متناقضة للنزعة 
االنسانية )غري مكرتثة باحلياة وعاجزة عن دمج االشكالية البيئية، او بالعكس 
حمرتمة للطبيعة ومنفتحة على البيئوية(. كما جند لدى الثانية، تيارات تقدمية 
وانسانية )لكنها تؤكد على تبعية االنسان للمنظومات البيئية( او رجعية )بالقوة( 

ومعادية للنزعة االنسانية.
يتعني يف املقام االول، من وجهة نظر سياسية، تامني« االستقالل االجتماعي« 
للحركة البيئية، كما جيب احلفاظ على« االستقالل الطبقي« للحركة النقابية 
واالجتماعية. واحلال ان هذا االستقالل مهدد بكيفيات عديدة، بفعل الضعف 
وانغراس  الربناجمي،  التوضيح  نقص  )أي  اوال  البيئوية  للتيارات  الداخلي 
الصناعة  ألن  مباشر  على حنو  او   ،)... انطواء  وتقاليد  اجتماعي سطحي، 
الكبرية، او مؤسسات من قبيل البنك العاملي، تعمل على اجياد وسائل مالية 
ضخمة الستقطاب وحتييد املنظمات غري احلكومية بوجه عام والبيئوية بوجه 
خاص. وكان معربا بهذا الصدد ان القرار امللموس الوحيد املتخذ يف ريو، اثناء 
قمة االرض يف العام 1992، كان اسناد ادارة صندوق البيئة اىل البنك العاملي!

طبعا  طرح  البيئوية،  املعركة  باستقالل  املتعلقة  االساسية  املسالة  هذه  ويف 
اىل  بالنظر  بأوروبا يف حكومات مشكال،  دمج عدد من االحزاب« اخلضراء« 
أن تلك احلكومات تواصل حتديد توجهاتها يف إطار النيوليربالية يف امليدان 
االجتماعي والبيئي على السواء. كيف سيكون بوسع تلك االحزاب ان تعيد 
تأكيد عزمها على القطع مع املنطق السياسي واالقتصادي السائد، ويف اآلن 
ذاته ممارسة التضامن احلكومي؟ ان جتربة االشرتاكية الدميقراطية السابقة، 
واليسار االشرتاكي الدميقراطي، ثم حاليا االحزاب الشيوعية املدجمة باليسار 

احلكومي، ال حتمل على التفاؤل بهذا الصدد.
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التجارب  تشريك  لتشجيع  العميق  التفكري  نواصل  أن  قدما  املضي  يقتضي 
واستيعاب املعارف اليت ال غنى للمعركة البيئوية عنها. لكن االرجح ان تشجيع 
تساتل النضاالت االجتماعية والبيئوية هو سبيل التقدم يف البداية. وقد جرى 
تنظيم لقاءات بني شبكة »مغادرة النووي« ونقابات منشأتي كهرباء فرنسا وغاز 
فرنسا. لكننا تأخرنا كثريا بهذا الصدد قياسا على بلدان مثل الربازيل )وطن 
البيئوية الشعبية( واسبانيا )حيث تتعاون النقابات واجلمعيات البيئوية أكثر 
وعلى حنو فعال مما عندنا(. انه الوجه املظلم لواقعنا بفرنسا. لكن هذا يعين 
ايضا – وهنا الوجه املشرق-انه يكفينا لتحقيق تقدم كبري ان نسد هذه الثغرة!

بيار روسيه
»Argument pour une écologie solidaire« مقابلة مع

ديسمرب1998
تعريب املناضل-ة



األزمة الغذائية: األسباب، النتائج والبدائل
إسثري فيفاس  

»إسثري  ل  مقال  والبدائل«،  النتائج  األسباب،  الغذائية:  »األزمة 
االجتماعية،  للحركات  الدراسات  مركز  عضوة   )JPEG(»فيفاس
 International أممية  نظر  »وجهة  مبجلة  اإلجنليزية  باللغة  نشر 
Viewpoint« اإللكرتونية عدد 419IV -دجنرب 2009، تناولت 
فيه الكاتبة بالدراسة والتحليل األسباب والنتائج والبدائل لألزمة الغذائية. 
سنحاول استعراض وتلخيص جممل األفكار اليت تطرقت هلا »إسثري فيفاس« 
يف مقالتها حول األزمة الغذائية، وذلك ملا يكتسيه املوضوع من راهنية وأهمية 

لفهم أوجه اهلجوم النيوليربالي على قوت الشعوب والبدائل املمكنة.
حتتكر الشركات العابرة لألوطان النموذج الغذائي احلالي، وتضع مصاحلها 
االقتصادية فوق مصلحة اجلماهري واجملتمع. فلم يعد النظام الغذائي اليوم 
يستجيب حلاجات الناس وال لإلنتاج املستديم القائم على احرتام البيئة، 
لكنه يقوم على منوذج متجذر يف املنطق الرأمسالي بالسعي للحصول على 
أقصى قدر من األرباح بتدبري أمثل للتكاليف واستغالل للقوى العاملة يف 
كل القطاعات اإلنتاجية. لقد متت خوصصة وسرقة املواد األولية املشرتكة 
مثل املاء والبذور واألرض اليت كانت لقرون يف ملكية اجملتمعات احمللية، 

وحتويلها إىل عملة صرفه حتت رمحة من يدفع أعلى سعر.
العابرة  الشركات  خلطط  تنحين  العاملية  واملؤسسات  احلكومات  أخذت 
مستديم  غري  إنتاجوي  غذائي  نظام  ظل  يف  معها  وتتواطىء  لألوطان، 
وخموصص. إن »القلق« املزعوم هلذه احلكومات واملؤسسات )G8، منظمة 
الغذائية  املواد  الزيادة يف سعر  من   )... الدولي  والبنك  العاملية،  التجارة 
األساسية وتأثريها على الفئات األكثر حرمانا يف بلدان اجلنوب، يكشف 
فقط نفاقهم العميق لصاحل النموذج الزراعي والغذائي الذي جيلب هلم فوائد 
اقتصادية مهمة. هكذا منوذج يستخدم كأداة استعمارية للهيمنة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية من طرف القوى االقتصادية الكربى يف الشمال، 
كالواليات املتحدة واالحتاد األوربي وشركاتها متعددة اجلنسية، على بلدان 

اجلنوب.
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األزمة الغذائية
تربز حالة األزمة الغذائية خالل عامي 2007 و2008، اليت شهدت زيادة 
حادة يف أسعار املواد الغذائية األساسية، الضعف الشديد للنموذج الزراعي 
والغذائي احلالي. فقد وصل عدد اجلياع بالعامل إىل 925 مليون جائع حسب 
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، بعد أن كان 850 مليون عام 
2007. وسريتفع هذا الرقم إىل 1.2 مليار جائع يف عام 2017 حسب 
احلالية هي  الغذائية  األزمة  إن  الواقع،  لكن يف  األمريكية.  الزراعة  وزارة 
بالفعل تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على نصف ساكنة العامل أي أكثر من 
ثالثة مليارات نسمة، وإن أسعار املواد الغذائية مل تتوقف عن الصعود أبدا. 
فقد كان هناك ارتفاع بنسبة %12 من عام 2005 إىل 2006 و24% 
2008 حسب  ويوليوز  يناير  يف   50% بنسبة  زيادة  ثم   ،2007 سنة 
مؤشر أسعار املواد الغذائية ملنظمة الفاو. أما األرقام الصادرة عن البنك الدولي 
فتنحو نفس االجتاه حيث زادت األسعار بنسبة %83 يف السنوات الثالث 
املاضية. خضعت احلبوب واملواد األساسية األخرى، اليت تستهلكها شرائح 
واسعة من السكان خاصة يف بلدان اجلنوب )القمح والصوجا والزيوت النباتية 
واألرز...(، ألكرب الزيادات. فارتفع مثن القمح بنسبة %130 والصوجا ب 
%87 واألرز ب %74 والذرة ب %31. ورغم التقديرات اجليدة حول 
منتوج احلبوب، تتوقع منظمة الفاو بقاء أسعار احلبوب مرتفعة يف السنوات 

املقبلة. ونتيجة لذلك ستظل البلدان الفقرية تعاني من آثار األزمة الغذائية.
تكون هناك احتجاجات ضد اجلوع يف  أن  يف ظل هكذا وضع، ال غرابة 
جمموعة من بلدان اجلنوب، كهاييت وباكستان واملوزمبيق وبوليفيا واملغرب 
واملكسيك والسينغال وأوزبكستان وبنغالديش والنيجر، حيث خرج الناس إىل 
الشارع يف شكل احتجاجات خلفت عشرات القتلى واجلرحى ليقولوا »كفى«. 
تذكرنا هذه االنتفاضات مبا حدث يف مثانينيات وتسعينيات القرن العشرين يف 
بلدان اجلنوب ردا على سياسات التقويم اهليكلي اليت فرضها كل من البنك 
العاملي وصندوق النقد الدولي. األسباب، مرة أخرى، هي ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية والنقل واخلدمات العمومية اليت جتعل األوضاع املعيشية لغالبية 
شعوب هذه البلدان مرتدية، وجتعل كفاحهم من أجل البقاء على قيد احلياة 
أصعب. التاريخ يعيد نفسه والسياسات النيوليربالية ال تزال ختلف ماليني 
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اجلياع.
ال يكمن املشكل اليوم يف نقص الغذاء ولكن يف العجز عن الوصول إليه. يف 
الواقع، تضاعف إنتاج احلبوب ثالث مرات منذ 1960 يف حني أن عدد 
السكان على الصعيد العاملي قد تضاعف مرتني فقط. مل يشهد التاريخ هذا 
القدر الكبري من املواد الغذائية كما احلال اليوم يف 2008. ولكن الزيادة يف 
أسعار املواد الغذائية جعلت ماليني الناس ببلدان اجلنوب، الذين ينفقون 
50 إىل 60 ٪ من دخلهم يف شراء املواد الغذائية )قد تبلغ هذه النسبة 80 

٪ يف البلدان األكثر فقرا(، عاجزين عن الوصول إليها.
األسباب ذات المدى القصير

هناك أسباب ظرفية تفسر جزئيا هذه الزيادة الكبرية يف األسعار يف السنوات 
األخرية. فاجلفاف وغريه من الظواهر اجلوية املرتبطة بتغري املناخ يف بلدان 
منتجة مثل الصني وبنغالديش واسرتاليا أثرت على احملاصيل، وستواصل 
التأثري على إنتاج املواد الغذائية وزيادة استهالك اللحوم خاصة يف بلدان 
أمريكا الالتينية وآسيا بسبب تغري يف عادات األكل )وفقا لنموذج االستهالك 
الغربي( والتسهيالت املضاعفة يف تسمني املاشية. وستضطر البلدان اليت كانت 
حتى اآلن تتميز باالكتفاء الذاتي، مثل اهلند وفيتنام والصينـ إىل استرياد 
احلبوب بسبب فقدان األراضي املزروعة واخنفاض خمزونات احلبوب يف 
التسعينات. يعين أن مجيع  أواخر  الوطنية اليت مت تفكيكها يف  األنظمة 
البلدان تعتمد اليوم بشكل كامل على أسواق احلبوب املتقلبة عامليا. كل هذا 
يساعد جزئيا على تفسري األسباب اليت أدت بنا إىل هذه احلالة من األزمة 
الغذائية، ولكن هذه احلجج اجلزئية استخدمت أحيانا لتحويل األنظار عن 

األسباب الرئيسية.
عليهما:  الضوء  تسليط  األمد جيب  الغذائية قصريا  لألزمة  وهناك سببان 
الزيادة يف أسعار النفط وتزايد االستثمار املضارب يف املواد اخلام. كال العاملني 

أخال يف النهاية بتوازن النظام الزراعي الغذائي الذي كان هشا للغاية.
أدت الزيادة يف أسعار النفط، املتضاعفة يف عامي 2007 و2008، واملتسببة 
يف ارتفاع كبري يف أسعار األمسدة والنقل املرتبطة بالنظام الغذائي، إىل زيادة 
االستثمار يف إنتاج أنواع الوقود البديلة من أصل نباتي. وقامت احلكومات 
يف الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي والربازيل بدعم انتاج الوقود الزراعي 
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نظرا لندرة النفط وارتفاع درجة حرارة االرض. لكن إنتاج هذا الوقود االخضر 
يدخل يف منافسة مباشرة مع إنتاج الغذاء. فقد استخدمت الواليات املتحدة يف 
عام 2007 20 ٪ من إمجالي إنتاجها للحبوب يف انتاج االيثانول وستصل 

النسبة هذه إىل 33 ٪ يف العقد القادم.
املدى  يف  جدا،  املرجح  من  بأنه   2008 أبريل  يف  الفاو  منظمة  اعرتفت 
العامل  للوقود األخضر يف مجيع أحناء  السريع  للتوسع  يكون  أن  القصري، 
أثر كبري على الزراعة يف أمريكا الالتينية، ويؤدي ختصيص 5 ٪ من إنتاج 
العامل من احلبوب إلنتاج الوقود الزراعي مباشرة إىل زيادة يف أسعار احلبوب. 
وبقدر ما يتم حتويل احلبوب مثل الذرة والقمح والصوجا إىل وقود زراعي، 
ينخفض إمداد السوق باحلبوب وبالتالي ارتفاع أسعارها. حسب وزارة الزراعة 
يف الواليات املتحدة، أدى إنتاج الوقود الزراعي إىل رفع أسعار احلبوب مبا 
بني 5 و20 ٪. أما املعهد الدولي ألحباث السياسة الغذائية فريى أن الرقم 
هو حوالي 30 ٪، فيما يقول تقرير البنك العاملي أن من شأن إنتاج الوقود 

الزراعي أن يؤدي إىل رفعٍ  أسعار احلبوب بنسبة 75 ٪.
يكمن السبب الظريف اآلخر، الواجب أخذه بعني االعتبار بوصفه مولدا من هذا 
االرتفاع يف األسعار، يف تزايد االستثمار املضارب يف املواد اخلام منذ انهيار 
أسواق الدوت كوم والعقارات. بعد انهيار سوق الرهن العقاري عالي املخاطر 
يف الواليات املتحدة، سعت املؤسسات االستثمارية )البنوك وشركات التأمني 
وصناديق االستثمار...( وغريها لتكون أكثر أمانا وفعالية من حيث التكلفة 

الستثمار أمواهلا.
يقدر اليوم أن جزءا كبريا من االستثمارات املالية يف القطاع الزراعي هلا طابع 
مضارب. فقد ترتفع، وفقا ألكثر البيانات حتفظا، إىل 55 يف املائة. وبلغ 
حجم التداول املستوى الذي يزيد من تعميق حترير اإلنتاج الزراعي. وتشري 
دراسة قام بها ليمان براذرز إىل أن مؤشر املضاربة يف املواد اخلام ارتفع، منذ 

عام 2003 بنسبة 1,900٪.
األسباب الهيكلية

مثة وراء هذه العناصر قصرية األمد أسباب هيكلية تفسر عمق األزمة الغذائية 
احلالية. إذ تتحمل السياسات النيو-ليربالية املطبقة بشكل عشوائي طيلة 
يف مجيع  التجارة  )حترير  الكوكب  نطاق  على  املاضية  الثالثني  السنوات 
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اجلوانب، تسديد الديون اخلارجية لبلدان اجلنوب، خوصصة اخلدمات 
منطق  خيدم  الذي  والغذائي  الزراعي  والنموذج   )... والسلع  العمومية 
الرأمسالية، املسؤولية األوىل عن األزمة الغذائية احلالية. يف الواقع، لدينا 
الذي هو أكثر عرضة  العاملي  الغذائي  النموذج  مشكلة نظامية أعمق مع 

للصدمات االقتصادية وااليكولوجية واالجتماعية.
منذ  الشمال  بلدان  تقودها  اليت  االقتصادية  »التنموية«  السياسات  أدت 
الستينيات )الثورة اخلضراء، برامج التقويم اهليكلي، اتفاقيات التجارة 
احلرة االقليمية، منظمة التجارة العاملية، واإلعانات الزراعية يف الشمال( 

إىل تدمري األنظمة الغذائية.
بني الستينات والسبعينات، وقع ما يسمى ب »الثورة اخلضراء« اليت تروج 
هلا خمتلف املؤسسات الدولية ومراكز األحباث الزراعية بهدف »نظري« 
يتمثل يف حتديث الزراعة يف البلدان غري الصناعية. فكانت النتائج املبكرة 
يف املكسيك، ويف وقت الحق يف جنوب شرقي آسيا، مذهلة من وجهة نظر 
اإلنتاج للهكتار الواحد، ولكن هذه الزيادة يف احملصول مل يكن هلا تأثري 
مباشر يف احلد من اجلوع يف العامل. وهكذا، رغم ارتفاع اإلنتاج الزراعي 
العاملي بنسبة 11 ٪، تزايد عدد اجلوعى يف العامل أيضا بنسبة 11 يف 

املائة، من 536 إىل 597 مليون.
مل تكن الزيادة يف اإلنتاج، اليت كانت يف قلب الثورة اخلضراء، كافية 
لتخفيف وطأة اجلوع ألنها مل تغري من تركز السلطة االقتصادية أو الوصول 
إىل األراضي أو القوة الشرائية ... ال ميكن تقليص عدد الناس الذين يعانون 
من اجلوع إال بإعادة توزيع القوة الشرائية واملوارد بني أولئك الذين يعانون 
من سوء التغذية... إذا كان الفقراء ال ميلكون املال لشراء املواد الغذائية، 
فزيادة اإلنتاج لن حيل شيئا. ترتبت عن الثورة اخلضراء آثار سلبية جانبية 
على الفالحني الفقراء واملتوسطني ويف املدى الطويل على األمن الغذائي. 
زادت هذه العملية، على وجه التحديد، من قوة شركات األعمال الزراعية 
والبيولوجي،  الزراعي  التنوع  السوق، وتسببت يف فقدان 90 ٪ من  يف 
وقلصت بشكل واسع منسوب املياه، وزادت من امللوحة وتآكل الرتبة، 
وشردت املاليني من الفالحني من الريف إىل الضواحي الفقرية باملدن. يف 
حني، تفككت النظم الغذائية الزراعية التقليدية اليت تكفل األمن الغذائي.
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يف الثمانينات والتسعينات، أدى التطبيق املنهجي لربامج التقويم اهليكلي 
ببلدان اجلنوب بإيعاز من البنك العاملي وصندوق النقد الدولي، بقصد تسديد 
الديون اخلارجية، اىل مفاقمة األوضاع املعيشية الصعبة أصال جلزء كبري من 
سكان هذه البلدان. يكمن حمور االهتمام الرئيسي هلذه الربامج يف إخضاع 
اقتصاد البلد لسداد الديون من خالل تطبيق مبدأ »تصدير أكثر وإنفاق أقل«.

تتجلى التدابري الصادمة املفروضة مبوجب هذه الربامج يف إجبار حكومات 
واحلليب  واألرز  اخلبز  مثل  األساسية  السلع  دعم  سحب  على  اجلنوب 
والسكر، وعلى خفض حاد لإلنفاق العمومي يف التعليم والصحة واإلسكان 
والبنيات التحتية. لقد مت فرض خفض قيمة العملة الوطنية وجعل املنتجات 
أرخص للتصدير واحلد من القدرة الشرائية للسكان احملليني، ومتت زيادة 
أسعار الفائدة من أجل جذب الرأمسال األجنيب، وتولدت دوامة مضاربة. 
ويف نهاية املطاف، أدت سلسلة من التدابري إىل إفقار مدقع ملعظم شعوب هذه 

البلدان.
روجت هذه الربامج، على الصعيد التجاري، الصادرات لتعزيز احتياطيات 
العمالت األجنبية، وزيادة الزراعات األحادية ألغراض التصدير واحلد من 
الزراعة لالستهالك احمللي مع ما يرتتب عليه من أثر سليب على األمن 
الغذائي والتبعية لألسواق الدولية. وبالتالي مت تفكيك احلواجز اجلمركية، 
وتسهيل دخول املنتجات عالية الدعم من الواليات املتحدة وأوروبا واليت 
تباع بأقل من سعر الكلفة، أي بسعر أقل من املنتجات احمللية. ومت تدمري 
اإلنتاج والزراعة احملليني، فيما جرى فتح أبواب االقتصاديات بالكامل أمام 
استثمارات ومنتجات وخدمات الشركات متعددة اجلنسية. وجرى توسيع 
نطاق اخلوصصة الشاملة للمؤسسات العمومية، ومعظمها لصاحل الشركات 
اإلنتاج  على  مباشر  أثر  سياسات  وكان هلكذا  بالشمال.  اجلنسية  متعددة 
الزراعي احمللي واألمن الغذائي برتك هذه الدول حتت رمحة السوق ومصاحل 

الشركات العابرة لألوطان واملؤسسات الدولية اليت تروج هذه السياسات.
1995، سياسات  عام  أنشئت يف  اليت  العاملية،  التجارة  منظمة  وحدت 
برامج التقويم اهليكلي عن طريق املعاهدات الدولية والقوانني الوطنية إلخضاع 
التجارة  منظمة  تديرها  اليت  التجارية  االتفاقات  وحدت  كما  خمططاتها. 
العاملية، كاالتفاق العام للتجارة والتعريفات اجلمركية )GATT( واالتفاق 
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العام للتجارة واخلدمات )GATS( واالتفاق املتعلق باجلوانب التجارية 
حلقوق امللكية الفكرية )TRIPs(، بقصد مزيد من سيطرة بلدان الشمال 

على اقتصاديات اجلنوب.
أجربت سياسات منظمة التجارة العاملية البلدان النامية على إلغاء التعريفات 
وفتح  املنتجني  صغار  ودعم  حد حلماية  ووضع  الواردات  على  اجلمركية 
حدودها أمام منتجات الشركات العابرة لألوطان، فيما حتظى أسواق الشمال 
اإلقليمية، كاتفاق  املعاهدات  املنوال، عمقت  حبماية شديدة. وعلى نفس 
التجارة احلرة ألمريكا الشمالية )NAFTA( واتفاق التجارة احلرة ألمريكا 
املزارعني  إفالس  إىل  أدى  التجارة. مما  ))CAFTA، حترير  الوسطى 

باجلنوب وجعلهم يعتمدون على استرياد املواد الغذائية من بلدان الشمال.
حنو  األوىل  بالدرجة  املوجهة  واألوربية  األمريكية  الزراعية  اإلعانات  إن 
الدعم  الغذائية تطمس صغار املنتجني احملليني. هذا  الزراعية  الصناعات 
لألعمال الزراعية حيتسب بربع قيمة اإلنتاج الزراعي يف الواليات املتحدة 
و40 ٪ يف االحتاد األوروبي. املستفيد الرئيسي من هذه املساعدات يف الدولة 
االسبانية هي اهلولدينكات الكبرية اليت تستفيد أكثر من السياسة الزراعية 
الرئيسيني يف  املنتجني  من  أن 3.2 ٪  ويقدر  األوربي.  املشرتكة لإلحتاد 
اسبانيا يتلقون 40 ٪ من هذه املساعدات املباشرة، يف حني أن اهلولدينكات 
يف  املزارعني  من  واملاليني  أوروبا  يف  الريفية  املناطق  تدعم  اليت  العائلية، 
عادلة هلذه  الغري  املنافسة  من  وتعاني  دعم  أي  فعليا  اجلنوب، ال متلك 

املنتجات العالية الدعم.
من البلدان المصدرة إلى المستوردة

قضت هذه السياسات »التنموية«، اليت تقودها املؤسسات الدولية ومبباركة 
االنتاج  نظام  على  لألوطان،  العابرة  الشركات  خدمة  ويف  احلكومات  من 
احمللي املستديم، واستبدلته بنموذج إنتاج غذائي مصنع ومكثف خاضع 
للمصاحل الرأمسالية اليت أدت إىل احلالة الراهنة من األزمة وانعدام األمن 

الغذائي.
أصبحت بلدان اجلنوب، اليت كانت حتى حدود األربعني سنة املاضية قد 
حققت االكتفاء الذاتي وفوائض زراعية تبلغ مليارات الدوالر، تعتمد اليوم 
اعتمادا كليا على السوق الدولية، وتستورد ما معدله 11.000 مليون دوالر 
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من املواد الغذائية سنويا. إن زيادة العجز الغذائي باجلنوب يعكس الزيادة 
يف الفوائض الغذائية والتوسع يف السوق بالشمال املصنع. يف الستينات، على 
سبيل املثال، صدرت افريقيا 1.300 مليون دوالر من الغذاء، وتستورد اليوم 

القارة 25 ٪ من حاجاتها الغذائية.
حالتي هايتي والمكسيك

منتصف  يف  ولكن  سكانها،  إلطعام  الالزم  األرز  كل  تنتج  هاييت  كانت 
الثمانينات واجهت حالة من األزمة االقتصادية احلادة )عندما غادر الدكتاتور 
جون كلود دوفالييه البالد وأفرغ خزائنها(، فأخذت تقرتض من صندوق النقد 
الدولي. وبدأت دوامة »اهليمنة« جتر البلد بعمق شديد إىل التبعية السياسية 

واالقتصادية للمؤسسات املالية الدولية، وال سيما إزاء الواليات املتحدة.
من أجل هذه القروض اضطرت هاييت إىل تطبيق مجلة سياسات تقويم هيكلي 
وحترير التجارة وختفيض التعريفات اجلمركية اليت حتمي إنتاج احملاصيل 
مبا يف ذلك األرز. أتاح هذا االنفتاح الدخول العشوائي لألرز األمريكي املدعم 
والذي يباع بأقل بكثري من لسعر انتاج املزارعني احملليني له. لقد دخل 
األرز املستورد البالد بسعر أقل، ففقد املزارعون فرص عملهم ونزحوا إىل 
املدن، وبعد سنوات قليلة اخنفض اإلنتاج احمللي بشكل خطري. إن ما أدى 
إىل البؤس املطلق ملعظم فالحي هاييت هو عجزهم عن املنافسة، وبالتالي 
ختليهم عن حماصيلهم. اليوم، أصبحت هاييت واحدا من أهم مستوردي 

األرز األمريكى.
يف أبريل 2008، ارتفع سعر األرز والفاصوليا والفواكه بأزيد من 50 %، 
ما أدى إىل جعله خارج متناول غالبية السكان. إذا كانت هاييت تعترب من 
أفقر بلدان أمريكا الالتينية، فأي رهان للواليات املتحدة على سوق األرز 
اهلاييت؟ يعيش 78 يف املائة من سكان هاييت بأقل من دوالرين يف اليوم، 
وأكثر من نصف السكان بأقل من دوالر واحد، أما متوسط العمر فهو 59 
سنة. لكن هاييت، بالنسبة لوزارة الزراعة األمريكية، هي املستورد الثالث 

األكرب لألرز األمريكي.
يعترب املكسيك، مهد الذرة، مثاال آخر لفقد السيادة الغذائية. كانت أزمة 
اخلبز يف بداية عام 2007، نتيجة ارتفاع كلفة الذرة وزيادة مفاجئة يف 
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األسعار بنسبة 60 ٪، قد جعلت املكسيك على شفا أزمة اقتصادية وأدت 
إىل ختوف عاملي. إن إعانات احلكومة األمريكية إلنتاج الوقود الزراعي يظهر 

أن انتاج الذرة قصد استخراج االيثانول كان أكثر رحبية من إنتاج األغذية.
لكن أزمة التورتيال )خبز مكسيكي(، مثل أزمة الغذاء اليوم، هلا جذور أعمق 
وال ميكن فهمها دون حتليل تأثري سياسات السوق احلرة اليت يفرضها البنك 
حولت  اليت  األخرية  السنوات  يف  وواشنطن  الدولي  النقد  وصندوق  العاملي 

اقتصاد املكسيك ليعتمد كليا على استرياد الذرة من الواليات املتحدة.
يف آب / أغسطس 1982، أعلنت احلكومة املكسيكية إفالسها وعجزها 
على سداد ديونها اخلارجية، ولكن وضع األزمة االجتماعية واالقتصادية 
أجربت احلكومة على إغراق نفسها مع البنوك التجارية واملؤسسات الدولية. 
يف مقابل احلصول على األموال خلدمة ديونها، فرض صندوق النقد الدولي 
والبنك العاملي على املكسيك مجلة شروط يف إطار برنامج التقويم اهليكلي: فتح 
األسواق وإلغاء التعريفات اجلمركية وأنظمة الدولة وتقليص النفقات العمومية 
وتفكيك نظام االئتمان الدوليت ووضع حد خلدمات الدولة يف مجع وتسويق 

وختزين والتأمني على احملاصيل.
تعترب حاليت هاييت واملكسيك استقراء لكثري من البلدان األخرى يف اجلنوب، 
حيث أن التطبيق املنهجي للسياسات الليربالية اجلديدة يف السنوات األخرية 
مل جيهز فقط على نظام اإلنتاج الزراعي واالنتاج الغذائي األصلي بل أيضا 
على أي نوع من احلماية والدعم للمجتمعات احمللية والصناعات واخلدمات 

العمومية.
وقع األزمة الغذائية على دول الشمال

إن لآلثار النامجة عن األزمة الغذائية العاملية صدى يف بلدان الشمال. ففي 
العام 2008 خرج املزارعون والصيادون ومربو املاشية وآخرون إىل الشوارع 
لالحتجاج على الزيادة يف كلفة الوقود واملواد اخلام، وللمطالبة مبقابل عادل 
ملنتجاتهم رغم ارتفاع أسعار املواد الغذائية اهلائل. يف يناير 2008، تظاهرت 
اآلالف من مربي املاشية يف مدريد مببادرة من تنسيقية منظمات املزارعني 
القطاع.  يف  لألزمة  ملموسة  حبلول  للمطالبة   )COAG( املاشية  ومربي 
أشارت COAG إىل أن املشكلة الرئيسية تكمن يف ارتفاع أسعار األعالف 
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واالجتاه حنو خفض أسعار منتجاتهم. واحلالة هذه تهدد بقاء 400.000 
مزرعة صغرية ومتوسطة احلجم غري القادرة على عكس الزيادة يف تكاليف 

اإلنتاج يف أسعار للبيع.
ويف مطلع ماي 2008، تظاهر حوالي 9000 مزارع ومربي املاشية يف مدريد 
ملطالبة احلكومة مبشروع قانون جديد يقلص الفرق بني السعر األصلي وسعر 

البيع للعموم، الذي بلغ متوسطة آنذاك نسبة 400 ٪.
ويف نهاية ماي 2008، جتمع زهاء 7000 حبار صيد أمام مبنى وزارة 
البيئة يف مدريد لالحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ونقص املساعدات )ارتفع 
سعر البنزين بنسبة أكثر من 320 ٪ يف غضون مخس سنوات فيما ظل سعر 
السمك ثابتا(. خالل هذا االحتجاج، ختلص الصيادون، القادمون من مجيع 
أحناء البلد، من عشرين ألف كيلوغرام من السمك الطازج. إن الوضع الراهن 
يف القطاع جيعل مواصلة الصيد أمرا ال ميكن حتمله تقريبا. كما انضم الناقلون 
أيضا إىل االحتجاجات وسدوا الطرق الرئيسية، بسبب االرتفاع يف أسعار وقود 

الديزل.
املنتجات  أسعار  ارتفاع  األخرية  السنوات  يف  يتوقف  مل  الوقت،  نفس  ويف 
والبصل   ٪  26 بنسبة  احلليب  سعر  ازداد   ،2007 سنة  ففي  الغذائية. 
بنسبة 20 ٪ وزيت عباد الشمس بنسبة 34 ٪ والدجاج بنسبة 16 ٪، 
وكان هذا هو نفس االجتاه بالنسبة ملعظم األغذية، وفقا للبيانات اليت قدمتها 
وزارة الصناعة والسياحة والتجارة يف نهاية عام 2007، فيما يعكس مؤشر 

االستهالك، يف العام ذاته، زيادة بنسبة 4.1 ٪ فقط. .
جلي أن اآلثار املرتتبة عن األزمة الغذائية يف كال طريف هذا الكوكب هي بالكاد 
قابلة للمقارنة. يف الشمال، يحُنفق 20 ٪ فقط من الدخل لشراء املواد الغذائية، 
بينما ترتفع هذه النسبة يف اجلنوب إىل 50 و60 ٪ وميكن أن تبلغ 80%. 
لكن هذا ال يلغي أهمية اإلشارة إىل مفعول هذا االرتفاع يف األسعار، يف حني 
أن أرباح الشركات متعددة اجلنسيات تواصل االرتفاع واحلكومات تدعو إىل 

املزيد من حترير االقتصاد.
إن الوضع يزداد سوءا كل يوم. ففي السنوات العشر املاضية ويف الدولة االسبانية، 
يتناقص عدد املزارعني ما يقرب من عشرة كل يوم، واخنفض السكان النشطون 
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يف املناطق الريفية إىل 5.6 ٪ يف اجملموع ومعظم املتبقيني كبار السن. على 
هذا النحو، ستكون اسبانيا، يف السنوات اخلمسة عشر املقبلة، جمربة على 
استرياد 80 ٪ من املواد الغذائية الالزمة إلطعام سكانها. لقد أخذ املدخول 
الزراعي ينخفض دون انقطاع ليصل اليوم إىل 65 ٪ من متوسط الدخل. فال 
غرابة، على سبيل املثال، يف أن يرتفع مؤشر سعر املستهلك بنسبة 4.2 ٪ 
يف عام 2005، بينما ينخفض سعر بيع املنتجات الزراعية. وهكذا اجتاه 
يتكرر عاما بعد عام. فتضاعفت األسعار األصلية للمنتجات الزراعية بنسبة 

تصل إىل إحدى عشر مرة.
من المستفيد من هذه األزمة؟

إن األزمة الغذائية العاملية مفيدة للشركات متعددة اجلنسيات اليت حتتكر 
كل حلقة من حلقات مسلسل اإلنتاج والتصنيع وتوزيع املواد الغذائية. يف 
الواقع، تزداد بشكل مستمر الفوائد االقتصادية لشركات البذور واألمسدة 
الغذائية  املواد  تصنيع  جمال  يف  اجلنسيات  ومتعددة  الكبرية  والتسويق 
وتوزيعها. إنها عقدة التصنيع الزراعي العاملي الذي يتزايد على مدى نصف 
»التنموية«  والسياسات  الدولي  والتعاون  العمومية  الديون  من  بدعم  قرن 

الزراعية الدولية.
يف سنة 2007، أعلنت شركات البذور الرئيسية، شركيت »مونسانتو« و 
»دوبونت«، عن زيادة يف األرباح بنسبة 44 ٪. أما أكرب شركات األمسدة، 
مثل »البوتاش كورب« و »يارا« و »ساينوكيم«، فقد منت أرباحها بنسبة 
نفسه  الشيء  و2007.   2006 عامي  بني   ٪ و95   ٪ و44   ٪  72
حدث مع الشركات الغذائية الرئيسية مثل شركة »نستلي« اليت عرفت 
أرباحا بنسبة 7 ٪ يف نفس الفرتة. كما راكم املوزعون التجاريون الكبار 
أيضا زيادات يف هوامش أرباحهم. وأعلنت سلسلة املتاجر الكربى الرئيسية 
أرباحها، يف حني  قدرها 12.3 ٪ يف  زيادة  بريطانيا عن  »تيسكو« يف 
حددت »كارفور« و »وول مارت« مبيعات املواد الغذائية كمصدر رئيسي 
من طرف اجملموعة   2007 لعام  السنوي  التقرير  أظهر  ولقد  لدخلها. 
األمريكية التجارية الكربى »السييفويي« أن دخلها الصايف ارتفع بنسبة 

15.7 ٪ بني عامي 2006 و2007.
يتمثل املفتاح يف ممارسات هذه الشركات متعددة اجلنسيات اليت تتجلى يف 

125



بيع كميات كبرية بهوامش صغرية والتزود من املنتجني مباشرة. إن الزيادة 
يف أسعار احلبوب تسبب »محى« يف عامل الشركات التجارية الكربى باملزيد 
من السيطرة على امتداد السلسلة الغذائية. إن شركات التصنيع الزراعي 
املتعددة اجلنسيات وشركات التوزيع تعمق سيطرتها على السلسلة اإلنتاجية 
وال سيما من خالل اإلجتار املباشر باملنتوج الزراعي بهدف ختفيض تكاليف 

الشراء وضمان األرباح.
ختضع سلسلة األغذية الزراعية يف كليتها لرتكز عالي لألعمال. يف سنة 
2007، كانت القيمة املضافة لعمليات االندماج واالستحواذ يف الصناعة 
الغذائية العاملية )مبا فيها املصنعني واملوزعني والبائعني( تقارب 200 مليار 
دوالر، أي ضعف ما كانت عليه يف عام 2005. وتعكس هذه االندماجات 

امليل العاملي إلنشاء الشركات االحتكارية يف الصناعات الغذائية.
إذا بدأنا باحللقة األوىل من السلسلة، اي البذور، نالحظ أن عشرة من أكرب 
الشركات العاملية )»مونسانتو« و »دوبونت« و »سينجينتا«، اخل( تتحكم 
يف أكثر من نصف مبيعات البذور. إنها سوق بقيمة تناهز 21 مليار دوالر 
سنويا )قطاع صغري نسبيا باملقارنة مع سوق املبيدات أو املواد الصيدلية(، 
ولكن جيب أن نأخذ يف االعتبار أنها الوصلة األوىل يف الصناعة الغذائية اليت 
تنطوي سيطرتها على السالمة الغذائية على خماطر مجة. إن قوانني امللكية 
الفكرية اليت تعطي حقوقا حصرية للشركات على البذور حتفز املزيد من 
تركز األعمال وتؤدي اىل تآكل احلقوق األساسية للمزارعني يف صون البذور 
األصلية والتنوع البيولوجي. يف الواقع، 82 ٪ من سوق البذور التجارية يف 
مجيع أحناء العامل تتكون من البذور احلاصلة على براءة االخرتاع وختضع 

الحتكارات خاصة مثل امللكية الفكرية.
ترتبط صناعة البذور ارتباطا وثيقا بصناعة املبيدات وتهيمن أكرب شركات 
بتطوير  معا  القيام  يتم  متكرر  املبيدات. وبشكل  البذور كذلك على قطاع 
وتسويق املنتجات على حد سواء. لكن االحتكار يف صناعة املبيدات يكون 
السوق  من  املائة  يف   84 على  الكربى  العشر  الشركات  وتهيمن  أعلى، 
العاملية. إن عمليات االندماج واالستحواذ اليت تقوم بها الشركات تكون 
بهدف حتقيق أمثل وفورات حجم للتنافس يف السوق العاملية. إن اتفاقيات 
االزدياد. ويف سنة  املثال، آخذة يف  التكنولوجي«، على سبيل  »الكارتل 
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2007، عقدت الشركات الكربى للبذور والكيماويات، كثل »مونسانتو« 
و »باسف«، اتفاق تعاون يف جمال البحث والتطوير لزيادة األداء وحتمل 
اجلفاف الذي تتعرض له الذرة والقطن والصوجا. هذه االتفاقيات تسمح 

للشركات بالتمتع جبميع مزايا األسواق دون قيود مكافحة لالحتكار.
هذه الدينامية نفسها لوحظت يف قطاع التوزيع الكبري ذي تركز االعمال 
حصة  و2005،   1987 عامي  بني  أوروبا،  يف  تزايدت  فقد  املرتفع. 
الشركات العشر الكربى متعددة اجلنسيات يف السوق لتصل حاليا 45 
يف املائة يف اجملموع، ومن املتوقع أن تصل إىل 75 ٪ يف السنوات العشر 
القادمة. ويف الدول مثل السويد تهيمن ثالث سالسل من املتاجر الكربى 
على 95,1 ٪ من حصة السوق، ويف الدول مثل الدمنارك وبلجيكا واسبانيا 
وفرنسا وهولندا وبريطانيا واألرجنتني يتحكم عدد قليل من الشركات يف 
الغربية  البلدان  يف  الكربى  الشركات  إن  من اجملموع.   ٪  60 إىل   45
تستوعب السالسل الصغرية يف مجيع أحناء العامل وتضمن توسعها على 

الصعيد الدولي ال سيما يف بلدان اجلنوب.
هذا االحتكار والرتكز يسمح مبراقبة قوية لتحديد ما يؤكل ومثنه وطريقته 
وكيفية إعداده. يف عام 2007، الشركة األكرب يف العامل من حيث عائدات 
اليت تصدر  التجزئة متعددة اجلنسية »وول مارت«  املبيعات هي شركة 
حتى عمالقة صناعة السيارات والنفط مثل »اكسون موبيل« و »شيل« وشركة 
البرتول الربيطانية و »تويوتا«. ميارس منوذج التوزيع اجملزئ هذا تأثريا 
سلبيا قويا على اجلهات املعنية يف السلسلة الغذائية: املزارعني، املوردين، 

املستهلكني والعمال.
التواطؤ المؤسسي

حتظى جمموعة من الشركات متعددة اجلنسيات، املتحكمة يف كل حلقات 
السلسلة الغذائية الزراعية، بدعم صريح من النخب السياسية واملؤسسات 
الدولية اليت تعطي األولوية ألرباح هذه الشركات على االحتياجات الغذائية 
للشعب واحرتام البيئة. وهناك عدد قليل من الشركات اليت حتصل على 

أرباح كبرية بفضل النموذج الزراعي احملرر والذي مت رفع القيود عليه.
املنظمة  الدولي،  النقد  صندوق  العاملي،  )البنك  الدولية  املؤسسات  تقول 
أجل  من  والتحالف  والزراعة]الفاو[،  األغذية  منظمة  للتجارة،  العاملية 
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»الثورة اخلضراء« بإفريقيا(، احلكومة األمريكية، االحتاد االوربي والشركات 
الكربى متعددة اجلنسيات يف القطاع، إن سبب األزمة الغذائية العاملية هو 
ماريا  »جوزي  الفاو  منظمة  يف  الثانية  السيدة  وتقول  الغذائي.  االنتاج  نقص 
سامبسي« أن املشكل يف العرض والطلب بسبب االستهالك املتزايد يف الدول 
الناشئة كاهلند والصني والربازيل. واتبع السكرتري العام لألمم املتحدة »بان 
كي مون« نفس املنحى يف قمة ملنظمة الفاو حول األمن الغذائي بروما يف يونيو 
2008، ملا أشار إىل وجوب العمل على رفع االنتاج الغذائي بنسبة 50% 

وإزالة القيود عن صادرات الدول املتأثرة باألزمة.
لقد عكست نتائج هذه القمة إمجاع بني األمم املتحدة، البنك العاملي وصندوق 
النقد الدولي على احلفاظ على السياسات االقتصادية والتجارية اليت تعمق 
تبعية اجلنوب للشمال، ودعم شركات االغذية الزراعية متعددة اجلنسيات. 
ودعم  اجلنوب  بدول  األسواق  فتح  من  مزيد  لصاحل  القمة  توصيات  وكانت 
الصادرات من أجل املساعدة على التنمية وعلى »ثورة خضراء« يف هذا االجتاه. 
أما احللول املقرتحة من طرف هذه األجهزة فكانت يف حد ذاتها من مسببات 
تقديم  العاملية،  الزراعية  التجارة  حترير  مواصلة  احلالية:  الغذائية  األزمة 

احلزمات التكنولوجية واملعدلة جينيا، اخل.
إن هذه املقاييس تكرس الوضع الراهن حيث النظام الغذائي حتت التحكم. 
واحلل لن يكون هو التجارة احلرة ألن هذه االخرية تعين مزيدا من اجلوع 
وصعوبة احلصول على الغذاء. ولن نقبل أن يتم ربط املشكل اليوم بقلة الغذاء، 
فلم يسبق يف التاريخ انتاج لألغذية بالعامل أكرب مما نشهد حاليا. ليست أزمة 
انتاج، بل أزمة عجز شامل عن الوصول إليه لدى قسم من السكان كبري جدا 

ال يستطيع حتمل األسعار الراهنة.
الرأسمالية في أزمة

تتمثل حالة النقص احلاد يف الغذاء يف سياق األزمة اهليكلية للرأمسالية يف 
لقد  اخل.  طاقية،  غذائية،  اجتماعية،  بيئية،  اقتصادية،  متعددة:  أوجه 
لسكان  األساسية  تلبية احلاجات  قدرتها على  الرأمسالية عن عدم  برهنت 
السكن، خدمات صحة وتعليم عمومية وجيدة(  الغذاء،  )الوصول إىل  العامل 
وعلى تعارضها الشامل مع احملافظة على النظام االيكولوجي )الفقدان املتزايد 
للتنوع البيولوجي والزراعي، التغري املتزايد للمناخ(. إن هذا ألكثر إثارة يف دول 
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اجلنوب اليت تأثرت أكثر باألزمة الغذائية وتفاقم الفقر البنيوي منذ عقود.
من الواضح أن ما جرى تقدميه طيلة أكثر من مخسة عشر سنة كانتصار 
أيديولوجي مظفر وكأيديولوجية وحيدة ممكنة قد عانى يف فرتة زمنية قصرية 
نسبيا من أزمة خطرية جدا من املصداقية والشرعية. لكن رغم كل ذلكن 
بني  املنافسة  من  إطار  يف  وتتكثف  اجلديدة  الليربالية  السياسات  تتواصل 
االمربياليات العاملية والتوتر بني البلدان االمربيالية والقوى الناشئة اجلديدة 

مثل الصني واهلند.
يف ظل احلالة الراهنة من األزمة البيئية واالجتماعية، تتالقى ثالث ظواهر 

واسعة:
أ( أزمة مناخية أنثربوجينية نتيجة لغازات االحتباس احلراري.

ب( أزمة طاقية بسبب اعتمادنا على الوقود االحفوري الذي يقرتب اليوم 
بشكل كبري حنو نهايته. هذه الدينامية سوف تؤثر أيضا ويف وقت قصري 
على الغاز الطبيعي والفحم. ج( أزمة التنوع البيولوجي مع اختفاء أنواع من 
احليوانات والنباتات وتدهور النظم البيئية، ما قد يؤدي إىل »سادس انقراض 
كبري« يكون ناجتا عن الفعل البشري، بعد أن حدثت االنقراضات األوىل 
بسبب االضطرابات النامجة عن عوامل خارجية يف احمليط احليوي واليت 
كان من شأنها أن تؤدي إىل اختفاء شبه كامل للحياة على هذا الكوكب. إنها 

حالة تعزى إىل اإلدراج الضعيف جدا للنظم البشرية يف النظم الطبيعية.
الزراعة المصنعة وتغير المناخ

يسهم النموذج احلالي لإلنتاج الزراعي والرتبية الصناعية للمواشي يف تعميق 
األزمة اإليكولوجية العاملية اليت هلا تأثري مباشر على تغري املناخ. كما ان 
الصناعة الزراعية هي واحدة من املصادر الرئيسية لغازات االحتباس احلراري 
اىل جانب قطاعي الطاقة والنقل. إذا ما أخذنا ظاهرة اجتثاث الغابات )اليت 
تولد 18 ٪ من غازات االحتباس احلراري( والنموذج احلالي للزراعة والثروة 
احليوانية )الذي يسبب 14 ٪ من هذه الغازات(، فكالهما مسؤولني عن 
32 ٪ من الغازات املسببة لالحتباس احلراري. وهذا الرقم ميكن أن يعزى 
بالتأكيد إىل النموذج املكثف للزراعة املصنعة املسؤول أساسا عن تغري املناخ 
على الصعيد العاملي، متقدما على قطاعي الطاقة )24 ٪( والنقل )14 ٪(. 
أما هذه األرقام فتسلط الضوء على التأثري القوي للنموذج الزراعي احلالي على 

129



تدهور البيئة ومساهمته يف األزمة االيكولوجية.
علينا أال نغفل العناصر اليت متيز نظام اإلنتاج الغذائي هذا: املكثف، الصناعي، 
املنطوي على أميال واسعة، املعتمد على النفط، اخل. وبالتفصيل، فهو نظام 
مكثف ألنه قائم على االستغالل املفرط للموارد الطبيعية والرتبة مما تسبب يف 
انطالق غازات االحتباس احلراري من الغابات واحملاصيل واملراعي. إن جعل 
اإلنتاجية تأتي قبل العناية بالبيئة وجتديد األرض يكسر التوازن الذي مبوجبه 
يتم احتجاز الرتبة وختزين الكربون واملساهمة يف استقرار املناخ. وبالتالي فإن 
الكاربون  اكسيد  ثاني  توليد  املكثفة من  الزراعة  وتنتهي  التوازن ينكسر  هذا 

.CO2
نظام االنتاج الغذائي هو كذلك نظام صناعي ألنه يتكون من منوذج اإلنتاج االلي 
مع استخدام الكيماويات الزراعية والزراعة االحادية. إن استخدام اجلرارات 
 .CO2 الزراعية العمالقة يساعد بالتأكيد يف انبعاث ثاني اكسيد الكاربون
وتولد األمسدة الكيماوية يف الزراعة والرتبية احلديثة للمواشي كمية كبرية من 
ثاني أكسيد النرتوجني )NO2( الذي يعترب من املصادر الرئيسية النبعاثات 
غازات االحتباس احلراري. إن استخدام هذه األمسدة االصطناعية على األرض 
 .NO2 يؤدي إىل حدوث تفاعل كيميائي وانبعاث ثاني اكسيد النرتوجني
وباملثل، فحرق الغابات واالدغال إلنشاء املراعي أو الزراعة األحادية يؤثر بشكل 

خطري على التنوع البيولوجي ويساهم يف انبعاث كميات هائلة من الكربون.
يتم تتبع عملية انتاج غري متمركزة للبضائع حبثا عن أرخص شروط للعمل 
اىل  للوصول  األميال  آالف  نأكل  الذي  الطعام  وينتقل  مرنة.  بيئية  وقوانني 
الوقود األحفوري  أثر بيئي من حيث استخدام  طاولتنا، ويرتتب على ذلك 
ألغراض النقل. إن معظم املواد الغذائية اليوم تسافر مسافة 2.500 و4.000 
كيلومرت قبل االستهالك. حنن نواجه وضعا ال ميكن الدفاع عنه متاما حيث 
أن، على سبيل املثال، الطاقة املستخدمة إلرسال عدد قليل من اخلس األملريي 

إىل هولندا يعادل ثالث مرات أكثر من تلك املستخدمة لزراعته.
وفقا لدراسة بريطانية حول النفط الغذائي واإلمدادات الغذائية يف مناخ متغري، 
تتكون وجبة غذائية بريطانية منوذجية ليوم األحد من العناصر التالية: الفراولة 
من والية كاليفورنيا، العنب الربي من نيوزيلندا، حلم العجل من اسرتاليا، 
البطاطا من ايطاليا، الفاصوليا من تايالند واجلزر من جنوب افريقيا. إنها تولد 
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650 مرة أكثر من انبعاثات الكربون بسبب النقل مما لو مت حتضري نفس 
الوجبة الغذائية باملزروعات احمللية. إنها ممارسة غري منطقية بالنظر إىل أن 

الكثري من األغذية املستوردة يتم انتاجها على املستوى احمللي.
لكن الرحالت الغذائية ال تستتبع فقط التلوث البيئي املتزايد، ولكنها حتمل 
أيضا التنسيق واملعرية املنتجة. على سبيل املثال، إذا كانت حلدود بضع 
سنوات سابقة يف بعض مناطق أوروبا مئات األصناف من التفاح موجودة، 
فاليوم يف املتاجر الكربى قد جتد فقط عشرة أنواع على مدار السنة. وقد أدى 
ذلك إىل التخلي عن زراعة األصناف األصيلة لصاحل تلك اليت هلا زيادة يف 
الطلب والتوزيع من حيث خصائص اللون واحلجم، اخل. إنها حالة ميكن 
تطبيقها على العديد من األغذية األخرى مثل الذرة والبندورة والبطاطا ...، 
حيث سادت املقاربات التجارية واالنتاجية على املقاربة البيئية واملستدمية.

يعتمد هذا النموذج، فضال عن استخدامه املرتفع للنفط، بشدة على املوارد 
يعتمد  املواشي  وتربية  للزراعة  املنتج  فالنموذج  لذلك،  ونتيجة  األحفورية. 
اعتمادا كبريا على النفط، كما ترتبط أزميت الغذاء والطاقة ارتباطا وثيقا فيما 

بينها واألسباب اليت تؤدي إىل األوىل مسؤولة أيضا عن الثانية.
األزمة المالية واألزمة الغذائية

اندلعت يف 2007 و2008 أكرب أزمة مالّية دولّية منذ 1929. كانت أزمة 
الّرهون عالية املخاطر يف منتصف 2007 أحد مفّجراتها. أدت إىل انهيار 
تارخيي للمعامالت بالبورصات على املستوى العاملي، إفالسات مالية عديدة، 
احلكومّية،  واملساعدات  املركزية  للبنوك  مسبوقة  وغري  مستمرة  ّتدّخالت 
وتدهور غري مسبوق لالقتصاد احلقيقّي مما يعين الّركود لبعض اقتصاديات 
العامل األكثر تصنيعا. فكما يالحظ »إيريك توسان« أنه إذا مل يكن هناك تدّخل 
شامل ومتضافر من قبل املسئولني العموميني بتقديم املعونة للمصرفّيني الّلصوص 
فاألزمة احلالّية سوف تأخذ احجاما كبرية، ويضيف أن هذه األزمة املالّية 
واالقتصادّيًة اّليت ضربت الكوكب بالكامل سوف تؤثر بشكل متزايد على 

الّدول الّنامية.
إن األزمتني املالّية والغذائية هما نتيجة لنفس ّسياسات التحرير ومتكاملتان. 
زاد حترير األسواق هذا من هشاشتها. ومع أزمة الرهون عالية املخاطر يف 
2007، بدأ املستثمرون يف البحث عن منتجات أكثر أماًنا لالستثمار، مثل 
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واإلمدادات  الغذاء  أسعار  الّزيادة يف  إىل  أّدى  ما  والنفط.  الّزراعّية  املنتجات 
الّزراعّية وساهم يف وضعية األزمة الغذائية ودفع باألسعار إىل الصعود.

بالّرغم من أّن األزمة املالّية واالقتصادية قد أّدت إىل تراجع يف حترك املواّد 
األولية وتسّببت يف تقليص أسعارها، إال أن هذا مل يكن له تأثري مباشر على 
األزمة  استثارت  قد  االقتصادّية  األزمة  إن  الغذائية.  للمواد  الّنهائّية  الكلفة 
الغذائية ألّن احلكومات واملؤّسسات الّدولّية تّدعي أنه ال ميكن أن تكون هناك 
موارد اقتصادّية أكثر لتسكني وضعية اجملاعة وأسعار املواد الغذائية يف املتاجر 
الكربى مل تتقلص، بالّرغم من أنهم يشّجعون بيع املنتجات املنخفضة الّتكلفة 

بآلّيات خمتلفة.
إن األزمتني املالّية والغذائية قد أطلقتا دورة عاملية جديدة لتمليك األراضي 
مثل  الدول  بعض حكومات  الغذائي  األمن  غياب  وضعية  قادت  للخواص. 
الّسعودّية واليابان وكوريا وليبيا ومصر والبلدان األخرى املعتمدة على الواردات 
الغذائية للحصول على أراضي يف أجزاء خمتلفة من العامل بهدف انتاج الغذاء 
بأنفسهم لالستهالك احملّلّي. يشرتون األرض يف بلدان مثل كامبوديا والّسودان 
حيث توجد أزمة غذائية خطرية. يف الّسودان، حياول برنامج الغذاء العاملّي 
الّتابع لألمم املّتحدة تزويد 5.6 مليون الجئ بالغذاء، بينما يف كامبوديا يعاني 
قرابة مائة ألف عائلًة )نصف مليون شخص( من ّنقص شديد يف الغذاء. لكّن 
هذه احلكومات ترى أن بيع األرض فرصة اقتصادّية وطريقة للحصول على 

االستثمار األجنيّب اجلديد.
إن صناعة األغذية الزراعية واالستثمارات اخلاصة تتبع دينامية متشابهًة بالنظر 
إىل فرص األعمال. يعترب شراء األراضي الّزراعّية خيار دخل مستقّر يف وضعية 
األزمة االقتصادّية. يف أجزاء كثرية من العامل تكون أسعار املواد الغذائية عالية 
وأسعار األرض منخفضة. ومعظم احللول لألزمة الغذائية تتحدث عن استخراج 
غذاء أكثر من األراضي اليت نتوفر عليها. ومن الواضح أن املستثمرين ستكون 
وبالتالي  املتاحة.  املاء  إمدادات  وأقرب  األراضي  أفضل  على  سيطرة  لديهم 
فهناك مسلسل خوصصة متنام وتركز لألراضي الّزراعّية اخلصبة يهددان كثريا 

األمن الغذائّي للعامل.
البدائـــــل

لكّن مثة بدائل. هنالك ما ميكن القيام به من أجل السيادة الغذائية يف مواجهة 
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الزراعية  السياسات  يف  اجملتمعات  تتحكم  أن  الّطبيعّية:  املوارد  اغتصاب 
والغذائية. جيب أن تعاد األرض والبذور واملاء إىل املزارعني قريبا حتى يتاح 
للمجتمعات احمللّّية، عوض  الذاتي ويبيعوا منتجاتهم  هلم حتقيق االكتفاء 
ختصيص الفائض للتجارة الدولّية. إننا نتحدث عن املمارسات اّليت كانت 
جتري طيلة قرون، وقد ضمنت األمن الغذائّي لألقسام العريضة من الّسّكان من 
خالل تنويع احملاصيل، االهتمام باألرض، استعمال املاء، خلق أسواق حملّّية 
وأنظمة غذائية جمتمعية. لقد تواجدت من قبل طرق إنتاج وتوزيع اإلمدادات 
الغذائية العادلة واملستدمية، حنتاج فقط لإلرادة السياسية لتنفيذها. باإلضافة 
إىل ذلك، ال بد من القيام بإصالح زراعّي شامل مللكّية االرض وإنتاجها. مًعا من 

أجل تأميم املوارد الّطبيعّية.
إن إعادة الزراعة إىل أيدي الفالحني سيتيح لنا ضمان الوصول الشامل إىل الغذاء. 
وقد خلصت نتائج مشاورة دولّية شاملة -استمرت أربعة سنواٍت، وظفت أكثر 
من 400 عاملًا، ونفذت لصاحل التقييم العاملي للعلم الّزراعي والتكنولوجيا يف 
التنمية )IAASTD(، نظام تقييمي وضعه البنك الّدولي بشراكة مع منظمة 
الفاو، ال UNDP، ال UNESCO، وممثلو احلكومات واملؤّسسات 
االجتماعّية والعلمية اخلاّصة – إىل أن إنتاج الزراعة اإليكولوجية يوفر الّدخل 
والغذاء واملال للفقراء كما يوفر فائضا للّسوق، ويعترب ضامنا أفضل لألمن الغذائي 
 Michigan من اإلنتاج املهّجن. وبنفس الّطريقة، خلصت دراسة جلامعة
إىل أن املزارع اإليكولوجية تكون أكثر انتاجية وقدرة على ضمان األمن الغذائي 

عرب الكرة األرضية من اإلنتاج الزراعّي املصنع والتجارة احلّرة.
وتظهر عّدة دراسات أن اإلنتاج الفالحي على نطاق حمدود ميكن أن يعطي أداًء 
عالًيا باستخدام اقل للوقود األحفوري، خاّصة إذا سوق الغذاء حمليا أو جهويا. 
نتيجة لذلك، يكون االستثمار يف إنتاج فالحي عائلي أفضل ضمانا الستئصال 

الفقر واجلوع، وأكثر عندما يكون ثالث أرباع فقراء العامل مزارعون صغار.
ينبغي أن تساند احلكومات اإلنتاج ذي النطاق الضيق واملستديم ألنه سيتيح 
جتديد الرتبة، وتوفري الوقود، وخفض االحتباس احلراري وحتقيق السيادة 
الغذائية. حاليا، نعتمد على السوق العاملية ومصاحل الصناعة الزراعية والنتيجة 
هي األزمة الغذائية. فكما عرب Henry Saragih املنّسق العام ملنظمة بيا 
كامبيسينا Via Campesina، يتعني على احلكومات الوطنية أن تعطي 
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أولوّية مطلقة إلنتاج املواد الغذائّية ذات الطابع احمللي لتقليل االعتماد على 
التجارة الدولية. سيكون من الواجب دعم املزارعني الّصغار بأفضل األسعار 
ملنتجاتهم وبأسواق مستقّرة أكثر إلنتاج الغذاء ألنفسهم وجملتمعاتهم، الشيء 
الذي سيعين زيادة يف االستثمار يف إنتاج الغذاء ذي األصل الفالحي للتسويق 
احمللي. وجيب على السياسات العمومية أن تشّجع الزراعة األصلية املستدمية 
والعضوّية واخلالية من املبيدات واملواد الكيماوية واجلينات املعدلة. أما بالنسبة 
اللطيفة  التجارية  الوسائل  استخدام  الضروري  فمن  للمنتجات غري احمللية 
والقانونية على املستوى الدولي. إنه من الضروري كذلك محاية أنظمة الزراعة 
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي املهددة بشكل خطري من قبل النموذج الزراعي 

احلالي.
لتثبيت  التدخل  آليات  توفري  النيوليربالية،  السياسات  مواجهة  يف  يلزم، 
أسعار الّسوق، والتحكم يف الواردات... ويف أوقات اإلنتاج الضخم جيب خلق 
احتياطات خاصة لألوقات اليت يقل فيها الغذاء. وعلى الصعيد الوطين، جيب 
على البلدان أن تهيمن على تقرير درجة اكتفائها الذاتي من اإلنتاج وتعطي 

األولوية إلنتاج الغذاء من أجل االستهالك احمللي بدون تدّخل خارجي.
باملثل، جيب أن نرفض السياسات املفروضة من البنك العاملي وصندوق النقد 
الدولي ومنظمة التجارة العاملية ومعاهدات التجارة احلرة اإلقليمية والثنائية، 
باإلضافة إىل حظر املضاربة املالية واملتاجرة بغذاء املستقبل واإلنتاج واسع النطاق 
للوقود الزراعي من أجل »النفط األخضر«. إنه من الضروري أن نضع نهاية 
ألدوات هيمنة الشمال على اجلنوب مثل سداد الدين اخلارجي وحنارب قوة 

الشركات الزراعية.
الغذاء، جيب أن  الطابع االحتكارّي لإلنتاج ومعاجلة وتوزيع  ويف مواجهة 
نطالب بالتنظيم والشفافية على طول سلسلة تسويق املنتوج. إن للمجّمع الزراعي 
الصناعي آثارا جد سلبّية على كل املشرتكني يف الّسلسلة الغذائّية: الفالحون، 
العمال، التّجار، املوّردون، واملستهلكون. حنتاج إىل سياسات عمومية لدعم 
العّمال،  تدافع عن حقوق  اليت  اإليكولوجية  الزراعة  الّصغار على  املزارعني 
ودعم استهالك بديل يعتمد على السوق احمللية، تعاونيات استهالك زراعي-
وعلى عالقة  املنطقة  يف  إجيابّي  بتأثري  القصرية  التسويق  دوائر  إيكولوجي، 

مباشرة مع أوالئك اّليت يشغلون األرض.
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إليه فعاًل، بعكس  هناك حتّركات حنو استهالك مسؤول متعّلق مبا حنتاج 
بتشجيع  وظاملة،  فائضة،  للبيئة، غري ضرورية،  زائدة، مضادة  استهالكية 
عناصر  هناك  أن   )2008( رييتشمان  جورج  يقول  الرأمسالي.  الّنظام  من 
سوسيو-ثقافّية قوّية جدًّا مثل هذه الثقافة املنفتحة للذهاب بعيدا اليت تشجعها 
الرأمسالية بنشاط، هذا التشديد على الطابع غري احملدود للرغبات البشرية، 
جتاوز احلدود، والتحسن غري احملدود حلالة االنسان ميتاز خطأ باستهالك 
زائد للسلع واخلدمات. هناك بعض املخارج للوضع التارخيي احلالي للخسارة 
اجلماعية للموارد الطبيعية احملدودة، جيب أن نتحّرك حنو »بساطة تطّوعّية«، 
فائدة  الفردي ألجل  احلرمان  من  هذا  يستلزمها  اّليت  الّصعوبات  من  بالّرغم 
عاّمة، والبساطة الوحيدة الناجحة للمجتمعات بالكامل هي فِرض التقّشف، 
لكن جيب اال يكون ذلك مفروضا من سلطة خارجّية على اجملتمع، رغم أن 
»اإلرادة اجلماعية« اليت تظهر يف اجملتمع نفسه من خالل آليات صنع القرار 

يفرتض أنها مقوضة.
إن الفعل اجلماعي، أكثر من العمل الفردي ذي القيمة املهمة واملضفي التناسق 
على ممارستنا اليومّية، أساسي ويكسر أسطورة أن األفعال الفردّية وحدها تولد 
التغيري البنيوي. يف موقع االستهالك، ميكن أن نشارك يف تعاونيات املستهلكني 
للمنتجات الزراعية-اإليكولوجية اليت عادة ما تشتغل على مستوى منطقة معينة 
على أساس العمل الذاتي الذي ينشئ عالقات مباشرة مع املزارعني واملنتجني 
يف بيئتنا بهدف تنفيذ استهالك إيكولوجي وتضامين ودعم املزارعني احملليني.
إلقامة  االستهالك،  نطاق  خارج  أساسا  يذهب  السياسي  العمل  هذا  لكن 
الرأمسالية،  بالعوملة  املتأثرة  اجملتمع  يف  املختلفة  القطاعات  بني  الشراكات 
وللفعل السياسي. إن وضع األزمة اهليكلية للرأمسالية -بأوجهها املختلفة: 
بيئية، مالية، غذائية، طاقية، اخل-جيعل هذا الفعل السياسي اجلماعي أكثر 
والنساء  والعمال  املزارعني  الشراكات بني  تعترب  ضرورة من أي وقت مضى. 
واملهاجرين والّشباب شرطا للتقدم حنو ذلك »العامل االخر املمكن« الذي تدافع 

عنه احلركات االجتماعّية.
يف  احلقيقي  التغيري  لتحقيق  أساسيا  االجتماعي-السياسي  العمل  يعترب 
وتطور  للتنمية  جديد  منوذج  اجتاه  يف  والسياسّية  االقتصادّية  املؤسسات 
اجتماعي وبيئي مستديم. يتطّلب ذلك قانونا حيظر زراعة وتسويق املنتجات 
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املعّدلة جينيا، وضع نهاية الحتكار التوزيع الشامل بالتنظيم والشفافية على 
واستهالكه.  وتوزيع  الغذاء  إنتاج  يف  جذريا  وحتوال  التسويق،  سلسلة  طول 
ولتحقيق  وسياسي شامل،  واجتماعي  اقتصادي  بتغيري  ذلك سوى  يتأتى  لن 
اجلماعي.                                                           السياسي  والعمل  والتغيري  للمقاومة  فضاءات  خلق  جيب  هذا 
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