
 بيئوية يف حقل العالقات الدوليةال النزعة معامل
 ونذتسي ــرلزه: تساذ األ

 يزة بن يوتسف: تساذ األ

 رـالجزائ – بذانةجذمعة 

 ممخص:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تبياف مسار تطور النزعة البيئوية في حقؿ العموـ السياسية والعالقات الدولية 
مدى تمكف النقاشات المنتظمة حوؿ مسائؿ و  لمحقؿ، األطر النظرية وتأثير ىذا التطور عمى ،خاصة

الدراسة  عددت  و ، وقضايا البيئة مف اإلسياـ في تشكيؿ مقاربة نظرية جديدة في حقؿ السياسة العالمية
كاتجاه نظري جديد في حقؿ صعود النزعة البيئوية  ثر فيكاف ليا بالغ األ التيسيامات المختمفة اإل

فمسفات التي أرست ىذا التوجو منذ استجالء مختمؼ األفكار واليياكؿ والوذلؾ مف خالؿ  العالقات الدولية
 .عقود ضمف مراحؿ ديناميكية العالقات الدولية

طوائؼ ىذا المنظور ودور كؿ منيا في توطيف الحس البيئي ضمف  وخمصت الدراسة إلى أف تعدد
دة السياسة العامة وصعودىا إلى أجننشأة المسائؿ البيئية في  حاسما، كاف عامال السياسات المختمفة

جنوب  –لتحديات المستقبمية التي تواجو ىذا المنظور في ضوء الصراع شماؿ لفيـ ا داةأمحميا ودوليا، و 
 حوؿ مسؤولية تردي األوضاع البيئية في العالـ وأثر ذلؾ عمى حقؿ العالقات الدولية نظريا وأنطولوجيا. 

Abstract 
This study traces the evolution of environmentalism in Political Science and particularly on IR. It's impact 

on the theoretical framework of the discipline would be reviewed as much. The study questions the 

contribution of systemic debates on the topic in shaping a new approach in global politics. It begins by 

invoking the literature that sustained environmentalism as a new theory in IR with a special focus on the 

founding ideas and philosophies. 

 The study finally concludes to the importance of the scientific community constituency in endogenize 

environmentalism in domestic and world policy making processes. Furthermore, this theory seems to be 

an efficient tool in understanding the future trends as North-South rivalry on environmental collapse 

grows constantly. 
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 مقدمة:

النظرية لحقؿ العالقات  األدبياتعمى مستوى  ـمتقد بموقع الدولية تحظى ـ تكف القضايا البيئيةل       
 أوسياؽ االتفاقيات الثنائية  الدولية في لنشاط الدبموماسية كأحداث عارضة ؛يسيرعمى نحو  إال، لدوليةا

، الفواعؿ ،المفاىيـ البنى،ما صاحبيا مف تحوالت عمى مستوى لكف نياية الحرب الباردة و  .المؤتمرات العممية
دوائر ال في لسائدةالنقاشات ا صمب إلى -بوصفيا قضايا جديدة  -دفعت بالمسائؿ البيئية  ،واألطر النظرية

  ة العالمية.يجندة السياسأللتعتمي صدارة ا الفكريةو  األكاديميةو  السياسية

 أهمية الدراسة:

ارسيف الد عمىقضايا  هيا ىذرضتف رىاناتو  تساؤالتو  إشكالياتيثير التقدـ الواضح لمنقاشات البيئوية 
مف ثـ محاولة اجتراح و  ،مسعاىـ لموضعة القضايا البيئيةفي  بحقؿ التنظير في السياسة العالمية،والميتميف 

   Greeningتخضير محاولةقؿ و عمى األأ  Green theoryكفيمة بتقديـ نظرية خضراء  ،مقتربات جديدة
 . العالقات الدولية

 :أهداف الدراسة

أكثر احتكاكا  جعؿ حقؿ العالقات الدوليةتأتي ىذه الدراسة في مسعى حصر إسيامات المنظور البيئوي في 
األخضر  وتنامي الوعي ،الحرب الباردة انتياءتاح أ بعد أف بمشكالت السياسة العامة عمى المستوى الدولي

لمشكالت حوؿ ا نشائيات الخطابيةبمورة تشكيمة واسعة مف اإلل ر، الفرصة ألصحاب االتجاه األخضالعالمي
 .السياسة البيئية الدولية عمييا تنطويتي لالمسائؿ او 

 منهج الدراسة: 

، تطور النزعة البيئوية في حقؿ العالقات الدولية فحص عوامؿلالمنيج الوصفي التحميمي  يتـ توظيؼ
احتالؿ مكانة مرموقة ضمف أدبيات الحقؿ، كما يستعيف الباحثاف بالمنيج التاريخي ومقومات نجاحيا في 

عد انتياء الحرب الباردة بيف المعسكريف ىذا التطور عبر مختمؼ الحقب التاريخية ال سيما بلتتبع مراحؿ 
، في حيف يوظؼ المنيج المقارف لمعرفة أوجو االختالؼ والتشابو بيف محتمؼ طوائؼ ىذا الشرقي والغربي

   المنظور.

 إشكالية الدراسة: 

 :سؤاؿ مركزي مفاده تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ
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ة سهام في تشكيل مقاربة نظريقضايا البيئة اإلشات المنتظمة حول مسائل و اقلمن لى أي مدى يمكنإ 
 ؟ جديدة في حقل السياسة العالمية

صعود النزعة البيئوية  ثر فيكاف ليا بالغ األىذا التساؤؿ  فسيامات المختمفة المقدمة لإلجابة عف اإلإ
Environmentalism  المحاور مف خالؿ  سندرسووىو ما  جديد في حقؿ العالقات الدولية،كاتجاه نظري

 الثالثة التالية:

 خضر في السياسة العالميةفمسفات التفكير األ *                

 * طوائؼ المنظور البيئوي                

   جندة السياسة العالميةأ* نشأة المسائؿ البيئية عمى                 

 في السياسة العالمية: التفكير األخضر فمسفات :والأ

، نياية الحرب الباردة أعقابالمشيد السياسي العالمي، خاصة في  إلىبالرغـ مف كونيا وافدا جديدا  
ي الحياة السياسية ف األخالقيالتحدي منابع المعارضة السياسية و  أىـحد أ ،النزعة البيئوية أصبحت
 أصحاباعتبار  إلى ينزعوف، الكثير مف الميتميف باتجاىات العالقات الدولية الذي جعؿ األمر، المعاصرة

التي  ،ة العالميةسياسحوؿ األجندة الجديدة لم النقاشات السائدةاتجاىا جديدا ضمف  يمثموف ،النزعة الخضراء
 .بدأت مالمحيا تتضح بعد نياية الحرب الباردة

 متماسؾ أكاديمينظري  إطار التي تكتنؼ االدعاء بوجود صعوبةالوبالرغـ مف  ؛ف النزعة البيئويةأبشو  
 حضورىا اإلعالمي تعاظـ، ي1أيديولوجية خضراء أوذلؾ ال يمنع مف وجود عائمة خضراء  أف إال، لمبيئوييف

عمى المجتمع  وتأثيراتيا ف مسائؿ البيئةبشأالعالمي  األخضربفعؿ تنامي الوعي  واألكاديميوالسياسي 
 .الدولي

، ثمة الخضر خطاباتيـ يستقي منياالتي  واإليديولوجيةستجالء المرتكزات الفكرية الفي محاولة  
السياسة  فينظريا لالتجاه البيئوي  إطاراف تكو   أفكف يموااللتزامات الجوىرية التي  األفكار مفمة واسعة يشكت

 األيديولوجييتكرر ظيورىا في الخطاب  ،ةيميىافي ثالثة معالـ مف تيمكف تمخيص ىذه التشكيالإذ العالمية، 
 إلى باإلضافة، 2، كما تطورت في بريطانيا والواليات المتحدة االمريكيةاألقؿوالسياسي لمخضر، عمى 

في مواجية المنافسيف  األخضراالتجاه  أصحابيستعمميا ؛ ةبمفردات خطابية خاص إنشائية اتمنظوم
 .عمى مستوى األدبيات النظرية واألكاديمية اآلخريف األيديولوجييف
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 النمو والبيئة: –جدلية التنمية  نقد النزعة الصناعية:  -1

في تضميف  ،في السياسة الدولية األخضراالتجاه  أصحابجوىر خطاب  في ،األوؿيتجمى المعمـ  
عي واقتصادي اور صناعيا، كنموذج اجتمالحديث المتطالمجتمع  أوجوذلؾ الخطاب نقدا عنيفا لعدد مف 

ؿ شدة حيث ينتقد البيئويوف بك زعة الصناعية،الن بدافع لممحيط البيئي الفظيععف التدىور  مسؤواليعتبر 
لجية  أو ،لجية عواقبيا البيئية الوخيمةكاف  إفالممارسات والقيـ والثقافات المتصمة بالمجتمعات الحديثة، 

 .3ومحيطو الطبيعي اإلنسافغترابية بيف تعزيزىا لمعالقات اال

 اتالطرؽ التي يستيمؾ بيا النظاـ الصناعي الموارد الطبيعية بفعؿ الحاج إلى ،الخضر أشارلقد  
طالؽرة في العالـ، يىوادة فييا، مثؿ تدمير الكثير مف الغابات المطبطريقة مؤذية الذلؾ و  ،الصناعية أعداد  وا 

زادت مف و  العالمي  رمشكمة االحترا فاقمتالتي ، لألرضت الصناعية في الغالؼ الجوي مخيفة مف المموثا
 .4األرضحرارة  درجات ارتفاع

 إعادةفي نظاـ التنمية الذي تـ  متأصمةغير المتجددة صفة الطبيعية استغالؿ الموارد  أف يعتقد الخضر كما 
جؿ أالمتضمف لعممية استنزاؼ عنيفة لمموارد الطبيعية مف و  ،في العالـ كمو بعد الحرب العالمية الثانية إنتاجو

و االقتصادي الصناعي ف الرغبة في استدامة النمأب ،ويحاجج الخضر الصناعي متزايد الشراىة.اـ تغذية النظ
عبر إال ؛ االستجابة لياصطنعة التي ال يمكف خمؽ الرغبات الموثيقة بالحاجة إلى صمة عمى  ،الحديث

ر يالؾلنمط عاؿ مف االست، استجابة يريةذمستويات تب العولمة أدبيات  إليوي تدفع ذال ؛غير المبر 
عمى حالة  ااالقتصادي، وعنوانو الصناعي  لإلنتاجاالستيالؾ محركا أساسيا اعتبار  إلىنظر بال ،النيوليبيرالية

 .5ةر العاـ لممجتمعات المتطو  الرفاه

البيئية الوخيمة لخطاب النمو االقتصادي بمعزؿ عف المتطمبات البيئية،  اآلثار إثباتوفي سعييـ إلى 
 وجيتي نظر أساسيتيف في ذلؾ: عمى الخضريستند 

، ولكف االقتصاديتيمة معاداة ومعارضة النمو  أنفسيـعف  : تنطوي عمى نفي البيئوييفاألولى -
بانتظاميا حوؿ ، االقتصاديةعممية التنمية  فيالبيئية  األبعاديشددوف عمى ضرورة تضميف 

 وربطيا بالمصالح الجمعية لمبشرية.  األساسية اإلنسانيةالحاجات 

المسؤولة عف تدىور المحيط  األطراؼف بشأ أثيرتالنقاشات التي حدة ، وجية النظر ىذه تعكس
االصطفاؼ الثنائي التقميدي بيف الدوؿ النامية والبمداف المتقدمة حيث تمقي  أفرزتوالتي  ،البيئي

في ىذه  السكاني غير المكبوح مية بسبب النموالمسؤولية عمى عاتؽ الدوؿ النابالبمداف المتقدمة 
خيرة األ هفي المقابؿ تمقي ىذ البمداف الذي يشكؿ ضغطا ىائال عمى الطمب عمى الموارد الطبيعية،
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واستفادت  ،environmental dilemmaبالالئمة عمى الدوؿ المتقدمة التي خمقت المعضمة البيئية 
 . 6ف تدفع ثمف حؿ ىذه المعضمةأمنيا ب

 تنمية،نظاـ النقدىـ لمنظاـ الصناعي بمعزؿ عف  إزاءحجج الخضر د يتعض فيتسيـ : الثانية -
عمى نحو واسع مختمؼ  حفز، ىيب لمموارد غير المتجددة لمكوكبأف االستنزاؼ الر  عبر ادعائيـ

في االنخراط في سياسات بيئية  ،لمسياسة العالمية Non-state actors فواعؿ غير الدوالتيةال
متعددة لحماية الممتمكات المشتركة لإلنسانية التي تتعرض إلى عمميات تخريب وتدمير ىائمة 

 Our  بمأساة الممتمكات المشتركة المشاعة "Owen greenفيما سماه "أويف غريف" 

Common tragedy
7. 

حؿ ثنائية البيئة والنمو، يقترح كفيمة باستبصارات وفي سعي أصحاب النزعة البيئوية إلى تقديـ  
طريقة جديدة في اإلعراب عف الحاجة إلى  قدـالذي ي،  Green Growth"الخضر مبدأ " النمو األخضر

في تعارض  بصيغة أخرى، وضع النمو االقتصادي ،في استراتيجيات النمو االقتصادي األبعاد البيئيةف يتضم
 الغازية االنبعاثاتالناتجة عف  ألضراروا، المتجددة غير مع متطمبات المجاؿ البيئي فيما يتعمؽ بالموارد

 .8العالمي ارحتر لالالمسببة 

 .يئويينلمب األخالقي األساس االغتراب المجالي: -2

 أخالقينابع مف التزاـ  ،يو االتجاه البيئ ألصحابالسياسية  لمقناعاتالمميز  ،المعمـ الثاني إف
ميا ىو المجاؿ ك اإلنسانيةد يحتوي عقي عنصرا ضمف كياف واسع ومو وفمسفي مفاده اعتبار العنصر البيئ

البيئي حسب مفيـو  االخضر عمى نحو يربط الكينونات البشرية وطاقاتيا بمجالي أفكارلؾ صيغت البيئي، لذ
 تتطور مع كيانات خارجيةالبشرية ف الحياة أب الذي يعتقد، يةمف العموـ البيولوجالكينونات الكاممة المستعارة 

 .عنيا وأوسع منيا

يحاوؿ ، األخالقيىذا االلتزاـ  أف؛ ىذا االتجاه أصحابي مسائؿ المعضمة البيئية، يرى متنا بسببو  
ية فنبوصفيا عالقات ع، وبيئتو اإلنسافبيف  المتبادلةت العالقات عالحد مف حالة االغتراب التي طب

  .ورات الفكرية المنبثقة عنياصور الحداثة ومختمؼ التكما طرحت ضمف منظ ،استغاللية

واالستغاللي دي الموقؼ التسي   ة السائدة في الغرب نتيجةالحضاريلمتقاليد الثقافية و  يويعمؿ الخضر نقدىـ القو 
خضاعياعمى الطبيعة  ةوالمتبمور في عبارة السيطر ، تجاه العالـ الطبيعي مختمؼ األدبيات  تطرحو مثمما ،وا 

 .نسانيالتعالي اإلو  دانيةوالمركزية الفر  تأسست عمى مفاىيـ العقالنية الميبرالية التي
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اجتماعية  اتج أنماطنت ،سمالية الحديثةأف المجتمعات الر أطع ىذا الطرح مع المفيوـ الماركسي القائؿ بايتق 
الـ الطبيعي، إنتاج عالقات نفعية بحتة بالعيعيد  ،اجتماعيو ي نظاـ اقتصادي أ فأ فكرة إلى، استنادا خاضعة

تنظيـ  إعادةف فكرة إف وبالمقابؿمف الطبيعة البشرية وطاقاتيا،  أساسيةجوانب  إنكارىو نظاـ مبني عمى 
البيئوييف حوؿ  ألطروحاتوضوعية والصدقية تعطي مزيدا مف الم، يئتو الطبيعيةببعالقة المجتمع البشري 

مى ىذه الفكرة مف خالؿ صياغة والطبيعة، وتتج اإلنسافضرورة الحد مف حالة االغتراب في العالقة بيف 
 .9 المجتمع الصالح والتنمية المستدامة يمفيوم

 التنمية المستدامة والمجتمع الصالح:   -3

النزعة الخضراء، تحتؿ عبارة المجتمع الصالح  ألصحاب واأليديولوجيالقا مف الطرح الفمسفي انط 
 .11ىذا االتجاه أصحابلفكري لممناقشات الصادرة عف االنظري و  اإلطارا متميزا في عقمو  والتنمية المستدامة

تطوير بدائؿ ضرورة ا يقوام أساسيةفكرة  مىرات الخضر عيالمجتمع الصالح في تنظ أطروحةحيث تنطوي 
حقيقية لمنظومة القيـ لممجتمع االستيالكي الميبرالي عبر تخطي مفيـو الفردانية والشخصية االستحواذية نحو 

تناغما مع العالـ الطبيعي بعيدا عف االستحواذ  أكثرالمجتمع المتعدد الذي يستطيع فيو البشر تطوير عالقات 
 .11واالستغالؿ والصراع

وصفو النموذج االقتصادي ب خضراء،النزعة ال أدبياتالمستداـ في  ستقبؿالحديث عف الم إف 
كوف ي ،التنمية السائدة ذجالنم األخالقيالبديؿ  ىواالجتماعي البديؿ المتضمف توليفة مف المبادئ المؤسسة عم

جديد  إطار إرساءىو  مف وراء ذلؾ واليدؼ. 12مف النمو االقتصادي أوسعنظومة مف المعايير بم امدفوع
عف طريؽ التنمية  إالوال يتـ ذلؾ  السائد،واالجتماعي  االقتصاديالناجمة عف النموذج  األضراريخفؼ مف 
القتصاديات السوؽ الحرة التقميدية،  داتساعا ينطوي عمى تح أكثر اجتماعياالتي تحمؿ معنى ، 13المستدامة

 القتصادية المقايضات التي ال بد لمبيئة منيا،االجتماعية وا التنميةيعني أف تتضمف  االستدامةمبدأ  أفكما 
كما أف  كتمؾ القائمة بيف مستويات االستيالؾ وبيف الحاجة إلى تقميؿ استخداـ الموارد غير المتجددة،

نتائج التنمية، بما في  مستغمياالستدامة فكرة معيارية تدفع بضرورة التفكير في مصالح مجموعات خفية مف 
ذلؾ الكيانات الطبيعية غير البشرية، إضافة إلى األجياؿ القادمة وحقيا في التنمية والعيش في بيئة غير 

 .وغير مجيدة ميددة

 :ثانيا: طوائف المنظور البيئوي

بشكؿ غير ت نبتعددا مف التشكيالت غير المألوفة، التي ، البيئوي في العالقات الدولية االتجاهد ول   
 ،قضايا الدولية. ويعكس ىذا التنوعمتوافؽ األفكار الخضراء الداعية إلى إدراج المسائؿ البيئية عمى الئحة ال
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اغت أفكار لوجية والنظرية التي صيو األيدعدـ التساوؽ والتناغـ بيف ىذه التنويعات بسبب اختالؼ المنطمقات 
مف أجؿ فيـ االختالفات  ،قمةثمبقائمة مفردات  ه األخيرةفي السياسة الدولية، حيث تزخر ىذ خضراءالنزعة ال

تجاىات خضراء داكنة أو عميقة، مقابؿ إفقد تـ تصنيفيا إلى . يعات الخضراءنو القائمة بيف مختمؼ ىذه الت
 .14اتجاىات خضراء فاتحة أو سطحية

منعزلة  فكرية امنيا جزر بشكؿ ال يجعؿ  الخطوط الفاصمة بيف ىذه التنويعات،تممُّس بالرغـ مف صعوبة و  
مف العائالت األيديولوجية انتظمت طوائؼ المنظور البيئوي في مجموعات ، بالكامؿ عف بعضيا البعض

وفيما يمي  ،المسائؿ البيئية العالمية النقاشات الصاخبة حوؿ في ؼ االنخراطمختمتبنت بشكؿ  التي الخضراء
 :15البيئويىات الخضراء ضمف عائمة المنظور اأىـ االتج

 :العميقة أو وية الداكنةيئالب -1
عمى معارضة شديدة لمتقاليد الفكرية التي ترى بأف الرفاه  ،بالنسبة لممنظور البيئوي االتجاهينطوي ىذا 

مضاد مبدأ يجب مجابية ىذا األمر بتكريس بؿ  ،األخرىف جميع باقي الكائنات مالبشري أسمى أخالقيا 
بمعنى آخر، يسعى ىذا  .أنواع الكائنات جميعألؼ مف تضمف مجاؿ حيوي يقوامو اعتبار اإلنساف عنصرا 

السياسية طرحو المنظورات الفمسفية و ت وىو اتجاه، اإلنسافعف المتعالية  االتجاه إلى نزع المركزية األخالقية
ويعتبر  ،األوروبيةىي بؤرة االىتماـ الفمسفي والفكري لمذىب الحداثة  الفردانيةبوصؼ  واالقتصادية الميبرالية

سبعينيات القرف  قدـ وجية النظر ىذه منذ أوؿ مف  Arne Nisseالفيمسوؼ النرويجي "آرف نيس" 
  .16العشريف

وىـ ، شمؿأشر ىـ مجرد عنصر واحد ضمف مجتمع حيوي بعمى اإلقرار بأف ال "نيس" ينطوي منظور 
لى تكويف فيـ جديد لموقفيـ كشركاء  ،الطبيعيبحاجة إلى التخفيؼ مف اعتبار أنفسيـ سادة عمى العالـ  وا 

مف االلتزامات الذي يتضمف مجموعة  ،الحيوية ةيجابييف ضمف لبنة أوسع، والعمؿ في إطار مبدأ المساواإ
أوضحيا أنو يمـز البشر بالتقميؿ ما أمكنيـ مف التدخؿ في العالـ غير البشري ما لـ يكف بقاء النوع  ،األخالقية

 .17ذاتوحد في  افالبشري موضع رى
أنو يمكف توسيع مفاىيـ مثؿ حقوؽ ؛ األخالقية عمى فكرة مطردة مفادىا النظرة ىذه تأسست ،وبشكؿ أعـ

عالـ المجاؿ  اتتخطي تطبيؽ المعايير البشرية الستيعاب تعقيد عبراإلنساف لتشمؿ الطبيعة غير البشرية، 
 الحيوي.
السياسية التي لقيت تجاوبا واىتماما  اتاألجند عديدأفرزت ىذه األفكار  ،عمى مستوى السياسة العالمية 
وتأثيراتو المدمرة عمى بيئة  النظاـ الصناعي ضدفي سمسمة االحتجاجات والمظاىرات  ترجمت، يفواسع
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جماعات الخضر  بالدور النشط الذي تقـو بوالرأي العاـ  وعيىذه االحتجاجات  اإلنساف، كما عمقت
"Green Groups التحالفات المناىضة  إنضاجنشاطاتيا الفريدة عبر الشبكات الدولية ومساعييا في " و

 لمعولمة.
 : االجتماعيةئوية يالب -2

ضيـ رفالمنافسة لدعاة البيئوية الراديكالية، ب تنويعاتمف أىـ ال ،تعد عائمة البيئوية االجتماعية
التي تؤدي في المقابؿ إلى ، 18الستقالؿ البيئة الطبيعيةالتشديد السائد في دوائر الخضر عمى السمة الفريدة 

نسانوية والمركزية البيئية، بيف المركزية اإل المتضاربة اتالثنائي معاناتو، وتقترح بدال مفو  اإلنسافاضطياد 
أف الوصوؿ إلى الحرية يتـ عندما  يعتقدلذي ا "يشموري بوك"ـ آراء الكاتب األمريكي يطرحا جديدا يستم

تكميؼ و  ،الطبيعة معالمصالح البشرية  ثقافي بالوعي البيئي، ما يعني مواءمةيرتبط التقدـ الفكري وال
الكائنات األخرى مف االرتقاء الطبيعي باقي  بمعب دور مدير العمميات الطبيعية في حدود تمكف اإلنساف

 .19والمختمؼ في المجاؿ الحيوي لممجتمع
كؿ أشكاؿ التفاوت االجتماعي وعدـ المساواة ومنع  إلغاءعمى  شدد البيئويوف االجتماعيوفكما ي 

 إفرازاتمع  يفةنطاؽ عالمي وينمو بأشكاؿ مخ اذ توجيا أصبح الذي ؿ مفرط،ة بشكيالطبيع موارداستغالؿ ال
دوائر  إلى توسيعوأفضت ، التنمية غير المتوازنة مفيوـمف  عمقتالعولمة وتطبيقات الميبرالية الجديدة التي 

قميميو دولي عمى نطاؽ عالمي و  ةدـ المساواعو  الفقر والجوع   .21ا 
، عف طريؽ حفز لممنظور البديؿ لمتنميةيـ اتد البيئويوف االجتماعيوف تصور األوضاع يستمىذه مف 
ف قضايا البيئة العالمية، أاالعتماد الدولي المتبادؿ بش إطارفي  سياسات بيئية سفيجابي في االنخراط اإل

المتحدة حوؿ مسائؿ التنمية والبيئة إحدى أىـ  األمـمجموعة المؤتمرات التي عقدت برعاية  تمثمقد و 
 افتماألرض ال تاتعتبر قمالمنظور السائد، و  محؿلمتنمية  ات المنظور البديؿسياس حالؿة إلياآلليات المؤسس
ية االجتماعية التي عقدت في والقمة العالمية حوؿ التنم، ـ1991جانيرو في جواف  ديو عقدتا في ري

تصورات  ثـ تبني التوجو الفعمي مف قبؿ المجتمع الدولي إلى مناقشة بمثابة 1995ياغف في مارس كوبن
 .21المنظور البديؿ حوؿ التنمية والبيئة

مؤتمر  إلى غايةلتنمية البيئة وا حوؿكما استمرت األمـ المتحدة في عقد سمسمة المؤتمرات  
ف حوؿ المناخ الذي يعتبر األضخـ مف نوعو لمجابية التغير المناخي والحد مف االحتباس غياكوبن

ف مجابية االحتباس الحراري يمكف مف أكاف أىميا االعتقاد ب ،والذي عقد بخمفيات اقتصادية ،الحراري
يأخذ بعيف  ،مع محاولة التفكير في نمط تنموي جديد ،االقتصاديةألزمة االمساعدة عمى إيجاد مخرج مف 
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مجموعة المفاىيـ الجديدة إلى باإلضافة  ،ار التكاليؼ البيئية واالجتماعية في مسار التنمية الشاممةاالعتب
 .  22كالعدالة المناخية واالقتصاد األخضر، والحقوؽ البيئية

 : البيئوية النسوية -3

 ،يو تنويعة جنينية غير مكتممة التطور ضمف تنويعات المنظور البيئ البيئويةسوية نتعتبر ال
مبدأ بي تربط أفكارىا تسوية الميتمة بالسياسة العالمية وقضايا المرأة والنمف العائمة الطيؼ وىي 

مقاربة جديدة في الى تطوير سوية البيئوية نال رومنظ سعىألجؿ ذلؾ  .المساواة بيف الجنسيف
 إخضاعلى إمف منطمؽ أف الييمنة عمى الطبيعة ناتجة عف نفس الدوافع المؤدية العالقات الدولية 

يا تحمؿ لطبيعة عمى أناوير صت ذلؾ مف خالؿو  ،ؿامف الرج أو جعميف في موقع أدنى ،النساء
خضاعا سمات أنثوية تتطمب قيادة وىيمنة " Coulard"رد كوالب وحس ،ذكوريةمف لدف الطبيعة ال وا 
وألسباب  -  بأف المرأة أف الفكرة القائمة وفيعتقد ،فييو البيئوييف نسفإف ىذا التصوير جعؿ بعض ال

تشكؿ المقاربة  اتالتي أسست لبداي الفكرة ىيو ، كائف أقرب إلى أساليب عالـ الطبيعة - بيولوجية
متطورا إطارا  ارفكلـ تشكؿ ىذه األ وعمى صعيد التنظير المعرفي ،النسوية حوؿ مسائؿ البيئة

ة ومسائميا في في النقاشات النظرية حوؿ البيئ متماسكا معرفيا وأنطولوجيا يكوف أقدر عمى التأثيرو 
سياـ النسوي بحد ذاتو في نظريات العالقات لى تواضع اإلإراجع  مرد ذلؾ. و دوليةحقؿ العالقات ال

 .الدولية
مفيـو  وليؼإلى إعادة ت ،النسويةفي أوساط البيئوية  المناقشات األكاديمية وقد أفضت

تواضع رغـ بحيث يشتمؿ أيضا عمى دوافع استغالؿ الطبيعة، واستطاعت  ،البطريركيةالسيطرة 
تشابكات فكرية وسياسية تربط بيف  إلى عدة االنتباهت لف ،األكاديمي ضمف حركة النساء حضورىا

ؼ الشؾ حياؿ المؤسسات والعمميات الجارية ضمف عالـ البيئوية. إذ تتخذ كمتاىما موقو  سويةنال
 .23مركزية الذكوريةالسياسة العالمية التقميدية المؤسسة عمى ال

 ئوية االشتراكية:البي -4
التي حاولت صير المعتقدات ، يئو واحدة مف تنويعات المنظور البياالشتراكية ية ئو البيتعد 

وؿ قضايا البيئة عبر جيود عدد سية حمقاربة مارك مف خالؿ تقديـ، منظورال ىذا االشتراكية ضمف
 ف ريطانيتاف البوالكاتبتا "رودلف باهرو"و "أندريه غروز" مف أمثاؿالمفكريف االشتراكييف  مف
السيكية كالذيف مالوا إلى تحميؿ المجتمع المعاصر عبر المقوالت ال "تيد لينتون" و "ريموند وليامز"

ية كر اإلسيامات الفمتفقوف عمى تواضع  يفويالبيئأف ىؤالء االشتراكييف  بيد ،لمخطاب الماركسي
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مسألة الوضع في توصيؼ  قصور الرؤية االشتراكيةوىذا يبيف ، االشتراكية حياؿ مسائؿ البيئة
 . العالمي ما بعد المجتمع الرأسمالي

البيئية العالمية في تركيز ي مع الحركة ىالتما يو البيئاستطاع المنظور االشتراكي  ،بالرغـ مف ذلؾ
الناتج مف  ،االستغالؿ الفظيع لمعالـ الطبيعيو  ،وعدـ المساواة في التنمية ،النقد حوؿ سمات التفاوت

 .ميبراليمركزية في المنظور الرأسمالي وال آلية
نياءالتفاوت  إزالةيوف عمى سمة التعاضد الداخمي بيف ىدفي يشدد االشتراكيوف البيئ  استغالؿ  وا 
 ،وتيـز عمى يد القوى التقدمية الرأسماليةحيف تياجـ  ؛التحقؽ اوىما ىدفاف ممكن ،لمطبيعة نسافاإل

مثؿ آلية العمؿ في  ،ـ المميزة لممجتمع المعاصرللمعاجاه اتضر خفع وعي الر في  كذلؾ ويساىماف
 ،بيئية أحزابعمى تفكير عدة  "وأندريه غروز "الرأسمالية المتقدمة، فعمى سبيؿ المثاؿ أثرت أفكار 

، ألفراد في العالـ ما بعد الصناعيالحاجة إلى تحرير وقت او  ،مف خالؿ دعوتو إلى إلغاء العمؿ
  .24بأشكاؿ راقيةليتمكنوا مف السعي إلى تنمية ذواتيـ والتعبير عنيا 

 يةو البيئبانعطافيـ نحو  ألنيـ، معسكر االشتراكييف أنفسيـ ذه األفكار حالة مف العداء ضمفخمقت ى
 ،فة إلى انتقادات العائمة الخضراءباإلضا ،عف كثير مف المرجعيات الماركسية واالشتراكية اتخمو 

عمى قدـ  اءوالخضر  اءمف حيث الظاىر يضعوف األىداؼ الحمر  ييفو البيئف االشتراكييف أوا برأالذيف 
المساواة، بينما يكرسوف إلى األبد المعتقد االشتراكي القائؿ بأف تحرير الطبيعة يقع في منزلة أدنى 

        . 25اإلنسافير مف تحر 

 ثالثا: نشأة المسائل البيئية عمى أجندة السياسة الدولية:

 تشخيصات أربع لمقضايا البيئية: ةد العالميابعاأل -1

ا متقدما عمى جدوؿ األعماؿ قعكانت القضايا البيئية تحتؿ مو ، فيالعشر بحموؿ نياية القرف 
مف المشكالت وعة واسعة مازداد الوعي بمخاطر مج ،الدولي، فمنذ أواخر ستينيات القرف الماضي

نطاؽ عمى  . فمعظـ بحار العالـ ومحيطاتيا تتعرض لمصيد الجائر، كما تتدىور التربة وتتآكؿ24البيئية
وانقراض عشرات  ،رةيـ تدمير المواطف الطبيعية مثؿ الغابات االستوائية المط، ويتالعالـواسع عبر 

عف دفف النفايات  يفباإلضافة إلى التموث المناخي البري والبحري الناجم ،مف الحيوانات والنباتات اآلالؼ
 .يرات المغمقة...الخالنووية والكيماوية والمعادف الثقيمة والمواد المشعة في البحار والصحاري، والبح

 ىذه لـ تعدو  ،البيئي عبر العالـرع لممحيط عف التدىور المتسا نشأتمية مشاكؿ عال ىذه كميا 
جعؿ ، عالميا اوسياسي اا إعالميزخم ت، إنما اكتسبفحسب ثنائية بيف الدوؿاالتفاقيات الة سيبحالمشكالت 
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كاديمية النقاشات األ حضورا الفتا في صمبمسجمة و  ،متخطية لمحدود الدوليةمنيا قضايا ذات أبعاد 
 ربعةلممشكالت البيئية مف خالؿ التشخيصات األالعالمية تتجمى األبعاد حيث  ،والسياسية الدولية

 :26التالية

ائيا حت قضية عالمية ودولية بفعؿ انطو إف البيئة أض د:المشكالت البيئية متخطية الحدو  -أ    
، فالمشكالت البيئية الناجمة عف التموث ىي عارؼ عمييالمحدود الوطنية المتعمى صفة العالمية المتخطية 

 ،، فعمى سبيؿ المثاؿ27طالقياإوطنية لمدوؿ بغض النظر عف مصدر انبعاثيا وأماكف خطية لمحدود المت
لـ الكربوف المساىمة في ارتفاع درجة حرارة األرض مختمؼ مناطؽ العا نبعاثات غاز ثاني أكسيدا تطاؿ

بالنسبة  واألمر كذلؾ بنسبة عالية،بغض النظر عف مصدرىا الذي قد يكوف مف دوؿ الشماؿ الصناعي 
مشاكؿ بيئية عمى صمة بعمميات االستغالؿ  ينتج عنوما وارد الطبيعية المشتركة لالستغالؿ الدولي لمم

 ،ار والفضاء الخارجيمف قبؿ أعضاء المجتمع الدولي كالمحيطات والممرات المائية والبح مفرط لمثرواتال
 اإلنسانيةالمتحدة حوؿ البيئة  األمـعقد مؤتمر برعاية  لىإـ تقدمت السويد باقتراح يدعوا 1968ففي عاـ 

. األمر الذي والناتج عف الصناعة األوروبيةخطورة المطر الحامضي العابر لمحدود  إزاءوذلؾ بدافع قمقيا 
 .28ـ1971سنة  فاإلنساحوؿ بيئة  لى عقد مؤتمر ستوكيولـأدى إ

  :نشاط الفواعل غير الدولتية -ب

شبكات المناصرة لمبيئة مف أىـ الفواعؿ النشطة عمى مستوى السياسة العالمية، وذات سجؿ التعتبر 
 ،والتدابير عمى مستوى حماية البيئة اإلجراءاتالعديد مف  إقرارحافؿ بالنشاطات التي كانت سببا في 

كما ، 29المخاطر الناجمة عنيابالمشكالت البيئية و ىامة عمى صمة وثيقة قضايا  إلى األنظارولفت 
صياغة العالقات الدولية في  إعادة إطارالسموؾ، المصالح، والقيـ في العديد مف قواعد  إيجادساىمت في 

 الغابات حوؿ حقوؽ سكافػ أنصار البيئة  أقاميابعدىا البيئي، فعمى سبيؿ المثاؿ تقدـ لنا الحممة التي 
لشبكات ومنظمات مناصرة البيئة الحضور النشط مثاال جيدا عمى  ػ اآلمنة األراضيالتقميدييف باستغالؿ 

 .30في السياسات البيئية العالمية

ليز و  Michael M.Bassil" سيؿميشاؿ با"حسب  فإف الدور  Élisabeth corel باث كوراؿاا 
ة العالمية يتجمى مف القضايا البيئية في السياسعمى مستوى  لذي لعبتو المنظمات غير الحكوميةالسياسي ا

 :31ر التاليةخالؿ العناص
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 .ة ومشكالتيائدة الوعي العاـ بمسائؿ البياالجتياد في زيا -1
عمى مواءمة  - عف طريؽ تشكيؿ لوبيات الضغط -رار السياسي قجبار صناع الإ -1

 .اخمية والخارجية مع قضايا البيئةالسياستيف الد مخرجات
ضد التطبيقات فواعؿ المجتمع المدني العالمي مختمؼ  مع نضاؿالجيود تنسيؽ  -3

 السياسية المشوىة لمبيئة. 
 ،والمساعدة في تنفيذ وصياغة االتفاقيات الدولية حوؿ البيئة المشاركة في المفاوضات -4

القمـ التي تعقد حوؿ مسائؿ ومشكالت المشاركة الواسعة في المؤتمرات و مف خالؿ 
 البيئة.

وز دور المنظمات غير الحكومية األولى لبر المحطة  اإلنسافيولـ حوؿ بيئة ستوكيعتبر مؤتمر 
ؤتمر ستوكيولـ الحكومي، بدعوة مف ياسة العالمية، حيث توج نشاطو بعقد مؤتمر مواز لمعمى مسرح الس

 . 32المتوفرة لدى ىذه المنظمات والمداخالتجؿ الحصوؿ عمى المعمومات أالمتحدة مف  األمـ

 الكبير عمى ىاعددمتعذرا بسب  األمرعدد ىذه المنظمات يصبح  ءاولة استقصاحموعمى صعيد 
 Green Peace األخضروالعالمية. فعمى سبيؿ المثاؿ تعتبر منظمة السالـ  واإلقميميةالمستويات المحمية 

منيجيات جديدة مثؿ التفاوض المنظـ  إضافةىذه الشبكات لقدرتيا عمى  أىـمف  FOE األرض وأصدقاء
 وتشكيؿ لوبيات الضغط. اإلعالميةلتعبئة وا

 إطاردورا مفتاحيا ومركزيا في عممية صناعة السياسة في الحكومية تمعب المنظمات غير  ماك
وييف المحمي والدولي بشكؿ تالمس عمى Global environnemental gouvernanceمة البيئية العالمية وكالح
بوضع المعايير والتدابير وترجمتيا ومراقبة نية الوطرئيسي عمى الحكومات ؿ منيا فاعؿ ضغط عيح
يير السالمة البيئية حسب منظور التنمية اقتصادية والصناعية ومدى مطابقتيا لمعنشطة االاأل

 .33المستدامة

عادةالبيئي  األمن -ج   :األمنتعريف مفهوم  وا 

الحالي  اإلطارتعديؿ  إلىبرزت الحاجة عمى مستوى الدراسات النظرية بعد نياية الحرب الباردة 
الجديدة مثؿ التدىور البيئي  األخطار بإدراج، 34يذا المفيـوعالمي في سياؽ التحوالت الجديدة لال لألمف

تغير المناخ  إذ عد البيئي األمفكبر عمى أينصب التركيز بدرجة  أف. مع ضرورة والفقر وعدـ المساواة
لممشكالت البيئية عف تحوؿ وتكشؼ المعالجة الدولية . لألمفمف أىـ التيديدات الرئيسية والتدىور البيئي 
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لة التيديدات الناتجة عف العوامؿ البيئية المختمفة، بحيث لـ أسضوع السياسة العالمية المتعمقة بمفي مو 
 . 35ية الدنياسالعالمية ذلؾ الفصؿ بيف مسائؿ السياسة العميا ومسائؿ السيا الدبموماسيةيعد عمى مستوى 

في المعنى المتغير  فأكثر أكثرالسياسة السابقيف يتجمى  الحدود الفاصمة بيف مجالي ف تآكؿإ
، الذي يستوجب National Securityالقومي  األمف بأنوتقميديا  األمفتأويؿ ، لقد جرى األمفلمفيوـ 
تـ تجاوزه،  األمرعسكرية وتحالفات في وجو تيديدات مسمحة خارجية محتممة، ولكف ىذا  دفاعات إقامة

التيديدات المحتممة لألمف المتصؿ بطبيعة ونوع عميو تغيير عمى مستوى المفيـو الحقيقي  أطر بعد أف 
في حقؿ العالقات الدولية،  الكالسيكية اتالنظريمختمؼ الذي تطرحو  لألمفالمتجاوزة لممضاميف التقميدية 

 إعادة إطارر متغيرات جديدة في ظيو  إلى أدتخطاب الحرب الباردة التي عقاب نياية أفي خاصة 
اإلنساف، في كتابو  Barry Buzan "وزافب يبار "فحسب  Redéfinition of Security األمفتعريؼ مفيوـ 
 بأبعادهالجماعي  األمفمفيوـ  إلىالدولي  األمف. انتقؿ peoples,  states and fear"36الدوؿ والخوؼ"

الناجمة عف التدىور  األخطارتمثؿ ، حيث االجتماعية والبيئيةالقتصادية، الخمسة: العسكرية، السياسية، ا
 .الجماعي لألمفالتيديدات الحقيقية  أىـالبيئي 

تجاوز المنظور الواقعي في تعريؼ  إلىعمى مستوى حقؿ العالقات الدولية  بوزافجيود قادت لقد 
نوردىا كما  مفالبيئة واألمختمفة حوؿ العالقة بيف نظر وفي ىذا السياؽ بمورت أربعة وجيات  األمف
 :37يمي

   تقميدية والتي يييمف عمييا المنظور االجتماعي لمواقعييف  بأنياوتوصؼ  :األولىوجهة النظر
الذي يعني النزاعات بيف الدوؿ  لألمف" المرتبطة بالدولة المركزية  عمى فكرة "سياسات الندرةتتأسس 

 المتجددة في الطبيعة.جؿ الحصوؿ عمى الموارد المتجددة وغير أمف 
   مبعث أف" وتركز عمى جيسيكا ماتيوس"و  "ليستر براون قدميا كؿ مف " :وجهة النظر الثانية 

لمحدود  العابرة الصناعية والغازيةالمموثات باألساس مف القمؽ مف التيديدات البيئية العالمية نابع 
 الوطنية لمدوؿ.

   نةاألمنتركز عمى مفيوـ و مدرسة كوبنياجف يا متمث :وجهة النظر الثالثة Securitization 
مف بقضايا األ األمف، عف طريؽ ربط مصطمح األمفتعريؼ لالتقميدي  لإلطارالمتخطي 

 .38العالقة بيف البيئة والطبيعة إلىالنظر  إطاربوزاف ووايمد في يكولوجي حسب كؿ مف األ
   هارلوك : تـ بمورتيا مف خالؿ المنظور االيكولوجي الذي قدمو كؿ مف وجهة النظر البديمة

"، اإلنسانيةالمنظور البيئي في الشؤوف  "ػب ا الموسوـمفي العالقات الدولية في عممي مارغريتو
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 األخرىوالمجموعات  األرضبيف  اتبادلي اف السياسات الدولية تنتج نظامإوحسب ىذا المنظور ف
لتقدـ اؿ علمطبيعة بف طفر مف سياسات االستغالؿ الأعف طريؽ االعتماد المتبادؿ بينيما، و 

تغيير في االتجاىات الوالطبيعة. وعميو يتوجب  اإلنسافتدمير متبادؿ بيف  إلىالتكنولوجي ستفضي 
    . اإلنسانيالفضاء البيئي  ذنقاإجؿ أوالمعتقدات واالىتمامات مف 

 : البيئيةدـ الحوكمة        

تمؾ األعراؼ والتقاليد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية اصطالح الحوكمة البيئية إلى  يشير
عمى والتشريعات والممارسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية اليادفة لمعالجة القضايا البيئية 

 إدارة الييئات المعنية بيذه المسائؿ. ، كما تعنى توظيؼ أساليب الحكـ الراشد وآلياتو فيمستوى عالمي

، بيف ثالث يعرفو صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي عمى أنو تفاعؿ متعدد المستويات المحمية والوطنية والدولية
ذات  عامة  ، وذلؾ لغرض صياغة سياساتوىي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنيجيات فاعمة 

                 مية المستدامة. ، وتحقيؽ التالصمة بحماية البيئة

 جندةإعتالء األ االهتمام الدولي بالبيئة: -2

في القرف التاسع عشر في سياؽ  عماؿ العالقات الدوليةأعمى جدوؿ ألوؿ مرة  البيئيةبرزت القضايا  
عداد ترتيبات لتسييؿ االستخدامات االقتصادية  ،االتفاقيات الدولية الخاصة بإدارة الموارد المشتركة وا 

والتي أنجزت فيما  ،ـ1949في سنة منظمة المالحة البحرية  إنشاء نياع مرات البحرية التي تمخضملم
سنة تموث البحار بالنفط وىي معاىدة منع  ،معاىدة بالغة األىمية حوؿ التموث البحري ؿأو  بعد

 .39ـ1954

سمسمة مف بثـ تبعت  ،ـ1889بالحياة النباتية وقعت سنة كانت أوؿ معاىدة دولية معنية  ،قبؿ ذلؾ 
في عشرينيات وخمسينيات القرف العشريف، ثـ توسعت االتفاقيات العالمية واإلقميمية بشأف الحياة النباتية 

دة لمزراعة عاـ ؿ الغطاء الحيواني الذي توج بتوقيع أوؿ اتفاقية ىي معاىدة حماية الطيور المفيشملت
المبرمة بيف  يوانات الفقمةح، مثؿ معاىدة حماية أخرىعقد معاىدات  أماــ، التي فتحت الباب 1991

 .ـ1946ـ، والمعاىدة الدولية لصيد الحيتاف التي وضعت سنة 1911ا عاـ الواليات المتحدة وروسي

يف التي شيدت تنامي الوعي العشر ات القرف يستينمع  إاللكف لـ تبرز المسائؿ البيئوية بشكؿ أساسي  
، حتى عمى المستوى األكاديمي إذ يعتبر رورة الحفاظ عمى البيئة الطبيعيةالدولي بمسائؿ التموث وض
مثير أوؿ مؤلؼ  Rachel carson "يؿ كارسوفشراػ "ل" Silent Springكتاب "الربيع الصامت" "
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نتشار الواسع لممبيدات المموثة لمجو، كما كاف لوقوع بعض الكوارث المموثة االلمشاعر القمؽ الشديد حياؿ 
ـ، دوي بعيد المدى بشأف إثارة 1947حادث تسرب النفط مف الناقمة "توري كاينور" عاـ  مثؿلمبحار 

وى الدولي أفضى إلى بروز مناقشات واسعة رسمية وغير رسمية تى المسممسائؿ البيئة بشكؿ جدي ع
ضع قانوف جديد لمبحار ييدؼ إلى إدارة وحماية الممرات المائية والموارد المشتركة في حوؿ ضرورة و 
 .40يةمالمحيطات العالو قيعاف البحار 

 ليو مؤتمر ستوكهولم وتنامي الوعي األخضر الد  - أ

لدولي ا نقطة انعطاؼ حقيقية في مسار تطور االىتماـ ،اإلنسافيعتبر مؤتمر األمـ المتحد حوؿ بيئة  
استجابة ليذه الزيادة المتسارعة في االىتماـ الدولي بالبيئة،  ،تنظيـ ىذا المؤتمرتـ بمسائؿ البيئة، حيث 

فاعمية وتنسيقا لمجابية مشكالت  أكثرستراتيجيات ادولي لتطوير  إطارقواعد  إرساءمنو  ،وكاف اليدؼ
  .ث العالميو التم

شكمت منطمقا لمنقاش حوؿ  أرضية ةفي بمور بعيد ثر أالمؤتمر ىذا  أعماؿنقاشات في لفيض ال كافلقد 
 ،أىمياكاف  ،تمرؤ عمى مدى السنوات العشريف التي أعقبت أشغاؿ ىذا الم ،ةيالسياسة البيئية العالم
مف خالؿ تقرير بعض المبادئ  ،المؤسساتي والقانوني لمسياسات البيئية الدولية اإلطارالحديث عف ميالد 

 .41وف البيئي المستقبمياالتع طارإعمييا في  التي تـ التوافؽ

التعاوف في حماية وتحسيف البيئة الطبيعية مف  إلىالدوؿ  اتدعو  ءامبد 16عف المؤتمر تمخضوقد 
 199كما قدمت  ،ليكوف اليوـ العالمي لمبيئة مف كؿ عاـ جواف 1وقد تـ اختيار يوـ  ،خالؿ منع التموث

تـ سنوات، و  19غراض التجارية لمدة ألبما في ذلؾ وقؼ صيد الحيتاف ل ،ليتوصيات محددة لمعمؿ الدو 
 .المتحدة لمبيئة األمـمج ابرن إنشاءفي الوقت نفسو 

، تمثمت في ول مجابيات سياسية بيف الدوؿ المشاركة بالرغـ مف مقاطعة الكتمة السوفياتية شيدكما  
طراؼ في عمميات التموث البيئي مسؤولية األاؿ والجنوب حوؿ تحديد ساـ الحاصؿ بيف دوؿ الشمقاالن

 . 42وعالقة ذلؾ بمسائؿ التنمية

مثؿ  ،أخرى ةحدوث كوارث عالمي أعقابىتماـ بالمسائؿ البيئية في الا استمرتمر ستوكيولـ ؤ بعد م
ـ 1986نوبيؿ في سنة تشير ف الفاعؿ السوفياتي م أوروبااالنبعاث المشع القاتؿ الذي انتشر حوؿ 

االكتشاؼ المثير لثقب األوزوف في القطب  أو، ـ1986كسوف فالديز سنة أوالتسرب النفطي مف الناقمة 
فؽ ذلؾ تسارع الجيود العممية لفيـ آليات التغير المناخي العالمي، االجنوبي في منتصؼ الثمانينات ور 

 .لمواجيتو محاولة تطوير استجابات سياسية دوليةو 
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 Our" ـ نشرت المجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية تقريرا بعنواف "مستقبمنا المشترؾ"1987 في عاـ

common future"43  مناسبة لوقؼ تدىور  إجراءاتدعوة سريعة إلى اتخاذ و تضمف تحذيرا مؤثرا
 ؿنقطة تحو كيولـ والتي تعتبر و مؤتمر ست أعقبتالمحيط البيئي العالمي، وعمى صعيد االتفاقيات التي 

ـ المتعمؽ 1987ـ وبروتوكوؿ مونتلاير لسنة 1985ة األوزوف سننجد أبرزىا اتفاقية فيينا لحماية طبقة 
ػ بـ قررت األمـ المتحدة عقد قمة األرض 1989وفي شير ديسمبر مف عاـ  ،بترميـ طبقة األوزوف

مخض تالذي  ،ستوكيولـر عاما عمى مؤتم 19ـ بمناسبة مرور 1991في عاـ ريودي جانيرو البرازيمية 
 .مةامج األمـ المتحدة لمتنمية المستدبرنا وعن

 الدبموماسية الخضراء: وميالد مؤتمر ريو  - ب

سبب طفو مسألة ب ،بمغ القمؽ الدولي حوؿ مسائؿ البيئة ذروتو مع نياية ثمانينيات القرف العشريف 
فعمى أساس التقرير الذي أعدتو  ،المثيرة لمجدؿ عمى سطح ديناميات السياسة الدولية الحراري االحتباس

دولة شاركت في المؤتمر  137اتفؽ ممثمو  ،441999 سنةة المعنية بالتغير المناخي يالحكوم اتييئال
 العالمي رارحتاالتناوؿ مشكمة ت ممحة دولية ةعمى ضرورة استحداث معاىد ،الدولي حوؿ المناخ بجنيؼ

Global warming البيئة في إطار التحضير لعقد مؤتمر ريو حوؿ. 

حيث  ،كما برز في األوساط الدولية دعـ واسع النطاؽ لممعاىدات المتصمة بالبيئة والمناخ العالمي 
عدد كبير مف الدوؿ حوؿ مضاميف ىذه نشبت بيف بالرغـ مف الخالفات الحادة التي توجت ىذه المساعي 
ر االجتماعات بأك  بيف الذي يعتبر واحدا مف 1991 جانيرو سنة ديتمر ريو ؤ االتفاقيات إلى عقد م

شخص بينيـ وفود حكومية  45999ما يقرب مف و دولة  159حيث حضرتو  ،مستوى القمة ىالدولية عم
عالـ 19999وما يزيد عف  ،رئيس دولة 135وأكثر مف   ةمنظم 1599وممثموف عف  ،رجؿ صحافة وا 

 فمقر ل، وجدوؿ األعماؿ مت الموافقة عمى إعالف ريوت فيو، و غير حكومية، وحظي بتغطية غير مسبوقة
 أمبد 17و تـ اإلعالف أيضا عف  ،وع الحيويتنير المناخي والوجرى التوقيع عمى معاىدتي التغ 11 الػ

 .45لتوجيو العمؿ المتعمؽ بالبيئة والتنمية اعام

 common but " باينةكد عمى المسؤوليات المشتركة والمتؤ ي ،فالمبدأ السابع عمى سبيؿ المثاؿ 
differentiated responsibility  " مى حد سواء في مجاؿ حماية تتحمميا الدوؿ النامية والمتقدمة عالتي

 the Precautionary ة احترازية "بضرورة اعتماد مقار فقد تبنى  ،عشر أما المبدأ الخامس ،البيئة
Approach "،  في األوساط العممية الميتمة بمشكالت التغير الاليقيف العممي السائدة في مواجية حالة

واسع  التدىور البيئيمحد مف ل عممية إجراءاتال يمكف أف تكوف ذريعة لتأجيؿ اتخاذ المناخي بحث 
تنامي الخالفات الدولية حوؿ تطبيؽ االتفاقيات بذرائع ستمرار اإلى  ،في ىذا السياؽ اإلشارةجدر تو . 46النطاؽ
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فقد  ،وعمى مستوى دوؿ الشماؿ في حد ذاتيا، وبالرغـ مف ذلؾ ،دوؿ الشماؿ والجنوب بيفسياسية وتنموية 
وميالد  إرساء، وساىـ في استطاع مؤتمر ريو تخطي مجموعة واسعة مف الخالفات الثنائية والمتعددة

البيئة  ومرفؽ ،التنمية القابمة لالستمراراالتفاقيات عمى غرار لجنة ىذه يتمة بتنفيذ مجموعة مف المؤسسات الم
منتدى عاـ  بمثابة، كما كانت اإلطارالعالمية، التي لعبت دورا ىاما في تحفيز عمميات دولية ووطنية في ىذا 

يئات الي وأماناتمات غير الحكومية وممثمي الحكو  ويتيح لممنظمات ،تستعرض فيو البرامج والخططيمكف أف 
 ة.عماؿ حياؿ مسائؿ البيئة الدولياأل تطوير جداوؿالوطنية والمنظمات الدولية 

، عمى اعتبار أف بيانو الختامي لـ مؤتمر ريو أعماؿالقصور والخالؼ التي شابت  أوجووعمى الرغـ مف  
، التي شيدت التغيير المناخيتفاقية إعمى النحو الذي جرى حوؿ  ،خرج إال بمجموعة مبادئ غير ممزمةي

أصبح  نوأال إ، الكبرى منبعثة إلى الجو بيف الدوؿ الصناعيةة الئف الحد مف الغازات الدفيأبشر الخالفات تفج
 ،الدولية في مبادرات واجتماعات الحقة حوؿ المسائؿ البيئية عمييا األطراؼ تالمرجعية التي استندبمثابة 

 .ـ1999قمة األرض بجوىانسبورغ عاـ ـ و 1997سنة مثؿ بروتوكوؿ كيوتو بالياباف 

مـ المتحدة مؤتمر جوىانسبورغ حوؿ التنمية ، عقدت األريودي جانيروعد مرور عشر سنوات عف مؤتمر ب
وىي قضايا سياسية  ةربعأة التنمية المتواصمة وقد تمت مناقشة استجابة العالـ لفكر  ةالمستدامة ليراجع حصيم

دارة الجيدة لمموارد الطبيعية  ، واإلالفقر واستئصاؿنتاج واالستيالؾ المستدامة مف اإلنماط غير استبعاد األ
 كثر استجابة  لمتطمبات التنمية المستدامة.أوالحاجة لجعؿ العولمة  

 

 خاتمة:

في كؿ السياسات التنموية، بؿ  ثابتافرضت النزعة البيئوية نفسيا عمى أجندات كؿ الحكومات وأصبحت ركنا 
، وذلؾ بفضؿ نشاط منظمات جية لموحدات الدولية والمجتمع الدولي ككؿيوتعدت ذلؾ إلى الرىانات االسترات

عقيدة ترافؽ كؿ التفاعالت تصبح ، وىذا ما جعؿ ىذه النزعة المجتمع المدني عمى الصعيديف المحمي والدولي
 .ضمف العالقات الدولية

يديولوجيات معتنقي األفكار البيئوية الخضراء ساىـ بصورة كبيرة في إثراءإف تعدد   المشارب الفكرية وا 
نقاشاتيـ، وعزز انتشارىـ الجغرافي في الشرؽ والغرب مف جية، ومف جية ثانية أثرى ىذه النزعة بطيؼ مف 

تيارات العممية في عمـ فة السالتجارب واالجتيادات التي دعمت مسعى تحولو إلى منظور قائـ بذاتو ضمف فم
 .السياسة
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أكثر إلحاحا عمى صانع القرار محميا ودوليا مف خالؿ األخطار  مع مرور الوقت أصبحت القضايا البيئية لقد
التي تحمميا التغييرات المناخية لمكرة األرضية، وىذا ما جعؿ عممية ارتقائيا إلى أجندة صانع السياسات أمر 

بيا بعد مف جية وبفعؿ اتساع رقعة الميتميف  ،ىذه القضايالذي تفرضو ط السيكولوجي اغىيف بفعؿ الض
 في المسعى مف جية أخرى.انخراط مختمؼ فواعؿ الساحة الدولية 
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