التهديدات البيئية وأثرها على واقع األمن االنساين يف إفريقيا(دراسة حالة التدخل العسكري حللف الشمال
األطلسي على ليبيا)
سالف نعيمة
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املقدمة:
لقد أفرزت هناية احلرب الباردة تغيريات جذرية على مس ت ت ت تتة

عبياة الاليات الد لية و ت ت ت تتاة عامة ية ال ا

الد يل واة خاصة ،هذا من جهة ،من جهة أخر أحدثت يطياة مارفية م هجية جململ األفكار الةو رات
اليت كانت س ت تايفدة ك تلف الاإة ،رف عرفت الدراس تتات ك حقل الاليات الد لية حت الت تط رات أدت رىل ر ز
أفكار جديدة حا لت تقدمي تاسريات م ض عية السةيااب مميزات خوايفص ال اهرة الد لية اسةكشاف ع اصر
اليات تط راته.
رف شهدت هذه املرحلة مرجاات أساسية ح ل ماه
الد يل،رضافة رىل حد ث حت الت كرب على مسة

األمن عبياة الةهديدات األم ية اليت ت اجه ال ا

الةااعلت من خلل تراجع الاامل الاسكري أما تواعد

ع امل أخر أكثر أتثري هتديدات أم ية جديدة خمةلاة الطبياة عن الةهديدات الةقليدية فهي غامضة املاامل غري
عسكرية،عا رة للحد د،كاجلرمية امل مة،اإلرهاب،الةل ث البيئي،االحةباس احلراري الةغريات امل اخية..اخل .رف تربز
فيها صاة الااملية شكل اضح مست كل ال حدات املشكلة لل ا الد يل لكن درجات مةاا تة .ك رعار
هذه الةح الت اليت عرفها ماه األمن اد هناية احلرب الباردة جالةه ي ةقل من الإكيز من أمن الد لة (األمن

الق مي) رىل أمن ال ارد ك رعار عاملي شامل (ع ملة األمن) أ ما أصبح يارف ابألمن اإلنساين (Human

) ،Securityاالعةماد كذلف على اجملةمع كم ض ع مرجاي (األمن اجملةماي)،1هذه الةح الت مل تكن مقةورة
على اجلانب املااهيمي ل مست كذلف اجلانب الة ريي.
يس ت ت ت تتة د امل طو الكامن راء هذه ال قلة ك ماه األمن على حجةني أس ت ت ت تتاس ت ت ت تتيةني .أ ما أ احلرب ني
الد ل ما زالت ممك ة ،رال أ احلر ب ك داخل الد ل هي األكثر ع اا الي  ،ليس املو ت ت ت تتلحة الق مية هي ا ك
الاديد من هذه ال زاعات ل ه ية اجلماعة ثقافةها .تش ت تتري جهة ال ر هذه رىل أ ال رة ال اياية املةالقة ابألمن
ضت ت ت ت ت تتيقة جدا .ةنيهما ر يدرة د لة ما على ت فري األمن مل اع يها يد أصت ت ت ت ت تتا ةها ع امل الةارية من جانب عدد من
الةهديدات غري الاستتكرية .يد ارتبطت ال قاشتتات األكادميية ك حقل الدراستتات األم ية خلل هذه املرحلة ح ل
يضااي جديدة ح ل ت سيع ماه األمن الذي أصبح يركز على الارد ك حدة حتليل مرجاية أساسية لألمن ،فضل
عن احة ايفه للاديد من األ ااد املس ت ت ت ت تتة ايت اجلديدة كالباد البيئي مثل من خلل اعةبار أ األخطار البيئية ثل
هتديدات أم ية جديدة .رف هتدد الكرة األرضية أبكملها ال د من اسةجا ة اساة شاملة مل اجهة هذه األخطار.
حيث ياةرب م ض ت ت ت ع البيئة من أه امل اض ت تتيع اس رية على الس ت تتاحة الد لية خاص ت تتة ك ل الةده ر البيئي
الذي يش ت تتهده الاامل الي من تغيري امل ال الةل ث الةو ت تتحر....،اخل فاي ل هذا ال ض ت تتع احةلت املست ت تايفل البيئية
ص تتدارة أج دة الس تتياس تتية للاديد من الد ل اإلفريقية -كأحد الاض تتاءات اجلي س تتياس تتية ا امة ،-أ رمت الايد من
االتااييات الد لية اإليليمية من أجل ض ت ت ت ت ت تتع حد للةده ر البيئي ،ك هذا الس ت ت ت ت ت تتيا  ،نةيجة لةاقد ال ض ت ت ت ت ت تتاية
االيةوتادية االجةماعية للد ل اإلفريقية ت امي اهرة الاقر رضتافة رىل االناجار الدميغراك هشتاشتة البىن الةحةية
انادا االسةقرار السياسي ذه الد ل،فضل عن الةدخلت الاسكرية ل ي عها ك مدار الة افس الد يل ني الق
الااملية  ،كلها ع امل جمةماة تس تتاه ك أتز ال ض تتع البيئي الراهن ك رفريقيا .رف ترتبط درجة االس تتةقرار الس تتياس تتي
األمين حاليًّا جبزء كبري من املك انت البيئية للد لة احلديثة؛ رف ر الد ل اليت تايش تقلبات م اخية اضت ت ت ت ت ت تتطراابت
حتديدا ا اصر االضطراب البيئي .ت اجه رفريقيا ع اصر ا شاشة االنكشاف
يئية تةأثر يةها االيةوادية األم ية ً
س ت ًّاي فو ماش ترات يياس ا شتتاشتتة الاشتتل ت هر الدراستتات الةباية حج الةأثري املةبادل ني الاشتتل ا شتتاشتتة
عد يدرة الد لة على جتا ز أزماهتا البيئية .
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من هذا امل طو ميكن ل رة رشكالية الدراسة ك الةساؤل الريفيس الةايل:في تةمثل م اهر أتثري الةهديدات
البيئية على أ ااد األمن اإلنس ت ت ت ت ت تتاين ك رفريقياإل ماهي أه اإلجراءات االست ت ت ت ت ت تإاجتيات اليت اختذهتا الد ل اإلفريقية
لةو تتدي ملثل هذه الةهديداتإل ما ه د ر امل مات الد لية(كحلن ال ات ) ك احلد من خماعر الةهديدات البيئية
ك رفريقياإل
ملااجلة هذه اإلشكالية جيب الةطر رىل جمم عة من ال قاط الةالية مةمثلة ك :
-1أوال :مفهوم األمن يف العالقات الدولية -مفهوم األمن من التصور التقليدي الضيق ....إىل التصور النقدي
األوسع واألعمق –
-2اثنيا  :مفهوم األمن البيئي و التهديدات البيئية اجلديدة
-3اثلثا :مفهوم ومستوايت األمن اإلنساين
-4ابرز التهديدات البيئية اجلديدة وتداعياهتا على األمن اإلنساين يف إفريقيا
 -5التهديدات البيئية أثناء النزاعات املسلحة (التدخل العسكري للناتو على ليبيا أمنوذجا):
 -6قراءة يف تطور جهود املنظمات الدولية حلماية البيئة (دراسة تقييمية لدور األمم املتحدة يف رسم السياسات
البيئية يف إفريقيا)
-1أوال :مفهوم األمن يف العالقات الدولية -مفهوم األمن من التصور التقليدي الضيق ....اىل التصور النقدي
األوسع واألعمق –
ياةرب ماه األمن من املااهي اليت تةميز ابلغم ض الا ضى األدجلة غياب اإلمجاع ني الدارسني املخةوني،
ح ل ما اه ،شأنه شأ أغلب مااهي الال السياسية الاليات الد لية شكل خاص الال اإلنسانية االجةماعية
واة عامة ،هذا الغم ض الذي يكة ن ال اهرة األم ية جالت الباض يق ل ع ه أ ليس ه اك ماه آخر ك
الاليات الد لية أكثر ميةافيزيقية من األمن .فهب الباض األخر أمثال الإ غايل (Walter Bryce

)Gallie

(،)1998-1912

إبدراجه

ضمن

املااهي

املة ازع

عليه

ج هراي

 ،EssentiallyContestedConceptمثل مجيع املااهي املة ازع عليها ج هرًاي ،كالق ة احلو الادالة

…اخل ،ال ية فر األمن على ياعدة تو رية مشإكة يسة د عليها الباحث ناي اء األ ااد الداللية للماه  .ما
جال أ يار ) (Ole Waeverأيضا يشري أ األمن ه ماه مة ازع عليه أساسا ال ميكن تارياه على جه
الدية سبب عبياةه السياسية املةأصلة.
كل هذا مل مي ع املةخووني من حما لة االيإاب من ال اهرة األم ية فهمها مبا ية اسب مع ال ايع ،فقلد عرف
ماه األمن حت ال تط را كبري م ذ هناية احلرب الباردة دخ ل الاامل ك ن ا د يل جديد أحادي القطبية نزاعات
حر ب من ن ع جديد .أدت رىل رعادة تارين ماه األمن ) (Reconceptualizing Securityت سياه
(الةهديدات) رىل يطاعات جديد ختووات مارفية أيضا كالالساة ،عل االجةماع ،االيةواد ،عل ال اس.......
غريها .م ه مت االنةقال من الدراسات األم ية الةقليدية (الدراسات اإلسإاتيجية) فات ال رة ال اياية الكلسيكية
ال زعة الاسكارتية املب ية على مسلمات ال رية ال اياية ك الاليات الد لية كمركزية الد لة الساي رىل الق ة أكثر
فأكثر ،للحااظ على األمن الق مي (املاضلة األم ية )Security Dilemma2ضمن يئة د لية تةس ابلا ض ية
عد االسةقرار ،رىل ما يارف ابلدراسات األمنية النقدية ) .(criticalSecurity Studiesأي من ماه
لألمن يةس ابلضيو اسد دية رىل ماه أ سع مةادد األ ااد*** .من ميدا فرعي ك الاليات الد لية رىل حقل
مسةقل ن عا ما.
فمع هناية احلرب الباردة ،كانت ه الف داية لبيئة د لية جديد ختةلن جذراي عن البيئة السا قة ،كل ما حتمله
من مةغريات ،نةج ع ها ن ع من الث رة ك جمال الدراسات األم ية .حيث أخذ الباحث صانا السياسة يبةاد
عن املقار ة الةقليدية حم رها الد لة الذي كانت تسيطر عليه ال رة ال اياية الةقليدية رىل فه أكثر اتساعا ملاه
األمن 3.ما حد

2

تت:سةيان لت ) (Stephen Waltرىل س هذه املرحلة (هناية احلرب الباردة) مبرحلة

وقد صاغ هذا المصطلح ألول مرة الباحث األلماني جون هارتز) ،(John H. Herzسنة  1951في كتاب الواقعية السياسية

والمثالية السياسية.Political Realism And Political Idealism،

***للتوسع أكثر حول مفهوم األمن والدراسات األمنية انظر :قسوم سليم ”،االتجاهات الجديدة في الدراسات األمنية دراسة في
مفهوم األمن عبر منظارات العالقات الدولية”( ،مذكرة ماجستير غير منشورة في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،تخصص:
االستراتيجية والمستقبليات ،جامعة الجزائر.)2010 ،03
3مارتن غريفيش وتيري اوكاالهان ،المفاهيم األساسية في العالقات الدولية،االمارات العربية المتحدة :مركز الخليج لألبحاث،
دبي ،2008 ،ص .79

"ال هضة للدراسات األم ية" ،ك رشارة م ه رىل ما ثله من تط ر ك حقل الاليات الد لية .من خلل ال قاشات
اليت أثريت ح ل ماه األمن،4
هذا الةط ر احلاصل ك الدراسات األم ية عم ما كا على مسة يني :األ ل :يةالو ه ر فواعل جديدة تةقاس
مع الد لة /ال عن ماه األمن ،هذه الا اعل اجلديدة ممكن أ تك ف  /حتت د التية ،حك مية أ غري حك مية،
ك القطاع الاا أ اخلاص (خوخوة األمن  .) the Privatization ofSecurityابلةايل االنةقال من
عامل مركزية الد لة اىل عامل مةادد املراكز على حد تابري جيمس ر زن .
أما الثاين :ه ر هتديدات جديدة مل تكن تو ن ضمن رعار األمن ،كالاقر ،اجملاعة ،ا جرة السرية ،األ ئة
(مثل اإليدز أنال نزا الطي ر،)...اإلرهاب ،الةطرف،ا ية،اجلرمية امل مة،الةل ث البيئي ....ادما كانت ا أ ااد
عسكرية /أيدل جية (احلرب) فقط تةول أكثر ابألمن اخلارجي ،كل هذا جاء كرد فال لل زاعات احلر ب الداخلية
ا ايتية اليت عبات هذه املرحلة اليت يات الدراسات األم ية الةقليدية أمامها عجزة.
رف فحقل الدراسات األم ية مل يبقى مبازل عن حركية الةط ر اليت عرفةها ال زاعات الد لية ،فلقد ارتبط م ض ع
األمن ابل زاعات الد لية شكل أساسي ،خو صا أ ه اك علية أتثري أتثر مةبادلة ي هما ،حبيث أ الاديد من
ال زاعات يك

سبب اعةقاد د ل أ أم ها أصبح مهدد من عرف د ل أخر .

5

أ الةح الت اليت عرفها ماه األمن اد هناية احلرب الباردة جالةه ي ةقل من الإكيز من أمن الد لة (األمن

الق مي) رىل أمن الارد ك رعار عاملي شامل (ع ملة األمن) أ ما أصبح يارف ابألمن اإلنساين (Human
) ،Securityاالعةماد كذلف على اجملةمع كم ض ع مرجاي (األمن اجملةماي)،6هذه الةح الت مل تكن مقةورة
على اجلانب املااهيمي ل مست كذلف اجلانب الة ريي.

4تاكايوكي يامامور” ،مفهوم األمن في نظرية العالقات الدولية” ،ترجمة :عادل زقاغ .2011/05/09،منشور على الرابط
التاليhttp://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3045.html:

5حسين بوقاره ،تحليل النزاعات الدولية ،الجزائر :دار هومة ،2008 ،ص .39
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يسة د امل طو الكامن راء هذه ال قلة ك ماه األمن على حجةني أساسيةني .أ ما أ احلرب ني الد ل ما زالت
ممك ة ،رال أ احلر ب ك داخل الد ل هي األكثر ع اا الي  ،ليس املولحة الق مية هي ا ك الاديد من هذه
ال زاعات ل ه ية اجلماعة ثقافةها .تشري جهة ال ر هذه رىل أ ال رة ال اياية املةالقة ابألمن ضيقة جدا.
ةنيهما ر يدرة د لة ما على ت فري األمن مل اع يها يد أصا ةها ع امل الةارية من جانب عدد من الةهديدات غري
الاسكرية.

7

-2اثنيا  :أمننة البيئة والتهديدات األمنية اجلديدة:
ميك ا تاري ن األمن البيئي ابعةباره حتقيو أيوى محاية للبيئة كافة ج انبها ك الرب البحر ا اء .م ع أي تاد
عليها يبل حد ثه م اا ل ي ع الضرر من هذا الةادي الذي يد ال ميكن تداركه ،فلف من خلل اختاف اإلجراءات
ال يايفية اللزمة .فقد رز موطلح األمن البيئي كحقل مارك مع م ةون مثاني ات القر الاشرين كمرادف ملساعي
الةحرر من الةهديد الذي ابتت ثله على حياة األفراد خمةلن االنةهاكات اليت تةارض ا البيئة تامل على اسة زاف
م اردها.

8

فقد أصبحت احلك مات ال ع ية يدرج يضااي األمن البيئي ضمن القضااي األم ية اس رية فلف نةيجة للر ط ني
املاه مني ،رف حيا ل كل من ر رت كل ل  Robert Kaplanن رما مايرز  Norman Myersالةحرك
حن أم ة البيئة ر ط ني القضااي البيئية جالها م اضيع أم ية أساسية.
اف ير ابري زا  Barry Buzenأ ماه األمن البيئي ياين احلااظ على ال ر ف البيئية اليت تدع تط ير
ال شاط البشري" .حيث ميك ا رضااء الطا ع األمين على يضية ماي ة ،من خلل اللج ء رىل سلسلة من الامليات
املإا طة ،تةمثل ك احللقة األ ىل من السلسة ك مرحلة اللتسييس (أي أنه هذه القضية ال تاةرب يضية سياسية) .يد
اجةماعية،ثقافية،ايةوادية،أ يئية) ،أما احللقة الثانية فةارب عن عملية الةسييس (ياين أ توبح تلف
ّ
تك يضية
القضية حاضرة ك نقاشات السياسة الاامة ،ل ول رىل احللقة الثالثة رىل عملية األم ة (ك هذه املرحلة ت ةقل القضية

home.sogang.ac.kr/.../New%20Patterns%20of%20Glo...

7مارتن غريفيش و تيري اوكاالهان،المرجع السابق ،ص .79
 - 8خالد محمد غالم" ،مشكالت األمن البيئي في مراحل ما بعد الثورات العربية"،السياسة الدولية ،ملحق تحوالت استراتجية ،المجلد ،46العدد
 ،186أكتوبر ،2011ص.29

من جمال السياسة الدنيا رىل جمال السياسة الاليا،أل القضية توبح مبثا ة هتديد حقيقي لألمن) 9.ابلةايل فاألمن
البيئي حسب اليزا يت شالسكي  " Elizabeth .L.Chalskiياكس يدرة أمة أ جمةمع على مقا مة ندرة
الثر ات البيئية ،املخاعر البيئية أ الةغريات املضادة،أ الة ترات فات الولة ابلبيئة" .10خلل القر الاشرين مل
تكن الاديد من املشاكل املرتبطة ابلةده ر البيئي حتظ ابالهةما الشايب،لكن سرعا ما مت تسييس القضااي البيئية
م ذ حقبة الةساي يات ،دع من احلملت الكرب اليت يامت هبا م مة السل األخضر ،مجاعات الضاغطة
األخر .
-3اثلثا :مفهوم ومستوايت األمن اإلنساين:

هر ماه األمن اإلنساين ك فإة ما اد احلرب الباردة ليلقي اهةما مةزايدا ك الاليات الد لية على
لتز الذي صدر عا

نطا

اسع ك اجملال الالمي ،حيث هر ك البداية ك كةاب املاكر ج

1966

ا ا "األمن اإلنساين اض الةأملت'' عرح من خلله رؤيةه ح ل األمن الاردي،لةةبل ر هذه

الاكرة ك أعر حات الةح الت اليت عرفها ماه األمن اد احلرب الباردة ك ل ردراج الباد الاردي
ك الدراسات األم ية ليةخذ ال حدة األساسية للةحليل
عسكرية.

حم ر أية سياسة أم ية أ ايةوادية أ

11

ه اك تاارين عديدة لألمن اإلنساين م ها  :تعريف جلنة األمن اإلنساين :C.H.Sاألمن يةشكل من عدة ع اصر
أساسية :
* كني مجيع امل اع ني من الايش ك سل
* ةع كل األفراد جبميع احلق

ال اجبات د

أمن داخل حد دها (م ع ال زاعات تس يةها سلميا)
ييز.

* االندماج االجةماعي أ تكافا الارص املسا اة ك مجيع اجملاالت.

9

-Peoples,Columba and Vaugham,NWilliams,2010nCritical Security studies ;an introduction .Uk.Routledge.p77.
-Elizabeth L.Chalcki, Environnemental Security ;A case study of climate change »,Politic Institute for studies 10
in Devlopment,P2.
 11خديجة عرفة محمد ،األمن اإلنساني:المفهوم و التطبيق في الواقع العربي و الدولي .ط ،1الرياض :جامعة نايف للعلوم األمنية ،2009،ص.14

 األمن اإلنساين حسب تعريف كويف عنان يف تقرير األلفيةيةضمن هذا اإلعل حق

()2000

اإلنسا احلك الراشد أي يةاد األمن اإلنساين حالة غياب ال زاع الا ين،

ابلةايل كل خط ة ك هذا االجتاه هي خط ة حن ختايض الاقر كذلف تط ير الةالي الرعاية الوحية ،حتقيو من
ايةوادي يردع ال زاع.

12

جند أ األمن اإلنساين مباه مه احلديث يةميز عن األمن ك ماه مه ال اسع ن را لةمح ره ح ل ماه احلياة الكرامة
اإلنسانية ،ذا ركز األمن اإلنساين على تاضيل احلياة اإلنسانية على مواحل الد ل.

13

ب -أبعاد األمن اإلنساين و هتديداته
ياةمد ماه األمن اإلنساين على املقار ة امل ساة اليت تاطي للارد ييمة من أجل حتقيو أم ه رفاهيةه كرامةه،
مبا فيها االحةياجات االيةوادية االجةماعية السياسية الثقافية لإلنسا اليت جتال الارد ك مأمن من احلرما
االيةوادي الةمةع عية حياة مقب لة ضما حق يه األساسية ،لذا أصبح اإلنسا ك يلب السياسات األم ية اليت
جيب على الد لة أ تراعيها ك املقا ل اجله د الارب ي مية ا د ر ك حتقيو فلف مما يسةدعي الةاا
املةبادل ني اجلهات املخةلاة ك شىت اجملاالت إبيامة ه دسة أم ية مةسقة مةجانسة.

االعةماد

14

ت جد الاديد من الةهديدات امل جهة لألمن البشري ،اليت ترتكز على أمن البشر ك حياهت الي مية ،الذي
ميثل االهةما األساسي للبشر هذه الةهديدات مةساة ،لقد حدد رانمج األم املةحدة اإلمنايفي لس ة  1994عدة
أ ااد جمةماة مةغريات لةحقيو األمن اإلنساين ،داخل كل حم ر ت جد الةهديدات اخلاصة ه ،هذه األ ااد هي:
(األمن االيةوادي ،األمن الوحي،األمن الغذايفي ،األمن الشخوي ،األمن البيئي ،األمن اجملةماي،األمن السياسي).
ك ل هذه املاطيات ،يةبني أ األمن اإلنساين مبضامي ه الشاملة االجةماعية االيةوادية الة م ية البيئية
الثقافية ،مل ياد يقاس فقط مبد م اجهة تقليص الةهديدات الاسكرية ،ل مد أتمني احلاجيات األساسية
الضر رية ل ج د اإلنسا .

12

United Nations, Kofi Annan millenium report, chapter03, New York, 2000,p 06.
Fond des Nations Unies pour la sécurité humain, la sécurité humain en théorie et en pratique, New
York.2009.
 14حليمة حقاني ،دور التنمية في تحقيق األمن اإلنساني(.رسالة ماجستير غير منشورة في العلوم السياسية) ،جامعة الجزائر ،2012 ،ص .19
13

الشكل الةايل ميثل ترا ط هتديدات األمن اإلنساين
الشكل رقم  :01ترابط أسباب هتديدات األمن اإلنساين

المصدر:

Tajaksh ,Anuradha, human security concepts and implications. 1ed, UK:
Rutledge, 2007, p53M.Chenoy

-4ابرز التهديدات البيئية اجلديدة وتداعياهتا على األمن اإلنساين يف إفريقيا
تةس املشكلت البيئية ابرتباعها ال ثيو كافة اجل انب املةالقة ابل شاط البشري س اء على املسة
االيةوادي،السياسي االجةماعي ،رف تشكل الةهديدات األم ية رهاان ام يا ك غاية اخلط رة،أل ممةدة رىل كافة
األيالي ليست خاصة د لة حمددة .حيث تة ع هذه الةهديدات من ريليمية رىل عاملية نذكر م ها:
أ -التغري املناخي و االحتباس احلراري:الشف أ

اهرة الةغري امل اخي أضحت احد القضااي املطر حة دايفما على األج دة الااملية ك ل ما ميكن أ يإتب

عليها من تغريات خطرية هتدد مسةقبل اإلنسا على ك كب األرض خاصة ك القارة اإلفريقية.

يد أشارت رحد الدراسات الوادرة عن امل مة الد لية لألرصاد اجل ية رىل أ عا  2010يد يو ن من ني
األع ا الثلثة األشد حرارة م ذ دء اجملةمع البشر  ،خاصة ك أفريقيا م اعو من آسيا ،أضافت امل مة رىل أ
ماديل درجات حرارة سطح األرض البحر زادات عن ماد ما ك الاإة ما ني عامي 1990 1961مبقدار نون
درجة مئ ية ،أ درجات احلرارة ارتاات شكل ي ي ك كل من أفريقيا أجزاء من آسيا أ ر اب.
يد حذرت فات الدراسة من ارتااع ك مة سط درجات احلرارة عاملياً ح أر ع درجات مئ ية حبل ل عا ،2060
أي مبقدار ضان السقن الذي حددته  140د لة مبادل درجةني مئ يةني ك يمة األم املةحدة ح ل امل ال ك
ك هاجن عا  .2009من اسةمل ،حبسب الدراسة ،أ يادي هذا االرتااع السريع رىل هتديد اسةقرار الاامل من
خلل تاطيل رمدادات الغذاء املاء ك أجزاء كثرية من الاامل خاصة ك رفريقيا .يد حذر "ديفيد أندرسون"وزير
البيئة الكندي " رنه ليس من اسةمل أ يةسبب اإلرهاب ك حت يل  500ملي شخص رىل الجئني ،رال أ فلف
ميكن أ يسببه الةغري امل اخي.15

ت ِّّ
تغري ك امل ال
الةغري امل اخي على أنه " ر
تغري امل ال ) " (UNFCCCر
ارف "اتاايية األم املةَّحدة اإلعارية شأ ر

تغري ك تك ين الغلف اجل ي لألرض".مباىن
ياز و رة مباشرة أ غري مباشرة رىل ال شاط البشري الذي ياضي رىل ر
الةغري امل اخي عبارة عن تغريات ك اخلوايفص امل اخيَّة للكرة األرضية نةيجة للزايدات احلالية ك نسبة تركيز
آخر فأ َّ ر
الغازات املة لدة عن عمليات االحإا ك الغلف اجل ي ،سبب األنشطة البشرية اليت ترفع من حرارة اجل  ،من
الةغريات امل اخيَّة:
هذه الغازات :ةين أكسيد الكر  ،امليثا  ،أكاسيد ال يإ جني ،الكل ر فل ركر  ،من أه ر
تغري ك الد رة املايفية عملياهتا
ارتااع حرارة اجل  ،اخةلف ك كمية أ يات سق ط األمطار ،ما يةبع فلف من ر
املخةلاة .يد أكد تقرير ا يئة احلك مية املا ية ةغري امل ال ) (IPCCالوادر عا  2007أب "رفريقيا هي احدة
من القارات األكثر عرضة لةغري امل ال تقلبه ،هي حاالت تاايمت سبب تااعل ''اإلجهاد املةادد" اليت حتدث
على مسة ايت خمةلاة ،اخنااض القدرة على الةكين'.

16

اف تشري دراسات األمن احلديثة رىل أ ه اك عليات تلز ني الةغريات امل اخية درجة االسةقرار السياسي
صا ع د احلديث عن د ل رفريقيا ،هبذا الودد ي ضح الباحث املةخوص ك
االجةماعي ك الد لة احلديثة خو ً

الشأ اإلفريقي د .حممد مهدي عاش ر أ الةغريات امل اخية ك رفريقيا يد هتيئ ال ر ف املليفمة ل ش ب الوراعات
رال أ يرار االخنراط ك الوراع ي ل رهني الاديد من الا امل االيةوادية االجةماعية السياسية الداخلية اإليليمية
الد لية .ك هذا السيا  ،تشري الدراسات رىل أ عدد اللجئني الذين سيهجر م اعقه اال الك ارث البيئية

- 15عبد الرحمن محمد السعدني ،ثناء مليجي ،مشكالت بيئية ،طبيعتها-أسبابها-أثارها (،مصر،القاهرة،دار الكتاب الحديث،)2007،ص.123

 - 16عبد الحكيم ميهوبي،التغيرات المناخية:األسباب،المخاطر،ومستقبل البيئة العالمي،الجزائر،دار الخلدونية للنشر
والتوزيع،2011،ص .244لالطالع أكثر على الموضوع يُرا َجع :محمد عاشور ،التغيرات المناخية وقضايا الصراع واألمن في إفريقيا،
جامعة القاهرة ،برنامج التدريب وبناء القدرات اإلفريقية.2015 ،

سيةجا ز  300ملي
األكرب م ه .

17

حبل ل  2050هي الائة اليت يطلَو عليها :املهاجر البيئي

الذين ميثِّّل األفارية ال سبة

ك دراسة مجاعية ت ا ل فيها الباحث الالية ني الةغريات امل اخية احلر ب األهلية ك رفريقيا خلل الاإة -1981
 2002ت صلت رىل أ ارتااع مادالت درجات احلرارة يزيد من احةماالت احلرب األهلية ،فهبت الدراسة رىل أ
ارتااع درجة احلرارة درجة احدة يزيد احةماالت اندالع الوراع ح مخسني ك املايفة ،اسة ًادا رىل تلف ال ةايفج
عما كا عليه س ة ،1999
ت يع الباحث ازدايد مادل احلر ب األهلية ك رفريقيا عا  2030سبة  55ك املايفة َّ
أ عدد ضحااي تلف الوراعات سيقإب من نون ملي يةيل .اجلامع املشإك فيما سبو أ امل ال فاعل أساسي
حتديدا.
ك الةأثري على احلياة اإلنسانية ك د ل رفريقيا ً

18

ب -التصحر يف إفريقيا:
عرف ميثا األم املةحدة اهرة الةوحر على أهنا تراجع األراضي رىل مرتبة األراضي اجلافة شبه اجلافة نةيجة
جمل عة من الا امل اليت تشمل الةاا ت امل اخي ال شاعات البشرية ،حيث تاةرب القارة اإلفريقية من أكثر القارات
أتثرا ابلةوحر نةيجة م جات اجلااف املةةالية ،عد الةكال اجلدي على املسة

الد يل إبشكالية الةوحر .مما

ي اكس ابلسلب على األمن الغذايفي ك القارة ،ال ميكن لألراضي اإلفريقية من ه ا رىل س ة  2025ت فري امل اد
الغذايفية رال ح ايل  % 25من السكا .

19

ج -الصراع حول املياه يف إفريقيا:
يدرت هيئة األم املةحدة عدد األفراد الذين ياان من نقص ك املياه ب  132ملي نسمة ،يةمركز ما مه ك
أسيا رفريقيا20،رف يةضح من خلل اإلحوايفيات أ م اعو الوراع املايفي تإكز شكل كبري ك رفريقيا،فالوراع
البارد ح ل املياه يةح ل رىل حرب نزاعات ملحة ني د ل امل طقة الد ل اسيطة.
 -5التهديدات البيئية أثناء النزاعات املسلحة (التدخل العسكري للناتو على ليبيا أمنوذجا):

 -17لالطالع أكثر على الموضوع يُرا َجع :محمد عاشور ،التغيرات المناخية وقضايا الصراع واألمن في إفريقيا ،جامعة القاهرة ،برنامج
التدريب وبناء القدرات اإلفريقية. 2015 ،
18
- M B burke et all, “warming inreases the risk of civil war in Afria”, proceeding of national
academy of sciencesof the USA, vol 106 no 6, 2007 , pp695-715.
 19عبد الحكيم ميهوبي،المرجع السابق،ص ص .248-247
- 20محمد عبد البديع'' ،اقتصاد حماية البيئة"،دار األمين للطباعة،مصر،2003،ص.69

ال ايع أ الةهديدات البي ئية مل تاد تقةور أتثرياهتا على الباد االجةماعي االيةوادي ال ا االيك ل جي فقط،
ل امةدت م اهرها السلبية حىت للباد السياسي،مما أد رىل ضر رة حةمية الةاا

الد يل مل اجهة الةحدايت

البيئية.فه اك الاديد من امل اهر اليت أثرت على األمن السياسي أ على األيل دفات هبا ع امل أخر مثل عد
االسةقرار السياسي ،ال زاعات املسلحة ،الة ترات السياسية...اخل .كلها ع امل تساه ك الةده ر البيئي فلف
انادا األمن نقص احل كمة الرشيدة هشاشة الد ل عد يدرهتا على الةاامل مع األزمات الداخلية .فاألحداث
الدم ية اليت رافقت ال زاع الداخلي ك ليبيا ك  15فياري  2011دفات اجملةمع الد يل رىل الةحرك من اجل ين
االنةهاكات اجلسيمة حلق

اإلنسا حتت م لة األم املةحدة ضمن مبدأ مسا لية احلماية ،لكن من ال احية

القان نية ر الةكيين القان ين ذا ال زاع رمنا ي ورف رىل ك نه نزاع مسلح غري د يل ليس نزاع مسلحا د ليا ،القاعدة
الاامة اليت حتك هذا ال زاع تق ل ر القان الداخلي ك ليبيا ه الذي خيةص د غريه ةس ية هذا ال ع لك نه
نزاعا داخليا .لكن سرعا ما مت تد يل ال زاع املسلح غري د يل نةيجة النةهاكات اجلسيمة حلق

اإلنسا حبو

املدنيني أفضت رىل حاالت من ال ز ح اجلماعي جرايف ضد اإلنسانية21.فقد اجه ال ا اللييب االحةجاجات
اليت اندلات ك ليبيا ابالسةخدا املارط للق ة مسةخدما األسلحة الثقيلة ،القون اجل ي الذخرية احلية،مما أد
رىل

ي ع أعداد من الضحااي ،ف صل ك مدي يت

البيضاء اىل  170يةيل

غازي،

 1500جريح ،هجرة اآلالف امل اع ني رىل د ل اجل ار ،مما ح ل هذه االحةجاجات رىل حرب ماة حة ني
عرفني تشكل على األرض الليبية( ،عرف ال ا الساعي للقضاء على االحةجاجات ،البقاء ك السلطة عرف
الث ار ،اسةجني الذين يسا لإلعاحة ابلقذاك ن امه) ،رال أ اجملةمع الد يل ن را من زا يةه ذه األحداث على
أهنا تشكل انةهاكا اللةزامات ابلقان الد يل اإلنساين القان الد يل حلق

اإلنسا  ،مما كا دافاا مربرا للةدخل

الد يل اد صد ر القرار الذي ياسس لشرعية الةدخل ك  2011-03-17ك جلسة جملس األمن ري .1973
اعةبار أ احلملة الاسكرية اليت يامت هبا الد ل الغر ية حلن الشمال األعلسي (ال ات ) أبهنا ثل داية لإسيخ
ماه مسا لية احلماية(املاه الذي صاديت عليه امل مة األممية ك خةا القمة الااملية س ة .)2005

دأ

احللن األعلسي ت يل املهمة ا ج مية ت ايذ احل ر اجل ي على ليبيا فلف ةاريخ  ،2011-03-28حيث
اعةربها حلن ال ات حالة مثالية ،ل ج د سيا مثايل يان ين سياسي ض ثلث أركا

هي - :ج د كارثة رنسانية

ماإف هبا د ليا ،رصدار جاماة الد ل الار ية يرارها القاضي ةاليو عض ية ليبيا ك اجلاماة ،يرار جملس األمن ري

 - 21رشيد سلوان السنجاري ،حقوق االنسان في ظل األمم المتحدة من التدخل االنساني الى مسؤوليةالحماية ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،
،2016ص .109

 1973الذي مسح للد ل األعضاء ،ابلامل ع يا أ من خلل م مات ريليمية الختاف تدا ري حلماية املدنيني حتت
الةهديد.
من ه ا تكمن خط رة الةدخل ك احلالة الليبية ،حيث أهنا دش ت لةط ير من فج مةكامل نسبيا للةدخل الاسكري
الغريب ،دع

نشر الدميقراعية أ محاية حق

اإلنسا البيئة،رال انه يد حس ال ةيجة لواحل الث ار سبب ررابكا

للة از الداخلي للث رة الليبية ،أ د خبسار شرية مادية كبرية ك ليبيا ،مما اناكس سلبا على ال ضع اللييب شكل
كامل.
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 -6قراءة يف تطور جهود املنظمات الدولية حلماية البيئة (دراسة تقييمية لدور األمم املتحدة يف رسم
السياسات البيئية يف إفريقيا)

من خلل اجلد ل امل ضح أعله جند أ القضااي البيئية شكلت نقطة حم رية على جد ل نشاعات أعمال
السياسة الد لية ،لكن ما نلح ه ه أنه على الرغ من األمهية البالغة اليت تكةسبها تلف االتااييات القرارات
ال اجتة ع ها ،رال أ ما مها قي د فاالية ،فلف لغياب األعر الالمية الاملية الكافية إلدخا ا حيز الة ايذ.
األمر الذي جال اجتاها من الباحثني ك الاليات الد لية يةو ر أ حل مشكلة البيئة من م طو حةمية الةاا
الد يل ه عرض عقي ملسايفل الةغري البيئي ال ااملي .فال ا الد يل حسب هذا االجتاه ه ك حد فاته ن ا يايف
على رأمسالية الشركات مةشبع ابل زعة اإلدارية السلط ية .ابلةايل فهذا ال ا الذي عاملا ساه ك تده ر البيئة ال
يسةطيع أ يساه ك حل مشاكلها ،فاملشكلة األساسية لذلف هي البحث عن أعر ن رية جديدة ،تساعد على
ت جيه مواحل الد ل املةاارضة حن الامل الةاا ين املشإك ،ت سيع دايفرة ص ع السياسات البيئية من خلل تشكيل
مسة ايت عالية من الةاا

ني املاسسات احلك مية ،املاسسات غري احلك مية اخلاصة.

اخللصة:
تااين القارة اإلفريقية من مشاكل سياسية أزمات ايةوادية أهنكت ال ضع القايف فيها ،اىل جانب هذه ال ضاية
املةأزمة كا الناكاسات تداعيات الةهديدات البيئية عليها األثر ال اضح ،فمن خلل دراسة ا للم ض ع يةضح أ
رفريقيا من أكثر امل اعو تضررا من أة ر الةهديدات البيئية على رأسها تغري امل ال ،الةده ر البيئي انةشار األ ئة
األمراض من جراء ال زاعات املسلحة..اخل رف تاد هذه الةحدايت رهاانت عاملية تساى كل من امل مات الد لية
اإليليمية جاهدة للحد من خط رهتا ،لكن تبقى رشكالية ضبط ي اعد محاية البيئة أث اء ال زاعات املسلحة من أكرب
الةحدايت اليت ت اجه الا اعل الد التية غري الد التية ،فلف لاجز ال سايفل الد لية ك تاايلها ،ابإلضافة رىل عد
ج د سايفل أجهزة خاصة حلماية البيئة .لذلف جيب ت حيد تق ية د ر امل مات الد لية أ اإليليمية من أجل
محاية البيئة ك رفريقيا صيانةها ابعةبارها يضية عاملية.
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اء رسإاتيجية مةكاملة ك الشأ البيئي يرتكز على الةطبيو الاالي ملاه احل كمة البيئية الااملية اليت تاةرب اإلعار

الةحليلي األنسب لطاهرة البيئة .فلف ملا ية فر عليه اإلعار من م رات اساة يادرة على اسةيااب كل األعراف
احلك مية غري احلك مية املسامهة ك عملية الضبط البيئي على املسة

الااملي.

