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  ملخص البحث 

يف إطار العامل الذي نعيشو والذي امتاز بسرعة احلركة وتواتر التغيَت تعرضت البيئة الطبيعية 
ىائل افرز عدة آثار سلبية نتيجة عن الالمباالة والسعي إىل جعل احلياة أكثر لضغط بشري 

راحة وسهولة عرب توظيف التطور التقٍت يف رلاالت احلياة كافة. بشكل أضحى يهدد السلسلة 
الطبيعية لدورة احلياة اليت نعيشها من خالؿ استنزافو للموارد وإفرازه للغازات واألخبرة والنفايات 

تركها دوف معاجلة إىل أف بلغت تراكمت لدرجة تنذر باخلطر، شلا دفع باألمم ادلتحدة السامة و 
وادلنظمات الدولية لعقد مؤمترات مل ربقق النتائج ادلتوخاة حيث تنصلت اغلب الدوؿ عن 
التزاماهتا واذبو القسم اآلخر مثل الواليات ادلتحدة إىل رفض العديد من مقررات ىذه ادلؤمترات 

 .فجوة جديدة بُت الشماؿ واجلنوب اليت ولدت

 

 

 

 

 

 

 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

2 

 ادلقذمـــــة
، عيشها بقدر ارتباطها هبذه احلياةتكتسب ادلتغَتات أعليتها يف نظاـ أولويات احلياة اليت ن

فكيف إذا كاف ىذا ادلتغَت ىو احمليط الذي تنشط يف إطاره احلياة لبٍت البشر وبقية الكائنات 
متناسقة ذات طبيعة اعتمادية متكاملة خلقها هللا عز وجل بقدر احلية يف منظومة متكاملة و 

، تلك ادلنظومة ىي البيئة ، فبدوف البيئة اليت تنطوي على عناصر البقاء  ال ديكن للحياة  معلـو
. من ىنا تنبع أعلية دراسة البيئة وأثرىا يف األمن الدويل : فاإلنساف مثلما حيتاج إىل ف تستمرأ

إىل الشعور باألمن لكي تستمر حياتو ، ومن ىنا تنبع إشكالية البحث اليت  عناصر البقاء حيتاج
 : اآليتتدور حوؿ التساؤؿ 

ثر أثر دلشكالت البيئة يف األمن الدويل ؟ وننطلق من فرضية مفادىا : يوجد أىل يوجد 
ث  . ويف إطار زلاولة البحث اإلجابة على إشكالية البحالدويلسليب دلشكالت البيئة يف األمن 

الذي اعتمد ادلنهج التحليلي فضال عن األسلوب الوصفي يف توصيف الظواىر البيئية وربديد 
 :دلقدمة واخلامتة وىذه ادلباحث ىيمشكالهتا . عرب تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث فضال عن ا

حث وؿ اإلطار ادلفاىيمي للبيئة واألمن الدويل ومن مث ربديد مفهـو األمن البيئي ، اما ادلباأل
الثاين فأنو يبحث يف بعض أىم مشكالت البيئة اليت يواجهها األمن الدويل . وادلبحث الثالث 

 يبحث اثر البيئة يف األمن الدويل . وأخَتا اخلامتة.
 
 

 الببحث                                                                   
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 ادلبحث األول 
 اإلطبر ادلفبهُمٍ

 
من ادلفيد قبل الدخوؿ يف حبث وربليل اثر مشكالت البيئة يف األمن الدويل وبياف   

عالقة الًتابط اليت ذبمع ىذين ادلتغَتين ، إف ربدد مفهـو البيئة ، ومفهـو األمن الدويل، ومفهـو 
 األمن الذي يشكل جزاء من اإلطار الكلي لألمن الدويل. 

 
 :مفهىم البُئة أولا 

اؾ أعلية البيئة بالنسبة لألمن الدويل ، البد من إعطاء تعريف زلدد حىت نستطيع إدر 
ألصل الكلمة "البيئة" حىت نستطيع إدراؾ أعلية البيئة بالنسبة لألمن الدويل ، البد من إعطاء 

تعريف زلدد ألصل  الكلمة "البيئة"  أوؿ من صاغ ىذا ادلصطلح العامل "ىنري ثرو" عاـ  
لكلمة وإبعادىا، يف حُت إف العامل األدلاين "ارنست ىيجل" قد حيث وضح مفهـو ىذه ا ?>@8
بينما صلد اف بعض الباحثُت "بأهنا العالقة بُت الكائن احلي والوسط الذي يعيش فيو" حددىا:

عرفها بأهنا )رلموعة العوامل الطبيعية احمليطة اليت تؤثر على الكائن احلي أو اليت ربدد نظاـ 
ومؤمتر  9<@8مًتابطة( . ويف نفس ىذا االذباه عرفها مؤمتر استكهومل عاـ رلموعة ايكولوجية 

نساف   " بأهنا رلموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها اال?<@8تبليسي 
 ".(8)والكائنات األخرى

دية الالزمة إذف البيئة ىي اليت تزود اإلنساف والكائنات احلية بعناصر بقائها وادلوارد ادلا
الستمرار حياهتا، خصوصا من اذلواء وادلاء والطاقة وادللبس والسكن، وبالتايل فهي اليت متثل 
احملددات اليت ربدد شروط ثقافاتنا وأظلاط حياتنا وطرؽ تعليمنا وتربيتنا وأظلاط عملنا وحدود 

وارده غَت متجددة وذلا مستوطناتنا البشرية . غَت أف احمليط الذي حيدد لنا شروط بقائنا غالبية م
هناية. كما إف موارده ادلتجددة ذلا هناية أيضا إذا مل حيسن اإلنساف استخدامها . أي أف احلفاظ 
على البيئة جزء أساسي لضماف استمرارية احلياة اليت نعيشها وإحلاؽ الضرر هبا معناه تعريض 
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الهتا تعد إحدى القضايا أمن احلياة اليت نعيشها للخطر، وبالتايل فاف قضية البيئة ومشك
األساسية اليت ربكم سياسات القوى الدولية سواء من حيث السيطرة على ادلوارد أو ضماف 
زليط سليم للحياة البشرية، وىذا ما جعل مشكالت البيئة اليت كانت يف السابق تبدو  

ء تقاطع كمشكالت ديكن التعامل معها زلليا، جعلها أزمات بالغة الصعوبة والتعقيد وذلك جرا
ادلصاحل بُت وحدات النظاـ الدويل الساعية لتحقيق اكرب قدر شلكن من ادلكاسب على حساب 
الوحدات األخرى. وىذه األعلية للبيئة تبُت االرتباط بُت البيئة واألمن الدويل فالضغط البشري 

 على البيئة أحد القضايا األساسية اليت يتبلور يف إطارىا األمن الدويل.
 

 األمن الذويل:  ثبنُبا 
إف الذي دييز األمن الدويل ىو كونو يتحقق يف إطار مجاعي دويل، كذلك البيئة اليت 
تشكل ىذا اإلطار ال ديكن احملافظة عليها إال يف إطار مجاعي يشمل كافة األطراؼ اليت تعيش 

ر يف داخل ىذا اإلطار وبدوف ىذا اجلهد اجلماعي ال ديكن أف يتحقق األمن البيئي الذي يوف
واىل ىذا اإلطار ادلناسب ادلشجع لتحقيق األمن الدويل أو أعلى درجة شلكنة من األمن الدويل. 

اليت  تااإلجراء"ىو رلموعة  ادلعٌت يذىب الدكتور إمساعيل صربي مقلد يف تعريفو لألمن الدويل
هتدؼ للحيلولة دوف تغَت الواقع الدويل أو اإلخالؿ بأوضاعو وعالقاتو وتبديلها يف االذباه الذي 
خيدـ مصلحة إحدى الدوؿ على حساب غَتىا" ويذىب الدكتور طلعت غنيم يف تعريفو لألمن 

ي قريب يشَت إىل بعده القائم على مفهـو اجملتمع الدويل فهو" النظاـ الذٌت الدويل إىل مع
تتحمل فيو اجلماعة الدولية مسؤولية محاية كل عضو من أعضائها والسهر على أمنو من 

". فتحقيق األمن الدويل بصورتو ادلطلقة حالة مثالية يصعب  ربقيقها يف إطار عادلي  (9)االعتداء
 ديتاز بتقاطع األولويات وتقاطع ادلصاحل.
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 ثبلثب :األمن البُئٍ
األمن البيئي ىو مفهـو جديد استحدث يف فًتة التسعينات من قبل دوؿ الشماؿ 

، يف حُت إف العديد من دوؿ اجلنوب مل  اإلسكندنافيةادلتقدـ مثل الواليات ادلتحدة ، والدوؿ 
من البيئي لذلك رباوؿ ىذه الدوؿ حاليا استحداث مفهـو لألمن تضع بعد مفهوما زلددا لأل

كذلك احلاؿ مع ادلنظمات   ال تعتمد األمن البيئي ربت مضلة محاية البيئة.البيئي . فالصُت مث
لألمن البيئي، حىت عاـ  االدولية واذليئات التابعة لألمم ادلتحدة حيث مل تتبٌتى بعد مفهومًا زلدد

حيث أشار الربنامج اإلظلائي لألمم ادلتحدة إشارة سلتصرة يف التقرير السنوي حوؿ  ;@@8
ف مشاكل البيئة اليت تواجهها األقطار ىي مزيج أ"أشار إىل ( ?9 يف الصفحة )التطور اإلنساين

... وأكد على انو من الصعب احملافظة على األمن الدويل دوف ربقيق  من التدىور احمللي والعادلي
ف جهود ادلنظمات الدولية والدوؿ ركزت على وضع تعريف زلدد ألذلك صلد  "(:)األمن البيئي

البيئي حيث وضعت عدة تعريفات أعلها ىو الذي عرؼ" األمن البيئي بأنو متعلق دلفهـو األمن 
باألماف العاـ للناس من األخطار الناذبة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقـو هبا اإلنساف نتيجة 

ف ادلالحظ على ىذا التعريف انو يهمل محاية البيئة أ. غَت (;)إعلاؿ أو حوادث أو سوء إدارة"
ف أي متغَت يؤثر على السالمة أباألجياؿ القادمة ومستقبل البشرية، وىو يوضح  فيما يتعلق

العامة سوؼ يكوف عنصرا من عناصر األمن البيئي فهو مهتم بأمن البيئة من ناحية الناس وليس 
بأمن البيئة للبيئة نفسها. إف قصور ىذا التعريف دفع إىل ظهور تعاريف أخرى عرفت األمن 

ف تقود أديكن  اليت وجيةلالبيو أىيل البيئة اليت تدمر يف احلرب ومعاجلة ادلخاطر البيئي" بإعادة ت
. وىو تعريف جيد يغطي جانبا مهما من األمن البيئي الذي يعرؼ وفق (>)"إىل تدىور اجتماعي

تقرير التنمية يف العامل : بتدوير ادلوارد الطبيعية إىل منتجات مث فضالت مث إىل موارد طبيعية ،يف 
إف الرؤية الشاملة لألمن البيئي ىي احملافظة على احمليط الفيزيائي للمجتمع وتلبية  حُت

 .(=)احتياجاتو من دوف التأثَت على ادلخزوف الطبيعي وحرماف األجياؿ القادمة منو
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 ادلبحث الثبنٍ
 مشكالت البُئة 

 
ال يزاؿ مستمرا شهدت األعواـ األخَتة من القرف ادلنصـر تدىورا سليفا بالبيئة الطبيعية 

بشكل يومي متواصل ففي كل يـو جديد من أياـ السنة يزداد تلوث اذلواء باألخبرة والدخاف، 
والغازات السامة، ويف كل يـو يزداد تلوث ادلياه يف احمليطات والبحار واألهنار. وترتفع درجات 

لطبيعية وترتفع حرارة اجلو. ويزداد االزدحاـ والتلوث بالضجيج. ويزداد استنزاؼ ادلوارد ا
 معدالت ذبريف الغابات وتتسع دائرة التصحر.

إف ىذه ادلشكالت البيئية أخذت تفرز ربديات تتعلق باستمرارية احلياة. وبسبب أعلية 
ىذه ادلشكالت سوؼ نبحث يف  أىم ادلشكالت اليت ذبابو البيئة وليس مجيعها بسبب كثرهتا 

 واتساعها. وبقدر تعلقها باألمن الدويل.
 

 : التصحر لا أو
إف التصحر كما ىو معروؼ، ىو تردي األراضي يف ادلناطق القاحلة، وشبو القاحلة 
وادلناطق اجلافة نتيجة عوامل عدة بينها تغَت ادلناخ واألنشطة البشرية. لذلك فاف ادلختصُت 
يعرفوف التصحر بدقة " بأنو زحف البيئة الصحراوية على األراضي اخلضراء يف ادلناطق اجلافة ، 

افة ويتمثل ذلك يف فقداف الغطاء النبايت لسطح األرض بفعل عوامل مناخية كالتعرية و الشبو جأ
ف التصحر حيدث تغَتًا سلبيًا يف خصائص البيئة حبيث أ. أي (<)الريا حية أو بفعل اإلنساف"

 يوجد ظروفاً ذبعلها اقرب إىل البيئة الصحراوية. واليت متتاز بعدة مظاىر أعلها :
 لنبايت.اضلسار الغطاء ا -8
 نشاط الكثباف الرملية الثابتة. -9
 اصلراؼ الًتبة. -:
 متلح الًتبة ونقص خصوبتها. -;
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 زيادة كمية الغبار العالق يف اذلواء. ->
ومظاىر التصحر ىذه تتولد نتيجة مجلة من األسباب الطبيعية والبشرية ومن أبرزىا: 

دة استنزاؼ ادلوارد البيئية أو اإلفراط يف زيادة ظلو السكاف يف ادلناطق اجلافة واليت تقود إىل زيا
ما أقطع أشجار الغابات ألغراض الطاقة والتجارة والتوسع العمراين ألغراض االستيطاف، 

العوامل الطبيعية فهي ارتفاع درجات احلرارة على مستوى العامل، وتغَت توزيع األمطار شلا يهدد 
 .(?)الرماؿ ادلناطق اجلافة بالتصحر بفعل عمليات التعرية زحف

ا ذبري على نطاؽ عادلي لتغَت أهنإف الذي يكسب ظاىرة التصحر اىتماما خاصا ىو 
( مليار ىكتار أي ربع مساحة سطح األرض =.:%( من مجلة األراضي اليابسة وتبلغ )7<)

( مليوف ىكتار عن تقدمي 98وتكسب ىذه الظاىرة أعلية يف عامل اجلنوب ففي كل عاـ يكف )
[ بسبب انتشار أي مردود  اقتصادي ]إنتاج الغذاء أو إنتاج احملاصيل التجارية أو إنتاج اللحـو

التصحر الذي أصبح يهدد العامل باف خيسر قرابة مخس الًتبة السطحية من األراضي الصاحلة 
 .(@)للزراعة ومخس غابات ادلطر االستوائية وضلو عشرة آالؼ نوع من األجناس الثابتة واحليوانية

 
 ثبنُب : إزالة الحراج والغبببت 

يكتسب الغطاء احلراجي أعلية كبَتة من الناحية البيئية فهو حيمي ويثبت الًتبة وادلناخ 
احمللي فضال عن ىيدرولوجية الًتبة وكفاءة دورة ادلغذيات بُت الًتبة والنبات، أما الغابات فتعد 

وال تقتصر أعلية الغابات االقتصادية على موئاًل للبشر وللعديد من أنواع النباتات واحليوانات، 
توفَت األخشاب، بل إهنا توفر النباتات الطبية وغَتىا من النباتات ذات الفائدة للبشر. كما 
تلعب الغابات دورا مهما كمرشحات للكربوف للحد من آثار ثاين اوكسيد الكربوف يف الغالؼ 

. غَت إف ىذا ادلورد الطبيعي (87)رارة العاملاجلوي وبالتايل ادلساعدة على احتواء ارتفاع درجات ح
اذلاـ الذي يشكل جزءًا أساسيًا يف دورة احلياة الطبيعية يف إنتاج األوكسجُت اخذ يتعرض إىل 

اطلفضت مساحة أراضي الغابات يف العامل من  7<@8خطر اإلزالة والتجريف. فمنذ عاـ 
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( شخص 8777لكل ) 9( كم:.<( شخص من السكاف إىل )8777لكل ) 9( كلم@887)
 .(88)وىذه النسبة ارتفعت الضعف مع إطاللة القرف احلادي والعشرين ?@@8عاـ 

يف مساحة الغابات الطبيعية واإلحراج ناتج عن عدة عوامل طبيعية  إف ىذا االضلسار
( <وبشرية، أخذت بالًتكز يف عامل اجلنوب ففي كل سنة تفقد أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب )

ويف نطاؽ العامل ال يعاد سوى  ا( ماليُت ىكتار ;، ويف كل من آسيا وأفريقيا )اُت ىكتار بمال
( ىكتارات يف الغابات . وقد جاء ىذا االضلسار يف مساحة الغابات =ىكتار واحد مقابل )

نتيجة التطور العمراين والزراعي غَت ادلخطط، ىذا باإلضافة إىل قطع األخشاب ألغراض 
شب وصناعة الورؽ، أما العامل اآلخر فهو تأثَت احلرائق اليت يسببها صناعية كصناعة اخل

يف  اإندونيسي اجلفاؼ وإعلاؿ اإلنساف، فقد قضت احلرائق على مليوف ىكتار مثال يف غابات
 .(89)فقط والنسبة يف تصاعد مع التقدـ الزمٍت 9<@8عاـ 

الطلب العادلي على إف ىذا االضلسار يف حجم الغابات و األحراج  ناتج عن تزايد 
%( كل عشر سنوات، ىذا فضال عن اضلسار 97يعتقد إف استهالؾ اخلشب يزيد ) إذ اخلشب

حجم األراضي الصاحلة للزراعة دفع بالرعاة إىل االعتماد على األراضي العشبية األمر الذي 
 انعكس على اضلسار األحراج وبالتايل اتساع نطاؽ ظاىرة التصحر. ىذا االضلسار يف حجم
الغابات تظهر آثاره من خالؿ كوارث تعرية الًتبة والتخزين والفيضانات والتغَتات ادلناخية 

%( يف >9العادلية فعلى سبيل ادلثاؿ إزالة الغابات يف حوض األمازوف تسبب يف اطلفاض بلغ )
 .(:8)( من اإلنتاج العادلي لألوكسجُت>.89رطوبة ىواء ادلنطقة و)

 
 )الذفء الكىنٍ( ثبلثب : الحتببش احلرارٌ

ظاىرة االحتباس احلراري ىي أحد أىم ادلظاىر ادلتصلة بإفساد البيئة، فالغازات اليت 
ربافظ على حرارة اجلو وتبقيو صاحلًا لالستيطاف ازداد تركيزىا بفعل نشاطات اإلنساف. وىذا ما 
يطلق عليو بظاىرة البيوت الزجاجية إذ ربتجز احلرارة اليت ربملها أشعة الشمس بفعل غازات 

باس احلراري كادليثاف واو كسيد الكربوف مع استحالة خروج اإلشعاع الذي يعكسو سطح االحت
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األرض األمر الذي حيدث ارتفاع يف درجات احلرارة إىل معدؿ يفوؽ معدذلا يف احمليط اجلوي 
وذلك بفعل االحتباس احلراري )الدؼء الكوين( فمن ادلتوقع أف ترتفع درجات احلرارة األرض 

( وىو ارتفاع ال 7@97 -7@@8( درجات مئوية من )=-8نة ادلقبلة ما بُت )خالؿ ادلائة س
 .(;8)الؼ سنةآسابق لو منذ عشرة 

 
 رابعب : النفبَبت السبمة

تعرؼ النفايات بأهنا مواد و أشياء يتم التخلص منها أو يزمع التخلص منها، ومن نافلة 
فقط مت  ;?@8لعامل ففي عاـ %( من النفايات السامة يف ا7@دوؿ الشماؿ تنتج ) أف القوؿ

( ماليُت طن >( مليوف طن من النفايات على الصعيد العادلي كاف حوايل )><: -8:9توليد )
 . (>8)منها يف ادلناطق حديثة العهد بالتصنيع والدوؿ النامية

تكوف ىذه النفايات على شكل أخبرة وغازات او تأخذ أشكاال صلبة ، سائلة، وتظهر  
قو بالبيئة من آثار سلبية بسبب عدـ معاجلتهما وربويلها إىل أشكاؿ غَت مضرة خطورهتا فيما تلح

بيئيا، إف ابرز اآلثار السلبية لًتاكمات النفايات الضارة يتجلى يف ثقب األوزوف، وتلوث مياه 
األهنار والبحار واحمليطات. فبالنسبة لثقب األوزوف: فعلى الرغم من كوف طبقة األوزوف ربوؿ 

%( من اإلشعاعات احلرارية 97درجات حرارة األرض ألهنا متتص ما نسبتو ) دوف اطلفاض
لألرض وربوؿ دوف دخوؿ األشعة فوؽ البنفسجية لألرض، إال أهنا تعاين من تدىور خطَت 
بسبب العوادـ اليت تفرزىا الطائرات اليت تطَت بسرعة تفوؽ سرعة الصوت، واستخداـ األمسدة 

ادلنبثقة من عوادـ السيارات واختبارات التفجَتات النووية على وتسرب الغازات  ةالنيًتوجيني
ارتفاعات عالية. إف خطورة استنفاد طبقة األوزوف تظهر من خالؿ تزايد وصوؿ األشعة فوؽ 
البنفسجية لألرض، االمر الذي ينذر حبدوث مشاكل خطَتة هتدد حياة الكائنات احلية اليت 

 .(=8)ن تغَتات يف كل من الطقس وادلناختعيش على سطح األرض وما يرتبط بذلك م
%( من سطح الكرة األرضية، 8<أما تلوث مياه األهنار واحمليطات اليت تشكل حوايل )

ف ادلياه مل تكن على مستوى كفاءة عالية مناسبة دلستوى االستخداـ اإلنساين أفيقصد بو" 
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تلوث ادلياه أهنا بدأت . وادلالحظ على مشكلة "ادلأموف سواء أكاف يف احلاضر أو ادلستقبل
تستفحل يف معظم بقاع األرض بفعل اإلنساف، بسبب النفايات اليت تفرزىا ادلدف الصناعية اليت 

. إف تلوث ادلياه (<8)قضت على احلياة يف أهنارىا وحبَتاهتا، باإلضافة إىل كوارث الناقالت النفطية
%( من 7:عامل اجلنوب إذ يفتقر )يؤثر يف سكاف سلتلف أرجاء العامل، لكن اكرب اثر يًتكز يف 

من سكاف  (?8)%(7=سكاف اجلنوب إىل القدرة على  احلصوؿ على مياه مأمونة و يفتقر )
دوؿ اجلنوب إىل خدمة الصرؼ الصحي يف حُت إف ىذه النسب تنخفض يف دوؿ الشماؿ اليت  

 كانت صاحبت األثر األكرب يف تلوث ادلياه يف ادلعمورة.
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 ادلبحث الثبلث 
 اثر ادلشكالت البُئُة يف األمن

     
من خالؿ البحث إف القضايا البيئية والتنموية اليت تواجو العامل ىي اعقد بكثَت شلا   اتضح

كاف يعتقد، واف ادلشكالت البيئية اليت كانت تبدو مشكالت ديكن التعامل معها على الصعيد 
الوطٍت ربولت فجأة إىل أزمات شائكة وتتطلب حلوال عادلية عاجلة وشاملة. وكثرة ادلؤمترات 

ليت عقدت حوؿ البيئة تبُت أعلية البيئة يف حفظ األمن والسلم الدوليُت: فعلى الصعيد الدولية ا
. وعلى الرغم من توقيع ىذه (@8)( اتفاقية وبروتوكوؿ متعدد األطراؼ77:الدويل ىناؾ حوايل )

هنا مل تتحوؿ دبجملها إىل قوانُت وطنية فاعلة . إف أاالتفاقيات من قبل العديد من الدوؿ، غَت 
الحظ على ىذه ادلؤمترات واالتفاقيات الدولية أهنا حولت قضايا البيئة ادلعاصرة إىل ميداف ادل

جديد للصراع بُت الشماؿ واجلنوب اثر بشكل سليب على األمن واالستقرار الدوليُت. فاجلنوب 
يتهم الشماؿ انو ىو ادلسئوؿ عن التدىور البيئي العادلي ويطالبو بتحمل ادلسؤولية ووضع 

ط الستهالكو ادلفرط للطاقة واستنزاؼ ادلوارد الطبيعية. يف مقابل ذلك، فاف الشماؿ ضواب
 .(97)يطالب اجلنوب باحلد من التكاثر السكاين الذي يزيد من الضغط على موارد احلياة

أي أف اخلالؼ بُت الشماؿ واجلنوب حوؿ مشاكل البيئة اخذ بالًتكز على استنزاؼ 
فقر، واحلروب. حيث أضحت ىذه القضايا نقاط توتر بُت الشماؿ ادلوارد، النمو السكاين وال

 الشماؿ. أضحت هتدد األمن والسلم الدوليُت. -واجلنوب وبُت الشماؿ
 
 
 
 
 
 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

02 

 : استنساف ادلىارد أولا 
إف استنزاؼ ادلوارد على الصعيد العادلي يًتكز على مستويُت علا: االستنزاؼ نتيجة الغٌت 

 واالستنزاؼ نتيجة الفقر.
: ىو نتيجة طبيعية التساع نطاؽ التصنيع على مستوى دوؿ الشماؿ حيث  ادلستوى األوؿ

تعتمد عجلة التصنيع يف ىذه الدوؿ على ادلوارد األولية يف الدوؿ النامية اليت تصدر ذلذه الدوؿ 
ادلواد األولية. والطاقة )النفط( حيث إف تزايد وتَتة التنافس بُت دوؿ الشماؿ دفعها إىل 

حواذ على اكرب قدر من ادلوارد األولية وعناصر الطاقة لضماف تفوقها ادلستقبلي. وقد االست
سعت إىل ربقيق ىذا اذلدؼ عرب االستثمارات األجنبية ادلباشرة اليت اذبهت إىل دوؿ اجلنوب 
للتخلص من قيود احلماية البيئية اليت تفرضها الدوؿ أالـ لالنتقاؿ إىل دوؿ ال تفرض أي قيود 

النوع على إلطالؽ. خاصة بنقل الصناعات ادلتقادمة ادللوثة للبيئة مقابل تركز  من ىذا
. إف األثر الذي تفرزه االستثمارات األجنبية (98)الصناعات التقنية ادلتقدمة يف دوؿ الشماؿ

 يظهر يف ادلستوى الثاين وىو استنزاؼ ادلوارد نتيجة الفقر
إىل توسيع الفجوة بُت الدخوؿ يف داخل الدولة فتحرير االستثمارات يؤدي  : ادلستوى الثاين

الفقَتة، وىذا يؤدي إىل تدىور البيئة من ناحيتُت دبا قد يؤدي إليو من اضطرار الفقراء إىل 
األضرار بالبيئة  من خالؿ جهودىم ادلستميتة لكسب الرزؽ أو حىت جملرد البقاء على قيد احلياة 

م الذين يصبحوف رلرمي البيئة". يف حُت إف أصحاب يقوؿ ناقد أدلاين ساخر "إف الفقراء فقط ى
 .(99)الدخوؿ العالية يتجهوف لنماط من االستهالؾ اقل حساسية ألثر ىذا االستهالؾ يف البيئة

إف ىذا اإلحساس ادلتولد لدى دوؿ اجلنوب يف أهنا كانت ضحية الشماؿ الصناعي 
لنظر عن اآلثار اليت يفرزىا ىذا الذي تبٌت منهج براغمايت ىدفو األوؿ ربقيق مصاحلة بغض ا

التوجو على وضع دوؿ اجلنوب وأثره على البيئة. األمر الذي من شانو أف يولد حالة عدـ 
استقرار بسبب تقاطع ادلصاحل بُت الشماؿ واجلنوب. شلا ينعكس بأثر سليب على السلم واألمن 

صادي عرب ضماف ادلوارد الدوليُت خاصة واف أمن الدوؿ أضحى يعتمد على ربقيق الرفاه االقت
الالزمة لتحقيق ىذا اذلدؼ، كما إف التدىور البيئي يعرض اجلوانب األساسية ألمن الدوؿ 
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للخطر من خالؿ تقويض أنظمة الدعم الطبيعية اليت تتوقف عليها مجيع األنشطة البشرية، 
ومة األمن وبالتايل فاف عدـ االستقرار البيئي يعرض أمن الدوؿ للخطر اليت ىي جزء من منظ

 الدويل أي تعريض األمن الدويل للخطر.
 

 ثبنُب: النمى السكبنٍ
إف مشكلة النمو السكاين تتمثل بالضغط الذي تولده على البيئة فتؤدي إىل زيادة 
الطلب على الغذاء وتولد أزمة يف الطاقة، وتؤدي إىل زيادة االزدحاـ يف ادلدف الذي يدفع بادلدف 

راضي الزراعية. فسكاف العامل يف تزايد وتشَت تقارير التنمية البشرية ضلو االتساع على حساب األ
 . (:9)>978( مليار نسمة عاـ @انو سيصل إىل حوايل )

إف نقطة اخلالؼ األساسية اليت تثَتىا مسألة النمو السكاين بُت الشماؿ واجلنوب. ىو 
إف الشماؿ يتهم اجلنوب بالنمو السكاين غَت ادلخطط الذي ولد ضغطا كبَتا على ادلوارد 

ف اجلنوب يرى إف السبب األساسي ذلذا الضغط البيئي ىو غٌت الشماؿ أالطبيعية. يف حُت 
واردات العامل مقابل ثلث لعامل اجلنوب األمر الذي ولد فقرًا لدى دوؿ  الذي يستأثر بثلثي

. (;9)اجلنوب دفعها إىل الضغط على ادلوارد البيئية وىذا يدفع باذباه عدـ االستقرار العادلي
فاجلنوب الفقَت سوؼ يدفعو ىذا الفقر إىل ادلطالبة بوجود معايَت توزيع أكثر عدالة. 

 الشماؿ للجنوب سوؼ لن تكفي لتحقيق السالـ واألمن الدوليُت.وادلساعدات اليت يقدمها 
 

 ثبلثب: احلروة علً ادلىارد
إف اخلطر األشد فتكا الذي تواجهو البيئة ويؤثر يف جوانب معينة من قضايا السالـ 
واألمن الدوليُت تأثَتا مباشرا ىو احتماؿ نشوب حرب نووية أو نزاع عسكري، فاإلجهاد البيئي 

يجة على حد سواء للتوتر السياسي والنزاع العسكري. وغالبا ما تصارعت األمم ىو سبب ونت
لفرض أو مقاومة السيطرة على ادلواد األولية، وإمدادات الطاقة، واألرض، وأحواض األهنار، 
وغَتىا من ادلواد البيئية األساسية . ومن ادلرجح أف تتفاقم ىذه احلروب مع ازدياد شحة ادلوارد 
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نافس عليها فاحلروب تقريبا ذلا إسًتاتيجية أساسية واحدة: تدمَت نظم دعم احلياة واشتداد الت
ذلزدية اجليوش والشعوب األمر الذي يفرز نوعُت من التدمَت يعترب إصالحهما اشد صعوبة: 
الضرر الذي يلحق بالبيئة الطبيعية والضرر الذي يلحق بالنسيج االجتماعي للسكاف 

 . (>9)ادلتضررين
ائج احلرب بوضوح يف أوؿ حرب للسيطرة على الطاقة قادهتا الواليات ادلتحدة وتظهر نت

يف حرب اخلليج الثانية للسيطرة على منابع النفط. فقد أدى إحراؽ آبار النفط يف الكويت إىل 
توليد سحابة سوداء تغطي مساء العراؽ ، ىذا باإلضافة إىل اآلثار اليت خلفتها القذائف ادلطلية 

. ىذا فيما يتعلق بالبيئة. أما أثار ىذه احلرب على صعيد األمن الدويل فقد ولدت باليورانيـو
نظاـ امن دويل جديد يرتبط بالسالـ األمريكي كمرتكز لألمن الدويل يف ظل نظاـ القطبية 

 .(=9)األحادية
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 ةـــــــاخلبمت
 

وتواتر التغيَت تعرضت البيئة يف إطار العامل الذي نعيشو والذي امتاز بسرعة احلركة 
الطبيعية لضغط بشري ىائل افرز عدة آثار سلبية نتيجة عن الالمباالة والسعي إىل جعل احلياة 
أكثر راحة وسهولة عرب توظيف التطور التقٍت يف رلاالت احلياة كافة. بشكل أضحى يهدد 

ارد وإفرازه للغازات واألخبرة السلسلة الطبيعية لدورة احلياة اليت نعيشها من خالؿ استنزافو للمو 
والنفايات السامة وتركها دوف معاجلة إىل أف بلغت تراكمت لدرجة تنذر باخلطر، شلا دفع باألمم 
ادلتحدة وادلنظمات الدولية لعقد مؤمترات مل ربقق النتائج ادلتوخاة حيث تنصلت اغلب الدوؿ 

ىل رفض العديد من مقررات ىذه عن التزاماهتا واذبو القسم اآلخر مثل الواليات ادلتحدة إ
ادلؤمترات اليت ولدت فجوة جديدة بُت الشماؿ واجلنوب. حيث أثقل الشماؿ كاىل اجلنوب 
بالتزامات بيئية شلاثلة لليت فرضت على الشماؿ يف حُت إف اجلنوب ال ديتلك القدرات ادلادية 

ليت ساىم هبا الشماؿ يف جملاهبة التحديات اليت يفرزىا تلوث البيئة ومل يسهم بنفس الدرجة ا
تلويث البيئة. اليت أضحت تعاين من اضلسار ادلوارد الطبيعية شلا ولد سباقا بُت دوؿ الشماؿ 
ودوؿ اجلنوب للسيطرة على ادلوارد والطاقة اثر بشكل سليب على السلم واألمن الدوليُت ومحل 

، الذي 8@@8ية يف عاـ بُت جنباتو احتمالية نشوب حروب موارد كاف أوذلا حرب اخلليج الثان
 افرز نظاما جديدا لألمن الدويل.
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 اذلىامش
 
 .>، ص 8?@8( امحد رشيد :علم البيئة ، معهد اإلظلاء العريب، بَتوت،8(
 ،:يف األصوؿ والنظريات ، ط إمساعيل صربي مقلد : العالقات السياسية الدولية ، كتاب (9)

 .:@9، ص;?@8مطبوعات جامعة الكويت ،
 ،لعامل "، البنك الدويل ، نيويورؾدخوؿ القرف احلادي والعشرين "تقرير عن التنمية يف ا( :)

 .?>، ص9777
،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  8عامر زلمود طراؼ : أخطار البيئة والنظاـ الدويل ،ط (;)

 . >:، ص ?@@8والنشر، بَتوت ، 
 .<:نفس ادلصدر السابق،ص (>)
 .<=ص  ، مصدر سبق ذكره ،العشريندخوؿ القرف احلادي و  (=)
اللجنة العادلية للبيئة والتنمية : مستقبلنا ادلشًتؾ ، سلسلة عامل ادلعرفة ، الكويت ، تشرين  (<)

 .7<، ص@?@8األوؿ 
، مركز دراسات الوحدة  9مصطفى كماؿ طلبة : إنقاذ كوكبنا ....التحديات واآلماؿ ، ط (?)

 .>@،ص >@@8العربية ، بَتوت ، متوز 
 .@<اللجنة العادلية للبيئة والتنمية ، مستقبلنا ادلشًتؾ ، مصدر سبق ذكره ،ص (@)
 .>?، ص9777، عماف ، دار وائل للنشر8بد الرزاؽ العمر : التلوث البيئي، طمثٌت ع (87)
(88                               )www.undp.org/for.wwssd,2000,p8  . 
 .:@مثٌت عبد الرزاؽ العمر ، مصدر سبق ذكره ،ص (89)
 .>=دخوؿ القرف احلادي والعشرين ، مصدر سبق ذكره ، ص (:8)
 .>?نفس ادلصدر السابق ،ص (;8)
 .?>مثٌت عبد الرزاؽ العمر ، مصدر سبق ذكره ،ص  (>8)
 .?=ادلصدر نفسو ، ص  (=8)

http://www.undp.org/for.wwssd,2000,p8
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 .>;ادلشًتؾ ، مصدر سبق ذكره ،صمستقبلنا  (<8)
 .www.undp.org/for.wwssd,2000,pp 120 132          راجع: (?8)
مارتن غريفيش وتري اوكالىاف :ادلفاىيم األساسية يف العالقات الدولية ، مركز اخلليج  (@8)

 .?>:، ص  ?977لألحباث ، ديب اإلمارات العربية ادلتحدة، 
راجع بوؿ كندي : االستعداد للقرف احلادي والعشرين ، ترمجة زلمد عبد القادر وغازي   (97)

 ;89ػػػ  888ص  ،ص:@@8مسعود ،دار الشروؽ للنشر ،عماف ،
 .:89مستقبلنا ادلشًتؾ ، مصدر سبق ذكره ،ص (98)
 .897عامر زلمود طراؼ ، مصدر سبق ذكره ،ص  (99)
(9:) www.undp.org/for.wwssd,2000,p32.                               
 .8:9سبق ذكره،  مستقبلنا ادلشًتؾ ، مصدر (;9)
ىشاـ محداف )الضوابط البيئية وأثرىا يف التنمية الوطنية يف الوطن العريب(، رللة ادلستقبل  (>9)

 .889، ص;@@8، بَتوت ، متوز7?8العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، عدد 
زلمد جاسم النداوي ، ) األمن الدويل وادلنطقة العربية (، أفاؽ عربية ، اجمللد الثالث  (=9)

 .>:،ص>?@8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.undp.org/for.wwssd,2000,pp
http://www.undp.org/for.wwssd,2000,p32
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 بدرـــــــادلص
 .8?@8د. امحد رشيد :علم البيئة معهد اإلظلاء العريب، بَتوت ، .8
دلؤسسة اجلامعية للدراسات ، ا8ط ،البيئة والنظاـ الدويل د.عامر زلمود طراؼ :أخطار .9

 .?@@8 ،والنشر، بَتوت
رللة  )الضوابط البيئية واثرىا يف التنمية الوطنية يف الوطن العريب(، ،د. ىشاـ محداف .:

 .;@@8، بغداد :عدد ،القومي األمن
قومي العريب(، رللة األمن )يف مفهـو األمن القومي واألمن ال ،د. عبد القادر زلمد فهمي .;

 .??@8، بغداد :عدد ،القومي
 .=?@8، بغداد،8ط قضايا األمن القومي والقرار السياسي، الدباغ : ضرغاـ عبد هللا .>
 ،)األمن الدويل وادلنطقة العربية، افاؽ عربية اجمللد الثالث زلمد جاسم النداوي د. .=

8@?<. 
 .9777، دار وائل للنشر ،عماف،8د. مثٌت عبد الرزاؽ العمر : التلوث البيئي ،ط .<
لعشرين، ترمجة زلمد عبد القادر وغازي بوؿ كندي : االستعداد للقرف احلادي وا .?

 .:@@8دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، عماف  مسعود،
دخوؿ القرف احلادي والعشرين ،تقرير عن التنمية يف العامل ، البنك الدويل ،  .@

 .9777نيويورؾ،
،مركز دراسات 9مصطفى كماؿ طلبة: إنقاذ كوكبنا.....التحديات واآلماؿ، ط د. .87

 .>@@8متوز وت،بَت  الوحدة العربية،
تشرين  اللجنة العادلية للبيئة والتنمية: مستقبلنا ادلشًتؾ ، سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت، .88

 .@?@8 االوؿ
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مارتن غريفش وتَتي اوكالىاف: ادلفاىيم األساسية يف العالقات الدولية ، مركز اخلليج  .89
 .?977لألحباث ،ديب اإلمارات العربية ادلتحدة 

ادلؤسسة العربية  ،98اجمللة الثقافية ،عدد )االوزوف( ،رليد ادلومٍت زلمد امحد عويض ود. .:8
 .7@@8، عماف،للنشر والتوزيع

 العربية للنشر والتوزيع،، الدار 8د. امحد عبد الوىاب :تلوث ادلياه العذبة ، ط .;8
 . 9778،القاىرة

ياة، عبد اذلادي زلمد العشري،)ضلو إسًتاتيجية موحدة لألمن البيئي(، رللة األمن واحل .>8
 .<@@8الرياض ، ،9<8عدد

،مركز دراسات الوحدة العربية،  8جالؿ أمُت: العودلة والتنمية العربية، ط .=8
 .@@@8بَتوت،سبتمرب

 .7@@8اورليش بك :ما ىي العودلة ،ترمجة ابو العيد دودو ،مطبعة كولونيا ،ادلانيا، .<8
8?.                                       www.undp.org/for.wssd.2000  . 
8@.               www.Environmental Security study.outline. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.undp.org/for.wssd.2000
http://www.environmental/
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The influence of environmental problems on world security.  

 

Instructor. Dr. Yusrra Mahdy Salih.  

 
ABSTRACT 

 

In the context of the world in which we live and which quickly 

movement and the frequency change the natural environment suffered 

tremendous human pressure Sort several adverse effects as a result of 

apathy and seek to make life more comfortable and easier through the 

recruitment of technical development in all spheres of life . Has 

become a threat to the chain 's natural cycle of life that we are living 

through the depletion of resources and excreted for gases and vapors 

and toxic waste and left without treatment to be reached accumulated 

so alarming, prompting the United Nations and international 

organizations to hold conferences did not achieve the desired results 

in terms reneged on most of the countries of their obligations and turn 

the other part like the United States to reject many of the decisions of 

this conference , which generated a new gap between the north and 

south. 

 


