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  الموضوع                                                                                    الصفحة

 ................................تشكر................................................................

 ................................إىداء................................................................

 I ..................................................................................المحتوياتفيرس 

 XV .............................................البيانية، الرسومات األشكاؿ، الجداوؿ، الخرائط والصور فيرس

 ش -...أ......................................................................................مقدمة

 10..............................الباب األوؿ: نحو بنية نظرية لألمننة مرتبطة بكياف الحوكمة العالمية

 30..........................................لفصؿ األوؿ: اإلطار المفاىيمي والنظري لألمننة والحوكمةا

 30.................نحو بروز نظرية "األمننة" -ابستيمولوجي لألمف -المبحث األوؿ: مدخؿ ايتمولوجي

  06.........................................االبستمولوجية لؤلمف-المنطمقات االيتمولوجية المطمب األوؿ:

 06................................المنطمقات االيتمولوجية لمصطمح األمف................. الفرع األوؿ:

 10...........المنطمقات االبستمولوجية لمصطمح األمف.................................... الفرع الثاني:

 17.............................إطار جديد لمتحميؿ-األمننة مف منظور مدرسة كوبنياجف المطمب الثاني:

 18...............................................الموضوع المرجعي والتيديد الوجودي.... الفرع األوؿ:

ْف والجميور................ الفرع الثاني:  19...............................................الفاعؿ الُمَؤمِّ

 21..........................................فعؿ الخطاب ومأسسة عممية األمننة......... الفرع الثالث:

 24................................البل أمننة/نزع الطابع األمني........................... الفرع الرابع:

والمدارس أساسي في الدراسات األمنية عمى المنظورات  تحميؿ إطارنظرية األمننة كمآخذ  :ثالثالمطمب ال
 27..........................................................الدولية.............. في العبلقات السائدة



 
II 

 28..........مآخذ نظرية األمننة عمى منظورات العبلقات الدولية الوضعية وما بعد الوضعية الفرع األوؿ:

 29..................مآخذ نظرية األمننة عمى المدارس الجديدة في النظرية األمنية......... الفرع الثاني:

 29...........................................................أوال: مدرسة باريس ونظرتيا لؤلمف.......

 30......................................................ثانيا: مدرسة ويمز ونظرتيا لؤلمف.............

ة حوؿ الدولة التقميدية إلى تبني ز  ك  ر  م  الم  السياسة المبحث الثاني: فكرة الحوكمة العالمية: تجاوز فكرة 
 04............................................الحكومييف في العالقات العابرة لمدوؿفكرة الفاعميف غير 

 35................................................................تأثيؿ مفيوـ الحوكمة المطمب األوؿ:

  44..............................تجاوز فكرة مفيوـ السياسة التقميدية الممركزة عمى الدولة المطمب الثاني:

تحت وما بيف دوالتي إلى الحوكمة  مف الحوكمة الوطنية والدولية/التوجو ما المطمب الثالث:
                                                                                                                                                      51........................دوالتي..............................................فوؽ  العالمية/التوجو ما

 56....................................ة لدراسة الحوكمة العالميةسَ سِّ ؤَ األسانيد النظرية المُ  المطمب الرابع:

 56.................عالمية"........ النموذج األوؿ "نموذج التنسيؽ السمطوي عف طريؽ دولة الفرع األوؿ:

 57..................النموذج الثاني "نموذج الحوكمة بدوف حكومة عالمية"................. الفرع الثاني:

 58...................النموذج الثالث "نموذج الحوكمة تحت مظمة الييمنة"................. الفرع الثالث:

 60.................................................تيبولوجيا فواعؿ الحوكمة العالمية المطمب الخامس:

السياسات نحو ضيؽ نطاؽ النفوذ في صنع -الرسميةالفواعؿ الدوالتية/أو  الفرع األوؿ:
 60...............الدولية..............................................................................

نحو ظيور السياسة العالمية وبروز مأسسة الحوكمة -غير الرسمية أوالفواعؿ غير الدوالتية/ الفرع الثاني:
 61..............................................................................العالمية..............

 26.................أوال: المنظمات الدولية الحكومية...................................................



 
III 

 26.....................ثانيا: المنظمات الدولية غير الحكومية.........................................

 24...........................ثالثا: الشركات المتعددة الجنسية.........................................

 24......................رابعا: الجماعات البلشرعية/أو اإلجرامية.......................................

 20.............................................خامسا: المجموعات االبستمولوجية ومراكز البحث......

 22........................................سادسا: المجتمع المدني والحركات االجتماعية...............

 26..........سابعا: وسائؿ اإلعبلـ....................................................................

  26..........ة لظيور األمننة في ظؿ الحوكمة العالميةر  س  ف  تركيب نقاشات نظرية م   نحوالمبحث الثالث: 

/األمننة ات األمنية في ظؿ الحوكمة العالميةي  كِ رَ نمط التصور البنائي لمحَ -المقاربة البنائية المطمب األوؿ:
 69..............................ة........................................................ي  انِ اتَ ذَ الت   اجُ تَ نِ 

 69...................ديناميكية األمف كبناء اجتماعي..................................... الفرع األوؿ:

 70.......................ديناميكية األمف كيدؼ فوؽ قومي............................... الفرع الثاني:

نحو تفسير شبكي لمحوكمة العالمية ذات أمننات -مدخؿ الشبكية المطمب الثاني:
  73.....................................................................................ىجينة/متنافسة

األفعاؿ الخطابية لدمقرطة الحوكمة العالمية والبحث عف -المقاربة الديمقراطية التداولية المطمب الثالث:
 81..........................................................................................أمننة كمية

نحو بروز الممارسة الخطابية األمنية عمييا  الفصؿ الثاني: قضايا السياسة العامة البيئية والصحية:
 64...........................................................................في ظؿ الحوكمة العالمية

 62....................................................المبحث األوؿ: جنيالوجيا مفيوـ البيئة والصحة

  87..................................................................تعريؼ البيئة ضبط المطمب األوؿ:
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 87..........................تعاريؼ تخص البيئة ضمف تطوراتيا المعرفية........ -مفاىيـ الفرع األوؿ:

 91.......................التقاطعات االيتمولوجية لمصطمح البيئة......................... الفرع الثاني:

 91.........أوال: مفيوـ النظاـ البيئي..........................................................        

 91...................................ثانيا: مفيوـ األمف البيئي................................        

 92..............ثالثا: نظاـ اإلدارة البيئة......................................................        

 92........رابعا: العدالة البيئية................................................................        

 94...............................................................تعريؼ الصحة ضبط الثاني:المطمب 

 94......................تعاريؼ تخص الصحة ضمف تطوراتيا المعرفية...........-مفاىيـ الفرع األوؿ:

 98..........................التقاطعات االيتمولوجية لمصطمح الصحة..................... الفرع الثاني:

 98............أوال: مفيوـ النظاـ الصحي....................................................          

 99...........ثانيا: مفيوـ الرعاية الصحية...................................................          

 100.............................................ثالثا: مفيوـ الخدمة الصحية................          

ا بالسياسة العامة العالمية كجانب أدائي مالعبلقة بيف البيئة والصحة وربطي نحو تبياف المطمب الثالث:
 101..................................................................................لمحوكمة العالمية

 101........العبلقة بيف"البيئة والصحة"، والسياسة.......................................... الفرع األوؿ:

    104........مة العالمية...العالمية كجانب أدائي لمحوك بالسياسة العامة"الصحة والبيئة"  ربط الفرع الثاني:
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األمنية األمف كممارسة خطابية ودوره في مراجعة عممية رسـ السياسات العامة المبحث الثاني: 
  632.........................................................................ة"البيئة والصحالعالمية لػ"

التضميف التنويعي لػ -عالميا المحوكـضمف إطار التحميؿ التوسعي لؤلمف البيئة والصحة  األوؿ:المطمب 
 108...................................................................""القطاعات/ المستويات/ الفواعؿ

 الخطاب بيف قطاعات السياسة العامةى في نَ بْ : العبلقة التي تُ مف التسييس إلى األمننة المطمب الثاني:
 118..............................................والموضوع المرجعي"الحوكمة العالمية" "البيئة والصحة"

األفعاؿ الخطابية المرتبطة بالفواعؿ األمنية لمحوكمة العالمية -مف الخطاب إلى الممارسة المطمب الثالث:
 123..............................................حية كتيديدات أمنية وجوديةبشأف القضايا البيئية والص

المبحث الثالث: فحص ألبرز القضايا البيئية والصحية العالمية المستوجبة لألمننة والضبط 
  662.........................................................................................التشاركي

الضبط التشاركي البيئي والصحي: نحو حضور الشرعية المعيارية والمساىمة في مأسسة  المطمب األوؿ:
 127..........................................................................آمنة..... لحوكمة عالمية

 127...........................................تعريؼ الضبط التشاركي البيئي والصحي... الفرع األوؿ:

 131................آمنة... حضور الشرعية المعيارية والمساىمة في مأسسة لحوكمة عالمية الفرع الثاني:

ة لؤلمننة والضبط بَ جِ وْ تَ سْ ىـ القضايا البيئية العالمية باعتبارىا تحديات مُ فحص أل المطمب الثاني:
 134.........................................................................................التشاركي

 134...............تموث الغبلؼ الجوي................................................... الفرع األوؿ:

 135.............األمطار الحمضية واالحتباس الحراري.................................... الفرع الثاني:

 137........................................استنفاذ األوزوف وظاىرة التغيرات المناخية..... الفرع الثالث:

 



 
VI 

مستوجبة لؤلمننة والضبط ىـ القضايا الصحية العالمية باعتبارىا تحديات فحص أل المطمب الثالث:
 140.........................................................................................التشاركي

 140....................مرض األنفمونزا................................................... الفرع األوؿ:

 142................وباء االيبوال.......................................................... الفرع الثاني:

 145.....................ظاىرة االيدز.................................................... الفرع الثالث:

البيئة والصحة: نحو تبني نماذج لفيـ الباب الثاني: الحوكمة العالمية كموضوع مرجعي ألمننة حالتي 
 417.................................................................................الترابط العممياتي

"بيئية وصحية"  دراسة تحميمية لبعض قضايا-وااليدزالتغيرات المناخية  ظاىرتيأمننة  الفصؿ األوؿ:
 649..........................................................................تطورية لمحوكمة العالمية

 606..............عالميةأمنية نحو تبني ظاىرة التغيرات المناخية كقضية  -أمننة البيئة المبحث األوؿ:

التغيرات المناخية لمحوكمة العالمية كفاعؿ أمني لمواجية ظاىرة -الدوؿ-الفواعؿ الرسمية المطمب األوؿ:
 154.............................................................................كتيديد وجودي عالمي

 154...................التغيرات المناخية............... ظاىرة حوؿ مدوؿل لخطابيةاألفعاؿ ا الفرع األوؿ:

 161..............................التغيرات المناخية ظاىرةلمواجية  مدوؿلاألمنية  التحركات الفرع الثاني:

لمحوكمة العالمية لمواجية ظاىرة التغيرات المناخية كتيديد  ة غير الرسميةنَ نِ مْ ؤَ الفواعؿ المُ  المطمب الثاني:
 166....................................................................................وجودي عالمي
 167.............ظاىرة التغيرات المناخيةالرسمية حولغير  ةنَ نِ مْ ؤَ مُ األفعاؿ الخطابية لمفواعؿ ال الفرع األوؿ:

 167..........................-ىيئة األمـ المتحدة أنموذجا-أوال: المنظمات الدولية الحكومية            

وأمانات االتفاقيات البيئية الدولية )الفواعؿ عمى مستوى أمانات البرامج البيئية  (1
 168.............................المؤمننة(....................................................

 



 
VII 

 171.........عمى مستوى الوكاالت المتخصصة التابعة لييئة األمـ المتحدة )الفواعؿ الوظيفية(... (2

 172......................المعنية بتغير المناخ......................الييئة الحكومية الدولية  - أ

 173....................................................الوكالة الدولية لمطاقة الذرية......  - ب

 174.........ظاىرة التغيرات المناخية... حوؿممجموعات االبستمولوجية ثانيا: األفعاؿ الخطابية ل         

ة واإلجراءات االستثنائية المتخذة لمواجية ظاىرة التغيرات نَ نِ مْ ؤَ التحركات األمنية لمفواعؿ المُ  الفرع الثاني:
المناخية)شرعنة مخرجات السياسة العامة األمنية العالمية تجاه قضايا المجتمع العالمي 

 179...........................................................................................البيئية(

 179......................................أوال: التحركات األمنية.......................................
 180...اإلستثنابٌة..............................................................................ثانٌا: اإلجراءات 

     878.........................ةثالثا: اآللٌات والسٌاسات المؤثرة فً التحركات األمنٌة واإلجراءات اإلستثنابٌ

 182.........المتحدة اإلطارية المتعمقة بتغير المناخ.....تفاقية األمـ اآلليات التمويمية ضمف إ/1         

  182................................................../ اآلليات المرنة ضمف بروتوكوؿ كيوتو2         

 183............................................................./ سياسات التخفيؼ والتكيؼ3         

لمحوكمة العالمية لمواجية ظاىرة التغيرات  مننة الوظيفية كفواعؿ غير رسميةفواعؿ األ المطمب الثالث:
 188....................................................................المناخية كتيديد وجودي عالمي

 188................التغيرات المناخية عالمياأدوار فواعؿ األمننة الوظيفية في مداولة ظاىرة  الفرع األوؿ:

أوال: المنظمات الدولية غير الحكومية)نماذج متخصصة في البيئة ومدى تأثيرىا في سياسات           
 188مواجية التغير المناخي العالمي(...................................................................

 189.........األرض...........................................................منظمة أصدقاء  (1

 189..............منظمة السبلـ األخضر...................................................... (2

 191.......ثانيا: دور المجتمع المدني العالمي أساسي في مواجية "ظاىرة التغيرات المناخية"...          
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              سياسات مقاومة "التغيرات المناخية" سائؿ اإلعبلـ وتأثيرىا في تخطيط وصياغة ثالثا: و           
 193............................................................................................عالميا

نموذج الشركات العائمية الدولية وتبنييا الستراتيجيات خضراء -الجنسياترابعا: الشركات المتعددة         
 196...........................لمحد مف التغير المناخي................................................

ماية كياف اإلجراءات االستثنائية وأىـ تحركات فواعؿ األمننة الوظيفية المتخذة كضرورة لح الفرع الثاني:
ء آليات الضبط عف طريؽ التعاوف الحوكمة العالمية المرجعي مف التيديدات البيئية لمتغير المناخي )إرسا

 197..................................................................................تفاقات الشراكة(واِ 

 198..........................االستعجالية.........................................الحاالت -أوال       

 198.......يفية)التعاوف واتفاقات الشراكة(اإلجراءات اإلستثنائية وتحركات فواعؿ األمننة الوظ -ثانيا       

 199................................................التعاوف مع مرفؽ البيئة العالمي....../1            

 200اتفاقات الشراكة...................................................................../2            

نتائج أمننة فواعؿ الحوكمة العالمية لظاىرة التغيرات المناخية عمى الجميور العالمي  المطمب الرابع:
 201............................................................................................وعمييا

 201......نتائج أمننة فواعؿ الحوكمة العالمية لظاىرة التغيرات المناخية عمى الجميور العالمي:وؿالفرع األ

أمنية  كفواعؿ -الدوالتية وغير الدوالتية-نتائج أمننة ظاىرة التغيرات المناخية عمى الفواعؿ :ثانيالفرع ال
 207................................................................................................لمحوكمة العالمية

 207.........التغيرات المناخية ظاىرة النيائي عمىتعذر إضفاء الطابع األمني : منياألجانب أوال: ال      

الفواعؿ بيف  البيئية ـ في أروقة المفاوضاتسَ حْ معركة الماؿ والتكنولوجيا ال تُ  :تقنيالجانب ال-ثانيا      
 208.......................الرسمية لمحوكمة العالمية...................................................

 211......الجانب اإلنساني: التدخؿ الدولي واألممي وانتياؾ البيئة باسـ حماية حقوؽ اإلنساف.-ثالثا      
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 660.......................عالميةأمنية نحو تبني ظاىرة االيدز كقضية  -المبحث الثاني: أمننة الصحة

لمحوكمة العالمية كفاعؿ أمني لمكافحة ظاىرة االيدز كتيديد -الدوؿ-الفواعؿ الرسمية المطمب األوؿ:
 215....................................................................................وجودي عالمي
 215..................................االيدز........... مدوؿ حوؿ ظاىرةاألفعاؿ الخطابية ل الفرع األوؿ:

 221.............................االيدز........... ظاىرةالمدوؿ لمكافحة ألمنية لالتحركات ا الفرع الثاني:

لمحوكمة العالمية لمكافحة ظاىرة االيدز كتيديد وجودي  ة غير الرسميةنَ نِ مْ ؤَ الفواعؿ المُ  المطمب الثاني:
 231............................................................................................عالمي

 231.................االيدز.... ةظاىر الرسمية حوؿ غير  مؤمننةاألفعاؿ الخطابية لمفواعؿ ال الفرع األوؿ:

 232...............................-ىيئة األمـ المتحدة أنموذجا-أوال: المنظمات الدولية الحكومية       

عمى مستوى األجيزة الرسمية لؤلمـ المتحدة وأمانة برنامج األمـ المتحدة لمكافحة االيدز )الفواعؿ  (1
 232................................المؤمننة(.................................................
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ةــــــــــــــــــــدمــمق  
 

 أ  

 قات الدولية، حيث برزت مبلمحلقد شكؿ عامؿ انتياء الحرب الباردة نقطة حاسمة في تحوؿ العبل
بسبب بداية تراجع دور الدولة وتقمصو في معظـ المجاالت السيما  في األفؽ تتشكؿ ةجديد سياسة عالمية

مات التي تطفو لمسطح وصنع البرامج والسياسات لمعالجة القضايا الراىنة واألز  في رسـ التوجيات العامة
أيف بدأت تظير التفاعبلت وذلؾ راجع لتغير مسارات السياسة مف الدولي إلى العالمي؛ مف حيف آلخر، 

بشكؿ مثير إلى أشكاؿ وأنواع غير دوالتية مف منظمات دولية حكومية  السياسية بيف فواعؿ متنامية
الشركات متعددة  المجتمع المدني العالمي، غير حكومية، منظمات إقميمية إلى جانبمنظمات دولية و 

 .الخالمجموعات البلشرعية... ،الجنسية

يسعى الحتضاف ىذه التفاعبلت أفقيا  "كياف مرجعي معيف" كاف البد مف، ذلؾ كمووالحتواء 
مف ذلؾ؛ بالرغـ مف أف الفكرة قديمة إال أنو تـ طرحيا  اوافر  اوحظ اوعموديا، فكاف لمحوكمة العالمية نصيب

العديد مف المفكريف وباحثي العبلقات الدولية السيما أصحاب نظريات االندماج  ابحمة جديدة تبناى
عات االطرح الميبرالي ومنظوره حوؿ درء الحروب والنز  استكماال لمسار بيف األمـ وىذا كامؿ الوظيفيوالت

( بالنسبة اإلقميمي والدولي)المستوى الداخمي بالنسبة لمدولة كمرجعية، والمستوى الخارجي  ؽُ رِّ ؤَ التي تُ 
 .بالنسبة لمحوكمة العالمية ، وحاليا العالميالدولية لممنظمات والمؤسسات

التي -الحوكمة العالمية ضمف المجاؿ االقتصادي بمحاولة الحكومات الوطنيةبعد بروز إذا، ف 
 بالرغـ مف أف الفكرةإلى بعضيا وتحقيؽ الرخاء االقتصادي لدييا تقريب مصالحيا  -تمثؿ "الدوؿ" رسميا

كانت فكرة العديد مف المفكريف القدامى.تـ اعتماد ىذه الفكرة بشمولية أكثر لتتعدى مشروطيتيا الجوانب 
فكرة الحوكمة  تحقيؽ مضاميفلو إلخ....اء االجتماعي، والبيئي العالمياألخرى منيا تحقيؽ الرفاىية والرخ

غير  الفواعؿ-غير الرسميةوحتى  -الدوؿ-مف صميـ وواجبات الفواعؿ الرسميةكاف  ىذهالعالمية 
/التنمية الديمقراطية/: األمفمتبلزمة قافة األمف والسبلـ العالمييف وفؽثألف نشر وتعزيز  -الدوالتية

عالمية كجانب أدائي ليذه الحوكمة، والتحقؽ مف سياسات عامة بىا تنفيذتضي وجوب قالتي ي المستدامة
  ذلؾ يكوف عبر التنسيؽ والتعاوف المتبادؿ.

 



ةــــــــــــــــــــدمــمق  
 

 ب  

ما يقودنا إلى التأكيد عمى أنو يوجد ارتباط جد وثيؽ بيف األمف والحوكمة العالمية، إذ يمكف  وىذا
مبلحظة ذلؾ عف طريؽ االمتزاج بينيما بحيث ال يمكف ليذه الحوكمة "ككياف مرجعي" أف تكوف مستقرة 

 .ضافرةوجيودىا المت وآمنة دوف توفير األمف بأبعاده ومستوياتو المتعددة وبفضؿ جؿ الفواعؿ

حقؿ الدراسات األمنية شكؿ فرصة لتطوير البناء المعرفي ناء عمى ذلؾ، يمكف القوؿ أف وب  
بمفيوـ  تطعيمولؤلمف وتحسينو، إذ رسـ خارطة جديدة لممسار األمني السيما في الفترة األخيرة و

حقؿ اىر عالمية.فإقحاـ ىذا المفيوـ في و كإطار لتحميؿ وتفسير ما يحدث مف أحداث وظ "األمننةجديد"
مرجعية )المصر عمى كشؼ بأنو يمكف المزج بيف التقميد البحثي المييمف بشقيو الواقعي الدراسات األمنية

التقميد البحثي ما بعد الوضعي السيما ، و )المصر عمى تعدد المرجعيات(والميبرالي التوجو الدوالتي(واحدة/
الكشؼ  يتـ مف خبللو جديد باستبصاربيذه الطريقة تزودنا األمننة  وبالتالي، ة،البنائي -ةالوسطيب ما يتعمؽ

 لفواعؿ الدوالتية وغير الدوالتية؟او  ،فعؿ الخطابلماذا التركيز عمى 

اوؿ تزويد حي "" بأف مسعى "األمننة" كنظريةكدت الحوكمة العالمية "ككياف مرجعيأ فواقعيا 
ة عف ر  جَ نْ المخاطر المُ  ؾارُ دَ السياسة بعناصر فعالة لفيـ الواقع، ومف ثمة تَ الباحثيف األكاديمييف وصناع 

والممارسات األمنية عبر التحركات و "فعؿ الخطاب"  التيديدات األمنية قبؿ فوات األواف وذلؾ عف طريؽ
 " التي يتـ شرعنتيا مف طرؼ تمؾ الفواعؿ.فورية في "إجراءات استثنائية وقرارات سياسة المعمنة

ذلؾ ضمف المحؾ االمبريقي تـ فتح الباب أماـ "الضبط التشاركي" والذي  "نظرية األمننة" تَ بِ ثْ تُ ، ولِ إذا
مف خبلؿ فحص ىذا األطراؼ، و  إليو لضبط نطاؽ التفاعبلت متعددالحوكمة العالمية بحاجة ماسة 

عبر إضفاء  التواليقضيتي التغيرات المناخية وااليدز عمى أساس أنيما تمثبلف البيئة والصحة عمى 
 .الطابع األمني عمييما

 أسباب اختيار الموضوع:

بما أف موضوع األمف حظي بقدر مف األىمية العممية مف الدراسة، والبحث والتحميؿ، وحتى  
ياه رفة أىميتو الكبيرة التي أوالىا إتولد السبب الموضوعي لدينا في معؿ الدراسات األمنية، التأسيس لحق

دوف ساس مدرسة كوبنياجف، عمى مستوى مراكز ومدارس البحث إلنتاج المعرفة النظرية باأل الباحثيف
 "األمننة"، أو إضفاء والتي مف بيف مخرجات ىذه المعرفة مصطمح.غفاؿ المدارس األخرى في ذلؾإ
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صانعي  األمننة "كنظرية"بو  د  مُ الطابع األمني عمى مشكمة أو باألحرى قضية سياسية معينة، وما قد تَ 
ُر ليـ الحؿ المعقد لممشكبلت والتيديدات األمنية العالمية التي ازدادت  القرار مف استبصارات وفيوـ ُتَصوِّ

د الحرب الباردة، األمر الذي ينبو إلى حوؿ ما يدور مف تغيرات أمنية مست وال تزاؿ تمس عفي فترة ما ب
أسباب بإمكاننا تمخيص و امبريقي لذلؾ.الجانب الواقعي الممموس ضمف إطار الحوكمة العالمية كمحؾ 

 فيما يمي: الموضوع اختيار

/ يعود اختيار ىذا الموضوع إلى الرغبة العممية الممحة لدينا في البحث عف فيـ أفضؿ لما يحدث في 1
 مف تطورات-السياسة العالمية-حقؿ العبلقات الدولية، أو إف صح التعبير حقؿ ما بعد العبلقات الدولية

 ممنيجة.و بطريقة منظمة، والحوكمة تخص الجانب األمني  امبريقيةأكاديمية و 

ىذا  و"الحوكمة" وتطوراتيما االيتمولوجية واالبستمولوجية، ثـ ربط وضع تصور نظري لػ"األمننة"/ 2
التصور بطبيعة الحاؿ بالجانب االمبريقي عف طريؽ اختيار حالتي البيئة والصحة كنماذج نحاوؿ مف 

السياسة العامة السياسة العامة العالمية بوجو عاـ، و خبلليا تحييف البحث مع التطورات المتتابعة في 
 .عمى وجو الخصوص ميةالعالاألمنية 

-ات الدولية والتنظيمات السياسيةبحث عممي يتموقع وسطيا بيف تخصصي العبلق إيجاد/ محاولة 3
اإلدارية، كخطوة أولية وضرورية تساىـ في تطعيـ حقؿ العموـ السياسية بمفاىيـ وأطر جديدة عمى 

 .مستوى النظري والعمميال

 أىمية الموضوع:

  األىمية العممية:

"نظرية األمننة"عمى بعض القضايا  وتعميـتطبيؽ إف أىمية الموضوع تكمف في متابعة تطور  
وذلؾ بدراسة مدى قدرة تطبيقا عمميا أكاديميا  ،ككياف مرجعي األمنية العالمية التي تيدد "الحوكمة العالمية"

مني عمى حالتي البيئة والصحة، والخروج باستدالالت تقنع بيا األطابع الىذه النظرية عمى إضفاء 
 فعالة لمواجية أخطارىما األمنية.الجميور باستجابة 
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في تقفي األثر العممي البالغ األىمية الذي كذلؾ ىذا مف جية، ومف جية أخرى، تظير األىمية العممية 
العالمية وتنفيذىا، عف طريؽ األمنية باتت تمعبو الفواعؿ الدوالتية وغير الدوالتية في رسـ السياسات العامة 

في قضيتي التغيرات المناخية بالنسبة  حسب ما تقر بو نظرية األمننة والوظيفيةفحص أدوارىما المؤمننة 
يدز بالنسبة لحالة الصحة، وذلؾ لسبب مفاده أف ىاتيف القضيتيف أصبحتا مف المواضيع لحالة البيئة، واال

 السياسة العالمية.-في حقؿ ما بعد العبلقات الدوليةطرح الجديدة التي تُ األمنية 

 ممية:األىمية الع

)الرسمية(،  التطرؽ لئلجراءات االستثنائية والتحركات األمنية التي تقوـ بيا الفواعؿ الدوالتيةإف  
أف األىمية مما يعني العالمية يبيف نشاطاتيما ميدانيا؛ )غير الرسمية( لمحوكمة  والفواعؿ غير الدوالتية

ىذا الكياف المرجعي "الحوكمة العالمية"، لحماية  الفواعؿىذه  العممية ليذا الموضوع تتضح جميا في سعي
 الفواعؿ ىذه بيف ناظما مبدأً التي تشكؿ في الوقت ذاتو األمر الذي يبرز مدى قوة اإلدارة التشاركية 

 لقضايا"البيئة والصحة" وتيديداتيما األمنية العالمية. اضابطمبدًأ مف ناحية، و نة والوظيفيةالمؤمن

 إشكالية الدراسة:

 تتضافر فييا/فيو "ككياف مرجعي"أو باألحرى كوحدة تحميؿ مرجعية لعالمية الحوكمة ابعد بروز 
وحسب ما تعتمد عميو نظرية األمننة مف عناصر  جيود عدة فواعؿ في مواجية مخاطر أمنية مستجدة

 فإف البحث يعالج إشكالية مفادىا: ،عمى قضية معينة تحميمية ُتْجِمُع عمى إضفاء الطابع األمني

ك ف فواعؿ الحوكمة العالمية مف تبني  ىؿ  تنطوي نظرية األمننة عمى خاصية االستدالؿ ت م 
بأف "فعميا"  ف  ي  ب  وت  ، "البيئة والصحة"حالتي بعض قضايا إضفاء الطابع األمني عمى  يحمؿ خطاب لغوي

 مرجعي؟ ككياف  تمس ببقاء الحوكمة العالمية وجودية أمنية تيديداتلياتيف الحالتيف 

 :تساعدنا عمى ذلؾ األسئمة الفرعيةببعض  االستعانةولمعالجة ىذه اإلشكالية تمت 

 ؟ةً لَ الَ ودَ  ةً يَ نْ * كيؼ يمكف تحميؿ ودراسة مفيومي األمننة والحوكمة بُ 

سقاط ذلؾ عمى أمثمة  * كيؼ يمكف ربط األمننة بالحوكمة العالمية مف الناحية النظرية  ؟واقعيةوا 
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بخطاب أمني "فعاؿ" وحماية ىذا الكياف بطريقة الضبط البيئية والصحية ىؿ يمكف إدارة التيديدات * 
 التشاركي، ُيَمكِّناف الجميور العالمي مف االستجابة بػ"فاعمية" لمجابية ىذه التيديدات؟

 األمننة عف طريؽ فعؿ الخطاب الذي يعمؿ عمى االستدالؿ بأف ىناؾ فعبلنظرية إذا لـ تنجح * 
 تيديدات"بيئية وصحية" وجودية تمس ببقاء الكياف المرجعي"الحوكمة العالمية"، ىؿ مف مخرج لذلؾ؟

 :التالية الفرضياتطرح تـ وىذه األسئمة المطروحة  اإلشكاليةولئلجابة عمى 

يا تنطوي عمى وجود خاصية ذلؾ يعني أن ففإ"، فعؿ الخطاباألمننة تعتمد أساسا عمى "نظرية  بما أف/ 1
 "االستدالؿ" تفيد بأف ىناؾ تيديد أمني وجودي يمس ببقاء"الكياف المرجعي".

ضمف الحوكمة  "البيئة والصحة"حالتي قضايا  تبني خطاب لغوي يضفي الطابع األمني عمى بعض/ إف 2
لتمكيف الجميور العالمي بأف  ياالتي تقدميا فواعم الستدالالت"ا" يتوقؼ عمى "مرجعيكياف "ك ةالعالمي

 يستجيب "بفاعمية" لمجابية التيديدات الوجودية.

تعمؿ الخطابية التي تتبناىا فواعؿ الحوكمة العالمية إزاء التيديدات األمنية الوجودية  األفعاؿ بما أف/ 3
جاه نحو ممارسة مسارىا باالتفي تغيير  فإف ىناؾ"سياسة الطوارئ" والقياـ بمأسسة األمننة،  عمى تحريؾ

 البناء الشبكي لمحوكمة العالمية.أمننة كمية وتطوير تحقيؽ ل خيارات

 المخرج مف منطؽ األمننة يعتمد أساسا عمى البلأمننة والعودة إلى السياسة العامة الطبيعيةبما أف / 4
حسب وبعث الطمأنينة والسبلـ  التحرر مف الخوؼفإف ىناؾ مقابؿ ذلؾ ، حسب أصحاب نظرية األمننة

  .المنظور اإلسبلمي

 حدود الدراسة:

منا بحصر ة: دراسة حالتي البيئة والصحة"، قفي إطار دراستنا لموضوع "األمننة في ظؿ الحوكمة العالمي
 ىذا البحث في مجاؿ زماني ومكاني كالتالي:

 :بتتبعنا أىـ ما  ،2015غاية عاـ فترة ما بعد الحرب الباردة إلى تـ التركيز عمى  المجاؿ الزماني
أفرزتو الساحة العالمية حوؿ أمننة حالتي البيئة والصحة باختيار نموذجيف ىما "التغيرات 
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تطرقنا ألىـ المحطات ذلؾ ال ينفي  فلكالمناخية" بالنسبة لمبيئة و"االيدز" بالنسبة لمصحة.
  .الباردةقبؿ الحرب حالتي البيئة والصحة  اممرت بيالتاريخية التي 

 :حسب -يكمف اإلطار المكاني لبحثنا ىذا في "الحوكمة العالمية" ككياف مرجعي  المجاؿ المكاني
لدوالتية غير االرسمية/الدوالتية وغير الرسمية/ يتعيف عمى الفواعؿ -وحدات تحميؿ نظرية األمننة

 منية البيئية والصحية التي تعترض أمنو واستقراره.حمايتو مف التيديدات األ

 :لمدراسة المقاربة المنيجية

الدراسة استعماؿ  اقتضتمف عدميا  يافرضياتالدراسة واختبار مدى صحة  لمعالجة إشكالية
ما ربات واألساليب لمتحميؿ وتتمثؿ فيؿ تضافر مجموعة مف المداخؿ والمقتمف خبلمقاربة منيجية، وذلؾ 

 :يمي

  أنطولوجي: -/ مدخؿ ايتمولوجي1

الدراسة والمتمثمة  مصطمحاتتقتضي عمينا أف نتقصى أصوؿ كممات و ضوع إف طبيعة المو  
، وذلؾ ايتمولوجي مدخؿالتي تعتبر بمثابة متغيرات الدراسة ضمف  في"األمننة، الحوكمة، البيئة، الصحة"

ب سَ تَ نْ لتمييز أصميا ومعرفة تاريخيا، ولمف تُ  بيف الصيغ والدالالت؛ لممقارنة المقارنةأداة باالعتماد عمى 
مجموعة مف المغات الناطقة بيذه الكممات والعموـ التي اعتمدتيا، لمتوصؿ إلى حقيقة الكممة وأصميا بتتبع 

لغرض توظيفيا  اث العممية حاليابححتى يتسنى لنا ضبطيا إلى ما ىي عميو اآلف وما توصمت بشأنيا األ
  .بما يخدـ ىذه الدراسة

ة مرجعيلمحوكمة العالمية كموضوع مرجعي/اليارنا فأثناء اختلممدخؿ األنطولوجي أما بالنسبة  
بحثنا عف ىذا الشيء  مف خبلؿ لمتحميؿ مرجعية محددة اخترنافإف ذلؾ يعني أننا  األمنية بالنسبة لؤلمننة

حمايتو وتأمينو مف األخطار والتيديدات -العالمية األمنية السياسة العامةعف طريؽ -والذي تريد فواعم
نظريا ضمف "نظرية األمننة"، دوف أف ينفي ذلؾ اإلشارة والتطرؽ لموحدات المرجعية  األمنية بمقاربتنا لو

األخرى ألنيا مف يكمؿ ىذه المرجعية في إطارىا الكمي وتؤكد االعتقاد الذي يسمـ باالعتماد المتبادؿ 
  ومنطؽ الشبكية.
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 / المدخؿ االبستيمولوجي:2

كموضوع معرفة، سنحاوؿ  أصمو ودالالتومناقشة حص مصطمح "األمننة" و بما أننا بصدد ف 
مقارنة  التطرؽ ليا كنظرية لمعرفة ما ىي الوسائؿ التي اعتمدتيا إلنتاج المعرفة في حقؿ الدراسات األمنية

، األمر السائدة المفسرة لؤلمف ضمف العبلقات الدولية وفيما بعد السياسة العالميةوالمدارس بالمنظورات 
، ف المستوى العالمي بالنسبة لمتحميؿ بالمقاربة لموضوع الحوكمة العالميةالذي يسمح لنا أف نضعيا ضم

مع مرور الوقت باالستناد لحاالت البيئة والصحة  واقعياكموجود يكتسب معناه ىذه األخيرة التي تعتبر 
نحاوؿ مف شأنو الوصوؿ إلى معرفة  صياغة نسؽ معرفي بحثيبالتساؤالت واالفتراضات التي تؤدي إلى 

  .بصفة عامة عممية في حقؿ العموـ السياسية

 مقترب التحميؿ النسقي/3

، مف منظور األمننة، وىي نظرية بناء نسقيتحميمو لمحوكمة العالمية كب مف ىذا المقتر ينطمؽ 
ع الحوكمة ككياف مقائمة عمى فكرة االستدالؿ بأف األمف ىو "فعؿ خطاب"، وبذلؾ فيذا المقترب يتعامؿ 

ىذا الكياف مرجعي يحوي ظواىر بيئية وصحية تسمح لنا بتتبع مسار األمننة في عدة مراحؿ مر بيا 
تحاوؿ فواعمو الرسمية وغير الرسمية حمايتو، وىي مرتبطة بذلؾ فيما بينيا بشبكة مف التفاعبلت 

ة يَ نْ بُ حد ذاتو يؤثر ويتأثر بِ والعبلقات ضمف تحركات كؿ وحدة التي تشكؿ نظاما نسقيا فرعيا قائما ب
 الحوكمة العالمية كنسؽ أعـ وأشمؿ. 

 مقترب الدور:/ 4

أنشطة الفواعؿ الدوالتية وغير الدوالتية لمحوكمة العالمية في توضيح  نظرا ألىمية ىذا المقترب
إضفاء بتتبع سموكياتيـ المحددة ضمف نماذج معينة تـ ، وذلؾ التي تحاوؿ حماية ىذا الكياف المرجعي

ليس بطبيعة الحاؿ -ليذه الفواعؿ ى األساسيةنَ مف وجود تبايف في البُ وىذا بالرغـ  الطابع األمني عمييا،
نما التطرؽ لعدة أدوار ميمة تضطمع بيا ىذه الفواعؿ منيا الدور المؤمنف  -بحثنا في ىذه الدراسة دؼى وا 

 ىذه الفواعؿ أف تساىـ بفعالية في توضيح، وتفسير إلى أي مدى تستطيع غرضالوظيفي؛ وذلؾ ل والدور



ةــــــــــــــــــــدمــمق  
 

 ح  

الجميور باستجابة فعالة  تحاوؿ اقناعالطابع األمني عمى حالتي البيئة والصحة و  إضفاء 
في  مدى امتبلكيا القدرة عمى التأثيرمتصدي لمخاطر وتيديدات ىاتيف الحالتيف في ضبط ىذه القضايا و ل

  العالمية كجانب أدائي لمحوكمة العالمية. صنع القرار واإلسياـ في تحديد مسار السياسة العامة

 الشبكة:-مقترب الفاعؿ/ 5

ر الرسمية )المؤمننة لفحص وتحميؿ التبايف الموجود بيف فواعؿ الحوكمة المختمفة الرسمية وغي 
نما البحث في جوىر عمميا مف خبلؿ إضفاء  -ىذا بغض نظرنا عف اختبلؼ ىيكميا -والوظيفية( وا 

مقترب يا "البيئية والصحية" العالمية، اعتمدنا فعؿ الخطاب عمى بعض القضا الطابع األمني عف طريؽ
كما أشرنا -الكياف المرجعي المتمثؿ بطبيعة الحاؿ وفر لنا تصور تحميمي لػ"البنية"الذي الشبكة  -الفاعؿ
فاستخداـ ىذا الحوكمة العالمية، وكيفية ارتباط ىذه البنية بالفواعؿ التي تتضمنيا.إضافة لذلؾ، في  -أعبله

و"فواعميا" مف جية، ومف جية  المقترب سيؿ عمينا ميمة فحص العبلقات الموجودة بيف ىذه "البنية"
أخرى كيفية ارتباطيا بيذه الفواعؿ الموجودة عمى شكؿ "شبكات"، التي تمارس نفوذا أكبر عمى الفواعؿ 

أفكار نظرية األمننة  توظيؼ دىالرسمية األخرى لكونيا فئة تتمحور داخؿ"الشبكة"، ومف ثـ دراسة م
العوامؿ العبلئقية المرتبطة بيما باستخداـ ىذا المقترب في دراسات حالتي"البيئة والصحة"، وبتعقب 

 .عمى محمؿ الجد كقوى سببية وتأسيسية في السياسة العالمية وأخذ ىذه الفواعؿ كػ"الضبط التشاركي"

 المستويات: -الحوكمة المتعددمقترب / 6

اإلقميمية، يوضح ىذا المقترب التشابؾ الحميـ بيف جميع المستويات المحمية/والوطنية،   
إلى وصؼ الوحدة المرجعية التي نحف بصدد دراستيا "الحوكمة  والدولية/والعالمية، إذ نسعى مف خبلل

لقرار بأف صنع اما يبيف لنا الجوانب، متعددة الفواعؿ، المجاالت و ؛ متعددة المستويات، متعددة "العالمية
إلى  ينتقبلفولكف يجب أيضا أف  -لدوؿا-المتعصب في الجانب المركزي والسمطة ال يمكف أف يتركزاف

 "البيئية والصحية"في تسيير القضايا العامة الفواعؿ دوف الوطنية، والفواعؿ "ما بيف/وما فوؽ" الوطنية
 العالمية لتحقيؽ األمف العالمي.
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 تحميؿ المضموف:  تقنية/ 7

تحميؿ المضموف في استنطاؽ بعض النصوص التي حاولنا مف خبلليا معرفة  تقنيةتـ تبني   
مني عمى حالتي البيئة والصحة مف خبلؿ األطابع المدى تمكف فواعؿ الحوكمة العالمية مف إضفاء 

مف ىذه النصوص بأنو تمت  لمخروج باستدالالتالخطابات التي تـ إلقاؤىا واالتفاقيات التي تـ تبنييا، 
الفاعؿ المؤمف، فعؿ الخطاب، الموضوع -باالعتماد عمى عناصر نظرية األمننة ، وذلؾاألمننة فعميا

التي تبيف مدى أىمية عممية االتصاؿ وتأثيراتيا بطريقة غير مباشرة، وىذا لغرض -المرجعي، الجميور
سيحيط بكؿ التساؤالت المحيطة بنظرية عمى أساس أف التحميؿ ىنا اختبار فرضيات عممية تـ طرحيا 

 األمننة في ظؿ الحوكمة العالمية، ويحقؽ ىدؼ االستدالؿ في الوقت ذاتو.

أداة وجوىر ىذا البحث بدؿ  المقارنة كأداة تحميميةتـ االعتماد عمى باإلضافة إلى ذلؾ كمو،   
تحميمنا لمختمؼ األفكار والربط التي التجربة، حيث سمحت لنا ىذه األداة باستخداـ الحركة الفكرية أثناء 

شكمت في األخير الحقائؽ المفسرة لئلشكالية وأىداؼ الدراسة، سواء تعمؽ األمر بجانب األطر 
النظرية، أو بجانب األطر التحميمية، كما أنيا سمحت لنا بالفصؿ بيف ما ىو متجانس أو -المفاىيمية

أنيا تمثؿ الحوكمة العالمية في جانبيا الرسمي وغير  مستقؿ فيما يخص الفواعؿ التي تـ التطرؽ ليا عمى
الرسمي، أو أثناء قياـ ىذه الفواعؿ بإضفاء الطابع األمني عمى القضايا المختارة مف حالتي البيئة 
"التغيرات المناخية"، والصحة "االيدز"، وذلؾ قصد فحص مدى قدرة نظرية األمننة عمى تفسير ىكذا 

 .المدارس السائدة في العبلقات الدوليةحاالت مقارنة بالمنظورات و 

 مراجعة األدبيات السابقة لمدراسة:

قبؿ محاولتنا لمراجعة أىـ األدبيات التي اعتمدت عمييا الدراسة ال بد أف ننوه إلى مجموعة مف     
 النقاط تخص ذلؾ:

 موعة واسعة وىامة مف المراجع، لذا سنحاوؿ أثناء قيامنا بمسح ليذه لدراسة اعتمدت عمى مجأف ا
 ، وماذا أضافت لنا؟كزت عمييار تي ما ىي أىـ العناصر ال معرفةاألدبيات 
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  أف الدراسة ركزت عمى مجموعة مف األدبيات المتخصصة مف مقاالت صادرة عف دور نشر
ت في مؤتمرات عالمية، باإلضافة لمجموعة مف الرسائؿ مَ دِّ غربية، وأوراؽ بحثية متخصصة قُ 

في التي تمت مناقشتيا والفمسفة السياسية أقساـ عمـ السياسة وعمـ االجتماع الصادرة عف 
عمى الكتب األصمية حوؿ نظرية األمننة، الحوكمة ؤلسؼ لـ نتحصؿ لجامعات عالمية، و 

 ا الشأف.العالمية، بالرغـ مف المجيودات التي تـ بذليا في ىذ

  أو متغيراف فقط  اواحد اأف ىناؾ مف األدبيات المتخصصة وبطبيعة الحاؿ الغربية ما يتناوؿ متغير
نظرية األمننة  متعمقاف بالدراسة التي نحف بصدد البحث عنيا، ما كمفنا جيدا أكبر في ربط

ليست متخصصة في الدراسات  عربية-مراجع أخرىباالستعانة بمجموعة مف  باألحداث االمبريقية
نما تكتب فقط عف البيئة، أو الصحة إما في العموـ القانونية أو العموـ االقتصادية ، أو األمنية، وا 

 . العموـ الطبية

  نظرية األمننةاألمف /و  -أوال

 "جوف بيميس"و المحرراف يْ بَ احِ صَ والذي يعود ل 2004بطبعتو األولى  عولمة السياسة العالميةكتاب 
مركز الخميج ىو عبارة في األصؿ عف مقاالت كؿ مقاؿ بصاحبو، حيث قاـ بترجمتو "، و ستيؼ سميث"و

إذ نجد ىذا الكتاب تطرؽ لجؿ نظريات العبلقات الدولية، وأىـ اإلمارات العربية المتحدة، بلؤلبحاث 
ألمف، البيئة، المواضيع التي تطرح في السياسة العالمية كالعولمة، اإلقميمية، السياسة الخارجية، ا

ر باألمف أو البيئة أو غيرىما مف وقد تـ اعتمادة في جوانب الدراسة سواء تعمؽ األمالثقافة...الخ، 
 .الجوانب األخرى

 2009ـ عاالتي ن وقشت دكتوراه الفمسفة في الدراسات العربية واإلسالمية  أطروحةتعتبر و  
 Euro-Mediterranean Securitization and EU" بعنواف Telmo João Gabriel Vieraلػ

Foreign and Defence Policy: Challenges for Mediterranean Regional Security"  

ليذه الدراسة التي  أىـ الخطوط العريضة حوؿ نظرية األمننة رسـ في أىـ األدبيات التي ساىمتمف 
في اإلطار النظري حوؿ األمف كفعؿ خطاب وماىي  صاحب األطروحةنحف بصددىا، السيما ما طرحو 

في المحور الثاني مف  أىـ الوحدات التي يتجسد مف خالليا، ثـ كيفية اسقاط ذلؾ عمى قضية أمنية
 .األطروحة
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األطروحة يدور حوؿ االتحاد األوروبي الذي يشكؿ فاعؿ جديد في الشؤوف إال أف جوىر ىذه 
ة والسعي إلى بناء نظاـ دولي يقوـ عمى القواعد، ويجب عمى ىذا الدولة القوميالدولية، ىدفو تجاوز 

الفاعؿ الجديد أف يعالج بيئة أمنية معقدة، السيما في منطقة البحر األبيض المتوسط، وتسعى أطروحة 
، "بوزاف"باري الذي طرحوبمركب األمف اإلقميمي  معالجة ذلؾ إلى Telmo João Gabriel Viera الباحث

تحديد كيفية تأثير التصورات األمنية في المنطقة عمى االتحاد األوروبي ومسؤولياتو في ويتـ ذلؾ كمو ب
المفصؿ  صاحب األطروحةوقد أظير تحميؿ منطقة البحر األبيض المتوسط باعتباره فاعؿ أمني جديد.

مخاوؼ أمنية لمخطاب األمني مف جيتي االتحاد األوروبي وجنوب البحر األبيض المتوسط أف ىناؾ 
في جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط، وىناؾ قضايا مثؿ االرىاب أو اليجرة غير الشرعية  مماثمة

ف في جميع أنحاء المنطقة، في حيف تعتبر قضايا مثؿ الصراعات اإلقميمية أو أسمحة الدمار الشامؿ نَ مْ ؤَ تُ 
الخطاب عمى ذلؾ، فإف  تيديدات أمنية في مناطؽ محددة السيما في شرؽ البحر األبيض المتوسط.عبلوة

كما يجادؿ الباحث يتعايش أيضا مع مرجعيات قوية مف ىوية مشتركة في بحر المتوسط، وىذا  األمني
 استنتاج مفاده أف ىناؾ بالفعؿ أوصمو إلىالتقاسـ في االدراكات والمرجعيات األمنية لميوية المشتركة 

 مركب أمني إقميمي في البحر األبيض المتوسط.

تشترؾ الدراسة مع األطروحة في مركب األمف اإلقميمي ألنو إذا حاولنا تفكيؾ الحوكمة العالمية وىنا 
المتمثؿ بطبيعة الحاؿ -فرعية تنضوي تحت مركب أمني عالميإقميمية نجدىا عبارة عف مركبات أمنية 

اعؿ الرسمية ، وبالتالي ال بد مف الفو في ىذه الحوكمة العالمية يعاني مف معضالت ومآزؽ أمنية عدة
وغير الرسمية ليذه الحوكمة أف تمعب دورا أساسيا أكثر وتمارس نفوذا أكبر لتحقيؽ استقرار وتأميف ىذا 
الكياف المرجعي بجعؿ اليوية المشتركة "خدمة اإلنساف" وخمؽ إطار مؤسسي كفيؿ باقناع الجميور حوؿ 

  حؿ مشاكؿ القضايا البيئية والصحية وتيديداتيما.

 How to Do Security With" المعنونة بػ Juha A.Vuoriأطروحة اعتمدنا وبعد ذلؾ،  

Words: A Grammar of Securitisation in the People's Republic of China", 
قد عززت ف، 2011عاـ  بتركيا TURUN YLIOPISTO   ع بجامعةالتي تمت مناقشتيا بقسـ عمـ االجتماو 

 د جدا مف التفاعؿخالؿ تركيز صاحب األطروحة عمى جانب محدلالستخداـ السياسي لمغة مف  فيمنا
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ـ"، ولقد قاـ ، أي البناء االجتماعي لمقضايا األمنية، وبشكؿ اكثر تحديدا "سياسة قوة المفيو اإلنساني
، ت لدعـ أو تقويض بناء عالمنا االجتماعي""المعنية باستغبلؿ قوة الكممابالتدقيؽ في مجموعة مف التقنيات

فقد استفادت الدراسة كثيرا مف الشؽ النظري لألطروحة حوؿ الال أمننة )كاستراتيجية  ذلؾ، وعمى أساس
أخذ مكانا  ىذا العمؿ الفمسفي والنظريأحيانا وكتكتيؾ سياسي أحيانا أخرى( وكيؼ تتـ عمى أرض الواقع.

نقد لنظرية  في السياؽ االمبريقي لجميورية الصيف الشعبية، واليدؼ أو الغرض مف ذلؾ ىو الكشؼ عف
 أفعاؿ األمننة مف خبلؿ منطؽ فعؿ الخطاب ويوسع بذلؾأوؿ ويفر"، وتفسير األمننة، التي قدميا أصبل "

إطاره التحميمي عبر تطبيقو ذلؾ عمى السياسة الصينية، لذلؾ فيو ركز عمى محوريف  صاحب األطروحة
 ىما:أساسييف 

منيا؛ عمـ الميتا ليدرس ذلؾ )أيف طرح مجموعة مف العناصر نظرية األمننة وتطور انتقاداتيا (1
بناءة، معضبلت في تطور وتطبيؽ النظرية، ما ىو األمف؟ الدراسات األمنية: دراسة  دراستو

 مدرسة كوبياجف والمقاربات النقدية لؤلمف في أوروبا، نظرية األمننة وانتقاداتيا(.

د تناوؿ ذلؾ مف خبلؿ: األمننة في السياؽ األمف السياسي في جميورية الصيف الشعبية )وق (2
الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى، السياسي الصيني، وعرض ذلؾ مف خبلؿ حاالت عدة منيا: 
 ، عبادة شر فالونغونغ(.1989حادثة سياسية ضد الثورة في ساحة تيانانمف، ضد ثورة التمرد لػ

 :المعنونة بػو   Sezer Özcan في حيف تناولت الورقة البحثية لػ

 Securitization of Energy Through the Lenses of Copenhagen School  والتي قدميا في ممتقى
Orlando International Conference  التي تتبعيا مدرسة  مناقشة المقاربة األمنية ،2013عاـ

بة أمننة الطاقة.بالمقار سيما نظرية األمننة، مف أجؿ تشكيؿ إطار نظري لتحميؿ مسألة كوبنياجف، ال
ح لمكاتب تحميؿ مسألة الطاقة)وخاصة النفط والغاز الطبيعي( مف خبلؿ األمنية لممدرسة، فإف اإلطار أتا

عكس الدراسة التي نحف بصددىا )التي تركز عمى أمننة البيئة والصحة في ظؿ منظور األمننة، 
كيفية انتقاؿ قضية الطاقة إلى القضايا األمنية، وذلؾ  Sezer Özcan، ولقد ناقش الحوكمة العالمية(

بتحديده لمفيوـ األمننة، ليعالج بعدىا تطور الدراسات األمنية ومعنى "األمف" بشكؿ عاـ كخطوة أولى، 
 وفي نياية ورقتو تـ تسميط الضوء عمى العبلقة بيف الطاقة ونظرية األمننة.
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-Securitisation: The case of post"اؿ المعنوف بػ المقعمى أيضا إعتمدنا  ،باإلضافة إلى ذلؾ 

9/11 United States Africa policy",  لػ Robin E Walker and Annette Seegers  المنشور في العدد الثاني
أعقاب الحادي عشر  ،Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies مف مجمة
التي تعتقد ىذه األخيرة أمننة إفريقيا بطريقة جديدة مف الواليات المتحدة األمريكية  تتمبحيث ر، مف سبتمب
التالي زادت مف مساعداتيا إلفريقيا أكثر مف ثبلثة أضعاؼ ضعيفة تشكؿ تيديدا وجوديا ليا، وبأف الدوؿ ال

ة كوبنياجف، في السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر، باستخداـ نظرية األمننة لمدرس
' claimantف عمى التحقيؽ في التفاعؿ الذي يحدث بيف السمطة التنفيذية كُمد عي'وبالتركيز مف الباحثيْ 
'، أيف تزداد عوامؿ الوكالة السياسية وسياؽ استخداـ نظرية األمننة، فمع legitimiserوالكنجرس كمشرع '

وخاصة البلمساواة في العبلقة بيف السمطة التنفيذية ذلؾ تشير األدلة التي توصبل إلييا إلى القوى الييكمية 
وحدات والعناصر المفتاحية لنظرية األمننة الأىـ مف ىذا المقاؿ استمدت الدراسة والتشريعية.وقد 

والمتمثمة في الفاعؿ المؤمف والجميور وأىـ اإلجراءات المتخذة أثناء األمننة حتى تنجح عممية 
 .األمننة

 والحوكمة العالميةالحوكمة  -ثانيا

 Local Governance in Developingتحت عنواف Anwar Shah كتابيعتبر     

Countries   مف بيف الكتب التي اىتمت بالحوكمة المحمية، حيث قدـ لنا َكاِتُبُو 2006عاـ الصادر ،
وقد استفادت الدراسة مف أىـ -كؿ ما يتعمؽ بمصطمح الحوكمة المحمية ألوؿمحوره امف خبلؿ أنور شاه 

النقاط في ىذا المحور، ما يعني أف ىذا الكتاب يعتبر مف بيف االىتمامات األساسية التي اىتمت بكيؼ 
يمكف أف تكوف أو تحدث الحوكمة المحمية؟ فالمتصفح ليذا الكتاب يجد االجابة عف ىذا السؤاؿ؛ فمقد قدـ 

لمحوكمة مقارنة لمحوكمة المحمية في البمداف النامية.حيث يضع الكتاب بذلؾ إطارا مؤسسيا مقارنا  أفكار
في البمداف النامية، فيو يزودنا بتوليفة مف األدبيات التحميمية عف  المساءلة، وولةؤ المس، والمستجيبة

ب لنموذج بديؿ لمحوكمة الحوكمة المحمية بتتبع التطور التاريخي ليا، ويقدـ نظرة منطبقة عمى أسمو 
المحمية يمارس في مختمؼ البمداف.كما يقدـ دراسات حالة لعشرة بمداف مف قبؿ كبار العمماء الوطنييف 
والدولييف، وبالتالي الكتاب عبارة عف تقديـ لدراسات الحالة بنظرة متعمقة لمحوكمة المحمية والتنظيـ 

 والتمويؿ في كؿ بمد تـ التطرؽ لو.
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الكتب التي استفادت منيا الدراسة في كثير مف عناصرىا  السيما الجوانب التي مف بيف و  
الحكمانية: قضايا وتطبيقات الطبعة األولى عاـ  بعنواف زىير عبد الكريـ الكايد، كتاب كمةتخص الحو 

ا مف حيث ماىيتي Governance ةالحكمانيحيث درس ىذا المؤلؼ جانبا ىاما حوؿ موضوع ، 2003
 ومكوناتيا

وقد تـ تقسيـ ىذا الكتاب إلى سبعة فصوؿ كؿ فصؿ مف ىذه  والعديد مف قضايا وتطبيقاتيا العالمية، 
بعرض نماذج لحكمانية ح مفيوـ وأبعاد الحكمانية، ثـ قضايا ىذه االفصوؿ يتعمؽ بالحكمانية بدًء بطر 

الحكمانية في تفعيؿ المشاركة الثاني، وبعده الفصؿ الثالث الذي يطرح دور المنظومة  واقعية في الفصؿ
رساء دعائـ الحكمانية، في حيف يطرح الفصؿ الرابع كيفية ىذه األخيرة التي تعد أكبر عنصر مساىـ في إ

لمحكمانية البلمركزية ومف بيف ما  ة، أما الفصؿ الخامس فيتطرؽعمؿ الحكومة في تفعيؿ ىذه المشارك
وبعد ذلؾ يعرض الفصؿ السادس ممارسات وؿ إلييا، ركز عميو الحكمانية المحمية وما ىو سبيؿ الوص

مف  وتجارب دولية في الحكمانية الجيدة، عكس ما يستعرضو الفصؿ السابع كآخر فصوؿ ىذا الكتاب
حسب ما توصمنا مف دراسة ألنو .دالالت التجارب العالمية ومتطمبات التطبيؽ في المجتمع العربي

االستفادة مف تجارب غيرنا ايجابيا ال سمبيا فأخذ الجانب  البد مفاألمننة في ظؿ الحوكمة العالمية 
  .في العالـ العربي االيجابي في تجارب الحكمانية العالمية وتطبيقو امبريقيا ىو السبيؿ لمتطور

والذي يحمؿ  صالح زياني ومراد بف سعيد الجزائريافحثاف االب كتابيعتبر  ،عبلوة عمى ذلؾ
شكالتقضايا -العالمية الحوكمة البيئيةعنواف  عممية أخرى في إضافة  ،2010 األولى عاـ توطبعب وا 

الحوكمة الباحثاف عمى  زَ ك  ، حيث رَ بصفة عامة والعبلقات الدولية بصفة خاصة ميداف العموـ السياسية
البيئية العالمية التي عرفت تطورات كبيرة مف خبلؿ الضبط البيئي العالمي، وذلؾ بتطرقيما لمفاىيـ 
الحوكمة وكيفية ظيورالحوكمة العالمية، وحسب الباحثاف وما طرحاه في الكتاب أف فعالية نموذج الحوكمة 
البيئية العالمية يكوف بالفيـ الجيد لمعبلقات الموجودة بيف مفاىيـ الحوكمة، العولمة والبيئة، ويكوف ىذا 

كوف بذلؾ دراستيما قد غطت كؿ ما وتالنموذج مستجيبا أيضا لكؿ الفعاليات المشكمة لممجتمع العالمي.
ة العالمية التي تخص ييتعمؽ بالمقاربة المفاىيمية والنظرية لمحوكمة والحوكمة العالمية، والحوكمة البيئ

 .ىذا الجانب مف الدراسة التي نحف بصددىا
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 حوؿ إمكانية أمننة قضايا "حالتي البيئة والصحة" في ظؿ الحوكمة العالمية -ثالثا

 2009في ورقتو البحثية التي قدميا في ممتقى سنة  Nassef M.adiongلقد تطرؽ 
والمعنونة   philosophy University of the Philippines, Diliman:بجامعة

 Securitization: Understanding its process in the field of International"بػ:

relations" التي ساىمت في توسيع مفيومو، وطرح  مقارباتلتصور األمف وما ىي المنيجية أوال
فرضية مفادىا أف المسائؿ األمنية أثارت مسعى واىتماـ العمماء لدراسة دينامياتيا ودقتيا تجريبيا لصالح 

في دراستنا ىذه رؤية مدرسة كوبنياجف وتحديدىا ىذه الورقة قد وضحت لنا و السياسة. -إجراءات صنع
تيـ دراستنا ركز الكاتب في ىذه الورقة عمى مجموعة األسئمة ث حي، لإلطار المفاىيمي لنظرية األمننة

منيا: كيؼ ولماذا تصبح القضايا قضايا أمنية؟ كيؼ يتـ أمننة القضايا؟ لماذا تحدث؟ ىؿ ىذه كثيرا 
ساىمت في توسيع مفيوـ و  التي أثارت قمقاىي مجاالت ا يكفي لقياسيا كمسألة أمنية؟ مامليا القضية 
وبالتالي، فإف الورقة بداية ركزت عمى األوصاؼ الفمسفية األساسية حوؿ األمف، سوابقيا التاريخية  األمف؟

لوضع تصور لنظرية األمننة، وتقديـ النموذج والمنيجية المستخدمة مف قبؿ مدرسة كوبنياجف، لذلؾ عالج 
 أربعة نقاط في ورقتو لبلجابة عمى األسئمة الي طرحيا:

 والفمسفية لمدراسات األمنية األساسيات التاريخية (1

 ؤلمننة: تصور النظريةمدرسة كوبنياجف كإطار ل (2

 المدرسة السنغافورية كإطار لؤلمننة: تحديد المنظور األسيوي (3

 نقد كبل إطاري األمننة كوبنياجف وسنغافورة (4

أمننة قضايا و  ،وحدات التحميؿ التي تعتمدىا نظرية األمننةاستفادت الدراسة أيضا حوؿ  كما 
 Securitization of Environmental"، بعنوافKristína Tabačková مذكرة ماستر لػ مف  البيئة

issues"  إذا قامت ىذه المذكرة بمعالجة ألربعة محاور أساسية والمتمثمة في:2013عاـ ، 

 الدراسات األمنية )تطورىا، تعريفيا، أىدافيا وقضايا بحثيا( (1

األمنية)مدرسة كوبنياجف: قطاعات، وحدات تحميؿ األمف، تاريخ القضايا البيئية في الدرسات  (2
لبيئة األمننة، القطاع البيئي.بدايات النقاش حوؿ أمننة القضايا البيئية: ثبلثة أجياؿ لبحث ا

 (واألمف، لمحة تاريخية
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المشاكؿ البيئية وما يترتب عمييا)تغير المناخ، اليجرة، ندرة المياه؛ وتدىور التربة وانعداـ األمف  (3
 لغذائي(ا

التحميؿ: وركزت فيو الباحثة عمى مجموعة مف األسئمة منيا: ىؿ ىناؾ إقداـ عمى أمننة  (4
الموضوعات البيئية في مجاؿ الدراسات األمنية؟ ماىي القضايا البيئية عمى رأس االىتماـ 

ىو االتجاه المحتمؿ يذه المواضيع عمى وجو الخصوص؟ مالمدراسات األمنية ولماذا االىتماـ ب
 لمستقبؿ التنمية في ىذا المجاؿ؟ ماىو التنبؤ في ىذا الشاف؟

ستفادة مما ط رحح  باالاعتمدت الدراسة في أمننة الصحة بصفة عامة وظاىرة االيدز بصفة خاصة  كذلؾ،
 Governing Health"ٔانًؼَُٕخ ثـ" Catherine Yuk-ping loعمى الورقة البحثية لمباحثة ، فييا

Issues: HIV/AIDS Securitisation in China"  والتي قدمت في المؤتمر السنوي الثامف لرابطة
تحوؿ فيروس نقص  فكرة.حيث انطمقت الباحثة مف 2013الدراسات اآلسيوية في 'ىونغ كونغ' مارس 

اعتمادا عمى قرار األمـ المتحدة رقـ  البشرية/االيدز مف مشكمة طبية إلى مشكمة أمنية عالمية المناعة
.أيف أصبحت فكرة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز كتيديد أمني مقبوؿ عمى نطاؽ 2000عاـ في  1308

 واسع، أو بعبارة أخرى ىذا الفيروس تمت 'أمننتو'.

عممية أمننة حوؿ تطرحو األدبيات الموجودة  ـْ السياسية استنادا لما لَ -لذلؾ، تناولت الورقة الفجوة النظرية
المناعة البشرية/االيدز في إطار عممية صنع السياسة العامة اليومية، وذلؾ باستعراض فيروس نقص 

الورقة لعمميات صنع السياسات المتعمقة بيذا الفيروس التي سنتيا الحكومة الصينية.وفيـ ىذه العممية 
ات حسب ىذه الورقة ضمف إطار األمننة المعدؿ يسمح بفيـ أفضؿ لعممية أمننة االيدز عمى مستوي

 الدولة، وذلؾ بالتطرؽ لػ: 

 يجازرية األمننة في الحالة الراىنة بإنظ (1
 دراسة االستجابات والردود الصينية حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز (2

اآلثار المترتبة عمى عممية األمننة الصحية، ودور وكاالت التمويؿ الدولية في التأثير عمى أولوية  (3
القضايا الصحية عمى حكومات الدولة، وتأثير ىذه العوامؿ عمى التخفيؼ مف الخطر الذي يمثمو 

 فيروس االيدز. 
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 بعنواف Steve Heitkampو  Laura Baringerباإلضافة إلى ذلؾ، يعتبر مقاؿ كؿ مف 

"Securitizing Global Health: A view from Maternal Health"  المنشور في العدد الثاني مف
، مف أىـ المقاالت التي تناولت أمننة الصحة العالمية.Global Health Governance 1188مجمة 

حة األـ، وتحديات بدًء بمناقشة الجوانب االيجابية والسمبية لؤلمننة، ومخاطرىا، ثـ مناقشة أمننة ص
الصحة العامة كفيروس نقص المناعة البشرية/االيدز، وتحديات التمويؿ اآلتية مف تسييس المساعدات في 

 نفقات البرامج الفعالة.وقد استفادت الدراسة منو في جانب أمننة االيدز.

 رابعا: حوؿ البيئة والصحة

الصحة والبيئة دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية لػ محمد الجوىري وآخروف في  يعتبر كتاب
في المجاؿ االجتماعي واألنثروبولوجي، بحيث تـ تقسيـ  بَ تِ مف بيف أىـ ما كٌ  ،2001طبعتو األولى عاـ 

ىذا الكتاب إلى ثبلثة أقساـ؛ إذ يتناوؿ القسـ األوؿ دراسات في الصحة والمرض وذلؾ ضمف سبعة 
الفصؿ الرابع لمرض االيدز والذي أنار لمبحث الذي نحف بصدده طريؽ أيف تـ تخصيص  ،فصوؿ

، وبالتالي تحصمنا عمى أىـ مساىمة العموـ االجتماعية في مجاؿ الوقاية والرعاية ليذا المرض
 .المعمومات التي تخص ذلؾ

َص لدراسات في البيئة بسبعة فصوؿ وقد تعمؽ ىذا القسـ كثيرا في  أما القسـ الثاني ليذا الكتاب فقد ُخصِّ
األنثروبولوجيا البيئية ودراسة حالة مصر.في حيف كاف القسـ الثالث عبارة عف توثيؽ اإلنتاج العممي 

 لمدكتور نبيؿ صبحي بحكـ أنو تخصص في األنثروبولوجيا الطبية في قسـ عمـ االجتماع.

القانوف البيئي: النظرية  معنوف بػوال عبد الناصر زياد ىياجنويعتبر مؤلؼ ، باإلضافة إلى ىذا 
أىـ مؤلؼ تطرؽ لمبيئة  2102طبعتو األولى لعاـفي  العامة لمقانوف البيئي مع شرح التشريعات البيئية

، االستفادة مف الفصؿ األخير كثيرا فيما يخص المنظور االسبلمي لمبيئة توقد تم مف الناحية القانونية
خاصًا بالتعريؼ بالقانوف  الفصؿ األوؿ؛حيث كاف ، ؿفصو خمسة تقسيـ الكتاب إلى وقد قاـ الكاتب ب

أيف ، الفصؿ الثانيثـ وخصائص القانوف البيئي ومصادره. البيئي وأىدافو، ونشأة ىذا القانوف وتطوره،
استعراض أبرز مبادئ القانوف البيئي؛ وىي مبدأ التنمية المستدامة، والمبدأ الوقائي، ومبدأ  فيو جرى

لمشاركة الشعبية بكؿ مشتمبلتو؛ المموِّث يدفع "مبدأ مسؤولية المموِّث"، ومبدأ تقييـ األثر البيئي، ومبدأ ا
رارات ذات اآلثار البيئية، الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات البيئية، والحؽ في المشاركة في صنع الق)
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 تحدث الكاتب الفصؿ الثالث،وفي القضائي(.والحؽ في الحصوؿ عمى العدالة البيئية ببُعدييا اإلداري و 
عف اإلطار الوطني لحماية البيئة، حيث عرض المؤلؼ لمنظومة الحقوؽ البيئية الموضوعية واإلجرائية 

طار المؤسسي والتشريعي لحماية البيئة في األردف، في النظاـ القانوني األردني، ثـ جرى استعراض اإل
لنافذ واألنظمة وشرح أىـ التشريعات البيئية األردنية، والتركيز بشكٍؿ خاص عمى قانوف حماية البيئة ا

 .ر القانوني الدولي لحماية البيئةإيجاز اإلطابفيو  تـ التطرؽفقد  الفصؿ الرابع،أما الصادرة بمقتضاه.

استعرض المؤلؼ حماية البيئة مف منظوٍر إسبلمي، عمى اعتبار أف اإلسبلـ ىو  ،الفصؿ الخامسوفي  
ديُف الدولة، وىو ديُف الغالبية مف الُسكاف، ولما في الديف اإلسبلمي مف مبادئ وتعاليـ ُتشكؿ إطارًا 

 متكامبًل لمتعامؿ مع البيئة وحمايتيا.

بعنواف "حماية  صافية زيد الماؿثة دكتوراه لمباحمذكرة كما تـ االعتماد عمى مرجع أخر ىو 
حيث تـ مناقشة ىذه المذكرة يوـ  البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضوء أحكاـ القانوف الدولي"،

لنيؿ شيادة دكتوراه العموـ في القانوف الدولي بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية جامعة مولود  27/02/2013
فقد حاولت الباحثة أف تجيب عف إشكالية مفادىا: كيؼ يمكف لمتنمية المستدامة مف تيزي وزو.-معمري

البشرية الميددة بالمخاطر البيئية ومواجية مختمؼ التحديات في ظؿ وجود تبايف في الناحية العممية انقاذ 
تيما منح مضموف قانوني محدد وموحد لمفيوـ التنمية المستدامة؟ وىذا مف خبلؿ مناقشة بابيف طرح

 الباحثة حيث خصصت:

 الباب األوؿ لػ: محاولة التوفيؽ بيف التنمية المستدامة والبيئة

 الباب الثاني لػ: ضرورة ترقية التنمية المستدامة لتفعيؿ حماية البيئة

مف ىذه المذكرة في الجانب التحميمي وبالضبط في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني لمدراسة التي  استفدناوقد 
 ، وقد زودتنا بأىـ المعمومات التي تخص البيئة بصفة عامة.نحف بصددىا

 "حالتي البيئة والصحة"لجة قضايا احوؿ نزع الطابع األمني وتبني المنظور اإلسالمي في مع -خامسا
 العالميةفي ظؿ الحوكمة 
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في إطار التطرؽ لمنزع الطابع األمني حوؿ القضايا التي تـ إضفاء الطابع األمني عمييا بصفة  
ذكرة ػمقد تـ االعتماد عمى عامة، والقضايا التي تـ اعتمادىا في ىذه الدراسة عمى وجو الخصوص، ف

Alexander Burns بعنىان"Securitization in China and Pakistan's Frontier 

Regional: Security Discourses"،  حيث ، بقسـ عمـ السياسة بجامعة لوند بالسويد 2012عاـ
نظرية األمننة بالتحميؿ المقارف لمخطابات األمنية في استخدـ الباحث "ألكسندر بيرنس" في ىذه المذكرة 

لحدودية، وقد ساىمت ىذه كؿ مف جميورية باكستاف اإلسبلمية وجميورية الصيف الشعبية حوؿ المناطؽ ا
النظرية في الفيـ المتزايد لكيفية تطبيقيا عمى األنظمة خارج النموذج الغربي الميبرالي، وقد تطرؽ لممشاكؿ 

، وتـ التطرؽ ليا جميا في الدراسة التي نحف التي تعاني منيا نظرية األمننة في اإلطار النظري لممذكرة
 .بصددىا

 A Critical"بعنىان Catherine Charrett مذكرة ماستر لػبجزء مف أيضا االستعانة  توتم 

Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of Writing Security" 
التي تتناوؿ ىذه المقالة مف الناحية التطبيقية،  عرضيا عمى شكؿ انتقادات موجية لنظرية األمننةتـ والتي 

'، كوسيمة لفيـ البناء االجتماعي األمننة'تطبيؽداخؿ المعضمة المعيارية الموجودة ىي جزء مف المذكرة 
ليا آثار معيارية،  مننةوتقوؿ ىذه المقالة إف مناقشة وتحميؿ عمميات األ ،لمتيديدات والسياسات األمنية
 األمننةمف خبلؿ التحميؿ الذي لـ يطعف فيو لعمميات ع ألنو لممرج ةالسمبي مننةوالتي يفيـ ىنا أف تكوف األ

 .عبلقات االستبعاد والسمطةتنشأ 

ػ ، ل0441في طبعتو األولى  األبعاد السياسية لمفيوـ األمف في اإلسالـعبلوة عمى ذلؾ، كاف لمرجع 
نا كبير في رسـ الخطوط العريضة لممنظور اإلسبلمي حوؿ األمف، وبيف ل ، دورٌ مصطفى محمود منجود

في أوساط الناس ىذا األخير ليس زرع الخوؼ والرعب]المساوي لؤلمننة[ أف بأفكاره اإلسبلمية حوؿ األمف 
نما عكس ذلؾ، فيو الطمأنينة والسبلـ، والثقة لذلؾ نجد الكاتب قسـ كتابو إلى بابيف لتناوؿ وغير ذلؾ. وا 

 ذلؾ، بحيث يتطرؽ: 

 فالباب األوؿ لػ: الصياغة الفكرية لمفيوـ األم -

 الباب الثاني لػ: الصياغة الحركية لمفيوـ األمف -
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 تبرير خطة الدراسة:

وكؿ فصؿ  اشتممت خطة الدراسة عمى بابيف فضبل عف مقدمة وخاتمة، وينقسـ كؿ باب إلى فصميف
 ومطالب وفي بعض األحياف فروع. مباحثوي يح

الحوكمة العالمية، وذلؾ بكياف بنية نظرية لؤلمننة مرتبطة  إليجاد الباب األوؿوتـ تخصيص 
، ألف كؿ تحوؿ في الخطابية األمف عمييا كمفيوـ حتى وصؿ إلى الممارسة يَ نِ بالتطرؽ لمكيفية التي بُ 

ة يَ نْ الداللة، وبالتالي في ىذا الباب سنحاوؿ أف نقسـ ىذه البُ المعنى و المصطمح يؤدي إلى تحوؿ في  مبنى
يؤدي تماسكيا إلى تحديد وأخرى نظرية مف متغيرات مفاىيمية  التي نسعى مف خبلليا نظريا إلى مجموعة

وىو األمر الذي اضطرنا إلى تقسيـ ىذا ويؤكد توقؼ كؿ منيا عمى ما عداه،  العبلقة ببعضيا البعض
 الباب إلى فصميف.

لؤلمننة والحوكمة وىذا لئلحاطة بالمفاىيـ اإلطار المفاىيمي والنظري  الفصؿ األوؿبحيث يتناوؿ 
نربط بيا مصطمح األمننة كنظرية بمصطمح الحوكمة أف سية لمدراسة واألطر النظرية التي يمكف األسا

كما تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث أساسية، إذ يتناوؿ ككياف تجري فيو تفاعبلت السياسة العالمية.
ابستيمولوجي لؤلمف وبروز نظرية األمننة، وىذا في -مدخؿ ايتمولوجي مف ىذا الفصؿ المبحث األوؿ

إطار البحث عف االشتقاقات المغوية والغوص في معانيو ألنيا مف شكمت القطيعة المعرفية لمصطمح 
بوضع ليذا الفصؿ فيتناوؿ فكرة الحوكمة العالمية وظيورىا المبحث الثاني الحديث عف  أما.األمف بالذات
تركيب  إيجادينضوي عمى محاولة  واألخير ليذا الفصؿ المبحث الثالث.وإطاره األوسع المصطمح في

 .لنقاشات نظرية يمكف أف تفسر ظيور األمننة في ظؿ الحوكمة العالمية

مدراسة ركز عمى جانب ميـ وىو التطرؽ لمتغيريف لباب لىذا امف  لمفصؿ الثانيأما بالنسبة  
.وتـ بروز الممارسة الخطابية األمنية عمييما في ظؿ الحوكمة العالمية وكيفية ميميف ىما البيئة والصحة،

 .جينيالوجيا مفيوـ البيئة والصحة المبحث األوؿتقسيمو إلى ثبلثة مباحث أساسية.إذ يعالج 
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األمف كممارسة خطابية وأي دور لو في مراجعة رسـ  بعنواف لممبحث الثانيالتطرؽ سيتـ وفيما بعد 
األخير ليذا الفصؿ فيفحص أبرز القضايا و الثالث المبحث و.السياسات العامة البيئية والصحية العالمية

 ستوجبة لؤلمننة والضبط التشاركي.البيئية والصحية العالمية الم

َص لدراسة الجانب التطبيقي ، بالباب الثانيىذا فيما يخص الباب األوؿ، أما ما يتعمؽ  فقد ُخصِّ
لؤلمننة في ظؿ الحوكمة العالمية مف خبلؿ اتخاذ ىذه األخيرة كموضوع مرجعي ألمننة "البيئة والصحة"، 

برز مف خبلليا أدوار كؿ مف الفواعؿ الرسمية وغير الرسمية ف إطار عممياتي نتبنى فيو نماذج نُ وىذا ضم
 بحيث يتعمؽ: ليذه الحوكمة، وىذا كمو ضمف فصميف

: إضفاء الطابع األمني عمى قضيتي التغيرات المناخية وااليدز بالدراسة والتحميؿ ليما بػ الفصؿ األوؿ
ككياف وموضوع مرجعي.وىذا في خضـ طرح ثبلثة  عمى أساس قضايا تطورت في ظؿ الحوكمة العالمية

ألمننة البيئة وبالتالي، تبني ظاىرة التغيرات المناخية  المبحث األوؿمباحث أساسية، أيف تـ تخصيص 
، ةظاىرة االيدز كقضية أمنية عالمي بعنواف أمننة الصحة بتبني المبحث الثانيكقضية أمنية عالمية، ثـ 

حوكمة عالمية تحقيؽ لف أمننة البيئة وأمننة الصحة العبلقة االرتباطية بي المبحث الثالثفي حيف تناوؿ 
 عمى األمف المستداـ والترابط في حؿ القضايا الُمَؤْمَنَنة. أكثر تأكيدا

بعنواف التحوؿ عف إضفاء الطابع األمني إلى نزع الطابع  الفصؿ الثانيثـ يأتي بعد ذلؾ،  
المسيسة بتبني بدائؿ تصورية لحركية الحوكمة العالمية بثبلثة  األمني لقضايا"حالتي البيئة والصحة"

البيئية والصحية  البل أمننة والعودة إلى السياسة العامة الطبيعية المبحث األوؿمباحث أساسية؛ إذ يتناوؿ 
قضايا البيئة المبحث الثاني  في ظؿ الحوكمة العالمية وبروز معضمة خطاب األمننة.في حيف يتناوؿ

، الذي كاف غائبا ضمف أجندة السياسة العامة الطبيعية ما ةالمحمي ةاألمني ةكمو ف سياؽ الحوالصحة ضم
الذي يطرح نظرة أخرى ومغايرة تماما ألمننة  المبحث الثالثيجعمو مف الحاجات المستقبمية الممحة.وأخيرا 

الفرد/اإلنساف مف الخوؼ وتحقيؽ عممو عمى تحرير ب متمثمة في المنظور اإلسبلميقضايا البيئة والصحة و 
 االستخبلؼ.
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 الصعوبات التي واجيت الدراسة:

 مف بيف الصعوبات التي واجيتنا في إعداد ىذه الدراسة ما يمي:

/ عائؽ الترجمة ألف الموضوع يحتاج وبكثرة إلى األدبيات المتخصصة وىذه األخيرة كميا متوفرة في 1
جيدا أكبر في القراءة والترجمة السيما وأف ىذه األخيرة تصعب أحيانا البيئة األنجموسكسونية، ممؿ كمفنا 

 إليجاد المعنى الحقيقي لمفظة المراد ترجمتيا.

خطوة أولية مشتركة بيف تخصصي العبلقات الدولية والتنظيمات السياسية و / البحث عبارة عف عمؿ 2
كمو،  التي تمـ بمتغيرات الموضوع األمر الذي صعب مف إيجاد مساىمة توازف بينيما النعداـ المراجع

باإلضافة إلى ذلؾ فالبحث مرتبط بمتغير الوقت بسبب الضغط المتزايد عمينا مف المواعيد واآلجاؿ 
 اع مقارنة باإلمكانيات المتوفرة.القانونية التي حددتيا الوزارة لئليد
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 صطمحيقتضي إيجاد بنية عامة ليا وذلؾ عف طريؽ التطرؽ لم "نظرية األمننة"إف التطرؽ لػ
واالبستيمولوجية، السيما وأف الخوض فيو  ي مقوماتو االيتمولوجيةبالكشؼ عف حقائقو وتقص "األمف"

، ما بحد ذاتو"الدراسات األمنية" قائـٍ  كموضوع كاف تاريخي ونمى تدريجيا وتكامؿ إلى أف تحوؿ إلى حقؿٍ 
تعمؽ في دراستيا جعمنا نىذا الحقؿ، ما " كانت نتيجة الترتيبات النظرية في يعني أف "نظرية األمننة

والتي سيتطرؽ ليا  -جديد لمتحميؿ عمى األقؿ مف الناحية النظرية وكشؼ عناصرىا المفتاحية كإطار
المبحث األوؿ مف الفصؿ األوؿ ليذا الباب.ثـ سنحاوؿ ربط ىذه النظرية بكياف الحوكمة العالمية محاوليف 

عف طريؽ ربطو  بذلؾ إيجاد نقاط التوافؽ بينيما سواء عف طريؽ التركيب النظري بيف المصطمحيف، أو
رية معينة كالبيئة والصحة تبرز فييا ديناميكية األمننة في ظؿ كياف الحوكمة العالمية بحاالت نظ

 .بتفاعبلتو السياسية

، اإلطار المفاىيمي والنظري لؤلمننة والحوكمة الفصؿ األوؿ:وينقسـ ىذا الباب إلى فصميف؛ بحيث يتناوؿ 
 منيا البيئية والصحيةالسيما قضايا السياسة العامة ل مفاىيمية وتحميميةالذي يحوي نظرة  الفصؿ الثانيثـ 

 .بروز الممارسة الخطابية األمنية عمييا في ظؿ الحوكمة العالميةومحاولة التعرض ل
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تحوالت جذرية مست الجانب  الحادي والعشريفوبداية القرف  القرف العشريف لقد شيدت نياية 
الشغؿ الشاغؿ لعديد  النظري والواقعي عمى حد سواء، فكاف األمف مف بيف ىذه التحوالت، حيث أصبح

مف فواعؿ النظاـ السياسي العالمي؛ فيو مف جية مفردة أحدثت ىزة في أبحاث عمـ السياسة والعبلقات 
ظواىر المف تفسير العديد  العجز عفعمييا  ـَ ي  خَ الوضعية مف النظريات  الكثير يوجدالدولية، إذ 

.وبالتالي، كاف البد مف تنظير جديد لممسألة الباردةفي عالـ ما بعد الحرب التي تحدث منية األتحديات الو 
حظا وافرا مف ذلؾ لتقدـ لنا بذلؾ طرحا جديدا لمدراسات األمنية مف  كوبنياجفاألمنية، أيف نالت مدرسة 

 ."األمننة"خبلؿ مفيوـ 

الحوكمة العالمية ىذا  أو باألحرى كياف بالواقع السيما بنسؽترتبط مفردة فيو ومف جية أخرى، 
جديدة قادرة عمى تخطي الحدود والمصالح قضايا وظواىر أمنية  األخير الذي بات يحتضف الكثير مف

يجاد مقاربة عالمية منسقة بالخطاب عاوف العالمي تإدارتيا وضبطيا لتسييؿ اليجب الوطنية والقطاعية،  وا 
 الممارسة.و 

 المبحث األوؿ ؛ أيف يتطرؽثبلثة مباحث أساسيةإلى الفصؿ األساس، تـ تقسيـ ىذا ىذا عمى و 
فكرة  المبحث الثاني، في حيف يتناوؿ "بروز نظرية "األمننةو ابستيمولوجي لؤلمف -مدخؿ ايتمولوجيل

 "فكرة السياسة الممركزة حوؿ الدولة التقميدية"تجاوز بإلقاء نظرة فاحصة عمى ما يسمى ب الحوكمة العالمية
ىو  المبحث الثالث، وأخيرا ليس آخرا الفاعميف غير الحكومييف في العبلقات العابرة لمدوؿفكرة "إلى تبني 
 .األمننة في ظؿ الحوكمة العالمية تركيب نقاشات نظرية مفسرة لظيور عبارة عف
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 المبحث األوؿ: مدخؿ ايتمولوجي-ابستيمولوجي لألمف- نحو بروز نظرية "األمننة"

مصطمح األمف وتطوراتو مف الناحيتيف االيتمولوجية  تشريح عمىينضوي ىذا المبحث 
، بالتركيز عمى نظرية األمننة التي تعتبر إحدى نتائج االنتقادات الموجية لدائرة الدراسات واالبستمولوجية

إلى القطاعات ]ة األمنية الموسعة لممجاؿ األمنياألمنية منذ بدايات التنظير إلى غاية طرح المقارب
بالتعرض اصطبلحا ثـ  ،ترصد اشتقاقات مصطمح األمف لغةلذا سيتـ  ،[وغير العسكريةالعسكرية 

المطمب في  منظريات الوضعية وما بعد الوضعية ضمف منظومة معرفية شكمت حقؿ الدراسات األمنيةل
بيا  التي تتميزوالمتمثؿ في نظرية األمننة جديد  يفيحاوؿ التطرؽ إلطار تحميم المطمب الثانيأما  ،األوؿ

استعراض مآخذ نظرية األمننة كنموذج أساسي في  المطمب الثالثفي حيف يحاوؿ مدرسة كوبنياجف، 
 .في العبلقات الدولية ةالسائدوالمدارس الدراسات األمنية عمى المنظورات 
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 لألمف االبستمولوجية -المنطمقات االيتمولوجية المطمب األوؿ:

، لذلؾ كاف دائـ عمى األرض صراعات وتيديدات تمس أمنو واستقراره د  جح و   يواجو اإلنساف منذ أف
السعي لمبحث عف الوسائؿ التي تقيو وتوفر لو االستقرار واألماف والطمأنينة في عيشو ومحيط أسرتو، 

، وعميو تتحكـ في تصرفات المجتمعات البشريةالتي  األمف أحد الدوافع القوية رَ بِ تُ عْ وعمى ىذا األساس اُ 
وحقيقتيا، ألف  وفي ىذا المطمب سنعمؿ عمى البحث في أصؿ كممة األمف1.األمـ وتتماسؾ وترتقي تقوـ

يعد ضمف العممية  ،نشأتيا، مع تحديد التطورات المختمفة التي مرت بيالبحث في تاريخ الصيغ المغوية و ا
  ."الكمماتالتشابو في " أي لؤلمف  folk etymology، وذلؾ بتتبعنا اإلثالة العامةالتاريخية

   الفرع األوؿ: المنطمقات االيتمولوجية لمصطمح األمف

أمف مف باب فيـ ( و)األمانة(، وقد تعني مف المعاني الكثيرة..أمف)األمافُ لغة كممة األمف إف 
عباده مف أف  التصديؽ، واهلل تعالى)المؤمف(ألنو )آمف( وسمـ، وآمنو غيره مف األمف واألماف، و)اإليماف(

يظمميـ، واألمف ضد الخوؼ و)األمنة( ىي األمف ومنو قولو تعالى: )أمنة نعاسا(، وقولو تعالى: )وىذا 
قاؿ األخفش: يريد البمد اآلمف وىو مف األمف.و)أمف منو( مثؿ)سَمـ( منو ومعنى األصؿ البمد األميف(.

أنو اسـ مف أمف( البمد اطمأف بو أىمو، وعف حسف البصري في سكوف القمب، و)استعماؿ المفظ آمف 
، و)استأمنو( طمب منو األماف، أسماء اهلل تعالى.و)آمنت( عمى الدعاء )تأمينا( قمت عنده)آميف(

أف تكوف سميما مف األذى، فالحاجة إلى  عمىذلؾ يشتمؿ تكوف آمنا فإنما 2إليو دخؿ في أمانة.و)استأمف( 
ويمكف مقاربة 3،اإلحساس باألمف قيمة إنسانية أساسية وشرطا مسبقا لمتمكف مف العيش بشكؿ محتـر

فالخوؼ في ىذه 4( فيما يقابمو أي 'الخوؼ'،binary oppisitionا )باالستناد إلى التضاد الثنائي يً وَ يَ 'األمف' ُبنْ 
طعميـ مف الذي ألذاتي واالجتماعي حسب قولو تعالى: )بمفيومو الواسع كاألمف االحالة ما يربؾ األمف 
سورة قريش، أي يمكف القوؿ مجازا أف اإلنساف خائؼ بطبعو، وفي ذلؾ  4 اآلية جوع وآمنيـ مف خوؼ(

                                                             
1

فهرسة ونشر مكتبة الملك فهد الوطنٌة،  -)الرٌاض: جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة8، ط.األمن والتنمٌةمحسن بن العجمً بن عٌسى،  

 .18(، ص.1188
2

(، ص 1118ٌدة، ة: دار الجامعة الجداإلسكندرٌ –)األراٌطة  البٌئةً لحماٌة نواألمن البٌئً النظام القانالدسوقً عطٌة،  إبراهٌمطارق  

 .17، 16ص.
3

)اإلمارات العربٌة المتحدة: ترجمـة مركز الخلٌج لألبحاث، 8، ط.المفاهٌم األساسٌة فً العالقات الدولٌةمارتن ؼرٌفٌتش وتٌري أوكاالهان،  

 .67(، ص.1117
4

 .12(، ص.1186)المنهل: منصة للكتب االلكترونٌة فً العالم العربً،  مبادئ الصحافة الدولٌةمٌالد الفى جرجس،  
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ال تحوؿ بو األمف إلى حالة مَ  ىذا 1ة،ي  ضِ رَ حكمة، فإذا أحسف الفرد توظيفو قاده إلى األمف )أو األماف( وا 
 معنى األمف في المغة العربية.

، ويأخذ بالتراكـ في مصدر الكممةمف  اقوشتقايتـ  اقديمالمغات األخرى معنى كممة أمف في لكف 
 Larousse.ويتحدث قاموسعمى التوالي ةالفرنسيو  ،ةباالنجميزيد تعني َتَأك   'sûr'و 'sure'المعنى، إذ نجد كممة

Modern Dictionary  عف استعماؿ المغة الفرنسية لمكممة بعدـ خمط األمفsécurité بعدـ  التي ىي اإلحساس
ىو"حالة عدـ وجود الخوؼ"، إذ يمكف اإلشارة لكممة ال مباؿ 'sûreté'وجود شيء تخاؼ منو، واألمف

'careless' باليقيف  ذات عبلقة باإلحساس مرتبطة'certitude'  الذي تحممو كممة متأكد'sure' في حيف يعبر.
 2تيقف.وال/لمثقة؛ واألمف)موضوعيا( ىو التأكد بػ"امتبلؾ أو توفير أرضية The Oxford Englishعنيا

ىذا يدخؿ ضمف المعنى و أو الحرية مف القمؽ.careless '[se+cura]تعني '[Secure] آمف عموما كممة         
وكما 3المعنى االنجميزي والفرنسي. "ذاتsureالقديـ لمكممة فيو مشتؽ مف األصؿ ذاتو ومتداخؿ مع كممة"

 "sécurité" يدمج األمفإلى أف االستخداـ الفرنسي ال نوه  Larousse Modern Dictionary ، أفاأشرنا آنف
البلخوؼ ]الحقيقة [state] كحالة sûretéو [sentiment subjectif/بعدـ الخوؼ]الشعور الذاتي [feeling] كإحساس

 la réalité objective.]4الموضوعية/

إلى أف األمف أصبح لو حضور في مختمؼ متطمبات الحياة  Ayse ceyhan"أيس سييافلقد أشار "و  
اليومية لممواطنيف إلى درجة تجعؿ مسألة مراجعتو طبيعية وضرورية طارحا عدة تساؤالت عمى الجيات 
المختصة تتعمؽ بالحموؿ الممكنة اعتمادىا لمزيد دعـ مقتضيات األمف، ومف ذلؾ أفضؿ المفاىيـ 

   5القطاعات المعنية والمخاطر المحتممة.والجيات المنتفعة، و  المترجمة،

فإف االختبلؼ في تحديد المفيوـ ال يمنع مف القياـ  Thierry Balzacq"تيري بمزاؾوبحسب رؤية "         
بمبادرات جديدة، وينطمؽ في مقاربتو التوفيقية مف قراءة تاريخية حيث يبيف الشعور باألماف والطمأنينة 

حيث استعممت كممة  17خالؿ القرف وغيرىا مف المعاني المسندة لؤلمف التي لـ تفرض إال الحقا، وذلؾ 
، في حيف الشعور الشخصي باألمفثـ لتدؿ عمى  بية لتفيد الشعور باألمافالدوؿ الغر في  األمف

                                                             
1

 .13، 12مٌالد الفى جرجس، المرجع السابق، ص ص. 
2 Bill McSweeney, Security, dentity and Interests: A Sociology of International Relations, (United Kingdom: 
Press Syndicate of the University of CAMRIDGE, 1999), p.17. 
3
 Ibid., p.16. 

4 Ibid., p.17. 
5

 .25محسن بن العجمً بن عٌسى، المرجع السابق، ص. 
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الذي جمع  securitas وفي ذلؾ تطوير لمفظ السالمة لتفيد الواقع الموضوعي لألمفاستعممت كممة 
" بأف كمود فافر دي فوكالسوقد بيف بعد ذلؾ كؿ مف "11.1المعنييف لفترة طويمة وسبؽ استعمالو منذ القرف

أف األمف عندما يكوف في أعمى  ريني ديكارت"، فيما شرح "السالمة والتأميف أو الثقةختمؼ عف ياألمف 
 2.تأمينا درجاتو يبعد الخوؼ وبالتالي تتغير طبيعتو فيصبح

"حدد معنى األمف وأوجزه في جانب أساسي، ورأى أنو مفيوـ مزدوج فيو ال ميكائيؿ ديموفإال أف "
الخطر، بؿ يعني أيضا وسيمة إلرغامو وجعمو محدودا، وبما أف األمف أوجده يعني فقط وسيمة لمتحرر مف 

الخوؼ فإنو يقتضي ضرورة القياـ بإجراءات مضادة لمتحكـ، احتواء، إقصاء وتحييد الخوؼ، وكؿ ىذا 
 Security».3(in) »يوحي بأف المفيوـ غامض يحوي في الوقت نفسو األمف والبل أمف

ىو حالة  'األمف'األمف': فػ انعداـال ينبغي الخمط بيف 'األمف' أو 'البل أمف' مع 'أي في ىذه النقطة بالذات، 
فييا تيديد وال توجد  يكوفال ' ىو حالة األمف انعداـ'يكوف فييا التيديد باتخاذ تدابير ضده، في حيف 

لذلؾ ال توجد وسائؿ لمتعامؿ مع  ،اليوجد تيديد 'الال أمف'أما ، لمتعامؿ مع التيديد الذي نحتاجو وسائؿ
.  والشكؿ التالي يوضح ذلؾ:4التيديد البلـز

 األمف' و'انعداـ العالقات الييكمية لمفرؽ بيف 'األمف' و'الال أمف' :(01)الشكؿ 

                                                             
1

 .25محسن بن العجمً بن عٌسى، المرجع السابق، ص. 
2

 .26، 25المرجع نفسه، ص ص. 
3

الجزابر: المكتبة العصرٌة للطباعة، النشر -)الروٌبةالبعد المتوسطً لألمن الجزائري: الجزائر، أوروبا والحلف األطلسً عبد النور بن عنتر،  

 .83(، ص.1114والتوزٌع، 
4
 Juha A.Vuori, "How to Do Security With Words: A Grammar of Securitisation in the People's Republic of 

China", (Academic Dissertation To be presented, with the permission of the Faculty of Social Sciences, TURUN 
YLIOPISTO University of Turku, 2011), p.115. 
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 المصدر:

Juha A.Vuori, "How to Do Security With Words: A Grammar of Securitisation in the 

People's Republic of China", (Academic Dissertation To be presented, with the 

permission of the Faculty of Social Sciences, TURUN YLIOPISTO University of Turku, 

2011), p.116. 

تعريؼ دائرة المعارؼ البريطانية لؤلمف بأنو "أي تصرفات يسعى المجتمع عف  ،ىذا باإلضافة إلى
 امف التي يمكف أف نأخذ بيا بعد ىذأحدث تعريفات األي حيف أف ف1،طريقيا إلى حفظ حقو في البقاء"

ىو العمؿ  األمف" ومفاده "باري بوزاف" النقاش واألكثر تداوال في األدبيات األمنية المتخصصة ىو تعريؼ
ذلؾ الظرؼ الضروري لنمو صطبلحي لؤلمف ىو: ما يعني أف المعنى اال2عمى التحرر مف التيديد".

النشاط البشري سياسيا، الحياة االجتماعية وازدىارىا وىو الشرط األساسي لنجاح أي وجو مف أوجو 
 3بؿ أنو ِمْف َأْلَزـِ الضروريات لحفظ كياف الدولة وتأكيد استقبلليتيا.عسكريا...الخ اقتصاديا  اجتماعيا،

                                                             
1

 .87(، ص.1181)األردن: دار المنهل،  األمن الوطنً وعناصر قوة الدولة فً ظل النظام العالمً الجدٌدهاٌل عبد المولى طشطوش،  
2

 .82عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص. 
3

 .87المرجع السابق، ص. طشطوش،هاٌل عبد المولى  

 إنعدام األمن

هو حالة ٌكون فٌها تهدٌد وال توجد وسابل 

 للتعامل مع التهدٌد الذي نحتاجه

 األمن

هو حالة ٌكون فٌها التهدٌد بإتخاذ 

 تدابٌر ضده

 الال أمن

توجد وسابل ال ٌوجد تهدٌد، لذلك ال 

 للتعامل مع التهدٌد الالزم

 وجود مشكلة أمنٌة
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 1حظتيف ميمتيف ىما:مف ىذه الرؤى نستشؼ مبل

والذي يعني قياـ  األمف السمبيأف بعض الباحثيف قسموا األمف إلى نوعيف أو شكميف ىما:  (1
اإلنساف باتقاء الشر وىو أمف اإلنساف الناتج مف الخوؼ مف العدواف والظمـ والفقر والجيؿ 

والذي يتمثؿ في سعي المرء المستمر والمتواصؿ  ؛األمف اإليجابيوالمرض.أما الجانب اآلخر فيو 
لمحصوؿ عمى حقوقو وتحسيف أحوالو وتأميف مستقبمو وضماف كؿ ذلؾ، عمى أف الشكميف 
متصبلف اتصاال وثيقا، فيما وجياف لعممة واحدة، وغايتيما واحدة وىي العيش بسعادة وأمف 

 وسبلـ.

  أف األمف يقسـ مف وجية نظر موضوعية إلى قسميف ىما: (2

ويشمؿ كافة فروع ومناحي الحياة مثؿ األمف االقتصادي واالجتماعي  األمف العاـ )الشامؿ(: ( أ
 والسياسي والثقافي واإلعبلمي والعسكري...الخ.

وىو المعني بعموـ األمف، ويشمؿ أمف األفراد وأمف المعمومات وأمف المكاف  الخاص:األمف  ( ب
 وأمف المؤتمرات...الخ.

 الفرع الثاني: المنطمقات االبستمولوجية لمصطمح األمف            

مف  القطيعة المعرفية بدءً  سيتـ بتتبع الناحية االبستمولوجيةمف إف تناوؿ مصطمح األمف  
، الدراسات السياسية المكتوبة التي كاف فالسفة االغريؽ أوؿ مف أنتجياعالجت  ، أيفالفمسفة السياسية
يتصور عبر معالجتيا لدواعي قياـ المجتمع السياسي وشروط استمراره واستقراره، إذ لـ  ضرورة األمف

أولئؾ الفبلسفة إمكانية وجود مجتمع متحضر وآمف إال إذا كاف مجتمعا سياسيا أيضا، بما يجعؿ منو 
ف بيف وم2المتحضر ىو وحده إنساف )دولة المدينة( ومواطنيا.)دولة مدينة(، ليكوف اإلنساف المجتمعي 

نسانيا/مواطنياحيث بيف " في كتابو 'الجميورية' أفالطوفىؤالء الفبلسفة " ، الصورة الفاضمة لدولة المدينة وا 
جعؿ أمنيا مرىونا بتقسيـ العمؿ وفقا لقدرات الناس التي جعؿ المرتبة الثانية فييا لمقدرة عمى حماية و 

                                                             
1

 .88المرجع السابق، ص. هاٌل عبد المولى طشطوش، 
2

 -لبنان: دار الروافد الثقافٌة-)الجزابر: ابن الندٌم للنشر والتوزٌع، بٌروت8، ط.األمن واألمن القومً: مقاربات نظرٌةعلً عباس مراد،  

 .87(، ص.1186ناشرون، 
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قامة األمف والدفاع عف المدينة بعد أف جعؿ المرتبة األولى  فييا لقدرتيـ عمى الوصوؿ إلى المعرفة وا 
 1قدـ القدرة عمى ضماف األمف عمى القدرة عمى االنتاج وتحصيؿ الرزؽ. أفضؿ أنظمة الحكـ، وبذلؾ

مف منظور مقارب، حيث ربط وجود  فعالجيا في كتابو 'السياسة' "أرسطو"أما مسألة األمف عند  
ذي رأى في )دولة المدينة( مثالو الوحيد، وعد  أخطر تيديد اإلنساف المتحضر بوجود المجتمع السياسي ال

يمكف أف تواجيو دولة المدينة ىو خطر التفاوت الطبقي الحاد بيف مواطنييا أو طبقاتيا بوصفو السبب 
األساس لمثورات في اعتقاده، لذلؾ ربط أمف ىذه الدولة واستقرارىا واستمرارىا بتقميؿ التفاوت الطبقي فييا 

الطبقة الوسطى مف جية ص أعداد الطبقتيف العميا الغنية والدنيا الفقيرة مف جية، وزيادة أفراد عبر تقمي
ثانية، لتكوف ىذه األخيرة بوسطيتيا وتوازنيا واستقرارىا فكريا وسموكيا )الوسط الذىبي(األساس لقياـ نظاـ 

األغنياء( والديمقراطي )حكـ حكـ وسطي متوازف ومستقر يكوف خميطا مف النظاميف األوليغارشي )حكـ 
 2الفقراء(.

أمف االمبراطورية  تالمدارس الفمسفية والقانونية والسياسية في الحضارة الرومانية بينأما           
، ودعت إلى تحقيؽ ذلؾ بإقامة نظاـ مختمط يحقؽ التوازف واالستقرار بيف عناصر واستقرارىا الداخمي

، الدولة بخصائص التوازف واالستقرار المحققيف والضامنيف لألمفىذه الدولة وأركانيا المختمفة لتتمتع 
" عف نظاـ الحكـ المختمط ىيبوداـ" بوضوح كبير في نظريتو المستمدة مف نظرية "بوليبوما عالجو "

الخصائص االيجابية لمنظـ السياسية الثبلث: النظاـ الممكي)السمطة الفردية(، والنظاـ جمع الذي يالثبلثي 
)السمطة الشعبية(، وىو ما أدرؾ الحقا اآلباء النخبوية(، والنظاـ الديمقراطياالرستقراطي)السمطة 

ئة تصميما المؤسسوف لمواليات المتحدة األمريكي صوابو وايجابيتو، فصمموا نظاـ الحكـ في دولتيـ الناش
)الرئيس الفردي، مجمس الشيوخ النخبوي، المؤتمر العاـ فيو وتتعاوف سمطات ثبلثي األركاف، تجتمع

 3الشعبوي(.

مف زوايا أخرى، كاف مف أبرزىا  قضية األمفالفكر اإلنساني في العصور الحديثة وتابع 
فوؽ كؿ  القوة واألمفر' بجعؿ " الذي تعرض لؤلمف في كتابو 'األمينيكوال ميكافيميالفيمسوؼ االيطالي "

، وكؿ الوسائؿ، لضماف أمف نظامو ودولتو، ولتحقيؽ ويجب أف يتبع األمير أو الحاكـ كؿ السبؿ4اعتبار،
                                                             

1
 .87.علً عباس مراد، المرجع السابق، ص 
2

 .88المرجع نفسه، ص. 
3

 المكان نفسه. 
4

 .13ص. محسن بن العجمً بن عٌسى، المرجع السابق، 
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 مستعدةذلؾ البد مف إقامة جيوش وطنية تكوف مخمصة وصادقة في حمايتيا لمجتمعاتيا ودوليا و 
ـ 1700" في سنة توماس ىوبزالسياسي االنجميزي "أما الفيمسوؼ 1لمتضحية دفاعا عنيا وضمانا ألمنيا.

 أف الحروب والنزاعات بيف الدوؿ شيء ال يمكف تجنبو، عمى أساس أف اإلنساف يعيش 'حالة الفطرة' أظير
 2مع الكؿ بما يستوجب إقرار نظاـ معيف إلنياء الفوضى المترتبة عف ذلؾ.التي تضعو في قتاؿ 

حقؿ أدبيات في أىمية قصوى ف يحتؿ مفيوـ األموىذا إف دؿ عمى شيء، فيو يدؿ عمى أف  
مف أكثر المفاىيـ  فيو.منذ القديـ ة، وأدبيات العبلقات الدولية بصفة خاصةبصفة عامالعموـ السياسية 

مف األمور المصيرية بالنسبة لصانعي السياسة و األساسية والمتطورة ضمف أدب العبلقات الدولية، 
والمجتمع عمى حد سواء، فتاريخيا، وبمغة سياسة القوة مفيوـ األمف كاف مرتبطا بالوسائؿ العسكرية، كما 

 4ذلؾ بقولو"األمف ىو ما تصنعو الدوؿ"، Smithأوضح "سميث"  وقد3البشر،ال أنو أكثر ارتباطا بالدوؿ 
ودارسي األمف حسب أدبيات العبلقات الدولية 5والتيديدات الموجية لسيادتيا.فدوما كاف ذا صمة بالدولة 

ذات الجانب اإلستراتيجي والعسكري السيما الفترة التي تعودوا أف يتعامموا مع قضايا السبلـ والحرب 
  6.أعقبت الحرب العالمية الثانية

أف  نجد حوؿ األمفوما بعد الوضعية منظريات الوضعية البناءات المعرفية ل مساربتقفي إضافة لذلؾ، و 
د والتعريؼ مف يأخذ أبعادا جديدة وصعبة العأصبح األ ، إذطا بالجانب المشار إليو آنفااألمف لـ يعد مرتب

أماـ تعدد المشاكؿ الجيوية، الوطنية، الدولية، والعالمية، خاصة مع تفجر مسألة األمف بعد نياية الحرب 
ر في المفيوـ التقميدي إعادة النظالباردة، األمر الذي  جعؿ مف مشاكؿ اليوـ مشاكؿ عالمية فرضت 

مؿ، وبنائيا في داخؿ العبلقة مع ي لؤلمف بأخذ أبعاده في كؿ متكالؤلمف، وصياغة الموضوع المرجع
 7حاجات المجتمع.

                                                             
1

 .11علً عباس مراد، المرجع السابق، ص. 
2

 .13ص. محسن بن العجمً بن عٌسى، المرجع السابق، 
3
 Sezer Özcan, "Securitization of Energy Through the Lenses of Copenhagen School", (Paper prepared for the 

2013 Orlando International Conference, West East Institute, Orlando/USA, 21-23 March 2013), p.03. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Vladimir Šuloic, "Meaning of security and theory of securitization" (Belgrade centre for security policy, 05 
October 2010), p.01.(Retrieved on : 20/03/2014).             <http://www.bezbednost.org> 

7
 أنظر: المفاهٌم التقلٌدٌة لألمن لمزٌد من المعلومات حول 

- Marie-Hélène Labbie, "Les nouvelles dimensions de la sécurité", Politique Etrangère, N°4, Hiver 

99/00 :pp.917-921. 

- Johan Verbeke," A new security concept for a new Europe", Studia Diplomatica, Vol LI, N°3- 4, 98: p p125-

149. 
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يركز عمى الدولة الذي  التقميدي الواقعي المنظورىيمف عمييا بالنسبة لمنظريات الوضعية  
 أمنيا،كفاعؿ وحيد في العبلقات الدولية مع االعتماد عمى القوة العسكرية كوسيمة وحيدة أيضا في تحقيؽ 

 فلمدوؿ مما يعني أنو كا أي يتميز ىذا المنظور باالنغبلؽ المعرفي الذي يتمخص في القوة العسكرية
'األمف' "ارتبط في الدرسات الواقعية بعبارة أخرى، مفيوـو يقارب لؤلمف بالمنظور التقميدي اإلستراتيجي.

األمف أحد  رَ بِ تُ عْ النظاـ الدولي، حيث اُ لمسياسة الدولية بمفيوـ 'الدولة' التي تمثؿ الوحدة الرئيسية في سياؽ 
أسباب نشأة الدولة، وىي المسئولة عف حماية أمف األفراد، وال يزاؿ ىذا التصور قائما في عرؼ معظـ 

 1الدوؿ لكونو مصدرا مف مصادر شرعية السمطة، وسببا لموالء العاـ ليا.

دولية بالتعاوف مع الدوؿ في تحقيؽ  منظماتعمى أىمية بناء  يؤكدالذي  المنظور الميبراليبالمقابؿ، نجد 
 ، فالوعاء المعرفي ليذا المنظور كاف متميزا عف المنظور الواقعي حيث ركز عمى دمقرطة الدوؿاألمف

 .والتوافؽ المؤسساتي لتجنب القوة والعنؼ وتحقيؽ األمف عف طريؽ التعاوف

 طرؽ أخرى في إبراز فواعؿ جديدة لتحقيؽ األمف المنظورات ما بعد وضعيةانتيجت  في حيف
 النقدييف لمدراسات األمنية مساىمات عرؼتُ أيف ؛ ابستمولوجيا مشتركة تتمثؿ في "التأويمية" بتبنيلكف 

وأثناء تبنييـ ليذا الجانب  اإلنساف وتحريره مف القيود التي تعيؽ مسعاه في تجسيد خياراتو، تركيزىا عمىب
االجتماعية والثقافية، والحضارية واليوياتية، ودور األفكار والمعايير في  دراسة األبعادفي  قامواالمعرفي 

عمى التي ركزت  النظرية ما بعد الحداثية ومف بعد ذلؾ تشكيؿ العالـ السياسي عبر سياؽ تاريخي محدد.
السمـ واألمف والمعايير الجماعية، وتعتبر ذلؾ ميمة الساسة واألكاديمييف  يحويالخطاب االجتماعي الذي 

، وما بعد الحداثييف والجماعات المعرفية ألف ليا دور في عممية صياغة المغة والخطاب السياسي الدولي
يروف في الخطاب األمني العامؿ المؤثر في كيفية تصرؼ الدوؿ وسموكياتيا، ويجب أف يتمتع بقيـ 

 ية تحمؿ التعاوف إليجاد بيئة دولية أكثر أمنا.معيار 

تدمج "النوع" ألجؿ فيـ أف األنوثة والذكورة تؤثر في تصور ماىية األمف، وذلؾ بتحرير  نظرية الجندرأما 
نياء تبعيتيا  ضمف النطاؽ الموسع لؤلمف الذي يجعؿ مف الفرد منتمي لبنيات اجتماعية حتى يقبع المرأة وا 

 واسعة.

                                                             
1

، المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌةسلٌمان عبد هللا الحربً، "مفهوم األمن: مستوٌاته وصٌؽه وتهدٌداته )دراسة نظرٌة فً المفاهٌم واألطر("،  

 .81ص. (،1117) 83لبنان: مركز دراسات الوحدة العربٌة، ع.-بٌروت
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جسر الفجوة بيف الوضعييف وما في الوقت ذاتو التي تشكؿ لؤلمف و لمنظرية البنائية  ةأما بالنسب 
 "ألكسندر وندت"تتبنى بناءا معرفيا يجمع مابيف ابستمولوجية الوضعييف حسب ما أعمنو  ؛ بعد الوضعييف

 اجتماعي، وابستمولوجية التأممييف، واألمف حسبيـ بناء مؤسس نظرية البنائية في العبلقات الدولية
وتذاتاني، فالدوؿ يمكف أف تغير مف تصوراتيا لمتيديدات ألف ىذه األخيرة ليست شيء طبيعي ومقدس، 

نما يجب تعديؿ ممارساتيا حوؿ ذلؾ وفؽ التطورات الحاصمة في السياسة العالمية.  وا 

األمف مما تطرقنا لو حوؿ المنطمقات االيتمولوجية واالبستيمموجية لمصطمح األمف يتضح أف      
 1تتمثؿ في: يتميز بمجموعة مف الخصائص

  فيو حقيقة متغيرة تبعا لظروؼ الزماف والمكاف، وفقا العتبارات  التغير:ب األمف يتسـمفيوـ
داخمية وخارجية، فمفيوـ "األمف" ليس مفيوما جامدا، بؿ ىو مفيوـ ديناميكي يتطور بتطور 

باألوضاع والمعطيات والعوامؿ المحمية واإلقميمية والدولية، فاألمف  االظروؼ، ويرتبط ارتباطا وثيق
  حالة حركية )ديناميكية( مركبة ال تتصؼ بالجمود )االستاتيكية(.

 :مف السعي المستمر لمدوؿ إلى زيادة قواىا، فالنسبية ىنا تنشأ  األمف حقيقة نسبية وليست مطمقة
ف أف يكوف مدعاة إلى مزيد مف الشعور األمر الذي يزيد شعورىا بعدـ األمف، بدال م

نما تسعى  دائما إلى تحقيؽ التفوؽ نتيجة باألمف.فالدوؿ ال تتوقؼ بمجرد تحقيؽ التوازف فحسب، وا 
الشعور بالخوؼ وانعداـ الثقة في العبلقات الدولية، األمر الذي يدخميا في دائرة مغمقة نحو زيادة 

 دوؿ أخرى في سياؽ سعييا إلى تحقيؽ األمف لذاتيا. القوة، مما يخمؽ انعداـ األمف تمقائيا لدى

  :حيث تجمع في مضامينيا معاني عدة، تتصؼ بنوع مف الغموض األمف مف المفاىيـ المركبة
 فاألوؿوالوضوح، والحقيقة والتضميؿ في آف واحد.فيناؾ مفيوـ ضيؽ، وآخر واسع لؤلمف، 

يتضمف االجراءات الخاصة بتأميف األفراد داخؿ الدولة ضد األخطار المحتممة، وتييئة الظروؼ 
المحيطة بيـ اشباعا الحتياجاتيـ األساسية والتكميمية، أي مجمؿ السياسات التي ترمي إلى توفير 

يعات التي ، بوضع القوانيف والتشر الحماية واألمف لبلفراد، وضماف حرية القرار السياسي واستقبللو
، مف الواسعمفيوـ األتنفيذ تمؾ القوانيف.أما تكفؿ ىذه الحماية، في ظؿ وجود سمطات قائمة عمى 

فيشمؿ كؿ ما يحقؽ االستقبلؿ السياسي لمدولة وسبلمة أراضييا، وضماف االستقرار السياسي 
أي تأميف واالقتصادي واالجتماعي الداخمي.فيو يشمؿ تحقيؽ األمف ببعديو الداخمي والخارجي، 

                                                             
1

 .81-81المرجع السابق، ص. سلٌمان عبد هللا الحربً، 
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كياف الدولة داخميا وخارجيا، وتحقيؽ االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وتحقيؽ الرضا 
 جتمع.التاـ ألفراد الم

ومف جانب آخر، ىناؾ مفيوـ األمف الخشف، واألمف الناعـ، فالخشف ىو ذلؾ المفيوـ الذي يميزه 
ارجاعو إلى الشؤوف الدفاعية والعسكرية الطابع العسكري لؤلمف )األمف التقميدي(، لذا يمكف 

أما األمف الناعـ فيو مفيوـ يندرج فيو لمدولة، حيث تكوف التيديدات فيو مباشرة عمى وجو التحديد.
كؿ التحديات غير العسكرية، التي تواجو الدوؿ، مثؿ التحديات الصحية، والجرائـ المدنية )غسيؿ 

، والمشاكؿ العرقية، والعمالة السمبية، والتطرؼ تيريب المخدرات(، والبلجئيف-القتؿ-األمواؿ
واالرىاب، وىي تحديات غير مباشرة ذات طبيعة مركبة، يتداخؿ فييا أمف األفراد بأمف الدولة 

    والمجتمع.

والجدوؿ التالي ، السمات والخصائص يتضح أف األمف في توسع وتعمؽ مستمريفومف ىذه 
 :ذلؾيبيف لنا 

 توسيع وتعميؽ مفيوـ األمف (:01)جدوؿ ال

 مجاؿ
 )'توسعي'(

 مستوى
 )'تعمقي'(

قضايا 
األمف 
 العسكري

 القضايا األمنية الجديدة أو غير العسكرية
 بيئي مجتمعي اقتصادي سياسي

 األمف الدولي نظاـ
 األمف الوطني)داخمي وخارجي( دولة

 األمف المجتمعي تحت الدولة
 األمف اإلنساني فرد

 المصدر:

Heiner Hänggi, "Making Sense of Security Sector Governance", (Retrieved on: 22/03/2014). 

<www.dcaf.ch/content/download/36563/.../Hanggi.pdf>              

http://www.dcaf.ch/content/download/36563/.../Hanggi.pdf
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االبستمولوجية لـ يعد االيتمولوجية و خبلؿ ىذا الجدوؿ بأف األمف مف الناحية مف يتضح إذا،  
نما توسع ينحصر مفيومو في المجاؿ  إلى مجاالت أخرى سياسية، اقتصادية، العسكري والقوة فقط، وا 

مجتمعية، بيئية بجانب تعمقي في قضايا ىذه المجاالت، وضمف كؿ المستويات ذات الفواعؿ المتعددة، 
  مصطمحات جديدة كاألمننة.مؤخرا الذي جعمو يتوسع ويطرح األمر 
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 1إطار جديد لمتحميؿ -كوبنياجف مف منظور مدرسةاألمننة  المطمب الثاني:

 حيثأصبحت القضايا األمنية تشكؿ مصدر قمؽ أساسي ليا،  بالنسبة لمدرسة كوبنياجفإذا،  
القومي ال ينبغي حصرىا في الجانب العسكري، وقبؿ أف نعتبر ىا أف التيديدات األمنية لؤلمف ؤ أكد عمما

قضية ما أمنية يجب أف تكوف ذات صمة بالفاعؿ المؤمف، فتقديـ مسألة أمنية باعتبارىا مشكمة ذات تيديد 
    2.وجودي يجب أف تكوف معرفة ومحددة بالنسبة لمموضوع المرجعي

األوساط األكاديمية بمجاؿ الدراسات األمنية، وظيور ما في نجاحا باىرا ىذا الكبلـ لقد حقؽ  
باري ، أبرزىا تطوير"الموجية لؤلمف إلى االنتقادات ترجع ىذه األخيرةحيث "، نظرية األمننةبػ "يسمى 
ـ يعد مف الممكف أف يعرؼ بأنو تيديد، تتـ السيطرة عميو األمف لالذي أقر وألوؿ مرة أف " 1983 "بوزاف

الدوؿ، فاألمف يتضمف القطاعات غير العسكرية والفواعؿ مف غير  دِ يَ وبِ  العسكرية" باستخداـ القوات
التي ركزت عمى القطاعات األخرى لؤلمف وتجاوز القضايا  ىذه النظرة بالتاليالدوؿ، واألجندة األمنية، و 

لقضية غير  أف تحمؿ لماذا، مف قبؿ مف وكيؼ يمكفإلى التي تسعى  لبروز نظرية األمننةميدت  التقميدية
 3؟أمنية أف تصبح قضية أمنية

أو المتوقع حدوثيا باستخداـ القوة  عمى دراسة الحاالت التي تحدثال يقتصر ننة مفيوـ األمو 
نما يسعى لتحقيؽ االتساؽ مف خبلؿ البحث عف واألمف ىو 4المنطؽ الكامف وراء األمف. العسكرية، وا 

يتـ تحديده بموضوعية، فيو يتغير بشكؿ ديناميكي و شيء ال يتـ انتظاره أو العثور عميو وال يمكف 
ليس  "بوزاف"فحسب  ،ذاتية (Referential)األمف عبارة عف ممارسة مرجعية ألف 5بالممارسة البيذاتانية.

ىذه  يجعؿ مفنحو بالضروري حقيقة وجود تيديد لكف الميـ ىو القضية المقدمة كتيديد وجودي، وعمى 
مما يعني أف نقطة 6،تشير إلى شيء أكثر واقعية بفضؿ فعؿ الكبلـو ، اىتماماتثير المسألة القضية أو 

                                                             
1
 Nassef M.adiong, "Securitization: Understanding its process in the field of International relations"(Seminar 

paper, In partial fulfillment of the requirements in Special problems and topics in International security, college 
of Social Sciences and philosophy University of the Philippines, Diliman, 25 March 2009), p., 06. 
2 Sezer Özcan, "Securitization of Energy through the Lenses of Copenhagen School ", (paper prepared for the 
2013 Orlando International Conference, 21-23 March, 2013,"West East Institute, Orlando/USA"), p.08. 
3 Robin E Walker and Annette Seegers, "Securitisation: The case of post-9/11 United States Africa policy", 
Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, Vol.40, Nr. 2(2012), p.24.   
4 Thorsten Gromes & Thorsten Bonacker, "The Concept of Securitization as a Tool for Analyzing the role of 
Human-Rights-Related Civil Society in Ethno-Political Conflicts", (Shur Working Paper 05/07 March 2007), 
(Retrieved on: 26/05/2013).              <shur.luiss.it/files/2008/10/shurwp 05-07.pdf>           
5
 Ibidem. 

6 Rens Van Munster, " Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror" 
(Danmark : Syddansk Universitet : Political Science Publications, 2005), p.02. 
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 1962عاـ  John Austin" جوف أوستيفىو نظرية فعؿ الخطاب التي وضعيا " مفيوـ األمننةفي  االنطبلؽ
يعني إجراء بمعنى  الكبلـ عف "األمف"و How to do things with".1الذي أظير كيفية فعؿ األشياء بالكممات"
، ييدد أنيا تيديد وجودي لمكياف المرجعيب، عندما يدعي الفاعؿ أف تتحوؿ قضية معينة إلى قضية أمنية

القضية األمنية عمى"تغيير مصير  ولذلؾ، يمكف أف تقوـ2وربما حتى وجود الوحدة السياسية.مصيره  تقرير
 أوؿ"دور حوؿ مسألة"تكوف أو ال تكوف"عمى حد تعبير ، بؿ أكثر مف ذلؾ فيي تجميع المسائؿ األخرى"

 3.ويفر"

يمكننا أف نتطرؽ إلى كإطار تحميؿ جديد لمدراسات األمنية نة نولمعرفة مضموف نظرية األم 
 ليذه النظرية كما يمي:الكممات المفتاحية 

 الفرع األوؿ: الموضوع المرجعي والتيديد الوجودي

  Referent object      الموضوع المرجعي -أوال

ميددة في " األشياء التي ينظر إلييا عمى أنيا كوبنياجف، الموضوعات المرجعية كػتحدد مدرسة  
ليا الحؽ المشروع بالبقاء"، ويمكف أف تكوف ىذه الموضوعات المرجعية حسب واضعييا؛ والتي  وجودىا

فمثبل في أوائؿ القرف ف البيئية.اطِ وَ الجماعية، المالدولة السيادة الوطنية، االقتصاديات الوطنية، اليويات 
ما الذي  Rita Floydوتتساءؿ 4اإلثنيات القاطنة بالدولة.العشريف كانت الموضوعات المرجعية تحصر في 

يجعؿ الموضوع المرجعي ذو شرعية؟ وتجيب بقوليا الموضوع المرجعي الوحيد الذي يتمتع بالشرعية إذا 
"التفسير والتبرير ألفمبدأ اإلنسانية،  Razسميو يىذا عمى ما  يستندو يفضي إلى رفاىية اإلنساف؛ كاف 

في نياية المطاؼ يستمد مساىمتو، الفعمية أو المحتممة، مف حياة  حسب ىذا المبدألمخير أو الشر 
تحقيؽ رفاه  ليس ىدفو دائمامدرسة كوبنياجف الموضوع المرجعي إال أنو وحسب 5اإلنساف ونوعيتيا".

وفي بعض األحياف السبلمة الجسدية لممواطنيف أو باألحرى الجميور عمى المحؾ و البد  وألن ؛اإلنساف

                                                             
1 Rens Van Munster, op cit., 02. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Josy Joseph, « Seuritization of Illegal Migration of Bangladeshis to India », (Retrieved on: 29/11/2013). 

<www.rsis.edu.sg/publication/.../WP100.pdf> 
5 Rita Floyd, "Can Securitization Theory be used in Normative Analysis?" (Paper prepared for the 'Politics of 
Securitization', Copenhagen 13-14 September 2010), p.09. 
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فوات األواف، ما يجعؿ تصرؼ الموضوع  بو قبؿبيـ/التيديد المحدؽ  إلدراؾ استعجاليو إجراءاتمف تبني 
 باإلجراءات العادية. هتقيددوف ومف شرعية وضع يضفي عميو الكذا المرجعي إزاء ى

يتمثؿ في الحوكمة العالمية /أو المرجعية األمنية وضوعنا ىذا، فإف الموضوع المرجعيوفي حالة م
 المستويات واألبعاد وغيرىا مف التحوالت ذات الصمة بالبيئة والصحة.الفواعؿ و متعددة 

 Existential threatالوجودي التيديد  -ثانيا

الكيفية التي يمكننا بيا فحص ما إذا كاف أو لـ يكف ىناؾ تيديد  إبراز إلىاألمننة  نظريةتذىب  
ودي موضوعي أو مجرد األمننة تشير إلى أف التيديد الوجا كانت معرفة ما إذب وذلؾ1.وجودي حقيقي
ما إذا كاف  ، نحف بحاجة إلى معرفةأوالفي ىذا السياؽ يجب التركيز عمى أمريف ميميف: تيديد متصور؟ 

ما إذا كاف أو لـ  نحف بحاجة إلى فحص ،ثانياف، وتدمير أي موضوع مرجعي معيالمعتدي ينوي حقا 
 2يكف لدى المعتدي وسيمة )القدرة(عمى القياـ بذلؾ.

 الجميورف و م  ؤ  الثاني: الفاعؿ الم  الفرع 

 Securitizing actor الفاعؿ المؤ م ف -أوال

يدعي أف ىناؾ "تيديد وجودي" مف خبلؿ الفعؿ الخطابي األمني،  فْ بمَ الفاعؿ المؤمف  عنىيُ  
عبر فعؿ خطاب  في وجوده اا ميددمرجعيا وضوعأف مبادعائو الفاعؿ المؤمف ف3الموجو نحو الجميور،

تصوره لمتيديد، بالتفسير عمى نحو يتـ  لمناس استطراديا ونقمبيجعؿ الشيء تيديدا وجوديا 4األمف،
وفيمو في المطالبة بأمننتيا  امً دُ قُ  وَ يِّ ضَ إنما يعود لطبيعة الفاعؿ الطارح لمقضية ومُ فنجاح األمننة 5تقبمو.

األمننة حسب ذلؾ ىي  بالنتيجة،6.الدعائو بذلؾيعطي الشرعية مف السيما وأنو ، الخاص لمتيديد الوجودي

                                                             
1  Rita Floyd, op cit., p.09.  
2 Ibid., p.06. 
3 Sezer Özcan, op cit., 07.   
4 Lenka Dojcanová, "Revealing Copenhagen Weaknesses: Applicability of Securitization theory to Environmental 
Security", (Thesis submitted to the Departement of Government, Uppsala University, may 2012), p.20. 
5 Sevket Ovali, Yücel Bosdagliogu, "Role Theory and Securitization: An Agency Based Framework for Decoding 
Turkey’s  Diplomatic offensive against Israel", The Turkish Yearbook of International Relations, Vol.43(2012), 
p.06.   
6
 Catherine Charrett , "A Critical Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of 

Writing Security", (Masters dissertation submitted as partial fulfillment of the requirements of a Master's of 
Science in International Relations from the London School of Economics in London, England, 2008), p.24. 
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أف  "ويفر"وفي ىذه الحالة يرى تطرحيا الفواعؿ عبر الخطاب، بناء تذاتاني لمموضوعات المرجعية، 
 ة)حكومة، برلماف، أو أي سمط فواعؿإحدى ىذه المف طرؼ ُأْمِنَنْت المشكمة األمنية تصبح كذلؾ متى 

أو  سياسية، قادة الرأي، البيروقراطييف(، وعادة في مجاؿ األمف ترتكز ىذه الفواعؿ في نخب الدولة
حالة  لكف في1لمتيديدات األمنية. اتحديدىبباألحرى النخب الدوالتية التي ترى في مصمحة الدولة 

والتي يمكف  موضوعنا ىذا فإف الفاعؿ المؤمف يتمثؿ في فواعؿ رسمية وغير رسمية لمحوكمة العالمية
 2."فواعؿ وظيفيةو ةن  نح م  ؤح فواعؿ م  "تقسيـ ىذه األخيرة حسب نظرية األمننة إلى نوعيف مف الفواعؿ وىما 

 Audienceالجميور -ثانيا

عممية األمننة، مف بينيا الفواعؿ نجاح الميمة ل العديد مف الفواعؿ عمىاألمننة  نظرية تنضوي 
قد تـ التعرض لنقاش قضية الجميور مؤخرا في و 3المؤمنوف والفواعؿ الوظيفيوف، واألىـ في ذلؾ الجميور.

، ييقسـ الجميور إلى أربعة أنواع )النخبة، التكنوقراط Mark Salter" سالتر مارؾنظرية األمننة، إذ نجد"
نما يؤكد فقط أف الجميور  ليذه القوى، سياقية(، وال يسعى لتحميؿ أي نوع مف العوامؿ الي، الشعبيالعمم وا 
وحدات تحميؿ يؤكد بأف  Thiery Balzacq" تييري بالزاؾلكف "4في عممية األمننة. موقعا ومكانة ىامة يحتؿ

نما نجاح وفعالية ينظرية األمننة ال  بالنسبة ألنو  "المركز -يكمف في "الجميورذلؾ نفي الجميور، وا 
يجب حسبو في نظرية األمننة  "الجميور السمبي" بالتاليو ، معنويا ورسمياىو مف يدعمو مفاعؿ المَؤمِّف ل

  5."عمى جميور فعؿ الخطاب األمني يتوقؼ"يا تصميـ نجاح أفو التخمي عنو السيما 

ىـ أولئؾ الذيف تحاوؿ األمننة إقناعيـ بتقبؿ اإلجراءات االستثنائية أثناء  الجميور ،بالنتيجة 
وبالتالي، وجو ليذا الجميور، وقد يحجـ عنو مالء طرح بعض القضايا األمنية، وعادة ما يكوف ذلؾ باالدعا

بما فيو الكفاية ميـ  صبح اإلدعاء، يجب أف يإنجاحيا والعمؿ عمىاألمننة.وإلضفاء الشرعية نجاح  يعيؽ
الذي تطرح فيو  السياؽ دوف إىماؿ، "ممحة بالنسبة لمجميور، وتقديمو عمى أنو"تيديدا وجوديا، أو ضرورة

االدعاءات سوؼ يتـ قبوليا، إذ  احتماؿ أف   فْ تزيد مِ  َمفْ بو قضية أمنية معينة، ألف الظروؼ المحيطة 

                                                             
1 Catherine Charrett , op cit., p.24. 
2 Kristína Tabačková, "Securitization of Environmental issues", (Master's thesis, MASARYKOVA UNIVERZITA, 
FAKULTA SOCIALNICH STUDIί, BRNO, 1182), p., 84. 
3 Lenka Dojcanová, op cit., p.20. 
4 Philippe Bourbeu, "The Securitization of Migration: A Study of Mouvement and Order", p.41, (Retrieved on: 
29/11/2013). 

<books.google.dz/books ? Id=PdPUr_FgLocC&PG=Pa41> 
5 Ibid., pp.41-42. 
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، كما أفعاؿ خطابية ما الجميور عمى قبوؿ تثير اىتماـ، االتجاىات واآلراء أف لممواقؼ األيديولوجيةيمكف 
 1الجميور أثناء االدعاء الموجو لو. لدىيتطمب نجاح األمننة باإلضافة إلى ذلؾ، صدى 

 الفرع الثالث: فعؿ الخطاب ومأسسة عممية األمننة

 The speech actفعؿ الخطاب  -أوال

" والتي مفادىا أوستيف" جوىر الفكرة األساسية لمخطاب انبثقت مف نظريةإلى أف أشرنا آنفا، لقد          
ة عمى سؤاؿ البحث لماذا وكيؼ أف بعض الكممات تفعؿ أكثر مف مجرد وصؼ واقع معيف، ولئلجاب

تأطير بناءا عمى فعؿ الخطاب]أو  ؤ م ف في عممية األمننةشيء ميجب أف نركز عمى  ؟التيديد يصبح
 "بوزاف"كما يمكف تفسير فعؿ الخطاب كفعؿ ببلغي حسب 2أىمية قصوى. اصبح ذلي [وتعريؼ المشكمة

أف  "بوزافاألمر، إذ يقوؿ" بطريقةميمة وطنية أو الفاعموف بصياغة مسألة وآخروف، حيث يقوـ الفاعؿ 
أنيا مسألة تصور وتمثيؿ "" يشيراف إلى نوريفو"" أريكسوففي حالة الدوؿ"الخطاب ىو الفعؿ"، أما "

اآلخروف يمكف بيذه الطريقة  -ميدِّدْ أنو الشيء الذي ينظر إليو عمى سبيؿ المثاؿ،  -ية وىي ظاىرةقض
تجدر  كما3يذه القضية".المزيد مف االىتماـ ب بإيبلءيـ يكوف أف يقتنعوا باالستماع أو عمى األقؿ إقناع

مشكمة معينة يرتبط باإلدراؾ، والذي يرتبط بدوره بالتعبير الجماعي لمفرد ويتبع اإلشارة، إلى أف تأطير 
اإلدراؾ  "نوريف"و "أريكسوفػ"وفقا لفؿ التعبير المفظي العتقاد الفاعؿ، وظائؼ الذاكرة المعرفية مف خبل

الحدث مف يتـ تصفية ىذا و ؛ ما الكيفية التي ننظر بيا لحدث "مف المفاىيـ األساسية التي تحدد لدينا
 4إدراؾ الفاعميف إضافة أساسية لفعؿ الخطاب. يصبح خبلؿ مجموعة األفكار المسبقة لدينا"، وىكذا

مف أداء " جوف أوستيفلؤلمف كفعؿ الخطاب يعتمد عمى مفيوـ " مدرسة كوبنياغفورؤية  
القوي،  األداءيصؼ فقط ولكف يقوـ أيضا بإنشاء واقع جديد، ما يولد مف الفعؿ  الحسبو  الذيالكبلـ، 

جراء، وانطبلقا مف ىذا المفيوـ يجادؿإلى أ يؿُ حِ يُ ف األمر ذاتو مَ  مرة " ويفر" ف إصدار الكبلـ ىو أداء وا 

                                                             
1Robin E Walker and Annette Seegers, op cit., p.24. 
2 Erik Asplund, "A Two Level Approach to Securitization : An Analysis of Drug Traffiking in China and Russia" 
(Thesis submitted  to the Departement of Peace and Conflict Research,  partial fulfilment of the requirmements 
for a Degree of Master of International Studies,  Uppsala University, Sweden Uppsala Programme of 
International Studies (UPIS), 2003/2004), p.24. 
3 Ibidem.  
4 Ibidem. 
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فعؿ ألف 1شيء، بؿ ىو أداء ىذا العمؿ. وسـأف الكبلـ عف األمف ىو أكثر مف مجرد قوؿ أو أخرى ب
ترويج عمى  خطاب سياسي سمطوي يعمؿمف تداوؿ  انطبلقا ،مننةعناصر األ الخطاب مف أعقد وأخطر

عممية عبر وذلؾ  سببة لبلنفبلتات األمنيةواحتساب الحساسيات الناتجة عف بعض القضايا المُ المخاطر 
والشكؿ التالي يبيف لنا أىـ ضماف التأثير في الجميور  وكسبو.قوـ عمى ت ةصارم ةممنيج خطابية لغوية

 تحميؿ األمننة.المفاىيـ األساسية التي ينضوي عمييا 

  Central Concepts of Securitisation Analysisمفاىيـ أساسية لتحميؿ األمننة (:02)شكؿ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

Bezen Balamir Coskun, Analysing Desecuritisation: The case of Israeli-Palestinian Peace 

Education and Water Management (Cambridge Scholars Publishing, 12 Back Chapman 

Street, Newcastle upon tyne, NE6 2XX, UX, 2011), p.13. 

 Institutionalised  Process of Securitization عممية األمننة مأسسة  -ثانيا

ونعني  ويفر" تبدأ مف مرحمة أولى تتمثؿ في األمننة الخاصة"إف مأسسة عممية األمننة حسب  
 بيا بناء قضية معينة وتقديميا كتيديد وجودي وىذا بعدما تكوف مصنفة في خانة المخاطر األمنية، بحيث
                                                             
1  Erik Asplund, op cit., p.24. 
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أحيانا، وأحيانا أخرى عف طريؽ  تسعى الفواعؿ األمنية في أخذ إجراءات استثنائية عف طريؽ التشريع
فكار أو باألحرى الفعؿ أف يتقبؿ الجميور ذلؾ، خاصة وأف األ ، ومف الضروريالتطبيؽ والممارسة

الخطابي المقدـ عمى أساس خطر وشيؾ أو تيديد أمني يجب أف يكوف لديو سمطة وشرعية تستدعي 
ومع 1ة.سَ سَ أْ مَ مأسسة الفعؿ الخطابي تصبح عممية األمننة مُ نجاح  و إذا ما تـالثقة، ما يقودنا إلى القوؿ بأن

إلى صيغة  Ad hoc securitization ةاألمننة الخاصمرور الوقت، تتطور مأسسة عممية األمننة بتجاوزىا 
ة مستمرة عمى المستوى العالمي، وبدال نَ نَ مْ ؤَ التسييس العالي، بحيث إذا نجح ىذا األخير تصبح القضايا المُ 

ويضـ بذلؾ ىذا التطور ثبلث 2صبح القضية مشكمة فنية إداريةمف أف تكوف القضية مشكمة أمنية ت
 التالي:مستويات حسب الجدوؿ 

    عممية األمننةمأسسة تطور  :(02) جدوؿال

)الفشؿ أو  األمننة الخاصة 
  النجاح(

 مأسسة األمننة األمننة

 الفواعؿ المؤ م ن ة 
 

التحركات المؤمنة بالفواعؿ 
وسائؿ اإلعبلـ،  الفردية،

  النخبة السياسية

 األمننة الناجحة
 أقصى التسييس

النخبة السياسية/ مستوى 
بيروقراطي/ الرأي العاـ/ 

 وسائؿ إعبلـ تعبئة كاممة
خطاب األمف )فكرة التيديد  مستوى استطرادي

  وحالة الطوارئ(
األمف والمخطر، إدارة  ر طارئة استجابة لؤلمفبيتدا

 الخطاب
ال لمممارسات المؤمنة غير  مستوى غير استطرادي

 استطرادية حتى اآلف
إعادة إنتاج خطاب األمف  

  بالممارسات األمنية

 المصدر:

Dominique Van Dijck, "Is The EU policy on illegal immigration securitized? Yes of Course! 

A Study into the dynamics of institutionalized Securitization" (paper to be presented at the 3rd 

Pan –European Conference on EU Politics, Istanbul, 21-23 September 2006), p.06. 

 

                                                             
1 Dominique Van Dijck, "Is The EU policy on illegal immigration securitized? Yes of Course! A Study into the 
dynamics of institutionalized Securitization" (paper to be presented at the 3rd Pan–European Conference on 
EU Politics, Istanbul, 21-23 September 2006), p.04. 
2 Ibidem. 
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 Desecuritization   /نزع الطابع األمنيمننة أالال الفرع الرابع:

ف دَ             إلى األمننة أف تشجع  تْ عَ يمكف لمفواعؿ نفسيا أو غيرىا مف الفواعؿ األخرى التي سبؽ وا 
المناسبة ذات الصمة بالجماىير، بمعنى أف اليدؼ أمننة بإعادة التفاوض بشأف الردود أو االستجابات البل

ىو  "أمننةبلػ"الفي ىذه النقطة سيكوف إزالة بعض القضايا مف جدوؿ أعماؿ األمف، فاليدؼ النيائي ل
ُؼ وُتَحد ُد بوصؼ  تحقيؽ الوضع الذي لـ يعد ينظر إلى المسألة المعنية أنيا تيديد، وبالتالي لـ تعد ُتَعر 

              1أمني.

مف  عناصر جوىرية وأساسية بدءً  ىبرمتيا تعتمد في تحميميا عم عممية األمننةصحيح أف 
التوصؿ ألقصى  إلى أف يتـ الموضوع المرجعي، والتيديد الوجودي، ثـ فعؿ الخطاب والفاعؿ المؤمف

العادية إلى التعاطي معيا بالمعالجات األمنية  العامة صيغ التسييس وتحويؿ الممفات مف حيز السياسة
 : عممية األمننة(03)الشكؿ  االستثنائية حسب الشكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Andrea Oelsner," (De) Securitisation Theory and Regional Peace: Some Theoretical Reflections and a Case 

Study on the Way to Stable Peace", (EUI Working paper RSCAS, printed in Italy in October, 2005), p. 04.  
  

 عملية األمننة

 ضرورة ملحة

 تدابٌر

استعجالٌة/استثنابٌة  

التهدٌد 

 الوجودي

الموضوع 

 المرجعً

الفاعل  فعل الخطاب

 المؤمن
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 المصدر:

Sezer Özcan, « Securitization of Energy Through the Lenses of Copenhagen School », (paper 

prepared for the 2013 Orlando International Conference, 21-23 March, 2013, «West East 

Institute, Orlando/USA), p.07. 

يرى في ذلؾ جانبا سمبيا، والحؿ عنده يكمف في نزع الطابع األمني عف القضايا  "بوزاف"إال أف   
وتحويميا إلى حيز السياسة العامة الطبيعية حيث الرقابة والتقيد بالقوانيف والضوابط  desecuritizationة األمني

الخطوات التالية لمعودة إلى السياسة العادية وتجنب الحاالت  إتباعيجب ، أو بعبارة أخرىالديمقراطية.
 1األمنية الطارئة:

ف وجد يجب تفاديو -1  .غياب التيديد الوجودي/ وا 

 اإلجراءات العادية تكفي لمرد عمى التيديد الوجودي، والتعامؿ معو يكوف بالوسائؿ العادية. -2

 في ظؿ إطار عاـ عادي. عدـ فعالية سياسة الرعب لمخاطبة التيديد ألننا -3

يي تممؾ فإذا، وبصفة عامة نظريا األمننة إذا ما تـ تبنييا كنظرية وحسب كمماتيا المفتاحية   
بخطاباتو  ؿ  دِ تَ سْ مفردات تجعؿ مف الخطاب يكوف قويا وُيَترجـ إلى أفعاؿ بحيث ُتَمكِّف أي فاعؿ أمني أف يَ 

توجد تيديدات تمس ببقاء األفراد والمجتمع، لكف واقعيا ال يمكف أحيانا ألي فاعؿ كاف أف يتجاوز  وعمى أن
يسيا ثـ أمننتيا ألف ذلؾ يستمـز سيما في بعض القضايا ويقوـ بتسيالوينتيؾ قواعد السياسة العامة 

 مشاركة الفضاء العاـ.

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ricardo Pereira, "Processes of Securitization of Infectious Disease and Western Hegemonic Power: A 
Historical-Political Analysis", Global Health Governance, Vol.II, N°.01(Spring 2008), p.03. 
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أساسي في الدراسات األمنية عمى المنظورات تحميؿ  إطارنظرية األمننة ك : مآخذالمطمب الثالث
 في العالقات الدولية السائدةوالمدارس 

الييف، خ الفكري لموضوع األمف كاف ىناؾ دائما نقاش بيف الواقعييف والمثيالطويؿ لمتار  عمى المدى
إزاء ىذه القضية المركزية المتعمقة بميداف  ف في مواقفيـو والمثاليوف متفائمف، و حيث كاف الواقعيوف متشائم

حيث  .وقد ادعت المثالية في فترة ما بعد الحرب العالمية األولى بأنيا تحظى بدعـ واسعالسياسة الدولية
أف عصبة األمـ بدت وكأنيا تبعث اآلماؿ في إنشاء نظاـ دولي أعظـ.وعمى نقيض ذلؾ فقد أصبحت 

ىي المدرسة المسيطرة عمى الفكر في ىذا  1945بدأت بعد عاـ الواقعية خبلؿ الحرب الباردة التي 
 1الميداف.

وقد كاف ينظر إلى مسألة الحرب والصراعات التي تتسـ بالعنؼ وكأنيا معالـ دائمة في العبلقات  
أصبح الفارؽ واضح أيف ظير  بيف الدوؿ التي تمتد عبر التاريخ اإلنساني، ولكف مع نياية الحرب الباردة

يتعامؿ فقط مع التيديدات باستخداـ القوة العسكرية أو يدمج أبعاد  األمفالجدؿ حوؿ ما إذا كاف 
ولفيـ ذلؾ فيناؾ العديد مف التصورات التحميمية المختمفة حوؿ مسألة األمف ويمكف تقسيميا إلى 2مختمفة.

األمف ذاتو  لرؤية األولىا فيو في الحيف الذي تعرؼ3مجموعتيف مف الرؤى: "التقميدييف"، و"التوسعييف".
 عف طريؽ المساواة أي األمف ىو التعامؿ مع القضايا العسكرية فقط وباستخداـ القوة)الكبلسيكييف(.تعتبر

تائج محاولة لتوسيع أجندة األمف، عمى ىذا النحو، فإف ىذه الرؤية تشكؾ في ن فواحدة مالرؤية الثانية 
وتحميؿ األمف، وبالمنطؽ ذاتو تؤكد أف ما يتـ تطبيقو عمى أولوية البعد العسكري والدولة في وضع تصور 

كثر وأبرز مف أ كوبنياغف مدرسةو4األمف العسكري يمكف أيضا أف يستخدـ في مجاالت أخرى.
مجاؿ الدراسات األمنية المعاصرة، بفضؿ -عمى مر السنوات القميمة الماضية-التوسعييف، التي أليمت

                                                             
1

)اإلمارات العربٌة  8، ط.عولمة السٌاسة العالمٌةجون بٌلٌس، "األمن الدولً فً حقبة ما بعد الحرب الباردة"، فً، جون بٌلٌس وستٌؾ سمٌث،  

 .388، 381(، ص ص.1113المتحدة: ترجمة مركز الخلٌج لألبحاث، 
2 Sofia José Santos, "Peace Media and the de-securitization of post-conflict societiies", SGIR-Stockholm-
September 2010.(Retrieved on: 14/05/2013). 

<http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/stockholm/Peace%20Media%20and%20de-
securitization%20of%20post-conflict%20societies-%20SGIR%202010.pdf>  

3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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"، كوف إسياماتيـ تعد جزءا مف الدراسات أوؿ ويفر"،"باري بوزافإسيامات مجموعة مف الباحثيف وىـ "
  1األمنية الحساسة.

 منظورات العالقات الدولية الوضعية وما بعد الوضعيةلفرع األوؿ: مآخذ نظرية األمننة عمى ا

حوؿ األمف ىو أف ىذا األخير  أو باألحرى التقميديةالمنظورات السابقة ؤخذ عمى ي وبالتالي، ما 
الدفاع عف نفسيا تماما باالعتماد عمى إمكانياتيا الذاتية  لـ يعد باستطاعة دولة ما في عالـ اليوـ أوال

مثؿ الييئات العالمية  ظيور أطراؼ ليست دوال لكنيا أصبحت مؤثرة في األمف الدولي؛ثانيا وحدىا.و
ما تكوف مصدر التيديدات  أف الدوؿ نفسيا غالباثالثا والمنظمات اإلجرامية واإلرىابية العابرة لمحدود.

الرئيسية ألمف األفراد، وليست الحامي الرئيسي ليـ، فالناس في أصقاع كثيرة مف المعمورة يخشوف دولتيـ 
 أكثر مما يخشوف ىجوـ دولة أجنبية عمييـ.

نظرية األمننة حسب مفكرييا "باري بوزاف" و "ويفر" لتغطي ىذه النقائص ا جاءت ،ىذقابؿ م
خطاب أمني في المقاـ  إلى عمى تحويؿ أي خطاب سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي تركز بحيث نجدىا

األوؿ، حيث تسيطر مفردات الخوؼ عمى عممية إنتاج الخطاب والحموؿ التي يطرحيا، فيي بذلؾ تعمف 
ما يجعمو مفيوما شامبل إلى درجة تصبح السياسات األمنية تركز عمى قضايا  توسيع مفيوـ األمفعف 

 ،(speech actما يعني أف األمننة عمميا ىي مسألة خطابية أو كبلمية )مواكبة لتطورات الحوكمة العالمية.
تحتاج أمنية، بؿ ج ألف تمارس تحركات أف الجية التي تريد تصوير فكرة ما عمى أنيا "تيديد"، ال تحتا أي

 فقط ألداء دور خطابي مقنع لمجميور ال أكثر.

بالمعنى العسكري و تقديس الدولة واستحواذىا عمى تحقيؽ األمف بالمفيوـ التقميدي  واقعيا، وبالفعؿ
واإلرىاب معا ال يقتبلف في الواقع إال عددا ضئيبل مف الناس، بينما آيؿ إلى الزواؿ، خاصة وأف الحرب 

س بطريقة واضحة، وىذا والتدىور البيئي...عوامؿ تيدد رخاء عدد أكبر مف النانجد أف الفقر والمرض 
عمى حوؿ ما يتعمؽ باألمف الدولي. منظور الواقعيقدمتيا نظرية األمننة لمالتي  االنتقاداتبيف مف 

إذ صحيح أنو شرح التطورات التي شيدىا النظاـ الدولي في  ؛مطرح الميبرالي التعدديما قدمتو لخبلؼ 
حتى ىو كاف مقصرا في طرحو لتحقيؽ األمف مركزيف بذلؾ فقط عمى تنوع وتعدد جوانبو الييكمية، إال أنو 

افس وتتفاعؿ مع ليا مف الحرية ما يكفييا لتتعايش وتتنالفواعؿ المجتمعية والدولية، وحديثا العالمية؛ 
                                                             
1 Sofia José Santos, op cit. 
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تبحث عف أمنيا الذاتي  كانت ىذه الفواعؿ دوما األمننةنظرية مفكري  طرححسب لكنيا بعضيا البعض 
 عف مركزية الدولة. مستقبل

دراؾ التيديد تختمؼ عف التصورات الواقع المقاربات البنائيةأما فيما يخص   ية حوؿ األمف وا 
نظرية األمننة أثناء قراءة ىذه لكف تمتقي مع ، محؿ اىتمامنا ىنا ليست-والميبرالية مف عدة أوجو ميمة

لؤلمننة لما يعتبر تيديدا وجوديا يأتي مف ممارسة  األخيرة لمحركيات األمنية قراءة بنائية، فالفيـ الخاص
نظرية  ف  ننسى َأ فْ نيا حتى ىي بناء اجتماعي تذاتاني، دوف َأذاتية المرجعية لذا غير بعيدة عف مف كو 

في تعميؽ وتوسيع مفيوـ األمف ضمف شمولية األمف  وما بعد الحداثةة النظرية النقدياألمننة تشترؾ مع 
 لجميع المستويات والفواعؿ والتيديدات.

 مآخذ نظرية األمننة عمى المدارس الجديدة في النظرية األمنيةالفرع الثاني: 

نظرية األمننة لمدرسة كوبنياجف  ، يمكف أخذمف جية أخرىو عبلوة عمى الطرح السابؽ، 
ومآخذ نظرية بمدرستي ويمز وباريس ونظرتيما لؤلمف نجد أف ىناؾ فروقات بيف ىذه المدارس  ومقارنتيا

 وسنتعرض ليا بالتفصيؿ فيما يمي:األمننة عمييما 

  ونظرتيا لألمف مدرسة باريسأوال: 

مقاربة أخرى لدراسة كيؼ يمكف أف تنتج الموضوعات واألشياء نظرة مدرسة باريس لؤلمف تمثؿ 
كقضايا أمنية.وعمى النقيض مف مدرسة كوبنياجف، فإف مدرسة باريس ال تحدد معنى األمف، مما يسمح 

بدال مف ذلؾ، تعتمد مدرسة باريس عمى تحميؿ "فوكو" لؤلمف الذي ع مختمؼ مف المقاربة لفيـ األمف.فبنو 
ة التكنولوجية يصؼ كيؼ أف عناصر مختمفة مثؿ "الخطابات والنصوص القانونية والمؤسسات واألجيز 

نتاج مشكمة اجتماعية كقضية شكؿ مشترؾ في إليومية لمفواعؿ" مترابطة وتساىـ بوالممارسات ا
وبالتالي، تعتبر مدرسة باريس العناصر االستطرادية وغير االستطرادية في تحميميا لمبناء االجتماعي أمنية.

ذلؾ، يرى ىذا المنظور أف الممارسة  لمتيديدات/األمف، وال يقتصر عمى أفعاؿ الخطاب فقط، وعبلوة عمى
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عمى سبيؿ عتبار طاب، تشير إلى ما إذا كاف ينبغي إواآلثار المترتبة عمى السياسات، بدال مف مجرد الخ
 1أمننة التنمية "إيجابية" أو "سمبية".المثاؿ ال الحصر 

اجتماعيا، وبالتالي فإف ياجف، تدرؾ مدرسة باريس أف األمف والتيديدات مبنية نوعمى غرار مدرسة كوب
يتغير ىذا الفضاء الذي يشيد اجتماعيا كأعضاء شرعييف اجتماعيا. دٌ ي  شَ المجاؿ األمني كمو ىو فضاء مُ 

المستمر بشأف حدود "مجاؿ"األمف، مما  و/أو فإف األعضاء المحتمميف سيشاركوف في إعادة التفاوض
األمنية يمكف أف تتغير بمرور الوقت.ونتيجة  يعني أف مفاىيـ األمف والمواضيع المرجعية والممارسات

لذلؾ، فإف مجاؿ األمف، في إدراؾ مدرسة باريس، ال يشمؿ فقط الجيش والشرطة واالستخبارات، ولكف 
 2ومؤخرا تغير المناخ نفسو".-أيضا "القطاعات المؤمنة األخرى مثؿ اليجرة والتنمية

 ويمز ونظرتيا لألمفمدرسة ثانيا: 

إذا كانت مدرسة كوبنياجف قد قامت بأمننة القضايا فإف مدرسة ويمز قامت بتسييسيا، وعمى 
في االستخداـ  Securityالعموـ فإف المدرسة اإلنجميزية في اىتماماتيا األمنية تميز وتفضؿ مصطمح األمف 

 3فيستخدـ في الممارسة. Securitization األكاديمي أما مصطمح األمننة

إف تسييس األمف يشكؿ مجاال إلعادة تفكير وتنظير األمف ليشمؿ الخصائص السياسية الجوىرية المحددة 
لؤلمف والمساىمة في صياغة ورسـ األجندات السياسية األمنية التي تفتح المجاؿ لتتضمف مختمؼ القضايا 

لؤلمف اإلنساني، فتسييس واالشكاليات الجديدة لبيئة ما بعد الحرب الباردة ومختمؼ المصادر الميددة 
 Desecuritization.4األمف ىو مصطمح قريب لما يسمى في إطار مدرسة كوبنياجف بػ"البل أمننة" 

وادعاء مدرسة ويمز بػ"تسييس األمف" كنقيض لؤلمننة التي دافعت عنيا مدرسة كوبنياجف لثبلثة أسباب 
 5رئيسية وىي:

                                                             
1 Moritz Hauer, "Climate Change Complexity Broadening the Horizon from Copenhagen to Paris" (Thesis 
Internationl Relations, MALMö University, Faculty of Culture and Society, Spring 2014), p.16. 
2 Ibidem. 

3
مذكرة ماجستٌر فً العالقات الدولٌة: إلٌاس توازي، "األمن والهجرة: دراسة فً السٌاسة الخارجٌة الفرنسٌة لفترة ما بعد الحرب الباردة" ) 

 .826(، ص.1181/1182اإلستراتٌجٌة والمستقبلٌات، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة الجزابر، 
4

 المكان نفسه. 
5

 .827توازي إٌالس، المرجع السابق، ص. 



اإلطبر المفبهيمي والنظري لألمننة والحىكمة                     الفصل األول:                     
 

 30 

ىو استراتيجي؛ حيث اف األمف في إطار مدرسة كوبنياجف والذي كاف كأداة أمننة متاحة  السبب األوؿ:
في يد الدولة ونخبيا والتي تقوـ بتعبئة القدرات والموارد المتاحة في إطار أجندة أمنية وعبر مسار سياسي 

الدولة، وليذا غير عادي ولكنيا تبقى عاجزة عف إدراؾ اتجاه االىتمامات األمنية لممرجعيات مف غير 
بحيث طرحت السؤاؿ التالي:  السبب قامت مدرسة ويمز باستبداؿ البرىاف التحميمي ولكف بطريقة عكسية

ىؿ يمكف أف تعالج التيديدات الوجودية لؤلمف في إطار مقاربات تقميدية قائمة عمى المعبة الصفرية وعمى 
فإف تسييس األمف تسيؿ األجابة عف األسئمة أشكاؿ إستراتيجية فكرية عممياتية كبلسيكية؟ وبالنظر لذلؾ 

المتعمقة بنخب الدولة وفيـ استخداماتيا لؤلمف ومساءلة مدى أحقية وشرعية السياسة التي ترتكز عمييا 
 الدوؿ ونخبيا.

ىو سياسي أخبلقي؛ صحيح أف األمف تقميديا كاف مرتبطا بالدولة ومجاؿ اىتماماتيا  السبب الثاني:
في نفس االتجاه، فاألمف الذي يرتبط باألجندة  ايعني بالضرورة أنو سيبقى سائر  القومية ولكف ىذا ال

السياسية لمنخب واألجندات األمنية لمدولة مرتبطة بالسياؽ السياسي والتاريخي، وقد يترجـ فعبل إلى لعبة 
دور  صفرية، عسكرية دوالتية وفي وقت ما تصبح الممارسات ال إنسانية، ولكف مدرسة كوبنياجف غيبت

الفواعؿ عبر وطنية والمنظمات غير الحكومية وبالتالي قصور نظرياتيا تجاه الرىانات المستقبمية وىنا كما 
 يرى"إدوارد سعيد" تتصاعد أصوات أولئؾ الذيف تـ تجاىميـ وتيميشيـ في النظاـ الدولي.

البلأمننة فيي تساعد  ىو تحميمي؛ فالمسألة سواء تعمقت بتسييس األمف، أو األمننة، أو السبب الثالث:
عمى التساؤؿ حوؿ كؿ ما يستمـز اإلجابة عنو إمبريقيا، إستطراديا وتاريخيا فمثبل الحقيقة اإلمبريقية التي 
تقترح تاطير قضايا اليجرة كحقائؽ أمنية كمية أو شاممة أثرت بصورة سمبية عمى أوضاع المياجريف في 

 أوروبا الغربية.

مقارنة بنظرية األمننة لمدرسة كوبنياجف ىي أنو صحيح ة باريس وبالتالي، ما يؤخذ عمى مدرس 
بة نقدية لؤلمف، وكبلىما يولي اىتماما لنوع الخطاب األمني المطبؽ عمى قضية ما، إال يممؾ مقار كبلىما 

أف مدرسة كوبنياجف تبيف أف "التذرع بمفيوـ األمف باعتباره عممية خطابية تمحو جميع قواعد السياسة 
كؿ ما يعني أف 1ولذلؾ، فمف األىمية بمكاف تحميؿ نوع الخطابة المستخدمة لوصؼ قضية ما. الطبيعية"

والتركيز عمى الممارسات والجماىير تركز عمى جوانب تقنية في مسألة أمنية معينة مدرسة باريس مف 

                                                             
1 Moritz Hauer, op cit., p.18. 
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والسياسات وليس عمى أفعاؿ الخطاب المترجـ مف طرؼ مدرسة كوبنياجف في الممارسات والسياقات، 
مفيوما انحرافيا أو مع مرور الوقت يصبح الذي األمف المسيس تركز عمى مدرسة ويمز و، فقط الفعمية

استنتاجيا، بالتركيز عمى الدور الذي يمعبو وكبلء الدولة وممثمييا الرسمييف والتنظيمات عبر الوطنية 
 حتى األفراد في تحديد مصادر التيديد.الجماعات و و 

خذ نظرية األمننة لمدرسة مما تطرقنا لو في مآميمة  نتيجة أف نستشؼويمكف               
أف وىي ، كوبنياجف عمى المنظورات الوضعية وما بعد الوضعية، والمدارس الجديدة في النظرية األمنية

دارة ىذه الق اسة العامة الطبيعية في أية دولةعادية تتميز بيا السيأمنية ىناؾ عمى التوالي قضايا  ضايا وا 
يتـ ثـ فيما بعد ، يكوف بممارسة الطريقة التقنية التي تعتمد عمى األجيزة األمنية حسب مدرسة باريس

حسب ما  بإضفاء الطابع األمني عمييا مف طرؼ الدولة ونخبيا تياأمننيتـ تسييسيا حسب مدرسة يمز، ثـ 
 تمر بيا ىذه القضايا. وفؽ مراحؿ ثبلثة برزه الشكؿ التالي، وىذا مايُ تقر بو مدرسة كوبنياجف

 القضايا وفؽ نظرية األمننةالمراحؿ التي تمر بيا  (:04الشكؿ )
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لـ تتعرض بدورىا  اعتبرناىا "نظرية" حسب تقفي مسار األمف " إذااألمننة"يعني أف  لكف ىذا ال
ألف ذلؾ يجعمو  " مؤلؼ "قاموس األمف الدولي" حذر مف توسيع مفيوـ األمفبوؿ ربنسوفلبلنتقادات، فػ"

إلى ذلؾ،  باإلضافة1ة بحد ذاتيا.مَ كِ شْ مُ  شامبل إلى درجة يغدو عديـ المعنى، ومف ثـ تصبح األمننة،
نظرية األمننة ال تعمؿ بالطريقة المطروحة في بعض الدوؿ السيما المتخمفة ألف ىذه األخيرة تفتقد ف

ما سنرجع لو في الفصؿ الثاني مف الباب  وىذا، لمسياسة العادية بكؿ بساطة النعداـ الديمقراطية فييا
 .لمدراسة الثاني
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 (.15/18/1185جرٌدة االتحاد، "األمن الدولً: مفاهٌم وتحوالت"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=51839> 
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إلى تبني  "الممركزة حوؿ الدولة التقميديةالسياسة فكرة "فكرة الحوكمة العالمية: تجاوز  :المبحث الثاني
 1"لمدوؿفكرة الفاعميف غير الحكومييف في العالقات العابرة "

كياف كمف الناحية النظرية ثـ في ىذا المبحث سيتـ التطرؽ إلى فكرة الحوكمة العالمية               
لمدراسة تقبع في المستوى النظمي بالنسبة لمتحميؿ يمكف تبنيو فيما بعد تصور افتراضي كونو  مرجعي
فترة ما بعد الحرب الباردة، السيما  مس" احيوي اباعتبارىا "موضوعما يحدث مف تفاعبلت جوىرية لدراسة 

المؤسساتي األكثر تمؾ المتعمقة بتجاوز فكرة السياسة الممركزة حوؿ دور الدولة التقميدي وظيور الترتيب 
 المطمب األوؿوعمى ىذا األساس تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب؛ بروزا واألعمى تطورا وتعقيدا.

الدولة  عمىالسياسة الممركزة مفيوـ فكرة  فيتناوؿ تجاوز المطمب الثانيا أملحوكمة، مفيوـ اتأثيؿ يتناوؿ 
مأسسة التفاعبلت و  لعالميةز بدوره عمى بروز فكرة الحوكمة االذي يرك المطمب الثالثالتقميدية، ثـ 

ؤلسانيد النظرية الثبلثة المؤسسة لدراسة الحوكمة ل المطمب الرابع العالمية، في حيف يتطرؽ
 .العالمية الذي يعالج تيبولوجيا فواعؿ الحوكمة المطمب الخامسوأخيرا، .العالمية
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، بل العربًالمستقمراد بن سعٌد، "من الحوكمة الدولٌة إلى الحوكمة العالمٌة: التحوالت األنطولوجٌة فً تحلٌل الحوكمة البٌبٌة العالمٌة"،  

 .828(، ص.1183)مارس  318لبنان: مركز دراسات الوحدة العربٌة، ع. -بٌروت
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 مفيوـ الحوكمة تأثيؿ المطمب األوؿ:

في المغة مصدر صناعي جذره المغوي)ح.ؾ.ـ(، ولو عدة معاف في المغة العربية؛  الحكمانية 
ـَ لو وحَ  ـُ أي قضى، وَحَك ـَ بينيـ َيْحُك  ـَ كَ فتأتي بمعنى القضاء'الُحكـ'، بضـ الحاء، وجمعو أْحَكاـ، تقوؿ َحَك

والكاؼ والميـ أصؿ واحد المنع فعند ابف فارس الحاء  وبمعنى ،عميو.وقاؿ األزىري: الحكـ القضاء بالعدؿ
وىو المنع وأوؿ ذلؾ الحكـ، وىو المنع مف الظمـ وسميت َحَكمة الدابة ألنيا تمنعيا.ويأتي بمعنى 

. )الُمَحاَكَمُة( أي المخاصمة )الحكـ( في المغة تدور عمى الفصؿ  مادة الكممةىو ما يعني أف و 1إلى الَحاِكـِ
الفعؿ القبيح والضار وما يسوء؛ مف ذلؾ: حكـ اهلل سبحانو والمنع، وغالبا ما تستعمؿ لممنع مف الظمـ و 

ـُ وىوالحكيـ، ألف أوامره ونواىيو  الذي أمر أو نيى أو قضاء وقدر، ومنو: أف اهلل سبحانو وتعالى ىو الَحَك
والقبيح، ومنو الُحْكـ الذي ىو الفصؿ بيف المتنازعيف، إذ يتضمف منع  وقضاءه وقدره كميا تمنع مف الظمـ

التي توضع عمى فـ الدابة، إذ ىي تمنعيا  مة، ومنع المتخاصميف مف ظمـ بعضيما، ومنو الَحَكَمةُ الخصو 
 2مف التصرؼ بغير أمر صاحبيا، ومنو الِحْكَمُة سميت بذلؾ ألنيا تمنع مف الجيؿ.

ة لقولو تعالى: )وآتيناه الحكـ صبيا(، وقاؿ في تفسير )إف اهلل يحكـ ما مَ كْ ـ بالحِ كْ األصفياني الحُ يفسر و 
الِحكمة: يريد( أي ما يريده يجعمو حكمة وذلؾ حث لمعباد عمى الرضى بما يقضيو.ومف دالالتو المغوية 

لفقو وىو العمـ وا ة بمعنى الحكـمَ كْ والحمـ والنبوة والقرآف واالنجيؿ.والحِ )بالكسر( كذلؾ؛ العدؿ والعمـ 
والقضاء بالعدؿ، وىي العمـ بحقائؽ األشياء عمى ما ىي عميو والعمؿ بمقتضاىا، وضبط النفس والطبع 
عف ىيجاف الغضب، وتطمؽ الحكمة عمى طاعة اهلل، والفقو في الديف والعمؿ بو والفيـ والخشية والورع 

       3واالصابة والتفكر في أمر اهلل واتباعو.

توجد كممات شبيية مثؿ الحكـ والحكمة والمحكمة والحكومة وغيرىا، وقد في المغة العربية إذا،  
ذا حكمتـ بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ")اآلية  جاءت ىذه الكممات في عدة آيات قرآنية مثؿ قولو تعالى: "وا 

االصطبلح بمعنى أف في 4سورة النساء(، ومثؿ قولو تعالى: "إف الحكـ إال هلل")اآلية  سورة يوسؼ(، 58
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 .48(، ص.1184أكدال، -)المملكة المؽربٌة: الرباط ة( السٌادة والحاكم2ٌملتبسة فً الفكر العربً المعاصر)
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واالستعماؿ الشرعي، ففي القرآف الكريـ ورد أصيمة في التراث اإلسبلمي  'الحوكمةنجد كممة 'الحاكمية' أو'
، منيا كممة )الحكـ( مصطمح 'الحكـ' أكثر مف مائتي مرة، وىناؾ إشارات عديدة في األحاديث وكتب الفقو

عند اآلمدي في قولو "أعمـ  في أصوؿ الفقو الذي أخذ موقعو ضمف الدراسات والمباحث األصولية، كما
أنو ال حاكـ سوى اهلل تعالى، وال حكـ إال ما حكـ بو"، لكف استعماؿ المفيوـ بمعنى تولي الحكـ والسمطة 

النتيجة، ب1السياسية واختصاص اهلل تعالى وحده بالتشريعي دينا ودنيا لـ يستخدـ إلى في الواقع المعاصر.
عمى ىذا الوزف وردت أمثمة كثيرة في المغة العربية، إال أف لفظ الحوكمة ُمْحَدث، فالحوكمة بوزف )فوعمة( 

الترجمة مجمع المغة  وقد أقر ىذه corporate governanceوىو نتاج ترجمة لممصطمح األجنبي 
 ثـ 2بتعامؿ الشركات في البداية،العربية في القاىرة؛ لكوف موضوعيا يراد منو تحكيـ قواعد وأطر متعمقة 

 تـ إقحامو فيما بعد في عمـ السياسة والعبلقات الدولية.

فإف العمماء والباحثيف ال يتفقوف عمى ترجمة  في المغة العربية ورغـ ىذا التواجد المغوي المتأصؿ 
كما نجد كذلؾ، ترجمات مختمفة ومتعددة ليذا 3"فف وطريقة الحكـ". باعتباره gouvernanceموحدة لمصطمح 

المصطمح، منيا: الحكامة، والحكـ الرشيد، والحكمانية، والحوكمة، والتدبير الجيد والقيادة الجيدة وغيرىا، 
وىذا ما خمؼ ارتباكا لغويا واضطرابا في االستعماؿ السميـ ليذا المصطمح، لدرجة جعمت مفكرا عربيا 

" يدعو إلى االحتفاظ العولمة تدخؿ عنؽ الزجاجةفي كتابو " الجابري محمدكبيرا بحجـ األستاذ 
بالمصطمح الغربي وكتابتو بأحرؼ عربية سيرا عمى منواؿ الديكتاتورية والديمقراطية والميبرالية...إلخ. إال 
د أف المبلحظ ىو أف االتجاه العاـ في المشرؽ العربي انتصر لمحكـ الرشيد، في حيف أف االستعماؿ السائ

 4والرائج في أدبيات المغرب العربي ىو مصطمح الحكامة الجيدة.

 kubernanاليونانية  ليا أصوؿ في المغة gouvernanceاألبحاث الكبلسيكية المعروفة أف كممة  تؤكدو  
kybernen (kµß€pv€Ìr )الفعؿ اليوناني القديـ  إلىأصؿ كممة "الحكـ"  يعودإذ ، gubernance والمغة البلتينية

أو تحريؾ السفينة، واستخدمت ويعني القيادة، التوجيو  (kuB€pv&w)( Kybernao"توجيو السفينة"، أو)ويعني
في القروف  ثـ انتقمت5الناس. توجيومرة مجازا مف قبؿ أفبلطوف مصورا بذلؾ قيادة و كممة حكـ ألوؿ 

                                                             
1

 .48المرجع السابق، ص. الحسن حما، 
2

 .12أحمد بن محمد الرزٌن، المرجع السابق، ص. 
3

 . 45المرجع السابق، ص.حسن عوض،  
4

 المكان نفسه. 
5
 David F.J.Campbell and Elias G.Carayannis, "Conceptual Definition of Tow Key Terms: Governance and Higher 

Education", (Retrieved on : 22/04/2014). 
<www.spring.com/.../978146444 176 -C2.pdf?> 
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زية وحسب المغة االنجمي ،الوسطى إلى عدد مف المغات والحضارات وبخاصة المغتاف الفرنسية واالنجميزية
التغير  إف1،الحكـوطريقة كيفية و"الحكـ" ومفيومو بالمختصر المفيد  ة"يرتبط بػ"الحكوم "حكـ" فالفعؿ

يعني أولى ناحية  االنجميزية، ينعكس في معنييف مختمفيف؛ فمفبالجزئي في ىذا المصطمح "الحوكمة" 
، ىو أسموب الحكومة ناحية أخرىمف تمارسيا المؤسسة، و ممارسة السمطة، السيطرة، أي "الحكومة" التي 

وبالتأكيد، يمكف لممرء أف يممس بعض التكامؿ بيف التعريفيف، ألف ممارسة السمطة بوضوح أو اإلدارة.
يستند عمى عدد مف األساليب.ومع ذلؾ، فإف االستخداـ لمصطمح الحوكمة واسع النطاؽ أيف نجد تأثيره 

 2ى تعارضيما.في فصؿ ىذيف البعديف وحت

" تطرؽ لمفيوـ الحكـ في االصطبلح ليس بالمعنى الذي ألفناه في فوكوميشاؿ إال أننا نجد "  
الفكر السياسي الكبلسيكي والذي يشير "إلى النظاـ السياسي الذي ُتَسي ُر بو شؤوف الرعية داخؿ الدولة"، 

" بتوسيع داللة ىذا المصطمح، بحيث يشير إلى الطريقة التي تحكـ بيا الزوجة واألطفاؿ، فوكوبؿ قاـ "
ويمكف أف تحكـ بيا مؤسسة، كما يعبر أيضا عف الطريقة التي يمكف أف يحكـ بيا المرء نفسو/سياسة 

يؤكد أنو بالرغـ مف وجود أىداؼ ومجاالت  governementalité الحاكميةالذات، ففي محاضرتو عف 
فإف ىناؾ اتصاال بيف حكـ المرء نفسو وحكـ 3مختمفة محددة يمكف أف يطبؽ عمييا ىذا المصطمح.

عشيرتو وكذلؾ حكـ دولة أو مجتمع، وىكذا نجد معظـ اآلراء حوؿ الحكـ إنما تتناوؿ حكـ المرء لنفسو 
منو إلى  االيتيقامبحث وتدبير حياتو)سياسة الذات( ال حكـ اآلخريف، وىو ما يجعؿ ىذه اآلراء أقرب إلى 

األخير بسموؾ المبحث  ىنَ عْ بينما يُ  بسموؾ الفرد األوؿ ي ع ن ى، عمى اعتبار أف المبحث مبحث السياسة
 4.الجماعة

وىو مفيوـ الحكـ أو الحكومة، وىو ما مستمد مف مفيوـ أقدـ  مفيوـ الحوكمةمع ذلؾ، فإف و  
ة، ومَ كُ ة عف الحُ مَ كَ وْ الحَ  الكممات مف معنى.وما يميزيعني االنضباط والسيطرة والحكـ بكؿ ما تعنيو ىذه 

السمطة مف خبلؿ االستعماؿ األمثؿ لمموارد المختمفة، تمثؿ أسموبا جديدا في ممارسة  الحوكمة ىو أف
بقصد تسيير مشاكؿ وقضايا المجتمع.وتيدؼ إلى ضماف االنضباط السموكي والتوازف في تحقيؽ مصالح 

                                                             
1 David F.J.Campbell and Elias G.Carayannis, op cit. 
2 Claude Serfati, "Les Dynamiques de la Gouvernance Globale", (Consulté le: 20/04/2014). 

<www.gemdev.org/publications/cahiers/pdf/29/Cah_29_FROGER.pdf> 
3

الفلسفة السٌاسٌة الشرٌؾ طاوطاو، "مٌشال فوكو: جنٌالوجٌا السلطة بوصفها نقدا للخطاب السٌاسً الؽربً"، فً، خدٌجة زٌتلً، مشرفا،  

 .51(، ص.1183)الجزابر: منشورات االختالؾ،  8، ط.االتالمعاصرة: قضاٌا وإشك
4

 المكان نفسه. 
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والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فيي أداة  الدولةوعمى رأسيا  أطراؼ المجتمع، مف العديد
دارة المخاطر واألزمات. تتضمف معنى أضيؽ مف الحوكمة، فالتعريؼ الحكومة أما 1لمرقابة الفعالة وا 

والمسيرة لشؤوف الدولة، فالبعض مف التعريفات  المتداوؿ لمحكومة يرى أنيا تشير إلى الييئات الحاكمة
عمى السمطات الثبلث )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، كركائز ليذه الحكومة، وبعض التعريفات يركز 

ة بحكـ االلتصاؽ المباشر ليذه السمطة بصناعة السياسات األخرى تحصرىا أكثر في السمطة التنفيذي
 2العامة، وكذا بشؤوف المواطنيف.

مصطمح الحكـ الرشيد أو الحكامة الجيدة لـ ورغـ االمتداد التاريخي لمكممة في كؿ المغات فإف 
يعرؼ التداوؿ الواسع إال في نياية القرف الماضي، وتحديدا في العشرية األخيرة منو، خاصة بعدما لجأت 

 1989حيث ظير ىذا المصطمح وألوؿ مرة عاـ إلى تبنيو،  المؤسسات المالية واالقتصادية والسياسية الدولية
لدرجة بدا معيا  ،مى تكريسو في أبجدياتيا واستعمالو في تقاريرىاوعممت عفي كتابات البنؾ الدولي، 

، وخاصة دوؿ الجنوب التي أنيكتيا الكمفة المصطمح وكأنو المفتاح السحري لكؿ مشاكؿ وأزمات العالـ
االجتماعية باىظة الثمف لبرامج وسياسات التقويـ الييكمي أثناء عقد الثمانينيات مف القرف 

استخدـ ليشير أكثر إلى ذلؾ التفاعؿ  خبلؿ البدايات األولى لظيوره مصطمح الحوكمة ،طةببسا3الماضي.
تطور المصطمح  فالتي تؤثر في الدولة، في حي السياسي بيف فواعؿ محمية بيدؼ حؿ المشكبلت

إلى أف بذلؾ يشير و خبلؿ الربع األخير مف القرف الماضي ليشمؿ النطاؽ العالمي  "الحوكمة العالمية"
يمكف أف نورد  ،وعمى ضوء ىذا4نفعؿ عمى المستوى العالمي ما تفعمو الحكومات عمى المستوى المحمي.

 5وتتمثؿ في: ريؼ تخص الحوكمةاالتعمجموعة مف 

الحوكمة مف منظور تنموي ىي الحكـ الذي يعزز  (:2011تعريؼ تقرير التنمية اإلنسانية العربية ) (1
راتيـ وفرصيـ وحرياتيـ عمى توسيع قدرات البشر وخياويقوـ ويدعـ ويصوف رفاىة اإلنساف، 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية، السيما ألكثر أفراد المجتمع فقرا وتيميشا.

                                                             
1

(، ص 1181الجزابر: دار قانة للنشر والتوزٌع، -)باتنة8ط.، -قضاٌا وإشكاالت- الحوكمة البٌئٌة العالمٌةصالح زٌانً، مراد بن سعٌد،  

 .84،85ص.
2

 .85المرجع نفسه، ص. 
3

 .46حسن عوض، كرم خمٌس، المرجع السابق، ص. 
4

 .38،31صالح زٌانً، مراد بن سعٌد، المرجع السابق، ص ص.  
5

 .34(، ص.1184)األردن: دار المنهل، الحوكمة الرشٌدة: فن إدارة المإسسات عالٌة الجودة مدحت محمد محمود أبو النصر،  
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ة السمطة القضائية والسياسية الحوكمة ىي ممارس (:2012تعريؼ البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة ) (2
وعمميات ومؤسسات تمكف  ويات مف خبلؿ آلياتدارية إلدارة شؤوف الدولة عمى كافة المستواإل

 األفراد والجماعات مف تحقيؽ مصالحيا.

الحوكمة تعبر عف طبيعة العبلقة ومؤسسات الدولة، وكذلؾ  (:2013تعريؼ كؿ مف جوف وتيـ ) (3
 عبلقاتيا بالمواطنيف وأساليب صنع القرارات بيا.

الوسائؿ اليادفة إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية ورفاه بالنتيجة، تعتبر الحوكمة الرشيدة إحدى           
رساء قيـ الديمقراطية والعدالة والمساواة في الفرص، والشفافية التي تضمف النزاىة، وتعزيز  المجتمع، وا 
سيادة القانوف، ورسـ الحدود الفاصمة بيف المصالح الخاصة والعامة والحيمولة دوف استغبلؿ المنصب 

بيؽ الحوكمة الرشيدة عمى أي مستوى: دولي أو إقميمي أو محمي، وفي أي مجاؿ، وفي والنفوذ، ويمكف تط
 1أي منظمة.

 2ما يمي:يمكف رصد بعضيا ك الرشيدة، الحوكمةومزايا أىمية مف ىنا تتحدد 

تؤمف آليات كالنقاش العاـ حوؿ أثر السياسات الحكومية مما يساعد عمى التقميؿ مف استمرارية  (1
 والخاطئة. السياسات المشوىة

والموظفيف أف تسيـ في حسف تطبيؽ  يمكف لمحوكمة عبر تأميف المساءلة العامة لمسياسييف (2
 السياسات االقتصادية المؤدية إلى النمو.

 المشاركة في صنع القرار تمثؿ خط دفاع ضد السياسات التي تؤدي إلى تفشي الفساد. (3

 مكاسب التنمية.تضمف الحوكمة حرية التعبير كأساس لتأميف توزيع عادؿ ل (4

تعتبر الحوكمة مف الوسائؿ التي تؤمف النمو والترقي االجتماعي، كما أنيا مف األبعاد األساسية  (5
 لمتنمية البشرية.

ديف مف خدمات الحكومة، يتوفر الحوكمة فرصة لجميع أفراد الشعب)بصفتيـ مواطنيف ومستف (6
 ت المسؤولية لمعمؿ لصالحيـ(.لمتعبير عف خياراتيـ والمشاركة في الحوار ووضع الحكومات تح

تعمؿ الحوكمة عمى تصميـ نظاـ شفاؼ لمرقابة والمراجعة ييدؼ إلى تقييـ االلتزاـ بالقوانيف  (7
 وتصحيح الخمؿ.

                                                             
1

 .38-35مدحت محمد محمود أبو النصر، المرجع السابق، ص ص. 
2

 .48المرجع نفسه، ص. 
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دراؾ المواطنيف لممسؤولية االج (8  تماعية.تساعد الحوكمة عمى تنمية وعي وا 

 المستوى المحمي.تعمؿ الحوكمة عمى تحقيؽ المزيد مف الديمقراطية وتعميقيا عمى  (9

 ترفع مف درجة الثقة بيف المواطنيف والحكومة. (10

بغض النظر عف المستوى الذي تظير فيو  الحوكمة الجيدةأف  ،ويمكف القوؿ بصفة عامة     
ديمقراطيا يتفاعؿ فيو كافة أطراؼ المجتمع مجتمعيا  ااخً نَ مَ  /عالمي؛ تعكسدوليإقميمي//وطني-محمي
ومكوناتو المؤسسية لتحقيؽ مستوى معيشي أفضؿ لكافة أفراد المجتمع عمى  ،عالميدولي، وطني، -محمي

إلى تعزيز المساءلة والشفافية في الممارسات واإلجراءات التي يتـ اتخاذىا  تنوع فئاتيـ ومستوياتيـ، إضافة
التالي يبيف  والجدوؿ1.اإلنمائيةالغايات النيائية لمبرامج والمشاريع االقتصادية واالجتماعية  في سبيؿ تحقيؽ

 .وما تشممو مف فواعؿ، مستويات، قطاعات تطور مفيوـ الحوكمة

 مفيوـ الحوكمة متعدد المستويات، متعدد القطاعات -(03)جدوؿ ال

 الفواعؿ
 المستويات

 الفواعؿ الخاصة الحكومات مؤسسات دولية

 حوكمة اقميمية/دولية/عالمية نظاـ
 حوكمة وطنية/داخمية دولة

 حوكمة محمية تحت الدولة
 المصدر:

Heiner Hänggi, "Making Sense of Security Sector Governance", (Retrieved on: 22/03/2014).          

<www.dcaf.ch/content/download/36563/.../Hanggi.pdf> 

 1997كما حددىا البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة  أبعاد الحوكمة الرشيدة في ثالثة أبعادفي حيف تتمثؿ 
 2وىي كالتالي:

                                                             
1

 .85(، ص.1112)القاهرة: المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة،  8، ط.الحكمانٌة: قضاٌا وتطبٌقاتزهٌر عبد الكرٌم الكاٌد،  
2

 .47مدحت محمد محمود أبو النصر، المرجع السابق، ص. 

http://www.dcaf.ch/content/download/36563/.../Hanggi.pdf
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شمؿ عمميات صنع القرار التي تؤثر عمى و)ي(تقتصادي أو الحوكمة االقتصادية: البعد اال (1
ويؤثر ىذا البعد بصورة ، األنشطة االقتصادية لبمد ما وعمى عبلقاتو باالقتصاديات األخرى

 أساسية عمى الجوانب المتعمقة بالعدالة والفقر ونوعية الحياة.

و)ي(تتمثؿ في عممية صنع القرار مف أجؿ صياغة  البعد السياسي أو الحوكمة السياسية: (2
 السياسيات.

ىو/ىي نظاـ تنفيذ السياسات والحكـ الرشيد الذي يضـ البعد اإلداري أو الحوكمة اإلدارية:  (3
واالجتماعية  ياكؿ التي توجو العبلقات السياسيةبعاد الثبلثة وىو الذي يحدد العمميات والياأل

 واالقتصادية.

يا يمكف أف نستعرض عددا من بجممة مف الخصائصفالحوكمة الجيدة تتمتع ، وعمى أساس ذلؾ 
 1يمي: والتي شممت ما 1997بصفة عامة نشرىا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي عاـ 

تعتبر مشاركة كؿ مف الرجاؿ والنساء ركيزة أساسية لمحوكمة الجيدة، وقد تكوف المشاركة  :المشاركة -1
أو مف خبلؿ مؤسسات تمثيمية شرعية وسيطة.ومف الجدير بالذكر اإلشارة إلى أف إما بصورة مباشرة 

المجتمع قد تؤخذ في  الديمقراطية التمثيمية، ال تعني بالضرورة أف ىموـ الجماعات األكثر استضعافا في
االعتبار عممية صنع القرار.فالمشاركة يجب أف تكوف معمومة ومنظومة، ويعني ىذا الحرية التجمع 

 عبير مف ناحية ومجتمعا مدنيا منظما مف ناحية أخرى. والت

عادلة والتي يجري تنفيذىا بحيادية، ويتطمب أيضا  تتطمب الحوكمة الجيدة أطرا قانونيةحكـ القانوف:  -2
الحماية الكاممة لحقوؽ اإلنساف في والتنفيذ العادؿ لمقانوف يتطمب قضاء مستقبل، وشرطة محايدة وغير 

 فاسدة.

تعني الشفافية أف صناعة القرارات وتنفيذىا تجري وفؽ قواعد، وتعني أيضا أف المعمومات الشفافية:  -3
تصؿ مباشرة أولئؾ المتأثريف بيذه القرارات وتنفيذىا، وتعني كذلؾ اتاحة معمومات كافية  متاحة ويمكف أف

 بأشكاؿ مفيومة، ومف خبلؿ اإلعبلـ.

 أف تحاوؿ العمميات والمؤسسات أف تكوف مواتية لكؿ الفاعميف. سرعة االستجابة: -4

                                                             
1

  . 46-44ص ص.مدحت محمد محمود أبو النصر، المرجع السابق،  
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ثمة فاعميف متعدديف ورؤى متعددة في المجتمع، وتتطمب الحوكمة الجيدة توسط  االجماع والموافقة: -5
لكؿ  مختمؼ المصالح في المجتمع مف أجؿ الوصوؿ إلى توافؽ واسع بشأف ما يشكؿ المصمحة المشتركة

المجتمع وكيؼ يمكف تحقيقيا، ويتطمب أيضا نظرة واسعة وطويمة المدى حوؿ المطموب مف أجؿ التنمية 
 مة، وكيفية تحقيؽ أىداؼ ىذه التنمية.المستدا

إف صبلح المجتمع يعتمد عمى ضماف شعور كؿ أعضائو بأف ليـ حظ مف  مساواة واالشتماؿ:ال -6
المشاركة فيو وال يشعروف باالقصاء مف التيار الرئيسي لممجتمع.ويتطمب ىذا أف تحظى كؿ المجموعات، 

 حسيف أو الحفاظ عمى ما ىو في صالحيا.وخاصة المجموعة األكثر استضعافا، بفرض مف أجؿ ت

احتياجات المجتمع مف و تعني الحوكمة الجيدة أف نتائج العمميات والمؤسسات تتفؽ فاعمية والكفاءة: ال -7
ويغطي مفيوـ الكفاءة أيضا االستخداـ القائـ عمى خبلؿ االستخداـ األمثؿ لمموارد التي في متناوليا

 وحماية البيئة.االستدامة الموارد الطبيعية 

تعتبر المحاسبة ركيزة أساسية لمحوكمة جيدة، ليس فقط بالنسبة لممؤسسات الحكومية،  المحاسبة: -8
ولكف أيضا بالنسبة لمقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أف تخضع لممحاسبة مف قبؿ 

 بدوف شفافية وحكـ القانوف.المجتمع والقائميف عمى المؤسسات، والمحاسبة ال يمكف أف تكوف سارية 

المدى لمحوكمة  ينبغي أف يمتمؾ القادة، وكذلؾ القائميف عمى المؤسسات، رؤية طويمة :اإلستراتيجية -9
 الجيدة والتنمية، بالتوازي مع الوعي بما ىو مطمب ليذه التنمية.

 1ىي: ستة خصائصالدراسات عمى أف لمحوكمة الرشيدة وتكاد تجمع 

بتييئة السبؿ واآلليات المناسبة لممواطنيف مف أجؿ االسياـ في عمميات صنع وتتمثؿ  المشاركة: - أ
 القرارات ذات الطابع العاـ.

ة المواطنيف واألطراؼ األخرى ذات لمحاسب المتمثمة بضرورة أف يخضع صانع القرار المساءلة:  - ب
 العبلقة.

المتمثمة باالستناد إلى حكـ القانوف والعدالة والفرص المتساوية وقبوؿ المواطنوف لمف  الشرعية:  - ت
 ىو في السمطة.
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 .46مدحت محمد محمود أبو النصر، المرجع السابق، ص. 
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والمتمثمة في البعد الفني لمحوكمة وقدرة األجيزة اإلدارية عمى تحويؿ الموارد  الكفاءة والفعالية:  - ث
 والبرامج التي تمبي احتياجات المواطنيف.

جيزة الحكومية لخدمة كافة األطراؼ واالستجابة لمطالبيـ دوف المتمثمة بسعي األ االستجابة: - ج
 تيميش ألحد.

المتمثمة باتاحة المجاؿ لتدفؽ المعمومات وسيولة الحصوؿ عمييا.فالشفافية في عممية الشفافية:  - ح
صنع القرار تعزز المساءلة، كما أنيا تشجع الصدؽ والنزاىة والكفاءة وتعيؽ سوء اإلدارة واالداء 

سيمت مياـ الرقابة والمراجعة واالشراؼ التي وآنية،  المرضي، وكمما كانت المعمومات شفافةغير 
تتوالىا ىيئات الرقابة الداخمية والخارجية والجيات الرقابية والتنظيمية وأصحاب المصمحة 

 والجميور بوجو عاـ.
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 الدولة التقميدية الممركزة عمىالسياسة مفيوـ فكرة تجاوز المطمب الثاني: 

لشييرة منتظـ الدولة، حيث نجد العبارة انشأة تاريخيا، كاف لمفمسفة السياسية الفضؿ في تفسير   
محكوـ بغرائز طبيعية تدعوه إلى التعامؿ مع بقية  جتماعي بطبعو"؛ أي أنو" "اإلنساف كائف اأرسطولػ"

بيدؼ اشباع حاجاتو التي ال يمكنو الحصوؿ عمييا مف خبلؿ جيده الفردي فقط، وىذا  نظرائو مف البشر
التفاعؿ بيف الفرد واآلخريف سيخمؽ حياة اجتماعية عامة، والحياة االجتماعية العامة تحتاج بالتأكيد إلى 

مف  اخٍ نَ مَ كياف يوجو نشاط األفراد ويفصؿ بيف منازعاتيـ ويحمي حقوقيـ التي قد تتعرض لمخطر في ظؿ 
نتيجة  عمى حد ىذا التعبير ىيالدولة وبالتالي، 1المصالح المتضاربة، وىذا الكياف ىو ما يسمى 'دولة'.

اإلنساف في المحافظة عمى ذاتو ومصالحو مف اآلخريف، وىذا ما يعني أف وجودىا أمر طبيعية لغرائز 
ميد بمقولتو أف الدولة توجد لتوفير حياة  "أرسطو"أف  ،وعمى أساس2جتماع اإلنساني.ضروري في اال

ىذه  طَ عْ كد بأنو لف تكوف حضارة ما لـ تُ الذي أ "ىوبز"كؿ مف فقد حذى حذوه طبيعية لممواطنيف، 
فيقوؿ البد مف أف يقاـ " جوف لوؾ" ثـ بعد ذلؾعمى الحياة والموت، ع مف سمطانيا بُ نْ الحضارة ضمانات تَ 

 3األرض وكؿ قيمة اإلنساف مشتقة مف انغماسو في مشاكميا.حتى نتمتع بحقوؽ  جياز عاـ لمحكـ

 الدولة في كؿ تاريخيا متميزةحقيقة ميمة وىي أف كشفوا أصحاب النظريات المادية  لكف،  
..ففي أثينا كانت الدولة تتحيز ضد العبيد وال تمثؿ الصالح العاـ، وفي الدولة االقطاعية كانت بطبيعتيا

ة حماية النظاـ والقانوف واألمف واألمر ال يختمؼ في الدولة الرأسمالية وعبار تتحيز لمصمحة االقطاعييف 
أف ىناؾ  ىارولد السكي"وقد الحظ "4إنما تعني القانوف والنظاـ الذيف تتضمنيا العبلقات الطبقية السائدة.

وط الحياة اعترافا عاما بيف الفبلسفة باستثناء الفوضويوف، بضرورة وجود جياز عاـ في المجتمع يحدد شر 
 5وحدود القواعد المسموح بيا.

الوحدة االرتكازية لكؿ النشاطات والقرارات الدولة كانت  1648منذ معاىدة وستفاليا و  وإال أن
والتشريعات، وتعد السياسة مف أبرز اختصاصاتيا إذ كانت تحرص عمى عدـ التفريط بيا ضمف نطاقيا 

اتيا وسمطاتيا عمى شعبيا بمفيوـ السيادة وممارسة لصبلحيوطني/أو المحمي، ارتباطا الجغرافي ومجاليا ال
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 .52(، ص.1185قطر: مؤسسة وعً للدراسات واألبحاث،  -)الدوحة 8، ط.مقدمة فً علم العالقات الدولٌةناٌؾ بن نهار،  
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 المكان نفسه. 
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 .81(، ص.81)4اإلقلٌمٌة: جامعة الموصل، ، مركز الدراسات دراسات إقلٌمٌةابراهٌم العالؾ، "الدولة فً الفكر الؽربً الحدٌث"،  
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 .82المرجع نفسه، ص. 
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 .81المرجع نفسه، ص. 
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العبلقات الدولية تقوـ برمتيا أف وىذا ما ناقشتو النظرية الواقعية التي ترى في وأرضيا وثرواتيا الطبيعية.
عمى الدولة باعتبارىا المحرؾ الرئيس ليا انطبلقا مف مصالحيا المتمركزة حوؿ القوة، لذا اصطبغ دور 

 مرحمة مف التاريخ اإلنساني بأنيا أداة القوة والحرب فقط. الدولة في

الذي عيف -"فرانسيس ليبرمف " ف الخطاب العممي لحقؿ العموـ السياسية ابتداءً وكما نعمـ فإ 
 ،" وغيرىما مف الباحثيفوودرو ويمسفوصوال إلى " -1857 كأوؿ أستاذ بجامعة كولومبيا األمريكية عاـ

، مما ىذه الفترة كانت ميمة عمـ السياسة الرئيسية إرساء "دولة قومية موحدة" خبلؿعمى الدولة، فتمحور 
يعني أف تصور الدولة ىيمف عمى أجندة عمـ السياسة في الواليات المتحدة األمريكية مع نياية القرف 

عمى  انضوىف الحقؿ المعرفي لعمـ السياسة أثناء تأسيسو في ىذه الفترة بيف أوكؿ ذلؾ، 1التاسع عشر.
أىداؼ معيارية وىي السعي مف أجؿ إقامة دولة قومية موحدة وأمة تتمتع باإلرادة والقدرة لتحقيؽ ىذا 

أف الدولة توجد عندما  "أوبنيايـ" انوف الدولي البروفيسورالبريطانيوعمى أساس ذلؾ، يرى حجة الق2اليدؼ.
 3يستقر شعب عمى إقميـ معيف في ظؿ حكومة لو ذات سيادة".

بدأت وىذه الروابط إذا، مف الثابت تاريخيا أف كؿ الدوؿ ارتبطت بالتنظيـ السياسي، التقميدي،  
الوحدة -الدولةمفيوـ في ترسيخ لذلؾ كاف ليذه األفكار الفضؿ 4.، أو تحققت ليا عمى التوالييامتوافرة ل

سياسي وقانوني مركب  مفيوـعمى أنيا  -األساسية في منظومة الدوؿ العالمية الحديثة التي نعيش فييا
ليذا تتمتع الحكومات الحديثة باإلضافة إلى القوة السياسية 5،ذو أىمية حيوية في دراسة العبلقات الدولية
ووفقا لمقانوف الدولي، تتمتع جميع الدوؿ بشخصية قانونية، 6بقدر كبير مف القوة االقتصادية واالجتماعية،

استيفاء بعض المعايير األساسية المحددة؛ حتى تناؿ  وحتى أصغر الدوؿ وأقميا قوة، ال بد ليا مف
االعتراؼ بعضويتيا في منظومة الدوؿ مف جانب الدوؿ األخرى في منظومة الدوؿ العالمية؛ فبل بد أف 

                                                             
1

فً العالقات الدولٌة ؼٌر منشورة، قسم العلوم السٌاسٌة،  عادل زقاغ، "النقاش الرابع بٌن المقاربات النظرٌة للعالقات الدولٌة" )مذكرة دكتوراه 
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قامة  يكوف ليا أرض محددة، وسكاف دائموف، وحكومة قادرة عمى االحتفاظ بسيطرة فعالة عمى أراضييا وا 
 1خرى.عبلقات دولية مع الدوؿ األ

مف القرف  –حتى مرور سنوات كثيرةبعد تأسيس الدولة ظؿ دورىا  ،امبريقياف ،مع ذلؾ موازاةوبال 
محدود الحجـ بالنسبة لممقاييس الحديثة المعاصرة وكانت نقطة التحوؿ التاريخية في تضخـ ىذا  -العشريف

 2األولى أىميا:الدور ىي حدوث سمسمة مف األحداث المثيرة في أعقاب الحرب العالمية 

  الثورة البمشفية في روسيا وبروز نموذج جديد لتنظيـ المجتمع يقوـ عمى سيطرة الدولة عمى كافة
 نواحي الحياة خاصة االقتصادي منيا استنادا إلى أيديولوجية متكاممة.

 خاصة ما عرؼ بالكساد العظيـ في الثبلثينيات وما  الصعوبات التي واجيت الدوؿ الرأسمالية
مف خسائر اقتصادية فادحة في العالـ الرأسمالي دوف التجربة الروسية مما ألقى بظبلؿ مف  أحدثو

 الشؾ عمى كفاءة السوؽ وألقى مزيدا مف الضوء عمى دور الدولة.

  نتائج الحرب العالمية الثانية والخاصة بتفكؾ االمبراطوريات واالستعمار وزيادة اىتماـ الدوؿ
)بعد التدمير الرىيب الذي تركتو الحرب( وتبمور فميفة زيادة دور األوروبية بأوضاعيا الداخمية

 الدولة لتحسيف مستوى معيشة المواطف وتحقيؽ رفاىية المجتمع.

  استقبلؿ الدوؿ النامية بشكؿ متتاؿ في منتصؼ ىذا القرف وما تبعو مف تضخـ دور الدولة بشكؿ
اشتراكي  االقتصادي وذلؾ عبر اتباع نموذجكبير استناد إلى مستمزمات مرحمة البناء واالستقبلؿ 

أو رأسمالي معمف، السمة الرئيسية فييما معا ىو وجود دور كبير لمدولة في اإلدارة وتوجيو المسيرة 
 واالنتاج المباشر والسيطرة الكاممة في بعض األحياف.

 تكوف ليا س سيطرة البعد السياسي عمى العبلقات الدولية)القطبيف( وبروز قضايا سياسية باألسا
دىا إلى األولوية لدى كؿ دولة مع االختبلؼ مما دعـ مف استمرار تضخـ دور الدولة وامتداد ي

 أنشطة جديدة عاـ بعد عاـ.
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استمرت ىذه الفمسفة المبررة لدور الدولة المتسع بالرغـ مما اعتراىا مف مفاجآت وتطورات خاصة  لقدو 
بكؿ حالة عمى حدة وأزمات متتالية عمى المستوى الوطني والعالمي حتى استيقظت الدوؿ عمى عدد مف 

  1.التطورات الحديثة التي دفعت إلعادة التفكير في ماىية دور الدولة

بغض النظر عما طرحتو األطر النظرية ضمف عمـ السياسة أو في العموـ و  ذلؾ،مع إال أنو و  
أف خاصة و  ،حوؿ الدولة ومؤسساتيا الرسميةيبقى مسعاىا البحثي في ىذه الفترة  االجتماعية األخرى

ة والدولية المحيطة يتغير وفقا لطبيعة الزماف والمكاف والظروؼ المحمية واإلقميميامبريقيا  دور الدولة
، باإلضافة وانيزاـ المعسكر الشيوعي تراجع عامؿ األيديولوجية السوفيتيوالمؤثرة بيا، فبعد انييار االتحاد 
 إلى تطورات عدة مست الواقع.

حيث أف مف بيف ىذه التطورات، سيما بعيدة المدى)العولمة( التي تدفعنا إلى إعادة النظر في 
المتعمقة بالدولة فمع االعتراؼ أف لدور الدولة منافعو فإنو أيضا لو حدود..فدور الدولة األسئمة األساسية 

ساعد في تحقيؽ تحسف ممموس في مجاالت التعميـ والصحة والحد مف التفاوت االجتماعي إال أف ىذا 
فييا والتي الدور في حد ذاتو أتى بنتائج طيبة وفي ظؿ المرحمة الجديدة التي بدأ العالـ بالفعؿ السير 

 2تبمورت بصورة أوضح منذ عشر سنوات مع بروز عدد مف العناصر أىميا:

 نييار نموذج اقتصاد األوامر والسيطرة في االتحاد السوفياتي السابؽ وأوروبا الشرقية والوسطى.إ (1

 بروز أزمة تواجييا دولة الرفاىية في معظـ البمداف الصناعية المستقرة. (2

 ورية دور الدولة الفعاؿ والواضح.التجربة األسيوية وبروز مح (3

ظيور مدى فشؿ الدولة في معظـ البمداف النامية في القياـ بدور قائد التنمية المباشرة وبروز ىذه  (4
األزمة يشكؿ واضح بؿ وتأزميا أكثر فأكثر حتى وصمت في بعض األحياف إلى انييار كامؿ 

 لمدولة.

إلى اقتصاديات السوؽ وتحرير الجزء األكبر  تبني دوؿ العالـ ببل استثناء سياسات تيدؼ لمتحوؿ (5
 مف النشاط االقتصادي )تواجو ىذه التجارب احباطات ومراحؿ نجاح وفشؿ(.

زيادة قوة الموجة الديمقراطية وزيادة التوجو في جميع دوؿ العالـ خاصة النامية منيا إلى مزيد مف  (6
 الديمقراطية.
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 (W.T.O الترتيبات االقتصادية المتبادلة )الجات و زيادة درجة االعتماد المتبادؿ بيف الدوؿ في ظؿ (7
 تكنولوجية( )العولمة(.-مواصبلت-والثورة التكنولوجية )اتصاالت

واإلجابة بشقيف نطرح سؤاؿ مفاده كيؼ يمكف لمدولة أف تتعامؿ مع ىذه البيئة الجديدة؟ لكف يمكف أف 
 1ىما:

 ا في الداخؿإعادة تشكيؿ دورى أوال:

وىذاف الشقاف مترابطاف إلى  أساليب تعامميا مع البيئة الدولية القتناص الفرص ومواجية التحديات؟! ثانيا:
وكذلؾ االستراتيجية التي تتبناىا الدولة في سبيميا لمعالجة ىذه التطورات حيث ترتكز ىذه  -كبير حد إلى

 االستراتيجية أيضا عمى شقيف مترابطيف ىما: 

 وقدراتيا الفعمية.المواءمة بيف دور الدولة  - أ

 لضماف تحسيف كفاءتيا في المستقبؿ.زيادة قدرة الدولة   - ب

ما تحت " فكرة الفواعؿالتي تمجد  أفكار الميبرالييفاآلفاؽ لبروز  تفتحالتغيرات الحاصمة ىذه مع العمـ أف 
بؿ  ليست فاعال وحدويا بأف الدولةيرى مفكري النظرية الميبرالية إذ  ؛عمى الدولة "وما فوؽ الدولةالدولة 

تتكوف مف مؤسسات حكومية ومؤسسات غير حكومية؛ مف سمطة تنفيذية وما يتبعيا مف أجيزة فرعية مثؿ 
الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلؾ السمطة التشريعية وما تشممو مف لجاف مختمفة، أما المؤسسات غير 

بعبارة أخرى، الدولة لـ تعد عبلـ والرأي العاـ.الحكومية تشمؿ األحزاب السياسية وجماعات المصالح، واإل
نما ىناؾ مؤسسات تنظـ األفراد في شكؿ  الفاعؿ الوحيد في حؿ مشاكؿ المجتمع وخمؽ فرص لمتنمية، وا 

ليا تأثيرىا عمى السياسات العامة كالمجتمع المدني، وىناؾ أيضا مف يوفر فرصا لمعمؿ كالقطاع  جماعات
 الخاص.

قوـ ي لفواعؿ ما فوؽ الدولة، ىي مف، أما بالنسبة جانب فواعؿ ما تحت الدولةمف ىذا              
نبيا لمتغمب عمى ابتمطيؼ التراتبية الغائبة في النظاـ الدولي )الفوضى( فالدوؿ بحاجة إلى مف يقؼ بج

 في الماضيمقرف قدـ سندا مقنعا ل األمر الذيالظواىر العابرة لمحدود الناتجة عف االعتماد المتبادؿ، 
تنامي ب والمضي في عممية المأسسة الوحيد والنافذ،بصفتيا مركز القوة  تراجع دور الدولةمف المزيد 
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 . 258محمد عبد القادر حاتم، المرجع السابق، ص. 
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فمثبل نجد البعض مف ىذه المنظمات تحتؿ  المنظمات بشتى أنواعيا، حتى التي ال تمت إلى الدولة بصمة
مفة تماـ االختبلؼ كالييئات مكانة تفوؽ مكانة الدولة مثؿ اإلتحاد األوروبي وسواه مف المنظمات المخت

الدولية والشركات المتعددة الجنسيات وتتشارؾ كميا في االضطبلع ببعض وظائؼ الدولة مف جية، أو 
التيرب مف مراقبتيا مف جية أخرى.السيما وأف حجـ كؿ منيا يفوؽ حجـ الدوؿ، وال تحدىا حدود 

ألخيرة في مجالي النقؿ واالتصاالت ونفوذىا جغرافية، فيي تنعـ بمكانة تخوليا االستفادة مف التطورات ا
 1في طور النمو، في حيف أف نفوذ الدولة أخذ باالنييار.

الدوؿ سواء المتقدمة أو العولمة أثرت بدورىا عمى  القوؿ بأف، يمكف أيضا لذلؾ كموإضافة  
كانت مرنة تجاه عولمة اقتصادىا تبعا لممستجدات التي تممييا عمييا  المتقدمة نجد أف الدوؿإذ  ؛المتخمفة

نما يستقر حيث يفرض  ظاىرة العولمة، وأف استقرار الوضع االقتصادي ليس في يد الدولة وحدىا وا 
مف  يظير ذلؾ جميا في بمداف العالـ الثالث حيثقامت بتحجيـ دورىا،  ، في حيفالوضع العالمي استقراره

تحقيؽ أبسط األمور كاالحتياجات اإلنسانية التي أشار إلييا عدـ و مؤسساتيا وىياكميا  خبلؿ انييار
غير أف ىذه المعطيات أخذت منحى آخر ، السيطرة األمنية عمى أراضيياذلؾ أيضا أفقدىا  "، كماماسمو"

اإلخبلء والتسميـ" أضحت وظيفة "ومف ثـ .عولمة" عمى حد تعبير الميبرالييفىو تشكيؿ ما يسمى بػ"دولة ال
خبلءىا ثـ تسميميا لؤلجانب والترويج ليا  ىي الوظيفة البارزة لمدوؿ النامية، فيي تقوـ بتفكيؾ الدولة وا 

 .عمى أنو الصالح العاـ

بأف التخمي عف الدولة وتجريدىا مف مكانتيا في السياسة العالمية أمر غير  ،وىنا يمكف القوؿ  
نما ىناؾ  تبرز في إطار الترابط العالمي، تتجمى واضحة في بروز الضعؼ  أخرىوجية نظر منطقي، وا 

الصغيرة والذي سيبدو أكثر فأكثر وضوحا مع متابعة العمميات  السياسي لمعديد مف الدوؿ
يرى عدد محدود مف الدوؿ الكبرى دوره يتنامى، إما عمى حساب التجمعات سوؼ ة.وبالمقابؿ، التجاري

ما ألف دوالاإلقميمية والعالمية التي ت ر معروؼ سابقا)االتحاد جديدة مف نمط اتحادي غي تشارؾ بيا، وا 
أف  .ومع ذلؾ، فإف ىذه السمطات السياسية لف تستطيع العمؿ، ولـ يكف باستطاعتياأكثر تترسخ األوروبي(

                                                             
1

)اإلمارات العربٌة المتحدة: ترجمة ونشر مركز الخلٌج 8، ط.المفاهٌم األساسٌة فً العالقات الدولٌةمارتن ؼرٌفٌتش وتٌري أوكاالهان،  

 .188ص. (،1117لألبحاث، 
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تعمؿ، إال مف خبلؿ اتصاؿ وثيؽ مع فاعميف غير سياسييف، مؤثريف في قطاعات خاصة مف الحياة 
 1االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والدبموماسية.

والدولة في المرحمة الحالية تواجو بيئة جديدة عمى المستوى العالمي وكذلؾ بيئة جديدة عمى  
فعمى المستوى العالمي تطورت أفكار وآراء وآليات، إذ التحدث عف دور الدوؿ في ظؿ  الوطني؛ المستوى

المية تتميز بزيادة درجة االعتماد المتبادؿ بيف الوحدات الدولية )وبشكؿ ىذه التطورات أوال ىو حالة ع
درجات التأثير والتأثر بيف الدولة وبيئتيا  الذي يرتكز عمى تعاظـخاص الدوؿ( وىذا االعتماد المتبادؿ 

ف كاف ظيور وقبؿ  -2001سبتمبر  11قبؿ حادث -الخارجية في المجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية وا 
 2اتجاىات النظاـ العالمي الجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .88(، ص.8887لبنان: المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،  -)بٌروت8، ط.علم االجتماع السٌاسًمحمد عرب صاصٌال، مترجما،  
2

 .255محمد عبد القادر حاتم، المرجع السابق، ص. 
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إلى الحوكمة  تحت وما بيف دوالتي /التوجو ماوالدولية وطنيةالحوكمة المف المطمب الثالث: 
 تي/التوجو عبر دوال العالمية

ىناؾ حاجة لوجية نظر عامة قد أثرت، إلى حد بعيد، بالدولة التي كانت لمدة عقود مف الزمف      
ناتجة عف المناخ  الظواىر أثرت عميياالعديد مف  وىي أف ثمةالفاعؿ األساسي في العبلقات الدولية؛ 

 1العالمي الجديد والتي مف بينيا:

"، و/أو "الديف" (Ideology)مية"كػ"عقيدة موجية الدولة عبر التحوؿ نحو "العال أي "تجاوز" التجاوز: (1
إذ أف فكرة الدولة العالمية أو األممية كنزعة تتماىى مع فكرة "إلغاء الدولة"، وليس فقط تجاوزىا؛ 

 ذات أصوؿ دينية )الرواقية، المسيحية، اإلسبلـ(.-ينبغي أف نبلحظ–ىي فكرة 

يعني االنكماش عف الدولة، التحوؿ نحو الطائفية والقبمية، الذي يتخذ  اليوـ طابع  االنكماش: (2
مف تفجر "البحث عف الجذور" في أنحاء العالـ المتقدـ والمتأخر عمى السواء، بما يتواكب معو 

أو لظاىرة انبعاث اليويات الجزئية، تمؾ التي ال تكفي لتفسيرىا القوؿ: أف ىناؾ "مؤامرة إمبريالية"، 
 ي عمى التحديث.."."تستعصأف ثمة قيما معينة 

تعبي "المجتمع -حياناأ-ة، أي: التحوؿ نحو ما يطمؽ عميوىذا التمدد عبر حدود الدول التمدد: (3
المدني العالمي"، ذلؾ التحوؿ الناشئ عف نمو ظاىرة الجماعات األىمية ذات الصفة العالمية، 

مختمفة، وتعمؿ في خدمة قضايا  جنسياتوىي )الجماعات( التي تضـ عضويتيا أعضاء مف 
ال تتجاوز حدود  -بحكـ تكوينيا وأىدافيا–متعددة األطراؼ، أو عالمية االتساع، وىي  عامة

فقط بؿ تؤثر في سياساتيا، أيضا )المواجية، التي نشبت بيف جماعة السبلـ األخضر الدوؿ، 
 مثمة(.يادي، أحد األجارب النووية في المحيط الوالحكومة الفرنسية حوؿ موضوع الت

التي تجابو  التحديات" )تجاوز الدولة، واالنكماش عنيا، والتمدد عبر حدودىا(، وغيرىا،-الظواىر"ىذه 
ف كانت تؤشر  -في آف-الدولة، وتعبر عف مدى التنامي المضطرد لعممية التحوؿ عنيا )عف الدولة(..وا 

جديد"، فيما يخص الدولة: دورىا وكيفية أدائيا إلى الػ"جديد"، الذي يتضمنو ما نعاصره مف "مناخ عالمي 
؛ نعني الجانب المتعمؽ ليذا الدور..فيي، في الوقت نفسو، تضعنا، مباشرة، في مواجية الجانب اآلخر

                                                             
1

(، 1114اشري للنشر االلكترونً، جوٌلٌة )دار ن المناخ العالمً الجدٌد واالهتزاز فً "حواجز" الدولة: اشكالٌات وتداعٌاتحسٌن معلوم،  

 .18ص.
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انييار حواجز االتصاؿ، حواجز التمايز، "، والمتمثمة في تراجع "حواجز الدولةباالىتزاز الحاصؿ في "
   1".تقمص حواجز االختيار

 القصور الذي أصبح صفة متبلزمة لوظيفة الدولة تسبب الظواىر احية، ومف ناحية أخرى، فيذهن مف ىذا
االىتماـ بإيجاد بدائؿ بإمكانيا مواصمة القياـ  ى األمرستدعاصناعة السياسات في الوقت الحاضر في 

بيذه الوظيفة، ويبدو أف العديد مف المجتمعات في الوقت الحاضر أخذت ىذه الميمة التنموية عمى عاتقيا 
 2مف خبلؿ بمورتيا لمؤسسات غير رسمية.

مـ ضمف إطار التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومة مف ناحية، وتطور عو  ،بناء عمى ذلؾ
بؿ أصبح  اإلدارة مف ناحية أخرى لـ تعد الدولة ىي الفاعؿ الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة،

الحوكمة كؿ ذلؾ أدى إلى ظيور 3.ىناؾ فاعموف آخروف مثؿ القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني
استخداـ الحوكمة المحمية تعني ، و )انحسار دور الدولة( كتعبير عف دولة الحد األدنىالمحمية الوطنية/و 

ة االقتصادية تمع المحمي، مف أجؿ تحقيؽ التنميالسمطة السياسية وممارسة الرقابة عمى المج
     4واالجتماعية.

وذلؾ بفضؿ  الوطنيو /مف ىنا يتبف لنا أف مصطمح الحوكمة ظير عمى المستوى المحمي 
أف الحكـ بصفة عامة كما عرفو البنؾ الدولي التطورات التي طرأت عمى اإلدارة العامة الحديثة؛ إذ نرى 

سمطاتيـ لتشكيؿ  موظفو اإلدارة العامة والمؤسسات العامة في استخداـ والسموؾ الذي يكتسبو ويمارس"ىو 
بأنو  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي اكما عرفيالحوكمة أما 5،السياسات العامة وتقديـ الخدمات والسمع"

الذي يقوـ المجتمع مف خبللو بإدارة شؤونو االقتصادية والسياسية "نظاـ القيـ والسياسات والمؤسسات 
 6بيف/ومع حكومة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص". واالجتماعية، مف خبلؿ التفاعبلت

                                                             
1

 .82-8حسٌن معلوم، المرجع السابق، ص ص. 
2

 .26، المرجع السابق، ص.صالح زٌانً، مراد بن سعٌد 
3
 Carlos Santiso, "Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality", The 

Georgetown Public Policy Review, Volume 7, Number 01(Fall 2011), p.03. 
4

 لمزٌد من المعلومات أنظر أٌضا:  

 سلوى شعراوي جمعة وآخرون، المرجع السابق. -
 . المرجع السابقوزهٌر عبد الكرٌم الكاٌد،  -

5
ات الدولٌة الرابدة(" )المركز العربً رشا محمد عوض، "إدارة كبار موظفً الخدمة المدنٌة فً البلدان العربٌة فً عالم متؽٌر)فً ضوء الممارس 

 .88(، ص.1181لألبحاث ودراسة السٌاسات: سلسلة أوراق بحثٌة، 
6

 المكان نفسه.  
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أوفر عمى  احظ لمتوجو نحو إعماؿ مبادئ "الحكـ الراشد"كاف  فييف الطرحمع أىمية ىذ  
، وذلؾ بالحوكمة المستجيبةما يسمى  ظيرالمستوى المحمي فإثر التطورات الخاصة باإلدارة العامة حديثا 

منيا: التركيز  استجابة مف الدوؿ الديمقراطية لصالح المجتمع ككؿ والتركيز عمى مجموعة مف المبادئ
أعمى مف الشفافية والمساءلة فييا مف  درجة عمى انفتاح الحكومة واستجابتيا لممجتمع المدني؛ مع توفير

خبلؿ جيات الرقابة الخارجية، وتعزيز اإلطار القانوني الحاكـ ليا، وتعميؽ "الشراكات" والمشاركة 
 1المجتمعية.

 ىناؾ تبلشي في الحدود بيف المستوييف "المحمي" ، فإفبما سبؽ وفي أكثر المعاني مباشرة 
مف المستوى المحمي إلى  التحوؿحوكمة في منح ال ساىـ ىذا الوزفو"الدولي" الذي نجـ عف الترابط؛ حيث 

اإلجمالي لمعبلقات الثنائية والمتعددة موع بالحوكمة الدولية والتي تعني مج المعبر عنوو المستوى الدولي 
، والوحدات األساسية فييا الفواعؿ الوطنية الثبلثة)الحكومة/المجتمع المدني/ األطراؼ فيما بيف الدوؿ

الوحدة األساسية في الحوكمة الدولية ىي الدولة الوطنية التي تتوسط فييا بالنتيجة، و  القطاع الخاص(،
 الحكومات بيف "الدولي" و"الوطني".

يخمؽ الحاجة إلى التعاوف بيف  االعتماد المتبادؿ الدوليوينطمؽ ىذا االتجاه مف فكرة أساسية محورىا أف  
ألنو 2،ـ الدوليلتطور النظا ا، باعتباره عامبل محددلتحقيؽ ىذا التعاوف الدوؿ، كما يوفر اإلطار الضروري

لتغمب عمى او العمؿ الجماعي استبداليا بو الحوكمة الدولية يجب التخمي عف المركزية المتعصبة لتحقيؽ 
الفواعؿ جيود تتضافر فييا حيث  -البيئة والصحة يالسيما في مجال-المشاكؿ ذات الطابع الجماعي
 حسب الطرح الميبرالي المؤسساتي.-حكومية-المحمية/الوطنية ومؤسسات دولية

وبالتالي، إدارة التعامؿ مع العمميات النظمية المعاصرة مف خبلؿ المنظورات التقميدية التي تركز  
 الدولة التقميدي مثؿمف المنظور الواقعي  الصراعات الدولية، وذلؾ عمى أساس أف المفاىيـ النابعة عمى
أماـ اتساع موضوع ومحتوى السياسات الذي أضحى ضيؽ  مغزىالقوى، الردع، التحالفات لـ يعد ليا إال و 

تتطمب إدارتيا درجة  يضـ قضايا عالمية)مثؿ الموارد، البيئة، التجارة الدولية، النقد العالمي، السكاف...(
بلقا مف مصمحتيا الوطنية الضيقة مف التعاوف ال يمكف تحقيقيا إذا استمرت الدوؿ عمى تقدير مواقفيا انط
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 .88رشا محمد عوض، المرجع السابق، ص. 
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 .11، ص.8874ع.، مجلة السٌاسة الدولٌةنادٌة مصطفى، "نظرٌة العالقات الدولٌة بٌن المنظور الواقعً والدعوة إلى منظور جدٌد"،  
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نما عمى 1فقط. مع عدـ االستمرار في النظر إلى العالـ وتحميمو عمى نحو ال يعكس الوضع الحقيقي، وا 
دارسي العبلقات الدولية تطوير أساليب جديدة لفيـ وتحميؿ النظـ المعقدة التي يتشكؿ منيا المجتمع 

ير إمكانية التعامؿ بقدر مف النجاح مع التحديات العالمي المعاصر ويتوقؼ عمى تحقيؽ ىذا التطو 
  2المستمرة الناجمة عف التغيرات العالمية.

نياية الحرب الباردة التي  أوليا ؛بالحوكمة العالمية بدافع مف ثالثة مصادرجاء االىتماـ  وقد  
زادت التوقع القائؿ إف المؤسسات الدولية )األمػـ المتحدة بشكؿ خاص( تؤدي دورا أكثر مركػزية في إدارة 

ىو صعود العولمة وحس جديد بػ"العولمية" يخترؽ الكثير مف الفكر المعاصر.  ثانيياالنظاـ الدولي، و 
ىي  مظير مف مظاىر الحكـ العالمػي، بمعنى أنيا تدفع  ويعتبر بعض المراقبيف أف العولمة بحد ذاتيا

مصادر تجدد االىتماـ ىو ارتفاع  ياثالثوالدوؿ إلى االمتثاؿ لمطمبات التنافسية في السوؽ العالمية.
مستوى الوعػي في ما يتعمؽ بالمشكبلت التي يرزح تحتيا كوكبنا و التي تحتاج إلى مقاربة عالمية متفؽ 

 3عمييا ومنسقة.

الحوكمة وبالرغـ مف أف ىذه المصادر كانت بمثابة النقاط اليامة التي تقدـ سندا مقنعا لقياـ     
، مثمت أيضا مسائؿ تحوؿ ميمة بالنسبة والمضي في تجسيد المأسسة عمى المستوى العممي العالمية

المرتبط ارتباطا إرساء النظاـ العاـ وتثبيت أسس االستقرار عبر توضيح كيفية  لدارسي العبلقات الدولية
نما إمكانية بإرساء األمفوثيقا  ذلؾ عمى المستوى  ليس فقط عمى المستوى المحمي أو الوطني، وا 
عمى مستوى الفواعؿ الرسمية وغير الرسمية ودوره في  عبر خطاب األمننةوذلؾ  عبر وطني -العالمي

وىو إلى حيز القضايا األمنية.التي تدخؿ في صميـ أىداؼ السياسة العامة تحويؿ قضايا البيئة والصحة 
 :ترى بوجوب عبر مقاربة الحوكمة العالمية المثالية تعريؼتوجو يدعمو 
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لتحقيؽ "عممية لمقيادة التعاونية تجمع معا الحكومات والوكاالت العامة والمجتمع المدني،           
الجماعية لمواجية التحديات أىداؼ مقبولة لدى الجميع.وىي توفر توجييا استراتيجيا ثـ تحشد الطاقات 

العالمية.ولكي تكوف فعالة، ينبغي أف تكوف شاممة ودينامية وقادرة عمى تخطي الحدود والمصالح القومية 
مف  مف خبلؿ القوة الناعمة وليس المتصمبة.وينبغي أف تكوف أكثر ديمقراطية والقطاعية.وينبغي أف تعمؿ

النظـ االستبدادية، وأكثر انفتاحا مف الناحية السياسية مف النزعة البيروقراطية، وتكاممية أكثر منيا 
 1متخصصة".
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 المطمب الرابع: األسانيد النظرية الم  ؤ  س  س  ة لدراسة الحوكمة العالمية

مف فواعؿ نحتاج إلى تصورات تساعدنا عمى استيعاب جوانبيا المتعددة  لدراسة الحوكمة العالمية 
 بإمكانناالتي التصورات وىذا المطمب يستعرض أىـ  ،أبعاد وغيرىا مف التحوالت العالميةومستويات و 

 تتمثؿ في ثبلثة نماذج نظرية كما يمي:و  االستناد عمييا في تفسير الحوكمة

إذ ينطمؽ مف  ؛1"نموذج التنسيؽ السمطوي عف طريؽ دولة عالمية"ىو  النموذج األوؿالفرع األوؿ: 
ناده إلى أي نوع مف التراتبية وعدـ است عالميالتسمسؿ اليرمي في النظاـ ال نقطة محورية تتمثؿ في انتفاء

، وال توجد سمطة فوقية تخضع العبلقات بيف الدوؿ بالنسبة لمنظاـ الدولي "كينيث وولتز" عمى حد تعبير
دولة تأخذ في ، وكؿ تسود شكوؾ متبادلة حوؿ نوايا الدوؿ معيف، وفي ظؿ بيئة فوضوية كيذهلمنطؽ 
ز المخاوؼ ويولد عف الوحدات األخرى في النظاـ مما يعز  تشكؿ وتراكـ االدراكات السمبية الحسباف

الفوضى أف النظاـ العالمي يعمؿ في ظؿ أجواء مف الفوضى، وبقبوؿ فرضية المعضمة األمنية؛ خاصة و 
 تتحدد أكثر الدائرة التي ننظر مف خبلليا إلى النظاـ العالمي الجديد.

ليذا فإف النظاـ العالمي الجديد الذي تتعامؿ بمقتضاه الدوؿ دوف سمطة فوقية يمكف أف يصبح و    
البد مف  الفوضىىذه عف  التي تتولد لتمطيؼ ىذه المعضمةو  2مجاال تتصارع فيو الدوؿ مف أجؿ القوة،

عمى إنفاذ قواعد النظاـ، وبالرغبة في ذلؾ يعتمد عمى ثبلث سمات: تتمتع بالقدرة  دولة مسيطرة واحدة
اقتصاد ناـ وكبير، السيطرة في قطاع تقني واقتصادي ميـ والقوة السياسية التي تدعميا القوة 

بتقدـ تكنولوجي عمى دوؿ تع أف تكوف دولة قوية تتم البد مفالعسكرية.ألف تزعـ اليرمية التراتبية العالمية 
كؿ ما تضيفو ىذه الدولة العالمية لقواىا، ىو في ة ماىي إال مرادؼ لمدولة القومية، و فالدولة العالمي3،أخرى

الحقيقة انتقاص مف قوة الدوؿ األخرى، والتي أصبحت جميعيا طبقا ليذا االستناد معرضة لمخطر، وال 
نما يمكنيا الظيور في ظؿ قطب يمكف ليذه الدولة أف تتحقؽ في ظؿ وجود  قطبيف متضاديف في العالـ، وا 

واحد يسيطر عمى العالـ، حيث يستطيع ىذا القطب أف يفرض أجندتو عمى العالـ ويحقؽ الدولة العالمية 
 4أو ما يسمى عند البعض بشرطي العالـ.
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نييف غير قادريف والفكرة األساسية التي يحمميا نموذج الدولة العالمية ىي أف الفواعؿ العقبل   
ما لـ تكف حريتيـ في العمؿ مضبوطة مف طرؼ سمطة مركزية، وفي نفس الوقت، فإف  عمى التعاوف

بنية النظاـ العالمي، بالنتيجة، المجتمع المنظـ بشكؿ فوضوي لمدوؿ ذات  إنشاء سمطة مركزية سوؼ يعدؿ
وف احتكار استخداـ القوة الشرعية السيادة سوؼ يزوؿ مف الوجود ويفسح المجاؿ لحكومة مركزية، أيف يك

يصبح حضور وتأثير المستوى  ومف ثـ،1منوط لمؤسسة فوؽ وطنية تمتمؾ السمطات الضرورية لمحكـ.
إطار الدولة العالمية، ويبرز الكؿ  ر وتأثير المستوى المحمي والفردي ضمفالعالمي واإلنساني مثؿ حضو 

أو حتى التفكير خارجو، ما يعني أف  باإلمكاف تجاىموالعالمي في الواقع وفي الوعي بشكؿ لف يصبح 
صبغتيا وطبيعتيا عالمية، ستكوف  المشكبلت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والصحية القادمة

 2وعميو فإف الحموؿ المطموبة وضرورية ستكوف أيضا عالمية أكثر مما ىي محمية.

يؤكد الدافعوف عف ىذا  ؛الحوكمة بدوف حكومة عالمية النموذج الثاني وىو نموذج الفرع الثاني:
النموذج أف الحوكمة العالمية تتجسد مف خبلؿ مؤسسات متعددة الجوانب أيف تتخمى فييا الدولة عف 

ألنظمة عالمية، ألنو ىناؾ بروز لقضايا ومشاكؿ تستعصي عمى الدوؿ عبلجيا  بعض سمطاتيا وتفوضيا
المجوء إلى قوى وفواعؿ ليا القدرة والفعالية عمى إيجاد نوع مف التنسيؽ  انفراديا األمر الذي يحتـ عمييا

، فالمشاكؿ واألزمات العالمية تتطمب إدارة عالمية تطرح الجماعي الدولي خارج نطاؽ الحكومة الواحدة
 حموال ومخارج مشتركة تتخطى الدوؿ ميما كانت كبيرة أو عظيمة، لذلؾ فإنو ينبغي أف تقوـ الدوؿ بتشكيؿ

 3.مؤسسات عالمية لتسيؿ التعاوف الذي تبحث عنو بقصد تحقيؽ أغراضيا

إف ما يتبيف مف خبلؿ ىذا الكبلـ ىو إعادة تنظيـ السمطة عمى المستوى العالمي بحيث نتخمى  
نما نمجأ إلى نظاـ"المشاركة في المسئولية بيف  "عف فكرة الحكومة العالمية لدراسة الحوكمة العالمية، وا 

أـ دولية أـ  الدوؿ والمؤسسات الدولية أو باألحرى العالمية عمى جميع المستويات محمية كانت أـ وطنية
ة لزيادة فعالية الناس والشركاء في نَ كِّ مَ عالمية، لتمكيف التجديد في المشاركة بالمسئوليات وخمؽ البيئات المُ 

 .رة لمحدودالعاب متابعة تحقيؽ أىدافيـ الشرعية، ومواجية المشاكؿ
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" السياسة العالمية في القرف الحادي والعشريف بأنيا جوزيؼ نايولعؿ تشبيو المفكر الشيير " 
الدولة الممثؿ الوحيد، إذ بدأ يزاحميا ممثموف آخروف كالفاعميف مف غير الدوؿ  وخشبة مسرح، لـ تعد في

السياسية في الحوكمة العالمية عمى التفاعبلت داللة تـ قولو مف جية، ومف جية أخرى، ما عمى داللة 
سيادة الدولة، والتحوؿ  ، والتي ترافقت مع انكشاؼنيوية في طبيعة النظاـ العالميألنيـ أحدثوا تغييرات بُ 

ىؤالء الفاعميف عمى الشراكة في وظائفيا إلى ما يمكف تسميتو "االختراؽ الموازي"، أي أف  مف مساومتيا
يا فقط، بؿ يمعبوف قوة موازية، ويفرضوف قوانينيـ الخاصة في بعض الجدد ال ينافسوف الدولة عمى وظائف

 مما يعني أننا أماـ حوكمة عالمية بدوف حكومة عالمية.1األحياف

تتمحور فكرة ىذا النموذج  ؛"الحوكمة تحت مظمة الييمنةالثالث وىو "نموذج نموذج الالفرع الثالث: 
تستند إلى االعتقاد العاـ بشرعيتيا في نفس الوقت الذي تقيدىا فيو الحاجة  التي الييمنة أو الزعامة حوؿ

إلى المحافظة عمييا؛ وتقبؿ دوؿ أخرى حكـ المييمف بسبب ىيبتو ومركزه في النظاـ السياسي الدولي، إذا 
توجب حصوؿ المسيطر عمى الدعـ البلـز مف دوؿ قوية أخرى، ثمة حاجة إلى درجة كبيرة مف اإلجماع 

 2يديولوجي، أو ما يسميو الماركسيوف"الييمنة األيديولوجية" تبعا ألنطونيو غرامشي.األ

سمطة فوقية، أف تكوف ليا ، يجب عمى القوة المييمنة والتي قد تكوف دولة الكبلـ وفقا ليذا             
الوسائؿ الكافية لخمؽ ضوابط وقواعد دولية تضمف االلتزاـ بيا وتحقؽ اإلذعاف بيف الناس، وحتى فعالية و 

الذي يجد تكريسا لو منذ الدولية تبقى رىينة قدرة القوة المييمنة عمى حفظ النظاـ، وىو الواقع المؤسسات 
لية عمى حساب ديمقراطية العبلقات صعود الواليات المتحدة األمريكية قطبا أحاديا في ميزاف القوى الدو 

تيميش األمـ  فكانت النتيجةالتي كانت تتجمى إلى حد ما ضمف إطار ىيئة األمـ المتحدة،  الدولية
المتحدة ومؤسساتيا، إذ تجاوزتيا أمريكا عمى نحو شبو كمي في عدة قضايا وعمى رأسيا ما يعرؼ بالحرب 

 3عمى اإلرىاب.
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االستناد عميو مف تصورات نظرية لدراسة ما إذا كانت الحوكمة العالمية قائمة بحد إف ما تـ              
التي يمكف أف  النتيجة ذاتيا أـ ال، رأينا أف كؿ تصور يعتمد عمى حجج وأدلة معينة تجعمنا نسمـ بو، لكف

نستغني عف أي مصطمح الحوكمة العالمية مف الناحية النظرية يجعمنا ال اعتماد أف  :نتوصؿ إلييا ىي
تفسير ليذه التصورات الثالثة، وبالتالي، الدراسة التي نحف بصدد البحث فييا تقتضي التسميـ 

لمتحميؿ بغض النظر عف ىذه التصورات  /موضوعيةوحدة مرجعيةكأو  مرجعي بالحوكمة العالمية ككياف
 واختالفاتيا.
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 العالميةالمطمب الخامس: تيبولوجيا فواعؿ الحوكمة 

يمكننا ىنا التطرؽ لنوعيف مف فواعؿ الحوكمة العالمية باالعتماد إلى ما تمت اإلشارة إليو أثناء 
/أو وحدة، ذلؾ ألف ما يميز ضبط المفيوـ وأىـ التحوالت التي قادتنا إلى تبني مصطمح الحوكمة العالمية

بالجانب الرسمي الذي يركز منو يتعمؽ  األوؿالحوكمة العالمية أنو يقوـ عمى تنظيميف أساسييف؛  كياف
عمى مجموعة مف القائـ ـ الدولي النظابضمف ما يعرؼ  ، وىذامى العبلقات الرسمية التي تحكموبدوره ع

القانونية المكتوبة تنظـ تصرفات ونشاطات الفواعؿ الدوالتية والمجتمع الدولي ضمف ىذا القواعد واألنظمة 
غير الرسمي الذي نشأ بطريقة عفوية نتيجة الحاجة إليو والتفاعؿ الطبيعي ، يتعمؽ بالجانب الثانيالنسؽ.و

وبناء عمى ذلؾ .وجوانب جة الجانب األوؿ لدعمو في عدة نواحيابيف األفراد عبر أنحاء المعمورة، وح
 كما يمي:  لتيبولوجيا فواعؿ الحوكمةيمكف أف نتطرؽ 

  دوليةنحو ضيؽ نطاؽ النفوذ في صنع السياسات ال -الرسمية أوالفواعؿ الدوالتية/ الفرع األوؿ:

في العبلقات الدولية، وقد جعمتو محور  دور الدولةلقد عبرت االجتيادات النظرية كثيرا عف   
تعرؼ بمرحمة سيادة النزعة الدوالتية، ألف جؿ تحاليؿ نقاشيا في عمـ السياسة أيف كانت ىذه المرحمة 

الدولة السيما تمؾ النقاشات الدستورية بيف"الفدرالييف" في الواليات المتحدة ىؤالء الباحثيف تتمحور حوؿ 
وىذا اعتبارا منيـ بأف الدولة ىي مؤسسة سياسية وقانونية تقوـ حيف يقطف مجموعة مف الناس 1،األمريكية

عمييـ، وىي مؤسسة سياسية تميزا  عميا تمارس سيادتيا لسمطة بصفة دائمة في إقميـ معيف ويخضعوف
 عف المؤسسات الفرعية األخرى كاألحزاب مثبل.

ويشكؿ المدخؿ العقبلني الواقعي أكبر مدخؿ اشتغؿ فيو الباحثوف والدارسوف في مجاؿ العبلقات الدولية 
بالنسبة  بوجو خاص، وعمـ السياسة بوجو عاـ لتفسير دور الدولة حيث أصبحت المرجعية التحميمية األولى

لذا كانت لزمف طويؿ الفاعؿ الرئيسي في السياسة الدولية بصفتيا مف يضبط مسارات وتوجيات ىذه ، ليـ
 بيف دولة وأخرى.السياسة عمى الرغـ مف التفاوتات التي تحصؿ 
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ع نطاقيا في اآلونة األخيرة مف القرف العشريف امياميا واتس يادحجـ الدولة وازداد يازد لكف، 
تقميص حجـ قطاعات الدولة ، ما أدى إلى االقتصادية وتقميؿ كفاءتيا صاحبيا إضعاؼ في الوظيفة

في بعض ] ـوالتوجو نحو السوؽ أو االتجاه إلى مياـ المجتمع المدني التي خصصت بأسموب غير مبلئ
بات يؤدي إلى تآكؿ استقبللية الدوؿ ذات  الذي وفي نفس الوقت، نمو االقتصاد العالمي، [األحياف

ظؿ تراجع  وفي1ؿ.يادة وتيرة انتقاؿ المعمومات، ورأس الماؿ، وكذلؾ العمؿ بقدر أقالسيادة، وذلؾ بز 
  ةالنظاـ العالمي، تعرضت الدولن وبروز -عة الحاؿ نظريايبطب -الموضوع الرئيسي لمسياسة الدولية

(stateness) في  البنياف المؤسساتي الذي أصبح يساعدىابفضؿ الناحية الفعمية  إلى اليجوـ والتآكؿ مف
2الكثير مف المشاكؿ ويحاصر التعديات االنتيازية.

  

مأسسة بروز ظيور السياسة العالمية و  نحو -غير الرسمية أو/الفرع الثاني: الفواعؿ غير الدوالتية
 الحوكمة العالمية

بما أف الساحة العالمية في توسع وتنوع مستمر، وىذا التغيير ناتج عف التغيير في تركيبة   
العالمية/أو الحكـ العالمي الذي أصبح محؿ نقاش مكثؼ في المؤلفات األكاديمية ودوائر السياسة الحوكمة 
ذات و كالبيئة والصحة والتجارة البد مف أف تحصؿ ىناؾ صيرورة ذات المظاىر المتعددة 3العالمية

أو التسميـ بيا رىا ، ودرجات تعكس مدى تجذمثؿ المحمي واإلقميمي والدولي والعالميالمتنوعة المستويات 
 في مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية ومجموعات متنوعة.

مع بداية التسعينيات أخذت مجموعة مف القوى تنافس الدولة في شتى المجاالت وعميو، فإنو   
، ألنو حسب ...الخوالتي تضـ مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية والشركات العابرة لمقارات

، إال أف ىذه المأسسة إال بالمأسسة تمطؼتالنيوليبرالييف المؤسساتييف فوضى النظاـ الدولي ال يمكف أف 
تصفح أنواع الفواعؿ غير نيتفاوت حجـ تأثيرىا كؿ حسب طبيعة عمميا، وعمى ىذا األساس يمكف أف 

 عمى النحو التالي: ة العالميةالدوالتية ودورىا في مأسسة التفاعبلت العالمية أو باألحرى الحوكم

 

                                                             
1

فً القرن الواحد والعشرٌن لفرانسٌس فوكوٌاما"، )تم تصفح الموقع ٌوم: جعفر الشٌخ إدرٌس، "عرض كتاب بناء الدولة: الحكم والنظام العالمً  

14/12/1184     .)http://www.jaafaridris.com                                         >> 
2

 المكان نفسه. 
3 Robert Falkner, "Global governance- the rise of non-state actors" (European Environment Agency Technical 
report, N°4, 2011), p. 07. 

http://www.jaafaridris.com/
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  Intergovernmental Organizations الحكومية: الدولية/ المنظمات أوال

 تقع عمى عاتؽ ممثميف عففييا ىي التي تنضـ ليا الدوؿ كأعضاء فقط، وسمطة صنع القرار  
حكومات الدوؿ األعضاء، فيي منظمات فوؽ وطنية، بحيث أف الدوؿ تتخمى عف جزء مف سيادتيا ليا 

عبلوة عمى ذلؾ، فيي تتجاوز بذلؾ حدود 1.بالموافقة عمى االلتزاـ بأية اتفاقات قبؿ انضماميـ لممنظمة
وحتى عمى الفواعؿ العابرة البمد الُمْنَضـ إلييا، ويمكف أف يكوف ليا تأثير كبير عمى حكومة ىذا البمد 

خمؽ سمطة ذات قواعد مستقمة واكتساب  لمدوؿ، ومع مرور الوقت، يمكف لممنظمات الدولية الحكومية
  2ىويات منفصمة عف تمؾ الدوؿ المؤسسة ليا.

بالنتيجة، ىذا النوع/أو الصنؼ مف المنظمات ذات بعد عالمي ألف العضوية تكوف فييا مفتوحة  
شروط العضوية المنصوص عمييا في ميثاؽ فييا راغبة في االنضماـ إلييا متى توافرت لكؿ دوؿ العالـ ال

والغرض مف إنشائيا ىو  ، وال ىي حبيسة نطاؽ جغرافي معيف بؿ تمتد لتشمؿ كافة دوؿ العالـ،المنظمة
ومف أمثمة ىذه المنظمات  ممارسة كافة أوجو النشاط العالمي اقتصادي، سياسي، اجتماعي وغير ذلؾ،

  األمـ المتحدة، والمنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية، منظمة العمؿ الدولية...الخ.

  International Nongovernmental Organizations :غير الحكومية الدوليةالمنظمات / ثانيا

مف أجؿ المشاركة في الشأف العاـ، مف خبلؿ مبادرات حرة  سس  ؤَ ىي عبارة عف كيانات تُ  
أو الوطني أو اإلقميمي أو العالمي، وبالتالي، فيي مف حيث مستقمة، سواء عمى النطاؽ المحمي المحدود 
وىذه المنظمات أثبتت في كثير مف األحياف أنيا قوة اجتماعية 3المبدأ تعبير عف إرادة المجتمع والمواطنيف.

 فاع عف الضحايالدخبلؿ رسالتيا المتمثمة في نشر مبادئ متنوعة كحقوؽ اإلنساف، وا ذات أثر مف
تنمية والتخفيؼ مف حدة الفقر، وبيف ىذا وذاؾ ثمة منظمات معينة بتقديـ والمظموميف، العمؿ في مجاؿ ال

 4.الخدمات والعوف اإلنساني

                                                             
1 Marni Berg, " The Role of Inter-And Nongovernmental Organizations", Conventions, Treaties and Other 
Responses to Global Issues-Vol.ІІ, (Retrieved on: 05/03/2015). 

<http:// www.eolss.net/sample-chapters/c14/e1-44-03-00.pdf> 
2
 Ibidem. 

3
 .82(، ص.1116مصر: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  -)القاهرة 1، ط.المنظمات غٌر الحكومٌةٌسري،  مصطفى 
4

 .82،83، ص ص.المرجع نفسه 

http://www.eolss.net/sample-chapters
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عؿ جديدة حسب طبيعة عمميا والقضايا بالرغـ مف أف ىذه المنظمات تعتبر تنظيمات قديمة إال أنيا فوا
، إذ تعقب الكتاب ةالعالمي ما أنيا تمثؿ لبنة مف لبنات الحوكمةالتي تعالجيا عمى المستوى الدولي، ك

والمنظمات الدولية غير الحكومية  تأسيس ونمو المنظمات الحكومية الدوليةلممنظمات الدولية  السنوي
منظمات حكومية دولية  380000تأسيس أكثر مف فوجد 1؛نياية القرف العشريف وأوائؿ القرف الحادي والعشريف

 رسـ البياني، والخبلؿ القرف العشريف والمنظمات الدولية غير الحكومية بمعدؿ أكثر مف واحد في اليوـ
 2التالي يوضح ذلؾ.

 9111-0111المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، : عدد (10)الرسـ البياني

 

 لمصدر:ا

Thomas G.Weiss, Conor Seyle and Kelsey Coolidge, "The Rise of Non-State Actors in Global 

Governance: Opportunities and Limitations", (One Earth Future Foundation, 2013), 

(Retrieved on: 06/02/2015). 

< http://www.acuns.org/wp-content/uploads/2013/11/gg-weiess.pdf> 

في كؿ مكاف،  غير الحكومية تمثؿ ظاىرة كونية، موجودةالدولية بالنتيجة، ىذه المنظمات                
مف خبلؿ الدور الذي تقوـ بو   Joseph Nye"جوزيؼ نايوىذا ما يؤكده "3وال تقتصر عمى مكاف دوف آخر،

                                                             
1 Thomas G.Weiss, Conor Seyle and Kelsey Coolidge, "The Rise of Non-State Actors in Global Governance: 
Opportunities and Limitations", (One Earth Future Foundation, 2013), (Retrieved on: 06/02/2015). 

<http://www.acuns.org/wp-content/uploads/2013/11/gg-weiess.pdf> 
2 Ibidem.  

3
 . 83ٌسري، المرجع السابق، ص. مصطفى 

http://www.acuns.org/wp-content/uploads/2013/11/gg-weiess.pdf
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ىذه المنظمات مف حشد لمرأي العاـ العالمي وتوعيتو تجاه قضايا مشتركة مف أجؿ الضغط عمى 
 1الحكومات لتغيير سياساتيا.

  Multinational Companies المتعددة الجنسيةالشركات  ثالثا/

مباشرة ببأنيا الشركة التي تقوـ بشكؿ أو بآخر وحسب اختصاصيا  C.A Michalet "مشاليوعرفيا " 
أعماليا الربحية في أكثر مف دولة، وتقوـ بتنظيـ نشاطات في الحاضر والمستقبؿ فيما يخص التسيير 

تندرج ىذه الشركات في خانة المنظمات الدولية ألف نزعتيا  وال2والتخطيط لمدى طويؿ وفي إطار دولي.
والتي شكمتيا المجنة ألعضائيا، لذلؾ رأت لجنة العشريف  مقاصد وأىداؼ مشتركةتحقيؽ ربحية أكثر مف 

فيما بعد، في تقريرىا الخاص بنشاط ىذا النوع مف الشركات أف االقتصادية واالجتماعية باألمـ المتحدة 
ألنيا تعتمد في أنشطتيا عمى  Multinational Companiesبدال مف  Transnational Companiesة كمميتـ استخداـ 

سوؽ متعدد الدوؿ، كما أف استراتيجياتيا وقراراتيا ذات طابع دولي وعالمي، لذا فيي تكوف شركات متعدية 
 تتعدى القوميات. أي الجنسيات

 اإلجراميةالالشرعية/ أو جماعات / الرابعا

المنظـ باسـ الجريمة المنظمة ىذه التي نشأت منذ قروف بعيدة، مع  اإلجراـاقترف اسـ جماعات   
المافيا االيطالية ومنظمات المثمث الصينية والياكوزا اليابانية، ولكف ىذه المنظمات ظمت تباشر  نشأة

بداية القرف  ومع3نشاطيا عمى نطاؽ محمي، إلى أف اكتسبت طابعا دوليا في أواخر القرف العشريف،
في العالـ،  بيف المشكبلت األمنية األكثر خطورة الحادي والعشريف احتمت ىذه الجريمة مكاف الصدارة

التي  السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالكبيرة التي أفرزتيا الظروؼ والمعطيات  وذلؾ نتيجة لممتغيرات
التجارية والمالية واالقتصادية، وما صاحبيا مف تطور ىائؿ مف أبرزىا النمو الشامؿ والمتسارع لمنشاطات 

في وسائؿ االتصاالت والنقؿ والتقدـ التقني، وعولمة النظـ االقتصادية والمالية التي أسيمت في تحرير 
التجارة الدولية، وتجاوز الحدود الوطنية بيف الدوؿ، والسيما المجاؿ المصرفي وتداوؿ األمواؿ فضبل عف 

                                                             
1 Joseph Nye, Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History, 6th

 edition (New 
Yourk, Pearson Longman, 2007), p.244. 
2
 Pierre Jacquemot, La Firme Multinale: Une Introduction économique (Ed, économica, 1990), p.14. 

3
، 16، مجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌةماٌا خاطر، "الجرٌمة المنظمة العابرة للحدود الوطنٌة وسبل مكافحتها"،  

 .  481(، ص.1188)2ع.
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وتشمؿ نشاطات المجموعات البلشرعية أو اإلجرامية 1ة الدولة أو ضعفيا في بعض الدوؿ.انييار سمط
 األعماؿ اإلرىابية، غسيؿ األمواؿ، النصب والتزوير...الخ.

 Epistemic Communities and Think Tanks :ومراكز البحث / المجموعات االبستيمولوجيةخامسا

مف الخبراء والمتخصصيف يمتمكوف سمطة وسمعة تعتبر المجموعات االبستمولوجية مجموعة  
قوية لمتأثير في مجاؿ تخصصيـ بفضؿ انجازاتيـ التقنية والعممية، مما يجعؿ وجيات نظرىـ في قضايا 
معينة تحظى بالمصداقية لدى كؿ األوساط، فيـ بارعوف في ربط نتائج معينة بمقدمات محددة، ويعود 

ىناؾ إذ ويمكف أف نأخذ بعيف االعتبار ىذه األمثمة؛ 1997.2 الفضؿ في طرح ىذا المصطمح لػ"ىاس"عاـ
بيف المتخصصيف في الطب الحيوي عمى االستراتيجيات المناسبة)أو طرؽ وضع  إجماعشبو 

عمى تأثير مركبات  إجماع بيف عمماء المناخاستراتيجيات( لمتعامؿ مع األوبئة العابرة لمحدود، وىناؾ شبو 
 األوزوف مف الغبلؼ الجوي، أو شبو إجماع بيف عمماء الفيزياء والميندسيف كربوف عمى طبقةكمورو فميو 

كؿ ىذا أدى إلى إجماع عالمي في ربط البيئة بالصحة 3،عمى الشروط األساسية النتشار األسمحة النووية
 ومحاولة إيجاد حموؿ بديمة لمتصنيع المموث لمجو.

مؤسسات بحثية دورىا الرئيس ىو إنتاج األبحاث والدراسات بأنيا تعني التي  البحوثأما مراكز  
وصانعي في مجاالت متعددة، بما يخدـ السياسات العامة لمدولة وتقديـ رؤى مستقبمية تيـ الفرد والمجتمع 

 .كمنظمة غير حكومية أو منظمة غير ربحيةومف جية أخرى تعتبر  ر ىذا مف جية،القرا

تخاذ القرارات ليشمؿ ىذه المجموعات في إتوسع ؽ الحوكمة العالمية نطابناء عمى ذلؾ، يمكف القوؿ أف 
  ومراكز البحوث يشكؿ توازف أفضؿ بيف العمـ والسياسة.االعتماد عمى خبرة العمماء خاصة وأف 

 

 

 

                                                             
1

 .481مرجع السابق، ص.ماٌا خاطر، ال 
2
 J.M.Goldgeier and P.E. Tetlock, "Psyckology and International Relation Theory", Annual Review Political 

Science, Issue: 4(2001), p.81. 
3 Ibidem. 
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 / المجتمع المدني العالمي والحركات االجتماعيةسادسا

 في أولئؾ الذيف يقوموف بالدفاع عف قيـ مدنيةيعتبر المجتمع المدني العالمي بمثابة فضاء أو حقؿ لنشاط 
الساحة العالمية، ويشمؿ الجمعيات والروابط والنقابات والييئات المينية والمجالس النيابية والمنتديات 

، لو جميور عاـ مؤمف الفكرية والشبكات االتصالية والييئات الدينية، ونشاطاتو عمى المستوى العالمي
    بقيمو.

أىمية واضحة وتأثيرا كبيرا في السياسة العالمي أظير المجتمع المدني في الوقت الحاضر و   
 العالمية السيما بالمظاىرات التي نشيدىا في دوؿ العالـ بشأف البيئة أو ضد العولمة واإلجراءات

تحسب ليذه المنظمات ىي تمثؿ  أفالميزة التي يمكف  أفوفؽ مصالح شعوب العالـ، أي  االقتصادية
ما تعمؿ في مجاؿ البيئة ىي  جمعية/مؤسسة عالمية أف إذشعوب العالـ مف دوف تمايزات أو استثناءات 

األخرى  ؤسساتوينسحب ذلؾ عمى بقية الم ،موجودة في البمداف المتقدمة كما ىي في بمداف العالـ الثالث
 أفر المتأثرة بالحكومات فاستطاعت ىذه المنظمات شبكة مف العبلقات والروابط غي إلىالتي تحولت 

تشكؿ كتمة تتمتع باستقبللية وبعيدة عف ىيمنة الحكومات، أو المؤسسات االقتصادية الكبرى في العالـ، 
ذات العبلقة بحياة اإلنساف  األصعدةتعمؿ بشكؿ قوي وبوتيرة متصاعدة في العديد مف  أفواستطاعت 
وحماية المستيمؾ والفساد  األقمياتأة والطفؿ والتمييز العرقي وحقوؽ وحقوؽ المر  اإلنسافمثؿ حقوؽ 

 .روح التسامح والسبلـ بيف الشعوب إشاعةونحوىا مثؿ  ،والمالي اإلداري

نجد الحركات االجتماعية كمؤسسة جماعية، تتجاوز أطر ومف بيف منظمات المجتمع المدني    
ييدؼ إلى تحوؿ في الفكر والسموؾ والعبلقات  منظـالمجموعة المحمية والحدث الفرد، وتقوـ بعمؿ 

فالمجتمع المدني العالمي يعمؿ بطريقة غير مباشرة عبر إقناع اآلخريف، وتوظيؼ الفرص  االجتماعية.
ويتغير دور  ،السياسية المتاحة، مثؿ وصوؿ أشخاص وأحزاب متعاطفيف مع أىدافو ومطالبو إلى السمطة

الحممة الدولية كعبلـ إلى المشاركة المباشرة في إدارة المسائؿ العالمية، المجتمع المدني العالمي مف اإل
 .لحظر األلغاـ األرضية مع الحكومة الكندية
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 / وسائؿ اإلعالـ:سابعا

تعتبر الوسائؿ اإلعبلمية في أي مستوى مف مستويات الحوكمة قنوات مركزية لعمميات التقييـ    
وغيرىا مف المؤسسات بالنسبة لممستوى المحمي والوطني، والحكومات العاـ المستمرة حوؿ أنشطة الحكومة 

وغيرىا مف التشكيبلت المجتمعية األخرى بالنسبة لممستوى اإلقميمي والدولي والعالمي.وقياـ وسائؿ اإلعبلـ 
، فبقدر استقبلؿ وسائؿ اإلعبلـ أيا كانت وفي بدورىا الفعاؿ يتطمب أف تكوف بعيدة ومستقمة عف أي سمطة

ي مستوى، وتمثيبل ألي قضية؛ يأتي تمثيميا لمجماىير، وتوفر لو المعرفة، وتدافع عف المصالح العامة أ
 في المجتمع، وتحدد األولويات طبقا الىتمامات الجميور.

ىذا مف ناحية، أما مف ناحية أخرى، فاإلعبلـ العالمي يتعيف عميو كفاعؿ غير دوالتي جديد تدعيـ 
الحوكمة العالمية وحمايتيا، بتوفير الشفافية في المعمومات، والعمؿ عمى تبادؿ األفكار وتعزيز التعاوف 

أكثر عقبلنية آمنة حوكمة عالمية  والثقة المتبادلة والتفاىـ بينو وبيف الجميور وبذؿ الجيود المشتركة لبناء
 وعدال.
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 المبحث الثالث: نحو تركيب نقاشات نظرية مفسرة لظيور األمننة في ظؿ الحوكمة العالمية 

برز مف خبلليا أىـ النقاشات النظرية التي تمكننا مف ربط اربة نظرية نىذا المبحث مقيعرض   
فيـ ديناميكية إضفاء الطابع األمني عمى بعض القضايا التي  باألحرىاألمننة بنسؽ الحوكمة العالمية، أو 

ح في ظؿ الحوكمة العالمية ألف األمر أصبح يحتاج إلى تصورات نظرية يتمحور خطابيا بواقع رَ طْ تُ 
بط بمسائؿ حقيقية مثيرة لبلىتماـ، ما يستوجب الوقوؼ عندىا إلزالة بعض الغموض الذي يكتنفيا مف مرت

ذات  واقعية ة أخرى التأكيد عمى أف التقدـ العممي ليس سوى احتواء لتغيرات نوعية وبنيويةجية، ومف جي
 بعد سياسي عالمي.

 المطمب األوؿبحيث يحمؿ  وعمى ىذا األساس، تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب أساسية 
المطمب ة، أما الحوكمة العالمينمط التصور البنائي لمحركيات األمنية في ظؿ  -المقاربة البنائيةعنواف 
 ، وأخيراذات أمننات ىجينة/متنافسة عالميةمحوكمة الل شبكينحو تفسير  -مدخؿ الشبكيةفيتناوؿ  الثاني

األفعاؿ الخطابية لدمقرطة الحوكمة العالمية والبحث  -المقاربة الديمقراطية التداوليةبعنواف  المطمب الثالث
 .عف أمننة كمية
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ت األمنية في ظؿ الحوكمة نمط التصور البنائي لمحركيا -األوؿ: المقاربة البنائيةالمطمب 
 تذاتانيةال نتاج ة/األمننةالعالمي

إف مفيومنا لمحركة يستند إلى فعؿ الحركة نقيض السكوف، مما يعني تحوؿ ىذا األخير إلى حركة 
حالة دراستنا ىذه.فكيؼ كانت كاألمف في -بفعؿ عامؿ طرأ عمى وضع ما أو قضية ما أو موضوع معيف

 ؟ةالعالمي مةكؿ الحو المقاربة البنائية في ظ تصور ديناميكية األمف حسب

دارسي السياسات الدولية، وأصبح مف األمور المصيرية اىتماـ أثار مفيوـ األمف كما نعمـ أف  
مع بروز مقاربات بنائية التي تركز إلى حد كبير عمى القضايا السياسية والعسكرية واستخداـ القوة، موازاة 

، السيما وأف المفيوـ التقميدي لؤلمف 1980ناجحة في تفسير القوة في أواخر عاـ  -كما أشرنا آنفا-ونقدية
متزايد كمفيوـ توسعي  وٍ حْ تـ تبني ىذا المفيوـ عمى نَ  غير قادر عمى مواجية تحديات ىذه الفترة، إذْ 

 1بفضؿ إسيامات العديد مف المقاربات.

 كما يمي: استنادا لممفيوـ التوسعي يمكف تصور ديناميكيات األمف بنائياوبالتالي، 

 األمف كبناء اجتماعي ديناميكيةالفرع األوؿ: 

تركز البنائية عمى الدور الذي تمعبو الضوابط في تقييد سموؾ الدوؿ، وتيتـ بالطريقة التي تنشأ  
مستوى ال ىذا التفاعؿ يكوف أوال عمىو 2التفاعؿ االجتماعي،الدوؿ مف خبلليا ىذه الضوابط باالعتماد عمى 

دولة"، وتحديد صنع القرار  -مواطف"، "مواطف-تحديد ُبْنية التفاعبلت"مواطفمحوكمة وعف طريؽ المحمي ل
انطبلقا مف األدوار المباشرة وغير المباشرة مف جانب  المحمية الجماعي ومف يقدـ الخدمات العامة
أو نظـ  واليراركيات الحكومية، تشريعات وطنية لمحكومة المحمية، المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

  3، الجمعيات...الخ.المحمي مساىمة الشبكات، منظمات المجتمع المدني ، باإلضافة إلىتنفيذية

مف ىذا كمو، ىو أنيا تعتبر ىذا التفاعؿ بمثابة مرجعية لرؤية  البنائيةولعؿ أىـ ما يميز النظرية  
مف أنيا تمثؿ المجتمع ككؿ، وتتطور عبر التفاعؿ االجتماعي بيف الفواعؿ، إذ بالنسبة  انطبلقاأمف الدولة 

 لمحوكمة انطبلقا مف المستوى المحمي إلى المستوى العالمي تؤثر اليويات والمعايير في كيفية تعريؼ

                                                             
1
 Sezer Özcan, op cit., pp.4- 6. 

2
 .881عادل زقاغ، "النقاش الرابع بٌن المقاربات النظرٌة للعالقات الدولٌة"، المرجع السابق، ص. 

3 Anwar Shah, Local Governance in Developing Countries (Washington: The World Bank, 2006), p.02.  
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النسؽ التي تشير إلى كـ عدد فواعؿ  Commonalityوتحديد المصالح األمنية مف خبلؿ خاصية العمومية 
"الحوكمة  "الحوكمة اإلقميمية"، أو الدولي االجتماعي سواء الداخمي "الحوكمة المحمية"، أو اإلقميمي

 ا كاف كؿ األعضاء في أي نسؽ، مثبل إذالدولية"، أو العالمي"الحوكمة العالمية"، يتقاسموف تمؾ المعايير
عمى سموكيـ  حاسـٌ  تأثيرٌ  -المعايير-مف ىذه األنساؽ يتقاسموف معايير مشتركة، فإنو ُيَتَوق ع أف يكوف ليا

 في ظؿ ىذا النسؽ المحيط بيـ كبيئة اجتماعية مؤمنة.

العالمية بناء عمى ذلؾ، ترفض البنائية معاممة الفواعؿ االجتماعية ضمف نسؽ الحوكمة   
كوحدات عقبلنية تتخذ قراراتيا بناء عمى حسابات عقبلنية دقيقة، وبدال مف ذلؾ تعتبر أف قراراتيا السيما 

ة وتجارب تاريخية ثقافية والقواعد التي تعكس عوامؿ تذاتاني األمنية منيا تتخذ عمى أساس المعايير
مف األمور الحساسة/والمصيرية،  يعتبر -األمف بطبيعة الحاؿ-ألف ىكذا قطاع1مؤسساتية،ومضاميف 
 داخميا.-اجتماعيا أْ شَ نْ وكمعطى مُ 

 فوؽ قوميكيدؼ األمف  ديناميكيةالفرع الثاني: 

أخذ األمف ديناميكية البناء االجتماعي الناتجة عف الجوانب الذاتية ذات بناءات سياقية لقد إذا،  
(contextual construction تتعمؽ باليويات والمعايير )والثقافات ضمف غمار عممية مستمرة تضفي مضاميف 

وال شؾ أف الوحدة المرجعية لؤلمف بالنسبة لمدراسة التي نحف بصددىا معينة عمى سموؾ الوحدة المرجعية، 
، ومحاولة وضعيا في سياؽ مختمؼ التطورات المعاصرة تتمثؿ في الحوكمة العالمية ذات فواعؿ متعددة

رغـ اختبلفيا وتفاوت حجـ أىميتيا يتطمب منا التفكير في العالـ ككتمة واحدة ذو/ذات معايير مشتركة 
 وجوب االعتماد قومي؛ ألف البنائية ترى في تحقيؽ ىذا اليدؼ -كيدؼ فوؽتعمؿ عمى تحقيؽ األمف 

ألنيا تعمؿ عمى ترسيخ المعايير الدولية والعالمية،  -حوكمة العالميةال-الوحدة المرجعية عمى فواعؿ
 وتعمؿ عمى تحديد ىوياتيا ومصالحيا.

التركيز عمى الخطاب السائد ضمف ىذا المجتمع العالمي، ألنو يعكس ويشكؿ ويؤسس بلذلؾ، تقر البنائية 
لسموكيات ىذه الفواعؿ المختمفة، فالخطاب يتضمف محتوى ىويتيـ، في الوقت ذاتو المعتقدات والمصالح 

                                                             
1
 Henning Boekle (and Others), "Norms and Foreing Policy: Constructivist Foreing Policy Theory" (Tübinger 

Arbeitspapiere Zur International Politik and Friedensforshung, Tübingen, Germany Working Paper), 
N°.34.p.09. 



اإلطبر المفبهيمي والنظري لألمننة والحىكمة                     الفصل األول:                     
 

 70 

واألصدقاء ويحدد طبيعة العبلقة بيف يبرز األعداء والمنافسيف د السياسة العالمية، بحيث ويحد مف تعقي
 مختمؼ الفواعؿ.

 ُمدركا ضمف سياقات خاصة-قومي يعبر عف القيـ المركزية–وبما أف األمف كيدؼ معياري فوؽ  
إطار حسب النظرية البنائية يمتقي مع النظرة الموسعة لمدرسة كوبنياجف أثناء طرحيا لػ"

 1( التي تستند إلى ثبلثة معاني:Securitization Framework")األمننة

ييمنيف، الذيف غالبا ، مع التركيز عمى خطاب الفاعميف الم، المبني أمنياThe forme of the acteشكؿ الفعؿ( 1
 قادة سياسييف. ما يكونوف

 ، محدد بدقة مع التركيز فقط عمى لحظة التدخؿ.Contexte of the acteسياؽ الفعؿ (2

، معرفة فقط مف ناحية تعييف ميددات Nature of the acte( يتحدد إطار األمننة في معنى طبيعة الفعؿ3
 األمف.

النقطة التي يتوقؼ عندىا األمف عمى أف بداية األمننة ىي  االستدالؿيحيمنا إلى التأكيد بوىذا   
إال أف  ،تقر بو البنائية األمف كماف2"تذاتانياجتماعي و بناء "وىي التحرر مف التيديد؛ ذلؾ أف األمننة 

مف ى أمنيا مف خبلؿ الخطاب لكف تيديداتيا محددة بدقة نَ بْ تُ  أنيا صحيحإذ  ؛تستمر أكثر مف ذلؾ األمننة
 فواعؿالالقضية أو الشيء الذي سوؼ يعتبر كموضوع التيديد الفعمي أو المحتمؿ مف طرؼ  إبرازخبلؿ 

الدوريف الناتجيف عف ذلؾ مف خبلؿ  إبراز، ويمكف المؤثرة في الجميور عف طريؽ األفعاؿ الخطابية
 البنائي والمعياري.-آنفا والتي يمكف تبنييا اآلف ةبطبيعة الحاؿ المذكور -تيبولوجيا فواعؿ ىذه الحوكمة

ويفر" في تحديد الموضوع المرجعي "وحسب ما طرحو -الدوؿ كفواعؿ رسمية تقوـفمف جية     
لؤلمننة، عندما تدعي حقا خاصا يكوف معرفا مف قبؿ نخبيا، أصحاب السمطة لمسيطرة عمى تمؾ 

بالتأثير عمى الجميور بتغيير مواقفيـ حوليا، بؿ حتى تغيير معرفتيـ  -المسألة األمنية المشكمة/أو
االستثنائية التي تتخذىا الدولة عمى مستوى  اإلجراءاتيمكف القوؿ، أف لمثؿ  ، أيفالعقائدية وأنساقيـ

                                                             
1 Bezen Balamir Coskun, Analysing Desecuritization : The case of the Israel-Palestinian Peace Education and 
Water Management (UK : Cambridge Scholars publishing, 2011), p.13. 
2Ibidem. 
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بؿ يمكف إعادة توظيفيا عمى ضوء مشاكؿ  نتج فيوـ ال تعكس فقط حقائؽ عاديةالخطاب الرسمي َأْف تُ 
 الواقع القائمة ليتقبميا الجميور حتى يكوف متفطنا وأكثر يقظة في الحاضر والمستقبؿ.

الدور نوضح  استطراد، حتى يتسنى لنا ربط النظرية البنائية بطرح األمننة عمى مستوى الحوكمة العالمية
ىو أف مثؿ ىذه ، [كمستوى أعمى بالنسبة لمتحميؿ]حوكمةالذي تقوـ بو الفواعؿ الرسمية ليذه ال البنائي

تشكؿ فقط ىوية ىذه وال  يا،األمننة وتحركات إجراءاتتتمقفيا طابات التي تركز عمييا البنائية الخ
 بؿ تشكؿ أيضا مصالحيا، وتعرؼ بوسائؿ وغايات سياستيا األمنية، بإقامة جسر [خاصة الدولة]الفواعؿ

 بيف قضايا الحاضر وتطمعات المستقبؿ.

لمحوكمة العالمية مف خبلؿ  لمفواعؿ غير الرسمية كبناء مؤسساتي الدور المعياريأما مف وجية  
بمجاؿ عالمي معيف، لكوف الفواعؿ غير الدوالتية كالمنظمات  دعـ وتشكيؿ عمميات بناء المعايير الخاصة
 الحكومية مثبل أف تضطمع بدور ىاـ في ترسيخ المعايير العالميةالدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير 

مجموعة مف الدوؿ وتعكس قيميـ المشتركة.فضبل عف كاألمف والسبلـ باعتبارىا وحدات اجتماعية تمثؿ 
ذلؾ، يمكف أف تساىـ في تأسيس معايير جديدة، المقترنة بتطوير معاني اجتماعية مشتركة عامة ذات 

ليا مدى أبعد مف نقطة أصؿ  -المبني أمنيا-لتي تعتبر ضرورية مف أجؿ غرس الفعؿعبلقة بالسموكيات ا
بأثر األنماط الخطابية المتبناة مف  استدالليامف حيث  ىدؼ األمننة، وىذا ىو األمف أو بداية تكوينو

قومي إلنجاح -ىذه األخيرة عمى تفويض فوؽطرؼ المؤسسات أو باألحرى المنظمات الدولية إذ تحصؿ 
 مسعى األمننة، واعتبار مشكمة ما بمثابة تيديد وشيؾ.

مف ىنا يتضح نمط التصور البنائي لمحركيات األمنية في ظؿ الحوكمة العالمية، والذي يكوف  
القومي، وكشرط لتحقيؽ ىذا -اليدؼ العالمي/فوؽو البناء المحمي/االجتماعي  عمى شكؿ بناء ىرمي ذو:

كؿ الجميور بش إلقناععؿ الدوالتية وغير الدوالتية افي تصرفات الفو  "األمننة"أف تتجذر مف كمو البد 
 حدودية. العبر أشمؿ حوؿ التيديدات األمنية 
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 ذات أمننات ىجينة/متنافسة عالميةحوكمة اللم شبكينحو تفسير  -يةالشبك مدخؿالمطمب الثاني: 

إف التطور التاريخي لنظريات الشبكات كاف مرتبط بمفيوـ الشبكات في عموـ الكيرباء   
تعقيد و بتطور ىذه العموـ  في الستينياتالنظرية التحميمية لمفيوـ الشبكة واإللكترونيات، فقد ظيرت الكتب 

 ىذه العناصر العناصر المختمفة في اليندسة الكيربائية وااللكترونية، وبالتالي تعقيد العبلقات بيف
 1والوظائؼ التي تؤدييا بتشبيكيا مثبل في شبكات المعمومات.

مما يعني أف كممة شبكة تحيؿ إلى الكثير مف المصطمحات المعبرة كشبكة المعمومات أو شبكة   
تعبر عف وظيفة أساسية ىي الشراكة والتعاضد والتنسيؽ كوسيمة لموصوؿ والتي الياتؼ، شبكة العبلقات، 

عاما، وأوؿ ما استخدمت كانت في 30أو ىدؼ ما، وتعود المفظة أو مصطمح الشبكة إلى ما قبؿ إلى غاية 
مجاؿ المعموماتية ونظميا والشبكات، لكف سرعاف ما انتقؿ إلى مجاؿ العمؿ االجتماعي والسياسي 

             2واالقتصادي.

مف  1980سنة  كاف في مجاؿ العبلقات االقتصادية الدولية مقاربة الشبكاتأوؿ ما طرحت  لكف،    
"، حيث اعتبر أف التنظيـ االقتصادي المستوحى مف األسواؽ المحمية والعالمية ولياـ أوشيقبؿ "

وتأثيرىا  الرسمية لـ يعد قادر عمى استيعاب ىذا الكـ اليائؿ مف الشبكات التي تتزايدوالتسمسبلت اليرمية 
استمرار دوف توقؼ، األمر الذي صعب مف فيمو وتحميمو باألطر التحميمية السائدة، عمى ىذا التنظيـ ب

لذلؾ اعتمد عمى الشبكة لتفكيؾ مختمؼ جزئيات ىذا النظاـ المتشابؾ لفيـ أدوار الفواعؿ التي سماىا 
 3عبلقات في ظؿ ىذا التشابؾ.بالعقد وما يمكف أف تقوـ بو مف 

 السياسةـ عمفي برزت نظريات الشبكات خاصة  ،الثمانينياتونتيجة لمتطورات التي ظيرت في  
لمركزي في التي فقدت الدولة فييا دورىا ا Network Society" مجتمعات الشبكات"التي بدأت تتحدث عف 

وأخرى تتحدث عف  Centreless Society" مجتمع بال مركزتسيير المجتمع، كما ظيرت نظريات تتحدث عف "
ـ الشبكات والذي يقوـ عمى التنسيؽ بيف أجزائو نظاالذي يربط  Polycentric Society" المراكزالمجتمع متعدد "

الرأسية والتي تقوـ الدولة عمى قمتيا، ومف أىـ  Hierarchy األفقي والمساواة بيف أعضائو بدال عف التراتبية

                                                             
1

محمد الفاتح عبد الوهاب العتٌبً، "منظمات المجتمع المدنً: النشأة اآللٌات وأدوات العمل وتحقٌق األهداؾ"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

85/11/1184               .)>https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=GYzDVteJB8mY6ASmopn4Cg#q > 
2

 المكان نفسه. 
3 Alison Gilchrist, The Well-Connected Community: A Networking Approach to Community Development, ed.2 
(Great Britain: University of Bristol-The Policy Press, 2009), p.53. 

https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=GYzDVteJB8mY6ASmopn4Cg#q
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فقية وأثرىا عمى نقاط أعضاء جوانب ىذه النظريات االىتماـ بالروابط والعبلقات التبادلية وطبيعتيا األ
  1الشبكة المجتمعية.

أي الترابط بيف األوضاع  Linkage Politics ظيور ما يسمى بسياسات الترابطوكؿ ىذا أدى إلى    
ال يمكف لمدولة أف تتعامؿ مع األمف لوحدىا  ، وليذاالدولية العالمية وبيف األوضاع الداخمية المحمية

نما  ر وسائؿ الذي تطور الترابط بيف أفراده بانتشا عالـ الحوكمةواعتبارىا الموضوع المرجعي لو، وا 
أضافت الشبكات بعدا ال مكانيا لمسيادة بحيث الموضوع المرجعي لألمف   االتصاؿ الموسع؛ جعؿ منو

ىي متغيرات قمصت مف التحكـ في القطاعات االجتماعية التي كانت والتأثير االجتماعي، والعمؿ أيضا و 
مؾ أدوات التحكـ الشبكية في تمتحت سيطرة الدولة، إلى ظيور المييمنيف أو باألحرى فواعؿ أخرى 

  .يتيـاستمرار السيطرة عمى ىذه القطاعات لضماف 

تعني الزيادة في األنماط المتاحة لممؤسسة:  ، التيالحوكمة الشبكية ما يقودنا ىنا لمحديث عف
قميمية صغيرة وبمدية ومحمية.ويتقاطع ىذا الس   قميمية كبيرة وقومية وا  ـ مف م  عابرة لمقوميات ودولية وا 

المستويات اإلدارية بشبكات وظيفية مف الشركات والمؤسسات الدولية والمؤسسات غير الحكومية باإلضافة 
" التي تتكوف مف روزنو" لػ"سياسات ما بعد الدوليةبيوتر.يتقارب ىذا مع "إلى مينيي ومستخدمي كوم

عالميف متفاعميف بيما تداخؿ في العضويات: عالـ متمركز عمى الدولة، حيث الجيات الفاعمة األساسية 
وعالـ متعدد التمركز بو جيات فاعمة مختمفة مثؿ الشركات والمؤسسات الدولية والمجموعات قومية؛ 
والكنائس.وىذه الشبكات الوظيفية متعددة التمركز متداخمة بدورىا في 'مشاىد' أشمؿ مترامية  العرقية

 2األطراؼ؛ كمشاىد مالية ومشاىد عرقية.

يجب أف تتجاوز حدود التجمع  العالمي االشبكية ىذه في إطارىالحوكمة  ولكي تتحقؽ شرعية
 "جوف راجي" ، ىذه األخيرة التي يرى فييالقوميةعبر ا وتتبنى فكرة الشبكاتالضيؽ لممنظميف والتكنوقراط 

عمى الدوؿ  قوضت النموذج التقميدي لمحكـ الذي يعتمدبأنيا " الميبرالية الضمنيةما طرحو حوؿ "حسب  و
المسؤولية االجتماعية المشتركة عمى القومية فحسب.ويرى أننا بحاجة إلى مزيد مف التركيز عمى 

إذ تستطيع نسخة محدثة مف الميبرالية الضمنية كي نتمكف مف إزالة اختبلؿ التوازف ىذا؛  المستوى العالمي
أف تتجاوز نطاؽ التعددية المتمركزة داخؿ الدولة فقط إلى تعددية أرحب تحتضف بميمة كافة المساىمات 
                                                             

1
 محمد الفاتح عبد الوهاب العتٌبً، المرجع السابق. 
2

 .812(، ص.1184مصر: المركز القومً للترجمة، -)القاهرة 8، ط.العولمة والثقافة المزٌج الكونًخالد كسروى، مترجما،  
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فيذه 1المشتركة.الممكنة في التنظيـ االجتماعي العالمي التي تقدـ مف المجتمع المدني والجيات الفاعمة 
في مجاالت حقوؽ اإلنساف، وممارسات العمؿ، -الجيات الفاعمة تستطيع أف تقدـ قواعد عالمية جديدة

ثـ تدرجيا في العمميات التي تنفذىا الشركات الدولية الكبيرة -والصحة، ومكافحة الفساد، واإلشراؼ البيئي
تمويؿ الشركات متعددة الجنسيات لبرامج وفي سياسات الحكومات الوطنية.ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ ىو 

 2يدز في الدوؿ الفقيرة.عبلج مرض نقص المناعة البشرية/اإل

 مف جية، ىجينةكونيا  حاليا تعيش أمننات واضحة الحوكمة العالميةنجد  وعمى ىذا األساس،          
مشكمة معينة لوحدىا حيث بعدما كاف يتـ أمننة قضية أو ، أخرى مف جية لفواعؿ ىذه الحوكمة منافسةو

كما يتبيف في تصبح متنافسة الحوكمة العالمية كياف في الوقت ذاتو، وفي ظؿ  فُ نَ مْ ؤَ أصبحت عدة قضايا تُ 
 الشكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

)القاهرة: مؤسسة هنداوي  8، ط.معضلة العولمة: لماذا ٌستحٌل التوفٌق بٌن الدٌمقراطٌة وسٌادة الدولة واألسواق العالمٌةٌك، دانً رودر 

 .113(، ص.1183للتعلٌم والثقافة، 
2

 .114، 113المرجع نفسه، ص ص. 
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 : زيادة توسيع مفيوـ األمننة وتفسيره المتضمف ألمننات أخرى ىجينة ومتنافسة(05) الشكؿ

 توسيع صيغة األمننة                                        أصؿ صيغة األمننة     

 

 

التحميؿإزدياد توسيع فكرة   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المصدر:

Juha A.Vuori, "How to Do Security With Words: A Grammar of Securitisation in the People's 

Republic of China", (Academic Dissertation To be presented, with the permission of the 

Faculty of Social Sciences, TURUN YLIOPISTO University of Turku, 2011), p.217. 

حيث يمكف استخداـ األمننة عمى نحو مختمؼ مف أجؿ طرح مسألة عمى جدوؿ األعماؿ،  
ضفاء الشرعية عمى األفعاؿ ، كوسيمة لمسيطرة، وكشكؿ مف أشكاؿ الردع، وينطوي الماضية أو المقبمة وا 

ىذا التنوع في األمننات كذلؾ التنوع في الوظائؼ أيضا، والفواعؿ التي ال تتمتع بسمطة رسمية في إتخاذ 
تتحدث أيضا عف األمف.والواقع أف استدالالت/أو حجج األمننة يمكف أف تنطوي أف تدابير أمنية يمكف 

وأنواع  متعددة.وبااإلضافة إلى مختمؼ وظائؼ األمننات الواردة في الشكؿعمى وظائؼ سياسية ىامة 

 األمننة

 

 خطاب إلضفاء الشرعية 

المستقبلية  عمى األفعاؿ  خطاب لممراقبة 
 خطاب لرفع عمى 
 جدوؿ األعماؿ

 خطاب إلضفاء الطابع
 خطاب الردع على األفعال الماضية

 أمننة
1 

 أمننة
2 

مننةأ  
3 

 أمننة
4 

 أمننة
5 

 ةـــاألمنن

توسيع المفيوـ 
 األصمي

 الخطاب الشاذ

إلضفاء خطاب 
 الشرعية 

على األفعال 
 المستقبلية

 الخطاب الشاذ

 الخطاب الشاذ الخطاب الشاذ
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في أمننة  ، توفر األمننة صورة لصانعي القرار الذيف يعرفوف "كيفية المضي قدما"الخطابات الُمَراِفَقة ليا
، فإف فعالية السياسة ال يمكف العثور  Murray Edelman "موراي إدلمافوكما أشار "1.قضية معينة

قدرة عمييا في النتائج اإليجابية أو السمبية لمخطط أو القرارات السياسية التي يمكف التحقؽ منيا، بؿ في 
لخمؽ مثؿ ىذا  لجعؿ استدالؿ األمف ىو وسيمةعمى نقؿ االنطباع بمعرفة ما يجب القياـ بو،  السياسي
 2االنطباع.

 ياسمطو  اسياسي اتتداوؿ خطابالفواعؿ جعؿ يتنوع التيديدات األمنية  يعنيو، أفوىذا يعني ما  
مننتيا عمى أ لواليات المتحدة األمريكية التي أعمنتالدوؿ كاتعمؽ األمر بسواء إزاء ىكذا تيديدات 

أمننتو عمى  الذي أعمف -فوؽ قوميكنموذج ما -كاإلتحاد األوروبي اإلقميمية، أو المنظمات اإلرىاب
أمننة مشكمة اإليدز مف طرؼ المؤسسات الدولية و التغيرات المناخية، قضية اليجرة غير الشرعية و قضية 

بيف بإقحاـ التشاركية كمبدأ ناظـ ..الخ، وبالتالي البد مف ضبط ىذه التيديدات .ابتداء مف التسعينيات
 فواعؿ الحوكمة العالمية لمواجية المخاطر المستجدة عف ىذه التيديدات. 

تطورا ، وخاضعة لظروؼ تتطور تحديات جديدة الحوكمة العالمية تعترضيامف ىنا يتبيف لنا أف   
" العالمي عادة ما تكوف فكرتو غامضة عف المشكبلت التي يتعيف حميا وعف كيفية الجميورسريعا، و"

قة : يبت في المسائؿ عف طريؽ مناقشة أفضؿ طري"سابؿ" و"كوىيفحميا، وعمى ىذا األساس كتب" 
مجرد ممارسة السمطة، أو التعبير عف المصالح، أو التفاوض مف موقع  [عف طريؽ]لعبلج المشكبلت، ال

في أف تتعارض القيـ والمصالح ويسود الخبلؼ، يبقى األمؿ عندما وحتى 3السمطة عمى أساس المصالح.
التفسيرات التي يستطيع الجميع، أو األغمبية، اإلقرار بمنطقيتيا؛ وبذلؾ تولد عممية التباحث عبر القومية 

عمى المستوى العالمي قاببل لممساءلة إلى الحد الذي يجعؿ التبريرات الكامنة وراء يكوف وضع القوانيف 
 4القوانيف تقنع حتى الذيف ستطبؽ عمييـ ىذه القوانيف.

في  األمننات اليجينة المتنافسة غاياتوسائؿ التي تبرر بيا تحمؿ أفعاال، ومسوغات لم اصور  لمتشابكيةو 
 وىي: ثالثة أنواعظؿ الحوكمة العالمية تتمثؿ في 

                                                             
1 Juha A.Vuori, op cit., p.217. 
2
 Ibidem. 

3
 .115، ص.دانً رودرٌك، المرجع السابق 
4

 المكان نفسه. 
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           االعتماد المتبادؿ  (1

ومؤسسات وجود قنوات وأشخاص أحد صور التشابكية وىو يعني االعتماد المتبادؿ يعتبر  
عناية خاصة، حيث تعتبر ىذه  المدرسة الميبراليةحد المفاىيـ التي أولتيا ، وىو أتتفاعؿ عبر الحدود

تمع الدولي المترابط.كما يعني المدرسة المنظمات الدولية آلية ميمة لمتنسيؽ، وىي إحدى أىـ قنوات المج
ترتيب ، وال يوجد أف ىناؾ قضايا متعددة التي تشكؿ جدوؿ األعماؿ الدولياالعتماد المتبادؿ المعقد عمى 

، وغالبا ما يكوف يوجد نوع مف الترابط بيف تمؾ القضايامف حيث األولوية، ولكف  معيف لتمؾ القضايا
الي  المنظمات الدولية غير الحكوميةكثيرا بدور  الميبراليةالمدرسة كما تيتـ 1النزوع السممي لدى الدوؿ.

خاصة قومية ألنيا ال يوجد ليا مصالح تراىا الميبرالية حمقة وصؿ ميمة بيف مختمؼ الفاعميف الدولييف 
تسعى لتحقيقيا مف خبلؿ تدخميا في الشؤوف الدولية، باإلضافة إلى أف الفاعميف الدولييف ينظروف إلييا 

قد ترفض تدخؿ الدوؿ بدوافعيا مف التدخؿ في القضايا الدولية، فبعض الدوؿ  أقؿ فيما يتعمؽ بارتياب
مشكمة في القبوؿ بتدخؿ المنظمات قاتيا الخارجية ألنو ال توجد أو في عبل في شؤونيا الداخميةاألخرى 

   2الدولية غير الحكومية كوسيط لحؿ النزاعات الدولية واإلقميمية عمى سبيؿ المثاؿ.

 االتصاؿ الدولي (2

عمى كإحدى صور التشابكية تنصب عممية االتصاؿ الدولي أو االتصاؿ في العبلقات الدولية       
، وبيئة االتصاؿ االتصالي بيف مختمؼ الدوؿ والعناصر األخرى الفاعمة في النظاـ الدوليعممية التفاعؿ 

ىدؼ المرسؿ عند ىي المكاف الذي تصاغ فيو الرسالة وتتحرؾ داخمو مف المرسؿ إلى المتمقي لتحقيؽ 
ليا  ،حسب موضوع الرسالة وىدفيا والحوكمة العالمية ىي الكياف المرجعي لبلتصاؿ العالمي3المتمقي.

 .تأثير قد يكوف ذو بعد استراتيجي أو تكتيكي أو روتيني

دفع التغيير وقد تنصب دراسة االتصاؿ الدولي عمى تأثير عنصر االتصاؿ الدولي عمى                
عادة تشكيؿ النظاـ الدولي عمى أىو  مية دور وفاعمية ومدى التنوع في عنصر االتصاؿ في العالقات ا 

أىمية دراسة التقدـ التكنولوجي في االتصاؿ الدولي وتداوؿ وعمؿ نظـ المعمومات ، وىنا تزداد الدولية

                                                             
1

 .862، 861(، ص ص.1183مصر: المكتب العربً للمعارؾ،  -)القاهرة مقدمة فً العالقات الدولٌة المتقدمةجهاد عودة،  
2

 .862المرجع نفسه، ص. 
3

 .863المرجع نفسه، ص. 
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 ، كميا،مف جيةالمفاىيـ والقضايا والمؤسسات العالمية المعاصرة و1.دوليا وشبكات االتصاؿ الدولية
مرتبطة بالحوكمة العالمية مثؿ حقوؽ االنساف ومنظمات حقوؽ االنساف العالمية واالرىاب الدولي والحرب 
العالمية عمى االرىاب، وانتشار أسمحة الدمار الشامؿ، ومنع االنتشار النووي والكوارث البيئية العالمية 

ومف جية رأي العاـ العالمي وتأثيره...إلخ؛ واألمراض اإلنسانية العالمية..واألزمات االقتصادية العالمية، وال
المستوى اإلقميمي والمستوى الدولي والعالمي  مى مستوى الدولة وعمىفيي تعكس واقع التفاعبلت عأخرى، 

 2سواء سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو تكنولوجيا أو بيئيا.

 الشبكاتعمى  برينستوف "آف ماري سموتر"بجامعة لذلؾ، ركزت الباحثة في العبلقات الدولية       
مياـ الحافمة بالمنظميف والقضاة والمشرعيف، واعتبرت أف ىذه الشبكات يمكف أف تؤدي  عبر القومية

عمى الرغـ مف أنيا لـ تنشأ باعتبارىا منظمات حكومية دولية، ولـ تتحوؿ إلى مؤسسة  الحوكمة
آليات الحوكمة الرسمية، وتدع مجاال لحشد التأييد  " إف ىذه الشبكات توسع نطاؽسموتررسمية.وتقوؿ "

وتبادؿ المعمومات عبر الحدود القومية، وتساىـ في وضع المعايير العالمية، وتستطيع أف توفر القدرة عمى 
 3تطبيؽ المعايير واالتفاقات الدولية في الدوؿ التي ال تؤىميا قدرتيا المحمية لمقياـ بذلؾ.

 التواصؿ السياسي (3

جممة الممارسات الرامية إلى إقامة بالمعنى الحديث ليدؿ عمى 4جاء مفيوـ التواصؿ السياسي        
واليدؼ النيائي لمتواصؿ السياسي ىو السياسة وناخبييـ عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ. يروابط بيف محترف

أف .بمعنى جعؿ الرأي العاـ كاشؼ ومحقؽ لمدى إنصاؼ السمطة العامة السياسية في سموكيـ العاـ
التواصؿ السياسي ينقؿ مفيوـ الشرعية السياسية مف مجرد إشباع مطالب الناخبيف والتي عمى أساسيا يتـ 
تمثيؿ المصالح في السمطة السياسية إلى معنى جديد وعمؽ أال وىو الشرعية السياسية العامة، باعتبار أف 

 5الدولة في النياية تمثؿ وتعبر عف كافة المواطنيف.

                                                             
1

 . 864جهاد عودة، المرجع السابق، ص. 
2

 المكان نفسه. 
3

 .113، 112دانً رودرٌك، المرجع السابق، ص ص. 
4

فً األصل اختراع أنجلو سكسونً، وهو مفهوم مختلؾ عن مفهوم التسوٌق السٌاسً، ألن التسوٌق السٌاسً ٌقوم على  التواصل السٌاسًٌعتبر  

ٌا ومضمونا على ؼٌر واقع أو قابم على فهم التروٌج لألفكار والمشارٌع السٌاسٌة من ناحٌة إظهار ما ٌجذب الجمهور العام حتى ولو كان حقٌق
 خاطا لسلسلة تسبب الوقابع.

5
 .865جهاد عودة، المرجع السابق، ص. 
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سي إذا عممية تفاعمية لمتعمـ المتبادؿ بيف مكونات السمطة السياسية ومكونات الشعب، وىذا فالتواصؿ السيا
ليس خصما عف منطؽ التمثيؿ السياسي القائـ عمى تجميع المصالح، ولكف تعميقا وترقية لو.في قوؿ 

لحديث آخر، أف التواصؿ السياسي يولد النظاـ السياسي مستوى مؤسسي جديد، فيضحى النظاـ السياسي ا
يربط المصالح االجتماعية بالسمطة السياسية،  أحدىمالو مستوياف أساسياف في الشرعية السياسية، 

يتـ مف خبلؿ المؤسسات التمثيمية القانونية والتنفيذية  وؿاأل يربط الجميور العاـ بالسمطة السياسية. اآلخرو
يتـ مف خبلؿ المؤسسات التطويعية التي تعبر عف المجتمع المدني والقوى  اآلخرلمدولة والمجتمع، و

 1السياسية لمدولة والمجتمع.

األمر الذي تحوالت المشيد األمني العالمي ىذه التحوالت ليا صمة وثيقة بوبطبيعة الحاؿ،     
زمف يتداعى فيو  في، ألننا تطوير الحوكمة مف أجؿ األمف يتطمب المزيد مف التعاضد والديناميكية في

أو ظيور أمننة قضية ما أكثر القضية األولى ينجر عنو سقوط أمننة قضية معينة بروز أمننة ف، مفأالبل
ما يعني أف عمؿ الفاعميف والتحركات في منطقة ما مف أجؿ ذلؾ ينتيي بأف يؤثر ، منافسة لؤلولى ةقو 

لتسييؿ العمؿ الجماعي  وتقاسـ المخاطرشبكات لمتعاوف المتبادؿ "، لذلؾ البد مف عمى مناطؽ أخرى
  2.بيف المجتمعات المختمفة" وتعزيز الترابط

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 . 866جهاد عودة، المرجع السابق، ص. 
2 Alison Gilchrist, op cit., p.61. 
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 عف األفعاؿ الخطابية لدمقرطة الحوكمة العالمية والبحث-ليةالمقاربة الديمقراطية التداو المطمب الثالث: 
 أمننة كمية

الجانب الوظيفي والتداولي والسياقي في النص أو  المقاربة التداوليةتدرس  بصفة عامة    
عمى البعد الحجاجي الخطاب، وتدرس مجمؿ العبلقات الموجودة بيف المتكمـ والمخاطب، مع التركيز 

وىذا يعني أف المقاربة التداولية مرتبطة بنظرية األفعاؿ الكبلمية 1واالقناعي وأفعاؿ الكبلـ داخؿ النص.
القوؿ)قوؿ شيء ما(، وقد يكوف فعبل مباشرا أو غير مباشر، والفعؿ الناتج عف تنبني عمى فعؿ التي 
ويتميز الفعؿ الكبلمي بالمطابقة مع الواقع والسياؽ، والتعبير عف )اآلثار المترتبة عف قوؿ شيء ما(، القوؿ

في أسموب  حالة نفسية، والقدرة عمى االنجاز، واختبلفو باختبلؼ منزلة المتكمـ مف المتمقي، واالختبلؼ
 2االنجاز واختبلؼ القوة االنجازية...الخ.

التداولية البد مف ربطيا  لممقاربة واإلجرائيةقدر أكبر مف الكفاية العممية التفسيرية  إيبلءوقصد     
ىذا األخير الذي  /أو الخطابأفعاؿ الكبلـ؛ فبما أنيا ترتبط ببموضوعنا األمننة في ظؿ الحوكمة العالمية

حسب أي سبيؿ التجاوز،  ىوىو تعبير عم -كما أشرنا سابقا– Speech actترجمة لممقابؿ االنجميزي ىو 
نخرجيا مف حيز العدـ إلى حيز الوجود، وحيف نتحدث عف  حيث" نحف ننجز األشياء بالكبلـ؛ أوستيف"

وبالتالي، "أوستيف" ىنا يربط "األقواؿ باألفعاؿ،  .فعؿ الخطاب في نظرية األمننة نقصد بو الحدوث والوقوع
 3نجز فعبل".نوالمقاؿ بالمقاـ، فأف نقوؿ كبلما يعني أننا 

دالئؿ الخطاب كالروابط االىتماـ بالقوة التكممية في المقاربة التداولية وما يرتبط بيا مف لذلؾ، ف
التي تؤدي معاني الحروؼ بعض أدوارىا في ربط الخطاب بظروفو المعينة، مع انجاز  االستداللية

األغراض االستداللية باعتبارىا وظيفة مف وظائؼ النشاط التمفظي، يمتقي مع نظرية األمننة التي تركز 
 .السيما تمؾ األعماؿ المتأثرة بما قدمو "أوستيف" حوؿ ذلؾ خطاب/أو الكبلـبدورىا عمى فعؿ ال

، ذلؾ ألف األمف األمف عمى أساس أنو فعؿ الخطابنظرية األمننة إنما تشتمؿ عمى استطرادا، و      
"، ليس اليدؼ، بؿ ىو فعؿ الخطاب؛ إذ يقوؿ أف: "الكبلـ نفسو ىو فعؿ، أي بالقوؿ يتـ فعؿ ويفروفؽ "

                                                             
1

 .16، ص.(1184)شبكة األلوكة،  8، ط.التداولٌات وتحلٌل الخطابجمٌل حمداوي،  
2

 .14المرجع نفسه، ص. 
3

 المكان نفسه. 
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أكثر واقعية، ويجادؿ حوؿ ذلؾ بقولو "ليس مف مصمحة اعتبار األمف ىو اإلشارة إلى شيء 1شيء"،
وبالتالي، فإف مجرد االحتجاج ضد شيء باستخداـ "األمف" يكوف بنطؽ 2والنطؽ في حد ذاتو ىو فعؿ".

بذلؾ، ُيعمف عف طبيعة التيديد و"استحضار صورة ما مف شأنيا أف تحدثنا ما إذا كاف  ،ىذه الكممة ووسمو
لمبقاء، والعمؿ عمى االستعجاؿ  األمف لـ ينجح"، وىكذا فإف ما يحدد الخطاب األمني ىو األولوية

 3واستخداـ أي وسيمة ضرورية لمنع ذلؾ األمر ذاتو مف يحدد معالـ األمننة".

 الموسوـ بػ"الديمقراطية عبر الوطنية: نظريات وآفاؽ" Tony McGrew "طوني ماكجراو"لػوفي مقاؿ     
Transnational Democracy: Theories and Prospects ،عمى الديمقراطية التداولية)الخطابية( تحدث عف النظرية ،

أساس أنيا مف يوضح دمقرطة الحوكمة القائمة فعميا في النظاـ العالمي، فبدال مف اقتراح تسوية 
يجب االىتماـ بالمبادئ ى جديدة لمحوكمة العالمية، نَ مؤسساتية جديدة لمسياسة العالمية أو إنشاء بُ 
بالمصادر ىذه النظرية تيتـ متداوؿ الديمقراطي، كما والشروط الضرورية لخمؽ فضاء عبر قومي ل

  4.ودور المجتمع المدني عبر القومي الخطابية لنظـ الحوكمة العالمية القائمة،

ار شؤونيا مف خبلؿ التداوؿ العاـ ألعضائيا، دَ لقد كانت ىذه األفكار كميا مف أجؿ خمؽ شراكة تُ  
وىذا يتضمف رعاية مجاالت عمومية عبر قومية عف طريؽ حوار ما بيف فواعؿ الحوكمة وبيف المعنييف 
بقراراتيا، إذ تفترض ىذه المقاربة مفيوما وظيفيا أو نظاميا بشكؿ واسع لشعب غير محصور بحدود ثقافية 

نسانية، مع التركيز عمى تعزيز مف المستوى المحمي وصوال  ءً بدالشرعية الديمقراطية لصنع القرار العاـ،  وا 
التغيير لذلؾ، تكمف نقطة انطبلؽ الديمقراطية التداولية الخطابية حوؿ األمف في 5إلى المستوى العالمي.

سواء ما يتعمؽ بالجانب الرسمي أو  -وليس في جمع التفضيبلت، بحيث يجب إجبار مؤسسات الحوكمة
عمى الخطاب بطريقة الفعؿ األكثر انفتاحا وتداولية لتقديـ أجندة لممساواة، ألف الحفاظ عمى  -الرسميغير 

 شرعية حوكمة مؤسسية طويمة األمد، يعني تجسيد سياسة إعادة التوزيع التي تعزز نوعية المداوالت.

ال يمكف أف نصفو ، إذ األمف في ظؿ الحوكمة العالمية يقوـ عمى البنية الخطابية لمفعؿفومنو،  
نما الكبلـ ذاتو ىو الفعؿ، لكف السؤاؿ الذي نطرحوكإشارة تحيؿ  كيؼ  ىنا إلى شيء أكثر واقعية، وا 

                                                             
1 Bezen Balamir Coskun, op cit., p.13. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4
 Tony McGrew, "Transnational Democracy: Theories and Prospects", (Retrieved on: 06/02/2014). 

<https://www.polity.co.uk/global/transnational-democracy-theories-and-prospects.asp#military> 
5 Ibidem. 
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" ويفرالحوكمة أف يتكمـ أو ينتج خطابا؟ لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ يذىب "ىذه يستطيع المجتمع في ظؿ 
ذات نشاط تداولي)تبني  بأنو ليس المجتمع نفسو الذي يتكمـ، بؿ مؤسسات وفواعؿ ىذه الحوكمة إلى القوؿ

ضفاء الطابع األمني إل القدرة ما يكفيمف ، إذ ليا القوانيف، إقرار السبلـ، شف حرب عمى قضية ما...(
   ىذه الحوكمة. ضمفمخطاب السائد ا لما يجعؿ األمننة تصبح نتاجوىو عؿ قضية معينة، 

ذا تـ أخ    تمارس عمى مدى أكثر اتساعا، معتمدة عمى نجد األمننة  ،ذ ذلؾ بعيف االعتباروا 
 "األمننة الكمية"فكرة ل "بوزاف" حسب ما طرحو، وىذا راجع والوحدات المرجعيةة لمتيديدات بناءات عالمي

Macrosecuritization  تحت عنواف  2006في دراستو لعاـ"The War on Terrorism as The New 

Macrosecuritization" ألف 1،االعتقاد بأيديولوجية عالمية ،إلى ظيور العولمة مف جية، ومف جية أخرى
عمى قضايا معينة بيذه الطريقة قادر عمى تنظيـ حركيات األمف السائدة بيف الدوؿ  األمنيبع االط إضفاء

 2لعدة عقود.

خارج القطاع  ألمننة كمية ناجحةنفحة أيف برزت فترة ما بعد الحرب الباردة عنو كشفت  وىو ما   
 لممجاؿ الصحي كتيديد وجوديالنسبة ب "السيداػ"كاف متعمقا بعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أحدىا  العسكري
تجسد ما  2001سبتمبر  11، فبعد أحداث اإلرىاب"رب عمى "الحمتعمؽ بػ  الصعيد العالمي، واآلخرعمى 

ذلؾ أف الخطاب األمريكي بعد ىذه األحداث يمكف تسميتو بػ"البحث عف أمننة كمية مف منظور أمريكي"، 
البد مف شف حرب عمى ىذه  ،أساسية، وبالتالي كشؼ عف عدة إدراكات وتوجيات إستراتيجية

ضخـ المخاطر الناجمة عف استمرار  ؛ الذيتستدؿ عمى ذلؾ بتداوؿ خطاب سياسي سمطويو3الظاىرة،
إلقناع وذلؾ  كؿ المستويات السيما بالنسبة لؤلمف العالمي، وتبعاتيا عمى األمف عبر ظاىرة اإلرىاب

خمؽ مجاؿ عاـ عبر قومي حقيقي لمتداوؿ الديمقراطي،  ،وبالتاليالفضاء العاـ لمحوكمة العالمية، 
والتوصؿ إلى دمقرطة الحوكمة القائمة فعميا في النظاـ العالمي.

                                                             
1 Marianne Stone, "Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis", Security Discussion 
papers Series 1, (Columbia University: School of International and Public Affairs, spring, 2009), p.8.    
2 Ibidem. 
3 Ibid., p.9. 
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مف بينيا تدخيؿ قضايا البيئة والصحة وربطيا  األمني لمحوكمة العالمية تحوالت عميقةأثار البعد  
، والعمؿ لمدولة والتنمية المستدامة، السيما وأف األمف لـ يعد مف قبيؿ الضبط الحكومي اإلنسانيبالجانب 

نما أفقط الدوليةالحكومية المنظمات  الجماعي المنجز مف طرؼ فاعميف  يضا مف اختصاصصبح أ، وا 
، شبكات قضايا البيئة والصحة، المنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكوميةف كعالميي متعدديف

المجموعات االبستمولوجية...الخ.وبالتالي، ىناؾ مف القضايا البيئية والصحية ما يستوجب إضفاء طابع 
الكثير مف مي لمعالجة أمني عمييا بالخطاب الذي يمكف أف تتبناه ىذه الفواعؿ لحشد الجميور العال

لمية، األمر الذي يستدعي بدوره إدارة تشاركية لمواجية التحديات وتأميف البيئة والصحة المشاكؿ العا
 لئلنسانية جمعاء.

 المبحث األوؿوعمى أساس ذلؾ، سيتـ معالجة ىذا الفصؿ بثبلثة مباحث رئيسية؛ حيث يتمثؿ  
األمف كممارسة  يطرح مسألة ميمة تتمثؿ في انيالمبحث الث، وجنيالوجيا مفيوـ البيئة والصحة في تقفي

المبحث  ، ثـ"البيئة والصحةاألمنية العالمية لػ" خطابية ودوره في مراجعة عممية رسـ السياسات العامة
فحص ألبرز القضايا البيئية والصحية العالمية المستوجبة لؤلمننة والضبط الذي سنقوـ فيو ب الثالث

 .التشاركي
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 الوجيا مفيوـ البيئة والصحةجني المبحث األوؿ:

حالتيف مرتبطتيف باألمف ارتباطا وثيقا، والبحث فييما يشكؿ انشغاال تعد كؿ مف البيئة والصحة  
ما يجعميـ يتقصوف أصؿ الحقيقة مف خبلؿ االىتماـ  السياسة والعبلقات الدولية،عمـ كبيرا بالنسبة لباحثي 

لمظواىر التي تعالجيما، السيما تحميؿ موضوعات وقضايا  استمرارية بمسألة االنفصاؿ والقطيعة والبل
تكوينات المعرفية والثقافية لا، إذ يعتبر رصد المرجعي الحوكمة العالمية كيافبيئية وصحية معينة ضمف 

ىذا المبحث في وبالتالي، .باألحرى القضايا مف صميـ التوصؿ إلى الحقيقة العمميةلمثؿ ىذه الظواىر أو 
 المطمب األوؿمقي نظرة فاحصة عمى البيئة والصحة بالتطرؽ لثبلثة مطالب أساسية بحيث يتناوؿ نس

المميزات  حدامتعددة التي تؤكد كؿ منيا عمى تعريؼ البيئة بتحديد طبيعتيا ضمف ثقافات تاريخية  ضبط
، أما المطمب الثاني، واألمر ذاتو ينطبؽ عمى تعريؼ الصحة ضمف الخاصة التي تطبع المصطمح

" وربطيما بالسياسة "البيئة والصحة قد تـ تخصيصو لتبياف العبلقة بيف المصطمحيفف المطمب الثالث
 .كجانب أدائي لمحوكمة العالمية العالمية العامة
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 البيئة تعريؼ ضبطالمطمب األوؿ: 

باستمرار نبحث مف الناحية الفمسفية عف معرفة مف نحف وكيؼ نحيا في ىذا العالـ؟  إننا     
واإلجابة الفمسفية عف ىذا السؤاؿ ىو فيمنا الفمسفي لمطبيعة؛ لذا نجد النظرية والممارسة اضطمعتا بدور 

ابطة بيف في تشكيؿ تصوراتنا الثقافية عف البيئة، بمعنى أف ما كتب في األدب قد وفر في الغالب الر 
األفكار الجديدة لمفمسفة االيكولوجية حوؿ عبلقتنا بالبيئة قد بدأت فالسياقات المتشابكة لمطبيعة والثقافة، 

خطاب مصوغ ايكولوجيا  وبالتالي، يعتبر االنتقاؿ إلى أي1بالتأثير عمى مقارباتنا النظرية السيما النقدية.
بالعبلقة مع كؿ مف الطبيعة والنص، وسوؼ  ، سوؼ يفعـ بالحيوية دوف ريب إحساساعمى نحو أكبر

مثؿ  ما بعد البنيويوفلذا نجد .يفضي بنا إلى إعادة الفحص عف مضاميف تصوراتنا الحالية عف البيئة
وجودا مستقبل عف  في سياؽ مجتمع خطاب محدد، وينكروف وجوده meaningالمعنىيموضعوف   Fish"فيش"

يفيـ في معزؿ عف السياؽ المولد لمكمية المنظومية والمحدد فميس ثمة عنصر فردي قد ، مثؿ ىذا السياؽ
 2نجد كؿ نوع مف الخطاب مرتبط بسياقو.ومف الناحية التتابعية لمعنى البيئة ، ليا

 المعرفيةتعاريؼ تخص البيئة ضمف تطوراتيا -الفرع األوؿ: مفاىيـ

يعتبر مصطمح البيئة مف المصطمحات البلمعة في عصرنا  ،وعمى أساس ما تـ التمييد بو               
الحالي لما لو مف تأثير صميمي عمى معطيات الحياة ونظرا لما يبتغيو البحث العممي مف دقة فيتوجب 

 3عمينا تحديد أصولو التاريخية.

القرآف الكريـ في عدة في يا ءا بالمغة العربية وردت اشتقاقات، وبدالناحية المغويةمف  والبيئة               
")سورة واذكروا إذ جعمكـ خمفاء مف بعد عاد وبوأكـ في األرضسور كريمة، نذكر منيا: قولو تعالى: "

وأوحينا إلى موسى وأخيو أف تبو أا وقولو تعالى: "(، ويعني بو أكـ أسكنكـ وأنزلكـ.74اآلية -األعراؼ
ولقد بوأنا بني ا واجعبل ليـ.وقولو تعالى: "ذَ خِ ت  تبوأا اِ ، ومعنى (87اآلية-)سورة يونس"لقومكما بمصر بيوتا

                                                             
1

 (.15/12/1183ماٌكل برانش، "النقد االٌكولوجً: الطبٌعة فً النظرٌة والممارسة األدبٌتٌن"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

://www.maaber.org/issue_june08/literature2.htmhttp>> 
2

 المكان نفسه. 
3

جرمانا: دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر  -دمشق -)سورٌة السٌاحة البٌئٌة المستدامة: تحدٌاتها وآفاقها المستقبلٌةمصطفى ٌوسؾ كافً،  

 .88(، ص.1183والتوزٌع، 

http://www.maaber.org/issue_june08/literature2.htm
http://www.maaber.org/issue_june08/literature2.htm
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أنا أنزلنا وأسكنا، ومعنى مبوأ ، ومعنى بوّ (93اآلية -)سورة يونس"إسرائيؿ مبوأ صدؽ ورزقناىـ مف الطيبات
  صدؽ منزال صالحا مرضيا.

أي حؿ ونزؿ وأقاـ، أ إذا، البيئة في المغة العربية اسـ مشتؽ مف الفعؿ الماضي باء وبوأ، وتبوّ      
واالسـ منيا)بيئة(.ويعبر بيا أيضا عف الحالة فيقاؿ: باءت بيئة سوء، أي بحالة سوء. وقيؿ أيضا أف 

بمعنى آخر، يعود األصؿ المغوي 1البيئة ىي المقاـ والمنزؿ أي محؿ اإلقامة، وتبوأ المكاف أي أقاـ بو.
خذ منو الفعؿ الماضي )باء(، قاؿ ابف منظور في لكممة البيئة في المغة العربية إلى الجذر)بوأ( الذي أ

معجمو الشيير )لساف العرب( باء إلى الشيء أي أرجع إليو وذكر المعجـ نفسو معنييف قريبيف مف 
بعضيما البعض لكممة تبوأ؛ األوؿ: اصطبلح المكاف وتييئتو لممبيت فيو، والثاني: بمعنى النزوؿ 

 2واالقامة.

لمداللة عمى كؿ الشروط والظروؼ والمؤثرات  Environmentستخدـ كممة أما في المغة االنجميزية ت 
الكائف الحي أو مجموع الكائنات الحية.وكذلؾ تستخدـ لمداللة عمى المحيطة، والتي تؤثر عمى تطور حياة 

أو أنو ذلؾ 3الوسط أو المحيط أو المكاف الذي يوجد فيو الكائف الحي، وفي الوقت نفسو يؤثر في حياتو.
العمـ الذي ييتـ بدراسة البيئة الطبيعية بعناصرىا العضوية والفزيائية دوف االلتفاؼ إلى تمؾ العبلقات 

 4التفاعمية الناشئة عف العيش المشترؾ.

الصناعية  لمداللة عمى مجموع العناصر الطبيعية و L'environnementوفي المغة الفرنسية تستخدـ كممة 
مكونة مف كممة ، أنيا البيئة مف المنظور المغويكما يقصد بمصطمح 5نية.التي تمارس فييا الحياة اإلنسا

وتعني دراسة، وقصد بيا دراسة  Logusويعني مكاف العيش، والثاني  Oikosمقطعيف يونانييف: األوؿ 
 6العبلقات المتبادلة بيف األحياء والبيئة.

أحد فروع Ecology عمـ البيئة  إلى فييا يمكف أف نتطرؽالتي ، الناحية االصطالحية بعد ىذا تأتي 
وىو العمـ الذي يدرس التفاعبلت بيف الكائنات الحية سواء نباتية أو حيوانية أو دقيقة  Biologyعمـ الحياة 

                                                             
1

 .812، ص.السابقالمرجع طارق إبراهٌم الدسوقً عطٌة،  
2

 .88مصطفى ٌوسؾ كافً، المرجع السابق، ص. 
3

 .812طارق إبراهٌم الدسوقً عطٌة، المرجع السابق، ص. 
4

 .81مصطفى ٌوسؾ كافً، المرجع السابق، ص. 
5

 .813طارق إبراهٌم الدسوقً عطٌة، المرجع السابق، ص. 
6

 المكان نفسه. 
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أي ما يحيط بالشيء ويصبح مكانا لمعيشة  OIKOSبالمحيط الذي حوليا وىو مشتؽ مف األصؿ اإلغريقي
" ىنري ثروكممة العالـ "المف صاغ  أوؿو  أي العمـ والدراسة، LOGOS)المسكف، البيئة( بينما المقطع 

H.Othoreaux في كتابو التشكيؿ العاـ  1874ويبدو أنو استعمميا ألوؿ مرة في الفرنسية سنة  1852 عاـ
 Ernest" أرنست ىيجؿ"ثـ جاء العالـ األلماني وأبعادىا. اولكنو لـ يتطرؽ إلى تحديد معناى1،لمكائنات الحية

Heechel  ووضع كممةEcologie  كممتيف يونانيتيف ىما  ، بعد دمج1866عاـOikos ومعناىا مسكف، وكممة 

Logos ومعناه عمـ، وعرفيا بأنيا"العمـ الذي يدرس عبلقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيو، وييتـ ىذا
أو تجمعات سكنية أو شعوب، العمـ بالكائنات الحية وتغذيتيا، وطرؽ معيشتيا وتواجدىا في مجتمعات 

)الحرارة، الرطوبة، اإلشعاعات، غازات  كما يتضمف أيضا دراسة العوامؿ غير الحية مثؿ خصائص المناخ
كما يعرؼ عمـ التبيؤ 2المياه واليواء(، والخصائص الفيزيائية والكيميائية لؤلرض والماء واليواء".

'االيكولوجي' أيضا بأنو ذلؾ العمـ الذي ييتـ بالعبلقات والتفاعبلت بيف األحياء مع بعضيا مثؿ النباتات 
والتربة وأف جوىر والحيوانات واألحياء األخرى وبينيا وبيف محيطيا المتكوف مف الماء واليواء والمعادف 

 3تشكيؿ ىذا النظاـ ىو األشعة الشمسية.

: ، ومف بيف ىذه التعاريؼ تعريؼ مفادهمصطمح البيئة وحددوا معناىا عمماء البيئةتناوؿ  اكم  
"البيئة ىي الوسط الذي يولد فيو اإلنساف، وينشأ، ويعيش فيو حتى نياية عمره، وتشمؿ البيئة جميع 

اإلنساف بطريؽ مباشر العوامؿ الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وكؿ ما يؤثر عمى 
 4أو غير مباشر".

أشمؿ وأوسع مف نظرة عمماء البيئة والتعريفات المعطاة لمبيئة، فقولو  نظرة اإلسالـإال أف  
(، بيف أنيا نظاـ متوازف يجري في شكؿ دورة 02، اآلية تعالى:"وخمؽ كؿ  شيء فقد رُه تقديرا")سورة الفرقاف

تكفؿ استمرار الحياة وفؽ سمسمة مف عمميات التولد والموت والتحوؿ، ، رسميا الخالؽ بدقة متناىية حيوية
أو سمسمة مف العمميات المتداخمة والمترابطة تسيطر عمييا وتوجييا عبلقات سببية محددة، وفيو تكوف 

 5األجزاء الحية وغير الحية بمثابة عوامؿ متفاعمة توجب حالة التوازف.

                                                             
1

 .16(، ص.1181)مصر: وكالة الصحافة العربٌة 'ناشرون'،  المناخٌة..آثارها..التكٌف..الحلولالتغٌرات علً محمد عبد هللا،  
2

 .814، 813المرجع نفسه، ص ص. 
3

 .81مصطفى ٌوسؾ كافً، المرجع السابق، ص. 
4

 .11(، ص.1113)القاهرة: مركز الكتاب،  قضاٌا البٌئة من منظور إسالمًأحمد عبد الرحٌم السٌاح وأحمد عبده عوض،  
5

 .34، 33(، ص ص.8888)اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة، اإلنسان والبٌئة السٌد عبد العاطً السٌد،  
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، بحيث لمفظة البيئة فيما متسعا ستوكيولـ مؤتمر فقد أعطى، مقانوف الدوليلبالنسبة و   
أصبحت تدؿ عمى أكثر مف مجرد عناصر طبيعية)ماء وىواء وتربة ومعادف ومصادر لمطاقة ونباتات 
وحيوانات(..بؿ ىي رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما إلشباع حاجات 

 1اإلنساف وتطمعاتو.

التشريعات في تحديد المقصود بالبيئة محؿ الحماية التي تنشدىا، ومف بيف ىذه وتعتمد بعض   
وحسب .1976جواف  19التشريعات نذكر القانوف الفرنسي بشأف المنشآت المصنفة لحماية البيئة الصادر في 

ث بشأف حماية الطبيعة، فإف البيئة تشتمؿ عمى ثبل 1976جويمية  10أحكاـ القانوف الفرنسي الصادر في 
عناصر ىي: الطبيعة التي تتضمف مجاالت حيوانية ونباتية وتوازف بيئي والمقصود بو ىو الكائنات الحية 
التي تعيش في الطبيعة، كما تتضمف الموارد الطبيعية مف ماء وىواء وأرض ومناجـ، باإلضافة إلى 

ريفا واسعا تضمنو نص في حيف عرؼ المشرع التونسي البيئة تع2األماكف والمواقع الطبيعية السياحية.
، ومفاد ىذا التعريؼ أف "البيئة ىي 1983أوت  2المؤرخ في  1983لسنة  91المادة الثانية مف القانوف رقـ 

العالـ المادي بما فيو األرض واليواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية واألدوية والبحيرات السائبة 
عية والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة، ومختمؼ والسبخات وما يشابو ذلؾ، وكذلؾ المساحات الطبي

 3أصناؼ الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كؿ ما يشمؿ التراث الوطني".

ىو اآلخر البيئة تعريفا موسعا،  ؼَ ر  الذي عَ  ال يمكف إىماؿ المشرع الجزائري ،ذاتو وفي السياؽ      
جويمية  19الصادر في  03/10ليشمؿ العناصر الطبيعية والعناصر الصناعية، ألنو بالرجوع إلى القانوف رقـ 

السابؽ المتعمؽ  83/03الذي ألغى القانوف رقـ المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  2003
بي َف المشرع الجزائري  03/10مف قانوف  04؛ بحيث أنو بموجب المادة 05/02/1983بحماية البيئة الصادر في: 

اإلنساف، فنص  بأف المفيوـ القانوني لمبيئة يتشكؿ مف جميع العناصر الطبيعية والعناصر التي أوجدىا
والحيوية كاليواء والجو والماء واألرض وباطف عمى أف "...البيئة تتكوف مف الموارد الطبيعية البلحيوية 

                                                             
1

ة )الكوٌت: عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافالبٌئة ومشكالتها رشٌد الحمد محمد سعٌد صبارٌنً، مؤلفا،  

 .13(، ص.8872والفنون واآلداب، أكتوبر 
2

 .817(، ص.1118)اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة،  الحماٌة الجنائٌة للبٌئةعادل ماهر األلفً،  
3

 .814، 813طارق إبراهٌم الدسوقً عطٌة، المرجع السابق، ص ص. 
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األرض والنبات والحيواف، بما في ذلؾ التراث الوراثي وأشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه الموارد وكذا المناظر 
  1الطبيعية والمعالـ الطبيعية...".

صؿ منو "اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف ويح عمى أنيا محددا لمبيئة اتعريفيمكف أف نعطي بالنتيجة، 
 2عمى مقومات حياتو مف غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيو عبلقاتو مع أقرانو مف بني البشر".

 التقاطعات االيتمولوجية لمصطمح البيئةالفرع الثاني: 

 مفيوـ النظاـ البيئي -أوال

تجري يعتبر النظاـ البيئي نظاما كبير الحجـ، كثير التعقيد، متنوع الكائنات محكـ العبلقات،   
وسبلسؿ محبوكة الحمقات وكؿ حمقة مرتبطة بأخرى، والتفاعؿ فيما بينيـ بارع، في أنساؽ  هعناصر 

والحصيمة: وحدة متكاممة يحرص الجزء فييا عمى الكؿ، وال عجب فيو مف صنع الخالؽ عز 
و عبارة عف وىنائية األساسية في عمـ البيئة، يعني الوحدة الب Ecosystemبالنتيجة، فالنظاـ البيئي 3وجؿ.

مساحة مف الطبيعة وما تحويو مف مكونات حية وغير حية فالكائنات التي تعيش معا في بيئة تكوف أو 
 4تشكؿ نظاما بيئيا محددا؛ حيث يعتمد كؿ منيا عمى اآلخر، وعمى الظروؼ غير الحية المحيطة.

 مفيوـ األمف البيئي -ثانيا

ف قبؿ مختمؼ الحكومات والدوؿ والمنظمات، وفي مختمؼ ويحظى األمف البيئي أيضا باىتماـ كبير مىذا 
لذلؾ يعرؼ عسكري واألمف المائي وغيره.أنحاء العالـ، بشكؿ يماثؿ اىتماماتيا باألمف السياسي واألمف ال

جمالي التأثيرات والعمميات المباشرة أو غير المباشرة التي يقوـ بيا اإلنساف، عمى أنو "إ األمف البيئي
البشري، ال تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة، أو تيديد بحدوث مثؿ ىذه األضرار في المستقبؿ والمجتمع 

 5."لتشوشاوتعريض البيئة وتوازنيا لمخمؿ و 

                                                             
1

المتعلق بحماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة  88/16/1112المؤرخ  12/81 ، القانونالجرٌدة الرسمٌةالجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة،  

 (.17/18/1184، )تم تصفح الموقع ٌوم: 11/16/1112، 32المستدامة، العدد 

>www.gulfup.com/?FH:SPP< 
2

 .14، 13رشٌد الحمد محمد سعٌد صبارٌنً، المرجع السابق، ص ص. 
3

 .81مصطفى ٌوسؾ كافً، المرجع السابق، ص. 
4

 .17علً محمد عبد هللا، المرجع السابق، ص. 
5

 .84مصطفى ٌوسؾ كافً، المرجع السابق، ص. 
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 نظاـ اإلدارة البيئية -ثالثا

ف والتي تتمركز حوؿ أو عمى نشاطات اإلنساف اإلدارة البيئية ىي اإلدارة التي يصنعيا اإلنسا 
البيئية يكمف في التحميؿ  البيئة الفزيائية واألنظمة البيولوجية المتأثرة وأف جوىر اإلدارةوعبلقاتو مع 

التكنولوجيا بدوف الموضوعي والفيـ والسيطرة التي تسمح بيا ىذه اإلدارة لئلنساف أف يستمر في تطوير 
 ,lillubet, 1996( )Kolkتغيير في النظاـ الطبيعي، إضافة إلى ما تقدـ يتفؽ عدد مف الدارسيف مف أمثاؿ: )

2000( )Klaus, 1997( وغيرىـ مع التعريؼ الذي قدمتو منظمة ،)ISO :حوؿ نظـ اإلدارة البيئية عمى أنو )
جزء مف النظاـ اإلداري الشامؿ الذي يتضمف الييكؿ التنظيمي ونشاطات التخطيط والمسؤوليات 

ير السياسة البيئية وتطبيقيا ومراجعتيا والحفاظ والممارسات واإلجراءات والعمميات والموارد المتعمقة بتطو 
 1عمييا.

عمى أنيا "االجراءات ووسائؿ الرقابة سواء كانت محمية إقميمية  رعد حسف الصرفأيضا ويعرفيا  
لمموارد الطبيعية وضوعة مف أجؿ حماية البيئة، وتتضمف أيضا االستخداـ العقبلني أو عالمية، والم

الدائمة مف ىذه الموارد"، فاإلدارة البيئية ىي معالجة منيجية لرعاية البيئة مف كؿ المتاحة واالستفادة 
جوانب النشاط االقتصادي واإلنساني في المجتمع، واإلدارة السميمة ىي تمؾ التي تنطوي عمى التخطيط 

وعة مف البيئي السميـ الذي يتماشى مع خطط التنمية الحضارية التي تؤدي إلى بيئة أفضؿ، وتتضمف مجم
غة استراتيجيات لحماية البيئة وتعزيزىا وصيانتيا ومف ثـ تنفيذ دوات الديناميكية الموجية نحو صيااأل

 2االستراتيجيات ومراقبتيا، ومنظومة اإلدارة البيئية ىي جزء مف منظومة اإلدارة الكمية لممنظمة.

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .85مصطفى ٌوسؾ كافً، المرجع السابق، ص. 
2

 .86، 85المرجع نفسه، ص ص. 
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 العدالة البيئية -رابعا

تخاذ االجراءات القانونية لمحيمولة دوف نشوء بؤر لمتموث إبأنيا: " تعريؼ العدالة البيئيةيمكف   
البيئي في المناطؽ التي تسكنيا الطبقات الفقيرة أو المسحوقة في المجتمع.بحيث تكوف المؤسسة البيئية 

 مسؤولة عف ضماف المحورية اآلتييف:

( محاربة بؤر التموث والحيمولة دوف نشوئيا مف خبلؿ الحيمولة دوف تركز النشاطات المموثة 1 
 التي تنتمي إلى أصوؿ عرقية معينة؛ لمبيئة في مناطؽ سكف الطبقات المسحوقة أو المجموعات 

( اعتماد مفيوـ األثر المضاعؼ لمتموث أساسا قانونيا وبيئيا لعممية قياس األثر المضاعؼ 2
تبدو 1تموث أساسا قانونيا وبيئيا لعممية قياس األثر البيئي لممشاريع المزمع إقامتيا في ىذه المناطؽ".لم

فمسفة العدالة البيئية منطقية، بؿ بدييية، فيي تقوـ عمى "حؽ أفراد المجتمع عمى اختبلؼ أعراقو أو 
 2أجناسو أو دخمو بالتمتع ببيئة نظيفة وصحية".

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

لبنان: مركز دراسات الوحدة العربٌة، جوان –)بٌروت 8، ط.مقاربات فكرٌة واجتماعٌة واقتصادٌة اإلنسان والبٌئةً سالم وآخرون، أحمد عل 

 .36(، ص.1186
2

 المكان نفسه. 
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 الصحة تعريؼ ضبط :الثاني المطمب

            ضمف تطوراتيا المعرفية تعاريؼ تخص الصحة -األوؿ: مفاىيـ الفرع

ا وِصّحة وصِحاًحا: كما جاء في المنجد في المغة واإلعبلـ َصح  وصُ  لغةالصحة تعرؼ   ذىب ح 
الّصح وجاء في لساف العرب البف منظور تعريؼ الصحة لغة؛ 1مرضو، والشيء: برئ وسمـ مف كؿ عيب.

حاح: خبلؼ السقـ، وذىاب المرض، وقد صح  فبلف مف عمتو واستصح...وىو أيضا البراءة  حة والصِّ والصِّ
، صحة وصحاحا و صح الرجؿ مف وجاء في قاموس المعتمد أف الصحة مف صح  2مف كؿ عيب وريب.

تعريؼ  وجاء3: سمـ مف العيب والريب، وصح الخبر: ثبت وطابؽ الواقع.الشيءصح برئ، و  عمتو:
بأنيا الحالة التي يكوف فييا الجسـ سميما مف األمراض،  Petit Larousse de la médecineالصحة في قاموس 

 4واألعضاء تؤدي وظائفيا بطريقة عادية.

" في إحدى مؤلفاتو رالؼ والدو إميرسوفكتب الفيمسوؼ األمريكي"الناحية االصطالحية لكف مف      
تعتبر الصحة ميمة ألف الناس يولوف أىمية لذا 5"الصحة ىي أولى الثروات".أف  1860الشييرة في عاـ 

التعريؼ األكثر كبيرة لمعيش حياة طويمة خالية قدر اإلمكاف مف أي اعتبلؿ بدني أو عقمي، وبالتالي ف
لعالمية تداوال ىو الذي وصفتو المنظمة العالمية لمصحة في المادة األولى مف ميثاقيا، أثناء الندوة الدولية ا

، بنصيا عمى أنيا "حالة مف اكتماؿ السبلمة بدنيا وعقميا واجتماعيا، ال مجرد 22/07/1946بنيويورؾ بتاريخ 
، أف يكوف اليدؼ الرئيسي 1977وقد قررت منظمة الصحة العالمية عاـ 6الخمو مف المرض أو العجز".

المؤتمر الدولي لمرعاية الصحية األولية  "، وىذا ما تـ تبنيو في2000ليا"تحقيؽ الصحة لمجميع بحموؿ العاـ 
 7فالصحة حؽ طبيعي لكؿ إنساف.، 1978عاـ كازاخستاف في  آتا الماالذي انعقد في 

                                                             
1

 .385(، ص.1111)بٌروت: دار المشرق،  28، ط.المنجد فً اللغة واإلعالم 
2

)بٌروت: دار صادر للطباعة  8، ط.84و 7، المجلدٌن لسان العربأبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور اإلفرٌقً المصري،  

 .118(، ص.1111والنشر، 
3

 .221(، ص.1111)بٌروت: دار صادر للطباعة والنشر،  1عربً"، ط.-، "قاموس عربًالمعتمد 
4 André Donnant et Jacques Bourneuf, Petit Larousse de la médecine,  Tome 2 (Librairie Larousse Imprimé en 
R.F.A, mai 1983), p.819. 

5
 3، ع.48قٌلوب، م.-، مصر: مركز األهرام للترجمة والنشر، مطابع األهرام التجارٌةالتموٌل والتنمٌةدٌفٌد بلوم، "شكل الصحة العالمٌة"،  

 .18(، ص.1183)دٌسمبر 
6

الجزائر: ديواف المطبوعات -ورقمة ،دفاتر السٌاسة والقانونرمضان قندلً، "الحق فً الصحة فً القانون الجزابري )دراسة تحلٌلٌة مقاربة("،  
 .188(، ص.1181)جانفً  15ع. ،الجامعية

7
العٌد الخامس والعشرون"، )تم تصفح الموقع  منظمة الصحة العالمٌة، تقرٌر من األمانة، "المؤتمر الدولً للرعاٌة الصحٌة األولٌة، ألما آتا: 

 <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81421/1/aa5627r.pdf >(.                83/11/1184ٌوم:
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 الصحة "حالة رفاىية مادية وعقمية واجتماعية كاممة، وليس عدـ وجودتعتبر بناءا عمى ذلؾ،     
مرض أو اعتبلؿ فحسب وال تقتصر الصحة الجيدة عمى القوة البدنية والعافية، ولكف أيضا التخمص مف 

الطاقة والمياه اآلمنة واليواء النظيؼ.ويتضمف ما  إلىالمرض الممكف تجنبو وبيئة مادية صحية والوصوؿ 
ا جسمانيا وعقميا والحد يستطيع الفرد أف يكوف عميو ويفعمو ضمف أشياء أخرى القدرة عمى أف يظؿ سميم

 1مف اإلجياد المرتبط بالصحة وضماف الوصوؿ إلى الرعاية الطبية".

ىذا التعريؼ يشير إلى أف الصحة ليست فقط ىـ األطباء والمشافي التي تيتـ، بشكؿ خاص، بعمـ 
فالصحة األمراض البشرية وبنتائج االضطرابات الصحية، إنيا أيضا التركيز عمى مفيوـ الراحة الفردية، 

، وماء صحيا، وحدا أدنى مف التعميـ، تتطمب غذاء صحيحا وسكنا وتوفير شروط صحية، ولباسا مناسبا
ويفرض عمى اإلنساف أال يسعى إلى تسميـ نفسو وال أف يبالغ في التدخيف أو تعاطي الكحوؿ، كما يفترض 

غي أف نستبعد منو حياة جنسية صحية، والحصوؿ عمى العبلج الطبي والطب الوقائي الذي ال ينب
 المقاحات والتخطيط العائمي.

يمف اهلل بيا عمى عباده، بؿ  أف الصحة نعمة كبيرة اإلسالـىذا مف جية، ومف جية أخرى، يرى  
فيما رواه البخاري وغيره عف ابف عباس:  عميو وسمـالنبي صمى اهلل  نعمة، حيث يقوؿ يعدىا أعظـ

".والصحة مسؤولية عظيمة أماـ اهلل عز وجؿ، إذ الصحة والفراغالناس:  نعمتاف مغبوف فييما كثير مف"
عف عمره فيـ قدما عبد يوـ القيامة حتى يسأؿ عف أربع:  ال تزوؿ" صمى اهلل وعميو وسمـ الرسوؿقاؿ 

" )رواه فعؿ بو، وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيـ أنفقو، وعف جسمو فيـ أباله ماأفناه، وعف عممو 
ولذلؾ، كاف مف واجب المسمـ أف يحافظ عمى ىذه النعمة، وَيحذَر عمييا صحيح(.الترمذي، وقاؿ حديث 

ال حؿ بو العقاب  ومف يبدؿ نعمة اهلل مف بمقتضى قولو تعالى: "مف التبديؿ والتغيير بإساءة التصرؼ، وا 
 (.211اآلية ")سورة البقرة، بعد ما جاءتو فإف اهلل شديد العقاب

في العيد االجتماعي أيضا الحؽ في الصحة مضموف بشكؿ فعمي نجد أف وفي الحقيقة،    
، والذي اعتمدتو الدوؿ ومف 1966واالقتصادي والثقافي المقترح لمدوؿ مف طرؼ ىيئة األمـ المتحدة سنة 

 1989.2بينيا الجزائر سنة 

                                                             
1

 .82(، ص.1116")برنامج األمم المتحدة للبٌبة، تقرٌر توقعات البٌئة العالمٌة: البٌئة من أجل التنمٌةمٌرجام شوماخر وآخرون، محررٌن، " 
2

 .111رمضان قندلً، المرجع السابق، ص. 
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والذي  1961 أكتوبر 18كما قد تـ تأكيده عمى المستوى األوروبي، مف خبلؿ الميثاؽ األوروبي المؤرخ في 
، وتـ التأكيد عميو مع ضرورة إعطاءه دفعا يتماشى ومقتضى المتغيرات 1972انضمت إليو فرنسا في 
بحقوؽ اإلنساف المنعقدة بروما  عند اعتماده، مف خبلؿ ندوة القرارات المتعمقةاالجتماعية التي حصمت 

 1990.1نوفمبر  05بتاريخ 

ومف ىذا المنظور فة المنظمة العالمية لمصحة، المركزي في فمسحفظ الصّحة ىو اليوـ المفيوـ بالنتيجة، 
فإف اإلشكالية األساسية ليست توفير المستشفيات بقدر ما ىي توفير األسباب التي تمّكف األغمبية مف 
الحفاظ عمى ىذه الصحة التي عَرفيا المثؿ العربي بأنيا ''تاج عمى رأس األصّحاء ال يراه سوى 

 2.المرضى''

عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة عمى أنيا: "ال تقتصر عمى انتفاء  ،ىذا األساسوعمى    
نما ينظر إلييا عمى أنيا حالة 'اكتماؿ المياقة' أو 'اكتماؿ المعافاة' بمعنى سبلمة  المرض أو العجز فقط، وا 

فيوـ ليصبح أبعد الوجود الفيزيقي واالجتماعي والعقمي والروحي".ويتفؽ الجميع عمى ضرورة توسيع ىذا الم
مدى مف حدود مفيوـ المرض الطبي البيولوجي لمتحرؾ بيذا المفيوـ في اتجاه النظرة الكمية التكاممية 

 3التنموية لسبلمة الوجود اإلنساني.

الصحية،  ة جينية، ولمحيط بيئي مجتمعي، ولنظاـ الرعايةيَ نْ بُ ىي: منتج، لِ  الصحة أف وبعبارة أخرى، يعني
 4فتصبح بذلؾ الصحة حالة اكتماؿ السبلمة البدنية واالجتماعية والنفسية والروحية ثمرة لعوامؿ ثبلثة:

ىو 'الجبمة' الجينية أي ما جبؿ عميو اإلنساف مف فطرة أصبح اسميا اآلف الجينات الموروثة  األوؿ:
(كمكونات جينية: معبرة، وغير معبرة، يتوقع خمية²¹ 10×600والمورثة المتواجدة في خبليا الجسـ البشري )

وتحمؿ وحدات الحمض النووي ألؼ جيف داخؿ كؿ خمية،  80إلى  60أف يبمغ عددىا ما يتراوح بيف 
داخؿ كؿ خمية، تشفر عمييا في وحدة  (9 10×3المسماة بالنويتيدات 'النيوكميتيدات' التي يبمغ عددىا 

                                                             
1

 .111مٌرجام شوماخر وآخرون، المرجع السابق، ص. 
2

دمشق:  -)سورٌة 8، ط.حق الصحة من حقوق اإلنسانمنصؾ المرزوقً، "حق الصحة بٌن الواقع والنظرٌة"، فً، فٌولٌت داؼر )مشرفا(،  

 .84(، ص.1113نسان/ األهالً للنشر والتوزٌع، المؤسسة العربٌة للنشر/اللجنة العربٌة لحقوق اإل
3

 .18(، ص.1111مصر: المكتبة األكادٌمٌة، -)القاهرة 8، ط.2121الصحة فً مصر الواقع وسٌنارٌوهات المستقبل حتى عام سمٌر فٌاض،  
4

 .7، 6المرجع نفسه، ص ص. 
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لوراثية ورسائؿ األنشطة الحيوية جميعا داخؿ الخمية، وفي الرسائؿ، في تسمسؿ جيني يحمؿ الخصائص ا
 األعضاء واألنسجة، وىي مصدر النشاط الحيوي والفسيولوجي، ومصدر الصحة والمرض.

مستوحى مف البيئة التي يعيش فييا الكائف الحي واإلنساف، وما يصيب اإلنساف مف تأثرات  وىو الثاني:
لممر، بحكـ التركيب الجيني، فمكؿ كائف حي بيئة صحية، ومحيط وتأثيرات مستوحاة مف البيئة ومييئة 

توافر لو اليواء النقي، والماء الصحي الحيوي، والطعاـ السميـ الوافر، حولو ييبو الصحة والعمر، إذا ت
بالعمؿ أو بالشارع، أو بالمنزؿ، حيث يمارس نمطا  -أرقى الكائنات-سواء أكاف الكائف الحي أو اإلنساف

 تنفسا ومشربا ومأكبل وعادات صحية، وممارسات رشيدة خصما مف المخزوف الصحي. يماحياتيا سم

وىو مف صنع اإلنساف فقط، وليس متوافر ألي كائف حي غيره، وىو ما يخمقو اإلنساف  الثالث:
والمجتمعات المتحضرة مف نظاـ صحي، تقدـ بو الخدمات الصحية إلى المواطنيف ورفاقو في اإلنسانية، 

الخدمة الصحية حتى بمغ درجة مف النضج أو صمتو لدرجة جعمت الخدمة الصحية  ور نظاـ تقديـولقد تط
ذات طابع انتاجي، أو صناعة طبية، فأصبحت خدمة وصناعة، وذلؾ باعتبار أف محتواىا الخدمي 

في نطاؽ التطور السكاني واالقتصادي  واالنتاجي يعتمد عمى استمرارية التطور التقني والمؤسسي،
السوؽ  واالجتماعي والحضاري، ليقدـ مخرجات ذات جودة مرتفعة وسعرا مرشدا ليس لمقادريف في نطاؽ

، بؿ وبتركيز أكثر عمى الفئات الحساسة، األكثر فقط، ولكف أيضا لمكافة بغض  النظر عف القدرة المادية
  في أحياف غير قميمة إلى مستوى الخدمة المجانية. تعرضا لمخاطر المرض والحوادث، وبما يصؿ

والصحة، كحالة لمسبلمة بأبعادىا الجسدية واالجتماعية والنفسية والروحية، تتجمى في التجنب والمعالجة 
 1والتعزيز والتأىيؿ، لمنع أو تقميؿ العجز والمرض واإلعاقة، والعمؿ عمى:

  ر وأداءات الرعاية الصحية دعوة جميع أفراد المجتمع لممشاركة في وضع تصو 

 وتحقيؽ السموؾ الصحي لتجنب عوامؿ الخطر المييئة لممرض 

 المقروءة مف نمط المعيشة اليومي بما يحقؽ  وتحقيؽ السموؾ البيئي السميـ )السموكات والتوجييات
 سموكا صحيا مفيدا لمفرد والبيئة(

 وبما يحقؽ سموكا اجتماعيا وترابطا بيف األفراد 

                                                             
1

 .81سمٌر فٌاض، المرجع السابق، ص. 
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  تبادليا بيف أفراد المجتمعوكذلؾ سموؾ 

 .والسموكاف األخيراف يييئاف الختيار السياسات الصحية المبلئمة

 اطعات االيتمولوجية لمصطمح الصحةالفرع الثاني: التق

 النظاـ الصحي -أوال

"، نظاـ صحي منتظـإف االلتزاـ بالعوامؿ الثبلثة المذكورة أعبله يحقؽ قدرة معاصرة عمى توليد "   
النموذج التشغيمي الدقيؽ والمرف، الممتـز بالمواصفات الفنية والتقنية والمينية، التي تشبع احتياجات ليكوف 

والرشيد، لمعمميات المنتجة  المنتفع بالخدمة، وتحقؽ لمسة الدؼء اإلنساني، والتشغيؿ الكؼء
 2ىي: ولمنظاـ الصحي أىداؼ ثمانية1ة.لمصح

 الوفاة المبكرة.إطالة متوسط العمر المتوقع، ومنع  (1

االقبلؿ مف االبتعاد عف القيـ واألنماط الفسيولوجية واألدائية المسماة بعوامؿ الخطر المييئة  (2
 لممرض.

 التعامؿ الكؼء واالقبلؿ مف حدوث المرض. (3

 التعامؿ الكؼء واالقبلؿ مف العجز. (4

 الحث عمى السبلمة الصحية. (5

 الحث عمى التوافؽ مع البيئة، والحفاظ عمى سبلمتيا. (6

تقوية أساليب وطرؽ معارؼ متعمقة باألمراض ومقاومتيا، وكيفية المحافظة عمى االحتياطي  (7
 الصحي لكؿ فرد.

 زيادة دور مستيمكي الخدمة الصحية والمواطنيف لممشاركة في الصحة ونظميا وأنشطتيا. (8

                                                             
1

 .17سمٌر فٌاض، المرجع السابق، ص. 
2

 .88المرجع نفسه، ص. 
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ؿ وقوع بالمحؿ األوؿ إلى الوقاية قب، في نقاطو الثمانية، يستند جوىر النظاـ الصحيونبلحظ أف 
، ويقوؿ بعض الباحثيف: إف ىدؼ الصحة أصبح معالجة األصحاء توقيا لممرض، بديبل مفضبل المرض

 1عف معالجة المرضى كمما أمكف ذلؾ.

 الرعاية الصحية -ثانيا

فيي أحد مناظير الصحة الميتمة بالتدخبلت الصحية التي يؤمؿ تحسينيا لصحة اإلنساف، أما الرعاية  
تقتصر عمى التدخبلت الطبية البيولوجية )وليست التدخبلت الصحية( التي يؤمؿ أف تحسف الطبية: فإنيا 

صحة اإلنساف.والنظرة التقميدية لمصحة تغمب  المدخؿ األخير )التدخبلت الطبية البيولوجية( والتي غالبا 
 2ما تكوف ذات طابع عبلجي، بما يقمص المجاؿ الصحي المتسع إلى نطاؽ ضيؽ.

 3اجب التركيز عمى محددات أخرى لمتعامؿ معيا بيدؼ:ولعمو مف الو 

 تعزيز وترقية الصحة  (1

 ومنع اعتبلؿ الصحة (2

 وعبلجيا عند االعتبلؿ أو المرض (3

 4وتمؾ المحددات التي يجب التعامؿ معيا ىي:

 المحددات السياسية (1

 المحددات االجتماعية (2

 المحددات االقتصادية (3

 المحددات البيئية (4

 المحددات الحضارية (5

 

                                                             
1

 .81سمٌر فٌاض، المرجع السابق، ص. 
2

 . 18المرجع نفسه، ص. 
3

 المكان نفسه. 
4

 . 81، 18المرجع نفسه، ص ص. 



الخطببية يئية والصحية: نحى بروز الممبرسة البالفصل الثبني: قضبيب السيبسة العبمة 

 األمنية عليهب في ظل الحىكمة العبلمية

 

 100 

 ثالثا: الخدمة الصحية

مف عممية تحديد األىداؼ وتوفير وتوجيو  طراؼ بدءً شاممة متعددة األ تعتبر الخدمة الصحية نتاج عممية
 1الموارد إلى غاية تحقيؽ ىذه األىداؼ وتقويميا مف أجؿ تصحيح أو تطوير الوضعية.

 2وتتميز الخدمة الصحية بعدة خصائص أىميا:

 لمخدمة الصحيةقمة التنميط والتوحيد  -

 عؿ الخدمات الصحيةالتنبؤ بالطمب  -

 الخدمة الصحية منتوج غير ممموس -

 الخدمات الصحية غير قابمة لمتأجيؿ أي تتميز بالسرعة -

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

، مجلة الباحثدبون عبد القادر، "دور التحسٌن المستمر فً تفعٌل جودة الخدمات الصحٌة)حالة المؤسسة االستشفابٌة محمد بوضٌاؾ بورقلة("،  

 .185(، ص.1181) 88جزابر: مطبعة جامعة قاصدي مرباح، ع.ال-ورقلة
2

 .186، 185المرجع نفسه، ص ص. 
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كجانب  العالمية ا بالسياسة العامةموربطي "البيئة والصحة"العالقة بيف نحو تبياف : المطمب الثالث
              العالميةأدائي لمحوكمة 

 "البيئة والصحة"، والسياسة بيف عالقةالالفرع األوؿ: 

عمى الجوانب الخاصة بصحة اإلنساف شاممة نوعية الحياة وذلؾ عف  الصحيةالبيئة تشمؿ  
العوامؿ الطبيعية والكيميائية والحيوية والنفسية في البيئة، وتدؿ أيضا عمى النظرية والممارسة لتقدير طريؽ 

وتصحيح ومنع وتحكـ العوامؿ البيئية التي يمكف أف تؤثر سمبا أو إيجابا عمى صحة األجياؿ الحالية 
إلنساف، التي يمكف أف يشمؿ جوانب متعددة مف صحة االصحة البيئية والمستقبمية.وباألحرى، مفيوـ 

تتأثر بالعوامؿ البيئية المختمفة، ونعني بيا األمراض والعمؿ التي يمكف أف تصيب اإلنساف نتيجة اختبلؿ 
 الظروؼ البيئية المحيطة بو.

حتى يتسنى  االيكوبوليتيكس والبيو بولتيؾسنركز عمى مفيوميف أساسييف ىما عمى إثر ذلؾ،  
 االيكوبوليتيكسما بالسياسة العامة واسقاطيما فيما بعد عمى المستوى العالمي؛ إذ يتعمؽ لنا بذلؾ ربطي

العريضة التي بالعمـ الناتج عف التزاوج ما بيف عمـ السياسة وعمـ البيئة، ويعرؼ بأنو "حزمة مف الخطوط 
د مياـ المؤسسات تعكس القواعد واالجراءات التي تحدد أسموب تنفيذ االستراتيجيات البيئية؛ مع تحدي

والجيات والوحدات المختمفة المشاركة والمسؤولة عف نتائج ىذه االستراتيجية وذلؾ تحت مظمة األوامر 
التشريعية الممزمة لكؿ مف ىذه الجيات وىي في النياية توضح أسموب تقويـ النتائج وفقا لؤلىداؼ التي تـ 

 1.تحديدىا مسبقا مع توضيح آلليات التصحيح والتنمية"

السياسات البيئية ال تنحصر في أف تمؾ و ، خاصة االيكوبوليتيكس يمثؿ جزءا مف السياسة العامةإف 
نما تتعدى ذلؾ لممطالبة بتجنب المشاكؿ البيئية وتقميؿ األخطار الناجمة عنيا قدر  معالجة أضرار البيئة وا 

المستويات وتضطمع بيا كما تسعى بدورىا إلى رسـ معالـ واضحة ألىداؼ تطبؽ عمى مختمؼ اإلمكاف؛ 
 2جيات رسمية وتنطمؽ مف التخطيط إلى التنفيذ وصوال إلى التقييـ والتقويـ".

                                                             
1

 .84(، ص.1184مصر: المكتب العربً للمعارؾ،  -)القاهرة المحدد المائً كآلٌة للصراع فً المشرق العربًإٌمان عبد المنعم زهران،  
2
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عني استيبلء السمطة عمى جسـ الفرد برمتو، حيث يعتبر األفراد كنوع مف فيالبيو بوليتيؾ أما    
ؿ ىذه األخيرة في الدولة وتتدخالكياف البيولوجي بأجسادىـ وحياتيـ، ويرتبطوف بذلؾ ارتباطا وثيقا بعمميات 

ييتـ باألفراد مف بمعنى أف البيوبوليتيؾ عمـ 1كافة ظواىر حياتيـ مثؿ الصحة والموت والوالدة وىمـ جرا.
والخطيرة وتمقيحيـ وتحرص عمى تغذيتيـ وتصوف أجسادىـ  جية صحتيـ ووقايتيـ مف األمراض المعدية

 .وتنظـ رغباتيـ وتعقمف طرؽ تصرفيـ في أجسادىـ

التي تمارس عمى السكاف  فمشروعية السمطة السياسية أصبحت مؤسسة عمى جودة سياستيا الحيوية
 عبر آليات عممية بيولوجية وذلؾ عبر قطبي السياسة الحيوية وىما:

  ة:التشريحيالسياسات anatomico-politics 

باالنضباط، أي ينظر "السياسة التشريحية لمجسـ البشري" حسب "فوكو" مرتبطة ارتباطا وثيقا 
لمجسـ كآلة يتـ ضبطيا، وترويضيا، مع انتزاع فائدتو وطواعيتو ودمجو في أنظمة مراقبة، 

دارة قواه عمى نحو توزيعي  2.وبالتالي، البد مف استثمار الجسـ الحي وتثمينو وا 

  الحيويةالسياسات: 

حي يرتكف لركائز تركز عمى الجسد مزود بعمميات حيوية، ىذه العممية تجعؿ الفرد كائف 
بيولوجية، كالصحة واالنجاب والحياة، انتاج الجنس كقوة، انتاج الجنس كسكاف، أو ككياف 

ومحور لمسمطة االنضباطية أي ىذه التحركات 3جماعي...كميا تشكؿ موضوع الرىاف السياسي
تشكؿ خطوات مختمفة متدرجة مف االنضباط إلى الخضوع، وىي عممية يمكف أف تتخذ فييا 

ياسة الحيوية لتشكؿ مرحمة وسيطة ضرورية إلعادة توجيو التحقيؽ، وىذا مرتبط بشكؿ وثيؽ الس
 4جدا بمفيوـ القوة التي تميؿ إلى منع أو عمى األقؿ التقميؿ مف عمميات تشكيؿ الذات.

                                                             
1 Catherine Mills, "Biopolitical Life", in, Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein, Foucault, Biopolitics, and 
Governmentality (Stockholm: Södertörn Philosophical Studies, 2013), p.73. 
2 Sven-Olov Wallenstein," Introduction: Foucault, Biopolitics, and Governmentality", in, Jakob Nilsson & Sven-
Olov Wallenstein, op cit, p.11. 
3 Ibid., p.12. 
4 Ibib., pp.16, 17. 



الخطببية يئية والصحية: نحى بروز الممبرسة البالفصل الثبني: قضبيب السيبسة العبمة 

 األمنية عليهب في ظل الحىكمة العبلمية

 

 103 

ددا بالنتيجة، االيكوبوليتيكس والبيوبوليتيؾ منظوراف حديثاف في عممية اتخاذ القرار يفرضاف عمى الدولة ع
مف االلتزامات التي تكمف في الشروط الضرورية لحماية البيئة وحفظ الصحة وتجنب المشاكؿ سواء أكانت 

  ويدعـ األىداؼ السياسية المختمفة. ـبيئية أو صحية، بما يخد

يمكف أف نطرح السؤاؿ التالي: كيؼ نحقؽ صحة البيئة؟ الجواب ىو أف  وعمى أساس ذلؾ،     
ونظافتيا يمثؿ أحد العوامؿ الرئيسية لممحافظة عمى صحة المجتمع بشكؿ عاـ، وصحة  صحة البيئة

ى الكثير مف االىتماـ، ألف النظافة طَ عْ المجتمع تبدأ بصحة األسرة والبيت مكاف عيش األسرة يجب أف يُ 
ة صحألف ذلؾ، سينعكس عمى 1جزء رئيسي مف الوقاية، والوقاية خير مف العبلج وأجدى وأقؿ تكمفة.

، إف لـ تكف أىـ مكوف مف مكونات البرنامج الصحي لممجتمع وفي فالبيئة تعتبر جزءا أساسيا وىاما؛ الفرد
الواقع يعتبر برنامج صحة البيئة أىـ عامؿ في خفض نسبة انتشار أمراض ومشاكؿ صحية كثيرة، وصحة 

تيدؼ بشكؿ عاـ إلى مكافحة المرض ومنع انتقاؿ العدوى وذلؾ بعدة طرؽ أىميا: التطيير، حماية  البيئة
 2تطيير اليواء والتيوية، صحة البيئة. وتنقية مصادر المياه، صحة األغذية،

محور التقرير الصادر عف منظمة الصحة العالمية والعبلقة بيف البيئة والحالة الصحية كانت  
"، والذي يعتبر مف أكثر الدراسات النمطية الوقاية مف األمراض مف خالؿ بيئة صحيةبعنواف " 2006جواف 

شمولية، في تحديد سبؿ الوقاية مف المخاطر البيئية، وركز ىذا التقرير عمى العبلقة السببية المباشرة بيف 
ىو ما يعتبر اختراقا ميما البيئة واألمراض، ومف خبلؿ سبر جوانب تأثير البيئة عمى األمراض المختمفة، و 

فمثبل، تشير اإلحصائيات المتضمنة في التقرير، إلى أف أكثر 3في فيـ أشكاؿ التفاعؿ بيف البيئة والمرض.
مف ثبلثة عشر مميوف وفاة سنويا، تحدث نتيجة أسباب بيئية كاف مف الممكف تجنبيا.بينما ينتج قرابة ثمث 
األمراض والوفيات التي تحدث في مناطؽ العالـ األكثر فقرا، مف جراء أسباب بيئية.ىذا وجدير بالذكر أف 

بيف تأثير الظروؼ البيئية والحالة الصحية كاف دائما محؿ اىتماـ العامميف في مجاؿ الصحة العبلقة 
العامة الدولية، وتـ تضمينو في العديد مف المبادرات العالمية، مثؿ إعبلف القرف الصادر عف األمـ 

                                                             
1

 .855(، ص.1184عمان: دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة،  -)األردن 4، ط.الثقافة الصحٌةأحمد محمد بدح وآخرون،  
2

 .854، 853المرجع نفسه، ص ص. 
3

 (.88/11/1184أكمل عبد الحكٌم، "الظروؾ البٌبٌة وأثرها على الحالة الصحٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

http://www.siironline.org/alabwab/taqharerehsat(25)/165.htm> > 

http://www.siironline.org/alabwab/taqharer
http://www.siironline.org/alabwab/taqharer
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ات الوزارية اإلقميمية (، مع إدراجو في العديد مف االجتماعUnited Nations Millennium Declarationالمتحدة )
 1الخاصة بالصحة والبيئة.

     العالمية كجانب أدائي لمحوكمة العالمية بالسياسة العامةالصحة والبيئة  ربطالفرع الثاني: 

إلى أولويات تحددىا حاجة اإلنساف في  افتستندالبيئة والصحة ، بناًء عمى ما تـ طرحو أعبله            
االجتماعية والبيئية بجمع كؿ العوامؿ النفسية و فا األوؿ والرئيس ىو سعادة اإلنساف، م، ىدفيالمجتمع

يعالج التناوؿ الكمي لمعموـ والفمسفة والتاريخ مف جية  ىذا التركيبككؿ"، كما وأف  اإلنساف"لمصحة يساوي
والصحة/أو ؤكد عمى إدراؾ أىمية العبلقات البيئية ي ،مف جية أخرى، و والسياسة واالقتصاد...الخ

 العبلقات الصحية والبيئة داخؿ أي نظاـ واندماج عناصرىا المختمفة داخؿ الكياف الكمي.

التي تيـ الرأي العاـ مثؿ البيئة  بالقضايا الكمية والعامةيعني أف نيتـ الكياف الكمي، عمى ذكر و   
منيا عمى حدا أف تبدأ كف لكؿ واحدة موالصحة عمى أساس أنيما قضيتيف مرتبطتيف ببعضيما البعض، وي

ثـ تتطور واحدة، أو مجموعة مف المواطنيف  عمى نطاؽ محدود، وتحظى باىتماـ فئة اجتماعية أو سياسية
ىذا إلى أف تؤثر عمى األخرى، كما وتصبح قضية عامة بسبب فئات واسعة مف المواطنيف مع تمؾ الفئات.

جماعات وقادة شاركة األحزاب السياسية مف ناحية، ومف ناحية أخرى، تحظى ىكذا قضايا باىتماـ وم
وسرعاف ما تتسع دائرة االىتماـ لتشمؿ المعنييف برسـ وتنفيذ المصمحة والضاغطة، ووسائؿ اإلعبلـ 

خضاعيا لمنقاش والتوصؿ إلى حموؿ مناسبة ليا. السياسات العامة  فيقوموف بتحميميا وا 

 -البيئة والصحة-السياسات العامة بما يخص ىاتيف القضيتيف رسـمكف ربط استطرادا، ي 
الذي يعمؿ عمى إدراؾ مشاكؿ المواطنيف البيئية والصحية عمى المستوى ( Macro level)بالمستوى الكمي

العالمي، واالستجابة ليا بالكيفية التي تحقؽ أعمى درجات الرضا وتقديـ أفضؿ الخدمات الممكنة ليـ، مع 
األسبقيات أو تقديـ األىـ عمى الميـ عند التعامؿ مع حؿ ىذه المشاكؿ، ألف الحجة عتبار األخذ بنظر اال

صحة فيذ السياسات العامة البد مف توافر المعمومات لضماف نالمعروفة التي سيتخذىا صانع القرار في ت
لجميور أو أو احتمالية حدوث نتيجة تطبيؽ سياسة ما إلقناع ا عمى مدى فاعمية االستدالؿو االدعاء

 الرأي العاـ.

                                                             
1

 أكمل عبد الحكٌم، المرجع السابق. 
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كما نعمـ، عبارة عف مجموعة متداخمة مف و  حسب ىذا الطرح السياسة العامة العالميةو              
العاـ والخاص، والتعاوف بيف الدولة المركزية الرسمية والمنظمات  يات مفككة لممداوالت بيف القطاعيفعمم

تأميف الحاجيات و الدولية والفواعؿ غير الحكومية حوؿ وضع قواعد مشتركة وأجندات سياسية لضماف 
العمميات الطبيعية لصنع وال يمكف فصميا عف 1.الوطنية العامة العالمية أو تخفيؼ المشاكؿ العابرة لمحدود

السياسات، وليس مف الضروري أف تكوف مرتبطة بيياكؿ ذات سيادة في اتخاذ القرارات، أي ال يعني 
عمى فواعؿ الحوكمة بشقييا أف تختار السياسات  لذلؾ2،الطبلؽ بيف عمميات السياسات العالمية والوطنية

أكثر مما تكمفو مف أعباء بأكبر  بالبيئة والصحةخاصة ما يتعمؽ  مكاسب لممجتمع العالميالتي تنتج 
، ويفرض أف تكوف ىذه السياسات محصمة سمسمة متتالية مف قرارات االختيار في ظؿ معرفة قدر ممكف

 كاممة ومجموعة معروفة تضـ كؿ االختيارات البديمة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dian Stone and Stella Ladi, "Introduction: Global Public Policy and Transnational Administration", (Retrieved 
on: 05/10/2015). 

<http://www.icpublic policy.org/conference/file/reponse/1433764045.pdf> 
2 Dian Stone, Global Public Policy, Transnational Policy Communities, and Their Networks (The University of 
WARWICK, 2008), p.03. 
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 العامةاألمف كممارسة خطابية ودوره في مراجعة عممية رسـ السياسات : انيبحث الثالم
  "ةوالصحة البيئلػ"العالمية 1األمنية

ليس بالغريب عنا أف تحتؿ التحديات والتيديدات األمنية بؤرة اىتماـ الخطاب السياسي عمى 
أف ينتقؿ ذلؾ إلى المستوى المستوى الرسمي بالنسبة لمسياسة العامة لمسياسة الوطنية، لكف األغرب 

الدوؿ -، كما يعبر عف ذلؾ مضموف الخطاب السياسي رسمياالعالمي بالنسبة لمسياسة العامة العالمية
لمسياسة العامة العالمية باعتبارىا الجانب األدائي لمحوكمة العالمية"الكياف المرجعي"، وغير -كفاعؿ رسمي

األمنية السيما البيئية والصحية منيا  التيديداتألف الفواعؿ غير الرسمية/غير الدوالتية، وشعبيا؛ -الرسمي
والدولية والعالمية،  واإلقميميةموضوعا يقتصر عمى األوساط األكاديمية والمراكز البحثية الوطنية  لـ تعد

ر مسبوؽ، إلى وجودية عمى نحو غي بؿ اتسعت دائرة االىتماـ الرسمي بيذه القضايا األمنية كتيديدات
 اىتماـ الشعوب بذلؾ.

ُيَماَرُس الخطاب عنو بواقعية أي بمجرد ذكر قضية ما  ، أي أنو في السنوات األخيرة أصبح األمف
جراءات والخروج بقرارات سياسية اإلبأنيا تشكؿ تيديدا أمنيا مباشرة تحاوؿ كؿ فواعؿ الحوكمة اتخاذ 

بشأنيا ويؤيد ذلؾ الجميور عمى األقؿ بأكبر قدر ممكف مف االستجابة ترضي تمؾ الفواعؿ، ما يبيف أف 
 لعاـ السيما عمى المستوى العالمي.ىناؾ مشاركة الفضاء ا

ف األمف " ألنظرية األمننةويمكف رؤية ذلؾ ببساطة مف خبلؿ الدور الذي أداه فعؿ الخطاب لػ"
خمؽ الضبط التشاركي العالمية عف طريؽ األمنية مراجعة رسـ السياسة العامة كممارسة خطابية ساىـ في 

لضبط قضايا البيئة والصحة العالمية ووضع حدود بيف الفواعؿ الرسمية وغير الرسمية والجميور 
 لمخاطرىا عمى األقؿ مف الناحية النظرية.

 

 

 
                                                             

1
 المجلة الجزائرٌةاالتحاد األوروبً فً أمننة قضٌتً التؽٌر المناخً والهجرة ؼٌر الشرعٌة"،  عادل زقاغ، سمٌرة سلٌمان، "دور مؤسسات 

 .65ص. (،1188ٌلٌة )جو8، ع.8، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة لألمن والتنمٌة
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البيئة بػ:  المطمب األوؿعنونة  تلذلؾ سيحوي ىذا المبحث عمى ثبلثة مطالب أساسية، بحيث تم
التضميف التنويعي لػ "القطاعات/ -عالميا المحوكـضمف إطار التحميؿ التوسعي لؤلمف والصحة 

: العبلقة التي تبنى في الخطاب مف التسييس إلى األمننةبعنواف:  المطمب الثاني، ثـ "المستويات/ الفواعؿ
 المطمب الثالث، وأخيرا بيف قطاعات السياسة العامة"البيئة والصحة" والموضوع المرجعي"الحوكمة العالمية"

ة المرتبطة بالفواعؿ األمنية لمحوكمة األفعاؿ الخطابي -مف الخطاب إلى الممارسةوالذي تمت عنونتو بػ: 
 .العالمية بشأف القضايا البيئية والصحية كتيديدات أمنية وجودية
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التضميف التنويعي -عالميا المحوكـضمف إطار التحميؿ التوسعي لألمف  "البيئة والصحة"المطمب األوؿ: 
 "لػ "القطاعات/ المستويات/ الفواعؿ

لـ الحوكمة العالمية ارتقى مفيوـ األمف الشامؿ، الذي يمكف تفسيره في أحسف الحاالت، افي ع   
بوصفو)أمنا جماعيا ومتعدد األبعاد لؤلمبلؾ المشتركة بيف مكونات البشرية(، وقد نشأ ىذا المفيوـ مف 

بإعادة صياغة التي أوصت  برانتالد ورامفاؿولجنة  برانت،التقارير المتتابعة التي قدمتيا كؿ مف لجنة 
مفيوـ األمف عمى أساس التعددية، لتتمكف الدوؿ، والمنظمات البيحكومية، وغير الحكومية، مف مواجية 

)العسكري، والسياسي،  ىذا المفيوـ أشكاؿ أمف الدوؿ ويتضمف1األخطار الجديدة بشكؿ جماعي.
والغذائي، والصحي، والتكنولوجي، والمجتمعي، واالقتصادي( كميا، إضافة إلى األمف البشري)البيئي، 

تضامنيا وتعاونيا، لكف يبقى تفعيمو شديد التعقيد، إذ ثمة احتماؿ قوي  والعممي(، في مسعى يجب أف يكوف
لمدولة أو لمجموعة مف الدوؿ، الذي يمكف أف يفيـ  الشامؿ لمممثؿ الفردي، أف تختزؿ رؤيتو باألمف

            2بوصفو أمنا ينطوي عمى عدة مخاطر.

يندرج  وفي ،تناوؿ القضايا البيئية والصحية في إطار قالب أمني يتعدى عبلقة الفرد بالبيئة لكف     
بفضؿ بعد الحرب الباردة اتسع حقؿ الدراسات األمنية وأف سيما ال3ضمف رؤية شاممة لؤلمف الجماعي،

ا م ،سياسي، اقتصادي، مجتمعي وبيئي ومقاربتو التوسعية؛ إذ ميز بيف خمسة قطاعات: عسكري، "بوزاف"
يتعمؽ بأمف الدوؿ والمساوي لمقوة  لألمف العسكريبالنسبة في إدخاؿ تيديدات أمنية جديدة،  ساىـ

أف  ،بمعنى آخرالعسكرية ومرادؼ لمحرب ألف القوة العسكرية ىنا ىي مصدر التيديد الرئيسي لمدولة.
األمف العسكري يرتبط بالقوة العسكرية لمدولة وقدرتيا عمى مجابية األخطار والتيديدات العسكرية المواجية 
إلييا مف الخارج، فنجد أف ىناؾ مف يعرؼ األمف عمى أنو الضرورة اإلستراتيجية لمدفاع عف الدولة، 

ولة، وأخيرا ىناؾ مف يركز عمى والبعض األخر يعرفو باإلجراءات التي يجب أف تتخذ لحماية كياف الد

                                                             
1

(، 1183دمشق: دار نٌنوى للدراسات والنشر والتوزٌع،  -، الجزء األول )سورٌةدراسة فً العالقات الدولٌة: النظرٌات السٌاسٌةقاسم المقداد،  

 .71ص.
2

 .72، 71المرجع نفسه، ص ص. 
3

 .857(، ص.1116القومً للترجمة، )القاهرة: المركز  8، ط.استراتٌجٌات وأدوار-دول وعولمةجابر عصفور، مشرفا،  
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وتتمخص السمات األساسية ليذا 1القدرات البلـز توافرىا مف أجؿ مواجية المخاطر التي تيدد األمف.
 2االتجاه فيما يمي:

أنو يربط بيف القدرة العسكرية لمدولة كما يربط مفيوـ االحتفاظ بالقوة التي تستخدـ الردع مف حيث  - أ
 عدـ القياـ بعمؿ عسكري.إجبار الدولة المعادية عمى 

إف التيديدات التي تواجو الدولة ذات طابع عسكري أساسا ومصدرىا خارجي وبالتالي، يجب   - ب
 مواجيتيا بتعظيـ القوة العسكرية.

 إف مسؤولية تحقيؽ األمف القومي تقع عمى عاتؽ الجيوش وأجيزة المخابرات التابعة لمدولة.  - ت

ويعني االستقرار التنظيمي لمدوؿ، نظـ الحكومات واأليديولوجيات التي تستمد  األمف السياسيأما "    
بتماسؾ الجبية الداخمية  الداخميالشؽ وىويتعمؽ بشقيف داخمي وخارجي؛ حيث يتعمؽ 3منيا شرعيتيا،

وبالسبلـ االجتماعي، تراجع القبمية والطائفية بما يحقؽ دعـ الوحدة الوطنية.أما الشؽ الخارجي فيتصؿ 
بتقدير أطماع الدوؿ العظمى والكبرى والقوى اإلقميمية في أراضي الدولة ومواردىا ومدى تطابؽ أو 

 4تعارض مصالحيا مع الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

النفاذ أو الوصوؿ إلى الموارد المالية واألسواؽ الضرورية لمحفاظ بشكؿ  األمف االقتصاديفي حيف يخص 
ومسائؿ االقتصاد والدفاع واألمف كؿ ال يتجزأ ولذلؾ فإف 5بولة مف الرفاه وقوة الدولة،ت مقدائـ عمى مستويا

األمف ىو اإلستراتيجية العميا الوطنية التي تعني بتنمية واستخداـ كافة موارد الدولة لتحقيؽ أىدافيا 
والرفاىية، يتضمف ثبلثة عناصر نجد أف تناوؿ مفيوـ األمف بمعنى التنمية واالكتفاء الذاتي لذا السياسية، 

 6ىي:

 .إف التنمية واألمف وجياف لعممة واحدة - أ

                                                             
1

مصر: المكتب العربً  -)القاهرة 2102-0441تغٌٌر مفهوم األمن القومً الكوٌتً ودالالته فً الفترة سرور جرمان سرور المطٌري،  

 .17(، ص.1184للمعارؾ، 
2

 .18، 17المرجع نفسه، ص ص. 
3

 .85عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص. 
4

 .17سرور جرمان سرور المطٌري، المرجع السابق، ص. 
5

 . 85عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص. 
6

 .18سرور جرمان سرور المطٌري، المرجع السابق، ص. 
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تأميف الموارد االقتصادية الحيوية التي تحقؽ مستوى مناسب مف االكتفاء الذاتي يمكف الدولة مف   - ب
 .تجنب إمكانية الضغط عمييا مف الخارج

حيث أف العائد الذي يعود إف الموارد االقتصادية التي تخصص لتحقيؽ األمف ال تعد خسارة   - ت
 .مجزىعمى الدولة نتيجة لتحقيؽ أمنيا ىو عائد 

يخص قدرة المجتمعات عمى إعادة إنتاج أنماط خصوصياتيا في المغة، الثقافة، اليوية األمف المجتمعي و
التي الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورىا، وكذا التيديدات واالنكشافات 

فيذا األمف بعبارة أخرى، يرمي إلى توفير لممواطنيف بالقدر 1تؤثر في أنماط ىوية المجتمعات وثقافاتيا،
الذي يتعمؽ بالمحافظة عمى المحيط  األمف البيئيوأخيرا 2الذي يزيد مف تنمية الشعور باإلنتماء والوالء.

تتوقؼ عميو كؿ األنشطة الحيوي)الكائنات الحية ومحيطيا( المحمي والكوني كحامؿ أساسي 
 4وتحقيؽ األمف البيئي ال يمكف أف يتـ بشكؿ سميـ إال مف خبلؿ:3اإلنسانية".

تنظيـ جميع مجاالت التعامؿ الدولي، وسيادة عبلقات حسف جوار حقيقية بيف الدوؿ، واستبعاد  (1
 الحموؿ العسكرية والقير والسيطرة واالحتواء والتسمط والتمييز وغيرىا.

بيئي حقيقي بيف مختمؼ الدوؿ واالىتماـ باإلنساف كقيمة مطمقة، وتوفير الظروؼ إقامة تعاوف  (2
الكفيمة التي تضمف لو إمكانية ممارسة أىـ حؽ مف حقوقو وىوحقو في الحياة الطبيعية بعيدا عف 

 القير والفقر والمرض والجوع، وكؿ ما يعيقو عف ممارسة إنسانية.

المشاكؿ البيئية تمكف مف تنظيـ اقتساـ واستغبلؿ المياه  صيانة أنظمة قانونية محددة وممزمة لحؿ (3
والموارد الطبيعية األخرى وتوفير الحماية ليا مف التموث والتدىور وعدـ االخبلؿ بالبيئة وصيانة 

 معوقاتيا والحفاظ عمى أمنيا.

نظومة متكاممة وال غرابة في ذلؾ كوف العبلقة وثيقة ومتبادلة بيف جميع ىذه المسائؿ، وألف األمف يشكؿ م
تشمؿ جميع العبلقات الدولية دوف االستثناء، وانتقاص أي عنصر مف عناصر األمف يعني أف منظومة 
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األمف ليست وحيدة أو مستقرة.فاألمف ال يمكف أف يكوف إال شامبل ومتبادال، فمثبل تيديد األمف السياسي 
 1بيئية.أو العسكري يعني احتماؿ حدوث الحروب والحروب تعني الكوارث ال

، وال يمكف حصر األمف في الجانب قطاعات األمفيناؾ ترابط عضوي بيف فعبلوة عمى ذلؾ،  
العسكري كيدؼ أساسي وأولي لمسياسة العامة عمى األىداؼ األخرى البيئية والصحية، إذ يمكف في ىذه 

عف األمف البيئي  "باري بوزاف"الحالة أخذ األمف البيئي والصحي ضمف القطاع الخامس الذي طرحو 
 طالما فيو ىدؼ حماية بقاء اإلنساف وسبلمتو بدنيا وعقميا واجتماعيا ضمف محيط حيوي سميـ أيضا.

ة بعبلقة ترابطية عضوية حيث ويعتبر "ماكنمار" أبرز مف نظر لمفيوـ 'األمف' وربطو مع التنمي 
في ظؿ حماية  ماعية والسياسيةاالقتصادية واالجت"إف األمف يعني التطور والتنمية سواء منيا قاؿ: 

مضمونة"، وقاؿ: "إف األمف الحقيقي لمدولة ينبع مف معرفتيا العميقة لممصادر التي تيدد مختمؼ قدراتيا 
ومواجيتيا إلعطاء الفرصة لتنمية تمؾ القدرات تنمية حقيقية في كافة المجاالت سواء في الحاضر أو 

 2المستقبؿ".

عمى الشكؿ التالي الذي يوضحيا ىذا مف جية القطاعات أما مف جية مستويات األمف فيي تظير في 
 شكؿ كوكبة.
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Security Constellatioف األمكوكبة مستويات/ أو  :(06)الشكؿ 

  المصدر:

Telmo João Gabriel Viera, "Euro-Mediterranean Securitization and EU Foreign and Defence 

Policy: Challenges for Mediterranean Regional Security" (Thesis for the Degree of Doctor of 

philosophy in Arab and Islamic studies, The university Exeter, March 2009), p.241. 

أكثر اتساعا داخؿ تعبر عف أبعاد أمنية التي " باري بوزاف"رؤية يظير ىذا الشكؿ وفؽ و      
األمف ذو بحيث يتضح أف 1."نبذ السياسات األمنية المفرطة في التمحور حوؿ الذات"النظاـ العالمي، و

التي  ارتباطية، تربط بيف التفاعبلت تتضح عمى شكؿ كواكب تخضع في األساس لعبلقات مستويات
أف تكوف ضمف كياف ونسؽ واحد  الوطني، اإلقميمي، الدولي، العالمي، يمكف تحدث في المستوى

ممارسة الفواعؿ الرسمية وغير الرسمية  إفرازات"الحوكمة العالمية"، بوصؼ ىذه األخيرة نابعة عف 
  واضطبلعيا لحؿ المشاكؿ والمخاطر التي تسببيا أكبر القضايا العالمية.لوظائفيا 
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 كما يمي:خمس مستويات رئيسية وىي  مستويات األمفمف ىنا يمكننا الحديث عف 

يعتبر مف مستويات األمف إذ يمثؿ أمف الفرد ضد أية أخطار تيدد حياتو أو  األمف الفردي: (1
ممتمكاتو أو أسرتو، وىذا الركف المادي لؤلمف، أما الركف المعنوي فيو يعبر عف الحاجات النفسية 

ه لمجماعة لئلنساف مف االعتراؼ بوجوده وفائدتو لممجتمع الذي يعيش فيو، وأىمية نشاطو ودور 
1والمجتمع ومنحو مركزا مميزا في المجتمع تقديرا لو.

 

ويعني أمف الوطف ضد أية أخطار خارجية وداخمية لمدولة وىو ما يعبر عنو 2الوطني:األمف  (2
باألمف الوطني الذي يعد المستوى األساسي لؤلمف، والذي تسعى الدوؿ لتحقيقو عمى المستوى 

واآلليات لتحقيؽ ذلؾ، بما في ذلؾ استخداـ القوة العسكرية  الداخمي والخارجي وتنتيج كؿ السبؿ
3لمدفاع عنو.

 

ينطوي مفيوـ األمف اإلقميمي عمى مضموف مركب جغرافي وسياسي في آف  األمف اإلقميمي: (3
واحد، مضموف جغرافي بحكـ اىتمامو بقضايا األمف المتعمقة بإقميـ جغرافي محدد الخصائص 
والعناصر، ومضموف سياسي بحكـ اىتمامو بقضايا األمف المتعمقة بيذا اإلقميـ مف زاوية الدوؿ 

  5دائرتيف: ويجري ذلؾ ضمف4عية القائمة عمى ىذا اإلقميـ،أي الوحدات السياسية االجتما

 الدائرة الداخمية المتعمقة بالدوؿ الموجودة في نطاؽ إقميـ معيف. - أ

 الدائرة الخارجية المتعمقة بالدوؿ الموجودة خارج نطاؽ إقميـ معيف.  - ب

مف خبلؿ  سواء، ة واألمف الدولي عمى حدواألمف اإلقميمي أصبح مف أىـ قضايا السياسة الدولي     
التأثير والتأثر، والدور والقوة، والبناء المؤسسي، ومجمؿ التفاعبلت المتبادلة داخؿ الوحدة اإلقميمية، 
الفرعية أو األساسية.فاألمف اإلقميمي يتضمف إطار مف الديناميكيات المختمفة مثؿ دور وعدد ونوعية 
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ومف أىـ فقياء مركبات 1القائمة عميو. يات المشتركةالقوى الفاعمة فيو، وتوجياتيا، ونوعية المنافع والتحد
، ويتمتع النموذج )البوزاني والويفري( بثبلث مستويات "ويفر" و"بوزافنشير إلى أعماؿ " األمف اإلقميمي

أطرية وىي تشكؿ األزمات في اإلقميـ، وطبيعة النظاـ اإلقميمي القائـ، والمجتمع األمني في المركب 
 ف  وكيا أزمات وتحديات، وتيديدات، وَأالقوى اإلقميمية في ىذا النظاـ دائما يتوقع سماألمني، حيث مجموع 

  2كؿ قوة في اإلقميـ تنظر إلى األخرى عمى أنيا، منافس إقميمي، أو قوة صديقة.

  3واحد: ينطوي مفيوـ األمف الدولي عمى مضموف ذو داللتيف سياسيتيف في آف األمف الدولي: (4

تشير إلى أمف الوحدات السياسية كميا في النظاـ الدولي، أي الدوؿ فقط وتحديدا،  الداللة األولى: -
دولة بعينيا وال دوؿ إقميـ بذاتو، بؿ المقصود الدوؿ كميا دوف استثناء،  وألف المقصود ىنا ليس

 فسيكوف 'األمف الدولي' المفيوـ المناسب لمتعبير عف ذلؾ.

األنظمة السياسية ذات الطبيعة  ىو فالمتغير القديـوجديد،  ـتشير إلى متغيريف قدي الداللة الثانية: -
الشاممة المتسعة، كاألنظمة اإلمبراطورية التي تسيطر عمى أقاليـ متعددة ومتباعدة منتشرة في 
أنحاء متعددة مف العالـ بما يجعؿ أمنيا مرتبطا بكؿ األقاليـ التي تتكوف منيا تمؾ األنظمة 

 فيظير في صورتيف، صورة جديدالمتغير الوتسيطر عمييا، وىو ما يعني أنو'أمف دولي'.أما 
النظاـ الرأسمالي وسياساتو االستعمارية أوال، وصورة نظاـ العولمة وسياساتو العابرة لمحدود ثانيا، 
بكؿ ما نتج وينتج عف ىاتيف الصورتيف مف تغير في مفاىيـ العبلقات الدولية وأسسيا 

ة وشاممة عمى المطالب ومصالحيا، مما انعكس وينعكس في الحالتيف في إضفاء أبعاد متسع
والمخاطر األمنية، وىو ما استدعى ويستدعي اتساعا وشموال مماثميف في المفاىيـ األمنية 
ومتطمباتيا.لذلؾ شاع مفيوـ األمف الدولي واتسع استخدامو في ظروؼ أدركت فييا الدوؿ كميا، 

الشروط في إطاره  اتساع وشمولية الشروط العممية ليذا المفيوـ، وحاجتيا إليو الستيعاب تمؾ
 واستخدامو لمداللة عمييا.

ي واختبلطا بو، ولكف وىو أحدث مفاىيـ األمف وأكثرىا قربا مف مفيوـ األمف الدول األمف العالمي: (5
ري بينيما، يكمف في اقتصار مفيوـ األمف الدولي في داللتو عمى الوحدات السياسية الفارؽ الجوى

                                                             
1

 .84ص. المرجع السابق،مٌالد مفتاح الحراثً،  
2

 المكان نفسه. 
3

 .51، 48علً عباس مراد، المرجع السابق، ص ص. 



الخطببية يئية والصحية: نحى بروز الممبرسة البالفصل الثبني: قضبيب السيبسة العبمة 

 األمنية عليهب في ظل الحىكمة العبلمية

 

 115 

األمف العالمي ليشمؿ بداللتو في آف واحد: الوحدات  االجتماعية)الدوؿ(، واتساع نطاؽ مفيوـ
السياسية االجتماعية )الدوؿ(، فضبل عف الوحدات الجديدة في النظاـ الدولي مف غير الدوؿ 
والتي بدأت بالظيور منذ بدايات القرف العشريف، مثؿ المنظمات اإلقميمية والدولية، العامة 

ت إلييا الشركات والمصالح االقتصادية العابرة والمتخصصة، المجتمعية والحكومية، ثـ أضيف
 1.ياتلمحدود أو القوم

يقتصر عمى الدوؿ أو يختص بيا فقط، بؿ يشمؿ أيضا  وظيور مفيوـ األمف العالمي الذي ال
لى جانبيا الوحدات الدولية الجديدة التي أصبح ليا ىي األخرى مطالبيا األمنية، لذلؾ، بات  وا 

 2ألمف الدولي يختمفاف مف حيث:، وامفيوما األمف العالمي
 عدد وطبيعة أطراؼ كؿ مفيوـ. -

 نوعية المطالب األمنية ألطراؼ كؿ مفيوـ. -

 نوعية الوسائؿ واألساليب المناسبة لممطالب األمنية ألطراؼ كؿ مفيوـ. -

 المناسبة لممطالب األمنية ألطراؼ كؿ مفيوـ.نوعية ومستويات االستجابة  -

العالمي، لـ تعد قضايا ذات طبيعة سياسية فحسب، بؿ أصبحت أيضا ويعني ذلؾ، أف قضايا األمف 
قضايا مجتمعية كالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ومكافحة اإلرىاب والتموث والتصحر والمخدرات...إلخ، لذلؾ 

 3فإف األمف العالمي يشمؿ في نطاقو األمف الدولي، ولكف األمف الدولي ال يشمؿ األمف العالمي.

لى المحمية مستوىتمتد إلى كذلؾ نجدىا  مستويات الحوكمةلبالنسبة أما    مستوى الدوؿ، وا 
لى  القومية مثؿ التشريعات األوروبية في المستوى اإلقميمي )) مثؿ ضماف تشريع بيئي وصحي فاعؿ(، وا 

لى  المستوى مجاالت الفبلحة، وتدبير المياه، والتدبير البيئي التي تؤثر في السياسات البيئية الوطنية(، وا 
الذي يتجاوز الحدود الوطنية والسيادة عمى الثروات الطبيعية مثؿ الرقابة عمى التدفقات العالمي 

واالستثمارات العابرة لمحدود، ما يستمـز ضرورة تعزيز الجيود الدولية الرامية إلى الحد مف االستغبلؿ 
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ت الحوكمة مثؿ الدمج بيف المعارؼ المفرط لمموارد الطبيعية، ومعالجة آليات صنع القرار في كؿ مستويا
           1المحمية والمعارؼ العممية.

تسعى إلى حوكمة آمنة  أمنيةحوكمة بالتالي، إذا حاولنا ربط األمف بالحوكمة يمكف القوؿ بأف ىناؾ ف 
المتصمة بالمجاؿ األمني، والتي تسعى إلى الموازنة بيف  بمجمؿ التدابير والسياساتوالمعبر عنيا 

ذلؾ تأميف العبلقات المختمفة، و متطمبات تحقيؽ األمف بكؿ مقوماتو وأبعاده، عبر توفير َمَناْخ االستقرار و 
نحو  المضي قدماضمف نطاؽ كؿ مستوى مكف لمجموعة مف الفواعؿ عبر كؿ مستويات الحوكمة أيف ي

 الشامؿ. تحقيؽ األمف بمفيومو

مني عمى قضايا البيئة األطابع الأنو ال يمكف البحث عف إضفاء بيذه الطريقة يمكف القوؿ ب
الفواعؿ التي تتبنى خطاب لغوي يعمؿ عمى والصحة في ظؿ الحوكمة العالمية دوف معرفة مف تكوف ىذه 

ويمكف  األربعة نخاطب؟وعمى أي مستوى مف مستويات الحوكمة  تيديد يمس ببقائيا؟ االستدالؿ بوجود
الذي مف خبللو  ياألمنالسيما مجاؿ أي  ضبطالحوكمة تيدؼ إلى عف ىذا التساؤؿ بالقوؿ أف  اإلجابة

العمؿ الشبكي ، ونخص بالذكر الحوكمة العالمية ألننا بصدد المختمفة تتفاعؿ الوحدات السياسية
رسمية تحدث تعامبلت بداخمو لتحقيؽ وأف ىذه الوحدات أو الفواعؿ رسمية كانت أـ غير  والتعاوني

نما ظيور األىداؼ التي تسعى إلييا، أشكاؿ جديدة مف  ما يعني عدـ تراجع أو تقمص دور الدولة، وا 
السمطة تعمؿ عمى إنشاء أنظمة خاصة ووضع معايير عالمية وسياسة المجتمعات عبر الوطنية، األمر 

العالمية؛ ألف األمنية التي تولد بدورىا عمميات الحوكمة  الذي يخمؽ شبكات السياسات والترتيبات القانونية
الدوالتية في صياغة رؤى مشتركة وتوحيد واقع الحاؿ في السنوات األخيرة جعؿ مف مشاركة الفواعؿ غير 

 .مثبل المضرة بالبيئةكاألمنية مناوئ ومعارض لبعض السياسات رأي عاـ  في خمؽ حتىو المواقؼ 
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الذي يركز عمى التيديدات  نخاطب عمى المستوى العالمييتبف لنا أننا  ،ما تـ طرحو نتيجة              
البيئية والصحية، وسيكوف التركيز عمى مسألة كيؼ يمكننا إدارة ىذه المشاكؿ لتحقيؽ األمف في جميع 
دارة التغيير البلـز لمبقاء عمى  العالـ عبر خطاب األمننة؟ وما ىي المؤسسات الموجودة والكفيمة إلحداث وا 

توليفة مف لمحوكمة العالمية مف يقوـ بذلؾ، إذ تجمع بيف منية الفواعؿ األىي اإلجابة ببساطة 1قيد الحياة؟
أنشطة جزئية ووظائؼ فرعية متباينة في كؿ مستوى تقود إلى مستوى عالمي أعمى يييئ الظروؼ لمعمؿ 

أف تتبنى لغة أمنية عمى مستوى عالمي تقنع الجميور بوجود ، البد مف لذلؾالجماعي وتطبيؽ القانوف.
 لعالمية"الكياف المرجعي".لمحوكمة ا تيديدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Harold Damerow, "Level of Analysis Problem Within the Global System", (Retrieved on: 06/05/2015). 

<faculty.ucc.edu/eg-damerow/Level_of_analysis> 
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ى في الخطاب بيف قطاعات السياسة ن  ب  : العالقة التي ت  : مف التسييس إلى األمننةالمطمب الثاني
 "الحوكمة العالمية"كياف المرجعيوالصحة" وال العامة"البيئة

لقد ركز التحميؿ المعاصر في السياسة العامة عمى مسألتيف رئيسيتيف ذات طابع نظري وعممي  
بأية شروط تصبح الرىانات 1في آف واحد؛ األولى ىي مسألة انتقاؿ قضية مجتمعية إلى الميداف السياسي.

رية وتقنية، ، وتسويات المصالح الفئوية، موضوعا لسياسات عامة، وتستدعي تعبئة وسائؿ إداالجماعية
قامة ميزانيات.إذ ىذا التسجيؿ النشغاالت القادة المنتخبيف عمى جدوؿ األعماؿ  واستخداـ إجراءات، وا 

أما المسألة الثانية فتتعمؽ بعالـ التمثبلت، 2يشكؿ ما اتفؽ عمى تسميتو بالوضع في المفكرة السياسية.
 3التقريرية التي تـ إطبلقيا.والمعارؼ، واإلدراكات، الذي يشكؿ الموحة الخمفية لمسيرورة 

أف التيديد ال يمكف معالجتو بشكؿ كاؼ عف  الفاعؿ الم ؤ م فإلدراؾ البقاء عمى قيد الحياة، يرى و  
طريؽ التدابير العادية، فبدال مف ذلؾ يجب أف يتـ الرد عميو عف طريؽ إعبلف حالة الطوارئ، باستخداـ 

وذلؾ انطبلقا مف معيار طبيعة 4قواعد السياسة العادية.كؿ الوسائؿ البلزمة مف خبلؿ انتياؾ وتجاوز 
القضية المطروحة في السياسة العامة، بمعنى آخر، ىو أف أية مسألة، بدوف شؾ ال تعد سياسية مف 

في حيف أف ىذه 5حيث الجوىر عمى سبيؿ المثاؿ حماية البيئة في عيد التصنيع األوروبي لـ تكف كذلؾ،
اليوـ بالنسبة لئلتحاد األوروبي بصفة خاصة واالستقرار العالمي بصفة  الظاىرة تمثؿ أعمى مف حدتيا

ال لماذا ىناؾ تعبير لتسميتيا سياسيا وأمننتيا؟  عامة، وا 

وبالتالي، أمننة قضية معينة، يكوف أوال بزحزحتيا مف حيز التسييس إلى حيز األمننة وىذا             
سياسية إلى إشكالية بعبارات أمنية؛ أو باألحرى أخذ قضية بتحويؿ مسألة بالحسباف مف إشكالية بعبارات 

مجتمعية بالحسباف مف قبؿ سمطة سياسية، يتـ ربطيا في الواقع بالتمثبلت التي تولدىا، في عالـ معيف 
مف المعتقدات، فيو شعور يشاطره المعنيوف أو ممثموىـ، بأف شيئا ما"ال يسير عمى ما يراـ" وأف السمطات 

يجاد عبلج ليذا الوضع، مع وجوب ترجمة ىذه بمغة سياسية، وىذا بالخصوص ما العامة تعمؿ إل
"بإجراء "وضع بطاقة" الذي يمكف تسميتو الرىاف بعبارات تجعمو متعمقا باختصاص جاف باديولويسميو"

                                                             
1

 .383محمد عرب صاصٌال، المرجع السابق، ص. 
2

 المكان نفسه. 
3

 المكان نفسه. 
4 Shur Working Paper Series, op.cit, p.03. 

5
 .384محمد عرب صاصٌال، المرجع السابق، ص. 
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ىذا مف جية.ومف جية أخرى، لتأطير قضية معينة واعتبارىا تيديدا وجوديا يكوف بػ"نقميا 1السمطة العامة،
 والشكؿ التالي يبيف ذالؾ: 2مف أجندة السياسة العادية إلى السياسة االستثنائية".

 ةس  ي  س  أمننة قضية م   :(07)شكؿ ال

 

 

 

 المصدر:

- Sezer Özcan, « Securitization of Energy Through the Lenses of Copenhagen School », 

(Paper prepared for the 2013 Orlando International Conference, West East Institute, 

Orlando/USA, 21-23 March 2013), p.10. 

 

تكمف إذا، في المقاـ األوؿ، في  مرجعية سياسية عامةلكف ىذا التوظيؼ يوحي بأف ىناؾ  
انطبلقا مف القضية التي ينبغي معالجتيا، وُتَحد د أطر ى نَ بْ مجموع االدراكات، والمعايير، والقيـ التي ستُ 

العمؿ الذي يمكف النظر لو، وليس ىناؾ مف معارؼ شاممة حوؿ معطيات مسألة أمنية ما غير التي تقرر 
فاألمف ممارسة ا آنفا، ألف التأطير يرتبط باإلدراؾ بالدرجة األولى كما أشرن3السمطات العامة التصدي ليا.

طاب الفاعميف ىو الفعؿ الذي يحدد الكيفية التي ننظر بيا لحدث ما، وتصفيتو يكوف مف ؛ ألف خخطابية
التفاعؿ بيف الفاعؿ المؤمِّف والجميور  فجلمدرسة كوبنيامنظار إدراؾ ىؤالء الفاعميف، لكف بالنسبة 

 4:السياسية، فيذه العممية تكوف بػ ضروري لنقؿ القضية مف أجندة األمف العادي إلى األجندة

 إدعاء األمننة مف صنع الفاعؿ  -1

 إضفاء الشرعية مف قبؿ الجميور -2

                                                             
1

  .385، 384محمد عرب صاصٌال، المرجع السابق، ص ص. 
2
 Shur Working Paper Series, op.Cit., p.03.  

3
 .387محمد عرب صاصٌال، المرجع السابق، ص. 

4 Robin E Walker and Annette Seegers, op.cit. 

مسٌسةؼٌر  مسٌسة مؤمننة  

 

ننةـاألم  
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ة في ىذا الصدد نجد سَ سَ أْ مَ بالجوانب السياسية والعسكرية المُ  االستدالؿإال أنو بالمقابؿ، إذا ما تـ 
ىذا ال يصدؽ في بعض األحياف، إذ يمكف ربط ىكذا تيديدات باإلدراؾ، ويمكف لمدوؿ حسب مرجعية 

ما يشرعف ليا أف تتخذ تدابير 1العامة أف تستند لػ"مجموع المعايير والقيـ المقبولة في لحظة معينة"السياسة 
ى قبوال واسعا مف قَ مْ طارئة لمدفاع عنيا ضد أي ىجوـ عسكري، وىذا النوع مف التيديد ال يحتاج إلى أف يَ 

ثنائية وخير مثاؿ عمى ذلؾ قبوؿ قبؿ الجميور فيذا تمقائيا أمر مشروع إذا ما اعتمدت الدولة تدابير است
شعب بولندا تمقائيا تدابير الطوارئ التي قامت بيا الدولة في أواخر الثبلثينيات مف التسعينيات نتيجة 

 2المخاوؼ المتعمقة باالحتبلؿ األجنبي.

وغالبا ال 3إذا، يعد صنع السياسة العامة لحؿ مشاكؿ المجتمع عممية سياسية في المقاـ األوؿ،   
نما تصنع السياسة  تصنع الحكومة سياسات عامة لعبلج مشكمة خاصة أو اجتماعية محدودة األثر، وا 

العامة في محاولة لحؿ مشكمة عامة يتأثر بيا بصورة مباشرة/أو غير مباشرة عدد كبير مف أفراد المجتمع 
إثارة اىتماـ  ويتطمب عبلجيا تدخبل حكوميا، لذا فإف صنع السياسة العامة األمنية يتطمب النجاح في

الحكومة بالحدث الطبيعي أو التصرؼ البشري، واعترافيا بأنو خمؽ مشكمة أمنية عامة جديرة باالىتماـ 
الرسمي، وبالتالي قياميا بإدراج المشكمة في جدوؿ أعماليا كتعبير عف االلتزاـ بمحاولة إيجاد حؿ 

ي حؿ المشاكؿ األمنية العامة والتي كما ينصرؼ ذلؾ أيضا إلى االىتماـ غير الرسمي المتصاعد ف4ليا.
بتمؾ االنشغاالت التي تقتضي  مستوى الحوكمة العالمية بمؤسساتيا الواعيةتـ االعتراؼ بيا عمى 

 وىذه مقارنة بسيطة في جدوؿ حوؿ ىذا الكبلـ:معالجة خاصة باعتبارىا تيديدات وجودية عالمية.

 ضمف نطاؽ رسمي وغير رسمي العالمية(: مقارنة بيف مختمؼ قواعد الحوكمة 04الجدوؿ )

 

 

 
                                                             

1
 .388محمد عرب صاصٌال، المرجع السابق، ص. 

2 Erik Aspplund, op.cit., p.24. 
3

األردن: -)عمان 8، ط.النظم السٌاسٌة الحدٌثة والسٌاسات العامة دراسة معاصرة فً إستراتٌجٌة إدارة السلطةثامر كامل محمد الخزرجً،  

 .848(، ص.1113دار مجدالوي للنشر والتوزٌع، 
4

 .853المرجع نفسه، ص. 
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 سمطة خاصة القانوف والمعايير أنظمة ومؤسسات سيطرة مجتمع دولي ماذا يحكـ؟
 الدوؿ ؟ مف يحكـ

 )حصريا(
 الدوؿ  الدوؿ)ة(

 )بالدرجة األولى(
الدوؿ والمنظمات 

 غير الحكومية
الشركات، 

المنظمات غير 
الحكومية، 
الجماعات 

المسمحة غير 
 لمدولةالتابعة 

آلية الحوكمة 
 الرئيسية

التسمسؿ اليرمي  التسمسؿ اليرمي الشبكة
 والسوؽ

التسمسؿ اليرمي 
 والشبكات

الشبكات والتسمسؿ 
 اليرمي

درجة المأسسة 
 الرسمية

 منخفض متوسط متوسط عاؿ منخفض 

 المصدر:

Forthcoming in Myriam Dunn Cavelty and Victor Mauer (eds), "Global Governance", 

Routledge Companion to Security, New York and London: Routledge Publishers (2009), 

p.23. 

يناؾ نطاؽ مف التسمسؿ اليرمي في أنظمة الييمنة ف، تتعمؽ بآليات الحكـ يوضح لنا الجدوؿ رؤية
ميؿ السمطة الخاصة والقانوف الدولي ، تشبكات الحكـ مف خبلؿ المعايير العالمية والمجتمع الدوليو 

ما يتعمؽ .فيواألنظمة والمؤسسات كقواعد لمحكـ إلى أف تكوف محكومة بمزيج مف التسمسؿ اليرمي والشبكة
يعمؿ المجتمع وخارجيا ا.ياء بيف مختمؼ قواعد الحكـ داخم، سو تبايف واسع، ىناؾ بدرجة التأطير الرسمية

، في الرسمية عمى المستوى العالميالدولي والسمطة الخاصة بمستويات منخفضة نسبيًا مف المؤسسات 
تميؿ األنظمة والمؤسسات والقانوف والقواعد و  ،حيف ترتبط معظـ أشكاؿ الييمنة بالدرجات العالية الرسمية

مع مزيج مف الترتيبات المؤسسية الرسمية وغير ، الرسميةإلى العمؿ عمى مستوى متوسط مف المأسسة 
 1.الرسمية

 

                                                             
1 Forthcoming in Myriam Dunn Cavelty and Victor Mauer (eds), "Global Governance", Routledge Companion to 
Security, New York and London: Routledge Publishers (2009), p.23.  



الخطببية يئية والصحية: نحى بروز الممبرسة البالفصل الثبني: قضبيب السيبسة العبمة 

 األمنية عليهب في ظل الحىكمة العبلمية

 

 122 

اؿ إدارة األمف العالمي تنوع القواعد المختمفة لتحديد وفيـ أشكوىذا يحيمنا إلى القوؿ بأف، 
يوّضح  -مجتمع الدوؿ والييمنة واألنظمة والمؤسسات والقانوف والمعايير والسمطة الخاصةمف –المعاصرة

الحوكمة  تزويديتـ البلعبيف المشاركيف.إذ باإلضافة إلى نطاؽ المؤسسات  ،بشكؿ جيد تعقد الموضوع
، وليس مف ة معقدة مف ىذه القواعد المختمفةمف خبلؿ مجموع القضيةمجاالت  إدارة العالمية في معظـ

، إال أف يد المرتبط بقضايا األمف العالميمى الرغـ مف كؿ ىذا االضطراب والتعق.عخبلؿ أي واحد منيا
 1.التي تحكـ في النظاـ الدولي المعاصر الخاضعة لمقانوفالكثير مف األوامر اليادفة و  ىناؾ

سـ حسب نظرية األمننة دوره في ر  الخطاب حيث وبغض النظر مف تعقد المشكبلت العالمية أكد
أف تحويؿ خطاب مما الشؾ فيو ، إذ المرجعي العالمية الحوكمة كيافضمف  وتوجيو السياسة العامة

ىـ القضايا البيئية كظاىرة التغيرات المناخية والقضايا أل ب أمني في المقاـ األوؿإلى خطاسياسي 
الصحية كظاىرة االيدز؛ تسيطر مفردات الخوؼ عمى عممية إنتاج الخطاب والحموؿ التي يطرحيا، وتضع 

والطاعة عمى  عمى أفراده االنضباط ،"الحوكمة العالمية" في أشد حاالت المراقبة وتحولو إلى سجف كبير
 بكؿ أطيافيا. طريقة ورغبة السمطة

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Forthcoming in Myriam Dunn Cavelty and Victor Mauer (eds), op cit., p.23. 
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المرتبطة بالفواعؿ األمنية لمحوكمة األفعاؿ الخطابية  :طاب إلى الممارسةمف الخ :الثالثالمطمب 
 العالمية بشأف القضايا البيئية والصحية كتيديدات وجودية

التضامف والترابط االجتماعي، باعتبار أف الدولة في الواقع "تظؿ إطارا ومرجعا قويا لتحقيؽ  
وتبقى نقطة ارتكاز رئيسية عند طمب الحماية مف المخاطر)االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
وااليكولوجية(...إال أف تعقد النظاـ العالمي يقتضي أنظمة أخرى متعدية لمدوؿ منيا تطوير شبكات نظرية 

ألية دولة  السياسة العامةف وبالتالي،1،اتخاذ القرار"وتجريبية مف شأنيا مساعدة الفاعميف السياسييف في 
مرآة صادقة توضح كيؼ يدير وىي 2ىي األفعاؿ التي تختارىا الحكومة قاصدة خدمة األغراض العامة،

مف بيف ىذه وكما نعمـ أف ، السيما المشاكؿ البيئية والصحية.كؿ اليومية لممواطف ويقترب منيااالنظاـ المش
المشاكؿ ما يصبح تيديدات وجودية لمكياف المرجعي، والبد مف استخداـ أفعاؿ خطابية في صيغة تعابير 

"البيئة الجميور حوؿ األخطار األمنية المحدقة بػالفواعؿ األمنية لمخاطبة مف طرؼ تخصصية ومفردات 
ذا " الوحدة أوستيفألنو حسب "."الحوكمة العالمية"ضمف والصحة"  األساسية لمغة ىي األفعاؿ الخطابية، وا 

اعتبرنا األقواؿ أفعاال، فإنيا تسعى إلى أف تحقؽ شيئا ما، بما يعني أف المسألة بيذه الطريقة تتعمؽ 
 بالسياؽ والمناسبة التي تـ فييا الفعؿ.

، ال تعد الفكرة القائمة بأنو يمكف أف يكوف ىناؾ طب بسرعتيف )أو عدة موضوع الصحةففي  
!( بحسب قدرة الطمب عمى الوفاء بكمفتو، شرعية ألنيا تتضمف القبوؿ بالبلمساواة أماـ رعاتس

.ولكف حتى لو كاف ىناؾ، عمى الصعيد العممي، تسويات عديدة مع ىذه الحالة الذىنية، فإف ىذا الموت
األمر ينبغي أف ال يقاؿ، بؿ إنو يجب أف يبقى "مكبوتا" بتدابير تتجو لتقييـ، في الظاىر عمى األقؿ، حدا 

ـ تمعب إذف دورا في انتقاء أدنى مف المساواة في الوصوؿ إلى المعالجات الموجودة، إف ىذه المعايير والقي
المعمومات الجاىزة، وفي اختيار أساليب التدخؿ التي يمكف النظر إلييا، وىي تبرر وتجعؿ مف الممكف 

، والتي بموجبيا يعد وضع ما أمرا "ال يمكف السماح السياسيوفالفاعموف  صدور األحكاـ التي يطمقيا
لـ يعد ُيْنَظُر لو اليوـ كأمر حتمي بل"، وألف المرض بو"، و"تستدعي قضية ما حبل"، و"تتطمب أزمة ما تدخ

                                                             
1

 .815، 814جابر عصفور، المرجع السابق، ص ص. 
2

)ربٌع  7فلسطٌن: مؤسسة األٌام لإلخراج والطباعة، ع. -، رام الهسٌاساتأمانً مسعود، "السٌاسات العامة: تطور المفهوم واقترابات الدراسة"،  

 .828(، ص.1118
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غير قابؿ لمعبلج )حكـ قيمي+معرفة تقنية( ُأطمؽ ظيور مرض جديد )السيدا( تدخبل عاما يتجو لتعبئة 
 1الوسائؿ الكفيمة بإيقافو.

معالجة كيؼ يتـ االنتقاؿ مف الخطاب إلى ىو  اليدؼ مف األفعاؿ الخطابية أف بما يبرر  
الممارسة ضمف الحوكمة العالمية عبر تعامؿ الفواعؿ األمنية مع قضايا البيئة والصحة وتبنييا لخطابات 
برازىا كأىداؼ خاصة في السياسة  دراجيا في إطار التعاوف بينيا، ثـ تسييس ىذه القضايا وا  رسمية، وا 

جراءات العامة العالمية وذلؾ بتخصيص اإلمكانيات والميزانية البلزمة لمواجيتيا،  ثـ المجوء إلى وسائؿ وا 
 استثنائية وغير عادية لمواجيتيا.

فيو أصبح خطاب وانعتاؽ أو ألمف لـ يعد شيئا نراه أو نحكـ بوجوده، اليوـ ا عالـ الحوكمةوفي  
نما أصبح شيئا ننظر إليو بعيف الشؾ يجابياإلتقنية حوكمية، ولـ يعد قيمة نسمـ مسبقا بمدلوليا  ، وا 

بالفكر الفمسفي  يمكف أف نربطووىذا الكبلـ 2مف المستفيد؟ مف ضحاياه؟ ما ىي حدوده؟ونبحث وراءه: 
االيكولوجي؛ بحيث ازدادت انتقادات الفمسفة االيكولوجية لمعموـ اإلنسانية لعدـ استجابتيا النسبية لمقضايا 

كافة.ومع تنامي  البيئية، وثمة اعتراؼ متعاظـ بالحاجة إلى تعميـ بيئي في مجاالت العموـ اإلنسانية
، ترسخ النقد والنظرية األدبياف، كما تزايد عكسيما ليذه الحساسية في الحساسية حياؿ المشكبلت البيئية

التي  bio-centristبيولوجيا ، إذ ىناؾ محاوالت حالية متمركزة السياقات السياسية واالجتماعية ذات الصمة
 3الحالي عف البيئة ضمف النص وكنص. تسعى في تيذيب عبلقتنا بالبيئة وفي تعديؿ تصورنا

نجد أنو تعاظـ في السنوات األخيرة  غير بعيد عف الصحة البيئةعف مثاؿ أخذنا بحيث إذا  
يضع القضايا البيئية عمى رأس األجندات  الخطاب البيئي، وتحوؿ إلى أىـ الخطابات عالميا حيث

اليوـ يحوي في ظاىره التحاـ نظرة  نجده أيضاكما ؾ.السياسية إلى غير ذلالسياسية لمدوؿ والتحالفات 
والعمؿ عمى التكتؿ لمواجية أخطار الطبيعة لحماية  التعاوف لدى صناع القرار السياسي في مجاؿ البيئة

موؾ لكف التصور السياسي التفكيكي يحيؿ البيئة كرقـ في معادلة مف معادالت القوة بحيث يصبح س4.الفرد

                                                             
1

 .388، ص.محمد عرب صاصٌال، المرجع السابق 
2

 (.17/81/1183)تم تصفح الوقع ٌوم: سٌد أحمد قوجٌلً، "األمن كإبتزاز، جذور الدولة الحامٌة فً العالم العربً"،  

<http://www.cssrd.org.Ib/index.php?option=com_content&view=arti...> 
3

 ماٌكل برانش، المرجع السابق. 
4

 .888(، ص.8883)الجزابر: مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر،  8ط.، تحول المسلمات فً العالقات الدولٌةولٌد عبد الحً،  
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ألنو 1،بينما سموؾ دوؿ العالـ الثالث يبقى تابعا مما يزيد األزمة حدةالصناعية فعؿ مادي حقيقي،  الدوؿ
في تنوع مف  وضعتُ حسب النظرية ما بعد البنيوية، التشديد عمى الخطاب السياقي يؤكد أف القراءات كميا 

 ايً قِ يوطِ ينُ مِ رْ ش ؼ ىَ كَ تَ أكثر مما تَ ى عبلئقيا نَ بْ السياقات التأويمية، وأف تأويبلتنا لمنصوص الخطابية تُ 
 2.[تأويميا]

عمى الفواعؿ األمنية لمحوكمة العالمية نظريا إذا، يبدو أف الخطاب األمني العالمي المسيطر  
" يعيد مايكؿ ديموفات وجودية كما يؤكد "كتيديدالمثاليف السابقيف حسب القضايا البيئية والصحية  بشأف

إلى أداة وحكـ  أخطار ىذه القضايا، وقد تتحوؿبسبب  يزيد الشعور بفقداف األماف، و "الفزع والخوؼ إنتاج"
 وىيمنة مف خبلليا تفرض ىذه الفواعؿ حالة االستثناء.
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 ماٌكل برانش، المرجع السابق. 
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 المبحث الثالث: فحص ألبرز القضايا البيئية والصحية العالمية المستوجبة لألمننة والضبط التشاركي

مستوجبة لؤلمننة والضبط القضايا البيئية والصحية الفي ىذا المبحث سنقوـ بفحص أىـ   
، ويجب أف يتـ تضخيـ تيديداتيا لتخويؼ الجميور أو كثر ظيوراالتشاركي؛ عمى أساس أنيا البارزة أو األ

بالنسبة لبقية مكونات المجتمع وذلؾ عبر خطابات تعتنؽ  يدٍ دِ يْ تَ  رَ دَ صْ تشكؿ مَ  االرأي العاـ بأني إقناع
 تشاركية بيف األطر الرسمية وغير الرسمية.ورة األمف العالمي وتبني آليات ضبط تستوجب حموؿ أسط

لتعريؼ الضبط  المطمب األوؿ؛ بحيث يتطرؽ مطالب أساسية ةثبلثعمى ىذا المبحث  حويوي 
مأسسة حوكمة عالمية إرساء الشرعية المعيارية و في  مف يساىـمى أساس أنو التشاركي البيئي والصحي ع

أىـ القضايا البيئية العالمية المستوجبة لؤلمننة لفحص الذي سيتـ التطرؽ فيو  المطمب الثانيآمنة، ثـ 
 الذي سيتـ فحص أىـ القضايا الصحية العالمية المستوجبة الثالث المطمب ،والضبط التشاركي، وأخيرا

 ط التشاركي.والضب لؤلمننة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الخطببية يئية والصحية: نحى بروز الممبرسة البالفصل الثبني: قضبيب السيبسة العبمة 

 األمنية عليهب في ظل الحىكمة العبلمية

 

 127 

الشرعية المعيارية والمساىمة في نحو حضور : البيئي والصحي الضبط التشاركي المطمب األوؿ:
 آمنة مأسسة لحوكمة عالمية

 البيئي والصحي الفرع األوؿ: تعريؼ الضبط التشاركي

الذي إلى الضبط االجتماعي، يمكف اإلشارة بداية ؿ الخوض في تعريؼ الضبط التشاركي قب 
يشير في معناه العاـ، إلى العمميات واإلجراءات المقصودة وغير المقصودة، التي يتخذىا مجتمع ما، أو 

يثاؽ مف أنيـ يتصرفوف وفقا لممعايير والقيـ أو ت، واالسوجزء مف ىذا المجتمع، لمراقبة سموؾ األفراد في
بالرأي العاـ، وبالحكومة عف طريؽ  النظـ التي رسمت ليـ.ويرتبط الضبط االجتماعي في المجتمع الحديث

بحيث يشير الضبط السياسي إلى اآلليات  الضبط بالجانب السياسيكما يمكف أف نربط 1القانوف.
والعمميات المجتمعية والسياسية التي تـ مف خبلليا تنظيـ السموؾ السياسي أو التحكـ بو، داخؿ المجاؿ 

ية، حيث تتجو سياسات الضبط في المجتمعات العمومي لممجتمع أو داخؿ نطاؽ الجماعات السياس
 السياسية المفتوحة لتشكيؿ بيئة متوافقة وبيئة آمنة.

" في مؤلفيما ج.بنجياـ باوؿ" و"بلاير ألموندغا"قاـ العالماف األمريكياف  ،وعمى ىذا األساس   
السياسية وىما نمط  بعنواف"السياسة المقارنة: مقترب تنموي" بالتمييز بيف نمطيف لمنظـ 1966الصادر عاـ 

الضبط إلى أف معايير تصنيفيما تتعمؽ بما إذا كاف  إشارتيماتسمطية رغـ النظـ ال النظـ الديمقراطية ونمط
ومدى توافر المنافسة  )النمط التسمطي( أو مف أسفؿ )النمط الديمقراطي(يمارس مف أعمى السياسي

األحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائؿ  السياسية ودرجة استقبللية النظاـ الفرعي الذي يتكوف مف
اإلعبلـ وغيرىا مف منظمات وأبنية المنافسة والمشاركة السياسية ومواجية الضبط السياسي، ويمثؿ ىذاف 
النمطاف)الديمقراطي والتسمطي( بداية ونياية خط متواتر ويتحدد وضع أي نظاـ سياسي عمى ىذا الخط 

 2طبقا ليذه المعايير.

 

                                                             
1

 (.14/14/1184"الضبط االجتماعً"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>Behoth/Mnfsia15/SocialCont/sec01.doc_crt.htmwww.moqatel.com/opensher/> 
2

(، ص 1185)لندن: شركة برٌطانٌة مسجلة فً انجلترا، جانفً 8، ط.السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً آسٌا الوسطى والقوقازقاسم دحمان،  

 .41، 38ص.
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عممية مقصودة لمراقبة السموؾ بالرجوع يعتبر ك ني أف الضبط مف وجية النظر السياسيةيعوىذا   
إلى معيار وىدؼ معيف، وقد تقوـ بو مؤسسات الدولة أو الفواعؿ غير الدوالتية والقوى االجتماعية 

وغير واالقتصادية أو حتى تكنولوجيات افتراضية حديثة، أي ىناؾ حدود قائمة ما بيف الضبط الدوالتي 
في قضايا المجتمع مف طرؼ أشكاؿ  بما يوحي أف ىناؾ مشاركة1،الدوالتي بسبب العولمة والخوصصة
ضبط سموؾ الرأي " والعالمية "الحوكمةػل تدعيـ التماسؾ االجتماعيالقوى ذات التأثير الفعاؿ تعمؿ عمى 

 مف التيديدات البيئية والصحية. مف خبلؿ حفظ حياتو العاـ العالمي

أف الضبط ىو مجموع األنماط التي يعتمد عمييا المجتمع عامة في ضبط البناء بما و   
والذي  البنائيوف جاء بوالذي  -بالمعنى المعياري-بالضابطمف خبلؿ ما يسمى  االجتماعي وحمايتو،

عني حسبيـ أف الفاعميف السياسييف يأخذوف صفة العبي أدوار معينة تممييا عمييـ طبيعة المضاميف ي
فونيا عمى الحقائؽ االجتماعية وعمى الضوابط ذاتيا، وبالنتيجة يكوف السموؾ الذي يقوـ بو التي يض

الفاعؿ بإيعاز مف الدور المنوط بو مما يعني أف ىذه الضوابط تمعب تأثيرا تكوينيا مف خبلؿ تحديد قواعد 
  السموؾ السياسي الذي يحكـ السياسة العالمية السيما الشؽ البيئي والصحي منيا.

في إطار تفاعبلت السياسة العالمية ضمف نسؽ -مناقشة كميةوالصحية لبيئية ناقشة العبلقات امو  
بير  لودويج فوفالعالـ البيولوجي " كانت مف وجية نظر -المعياري الحوكمة العالمية وفؽ آلية الضبط

، التي تأكيد القوانيففي العشرينيات مف القرف الماضي، في إطار محاولتو  ludwig Von Beralanffy "تيالنفي
في العبلقات  آلية الضبط، في دراسة 1949تحكـ حياة المخموقات الحية، لكف الفكرة استخدمت الحقا عاـ 

تغير في " إلى عدد مف النظـ المترابطة، فحواىا أف النظاـ الكميالطبيعية، وىذه الفكرة تقوـ بتقسيـ الكؿ "ال
لكف كؿ مف عالما 2العناصر األخرى.أحد عناصر النظاـ، سيقود، حتما إلى تغيرات متفاوتة في جميع 

ا في أوائؿ السبعينيات في كتابيما "الجغرافي Chorley & Kenndy "كيندي"و "تشورلي"الجغرافيا الطبيعية: 
قاما بتقسيـ كؿ معقد إلى أنظمة فرعية مترابطة؛ قد يرتبط بعضيا بتفاعبلت الطبيعية: بطريقة النظـ"، 

                                                             
1

 لمزٌد من المعلومات حول مفهوم الضبط وأنواعه أنظر: 

 مذكرة دكتوراه) نابً لتحوالت القانون الخاص ما بعد الدولة"مراد بن سعٌد، "القانون الخاص والحوكمة الشبكٌة الحدٌثة: عناصر من أجل فهم ب -
 .118-883(، ص ص.1117/1118فً العالقات الدولٌة، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة، 

2
 (.82/12/1184الموسوعة الجؽرافٌة المصؽرة، "استخدام نظرٌة النظم فً تحلٌل العالقات البٌبٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>/www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec175.doc_cvt.htmhttp:/> 
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طبيعية، وبعضيا اآلخر بتفاعبلت بشرية، والتعامؿ مع أنظمة فرعية مرتبطة بمؤثرات مختمفة، وتحكميا 
 1نظـ تفاعؿ مختمفة، وتحافظ عمى النظرة الكمية بتحميؿ التفاعؿ بيف األنظمة الفرعية.

ذاو    تتوازف عناصره،  "كؿ معقدىذه الفكرة عمى الحوكمة العالمية باعتبارىا " بإسقاطقمنا  ا 
، فإف ذلؾ وعممياتو، ومدخبلتو، ومخرجاتو، ويحافظ عمى ىذه الحالة مف التوازف بآلية الضبط الداخمي

 يمكف أف يحيمنا مباشرة إلى نقطتيف أساسيتيف ىما:

؛ فآلية الضبط الداخمي في ىذه الحالة تتعمؽ وكمة العالمية/ األمر األوؿ يتعمؽ بحالة البيئة في ظؿ الح1
غير المتوازف لحرارة الكوف مثبل يقابمو الدورة اليوائية التي تنقؿ  ، فالتوزيعالسمبية الراجعة بآلية التغذية

آللية التغذية اإليجابية فإف الطاقة الحرارية مف المناطؽ المدارية نحو القطبيف.وعمى النقيض مف ذلؾ، 
، تدمير الغطاء النباتي أثرا معاكسا تماما، وىي عامؿ أساسي مف عوامؿ التغير البيئي ومثاؿ ذلؾ الراجعة

 يقود إلى تعرية التربة، تحوؿ دوف نمو الغطاء النباتي مرة أخرى.ولكف التغذية الراجعة تحدث عادة،
راجعة، تميؿ إلى استعادة التوازف وعدـ ة اليبالتدريج ألف النظـ البيئية بتفاعبلتيا الداخمية، وتغذيتيا السمب

التغيير، فيكوف ىناؾ وقت بيف التغيير في المدخبلت أو محفزات التغيير، واالستجابة أو التغير في 
  2، وذلؾ باستثناء الكوارث الطبيعية كالزالزؿ والبراكيف.مخرجات النظاـ

عمى الرغـ مف ىذا كمو، فإف المحفز الرئيسي لمتغذية اإليجابية الراجعة، في النظـ البيئية،  
، إذ في معظـ الحاالت كاف التأثير التغيرات المناخيةولمتغيرات البيئية، خبلؿ العصور الجيولوجية، ىو 

الذي ظيرت آثاره في  في قطع الغابات، استعمالو لموقود األحفوري إسرافوؿ اإلنساف، مثؿ متعمدا مف قب
ارتفاع الوقت الحاضر في الضغط الحمضي عمى األنظمة االيكولوجية، وبدأ العالـ اآلف ينتبو الحتماؿ 

متوسط درجة الحرارة العالمي، الذي يمكف أف ينتج مف ازدياد تركز غاز ثاني أكسيد الكربوف، والغازات 
 3الحابسة األخرى في الغبلؼ الجوي.

الصحة ضمف مقاربتو ب" ميشيؿ فوكولقد اىتـ "تعمؽ بالصحة في ظؿ الحوكمة العالمية: / األمر الثاني ي2
السمطة المسئوؿ األوؿ والوحيد عف صحة البشر وحياتيـ، حيث  "فوكو"أو مدخمو السياسي أيف اعتبر 

                                                             
1

 الموسوعة الجؽرافٌة المصؽرة، المرجع السابق. 
2

 المكان نفسه. 
3

 المكان نفسه. 
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الطبية إلى دراسة تطور الممارسة ألف نزوع بعض الباحثيف  ،اىتـ اتجاىو ىذا بالبعد الدولتي لمبيولوجيا
والقضايا الصحية المرتبطة بيا بعيدا عف السمطة السياسية التي تحتضنيا، والشروط السياسية والتاريخية 

" فوكو"مف كماليا، ومنح ألعماؿ  فقد ىذا النوع مف الدراسات جزءً د داخميا ىو ما أولَ واالجتماعية التي تُ 
لنفسيا دراسة الصحة والمرض داخؿ قيمة مضافة عممية تفتقدىا العديد مف الدراسات التي تدعي 

  1المجتمعات اإلنسانية.

، تضبط الصحة فوكو" أف ىناؾ آليتيف رئيسيتيف ضمف الضبط الداخمي"وأثناء تحدثو عف ذلؾ، اعتقد 
العفوية، وتظير في االشتغاؿ عمى الجسد كآلة البوليسية ، تبدو كشكؿ مف أشكاؿ الرقابة األولى انضباطية

لممراقبة  في منظومات لنمو المتوازف لمنفعتو وانقياده واندماجواكفاءاتو، وانتزاع قواه، و بترويضو والرفع مف 
تبدو داخؿ الثانية تنظيمية .و'االنضباطات'إجراءات لسمطة تحدد  أمنتو فعالة واقتصادية، كؿ ىذا قد

بالنتيجة، كانت الغاية األساسية مف  2أنظمة الضماف الصحي، وقواعد المحافظة عمى الصحة...إلخ.
والذي يعني بدوره تعميـ المواطنيف  لمضبط البيئي والصحي التشاركيالتطرؽ لياتيف النقطتيف ىو التوصؿ 

حماية البيئة والمحافظة عمى الصحة، برفع الوعي حوؿ كؿ ما يتعمؽ بيما مف مخاطر وتيديدات بشتى 
 أنواعيا.

بإشراؾ مجموعة واسعة مف الفواعؿ  المقاربة التشاركيةر والضبط التشاركي يعني أف تحض 
يبلء المزيد مف االىتماـ الخاص لممشاركة الفعالة  المختمفة التي ليا مصمحة في صنع وتنفيذ القرارات، وا 

ويتطمب ذلؾ إرادة حقيقية لممشاركة البناءة في الحوار، 3،السيما البيئية والصحية ليـ في مختمؼ السياسات
مع تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف المشاركة مشاركة شاممة لجميع فئات المجتمع في جميع القطاعات، 

تاحة الفرصة لمفواعؿ المُ  ة بصورة كَ ارِ شَ الفعالة في جميع مراحؿ عممية التفاوض في اتخاذ القرارات، وا 

                                                             
1

 (.82/12/1184زكرٌاء اإلبراهٌمً، "مٌشٌل فوكو: أو المدخل السٌاسً إلى الصحة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>alawan.org/article11058.htmlwww.http: > 
2

 المكان نفسه. 
3 Nancy Gravesen, "Taking a participatory approach to development and better health: Examples from the 
Regions for Health Network", (Retrieved on: 04/03/2015). 
< http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0007/294064/Taking-participatory-approach-development-

health-malmo-skane.pdf< 
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لتزاما فعاال كشراكة تتطمب عممية التعاوف والتسيير الجماعي مف خبلؿ بناء الثقة عادلة، والتزاميـ بذلؾ ا
 1ا أثناء حؿ المشاكؿ والتصدي لمتيديدات التي تعترض المجتمعات.يوالحفاظ عمي

 آمنة عالمية مساىمة في مأسسة لحوكمةحضور الشرعية المعيارية والنحو  الفرع الثاني:

عف إمكانية وجود التدرجات المتشابكة في  Douglas Hofstadterوفؽ نمط ضبطي مستديـ، أكد  
التفكير اإلنساني، ذلؾ أف كؿ فاعؿ مف الفواعؿ التي تمثؿ الحوكمة العالمية يحمؿ ىامشا معينا مف 

ويعمؿ عمى مأسسة قيـ وضوابط 2االستقبللية بما يسمح لو بالوصوؿ إلى قابمية النجاح واالستمرارية.
 قواعد السموؾ السياسي الذي يحكـ السياسة العالمية.جديدة تقوـ بتحديد معيارية 

أف المعايير مف يعبر بأفضؿ طريقة  صور السياسي لمشرعية المعيارية ىوالت وبذلؾ، يعتبر 
ممكنة عف اإلرادة العامة، وىذه المعايير تريد أف تكوف ىي القانوف، يمكف لكؿ قضايا الشأف العاـ أف 

يعني الخضوع لمقانوف وحده الذي ال يمكف الخروج عنو، إذ الشرعية كاممة  الضبط المعياريو3تخضع ليا.
كموضوع  "الحوكمة العالمية"وبما أف 4مكتفية بنفسيا ال تتقيد بأي مستوى مستقؿ عنيا أو مفارؽ ليا.

لحاؿ ما ميدد في كيانو يمكف أف نعتبرىا حقيقة اجتماعية وضابط في حد ذاتو، وىذا بطبيعة ا مرجعي
 أو]يش، ألف الفواعؿ المنتمية ليذه الحقيقة ليا دور تمعبو ضمف ىذا الكيافعيفرضو الواقع األمني الم

في جميع مراحؿ  مؤسسيا -بطبيعة الحاؿ ىذه الفواعؿ -بإشراكيا، فالحفاظ عمى البيئة والصحة [النسؽ
دارة قضاياىما بصنع قرار عالمي يتسـ بالعقبلنية في ظؿ وضع السياسات المتعمقة بالبيئة  والصحة، وا 

والنماذج  القانونية القواعد]إتباع الضوابط المعياريةضوابط المنظومة البيئية والصحية العالمية يتوجب 
 التي تـ تكوينيا في خضـ ىذا التفاعؿ [التي يمكف تحقيقيا عمى أرض الواقع لضرورية لتحديد القيـا

 لتحقيؽ الضبط التشاركي.

التي تسمح لو  والمعرفية األخالقيةالنماذج توفر لمفرد  المأسسة و وبناء عمى ذلؾ، فإفألن 
ينتمي لعالـ المؤسسات المحتوية عمى جممة مف الرموز بأنو ينظر لو  ، عمى أساسالتفسير والفعؿب

والسيناريوىات والبروتوكوالت التي تزوده بأداة يميز بيا بيف التفسيرات، ويطبقيا عمى نفسو أو الموقؼ 
                                                             
1 Nancy Gravesen, op cit. 

2
 .71،72المرجع السابق، ص ص.قضاٌا وإشكاالت،  -الحوكمة البٌئٌة العالمٌةصالح زٌانً ومراد بن سعٌد،  
3

 (.1182)28، ع.مجلة التفاهمعبد هللا السٌد ولد أباه، "السٌادة والسٌاسة: نظرٌة المشروعٌة والشرعٌة لدى كارل شمٌت"،  
4

 المكان نفسه. 
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الذي سيقوـ بو، ومف ىنا فإف المؤسسات ال توفر فقط  مسارا لمفعؿيحدد لنفسو  ومف ثـ1،الذي يواجيو
نما تقوـ بتعديؿ ىوية الفرد وصورتو عف نفسو واالختيارات التي توجو فعمو في  المعمومات البلزمة لمفعؿ وا 

 2حد ذاتو.

تعميؽ روح وجوىر إنسانية الفكر البشري في  فإف حتمية التطور الحضاري تقتضي استنادا لذلؾ، 
ستراتيج ف خطط وا  ذلؾ نتيجة أكيدة لبلنعطافة التاريخية في منطؽ ومرتكزات كاف ية الفواعؿ األمنية، وا 

الجوانب اإلنسانية لمفيوـ طفرة نوعية في تغميب ذلؾ يشكؿ س كمامفيوـ أولويات تنظيـ العبلقة العالمية، 
إطار تعاوف حيث يتجسد في 3مبادئ مفيوـ العبلقة بيف الشعوب.بمختمؼ تجمياتو في تطور أسس و  األمف

وتحقيؽ أمف مختمؼ التجمعات البشرية ، وتفاىـ عناصر المجتمع العالمي لحؿ المعضالت العالمية
بيئية وصحية، وىو ، وما تفرزه مف إشكاليات منطؽ العقالنية في التعاطي مع متغيرات الحياة اإلنسانية

مي واالتفاقيات الدولية المختمفة االتجاىات األمر الذي فرض واقعو عمى منظومة قرارات المجتمع العال
  4والركائز والمعايير القانونية.

وىكذا تتجمى حقيقة ال ينبغي أف تغيب عف األذىاف، مف ذلؾ إضفاء الطابع األمني عمى بعض   
القضايا البيئية والصحية التي تستحؽ إدارة مشاكميا إدارة مشتركة بيف الفواعؿ الرسمية وغير الرسمية 

فييا وظيفة تؤدي  -المأسسة–لمحوكمة العالمية كإطار مرجعي، بحيث تكوف ليذه الفواعؿ بنية دائمة 
اإلشراؼ الطوعي عمى توزيع القيـ والضوابط المعيارية العالمية التي تـ تبنييا لضبط مخاطرىا مف جية، 

 كمبدأ ناظـ لمعبلقة بيف ىذه الفواعؿ. مبدأ التشاركيةلتحقيؽ  ،أخرى ومف جية

 

 

 

                                                             
1 Hall Peter A, Tylor Rosemary C.R, "La science politique et les trois néo-institutionnalismes", Revue Française 
de science politique, n°3-4, année47(1997), p.472. 
2 Ibidem. 

3
 (.17/11/1184(، )تم تصفح الموقع ٌوم: 1184فٌفري  17)781، ع.الرإٌةشبر إبراهٌم الوداعً، "األمن اإلنسانً والبٌبة"،  

2981http://site.alroeya.ae/2014/08/22/17 >األمن_اإلنسانً_والبٌبة> 
4

 المكان نفسه. 
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أي بحاجة 1"،عقد اجتماعي عالمي، يحتاج لػ""لـ معقداع"وبعبارة أخرى، فنحف نعيش في   
لمؤسسات جديدة.. والرغبة في تركيز اليياكؿ التي تسمح بالتعرؼ عمى الحموؿ لممشاكؿ المطروحة، 

تقييـ األفكار األكثر تجديدا، لذلؾ يجب تجاوز المنظمات واآلليات الموجودة التي تسجننا في و وباختبار 
يدافع عف األمف البيئي 2مجتمع عالمي جديدحدود، وفي رؤى عاجزة تماما عف اإلسياـ في إنعاش 

 .آمنة وتحقيؽ حوكمة عالمية معا والصحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 81-8" خالل االجتماع الذي عقدته البلدان األكثر تصنٌعا فً العالم بمدٌنة نابولً بإٌطالٌا فً الفترة ما بٌن عقد اجتماعً عالمًجاءت فكرة " 

السٌاسٌة واالقتصادٌة..وعلى هامش هذا االجتماع عقدت بعض لدراسة تقرٌر منظمة التجارة والتنمٌة االقتصادٌة ومستجدات العالم  8883جوان 

المؤسسات الخاصة جلسة لبلورة تصور ٌرفع الجتماع الدول المصنعة السبع، وحمل هذا التصور عنوان"من أجل عقد اجتماعً عالمً".لمزٌد من 
 المعلومات أنظر:

 .86(، ص.8888) بٌروت: المركز الثقافً العربً، 8، ط.غٌر؟المسؤلة الحضارٌة: كٌف نبتكر مستقبلنا فً عالم متزكً المٌالد،  -
2

 المكان نفسه. 
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باعتبارىا تحديات مستوجبة لألمننة والضبط  ىـ القضايا البيئية العالميةفحص أل المطمب الثاني:
 التشاركي

 تعتبر القضايا البيئية شأنا أفقيا يطاوؿ الجميع في أي مجتمع بشري، وفي أي زماف، شأنيا في  
ذلؾ شأف "القومية"؛ أي أنيا تتجاوز االنتماءات السياسية دوف أف تنفصؿ عنيا، لتصبح موضوعا ساىمت 

ف اختمفت المنظورات كؿ األفكار السياسية في تطو  النظرية التي تناولتيا سيما التي تخص العبلقات يره وا 
 ألىـ القضايا البيئية كما يمي: اإلشارةإلى في ىذا المطمب  األمر الذي يضطرناالدولية، 

 الفرع األوؿ: تموث الغالؼ الجوي

إف المموثات الرئيسية المختمفة المبتعثة والمموثات الثانوية المتكونة في الغبلؼ الجوي، تختمؼ  
وتمؾ مدة بقائيا تماما، وتنقؿ لمسافات متفاوتة، وىذا يؤثر عمى النطاؽ الذي يكوف أثرىا محسوسا فيو، 

يا قصيرة جدا تؤثر عمى نوعية اليواء الداخمي والمحمي.والمواد التي تطوؿ فترة ئلتي تكوف فترات بقاالمواد ا
بقائيا مف أياـ إلى أسابيع تثير المشاكؿ المحمية واإلقميمية، وتمؾ التي تطوؿ فترة بقائيا مف أسابيع إلى 

يطوؿ بقاؤىا لسنوات تثير شيور تثير المشاكؿ القارية ومشاكؿ الغبلؼ الجوي لؤلرض، وتمؾ التي 
 1المشاكؿ العالمية.

يو ناتج عف تأثير تصاعد غازات كيماوية ف، ؼ الجوي إحدى المشاكؿ العالميةتموث الغاليعد و  
مف مصادر طبيعية ومف صنع اإلنساف مثؿ النباتات واالنفجارات البركانية واالنبعاثات مف األرض والمياه 

..وغيرىا.ورغـ أف تموث اليواء قد ازداد منذ أف تعمـ اإلنساف استخداـ وحرائؽ األحراج والتحمؿ اإلشعاعي.
وقد ثبت بالوجو القطعي أف تموث الغبلؼ 2النار إال أنو قد ازداد بسرعة كبيرة منذ بداية عصر التصنيع.

الجوي)اليواء( يؤثر عمى صحة اإلنساف والحيواف وعمى الغبلؼ النباتي ومواد مختمفة أخرى حيث دلت 
ث عمى عبلقة قوية جدا بيف زيادة تموث اليواء ونسبة اإلصابات المرضية والوفاة بيف المسنيف البحو 

  3واألطفاؿ والمصابيف بأمراض الجياز التنفسي والقمب.

                                                             
1

 .31مٌرجام شوماخر وآخرون، المرجع السابق، ص. 
2

األردن: الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع، دار الثقافة للنشر والتوزٌع(، -)عمان اإلدارة والبٌئة، والسٌاسة العامةكامل محمد المؽربً،  

 .118ص.
3

 .112المرجع نفسه، ص. 
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ويعتبر التموث الجوي أو اليوائي مف أخطر أنواع التموث البيئي عمى صحة وسبلمة اإلنساف  
ذا التموث عف االنبعاثات الناتجة عف احتراؽ الوقود، وخاصة وعمى المكونات البيئية عموما، وينتج ى

الفحـ والبتروؿ، واألنشطة الصناعية اإلنسانية.وأىـ التعريفات التي أعطيت لمتموث الجوي ما ورد بالمادة 
والمتعمقة بتموث اليواء بعيد المدى  1979نوفمبر  13األولى فقرة "أ" مف االتفاقية المبرمة في جنيؼ بتاريخ 

بر الحدود، ومفاده"تعبير تموث الجو أو اليواء يعني إدخاؿ اإلنساف مباشرة أو بطريؽ غير مباشر، لمواد ع
أو لطاقة في الجو أو اليواء، يكوف لو مفعوؿ مؤذ، عمى نحو يعرض لمخطر صحة اإلنساف، ويمحؽ 

يضر بقيـ التمتع بالبيئة  أو/الضرر بالموارد الحيوية والنظـ البيئية، والتمؼ باألمواؿ المادية، ويناؿ مف
 1واالستخدامات األخرى المشروعة لمبيئة".

 الفرع الثاني: األمطار الحمضية واالحتباس الحراري

ينتج المطر الحمضي عف حرؽ الوقود األحفوري العديد مف الغازات السامة مثؿ أكاسيد الكربوف  
مف و ة ما يسمى بالمطر الحمضي.طر مسببوالنيتروجيف والكبريت والتي بدورىا تذوب في قطرات الم

مثؿ ىذا المطر في البحار يعمؿ  الحمضية تعمؿ عمى تآكؿ الغابات كما أف سقوط األمطارالمعروؼ أف 
 2(لممياه مما سيؤثر سمبا عمى الكائنات البحرية وخاصة المرجاف.HPعمى خفض الرقـ الييدروجيني)

المحتوية عمى الكبريت، وأىميا ثاني أكسيد تتكوف األمطار الحمضية مف تفاعؿ الغازات       
أكسيد الكبريت  الكبريت مع األكسجيف، بوجود األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف الشمس، وينتج ثالث

الذي يتحد بعد ذلؾ مع بخار الماء الموجود في الجو، ليعطي حمض الكبريت الذي يبقى معمقا في اليواء 
مف مكاف آلخر، وقد يتحد مع بعض الغازات في اليواء مثؿ النشادر، دقيؽ تنقمو الرياح عمى ىيئة رذاذ 

، إما عندما يكوف الجو جافا، وال تتوفر فرصة وينتج عف ىذه الحالة مركب جديد ىو كبريتات النشادر
لسقوط األمطار، فإف رذاذ حمض الكبريت، ودقائؽ كبريتات النشادر يبقياف معمقيف في اليواء الساكف، 

 ىيئة ضباب خفيؼ، السيما عندما تصبح الظروؼ مناسبة لسقوط األمطار فإنيما يذوبافويظيراف عمى 
ىذا وتشترؾ أكاسيد النيتروجيف 3عمى سطح األرض عمى ىيئة مطر حمضي.في ماء المطر، ويسقطاف 

                                                             
1

 .111، 888طارق إبراهٌم الدسوقً عطٌة، المرجع السابق، ص ص. 
2

 .48، 47، ص ص.1، اتحاد المهندسٌن السودانٌٌن: مركز نعم للخدمات اإلعالمٌة، ع.مجلة المهندس السودانًٌاسر هالل، "التلوث البٌبً"،  
3

 (.12/11/1185لم الصناعً وآثارها البٌبٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم: مجلة الخط األخضر، "ظاهرة األمطار الحمضٌة فً العا 

>http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=584< 
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مع أكاسيد الكبريت في تكويف األمطار الحمضية حيث تتحوؿ أكاسيد النيتروجيف بوجود األكسجيف 
معمقا في اليواء الساكف، وينزؿ مع  ؽ البنفسجية إلى حمض النيتروجيف، ويبقى ىذا الحمضواألشعة فو 

  1مياه األمطار، مثؿ حمض الكبريت مكونا األمطار الحمضية.

فيو 2ويشير االحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالـ، وينتشر في أنحاء الكوكب، 
تغير المناخي العالمي، وبسبب عدـ انعكاس بعض مف غازات االحتباس الأحد العناصر الرئيسية لدراسة 

الحراري الناشئة عف حرؽ الوقود األحفوري وعف األنشطة البشرية األخرى، وتركيز ىذه الغازات في 
لى العديد مف التغيرات المناخية حيث تخترؽ أشعة  الغبلؼ الجوي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميا وا 

األرض حرارتو المطموبة، إال أف تمؾ الغازات وتركيزاتيا  إكساببلؼ الجوي مما يساعد في الشمس الغ
العالية منعت بعض مف ىذه الحرارة مف االنعكاس إلى الفضاء، ويعتبر ثاني أكسيد الكربوف وبخار الماء 

 3والميثاف مف أىـ غازات االحتباس الحراري.

يدة إذ تقوـ بامتصاص جزء مف األشعة تحت الحمراء وغازات االحتباس الحراري ليا خاصية فر    
التي يعكسيا سطح األرض وتساىـ بذلؾ في تسخيف سطح الكوكب بنفس الطريقة التي تسخف بيا الدفيئة 

مجاؿ الزراعة، وبعض غازات الدفيئة متواجدة بصفة طبيعية في الغبلؼ  أو البيت الزجاجي المستخدـ في
الجوي مثؿ بخار الماء وثاني أكسيد الكربوف والميثاف، غير أف األنشطة اإلنسانية مثؿ استخداـ 

والفحـ الحجري واقتبلع األشجار ساىمت في زيادة تركيز ىذه الغازات في الغبلؼ  المحروقات كالبتروؿ
ساىـ وال يزاؿ في تقوية ظاىرة االحتباس الحراري وبالتالي، ارتفاع درجات الحرارة عمى  الجوي وىو ما
، CO2ثاني أكسيد الكربوف5ىي:رئيسية وتتمثؿ غازات االحتباس الحراري في ستة غازات 4سطح األرض.

 الييدروفموروكربوف، مركبات PFCs ، مركبات البيروفموروكربوفN2O، ثاني أكسيد النيتروزCH4الميثاف
HFCs6، سادس فموريد الكبريتSF. 
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 وظاىرة التغيرات المناخية : استنفاذ األوزوفلثالفرع الثا

األوزوف جزيء يتألؼ مف ثبلث ذرات أوكسجيف، وىو نسبيا غير مستقر ونادر الوجود في الجو   
عشرة وخمسيف كيمومترا فوؽ إلى حد بعيد، يتركز معظمو في طبقة الستراتوسفير عمى بعد يتراوح ما بيف 

ميؿ  15-12وتوجد طبقة األوزوف عمى ارتفاع حوالي 1فيما يعرؼ بطبقة األوزوف.-سطح الكرة األرضية
فوؽ سطح األرض في طبقة الستراتوسفير حيث تقوـ بحماية كوكبنا وسكانو مف تأثير األشعة فوؽ 

النووي كما  DNAأنيا تدمر حامضي بنفسجية التي تعد السبب الرئيسي لئلصابة بسرطاف الجمد، كما 
 تضعؼ مف جياز المناعة في كؿ مف اإلنساف والحيواف.

ويتفؽ العمماء بأف طبقة األوزوف تقوـ بامتصاص ومنع األشعة فوؽ البنفسجية ذات الموجات   
القصيرة مف األضرار بالحياة عمى ىذه األرض.ويوجد األوزوف في حالة توازف بيف تكوينو مف األكسجيف 
الجزئي ومدى ما يمكف تدميره باألشعة فوؽ البنفسجية.إال أف وجود مواد كيماوية نشطة في طبقات الجو 
العميا)الستراتوسفير( مثؿ أكاسيد الييدروجيف والنيتروجيف والكمور، يمكف أف تعجؿ في عممية تدمير 

في حجـ  األوزوف، وبالتالي تؤدي إلى اختبلؿ التوازف الطبيعي، مما يؤدي إلى نقص صاؼ
 والصورة التالية توضح لنا ثقب طبقة األوزوف:2األوزوف.

 ثقب طبقة األوزوفصورة تبيف  :(01)الصورة 

                                                             
1

 .571المرجع السابق، ص. أوٌن ؼرٌن، "قضاٌا البٌبة"، فً، جون بٌلٌس وستٌؾ سمٌث، 
2

 .115كامل محمد المؽربً، المرجع السابق، ص. 
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: "عمماء البيئة يكتشفوف صنفا جديدا مف المواد المؤثرة في طبقة األوزوف"، )تـ تصفح الموقع المصدر
 >https://arabic.rt.com/news<                              (.22/04/2015يوـ:

ومع تزايد الوعي بمخاطر استنزاؼ األوزوف خبلؿ سبعينيات القرف العشريف، فرضت الواليات             
المتحدة األمريكية وكندا والسويد والنرويج مف طرؼ واحد حظرا عمى االستخدامات غير األساسية 

تنزفة وغيرىا مف المواد المس (CFCs)لممركبات الحاوية عناصر الكربوف والييدروجيف والفمور والكمور 
دولة كانت غالبيتيا مف  24مف قبؿ  1987، وتمت الموافقة عمى بروتوكوؿ مونتلاير عاـ (ODS)لؤلوزوف 

الدوؿ المصنعة ودوؿ المجموعة األوروبية، وألزمت األطراؼ الداخمة في ىذا البروتوكوؿ بخفض 
والفمور والكمور  استيبلكيا مف خمسة أصناؼ مف المركبات الحاوية عمى عناصر الكربوف والييدروجيف

(CFCs)  1، وتجميد استيبلكيا لثبلثة أنواع مف اليالونات.1999% بحموؿ عاـ 50بنسبة 

                                                             
1

 .573، 572أوٌن ؼرٌن، المرجع السابق، ص ص. 
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يعتبر الطقس والمناخ مف العوامؿ اليامة لؤلوضاع البيئية التي تسود منطقة ما  ،لذلؾ               
وأنماط العيش وبرامج  كاستخداـ الطاقة ونمو الغطاء النباتي ووسائؿ النقؿ واإلمدادات المائية

التنمية.وتشكؿ أحداث الجفاؼ أو األمطار المتواصمة لبضع سنوات تغيرا في المناخ، وعادة ما يوصؼ 
المناخ بدرجة حرارتو، فعندما تنعكس أشعة الشمس عمى األرض والبحر ترتفع درجة حرارتيا، ويعكس 

أف تناوؿ ىذه الظاىرة بشيء مف ويمكف 1سطح األرض تمؾ الحرارة لتشع مرة أخرى باتجاه الفضاء.
 ثالث مف القسـ الثاني ليذه المذكرة.التفصيؿ في الفصؿ ال

ىي أف ىذه القضايا البيئية الثبلث التي تطرقنا ليا بشيء مف التفصيؿ، جديرة  ،ىذا الطرح نتيجةو 
األمر الذي ، وأمنو صميـ القضايا البيئية العالمية التي تيدد حياة اإلنساف/الفرد تعتبر مف باالىتماـ ألنيا 

ضفاء الطابع األمني ي وحميا بمشاركة جؿ فواعؿ الحوكمة العالمية، حتى عمييا، ستوجب الوقوؼ عندىا وا 
الوقت يتسنى لنا بذلؾ ضبط تيديداتيا والتصدي لتحدياتيا ومجابيتيا مجابية فعالة ناجعة وناجحة في 

 ذاتو.
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 والضبط التشاركيالصحية العالمية المستوجبة لألمننة القضايا ىـ فحص أل: طمب الثالثالم

مما الشؾ فيو أف قضايا الصحة أصبحت قضايا عالمية أكثر فأكثر في العقديف األخيريف مما 
الدولية  الحكومية والمنظماتديدا لمسمـ واألمف العالمييف.وىذا ما دفع بالدوؿ جعؿ األوبئة واألمراض تي

يجاد نوع مف التضامف الصحي العالمي الدولية والمنظمات  غير الحكومية إلى االىتماـ بيذا الموضوع وا 
، وبدأت األدبيات المتخصصة بالحديث عف األمف الصحي عبر نقطة ميمة لمواجية المخاطر المحتممة

إيجاد حموؿ استثنائية عمى يعمؿ  وأطرافخطاب تعددت بمف الجميور شريحة واسعة لىي قدرة الوصوؿ 
 ألطراؼ في حاالت الضرورة القصوىأي السماح ليذه ا صحية أو باألحرى المجوء إلى"االستثناء الصحي"

-أف يقابمو فعؿالطابع األمني عمى قضية صحية معينة يجب  إضفاءترجمة الخطابات إلى أفعاؿ مثبل ب
ألف ذلؾ  -أو شراء الدواء بأرخص سعر متوفر صاحب شيادة االختراع إنتاج الدواء دوف المجوء إلىك

ة إلى ضبط انتشار ىذه األوبئة الفتاكة ومراقب سبة لمحوكمة العالمية كمرجعيةيدفع ىذه األطراؼ بالن
 صحيةويمكف اإلشارة ألىـ القضايا ال."حؽ اإلنساف األساسي" الجسدية استقرار المجتمع بصيانة سبلمتو

 كما يمي:

 األنفمونزامرض الفرع األوؿ: 

ف يمكف أف نتطرؽ أوال ألنفمونزا الموسمية والتي تعبر عف عدوى فيروسية حادة تنتشر بسيولة م 
فيي تعتبر مف إصابة أي شخص مف أية فئة عمرية،  شخص آلخر، وتنتشر في أنحاء العالـ ويمكنيا

وخيمة وتؤدي إلى الوفاة إذا ما ألمت  مرضيةالمشكبلت الصحية العمومية الخطيرة التي تؤدي إلى حاالت 
ة يسببيا أحد فيروسات فمونزا الموسمية عدوى فيروسية حادوأن.طارتخاالبالفئات السكانية الشديدة 

مف  األنفمونزا، وتتفرع فيروسات Cو BوA-األنفمونزا الموسميةنزا، بحيث توجد ثبلثة أنماط مف األنفمو 
التوليفات التي تخضع ليا.وىناؾ، مف ضمف العديد مف  أنماط فرعية حسب مختمؼ كذلؾ إلى  Aالنمط

يدوراف حاليا بيف  المذاف A(H3N2و) A(H1H1النمطاف الفرعياف) ،Aاألنفمونزااألنماط الفرعية لفيروس 
  1البشر.
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والبيوت أو المباني تنتشر األنفمونزا الموسمية بسيولة ويمكنيا اقتحاـ المدارس ومراكز الرعاية الخاصة 
التجارية والمدف، ويقوـ المصاب، عندما يسعؿ بإفراز الرذاذ الحامؿ لمعدوى في اليواء وتعريض مف 

 1يستنشقو لمخاطر اإلصابة بالمرض.كما يمكف لمفيروس االنتشار عف طريؽ األيدي المموثة بو.

 %10و%5يتراوح بيف  بمعدؿ ىجمات سنويوعمى الصعيد العالمي تحدث اإلصابة باألنفمونزا   
في الدخوؿ إلى  االعتبلالتبيف األطفاؿ، ويمكف أف تتسبب  %30و%20بيف البالغيف، ويتراوح بيف 

)األطفاؿ الصغار السف  المستشفيات وفي الوفاة، وخصوصا في صفوؼ الفئات المعرضة لمخاطر شديدة
السنوية في حدوث نحو ثبلثة إلى خمسة وتتسبب تمؾ األوبئة أو المسنوف أو المصابوف بأمراض مزمنة(، 

وفاة.وفي البمداف الصناعية تسجؿ  500 000و 250 000مبلييف مف حالة اعتبلؿ وخيـ وفيما يتراوح بيف 
فأكثر، وتتسبب األوبئة في  65معظـ الوفيات المرتبطة باألنفمونزا بيف األشخاص البالغيف مف العمر 

 2راسة وفي خسائر كبيرة في اإلنتاجية.مستويات مرتفعة مف الغياب عف العمؿ/الد

 الطيورأنفمونزا إضافة إلى أنفمونزا الموسمية، ىناؾ أنفمونزا الطيور وأنفمونزا الخنازير؛ وتعتبر  
يصيب الطيور )السيما الطيور المائية البرية مثؿ البط واإلوز( وال يتسبب في غالب  دٍ عْ مرض فيروس مُ 

األحياف، في ظيور أية عبلمات مرضية، ويمكف لفيروسات األنفمونزا االنتقاؿ، أحيانا، إلى الدواجف 
حداث فاشيات وخيمة عمى نطاؽ واسع.  3وا 

التعرض، بشكؿ مباشر أو  العدوى ىولمؤدي إلى إصابة البشر بويبدو أف عامؿ الخطر األوؿ ا 
، والسيطرة عمى دوراف مموثة بالفيروس غير مباشر، لدواجف حية أو نافقة تحمؿ العدوى أو لبيئات

، وستقتضي العدوىببيف الدواجف مف اإلجراءات الضرورية لمحد مف مخاطر إصابة البشر  H5N1الفيروس 
بعض أسراب الدواجف، التزاـ البمداف عمى المدى تمؾ السيطرة بالنظر إلى استحكاـ ذلؾ الفيروس في 

 4البعيد وضماف تنسيؽ قوي بيف السمطات المعنية بصحة الحيواف والسمطات الصحية العمومية.
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 (.17/18/1184منظمة الصحة العالمٌة، "أنفلونزا الطٌور"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/ar> 
4

 المكان نفسه. 
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، أعمنت منظمة الصحة العالمية 2009، ففي أواخر شير أفريؿ أنفمونزا الخنازيرأما فيما يخص   
(، وىذا الفيروس، 1إف 1مف فيروسات األنفمونزا مف النمط، يعرؼ باسـ أ)اتش فيروس جديدعف ظيور 

الذي لـ يكف معروفا بيف بني البشر مف قبؿ، معد وقادر عمى االنتشار بسيولة مف شخص إلى آخر، 
ومف بمد إلى آخر، وقد لوحظ باستثناء بعض الحاالت، أف البمداف التي تشيد حدوث حاالت مصابة 

 1ىي تمؾ التي تمتمؾ نظما جيدة في مجاؿ الرصد، وتتبع إجراءات اختبارية جيدة.بأعداد كبيرة 

 ، أف مرض أنفمونزا الخنازير أضحى وباءً 2009جواف  11وقد أعمنت منظمة الصحة العالمية في   
عاما، برفع حالة التأىب إلى الدرجة  41عالميا، أو جائحة وأبمغت الدوؿ األعضاء، ألوؿ مرة منذ نحو 

 يروس التي حددتيا منظمة الصحة العالمية، ويعني تصنيؼ الوباءبالفدسة، وىي أعمى مراحؿ اإلنذار السا
في إقميميف عمى األقؿ مف العالـ؛ وأف ثمة جائحة أف انتقاؿ الفيروس بيف البشر أصبح منتشرا أو متفشيا 

( قد تحور 1إف 1)إتشعالمية طور االنتشار.عبلوة عمى ذلؾ، ُأعمف أف الفيروس المسئوؿ عف المرض أ
وأصبح يحمؿ ثبلث صفات جنينية، ما جعمو فيروسا ىجينا، يمتمؾ ثبلث أصوؿ متباينة وشرسا ذا تأثير 

التي حدث  قاتؿ عمى اإلنساف، وقد تـ تسجيؿ انتقاؿ الفيروس مف إنساف إلى إنساف في بعض الحاالت
 2مور التي ال يمكف تبلفييا.فييا اتصاؿ قريب، ومف ثـ، بات استمرار انتشار الفيروس مف األ

 يبوالالثاني: وباء اإلالفرع 

حمى النزفية، ىو مرض وخيـ يصيب اإلنساف وغالبا الفيروس االيبوال المعروؼ سابقا باسـ               
وينتقؿ الفيروس إلى اإلنساف مف الحيوانات البرية وينتشر بيف صفوؼ التجمعات البشرية ما يكوف قاتبل، 

مرضا حادا وخطيرا يودي بحياة الفرد في عف طريؽ سريانو مف إنساف إلى آخر، ويسبب فيروس االيبوال 
في إطار فاشيتيف اثنتيف  1976، وقد ظير مرض فيروس االيبوال ألوؿ مرة عاـ جْ الَ عَ إف لـ يُ أغمب األحياف 

الديمقراطية، التي يورية الكونغو نزارا بالسوداف واألخرى في يامبوكو بجماندلعتا في آف معا، إحداىما في 
 3اندلعت في قرية تقع عمى مقربة مف نير ايبوال الذي اكتسب المرض اسمو منو.

                                                             
1

ٌوم: عبد الؽفار الدوٌك، " 'أنفلونزا الخنازٌر'..اختبار جدٌد للعولمة"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة، )تم تصفح الموقع  

28/18/1184.) 

>ager/portal/ecssr;ECSSR_COOKIE=Vz2MWmqhttp://www.ecssr.com/ECSSR/appman> 
2

 المكان نفسه. 
3

 (.17/18/1184منظمة الصحة العالمٌة، "مرض فٌروس االٌبوال"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar> 
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وقد نشرت مجمة االيكونوميست البريطانية تقريرا سمط الضوء عمى خطورة الفيروس وأماكف انتشاره، 
وغينيا(، والمسافة بينو وبيف أىـ الحواضر وأماكف تمركزه في دوؿ غرب القارة الثبلث)ليبيريا، وسيراليوف، 

 1في القارة السمراء وأوروبا، وىو ما توضحو الخريطة اآلتية:

في إفريقيا والمسافة بينو وبيف أىـ الحواضر في القارة االيبوال مرض تبيف أماكف انتشار  :(01الخريطة)
 السمراء وأوروبا

 

مجمة ثقافية  قراءات إفريقية،مجمة قراءات إفريقية، مترجما، "الفيروس القاتؿ..االيبوال ييدد أمف القارة السمراء"،  المصدر:
 .123(، ص.2015مارس -)جانفي23فصمية متخصصة في شؤوف القارة اإلفريقية تصدر عف المنتدى اإلسبلمي، ع.

                                                             
1

، مجلة ثقافٌة فصلٌة متخصصة فً شؤون قراءات إفرٌقٌةمجلة قراءات إفرٌقٌة، مترجما، "الفٌروس القاتل..االٌبوال ٌهدد أمن القارة السمراء"،  

 .812(، ص.1184مارس  -)جانف12ًالقارة اإلفرٌقٌة تصدر عن المنتدى اإلسالمً، ع.
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تقريرا عف المرض وانتشاره، قالت فيو إف  2014نوفمبر  3كما نشرت الواشنطف بوست في   
( نسمة مف 50000)االيبوال( يعد أحد األوبئة المخيفة، والتي ال يمكف التنبؤ بيا، حيث راح ضحيتو حوالي)

( مصاب، ولكف األمر ال يزاؿ 130000، باإلضافة إلى ما يزيد عف)يغرب إفريقيا بسبب انتشاره الحالسكاف 
، فيما سجمت دولتا)نيجيريا والسنيغاؿ( بعض حاالت ريا، وسيراليوف، وغينيا(مقصورا حتى اآلف عمى )ليبي

اإلصابة، إال أنيما أصبحتا نظيفتيف اآلف مف المرض، كما شيدت جميورية الكونغو الديمقراطية نمو 
 1.سبللة مختمفة مف)ايبوال(، ولكف يبدو أنو قد تـ احتواؤىا، فيما توفي المصاب الوحيد بااليبوال في مالي

د طارئة صحية فقط، بؿ يعد أزمة اقتصادية؛ ألف المرضى ال يستطيعوف العمؿ، عإف وباء االيبوال ال ي
، األمر والخوؼ مف المرض يدفع اآلخريف لمبعد عف العمؿ، ومف ثـ تعطمت حركة المواصبلت والسفر

المدى النتشار االيبوال عمى يقدر فيو اآلثار قصيرة -أكتوبر 8في -الذي دفع البنؾ الدولي إلى إصدار تقييـ
مميوف  359اقتصاد)غينيا، وليبريا، وسيراليوف( مف حيث نسبة إجمالي الناتج المحمي الضائعة، والتي بمغت 

 2دوالر.

نتشر االيبوال مف خبلؿ سرياف عدواىا مف إنساف إلى آخر عبر المبلمسة المباشرة لدـ الفرد وي 
شية المخاطية( أو إفرازات ذاؾ الفرد أو أعضائو أو سوائؿ المصاب بعدواىا)عف طريؽ الجروح أو األغ

جسمو األخرى، وبمبلمسة السطوح والمواد األخرى المموثة بتمؾ السوائؿ)كالمفروشات والمبلبس(.وكثيرا ما 
بحاالت يشتبو فييا أو  يصاب عامموا الرعاية الصحية بالعدوى عند تقديميـ العبلج لممرضى المصابيف

 وتبقى الوقاية خير عبلج مف ىذا المرض.3روس االيبوال.مؤكدة مف مرض في

 الفرع الثالث: ظاىرة االيدز 

 إف أوؿ سؤاؿ يتبادر إلى أذىاننا ىو ماذا نعني بفيروس نقص المناعة البشرية؟ وما ىو االيدز؟

إف فيروس نقص المناعة البشرية ىو مرض يصيب خبليا الجياز المناعي البشري ويدمرىا أو   
تدميرا تصاعديا لمجياز المناعي، األمر الذي يؤدي إلى "نقص  بو اإلصابةيعوؽ وظائفيا وينتج عف 

شر المناعة".ويكوف المصابوف بنقص المناعة عرضة لمجموعة كبيرة مف األمراض أكثر مف غيرىـ مف الب

                                                             
1

 .814مجلة قراءات إفرٌقٌة، المرجع السابق، ص. 
2

 .816جع نفسه، ص.المر 
3

 منظمة الصحة العالمٌة، "مرض فٌروس االٌبوال"، المرجع السابق. 



الخطببية يئية والصحية: نحى بروز الممبرسة البالفصل الثبني: قضبيب السيبسة العبمة 

 األمنية عليهب في ظل الحىكمة العبلمية

 

 145 

االيدز ىو "مرض فقداف المناعة المكتسب" أما 1بسبب عدـ قدرة الجسـ عمى مكافحة ىذه األمراض.
ويصؼ مجموعة مف األعراض واألمراض المرتبطة بنقص الجياز المناعي الناجـ عف اإلصابة بفيروس 

معينة نقص المناعة البشرية، ويستخدـ معدؿ الخبليا مف فئة في الجسـ وظيور أمراض أو سرطانات 
 2كمؤشر عمى تطور اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لتصبح مرض االيدز.

نحف نعيش في عالـ بو فيروس نقص المناعة البشرية، الذي يعتبر مف أخطر مشاكؿ  ،وبالتالي  
 205مميوف فرد، وكاف ىناؾ  33الصحة العامة في العالـ، إذ يقدر عدد المتعايشيف مع ىذا الفيروس بحوالي 

مف جراء االيدز.ويعيش  مميوف شخص حتفيـ201، وفي ذلؾ العاـ القى 2007مميوف إصابة جديدة في عاـ 
كافة بقاع العالـ تتأثر بالوباء.مف  زىاء ثمثي المصابيف بالفيروس في الصحراء اإلفريقية الكبرى، غير أف

المبلحظ تواجد أسرع األوبئة نموا في الوقت الراىف في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ويعتبر فيروس 
في  وسنتناوؿ ىذه الظاىرة وبإسياب3نقص المناعة البشرية مشكمة عالمية تمس حياة الناس في كؿ بمد.

ومف جية أخرى فالرسـ البياني التالي يبيف لنا مدى انتشار الفصؿ األوؿ مف القسـ التالي، مف جية، 
 األخرى.المعدية مرض االيدز مقارنة باألمراض 

 : انتشار مرض االيدز بنسبة ىائمة مقارنة باألمراض األخرى المعدية(02) لرسـ البيانيا

                                                             
1

فٌٌنا، "فٌروس نقص المناعة البشرٌة واالٌدز فً أماكن االحتجاز: مجموعة أدوات لصانعً  -مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة 

 .87(، ص.1117نٌوٌورك، -اٌة الصحٌة فً السجون"، )األمم المتحدالقرارات ومدٌري البرامج ومسبولً السجون ومقدمً الرع
2

 المكان نفسه. 
3

 .14المرجع نفسه، ص. 
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 المصدر: 

مجمة ثقافية فصمية  قراءات إفريقية،مجمة قراءات إفريقية، مترجما، "الفيروس القاتؿ..االيبوال ييدد أمف القارة السمراء"، 
 .128.(، ص2015مارس -)جانفي23متخصصة في شؤوف القارة اإلفريقية تصدر عف المنتدى اإلسبلمي، ع.

مدى أىميتيا عالميا ألنيا تعد مف لنا  فَ ي  بَ ليذه القضايا الصحية الثبلثة، تَ  مف خبلؿ تصفحنا          
بيف تمؾ التيديدات التي تيدد أمف اإلنساف، ويجب طرحيا في األجندة العالمية وضمف سياسة عامة أمنية 

ومف جية  مشتركة بيف جؿ فواعؿ الحوكمة العالمية؛ ألنيا مف جية، تستوجب إضفاًء طابًعا أمنًيا عمييا،
عمى اإلنسانية صحية أخرى تستوجب ضبطا تشاركيا لمحد مف تفاقمات تيديداتيا وما ُتْحِدثُُو مف كوارث 

 قاطبة.



 

 

 

 

 

 

الثاني: الحوكمة العالمية  بابال
البيئة "حالتيكموضوع مرجعي ألمننة 

: نحو تبني نماذج لفيـ الترابط "والصحة
 العممياتي
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مف الطبيعي أف يدفعنا اإلطار النظري إلى دراسة الجانب التطبيقي ألف ذلؾ يحتاج إلى إبراز  
التناغـ والتوافؽ والتفاعؿ المستمر بينيما في إطار خمية واحدة ومحيط واحد يبرز القواسـ المشتركة بيف 

ة، باعتبار إيجاد األمننة كنظرية عبر خطاب يضفي الطابع األمني عمى بعض القضايا البيئية والصحي
حؿ ليذه القضايا بمجرد القياـ بذلؾ، كما يمكف أيضا أف يعتبر مقوما رئيسيا لتدعيـ قوة وقاعدة األمف 

مف خبلؿ تبياف الترابط العضوي  ، وذلؾ كموالمجتمعي مف جية، والحوكمة العالمية مف جية أخرى
ة ألف ذلؾ يشكؿ مسألة ضرورية لتحقيؽ والتوحد في المياـ والوظائؼ بيف الفواعؿ الرسمية وغير الرسمي

 المصمحة االجتماعية في تأميف مقومات الحياة واستمرار حضارات المجتمعات البشرية.

 ظاىرتيأمننة  الفصؿ األوؿ:وبالتالي، ىذا الباب ينقسـ بدوره إلى فصميف؛ بحيث يتناوؿ   
، أما تطورية لمحوكمة العالمية"بيئية وصحية"  دراسة تحميمية لبعض قضايا -وااليدزالتغيرات المناخية 

"حالتي قضايا عمى متحوؿ عف إضفاء الطابع األمني إلى نزع الطابع األمني نتطرؽ فيو ل ثانيالفصؿ ال
 .بدائؿ تصورية لحركية الحوكمة العالمية وطرح المسيسة ة"البيئة والصح

 

 

 

 



 

 

 
ننة قضيتي التغيرات أم الفصؿ األوؿ:
دراسة تحميمية  –يدز المناخية واال
تطورية  "بيئية وصحية"لبعض قضايا 

 لمحوكمة العالمية
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-حركياتيا بسرعة وتتأثر بتطورات الحوكمة العالميةىناؾ مف القضايا األمنية التي تتطور  
ة بالنسبة لحالة البيئة، ي  اخِ نَ قضية التغيرات المَ  فمثبل إذا أخذنا -كموضوع مرجعي اتخذناه في ىذه الدراسة

ع بالنسبة لمسياسييف في خانة وضَ تُ وااليدز بالنسبة لحالة الصحة، فيناؾ تغير تدريجي حيث كانت 
الت التي طرأت عمى مجالي ي.لكف أصبحت بفضؿ التغيرات والتحو قية واالىتماـ العاداالعتبارات األخبل

التقدـ العممي والتكنولوجي، وحتى بالنسبة لمعموـ االجتماعية بما فييا عمـ السياسة، وازدياد الوعي لدى 
بذلؾ  اىير، بات مف الضروري إدراج ىذه القضايا في مصاؼ االىتماـ السياسي، حتى يتسنىعامة الجم

االىتماـ األمني دوف إشكاؿ.أيف أصبحت ىذه القضايا اآلف تطرح مصاؼ إلى  لمسياسييف نقميا فيما بعد
في إطار الدراسات األمنية النظرية، والشؤوف األمنية العممية، وىذا ال لشيء إال إلضفاء الطابع األمني 

طرؼ فواعؿ الحوكمة العالمية الرسمية استثنائية وتحركات أمنية فورية بشأنيا مف  إجراءاتعمييا واتخاذ 
 ، وذلؾ لغرض تحقيؽ ىدؼ األمننة كنظرية.وغير الرسمية عمى حد سواء

 -أمننة البيئة المبحث األوؿليذا سيتـ معالجة ىذا الفصؿ بثبلثة مباحث أساسية، بحيث سيطرح  
 -صحةأمننة ال الذي سيطرحلثاني المبحث ا، ثـ نحو تبني ظاىرة التغيرات المناخية كقضية أمنية عالمية

معبلقة ل والذي مف خبللو سنتعرض المبحث الثالث، وأخيرا كقضية أمنية عالمية االيدزنحو تبني ظاىرة 
أكثر تأكيدا عمى األمف حوكمة عالمية ل ومحاولة التوصؿ ة بيف أمننة البيئة وأمننة الصحةاالرتباطي

 .والترابط في حؿ القضايا الُمَؤْمَنَنة مستداـال
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 عالميةأمنية نحو تبني ظاىرة التغيرات المناخية كقضية  -المبحث األوؿ: أمننة البيئة

كما نعمـ أطمقت ما يسمى بالقطاع البيئي الذي يتضمف في ف مدرسة كوبنياج حقيقة األمرفي  
 في-العممي-البرنامج األوؿبرنامجي عمؿ منفصميف؛ األوؿ عممي واآلخر سياسي.وينطمؽ  واقع األمر

األساس مف العموـ الطبيعية ومختمؼ النشاطات غير الحكومية مقدما قائمة مف المشاكؿ والتيديدات 
العمؿ -البرنامج الثانيفي حيف ينطمؽ البيئية التي أثرت وال تزاؿ تؤثر في تقدـ الحضارة اإلنسانية.

مف الييئات الرسمية الحكومية وما بيف الحكومية التي تعمؿ عمى تكويف الوعي السياسي -السياسي
وتخصيص القدرات المطروحة مف أجؿ التعامؿ مع التيديدات، وعميو فيذه األخيرة ىي المسئولة عف 

  Securitization).)1الدفع نحو مسارات األمننة 

تمت اإلشارة إلييا آنفا كقضية أمنية عالمية تستوجب األمننة والضبط  التغيرات المناخيةأف بما و  
عتبر التشاركي في ظؿ الحوكمة العالمية، بما يفسر أنيا قضية بيئية، وأمنية عالمية في الوقت ذاتو.فيي ت

 مف التيديدات البيئية الخطيرة الناجمة عف احتراؽ النفط والغاز والفحـ، والتي ينجـ عنيا ثاني أكسيد
الكربوف وغازات أخرى تؤدي إلى كوارث أخرى بيئية تيدد المنظومة االيكولوجية برمتيا، فإنو سيتـ التطرؽ 

 أوالف الفواعؿ الرسمية كِّ مَ لمعرفة مدى انضواء ىذه األخيرة عمى خطاب لغوي يُ نظرية األمننة  إلييا عبر
بقاء البيئة بيمس  مناخي بوجود تيديدلمحوكمة العالمية عمى االستدالؿ  ثانيا ثـ الفواعؿ غير الرسمية

المشار إلييا وحسب ما طرحتو  المبحث سيحوي مطالب تبيف الجانب الثاني لممدرسةة، فعميو ىذا العالمي
 الوقائع لظاىرة التغيرات المناخية.

لكف قبؿ التطرؽ لذلؾ يجب أف نستعرض أىـ التحوالت التي مست الخطاب البيئي بصفة عامة، حتى 
التطرؽ فيما بعد لظاىرة التغيرات المناخية ضمف ىذه الخطابات، وتتمثؿ في نوعيف مف  يتسنى لنا

 الخطابات ىما:

 

                                                             
1

-، بٌروتالمجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌةسلٌم قسوم، "دراسات األمن البٌبً: المسألة البٌبٌة ضمن حوار المنظارات فً الدراسات األمنٌة"،  

 .813، 812(، ص ص.1182خرٌؾ -)صٌؾ31-28السٌاسٌة بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربٌة، ع.لبنان: الجمعٌة العربٌة للعلوم 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 152 

 1: ويتميز عامة بثبلثة مستوياتالخطاب البيئي الميبرالي -

" وقد ظير ىذا الخطاب بداية القرف العشريف كمحصمة انخفاض خطاب المحافظة عمى الطبيعة" أوليا:
 مف الحيوانات كبيرة الحجـ التي استيدفت في رياضة الصيد.نوعي في تعداد عدد 

المحافظة عمى في السبعينيات بدأ االنتقاؿ مف خطاب "المحافظة عمى الطبيعة" إلى خطاب " ثانيا:
"، حيث شمؿ ىذا الخطاب اإلنساف وبيئتو الحياتية، ومف أبرز مقومات ىذا الخطاب االمتناع عمى البيئة

 الطبيعية، ذلؾ أف كافة ما يحؿ بيا مف آفات يعود بالضرر عمى اإلنساف وصحتو. تمويث البيئة ومواردىا

وصؿ الخطاب البيئي الميبرالي ذروتو في الثمانينيات وكانت أبرز قضاياه البيئية في ذلؾ الحيف  ثالثا:
تموث اليواء وثقب األوزوف، وقد ولدت ىذه القضايا إجماعا عالميا عمى أف القضايا البيئية ال تقؼ عند 

مؿ الجماعي ورصد الحدود الجغرافية وال تعرؼ الحدود السياسية، ومف ىنا كاف البد مف ضرورة الع
 "مف الدمار الناجـ عف النشاط البشري في كافة أنحاء الكرة األرضية.إنقاذ البيئةالجيود مف أجؿ "

 خطاب العدؿ البيئي:  -

خبلفا لقضية األوزوف لـ تنجح ىذه القضايا في حشد القوى العالمية وتوحيدىا، إنما سببت   
اعات بيئية بيف دوؿ الشماؿ ودوؿ الجنوب، ليتطور خبلفات سياسية وحقوقية ومنيا ما بات يعرؼ بنز 

ويظير بذلؾ ما يعرؼ بخطاب "العدؿ البيئي" ليشمؿ أصوات تحاوؿ حماية البيئة مف خبلؿ المساواة 
 2والعدؿ بيف التوجيات البيئية القومية عمى المستوييف المحمي والعالمي.

                                                             
1

را، نسرٌن مزاوي، "الحقوق البٌبٌة لألقلٌة العربٌة الفلسطٌنٌة فً إسرابٌل فً سٌاق الخطاب البٌبً العالمً"، فً، ٌوسؾ تٌسٌر جبارٌن، محر 

(، ص 1181المركز العربً للحقوق والسٌاسات، نوفمبر -حاث سنوي، ٌصدر عن دراسات، العدد الثالث)كتاب أب2101 كتاب دراسات

 .884،885ص.
2

 المكان نفسه. 
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مطالب  ىذا المبحث إلى أربعة ـ تقسيـتعمى أساس ىذه الخطابات والطرح اآلنؼ الذكر، و    
لمحوكمة العالمية كفاعؿ أمني لمواجية  -الدوؿ-مفواعؿ الرسميةل المطمب األوؿأساسية وسنتطرؽ في 

الفواعؿ المؤمننة الذي سنبحث فيو عف  المطمب الثاني، ثـ ظاىرة التغيرات المناخية كتيديد وجودي عالمي
ظاىرة التغيرات المناخية كتيديد وجودي ل تيااجيمو و ة لمحوكمة العالمي -ير الدوالتيةغ-غير الرسمية

 -غير دوالتية-فواعؿ األمننة الوظيفية كفواعؿ غير رسمية فنتناوؿ فيو المطمب الثالث، أما عالمي
في حيف يتطرؽ .مواجية ظاىرة التغيرات المناخية كتيديد وجودي عالميوكيؼ قامت بلمحوكمة العالمية 

نتائج أمننة فواعؿ الحوكمة العالمية لظاىرة التغيرات المناخية كمطمب أخير ليذا المبحث ل المطمب الرابع
 .عمى الجميور العالمي وعمييا
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كفاعؿ أمني لمواجية ظاىرة التغيرات  العالمية لمحوكمة -الدوؿ –سميةالمطمب األوؿ: الفواعؿ الر 
 المناخية كتيديد وجودي عالمي

بة الفواعؿ الرسمية لظاىرة التغيرات اطمخكيؼ كانت  وبإسيابتناوؿ سنفي ىذا المطمب  
، العالمية معضمة األمف البيئيفي تسبب والطبيعة معا وت اإلنسافتيدد حياة  كقضية بيئية عالمية المناخية

 ىذه الظاىرة واقعيا.لمواجية بيا  معرفة التحركات األمنية التي قامت ثـ

إدراؾ حكوماتي متزايد حوؿ إدارة القضايا البيئية العالمية ألنيا لـ تعد مف قبيؿ المسائؿ ثمة ف   
نما يجب احتواؤُ العممية والفنية التي تقبع خارج المسار الرئيسي لمقنو  مف طرؼ كؿ ىا ات الدبموماسية، وا 

ات التي تـ استعراضيا وحسب الخطابألنو .الفواعؿ إلرساء األمف البيئي العالمي في إطار عممية األمننة
"الحوكمة األمنية الجديدة لمكياف المرجعي فإف ظاىرة التغيرات المناخية مصنفة ضمف التيديداتكتمييد 

شرعية ، ولمبقاء في بيئة سميمة وآمنة ضمف ىذا الكياف البد مف ا في أمنو واستقرارهيً ودِ جُ وُ  دْ د  يَ العالمية" المُ 
، وتحركات أمنية تترجـ ليذا الكيافوغير الرسمية بذلؾ عبر خطابات الفواعؿ األمنية الرسمية  االدعاء

                 .ذلؾ امبريقيا

 التغيرات المناخية ظاىرة مدوؿ حوؿل األفعاؿ الخطابيةالفرع األوؿ: 

الرامية لحماية البيئة ورعايتيا بدء مف الصعيد الوطني إلى الدولي  جيود الدوؿ لقد جاءت  
ثـ العالمية، واإلقميمية التشريعات والقوانيف الداخمية إلى الدولية  صوال إلى العالمي، في إطارو  واإلقميمي

األنسب  عمى شكؿ قواعد ذات اتفاقية ثنائية أو جماعية، عممت الدوؿ عمى وضعيا باعتبارىا والتي جاءت
نما توحيد ذلؾ ليس فقط لؤلخطار البيئية التي تيدد البيئة عالمية األثر،  ألف حؿ مثؿ ىذه المشاكؿ بؿ وا 

بيف  ايتطمب تنسيق المستوى العالمي، وعمى المستوى الدولي يتطمب تنسيؽ لمسياسات العموميةعمى 
 المختصة األخرى. الدوؿ وتصرفات األطراؼ الفاعمة
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ألوؿ إعبلف  خَ ر  في السويد، الذي َأ استوكيولـ بعقد مؤتمر 1972عاـ  دولة 123عمى ضوء ذلؾ قامت  
" الصادر عف المؤتمر إعالف استوكيولـستة وعشروف مبدأ، فقد نص " عالمي متعمؽ بالبيئة، مكوف مف

ش بكرامة حؽ أساسي في ظروؼ الحياة المناسبة في بيئة نوعية تسمح لو بالعي أف لئلنساف :عمى
 وقد أقر اإلعبلف ألوؿ مرة في وثيقة أمميةورفاىية، كما أف عميو مسؤولية حماية الطبيعة لؤلجياؿ القادمة.

 في حفظ الطبيعة دور الدولةفي البيئة المناسبة السميمة في المبدأ األوؿ منو، كما أكد عمى  حؽ الفرد
مميزا بيف الموارد القابمة لمتجدد، والموارد غير المتجددة الواجب التعامؿ معيا بحرص وضمف مبدأ 

مف أجؿ حماية  التعاوف والتنسيؽ بيف الدوؿفي كينيا، وقد حث عمى  مؤتمر نيروبيجاء  ثـ1التوازف.
برازالبيئة في العالـ،   2لظيور المبدأ الوقائي في مجاؿ حماية البيئة. دَ ي  فكرة الوقاية مف التموث، بشكؿ مَ  وا 

رسمي لمحوكمة الدوؿ كفاعؿ أمني التي يمكف تسجيميا في ىذا السياؽ، أف األولى والمبلحظة  
وليس ظاىرة  فمف خبلؿ ما تـ طرحو في ىذيف المؤتمري قامت بمخاطبة البيئة بصفة عامةالعالمية 

، كما يمكف تسجيؿ مبلحظة ثانية تتعمؽ بوضع المناخ بعد ىذا ، إال أف ذلؾ ميد لياالتغيرات المناخية
نما ذىب إلى التدىور بسبب عدـ التزاـ الدوؿ باالتفاؽ عمى أىداؼ معينة نظرا  العاـ لـ يتحسف وا 

 وضحة تالتالي صورة، واللمدوؿ السياسية اإلرادةالعائؽ أماـ التي شكمت بالعمومية  "ريو إعالف"التصاؼ 
 .1995" أي إلى غاية سنة مؤتمر ريو ديجانيروإلى ما بعد " 1860تدىور وضع المناخ بدءا مف سنة 

  : وضع المناخ بسبب زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربوف(02)الصورة 

                                                             
1

األردن: دار الثقافة للنشر -)عمان 8، ط.القانون البٌئً: النظرٌة العامة للقانون البٌئً مع شرح التشرٌعات البٌئٌةعبد الناصر زٌاد هٌاجنه،  

 .126، 125ص.(، ص 1181والتوزٌع، 
2

 .128، 127المرجع نفسه، ص ص. 
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 : المصدر

، 17، مجمد العمميويت: مؤسسة الكويت لمتقدـ الك، مجمة العمـومترجما، "تأثير اإلنساف في المناخ"، محمد سميـ الذكي، 
 .10(، ص.2001ديسمبر -ع)نوفمبر

إلى زيادة تركيزات ثاني أوكسيد الكربوف نبلحظ مف خبلؿ ىذه الصورة، أنو أدى حرؽ الوقود األحفوري 
 140كما أسيـ في رفع درجة حرارة سطح الكرة األرضية خبلؿ السنوات الػ )الخط المتقطع األبيض(،
 الماضية )الخط األحمر(. 

سمي بقمة األرض المنعقد  يمكف القوؿ بأنو بحيث ريو دي جانيرومؤتمر اء بعد ذلؾ، كما ج 
؛ دوؿ دولة 172لحماية البيئة، شارؾ في المؤتمر  ةً عَ افَ رَ المؤتمرات مُ  ، ىو أكثر1992في البرازيؿ جواف 

أوجب المبدأ الثالث عشر مف إعبلف ريو الدوؿ  بحيث أرسمت رؤساءىا، ودوؿ أرسمت رؤساء حكوماتيا
أف تضع قانونا وطنيا بشأف المسؤولية والتعويض فيما يتعمؽ باألضرار البيئية، وتتعاوف في مواجية ذلؾ 

أساسية، تيدؼ إلى  بيئيةدولية عمى وجو مف السرعة وبمزيد مف التصميـ.ىذا كما اعتمدت اتفاقيات 
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...كما تـ اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناختغيير النيج التقميدي في إدارة التنمية، وىي 
 1( الذي وضع برنامج عمؿ شامؿ لمعمؿ العالمي.21جدوؿ أعماؿ القرف)أجندة  إطبلؽ

تيدد  المناخقضية تغير بينت أف قد ، التي لـ تتحرؾ في فراغ الفواعؿ األمنيةوكتعبير عف إذا،  
والقرارات الحكومية لمدوؿ عمى المستوى الوطني  مف السياسة العامة وجودي، وأصبحت جزءً العالـ وبشكؿ 

كما في الخطابات التعبيرية لممنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع -سواء كانت متقدمة أـ متخمفة
 إدراجويا كتيديد وجودي عالمي يجب لذلؾ البد مف إخراجيا مف ىذا الحيز والتعبير عن -المدني...الخ

 رار البيئي العالمي.في السياسة العامة العالمية باتخاذ خطوات صنع الق

ذلؾ فمثبل نجد المبدأ خرجت بقرارات تبيف  وىذا بالفعؿ ما قامت بو األطراؼ المشاركة في المؤتمر بحيث
العالمية، في حفظ وحماية واستعادة السابع مف إعبلف ريو قرر بأف "تتعاوف الدوؿ بروح مف المشاركة 

اتفاقية جاءت أما ثاني اتفاقية تشاطر ىذا الكبلـ ىي 2لؤلرض...". ''االيكولوجي صحة وسبلمة النظاـ
بالياباف، والتي  Kyoto Protocol 1997 اتفاقية كيوتومتمثمة في  ريو ديجانيروبعد مؤتمر  بشأف تغير المناخ
ىدفت إلى تحقيؽ"تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغبلؼ الجوي عند  2005فيفري  16دخمت حيز التنفيذ 

مستوى يحوؿ دوف تدخؿ خطير مف التدخؿ البشري في النظاـ المناخي"، كما تمثؿ ىذه االتفاقية خطوة 
 تنفيذية.

 األمنية البيئية لمسياسة العامة كمرجعية عامةر لكف ما يمكف قولو حوؿ اتفاقية كيوتو أنيا تعتب  
مف  البيئة كقطاع حالةو مختمؼ التصورات الخاصة بكؿ ما يخص حول ـُ ظِ تَ نْ العالمية، وتمثيؿ عاـ تَ 

، إذ تتضمف مجموع القيـ الكبرى المكونة مف العقائد "الكياف المرجعي" قطاعات الحوكمة العالمية
، والمعايير حوؿ البيئة بصفة عامة والتغيرات المناخية بصفة خاصة المجتمعاألساسية التي يحمميا ىذا 

القيـ المكونة ليذه ، غير أف في ذلؾ عالميااألمنية دور السياسات العامة و لدور الدولةالمحددة 
تمثؿ اتفاقا بقدر ما تمثؿ سياجا لمحقؿ  ىذه المرجعية، بحيث أف راعات  صح  ار  ث  م  ما تكوف المرجعية كثيرا 

أف وف خروجيا عف ىذا النطاؽ، وخير دليؿ عمى ذلؾ، الفكري الذي يؤطر ىذه الصراعات، ويحوؿ د
الواليات المتحدة األمريكية  وجعؿ المتخمفةالدوؿ الدوؿ المتقدمة و مثؿ نقطة خبلؼ بيف بروتوكوؿ كيوتو 

                                                             
1

 .138-128، المرجع السابق، ص ص.عبد الناصر زٌاد هٌاجنه 
2

 .131المرجع نفسه، ص. 
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في كاف ايجابيا  ا( عمى الرغـ مف أف موقفيا سابق2001باس الحراري)لبلحت عف توقيع بروتوكوؿ كيوتو وءُ نُ تَ 
 نتوف.يفترة إدارة الرئيس كم

الذي  2007حوؿ تغير المناخ في ديسمبر عاـ  "بأندونيسيا" باليوبعد ىذه االتفاقية جاء مؤتمر  
 في مدينةتبنى خريطة طريؽ حوؿ كيفية الوصوؿ إلى اتفاؽ ما بعد كيوتو، مرورا بنظيره الذي عقد 

"رؤية  ، والذي بحث سبؿ تعزيز التفاىـ حوؿ2008ديسمبر 12إلى 01في الفترة مف  البولندية "بوزناف"
 لنظاـ جديد لتغير المناخ. مشتركة"

وىـ  دولة 192، شاركت فييا 2009ف في ديسمبر جقمة كوبنياىذه المؤتمرات  في حيف تبعت 
إلى حشد الدعـ السياسي لمتوصؿ إلى اتفاؽ القمة ىدفت وقد الدوؿ األعضاء في ىيئة األمـ المتحدة، 

دولي طموح حوؿ التصدي لظاىرة التغير المناخي بضرورة خفض الغازات الدفيئة المسببة لظاىرة 
االحتباس الحراري إلى جانب قضايا فرعية أخرى عمى صمة بمسألة التغير المناخي في العالـ، ومعالجة 

في اتفاؽ كوبنياجف بإشارة  خطاب موحدبحيث نجد والتوازف والفعالية.أسبابيا بطريقة تتسـ بالنزاىة 
جماعية وقالوا؛ نحف رؤساء الدوؿ ورؤساء الحكومات والوزراء وسائر رؤساء الوفود الحاضريف في مؤتمر 

في زمننا ىذا،  أعظـ التحديات"نشدد عمى أف تغير المناخ واحد مف :فجفي كوبنيا 2009 تغير المناخ لعاـ
وفقا لمبدأ المسؤوليات المشتركة  عاجمةبصورة  مكافحة تغير المناخعمى  السياسي القوي عزمناونؤكد 

تركزات غازات  تثبيت لميدؼ النيائي لبلتفاقية المتمثؿ في ولكف المتبايف وقدرات كؿ طرؼ منا.وتحقيقا
سنعزز عممنا خطير في النظاـ المناخي، الدفيئة في الغبلؼ الجوي عند مستوى يمنع التدخؿ البشري ال

مف أجؿ مكافحة تغير المناخ عمى أساس اإلنصاؼ وفي سياؽ التنمية  التعاوني الطويؿ األجؿ
 1المستدامة".

عمييا  قمنا بوضع خط التي فقرة ىي أف الكمماتوالمبلحظة التي يمكف أف نستشفيا مف ىذه ال  
الموضوع " لمحوكمة العالميةبالنسبة  تحد أكبرجديدة وأمنية تغير المناخ يشكؿ مشكمة تدؿ عمى أف 

ىؤالء الفاعميف جزءا مف النخب السياسية إلدارة "، ألنو وبمجرد التكمـ عف ىذه القضية أصبح المرجعي

                                                             
1

 (.16/18/1184"، )تم تصفح الموقع ٌوم: 1118دٌسمبر  87-6"االتفاقٌة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ، قمة كوبنهاجن  
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تغيرات الاألمننة استطاعوا تصميـ ىيكؿ ألمننة نظرية ، وبمفردات "العـز السياسي القوي" ىذه القضية
 تحتوي عمى احتماليف:حجة في الفعؿ الخطابي ذلؾ بعمى  ستدلوااو يةالمناخ

( ماذا سيحدث إف لـ نتخذ اإلجراءات؟ اإلجابة ىي انييار النظاـ االيكولوجي وبالتالي تيديد األمف 1
 العالمي.

بالقضاء عمى أشد التيديدات فتكا بحياة العالمي ( ماذا سيحدث إذا قمنا بذلؾ؟ اإلجابة تحقيؽ األمف 2
  .وتحقيؽ التنمية المستدامة ،المجتمعات

بسبب الفشؿ الذي ألقى بعممية التفاوض الدولية التي بدأت  لـ يكتب لو بالنجاح إال أنو حتى ىو 
اجتمعت  بالمكسيؾ 2010كانكوف"  مؤتمر"ب جاء مؤتمريف متتاليف مف بعده؛ األوؿ يتعمؽ سنة؛ لذلؾ 18قبؿ 
، إذ تعممت الدوؿ شيئا مف قمة كوبنياجف ىو في محاولة تحريؾ مكافحة التغيرات المناخية دولة 190فيو 

أظيرت إمكاف  الدوؿ أف"لكف اعتبرت 1،"كريستينا فيغيريس"حسب  أنو ال يوجد حؿ شامؿ لكؿ القضايا
 2والتوصؿ إلى إجماع عمى قضية مشتركة يمكف أف يخمؽ فرصة لمجميع"، العمؿ معا تحت سقؼ واحد

أف اتفاؽ كانكوف "يفتح عصرا جديدا لمتعاوف  "باتريسيا اسبينوزا" كما قالت وزيرة الخارجية المكسيكية
" رأى أف القمة أتاحت "استشراؼ فيميبي كالديروفإال أف الرئيس المكسيكي "".الدولي حوؿ التغير المناخي

مف النشاط  "ميمة مشتركة لمحفاظ عمى كوكب األرض سميما وحماية الدوؿجديد" تكوف فيو أفؽ 
 3.البشري"

جاء بعد أكثر مف أسبوعيف مف  2011 دورباف" بجنوب إفريقيا مؤتمرػ"أما المؤتمر الثاني يتعمؽ ب 
" بجنوب إفريقيا، تـ االتفاؽ المبدئي دوربافدولة في " 190المفاوضات المكثفة التي أجداىا مندوبو نحو 

مناخ، "، وتصميـ صندوؽ أخضر لمبروتوكوؿ كيوتوعمى أربعة أمور رئيسية : فترة التزاـ ثانية بموجب "
وخطة  2020اتفاقية تجبرىا عمى خفض انبعاثاتيا في موعد ال يتجاوز سنة  2015سنة  وتوقيع جميع البمداف

                                                             
1

 مسبولة البٌبة فً األمم المتحدة. 
2

(، 1188فٌفري -)جانفً 844-843، ع.85لبنان: المنشورات التقنٌة، م.-، بٌروتالبٌئة والتنمٌةنجٌب صعب، "ماذا فعل العرب فً كانكون؟"،  

 .24ص.
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بشأف  "مؤتمر دورباف"أيف قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا التي ترأست محادثات 2012.1عمؿ لسنة 
 2"جنبا إلى ىنا إلنقاذ الكوكب مف أجؿ مستقبؿ أطفالنا وأحفادنا". التغير المناخي:

قضية التغيرات المناخية كقضية لمخاطبة الدوؿ كفاعؿ أمني رسمي لمحوكمة العالمية  ،بالنتيجة 
عاجؿ وبإدارة جميع الفوري و ال لحؿا تستوجب "مؤتمر دورباف" أو "مؤتمر كانكوفحسب" أمنية عالمية
، ألنو حسب الخطابات التعبيرية ليذه الدوؿ قضية التغيرات يفمؤتمر الالمشاركة في األطراؼ 
شروط اليناء عمى حد تعبير وحتى تتحقؽ " الموضوع المرجعي" " لمحوكمة العالميةتيديد وجوديالمناخية"

وىذا ما سنتطرؽ لو -اجتماعي واقعييجب أف ُيَقاَبؿ الجانب المعنوي بفعؿ ليذا الكياف " جوف أوستيف"
 الحقا في التحركات األمنية ليذه الفواعؿ إزاء ىذه القضية.

بشأف ما يتعمؽ بالتغيرات  المحطات البيئية آخر 2015 قمة المناخ في باريسف كانت يفي ح 
االحتباس دولة اتفاقا تاريخيا غير مسبوؽ في العاصمة الفرنسية باريس لمكافحة  195أقرت إذ ، المناخية

بكوارث مناخية، وذلؾ بعد سنوات عدة مف المفاوضات  الحراري الذي تيدد تداعياتو كوكب األرض
" الرئيس الفرنسي قاؿ بأف "أمؿ كبير ال يحؽ لنا أف فرانسوا ىوالندوفي ىذا المؤتمر نجد ".الشاقة

رتفاع درجة الحرارة في نخيبو...عمينا أف نقرر ىنا في باريس مستقبؿ الكرة األرضية، ودعا إلى وقؼ ا
درجتيف، ووضع خطة تضامنية لمواجية التغيرات المناخية ومساىمة كؿ مكونات المجتمع في 

التغيرات "ال يمكنني التفريؽ بيف محاربة اإلرىاب ومكافحة  كما قاؿ في افتتاح المحادثات3العممية".
ألبنائنا عالما خاليا مف اإلرىاب ونحف  ، إنيما تحدياف كبيراف أمامنا ألنو يتعيف عمينا أف نترؾالمناخية

 4مدينوف ليـ أيضا بكوكب ليس معرضا لمكوارث".

ورئيس مجموعة دوؿ الجزر الصغيرة "إف التاريخ وزير البيئة المالديفي  طارؽ إبراىيـومف جيتو قاؿ 
وـ"ودعا سيحكـ عمى النتيجة وليس عمى أساس االتفاؽ اليوـ، بؿ عمى أساس ما سنقوـ بو ابتداء مف الي

                                                             
1

)جانفً 856-855، ع.86لبنان: المنشورات التقنٌة، مجلد -، بٌروتالبٌئة والتنمٌة"، 1111"قمة التأجٌل فً دوربان: ال اتفاقٌة للمناخ قبل  

 .21(، ص.1181
2

 (.18/11/1184محمد جرعتلً، "مؤتمر دوربان بشأن التؽٌر المناخً هل ٌنقذ كوكبنا"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  
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3

 (.12/81/1184"، )تم تصفح الموقع ٌوم: !مروى األسدي، "مؤتمر بارٌس...خطر المناخ واإلرهاب من صنع الحكام 
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" وزير الخارجية جوف كيريوأضاؼ "1إلى "تمكيف كؿ فرد في قارة مف حيازة الطاقات المتجددة"
 2األمريكي"أعرؼ أننا جميعا سنعيش بشكؿ أفضؿ بفضؿ االتفاؽ الذي أبرمناه اليوـ".

قضايا ا يمثبلف ميؤكد بأني "والتغيرات المناخية اإلرىابالربط بيف "والمتعمؽ بػإف ىذا الكبلـ   
" تكمؿ ما بدأتو الواليات المتحدة ىوالندحسب " يذه القمةف ،األمننةتجسيد ل معيارا ناجحاخصبة و 

وبالتالي ال بد مف ربطو بالتغيرات المناخية ، ضد اإلرىاب 2003األمريكية ضمف "مبادرة انتشار األمف" منذ 
عماؿ كؿ الجيود ألنو مف شأف ذلؾ تعزيز  بتمكيف أي فرد و في أي  المستدامةالتنمية كقضية بيئية وا 

 .مكاف

 التغيرات المناخية لمواجية ظاىرة لمدوؿالتحركات األمنية الفرع الثاني: 

عمى ما تـ طرحو حوؿ مخاطبة الدوؿ كفواعؿ رسمية لمحوكمة العالمية لقضية التغيرات  بناءً  
التحركات األمنية جاءت  ،المناخية باعتبارىا قضية تستوجب إضفاء طابع أمني عمييا والضبط التشاركي

ألف  لمواجية ظاىرة التغيرات المناخية استثنائية متخذة بذلؾ إجراءاتبذلؾ،  لالستدالؿلمفواعؿ الرسمية 
فتوصؿ .تمارسو مف خالؿ قرارات سياسيةوبالتالي  اناجح اأمني اخطابالفواعؿ حسب نظرية األمننة تتبنى 

ىذه الدوؿ إلى عقد اتفاقيات بيئية دولية كترتيبات عالمية أثبتت مف خبلليا الدوؿ قدرتيا عمى مخاطبة 
خراجيا مف عالـ السياسة الطبيعية إلى األمننة -خيةالتغيرات المنا-القضايا البيئية ، وبما أف ىذه وا 

عتبر تُ فإنو يمكف أف حقوقا والتزامات متبادلة  ئَ شِ نْ بيف الدوؿ مف شأنيا أف تُ  االتفاقيات اتفاؽ مكتوب
لتزاـ ببنود ىذه ألنيا تضبط وتفرض اال-الدوؿ-الدوليةليذه األشخاص  تشاركيبيئي ضبط بمثابة 

 االتفاقيات.

التي تعمؿ عمى  فرنسا نجد في ىذا اإلطار ، أما إذا أخذنا كؿ دولة عمى حدا،بصفة عامةىذا  
، ووقعت عمى بروتوكوؿ كيوتو 1994تفاؽ اإلطار لؤلمـ المتحدة الخاص بالتغيرات المناخية منذ تطبيؽ إ

(، كما قامت الحكومة 2012-2008لمفترة ) %502، كما سعت إلى تخفيض االنبعاثات الحرارية إلى 2005
، عمى %009الفرنسية أيضا بإنتاج الكيرباء عف طريؽ الطاقة النووية والمياه وتخفيض نسبة الكربوف إلى 
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جممة مف االقتراحات لممصادقة،  2008اعتبار أف فرنسا عضو فعاؿ في االتحاد األوروبي فإنيا قدمت سنة 
، وزيادة الطاقة المتجددة في إطار %20 ىاالنبعاثات الغازية لتصؿ إلعمى الدوؿ األعضاء منيا تخفيض 

االستيبلؾ األوروبي، أما عمى المستوى الوطني فإف البرنامج المصادؽ عميو مف قبؿ البرلماف حدد بدقة 
 األىداؼ القطاعية وخاصة قطاعي البناء والنقؿ لمتأثير عمى التغيرات المناخية.

حيث حقائؽ ممموسة عمى أرض الواقع وحولتيا إلى  إلى أفعاؿ كذلؾ أقوالياترجمت الصيف وقد  
مؤخرا لممشاركة في اتفاقية باريس لمتغير المناخي وذلؾ مف خبلؿ تعزيز  اإلجراءات اتخذت مزيدا مف

الواليات المتحدة، ما ميد الطريؽ لبدء سرياف مع " األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، و باف كي موفالتعاوف مع "
أوؿ بياف رئاسي حوؿ التغير  إصدارمفعوؿ اتفاؽ المناخ المعني، وبناء عمى االقتراح الصيني، تـ 

في االجتماع التحضيري لممثمي دوؿ العشريف "شيربا" الذي  المناخي في تاريخ قمـ مجموعة العشريف
 22بتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس مف خبلؿ التوقيع عمى االتفاؽ في  انعقد في أفريؿ، عندما تعيدت األطراؼ

عف ذلؾ فالدعـ الصيني ليس مجرد كبلـ أجوؼ حيث  وفي السياؽ ذاتو، غير بعيدٍ 1.أفريؿ أو بعد ذلؾ
مميارات دوالر  3مميار يواف)نحو  20عف تأسيس صندوؽ مالي بقيمة  2012أعمنت في شير سبتمبر 

حربيا عمى نوب في مجاؿ التغير المناخي ومساعدة الدوؿ النامية األخرى في ج-أمريكي(لتعاوف جنوب
 2.التغير المناخي

كفواعؿ رسمية الدوؿ رأينا أف "التغيرات المناخية"ىذا، أثناء تناولنا ألمننة قضية مقابؿ لكف  
قرارات سياسية أثناء  ىااتخاذخبلؿ مف قدمت حجج ودالئؿ مف خبلؿ مخاطبتيا لمقضية  العالمية لمحوكمة
، وعممية قبوؿ في المرحمة األولى ةنَ نَ مْ ؤَ حركة مُ ؾ ل، وذلؾ مف خبلؿ إثبات أف ىناىذه القضية أمننةعممية 

فإنو وحسب الدراسات التي قدمت حوؿ ، )الذي سنتطرؽ لو فيما بعد(مف قبؿ الجميور في المرحمة الثانية
لكف لـ تتخذ إجراءات  مت بأمننتيا خطابيااالدوؿ قأمننة ىذه القضية فعميا نجد الكثير مف  تما تمإذا 

التي  الواليات المتحدة األمريكيةمف بيف ىذه الدوؿ و استثنائية حوؿ قضية التغيرات المناخية؛ 
ألمنية الرسمية حوؿ قضية التغيرات اتتممص مف أداء دورىا بالرغـ مف خطاباتيا تممصت/ومازالت 

وىذا استنادا لقوؿ "كيوتو"التفاقيةعمى توقيع واالنضماـ رفضت التدخؿ الدولي في "إجبارىا"إذ المناخية؛ 
                                                             

1
 (.11/81/1185"الصٌن تلعب دورا فاعال فً الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>135731842.htm10/04/c_-http://arabic.news.cn/2016< 
2

 المكان نفسه. 
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"إف رفض الواليات المتحدة األمريكية خطة عمؿ  :" ومفادهجوردف براوفوزير الخزانة البريطاني سابقا "
وىو اتفاؽ دولي  -"كيوتوتعتبرىا مماثمة لبروتوكوؿ" حرارة األرض ألنيالمجموعة الثماني لمكافحة ارتفاع 

 2001الذي رفض بوش في مارس -بسبب األنشطة الصناعية والبشرية الطارئةلمكافحة التغيرات المناخية 
 1".التصديؽ عميو...مع العمـ أف واشنطف تطمؽ ربع الغازات التي تسبب احتباس الحرارة

ذا أخذنا عمى سبيؿو   ، 1992ديجانيرو" في البرازيؿ عاـ  المثاؿ مؤتمر قمة األرض بمدينة "ريو ا 
طعتيا أثناء مخاطبتيا لقضية التغيرات المناخية يمكف القوؿ أف معظـ دوؿ الشماؿ لـ تمتـز بالوعود التي ق

غاز  مف أجؿ خفض انبعاثيا مف الغازات الدفيئة وتحديدا ستثنائيةا تعمؿ عمى اتخاذ إجراءات ولـ، أمنيا
، وىذا ما يتضح مف 1990مثمما كانت عميو عاـ  2000ثاني أوكسيد الكربوف لكي تصبح مستوياتيا عاـ 

 2.الجدوؿ التالي

               في الدوؿ الغربية : انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربوف بالمميوف طف متري(05)الجدوؿ 

 2000-1990نسبة التغير 2000 1990 الدوؿ
 5- 42 44 سويسرا 
 4- 563 584 بريطانيا
 4- 945 983 ألمانيا
 1+ 163 167 ىولندا

 4+ 55 53 الدنمارؾ
 4+ 55 53 السويد
 4+ 113 109 بمجيكا
 6+ 34 32 النرويج
 6+ 10128 10068 الياباف

                                                             
1

 (.81/18/1185سامح جاد، "قمة الكبار..فً مواجهة التحدٌات"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>8131.html-04-1361-http://arabicmegalibrary.com/pages> 
2

 (.81/13/1183باسل حسٌن زؼٌر العزٌري، "أثر متؽٌر البٌبة على العالقات الدولٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

8.pdf-n12006-http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a>> 

http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a-n12006-8.pdf
http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a-n12006-8.pdf
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 10+ 95 59 النمسا
 10+ 417 379 فرنسا
 10+ 447 408 إيطاليا

 11+ 50449 40895 الواليات المتحدة األمريكية
 12+ 28 25 نيوزيمندا

 14+ 492 432 كندا
 15+ 38 33 ايرلندا
 22+ 89 73 اليوناف
 24+ 328 265 أستراليا
 26+ 53 42 البرتغاؿ
 26+ 273 217 اسبانيا
 28+ 69 54 فمندا

 :المصدر
الموقع يوـ: )تـ تصفح  باسؿ حسيف زغير العزيري، "أثر متغير البيئة عمى العبلقات الدولية"، 

12/04/2014.) 
8.pdf-n12006-http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a>> 

 .The Economist, A Warming World, 28th, 1997, p.49  نقبل عف 

 

 

 

 

http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a-n12006-8.pdf
http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a-n12006-8.pdf
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لمحوكمة  -الدوؿ-شديد، أمننة قضية التغيرات المناخية مف طرؼ الفواعؿ الرسميةباختصار  
كويف إدارة دولية حقيقية ا لتدولي بشأنيىناؾ اىتماـ ف أف يِّ بَ تُ  ،العالمية ومف خبلؿ مخاطبتيا ليذه القضية

ا، وىذا ما كاف واضحا وجميا في اىَ ؤَ ورُ  [الغربية/القوى الكبرى]ىيمف عمييا خطاب دوؿ الشماؿ ليا، لكف
األمننة تظير أكثر وبشكؿ عممية قضية التغيرات المناخية، لذا فأمننة المؤتمرات التي تتبعنا مسارىا حوؿ 

 جدي لدى الفواعؿ غير الرسمية/غير الدوالتية.

باريس يدؿ تفاقية مف إمؤخرا باإلضافة إلى ذلؾ، تممص الواليات المتحدة األمريكية كدولة وقوة عظمى 
أخرى، والعودة لطابع البل أمننة، والسياسة العامة  عمى عدـ جدوى أمننة التغيرات المناخية وفشميا مرة

 .يمكف أف يأتي بثمار ونتائج إيجابية تكوف أفضؿ بكثير العادية
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لمواجية ظاىرة  العالمية لمحوكمة -غير الدوالتية-الرسمية غيرة ن  نح م  ؤ  الم   الفواعؿ المطمب الثاني:
 يالتغيرات المناخية كتيديد وجودي عالم

لقد أوضح تحميؿ السياسات العامة، الذي صاغتو المدرسة األلمانية بصفة خاصة، أف "الدولة   
لمتعقيد المتزايد لممجتمع، وذلؾ في مواجية الصعوبات التي تفرضيا  ةً مَ ئَ بلَ تتجو إلى تبني تدخبلت أكثر مُ 

أخرى  الدولة قد تراجعت أدوارىا في مجاالت"أف  وبالتالي، يمكف القوؿ1مف أعمى"،السياسات التنظيمية 
-ا في سياؽ الحوكمة، وضمف الفرص والتحديات التي تفرضيا جدلية العالميي  عح ض  و  م  وأعادت تجديد ت  

آنفا  العالميةلحوكمة فواعؿ انا تيبولوجيا رْ ثَ ىذه النقطة والتي مف خبلليا َأ ونحف وبإسياب تناولنا2.الوطني"
 بصفة عامة ىذا مف جية.

سيحاوؿ  المطمب، وىذا ومف جية أخرى، تناولنا تيبولوجيا الفواعؿ غير الدوالتية ليذه الحوكمة  
مف مواجية ظاىرة التغيرات المناخية كقضية بيئية 3غير الدوالتيةالمؤمننة  ف الفواعؿك  مَ فقط معرفة مدى تَ 
جراءات استثنائية أوال امخاطبتيعف طريؽ  ا تيديد وجوديعالمية باعتبارى ، واتخاذ قرارات سياسية وا 

وذلؾ مف خبلؿ تتبعنا التسمسؿ اليرمي لتيبولوجيا الفواعؿ غير الدوالتية لمحوكمة العالمية كما .ثانيا ابشأني
المؤمننة، نوعيف مف الفواعؿ حسب نظرية األمننة: الفواعؿ " نفصؿ بيفأشرنا ليا سابقا يمكننا ىنا أف 

 4."والفواعؿ الوظيفية

الفواعؿ المتدخمة في عممية تبني و"تعتبر  وىي بطبيعة الحاؿ المعنية في ىذا المطمب، لألولىبالنسبة 
والتي  الثانية أمامتعددة وتقع عمى مستويات مختمفة.لقضية التغير المناخي 5"فْ نِ مْ ؤَ ونشر الخطاب المُ 

في القطاع، فيي التي  تؤثر ديناميكياالفواعؿ التي " وتمثؿىذا المطمب، سنتطرؽ ليا في مطمب يمي 
وبالتالي،  6،"تدعو إلى األمف نيابة عف الكياف المرجعي، وتؤثر تأثيرا كبيرا عمى القرارات في مجاؿ األمف

                                                             
1

 .31الحسٌن شكرانً، "نحو حوكمة بٌبٌة عالمٌة"، المرجع السابق، ص. 
2

 المكان نفسه.  
3

سنكتفً  أثناء تطرقنا هذا للفواعل ؼٌر الدوالتٌة للحوكمة العالمٌة ومخاطبتها لقضٌة التؽٌرات المناخٌة واإلجراءات االستثنابٌة التً ستتخذها 

ٌتم التحكم فً الموضوع، ألنه مجال واسع، ٌمكن لوحده أن ٌكون موضوع بحث، وال ٌسعه  بإعطاء مثال أو مثالٌن فقط  من المستحسن حتى
 مطلب واحد.

4 Telmo João Gabriel Viera, op cit., p.40. 

5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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جراءات عف طريؽ ىي مف ي قوـ بتحويؿ النقاش العاـ بخصوص قضية التغير المناخي إلى قرارات وا 
   العامة التقميدية.وسائؿ السياسة 

نحن ة: األفعاؿ الخطابية لمفواعؿ الالفرع األوؿ  التغيرات المناخية الرسمية حوؿ ظاىرةغير  م ؤ م 

يمكف أف نتطرؽ لممنظمات الدولية الحكومية والنموذج  المؤمننة مف خبلؿ ىذا النوع مف الفواعؿ      
، ثـ لخطابية لقضية التغيرات المناخيةوأفعاليا االتي تعكس قمة ىـر ىذه المنظمات  المتحدة ىيئة األمـ

 .أمننة ىذه القضيةفي المجموعات االبستمولوجية ودورىا 

 -ىيئة األمـ المتحدة أنموذجا-المنظمات الدولية الحكومية -أوال

إف  ىتماـ منظمة األمـ المتحدة بالبيئة بصفة عامة؟لكف قبؿ ذلؾ، البد أف نتساءؿ عف مدى اِ       
عمى مثؿ ىذا السؤاؿ يقتضي منا أف نشير لميثاؽ منظمة األمـ المتحدة؛ والذي لـ يتضمف أي  اإلجابة

يخوؿ المنظمة الدولية االىتماـ بشؤوف البيئة، فكما ىو معروؼ نصوص ميثاؽ ىذه المنظمة نص صريح 
القانوف الدولي مستوى ذاؾ نصيبا وحظا وافرا سواء عمى أيف لـ يكف لمبيئة آن 1945في عاـ  تمت صياغتيا

لكف عكس ما نراه اليوـ مف اىتماـ دولي، وعالمي ليذا المجاؿ.1العاـ، أو عمى مستوى العبلقات الدولية،
في أواخر الستينيات بدأ االىتماـ مف طرؼ منظمة األمـ المتحدة بمشاكؿ بيئة اإلنساف عمى أساس أف 

رض الواقع ضمف ما يسمى بتكريس حقوؽ ، فتحقيقيا وتجسيدىا عمى أالبيئة تندرج ضمف أىدافيا حماية
 اإلنساف يعتبر تكريسا لمبدأ العيش في بيئة نظيفة وسميمة مف جية، وآمنة مستقرة مف جية أخرى.

لذلؾ، تعتبر المنظومة المؤسساتية لؤلمـ المتحدة الناشطة في مجاؿ البيئة مف أىـ وأقوى  
غير رسمية لمحوكمة العالمية، فقد رعت األمـ  المؤسسات في منظومة المنظمات الدولية الحكومية كفواعؿ

المتحدة مجموعة مف المؤتمرات البيئية العالمية التي عممت عمى بمورة ىياكؿ مؤسساتية جديدة لمعالجة 
كاف برعاية ىيئة األمـ المتحدة  عقدت فيو العديد مف المؤتمراتفالسياؽ البيئي الذي ان2القضايا البيئية.

وذلؾ لبحث األوضاع البيئية العالمية بما فييا ظاىرة التغيرات المناخية، وقد أشرنا سابقا أف االىتماـ 

                                                             
1

 .67(، ص.8875)القاهرة: دار النهضة العربٌة،  دور المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌئةعبد العزٌز مخٌمر عبد الهادي،  
2

الجزابر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة، -، ورقلةدفاتر السٌاسة والقانونصالح زٌانً، مراد بن سعٌد، "فعالٌة المؤسسات البٌبٌة الدولٌة"،  

 .184(، ص.1182)جوان 8ع.
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نعقاد مؤتمر "ريو بقضية التغيرات المناخية رسميا مف طرؼ فواعؿ الحوكمة العالمية بشقييا كاف منذ اِ 
 .1992ديجانيرو" بالبرازيؿ 

الرئيسية لؤلمـ المتحدة فيو يعد  العناصرأحد و األميف العاـ ىو رئيس األمانة العامة  وبما أف 
فإنو مف يمثميا في البحث بالشأف البيئي العالمي ومراجعة ما تـ الفعمي،  االحامؿ الرسمي لكممتيا وقائدى

ف الذيف يعمموف إنجازه في ىذا الصدد والبناء عميو، وذلؾ بطبيعة الحاؿ بمساعدة مجموعة مف الموظفي
مع  وبالتعاوف -حتى في المجاالت األخرى-تحت إشرافو ضمف األمانة العامة لمقياـ بالمياـ الموكمة إلييـ 

ال تأتي مف  لكف األمننة.كالجمعية العامة ومجمس األمف لييئة األمـ المتحدةاألخرى األجيزة الرسمية 
نما مف وراء اعتبار التغيرات المناخية  ،فقطوىذه األجيزة باعتبارىا العمود الفقري ليذه الييئة، طرفو  وا 

مف بينيا  فواعؿ عدةقضية أمنية عالمية تشكؿ تيديد وجودي بالنسبة لمحوكمة العالمية ككياف مرجعي، 
، والتي التي تنضوي تحت ىيئة األمـ المتحدة عبر مستويات عدة ننة والفواعؿ الوظيفيةالفواعؿ المؤم

 يمكف أف نتطرؽ ليا كما يمي:

  1)الفواعؿ المؤمننة(:نات االتفاقيات البيئية الدوليةأماو  أمانات البرامج البيئية / عمى مستوى1

متميزة جدا حسب دراسة كؿ  أمانة برنامج األمـ المتحدة لمبيئةتعتبر عمى ذلؾ،  بناءً  
فيو السمطة الريادية في مجاؿ 2وىذا البرنامج تابع لييئة األمـ المتحدة "Siebenhünerو" ""Biermannمف

كما يوصؼ ىذا البرنامج بالضمير البيئي لؤلمـ المتحدة، فيو خطوة ىامة نحو 3السياسة البيئية الدولية.
 4إدراؾ األمـ المتحدة لقضية البيئة.

                                                             
1

ة حسب التسلسل الزمنً ألن برنامج األمم المتحدة قبل اتفاقٌة رٌو دٌجانٌرو كمثالٌن تم اعتمدنا أمانات البرامج البٌبٌة قبل أمانات االتفاقٌات الدولٌ 

 تبنٌهما فً هذه الدراسة.
2

المؤسسة الدولٌة البٌبٌة األولى فً إطار األمم المتحدة، حٌث جرى تأسٌسها لمتابعة الشأن البٌبً فً العالم،  برنامج األمم المتحدة للبٌئةٌعتبر  

، بهدؾ أن ٌكون البرنامج رابدا 8861"على أثر انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بالبٌبة فً "ستوكهولم" فً عام UNEPرنامج "وقد أنشا الب

الدول  ومشجعا لقٌام شراكات لرعاٌة البٌبة، على نحو ٌتٌح لألمم والشعوب تحسٌن نوعٌة حٌاتها، دون إضرار بنوعٌة حٌاة األجٌال المقبلة.وجمٌع
فً هٌبة األمم المتحدة، تعتبر ُحْكًما، أعضاء فً البرنامج، كما أن ثمة اقتراحات ترى ضرورة تحوٌل البرنامج إلى وكالة دولٌة  األعضاء

 متخصصة تابعة لألمم المتحدة، إلعطاء العمل البٌبً الدولً مزٌدا من االستقرار والفرص.أنظر:
 .138عبد الناصر زٌاد هٌاجنه، المرجع السابق، ص. -
3

 .111، 118صالح زٌانً، مراد بن سعٌد، "فعالٌة المؤسسات البٌبٌة الدولٌة"، المرجع السابق، ص ص. 
4

ً، قسم صافٌة زٌد المال، "حماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولً" )رسالة دكتوراه العلوم فً القانون الدول 

 .871ص.(، 1182الحقوق، جامعة تٌزي وزو، 
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كأفعاؿ خطابية؛ اإلشراؼ عمى البرامج المتعمقة  احسب أدوارى أمانة برنامج األمـ المتحدة وتتولى
بالبيئة وتنسيؽ العمؿ مع أجيزة األمـ المتحدة ووكاالتيا بالدراسات والبحوث أو تنفيذ المشروعات التي 

 2ما يمي: األساسية حوؿوبصفة عامة تتمحور أولويات البرنامج 1يقرىا مجمس إدارة البرنامج.

 الرصد والتقييـ واإلنذار المبكر في مجاؿ البيئة. (1

 ( تشجيع النشاط البيئي حوؿ العالـ وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.2

تاحتيا( تبادؿ المعمومات عف التقنيات السميمة بيئيا 3  لممجتمع. وا 

 والمنظمات اإلقميمية.( تقديـ المشورة التقنية والقانونية والمؤسساتية لمحكومات 4

مبني أمنيا بتحركاتو لتحقيؽ "Framework"أف ىذا البرنامج يوفر لؤلمننة إطارامف خبلؿ ىذه النقاط نستشؼ 
 Securitization"أولويات، ويرتكز ىذا اإلطار عمى حماية النظاـ البيئي برمتو وذلؾ بالتحرؾ نحو األمننة 

move" ةبمثابة الخطوة نحو األمننة الناجحة بالنسبة لييئة األمـ المتحد، ألف ما يقوـ بو البرنامج يعتبر 
  وبمغة نظرية األمننة.

ناشطة في ىذا المجاؿ 3االتفاقية اإلطارية بشأف تغير المناخأمانة تعتبر ، إضافة إلى ذلؾ 
 26والتي تتكوف مف ديباجة  1992"عاـ ريو ديجانيروأىـ ما تمخض عف مؤتمر " األخيرة باعتبار أف ىذه
أف اليدؼ النيائي ىو تثبيت غازات الدفيئة عند مستوى يحوؿ دوف تدخؿ خطير مف  عمى مادة وقد عبرت

                                                             
1

 .871صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص. 
2

 .136عبد الناصر زٌاد هٌاجنه، المرجع السابق، ص. 
3

، وسٌلة لإلعالن عن المبادئ التً سٌتم اعتمادها الحقا كأساس للتعاون ما بٌن األطراؾ فً مجال محدد، مع ترك اإلطارٌة-تقنٌة االتفاقٌة تعتبر 

لربٌسٌة من هامش من الحركٌة لتحدٌد أنماط التعاون وتفاصٌله.من الناحٌة الشكلٌة، تحدٌد اإلتفاقٌة اإلطارٌة بدقة ٌعنً أن هناك وجود االتفاقٌة ا
كوالت أو االتفاقات األخرى المكملة مع التمتع بنوع من االستقاللٌة من جهة ثانٌة.وكقاعدة عامة ال ٌمكن أن تكون الدول جهة أولى، والبروتو

أطرافا فً االتفاقات المكملة إال الدول األطراؾ فً االتفاقٌة الربٌسٌة "األولى"، ولٌس بالضرورة أن تصبح كل األطراؾ التً شاركت فً 
أنها تسمح التقدم خطوة حٌنما تمنع السٌاقات الدولٌة وتناقض  اإلطارٌة-مزاٌا تقنٌة االتفاقٌةرافا فً االتفاقٌات المكملة.من االتفاقٌة األولى أط

المصالح بشأن الموضوع محل التفاوض، لذلك ٌتم االعتماد على البروتوكوالت الحقا كأدوات تطبٌقٌة ألنها تتضمن مقتضٌات مفصلة، ومن شأن 
تمدٌد الُمَدْد الضرورٌة لتحدٌد   سلبٌاتهاشراك العلماء والمجتمع المدنً، ألنها تسمح بالتأنً والتفكٌر العمٌق فً قضاٌا فنٌة شابكة.أما هذه التقنٌة إ

ٌُْفقُِدها ممٌزات الصرامة -االلتزامات مادٌا، ولهذا السبب لم تتبن بعض االتفاقٌات تقنٌة االتفاقٌة  ، كما أن المشاكل اإلطارٌة، فتمدٌد المفاوضات قد 
، وكل تأخٌر ٌعنً البٌبٌة ال تحتمل التفاوض إلى درجة اإلفراط، ألن الطبٌعة ال تُفَاِوُض اإلنسان، وال تحتاج إلٌه، أما اإلنسان فهو الذي ٌحتاج إلٌها

 تدهور البٌبة.لمزٌد من المعلومات أنظر:
، عربٌة بحوث اقتصادٌة: مدخل إلى تقٌٌم السٌاسات البٌبٌة العالمٌة"، 1181لعام  11إلى رٌو+ 8861الحسٌن شكرانً، " من مؤتمر استكهولم  -

 .842(، ص.1182خرٌؾ  -)صٌؾ53-52لبنان: مركز دراسات الوحدة العربٌة، ع. -بٌروت

- Alexandre-Charles Kiss, "Les traités-cadre: Une technique juridique caractéristique du droit international de 
l'environnement", Annuaire Français de Droit International (Paris: Editions du CNRS), Vol.39(1993), pp.792, 
793.  
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فاألمانة ليذه االتفاقية تخدـ أطراؼ االتفاقية مف جية، ومف جية 1جانب اإلنساف في النظاـ المناخي.
ينص عمى مخاطبة قضية  الذي( 3مف المادة) 3المبدأ مثبل إذا أخذنا فتخدـ النظاـ البيئي العالمي.

 :هُ ادُ فَ مَ  ؿٍ وْ قَ التغيرات المناخية بِ 

"تتخذ األطراؼ تدابير وقائية الستباؽ أسباب تغير المناخ أو الوقاية منيا أو تقميميا إلى الحد األدنى 
ولمتخفيؼ مف آثاره الضارة.وحيثما توجد تيديدات بحدوث ضرر جسيـ أو غير قابؿ لئلصبلح، ال ينبغي 

مى أف يؤخذ في االعتبار أف التذرع باالفتقار إلى يقيف عممي قاطع كسبب لتأجيؿ اتخاذ ىذه التدابير، ع
منافع السياسات والتدابير المتعمقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أف تتسـ بفعالية الكمفة، بما يضمف تحقيؽ 

بأقؿ تكمفة ممكنة.ولتحقيؽ ذلؾ ينبغي أف تأخذ ىذه السياسات والتدابير في االعتبار مختمؼ  عالمية
شاممة، وأف تغطي جميع مصادر ومصارؼ وخزانات غازات االقتصادية.وأف تكوف -السياقات االجتماعية

الدفيئة ذات الصمة، والتكيؼ، وأف تشمؿ جميع القطاعات االقتصادية.ويمكف تنفيذ جيود تناوؿ تغير 
 2المناخ بالتعاوف بيف األطراؼ الميتمة".

األمـ  وتأكيدا عمى ما تـ أمننتو مف طرؼ الدوؿ كفواعؿ رسمية لمحوكمة العالمية اتخذت ىيئة 
كمنظمة دولية حكومية وكفاعؿ أمني غير رسمي كذلؾ  -حتى ىي-االتفاقياتوعف طريؽ أمانة المتحدة 

الذي قيؿ  فبفضؿ صيغة مضموف الكالـلمحوكمة العالمية مف التغيرات المناخية كقضية بيئية رىانا أمنيا، 
بشأف تغير المناخ السيما في الفقرة المشار ليا أعبله، فالقضية حسب المنظمة  اإلطارية-االتفاقيةفي 

وفورا إف  لمعالجتيا وبطريقة استثنائية تقديـ حموالعمى العالـ أجمع، ويجب  بالفعؿ تيديدا أمنياتشكؿ 
وبالتعاوف بيف تتطمب األمر ذلؾ دوف المجوء إلجراءات السياسة العامة الطبيعية واألمور التقنية الروتينية، 

 جميع األطراؼ المعنية بذلؾ دوف الضرر بالمصمحة االقتصادية.

                                                             
1

، 842: مدخل إلى تقٌٌم السٌاسات البٌبٌة العالمٌة "، المرجع السابق، ص ص.1181لعام  11الحسٌن شكرانً، "من مؤتمر ستوكهولم إلى رٌو+ 

843. 
2

 (.81/13/1183، "اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ"، )تم تصفح الموقع ٌوم: 8881األمم المتحدة  

>https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=Smd1WLmXFMHnmAGb2bi4Aw#q=%D8%A7%> 
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دورا ىاما في إضفاء وىنا بالرغـ مف أف األمانة ليس مف عبر عف مضموف ىذه االتفاقية إال أف ليا 
في تحديد "فوردد انس"وىذا حسب دراسة قدميابصفة خاصة  األمني عمى قضية التغيرات المناخية الطابع

 1بشأف القضية: أفعاال خطابيةالتي تعتبر  أدوار أمانات االتفاقيات البيئية الدولية

وتتمثؿ في ترتيب وخدمة مؤتمر دوؿ األطراؼ؛ القياـ بالوظائؼ المسندة إلييا مف قبؿ  األدوار األساسية:
رساليا بناء عمى المعمومات الواردة األساسي واألجيزة مف قبؿ الجياز  البروتوكوالت، تحضير التقارير وا 

الفرعية، تحضير التقارير الخاصة بنشاط األمانة، تنسيؽ العمؿ مع المنظمات الدولية والمنظمات غير 
الحكومية ذات الصمة، جمع وتحميؿ المعمومات والمعطيات العممية واالقتصادية أو االجتماعية، رصد 

 االلتزاـ بالمعاىدة، تقديـ المشورة والتوجيو لمدوؿ األطراؼ.

اإلضافية في النقاط التالية: زيادة التمويؿ، التدريب، إدارة  األدوار "ساند فورد"جمع  :األدوار اإلضافية
مراقبة االلتزامات ضمف االتفاقية، نقؿ االتفاقية إلى الدوؿ غير األطراؼ،  العبلقات مع المنظمة األـ،

النشر، رسائؿ األخبار، العبلقات العامة، االتصاؿ مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 
  األطراؼ وغير األطراؼ في المعاىدة، المساعدة التقنية لمدوؿ النامية.

 )الفواعؿ الوظيفية(:األمـ المتحدة ييئةل المتخصصة التابعةالوكاالت عمى مستوى  /2

بما أف الكرة األرضية ىي نظاـ ايكولوجي واحد، بدأ يتعرض إلرىاصات في طبقة األوزوف،   
وتزايد نسبة ثاني أكسيد الكربوف في الغبلؼ الجوي، وما يحمبلنو مف أخطار تسببت في خمؽ ظاىرة 

و استكماال لما قامت بو األمانات لكؿ مف برنامج األمـ العالـ كمو، فإناخية المؤثرة في التغيرات المن
، جاءت الوكاالت وغيرىا عديد ر المناخلؤلمـ المتحدة حوؿ تغي اإلطاريةالمتحدة لمبيئة واالتفاقية 

 كفواعؿى حتى ىي بالجوانب البيئية، إذ قامت وال تزاؿ تقوـ بدورىا نَ عْ المتخصصة التابعة لمييئة التي تُ 
، فيي تؤثر بقوة في القرارات األمنية في مواجية ظاىرة التغيرات المناخية كتيديد وجودي عالمي وظيفية

 ويمكف ذكرىا عمى النحو التالي:.عمنا وبشكؿ مباشر لييئة األمـ المتحدة دوف أف تؤمنف ىذه القضية

 

                                                             
1

 .62، 61، ص ص.عادل زقاغ، سمٌرة سلٌمان، المرجع السابق 
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 : Intergovernmental Panel on Climat change(IPCCالييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) أ/

، ويتمثؿ دور ىذه 1988عاـ  أنشأتيا المنظمة العالمية لؤلرصاد الجوية وبرنامج األمـ المتحدة 
المناخ مف معمومات عممية وفنية الييئة في تقييـ أفضؿ ما ىو متاح في جميع أرجاء العالـ عف تغير 

تضـ الييئة ثبلثة فرؽ عاممة، وفرقة 1وموضوعي وعمني وشفاؼ.اجتماعية اقتصادية عمى أساس شامؿ 
عمؿ معنية بالقوائـ الوطنية لحصر غازات الدفيئة، ولكؿ مف الفرؽ العاممة الثبلثة وفرقة العمؿ رئيساف 
مشاركاف أحدىما مف العالـ المتقدـ واآلخر مف العالـ النامي ووحدة دعـ فني، وتتمثؿ ىذه الفرؽ فيما 

 2يمي:

 بتقييـ الجوانب العممية لمنظاـ المناخي وتغير المناخ. الفريؽ العامؿ األوؿ:مع * يضط

مدى سرعة تأثر النظـ االجتماعية واالقتصادية والطبيعية بتغير المناخ،  الفريؽ العامؿ الثاني:* ويتناوؿ 
 وعواقب تغير المناخ السمبية وااليجابية، وخيارات التكيؼ معيا.

تقييـ خيارات الحد مف انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيؼ في حدة تغير  ؿ الثالث:الفريؽ العام ويتولى* 
 المناخ.

 IAEA International Atomic Energy Agency:3))الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ب/

فيي تضطمع بميمة الحد مف  ذات صمة بمنظومة األمـ المتحدةحكومية كمنظمة دولية                
، فإف عبلقة الوكالة النووي، إذ تقوـ بالرقابة والتفتيش والتحقؽ في الدوؿ التي لدييا منشآت نوويةالتسمح 

مف بنودىا: أف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تمتـز بتقديـ تقرير ، مع األمـ المتحدة تخضع التفاقية خاصة
إلى مجمس األمف، حوؿ عدـ  االقتضاء سنوي عف أنشطتيا إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، وعند

                                                             
1

(، "الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ"، )تم تصفح الموقع ٌوم: 1113ة، المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة)دٌسمبر برنامج األمم المتحد 

18/18/1184        .) 

<ar.pd-introduction-faq/ipcc-pcchttps://www.ipcc.ch/pdf/i> 
2

 المكان نفسه. 
3

بؽرض تشجٌع االستخدامات  8846هً منظمة حكومٌة مستقلة تعمل تحت إشراؾ األمم المتحدة، تأسست عام  الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة 

 السلمٌة للطاقة النووٌة، والحد من التسلح النووي، والمقر الربٌسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ٌقع فً مدٌنة فٌٌنا عاصمة النمسا.
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لمتعمقة بالسمـ واألمف فضبل عف المسائؿ اخرقيا اللتزاماتيا المتعمقة باإلجراءات الوقائية، أو احتراـ الدوؿ 
 2وفي سبيؿ تحقيؽ أىدافيا العامة تقوـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بما يمي:1الدولييف.

 دورية عف نشاطاتيا إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، ومجمس األمف الدولي. ار تقاريردإص -أ

 المأمونة والسممية لمطاقة الذرية مع الوقاية مف استخداماتيا المدمرة.العمؿ عمى تشجيع االستخدامات  -ب

والتقنيات النووية، العمؿ عمى أف تكوف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، المحفؿ العالمي لتبادؿ المعارؼ  -ج
  بيف البمداف الصناعية والنامية عمى حد سواء.

إذا، تقوـ ىاتيف الوكالتيف المتخصصتيف بالشؤوف المناخية بصفة خاصة، والشؤوف البيئية بصفة عامة، 
، بحيث تؤثر في حركية المجاؿ األمني بما تنتجو فعميا مف بممارسة المنطؽ التكنوقراطي المرافؽ لألمف

واالستراتيجيات األمنية دوف حوؿ التغيرات المناخية ومعمومات وتقارير تبني عمييا الحقائؽ العممية بيانات 
نما تساىـ بشكؿ حيوي في إحياءواإلكراهممارسة القوة  التي  الروابط االستدالليةالجانب التقني عبر  ، وا 

 .ذاتو في الوقتتجمع بيف البيروقراطية واألمنية 

نمط التعاوف في األعماؿ وأنشطة األجيزة، األمانات، الوكاالت المتخصصة  أف يبدوبالنتيجة،        
التابعة لييئة األمـ المتحدة حوؿ مجابية قضية التغيرات المناخية كقضية أمنية عالمية تشكؿ تيديد 

نما بَ يٌ  فْ وجودي لمكياف المرجعي"الحوكمة العالمية"، مَ   خطابية ممارسةيف أف األمف ليس خطابات فقط، وا 
مف طرؼ الييئة عمى القضية بتوقع  عممية مستمرة مف المراقبة والسيطرةىناؾ أخر، أيضا، أي بمعنى 
عمى األقؿ مف الناحية  مؤسساتيامف  العالمية وىذا بطبيعة الحاؿ ما تحتاجو الحوكمة-واستباؽ مخاطرىا

األمف كفعؿ كبلـ، وما األمننة"بيف ما تقدمو مدرسة كوبنياجف حوؿ"نظرية وىنا جمعت الييئة  -النظرية
 تقدمو مدرسة باريس "األمف تقنية حكومية".

 

 

                                                             
1

 .138، 137عبد الناصر زٌاد هٌاجنه، المرجع السابق، ص ص. 
2

 المكان نفسه. 
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 حوؿ ظاىرة التغيرات المناخيةممجموعات االبستمولوجية األفعاؿ الخطابية ل -ثانيا

 Brainstormingsالميزة التي يوفرىا التداخؿ بيف االختصاصات، و"جمسات العصؼ الذىني  إف       
، إلخ، والتي تسمح بجمع األنماط األكثر تنوعا مف الكفاءات ad-hocالشبكي، وفرؽ العمؿ المعنية 

والمعمومات والموارد العبلئقية، ىو زواج المنفعة بيف السياسة والعمـ واالقتصاد الذي ال يمكف تجاىمو، 
ىذه"الحمزونية البيئية والصحية.وباختصار فإف -حيث يمكف أف يشكؿ ذلؾ حبل معقوال لممخاطر

الثبلثية"يبدو أنيا توفر تحديدا ما نحتاجو، أي اإلستراتيجية"القدرة االستيعابية مع وجود ىوامش 
  1(.carrying-capacity-with-safety-marginsأمنية")

تقوؿ الحكمة التقميدية لمدراسات األمنية أف التعريؼ الشامؿ لؤلمف يتمخص في  استطرادا لذلؾ،       
كالعمماء وفرؽ العمؿ المتخصصة في  دور المجموعات المعرفيةوبيذا المعنى يتأتى 2"الحرية مف التيديد"،

كاف،  مجاؿ ما وغيرىا مف مراكز البحث، في زرع الطمأنينة والسكينة واالستقرار في أوساط المجتمع أيا
إال أف ظاىرة التغيرات المناخية أظيرت وجيتي نظر مختمفتيف في ىذا الصدد؛ بحيث نجد أف ىذه 

في تنبيو الدوؿ كفواعؿ غير رسمية، والفواعؿ األخرى غير الدوالتية  دور مف جيةالمجموعات ليا 
جراء ات مستعجمة كالمنظمات الدولية الحكومية مف كوارث ومخاطر جمة إف لـ تتخذ حموال فورية وا 

، نشرت ىمعا في أوساط ىذه الفواعؿ ومسارعة ىذه مف جية أخرىلمجابية ظاىرة التغيرات المناخية، و 
األخيرة لعقد مؤتمرات دولية وعالمية بيف الفينة واألخرى، ورعبا في أوساط المجتمعات والدعوة إلى حماية 

؛ ىدؼ األمننةـ يتداركوا ذلؾ؟وىذا ىو العالـ مف ىذه الظاىرة، وماذا سينتظرىـ مف عواقب وخيمة إف ل
قناعو بحجج ودالئؿ عممية قطعية تثبت ذلؾ.   زرع الخوؼ والرعب لدى الجميور أو الرأي العاـ، وا 

أصدر اثناف  ، عندما1974بقضية التغير المناخي منذ عاـ  أوؿ اىتماـ عممياستنادا لذلؾ، ظير و      
بالواليات المتحدة األمريكية بحثا تشير نتائجو إلى أف الغازات المستخدمة  "بيركمي" مف العمماء في جامعة

إلى طبقات الجو العميا، تحدث خمبل في طبقة األوزوف، في التكييؼ والتبريد وأغراض أخرى عندما تصعد 
كما قاؿ باحثوف 3وكانت ىذه االفتراضات مبنية عمى بحوث معممية، ولـ تكف ىناؾ قياسات في الواقع.

                                                             
1

 .113جابر عصفور، المرجع السابق، ص. 
2

 سٌد أحمد قوجٌلً، المرجع السابق. 
3

 (.12/11/1184كمال طلبة، "تؽٌر المناخ سٌؤثر على أمن وسالمة العالم كله"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

0.html><http://marocenv.com/29 
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يكيوف إف اصطداـ كوكب في األرض قد يؤدي إلى إزالة طبقة األوزوف دافعا بالناس لمعيش أمر 
 كمصاصي الدماء واالختباء في المنازؿ خبلؿ ساعات النيار والخروج ليبل، وقاؿ الباحثوف إف المواد

ي الحياة والبروميد التي تنفصؿ عف بخار الماء قد تتسبب في تدمير طبقة األوزوف التي تحم الكيميائية
نجاح اتفاقية إذ كما ال ننسى الدور الذي قامت بو 1عمى األرض مما تتسبب بو األشعة ما فوؽ البنفسجية.

مشكمة تغير المناخ  ابفضؿ العمماء الذيف تكمموا بصوت واحد، تدخؿ األطباء آنذاؾ وربطو كاف مونتلاير، 
 2البيئية بصحة اإلنساف وحياتو.

فيي باإلضافة إلى ذلؾ، المجاف التي انبثقت عف الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،     
وقد خمص عمماءىا إلى أف التي أشرنا ليا أعبله،  تصدر تقارير لكي تنبو العالـ إلى التطورات العممية،

كوكب األرض،  زيادة 'غازات الصوبة' تمؾ تؤدي إلى حبس قدر مفرط مف الحرارة بالقرب مف سطح
وأطمقوا عمى ىذه الظاىرة مصطمح 'االحتباس الحراري'، لذلؾ تقر األغمبية العظمى مف العمماء المنخرطيف 
في دراسة المناخ العالمي بالنتيجة التي خمص إلييا ذلؾ الفريؽ؛ أف ظاىرة االحتباس الحراري تحدث 

' ىو ثاني أكسيد الكربوف، وأف السبب بالفعؿ، وأف أىـ الغازات التي تكثؼ 'تأثير الصوبة الزجاجية
بشرية،  عاثات الكربوف، الناتجة عف أنشطةالرئيسي في حدوث االحتباس الحراري ىو الزيادة اليائمة في انب

مثؿ حرؽ الصناعات الثقيمة لموقود الحفري، واالنبعاثات الصادرة عف الطائرات والسيارات ومحطات 
 3الطاقة وأجيزة التدفئة المنزلية.

 4:عف عبلقتيا بالسياسةبشيء مف التفصيؿ و مكف الحديث عنيا وي

: كانت برئاسة عالـ انجميزي، كانت ليا صفة عممية خالصة، مية تتابع وتقيـ الجديد في العمـلجنة عم* 
 ولـ يكف عمييا أي تأثيرات سياسية.

                                                             
1

الكوٌت: مطابع كوٌت تاٌمز التجارٌة، السنة الثالثة عشر، -، الهٌبة العامة للبٌبةمجلة بٌئتنامحمد فوزي، "ثقب جدٌد لطبقة األوزون"،  

 .25(، ص.1188)دٌسمبر 833ع.
2

 كمال طلبة، المرجع السابق. 
3

 .813لبنى عماد تركً، المرجع السابق، ص. 
4

 المكان نفسه.  
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عالـ مف االتحاد السوفيتي، كاف يرأسيا : ة واالجتماعية بتغير المناختأثر النظـ االقتصاديلجنة تدرس * 
كاف -كاف مف كبار المنتجيف لغازات الدفيئة-وقد تدخمت فييا السياسة إلى حد ما، ألف االتحاد السوفيتي

 يريد تجنب األدلة مف قبؿ المجتمع الدولي.

، وكيفية الحد مف انبعاثات غازات لالستجابة ليذه التغيرات المناخية لجنة تدرس الخيارات المطروحة* 
فيئة والتخفيؼ مف حد تغير المناخ: فكانت برئاسة أحد وكبلء وزارة الخارجية األمريكية، وكانت تقاريرىا الد

 مسيسة بالكامؿ.

فقد صدر تقرير "، ربط العمـ بالسياسة واالقتصادىذا مف ناحية ربط العمـ بالسياسة، ومف ناحية  
" وكاف سير نيكوالس ستيرف"التغير المناخي، أعده االقتصادي البريطاني اقتصادياتعف  2006في أكتوبر 

جمع  -رئيس وزراء بريطانيا-"جوردوف براوففي السابؽ كبير اقتصاديي البنؾ الدولي، بناء عمى طمب "
ا اقتصادييف مف ىذه الدوؿ ودرسوا قابمو حيث 1،مف زمبلئو، وزاروا دوال مف مختمؼ العالـ 20" ستيرف"

العالـ إجراءات معينة لمواجية ىذا  المناخ عمى االقتصاد، وما ىو الوضع في حالة إذا ما طبؽتأثير 
اتخاذ إجراءات لمحد مف تغير أف  محصمة البحثوكانت 2."التغير، وفي حالة عدـ اتخاذ أي إجراءات

مف إجمالي الناتج القومي العالمي، لكف المشاكؿ واألخطار والخسائر %1المناخ سيكمؼ االقتصاد العالمي
مف إجمالي الناتج القومي العالمي، ومع  %10التي ستنتج عف عدـ اتخاذ ىذه اإلجراءات ستكمؼ العالـ 

، %10األسؼ أف الدوؿ النامية سوؼ تكوف نسبة الخسارة فييا أعمى مف ىذا المتوسط العالمي المقدر بػ
أماكف إقامتيـ لمجفاؼ  مميوف شخص قد يتحولوف إلى الجئيف بسبب تعرض 200التقرير إلى أف كما أشار 

  3.أو الفيضانات

" البريطانية ىذا الصنؼ الجديد مف المواد ليدز" وفريقو العممي مف جامعة "تشيبير فيمدكما اكتشؼ مؤخرا "
التي تؤثر سمبا في طبقة األوزوف، خبلؿ متابعتيـ لمتغيرات الحاصمة في المركبات الطبيعية  العضوية

                                                             
1

، فرنسا، تمثلت الدول التً تمت زٌارتها فً: الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، كندا، المكسٌك، األرجنتٌن، البرازٌل، جنوب إفرٌقٌا، دول شرق أوروبا 

 ألمانٌا، باكستان، الهند والصٌن.
2

 كمال طلبة، المرجع السابق. 
3

 المكان نفسه. 
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التي تنتشر جدا في الطبيعة والصناعة وتفتت -كمور، بروـ، يود-المنشأ، المحتوية عمى ذرات اليالوجينات
 1:ةالتالي توضحيا الصورةطبقة األوزوف بسيولة، كما 

 عضوية جديدة تفتت طبقة األوزوفمواد ظيور  :(03)الصورة 

 

 عمماء يكتشفوف صنفا جديدا مف المواد المؤثرة في طبقة األوزوف، المصدر السابؽ.المصدر: 

قضية  جد بالغ في أمننة بستمولوجية أو المعرفية ليا أثرٌ أف المجموعات االىي نتيجة القوؿ،            
التي تقدميا حوليا وذلؾ استنادا لمدى فاعمية أو " الفعمية االستدالالت"التغيرات المناخية مف خبلؿ 

احتمالية حدوث نتائج كارثية عمى العالـ برمتو إف لـ تطبؽ فواعؿ الحوكمة بشقييا سياسات معينة، وتتخذ 
"أف  لكف مقابؿ ذلؾ، ىناؾ مف يقوؿ عكس ذلؾ بحجة مفادىااإلجراءات البلزمة والكافية لتفادي ذلؾ.

                                                             
1

 "علماء البٌبة ٌكتشفون صنفا جدٌدا من المواد المؤثرة فً طبقة األوزون"، المرجع السابق. 
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الحذر، -الواقع ال يخضع، سواء عمى مستوى المنفذيف أو الساسة، لممنطؽ المعقد والمتنوع اتخاذ القرار في
وبالتالي، نضطر إلى القوؿ أف ىذه المجموعات 1والمخادع)مع التحسب( والخيالي لممناىج العممية"،
في  حسب نظرية األمننة يمكف أف ندرجيا مف جيةو المعرفية كفواعؿ غير دوالتية لمحوكمة العالمية 

 عمى أساس أنيا توفر المعمومات التي يحتاجيا الساسة ومنفذي القرارات.لؤلمننة الفواعؿ الوظيفية 

الفرع الثاني: التحركات األمنية لمفواعؿ المؤمننة واإلجراءات االستثنائية المتخذة لمواجية ظاىرة التغيرات 
 قضايا المجتمع العالمي البيئية(العالمية تجاه األمنية مخرجات السياسة العامة شرعنة )المناخية

تيدؼ عممية إضفاء الطابع األمني عمى قضية ما إلى شرعنة لجوء القائميف بصفة عامة،   
 (منيا تأميف"الكياف")المرجعيةعمى رسـ السياسة العامة لممؤسسة الدولية لترتيبات استثنائية الغاية 

يئة األمـ قوؿ أف ما يأتي مف تحركات أمنية ليما يقودنا إلى ال2المحدقة بو،طر محؿ التيديد مف المخا
منظومتيا واإلجراءات االستثنائية التي ستتبناىا لمواجية ظاىرة التغيرات المناخية جاءت لشرعنة المتحدة ب

الغرض منيا حماية وتأميف الحوكمة تجاه حالة البيئة عالمية  أمنيةمخرجاتيا أثناء رسـ سياسة عامة 
              لتيديدات البيئية المحدقة بيا.العالمية مف المخاطر وا

تنظيـ في" بدايةً  مـ المتحدة ميدانيا؛ تمثمتالتي اعتمدتيا منظومة األاإلجراءات  مف بيفحيث   
بحيث تعتبر  ،التغيرات المناخية فيما يخص ظاىرةالسيما 3"يا البيئيةمؤتمرات دولية عالمية لمناقشة القضا

القرار بتقييـ بيئي حاسـ األىمية، وبعمميات الرصد والمتابعة بالمعمومات، ىذه المنظومة مف يزود صناع 
البيئية الواردة في  اإلجراءاتالتي اتخذتيا األمـ المتحدة ىي تمؾ  واإلجراءاتووضع السياسات العالمية.

 .االتفاقيات البيئية الدولية والعالمية

 أوال: التحركات األمنية 

التي اعتمدتيا ىيئة األمـ المتحدة باالستناد لؤلفعاؿ الخطابية المتبناة منيا  األمنيةمتحركات ل بالنسبةأما 
في القرارات اآلمرة التي تترتب عنيا آثار قانونية ممزمة  ية ظاىرة التغيرات المناخية تتضححوؿ مواج

                                                             
1

 .115جابر عصفور، المرجع السابق، ص. 
2

الجزابر: دٌوان المطبوعات  –، ورقلة دفاتر السٌاسةعادل زقاغ، "المعضلة األمنٌة المجتمعٌة: خطاب األمنٌة وصناعة السٌاسة العامة"،  

 .818(، ص.1188)جوان  4ع. الجامعٌة،
3

 .186صالح زٌانً، مراد بن سعٌد، "فعالٌة المؤسسات البٌبٌة الدولٌة"، المرجع السابق، ص. 
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بادئ القانوف الدولي غياب م"عمى الرغـ مف .إذ الصادرة عف أجيزتيا ووكاالتيا وأمانات برامجيا واتفاقياتيا
كاف ألوؿ مرة بمناسبة محاولة تحقيؽ األمف  اىتماـ المجمس بالبيئة، فإف مفمجمس األ قراراتلمبيئة في 

ليا ليبيريا بعد نياية الحرب  التي تعرضت األوليةوالسمـ، بصدد مكافحة التجارة غير المشروعة في المواد 
في االىتماـ بالحماية االيكولوجية، ألنو  ، بالرغـ مف أف ىذا كاف ظرفيا ال يعكس إرادة المجمس1989في 

جاء في سياؽ االىتماـ بالموارد الطبيعية الثمينة كاأللماس والخشب التي تزخر بيا ليبيريا، وأىـ 
 500، إذ غادرىا حوالي SOPO في تأميف الحظيرة الوطنية استحقاقات مجمس األمف في ىذه الدولة تمثمت

شخصا كانوا يعمموف في تيريب تمؾ المواد األولية، كما تمكف مف تحقيؽ األمف والحفاظ عمى مزارع 
 1المطاط فييا".

وبطريقة محددة لمغاية بدور ىاـ في ىذا الصدد،  مجمس األمفعبلوة عمى ذلؾ، يضطمع  
عسكرية، أو ألية أغراض عدائية أخرى  فاستنادا إلى اتفاقية حظر استخداـ تقنيات تغيير البيئة ألغراض

( مف االتفاقية أف لكؿ دولة طرؼ أف تقدـ شكوى مف خرؽ أي طرؼ 05الموقعة في جنيؼ تبيف المادة)
 1991وبالفعؿ وفي 2لذي سيتحرى األمر ويتخذ قرار ممزما ألطراؼ االتفاقية.ألحكاـ االتفاقية إلى المجمس ا

أنشأ مجمس األمف لجنة خاصة لتمقي الدعاوى عف األضرار البيئية وتدمير الموارد الطبيعية لتعوض 
(منظمات 6ت ىذه الشكاوى مف طرؼ ستة)مَ دِّ شكوى وقُ  300وتمقت أكثر مف  ضحايا غزو العراؽ لمكويت،

 3مميار دوالر. 210المبمغ اإلجمالي لمتعويضات بحوالي  رَ دِّ دولة وقُ  43ومف حوالي دولية 

أيضا في حالة وقوع كارثة بيئية ذات خطورة استثنائية تيدد السمـ واألمف  مجمس األمفويتدخؿ  
البيئييف وال يتدخؿ في حالة التدىور البطيء والمستمر عمى المدى الطويؿ، عمى الرغـ مف أف ىذه 

وضعية تتطمب أيضا اتخاذ تدابير ناجعة وفعالة، كارتفاع درجة حرارة المناخ التي تؤدي إلى حركة ال
مميوف شخص في العالـ إلى الجئ ايكولوجي والذي بدوره سيتسبب في  50واسعة لبلجئيف، إذ سيحوؿ 

                                                             
1

 .861صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص. 
2

اه فً القانون العام، قسم قوٌدر شعشوع، "دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً تطوٌر القانون الدولً البٌبً" )رسالة مقدمة لنٌل شهادة الدكتور 

 .854(، ص.1182/1183الحقوق، جامعة تلمسان، 
3

 .868صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص. 
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واإلستراتيجية، ثمة خصوصا في االستغبلؿ المفرط لمموارد الطبيعية تغيرات سياسية واقتصادية اجتماعية 
 1وبدوف شؾ سيكوف مصدر نزاعات.

 جراءات االستثنائيةاإل ثانيا:          

لحماية البيئة مف  اإلجراءات االستباقيةمة األمـ المتحدة و التي اتخذتيا كذلؾ منظ اإلجراءاتومف بيف 
مبدأي الوقاية والمتمثمة في المخاطر والتيديدات األمنية التي تتسبب فييا ظاىرة التغيرات المناخية 

 .والحيطة

الجسيمة بشأف ار ر عمى اتخاذ التدابير واالحتياطات البلزمة لمنع وقوع األض مبدأ الحيطةويرتكز  
التغيرات المناخية، ويظير خاصة في السياسة البيئية العالمية التي تطورت بفضؿ المؤتمرات واالتفاقيات 

مؤتمر الثاني حوؿ حماية البيئة الميثاؽ الدولي لمطبيعة الذي اعتمدتو بعدما "أنجب ال العالمية إذ-الدولية
الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ  37/07بموجب التوصية  1982أكتوبر  28منظمة األمـ المتحدة في 

والذي يعتبره البعض بمثابة االعتراؼ الدولي األوؿ بمبدأ الحيطة وذلؾ في الفقرة'ب' مف المادة 2،المتحدة"
( "...عندما تكوف ليذه النشاطات تأثيرات ضارة محتممة غير معرفة بدقة، وجب االمتناع في ىذه 11)

إشارة بتصريح أف أبرز العناصر التي يتميز بيا مبدأ الحيطة وىي: األخطار  وىذه3،الحالة عف القياـ بو"
شاطات، والمنع مف القياـ المحتممة وعدـ توفر المعمومات اليقينية حوؿ الضرر الذي قد تسببو إحدى الن

 4بيذه األخيرة.

تمتـز الدوؿ بموجبو ، 1992حسب االتفاقية اإلطارية لؤلمـ المتحدة حوؿ المناخ أي أف ىذا المبدأ  
بمسؤولية استباؽ العوامؿ المسببة لتغير المناخ، ومنعيا أو التخفيؼ منيا ومف آثارىا الضارة، حتى في 

وأحسف مثاؿ في ىذا المضمار التيديد باستعماؿ األسمحة 5ليذه الظاىرة.ظؿ غياب التيقف العممي الكامؿ 
وبطريقة غير النووية بيف فرنسا ونيوزيمندا بحيث اعتمدت ىذه األخيرة مبدأ الحيطة، وىذا ما أكدت عميو 

                                                             
1

 . 868صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص. 
2

 .848"، المرجع السابق، ص.1181لعام  11الحسٌن شكرانً، "من مؤتمر ستوكهولم إلى رٌو+ 
3 La Vieille Jean-Marc, "Les principes généraux du droit international de l'environnement et un exemple: Le 
principe de précaution"(Cours polycopie de tronc commun n°4 de Master 2 en droit international et comparé 
de l'environnement, faculté de droit et des sciences économiques de limoges, 2009/2010), p.10. 
4
 La Vieille Jean-Marc, op cit, p.10. 

5
التقرٌر -دٌانا فاروق نؽوي، مترجما ومحررا، "المدن وظاهرة تؽٌر المناخ: توجهات السٌاسة العامة")برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة 

 .15(، ص.1188الشركة األردنٌة للصحافة والنشر، األردن: -(، )عمان2100 للمستوطنات البشرٌة لعام العالمً
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بااللتزاـ -بطبيعة الحاؿ الذراع القضائي األساسي لمنظمة األمـ المتحدة-محكمة العدؿ الدوليةمباشرة 
 ظاىرة التغيرات المناخية. يتسبب في خمؽ األسمحة مفنوع ذا كىاستعماؿ حماية البيئة والطبيعة ألف ب

تنص  1992اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ ف مبدأ الوقاية فيما يخصأما   
منيا عمى ما يمي: "تتخذ األطراؼ تدابير وقائية  (3)في الفقرة  (3)صراحة عمى مبدأ الوقاية في المادة 

 1الستباؽ أسباب تغير المناخ أو الوقاية منيا، أو تقميميا إلى الحد األدنى والتخفيؼ مف آثاره الضارة...".

 ثالثا: اآلليات والسياسات المؤثرة في توجيو التحركات األمنية واإلجراءات اإلستثنائية  

التغيرات  ظاىرةالتي تطرحيا لالستجابة الالزمة لمتصدي لمتحديات  المختمفةاألشكاؿ كما تتمثؿ 
اتخاذىا عمى جميع بجسد مختمؼ اإلجراءات والقرارات يتـ تنفيذىا في إطار عالمي وتوالتي  المناخية

اإلجراءات المتخذة ىذه اآلليات والسياسات المؤثرة في توجيو يمكف اإلشارة إلى طائفة مف  المستويات
 والتي تعترؼ بيا منظومة األمـ المتحدة2،لمتصدي لظاىرة التغيرات المناخية عمى الصعيد العالمي

 : كالتالي

وتتمثؿ في ثبلث  اآلليات التمويمية ضمف اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية المتعمقة بتغير المناخ/ 1
 3:آليات

التمويؿ البلـز لمنشاطات المرتبطة بكؿ مف : والذي ييدؼ إلى توفير صندوؽ الخاص بتغير المناخال* 
عمميات التكيؼ مع آثار تغير المناخ، ونقؿ التكنولوجيا وبناء القدرات، ونشاطات الطاقة، والنقؿ، 

دارة الغابات والمخمفات، والتنويع االقتصادي.  والصناعة والزراعة، وا 

دولة مف أقؿ البمداف نموا في إعداد  48والذي ييدؼ إلى مساعدة  * صندوؽ أقؿ البمداف نموا:
يمكف مف خبلليا تحديد أنشطة التكيؼ ذات األولوية في  والتيفيذ"برامج العمؿ الوطنية لمتكيؼ"وتن

 التمويؿ.

                                                             
1

 ، "اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ"، المرجع السابق.8881األمم المتحدة  
2

 .15دٌانا فاروق نؽوي، المرجع السابق، ص. 

 المكان نفسه.3  
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والذي تـ تأسيسو لتمويؿ مشاريع وبرامج التكيؼ في الدوؿ النامية والتي تعد أكثر  * صندوؽ التكيؼ:
ية مف جميع مف العوائد المتأت %2لتأثيرات تغير المناخ.كما يتـ تمويؿ ىذا الصندوؽ بنسبة عرضة 

 األنشطة التي يتـ تنفيذىا ضمف مشروع"آلية التنمية النظيفة".

 1:توجد ثبلث آليات مرنة ضمف بروتوكوؿ كيوتو وىي آلليات المرنة ضمف بروتوكوؿ كيوتوا/ 2

والتي تساىـ في تمكيف المشاريع الخاصة بالحد مف االنبعاثات والتي يتـ تنفيذىا  * آلية التنمية النظيفة:
 في الدوؿ النامية مف الحصوؿ عمى "شيادات خفض االنبعاثات" والتي يمكف تحويميا أو بيعيا فيما بعد.

في  والتي تمكف الدوؿ المتقدمة مف االستثمار في نشاطات خفض االنبعاثات* آلية التنفيذ المشترؾ: 
دوؿ أخرى متقدمة، وبالتالي، يمكف ألية دولة متقدمة الحصوؿ عمى "شيادات خفض االنبعاثات" مف 

في أي مف الدوؿ المتقدمة األخرى، حيث  خبلؿ أي مشروع لخفض االنبعاثات أو إزالتيا والذي يتـ تنفيذه
 وتو.يمكف احتسابيا كجزء مف التقدـ الذي تحرزه األولى في تحقيؽ ىدؼ بروتوكوؿ كي

والتي تتيح لمدوؿ المتقدمة التي تجاوزت مستوى االنبعاثات  * آلية تبادؿ شيادات خفض االنبعاثات:
مف دوؿ أخرى تمكنت مف الحفاظ عمى المقرر ليا الحصوؿ عمى التعويض مف خبلؿ شراء"شيادات"

وحتى  2008ف عاـ مستوى االنبعاثات دوف الحد المقرر ليا.وخبلؿ فترة االمتثاؿ الممتدة لخمسة أعواـ م
كمية انبعاثات أقؿ مف الحد المقرر ليا العمؿ عمى بيع شياداتيا  فيمكف لمدوؿ التي تصدر 2012عاـ 

 لمدوؿ التي تجاوزت ذلؾ الحد.

 ( سياسات التخفيؼ والتكيؼ3

 :سياسات التخفيؼ وسياسات التكيؼ ىما سياسيتيف ميمتيفوفيما يخص السياسات فإنيا تتمثؿ في 

ىو"اتخاذ تدابير تخفض انبعاثات غازات الدفيئة في محاولة إلبطاء  بسياسات التخفيؼوالمقصود 
فقد تضمنت أبرز اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف ظاىرة تغير المناخ عمى 2عممية تغير المناخ"،

                                                             
1

 .   16دٌانا فاروق نؽوي، المرجع السابق، ص. 
2
 Jamie Sanderson, "An Analysis of Climate Change Impact and Adaptation for South East Asia" (Submitted for 

the degree of Doctor of Philosophy, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University of Technology, 
2002), p.18. 
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نشوء المستوى العالمي مسألة"تثبيت تركزات غازات الدفيئة في الغبلؼ الجوي عند مستوى يحوؿ دوف 
ىو مف يتحمؿ مسؤولية خفض والمقصود مف ىذا أف اإلنساف 1.تدخؿ بشري خطر في النظاـ المناخي"

 مصادر غازات الدفيئة أو تحسيف وسائؿ تصريفيا.

بأنيا "عممية توافؽ في الطبيعة  سياسات التكيؼوتعرؼ مجموعة العمؿ الحكومية لتغير المناخ          
أو النظاـ البشري، استجابة لتغيرات حقيقية متوقعة لممناخ أو لآلثار الناتجة عنو، وذلؾ مف أجؿ تقميؿ 

ويرى "إياف برتوف وآخروف" أف"مقدرة المجتمعات عمى 2األضرار أو استكشاؼ فرض لفوائد محتممة".
قعة تتوقؼ عمى مستوى الثروة في المجتمع، والتعميـ وقوة التكيؼ مع التغيرات المناخية الحالية والمتو 

 3المؤسسات والمقدرة عمى الوصوؿ إلى التقنيات".

ومف بيف ما تـ التركيز عميو في ىذه السياسات لمتخفيؼ مف حدة مشكمة التغيرات المناخية تـ  
جزء في  550-500اختيار مكافئ ثاني أكسيد الكربوف كمستيدؼ لسياسات التخفيؼ عمى مستوى 

ىذا التركيز المميوف.عمى اعتبار أف كافة الجيود الخاصة بتخفيض االنبعاثات ينبغي أف تؤدي إلى تحقيؽ 
 .2050حتى عاـ 

.بمعنى أف 2030وفي ظؿ غياب أي سياسات فإنو مف المتوقع الوصوؿ إلى ىذا التركيز في عاـ 
ويوضح الشكؿ التالي اآللية التي لى األماـ.عاما إ 20سياسات التخفيؼ عمييا أف تدفع تحقيؽ ىذا التركيز 

 4ستيرف".ىذا المعدؿ المستيدؼ حسب تقرير "إتـ بيا اختيار 

 التي تخص التغيرات المناخية : المنافع والتكاليؼ الحدية لسياسات التخفيؼ(03)الرسـ البياني

                                                             
1

 .15دٌانا فاروق نؽوي، المرجع السابق، ص. 
2

 محمد نعمان نوفل، "اقتصادٌات التؽٌر المناخً: اآلثار والسٌاسات")سلسلة اجتماعات الخبراء "ب"، المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت(، )تم 

 (.86/81/1184تصفح الموقع ٌوم: 

>api.org/images/publication/pdfs/202/202_ex24.pdf-www.arab< 
3

 المكان نفسه. 
4

 ع السابق.محمد نعمان نوفل، المرج 
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  المصدر:

والسياسات")سمسمة اجتماعات الخبراء "ب"، المعيد العربي لمتخطيط محمد نعماف نوفؿ، "اقتصاديات التغير المناخي: اآلثار 
 :  (.17/12/2015بالكويت(، )تـ تصفح الموقع يـو

>api.org/images/publication/pdfs/202/202_ex24.pdf-<www.arab  

 ABيمثؿ المنحنياف عمى اليسار تطور توقعات تكمفة آثار تغير المناخ)منحنى الحد األقصى              
لسياسات  ( يقابميما عمى اليميف منحنياف يمثبلف تطور توقعات المنافع الحديةCDومنحنى الحد األدنى

نقاط، تؤخذ تتقاطع المنحنيات في أربع (GHومنحنى الحد األدنى EFالتخفيؼ والتكيؼ)منحنى الحد األقصى
و  GHلتمثؿ الحد األعمى لمتركيز المستيدؼ لبلنبعاثات.ونقطة التقاطع بيف  CD وEF نقطة التقاطع بيف 

AB .أي أف نقطة الحد األقصى لمتركيز ىي نقطة تساوي 1لتمثؿ الحد األدنى لمتركيز المستيدؼ لبلنبعاثات
والتكيؼ، مع التقديرات الدنيا لتكاليؼ اآلثار، ونقطة التقديرات األعمى لمتكاليؼ الحدية لسياسات التخفيؼ 

الحد األدنى ىي نقطة تساوي التقديرات الدنيا لمتكاليؼ الحدية لسياسات التخفيؼ والتكيؼ مع التقديرات 
 2العميا لتكاليؼ اآلثار.

                                                             
1

 محمد نعمان نوفل، المرجع السابق. 
2

 المكان نفسه. 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 185 

 1:حسب تقرير"إستيرف" عمى ثبلثة أسس أساسيةسياسات التخفيؼ وتقوـ 

يقوـ تسعير الكربوف بطبيعة الحاؿ عمى حساب القيمة االجتماعية لمكربوف  تسعير الكربوف: - أ
ولقد أشار ويحسب بطريقتيف ىما: طريقة نسبة التكمفة لممنفعة، وطريقة التكمفة الحدية.

ستيرف"إلى إمكانية فرض ضريبة الكربوف، ولكنو عاد ورجع توسيع نطاؽ أسواؽ الكربوف في "إتقرير
التخفيؼ مف حدة  سوؽ عالمي واحد لمكربوف، وىو بعد مف أىـ سياساتالعالـ حتى يكوف ىناؾ 
  التي اقترحيا التقرير. مشكمة الغير المناخي

التقني في أنشطة توليد الطاقة وأنشطة النقؿ، حدد التقرير مجاؿ االبتكار  االبتكار التقني: - ب
الزراعية ونشطاء البناء،  واألنشطة األخرى المستخدمة لمطاقة، مثؿ الصناعة وبعض العمميات

األراضي)وأىـ أنشطتو قطع الغابات( لكنو استبعد جيود االبتكار التقني في مجاؿ استخدامات 
 وفي السيطرة عمى االنبعاثات الناتجة عف النفايات.

تنظيمات ومعايير  -وىذا بالطرؽ التالية:  رفع الحواجز )أو القيود( التي تحوؿ دوف التغيير: - ج
دارة مباشرة             ، سياسة المعمومات، تمويؿ سياسات التخفيؼ مف حدة ظاىرة التغيرات المناخية.وا 

 2نقطتيف ىما: عمى سياسات التكيؼفي حيف تقوـ 

 وىذا يتـ بدوره كما يمي: بناء القدرات ورفع الوعي البيئي: - أ
 يجب أف يعرؼ السكاف حجـ الكوارث الحالية والمتوقعة لمتغيرات المناخية. -

خطط االستجابة ومواجية الطوارئ موجودة ويعمـ بيا السكاف، وأف يحدد لكؿ فئة أو جماعة تكوف  -
األمر التشبيؾ والتضامف بيف الجميور مف جية، وبيف الفواعؿ الدوالتية  دور تقوـ بو، ويقتضي

 وغير الدوالتية مف جية أخرى.

 صندوؽ التكيؼ.يستمـز األمر توفير ميزانيات لمساعدة الدوؿ المتضررة السيما مف  -

جيود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ينبغي االعتماد وبشكؿ أساسي عمى  -
 المساىمة في توفير الموارد المالية ليذه األغراض.

                                                             
1

 محمد نعمان نوفل، المرجع السابق.  
2

 (.11/11/1185مدونة الجؽارفة للدراسات واألبحاث الجؽرافٌة، "تؽٌر المناخ وإدارة الموارد المابٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>post_4524.html-tif.blogspot.com/2011/09/blog-http://bougria> 
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تشمؿ االستراتيجيات والسياسات والتدابير المتخذة في الحاضر والمستقبؿ الحد مف اآلثار الصحية  -
 الضارة المحتممة لتغير المناخ.

دارة الموارد المائية: في  - ب ظؿ محدودية الموارد المائية في بعض البمداف كالدوؿ إعادة ىيكمة وا 
دارة الموارد المائية ليتناسب مع ما ىو منتظر مف زيادة  العربية مثبل ال بد مف إعادة ىيكمة وا 

دارة مبدأ اإلالضغط عمى تمؾ الموارد بفعؿ التأثير المباشر لتغير المناخ، حيث يجب تفعيؿ 
المتكاممة لكافة الموارد المائية وصوال إلى خفض الفوائد المائية وتعظيـ العائد مف وحدة مياه الري 

 .لعبلقات السياسية لخدمة ىذا الغرضكمفيوـ اقتصادي وأمف قومي مدلبل عمى ذلؾ بتسخير ا

عمى أف عممية تطوير أداة  2012عاـ المندوبوف في "مؤتمر دورباف"باإلضافة إلى ذلؾ كمو، اتفؽ      
قانونية جديدة "سترفع مستويات الطموح" في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء عمى طمب االتحاد 
األوروبي وتحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة، أقروا إطبلؽ خطة عمؿ لتحديد خيارات إقفاؿ "فجوة الطموح" 

وىدؼ إبقاء االحترار العالمي دوف  2020وؿ سنة بيف تعيدات البمداف الحالية بخفض االنبعاثات بحم
 1درجتيف مئويتيف.

أف يسرع العمؿ لخفض  2020الذي سيدخؿ حيز التنفيذ في 2015اتفاؽ باريس وُيْفَتَرُض أف       
استخداـ الطاقة األحفورية مثؿ النفط والفحـ والغاز ويشجع عمى المجوء إلى مصادر لمطاقة المتجددة 

آلية ؿ أحد أىـ إجراءات االتفاؽ في وضع ثكما يتم2إدارة الغابات واألراضي الزراعية.وبغير أساليب 
ى أوؿ مراجعة إجبارية في رَ جْ تُ كؿ خمس سنوات لمتعيدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وسَ  مراجعة
سبؿ حوؿ  2018، كما دعيت مجموعة مف الخبراء الدولييف في المناخ إلى إعداد تقرير خاص في 2025سنة

درجة مئوية والجيود المرتبطة بمثؿ ىذا االرتفاع في درجات الحرارة، وفي ذلؾ العاـ تجري 105التوصؿ إلى 
عمى األرجح لمراجعة مساىماتيا.ويتعيف أف  2020دولة أوؿ تقييـ ألنشطتيا الجماعية وستدعى في 195الػ

"في حيف يتعيف عمى الدوؿ النامية تكوف الدوؿ المتقدمة"في طميعة مستوى اعتماد أىداؼ خفض االنبعاثات
 3"مواصمة تحسيف جيودىا" في التصدي لبلحتباس الحراري"في ضوء أوضاعيا الوطنية".

                                                             
1

 .22، 21"، المرجع السابق، ص ص.1111"قمة التأجٌل فً دوربان: ال اتفاقٌة للمناخ قبل  
2

 المكان نفسه. 
3

 المكان نفسه. 
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المتخذة مف طرؼ االستثنائية  واإلجراءاتمختمؼ التحركات األمنية أف  مجمؿ القوؿإذا،       
جاء ، ئياتنضوي تحت لواالتي منيا أو  المستقمة بمساعدة المجموعات المعرفيةالمتحدة  منظومة األمـ

العالمية تجاه قضايا المجتمع البيئية، العتبارات  األمنية السياسة العامةإلضفاء الشرعية عمى مخرجات 
أف ىذه السياسة تمثميا المنظمات الدولية الحكومية بالدرجة األولى ما يجعميا تحوز بصفة حكومية عمى 

 وممارسات أمنية بطرؽ قانونيةوكيؼ يتـ حمايتو  "الحوكمة العالمية" المرجعيلكياف اعف  رَ بِّ عَ تُ لِ السمطة 
، وفي ذلؾ حشد مف خبلليا عمى مدى أىمية إضفاء الطابع األمني عمى ظاىرة التغيرات المناخية تستدؿ
في إكساب ىذه المنظومة الشرعية الدولية التي نالت مجمؿ قراراتيا حوؿ  لما لو مف دور "الجميور" لمدعـ

 .القضية توافقا عالميا
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لمواجية  العالمية لمحوكمة-دوالتيةغير -رسمية غير كفواعؿ الوظيفية األمننة فواعؿ :لثالمطمب الثا
 يظاىرة التغيرات المناخية كتيديد وجودي عالم

فواعؿ األنواع المتبقية مف  حسب نظرية األمننة، وىيىنا سيتـ التركيز عمى الفواعؿ الوظيفية  
حسب التيبولوجيا التي تطرقنا ليا ومدى مساىمتيا في أمننة قضية غير الدوالتية الحوكمة العالمية 

 .غير مباشرةوذلؾ بطريقة ، "الكياف المرجعي" التغيرات المناخية كتيديد وجودي لمحوكمة العالمية

 عالميا ظاىرة التغيرات المناخية مداولةفي فواعؿ األمننة الوظيفية  أدوارالفرع األوؿ: 

ومدى تأثيرىا في سياسات مواجية  في البيئة متخصصة )نماذجالمنظمات الدولية غير الحكومية  أوال:
 (التغير المناخي العالمية

حشد كؿ العناصر الفاعمة في الرأي بالحرص الشديد ميثاؽ األمـ المتحدة عمى قد قاـ واضعو ل 
شراكياالعاـ العالمي،  في العمؿ عمى تنمية التعاوف الدولي، وذلؾ مف أجؿ أف ال تبقى الييئة وحدىا  وا 

ال يقتصر العمؿ البيئي العالمي عمى الدوؿ والمنظمات الدولية الحكومية، لذلؾ 1كمنظمة حكومية بحتة.
لتي تبذليا العشرات مف المنظمات الدولية غير الحكومية، وأبرز ىذه المنظمات بؿ يتعداه إلى الجيود ا

ليذا النوع مف يمكف و 2عمى المستوى العالمي منظمة أصدقاء األرض، ومنظمة السبلـ األخضر.
 3أف تأخذ األدوار التالية:المنظمات 

حيث أف المنظمات غير الحكومية يمكف أف تسيؿ المفاوضات عف طريؽ منح  الخبرة والتحميؿ:* 
 السياسييف بأفكار وخيارات خارج القنوات البيروقراطية الرسمية.

حيث أف المنظمات غير الحكومية تتمتع بميارات وقدرات تحميمية وتقنية  المنافسة الفكرية لمحكومات:* 
 أفضؿ بكثير مف المسئوليف الحكومييف.

                                                             
1

واقع المجتمع الدولً المعاصر: دراسة تؤصٌلٌة وظائف المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة..وأثره فً  تطوروسام نعمت إبراهٌم السعدي،  

 .84(، ص.1184القاهرة: دار الفكر الجامعً،  -)اإلسكندرٌة 8، ط.8، م.مستقبلٌة تحلٌلٌة
2

 .138عبد الناصر زٌاد هٌاجنه، المرجع السابق، ص. 
3

 .112صالح زٌانً، مراد بن سعٌد، "فعالٌة المؤسسات البٌبٌة الدولٌة"، المرجع السابق، ص. 
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يمكف أف تساعد عمى التعبير عف مصالح األشخاص إف المنظمات غير الحكومية  تعبئة الرأي العاـ:* 
 غير الممثميف في عمميات صنع السياسة العامة.

إف المنظمات غير الحكومية يمكف أف تقدـ خبرات تقنية حوؿ قضايا معينة التي  تقديـ الخدمات:* 
 المباشرة في النشاطات العممية.يحتاجيا المسئولوف الحكوميوف، باإلضافة إلى المشاركة 

إف المنظمات غير الحكومية يمكف أف تعمؿ عمى تقوية االتفاقيات الدولية عف طريؽ  المراقبة والتقييـ:* 
 جيود المفاوضات وااللتزامات الحكومية.مراقبة 

إف منظمات غير الحكومية يمكف أف توسع قاعدة  شرعية آليات اتخاذ القرار عمى المستوى العالمي:* 
 خيارات السياسة لممنظمات الدولية.، تحسف النوعية، وشرعية عمومات التخاذ القراراتالم

نجد اىتماميا بالبيئة عالمي، وذلؾ باعتبارىا شبكة  منظمة أصدقاء األرضأوال ثبل إذا أخذنا فم  
، وىي تعتبر أكبر شبكة بيئية تعمؿ عمى 1969دولة، تأسست عاـ  76عالمية لمنظمات بيئية في حوالي 

مواجية المشاكؿ البيئية الحالية والعاجمة، ولمشبكة مكتب رئيس في أمسترداـ بيولندا، يؤمف الدعـ لمشبكة 
عمؿ الشبكة عمى متابعة ومواجية القضايا البيئية واالجتماعية الممحة، وتستمد قوتيا وحمبلتيا البيئية.وت

مف خبلؿ العمؿ مع الشركاء والمجتمعات المحمية مف أجؿ وضع برامج دولية مستدامة، وتحقيؽ العدالة 
ُتعنى بشؤوف البيئة التي ، المنظمة العالمية المستقمة سالـ األخضرثانيا منظمة الثـ 1االجتماعية العالمية.

الت بيئية مختمفة، كالدفاع عف افي كندا، وىي تنظـ الحمبلت والنشاطات في مج 1971نشأت في عاـ 
يقاؼالبحار والمحيطات، وحماية الغابات،  ، وتشجيع التغيير المناخي، ومعارضة استعماؿ المموثات وا 

محة الدمار الشامؿ، وتعمؿ المنظمة عمى التجارة المستدامة، باإلضافة إلى معارضة األسمحة النووية وأس
الطبيعي، ويستخدـ أعضاء المنظمة وسائؿ تغيير السياسات الصناعية لمحكومات التي تيدد العالـ 

 2االحتجاج المباشرة غير العنيفة إليصاؿ رسائميـ.

عاجمة اف بحموؿ عالمية المشكالت البيئية العالمية وتطالب حؿتعمبلف عمى ، فياتيف المنظمتيف 
في مجاؿ البيئة، عدة  ضوابطبوضع  اف، إذ تقومحفظ السمـ واألمف الدولييففي  دورىما، ما يبيف وشاممة

                                                             
1

 . 138عبد الناصر زٌاد هٌاجنه، المرجع السابق، ص. 
2

 .141المرجع نفسه، ص. 
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بالغ األىمية ففي الوقت ا"دور فعاؿ ملسموكيما، إذ بات لي بمثابة ضابطفحماية النظاـ االيكولوجي يعتبر 
فيو دورا في التنمية،  -الحكومية بطبيعة الحاؿ المنظمات الدولية البيئية غير-الذي يمكف أف تمعب

دارة البيئة، وصنع القرار  والحفاظ عمى البيئة بإشراكيا مؤسسيا في جميع مراحؿ وضع السياسات البيئية، وا 
شراؾ ا في لجاف ومجالس إدارات البيئة، فإنو في ذات الوقت مف األىمية بمكاف االستعانة ممثميي البيئي وا 

وىذا بطبيعة 1ثقافة البيئة بيف أفراد المجتمع العالمي وشرائحو". يئي ونشربيذه الفواعؿ في رفع الوعي الب
ا في ظؿ ما لممجاؿ البيئي وتحركاتيمذلؾ بحكـ انتمائي ،ا غير الحكوميما دورىمالحاؿ ما يفرضو عميي

الضبط يتوجب إتباعيا لتحقيؽ  معايير بيئية عالميةمما يؤدي إلى تكويف  ضوابط المنظومة البيئية العالمية
 . البيئي

وحمايتيا في البيئة  غير الحكوميتيف المتخصصتيف-أعبله المذكورتيف-ممنظمتيفيعني أف لما      
مف جية المساىمة في إضفاء الطابع األمني عمى قضية التغيرات  فوظيفتيما واضحة أىمية ،عالميا

لعامة البيئية العالمية ضمف المشاركة في صنع السياسة ا المناخية بطريقة غير مباشرة.ومف جية أخرى،
ي ا فمتتمثؿ مساىمتي، بحيث لمسياسة العامة وذلؾ عف طريؽ الوسائؿ التقميدية"الحوكمة العالمية"نطاؽ

التأثير "خبلؿيظير مف  العالمية وضع السياسات البيئيةا في مفأىميتيوضع السياسات البيئية وتنفيذىا.
عمى شكؿ ومضموف السياسات البيئية بالمجوء إلى مختمؼ الضغوطات والنشاطات التي  الذي تمارسانو

وىذا 2"ا تأثير فعاؿ عمى مواقؼ المقرريف السياسييفما خارج إطار المناقشات والمشاورات، وليمبي افتقوم
 3عبر ما يمي:

لظاىرة التغيرات  والتصدي ،تحريؾ الرأي العاـ العالمي وتوعيتو مف أجؿ حماية البيئة بصفة عامة -
 المناخية بصفة خاصة

 جمع ورصد المعمومات في مجاؿ البيئة -

 الكشؼ عف التصرفات الضارة بالبيئة -

                                                             
1

شعبة  -)برنامج األمم المتحدةتوقعات البٌئة للمنطقة العربٌة: البٌئة من أجل تنمٌة ورفاهٌة اإلنسانمحمد سلٌمان عبٌد وعادل فرٌد عبد القادر،  

 .318(، ص.1181اإلنذار المبكر والتقٌٌم، 
2

 .151صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص. 
3

 .158، 151المرجع نفسه، ص ص. 
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 1يتمثؿ كذلؾ عبر ما يمي: تنفيذ السياسات البيئية العالميةا في ممساىمتي فيما يخصأما 

 تجسيد أىداؼ االتفاقيات البيئية الدولية. -
 لتجسيد أىداؼ االتفاقيات البيئية الدولية.تقديـ الدعـ المادي والتقني  -
 المتابعة عف كثب مدى تنفيذ السياسات البيئية لؤلطراؼ المتعددة. -

 "التغيرات المناخيةظاىرة "أساسي في مواجية  العالمي المجتمع المدنيدور  -ثانيا

إف التمدد عبر حدود الدولة او التحوؿ نحو ما يطمؽ عميو أحيانا تعبير "المجتمع المدني  
العالمي"، ذلؾ التحوؿ الناشئ عف نمو ظاىرة الجماعات المدنية ذات الصفة العالمية، وىي 
)الجماعات(التي تضـ عضويتيا أعضاء مف جنسيات مختمفة، وتعمؿ في خدمة قضايا عامة متعددة 

ال تتجاوز حدود الدوؿ، فقط، بؿ تؤثر في -بحكـ تكوينيا وأىدافيا–أو عالمية االتساع، وىي  األطراؼ،
سياساتيا أيضا )المواجية التي نشبت بيف جماعة السبلـ األخضر والحكومة الفرنسية حوؿ موضوع 

            2مثمة(.ي المحيط اليادي، أحد األالتجارب النووية ف

اإلطار األنسب و الحركات البيئية ىي منظمات لممجتمع المدني  يرى أفاؾ مف نىعمى إثر ذلؾ،    
لمعمؿ اإليكولوجي ألنيا تستطيع أف تتخمؿ الجسـ االجتماعي بتنوعاتو المختمفة، وبالتالي يكوف تأثيرىا في 

صحيح أف ىذه الحركات نشأت في دوؿ الشماؿ منذ ف.صناع القرار وفي تعاظـ الوعي االيكولوجي أكبر
 ،في حيف3الستينيات لكنيا امتدت إلى بمداف الجنوب وأصبح ليا تأثير في سياسات دوليا وحكوماتيا.

ىناؾ مف يعبر عف ذلؾ بالجمعيات البيئية والتي تمثؿ في نظرىـ شريكا اجتماعيا يؤثر عمى السياسات 
ة بصفة عامة الوطنية والعالمية عمى حد سواء، مف خبلؿ الضغط عمى االىتماـ أكثر بموضوع البيئ

وموضوع التغيرات المناخية بصفة خاصة.وكبل االتجاىيف ضرورييف، ألف مطالبيما واحدة والمتمثمة في 
في الغالب عمى نمط تظير ئية، وبصفة عامة ىذه الحركات أو الجمعيات "الدفاع عف المشكبلت البي

عماؿ المتعددة األبعاد عمى مدى مشكمة بيئية معينة، إال أنيا أخذت تيتـ أكثر فأكثر باألدفاعي لمناسبة 
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محمية  متوسط أو طويؿ متجية عمى ىذا النحو ألف تصبح شريؾ فعمي في صياغة وتنفيذ سياسات بيئية
 1".وعالمية

ومف جية أخرى، أعطت األمـ المتحدة لممئات مف ىذه الحركات والجمعيات مكانة المراقب في  
التدريجي الذي مكنيا مف طرؼ المنظمات االقتصادية  طار االنفتاحإل استكماالالنقاش الدولي، وىذا 

الدولية عمييا، ومف أجؿ تدعيـ قاعدة الحوار السيما ما يخص البيئة، وىذا بيدؼ تحقيؽ التنمية 
إذ تجدر اإلشارة أيضا، إلى أف بعض الدوؿ عممت عمى تجسيد تفعيؿ ىذه الحركات 2المستدامة.

، أعطت 1977جويمية  7التشريعية ففرنسا مثبل ومنذ قرار  والجمعيات وذلؾ مف خبلؿ تحسيف منظومتيا
تأسست  االعتماد لجمعيات حماية البيئة سمطات حقوقية، وبالفعؿ ابتداء مف ىذا التاريخ إجراءات

الجمعيات ذات القدرة العالية عمى التعبئة المعتبرة في أفضؿ المواقع لمسماح بأفضؿ تطبيؽ لقرارات الدولة 
جمعية معتمدة مف قبؿ الدولة بصفتيا جمعيات  116سياسة العامة، ويوجد منيا حاليا كشريؾ رسمي في ال

 3لحماية البيئة.

الذي أصدره ائتبلؼ منظمات غير حكومية في بوف بألمانيا في إطار مؤتمر  التقريرويفيد    
لمواجية المجتمع المدني لديو دور أساسي يمعبو في السياسات الرامية األمـ المتحدة لممناخ أف 

شبكة مجتمع مدني مف بمداف  20الذي أطمقو ائتبلؼ يضـ أكثر مف  ، ويشرح التقريرالتغيرات المناخية
نامية كيؼ يمكف لممجتمع المدني االضطبلع بدور محوري في الدفع نحو سف قوانيف وبرامج وسياسات 

تحديد نقص الحموؿ الحكومية جديدة حوؿ المناخ وحمؿ الحكومات عمى اإليفاء بالتزاماتيا و  واستراتيجيات
 4لمتغيرات المناخية.

 إستراتيجيةعمؿ حوؿ المناخ في الدفاع عف  وفي زمبابوي عمى سبيؿ المثاؿ نجحت مجموعة     
وطنية جديدة حوؿ التغيرات المناخية، فقد تـ بفضؿ األنشطة التي قامت بيا "شبكة جزر كوؾ لمعمؿ حوؿ 
المناخ" استحداث وحدة لممناخ بمكتب الوزير األوؿ لضماف إدراج المسألة في أجندة أعمى السمطات 
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في مبلوي" أنو "مف الميـ  " "شبكة المجتمع المدني حوؿ المناخويمياـ شادزاعتبر "ومف جانبو اِ 1الحكومية.
بالنسبة لنا التعرؼ عمى كيفية تعامؿ زمبلئنا في بمداف بعيدة مثؿ فيتناـ مع المجتمعات اليشة في مجاؿ 
التأقمـ مع التغيرات المناخية والسعي لضماف معالجة اىتمامات السكاف مف قبؿ ىذه الحكومات...وفي 

يبرز التقرير  عة عمى ما يبدو التغيرات المناخيةالوقت الذي تتجاىؿ فيو حكومات بعض الدوؿ المصن
 2كيؼ تعمؿ حركات المجتمع المدني بجد لتطوير حموؿ وضماف عدالة مناخية".

ضفاء الطابع األمني       والدور األساسي لممجتمع المدني في مواجية ظاىرة التغيرات المناخية وا 
صبلحي في  والذي يكوف "آرني نيسعمييا يكوف بطريقة النضاؿ االيكولوجي حسب " "ثوري في توجيو وا 

خطواتو"؛ فعمى صعيد الممارسة يمكف أف يأخذ أسموب مواجية التغيرات المناخية"طابعا ثوريا"مف خبلؿ 
)التخمص مف نفايات نووية مف الحمبلت واالنتفاضات واالعتصامات ضد أخطار تقتضي عبلجا سريعا

والسعي الدءوب  عا إصبلحيا" مف خبلؿ أسموب المطالبيتخذ "طاب دوف معايير سميمة مثبل(، ويمكف أف
صدار قوانيف  إلى إجبار الحكومات وأصحاب األعماؿ والنشاطات االقتصادية عمى إتباع سياسات وا 

 3ومراسيـ وتخصيص موارد مالية مما يتصؿ جميعا بالقضايا البيئية.

 العالمية "التغيرات المناخية"سياسات مقاومة وصياغة تخطيط وتأثيرىا في  وسائؿ اإلعالـ -ثالثا

، والبد أف االتصاؿ العاـ يكمف في قمب العممية الديمقراطيةمف األمور الشائعة، التأكيد بأف              
يكوف متاحا لممواطنيف بشكؿ متساو الوصوؿ إلى مصادر المعمومات والفرص المتساوية في المشاركة في 

الخبير البيئي العربي مصطفى عمى أساس ذلؾ، أشار 4السياسية.الحوارات التي تصدر عنيا القرارات 
تقع عمييا مسؤولية  اإلعبلـ"وسائؿ ديثو عف األجياؿ الحالية، إلى أفأثناء ح 1973منذ عاـ كماؿ طمبة 

أف يفعمو اإلنساف، عف جيؿ أو عف استيتار، فيصيب البيئة بأضرار ال رجعة توعيتيا بما يمكف 
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مرىونة بمدى التطور والتقدـ التقني لئلعبلـ وتفاعمو مع العنصر  األمننة وعودكما أف 1فييا".
 ة.و  جُ رْ مَ لفرض حالة االستثناء الْ  [الجميور]البشري

فإنيا وبما أف قضية التغيرات المناخية أثارت اىتماما واسعا لدى فواعؿ الحوكمة العالمية،                
، نائب "آؿ جوراالىتماـ الكبير الذي صادفو فيمـ"العالمية؛ كـ منيا في وسائؿ اإلعبل ا وافرانالت حظ
، وقد وثؽ ىذا الفيمـ التأثيرات An Inconvenient Truth"حقيقة مزعجةاألمريكي آنذاؾ، والذي سماه"الرئيس 

مف فيضانات وأعاصير وما إلى ذلؾ، وقد عرض  الناتجة عف تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة األرض
ساعة ونصؼ ساعة، بشكؿ قوي اآلثار السمبية لتغير المناخ، وقد أحدث رد فعؿ كبير خاصة الفيمـ ومدتو 

 2في الدوؿ الصناعية والمتقدمة.

3 ، تقوـ بيامائة ريبورتاجومف خبلؿ أكثر مف   
DW  عمى مشاريع في جولة حوؿ العالـ لمتعرؼ

ظاىرة التغير المناخي، وقاـ فريؽ تحرير متعدد الجنسيات، مكوف مف صحافييف  مبتكرة تيدؼ لمواجية
في عشرات  وباحثيف ومحرريف يعمموف في مجاالت التمفزيوف والصحافة االلكترونية بجولة حوؿ العالـ،

البمداف مف تايبلند إلى ىندوراس مرورا باألردف واليند والوس وكينيا وغيرىا إلنتاج ريبورتاجات تمفزيونية 
كؿ ىذه المعمومات 4خمفيات المشروع ومعمومات خاصة بظاىرة التغير المناخي ومكافحتيا. ُض رِ عْ وتقارير تَ 

"أفكار أوGlobal Ideas" لوسائط الذي يحمؿ اسـ"المرئية والمكتوبة ىي أساس المشروع اإلعبلمي متعدد ا
عالمية"، ومف خبلؿ ىذا المشروع تقدـ ىذه المؤسسة كؿ أسبوع مشروعا جديدا وفكرة ذكية لمكافحة التغير 

أشارت صحيفة الجاردياف البريطانية مؤخرا  باإلضافة إلى ىذا كمو، فقد5المناخي أو تقميؿ آثاره عمى البيئة.
 .إلى أف ظاىرة التغير المناخي أزمة وقعت بالفعؿ لكف يتـ تجاىميا

بعدما أعمف معارضتو التفاقية تقضي باستعماؿ الطاقة  اليندي موقؼ وزير الماليةننسى كما ال   
ت لمفيضانات التي اجتاحمشاىد 6آفازمنظمة  -الفريؽ الصحفي-، أيف صور أعضاء%100النظيفة بنسبة 
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الذي عقدتو األمـ المتحدة حوؿ -مدينة تشيناي اليندية وقاموا بعرضو عمى شاشة كبيرة داخؿ المؤتمر
مرفقة بآالؼ الرسائؿ مف جميع أنحاء اليند، وفي اليوـ التالي تغير موقؼ الوزير،  -2014تغير المناخ عاـ 

يضانات تشيناي تـ عرضو داخؿ مكاف انعقاد يحوي مقاببلت مع ناجيف مف ف وذلؾ لسبب ىو فيديو
 1محادثات المناخ.

تحميبل لؤلدوات الذي أصدره ائتبلؼ منظمات غير حكومية في بوف بألمانيا التقرير  كما وأشار   
والتكتيكات التي يستخدميا نشطاء البيئة مف أجؿ التأثير في سياسات مقاومة التغيرات المناخية، كما يبرز 

المدني في العمؿ باالشتراؾ مع وسائؿ اإلعبلـ عمى الوصوؿ إلى عموـ الجميور وصناع أىمية المجتمع 
واالحتجاج 2القرار الرئيسييف ونسج عبلقات جيدة مع الحكومات لمتأثير في صياغة السياسات والتخطيط.

أف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ والتطورات في مجاؿ و البيئي يتطمب العمؿ بأسموب الشبكات، خصوصا 
داوؿ المعمومات تتيح تنسيؽ األفعاؿ وذلؾ مف خبلؿ توثيؽ التأثيرات وحشد الموارد والمشاركة في ت

سناد جميع قضايا البيئة المحمية  االحتجاجات بحيث تتمكف شبكات العمؿ االيكولوجي مف دعـ وا 
 3والعالمية.

ْف ُمْقِنع، السيما إذا تـ إذا، وسائؿ اإلعبلـ ليا إمكانية فرض األمننة بالرضى باعتبارىا فاعؿ ُمَؤمِّ 
تضخيـ حجـ خطر التيديد الوجودي، فسيكتسب نسبة كافية مف تفيـ الجميور، تسمح فيما بعد بتأييد 
السمطة في خرؽ القوانيف واستخداـ اإلجراءات المستعجمة والممارسات األمنية الطارئة التي يتـ فرضيا، 

 دايتيا وييدؼ إلى تشكيؿ الوعي لدى الجماىير.ألف اإلعبلـ ىو مف يسمط الضوء عمى المشاكؿ مف ب

 نموذج الشركات العائمية الدولية وتبنييا الستراتيجيات خضراء -الشركات المتعددة الجنسيات -رابعا
 لمحد مف التغير المناخي

أحد عوامؿ بقائيا واستمراريتيا،  المجتمع وبيئتوارتباط الشركات العائمية الوثيؽ واتصاليا بيعد  
واستدامة البيئة أولويات بالنسبة ليذه الشركات حتى بعد نجاحيا عمى  وبالتالي تشكؿ سبلمة المجتمع
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لذلؾ شرعت العديد مف الشركات العائمية الرائدة بتطبيؽ 1الصعيد الدولي والتوسع في تنويع أنشطتيا،
، فباإلضافة إلى "فيات"االستراتيجيات الخضراء بنجاح، مثؿ العائمة االيطالية العمبلقة التي تمتمؾ شركة 

كونيا تستثمر في التقنيات الجديدة لمحد مف انبعاثات الكربوف، فإف الشركة وضعت تطبيقات تتيح 
وكيـ أثناء القيادة والتقميؿ مف استخداميـ لموقود.مف ناحية أخرى، تعمف العائمة لمسائقيف مراقبة سم

تمسكيا بسياسة استقرار المناخ وتركز عمى السيارات اليجينة  "فورد"األمريكية التي تمتمؾ وتصنع سيارة 
خصصة تضـ ذات الكفاءة العالية لمحد مف انبعاثات الكربوف بشكؿ عاـ بحيث تقود لجنة تنفيذية عميا مت

تماشيا مع تجات استراتيجيا ننائب الرئيس واألطراؼ المعنية التنفيذية في الشركة عمميات تطوير الم
 2أىداؼ الشركة بشأف تغير المناخ.

ا في خطوة أبعد ممف سبقوى "سيمنز" الشركة العائمية الصناعية المتعددة الجنسياتت طَ وقد خَ  
البيئية المتكاممة في مجموعة أعماليا المتنوعة، وبذلؾ فإنيا تعالج ىذا المجاؿ، حيث قامت بدمج التقنيات 

ولـ 3التحديات البيئية بواسطة تطوير نظـ جديدة إلمدادات الطاقة ومف خبلؿ اإلبداع في منتجاتيا أيضا.
بالنسبة لعائمة السركاؿ سوى  -وجود بإمارة دبي وتحديدا في ديرةالم- "السركاؿ إنفيروؿ"يكف تأسيس 

تنوي العائمة القياـ بيا في سبيؿ تنفيذ إستراتيجيتيا البيئية عمى نطاؽ  الخطوة األولى بيف عدة خطوات
مجموعة شركاتيا بالكامؿ، إذ تـ توجيو رؤية المجموعة وميمتيا نحو التخطيط لمستقبؿ أخضر خاؿ مف 

وىي شركة تابعة لمجموعة شركات عائمة تاتا -الستشاريةلمخدمات ا "تاتا"كما واحتمت شركة 4المموثات.
، وتشدد الشركة 2011لمجمة نيوزويؾ في عاـ  "التصنيفات الخضراء" المرتبة السابعة في ترتيب-اليندية

كثيرا عمى موضوع االستدامة البيئية، مع مراعاة التغير المناخي كونو"التيديد األكبر الذي يؤثر عمى 
، يتألؼ منيجيـ مف محوريف رئيسييف، ، وعمى المجتمعات الضعيفة والمجتمع ككؿ"االستقرار االقتصادي

مف ناحية يقوـ عمى دعـ عمبلئيـ لتحسيف سياسة االستدامة مف خبلؿ المنتجات والحموؿ التي يقدمونيا، 
 5تبوع بخطط عمؿ تفصيمية.مومف ناحية أخرى العمؿ عمى زيادة أداء الشركة البيئي ال

                                                             
1

 (.21/18/1185شركة عابلٌة تتبنى القضاٌا البٌبٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  -"مجموعة السركال 

>green-going-http://www.familybusinessarabia.com/alserkal> 
2

 (.21/18/1185"االستراتٌجٌات الخضراء للشركات العابلٌة الدولٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>businesses-international-strategies-http://www.familybusinessarabia.com/green> 
3

 المكان نفسه. 
4

 شركة عابلٌة تتبنى القضاٌا البٌبٌة"، المرجع السابق. -ل"مجموعة السركا 
5

 "االستراتٌجٌات الخضراء للشركات العابلٌة الدولٌة"، المرجع السابق.  
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 اإلطار، ما يوفر العالمي ا مف تحقيؽ األمف البيئييَ نُ كِّ مَ العائمية ليا جيد جماعي يُ إذا، الشركات  
السيما وأنيا تمعب أدوارا  ظاىرة التغيرات المناخيةعمى  األمنيالطابع إضفاء المناسب المشجع لتحقيؽ 

أساسية يمكف أف تمثؿ أفعاال خطابية ليا مف حيث أنيا تأخذ بزماـ المبادرة ووضع المعايير التي تفيد 
 وتمكيف طموحات البشرية أجمع. شركاتيـ واألطراؼ المعنية ليـ،

الحوكمة كياف حماية كضرورة ل عؿ األمننة الوظيفية المتخذةفوا حركاتتأىـ االستثنائية و  اإلجراءات الفرع الثاني:
 مف التيديدات البيئية لمتغير المناخي )إرساء آليات الضبط عف طريؽ التعاوف واتفاقات الشراكة(مرجعي ال العالمية

األمننة أف ذلؾ يتـ عممية إف المتعارؼ عميو في عممية إضفاء الطابع األمني أو باألحرى   
التي يتمتع بيا  إلرساء آليات الضبطعزؿ عف الفواعؿ غير الدوالتية األخرى)الوظيفية( وعدـ المجوء مب

نظاـ الحوكمة العالمية ككياف مرجعي ألف ىذا يعرقؿ مسار ىذه العممية إذا ما تـ تبنييا والمجوء إلييا 
السيما وأف سبلمة الجميور ستكوف عمى المحؾ، لكف في ظاىرة التغيرات المناخية عكس ذلؾ، فيي مف 

 إال أف ذلؾ يزداد سوءً ا عبر فعؿ الخطاب جية ظاىرة استفحمت عالميا وتفاقمت زمنيا بالرغـ مف أمننتي
 واإلجراءاتالوقت، لذلؾ نرى تدخؿ الفواعؿ الوظيفية في ىذا الصدد مف خبلؿ تحركاتيا األمنية مرور مع 

بيا عمى ىيئة األمـ  تضغط عمى أساس أنيا آليات ضبطاالستثنائية التي تتخذىا عمى مستوى الممارسة 
داد األمور مف أجؿ التدخؿ السريع لمحد مف المشكمة قبؿ أف تز  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-المتحدة

عؿ المؤمننة"ىيئة األمـ وىذا بالتعاوف واتفاقات الشراكة التي نجدىا بيف الفواعمى ما ىي عميو اآلف، 
  لمظاىرة وفواعؿ األمننة الوظيفية."ومنظومتيا المتحدة

 أوال: الحاالت االستعجالية

لفواعؿ األمننة الوظيفية السرعة والتحرؾ الفوري، ومف بيف  حاالت االستعجاليةالتفرض ، بناء عمى ذلؾ
 1الخطوات المتبعة لمواجية ظاىرة التغيرات المناخية في ىذه الحاالت ما يمي:

حذير مف وتمارس ىذه الفواعؿ أثناء التصدي لظاىرة التغيرات المناخية لفت األنظار والت ( لفت االنتباه:1
وجود مخاطر بيئية في أية بقعة مف العالـ أو العالـ برمتو، وتدؽ عندىا ناقوس الخطر وأجراسو مف أجؿ 
أف تعي بقية األجيزة كالحكومات والمؤسسات الدولية مسؤولياتيا وتتخذ ما تراه مناسبا مف تدابير لمواجية 
                                                             

1
 .218 -288قوٌدر شعشوع، المرجع السابق، ص ص. 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 198 

خراجو مف حالة البلمباالة الموقؼ.ومف أىـ ما تقوـ بو ىذه الفواعؿ ىو تحميس الجميور و  تحريكو، وا 
 والسمبية إلى حالة التفاعؿ واالندماج.

يتمثؿ في إشعار الجميور باألخطار الحالية والمتوقعة إلذكاء الوعي االجتماعي حوؿ مخاطر ( اإلعالـ: 2
العمؿ كقاسـ مشترؾ  لتي تتولد لدييا الرغبة فيالظاىرة وذلؾ مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿ المختمفة ا

 إلحداث تغير اجتماعي مقصود في البيئة.

ثمة دور متميز ليذه الفواعؿ في مجاؿ االستعداد لحاالت الطوارئ البيئية التي تسببيا اإلنذار المبكر: ( 3
ظاىرة التغيرات المناخية والحيمولة دوف وقوعيا، فمثبل منظمة السبلـ األخضر تيدؼ مف وراء عمميا إلى 

دولية  استجابةأثر المواد الكيميائية والصناعية عمى البيئة إلى ضماف دفع والتقييـ البيئي، و  ر المبكراإلنذا
وموحدة لحاالت الطوارئ، وضماف السرعة والكفاءة في تعبئة وتنسيؽ االستجابة الدولية المتعمقة وفعالية 

  بالبيئة مف الكوارث وحاالت الطوارئ.

  الوظيفية)التعاوف واتفاقات الشراكة(ستثنائية وتحركات فواعؿ األمننة االجراءات اإل ثانيا:

لمواجية  ،أخرى استثنائية وتحركات فواعؿ األمننة الوظيفيةإجراءات ىناؾ  ،عبلوة عمى ذلؾ           
مع منظومة ىيئة األمـ المتحدة  أساس التعاوف واتفاقات الشراكةعمى قائمة ظاىرة التغيرات المناخية 

وىذا يعني أف التعاوف  -الحكومات-القطاع العاـ لمسياسة العامة العالميةبالمختصة بالبيئة ومع ما يسمى 
مف فواعؿ الحوكمة العالمية تحقيقيا بمفرده ال يمكف ألي طرؼ أو باألحرى فاعؿ ىذا جاء لتحقيؽ أىداؼ 

 اتفاؽ الشراكةوىكذا، يكوف ة منيا بشأف الظاىرة بالعمؿ المنفرد.وبالتالي، التوصؿ إلى النتائج المرجو 
-أمننتيا مف طرؼ ىذه األطراؼ تمساحة لمعبور إلى تنظيـ المسائؿ ذات الصبغة السياسية والتي تم

بواسطة انجاز عدد مف األعماؿ المشتركة مع األخذ بعيف االعتبار الغايات العامة المشتركة -الفواعؿ
ؾ ألف اليدؼ في ىذا الصدد بطبيعة الحاؿ ىو ظر إلى المصالح الخاصة لكؿ شريلمجميور دوف الن

 مواجية ظاىرة التغيرات المناخية.
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 ،آليات لمقياـ بعمؿ مشترؾ لمصمحة عمؿ جماعياألطراؼ تكويف ؼ التعاوف بيف ىذه رَ وقد عَ  
 تتمثؿ فيما يمي:و  ،ظاىرة التغيرات المناخيةمف جية أخرى تفاقـ  ضبطو 

 1:التعاوف مع مرفؽ البيئة العالمي -أوال

ة، إال أف وىدفيا ضماف التمويؿ دائـ لنشاطات حماية البيئالتعاوف في إنشاء صناديؽ استئمانية:  -أ
عممياتيا نحو نشاطات صيانة البيئة في مجاؿ التنوع البيولوجي.حقؽ ىذا النوع  معظـ ىذه الصناديؽ توجو

"الذي نجح في Trust IMBIOمف الشراكة نجاحات معتبرة خاصة في كوستاريكا التي أنشأ فييا صندوؽ"
 عمى التنوع البيولوجي.تمويؿ جزء كبير مف التكاليؼ التي تتحمميا مف أجؿ الحفاظ 

لزيادة موارد المرفؽ ونفوذه، قاـ بالعمؿ خبلؿ السنوات الماضية  مشاريع بيئية: التعاوف في تمويؿ -ب
عمى زيادة اشتراكاتو مع القطاع الخاص، فيو يتعاوف بشكؿ خاص مع شركة التمويؿ الدولية لتمويؿ 

-100اإلدارة المتواصمة لمغابات والبرامج الزراعية ومشروعات السياحة البيئية، وصندوؽ رأسماؿ خاص بو)
 ( مميوف دوالر.240

االعتمادات مف وىناؾ برنامج آخر مشترؾ بيف مرفؽ البيئة العالمية وشركة التمويؿ الدولية حيث توجو 
خبلؿ المنظمات البيئية غير الحكومية، إلى عدد مف المشروعات الصغيرة السميمة بيئيا، كمشروعات 

لمغابات والزراعة، والسياحة البيئية ىي المستيدفة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واإلدارة المتواصمة 
 بالتمويؿ.

تظير اتفاقات الشراكة بيف الحكومات والقطاع الخاص وممثمي المجتمع المدني  اتفاقات الشراكة: -ثانيا
والمنظمات غير الحكومية كوسيمة أكثر فعالية لمواجية ظاىرة التغيرات المناخية ويمكف أف نجمميا في 

 2لية:النقاط التا

خاصة(، إذ يستعمؿ موارد -شكؿ شراكة )عامةيتخذ ىذا الصندوؽ  الصندوؽ النموذجي لمكربوف: -أ
عامة وخاصة مف أجؿ تمويؿ مشاريع في الدوؿ النامية والدوؿ ذات االقتصاد االنتقالي عمى تنفيذ 

 التزاماتيا الواردة في بروتوكوؿ كيوتو. 
                                                             

1
 .414 -412صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص ص. 
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 .   415 -413، ص ص.نفسه المرجع 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 200 

إف المساىميف األساسييف في الصندوؽ ىـ الحكومات، المؤسسات الخاصة،  صندوؽ بيوكربوف: -ب
، وتكوف مساىمتيـ مقابؿ الحصوؿ عمى خبرة ومعرفة في ىذا المجاؿ، والمنظمات غير الحكومية

ذات اقتصاد انتقالي والدوؿ النامية التي ال تستطيع الحصوؿ  والمستفيديف مف صندوؽ البيوكربوف الدوؿ
النظيفة، ويقوـ ىذا الصندوؽ بتمويؿ المشاريع التي تيدؼ إلى تثبيت التنمية آلية  عمى مساعدات مف

 غازات االحتباس الحراري في األنظمة االيكولوجية كاألراضي الزراعية والغابات.

تشمؿ طبيعة المساىميف في آلية التنمية النظيفة األشخاص العامة والخاصة،  آلية التنمية النظيفة: -ج
مف بروتوكوؿ كيوتو عمى ما يمي:"يجوز أف تشمؿ المشاركة في إطار آلية التنمية  21/9بحيث تنص المادة 

ات ( أعبله، وفي امتياز تخفيض االنبعاث3النظيفة بما في ذلؾ المشاركة في األنشطة الواردة في الفقرة)
المعتمدة، كيانات خاصة و/أو عامة، وتخضع ىذه المشاركة ألي توجيو قد يوفره المجمس التنفيذي آللية 

 التنمية النظيفة".

يتبيف مدى تجسيد األفعاؿ الخطابية الضمنية أنو مجمؿ قوؿ ما تـ طرحو في ىذا المطمب،           
تحركاتيا يؿ ظاىرة التغيرات المناخية عالميا، بلفواعؿ األمننة الوظيفية واقعيا مف خبلؿ عمميا عمى تدو 

المشاركة والتعاوف مع الفواعؿ الرسمية كالدوؿ وغير الرسمية كييئة األمـ المتحدة لصنع السياسة الفعمية، و 
 يذه الظاىرة.األمنية لمخاطر الالبيئية العامة العالمية ذات آليات تتسـ بالضبط والحد مف تفاقـ األمنية 
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 عمى الجميور العالميلظاىرة التغيرات المناخية  : نتائج أمننة فواعؿ الحوكمة العالميةالمطمب الرابع
 وعمييا

 نتائج أمننة فواعؿ الحوكمة العالمية لظاىرة التغيرات المناخية عمى الجميور العالمي :وؿالفرع األ 

التغيرات المناخية، ىؿ أقنعت ىرة بعد أف قامت فواعؿ الحوكمة العالمية بشقييا بأمننة ظا 
أف الفاعؿ  نظرية األمننةليـ مف تيديدات ىذه الظاىرة؟ألنو عمى حد تعبير  ْص مِّ خَ المُ  الجميور بأنيا

لقضية ما يجب أف يطمب مف الجميور أف يعطيو الصبلحية أو التفويض إلنقاذه مف الخطر،  فْ نِ مْ الُمؤَ 
نما السمطة السائمة تكفي  وليس بالضرورة أف يكوف ىذا التفويض عبر انتخابات أو قانوف أو دستور، وا 

يرات رة التغ، فيا ترى كيؼ كاف رد فعؿ الجميور العالمي إزاء ظاىمثبل ضد ىذا التيديد كشف حممة
يجب التركيز  عف ىذا السؤاؿ اإلجابةقبؿ مننتيا مف طرؼ فواعؿ الحوكمة العالمية؟المناخية بعدما تمت أ

 ".يري بالزاؾثإلى ذلؾ "عمى الجميور االيجابي ال السمبي كما نوه 

في الفقرة التاسعة منيا، أنو ينبغي االعتراؼ في مجاؿ  1998( Aarhusاتفاقية آرىوس) أكدت لقد 
ما 1.لمجميور Accrueوالمساىمة الفعالة البيئة بأف اتخاذ القرارات يكوف بالحصوؿ عمى أفضؿ المعمومات 

في مواجية ظاىرة التغيرات المناخية عالميا، قد يكوف بواسطة  مساىمة الجميوريقودنا لمحديث عف 
أو حتى  المنظمات الدولية غير الحكومية أو حركات وجمعيات المجتمع المدني العالمي في اتخاذ القرارات

إدارية كانت أـ سياسية ال ، وذلؾ يعني ما يعنيو أف المشاريع والقرارات إف اقتضى األمر ذلؾ شف حمبلت
نما نتيجة إداري وسياسي نتيجة عمؿ سمطوي ذُ خَ ت  تُ  بواسطة  األخذ في االعتبار آراء مختمؼ التشكيبلت، وا 

معمومات تقديـ االستشارات أو المشاركة في المفاوضات، ألف تمؾ اآلراء غالبا ما تكوف مؤسسة بناء عمى 
مومات واإلحصائيات كافية مبررة وموثوؽ فييا، خاصة وأف السمطات العامة ال تممؾ دائما تمؾ المع

 أغمب أمننة القضايا العالميةفي  مما يؤكد أف2الضرورية التخاذ أحسف وأفضؿ الخيارات لحماية البيئة.
وتـ إقناع الفضاء العاـ  سمطويسياسي عموما وبالخصوص قضية التغيرات المناخية تـ تداوؿ خطاب 

 بذلؾ.
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 دوف استجابة الجميورأف تتـ  ةالمناخي اتألمننة ظاىرة التغير ال يمكف  وبعبارة أخرى، أنو 
قضايا السياسة العامة العالمية كجانب أدائي لمحوكمة العالمية؛  ىحدسيما وأف ىذه الظاىرة تعد إ، اللذلؾ

بحيث تظير العبلقة واضحة بيف ىذا كمو"فما يفكر فيو الجميور العالمي ىو ما تفعمو الحكومات، فيو مف 
يؤثر في السياسة  وبالتالي،ميمة، وتكوف مطروحة لمنقاش بحثا عف حؿ،  وجية نظر األغمبية تجاه قضية

تبيف مدى تمسؾ الجماىير بالقضية المطروحة خاصة في النظـ  ،ومف جية أخرىحيح.العامة والعكس ص
في القرارات  مشاركة الرأي العاـالتي تبيف 2ما يسمى بالديمقراطية التشاركيةيظير  أي ىنا1،الديمقراطية"

التي تعد جزًء ىاما مف مشاكؿ الحوكمة العالمية وليا تأثير مباشر عمى حياة  السياسية والسياسات البيئية
 الجميور.

قالت يرات المناخية كتيديد وجودي عالمي، فعاؿ الجميور حوؿ أمننة قضية التغومف ردود أ  
إنو يتوجب تركيز النشاطات (، IYCNلممناخ)لشبكة الشباب اليندي "، المنسقة القومية شيتانيا كومار"

المتعمقة بتغير المناخ في اليند بدرجة أقؿ عمى االستيبلؾ وبدرجة أكبر عمى حماية وتنمية الموارد 
الطبيعية.ومف أجؿ رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع النمو االقتصادي المستداـ، تضافرت جيود شبكة 

مف أجؿ الوصوؿ إلى المواطنيف عمى المستوى الشعبي، وكاف يوـ األرض مع عدة منظمات غير حكومية 
اليدؼ مساعدة الناس عمى فيـ التضارب القائـ بيف الكفاية المادية وتأثيرات النمو البيئية، واكتشاؼ 

 3الطرؽ لردـ تمؾ اليوة.

كما ردد بعض القادة عمى مسامع فريؽ عمؿ آفاز مرارا وتكرارا أف "الشعوب غير ميتمة بقضية  
لتغير المناخي"، إال أف في نظر الفريؽ كبلـ خاطئ ألنو يعرؼ عكس ذلؾ وىذا بقوليـ أف "مجتمعنا ا

ـ أولويات عممنا"، وقد أظير المجتمع لمسياسييف مدى م  الكوكب لتكوف عمى سُ لطالما اختار ميمة إنقاذ 
بدأت قصة حراكنا قبؿ ثماني حيث يقوؿ فريؽ آفاز، أف البداية كانت في بالي،  2007يـ، إذ منذئِ طَ خَ 

وا لُ و  أرسؿ أعضاء آفاز آالؼ الرسائؿ إلى الدوؿ المعرقمة، ومَ أيف ، ندونيسياأسنوات في مقاطعة بالي في 

                                                             
1

مصر: مركز هً للسٌاسات العامة للنشر  -)القاهرة 8، ط.مقدمة فً تحلٌل ورسم السٌاسات العامةصالح محمد عبد الرزاق، مشرفا عاما،  

 .17(، ص.1184ع والطباعة، والتوزٌ
2

على أنها مشاركة كل من ٌتأثر بالمؤسسات االجتماعٌة حٌث ٌشارك الفرد فً رسم وإنتاج هذه  "الدٌمقراطٌة التشاركٌةٌعرؾ"جون دٌوي" 

 المؤسسات والسٌاسات التً تنتج عنها.
3

)مكتب برنامج اإلعالم الخارجً:  e JOURNAL USAكارونا أي سٌنػ، "جهود النشاطات المناخٌة على المستوى الشعبً تتصاعد فً الهند"،  

 .86(، ص.1188)أوت 1، ع.85وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة(، مجلد
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معا ساىمنا في دفع قادة العالـ لبلتفاؽ عمى خارطة ميدت النعقاد "حممة إعبلنية القت رواجا كبيرا، 
 1".2015تفاقية النيائية في باريس مؤتمر كوبنياجف المناخي والوصوؿ إلى اال

وىكذا استمرت المنظمة في إطبلؽ الحمبلت التي تستيدؼ صناع القرار وتسميـ العرائض التي  
قاؿ رئيس الوزراء بريطانيا "غوردوف براوف عنيـ "انتقمتـ بالمثالية  2009جمعت المبلييف مف التواقيع إذ في 

قميؿ مف شأف تأثير حراككـ عمى القادة ىنا".كما جمع الفريؽ في في العالـ إلى مرحمة جديدة...ال يمكف الت
مميوف ونصؼ مميوف توقيع عمى عريضة تطالب حماية منطقة األمازوف.إضافة لذلؾ، فقد قامت  2010

، ألف تجربة مؤتمر كوبنياجف أكبر مظاىرة مناخية عمى اإلطبلؽ عمى أنو 2014المنظمة ببناء حراؾ 
قناع القادة بما نريد، فنحف بحاجة عممتنا أنو إذا أردنا  ىزيمة جماعات الضغط التابعة لموقود األحفوري وا 

مميوف  30مبلييف إلى  3، إذ ازداد عدد أعضاء مجتمعنا مف ألف يكبر مجتمعنا، وىذا ما فعمناه
 والمنحنى البياني التالي يبيف ذلؾ:2عضو.

 ظاىرة التغيرات المناخية حراؾ الجميور ومدى اىتمامو بمواجية: (04)البياني  الرسـ

 

 المصدر: 
: !منظمة آفاز، "إنجاز ىاـ  (.15/18/1184بداية نياية حقبة الوقود األحفوري..."، )تـ تصفح الموقع يـو

https://secure.avaaz.org/ar/climate_story_loc>> 

                                                             
1

 منظمة آفاز، المرجع السابق. 
2

 المكان نفسه. 
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إذ تظاىر أكثر مف كانت أكبر مظاىرة مناخية  2014المناخي عاـ  ةعشية انطبلؽ مؤتمر األمـ المتحدإذ 
ألؼ آخريف في باقي أنحاء العالـ تحت شعار واحد"العالـ  300ألؼ شخص في مدينة نيويورؾ و 400

 :ذلؾ الصورة التالية كما توضح"، %100بطاقة نظيفة بنسبة  يطالب

 اإلطالؽصورة تبيف أكبر مظاىرة مناخية عمى : (04)الصورة 

 

 المصدر:
:  بداية !منظمة آفاز، "إنجاز ىاـ  (.26/01/2015نياية حقبة الوقود األحفوري..."، )تـ تصفح الموقع يـو

https://secure.avaaz.org/ar/climate_story_loc>> 
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قاؿ رئيس الواليات  2014الخطاب االفتتاحي لؤلمـ المتحدة عاـ في ىذا المؤتمر، بالضبط في لذلؾ 
مستمروف بالتظاىر.ال يمكننا اإلدعاء بأننا ال المتحدة األمريكية "باراؾ أوباما" أف "المواطنوف 

وبعدىا بأسبوع وقعتا حكومتا الواليات المتحدة األمريكية والصيف عمى  ،1نسمعيـ.عمينا تمبية مطالبيـ"
اتفاقية تاريخية لخفض نسبة االنبعاثات، وبدأت مرحمة جديدة اختمفت فييا طريقة التعامؿ السياسي مع 

 2قضية المناخ.

وتزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ في باريس تظاىر مئات اآلالؼ مف األشخاص في مختمؼ          
حازمة لمواجية التغيرات المناخية، والتخمي  إجراءاتأنحاء العالـ مطالبيف المسئوليف السياسييف باتخاذ 

فيـ مدى  ؛ ويمكف استعراض ىذه التظاىرات كؿ عمى حدا حتى يتسنى لناعف استخداـ الطاقة األحفورية
ألمنية لظاىرة التغيرات المناخية، وىي " لمجابية التيديدات افاعميةبػ" توالجميور واستجابردة فعؿ 
 3كالتالي:

الوقود األحفوري في األرض واستبدلوه بالطاقة المتجددة"، دعوة كتبيا مجموعة مف المتظاىريف / "أتركوا 1
في لندف في مظاىرة شارؾ فييا اآلالؼ، وىذا النداء الموجو لرجاؿ السياسة واالقتصاد  ُرِفَعتْ  عمى الفتة

 ولممجتمع منتشر في كؿ أنحاء العالـ.

/ المسيرات الشعبية الداعية لحماية المناخ بدأت في مدينة ممبورف األسترالية، "ال لمفحـ، نعـ لمطاقة 2
وشارؾ في تمؾ المسيرة سكاف مف متظاىروف في ممبورف، الشمسية"، كانت مف أىـ الشعارات التي رفعيا ال

جزر المحيط اليادي، الذيف يعانوف خصوصا مف ارتفاع منسوب المياه في المحيط، وتوجو انتقادات إلى 
 استراليا السيما بسبب استخداميا لمفحـ.

المناخ، الموقؼ  في دكار عاصمة بنغبلديش، قاـ الطمبة بتنظيـ المسيرة الشعبية الداعية إلى حماية/ 3
 تعاني خصوصا مف ارتفاع منسوب مياه البحار. خطير بالنسبة لبنغبلديش، فيي

                                                             
1

 منظمة آفاز، المرجع السابق. 
2

 كان نفسه. الم 
3

 (.17/81/1184ؼٌرو روتر، هشام الدرٌوش، "مظاهرات فً أنحاء العالم من أجل حماٌة المناخ"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.dw.com/ar> 
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/ ركزت االحتجاجات التي شيدتيا مدينة جوىانسبورغ بجنوب إفريقيا عمى أضرار الفحـ، خاصة وأف 4
 حكومة جنوب إفريقيا تعتمد كثيرا عمى الفحـ في توليد الطاقة.

َيتْ البيئة"/ "ال تخدعونا وأنقذوا 5  ف في العاصمة األوكرانيةمف طرؼ المتظاىريلممسئوليف  رسالة ُوجِّ
طالب المتظاىروف بالتحوؿ إلى استخداـ الطاقة البديمة، فجزء كبير مف أوكرانيا الزاؿ يعاني مف كييؼ، و 

بيف  صراع مرير ا، كما أف الغاز والفحـ شكبل باستمرار مصدر تشرنوبيؿاإلشعاعات التي سببتيا كارثة 
 روسيا وأوكرانيا.

/ وفي روما أيضا رفع المتظاىروف شعارات تطالب باالعتماد عمى الطاقة المتجددة، وكتبوا عمى 6
متجددة بنسبة مائة في المائة"، وتعتبر إيطاليا البلفتات عبارات مف قبيؿ"امنحوني المستقبؿ"و"الطاقة ال

 تممؾ محطات لتوليد الطاقة الشمسية. ثاني دولة في االتحاد األوروبي بعد ألمانيا

المحوـ والحميب  إنتاجنظاـ غذائي صديؽ لمبيئة، خاصة وأف  بإتباع/ أما في أثينا فقد طالب المتظاىروف 7
وعمى البلفتات كتب ومشتقاتو تسبب ثمث الغازات الدفيئة المسببة لظاىرة االحتباس الحراري، 

نما تحرؾ اآلف، أنقذ الكوكب، والحيوانات المتظاىروف: "مف لديو استعداد لكي يغير  نفسو؟ ال تنتظر، وا 
 .وعش نباتيا"

متيا المسئولية عف تدمير البيئة وارتفاع ركزت احتجاجات مكسيكو  في حيف /8 عمى انتقاد الرأسمالية وحم 
ا أف نفعؿ ظاىرة االحتباس الحراري ورفع المتظاىروف فييا شعارات كتبوا عمييا "ال لمرأسمالية"و"نحف يمكنن

 شيئا".

في قمة المناخ  القادة المشاركيف في قمة المناخ المتظاىروفوفي العاصمة األلمانية برليف طالب / 9
بباريس بالتحرؾ الفعمي واتخاذ قرارات لصالح البيئة، أما عمى الصعيد الداخمي فيطالب المتظاىروف 

 الحكومة األلمانية بالتخمي السريع عف االعتماد عمى الفحـ كمصدر لمطاقة.
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 "ةيالفاعم"االستجابة ىذه أف ىي،  مف ىذه النقاطإف المبلحظة التي يمكف أف نستشفيا   
، صحيح في الظاىر تبدو وليدة إضفاء الطابع األمني عمى قضية التغيرات المناخية العالمي لمجميور

كفواعؿ رسمية -، إال أنيا في الباطف نتيجة تماطؿ الدوؿ ليا تيديدات أمنية خطيرة جداواقتناعو بأف 
القرارات السياسية المتخذة بشأف إداريا تطبيؽ و راءات االستثنائية واقعيا، في تطبيؽ اإلج -لمحوكمة العالمية
قمنا أف العممية تمت استجابة لمختمؼ تشكيبلت مجتمع الحوكمة ما بالرغـ إذا  ، وىذاالتغيرات المناخية

القضية قضية رأي عاـ، ألنيا لـ يتـ  بأف ىذه اقتناعاخمؽ ما يسمى جميورا أكثر ىو الذي العالمية 
البد مف حؿ ىو نزع  ،ضبطيا منذ التسعينيات وكيؼ اليوـ وقد تفاقمت األمور وزادت األزمة حدة.وبالتالي

باري "حيز السياسة العامة الطبيعية حسبالطابع األمني عف ظاىرة التغيرات المناخية وتحويميا ل
لضوابط الديمقراطية، خاصة وأف ذلؾ يجب أف يطرح عمى المستوى وا حيث الرقابة والتقيد بالقوانيف"بوزاف

    المحمي والذي سيتـ طرحو في الفصؿ الثاني مف القسـ الثاني ليذا البحث.

أمنية لمحوكمة  كفواعؿ -الدوالتية وغير الدوالتية-: نتائج أمننة ظاىرة التغيرات المناخية عمى الفواعؿثانيالفرع ال
 العالمية

أمنية  كفواعؿ -الدوالتية وغير الدوالتية-أمننة ظاىرة التغيرات المناخية عمى الفواعؿإف نتائج  
لمحوكمة العالمية يظير في جانبيف ميميف باألساس؛ الجانب األوؿ يتعمؽ باألمف أي تعذر إضفاء الطابع 

ة الماؿ األمني النيائي عمى ظاىرة التغيرات المناخية، والجانب الثاني يتعمؽ بالتمويؿ أي معرك
 تحسـ بيف فواعؿ الحوكمة العالمية الرسمية أي بيف دوؿ الشماؿ ودوؿ الجنوب. والتكنولوجيا التي ال

ىو نتيجة التغيرات المناخية  ظاىرة تعذر إضفاء الطابع األمني النيائي عمىإف  :منياألجانب ال -أوال
 .صعوبة التوصؿ لبلتفاؽ البيئي الشامؿ ،وبالتالي1التضارب في المفاوضات البيئية

عبارة عف  وىوأصبح مسار المفاوضات البيئية عالميا، تحت تأثير الجداوؿ الزمنية،  بحيث          
، وفي كثير مف األوقات بدت مفاوضات بشأف قضية التغير المناخي شائعة، باإلنياؾعممية تفاوض 

مستعدة -كفواعؿ رسمية-افتراض أف القضية سوؼ تحؿ تحت ضغط المواعيد النيائية، وأف الدوؿ لدرجة
حقا لمتوصؿ إلى التسويات البلزمة لبلتفاؽ، إذ وفقا لمتجربة العممية، يبلحظ وقوؼ الكثير مف المفاوضات 

                                                             
1

 .18أنظر الملحق رقم  
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وصوؿ لقرارات، حتى والمؤتمرات البيئية بشأف قضية التغيرات المناخية عند حاجز امتناع الفنييف عف ال
االجتماعات بشأنيا في المفاوضات  ؽْ رَ وصوؿ السياسييف، مما أفقد جوىر القضية حيويتيا، وغَ 

 1.اإللزاميةالبيروقراطية بدال مف الدخوؿ المباشر في عقد االتفاقيات 

الموظفوف ، في عممية التفاوض، فالمختصوف أو السياسي اإلرشادعممية  إدخاؿلذلؾ ينبغي           
في حؿ  يفتقروف إما إلى التفويض السياسي أو الخبرة -في معظـ األحياف-الذيف يقودوف المفاوضات 

ر، حيث يحتوي عمى مواقؼ سياسية، ال ي  حَ معظـ القضايا البيئية، وكثيرا ما يواجو التقنيوف جدوؿ أعماؿ مُ 
سيوف، إذ ال بد لمموظفيف، المزيد مف يمكف ليـ حميا.وأيضا مواقؼ فنية وتقنية، بحيث ال يفيميا السيا

لمتوصؿ إلى حموؿ وسط بشأف القضايا الفنية، وال بد لمسياسييف أف يستثمروا المزيد مف الوقت،  السمطة
لفيـ التفاصيؿ الفنية، واألكثر أىمية مف ذلؾ، ىو أف عممية مزج، المشورة السياسية التي يقدميا الوزراء 

  2ال بد أف تكوف واضحة منذ البداية. -يات البيئيةتقرىا االتفاق-لمقرارات الفنية

-والمفارقة، أنو في حاؿ تـ التوصؿ إلى اتفاؽ ما مف قبؿ الحكومات بشأف القضايا السياسية الجوىرية 
والتي يسممونيا عمى شكؿ قرارات إلى الخبراء، إلدخاليا ضمف -والتي تمت أمننتيا بطبيعة الحاؿ

قد يؤدي إلى مخاطر إستراتيجية في عمميات التفاوض البيئي، ومف ىذه النصوص القانونية الستكماليا 
 المخاطر:

/ عدـ وجود مواعيد نيائية واضحة لختاـ المفاوضات الحقيقية، يؤدي إلى عدـ حؿ أكبر القضايا في 1
 الشريحة الحكوماتية، والتي مف بينيا ظاىرة التغيرات المناخية.

 لمماطمة في القضايا البيئية. / إمكانية تحقيؽ عممية االلتفاؼ وا2

لفواعؿ ابيف  البيئية ـ في أروقة المفاوضاتس  ح  معركة الماؿ والتكنولوجيا ال ت   :تقنيالجانب ال-ثانيا
 )الشماؿ والجنوب( -الدوؿ-الرسمية لمحوكمة العالمية
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تعد المساعدات التقنية وسيمة ثمينة في مواجية األخطار البيئية، ذلؾ أف جوىر مبدأ التعاوف  
يقوـ عمى أساس تبادؿ المعمومات والخبرات وتكويف الخبراء الوطنييف والحصوؿ عمى والعالمي الدولي 

تتضمف قدرا كبيرا حتى أف العمميات السياسية أصبحت و 1،تجييزات معدات ضرورية لرقابة البيئة ورصدىا
راجع  ىذالكف في ظؿ أمننة ظاىرة التغيرات المناخية كتيديد وجودي عالمي يتعذر ذلؾ و 2مف التكنولوجيا.
 ـ معركتو في أروقة المفاوضات البيئية بيف دوؿ الشماؿ ودوؿ الجنوب.سَ حْ الذي ال تُ لمجانب التقني 

الجنوب بنقؿ التكنولوجيا النظيفة إليو بينما يحتكر الشماؿ الماؿ والتقنية، ويرغب  بُ الِ طَ فعمميا يُ   
بتحويؿ التكنولوجيا والمموثة فقط، أو إعاقة الحصوؿ عمى التقنيات التكنولوجية الجديدة في حاالت 

في بيعيا.ويمكف لمجنوب أف يطور قدراتو التفاوضية كأف يربط بيف القضايا البيئية وغير البيئية 
مفروضة عمى نقؿ التكنولوجيا المتقدمة، والرغبة في ويبلحظ أف ىناؾ قيودا المفاوضات الشمولية.

خضاعيااستمرارية سيطرة الدوؿ الصناعية عمى مقدرات الشعوب النامية تعمؽ لشروط مجحفة فيما ي ، وا 
في المواد الخاـ  ةوالمعامبلت التجاري بالمساعدات المقدمة في مجاالت التصنيع والتنمية االقتصادية

 3المصدرة مف العالـ النامي والسمع اإلستراتيجية المصدرة مف الدوؿ المتقدمة.

استطرادا، مف المسائؿ اليامة في الصراع بيف دوؿ الشماؿ ودوؿ الجنوب مسألة التمويؿ فمقد    
كانت تعتبرىا مسائؿ عارضت الدوؿ النامية بشدة تحويؿ المساعدات اإلنمائية الرسمية نحو أىداؼ بيئية 

 ثانوية.كما حاولت الدوؿ النامية استعماؿ البيئة بصفة عامة وظاىرة التغيرات المناخية بصفة خاصة
تمكنيا مف تحمؿ  التقميدية،( لمموارد Additionnellesكوسيمة لمحصوؿ عمى مساعدات إنمائية إضافية)

مشاريعيا التنموية والتي تستفيد يئية في جميع الجديدة التي ظيرت بسبب اتخاذ تدابير الحماية الباألعباء 
واعتبرت الحصوؿ عمى موارد إضافية عامبل أساسيا إلنجاح أعماؿ مؤتمر  منيا البشرية جمعاء،

وبالتالي، مف واجب الدوؿ المتقدمة أف تتحمؿ معظـ تكاليؼ التصدي لممشكبلت العالمية، السيما ريو.
الغنية  ف الدوؿالمصالح الضيقة لمدوؿ النامية، ألمتى كانت االستثمارات المطموبة غير داخمة ضمف 

 مسئولة عف االحتباس الحراري.

                                                             
1

 .338صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص. 
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ال تستطيع الدوؿ  إال المدفوعات اإلضافية التي ؿَ وِّ مَ لكف عمى العكس فالدوؿ المتقدمة مصرة عمى أال تُ 
  1النامية تحمميا باعتبار أف ىذه المساعدات تعد كمقابؿ لبلنتفاع بالبيئة العالمية.

لتغيرات المناخ المحتممة مف طرؼ جؿ فواعؿ الحوكمة العالمية بما فييا الجميور إف االستجابة  
إلى األفعاؿ التي تؤدي إلى ' يشير التمطيؼالتمطيؼ والتكيؼ؛ 'والفعمية تنطوي عمى نوعيف مف األفعاؿ: 
.وىذه األفعاؿ تتضمف زيادة كفاءة استخداـ الطاقة، والتقميؿ مف تقميؿ انبعاثات غازات االحتباس الحراري

النبعاثات مف  استيبلؾ الطاقة)مف خبلؿ وسائؿ النقؿ العاـ، وتصميـ المدف والمباني...الخ(، وتقميبل
ومف األمثمة عمى الحالة األخيرة إعادة المعروفة، وزيادة معدؿ إزالة الكربوف مف الغبلؼ الجوي؛ المصادر 

زراعة الغابات المزالة والتشجير.والتمطيؼ يمكف أيضا أف يتضمف أنشطة مف شأنيا أف تزيد مف قدرة 
لمحرارة إلى الغبلؼ الجوي، الخارجي عمى عكس الحرارة، وذلؾ لمحد مف دخوؿ االشعاعات المولدة 

 2الغبلؼ الجوي.

يشير إلى األفعاؿ التي يقوـ بيا الناس والدوؿ والمجتمعات لمتعايش مع تغيرات المناخ فيو  'التكيؼأما '
حواجز لمحماية  ءوبناالتي حدثت بالفعؿ.وىذه تتضمف تغيير المحاصيؿ التي تزرع، وتغيير تقنيات الري، 

بعيدا عف المناطؽ الساحمية الواطئة، وشراء أجيزة التكييؼ،  مف ارتفاع مستويات المحيطات أو االنتقاؿ
األمراض، وباختصار، نطاؽ ضخـ مف وتييئة الرعاية الصحية لبلستجابة لؤلنماط المتغيرة مف 

 3االستجابات لمتغيرات في المناخ ومعدالت درجات الحرارة وآثارىا.

العالمي الفعاؿ لثاني أكسيد الكربوف  التركيز عمى التمطيؼ ألف التوفيؽ بيف التقميؿالبد مف و   
واستيعاب نمو الدوؿ النامية ىو جوىر تحدي المناخ، وىو لحد كبير أصعب مشكمة تحتاج إلى حؿ.ومع 
التركيز عمى التمطيؼ، ال نفترض أف التكيؼ ثانوي في أىميتو.فالواقع أنو في بعض السيناريوىات التي 

لتكيؼ قد يصبح المنيج الغالب، كما أف عناصره التوزيعية ذات يفشؿ فييا التمطيؼ أو يفوت أوانو، فإف ا
في دولة  ذُ خَ ت  التمطيؼ العابر الحدود" ىي أنشطة تمطيؼ تُ "كما أف جيود 4أىمية إنسانية وأخبلقية فائقة.
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، أو مرفؽ عاـ، أو شركة بتروؿ( خارجي )أجنبي( يكوف لديو معينة وتموؿ وتكمؼ بواسطة كياف )حكومة
بالتمطيؼ أو ىدؼ منو في بمده األصمي.إف المحاسبة والقواعد والعمميات الخاصة بالتمطيؼ العابر التزاـ 

لمحدود تسمى في بروتوكوؿ كيوتو آلية التنمية النظيفة، وفي المناقشات والتشريعات في العديد مف الدوؿ 
المحمية شيء مشابو ولكنو ويضات ، أما التعيشار أحيانا إلى التمطيؼ العابر لمحدود كػ"تعويضات دولية"

بيف كيانيف داخؿ نفس الدولة، وكؿ مف نوعي التعويضات يحدث آليا في نظاـ عالمي لبلتجار  ؽُ ب  طَ يُ 
 1.بالكربوف

تصبح الييئات الرسمية المكمفة بالعمؿ بأف  االعتماد عمى الحرصىذا باإلضافة إلى،            
المناخي مؤسسات ديمقراطية وتشاركية منصفة، واتخاذ تدابير لضماف تمثيؿ قطاعي ومشاركة 

)بما في ذلؾ النساء والسكاف األصميوف واألمـ الصغيرة المجموعات األكثر عرضًة لمتغيرات المناخية 
أولويات تمؾ المؤسسات وفي والصيادوف( في  القاطنة بالجزر وبمداف الصحراء والشباب والفبلحوف

..ويجب أف يكوف بإمكاف األمـ والمجموعات والقطاعات استعماؿ مواردىا بيدؼ خدمات الدعـ والحموؿ
 2تمبية حاجياتيا االجتماعية ونيج سبؿ مستقمة ودائمة إيكولوجيا عف طريؽ التنمية.

  حقوؽ اإلنساف باسـ حمايةوانتياؾ البيئة الدولي التدخؿ  انب اإلنساني:الج-ثالثا

إذا لـ  أصبح المجتمع الدولي يتمتع بما يسمى بػ "الحؽ في التدخؿ" أو "التدخؿ اإلنساني"  
ألغراض  ـاستغبللو ويستخد اءُ سَ تستطع دولة حماية سكانيا وضماف حقوقيـ.لذلؾ أصبح ىذا المبدأ يُ 

دوؿ الكبرى أو تحت غطاء ىيئة األمـ المتحدة بحجة سياسية لمتدخؿ أو لغزو بعض الدوؿ مف قبؿ ال
خاصة وأف البيئة والحفاظ عمييا مف صميـ حقوؽ كؿ إنساف، إذ حماية حقوؽ اإلنساف في الدوؿ األخرى.

 أنيا تؤثر عمى صحتو وعيشتو بؿ وحياتو كميا.

فبالرغـ مف االتفاقيات التي جاءت مف أجؿ البيئة وحمايتيا، إال أنيا لـ تمؽ تطبيقا كامبل، وتشيد انتياكا 
مستمر في سبيؿ تنفيذ كؿ ما حوتو، في سبيؿ الالنضاؿ بالرغـ مف لبنودىا، خاصة مف الدوؿ الكبرى، 
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المحؾ االمبريقي يثبت عكس ، إال أف نفع البشرية جمعاء، وتعزيز الجانب اإلنساني في عبلقات الدوؿ
 ذلؾ.

ىبلؾ الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بخبلؿ فاإل  التوازف البيئي والعمؿ عمى إىبلكو وا 
كما 1لقواعد القانوف الدولي اإلنساني. اجسيمً  اوانتياكً  ومف ثـ االضرار بصحة وبقاء السكاف، يعتبر جريمةً 

تبر جريمة حرب فإقداـ أي مف المقاتميف عمى تفجير آبار لمنفط تع أف ىجمات الردع الموجية ضد البيئة
أو ضرب لمسفف المحممة بالنفط بشكؿ مقصود يعد جريمة، وما قامت بو الواليات المتحدة األمريكية في 
العراؽ وما قامت بو القوات المقاتمة في ليبيا مف تفجيرات آلبار النفط لو آثار سمبية خطيرة عمى البيئة 

ياة، لذلؾ تعتبر ىجمات الردع ضد البيئة الطبيعية جرائـ حرب، لما ليا مف تأثير عكسي عمى وعمى الح
بداية كانت باسـ حماية حقوؽ ما يعني أف ىذه التدخبلت 2األنظمة البيئية بالمنطقة المتنازع عمييا.

وشرعيتيا، لكف  اإلنساف ونشر الديمقراطية والمبادئ الميبرالية في ىذه الدوؿ تحت غطاء األمـ المتحدة
       انتياكات البيئة بارزة أكثر وىذه الدوؿ ىي مف تؤدي إلى كوارث بيئية خطيرة.

أنو بالرغـ مف استجابة الجميور بفاعمية لمجابية ظاىرة التغيرات عمى ما ذكرناه آنفا،  ااعتماد 
مف  -الدوؿ-اعؿ الرسميةالمناخية أثناء أمننتيا، إال أف ىذه االستجابة يعترضيا تحدي الصراع بيف الفو 

مف جية أخرى، األمر الذي عرقؿ ومازاؿ يعرقؿ  -غير الدوالتية-غير الرسميةالرسمية و جية، والفواعؿ 
رجاعيا لمسياسة  عممية أمننة ىذه الظاىرة ونجاح مسارىا، وبالتالي، البد مف نزع الطابع األمني عمييا وا 

 لمحوكمة. العامة الطبيعية مع التركيز عمى المستوى المحمي
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 عالميةأمنية نحو تبني ظاىرة االيدز كقضية  -المبحث الثاني: أمننة الصحة

نتشار مف منطقة إلى واال ،عبور الحدود ىناؾ مف األمراض ما يتميز في أغمب األحياف بسرعة          
منطقة دوف أف تكوف لممسافة قدرة عمى الحد مف انتشارىا، بحيث توجد فيروسات مسببة لؤلمراض 

أخطار قائمة منذ عدة قروف مثؿ أنفمونزا الجائحة والمبلريا...الخ، الخطيرة والقاتمة، كما توجد ىناؾ أيضا 
إلى ألمر الذي دعا منظمة الصحة العالمية ىشاشة النظـ الصحية، ابسبب صحة اإلنساف  فبل تزاؿ تيدد

مضى عمى التعاوف العالمي باتخاذ عتمد أكثر مف أي وقت يجب أف يأمف الصحة العالمي أف ب التأكيد
مف أجؿ التصدي لؤلخطار الجديدة والمستجدة، ولقد أكدت المنظمة ذلؾ في تقريرىا  فعالة إجراءات

أمف الصحة العمومية العالمي في القرف الحادي  -الخاص بالصحة الذي صدر بعنواف"مستقبؿ أكثر أمنا
 والعشريف".

يزداد نتيجة  الصحةالعالمية في مجاؿ األمنية العامة مستوى أىمية السياسة لذلؾ، نجد أف            
توفر سياسات عالمية لمواجية المشكالت لزيادة انتقاالت الناس وانتشار العدوى، ولذلؾ البد مف 

، مثؿ االيدز وأنفمونزا الطيور والخنازير التي تعد مف أوضح األمثمة، وتغير المناخ الذي يسبب العالمية
بادرات عالمية أكثر مف المبادرات القومية ظروؼ مثؿ انتشار المبلريا في اتجاه الشماؿ الذي يتطمب م

البسيطة وكاف البد مف التحرؾ العالمي لتوفير التحصينات والتنظيمات، والحؽ في رعاية الصحة األولية 
العالمية ليا ثبلثة الصحية ويمكف القوؿ أف السياسة 1ومؤسسات الرعاية األساسية واليواء والماء النظيؼ،

 2محاور ىي:

 .واضحة لتحسيف الصحة العالمية كتوفير الرعاية الصحية األولية ( تتضمف أىداؼ1

( وجود ىيئة تشرؼ عمى ىذه السياسة لتحسيف مستوى الصحة العالمية، بالعمؿ مع الحكومات لموصوؿ 2
 .إلى األىداؼ كتوفير الصحة لمجميع

 .المبادراتتوزيع الثروات لدعـ مثؿ ىذه ة تحتاج لموارد مما يتطمب إعادة ( ىذه السياس3
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نظرية فحص وفي ىذا المبحث سيتـ التطرؽ لقضية االيدز كقضية أمنية عالمية عبر               
لمحوكمة العالمية في -الدوؿ-دور الفواعؿ الرسمية اسية، بمعالجةاألمننة، وذلؾ ضمف أربعة مطالب أس

-غير الدوالتية-بعنواف الفواعؿ المؤمننة غير الرسمية المطمب الثاني، ثـ المطمب األوؿفي  أمننة القضية
الذي يتناوؿ  المطمب الثالث ذلؾ يأتي بعد رة االيدز كتيديد وجودي عالمي،لمحوكمة العالمية لمكافحة ظاى

المطمب دور فواعؿ األمننة الوظيفية غير الرسمية لمحوكمة العالمية في مكافحة ظاىرة االيدز، وأخيرا 
 يف نتائج أمننة ظاىرة االيدز عمى الجميور وعمى فواعؿ الحوكمة العالمية بشقييا.الذي يبالرابع 
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لمحوكمة العالمية كفاعؿ أمني لمواجية ظاىرة االيدز كتيديد  -الدوؿ -الفواعؿ الرسميةالمطمب األوؿ: 
 وجودي عالمي

بالفعؿ في بعض المناطؽ  األخيرإذ ازداد ىذا أىمية الدولة ودورىا، عمى   Gilpinيؤكد"جيمبيف" 
في العالـ وذلؾ فيما يتعمؽ بالتأكيد عمى تعزيز القدرة التنافسية عمى الصعيد الدولي عبر دعـ البحث 

في المجاؿ االجتماعي والصحي، لذلؾ سنتطرؽ ليا في ىذا وحتى 1والتنمية، والتكنولوجيا والسياسة،
االيدز ظاىرة تبني خطاب لغوي يعمؿ عمى جعؿ المطمب لمعرفة مدى تمكنيا كفاعؿ رسمي أمني مف 

  قضية أمنية عالمية.

 االيدز ظاىرة مدوؿ حوؿل األفعاؿ الخطابيةالفرع األوؿ: 

تعتبر متبلزمة نقص المناعة المكتسب/االيدز مرض يؤدي إلى التدمير التدريجي لممناعة  
ىو فيروس نقص المناعة األطباء والباحثوف أف مسبب مرض االيدز  عُ مِ جْ المكتسبة في جسـ اإلنساف، ويُ 

ونتيجة النييار جياز المناعة، يصبح المرض عرضة لئلصابة باألمراض االنتيازية  HIVالبشرية 
وتتبيف أعراض مرض االيدز في 2والسرطانات النادرة التي غالبا ما يستطيع الجسـ السميـ التغمب عمييا.

 الصورة التالية:

 األعراض الرئيسية لإليدزظيور : (05)الصورة 

                                                             
1

ة لنٌل شهادة الماجستٌر فً السعٌد لوصٌؾ، "واقع مستقبل الدولة الوطنٌة ضمن رهانات وتحدٌات مرحلة ما بعد الحرب الباردة")مذكرة مقدم 

 .121(، ص.1118/1181العلوم السٌاسٌة تخصص: عالقات دولٌة ودراسات إستراتٌجٌة، جامعة باتنة، 
2

 (.11/13/1185المكتب اإلقلٌمً لمنظمة الصحة العالمٌة )شرق المتوسط(، "متالزمة نقص المناعة المكتسبة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.marefa.org> 
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    المصدر:

)شرؽ المتوسط(، "متبلزمة نقص المناعة المكتسبة"، )تـ تصفح الموقع يوـ:  المكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية
22/04/2016.)                                 http://www.marefa.org> >   

 ،ة أعبلهنَ ي  بَ مف ىذا التعريؼ البسيط، وما يظير مف أعراض رئيسية لممرض في الصورة المُ  إذا    
أثر بالغ عمى ولو  ،أو الممكف حوؿ ظاىرة االيدز كتيديد وجودي عالمي ا،واقعيد الخوؼ ل  وَ منطقيا تَ  كاف

إلى  -الدوؿ-منيا الرسميةحياة األشخاص عبر أنحاء المعمورة قاطبة، ما اضطر فواعؿ الحوكمة العالمية 
كما -"األمننة"ةنظري وىذا حسبىذا التيديد لتدفع بيـ إلى تجنبيـ لو في المقاـ األوؿ. مكافحة العمؿ عمى

كيفية تأثير البنية الخطابية عمى تشكيؿ الفعؿ األمني بمجرد تحديد  "أوؿ ويفر"أيف يفسر فييا-شرنا سابقاأ
.وليذه النظرية شروط بإمكانيا أف التيديد الوجوديالمشكمة األمنية مف طرؼ الدولة أو النخب عمى أنيا 

بأف ىناؾ تيديد يمس  االستدالؿيعمموف بو عمى  خطاب لغويمف تبني  ت م ك ف  فواعؿ الحوكمة العالمية
 البيئة والصحة، وذلؾ عبر: حالتييابقاء "الحوكمة العالمية في 
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 الصحة، ية ذات دالالت أمنية عالمية تخص في ىذا الصدد تبني مفردات لغو  -1

تدخؿ أو مشاركة المجتمع العالمي؛ ألف القضايا بالنسبة ليذه الفواعؿ ىي قضايا أمف مجتمعي  -2
العالمية التي تحمي المجتمع العالمي بدؿ الدولة في حالة موضوعنا مرجعية الحوكمة ]عالمي
 ، ورىاف أمني في الوقت ذاتو.[ىذا

ؿ األمني حوؿ ظاىرة نيا تشكؿ الفعأل الدوؿليذه ص البنية الخطابية فحما يقودنا إلى وىو      
بمصر في الفترة ما بيف  مدينة القاىرةمف المؤتمر العالمي الذي نظمتو األمـ المتحدة في  االيدز، فبدءً 

عمى توقيع البعضوا في األمـ المتحدة  بمدا 179 أيف قاـ، السكاف والتنميةحوؿ  1994 سبتمبر 13إلى  05
، في فصولو تـ التوافؽ عميو في ىذا المؤتمر يستشعر ىذا البرنامج الذيو 1.برنامج عمؿ ىذا المؤتمر

لؤللفية الثمانية: استئصاؿ الفقر وتعميـ التعميـ االبتدائي عالميا والمساواة  الستة عشر المرامي اإلنمائية
وغيره مف  ومكافحة فيروس العوز المناعي البشري/االيدز وصحة األمومة بيف الجنسيف وصحة الطفولة

 2..الخ..األمراض وتحقيؽ االستدامة البيئية والشراكات

بمرض االيدز، فيي تتصرؼ  بصورة فعالةوىذا يعني أف الدوؿ كفواعؿ رسمية حسب ىذا المؤتمر تيتـ 
ككؿ مرة باالىتماـ بأسباب زعزعة أمنيا واستقرارىا، وذلؾ عبر محاولة جادة منيا بتأميف الرعاية الصحية 

 االيدز بصفة خاصة. حماية السكاف مفبصفة عامة و 

خبلؿ دورة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  االستثنائية -2001 جواف 27إعالف في فيما بعد صدر و    
الشاممة لمكافحة  األىداؼمجموعة مف  اإلعبلفإذ تضمف ىذا -المعنية بفيروس نقص المناعة المكتسبة
تحرؾ -األمـ المتحدة، وصدر اإلعبلف تحت عنواف"أزمة عالميةااليدز، ووافقت الدوؿ األعضاء في 

 4فيو:وجاء 3.عالمي"

                                                             
1 Adrienne Germaine, Ruth Discon-Mueller & Gita Sen, "Back to basics: HIV/AIDS belongs with sexual and 
reproductive health", Review of the World Health Organization, Vol.87 (November 2009), p., 840.   
2 Ibidem. 

3
، "إعالن التزام بشأن فٌروس نقص المناعة البشرٌة االٌدز"، 1118جوان  16ته الجمعٌة العامة فً األمم المتحدة، الجمعٌة العامة، "قرار اتخذ 

 (.87/11/1184)تم تصفح الموقع ٌوم: 

>ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/434/82/PDF/N0143482.pdf?OpenElement-dds-https://documents> 
4

 المكان نفسه. 
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"نحف رؤساء الدوؿ والحكومات، والممثميف لمدوؿ والحكومات، المجتمعيف في األمـ المتحدة، في الفترة 
، لحضور الدورة االستثنائية السادسة والعشريف لمجمعية العامة، المعقودة 2001جواف  27إلى  25الممتدة مف 

مشكمة  معالجةمف أجؿ استعراض و 2000نوفمبر  3المؤرخ  13/55وفقا لمقرار  سبيؿ االستعجاؿعمى 
عزيز وتنسيؽ وتكثيؼ تبكفالة التزاـ عالمي ، وفيروس نقص المناعة البشرية/االيدز بجميع جوانبيا

 بصورة شاممة". مكافحتياالرامية إلى الجيود الوطنية واإلقميمية والدولية 

يجابي عندما تعترؼ إلشارة لفعؿ الخطاب عمى أنو شيء إاألمننة تتـ انظرية حسب               
، في حيف يشار لفعؿ الخطاب عمى أنو شيء مفظ أو النطؽ بػ"كممات األمف"الالفواعؿ بالمشكمة بمجرد 

يتبيف لنا مف خالؿ لذلؾ 1سمبي لعدـ وجود"كممات األمف"أي الخطابات والنصوص الخطابية تكوف عامة،
كفاعؿ رسمي -أف ظاىرة االيدز بالفعؿ تـ االعتراؼ بيا مف طرؼ الدوؿ والحكومات  الفقرة أعاله

بأنيا مشكمة يجب مكافحتيا لكف لـ يتـ وسميا بكممات تدؿ عمى أنيا مشكمة  -لمحوكمة العالمية
فالكممات التي تمت كتابتيا بخط مفخـ ووضع سطر عمييا توحي بأف ىناؾ حدوث ، وبالتالي أمنية
المعروؼ تحت اسـ القرار السياسي بشأف االيدز  الفعؿ األمني نجازاستحضار باب إيو ينبغي وعم ،ووقوع

، وتكثيؼ كافة الجيود لحماية الكياف المرجعي"الحوكمة كقضية أمنية عالمية ومجتمعية في الوقت ذاتو
ألنو وحسب .التعزيز والتنسيؽ كعناصر أساسية في ذلؾالمعالجة واالستعجاؿ الفوري، ثـ العالمية"ب

 :ػاألدبيات المتعارؼ عمييا ف

أف ننظر لو مف مقاربة تقوـ عمى توفير التجييزات والعتاد والزيادة في المواد البشرية األمف ال يمكف "
نما يجب أف ننظر لو قضية و مف المقاربة السياسية أيضا عمى أف األمف خدمة اجتماعية  والموجستيكية، وا 

 2."كافة الفعاليات وترتبط في العمؽ بإرساء دولة القانوف مجتمعية ذات بعد سياسي تساءؿ

اإلعالف السياسي بشأف فيروس نقص المناعة/متالزمة نقص ، جاء 2001بعد إعبلف جواف إذا، و 
 ، وورد فيو:2006 المناعة المكتسب)االيدز(

                                                             
1 Catherine Yuk-ping lo, "Governing Health Issues: HIV/AIDS Securitisation in China"(Paper for presentation at 
the 8ᵗᵸ Annual Conference of the Asian Studies Association of Hong Kong, Hong Kong, March 2013), p., 06. 

2
 (.17/11/1185لموقع ٌوم: محمد محفوظ، "األمن وجدلٌات الحرٌة فً الواقع العربً"، )تم تصفح ا 

<http//aafaqcenter.com/index.php/post/1613> 
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"نحف رؤساء الدوؿ والحكومات، والممثميف لمدوؿ والحكومات، المشاركيف في االستعراض               
الشامؿ لمتقدـ المحرز في تحقيؽ األىداؼ المحددة في إعبلف االلتزاـ بشأف فيروس نقص المناعة 

ع ، وفي االجتما2006جواف 1ماي و 31، الذي أجري يومي البشرية/متبلزمة نقص المناعة المكتسب)االيدز(
نبلحظ بجزع أننا نواجو كارثة إنسانية لـ يسبؽ ليا مثيؿ، وأنو ، 2006جواف  2الرفيع المستوى المعقود يوـ 

بعد مضي ربع قرف عمى انتشار الوباء بسبب نقص المناعة المكتسب)االيدز( معاناة ىائمة لمبمداف 
ة البشرية/االيدز يشكؿ حالة والمجتمعات المحمية في جميع أرجاء العالـ...نسمـ بأف فيروس نقص المناع

طوارئ عالمية ويمثؿ أكبر التحديات جسامة أماـ تحقيؽ التنمية والتقدـ واالستقرار في مجتمعاتنا وفي 
 1العالـ عموما، ويقتضي تصديا عالميا استثنائيا وشامبل".

ظاىرة والمبلحظة التي يمكف أف نستشفيا مف ىذا الكبلـ المقتبس ىو أنو تـ منح األولوية ألمننة  
، وذلؾ عمى أساس أنيا رىاف أمني يتعمؽ ضمنا باألمف الصحي، االيدز مف طرؼ الدوؿ والحكومات

لمرجعية حسبيـ وبالتالي يجب معالجتيا استثنائيا ألنيا تعتبر مف الحاالت الطارئة ما يعني أف الوحدة ا
ىي العالـ، وحسب طبيعة موضوعنا ىذا وبمفيوـ نظرية األمننة تكمف ذاتيا في الحوكمة العالمية التي 
يجب حمايتيا بتحقيؽ التنمية والتقدـ واالستقرار بصفة عامة، وتوفير األمف الصحي لمجميور العالمي 

 .المتمثؿ في االيدزو وىذا دوما بمكافحة أكبر تحدي  بصفة خاصة

المناعة  بشأف فيروس نقص اإلعالف السياسي 2011عاـ طرحو سابقا، جاء تـ إضافة لما 
تحت عنواف تكثيؼ جيودنا الرامية إلى القضاء عمى  البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب )االيدز(

 فيروس نقص المناعة البشرية وااليدز، أيف جاء في بدايتو:

وممثمو الدوؿ والحكومات، وقد اجتمعنا، في األمـ المتحدة في  نحف، رؤساء الدوؿ والحكومات"    
في تنفيذ إعبلف االلتزاـ بشأف فيروس نقص ، الستعراض التقدـ المحرز 2011جواف  10إلى  8الفترة  مف 

واإلعبلف السياسي بشأف فيروس نقص المناعة البشرية/ االيدز لعاـ  2001المناعة البشرية االيدز لعاـ 
توجيو وتكثيؼ جيود التصدي عمى الصعيد العالمي لمشكمة فيروس نقص المناعة البشرية ، بغية 2006

                                                             
1

اإلعالن السٌاسً بشأن فٌروس نقص المناعة البشرٌة/متالزمة -1115جوان 1األمم المتحدة، الجمعٌة العامة، "قرار اتخذته الجمعٌة العامة فً  

 (.87/11/1184تم تصفح الموقع ٌوم: "، )1115جوان 1نقص المناعة المكتسب )االٌدز(، الجلسة العامة 

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/503/30/PDF/N0550330.pdf?OpenElemen< 
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في إطار استجابة شاممة وااليدز، عف طريؽ تشجيع القادة عمى مواصمة التزاميـ وانخراطيـ السياسييف، 
مناعة وباء فيروس نقص العمى الصعد المجتمعية والمحمية والوطنية واإلقميمية والدولية مف أجؿ دحر 

 1البشرية وعكس مساره والتخفيؼ مف آثاره".

تـ اعتبار  بحيث في التعامؿ مع مشكمة االيدز، واضحةىناؾ ردود فعؿ سياسية  ،في الواقع 
تخاذ مجموعة كاممة مف التدابير الطارئة ويجب في غاية األىمية، وبالتالي يجب إ أمننة ىذه القضية

ألنو 2،(Securitized Issues)ؤمننةمُ القضايا الحيز إلى  (Politicized Issues)مسيسةالقضايا المف حيز  إخراجيا
رسمي لمحوكمة العالمية تعمؿ عمى تكثيؼ الجيود أمني ة المشار أعبله فالدوؿ كفاعؿ حسب الفقر و 

لمقضاء عمى وباء االيدز ضمف استجابة شاممة عمى كافة األصعدة لحماية الحوكمة العالمية، ما يقودنا 
أنيا خطر أمني يجب حوؿ الظاىرة عمى قويا  اأمني اخطابذلؾ يدؿ ضمنا وصراحة بأف ىناؾ لمقوؿ بأف 
 التصدي لو.

االىتماـ بظاىرة االيدز وما فييا بصفة عامة، وحسب تصفحنا لممحطات التاريخية التي تـ  
الدوؿ كفاعؿ أمني رسمي لمحوكمة التي خرجت بيا ىذه المحطات تعتبر  3السياسيةتضمنتو اإلعبلنات 

بالرغـ مف تراجع دورىا وتدخؿ  ،وتبقى كذلؾ ألنو ال يمكف أف تعالج المشاكؿ والمخاطر إال بيا العالمية
دوف /أو ما فوؽ الدولة"، ما يعني أف األمر الذي  "مالفواعؿ األخرى سواء تعمؽ األمر بفواعؿبعض ا

 و مكافحتيا معالجة ظاىرة االيدز بأف لالستدالؿليذا الفاعؿ جاء  وبحضور األفعاؿ الخطابيةتطرقنا لو 
اتخاذ لذلؾ ال بد مف مف مخاطرىا بدوف الدولة ليس لو معنى، مة العالمية"لحماية الكياف المرجعي"الحوك

كؿ شيء سيكوف غير ذي معنى، ألف عدـ معالجة المشكمة  األمننة/أو التحرؾ األمني خطوة التحرؾ نحو
 .ذا ما سنتطرؽ لو في الفرع التاليوى

 

                                                             
1

اإلعالن السٌاسً بشأن فٌروس نقص المناعة البشرٌة ومتالزمة -1188جوان 81األمم المتحدة، الجمعٌة العامة، قرار اتخذته الجمعٌة العامة فً  

لمناعة المكتسب)االٌدز(: تكثٌؾ جهودنا الرامٌة إلى القضاء على فٌروس نقص المناعة البشرٌة واالٌدز"، )تم تصفح الموقع نقص ا
 (.87/11/1184ٌوم:

>ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/529/14/PDF/N1052914.pdf?OpenElement-dds-https://documents> 
2 Catherine Yuk-ping lo, op cit., pp.06, 07.  

3
 .11أنظر الملحق رقم  
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 االيدز لمواجية ظاىرة لمدوؿالتحركات األمنية الفرع الثاني: 

مف خبلؿ سيناريو الواقعييف والواقعييف الجدد حوؿ الدولة المرنة أو الرخوة، فإف"الدولة"ينبغي أف            
تتميز في برامجيا واستراتجياتيا بخاصية المرونة فينبغي أف تعتني بالقوة الصمبة، إلى حينيا، وأف ال 

ع التنموية الشائكة والخطابات تستغني عف القوة الناعمة أو المينة، في المواقؼ األمنية الحرجة واألوضا
في حيف، يمكف القوؿ بأف الطرح الواقعي حوؿ مستقبؿ الدولة القومية 1الفردية المحرجة والمعقدة والعنيدة.

لى حد كبير مع طرح وتوجيات سيناريو الميبرالييف، وذلؾ كونيما  أو الوطنية في ظؿ العولمة، يتقارب وا 
اف معا بحجـ التغيرات الحاصمة عمى طبيعة الدولة وطبيعة الوظائؼ يقراف معا ضرورة بقاء الدولة، ويعترف
 مف قبؿ مستجدات كياف الحوكمة العالمية المرجعي.   2الجديدة التي باتت مفروضة عمييا

، حوؿ ما Philip.Cerny"فيميب سرنيومف األفكار الميمة لدى أصحاب سيناريو"الدولة المتغيرة" اقتراح "
المنافسة"، الذي يشير إلى أف الدولة القومية لـ تمت، وىذا رغـ تغير دورىا، وىو يرى بأف أسماه "دولة 

مستقبميا محكوـ بضرورة تحوؿ وتغير دورىا مف حيث كونيا تحكـ نظاـ الرعاية االجتماعية وىي المعنية 
   3بذلؾ إلى نظاـ جديد تصبح فيو معنية بالمنافسة.

نما قامت  مف منطمؽ ىذا الطرح، يمكف القوؿ  بأف الدولة مازالت وستزاؿ كفاعؿ أساسي، وا 
، ويمكف التمييز بيف نوعيف مف الدوؿ في ظؿ ويض جزء مف سمطتيا لمفواعؿ ما دونيا وما فوقيابتف

والمانحة أيضا إف القوية -الحوكمة العالمية: دوؿ مرنة أو رخوة والتي يمكف حصرىا في الدوؿ المتقدمة
السيما  أف تواجو أي تحدي أو خطر أمني يتعمؽ بأي مجاؿ وبكؿ الوسائؿالتي يمكف ليا صح القوؿ، 
والتي يمكف أف نقوؿ عنيا غير قادرة عمى  لممساعدات المالية المتمقية-، والدوؿ المتغيرةجانب التمويؿ

مزاولة نشاطيا بالرغـ مف تمتعيا بالسيادة وعدـ فقدانيا ليا، وىذا ما ينطبؽ عف الدوؿ المتخمفة التي ال 
يا لموظائؼ يمكف أف تواجو أبسط تحدي أمني، وقياميا بتأميف أي حؽ مف حقوؽ اإلنساف، وعدـ تأديت

 يا.الرئيسية العامة الموكمة ل

                                                             
1

 .122، المرجع السابق، ص.السعٌد لوصٌؾ 
2

 .125المرجع نفسه، ص. 
3

 .126المرجع نفسه، ص. 
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  1كالتالي: وطرح نظرية األمننة الذي يمكف تبسيطو، االعتماد عمى ىذا الطرحب

 تحرؾ خطابي         أفعاؿ خطابية

 + طوارئ أمننة      قبوؿ الجميور أمني+تحرؾ 

ف إقناع الجميور مف خبلؿ خطابو عف وجود أولوية التيديد الوجودي، مِّ ؤَ فكما نعمـ أنو عمى الفاعؿ المُ 
ألف األمف بيذا المعنى ىو 2الجميور قبولو والسماح بتغيير القواعد واإلجراءات المعتادة،ويجب عمى 

ف لـ تكف بالضرورة قضية أمنية، حتى وا  الممارسة المرجعية الذاتية، فمف خبلؿ طرح الموضوع تصبح ال
 3تيديد أمني حقيقي، ولكنو بعرض الفاعؿ لذلؾ يصبح تيديد وجودي.

األفعاؿ الخطابية التي تطرقنا ليا ضمف النصوص الفكرة التي تظير وبصورة جمية، أف  وبالتالي، 
ىناؾ فرؽ في الفعؿ  ف، لكمتخمفةالدوؿ سواء المتقدمة أو ال ياالمتعمقة بمكافحة ظاىرة االيدز تشاركت في

-والمتخمفة المانحة-حسب نوع الدوؿ المتقدمةوىذا عف البنية الخطابية  ةالناتجاألمني/التحركات األمنية 
 ما يمي:، يتبيف الصورة المبسطة لؤلمننةبعد و  -تبعا لمطرح أعبله -المتمقية

؛ ففي البمداف الغنية، لـ يعد فيروس االيدز اليوة تتسع بيف البمداف الغنية والفقيرة بالنسبة لوباء االيدز -
حالة  23945بااليدز مف  اإلصاباتففي أوروبا الغربية عمى سبيؿ المثاؿ، انخفضت ينتشر كما في السابؽ، 

المادية  اإلمكانياتوذلؾ بفضؿ  %38بنسبة ، أي ىناؾ انخفاض 1997في عاـ  14874إلى  1995في عاـ 
وقاية تسمح  برامج، ولديو المادية اإلمكانياتمف  %90يممؾ  الغربلمكافحة ىذا المرض، و المخصصة

المقابؿ، اإلصابة بيذا المرض وفي 4والعبلج. لممرضى بالحصوؿ عمى إمكانيات جديدة في التشخيص
مميوف  2205مميوف شخص مصاب بفيروس االيدز، ىناؾ  3304تنتشر وتتعاظـ في البمداف الفقيرة، فمف بيف 

مميوف في أمريكا  104ب شرؽ آسيا، ومميوف في آسيا الجنوبية وجنو  607يسكنوف في إفريقيا الجنوبية، ومنيـ 

                                                             
1 Catherine Yuk-ping lo, op cit., p.05. 
2 Kristína Tabačková, op cit., p.72. 
3
 Ibid., pp.72, 73. 

4
دمشق: المؤسسة العربٌة السورٌة لتوزٌع -، اتحاد العربمجلة الفكر السٌاسًسلٌمان دؼوي، قاسم المقداد، "أثر العولمة على الصحة"،  

 .228(، ص.8888-8887)شتاء  4، 3المطبوعات، ع.
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 22000في شماؿ إفريقيا والشرؽ األوسط، و 2100000في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و 2700000البلتينية و
 1998.1في أستراليا ونيوزيمندا، وىذا حسب إحصائيات 

االيدز في مجتمع معيف ، فانتشار مرض االيدز بييبة الدولة وطبيعة النظر إلى مواطنييايرتبط اتصاؿ  -
، وبخاصة في عالـ حولتو العولمة إلى يؤثر بطبيعة الحاؿ عمى الموارد االقتصادية لممجتمع.فالدولة اآلف

بيا إلى  سوؽ دولية كبيرة تستورد أو تصدر مواد غذائية، ومف الممكف أف يؤدي انتشار مرض االيدز
أو أف 2ط الصحي الذي تتخذه بعض الدوؿ.عف التعامؿ مع بعض منتجاتيا، كنوع مف االحتيا العزوؼ

الدولة قد تخاؼ عمى مواردىا االقتصادية مف السياحة، وبخاصة تمؾ الدوؿ التي تعتمد عمى السياحة 
مدير البرنامج العالمي لمكافحة االيدز في  "ايكؿ ميرسوفد.م"يذكر  كمورد اقتصادي، وفي ىذا الصدد

وقتا ثمينا قبؿ أف تقر بأف لدييا مرضا يحمؿ في طياتو  لقد أىدرت الحكومات 1991أمريكا البلتينية عاـ 
وصمة اجتماعية كاسحة، وأيدت بمداف كثيرة قمقا لو ما يبرره حوؿ اآلثار الممكنة عمى السياحة 

 3واالستثمار.

ضمف سمسمة مف اإلجراءات وتبني  لدوؿ متقدمة في مكافحة المرضتبنينا أمثمة ولو   
الذي اتصؼ بو الرد  فمزيج مف األفكار والذعر ،كمثاؿ الواليات المتحدة األمريكية، نجد سياسات الطوارئ

فخطة الطوارئ التي 4كاف لو صداه في العالـ أجمع، ىذه الدولةعمى فيروس العوز المناعي البشري في 
-2003( التي بدأت عمى مدى خمس سنوات)PEPFAR)االيدزمف  األمريكي بوش لإلغاثة وضعيا الرئيس

مميار دوالر أمريكي مف التزامات حكومة الواليات المتحدة األمريكية بمثابة استجابة  15(، وتخصيص 2008
المؤسسة  ، أنفقت2003ومنذ عاـ 5استعجاليو لمتصدي لموباء العالمي فيروس نقص المناعة البشرية وااليدز.

بميوف دوالر مف دوالرات الواليات المتحدة األمريكية عمى البرامج العالمية لمكافحة فيروس نقص  70

                                                             
1

 .228سلٌمان دؼوي، قاسم المقداد، المرجع السابق، ص. 
2

 .833(، ص.1118)القاهرة، أفرٌل 8، ط.سات اجتماعٌة وأنثروبولوجٌةالصحة والبٌئة درامحمد الجوهري وآخرون،  
3

 المكان نفسه. 
4

 أبحاث الٌرموك'سلسلة العلوم اإلنسانٌةصالح سعود الرقاد، "مكافحة فٌروس االٌدز والجهود القانونٌة للمجتمع الدولً لحقوق اإلنسان"،  

 .385(، ص.1118)2ع. ،14األردن، المجلد  -، جامعة الٌرموك، إربدواالجتماعٌة'
5 Funding For HIV and AIDS, (Retrieved on 24/04/2015). 

<https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/global-response/funding> 
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( أكبر مبادرة PEPFARالمناعة البشرية وااليدز والسؿ والمبلريا وغيرىا مف اإلصابات الفتاكة.وتعد مبادرة )
 1لمرعاية الصحية يقوـ بيا البمد لمعالجة المرض.

ووضعيـ في  اعتبر أحد القضاة الفيدرالييف أنو مف الضرورة وسـ الحامميف لمفيروس ألمانيا وفي      
ورو أ 300لي قدمت حوا 2002وعممت الحكومة األلمانية عمى تقديـ المساعدات ففي عاـ 2الحجر الصحي.

لـ.ويشمؿ ىذا اسنويا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والمبلريا والسؿ في جميع أنحاء الع
التزامات مف التعاوف اإلنمائي الثنائي واإلسيامات األلمانية لمصندوؽ العالمي لمكافحة االيدز والسؿ  الرقـ

أنشطة االتحاد األوروبي والبنؾ الدولي والمبلريا وغيرىا مف المنظمات الدولية، وأيضا إسياماتيا في إطار 
عمى خمسة  اكما ركزت ألماني2007.3ي عاـ مميوف أورو ف 400خصصت  بحيث لمكافحة الفيروس،

مجاالت ذات صمة بدعـ الجيود المبذولة لمكافحة وباء االيدز في البمداف النامية حيث ساىمت بالفعؿ في 
 4المساعدة عمى التوعية والحد مف انتشار المرض مف خبلؿ:

الثنائي والمتعدد التعاوف والتنسيؽ مع مختمؼ الجيات المعنية بمرض االيدز عمى الصعيد  -1
 األطراؼ.

 الوقاية. -2

 الرعاية الصحية والعبلج. -3

 خمؽ جو مف التضامف وعدـ التمييز. -4

 تقييـ التدابير المتخذة وضماف الجودة. -5

ف ينسبوف ، فإف البرازيميو كمثاؿ عالمي ناجح في مكافحة االيدز البرازيؿلو تـ أخذ  حيففي        
النجاحات التي تحققيا ببلدىـ مف حيث البرامج والتشريعات في مكافحة المرض إلى النضاؿ المستمر 

                                                             
1 Funding For HIV and AIDS, op cit. 

2
 .385صالح سعود الرقاد، المرجع السابق، ص. 
3

"، )تم تصفح الموقع ٌوم: 1181وزارة الخارجٌة األلمانٌة، "المؤتمر العالمً الثامن عشر لمكافحة االٌدز-المركز األلمانً لإلعالم 

12/14/1184.) 

http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/06/04_Wissenschaft_Forschung_D/AIDS_Konf_2010_Se<

>ite.html 
4

 المكان نفسه. 
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لوباء فيروس نقص  االستجابة البرازيميةحيث كانت 1ألجؿ حقوؽ اإلنساف واحتياجات الصحة العامة،
لة عف طريؽ االتصاؿ المناعة البشرية/االيدز عف طريؽ )البرنامج الوطني لمكافحة األمراض المنقو 

وضعت نيج متوازف لموقاية والعبلج والرعاية  1986الجنسي/االيدز(، فوزارة الصحة منذ بداية الوباء عاـ 
بعد ثبلث سنوات مف نياية الديكتاتورية  1988وفي الدستور البرازيمي لعاـ 2وحماية حقوؽ اإلنساف،

ف الحؽ في الصحة حؽ لمفرد وأف الدولة ممزمة العسكرية، واستنادا إلى المبدأ الدستوري الذي يقضي بأ
ضماف لجميع  1996فالسمة المميزة لمقانوف االتحادي لعاـ 3بتوفيرىا لمجميع، وبصفة عامة، وبإنصاؼ.

المرضى المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية الذيف يحتاجوف إلى العبلج بمضادات الفيروسات 
 4مى أساس النظاـ الصحي الوطني البرازيمي.( يجب الحصوؿ عمييا مجانا عARTالرجعية)

كانت  أثناء أمننة قضية االيدز اتخذتيا الصيفاالستعجالية التي  اإلجراءات فيما يخصأما            
 حيث (1994-1985) بيف فترةاألولى في التحرؾ األمني الفاشؿ الممتدة  المرحمةمراحؿ أربعة؛ تمثمت  عبر
فيروس  يا تعتبرالصيف الشعبية معادية نسبيا لممرض، والسبب ىو أن حكومة جميوريةوجية نظر  كانت

الميبرالية الغربية والرأسمالية، كما اعتقدت الحكومة الصينية  نقص المناعة البشرية/االيدز نتيجة لمصمحة
جدا لمفيروس في الببلد، وبالتالي لف يصاب الصينيوف  أنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ سوى انتشار محدود

المرحمة ثـ جاءت 5دوى ألف ذلؾ يتعارض مع الرأي العاـ والمعايير األخبلقية والقوانيف الصينية.بالع
فكانت تحركات الصيف مؤثرة فيما يخص  (2000-1995الثانية تحت تحرؾ أمني أدائي والممتدة بيف فترة )
تنفيذ  1999إلى  1995شيدت الفترة مف و ة السابقة، ر تالفمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز عكس 

والترتيب ، لذلؾ ، ويتضح ذلؾ مف إعادة تخصيص الموارد مف الميزانيةتدابير الطوارئمجموعة كاممة مف 
المؤسسي الجديد، وصياغة التشريعات، غير أنو يمكف القوؿ بأف التدابير الطارئة لتدخبلت الصيف في 

فعالة لميزانية عالة إلى حد كبير بسبب االفتقار دز كانت غير فمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االي
 6التنسيؽ بيف السياسات في مختمؼ اإلدارات الحكومية.ضعؼ و  ،وضعؼ االلتزاـ السياسي

                                                             
1

 وزارة الخارجٌة األلمانٌة، المرجع السابق.-المركز األلمانً لإلعالم 
2
 Dirceu B.Greco and Mariangela Simão, "Brazilian policy of universal access to AIDS treatment: sustainability 

challenges and perspectives", (suppl 4) Vol 21, Copyright © Lippincott Williams &Wilkins, 2007, p.38. 
3 Ibidem.        
4
 Ibidem.   

5 Catherine Yuk-ping lo, op cit., p. 10. 
6 Ibid., p. 12.   
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 (2003-2001المرحمة الثالثة عبر تحرؾ أمني خطابي والممتدة بيف )عبلوة عمى ذلؾ، جاءت  
عمى وشؾ ضمف خطة الحكومة و فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز في الصيف أصبحت مشكمة  بحيث

رَ .و 2000في عاـ التحرؾ الكامؿ  ييف لممشاركة في اجتماع دولي، الصين "جيانغ تسو ميفالرئيس" َحض 
نماواعترفت بأف المرض ليس مجرد مشكمة صحية  الفيروسمت الحكومة الصينية ووس تطمب ي د  د  ي  م   وا 

 1لدولي:مف الوقاية والسيطرة عمى الصعيد المحمي واالمزيد 

نني  نقص المناعة البشرية/متبلزمة نقص المناعة المكتسب)االيدز(  أتفؽ تماما معكـ عمى أف فيروس"وا 
أبدا أف نقمؿ مف شأف تأثير المرض عمى األسر أكثر بكثير مف مجرد مشكمة صحية.وال ينبغي 

عمؽ الحكومة الصينية أىمية كبيرة عمى الوقاية مف الفيروس بأسره.وتُ وحتى المجتمع  والمجتمعات المحمية
 2.وتشف حممة عمى الصعيد الوطني لمكافحة الوباء" نقص المناعة البشرية/االيدز ومكافحتو

إلى الوقت  2004تحرؾ أمني كامؿ والممتدة بيف) التي جاءت عبر المرحمة الرابعةوأخيرا   
أعيد التأكيد عمى سياسات الوقاية مف فيروس نقص المناعة  2004ث في سنة ي، بحالحاضر(

 في الصيف في مذكرة مجمس الدولة بشأف تعزيز الوقاية مف ىذا الفيروس البشرية/االيدز ومكافحتو
بوضوح مشكمة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز في الصيف بوصفيا ومكافحتو، وورد في ىذه الوثيقة 

 3:قضية تتعمؽ باألمف القومي

بالتنمية االقتصادية واالستقرار  مكافحتو"وترتبط الوقاية مف فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز و
لفيروس االلتزاـ الطويؿ األجؿ باالستجابة االجتماعي واألمف القومي واالزدىار.ومف الضروري بالتالي 

 4نقص المناعة البشرية/االيدز".

لمكافحة داء تمويؿ البرامج الرامية  ىو أف مجاؿ ،إف التعميؽ الذي يصاحب ىذه اإلجراءات  
إذ نبلحظ أف حكومة المممكة المتحدة مثبل قد  استحوذت عمييا الدوؿ الغربية المتقدمة( AIDS/HIV)االيدز

تمويميا في ىذا المجاؿ، بينما فضمت الواليات المتحدة األمريكية تخصيص  إجماليمف  %87خصصت 

                                                             
1 Catherine Yuk-ping lo, op cit., p. 12. 
2
 Ibid., pp.12, 13. 

3 Ibid., p. 14.  
4 Ibidem. 
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مف إجمالي إنفاقيا في مجاؿ الجيود العالمية لمكافحة الداء  %77بنسبة ، وىولندا %74، والياباف 80%
(، والصندوؽ العالمي UNAIDSالسيما عبر كؿ مف برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز )

 1(.GFATMلمحاربة االيدز والسؿ والمبلريا)

ألمننة قضية االيدز، ففي األمثمة التي  فعمي ىو تواجد في الدوؿ المتقدمةبالنتيجة، أنو ما يحدث  
تـ أخذىا لمدوؿ المتقدمة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في حاالت الطوارئ التي تـ إعبلنيا نجد حضور 

، تعديؿ التشريعات اء، ىناؾ سياسات وترتيبات مؤسسية؛ تخصيص ميزانية لموبأساسيةثالثة عناصر لػ"
 الشكؿ التالي:وىذا التناغـ يتبيف في 2.وصياغتيا"

 لمكافحة ظاىرة االيدز عممية األمننة: تحرؾ الدوؿ المتقدمة وفؽ (08)الشكؿ 

 قبوؿ الجميور

 سار السياسة الجديدةم        

                          السياسةنعكاس إ                                                                      

 األصمية مسار السياسة

                                                                                                             

 

 

 تأثير واسع             
  عمى األنشطة اليومية           

 نحو إعادة التوجيو                                  بيئة مؤمننة                                 

                                                             
1

محمد الصدٌق بوحرٌص، "حوكمة الصحة العالمٌة بٌن األسس المعٌارٌة والمصالح التجارٌة")مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً اإلدارة  

 .35(، ص.1181/1182الدولٌة، قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة، 
2 Catherine Yuk-ping lo, op cit., p. 06. 

 األمننة التحركات األمنٌة

 تدابٌر الطوارئ
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 المصدر:

James A. Malcolm, "The securitisation of the United Kingdom's maritime infrastructure 

during the 'war on terror'" (A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Doctor of Philosophy in Politics and International Studies, September 2011), 

pp.49&322. 

ينتشر فييا بحيث ، الدوؿ المتخمفة لكف مقابؿ ما يحدث في ىذه البمداف نجد العكس تماما في  
 االستجابةلبعض مف ىذه الدوؿ، ثـ مدى  الوبائيالسياؽ أيف يمكف أف نستعرض المرض بدرجة كبيرة، 

 لذلؾ.

فيروس نقص المناعة/االيدز بعض أنحاء إفريقيا لقد أصاب  الدوؿ:تمؾ السياؽ الوبائي في بعض 
بالغيف مصاب بالعدوى في بوتسوانا وليسوتو  تقريبا أو أكثر مف بيف كؿ ثبلثة ابالشمؿ، فثمة واحد

في  20وجنوب إفريقيا وزامبيا، وما يزيد عمى واحد مف وسوازيبلند وزيمبابوي، وواحد مف خمسة في ناميبيا 
، بمف في ذلؾ المدرسوف والمزارعوف وعماؿ بمد آخر.ويقتؿ المرض األغنياء والفقراء عمى حد سواء 19

أي ثمثي الذيف -أستاذ جراء المرض 1300، فقدت زامبيا 1998 ية، ففي سنةالمصانع وموظفو الخدمة المدن
كما 1يمكف أف تفقد أشد البمداف اإلفريقية تأثرا بو أكثر مف ربع قوتيا العاممة. 2020يدربوف كؿ عاـ، وبحموؿ 

كاف مف أف الدالئؿ ليست جيدة في األماكف األخرى مف إفريقيا جنوب الصحراء، ففي الكاميروف ونيجيريا، 
 2المعتقد أف معدالت العدوى مستقرة، لكنو تبيف أنيا آخذة في التزايد.

ال يمكف قياس عمؽ ىذه المأساة اإلنسانية، وحدىا أوغندا في كؿ إفريقيا جنوب  مدى االستجابة:
في معاكسة اتجاه الوباء بعد أف بمغ نسب األزمة، وفي زامبيا، انخفض انتشار الصحراء، ىي التي بدأت 

، مما بعث عمى أمؿ بأف 1999و 1996فيروس نقص المناعة في صفوؼ الشابات أربعة بالمائة بيف سنتي 
أخرى، إذ أبقت فيروس  السنغاؿ قصة نجاحتمثؿ تكوف ثاني بمد في المنطقة يبدأ في مضادة األزمة، و 

 3.منسقة عبر استجابة فوريةنقص المناعة/االيدز تحت السيطرة منذ البداية، 

                                                             
1

بٌروت: مطبعة  -)لبنان تقرٌر التنمٌة البشرٌة، أهداف التنمٌة لأللفٌة: تعاهد بٌن األمم إلنهاء الفاقة البشرٌةابً، برنامج األمم المتحدة اإلنم 

 .32(، ص.1112كركً، 
2

 المكان نفسه. 
3

 المكان نفسه. 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 229 

منع فيروس نقص المناعة يعمؿ عمى في العالـ النامي نموذج ناجح  يوجد أيضاكما 
، إذ ىبطت بجنوب شرؽ آسيا تايالند دولة يتمثؿ فيو  البشرية/متبلزمة نقص المناعة المكتسب)االيدز(

، وقد أنشأت الحكومة %80الجديدة منذ بموغيا الذروة في مطمع التسعينيات بنسبة تتجاوز  اإلصابات
السياسية  اإلرادةمنو والسيطرة عميو برئاسة رئيس مجمس الوزراء، واكتممت  البرنامج الوطني لموقاية

الحكومة ومانحي اليبات بشكؿ جذري مف  رتفع اإلنفاؽ مف قبؿإ 1991و1987: فبيف عاميبالتزامات مالية
الحكومة عمى برنامج بمغ إجمالي إنفاؽ  1997إلى عشرة مبلييف دوالر، وفي ألؼ دوالر أمريكي  684

تعاوف متعدد باإلضافة إلى ىذا البرنامج الوطني، ىناؾ 1مميوف دوالر سنويا. 82السيطرة عمى االيدز 
ونشاطات حكومية حوؿ االيدز  أي ىناؾ تنسيؽ بيف االئتبلؼ التايبلندي لممنظمات البل األطراؼ

ما يحد مف الظاىرة،  تثقيفية الوطنيةال الحمالتالمنظمات غير الحكومية المتعمقة بمكافحتو.وىناؾ مف 
 2مف برنامج األمـ المتحدة المشترؾ حوؿ االيدز.الدعـ الدولي ، والمراقبة والتقويـأضؼ إلى ذلؾ 

المناعة البشرية)االيدز( الذي يعاني منو  نقصمجمؿ القوؿ، أنو مع تزايد اإلصابة بفيروس           
يمكف إدراؾ أف وباء فيروس االيدز لـ يعد مسألة  مف إفريقيا،العالـ، ثمثيـ  مميوف شخص في 36أكثر مف 

نما أصبح 3صحية فقط ، إال وجيودىا في حمايتيا ييدد أمف الدوؿ كفاعؿ أمني رسمي لمحوكمة العالميةوا 
 أف الفرؽ يكمف في أف الدوؿ المتقدمة تمتمؾ خطط استجابة فعالة لمكافحتو عكس الدوؿ النامية التي

نبا إلى جنب بالرغـ مف مشاركتيا ج وسياسات طوارئ تترجـ خطوة التحرؾ األمني لألمننةلتدابير  تفتقر
مف خطابات جاءت ضمف اإلعبلنات السياسية عبر المحطات  مع الدوؿ المتقدمة حسب ما تطرقنا لو

 ":كاتريف يوؾ بينغ لوالتاريخية لمكافحة قضية االيدز، وىذه تعتبر حسب ما تطرحو الباحثة "

 

 

                                                             
1

 .87، ص.المرجع السابق، إلنهاء الفاقة البشرٌةتقرٌر التنمٌة البشرٌة، أهداف التنمٌة لأللفٌة: تعاهد بٌن األمم برنامج األمم المتحدة اإلنمابً،  
2

 المكان نفسه. 
3

، مجلة ثقافٌة فصلٌة متخصصة فً شؤون القارة قراءات إفرٌقٌةهالة جمال ثابت، "الفقر فً إفرٌقٌا: خصوصٌته وإستراتٌجٌته واختزاله"،  

 .816(، ص.1114)سبتمبر 1اإلفرٌقٌة تصدر عن المنتدى اإلسالمً، ع.
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تخاذ التدابير وسياسات الطوارئ بشأف و تحرؾ أمني غير كامؿ/ناقص، ألف إأمننة جزئية، في "خطوة
األىمية في تصنيؼ التحركات األمنية الخطابية واألدائية، وىو ما يدعـ صحتيا مف  غُ الِ بِ  رٌ مْ َأ د  عَ القضية يُ 

قبؿ خطاب أو فعؿ األمننة، ويمكف أف نطمؽ عمى ىذا الخطوة مصطمح فشؿ التحرؾ األمني ألنو يفتقر 
( عدـ التعامؿ معيا في حالة 2( عدـ تأطير القضية عمى أنيا تيديد أمني، 1لعنصريف أساسييف ىما: 

 1قادة عمى مستوى عالي".اللطوارئ مف قبؿ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Catherine Yuk-ping lo, op cit., p. 05. 
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كافحة ظاىرة لم العالمية لمحوكمة -غير الدوالتية -الرسمية المؤمننة غير الفواعؿ المطمب الثاني:
 يكتيديد وجودي عالمااليدز 

واجيت  السياسات األمنية عمى المستوى العالميقبؿ كؿ شيء البد مف اإلشارة إلى أف            
أمراض فتاكة بصحة اإلنساف، تمثمت في تفاقـ خبلؿ أعواـ التسعينيات في القرف الماضي، تحديات جديدة 

تحوؿ لينتشر ما وراء الحدود.ليأيف يتعدى وجوده حدود الدولة الوطنية الواحدة  "االيدز" مرضمف بينيا 
لة مف االدوؿ األخرى، وخمؽ حفحسب، بؿ زعزعة استقرار  مؿ خمخمة ليس لمدولة التي تحتضنوإلى عا

التوتر المنتظـ وطويؿ األمد عمى المستوى العالمي وحالة الذعر والفزع لدى الجميور في كؿ أصقاع 
لمحوكمة العالمية لمكافحة -غير الدوالتية-لذلؾ، كاف مف الضروري أف تتدخؿ الفواعؿ غير الرسميةالعالـ.

 ذلؾ بكؿ اإلمكانات والطرؽ. ةً لَ اوِ حَ عمييا مُ ظاىرة االيدز عف طريؽ إضفاء الطابع األمني 

ما ىي الظروؼ التي تمح وتفرض منطؽ األمننة وتحدث تحركا وعمى ضوء ىذا نتساءؿ عف            
ثارة قدرا كبيرا  في أوساط الفواعؿ غير الرسمية لمحوكمة العالمية إلحداث توتر لدى الجميور العالمي وا 

 نتقاؿ االيدز؟مف المخاوؼ بينو حوؿ إمكانات ا

 حوؿ ظاىرة االيدز الرسميةغير  مؤمننةالفرع األوؿ: األفعاؿ الخطابية لمفواعؿ ال

ألنو عندما  نظرية األمننة ىو"فعؿ خطاب" أصحابكما تمت اإلشارة سابقا، األمف حسب            
محدد يمكف لمفاعؿ مف خبلليا أف يدعي  تكوف ىناؾ قضية مرتبطة باألمف، فإف ذلؾ ينقميا إلى نطاؽ

، وبالتالي يصبح الخطاب المصدر الرئيسي اتياتيديداـ وسائؿ غير عادية لمتعامؿ مع الحؽ في استخد
ة الخطابية، وىذا ما طرحو يَ نْ حقائؽ الباحث، السيما وأف المعيار المحدد لؤلمف ىو البُ ل أولمعطيات/

"، إذ بينوا دور تحميؿ الخطاب وكيفية تفاعمو مع إطار جديد لمتحميؿاألمف: " في كتابيـ "هؤُ وزمبل بوزاف"
غير -لمفواعؿ المؤمننة غير الرسميةلكف  ،البنية الخطابيةتمؾ تصفح  وفي ىذا الفرع سيتـ1األمف،
سيتـ التركيز عمى دور ىيئة األمـ المتحدة، حوؿ مكافحة ظاىرة االيدز، و لمحوكمة العالمية -الدوالتية

 االبستمولوجية في أداء ذلؾ. والمجموعات

                                                             
1 Telmo João Gabriel Viera, op cit., p.44. 
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 -األمـ المتحدة أنموذجاىيئة -أوال: المنظمات الدولية الحكومية

وىي تقع في مركز األىداؼ  ألمـ المتحدةل مف المداوالت السياساتية ال يتجزأ تعتبر الصحة جزءً  
ىيئة األمـ  أجيزة الصحة في ُش اقَ نَ تظؿ عنصرا أساسيا في خطط التنمية المقبمة.وتُ اإلنمائية لؤللفية وس

وىدؼ 1المتحدة الرئيسية الثبلث، وىي الجمعية العامة ومجمس األمف والمجمس االقتصادي واالجتماعي.
ىيئة األمـ المتحدة مف ذلؾ حماية صحة أفراد الجميور أو عموـ المواطنيف مف األمراض واألوبئة التي 

جيزتيا الرئيسية الثبلث عمى مكافحة السيما ما يتعمؽ بااليدز، بحيث سنرى كيؼ تعمؿ أ 2تيددىا،
ثـ الوكاالت األفعاؿ الخطابية، وأمانة برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز. مف خبلؿ الظاىرة

 المتخصصة التابعة لمييئة.

)الفواعؿ األمـ المتحدة لمكافحة االيدزج / عمى مستوى األجيزة الرسمية لألمـ المتحدة وأمانة برنام1
  المؤمننة(

يعتبر االيدز أوؿ مسألة  :األفعاؿ الخطابية لألجيزة الرسمية لألمـ المتحدة حوؿ مكافحة ظاىرة االيدز -أ
 صحية تجري مناقشتيا في ىيئات األمـ المتحدة الرئيسية الثبلث.

فقد كاف مف ىي الجياز الوحيد الذي تمثؿ فيو جميع الدوؿ األعضاء  الجمعية العامةباعتبار  
الطبيعي أف تصبح ىي الجياز الرئيسي والسمطة المختصة بمناقشة واتخاذ القرارات أو التوصيات في كؿ 

 مكانا بارزا الصحة تحتؿذلؾ، وعمى أساس 3المسائؿ التي تدخؿ في اختصاص ىيئة األمـ المتحدة ككؿ.
لؤلمـ المتحدة، وفي الماضي، التقى زعماء العالـ في اجتماعات رفيعة  مناقشات الجمعية العامةفي 

، كما المستوى ودورات استثنائية مف أجؿ اتخاذ إجراءات بشأف األمراض غير السارية وااليدز وااليبوال
 4جرت مناقشة مسائؿ أخرى )المبلريا صحة األميات والتغطية الصحية الشاممة والتوحد(.

                                                             
1

 (.13/14/1184منظمة الصحة العالمٌة، "تحدٌد موقع الصحة فً األمم المتحدة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>collaboration/health/ar-http://www.who.int/un> 
2

العامرٌة، -)اإلسكندرٌة: دار الفكر الجامعً، شركة الجالل للطباعة 8، ط.لحماٌة البٌئة من التلوث األساس الدستوريداود عبد الرزاق الباز،  

 .84(، ص.1115
3

)الكوٌت: عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة  0491 دراسة فً تطور التنظٌم الدولً منذ األمم المتحدة فً نصف قرن:حسن نافعة،  

 .84(، ص.8884ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، أكتوبر 
4

 (.13/14/1184منظمة الصحة العالمٌة، "الصحة فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>nga/arcollaboration/health/u-http://www.who.int/un> 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 233 

 1وىذا مف خبلؿ ما يمي: وؿ أعماليا مركزا متقدمايحتؿ االيدز في جدو 

رؤساء دوؿ وحكومات اعتمدوا إعبلف االلتزامات المتعمقة بفيروس  2001* ضمت الدورة االستثنائية لعاـ 
العوز المناعي البشري/االيدز مف أجؿ التصدي لؤلزمة الناجمة عف ىذا الفيروس، بما في ذلؾ سمسمة مف 

 واإلجراءات العالمية.األىداؼ الوطنية 

اإلعبلف السياسي بشأف بفيروس العوز الرفيع المستوى لمتقدـ المحرز  2006* اعتمد استعراض عاـ 
الفرص أماـ الجميع لمحصوؿ عمى خدمات الوقاية والعبلج والرعاية المناعي البشري/االيدز بيدؼ إتاحة 

 والدعـ الخاصة بيذا الفيروس.

الخطوات المقبمة في إطار االستجابة العالمية  2011توى بشأف االيدز في عاـ * حدد االجتماع الرفيع المس
لبليدز مف خبلؿ"اإلعبلف السياسي بشأف بفيروس العوز المناعي البشري/االيدز: تكثيؼ جيودنا مف أجؿ 

 القضاء عمى فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز".

المكمؼ باحتواء ومعالجة األزمات الدولية فإنو الذي يعتبر الجياز ؛ مجمس األمفأما فيما يخص  
يجب أف يكوف في وضع يسمح لو باالنعقاد في أي وقت لمواجية جميع االحتماالت أو المواقؼ 

كما يتولى القياـ بكؿ المياـ التي تمكنو مف تحقيؽ وظيفتو األساسية وىي المحافظة عمى السمـ 2الطارئة.
اإلدارية والدستورية المتعمقة  ىذا المجاؿ لتشمؿ عددا مف األمور واألمف الدولييف لكف صبلحياتو تتعدى
باإلضافة إلى ذلؾ، فمجمس األمف ليس مجرد جياز يقوـ بوظيفة 3بانتظاـ العمؿ في األمـ المتحدة ككؿ.

حفظ السمـ واألمف الدولييف، ولكنو يشارؾ مشاركة أساسية في إدارة الشؤوف العالمية مف منطمؽ 
ككياف ة ىذه األخيرة السياسي بيف تعددية فواعؿ الحوكمة العالمية وحمايبحفظ التوازف  الضرورات الخاصة

  مرجعي.

                                                             
1

 (.13/14/1184منظمة الصحة العالمٌة، "فٌروس العوز المناعً البشري/االٌدز فً األمم المتحدة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>hiv/ar-collaboration/health/unga-http://www.who.int/un> 
2

 .88حسن نافعة، المرجع السابق، ص. 
3

 .811المرجع نفسه، ص. 
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 ىحدإ التي تعد بدورىا االيدز ظاىرةنجد مف بيف المسائؿ العالمية التي حاوؿ المجمس إدارتيا، و 
االيبوال(.وقد اعتمد )واألخرى ىي  جرت مناقشتيما في مجمس األمفالتي متعمقتيف بالصحة المسألتيف ال

 1مجمس األمف قراريف بشأف االيدز:

أعرب المجمس عف قمقو بشأف أثر فيروس العوز المناعي البشري/االيدز الضار المحتمؿ  2000في عاـ * 
وشجع الدوؿ األعضاء عمى تنمية قدراتيا عمى التصدي ليذا  عمى صحة العامميف في مجاؿ حفظ السبلـ

 المرض.

تكشؼ المجمس أثر الوباء في حاالت النزاع والحاالت التي تعقب النزاع، وكذلؾ ، اس2011في عاـ * 
  الفئات الضعيفة)وخاصة النساء(.

يتعمؽ بمسؤولية فيو ، 2000لعاـ اعتمده مجمس األمف الدولي  الذي 1308القرار ب يتعمؽوفيما   
 حيثوعمميات حفظ السبلـ الدولية.صوف السبلـ واألمف الدولييف: فيروس نقص المناعة البشري/االيدز 

عالج فييا مجمس األمف مباشرة قضية صحية، وىذا لـ يؤثر فقط عمى أوؿ مرة  كاف اعتماد ىذا القرار
العامة مصدر  وأولويات المنظمات األخرى، ولكنو جعؿ أيضا قضايا الصحةالسياسات األمنية المستقبمية 

ووفقا ليذا القرار فإف مجمس األمف لـ يقر فقط بأف 2قمؽ مباشر لمقوات العسكرية وعمميات حفظ السبلـ.
وأف انتشار الفيروس يمكف أف  ،دوليا منسقامكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز تتطمب جيدا 

فإف وباء  -ولكنو أكد أيضا أنو ،معيكوف لو أثر مدمر استثنائي عمى جميع القطاعات ومستويات المجت
، قد يشكؿ خطرا لـ يضبطفيروس نقص المناعة البشرية/متبلزمة نقص المناعة المكتسب)االيدز(، إذا 

، ثـ وضع الفيروس عمى قائمة مجمس األمف بشأف تيديدات السمـ واألمف واألمفعمى االستقرار 
 3.الدولييف

مجمس األمف يسمـ بأف فيروس نقص المناعة أف  ،جاء فيو قد ،2011لعاـ  1983لمقرار وبالنسبة   
البشرية يشكؿ واحدا مف أكبر التحديات اليائمة التي تعوؽ تقدـ المجتمعات وتنميتيا واستقرارىا، وأنو 

                                                             
1

 منظمة الصحة العالمٌة، "فٌروس العوز المناعً البشري/االٌدز فً األمم المتحدة"، المرجع السابق. 
2
 Laura Baringer and Steve Heitkamp, "Securitizing Global Health: A view from Maternal Health", Global Health 

Governance, Volume IV, No.2 (spring 2011), p 112. . 
3 Ibidem.  
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ذ يشدد عمى األدوار اليامة التي تضطمع بيا الجمعية العامة  يتطمب استجابة عالمية استثنائية وشاممة...وا 
فيروس نقص المناعة البشرية وااليدز، وعمى استمرار لتصادي واالجتماعي في التصدي والمجمس االق

الحاجة إلى بذؿ جيود منسقة مف قبؿ جميع كيانات األمـ المتحدة ذات الصمة بما يتماشى مع والياتيا، 
 1لممساعدة في الجيود المبذولة عمى الصعيد العالمي لمكافحة الوباء.

، وتنبع أىميتو المذاف سبقا ذكرىمابعد الجيازيف المجمس االقتصادي واالجتماعي  في حيف يأتي    
 المتحدة مف كونو الجياز المفوض مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمقياـالييكؿ التنظيمي لؤلمـ داخؿ 

الدولية لعبلج عدد ىائؿ مف المشكبلت  بعدد ضخـ مف األنشطة والتي مف بينيا دراسة وتقديـ المقترحات
 2.االجتماعية والصحة...إلخ الدولية، وحقوؽ اإلنساف، والخدماتالمتعمقة بالتنمية، والتجارة 

عقد المجمس االقتصادي واالجتماعي، بالتشارؾ مع رئيس مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة اجتماعا وقد 
  2001.3في عاـ خاصا عف الجوانب اإلنمائية لجائحة فيروس العوز المناعي البشري/االيدز 

ركزت عمى عنصر أساسي في نظرية األمننة  األجيزة الثالثىذه  مع ذلؾ، يمكف القوؿ أف 
"، بمعنى أف الحوكمة االدعاء بتيديد البقاء فال بد مف إجراءات استثنائيةوالمتمثؿ بطبيعة الحاؿ في "

العالمية كوحدة تحميؿ مرجعية تواجو االيدز كتيديد أمني وجودي الذي بات ييدد حياة األفراد في كؿ 
حد تعبير مفكري  عمىموجودة في مراكز السمطة األجيزة بمثابة فواعؿ أمنية مكاف.وىكذا، أصبحت ىذه 

تخاذ أىـ ابداخؿ ىيئة األمـ المتحدة مكمفة  بصفتياالفعؿ الخطابي  مدرسة كوبنياجف سعت إلنجاح
وذلؾ عف بحجة المعالجة  خاطبتياقضية االيدز و  تنَ نَ مْ َأ أنياالقرارات ومناقشة أىـ المسائؿ، ما يعني 

 .لغة الخطاب األمنيةأحيانا أخرى استخداـ ، و لعب األدوار أحيانااستخداـ طريؽ 

 

 

                                                             
1

بشأن مكافحة فٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  1188لعام  8872األمم المتحدة، "قرار مجلس األمن  

18/14/1184.) 

>http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1938_cle052e67.pdf> 
2

 .812حسن نافعة، المرجع السابق، ص. 
3

 ة العالمٌة، "فٌروس العوز المناعً البشري/االٌدز فً األمم المتحدة"، المرجع السابق.منظمة الصح 
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 مكافحة االيدزمانة برنامج األمـ المتحدة حوؿ ألاألفعاؿ الخطابية  -ب

، شراكة مبتكرة بيف منظمات تابعة لؤلمـ يعد برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز       
عمى الوقاية والعبلج والرعاية والدعـ الخاص العالـ في تحقيؽ حصوؿ الجميع  ـُ يِ مْ ويُ  المتحدة والذي يقودُ 

تكمف رؤية برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز في أف البشرية/االيدز.بفيروس نقص المناعة 
 1نسبة اإلصابات الجديدة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية صفر. تكوف

 2يعمؿ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز عمى تحقيؽ رسالتو عف طريؽ:

تكاتؼ الجيود المبذولة مف قبؿ منظومة األمـ المتحدة والمجتمع المدني والحكومات الوطنية والقطاع * 
 تضررا منو؛ واألكثرالخاص والمؤسسات العالمية واألشخاص المصابيف بعدوى االيدز 

إعبلف موقؼ متضامف مع األشخاص األكثر تضررا جراء عدوى فيروس نقص المناعة البشرية دفاعا * 
 الكرامة اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف والمساواة بيف النوع االجتماعي؛عف 

 حشد الموارد السياسية والتقنية والعممية والمالية ومحاسبة أنفسنا واآلخريف عف النتائج؛* 

بتزويدىا بالمعمومات واألدلة اإلستراتيجية مف أجؿ إحداث التأثير وضماف أف تمكيف عوامؿ التغيير * 
حيث تحدث أكبر قدر مف التأثير ويتمخض عنيا ثورة في وسائؿ الوقاية؛ ودعـ القيادة جيييا الموارد يتـ تو 

ال يتجزأ مف الصحة الوطنية وجيود  الوطنية الشاممة مف أجؿ االستجابات المستدامة والتي تعد جزءً 
 التنمية ومتكاممة معيا.

لبرنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز في حصوؿ الجميع عمى  اليدؼ البرنامجييتمثؿ  
األمـ المتحدة المشترؾ لبرنامج  قامت األمانة العامة 2009عاـ الوقاية والعبلج الرعاية والدعـ.إذ خبلؿ 

لمكافحة االيدز مع الجيات المشتركة الراعية بوضع آلية عمؿ مشترؾ خاصة بإطار المحصمة النيائية 
النتائج لدعـ االستجابة الوطنية والتي سيكوف ليا أثر كبير عمى تائج إلبراز النيج الذي يركز عمى لمن

يرتكز اإلطار عمى الجيود السابقة الشاممة وبموغ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية. الوطنية اإلتاحةتحقيؽ أىداؼ 
                                                             

1
 (.11/7/1185برنامج األمم المتحدة لمكافحة االٌدز، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

<http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16932<  
2

 المكان نفسه. 
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مف أجؿ أف تنسجـ مع جداوؿ أعماؿ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز لتوفير تقارير 
  1األمـ المتحدة النسبية ودعـ األولويات الوطنية. واستغبلؿ نقاط قوةواضحة وبموغ أقصى قدر مف النتائج 

أف نستشؼ مكافحة ظاىرة االيدز يمكف المختص في  عمؿ أمانة ىذا البرنامجمف خبلؿ   
لظاىرة االيدز بمجرد إعبلنيا  ف  نح م  ؤ  كفاعؿ م  تتمثؿ في أنيا تكمؿ ىيئة األمـ المتحدة  ،مبلحظة ىامة

ىذه  ىداؼ التي سطرىا البرنامج واألدوار التي تقوـ بيااأل.ما يعني أف وتصريحيا بأنيا تيديد وجودي
، ودليؿ ذلؾ ما أشار لو تمكنيا مف أمننة قضية االيدز لتيا القوة األدائيةليا ما يكفي مف انة األم
كسبيا والتي ي قضية ةأي" بأف أفعاؿ الكبلـ ذات صمة بسياقاتيا الخطابية األوسع حوؿ ىولغر ستريتزؿ"

 الدور األساسيالذي يمثؿ بطبيعة الحاؿ ىنا 2،"المفصؿف القوة األدائية مف خبلؿ النص نالفاعؿ المؤم
 لمبرنامج.

 المتخصصة التابعة لييئة األمـ المتحدة )الفواعؿ الوظيفية( لوكاالتمستوى ا/ عمى 2

واضح عمى إضفاء الطابع األمني عمى قضية ما، ديناميكي مننة الوظيفية تأثير األلفواعؿ     
ف اتصفت بأنيا متخصصة في قطاع معيف كالصحة مثبل؛ إذ يمكف أف نتطرؽ لمنظمة الصحة السيما وا  
وىي في الوقت ذاتو تابعة لييئة األمـ المتحدة فكيؼ كمنظمة متخصصة في الصحة وحمايتيا، العالمية 

 تعمؿ ىذه المنظمة خطابيا عمى مكافحة ظاىرة االيدز؟

 منظمة الصحة العالمية:  - أ

تقود منظمة الصحة العالمية الجيود في تعزيز وحماية الصحة العالمية ضمف منظومة األمـ المتحدة، إذ 
 3وىو التاريخ الذي نحتفؿ بو كؿ عاـ بيوـ الصحة العالمي. 1948أفريؿ  7ىا حيز التنفيذ في دخؿ دستور 

كاف الغرض األصمي مف إنشاء منظمة الصحة العالمية ىو التأكد في جممة أمور مف  ،حيث 
ارد و ستتعاوف بشأف المسائؿ الصحية مف منظور األجؿ الطويؿ.ولذلؾ كانت الصبلحيات والم الحكومات

.وكؿ حكومة في األمـالتي أعطيت ليا أكبر مف تمؾ التي كانت معطاة لممنظمة سمفيا التابعة لعصبة 
                                                             

1
 برنامج األمم المتحدة لمكافحة االٌدز، المرجع السابق. 

2
 Laura Baringer and Steve Heitkamp, op cit., p.202. 

3
 (.14/14/1186األمم المتحدة، "الصحة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>depth/health-http://www.un.org/ar/sections/issues> 
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العالـ تقريبا عضو في جمعية الصحة العالمية، عمى أساس الصوت الواحد لمبمد الواحد، التي تحكـ 
المشاكؿ الصحية وتمكيف تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيؽ البرامج الرامية إلى حؿ و 1الصحة العالمية.

البشر جميعا بموغ أعمى المستويات الصحية الممكنة.وتعمؿ في مجاالت مثؿ التحصيف والتثقيؼ الصحي 
ده "الصحة حؽ أساسي مف حقوؽ اإلنساف اوتوفير العقاقير األساسية، فيي تقوـ عمى مبدأ أساسي مف

 2وىدؼ اجتماعي عالمي".

 3ىي: ة حددىا دستورىا في ثالثة فئات أساسيةالعالمية وظائؼ رئيسي الصحةولمنظمة 

 :االتفاقية اإلطارية لمكافحة وتتضمف تحضير وصياغة االتفاقيات الدولية مثؿ  الوظائؼ المعيارية
(، وكذا التدابير والتوصيات IHR)الموائح الصحية الدولية  ( والتنظيمات أو الموائح مثؿFCTC)التبغ

(، وتصنيؼ وتسمية Codex Alimentariusاألغذية المشيورة بػ)غير الممزمة مثؿ مدونة سبلمة 
األمراض وأسباب الوفاة، وتحديد مقاييس تقديـ الرعاية الصحية، واألدوية األساسية لمنظـ 

 الصحية.

 :وتتضمف مبادراتيا وبرامجيا طويمة المدى مثؿ "الصحة لمجميع"  الوظائؼ التنسيقيية والتوجييية
؛ "الفقر والصحة"؛ وبرامج األدوية األساسية، والبرامج المتخصصة 1978لسنة  آتا بعد إعبلف ألما

بأمراض بعينيا، واليادفة لمساعدة الدوؿ عمى تطوير استراتيجيات سياسية تخدـ ىذه األىداؼ 
 وتنفذ القواعد والمقاييس.

 :ؿ مع تتمحور حوؿ بذؿ الجيود مف أجؿ القضاء عمى األمراض، والتعام وظائؼ تقنية وبحثية
 حاالت الطوارئ.

، وىو عاـ المؤتمر العالمي لمسكاف والتنمية، نجد أف الييئة 1994لكف، إذا رجعنا إلى عاـ       
تحت ضغط كؿ المانحيف المنقسميف بيف اتجاىيف مختمفيف وناشطي -التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية

يا البرنامج رابط االيدز ووكاالت األمـ المتحدة، والذيف كانوا جميعا غير سعداء بالطريقة التي كاف يعمؿ ب

                                                             
1

، مصر: مركز التموٌل والتنمٌةدٌفً سرٌدهار وشٌلسً كلٌنتون، "اإلشراؾ على الصحة العالمٌة: أطراؾ فاعلة جدٌدة، بأولوٌات جدٌدة"،  

 .16(، ص.1183)دٌسمبر  48قٌلوب، ع. -األهرام للترجمة والنشر،مطابع األهرام التجارٌة
2

لٌة فً ترقٌة األمن اإلنسانً" )مذكرة ما جستٌر فً القانون العام ؼٌر منشورة، قسم فاطمة الزهراء صاهد، "دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة الدو 

 .883(، ص.1182/1183، 1العلوم القانونٌة، جامعة سطٌؾ 
3

 .47محمد الصدٌق بوحرٌص، المرجع السابق، ص. 
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جديد لؤلمـ المتحدة في مجاؿ االيدز مدعوـ مف قبؿ كؿ مف منظمة الصحة العالمية وصندوؽ األمـ 
المتحدة لؤلطفاؿ وبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة وصندوؽ 

جيات راعية أخرى تابعة لؤلمـ المتحدة عمى  األمـ المتحدة لمسكاف والبنؾ الدولي.فيما بعد وقعت أربع
الخطة، فتح برنامج األمـ المتحدة الرابط في مجاؿ فيروس العوز المناعي البشري/االيدز )برنامج األمـ 

، وذلؾ بعد أف وقعت حكومات العالـ عمى جدوؿ أعماؿ 1996جانفي عاـ  1المتحدة لبليدز( أبوابو في 
ة بخمسة عشر شيرا، وكانت ميمة ىذا الربنامج ىي القياـ بتنسيؽ تتبع المؤتمر العالمي لمسكاف والتنمي

وباء االيدز بيف الوكاالت، وأف يقدـ مصدرا كبيرا لمسياسة المناسبة عالميا في ميداف االيدز، وأف يعزز 
 1طيفا مف األساليب والتداخبلت المتعددة القطاعات.

راض المعدية المنقولة عف طريؽ الجنس عمؿ منظمة الصحة العالمية في مجاؿ األمأما       
، وذلؾ كوحدة منفصمة تنقؿ تقاريرىا إلى 1991مدمجا رسميا في البرنامج العالمي لاليدز في عاـ أصبح 

مدير البرنامج، ىذه االزدواجية المنطقية سوؼ تستمر بشكؿ أو بآخر لما يزيد عف العقد.ورغـ أف البرنامج 
)ليستبدؿ ببرنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز والعدوى  195العالمي قد تـ حمو في العاـ 

بفيروسو(، أنشئ مكتب صغير لفيروس العوز المناعي البشري/االيدز واألمراض المنقولة بالجنس ضمف 
عاـ وفي 2الخارجييف. منظمة الصحة العالمية لتوحيد ىذه الفعاليات في إطار المنظمة ولبلتصاؿ بالشركاء

إعادة تكويف ىذا المكتب تحت اسـ مبادرة منظمة الصحة العالمية في مجاؿ فيروس العوز تمت  1998
 2002عاـ لكف مبادرة الربط ىذه لـ تدـ طويبل، ففي .المناعي البشري/االيدز واليداوى المنقولة جنسيا

االنجابية نقمت العداوى المنقولة جنسيا )دوف فيروس العوز المناعي البشري( إلى قسـ الصحة والبحوث 
والذي -اعي البشري/االيدزضمف المجموعة العنقودية لصحة األسرة والمجتمع، في حيف فيروس العوز المن

إلى المجموعة  2003فقد تـ نقمو في سنة -صبح قسما مستقبل ضمف نفس المجموعة العنقوديةكاف قد أ
 3ى يومنا ىذا.العنقودية المشكمة حديثا منو مع السؿ والمبلريا، حيث ما يزاؿ ىناؾ حت

 

                                                             
1
 Adrienne Germaine, Ruth Discon-Mueller & Gita Sen, op cit., p. 841.  

2 Ibidem.  
3
 Ibidem. 
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خطابية  اوأنماط تتبنى أفعاالمنظمة الصحة العالمية ما نستشفو مف خبلؿ ىذه النقاط، أف و       
وأنيا نادت  ، السيماتقر باتساع نطاؽ الصحة واالجراءات المقترحة الواردة في السياسات المعنيةأمنية 

االيدز ، وأقرت بصفة خاصة بأف صحي العالميوالمشترؾ بيدؼ بناء األمف البتعزيز العمؿ الصحي 
رة عابرة لمحدود واألقاليـ تستدعي مشاركة الكؿ مف خبلؿ السياسات والبرامج في التعامؿ مع مظاىرىا ظاى

منظمة عمى أف مف جية، والتعامؿ مع آثارىا الصحية مف جية ثانية.وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ 
المعدية والخطيرة، وعندما ي وصؼ خطر ما عمى أنو  لعالمية صنفت االيدز ضمف األمراضالصحة ا

كذلؾ فيو قضية أمنية، وبالتالي، وضعيتو ستتغير مف مشكمة يمكف التعامؿ معيا مف خالؿ التقميد 
 .، وىذا ماسيتـ طرحو الحقاتتطمب ترتيبات استثنائية قضيةالمؤسساتي القائـ، لينتقؿ إلى مرتبة 

 1:البنؾ الدولي - ب

يركز عمى الحد  ،ى بالتنميةن  ع  التي ت   المتخصصةالمتحدة وكاالت األمـ  لي مفالبنؾ الدو يعتبر         
مف الفقر وتحسيف معايير المعيشة في جميع أنحاء العالـ مف خبلؿ تقديـ قروض ذات فوائد منخفضة 

اكؿ األساسية وقروض ائتمانية بدوف فوائد وِمَنًحا لمبمداف النامية الستخداميا في التعميـ والصحة واليي
 واالتصاالت فضبل عف مجاالت أخرى.

التي  "التنمية الصحية" إستراتيجيتوفي الدولي البنؾ صفة خاصة، يرى ببصفة عامة، أما ىذا         
مف مشورة أف يساعد البمداف المعنية عمى  أف مف شأف ما يقدمو مف مساندة وما يسديو 1997قدميا سنة 

قدرتيا عمى المنافسة عالميا، ويحقؽ عمى نحو يؤدي أيضا إلى تعزيز  صحية أفضؿ تحقيؽ نتائج
نما ىي الحوكمة الجيدة .ومف الثابت أف الصحة الجيدة ليست مجرد نتيجة مف نتائج النمو االقتصادي، وا 

البنؾ الدولي مف خالؿ إف وكما يتبيف ف2باألحرى عامؿ مساىـ رئيسي في النمو وال ينفصؿ عنو.

                                                             
1

أعماله بالمساعدة فً إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وهً الفكرة التً تبلورت خالل الحرب فً برٌتون وودز  البنك الدولًبدأ  

 ، مقره فً واشنطن.لمزٌد من المعلومات أنظر:8835، وبدأ نشاطه الفعلً عام 8833بوالٌة نٌو هامبشٌر بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 

  >https://marefa.org<            (.15/81/1184، "مجموعة البنك الدولً"، )تم تصفح الموقع ٌوم: موسوعة المعرفة -
2

البنك الدولً، "التنمٌة الصحٌة: إستراتٌجٌة البنك الدولً لتحقٌق النتابج فً مجال الصحة والتؽذٌة والسكان"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

14/18/1184.) 

<http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1154048816360 
/OverviewArabicFinal.pdf> 

https://marefa.org/
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1154048816360
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سعيو إلى إيجاد أفضؿ و"أحدث" المعارؼ وتقديـ المشورة الفنية مازاؿ يواصؿ إستراتيجيتو ىذه 
 1تتمثؿ في: والمشورة الخاصة بالسياسات في مجاالت رئيسية

 تدعيـ األنظمة الصحية -

 القطرية نيج متعدد القطاعات إزاء المساعدات إتباع -

ف العاـ والخاص في قطاع إسداء المشورة لمحكومات بشأف اإلطار التنظيمي لمتعاوف بيف القطاعي -
 الصحة 

 توسيع نطاؽ تنفيذ المشروعات والبرامج -

 القدرة التجميعية والطبيعة العالمية -

رائدا في مكافحة فيروس ومرض كاف  البنؾ الدوليأف  :ال يمكف أف نغفؿ حقيقة مفادىاو        
مف في األياـ األولى نقص المناعة المكتسب )االيدز( السيما ما يخص التمويؿ عمى مستوى العالـ 

شارؾ في أنشطة مكافحة ىذا المرض، ومع برنامج األمـ المتحدة لمكافحة  1989ومنذ عاـ  حالة الطوارئ،
فيروس ومرض االيدز، كما يقوـ البنؾ بتصميـ وتنفيذ عمميات مكافحة المرض بصفة خاصة عمى 

أىداؼ برنامج مكافحة االيدز  وتركز2مساعدة البمداف في تحقيؽ النتائج وبموغ اليدؼ اإلنمائي السادس.
 3عمى النقاط التالية:لمبنؾ الدولي 

 مساعدة البمداف عمى تعزيز استراتيجياتيا الوطنية المتعمقة بااليدز وخططيا العممياتية (1

 تسييؿ عممية االنتقاؿ مف المشروع إلى دعـ البرنامج (2

 إطار االتفاقيات الثبلث وتحسيف المواءمة بيف الجيات المانحة والتنسيؽ والمواءمة في  (3

السماح باستجابات وطنية متباينة ومصنفة بعناية ومحددة األولويات مع وجوب ايبلء االىتماـ  (4
 بالكفاءة والفعالية.

                                                             
1

 الدولً، "التنمٌة الصحٌة: إستراتٌجٌة البنك الدولً لتحقٌق النتابج فً مجال الصحة والتؽذٌة والسكان"، المرجع السابق.البنك  
2

 (.16/12/1184البنك الدولً، "مواجهة التحدي: البنك الدولً ومكافحة فٌروس ومرض االٌدز"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>profile-results-sector-ts/2013/04/03/hivaidshttp://www.albankaldawli.org/ar/resul> 
3 The World Bank, "AIDS Strategy & Action Plan (ASAP)", (Retrieved on: 07/03/2015). 

<http://www.worldbank.org/en/topic/hivandaids/brief/aids-strategy-action-plan-asap> 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 242 

 1متمثمة في: مجموعة كاممة مف الخدماتطواؿ مشواره  قد ـ برنامج البنؾ الدولي األىداؼولتحقيؽ ىذه 

 االستراتيجيات الوطنية لمكافحة االيدز والخطط العممياتيةاستعراض نظير لمشروع  (1

تقديـ المساعدة التقنية الموجية إلى البمداف لتعزيز االستجابات اإلستراتيجية لفيروس نقص  (2
 المناعة البشرية وااليدز

 دعـ بناء القدرات، (3

 تطوير أدوات لممساعدة في عممية التخطيط االستراتيجي. (4

الصحية: باإلضافة إلى األىداؼ الصحية الدولية العامة، ىنالؾ الكثير مف أىداؼ وأغراض المبادرات 
المرامي المحددة التي قد تتصؿ بالقضاء عمى مرض محدد أو بموغ مستوى معيف مف التغطية في حمبلت 
التمنيع، ىذه األىداؼ تتصؿ بمرمى برنامج تقني معيف أو مبادرة تقنية ما، وقد تكوف قادرة عمى اجتذاب 

 2ـ مف أطراؼ متعددة، ومف األىداؼ الصحية المرتبطة بمرض معيف:الدع

  إمكانية الوصوؿ المتاحة لجميع األشخاص الذيف يعايشوف المرض كااليدز مثبل لبرامج وقائية
 شاممة، والعبلج والرعاية والدعـ.

 .الحد مف العبء الذي يشكمو المرض بمقدار النصؼ بحموؿ مدة زمنية معينة 

 حوؿ مكافحة ظاىرة االيدز ممجموعات االبستمولوجيةالخطابية لاألفعاؿ -ثانيا

يعكس في الحقيقة سمطة وقوة الخطاب،  أبدت المجموعات المعرفية تجاه مشكمة االيدز تخوفا  
" تطرؽ ليذه ميشاؿ فوكو.فإذا رجعنا قميبل إلى الوراء نجد "تضر بالمجتمع التي تتضمف مخاطر ومخاوؼ

، وأشار لمخطاب العيادي الذي ميز الطب قة الخطاب بالممارسات السياسيةدراسة عال النقطة مف خبلؿ
ف ىذا الشكؿ مف الخطاب العممي وظيور بعض ف أف ىناؾ عبلقة بيْ في بداية القرف التاسع عشر، وبي  

دارة الخطاب  تْ نَ يّ ، فالممارسة السياسية حسبو عَ األحداث السياسية الذيف ليـ الحؽ في امتبلؾ وا 

                                                             
1
 The World Bank, op cit. 

2
)سبتمبر  14، ع.سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسانمنظمة الصحة العالمٌة ، "حقوق اإلنسان والصحة واستراتٌجٌات الحد من الفقر"،  

 .54، 53(، ص ص.1181
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مختمؼ العبلقات بيف خطاب ىذه وعمى ىذا األساس، يمكف أف نحدد 1.الطبي"األطباء والتقنيوف والعمماء"
المجموعات والممارسة السياسية، واألمف، وكيؼ تنعكس ىذه العبلقات عمى الجميور فيما بعد لتشكؿ ردة 

 "تغذية عكسية"؟كػحوؿ المشكمة  فعمو

عف أوؿ دليؿ سريري لمرض عرؼ أعمف عمماء في الواليات المتحدة األمريكية  1981في جواف   
اكتشؼ سبب الداء وىو فيروس  1983وفي عاـ الحقا باسـ متبلزمة نقص المناعة المكتسب أو االيدز، 

   2نقص المناعة البشرية.

 اء بيذا الشكؿوىناؾ الكثير مف النظريات التي تحاوؿ إيجاد تفسير لنشأة االيدز وانتشار الوب  
عمى مستوى العالـ، إال أيا منيا لـ تصؿ إلى درجة اليقيف مف خبلؿ البحث العممي.ومف بيف ىذه 

 3النظريات ما يمي:

تمت مف خبلؿ  لى اإلنسافعدوى االيدز إ وتشير ىذه النظرية إلى انتقاؿ :Hunter theory نظرية الصياد -
فيروس نقص المناعة  مف سبللة "باف تروجمودايتس" أصابتو عدوى نوع معيف مف الشمبانزي

العض مف الشمبانزي أثناء الصيد انتقمت العدوى لئلنساف إما مف خبلؿ ، وأثناء عمميات SIVالسيمياني
يجعؿ دـ الشمبانزي يختمط بدمو أو ربما مف خبلؿ بعض  نقمو، أو نتيجة لوجود جرح في جمد اإلنساف

المسبب  'HIVطفرة 'إتش أي في ، ثـ حدثت بعد ذلؾالشاذة مع بعض الحيوانات الجنسيةالممارسات 
 لبليدز.

تشير إلى أف فيروس االيدز في الغالب جاء مف نوع الشمبانزي يعيش في  نشرت دراسة 2006عاـ وفي 
سنوات مف البحث  7ومف خبلؿ  غابات المنطقة الشرقية مف الكاميروف بنسبة أقؿ في كينشاسا والكونغو،

مف ىذا النوع مف الشمبانزي استطاع فريؽ البحث مف جامعة أالباما في  1300والدراسة عمى ما يقرب مف 
إلى ىذه النتيجة، مف خبلؿ التحميؿ الجيني لمعينات التي تـ أخذىا مف الشمبانزي،  الوصوؿ برمنغياـ

                                                             
1

األنثروبولوجٌا الجزابر: مركز البحث فً -، وهرانمجلة إنسانٌاتالزواوي بؽوره، "بٌن اللؽة والخطاب والمجتمع: مقاربة فلسفٌة اجتماعٌة"،  

 .25(، ص.1111دٌسمبر  -)ماي87-86االجتماعٌة والثقافٌة، ع.
2

 (.4/4/1185األمم المتحدة، "متالزمة نقص المناعة المكتسب)االٌدز("، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>depth/aids/index.html-http//www.un.org/ar/sections/issues> 
3

 جرٌدة الشرق األوسط، "من أٌن أتى فٌروس االٌدز؟ نظرٌات تتراوح بٌن انتقاله من الشمبانزي  إلى تصنٌعه كـ'سالح بٌولوجً' "، )تم تصفح 

 (.18/17/1185الموقع ٌوم: 

>http://archive.aawsat.com/details.asp?section=15&issueno=11058&article=510081#.WZtYtGOXeyI> 
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، 1941و1915ظيور ىذا الفيروس في الفترة ما بيف عامي بداية  وبحساب نسبة حدوث الطفرات يقدر العمماء
 إلى جزيرة ىايتي ومنيا إلى الواليات المتحدة األمريكية. إفريقياوقد انتقؿ الفيروس مف 

إلى الواليات المتحدة مف  ، قد انتقؿHIVتشير إلى أف فيروس االيدز  أيضا نشرت دراسة 2007عاـ وفي 
جزيرة ىايتي عبر الشواذ جنسيا، حيث كاف األمريكيوف يذىبوف لمسياحة وممارسة الجنس الشاذ ىناؾ، 

 وكاف قد انتقؿ إلى ىايتي مف إفريقيا الوسطى والكونغو.

فيروس االيدز انتقؿ إلى الجزء البمجيكي مف الكونغو في تشير إلى أف  نظرية لقاح شمؿ األطفاؿ: -
التي كانت تعمؿ باحثة في  "ىيبلري كوبروفيسكي"إفريقيا في الخمسينات مف القرف الماضي بواسطة 

عمى نسيج الكمى ليذا النوع مف  مجاؿ لقاح شمؿ األطفاؿ الذي يؤخذ عف طريؽ الفـ، والذي تـ تحضيره
إلى اإلنساف، وحدثت لو ؿ فيروس نقص المناعة السيمياني مف الشامبانزي الشمبانزي، ومف خبللو انتق
تـ العثور عمى زجاجة مف تطعيـ شمؿ األطفاؿ  2000، إال أنو في فيفري عاـ HIVطفرة وتحوؿ إلى فيروس 

ميميا في فبلديمفيا بالواليات المتحدة األمريكية، وتـ تحالذي تـ استخدامو خبلؿ ىذه الفترة في معيد 'ويستار'
وفي دراسة أخرى ثبت .SIVأو فيروس نقص المناعة السيمياني HIVولـ يتـ العثور ال عمى فيروس االيدز 

أف نسيج الكمى ال يمكف أف تتـ عدواه بأحد ىذيف الفيروسيف، وبالتالي فإف نظرية "لقاح شمؿ األطفاؿ" لـ 
 تثبت أيضا عمميا ورفضت بواسطة العمماء المتخصصيف.

حيث أف فيروس االيدز ما ىو إال صناعة أمريكية، بعض العمماء يعتقدوف  ح البيولوجي:نظرية السال -
بميريبلند مف خبلؿ دمج  تـ تصنيعو كسبلح بيولوجي في المعامؿ البيولوجية العسكرية في "فورت ديريؾ"

أف ىذا حدث ما بيف  ، وبناء عمى ىذه النظريةHTLV-1 ، وأيضاVisna جينات نوعيف مف الفيروسات ىي
، حيث تمت تجربتو عمى المساجيف بعد أخذ موافقتيـ في مقابؿ أف يتـ اإلفراج المبكر 1978-1977عامي 
ىؤالء المساجيف ىـ النواة األولى التي نقمت بذرة الوباء بعد خروجيـ مف السجف حسب  ، ويعتقد أفعنيـ

نظرية عالـ البيولوجيا األلماني "جالوب سيجاؿ" الذي اتيـ بعد ذلؾ بأنو عميؿ سوفياتي يروج ليذه النظرية 
 اثاي"الحاصمة لصالح السوفيات، والحقيقة أف ىناؾ الكثير ممف يؤيدوف ىذه النظرية ومنيـ "فاجناري م
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متروخوـ"، وكذلؾ"آالف كانتويؿ"الذي يعتقد أف ىذا الفيروس تـ عمى جائزة نوبؿ لمسبلـ، وأيضا "فاسيمي 
تصنيعو مف خبلؿ اليندسة الوراثية لفيروسات موجودة بالفعؿ بيدؼ إبادة أجناس معينة، وتمت تجربتو 

في كؿ مف  1981-1978ما بيف أعواـ  Bي عمى الشواذ جنسيا مف خبلؿ التجارب عمى فيروس الكبد الوبائ
    ، سانت لويس، شيكاغو.لوس أنجمس، نيويورؾ، ساف فرانسيسكو

 خبراءاستعممو ألوؿ مرة  تعبير (AIDS)المكتسبمتالزمة العوز المناعي  بطبيعة الحاؿ،          
ظيور مجموعة مف األمراض مرتبطة بنقص المناعة الخموية في  1981 عاـالذيف أقمقيـ في  الوبائيات

وتبيف بعد ذلؾ أف اإليدز ىو ضح لظيور مثؿ ىذا العوز المناعي.البالغيف الذيف لـ يكف لدييـ سبب وا
وخبلؿ عدة أسابيع بعد العدوى (HIV).المرحمة المتأخرة مف العدوى بفيروس العوز المناعي البشري

بفيروس العوز المناعي البشري، تظير عمى عديد مف األشخاص أمراض شبيية بداء كثرة الوحيدات الحاد 
وقد ال توجد بعد ذلؾ عبلمات أو أعراض سريرية لمدة أسبوعًا أو أسبوعيف.الذي يتوقؼ ذاتيًا ويستمر 

 1سنوات قبؿ أف تظير مظاىر سريرية أخرى.

عبارة عف عمماء وباحثيف متخصصيف في مجاؿ  المجموعات المعرفيةمف المعروؼ أف  إذا،  
يجاد حموؿ لمشاكميا والحد مف مخاطرىا وتيديداتيا  ،معيف ليـ نظرة مشتركة حوؿ قضايا ىذا المجاؿ وا 

، فوجود الخطاب الطبي تجيد قيادة خطاب عممي معرفي حوؿ قضية االيدز يي في ىذه الحالةف لذلؾ،
براز بي  واإلثباتات العممية النظرية مف خبلؿ األدلة  ف الدور الفعاؿ ليذه المجموعات في ميداف الصحة وا 

 حيثالصحية،  األمنية في مسار السياسة العامةليا تأثير أف ضمنيا يعني ما مخاطر قضية االيدز، 
 وبالنتيجةنيياره، قبؿ المجتمع، بقاءه أو إارتباطا وثيقا بمستيرتبط أصبح القرار السياسي بشأف ىذه القضية 

 .الشعوب تحديد مسارليا تأثير حيوي ومصيري في 

 

 

                                                             
1

  >http://www.marefa.org<(.        18/17/1185موسوعة المعرفة، "نشأة االٌدز"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

http://www.marefa.org/1981
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ىو تحسيف الوضع الصحي  ةىدؼ ىذه المجموعات المعرفي ،أخرىىذا مف جية، ومف جية   
م ف  ليا ف و  ك  تقديميا ألدلة وبراىيف وحجج عممية ت   ، فبمجردف صحتيـتأميلمشعوب أي  خطابا ي ض 

حُ ، العالمية األمنية في صنع السياسة العامة المشاركة مدى اىتماميا بأمف وسالمة  ما ُيَوضِّ
' فوكو" ' يثبت نجاعتيا في كسب الرأي العاـ عمى األقؿ معرفيا وىذا ما أشار لو ذاتواألمر و ، المجتمعات

وما ىو خاطئ، داخؿ خطاب معيف أو ثقافة  في تبياف إرادة المعرفة والحقيقة التي تبيف ما ىو حقيقي
 1معينة".

 وجود عالقة سببية مباشرة بيف فيروسإلى  قد أشاروا العمماء الكثير مف" عمى ذلؾ، نجد بناءً   
، بحيث لو أثر جماعي عمى البنية االجتماعية وقوة الدولة ألنو نقص المناعة /االيدز والتيديدات األمنية
لمجمس األمف الدولي وىي  1308في قرار  ، تتمثؿابي يستدلوفأمر ال يمكف إنكاره.وثمة حقيقة موضوعية 

أف فيروس نقص المناعة البشرية/متبلزمة نقص المناعة المكتسب )االيدز( قد وضع عمى شكؿ تيديد 
إصدارات نصوص/لدولي، وباستخداـ مصطمحات نظرية األمننة، وقد تمت أمننتو في أمني عمى الصعيد ا

 2."، ناجحة أو فاشمةكاممة أو جزئية

لمكافحة ظاىرة الفرع الثاني: التحركات األمنية لمفواعؿ المؤمننة واإلجراءات االستثنائية المتخذة 
 (صحيةالعالمية تجاه قضايا المجتمع العالمي ال األمنية )شرعنة مخرجات السياسة العامةااليدز

يتيح مفيوـ األمننة تحميؿ أنواع مختمفة مف الخطابات لمختمؼ أنواع السياقات االجتماعية والسياسية، كما 
 3في أطروحتو وىي خمسة أنواع مف األمننة: Juha A.Vuoriوضحيا 

 ( إلثارة قضية عمى جدوؿ األعماؿ1األمننة: 

 ( إلضفاء الشرعية عمى األفعاؿ في المستقبؿ2        

 ( لمردع3        

 ( لمسيطرة4        
                                                             

1
 .25، المرجع السابق، ص.الزواوي بؽوره 

2 Catherine Yuk-ping lo, op cit., p. 03. 
3 Juha A.Vuori, op cit., p.216. 
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( إلضفاء الشرعية عمى األفعاؿ السابقة، أو مف أجؿ إنتاج حالة أمنية لمقضية)أي أمننة بعد 5        
 أخرى(

أنواع معينة مف حجج بوجود  ألمننة ىي وسيمة لالستدالؿالتحركات ل قواعد مختمؼ ىذهد أف ك  ؤَ والمُ 
لذلؾ، نجد أجيزة األمـ المتحدة والمجموعات المعرفية 1ور.يُ ة الظ  نَ كِ مْ الوظائؼ السياسية المُ و مننة األ

إثارة ظاىرة االيدز عمى جدوؿ األعماؿ العالمي، وىذا إلضفاء الشرعية عمى أفعاؿ السياسة بتحركت بداية 
الحد مف و العالمية في المستقبؿ، وبالتالي السيطرة عمى مخاطر ىذه الظاىرة  الصحية العامة األمنية

 تفاقميا.

، ومف مف جية ىي ىذه النقاط ما حرؾ الفواعؿ المؤمننة غير الرسمية لمحوكمة العالميةبالنتيجة و 
 ةً لَ اوِ حَ ز، مُ أحد األبعاد اليامة المتعمقة بظاىرة أو مرض االيد ،و الجغرافيىو االنتشار األفقي  جية أخرى

مف بينيا، ما ىي  بعض األسئمةعمى منيا رسـ خريطة النتشار المرض في المجتمع، وتحاوؿ أف تجيب 
التي يوجد فييا ىذا المرض؟ وما  أكثر مف غيرىا؟ وما ىي المناطؽ المناطؽ التي ينتشر فييا المرض
ألف ذلؾ مف شأنو أف يساعد عمى  المرض مف حيث الزيادة والنقصاف؟ التغيرات التي تطرأ عمى وجود ىذا

  .حيث الشكؿ التالي يوضح لنا كيؼ ينتشر االيدز2.واجية ىذه الظاىرةمرسـ سياسات أكثر ديناميكية ل

 انتشار مرض االيدز أفقيا وجغرافيا: (09)الشكؿ 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Juha A.Vuori, op cit., p.216.  

2
 .836محمد الجوهري وآخرون، المرجع السابق، ص. 
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 التالي مرجعالإعداد الباحثة باإلعتماد عمى  المصدر:

James A. Malcolm, "The securitisation of the United Kingdom's maritime infrastructure 

during the 'war on terror'" (A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Doctor of Philosophy in Politics and International Studies, September 2011), p.334. 

 

 االنتشار األفقً للمرض

نتشار األفقً لمرض األٌدزاال  

انتشار مرض االٌدز بتوسع الرقعة  

 الجؽرافٌة الممثلة على شكل دوابر

 

 

 

     

 

 

 

 

 للمرض
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 أوال: التحركات األمنية 

 التدابيرواتخاذ بناًء عمى ذلؾ، تعمؿ أجيزة األمـ المتحدة عمى بذؿ أكبر قدر ممكف مف الجيود  
ال يقع دعـ الصحة العالمية عمى عاتؽ منظمة "إذ لمكافحة ىذه الظاىرة،  التحركات األمنيةضمف  البلزمة

لمتحدة في ىذه الصحة العالمية فقط، وعمى العكس مف ذلؾ، يشارؾ العديد مف أعضاء أسرة األمـ ا
الميمة الحاسمة.ويتـ معالجة العديد مف المسائؿ المتعمقة بالصحة مباشرة مف قبؿ أجيزتيا كالجمعية 
العامة والمجمس االقتصادي واالجتماعي، وكذلؾ مف خبلؿ جيود برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني 

 1."بفيروس نقص المناعة البشرية/االيدز...إلخ

تضطمع في جدوؿ أعماليا في الدورات التي تعقدىا نجدىا الجمعية العامة لألمـ المتحدة إذا أخذنا حيث ب
بشأف ظاىرة االيدز، وحسب ما خرجت بو اإلعبلنات السياسية بشأف فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز 

 2عمى:عمؿ ؾ أمني ير  ح  تقوـ بت  التي تـ استعراضيا في األفعاؿ الخطابية أنيا 

وبدء انحساره اعتبارا مف ذلؾ  2015االيدز بحموؿ عاـ  فيروس العوز المناعي البشري وقؼ انتشار -
 التاريخ.

مف فيروس العوز المناعي تاحة العبلج األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، وىوا   مف 6اليدؼ تحقيؽ  -
 االيدز لجميع مف يحتاجونو./ البشري

 التركيز بشكؿ أكبر عمىقاـ ب قد، 1308التابع لؤلمـ المتحدة، فنتيجة القرار  مجمس األمف الدوليأما 
وعمميات حفظ السالـ لكي تتمكف مف حماية نفسيا مف فيروس التثقيؼ الصحي لمقوات العسكرية 

 3.االيدز، فضال عف وضع بروتوكوؿ لموقاية مف الفيروس والحد منو في أوساط أكبر عدد مف السكاف

بالجوانب االقتصادية واالجتماعية لمقضاء عمى ظاىرة المجمس االقتصادي واالجتماعي  في حيف ييتـ
نطاؽ االنتشار االجتماعي بمعرفة السياقات االجتماعية التي ينتشر "االيدز في المجتمعات، ألف تحديد 

                                                             
1

 المرجع السابق. األمم المتحدة، "الصحة"، 
2

 المرجع السابق. الصحة العالمٌة، "فٌروس العوز المناعً البشري/االٌدز فً األمم المتحدة"، 
3 Laura Baringer and Steve Heitkamp, op cit., p 112. . 
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وتأمينيا يا معالجتيعمؿ عمى 1،"قائع االيدزفييا المرض، يبيف مبلمح السياؽ االجتماعي الذي تنتشر فيو و 
 ماديا ومعنويا.

 2عمى تحقيؽ ما يمي:يعمؿ بتحركاتو األمنية المتحدة المشترؾ لمكافحة االيدز  برنامج األمـل وبالنسبة

موقؼ متضامف مع األشخاص األكثر تضررا جراء عدوى فيروس نقص المناعة البشرية إعبلف  -
 النوع االجتماعي؛دفاعا عف الكرامة اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف والمساواة بيف 

 حشد الموارد السياسية والتقنية والعممية والمالية ومحاسبة أنفسنا واآلخريف عف النتائج؛ -

تمكيف عوامؿ التغيير بتزويدىا بالمعمومات واألدلة االستراتيجية مف أجؿ إحداث التأثير وضماف  -
 ة في وسائؿ الوقاية؛ خض عنيا ثور أف الموارد يتـ توجيييا حيث تحدث أكبر قدر مف التأثير ويتم

دعـ القيادة الوطنية الشاممة مف أجؿ االستجابات المستدامة والتي تعد جزء ال يتجزأ مف الصحة  -
 الوطنية وجيود التنمية ومتكاممة معيا.

إلطار العمؿ الخاص بفيروس العوز المناعي البشري وااليدز والتي  اتخذت االستراتيجية العالميةوقد 
مف  ائيا أساسيا لموقايةأسموبا وق، 2001األمـ المتحدة لمكافحة االيدز وفيروسو عاـ برنامج أطمقيا 

مرض االيدز وتدبيره عبلجيا مع التركيز عمى "المجموعات العالية االختطار" مثؿ العامميف في الجنس، 
 3ومتعاطي المخدرات حقنا، والرجاؿ الذيف يمارسوف الجنس مع الرجاؿ.

أف األمف الصحي يتحقؽ مف خبلؿ تأميف  1994تقرير التنمية اإلنسانية لعاـ كما وقد جاء في   
برنامج العمؿ العاـ الحادي عشر لمنظمة الحماية مف األمراض وضماف نظاـ رعاية صحية فعاؿ، وأكد 

يعني بالضرورة  أف ترقية بعد األمف الصحي العالمي 2015إلى سنة  2006الصحة العالمية مف سنة 
ابيا عمى التنمية االقتصادية وعمى التنمية االجتماعية وحتى عمى االقتصاد العالمي ومنيا انعكاسا ايج

التنمية اإلنسانية وبالتالي األمف اإلنساني، حيث اعتبرتو منظمة الصحة العالمية عنصرا ضروريا لؤلمف 
أف تواجييا بصفة  بعاد، ال يمكف لمدولةحي مسألة عابرة لمحدود متعددة األاإلنساني، لذلؾ فاألمف الص

                                                             
1

 . 836محمد الجوهري وآخرون، المرجع السابق، ص. 
2

 (.12/12/1186قانون، "برنامج األمم المتحدة لمكافحة االٌدز"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16932> 
3 Adrienne Germaine, Ruth Discon-Mueller & Gita Sen, op cit., p. 841.  
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منفردة، بالرغـ مف أنو التزاـ مفروض عمييا وضروري، إال أنو كذلؾ التزاـ دولي وعالمي، وىذا كما ىو 
مسألة بالغة األىمية في الحالة العادية كما في حالة النزاعات الدولية، فيو يواجو تيديدات صحية منتشرة 

 1عبر العالـ كااليدز.

عمى وقؼ -في إطار الشراكة مع جيات أخرىيعمؿ  –بنؾ الدولي ال ومف جانب آخر، نجد      
بميوف  108وعكس مسار انتشار ىذا الوباء عمى الصعيد العالمي.فعمى مر السنيف، قاـ البنؾ بتقديـ حوالي 

دوالر أمريكي عمى ىيئة منح وقروض)مف البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير( واعتمادات )مف المؤسسة 
وبما أف 2ألغراض برامج مكافحة فيروس ومرض االيدز في مختمؼ مناطؽ العالـ.الدولية لمتنمية( 

وطأة فيروس  تخفيؼمف و الوقاية مجموعة البنؾ الدولي مف بيف القائميف باستثمارات طويمة األجؿ في
 3ومرض االيدز في البمداف النامية، فيي تعمؿ حاليا مع شركائيا مف أجؿ:

  االيدز بيف الفئات عالية المخاطر والفئات المعرضة لئلصابة وقؼ ازدياد انتشار فيروس ومرض
 وبيف الجميور العاـ.

  تشجيع البمداف عمى اعتماد سياسات وبرامج لقطاع الصحة ومتعددة القطاعات تستيدؼ وقؼ
انتشار فيروس ومرض االيدز، شاممة قطاعات: التعميـ، وشبكات األماف االجتماعي، والنقؿ، 

 ة األخرى.والمجاالت االقتصادي
  توسيع نطاؽ أنشطة الرعاية الصحية والمعالجة األساسية لتشمؿ: المصابيف بفيروس ومرض

االيدز وأسرىـ، واألطفاؿ الذيف توفي آباؤىـ بسبب مرض االيدز، واألطفاؿ اآلخريف المعرضيف 
 لخطر اإلصابة بيذا المرض.

 ثانيا: اإلجراءات اإلستثنائية        

تقوـ بيا منظومة إستثنائية كإجراءات  تعدد االستراتيجيات العالمية باإلضافة لذلؾ، نجدىذا            
يدز كؿٌّ مف برنامج األمـ المتحدة لبل أف حيث نرىىيئة األمـ المتحدة مف أجؿ مكافحة االيدز ميدانيا، 

                                                             
1

 .828، 821ة الزهراء صاهد، المرجع السابق، ص ص.فاطم 
2

تم البنك الدولً، "الوقاٌة من فٌروس ومرض االٌدز فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا: الفرصة السانحة التخاذ ما ٌلزم من إجراءات"، ) 

 (.83/18/1184تصفح الموقع ٌوم: 

<http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Preventing_HIV_Brochure_ARB.pdf> 
3

 المكان نفسه. 
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اإلنجابية، ومنظمة الصحة العالمية يقوماف بوضع استراتيجيات عالمية ُمنفصمة لمتعامؿ مع الصحة 
وكؿٌّ منيما أوصى بخططو س، وفيروس العوز المناعي البشري.واألمراض الُمعدية المنقولة بالجن

الخاصة عمى نطاؽ كّؿ بمد وبممارساتو ذات األولوية وبنظـ المراقبة التي يراىا مناسبًة، مّما  اإلستراتيجية
في عاـ عاية الصحية في كّؿ بقاع العالـ.ر أحدث بما ال يقبؿ الشؾ تشويشًا لوزارات الحكومات وُمقّدمي ال

العالمية لقطاع الصحة لفيروس العوز المناعي  اإلستراتيجية ، أطمقت منظمة الصحة العالمية2003
وذلؾ  يدز،البشري/اال، والصادرة عف قسـ فيروس العوز المناعي 2007-2003بيف عامي يدز الالبشري/ا

العالمية  اإلستراتيجيةقد وضع مف ناحيتو الخطة  لبليدزعمى الرغـ مف حقيقة أّف البرنامج العالمي 
 2001.1في عاـ  االيدزلفيروس العوز المناعي البشري/

، والتي وضعتيا منظمة العالمية لمصحة اإلنجابية اإلستراتيجية ، شّجعت2004في عاـ و   
الصحة العالمية، العمؿ المباشر عمى األبعاد الرئيسية لمصحة والحقوؽ الجنسية واإلنجابية والتي تضمنت 
الوقاية والعبلج مف األمراض المعدية المنقولة بالجنس/فيروس العوز المناعي البشري.ظيرت مبادرة رابعة 

 العالمية لموقاية مف األمراض المعدية ستراتيجيةاإلمع نشر  2007لمنظمة الصحة العالمية في عاـ 
مرافقة لمتخّمص العالمي  بإستراتيجيةوكانت مصحوبًة  2015-2006المنقولة بالجنس ومكافحتيا لؤلعواـ 

ما بيف  "بتقوية االرتباطات"كّؿ مف ىاتيف الوثيقتيف )بأسى عمى ما يبدو(  طالبت.مف اإلفرنجي الوالدي
لكف مف كاف ألمراض المعدية المنقولة بالجنس.لفيروس العوز المناعي البشري ولغيره مف االوقاية والعالج 
، ُأجِريت استشارة تقنية لمنظمة الصحة العالمية / صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف 2008ليسمع؟ في عاـ 

اإلتاحة  ؤللفية، أْي تحقيؽلمى الجديد مف المرامي اإلنمائية حوؿ الرصد عمى المستوى الوطني لممر 
العالمية لمصحة اإلنجابية )وىو ما تضّمف رصد االرتباطات ما بيف الصحة الجنسية واإلنجابية مف جية 
وفيروس العوز المناعي البشري مف جية أخرى(، كاف فييا ثمانية ُمشاركيف مف قسـ منظمة الصحة 

يف الوكاالت لتقوية االرتباطات العالمية لمصحة والبحوث اإلنجابية، والذي كاف ُينّسؽ مجموعة العمؿ ما ب
بيف خط ي العمؿ، بينما لـ ُيشارؾ في ىذه االستشارة أحد مف قسـ فيروس العوز المناعي البشري أو مف 

 2.االيدزبرنامج األمـ المتحدة لمكافحة 

                                                             
1 Adrienne Germaine, Ruth Discon-Mueller & Gita Sen, op cit., p. 842. 
2 Ibidem. 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 253 

والتي كاف  "الوحدات الثالث"أيضًا حممتو المعروفة باسـ أطمؽ  لاليدزبرنامج األمـ المتحدة  أما 
يتوجب عمى البمداف بم قتضاىا أف يكوف لدييا خطة عمؿ واحدة في مجاؿ فيروس العوز المناعي 

يدز ونظاـ واحد لمرصد والتقييـ عمى المستوى البشري ومرجعية واحدة لمتنسيؽ في مجاؿ اال
المرجعية، كاف  وبقصد إنقاص اإلرباؾ الناجـ عف تنافس الخطط والكوادر واألساليب والُمخّططات.الوطني
طبيعة ُمستقّمة. ىنالؾ حّيٌز صغير لفكرة االستراتيجيات الوطنية لموقاية مف ” حدات الثبلثالو “لخطة 

فيروس العوز المناعي البشري ورعاية المرضى الُمصابيف بو، ىذه الفكرة تـ تطويرىا وتطبيقيا مف خبلؿ 
 العالمية لمصحة اإلنجابية ستراتيجيةاإلخطة عمؿ المؤتمر العالمي لمسكاف والتنمية، وكذلؾ عبر 

لـ حقيؽ المرامي اإلنمائية لؤللفية.الموضوعة مف قبؿ منظمة الصحة العالمية واالستراتيجيات الوطنية لت
يكف ىناؾ أيضًا حّيٌز كبير في البنى الحالية الُمنفصمة الُمَقدِّمة لمخدمات إلضافة الوقاية مف فيروس العوز 

ية المطموبة لممصابيف بو والدعـ لكامؿ طيؼ الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية المناعي البشري والرعا
ورغـ ذلؾ ستكوف عممية اإلدماج ذات فعالية تكمفة أكبر وسوؼ تساعد عمى كسر  -والعكس بالعكس  -

.سمسمة اعتبلؿ الصحة الجنسية واإلنجابية في نقاط تقديـ الخدمات والمعمومات الحاسمة في حياة الناس
1 

" ترتكز حواجز" دفع الفاعميف إلى بناءثـ إف حدوث مخاطر االيدز ومدى اتساعيا وطبيعتيا       
عمى األوامر المعطاة لممنفذيف "باالمتناع عف العمؿ" خاصة إذا ما كانت النتائج المتوقعة لمفعؿ تترؾ 

"تيدؼ إلى تفادي حدوث الخطر الذي يتسبب في بتبني إجراءات انطباعا بأف الخطر وشيؾ الحدوث، و
يتسع  الحيطة كمعيارخسائر فادحة وال يمكف إصبلحيا"، حتى ننتقؿ مف تفادي حدوث المخاطر إلى أخذ 

يؤدي إلى االستقرار حوؿ نظاـ جديد لممعرفة  نموذج الحيطةألف 2ليشمؿ كؿ األنشطة والممارسات.
والعبلقة بيف القرار والفحص التقييمي، حيث يؤدي ىذا التطور في الوضع المعرفي كأساس لمقرارالعاـ إلى 
قمب العبلقات بيف العمـ والسياسة، السيما إذا كانت ىذه العبلقات مرتكزة عمى تبادؿ المصادر بيف 

 3ر، ما يشكؿ بذلؾ أحد أسس الحوكمة العالمية المربية لؤلمـ.المجتمع العممي ومتخذي القرا

                                                             
1
 Adrienne Germaine, Ruth Discon-Mueller & Gita Sen, op cit., p. 842.  

2
 .861توفٌق بورجو، "قانون األمن الصحً لألؼذٌة وسٌاسته بٌن الوطنً والعولمً"، فً، لورٌنا بارٌنً، المرجع السابق، ص. 
3

 .863، 862المرجع نفسه، ص ص. 
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 1ىي:عمى ثالثة محاور والذي يرتكز كإجراء استباقي نموذج الوقاية باإلضافة إلى مبدأ الحيطة فيناؾ 

الخاصة بالمصابيف بفيروس االيدز عف األماكف غير الموجود فييا المرض إبعاد األنشطة  -
 لتجنيبيا أي خطر.

 الخطرة مع تحديد درجة المخاطر. قائمة باألماكفتحديد  -

الخطرة يكوف في الوقت نفسو بمثابة إطار لمفحوص الميدانية  جياز لمفتشي األماكفتأسيس  -
 ومكاف إلنتاج المعايير والقواعد التقنية عمى السواء.

لتأطير  اريمجاؿ معيإضافة إلى ذلؾ أدى ىذا النموذج إلى ظيور نمطيف مف األدوات ساىما في إنشاء 
 2المخاطر:

التي عرفت الخاصة بالمصابيف األضرار عمى جميع األنشطة تعميـ التفاوض حوؿ معايير  -
 خطورتيا.

ية الدمج التدريجي لممعايير التقنية المتخصصة التي طورىا المشتغموف ضمف المعايير الثانو  -
 الخطرة. لتطبيؽ قانوف األضرار واألماكف

المعدية في توفير أقصى درجات  ضبط إنتشار األمراضعممية المراقبة ىامة بالنسبة إلى إف     
، وىناؾ عنصر آخر رئيسي يتعمؽ وحتى العالمي األمف لمتصدي النتشار المرض عمى الصعيد الدولي

ىو أف تحافظ الدوؿ و متطمبات حقوؽ اإلنساف الدولي،  فيباليدؼ مف توفير أقصى درجات األمف يكمف 
التي يتضمنيا الجزء  وتعمؿ أحكاـ المراقبةىذا 3عمى أنواع معينة مف الموارد والبرامج والمنظمات الصحية.

مف خبلؿ الطمب مف الدوؿ األعضاء الثاني مف قوانيف الصحة العامة، عمى ايجاد 'قانوف' تأثير رادع 
مف المناطؽ المصابة، وطبيعة ببلغ منظمة الصحة العالمية باإلجراءات جميعيا المطبقة عمى القادميف إ

المسؤوليات الصحية التي تستطيع الدوؿ األعضاء أف تفرضيا مثبل عمى المسافريف، وبالتالي يجب 
 4تطبيؽ االجراءات الصحية كافة المسموح بيا في ظؿ القانوف الدولي عمى الفور.

                                                             
1

 .862، ص.توفٌق بورجو، المرجع الساٌق 
2

 المكان نفسه. 
3

 .387صالح سعود الرقاد، المرجع السابق، ص. 
4

 المكان نفسه. 
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 ئيةثالثا: السياسات المؤثرة في توجيو التحركات األمنية واإلجراءات اإلستثنا

سياسة الرعاية االجتماعية نجد  ىيئة األمـ المتحدة ومنظومتيايا تعتمدالسياسات التي ا حيثمف أما 
 : وشممت ىذه السياسة النقاط التالية لمرضى االيدز

جمع لالسريع والدؤوب والشامؿ ىذه الفواعؿ عمؿ في ىذه السياسية االجتماعية  ألوؿالبعد ايتمثؿ  -
قدر ممكف مف المعمومات فيما يتعمؽ بخريطة االيدز في المجتمع، وكثافة انتشاره وميادينو أكبر 

أو سياقاتو عمى المواقع المختمفة ليذه الخريطة، وذلؾ عف طريؽ إجراء كثير مف المسوح 
انتشار الفيروس، إضافة إلى وجود أو االجتماعية والطبية التي تستيدؼ التعرؼ عمى كثافة 

  1الجتماعية لممرضى وأسموب حياتيـ.ؼ اطبيعة الظرو 

ىذه الفواعؿ تقوـ برسـ وتنفيذ  حيث نجدليذه السياسة االجتماعية والصحية  البعد الثانيأما  -
الحمبلت االعبلمية، وتوفير الخدمات االجتماعية والصحية التي يحتاجيا الناس لحماية الناس 
أنفسيـ مف عدوى فيروس االيدز، إضافة إلى تمبية الحاجات المتزايدة تدريجيا إلى الرعاية مع 

   2دز.تطور حالة المصابيف بفيروس االيدز إلى مرحمة االصابة االي

وىذه السياسات التي تتبعيا منظومة ىيئة األمـ المتحدة والمجموعات المعرفية تستند لعدة  -
التي تستند إلى حقائؽ عممية ثابتة يتـ تطويرىا وتصحيحيا عمى  العقالنيةمنيا:  خصائص

تمتد  ، بحيث ال تقتصر عمى عبلج المريض أو رعايتو فقط، ولكفاإلحاطة والشموؿالدواـ، وكذا 
ذه السياسات لتشمؿ أسرتو المباشرة، أيف يتـ توفير ليـ قدرا مف االستقرار النفسي في مواجية ى

، بمعنى أف ىذه السياسة التي تتخذىا ىذه باالستمرار والدواـىذا المرض، إضافة إلى تميزىا 
ينبغي الفواعؿ ليا تصور فيما يتعمؽ بالمراحؿ المختمفة لممرض، وأيضا لمجوانب المختمفة التي 

   3التصدي ليا ومواجيتيا خبلؿ مختمؼ المراحؿ.

، وذلؾ االستجابات االجتماعية لممرض تعديؿوفي ىذه السياسة أيضا تسعى ىذه الفواعؿ إلى  -
مف خبلؿ التوعية بعدة أبعاد وجوانب، بحيث تؤسس حالة مف الوعي العقبلني المرتبط بالمرض 

                                                             
1

 .845الجوهري وآخرون، المرجع السابق، ص. محمد 
2

 المكان نفسه. 
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اب اآلخريف بو، وفي الوقت ذاتو تحافظ عمى صَ مف حيث خطورتو وأساليب انتقالو، حتى ال يُ 
1دمو لآلخريف لبلستقرار النفسي لممريض.قتالدعـ العاطفي الذي 

 

المتخّصصيف مف أطباء وعمماء اجتماع يسعى الكثير مف  مف جية، ومف جية أخرى،ىذا    
 توفيرحوؿ ة لمنظمة األمـ المتحدة م  ظَ نْ النفس كفرؽ بحثية ومجموعات معرفية مستقمة أو مُ وعمماء 

في المستقبؿ، وبحث سبؿ الوقاية والعبلج،  ، وآفاؽ تطورهااليدزالمعارؼ العممية والطبية المتوافرة حوؿ 
والشعور بخطورة الداء عمى الصحة الفردية والجماعية ومجيودات التنمية، وتقّبؿ المرض والتعايش معو 

البرامج والتدابير المّتخذة في إطار  الكثير مف وتقديـري، مف المرضى ومحيطيـ االجتماعي واألس
 .بغية تقييـ النتائج، ورسـ التوجيات المستقبميةوالعالمية االلتزامات الوطنية والدولية 

وقت مضى بتطوير  يأكثر مف أ يفَ بِ الَ طَ العمماء والباحثيف أصبحوا مُ ف ذلؾ،وعمى أساس   
د كما بات ميمًا دراسة ثقافة واقتصاعبلقاتيـ بأولئؾ الذيف يدرسونيـ.مناىجيـ البحثية، وكذلؾ تطوير 
لبحوث االستدالؿ بأف ايمكف  ه األدوارف خالؿ ىذألنو م، بالوباء وسياسة تمؾ المجتمعات المنكوبة

الصحية بكافة جوانبيا االجتماعية والمالية األمنية تعديؿ السياسات  فيدورًا ىامًا  يتؤد االجتماعية
العاـ، وفيـ العبلقات  الرأيتستطيع قياس اتجاىات  التيالبحوث  ، والمتمثمة فيواإلكمينيكية واألخالقية

 فيالمجتمعية عمى نحو صحيح، ومف ثـ تصميـ حمبلت لمتوعية تقوـ عمى إشراؾ أفراد المجتمع الفاعميف 
 .مقاومة المرض

بالدور الذي تضطمع بو في تصميـ ، منظومة األمـ المتحدة تيدؼ إذا، يمكف القوؿ بأف     
مى ىذه وصناعة السياسات العامة األمنية الصحية لمكافحة االيدز عالميا إلى إضفاء الشرعية ع

مف خبلؿ المرتكزات التي تقوـ عمييا مخرجات ىذه السياسات وفؽ نمط مف األعماؿ المتمثمة  السياسات
وممارسات عممية اتخذتيا ومازالت تتخذىا، وفؽ  ائيةبالتحركات األمنية واالجراءات االستثن االستدالؿفي 

الميدانية، وذلؾ لفائدة الصالح العاـ لكافة أفراد المجتمع العالمي، والتجارب  المستجدات العممية والتقارير
"الحوكمة العالمية.وبالتالي، ىيئة األمـ المتحدة تبقى مف الفواعؿ األمنية  وتحقيؽ أمف الكياف المرجعي

 العالمية.األمنية الميمة في صنع السياسة األساسية 

                                                             
1

 .846، ص.محمد الجوهري وآخرون، المرجع السابق 
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لمحوكمة العالمية لمكافحة  -غير دوالتية -المطمب الثالث: فواعؿ األمننة الوظيفية كفواعؿ غير رسمية
 ظاىرة االيدز كتيديد وجودي عالمي

نما تعدى ذلؾ المؤمننة غير الرسميةالفواعؿ  فقط عمىظاىرة االيدز أمننة تقتصر عممية لـ    ، وا 
لمفواعؿ الوظيفية لؤلمننة باعتبارىا حتى ىي أيضا فواعؿ غير رسمية لمحوكمة العالمية، أيف سنتناوؿ 
أدوارىا في مداولة الظاىرة عالميا كأفعاؿ خطابية، ثـ التطرؽ لئلجراءات االستثنائية والتحركات األمنية 

 التي قامت بيا لحماية الكياف المرجعي مف مخاطر الظاىرة.

 : أدوار فواعؿ األمننة الوظيفية في مداولة ظاىرة االيدز عالمياالفرع األوؿ

 مكافحةأوال: المنظمات الدولية غير الحكومية )نماذج متخصصة في الصحة ومدى تأثيرىا في سياسات 
 العالمية( "االيدز"ظاىرة 

Médecins sans frontières MSF بال حدود منظمة أطباء -1
1

 

المتضررة مف العنؼ أو األزمات، سواء بسبب  الطبية لمشعوبالرعاية ىذه المنظمة تقدـ 
النزاعات المسمحة أو األوبئة أو سوء التغذية أو الحرماف مف الرعاية الصحية أو الكوارث 

 2011الطبيعية وبغض النظر عف العرؽ أو الديف أو االنتماء السياسي.ففي تقريرىا الصادر سنة 
ى النازحيف جراء الفياضانات في البرازيؿ وغواتيماال ذكرت المنظمة أنيا قدمت مساعدات إل

وىنداروس، وتبرعت بإمدادات اإلغاثة في أمريكا البلتينية، وأدارت عيادات متنقمة وقدمت 
التي ب الفميبيف، والفياضانات يا، بعد االعصار المداري الذي ضر المساعدات في جنوب شرؽ آس

في تركيا لسمسمة مف الزالزؿ وفرت المساعدات اجتاحت تايبلند، وحيف تعرضت مقاطعة )فاف( 
 2اإلنسانية والرعاية الصحية النفسية.

بدأت أطباء ، فقد في مجاؿ مكافحة ظاىرة االيدزالخاص نشاط المنظمة أما  ىذا بصفة عامة، 
توفير العبلج بالمضادات لمفيروسات القيقرية لعدد صغير مف المرضى المصابيف  1111ببل حدود عاـ 

وفي يبلند وجنوب أفريقيا والكاميروف.في كؿ مف تا اناعة البشري/اإليدز في مشاريع لينقص الم بفيروس
                                                             

1
هً منظمة مساعدات إنسانٌة دولٌة ؼٌر حكومٌة تتخذ من مدٌنة جنٌؾ فً سوٌسرا مقرا لها، هً منظمة طبٌة إنسانٌة  منظمة أطباء بال حدود 

 دولٌة تقدم الرعاٌة الطبٌة عالٌة الجودة إلى الشعوب المتضررة من األزمات بؽض النظر عن العرق أو الدٌن أو اإلنتماء السٌاسً.
2

 .821بق، ص.فاطمة الزهراء صاهد، المرجع السا 
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ذلؾ الوقت، شيدت المنظمة مباشرة عمى الخسائر التي حصدىا فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز في 
الداخمية بشأف المجتمعات الواقعة في البمداف ذات الدخؿ المنخفض، في حيف أطمقت العديد مف النقاشات 

إذ في ذلؾ الوقت، كاف ج بالمضادات لمفيروسات القيقرية.ما إذا عمى المنظمة أف تشارؾ في توفير العبل
دوالر أمريكي في السنة لكؿ مريض، فتساءؿ البعض عما إذا كانت   10,000العبلج يكمؼ نحو 
في أوغندا  أجرتيا المنظمة البحوث التيولعبت نسبة لمبمداف ذات الدخؿ المنخفض.المعالجة معقدة بال

وكينيا وجنوب أفريقيا ومبلوي وتايبلند دورًا تاريخيًا في إثبات جدوى وفعالية عبلج فيروس نقص المناعة 
وقد ساعدت ىذه النتائج فضبًل عف عمؿ النشطاء في خفض ، كما بشري في المناطؽ محدودة المواردال

 1.قذ لمحياة بالمضادات لمفيروسات القيقريةأسعار األدوية في توسيع نطاؽ توفير العبلج المن

 18مريض في  250,000وتقدـ المنظمة حاليًا العبلج بالمضادات لمفيروسات القيقرية إلى نحو      
لموصوؿ المبكر إلى المرضى، وتضع المرضى الذيف يتعايشوف مع تنفذ استراتيجيات توفير العالج بمدًا، و

 وتركز المنظمة عمى نماذج الرعاية المجتمعيةرعاية المنظمة.عة البشري في خضـ فيروس نقص المنا
التي تفصؿ بيف االستشارات الطبية مف قبؿ طبيب أو ممرض إلجراء فحص طبي عاـ )والذي يعد 

الذي يتقدـ العبلج فيو عمى النحو األمثؿ( وبيف استبلـ و  ،ضروريًا مرة أو مرتيف في السنة لممرضى
روسات القيقرية )والذي، وفقًا لمسياؽ القائـ، يمكف أف يكوف مرة في إمدادات يومية لممضادات لمفي

عادة اإلرشاد الشير(.وباإلضافة إلى العبلج، تشمؿ برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز 
الصحي وأنشطة التوعية وتوزيع الواقيات الذكرية واختبار الكشؼ عف فيروس نقص المناعة البشري 

ويشمؿ ىذا األخير إعطاء العبلج ، ارة ومنع انتقاؿ العدوى مف األـ إلى الطفؿوخدمات االستش
لى الطفؿ بعد  بالمضادات لمفيروسات القيقرية إلى األـ خبلؿ فترة الحمؿ والوالدة والرضاعة وبعدىا وا 

 2الوالدة.

 

                                                             
1

 (.18/11/1186منظمة أطباء بال حدود، "فٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز"، تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.msf.org/ar> 
2

 المكان نفسه. 
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1منظمة أوكسفاـ -2
 

تحدد قواعدىا،  البمداف الغنية التي أف قواعد التجارة بشكؿ عاـ تسيطر عميياىذه المنظمة تؤكد           
عانات الزراعية في التجارة العالمية جائرة وتعيؽ الجيود المبذولة لمحد مف الفقر، رة واإلاف اتفاقات التجوأ

لتحث صناع  ف طريؽ حممة 'جعؿ التجارة عادلة'لذا تمتـز أوكسفاـ بمحاربة ذلؾ، ومحاولة معالجتو ع
غط عمييا لوضع قواعد جديدة لمتجارة العادلة، مما يمكنيا مف إحداث القرار والحكومات وتزيد مف الض
 2فرؽ ايجابي في الكفاح ضد الفقر.

، لـ تعد حيث اليوـ، فقراء العالـ مف أجؿلمية أوكسفاـ قصارى جيدىا لمتأثير في السياسات العاوتبذؿ 
تمؾ المجاعات، وعمى  نشاطات أوكسفاـ قاصرًة عمى محاربة المجاعات، بؿ عمى محاربة أسباب نشوء

كما طويمة األجؿ لمقضاء عمى الفقر. إيجاد سبٍؿ لتمكيف الناس مف إعالة أنفسيـ بأنفسيـ، وتوفير حموؿٍ 
وحقوؽ  والديمقراطيةتقوـ المنظمة بالعديد مف النشاطات في مجاالت التعميـ 

  .واالحتباس الحراريّ  اإليدز ومحاربة اإلنساف

 ةالفواعؿ الوظيفيمف األدوار التي تقوـ بو ىذه المنظمات باعتبارىا إف ما نستشفو مف ىذه   
 اتيف، مما يعني أف ليعمى قرارات السياسة العالمية بصفة عامة باسـ األمف تؤثرأنيا  ،لألمننة
بشأف مكافحة ظاىرة االيدز بارساء آليات الضبط  في رسـ السياسة العامة األمنية عالميا ادور  فيالمنظمت

عمى األمف الميف، أو األمف تعتمداف تطبيؽ الرقابة والضبط ف، يف المنظمتىاتيألف .تضبط ىذه المخاطر
غير المباشر، أو األمف عف بعد، وىذا يتـ عبر استخداـ آليات الضبط غير المباشرة وغير المرئية: بنوؾ 

الميدانية، مراقبة حركة المرضى مف دوف والبحوث المعمومات، البيانات المتحصؿ عمييا مف الدراسات 
ة...الخ، وتتوافر ىذه المنظمات عمى موارد مالية وبشرية وميارات وتقنيات تؤمف ىذا النوع اشعارىـ بالرقاب

 .مف الرقابة والضبط

                                                             
1

من  8884عام دولة عبر العالم وفق شعار"ضد الظلم والفقر"؛ إذ تأسست  81هً منظمة ؼٌر حكومٌة دولٌة تعمل فً  منظمة أوكسفام الدولٌة 

منظمة ؼٌر حكومٌة مستقلة، وكان هدفهم العمل من أجل مزٌد من التأثٌر على الساحة الدولٌة للحد من الفقر والظلم.واسم 'أوكسفام' ٌأتً  86قبل 

 .أنظر8831( التً تأسست فً برٌطانٌا عام The Oxford Committee for Famine Reliefمن لجنة أكسفورد لإلؼاثة من المجاعة )

 المرجع: 
 .814فاطمة الزهراء صاهد، المرجع السابق، ص. -
2

 المكان نفسه.  
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 ثانيا: دور المجتمع المدني العالمي أساسي في مواجية "ظاىرة االيدز"

أوال بدأت الجمعيات أو المنظمات المدنية في الفترة األخيرة تمعب دورا محوريا في المواجية،   
ت تنسحب مف أداء بعض المياـ الرئيسية التي كانت تقوـ بيا في صر بدأألف الدولة في العالـ المعا

رغبوف التطوعي مف قبؿ بعض البشر الذيف يالعمؿ ألف المنظمات المدنية تعتمد عمى  وثانياالماضي، 
 .مختمفة لممصابيف بمرض االيدزالفي تقديـ الدعـ بصوره 

في العالـ ينصب تركيزىا  خيرية، فيي أكبر مؤسسة ؤسسة غيتس وميميندا غيتسم وعمى سبيؿ المثاؿ،
وتقدـ المؤسسة أمواال ألىداؼ عديدة أىميا المنح الدراسية، وأبحاث 1األساسي عمى الصحة العالمية.

وقد معالجة مرض االيدز، ومكافحة األمراض في العالـ الثالث، وغيرىا مف المسائؿ المتعمقة بالصحة.
"مؤسسة غيتس" خبلؿ السنوات الماضية لتصبح أكبر منظمة خيرية خاصة عمى مستوى العالـ، نمت 

  2.وىي تتعاوف مع جيات مختمفة ومتنوعة في العديد مف البمداف حوؿ العالـ

مف أجؿ نشر المعمومات  0433في عاـ والتي أنشئت  "الرابطة المغربية لمكافحة االيدز"ا نجد كذلؾ، كم
غيير السموؾ، وتقديـ الرعاية والدعـ لممصابيف بفيروس االيدز، وتمتـز الرابطة في انجازىا والتشجيع عمى ت

 3وبالكفاح ضد التمييز. ـلمياميا، بوجو خاص بحماية حقوؽ اإلنساف، وبكرامتي

لى جانب "الرابطة المغربية لمكافحة االيدز" ىناؾ عديد مف المنظمات المدنية في العالـ  العربي وا 
الجمعية المصرية لمكافحة االيدز التي أنشئت في االسكندرية سبيؿ المثاؿ  واإلسبلمي، نذكر منيا عمى

دورا نشطا  االتحاد النسائي السوري، ومعظـ تمويميا مف رجاؿ األعماؿ المحمييف، كما يمعب 0442 عاـ
                                                             

1
فً رحلة سٌاحٌة إلى إفرٌقٌا، حٌث ذهب مع زوجته مٌلٌندا إلى تانزانٌا وزابٌر  بٌل غٌتسحٌن كان  ،0442فكرة المإسسة فً عام بدأت  

من دون  وكٌنٌا.لم ٌسبق أن شاهدا الفقر عن قرب.وٌقول: "رأٌنا نساء حافٌات فً الشوارع وأوالدا ٌعانون سوء التؽذٌة..فهمنا حٌنها معنى الحٌاة
لتً تسمح بالزراعة بؽض النظر عن المناخ..إلخ...كل هذه الحوادث فتحت عٌنً على المظاهر الٌومٌة االعتٌادٌة: الطرقات، أنظمة الري ا

بان الحقٌقة".واختار ؼٌتس الصحة باعتباره أن هناك مجاالن ٌتطوران بسرعة مدهشة: تكنولوجٌا المعلومات والتكنولوجٌا الطبٌة.هذان هما الشٌ
لقادمة.وهو ٌقول "أنا متحمس جدا لهذه التطورات، وفً الواقع مجال الطب ٌستعمل أدوات اللذان سٌكون فٌهما العالم مختلفا جدا فً العشرٌن سنة ا

عالم تكنولوجٌا المعلومات للقٌام بعمله.ولذلك، عندما ٌكون لدٌك هذه التطورات سوؾ نتساءل: هل سوؾ تكون لجمٌع البشر أم فقط للألؼنٌاء وال
 المتقدم فحسب؟ هل ستتاح للعالم أجمع؟"

"مؤسسة" بٌل ومٌلٌندا ؼٌتس'الخٌرٌة'وبحجم إنفاق ٌصل إلى أربعة ملٌارات  1111ملٌار دوالر، وأسس عام  68.1ثورة بٌل ؼٌتس  ولقد بلؽت

دوالر سنوٌا وأعلن ؼٌتس أنه سٌخصص معظم ثروته للمؤسسة الخٌرٌة.ومن بٌن أهدافها الربٌسٌة على الصعٌد العالمً هً تعزٌز الرعاٌة 
 ر المدقع.لمزٌد من المعلومات أنظر:الصحٌة والحد من الفق

تم " 'مؤسسة بٌل وملٌندا ؼٌتس' حضور الفت فً االستثمار الكتشاؾ اللقاح وتسلٌمه وتشجٌع ابتكار المنتجات والوافدٌن الجدد إلى السوق"، ) -
 (.8/11/1186تصفح الموقع ٌوم: )

>23.pdf-ateMagazinePdfs/8386_20http://www.syndicateofhospitals.org.lb/Content/uploads/Syndic< 
2

 المكان نفسه. 
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مت بموضوع االيدز في التي اىت حركة الكشافة العربيةفي إذكاء الوعي بمسائؿ فيروس االيدز، وكذلؾ 
 0441.1الجمعية الباكيستانية لموقاية مف االيدز والتي تأسست في عاـ ، إضافة إلى 0442عاـ 

في ديسمبر  تأسست الشبكة المصرية لمجمعيات األىمية لمكافحة اإليدزوفي مصر كذلؾ نجد،      
وكاف اليدؼ مف إنشاء ىذه الشبكة تدعيـ دور المجتمع المدني لمكافحة اإليدز، تقوية و تدعيـ  2003

توعية لمكافحة مرض اإليدز، تصميـ وتنفيذ برامج لمفئات المحفوفة بالخطر، والتشجيع عمى إنشاء 
 لمجموعاتىذا كمو مف أجؿ تحقيؽ أثر أقوى عمى اممي الفيروس بالجمعيات المختمفة.مجموعات دعـ لحا

محافظات جميورية مصر  ىمستو  ىجمعية مصرية عم 19دأت الشبكة بػ ب المستيدفة والمجتمع المدني
ممتزمة بأداء دور فعاؿ تجاه ىذه القضية وذلؾ بالشراكة مع مكافحة اإليدز و ب عموما العربية والميتمة

 ،ةجمعية أىمي 24الشبكة مف  ف تتكوفاآلو الجيات الوطنية المختمفة و البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز 
حيث كانت جمعية كاريتاس مصر  2006ريؿ فحتى أ 2003مف ديسمبرأعماليا أت الشبكة وبد
إلى جمعية تنمية البيئة  2008حتى   2006ثـ انتقمت مف أبريؿ سكندرية تقوـ بأعماؿ السكرتارية.باإل

ولة عف أعماؿ ؤ اإلسكندرية مس–اس مصرجمعية كاريتو رتارية فدا بقنا وذلؾ بالقياـ بأعماؿ السك–واألسرة
.2012سكرتارية الشبكة لممرة الثانية حتى عاـ 

2 

األىداؼ العامة لمشبكة في تبنييا لممبادئ ذاتيا التي يتبناىا برنامج األمـ المتحدة لمكافحة وتتمثؿ 
 3وتتمخص ىذه األىداؼ فيما يمي: لمكافحة االيدزالمصري االيدز والبرنامج الوطني 

 تفيـ أفضؿ عف مرض االيدز لمجمعيات األىمية.تحقيؽ  (8

 تنمية مفيوـ دور مشاركة المجتمع المدني وأىمية التشبيؾ في مواجية وباء االيدز. (1

 وضع الييكمة الرئيسية "البنية األساسية" لشبكة الجمعيات األىمية المعنية بمكافحة مرض االيدز. (2

حوؿ االيدز،  أوضحت البيانات التي جمعتيا التي بتركياجمعية "حياة إيجابية" ، ذلؾبعد يأتي كما    
 141شخص بالفيروس، كما أصيب  111تـ تشخيص إصابة قرابة حوالي  أنو 1116بالنسبة لعاـ 

                                                             
1

 . 851، 848محمد الجوهري وآخرون، المرجع السابق، ص ص. 
2

 (.11/11/1186الشبكة المصرٌة للجمعٌات األهلٌة لمكافحة االٌدز، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>ut.phphttp://www.ennaa.org/ar/abo> 
3
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وذكرت الجمعية في بياف ليا "إننا نحف المصابوف .1117ؼ األوؿ مف عاـ بالفيروس خبلؿ النصآخروف 
ف يكافحوف مرض اإليدز ومنظمات المرأة ومنظمات الشباب وأقربائنا والنشطاء الذي 'اتش أي في'بفيروس 

سكاف سنخرج إلى الشوارع اليوـ لمتأكيد عمى الواألطباء والفنانيف وممثموف مف القطاع الخاص ومتطوعوف و 
يمثؿ مشكمة لمرجاؿ والنساء والشباب والمعمميف ورجاؿ الشرطة وربات البيوت  'اتش أي فيػ 'أف فيروس ال

 1."والبقاليف أو باختصار نحف جميعاورجاؿ األعماؿ 

خيرية  منظمةعدوى فيروس نقص المناعة البشري بدفع العدد الكبير مف مصابي ف ،في أوكرانياأما 
في  "انتي إيدز" مؤسسة إلينا بينشوؾ لمكافحة اإليدزلمواجية ىذه المشكمة، إذ قامت  خاصة أوكرانية

الخدمة االجتماعية الجديدة خرائط ضد األيدز  ، بإطبلؽمكتب جوجؿ في أوكرانياشراكة مع 
maps.antiaids.org   الخدمة الجديدة .1188وؿ مف ديسمبر/كانوف األوؿ األالعالمي  االيدزفي يوـ

تساعد مستخدمي اإلنترنت األوكرانييف عمى العثور عمى مواقع إجراء الفحوصات بشكؿ أسرع وأسيؿ كما 
 2.تدليـ عمى مواقع آالت بيع الواقيات الذكرية

ات المخدر  استخداـلمحد مف مخاطر  شبكة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقياوىناؾ أيضا   
 اإلنسافىذا الفيروس وانعكاساتو السمبية عمى  انتشاربذؿ المزيد مف الجيود إليقاؼ إذ ت"، مينارة"

المساعدة  إلىوالمجتمع، وذلؾ بتوفير إمكانية الوصوؿ إلى العبلج لكؿ المصابيف دوف استثناء، باإلضافة 
فيي .عمى تغيير السموكيات لمحد مف مخاطر اإلصابة، وزيادة فرص الحصوؿ عمى مستمزمات الوقاية

إتباع  إلىصانعي القرار وأصحاب السمطة في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا  تعمؿ عمى دعوة
دراجيا ضمف سياسة البمداف الصحية بشكؿ مبلئـ والترف ع عف القوانيف سياسة الحد مف المخاطر وا 

 القمعية. 

 

                                                             
1

 PUKmedia :(.13/81/1186، "ضحاٌا مرض االٌدز ٌنظمون مظاهرة فً تركٌا"، )تم تصفح الموقع ٌوم 

2008/news32.html-12-http://www.pukmedia.com/News/02>> 
2

 Global Voices ، :أوكرانٌا: خرٌطة انترنٌت تفاعلٌة تساعد فً محاربة فٌروس نقص المناعة البشري"، )تم تصفح الموقع ٌوم"

13/81/1186.) 

>https://ar.globalvoices.org/2012/02/09/18244> 

http://google-ukraine-blog.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
http://maps.antiaids.org/
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، وىو يركز عمى الحد مف شبكتا "رانا" و"مينارة" التحالؼ االقميمي ضد االيدز أطمقتباإلضافة لذلؾ، فقد 
انتشار فيروس نقص المناعة البشري، والحد مف مخاطر إستعماؿ المخدرات، وخفض الوصـ والتمييز في 

العربية لمعمؿ عمى -مؿ نظمتيا الشبكة االقميميةة عمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، خبلؿ ورش
اإليدز "رانا" بالشراكة والتعاوف مع شبكة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا لمحد مف مخاطر استخداـ 

 .بيروت -لحقوؽ اإلنساف، في فندؽ كومودور المخدرات "مينارة"، وبدعـ مف الصندوؽ العربي

ات اإلقميمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشري والحد مجموعة مف الشبكات والمبادر  االئتبلؼويضـ 
ـ"،  -منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، وىي: "ميناروزا"، "تحالؼ  فيمف مخاطر استخداـ المخدرات 

المؤسسة العربية لمحريات والمساواة، اإلئتبلؼ العالمي لبلستعداد لمعبلج بمنطقة مينا، شبكة الشرؽ 
، الشبكة العالمية لمشباب المتعايشيف مع فيروس "قيا لمستخدمي المخدرات "مينانبوداألوسط وشماؿ أفري

وقد شاركت شبكة مينا لئليدز والقانوف"ميناؿ" بصفة لبشري ، شبكة مينارة وشبكة رانا.نقص المناعة ا
 .مراقب

  "االيدز" متصدي لػعالمية لثالثا: وسائؿ اإلعالـ وتأثيرىا في صياغة وتخطيط سياسة 

إف لئلعبلـ في كؿ مجتمع رسالة شاممة تنحصر تحت ثبلثة عناويف رئيسية ىي اإلعبلـ،  
واألخبار أو األنباء والتثقيؼ، والترفيو، وتحت ىذه العناويف الثبلثة تندرج كؿ اىتمامات اإلنساف والمجتمع 

عبلـ تتمتع بقوة العمؿ ووسائؿ اإلأو اإلنساف في المجتمع أو المجتمع باعتباره خمية انسانية متكررة ونامية.
عمى تنمية الوعي األمني ألنيا تزود الجميور بالمعمومات والتوضيحات والبيانات حوؿ التيديدات 

حوؿ مخاطر  ى كيؼ ساىمت وسائؿ اإلعبلـ في تزويد الجميور العالميوالمخاطر أيا كانت، فيا تر 
 ظاىرة االيدز كتيديد وجودي؟

مستويات خطورة، القد وصؿ إلى أكثر مف خبلؿ النماذج التي سنتطرؽ ليا نجد أف االيدز  
فتاة ييودية مصابة بااليدز مف إسرائيؿ  327سفر حوؿ  إحدى الصحؼ العربيةاستنادا إلى ما نشرتو ف

لمعاشرة ، ودفعيف حيث تـ تكميفيف مف قبؿ المخابرات اإلسرائيمية "الموساد" إلى مصر والبالد العربية،
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صحيفة ذكرت في حيف 1عدد مف الشباب لنقؿ المرض إلييـ لنشر حالة مف الرعب في العالـ العربي.
شخص  2861أف أرقاـ وبيانات وزارة الصحة التركية تشير إلى أف ىناؾ  1117في عاـ  "زماف" التركية

 2.مف حاممي فيروس "اتش أي في" في تركيا

"نظرات خاطفة عمى وداع" لبيؿ  فيمـمثؿ  1986منذ بداية كاف السينما بيذا المرض  اـاىتمأما          
التي تحكي قصصا في كثير مف األحياف  األفالـ الطويمة، ولقد كانت ىناؾ عدة أفبلـ؛ منيا 1986شيروود 

المرض ، ورفض واقعية وتنبثؽ مف المجتمعات، مع كؿ ما يحيط بالمرض مف تبرع بالدـ الحامؿ لمفيروس
ويبلت ورفض  لديمقراطية عاش المرضى داء االيدزبرمتو في بعض الدوؿ ، حتى في الدوؿ المتقدمة وا

لعبت دورا كبيرا  األفالـ الوثائقيةحدود بعض الدوؿ.أما الساكنة منيـ، وعدـ السماح ليـ بدخوؿ واشمئزاز 
يشيـ وسط المجتمع ووسط في التعريؼ بالمرض وبالمرضى وبحالتيـ النفسية واالجتماعية وظروؼ ع

التي كاف ليا ىي األخرى دور فعاؿ في التعريؼ والتحسيس  لألفالـ التحسيسيةعائبلتيـ وأقربائيـ.إضافة 
 3وسائؿ الوقاية بعد التعريؼ بطرؽ العدوى.وتمرير بالمرض 

 4نذكر منيا:الالئحة طويمة لألفالـ و

 ، أوليفي شمينز.le secret de Chanda 2010/ سر شندا 1

 .لي دانياؿ ،precious 2008/ بريسيوز 2

 .نتاف ريسماف، I am because We are 2008/ أنا ألننا 3

 .داريؿ ويف، sex positive 2008الجنس االيجابي / 4

 .، أندري تيشينيles témoins 2007 / شيود عياف5

 .، جونتاف ديـphiladelphia 1993/ فيبلدلفيا 6

                                                             
1

 .835محمد الجوهري وآخرون، المرجع السابق، ص. 
2

 PUKmedia.المرجع السابق ، 
3

، قسم المنوعات، المملكة المتحدة: لندن، السنة صحٌفة القدس العربًبوشعٌب المسعودي، "مرض االٌدز والسٌنما: فٌلم 'فٌالدلفٌا' كنموذج"،  

 .81(، ص.1188ماي  17/18) 5721الثالثة والعشرون، ع.
4
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 119تـ عرضو لمدة  "روف نيسوانير"، سيناريو "جونتاف ديـ"ىذا األخير يعتبر كنموذج لممخرج    
دقيقة، وبصفة عامة فالفيمـ يعد فيمـ االيدز بامتياز فمقد حرؾ وتكمـ عف تابوىات كاف مسكوتا عنيا 

رؼ ممثميف أكفاء: مف طا تشريحا دقيقا حَ رِّ ويتكمموف عنيا في الخفاء.فالمثمية وااليدز طرحا في الفيمـ وشُ 
توـ ىانكس، واشنطف دنزؿ، أنطونيو تانديراس، جاسوف روبارداس وغيرىـ.وااليدز الموضوع صعب معالج 

 1وقد حصؿ الفيمـ عمى جوائز عدة.بطريقة واضحة وسمسة بدوف وقوع في فخ الكميشييات، 

 9111في دورتو السادسة ميرجاف دبي السينمائي الدولي استطاع باإلضافة إلى ذلؾ، فقد    
أف يكوف ميرجانًا سينمائيًا دوليًا رائدًا، وحدثًا ثقافيًا متميزًا، يمضي في تحقيؽ رؤيتو في تعزيز الحوار بيف 

مف خبلؿ مناقشتو لموضوعات تجد  ،الثقافات، وغرس روح التسامح في العالـ عبر شاشة الفف السابع
نسة مف العمؿ الجاد تسيـ في مد جسور التواصؿ بيف اىتماما إنسانيا مشتركا وتخمؽ منظومة متجا

االىتماـ اإلنساني المشترؾ الذي سعى إليو الميرجاف ظير واضحا في تبنيو لمعاـ الثالث عمى .الشعوب
"، التي أقيمت تحت رعاية سمو األميرة ىيا بنت الحسيف وبمشاركة سينما ضد اإليدزالتوالي لحممة "

وبحضور الرئيسة الفخرية لحممة "سينما ضد اإليدز" .دبي المالي الدوليمجموعة مف الفنانيف في مركز 
الفييـ ولويس فيرال وميموتيف غاتسبي ورئيس ميرجاف  إسماعيؿالمجيد  الممكة نور الحسيف ومشاركة عبد

مميوف دوالر أميركي مف التبرعات دعمًا  1.9دبي السينمائي الدولي عبد الحميد جمعة، تـ جمع حوالي 
وافتتحت .مؤسسة أمفار في أبحاث اإليدز والوقاية منو ونشر التوعية بمخاطره في منطقة الخميج ألنشطة

كريستينا ريتشي األمسية بكممة شكر ناشدت فييا دعـ الضيوؼ لجيود مؤسسة أمفار، مشيرًة إلى آالؼ 
 2.حاث الطبيةاألشخاص الذيف يموتوف يوميا مف مرض اإليدز، وأف األمؿ الوحيد ىو االستمرار في األب

الفييـ، إلى أف مرض  إسماعيؿمف جانبو، أشار رئيس مجمس إدارة "لؤلؤة دبي" عبد المجيد        
اإليدز قضية اجتماعية خطيرة عمى مستوى العالـ أجمع، الفتا إلى الواجب األخبلقي لمجميع في مكافحة 

األبحاث الطبية في ىذا  تثقيؼ المجتمع الدولي وتوفير الدعـ الضروري لتعزيزىذا المرض عبر 
أوؿ حممة عالمية لػ"سينما ضد اإليدز" لصالح أمفار خالؿ ميرجاف كاف السينمائي لمعاـ وأقيمت .المجاؿ

                                                             
1

 .81بوشعٌب المسعودي، المرجع السابق، ص. 
2

دبً السنٌمابً ٌناقش قضاٌا إنسانٌة وٌخلق منظومة متجانسة لمد جسور التواصل بٌن الشعوب"، )تم تصفح الموقع  فرٌهان الحسن، "مهرجان 

 <<                            http://www.alghad.com/articles/669716(.   13/81/1186ٌوم: 

http://www.alghad.com/articles/669716
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وكانت تايمور مف أولى مفار الدولية.ث تايمور، وىي الرئيسة المؤسسة الالذي استضافتو إليزابي 0111
ع نقص المناعة المكتسبة "اإليدز" في بداية الشخصيات في ىوليوود التي بادرت بالتطرؽ إلى موضو 

الثمانينيات، ومنذ ذلؾ الحيف، تميزت أمفار بنشاطاتيا الرامية إلى رفع مستوى التوعية وجمع التبرعات 
.لمحاربة ىذا المرض حوؿ العالـ

1 

 2003في عاـ  يامياقوالذي تمثؿ في  ىيئة االذاعة البريطانيةاىتماـ عبلوة عمى ذلؾ، نجد    
ف نصؼ الذيف استطمعت آراؤىـ يعتقدوف بمدا، أظير أ 15نطاؽ العالـ وشمؿ ، عمى مسح ميدانيباجراء 

أف حكوماتيـ لـ تعمؿ ما يكفي لمتعامؿ مع االصابات بمرض االيدز والفيروس المسبب لو.وقد شمؿ 
في جميع قارات العالـ، المسح الذي ييدؼ إلى التعرؼ عمى وجية نظر الناس بمرض االيدز، بمدانا 

وسنتعرؼ عمى آراء الناس في ىذه النتائج في 2والبمد العربي الوحيد الذي استطمعت اآلراء فيو ىو لبناف،
 ردة فعؿ الجميور.

في جامعة أوكسفورد بحثت معدالت عدوى االيدز في أفريقيا، بدراسة لنتائج نشرت كما وقد    
إلى أف وتوصمت ، 2109عاـ   Proceedings of the National Academy of Sciences ةمجم

ف قوتو تضعؼ عندما يأخذ بالتكيؼ مع جياز مناعة الشخص المصاب، أعدوى، إذ الفيروس أصبح أقؿ 
وقت أطوؿ قبؿ تطور " إتش.آي.في"وبذلؾ يقؿ تكاثره، وىو ما يعني أف يكوف أماـ المصاب بفيروس 

ريقية، مف كؿ مف بوتسوانا وجنوب وذكرت الدراسة التي شممت ألفي امرأة أف3مرض اإليدز. حالتو إلى
فيميب "وقاؿ البروفسور .يقمؿ مف قدرتو عمى التسبب بمرض اإليدز فريقيا، أف انخفاض قدرة الفيروسإ

الذي أشرؼ عمى الدراسة: إجماال انخفضت قدرة الفيروس عمى التسبب باإليدز بسرعة كبيرة، لكف  "غولدر
 4.سيكوف مف المبالغة القوؿ إف الفيروس فقد كؿ قوتو

يسعنا ذكر كؿ  المثاؿ ال الحصر، ألنو الإف أخذ ىذه النماذج اإلعبلمية كانت عمى سبيؿ    
نما تـ أخذ ىذه العينات حسب المعمومات المتوفرة لدينا، لكف ؿ وما تقوـ بو حوؿ مكافحة االيدالوسائ ز، وا 

                                                             
1

 سن، المرجع السابق.فرٌهان الح 
2

 (.21/18/1186هٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة، "استبٌان: الحكومات ال تفعل ما ٌجب لمواجهة االٌدز"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_3274000/3274579.stm> 
3

 (.13/81/1186عبد الحفٌظ ٌحٌى خوجة، "االٌدز..عالج ووقاٌة مدى الحٌاة"، الشرق األوسط، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>https://aawsat.com/home/article/236356> 
4

 المكان نفسه. 
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بشكؿ أساسي ال  يصؿ إلى حد االعتماد عميواألىـ مف ذلؾ في توضيح الدور الذي يمعبو اإلعبلـ والذي "
لوسائؿ اإلعالـ وتأثيرىا في المجاؿ الواسع غنى عنو في إعادة رسـ العالقات الدولية ألف ىناؾ انتشار 

فوسائؿ اإلعبلـ مؤثرة وحسب ما رأيناه أعبله فإنيا 1.غطيو وتزايد قدراتيا في صناعة الرأي والقرار"الذي ت
الفعالة لتنفيذ السياسة العامة لمدوؿ بصفة أي أنيا تعتبر مف الوسائؿ 2،"تشارؾ في الحكـ عالميا ومحميا"

 عالميا. ومكافحتيا ظاىرة االيدزالذي يعمؿ عمى أمننة السياسة العامة األمنية صناعة خطاب عامة، و 

 ذات المصمحة في ميداف الصحة العالمية رابعا: الشركات المتعددة الجنسيات

الشركات متعددة الجنسيات ذات المصمحة في ميداف الصحة العالمية، مثؿ شركات الصناعة       
 3أو التبغ والمشروبات.الصيدالنية، أو الشركات العالمية ذات النشاطات المؤثرة مثؿ شركات األغذية 

بالضغط لصالح السياسات العامة لمحكومة داخؿ الشركات بشكؿ روتيني ىذه تقوـ حيث،       
مميوف دوالر سنة  237قامت جماعات الضغط مف قطاع الرعاية الصحية باتفاؽ إذ القطاع أو ضدىا، 

األخرى عمى المستوى الت التنفيذية الفيدرالية ى شيوخ ونواب الكنجرس، وكذا الوكالمتأثير عم 2000
الوطني.كما ذكرت تقارير صادرة عف منظمة  األمريكية، أف الشركات الصيدالنية الكبرى قامت باتفاؽ 

لمضغط عمى النواب والمسؤوليف في كؿ مف الكنغرس  2003شخصا في سنة  52تجنيد مميوف دوالر، و  141
افعي الضرائب عمى حد ، الذي يخدـ أرباح الشركات عمى حساب دقانوفوالبيت األبيض لتمرير مشروع 

مميوف دوالر أمريكي لوقؼ  443قوؿ المنظمة، كما ذكرت تقارير صادرة عف شركات التبغ أنيا أنفقت 
 4مشروع قانوف يضع قيودا ورقابة عمى التبغ في الواليات المتحدة األمريكية.

الجنسيات في ميداف الصحة ايجابيا السيما في عمؿ الشركات متعددة إال أف ذلؾ ال ينفي   
ىدايا لست شركات النجازاتيا في  2011عاـ في  اتحاد الصناعات العالمي، أيف قدـ إطار مكافحة االيدز

 Gold' شركة 'كولد فيمد ليمتد يامف بينعمى بعض الشركات و وكاف اإلطراء  مجاؿ الصحة العالمية

Field-limit-ed  ،وتظير أيضا انجازات لمشركة ذاتيا في تقميميا نشاطيا في الوقاية مف االيدز في غانا
                                                             

1
مصر: العربً  -)القاهرةاإلعالم العربً والعولمة اإلعالمٌة والثقافٌة والسٌاسٌة من الترغٌب والتنوٌم إلى الصراع والتدمٌر صابر جارص،  

 .78-68(، ص ص.1117للنشر والتوزٌع، 
2

 .78المرجع نفسه، ص. 
3

 .58محمد الصدٌق بوحرٌص، المرجع السابق، ص. 
4

 .53المرجع نفسه، ص. 
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% في 90غيرىا( بنسبة  Cو Bنسب انتشار األمراض التي تنتقؿ جنسيا )االيدز والتياب الكبد الفيروسي 
ف لتجييزىا العبلج لممصابي  Anglo Americanوالمديح األبرز شمؿ 'أنجمو أمريكاف' 2004.1عاـ 

 2بفيروس نقص المناعة المكتسب أدوية لمعماؿ المصابيف في إفريقيا.

الفرع الثاني: اإلجراءات االستثنائية وأىـ تحركات فواعؿ األمننة الوظيفية المتخذة كضرورة لحماية الحوكمة 
 قات الشراكة(العالمية"الكياف المرجعي"مف التيديدات الصحية لاليدز )إرساء آليات الضبط عف طريؽ التعاوف واتفا

بناء عمى ما تـ عرضو حوؿ أدوار فواعؿ األمننة الوظيفية فإف دورىا يفرض عمييا التحرؾ فورا        
وفرض الحاالت االستعجالية لمواجية االيدز كظاىرة عالمية وضبط تيديداتيا ومخاطرىا عمى المجتمع 

 ز عمى ما يمي:يركالت ستمر فيت تركز سابقا/ ومازاؿ يجعمياجعميا  األمر الذيالعالمي، 

 أوال: الحاالت اإلستعجالية

  التعاوف مع الييئات الحكومية الدولية الرسمية وغير الرسمية وحتى الخاصة لتوعية الناس بشأف
 تفشي االيدز.

 ير مف مخاطر والمعارض مف أجؿ التثقيؼ الصحي والتحذ اإلعداد لمندوات والمؤتمرات والحمقات
 االيدز.

  اإلعبلمية حوؿ مرض االيدز ومخاطره.إصدار النشرات 

ىو تحقيؽ مصمحة عامة مشتركة، إذ  أساس التعاوف الدولي وعمى أساس ذكر التعاوف، يعتبر     
بشكؿ متزايد في العمؿ الذي تقوـ بو المنظمات غير مف أجؿ التعاوف سمة شائعة  التشبيؾأضحى 

ىذه المنظمات ارتباطيا بشبكة كثيفة مف  الحكومية الدولية، وىو مف بيف المميزات التي تنفرد بيا
التفاعبلت والعبلقات والتي تدعـ نشاطاتيا، حيث توفر ليا ىذه الشبكة تدفقا لممعمومات كفيؿ برفع مستوى 

التنظيمية لممنظمات غير الحكومية الدولية ميمة، عمى اعتبار أف العضوية فييا  أدائيا، ولعؿ الطبيعة

                                                             
1

(، )تم تصفح الموقع 11/81/1186) 4622جواد الدٌوان، "تأثٌر الشركات الخاصة فً برنامج الصحة العامة العالمٌة"، الحوار المتمدن، ع. 

  >http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=583346>(.                   17/81/1186ٌوم: 
2

 المكان نفسه. 
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ما يبيف لنا أف التعاوف ىو عامؿ مف عوامؿ التطور 1عمى أساس التطوع. مفتوحة لمختمؼ الفئات وقائمة
 وبقاء الكياف المرجعي "الحوكمة العالمية".

في اإلعبلف  ذروتو والشبكية االلتزامات العالمية بتقوية الترابطات بمغ التعاوف عف طريؽذلؾ، ل     
السياسي في شأف فيروس االيدز الذي نتج مف استعراض دورة الجمعية العامة االستثنائية المعنية بفيروس 

، والذي شدد أيضا عمى أىمية الربط بيف الخدمات المتعمقة 2006نقص المناعة البسرية/االيدز لعاـ 
جموعة الدوؿ الثماني الكبرى ومف ثـ نجابية.وبعد التزاـ أعضاء مبفيروس االيدز والصحة الجنسية واال

، قامت سكرتارية برنامج 2005رؤساء الدوؿ والحكومات في مؤتمر القمة العالمي في األمـ المتحدة عاـ 
طار عمؿ إلتاحة  األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية وشركائو بتعريؼ مفيوـ وا 

مقة بمنع انتقاؿ العدوى بفيروس االيدز والعبلج والرعاية لعاـ فرص الحصوؿ الشامؿ عمى الخدمات المتع
2010.2 

 ثانيا: اإلجراءات االستثنائية وتحركات فواعؿ األمننة الوظيفية)التعاوف واتفاقات الشراكة(

التي تقوـ بيا فواعؿ األمننة األمنية اإلجراءات االستثنائية والتحركات  فإف ىذا باإلضافة إلى ذلؾ،
"الكياف المرجعي"مف التيديدات الصحية لبليدز جاء عبر  كضرورة لحماية الحوكمة العالميةالوظيفية 

 المتمثؿ في:ة عف ىذه الظاىرة وذلؾ عف طريؽ التعاوف ر  جَ نْ المُ  ىذه التيديداتإرساء آليات الضبط لضبط 

وأف منظمة أطباء السيما  -التعاوف بيف منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية الدولية -1
إلى تطوير السياسات -ببل حدود ومنظمة أوكسفاـ تربطيما عبلقات رسمية بمنظمة الصحة العالمية

واالستراتيجيات والبرامج التي تتبناىا أجيزة منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والتعاوف 
عمى المستوى المحمي واإلقميمي  كةفي البرامج المتفؽ عمييا وضماف تنسيؽ وتكييؼ المصالح المتشاب

لى جانب ذلؾ حوؿ ىذه السياسات والدولي والعالمي تحتفظ منظمة الصحة العالمية باتصاالت غير ، وا 

                                                             
1

 .833جع السابق، ص.فاطمة الزهراء صاهد، المر 
2

راسة سوزان أرمسترونج، "الربط بٌن الصحة الجنسٌة واالنجابٌة والخدمات المتعلقة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز: مداخل إلى التكامل د 
المعنً شترك محدة المم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمٌة وبرنامج األمم المتسلسلة نشرات مشتركة بٌن صندوق األحالة من هاٌتً" )

 .12(، ص.1118بفٌروس االٌدز واالتحاد الدولً لتنظٌم األسرة، 
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رسمية مع عدد كبير مف المنظمات غير الحكومية الدولية في صورة تبادؿ معمومات أو اجتماعات 
 1.مشتركة أو تعاوف عمى مستوى المشروعات

لتفعيؿ ذلؾ  سياسات مف أجؿ مكافحة ظاىرة االيدزىذه الفواعؿ  انتيجتوعمى أساس ذلؾ،  
 :التعاوف ما يمي

 / السياسة االستباقية والوقائيةأ  

 سياسات جماعيةولة إيجاد حموؿ لتمؾ التيديدات التي تخص ظاىرة االيدز ضمف اإف مح     
ير ، وبالرجوع إلى دور المنظمات غالييئات الدوليةا تعمؿ في إطاره ، ىو موعالجية استباقية وقائية

بالعمؿ عمى تقييـ سياسات الصحة يتمحور عمى تقويتو  األمف الصحيبعد الحكومية الدولية في ترسيخ 
-بب االيدزالتي ىي عمى المحؾ بس–رامجيا مف أجؿ حماية صحة األفرادالعامة الموجودة في الدولة وب

يذه ل السياسة االستباقية والوقائيةنشاطات وتتضمف 2والمستضعفيف. في المجتمعات المحمية والفقراء
 3ما يمي:فيغير الحكومية المتخصصة في الصحة  المنظمات

 رقابة تنفيذ وتطبيؽ التزامات الحكومات الناشئة مف الحؽ في الحياة والمنبثقة عنو؛ -

 متعمقة بالصحة؛العمميات المشتركة مع الحكومات لمتصميـ وتطبيؽ السياسات والبرامج ال -

 المساىمة في تعميـ المجتمع، ورفع الوعي وتعبئة الرأي العاـ بالحؽ في الصحة؛ -

العمؿ كمراقب لمحكومات عف طريؽ توخي اليقظة في تعريؼ الخروقات الفعمية والمحتممة لمحؽ  -
في الصحة، وتوثيقيا وعرضيا، وتدويف المبلحظات الواقعية، ودفعيا لتفعيؿ ميكانيزماتيا لتطبيؽ 

 المعاىدات وفؽ حاجيات كؿ مجتمع وأولوياتو.

 ظاىرة االيدزتيديدات 4احتواء بريدجسياسة / ب

                                                             
1

 .884فاطمة الزهراء صاهد، المرجع السابق، ص. 
2

 .828، ص.نفسهالمرجع  
3

 .821، 828المرجع نفسه، ص ص. 
4

معناه لعبة ورق ٌقوم بها أربعة ٌنقسمون إلى فرٌقٌن وٌتوزع علٌهم مجموع الورق بالتساوي، وٌكون لتقدٌر الرهان فٌها وتحقٌقه أهمٌة  برٌدج 

لٌعكس مدى ارتباط قضاٌا حالتً البٌبة والصحة باألمن ارتباطا وثٌقا، فانعدام األمن البٌبً والصحً سٌعزز هنا كبٌرة، وتم توظٌؾ هذا المصطلح 
جودٌة على رهان األمن السٌما األمن العالمً كتدفق الالجبٌن مثال بسبب تفاقم مشاكل ظاهرتً التؽٌرات مناخٌة واالٌدز، رهان التهدٌدات الو

 بقوذلك ما ٌتعلق بشكل مخالؾ للقوانٌن أسفر عن سباق مخاطر تهدد استقرار األمن العالمً بصفة عامة والحوكمة العالمٌة بصفة خاصة قبل الس
 فً اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدارك ذلك.
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لتي "سمسمة مف اإلجراءات االصحية لفواعؿ األمننة الوظيفية األمنية السياسات العامة  خصت   
فيذا االحتواء عبارة عف 1.الحتواء أىـ التيديدات الصحية نظاـ الرعاية الصحية"في خدماتيا تؤثر 

تكوف عبلقاتيـ لمشاكؿ العامة في محيط ما، وىذا عبر فاعميف سياسييف االدراؾ مجموعة أنشطة موجية 
لسياسة  -الفواعؿ الوظيفية لؤلمننة-تنفيذ وتتمثؿ أدوات2مييكمة مع تطور كؿ ىذه العناصر في الزمف.

 يمي:فيما قبؿ تفاقميا أكثر فأكثر كظاىرة صحية  ظاىرة االيدز العالميةاحتواء مشاكؿ 

، وفي معظـ األحياف يجب أف تكوف جديدة القانوف الدولي تشريعات احتراـ األدوات التشريعية والفنية: *
األدوات التشريعية مف عناصر القوة الضماف االجتماعي، التأميف الصحي ألف بمثؿ التشريعات الخاصة 

 .ظاىرة االيدز تردع المجتمع وتعمؿ عمى مكافحةفي إدارة المنظومة الصحية التي 

مف طرؼ ىذه الفواعؿ والعمؿ منظومة الصحة، كما يوفر اإلطار التشريعي/القانوني تشريعا محددا إلدارة 
.باإلضافة إلى ذلؾ، ال يمكف إىماؿ النواحي عمى تعديؿ ىذا اإلطار ولوائحو كمما اقتضى األمر ذلؾ

 الفنية في ذلؾ مف خبلؿ تحديد الموائح بمواصفات واشتراطات آمنة تخص كافة أنشطة الصحة العامة
 3.مى ظاىرة االيدزوالتي تفضي في نياية األمر إلى القضاء ع

يتعمؽ بتنظيـ الصحة عمى المستوييف  الحكومات فيماتوفر قرارات األدوات التنظيمية والمؤسسية:  *
العدوى التي تنتقؿ بسبب ىذه  المركزي وباإلدارات الصحية الجيوية، إدارات مختصة في مكافحة

مع ىذه الحكومات لمعمؿ معا مف وتنفيذه مف طرؼ الفواعؿ الوظيفية لؤلمننة يكوف بالتعاوف 4.الظاىرة
 أجؿ دحض االيدز.

في  المنظمات غير الحكومية وحتى الفواعؿ الوظيفية األخرىتعتبر سياسات  األدوات االقتصادية: *
مجاؿ العناية الصحية ناجحة إذا ترتب عمييا زيادة رفاه المجتمع مف خبلؿ تحسف األحواؿ الصحية أو 

ليـ، أو انخفاض تكمفة  ـُ د  قَ الصحية، أو ازدياد قناعة المستيمكيف بما يُ  ازدياد درجة عدالة توزيع الخدمات
                                                             

"الطاولة المستدٌرة حول السٌاسات واالستراتٌجٌات: إعداد خٌارات فً سٌاسات القضاٌا الصحٌة والبٌبٌة ، 1188تقرٌر حول المؤتمر السنوي  1

 .83ص. ،(1188، امعة حمدان بن محمد االلكترونٌةاالمارات العربٌة المتحدة: ج-فً العالم العربً" )دبً

2
 .21عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.صالح محمد  
3

 (.88/13/1184، "إدارة نفاٌات الرعاٌة الصحٌة فً مصر"، )تم تصفح الموقع ٌوم: 1184دلٌل إرشادي  

http://www.mohp.gov.eg/DocLib10/dalel.pdf>> 
4

 ، المرجع السابق.1184دلٌل إرشادي  

http://www.mohp.gov.eg/DocLib10/dalel.pdf
http://www.mohp.gov.eg/DocLib10/dalel.pdf


دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 272 

دارتيا ىذه الفواعؿ القائمةا يجب عمى مك1الخدمات الصحية. تمويؿ أنشطة التداوؿ  ،بتنظيـ الصحة وا 
اآلمف لصحة األفراد وبخاصة وسائؿ المعالجة، توفير الئحة مالية تحدد اشتراكات الفواعؿ األخرى في 

 2.حتى يتسنى ليـ التنسيؽ فيما بينيـ بما يخص مكافحة االيدز وعدواه توفير الرعاية الصحية...الخ

 الخاصة العالمية-نموذج شراكات الصحة العامة -2

القطاعات ميؿ الفواعؿ مف مختمؼ  كما يمثؿمف الميزات الموجودة في عالـ يتجو نحو الحوكمة   
مف األشكاؿ األكثر وضوحا حدة واو والمستويات لمعمؿ بشكؿ جماعي كتجمعات سياسية وشبكات سياسية.

طرحيا  مف الجيود التعاونية في قطاع الصحة ىو تعدد الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص التي تـ
الخاصة عمى مجموعة واسعة مف الجيود التعاونية، -امةفي حيف تـ تسمية الشراكة الع.1990منذ منتصؼ 

ليـ ىدؼ  فاألكثر جمبا لمفواعؿ المختمفة مف القطاع العاـ والخاص ومنظمات المجتمع المدني الذي
ألحياف المئات كما ىو االتفاؽ عمى غايات مشتركة تمتـز بيا منظماتيـ )التي يبمغ عددىا في بعض ا

 3بالعمؿ معا لتحقيؽ ىذه األىداؼ. الحاؿ مع الشراكة العالمية لدحر السؿ(

 لمقاحات عالميمنظمة التحالؼ التطور ىويات شرعية مستقمة، مثؿ الشراكات ىذه بعض ثـ إف 
الصحة  منظمةكفي المنظمات متعددة األطراؼ أو غير الحكومية القائمة،  يايتـ تسكين حيث، والتحصيف

العديد مف الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص، جسدت ، ىذا اؽ عمميافي سيألنو العالمية واليونيسيؼ.
التي قد سبؽ وأف وضعت مف قبؿ الحكومات والمنظمات  بتطوير السياسات والمعايير والمثؿقامت أيف 

األولوية لقضايا الصحة، وتؤثر عمى إعطاء وأنشطة تسعى لوضع جداوؿ األعماؿ الحكومية الدولية 
 4مف قبؿ  الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية. ىاوتشارؾ في صياغة السياسات أو تنفيذ

 

 

                                                             
1

(، 1112)أكتوبر  11، الكوٌت: المعهد العربً للتخطٌط، السنة الثالثة، ع.مجلة جسر التنمٌةعلً عبد القادر علً، "اقتصادٌات الصحة"،  

 .17ص.
2

 ، المرجع السابق.1184دلٌل إرشادي  
3
 Kent Buse, Nicolas Mays & Gill Walt, Making Health Policy, First published (Copyright © London School of 

Hygiene&Tropical Medicine, Open University Press, 2005), p.151. 
4 Kent Buse, Nicolas Mays & Gill Walt., pp.151, 152.  
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 اآلليات التمويمية لمكافحة االيدز -3

مجموعة مف عمى اعتمدت الفواعؿ الوظيفية أثناء أمننة االيدز باإلضافة إلى ىذه السياسات   
، ولية والتصدي لاليدز وغيره مف األمراض المعديةتمويؿ الرعاية الصحية األ  اآلليات التمويمية لتقديـ

.فالصناديؽ الرئيسية تنشد غايات ألف التطور ال يزاؿ جديدا نسبيا في مجاؿ التعاوف الصحي العالمي
محددة بشكؿ ضيؽ، بخبلؼ الواليتيف الواسعتيف لمنظمة الصحة العالمية )بموغ أعمى مستوى مف الصحة 

 والية الصندوؽ العالميع الناس(، والبنؾ الدولي )تخفيؼ حدة الفقر وتحسف نوعية الحياة(.وتتمثؿ لجمي
المناعة البشرية/االيدز، في جذب وصرؼ الموارد لموقاية والعبلج مف فيروس نقص  أولى كآلية تمويمية

فيي انقاذ أرواح  ثانيةكآلية تمويمية  والية التحالؼ العالمي لمقاحات والتحصيفوالسؿ والمبلريا؛ أما 
 1األطفاؿ وحماية الصحة بشكؿ أوسع بزيادة إتاحة التحصينات لؤلطفاؿ في البمداف الفقيرة.

ويدعي النقاد أف ىذه الموارد الصحية العالمية الجديدة تذىب لتيدئة شواغؿ المانحيف وأنو مف األفضؿ 
العالمية.ولكف يبدو مف غير المرجح أف ىذه توزيعيا مف خبلؿ ىيئة متعددة األطراؼ مثؿ منظمة الصحة 

الموارد، التي تمثؿ زيادة صافية في تمويؿ الصحة عمى الصعيد العالمي، ستتاح عمى أي نحو آخر 
 2لخدمة والية منظمة الصحة العالمية األوسع.

منظومة ىيئة  –لمفواعؿ المؤمننة شركاء، ىذه الفواعؿ الوظيفية لألمننة تعتبر كوبالتالي           
الشبكة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  إذ نجدفي إطار غير رسمي لمحوكمة العالمية، -األمـ المتحدة

بشكؿ متواصؿ وبصمة وثيقة مع البرنامج الوطني تعمؿ  المصرية لمجمعيات األىمية لمكافحة االيدز
ستراتيجية الحكومة حوؿ فيروس بوزارة الصحة والسكاف وذلؾ لمتأكد مف دعـ التشبيؾ مع ا-لمكافحة اإليدز

كما أنو تـ تدعيـ وتأييد البرنامج الوطني .نقص المناعة البشري بيدؼ التأكد مف األنشطة التكميمية
وتـ دعـ تكويف الشبكة مف ىيئات األمـ المتحدة مثؿ )برنامج األمـ .لمكافحة اإليدز في بدء عمؿ الشبكة

األمـ المتحدة اإلنمائي( وتولت ىذه الجيات الرعاية البلزمة  المتحدة لمكافحة اإليدز، اليونيسيؼ وبرنامج
وقد شاركت جيات دولية أخرى وىيئات قومية .وعمؿ التيسيرات لدفع وتشجيع الشبكة في مراحمو األولى

                                                             
1

مطابع األهرام  مركز األهرام للترجمة والنشر، مصر:، التموٌل والتنمٌةدٌفً سرٌدهار و شٌلسً كلٌنتون، "اإلشراؾ على الصحة العالمٌة"،  

 .17(، ص.1183)دٌسمبر  48ع. قٌلوب، -التجارٌة
2

 المكان نفسه. 
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ت السكانية )سيدبا( وكاريتاس بدور أساسي وجوىري في خمؽ الشبكة منيا مركز التنمية و النشاطا
ضافة إلى ذلؾ، فمؤسسة غيتس وفرت الدافع األولي لمتحالؼ العالمي لمقاحات باإل1.ةاإلسكندري –مصر

  2مميوف دوالر أمريكي. 641والتحصيف بتعيدىا بمبمغ 

والطرح السابؽ، أف تعدد األدوار وتباينيا لمفواعؿ  ما يمكف أف نستشفو مف ىذه األمثمة إف   
الوظيفية في مجاؿ الصحة، مرتبطة ببعضيا ارتباطا وظيفيا وذات أىداؼ مشتركة بالرغـ مف التبايف 
والتخصص الموجود بيف أدوارىا إال أف ذلؾ شرط ضروري إلحداث التوافؽ في نظاـ الحوكمة العالمية، 

خيرة يعتمد إلى حد كبير عمى األداء المناسب والمنظـ ألدوار الفواعؿ ألف ديمومة واستمرارية ىذه األ
الوظيفية وما تمعبو في تحديد االجراءات االستثنائية والسياسات األمنية الُمَكاِفَحة لظاىرة االيدز 

 وتيديداتيا.وىذا التداخؿ يتضح كما ىو مبيف في الشكؿ التالي:

 الصحة العالمية الوظيفية في مجاؿ األمننة فواعؿل: األدوار المتداخمة (10)الشكؿ 

                                                             
1

 الشبكة المصرٌة للجمعٌات األهلٌة لمكافحة االٌدز، المرجع السابق.  
2

 .17دٌفً سرٌدهار و شٌلسً كلٌنتون، المرجع السابق، ص. 
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 المصدر:

Nora Y.Ng and Jennifer Prah Ruger, "Global Health Governance at a Crossroads", Global 

Health Governance, Volume IV, No.2 (spring 2011), p.99. 

عالمية في ظؿ  أمنية ف ما يميز أمننة االيدز كقضية صحيةخبلصة القوؿ، ىي أ               
القدر الكافي مف الشراكة والتعاوف، التشاور  رَ ف  وَ  عاـ فضاءبمثابة الحوكمة العالمية ىو أف ىذه األخيرة 

بالتأثير عمى الجميور بتوفير لو المعمومات البلزمة سواء الرسمية أو غير الرسمية لمقياـ والحوار لفواعميا 
المجتمع المدني العالمي لحماية ىذا الكياف الحكومية و المنظمات غير والكافية لبلنخراط في 

 المرجعي.وذلؾ كما يوضحو التمثيؿ البياني التالي:

 الوظيفية لمحوكمة العالمية عمى الجميور وانخراطواألمننة فواعؿ  : مستويات تأثير(05) الرسـ البياني
  معيا 
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 الوظيفية مع الجميورالخط األساسي لمشاركة الفواعؿ                      

 

 إعداد الباحثة باإلعتماد عمى المرجع التالي المصدر:

"، )تـ تصفح 2012-2010البنؾ الدولي، "التعاوف والمشاركة بيف البنؾ الدولي والمجتمع المدني، استعراض السنوات المالية
:  (.03/10/2016الموقع يـو

>ARABIC.pdf-http://siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ExcSumm> 

 
 

 

 

 

 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 277 

 المطمب الرابع: نتائج أمننة فواعؿ الحوكمة العالمية لظاىرة االيدز عمى الجميور العالمي وعمييا
 عمى الجميور العالمي اليدزنتائج أمننة فواعؿ الحوكمة العالمية لظاىرة ا :وؿالفرع األ 

العالمي بعد أمننة فواعؿ الحوكمة العالمية بشقييا لظاىرة االيدز ونشرىا الذعر لدى الجميور   
المزيد مف السمطة -بطبيعة الحاؿ الفواعؿ-ىؿ منحتيـنتساءؿ: الذي سيطالبيا باستئصاؿ ىذا التيديد، 

  لمقياـ بذلؾ؟ والنفوذ

في عممية صناعة الخطاب، وفي البرىنة  ارئيسي اف نظرية األمننة ترى في الجميور عنصر إ  
-بيدؼ إقناع الجميور العالميواالستدالؿ محاجة خطابية، ألنيا تيدؼ في األخير إلى طرح أدلة وحجج 

حيث أف النظرة إلى حقيقة الشيء الذي تـ إضفاء  -والذي يطمؽ عميو بطبيعة الحاؿ مجتمع الخطاب
مشترؾ بيف الفاعؿ المؤمنف لمقضية والجميور، وىو الالطابع األمني عميو أضحت كامنة في التصور 

عميو ما يمكف قبولو مف جانبيـ كحقيقة أو رفضو، وىكذا فإف خطاب األمننة في -مف ثـ-الذي ينبني
 Caballero-Anthony" كاباليرو أنطونيألنو كما أوضح "1األساس يتـ بناؤه بصورة تناسب جميور ما.

الضوء عمى تصورنا لمواقع ويؤثر تأثيرا مباشرا عمى سموؾ اإلنساف أف الخطاب يمقي  Emmers" إيمرزو"
عف كيفية إقناع جميور محدد وىذه مسألة أمنية،  Kraft" كرافتونتائجو، تماما مثمما تحدث البروفيسور "

حيث وضح ذلؾ عف طريؽ اآلثار المترتبة عمى االستجابة النفسية ليـ بيدؼ إعطاء األولوية لتعبئة 
 2لموارد.المزيد مف ا

كممتيـ" في مع عصرنة المجتمعات تتزايد رغبة الناس في "أف تكوف ليـ تزامنا و ىذا كمو،  
"القرارات اليامة التي تؤثر عمى معيشتيـ"، والتي تشمؿ قضايا مف قبيؿ تخصيص الموارد وتنظيـ وتقنيف 
الرعاية، وبعبارة أخرى فإف االستجابة المثمى لتطمعات الناس إلى أف تكوف ليـ كممة أكبر في مسائؿ 

لمضوابط والتوازنات يشمؿ كؿ  السياسات الصحية إذا كانت ىناؾ أدلة عمى وجود نظاـ فعاؿ ومنظـ

                                                             
1

لبنان: دار القلم للطباعة والنشر والتوزٌع، -)بٌروت)الفكر اإلسالمً(: قراءة علمٌة تؤسٌسٌة  ظرٌة الخطابنمحمد ٌوسؾ السماسٌري،  

 .181(، ص.1185
2 Nassef M.adiong, op cit., p.08. 
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أصحاب المصمحة المعنييف، لكف يضمف عدـ تحويؿ برنامج السياسات لصالح جماعات ليا مصالح 
  1خاصة.

، وقد االيدز مرضالصحة كالموقؼ العاـ في إفريقيا مف  دراسات عديدة حوؿأجريت لقد و   
واتجاىات شعبية كشفت ىذه الدراسات عف صعوبة نجاح برامج مكافحة االيدز في ظؿ سيادة مواقؼ 

، ىو اى  ر  ط  ا وخ  ى  ؤ  ط  خ   ت  ب  ث  معينة تتصور أف الحفاظ عمى ممارسات اجتماعية ومفاىيـ ثقافية تقميدية 
)قسـ عمـ االجتماع "أنوغوـإدليف " أمر ضروري لموقوؼ بوجو الييمنة الغربية.فمثبل في دراسة أجرتيا

% مف الطبلب 70، أجاب الستطالع تصور طالب الجامعة ليذا الغرضبجامعة نسوكا في نيجيريا(
فريقية"في مكانيا" والسيطرة الشعوب اإللتثبيت المبحوثيف بأف االيدز ىو مف اختراع الدوؿ الغربية 

ب مع االستعمار الذي لتي قاستيا ىذه الشعو عمييا.وال يمكف عزؿ ىذا االتجاه بالطبع عف الخبرة المريرة ا
% مف الطبلب بأف حاالت الوفاة مف المرض 69إلى السود.وأجاب حوالي كؿ مصيبة  حرص عمى َنْسبِ 
% منيـ بأف 38.وحينما سوءلت ىذه الشريحة األخيرة عف سبب الوفاة في رأييـ أجاب ىي أمر طبيعي

يمكف أف يقع ألي إنساف أو أف الوفاة تتـ ألسباب الموت قضاء مقدر، ورأى الباقوف أف الموت أمر 
 2طبيعية.

وجدير بالذكر، أف مثؿ ىذه اآلراء عند شريحة مثقفة تكاد تتماثؿ مع إجابات صدرت عف فئات أخرى أقؿ 
في الكونغو، األمر الذي يبيف بمنتيى الوضوح أف البحوث الطبية لف تكفي  ثقافة مثؿ النساء القرويات

بد ليا أف تتضافر مع الدراسات اإلنسانية والعموـ االجتماعية، ألف ىذا  ىذا الوباء، والوحدىا لمواجية 
 3الجيد المتكامؿ ىو شرط أساسي إلحراز نجاح أولى في ىذا الصدد.

شرنا لو سابقا والذي قامت بو ىيئة اإلذاعة البريطانية بلع الذي أفي حيف كانت نتائج االستط  
 4أف: اورأييـ بحكوماتيـ بمكافحتيااليدز  حوؿ اىتماـ  الشعوب بظاىرة

                                                             
1

 . 28، ص.2113التقرٌر الخاص بالصحة فً العالم منظمة الصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"،  
2

(، )تم تصفح 16/8/1188) 2388مصطفى مجدي الجمال، "معركة البحوث االجتماعٌة فً القضاء على االٌدز"، فً، الحوار المتمدن، ع. 

 >http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277254>(.                      13/13/1186الموقع ٌوم: 
3

 المكان نفسه. 
4

 هٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة، المرجع السابق. 
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ثقة المواطنيف في التعامؿ مع الدولة الوحيدة التي حصمت فييا الحكومة عمى قدر مف بنجالديش  -
 آراؤىـ بنعـ عمى سؤاؿ بيذا الخصوص. ةِ عَ مَ طْ تَ سْ مف المُ % 78، فقد أجاب االيدز

يـ تعمؿ ما يكفي في مواجية المرض، كما المشاركيف يعتقدوف أف حكومت المبنانييففقط مف  %27لكف  -
 أبدى المشاركوف إنشغاال أكبر بأولويات أخرى، وفي مقدمتيا األمف المالي.

% فقط مف عينة البحث 28، األكثر تضررا مف المرض، حيث أفاد جنوب افريقياوكذلؾ األمر في  -
 باقتناعيـ أف الحكومة تبذؿ جيدا كافيا.

وأشار البحث الميداني الذي أجرتو بي بي سي إلى أف مرض االيدز قد أصبح الياجس الرئيسي الذي  -
، أكثر مف الماؿ والجريمة واالرىاب أو تنزانيا ونيجيريا والينديشغؿ باؿ الناس في ثبلث دوؿ فقط، ىي 

 المشاكؿ الصحية األخرى.

بريطانيا قامتيـ، فقد كاف انشغاؿ الناس في العامة بالمرض عمى مكاف اوقد اعتمد مستوى انشغاؿ  -
 أكبر. والواليات المتحدة األمريكية

أما أقؿ ثبلثة شعوب اىتماما بمرض االيدز، فقد كانت مف الشعوب التي حذرت منظمة األمـ المتحدة  -
 لبليدز مف ارتفاع مخاطر تفشي العدوى فييا، وىي أوكرانيا وروسيا والصيف.

جماىير متعددة عمى مستويات ىناؾ "، أف ف لنا في قضية االيدزييتب أعاله االستبيافمف خبلؿ  
وبثقة الحكومات مف جية، في حد ذاتيا  فغموض الجميور وصعوبة تحديد قبولو لقضية االيدز، متعددة

وتحركاتيا األمنية لمقضاء عميو مف جية أخرى، ىي جزء مف السبب في أف ىذا البحث ال يتعمؽ بالمكوف 
إال فاألمننة حسب مدرسة كوبنياجف ال تنجح 1مف األمننة، بؿ يتعمؽ بالتحرؾ األمني"، 'الجميور' األوؿ

عرض القضية باعتبارىا بقبوؿ الجميور حتى يتـ مف الحكومات بنجاح تخاذ خطوة التحرؾ األمني إذا تـ إ
 2تيديدا وجوديا.

                                                             
1 Kylie Bergfalk, "A Question of Security? Inuit Tapiritüt Kanatami and Securitization in the Canadian Arctic" 
(working papers on Arctic Security NO.3, September 2012), (Retrived on: 09/03/2016). 

<http://www.arcticforum.org/wp-content/uploads/2015/01/A-Question-of-Security-Inuit-Tapiriit-Kanatami-
and-Securitization-in-the-Canadian-Arctic.pdf> 

2 Ibidem. 
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أشخاص حامموف لفيروس "اتش أي في" المسبب لمرض  8/81/1117في نظـ باإلضافة إلى ذلؾ، فقد 
في  تركيا مظاىرةاإليدز" بالتعاوف مع الناشطيف في مجاؿ مكافحة اإليدز في "نقص المناعة المكتسب 

 1.اسطنبوؿ وذلؾ بمناسبة اليوـ العالمي لئليدز

أمنية لمحوكمة  كفواعؿ -الدوالتية وغير الدوالتية-عمى الفواعؿااليدز  : نتائج أمننة ظاىرةثانيالفرع ال
 العالمية

لقد انعكست نتائج أمننة ظاىرة االيدز عمى الفواعؿ الدوالتية وغير الدوالتية كفواعؿ أمنية لمحوكمة 
 :العالمية في عدة نقاط منيا

 جانب التدويؿ واكتساب الشرعية -أوال

"التدىور  ثانييما"االخفاؽ في تدويؿ برامج الصحة العامة"، و أوليمايتمثؿ جانب التدويؿ في   
بالخطر في األوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية خاصة في العالـ النامي، األمر الذي يؤدي  ئُ بِّ نَ المُ 

.والقيود المفروضة عمى العمؿ السياسي االيدز لمرضفرص خصبة لظيور مايكروبات مسببة إلى توفير 
ة األسواؽ؛ واالخفاقات التاريخية في عممية التدويؿ السابقة، والصعوبة الدائمة في جعؿ الدوؿ بسبب عولم

 2توافؽ عمى التعاوف الفاعؿ.

ال يمكنيا اكتساب  الفواعؿ غير الدوالتية السيما المنظمات غير الحكومية الدوليةعبلوة عمى ذلؾ، ف
فقد أوجدت لنفسيا مصدرا عالميا لشرعية أعماليا يتمثؿ في النيوض بالقيـ  لذلؾ، الشرعية مف إرادة الناس

مصدرا معياريا لمشرعية، غير أف ذلؾ لـ ليا اإلنسانية، كالدفاع عف الحقوؽ الصحية مثبل وىذا ما أنشأ 
ـ غير الحكومية الدولية لذلؾ لجأت إلى الطابع المؤسساتي والتنظييشكؿ أرضية كافية لشرعية المنظمات 

في نظر الرأي العاـ مف جية أخرى، إال أنيا 3الظيار كيؼ تكافح ىذه المنظمات مف أجؿ ىذه القواعد.

                                                             
1

 PUKmedia .المرجع السابق ، 
2

 .387صالح سعود الرقاد، المرجع السابق، ص. 
3

 .855فاطمة الزهراء صاهد، المرجع السابق، ص. 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 281 

كقيمة تعتبر والقاعدة الشعبية التي تستيدفيا مف خبلؿ نشاطاتيا، واعتمادىا عمى مبادئ أخبلقية 
 1التضامف.

 تمويؿ مجاؿ الصحة العالمي عمىىيمنة الدوؿ المتقدمة والقطاع الخاص  :تقنيالجانب ال-ثانيا

وغير مؤكد مف حيث  المنظمات تتأثر بعدـ وجود دخؿ ثابت لياباإلضافة إلى ذلؾ، فيذه   
، ويبلحظ أف العديد مف ىذه المنظمات تعتمد في تمويؿ أنشطتيا وبرامجيا عمى مصالح الجية المانحة

حيث يتفاوت حجـ التمويبلت التي  تبرعات خاصة ومصادر ذاتية التمويؿ، كاليبات، المساعدات وغيرىا،
 تحصؿ عمييا مف فترة ألخرى مما يؤثر بشكؿ مباشر عمى عمميا السيما تمؾ العاممة في تقديـ الخدمات

% مف مجموع تبرعات ىذه 09خيرة تأتي نسبة فيذه األ2والمساعدات اإلنسانية كمنظمة أطباء ببل حدود.
عاـ تصدر المنظمة تقاريرا مالية فضبل عف  المنظمة مف مصادر خاصة وليس الحكومات، وفي كؿ

مثبل تقارير مفصمة حوؿ أنشطتيا، بما في ذلؾ الحسابات التي تتـ مراجعتيا والتصديؽ عمييا.وتسعى 
اإلمكاف في عممياتيا وترشيد النفقات األخرى مثؿ جمع التبرعات  رَ دْ منظمة أطباء ببل حدود إلى االنفاؽ قَ 

اإلغاثة % مف مجموع النفقات الدولية عمى مشاريع 28ـ انفاؽ نسبة ، ت8992واإلدارة، وخبلؿ عاـ 
 3استفادت بو المنظمة.

ف " أوالت" و"بيوز، فيرى "عمؿ الشراكات كشكؿ مف أشكاؿ تنظيـ الصحةفيما يخص كذلؾ،   
، ويحمؿ خطر تقويض جيود انتشارىا وتوسعيا سوؼ يزيد مف تشظي التعاوف الدولي في مجاؿ الصحة

األمـ المتحدة وأىدافيا الرامية لتحقيؽ التعاوف واالنصاؼ بيف األمـ والدوؿ.ففي مجاؿ مكافحة االيدز 
والسؿ مثبل ىنالؾ تداخؿ ألنشطة العديد مف الشراكات فيما بينيا، وىذا فضبل عف أنشطة المنظمات 

ر وصعوبة التنسيؽ في البرامج العالمية الصحية يخمؽ التكراالدولية الحكومية ذات االختصاص، وىو ما 
 4إضافة إلى التنافس عمى الموارد المالية الشحيحة أصبل. القطاعية،

                                                             
1

 . 855فاطمة الزهراء صاهد، المرجع السابق، ص. 
2

 .868، ص.المرجع نفسه 
3

 .861المرجع نفسه، ص. 
4

 .75محمد الصدٌق بوحرٌص، المرجع السابق، ص. 
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انتقادات ىامة تتعمؽ بخدمة القطاع الخاص عمى حساب األبعاد مف جية أخرى، توجو   
 ذ  ف  ن  وم  ، لمعالقات العامةالعمؿ كإطار  خالؿ، وذلؾ مف األخالقية والمعيارية التي يفترض أف تخدميا

، كما أف الشركات تفمت مف المحاسبة نتيجة لتوسيع السوؽ، تفضيؿ المقاربة التقنية والبرامج العمودية
دوية عند بيعيا حة العالمية تقوض أعماؿ شركات األمثبل تداخبلت الص1.نقص اجراءات المساءلة

ار أقؿ، وربما حاولت نوفارتز إضعاؼ قانوف واضح في اليند حوؿ الصحة بجعؿ علماركات معروفة بأس
 90، رفعت 8022ال تصؿ لمفقراء.وفي عاـ  Medecins San Frontieresالمساعدات مف مجموعة 

دعوى قضائية عمى حكومة جنوب افريقيا لتطبيقيا قانونا يسيؿ عمى الفقراء المصابيف بااليدز  شركة أدوية
 2األدوية. الحصوؿ عمى

 المشاركة والتفاوضتعقد عممية  -ثالثا

تعتبر النظـ الصحية معقدة لمغاية: إذ يترابط فييا نطاقا الدولة والمجتمع المدني، مع تغير  
الحدود التي بينيما باستمرار.وتؤدي الميف دورا كبيرا في كيفية تصريؼ الشؤوف في مجاؿ الصحة، في 

ة معقدة سالمستقمة أصبحت عناصر فاعمة سياحيف أف الحركات االجتماعية والمؤسسات شبو الحكومية 
التجارية والفئات األخرى ينظموف أنفسيـ بغية تحسيف وذات نفوذ.فالمرضى وممثموا الميف والمصالح 

عمى النفوذ  انس؛ فاألفراد والبرامج يتنافسوفمواقفيـ التفاوضية وحماية مصالحيـ، كما أنو ال يوجد تج
الفعالة في مجاؿ الصحة الوساطة إذف يجب أف تحؿ 3تعقد عممية الترويج لمتغيير.والموارد، مما يزيد 

في الماضي، وأف تتبنى ىذه الوساطة آليات جديدة  ذُ ف  نَ محؿ نماذج اإلدارة المبسطة جدا التي كانت تُ 
إلقامة حوار سياسات بيف أصحاب المصمحة المتعدديف مف أجؿ تحديد التوجيات االستراتيجية لتنفيذ 

  4إصبلحات الرعاية الصحية األولية.

فبدوف حوار السياسات التشاركي والمنظـ تكوف خيارات السياسات عرضة لييمنة جماعات   
الساسة، أو تقمبات الجيات المانحة.وبدوف توافؽ اآلراء عمى الصعيد االجتماعي، المصالح، أو تغير 

                                                             
1

 . 76، 75ص ص.محمد الصدٌق بوحرٌص، المرجع السابق،  
2

 جواد الدٌوان، المرجع السابق. 
3

 .83منظمة الصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"، المرجع السابق،  
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 المكان نفسه. 
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حيـ عف الخيارات التي تزداد أيضا صعوبة المشاركة بفعالية مع أصحاب المصمحة الذيف تختمؼ مصال
 1.في ذلؾ القطاعات األخرى التي تتنافس عمى موارد المجتمع اعتمدتيا إصبلحات الصحة، بما

حتكار تجارة األدوية باسـ المساعدات الصحية والشركات الصيدالنية العالمية وا   تدخؿ الدوؿ -ارابع
 واإلغاثة اإلنسانية 

واإلفراط في تناوؿ األدوية، بينما ال تتوفر تواجو البمداف المتطورة مشاكؿ االستيبلؾ الزائد            
ىذه النفقات رتفعة الثمف ومشكوكًا في جودتيا.األدوية األساسية في البمداف النامية وىي غالبًا ما تكوف م

وعدة صة لمصحة تدفع الستيراد األدوية.% مف ميزانيتيا المتواضعة المخص31و 11التي تتراوح بيف 
متناوؿ أيدي غالبية  وتمؾ المتوفرة في الصيدليات الخاصة ليست فيبمداف ال تممؾ أدوية كافية، 

ف نصيب األدوية مف النفقات الكمية المخصصة حيث أ نرى التفاوت في ما يتعمؽ بالدواء بالتالي،الناس.و 
وتصؿ الفاتورة الصيدالنية العالمية إلى ، % بالنسبة لمقادريف عمى شرائيا41و 21لمصحة تتراوح بيف 

والذي مف سكاف العالـ. 3/2عدد سكانيا  مميار لمبمداف الفقيرة التي يبمغ 84دوالر مقابؿ  مميار 814
% مف األدوية في العالـ وىي التي ال 78بمداف الشماؿ التي تنتج  ىي يسيطر عمى ىذا السوؽ الضخـ

توجات يذه البمداف تتناوؿ أكثر مف نصؼ المن، ف% مف سكاف العالـ11سكانيا الػ  تتجاوز نسبة عدد
  2الصيدالنية.

 1111إلى  8111فالفرنسيوف يستيمكوف ما ثمنو ؛ اإلنتاجى نواالستيبلؾ في العالـ يعكس بُ           
فرنكًا في  11دوالرات أي ما يعادؿ  3فرنكًا في السنة، بينما في الباكستاف ال تتجاوز حصة الفرد ما قيمتو 

ففي تبط تموينيًا بالبمداف المتطورة.بمداف النامية تر الفؼ.ؼ. 4ؼ.ؼ، وفي مالي  4.4اليند  السنة، وفي
% مف المنتوجات ىي مستوردة، وفي أمريكا البلتينية وآسيا تختمؼ الحالة 81أفريقيا السوداء أكثر مف 

% مف االستيبلؾ يأتي مف المشروعات القائمة في تمؾ البمداف، وغالبًا ما يكوف ليا شركات 71ألف 
لتصنيع انطبلقًا مف مواد تستوردىا مف البمداف األصمية لتمؾ الشركات المتعددة متعددة الجنسيات تقوـ با

 3الجنسيات.

                                                             
1

 . 83منظمة الصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"، المرجع السابق،  
2

 .238المرجع السابق، ص. سلٌمان دؼوي، قاسم المقداد، 
3

  مكان نفسه.ال 
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!. اآللية االقتصادية الناجمة عف حاالت   منطؽ الربح التجاري عمى حساب الصحةإذا، ىذا يمكف تسميتو ب
شأنو أف ضماف صحي مف  ؾليس ىناو يجعؿ مف األدوية سمعًا كأية سمعة أخرى ما التنافس واالحتكار 

المتعددة الشركات عمى الرغـ مف التكمفة العالمية فإف ىذه المنظومة تبلئـ ، يجعميا مجانية لممشتريف
 الجنسيات بشكؿ أفضؿ.

تحت غطاء المساعدات مساعدة الدوؿ الفقيرة الغنية تعمؿ عمى -لذلؾ نجد الدوؿ الشماؿ 
 رُ يِ ظْ الحروب، لكف ذلؾ يُ  أثناءالصحية واإلغاثة الصحية في حالة الكوارث الطبيعية واألزمات الصحية 

بأسعار مقبولة،  ليست وأدوية ىذه الدوؿ عمى إنشاء وحدات إنتاجية عمى أراضيآخر يعمؿ  اامبريقيً  اجانبً 
 ال تيتـ إال بالربح. الجنسيات متعددة الشركاتالدوؿ المتقدمة و ف والنتيجة ىي أ

ال يكوف  ،االيدز بصفة خاصة ومخاطربصفة عامة وبالنتيجة، حؿ ىذه التيديدات الصحية  
اإلنساف، ما يجعمنا نمجأ إلى /بإضفاء الطابع األمني عمييا ألنيا في حد ذاتيا أمنية تتعمؽ بأمف الفرد

أي مستوى  والخاص وىيئات المجتمع المدني عمىسياسات تشاركية بيف القطاع العاـ االصرار عمى تبني 
 collective actionبدءا بالمستوى المحمي وصوال إلى المستوى العالمي، وىذا يتـ بدوره بالفعؿ الجماعي 

المعبة المغوية ال جانب جانب المكاسب النسبية و ، مع مراعاة cooperative activeوالفعؿ التعاوني 
   فرية.المكاسب المطمقة والمعبة الص

 

 

 

 

 

 



دراسة تحميمية لبعض قضايا "بيئية وصحية"  -الفصؿ األوؿ: أمننة ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز
 تطورية لمحوكمة العالمية

 

 285 

أكثر تأكيدا المبحث الثالث: العالقة االرتباطية بيف أمننة البيئة وأمننة الصحة: نحو حوكمة عالمية 
 ةن  ن  م  ؤ  والترابط في حؿ القضايا الم   مستداـعمى األمف ال

ىي؛ ألنيا  اإلجابةإف السؤاؿ الذي يمكف أف نطرحو ىنا ىو: لماذا أمننة ظاىرة أو قضية ما؟     
نيا تنطوي ير عف مسألة أمنية توصؼ بأتحدد الدوافع والمحفزات التي تشجع الفواعؿ المؤمننة عمى التعب

الحاجة الممحة/والعاجمة لمقضية، ويؤدي إلى تعبئة الدعـ السياسي ونشر  يؤكدعمى قرارات سياسية مما 
 2وألمننة قضية ما فوائد ممموسة تتمثؿ في ما يمي:1الموارد.

 .تحسيف التنسيؽ البيروقراطي 

 .تعبئة الدعـ الشعبي لمسياسات في مجاالت متعددة مف خبلؿ تسميتيا بقضايا األمف 

 وتخصيص مزيد مف الموارد مثؿ موارد الميزانية، و 

 .إضفاء الشرعية عمى القوات العسكرية وقوات األمف وتمكينيا 

حسب الكبلـ أعبله، وااليدز بالنسبة لمصحة لمبيئة  ضيتي التغيرات المناخية بالنسبةقأمننة و       
القيـ األساسية في العبلقات اإلنسانية وموضوع  أحد"باألمف  افترتبطيعني أنيما وما تـ طرحو سابقا 

الذي يعتبر رائد المنظريف  "توماس ىوبز" يرىرية السياسية الدولية والعالمية، حيث جوىري في النظ
ليس ثمة أي مجاؿ لمصناعة...لمفنوف، واقعية القديمة لموضوع األمف أنو السياسييف في المدرسة ال

لآلداب، لممجتمع في غياب األمف...ولعؿ األسوأ مف ذلؾ ىو الخوؼ المستمر، وخطر الموت العنيؼ، 
 وبنظر "ىوبز" والكثير مف البشر حاليا، أف3."مع بقاء حياة اإلنساف معزولة، فقيرة، بشعة، فظيعة وقصيرة

ىو األكثر أساسية بيف جميع القيـ اإلنسانية، إنو األساس المتيف الذي نعتمده لبناء صروح حياتنا  األمف
ية مف أجؿ تحقيؽ األمف لؤلجياؿ الحالية والبلحقة ر األمر الذي يؤكد العمؿ باستمرا4الفردية والجماعية.

 العالمي.القضايا التي تمت أمننتيا بنوع مف الترابط والتكاتؼ ىذه ومحاولة حؿ 

 
                                                             
1 Nassef M.adiong, op cit., p.09. 
2 Ibidem.  

3
 (.84/11/1185سعود الشرفات، "العالقات المتبادلة بٌن العولمة واإلرهاب: معضلة األمن الحرٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%> 
4

 المكان نفسه. 
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تعميـ تطبيؽ ل المطمب األوؿ ُص ص  خَ وينقسـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب رئيسية، أيف سيُ  
المطمب  يميوة، ثـ نظرية األمننة ومأسستيا عبر الحؿ المشترؾ لمقضايا األمنية البيئية والصحية العالمي

شبكية لحماية الجرائيات واال" والصحةالبيئة "حالتي لقضايا  استمرار مأسسة األمننةالذي يتناوؿ  الثاني
فواعؿ الحوكمة خيارات عمؿ فيو عمى  والذي سيتـ التركيز المطمب الثالث، ثـ يأتي "الحوكمة العالمية"

كنياية ليذا  المطمب الرابع، ومف أجؿ التوصؿ ألمننة كمية بشأف قضايا "حالتي البيئة والصحة"العالمية 
، أكثر تأكيدا عمى األمف المستداـ والترابط في حؿ القضايا الُمَؤَمَنَنةحوكمة عالمية المبحث بالتطرؽ ل

 .االستدالؿ بالتنمية المستدامة ودبموماسية األمف"البيئي والصحي" العالميةوذلؾ ب
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األمنية البيئية  لمقضاياالحؿ المشترؾ يا عبر تطبيؽ نظرية األمننة ومأسست تعميـ  المطمب األوؿ
 والصحية العالمية

الذي تعاني منو  قصورال مف ذلؾجاءت األمننة كسبيؿ لمتخمص  ،ما تـ قولو آنفابناء عمى   
اتخاذ تدابير استعجالية لمتصدي  نظرية األمننةكثر إثارة في النقاط األبيف مف و  ،منظورات األمف األخرى

 عبر التي تتخذىا فواعؿ الحوكمة العالمية النزعة األمنية ف  عح ر  ش  ما ي   ورىانيا لمتيديدات الوجودية
بأف  خبللو ىذه الفواعؿ اقناع الجميوروؿ مف ايتسـ بالشعور بالخوؼ والبل أمف تح خطابب االستدالؿ

الوطنية األمنية عمى السياسات العامة  ـَ ي  بعد القصور الذي خَ ؛ ألنو ىناؾ تيديد يمس ببقاء البيئة والصحة
تـ نقميا مف الفضاء العاـ المقتصر عمى  -البيئية والصحية-الوجوديةاألمنية التيديدات  احتواءحوؿ 

العالمية ضمف األمنية لسياسات العامة السياسات العمومية الوطنية إلى الفضاء العاـ المتميز بتفاعبلت ا
   .المرجعي الحوكمة العالمية كياف

األمني لمسارات مسايرة الخطاب مدى عتمد عمى ي تعميـ تطبيؽ نظرية األمننةف وبالتالي،  
لمحركيات األمنية ثـ فيـ الخمفيات التي تقؼ وراء تكويف التيديدات  وِ فِ ق  مَ وة تَ القضايا البيئية والصحية، فقُ 

حدوث تحوؿ حاد في البيئة ، إذ مدى ارتباط الحالتيف ببعضيما البعضالمنجرة عف ىذه القضايا يبيف 
 ليذه المسائؿ األمنية العالمية الحؿ المشترؾثمة ما يستوجب  لذلؾوالعكس صحيح.سيؤثر في الصحة 

فبما أف ىناؾ مشكبلت تقوـ بتوثيؽ الروابط،  ،دمقرطة صنع القرار عمى المستوى العالميباالعتماد عمى 
 تكريس المصالح التي تحضى باألولوية، فإنو يجب أف يترجـ خطابة تسعى لضَ اوِ فَ تَ وىناؾ أطراؼ مُ 

 لؤلىداؼ الرئيسية لمحوكمة العالمية. ةً مَ مِّ كَ األمننة إلى أفعاؿ بجعؿ المصالح التي تراىا ىذه األطراؼ مُ 

التي يفضميا الكثير مف أطراؼ  مقاربة حؿ المشكؿ المشترؾوىذا الكبلـ يقودنا لمحديث عف   
الحوكمة العالمية لمحد مف التفاوت القائـ والذي عادة ما يكوف حوؿ "ما يريدوف وما يحصموف عميو"، 

ة بيف الناس حوؿ مشكمة رَ و  صَ تَ بمعنى أف ىذه المقاربة تسعى إلى خفض/أو القضاء عمى التناقضات المُ 
ىذه المقاربة أىمية كبيرة في تحديد المشاكؿ وخمؽ توازف بيف حسب بفخمؽ القواعد والمعايير المشتركة 1ما.

                                                             
1
 StanleY L.Deno, "Problem-solving assessment with Curriculum-based Measurement (CBM)", In, Rachel 

Chidsey-Brown(ed), Problem-Solving Based Assessment for Educational Intervention, 2nd, ed (New York: 
Guilford Press, 2015), p.11. 
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الظروؼ التي يشعروف بيا حاليا إزاء ىذه المشاكؿ األمنية والظروؼ البديمة التي يريدوف العيش فييا، 
بخمؽ آلية مناسبة لتنفيذ عممية حؿ المشكؿ المشترؾ بيف بمفيوـ ىذه المقاربة أف يتـ يجب أيضا وىذا 

في اإلطار العالمي ُيَتَفاَوض مف أجميا كالصحة [معينة]إذ ىناؾ مف المسائؿ1ة العالمية.فواعؿ الحوكم
والبيئة ويمكف اخضاعيا بسيولة أكبر لمقاربة حؿ المشكؿ المشترؾ، ألف القائميف عمى حؿ المشكؿ 
يتصدوف لمقضية التي تمت أمننتيا بطريقة تعاونية، وىدفيـ الحصوؿ عمى أقصى موافقة جماعية مف 

العالمي"، ويشمؿ حؿ المشاكؿ الطريقة الجماعية التي يتـ عف جميع الجيات المعنية السيما "الجميور 
 طريقيا تبادؿ األفكار وتوليد الخيارات واختيار أفضؿ النتائج وفقا لمعايير موضوعية بأكبر قدر ممكف. 

كقضية صحية  ظاىرة االيدزكقضية بيئية عالمية، و  ظاىرة التغيرات المناخيةبعدما تـ تحديد و   
ا مف طرؼ فواعؿ الحوكمة العالمية كفواعؿ أمنية رسمية وغير معالمية بإضفاء الطابع األمني عميي

بمأسسة الفعؿ الخطابي لؤلمننة بالتحركات األمنية التي قامت  االستطرادي المستوىضمف رسمية 
 المستوى غير االستطراديإلى  باتخاذ تدابير طارئة الحتواء المخاطر األمنية، فإننا سننتقؿ[الفواعؿ]بيا
بحيث سيتـ مف المشاكؿ الفنية اإلدارية لمحوكمة العالمية  -المشار ليما أعبله-أصبحت الحالتيفأيف 

 عمى أنيما مف المشاكؿ العامة العالمية بحيث بالممارسات األمنيةإعادة انتاج الخطاب األمني حوليما 
 مقاربة حؿا حسب مومجابيتيوالشعور بعدـ الرضا لدى أفراد المجتمع العالمي،  تحركاف الحاجات
إدارتيما بخطوات صياغة القرار البيئي يكوف بايجاد حؿ عالمي شامؿ عف طريؽ  المشكؿ المشترؾ

، وذلؾ كما كجانب أدائي لمحوكمة العالمية إطار السياسات العامة العالميةعمى التوالي ضمف والصحي 
 يمي:

-تصبح المشكمة تشمؿ ىذه المرحمة العمميات التي مرحمة صياغة جدوؿ األعماؿ) وضع األجندة(:/ 1
حيث تبرز عمى المسرح السياسي وتوضع يا بموجبيا معترفا ب -ظاىرة التغيرات المناخية، ظاىرة االيدز

السياسة موضع الدراسة والنقاش مف قبؿ الجماعات السياسية المختصة، وتندرج عمى جدوؿ أعماؿ 
 2العالمية في موقع متقدـ بما يكفي لمشروع في عمميات مفاوضات واتخاذ قرارات بشأنيا.

                                                             
1StanleY L.Deno, op cit., p.18. 

2
 .567، 566أوٌن ؼرٌن، المرجع السابق، ص ص. 
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مف  -بيئية كانت أـ صحية-تنقؿ ىذه المرحمة القضية التفاوض واالتفاؽ عمى االلتزامات:/ مرحمة 2
التفاوض ذات السياسة أو النقطة التي تصبح فييا فقرة ذات أولوية عمى جدوؿ أعماؿ منتديات صناعة 

الصمة، إلى نقطة اتخاذ القرارات العالمية بصدد السياسات والقواعد التي ستعتمد لمعالجة القضية، وفي 
 1ىذه المرحمة بالذات يتـ انتقاء الخيارات المتعمقة بااللتزامات والسياسات واالجراءات.

تنفيذ القرارات والسياسات التي يتـ األنشطة التي ينطوي عمييا تشمؿ مرحمة التنفيذ كؿ  مرحمة التنفيذ:/ 3
، ويمكف أف يشمؿ ذلؾ: تضميف االلتزامات الدولية في نصوص القوانيف تبنييا مف أجؿ التصدي لممشكمة
تفؽ عمييا وتفعيميا، وكؿ االجراءات اليادفة إلى تغيير الممارسات مالمحمية، واستحداث البرامج ال

تعتمد فرص وضع االتفاقيات العالمية، أو عدـ 2مبلئـ. الحكومية واالجتماعية واالقتصادية عمى نحو
.إذ لعؿ الحكومات ال تحاوؿ جاىدة وضعيا، موضع التنفيذ إلى حد بعيد عمى طبيعة االلتزامات ذاتيا

، وىذا أحد األسباب التي تطبيقيا إف ىي نفسيا اعتقدت أنيا قد أكرىت عمى القبوؿ باتفاقية غير منصفة
إلى االتفاقيات عمى أنيا شرعية، ومتوازنة، ومنصفة وتخدـ المصالح االجمالية تجعؿ مف الميـ أف ينظر 

لكؿ مف المشاركيف فييا.إذ قد تضعؼ إرادة التنفيذ إذا خامر بعض األطراؼ الشؾ في أف آخريف ربما 
خريف مراقبة مدى تقيد اآلكانوا ال يتقيدوف باالتفاقية، وأنيـ يحاولوف أف يستغفموىـ، ومف ىنا فإف إمكاف 

 3بالتنفيذ قد يكوف عامبل ميما.

عادة النظر فييا كي تتكيؼ مع الظروؼ  / مرحمة التطوير:4 قد يتـ تعزيز المؤسسات وااللتزامات وا 
فيمنا لممشاكؿ واالستجابات السياسية أو التحديات والفرص السياسية  المتغيرة، مف قبيؿ تحسيف

صراحة بغرض تسييؿ المزيد مف التطوير، والواقع .وتوضح  معاىدات "اإلطار" واالقتصادية الجديدة
عموما أنو منذ سبعينيات القرف العشريف عمى األقؿ اعتبرت مثؿ ىذه القدرة عمى التكيؼ، وعمى نطاؽ 

 4واسع، سمة حاسمة مف سمات االتفاقيات الفعالة.

كاف بادراجيما عمى فيما يخص ظاىرتي التغيرات المناخية وااليدز االستجابة ليذه المراحؿ و  
انتاج "عمـ وال حجةالممكنة؛ بفضؿ جدوؿ األعماؿ السياسي وتحديد أبعاد المناقشات حوؿ االستجابات 
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، ألنو مف العالمية السياسات الصحيةو  العالمية سياسات البيئيةأىمية خاصة في الحيث كاف ليما "المعرفة
 لممنظمات غير حكوميةعممييف دقيقيف قد تنشأ مشاكؿ جمة وخطيرة.كما كانت  مراقبة وتقييـدوف 

ممية ائتبلفات ضمنية مع الييئات العأىميتيا الخاصة في وضع جداوؿ األعماؿ، وذلؾ مف خبلؿ عقد 
جماعات الخبراء العابرة كما أثبتت 1مانات العامة الدولية، والحكومات المتعاطفة معيا.المختصة واأل

فيـ مشترؾ لممشكمة ولبلستجابات ويجمع بيف أفرادىا  والقائمة عمى"أساس المعرفة" نيةالوط لمحدود
 2، أنيا ذات نفوذ خاص.ليا)أي الجماعات المعرفية(االسياسية المفضمة حي

وتعتبر األطر السياسية التي تـ فحصيا كجزء مف مشروع ىارفارد عف االتفاقيات الدولية    
أنيا تقع في نفس األصناؼ الثبلثة والمتمثمة فيما يمي: الصنؼ األوؿ: أىداؼ عمى الرغـ مف -لممناخ

وجداوؿ زمنية، الصنؼ الثاني: سياسات محمية متناسقة، الصنؼ الثالث:السياسات الوطنية المنفردة 
 تبعو عمى المستوى العالمي والوطني واإلقميمي.نما يمكف أف 3والمنسقة،

ىو األكثر ألفة، في قمبو اتفاؽ دولي مركزي -ؼ وجداوؿ زمنيةأىدا-حيث نجد الصنؼ األوؿ      
مف فوؽ إلى تحت شكبل، ىذا ىو اإلطار األساسي الذي بنى عميو بروتوكوؿ كيوتو: أساسا أىداؼ كمية 
لبلنبعاثات عمى المستوى الوطني حددت عمى مر فترات زمنية، محددة.مثاؿ عمى منيج سوؼ يكوف في 

اوؿ زمنية، ولكنو سوؼ يتعامؿ مع بعض النواقص المتوقعة في بروتوكوؿ ىذا المجاؿ مف أىداؼ وجد
وبدال مف 4كيوتو، سيكوف نظاما أنشأ أىدافا لبلنبعاثات مبنية عمى معادالت بدال مف كميات ثابتة محددة.

مفاوضات تمقائية حوؿ أسقؼ االنبعاث، ىذا النيج بالمعادالت سينشئ مبادئ يمكف ترجمتيا إلى قياسات 
االلتزامات باالنبعاثات، ىذه المعادالت يمكف أف تتشكؿ لتتضمف بعض الخواص المغرية لتحديد  كمية

ألىداؼ النمو المفيرسة: عمى سبيؿ المثاؿ وضع أىداؼ كدالة لمناتج المحمي اإلجمالي لمفرد في 
ات الدولة.كمما أصبحت الدوؿ أغنى كانت أىدافيا أكثر شدة، وبالعكس، عندما تعرضت الدوؿ لفتر 
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وىذا المنيج ال يزاؿ يعالج المعيار الرئيسي اقتصادية صعبة، يمكف تخفيض شدة أىدافيا أوتوماتيكيا.
   1لمساواة التوزيع وىويفعؿ ذلؾ بعناية أكثر وبأسموب محنؾ.

ألف الصنؼ الثاني سيترؾ طرحو في السياسات المحمية مف الفصؿ الرابع مف ىذه -أما الصنؼ الثالث
والمتمثؿ في السياسات الوطنية المنفردة والمنسقة.ىذا الصنؼ يتضمف أقؿ المناىج التي قدمناىا -الدراسة

حوافز لممشاركة  مركزية، أساسا سياسات مف القاع إلى القمة تتوقؼ عمى السياسة المحمية إليجاد
 التي تحتاجيا الحوكمة العالمية.2،وااللتزاـ
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" إلى اجرائيات شبكية لحماية البيئة والصحة"حالتي لقضايا  استمرار مأسسة األمننةمف  المطمب الثاني:
 "الحوكمة العالمية"

يعطي ليا الحوكمة العالمية بشقييا الرسمية وغير الرسمية حسب ما تطرقنا لو فواعؿ دور ف إ  
الحؽ الكامؿ في اتخاذ إجراءات مناسبة لتغطية واحتواء المشكمة أو التيديد البيئي والصحي المعمف عنو، 

إلى  عبر تحركات أمنية استثنائية "سياسة الطوارئ" إف اقتضى األمر ذلؾ، وتجاىؿ الممارسات الدستورية
ة مف طرؼ ىذه الفواعؿ نَ نَ مْ لكف ىذا عندما تكوف القضية عادية وتصبح قضية ُمؤَ تبني أساليب تسمطية.

فواعؿ الحوكمة ل يمكف بحيث"التسييس العالي ذروة األمننة"أي قبؿ أف تصبح مشكمة فنية إدارية تصؿ إلى
النشاط التداولي)تبني القوانيف، إقرار التزامات معينة، إقرار السبلـ  أف تمارسبعد مأسسة األمننة العالمية 

  1يمي:" كما جوف رولزوذلؾ وفؽ ثبلثة عوامؿ لمديمقراطية ذكرىا "واألمف...( 

 2أوال: فكرة العقؿ العاـ.

ثانيا: اإلطار العاـ لممؤسسات الديمقراطية الدستورية التي تحدد ظروؼ وشروط مجاالت التداوؿ 
 التشريعية.

دراؾ أىدافو.  ثالثا: المعرفة والرغبة مف طرؼ المواطنيف بشكؿ عاـ لمتابعة العقؿ العاـ وا 

اتيا المختمفة وفي ىذا المضمار بالذات تعتبر السياسات التي ستتبناىا فواعؿ الحوكمة العالمية عبر مستوي
 المرجعي" والخطاب "فعؿ خطاب األمننة"."الكياف  ةيَ نْ بيف البُ  متبادال واالختبلؼ وتشكيبلمتعدد نتاجا ل
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(، )تم تصفح الموقع ٌوم: 1182نوفمبر  85)81661، ع.الشرق األوسطعبد هللا المطٌري، "جون رولز والدٌمقراطٌة التداولٌة"،  

81/88/1184.) 

>http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&issueno=12772&article=750407#.WDiR0mOXeyI> 
2

اول "، فهً حالة خاصة من التداول الدٌمقراطً وفق ظروؾ معٌنة، أهم هذه الظروؾ المؤسسة لهذا التدرولزالعقل العمومً فكرة مثٌرة لدى" 

الكٌان المرجعً المهدد"، باإلضافة إلى حقٌقة أن التفكٌر ضمن هذا الكٌان هو تفكٌر للجمٌع -هو حقٌقة التعدد واالختالؾ لمجتمع"الحوكمة العالمٌة
ن االعتبار مواقؾ ولٌس تفكٌرا للذات.بمعنى أن التداول فً المجال العام محكوم بأن نتابج هذا التداول متعلقة بالجمٌع مما ٌجعل الفرد ٌأخذ بعٌ

 لمزٌد من المعلومات أنظر المكان نفسه.وآراء شركابه فً المجال العام.
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سياسات متعددة  تبني مسارات" بالبيئة والصحة"حالتي لقضايا  استمرار مأسسة األمننة الفرع األوؿ:
 المستويات 

تبني  أيف يمكف ،مأسسة األمننةاستمرار  عفىذا المطمب في إلى الحديث حسب ما تـ قولو فإننا انتقمنا 
 وىذه السياسات -التي نحف بصدد دراستيا-لمستويات لقضايا "البيئة والصحة"مسارات لسياسات متعددة ا

'خطة  ـ لتشكيؿستخدَ في تسيير شؤوف العامة، وتُ  ات"المبادئ العامة التي تتبعيا الحكوم تعتبر بمثابة
  1لوضع رؤيتيا موضع التنفيذ".التي تنتيجيا الجية التنفيذية  العمؿ'

البيئة، تربط البيئة بالصحة والصحة ب  Circulars Causality"استدالالت سببية"النتيجة، أف ىناؾ و            
حسب نظرية األمننة يعني أنو أبرزنا نظريا وواقعيا العبلقة التي  فإضفاء الطابع األمني عمى قضاياىما

اف تجمع بيف أسباب ظاىرة التغيرات المناخية وكيؼ تؤثر عمى الجانب الصحي لمفرد بصفة عامة حيثما ك
العبلقة التي تجمع بيف أسباب ظاىرة االيدز وكيؼ تخرب  ى،ىذا مف جية، ومف جية أخر  دَ جِ وُ و أينما 

يشكؿ تيديد ]"شيء موجودالجانب البيئي السيما ىجرة المصابيف بيذا الوباء، وبما أف الظاىرتيف "
كاستدالالت  ذ  خ  ت  ت   لسياسات  يجب معالجتو بالتحركات والممارسات األمنية ضمف مسارات فإنو  [وجودي

 حاليا. اعمييىي  تفاقـ المخاطر أكثر مما إلدراؾ عمى األقؿ عمى جميع مستويات الحوكمة العالمية 

بشأف إدارة  مسارات السياسات المتخذة عمى جميع المستويات لمحوكمة العالميةوبفحص              
التغيرات المناخية -لمدارسةبصفة عامة والظاىرتيف المشار إلييما سابقا كحاالت قضايا"البيئة والصحة"

 يتـ كما يمي:"، خطاب أمني فعاؿ"عبر  بصفة خاصة -وااليدز

انطبلقا مف السمطات العامة إلى جانب مشاركة المجتمع المدني  السياسات: تكوف المستوى الوطني -أوال
وفواعؿ غير والقطاع الخاص عمى إدارة بينية ليذه القضايا، والتي تفترض التوافؽ بيف فواعؿ حكومية 

 2.وتنفيذىا [البيئة والصحة]قرارات السياسة العامة بشأف  التخاذ -كسمطات عامة وخاصة-حكومية
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كاتارٌنا دي ألبوكارك، "المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنٌة بحق اإلنسان فً الحصول على مٌاه الشرب المأمونة وخدمات الصرؾ  

 (.81/81/1184الصحً"، )تم تصفح الموقع ٌوم: 

>http://www.ohchr.org/AR/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx> 
2 Anwar Shah, op cit., pp.2, 3.   
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 1التالية: المساراتعف طريؽ  وذاؾ لف يتـ إال

 ؛شكؿ جذري لحماية البيئة والصحةفي تطبيؽ القوانيف بالتدريج أو ب * الرغبة

 * توفر الموارد المالية؛

اإلقميمية أو الدولية في القطاعات االقتصادية المحددة في  قبؿ تطبيؽ العقود السماح""فترات  مناقشة *
 ؛حدىكؿ بمد عمى 

  * رفض إجراءات الحاالت الخاصة اآلنية لمواجية األمراض الفتاكة؛

 اعتماد استراتيجيات فعالة لمعالجة ىذه القضايا باالستناد إلى التنمية المستدامة.* 

إطار تجزؤ السمطة بيف الفواعؿ الوطنية بقصد رفع حديث عف"يعنيو ىو ال ويعني ىذا ما      
ليف البيئي والقياـ بعممية الضبط التشاركي في المجا2،"الكفاءة والفعالية مف أجؿ توفير الخدمات العمومية

يدز" أخرى، فالدولة ىنا تتعاط مع الظاىرتيف "التغيرات المناخية واال والصحي، ىذا مف ناحية.ومف ناحية
 ،المواطنيف ؤدي فعبل لدى الجميور أو باألحرىالذي سي الفواعؿ الوطنيةبعد إلقاء الخطاب مف طرؼ 

نما ىناؾ العامة مباشرة؟بتفيـ ىذا األخير بأنو لماذا الدولة ال تستطيع التعاطي معيا عبر سياستيا  وا 
الدولة إف رأت  خاصةمسارات قد يتـ تبنييا بالفعؿ ضمف تمؾ السياسة إلدراؾ المخاطر قبؿ فوات األواف، 

كإطار بر إعبلف "سياسة الطوارئ" مثبل ذلؾ سيكوف متأخرا وغير مجد، والبد مف التعاطي معيا ع
 مبدأكوف ىية المجتمع، وىكذا يا انييار رفااعتيادي غير مألوؼ قبؿ أف تكوف ىكذا ظواىر منيارة ومعي

 .تنسيؽالالتعاوف و ر ذلؾ بكؿ تجاوب وببتقبؿ الجميو  البيئة والصحيةالتيديدات  لضبط التشاركية ضمني

عمى المستوى الوطني  ىذه الظواىربشأف  تداوؿ خطابات سياسية سمطويةباإلضافة إلى ذلؾ،   
ما يصمـ بنية النظاـ السياسي الوطني بفضؿ "البنية المغوية"التي  الييمنة عمى إدراؾ الفردإلى حد  يصؿ

الذي جعؿ لفعؿ  "البنية والخطاببيف"ضمف ما يعرؼ بالتكويف/أو التشكيؿ المتبادؿ  البنائية اتصر عميي
 الجميور وجود ومعنى في الوقت ذاتو، وبالتالي كسبو.
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 .87، المرجع السابق، ص."ٌرة حول السٌاسات واالستراتٌجٌات"الطاولة المستد، 1188تقرٌر حول المؤتمر السنوي  
2 Anwar Shah, op cit., p.3. 
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انطبلقا مف جميع األطراؼ المعنية بإقميـ معيف عبر اتخاذ  السياساتتكوف  المستوى اإلقميمي: -ثانيا
حزمة مف القرارات لتحقيؽ األىداؼ تعود بالصالح العاـ وعمى جميع تمؾ األطراؼ، باإلضافة إلى 

 1ممارسات عممية لتحقيؽ ذلؾ.

 2التالية:المسارات  ولتحقيؽ ىذا يجب إتباع

 االت البيئة والصحة إقميميا.* وجود حاجة ممحة إلجراء المزيد مف البحوث في مج

 التوصية بربط سياسات حماية البيئة والصحة بسياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة.* 

 وجود حاجة ممحة لحماية الشعوب مف المخاطر المتصمة بالبيئة والصحة.* 

مع  بالتعاوف واالشتراؾإستراتيجية وقائية ودفاعية بشأف القضايا الصحية والبيئية اإلقميمية، وذلؾ * وضع 
 .الحكومات الوطنية لمدوؿ الواقعة ضمف إقميـ معيف

ومف بيف ىذه 3حيث مجموع القوى اإلقميمية في النظاـ اإلقميمي يتوقع سموكيا أزمات وتحديات وتيديدات،
 اإلقميمي"مركب األمننة ػمرتبط ب "حوؿ ىذه التيديداتفعاؿالمني األخطاب "الو ،التيديدات البيئية والصحية

ىذا مف ناحية، ومف ناحية 4.وبمواصفات مف أىميا السيطرة األمنية، والمجتمع األمني، ودورىا وتوجياتيا"
مجتمعة إلى استنباط أفعاؿ سياسات وقادت أخرى، يعتبر البناء المؤسسي والدور، والتوجيات، مف أنتجت 

    5أمنية مختمفة، وعمميات أمننة.

 أمننة متعددة األطراؼأنو ضمف ىذا المستوى لمحوكمة العالمية تبرز وبالتالي، ما يمكف قولو    
المخاطر الناتجة عف التيديدات البيئية والصحية السيما ما يتعمؽ بػ"التغيرات المناخية  تسيير تحاوؿ
مجتمع األمننة " وذلؾ إقميميا، إذ تحاوؿ ضبط وتنظيـ وتوجيو كحاالت تـ التعرض ليا-وااليدز

Securitization Society. 

                                                             
1

)لبنان: مركز الدراسات اإلستراتٌجٌة(،  شإون األوسطصالح زٌانً، آمال حجٌج، "السٌاسة األمنٌة فً المتوسط بٌن وحدة المضامٌن وتعددها"،  

 .831(، ص.1181)صٌؾ، 825ع.
2

  .87، المرجع السابق، ص."ٌرة حول السٌاسات واالستراتٌجٌات"الطاولة المستد، 1188تقرٌر حول المؤتمر السنوي  
3

 .84مٌالد مفتاح الحراثً، المرجع السابق، ص. 
4

 .87المرجع نفسه، ص. 
5

 .81المرجع نفسه، ص. 
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كما يظير كذلؾ وجميا، محتوى األجندة األمنية المحددة لمسياسات األمنية اإلقميمية والذي    
قضايا أمنية ]، ويبدو بوضوح تاـ في مستوى األمف األفقي[فاعؿ]يتحدد بدوره بأجندة أمنية تخص كؿ دولة

أكثر فكرة التفسير اإلقميمي  ، وىذا ما يؤكد[تيديدات معينة مثبل]، ومستوى األمف العمودي[معينة مثبل
وتتضح آليات تشكؿ مقومات األمننة اإلقميمية وديناميكيتيا، 1لسياسة إقميمية ما. Multi-Regionalالمتعدد 

بفكرة ، واستئناسا المختمفة، في أقاليـ العالـوأوصافيا، وعبلقاتيا المشتركة والمتبادلة، مف خبلؿ تأثيراتيا 
آليات تعاوف ىناؾ  مركبات األمننة اإلقميمية في عالـ الصراع والتعاوف الذي يدور اليوـ، ينبغي أف تكوف

مبادرات ومشاريع ، مف خبلؿ ما يتـ تقديمو مف [فواعمو] أطرافو تطبؽ في اإلقميـ األمني وبيف وتنسيؽ
 2لتمؾ العمميات. Framework اإلطارعمى مستوى القمة أو الخبراء والذي يعني توفر  واجتماعات

 3يمكف أف نستشؼ مبلحظتيف ىما: الطرح اىذمف 

وأطره وتبنيو يخمؽ استقرار أكثر وتوازف  Regional securitization complexes مركب األمننة اإلقميمية/ 1
المختمفة، ومف ثـ تتحقؽ األمننة اإلقميمية في إطار التعاوف وتوجياتو الثنائية لمقوى  لمبيئات األمنية

 اإلقميمية.

أكثر نفعية منيا في مسارات إف األمننة اإلقميمية ترتبط بمسارات التعاوف الجماعي والمؤسسي / 2
 اإلقميمية.التعاوف الثنائي لتحقيؽ عقبلنية الوالء والوفاؽ واالستقرار لمنظومة األمننة 

لكف مقابؿ ذلؾ، وفي ظؿ غياب أجندة أمنية لطرؼ ما تجاه إقميمو، فإف األجندة األمنية             
ْف األساسي ألجندة -لمسياسة العامة اإلقميمية أيا كانت تصبح في يد الطرؼ الثاني المسيطر ويعد الُمَكوِّ

نية في إطار التكامؿ أو الشراكات عمى سبيؿ السياسة العامة لمحوكمة اإلقميمية بما يحممو مف مشاريع أم
أف مشروع اإلتحاد  -ضمنيا-، يبدو األمننةنظرية  منظور بحيث إذا نظرنا إلى أوروبا مف4المثاؿ.

                                                             
1

 . 832صالح زٌانً، آمال حجٌج، "السٌاسة األمنٌة فً المتوسط بٌن وحدة المضامٌن وتعددها"، المرجع السابق، ص. 
2

 .85مٌالد مفتاح الحراثً، المرجع السابق، ص. 
3

 .18المرجع نفسه، ص. 
4

 . 832صالح زٌانً، آمال حجٌج، "السٌاسة األمنٌة فً المتوسط بٌن وحدة المضامٌن وتعددها"، المرجع السابق، ص. 
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يسعى لخمؽ منطقة آمنة يتـ فييا  األوروبي، الذي شرع في تنفيذ سياسات توسيع وتعميؽ في الوقت نفسو
 1.محيطونشر قيـ الديمقراطية الغربية في 

، فيي تمثؿ أيضا تأكيدا عمى حركية بناء فوؽ وطنيةف سياسات التعميؽ والتوسيع ىذه تمثؿ ومع ذلؾ، فإ
، في غضوف ذلؾ، يبدو أف المخاوؼ [األوروبية]المشاعر الوطنية وبنية مجتمع الرفاه داخؿ الدوؿ القومية

 2.التجزئة وتبلشي القيـ الجماعية [مزيد مف]التي ينتجيا اإلتحاد األوروبي تظير مف خبلؿ

ال  بحيث3بالنتيجة، عممية األمننة أثناء المأسسة تعتبر"بمثابة نسخة متطرفة لعممية التسييس"،     
العامة ضمف النظرة  مف قوة إقميمية أيا كانت -االيدزالتغيرات المناخية و ك -تكوف أمننة القضايا العالمية 

إال أف ذلؾ، .الحوكمة اإلقميميةالمتاف تميزاف  التنسيؽ والتوسيعبالرغـ مف خاصيتي  والواسعة والفعالة
وحوكمة متعددة  Multilateral Governanceلحوكمة متعددة األطراؼ  مجزأ ومتخصصيبقى في إطار 

، "بوزاف"و"ويفرحسب ما عبر عنو" أمننة المشكالت االجتماعيةعبر  Multi-level Governance المستويات
عبر الوطني بيف  =]التفاعؿ فوؽ الوطنيالذي ينتج  السمطوي البنية والخطابتفاعؿ بيف الحتى يستمر 

 .[الدوؿ+ مجتمع األمننة اإلقميمي

 تكوف السياسات فيو انطبلقا مف إدخاؿ أساليب التنظيـ الرسمية وغير الرسمية المستوى العالمي: -ثالثا
يتميز  -"ىابر ماس"عمى حد تعبير  -غير مرتبطة بيياكؿ سيادية لصنع القرار ضمف فضاء عاـ عالمي

يتوقؼ في النياية عمى تحقيؽ حوكمة ديمقراطية تخمؽ مجاؿ  ،بالتفاعبلت بيف مختمؼ الفاعميف فيو
  4.السيما ما يتعمؽ بالبيئة والصحة مناسب لمجميور

 5:التاليةالمسارات  ولتحقيؽ ىذا يجب إتباع

                                                             
1

 (.11/13/1183محمد حمشً، مترجما، "أمننة الهجرة فً أوروبا عقبة فً وجه القٌم األوروبٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=zqRZWO3uBYb1UujRp>> 
2

 المكان نفسه. 
3

 المكان نفسه. 
4 Dian Stone, op cit., p.03. 

5
 . 87، المرجع السابق، ص."واالستراتٌجٌاتٌرة حول السٌاسات "الطاولة المستد، 1188تقرٌر حول المؤتمر السنوي  

https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=zqRZWO3uBYb1UujRp
https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=zqRZWO3uBYb1UujRp
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* يتعيف عمى جميع الفواعؿ إدماج مفيوـ البيئة والصحة وجعمو جزء ال يتجزأ مف عممية صنع القرار عمى 
السياسات، مف أجؿ تجنب أعباء األمراض الناجمة كافة األصعدة في مستويات التخطيط والتطوير ووضع 

 عف العوامؿ التي تشكؿ مخاطر بيئية.

"فعاؿ"بيف السياسات واالستراتيجيات المتعمقة بالنمو تعمد إلى دمجمى جميع الفواعؿ أف * يتعيف ع
 االقتصادي والرعاية الصحية والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

 يجب ترسيخ الحوكمة ضمف إطار التنمية المستدامة.* 

 العالمية.* يجب توفير المعمومات بشكؿ دوري لمعالجة القضايا البيئية والصحية في صنع السياسات 

وتوحيد مساعييا في مواجية التحديات البيئية والصحية  * يتعيف عمى جميع الفواعؿ احتواء ىذه القضايا
 دوف الخروج عف اإلعبلنات العالمية التي وقعتيا الدوؿ وغيرىا مف األطراؼ غير الرسمية األخرى.

لتنفيذ  إلقميمية، الدولية، العالمية(الوطنية، ا-* يجب إصدار تشريعات فعالة عمى كافة المستويات)المحمية
 قرارات تحسيف الرعاية البيئية والصحية.

 * يجب التنسيؽ بيف الحكومات لوضع سياسات الرعاية البيئية والصحية وتطبيقيا.

 * يجب إزالة القيود عمى الميزانية لمعالجة القضايا البيئية والصحية عالميا.

فتحت األبواب لممطالبة بأمننة قضايا مختمفة تحظى ضمف ىذا المستوى؛  و"نظرية األمننة"  
)السياسة، واالقتصاد، والمجتمع، والبيئة والصحة...( باىتماـ وعبلج كامؿ وفوري وتنوعت ىذه القضايا

مف أجميا الجمسات الدولية الطارئة إليجاد مخرج فوري  دُ قَ عْ التي توضع عمى األجندة الدولية الطارئة، وتُ 
ما يعني أف األمننة 1وعاجؿ وتجنب مخرجاتيا العابرة لمقارات، والمستفيدة مف تسييبلت العولمة.

 جاء ليقدـ لمعالـ محاولة تشرح منطؽ األولويات في األجندة الدولية والعالمية عمى حد سواء.2كمفيوـ

                                                             
1

 (.87/81/1185هناء الخمري، " األمننة الؽاببة عن الٌمن"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>https://www.alaraby.co.uk/opinion> 
2

 المكان نفسه. 
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، تنعكس في األمف عممية مستمرة مف المراقبة والسيطرة المجتمعيةأف وفي ىذا المستوى يتبيف   
وىذا لف الخطابات األمنية بحيث يتـ توقع واستباؽ التيديد بمجرد اليجوـ عمى المصادر المحتممة لبلأمف.

الفواعؿ بشأف البيئة والصحة، ثـ  "خطابا أمنيا فعاال" التي تؤدي الفواعؿ المؤمننةيتـ بدوره إال مف طرؼ 
ة دوف أف يحاولوا أمننة المجاليف بقوة في القرارات األمنيؤثر عمى حركية ىذيف التي ت الوظيفية
لتمكيف مجيود ىذه الفواعؿ  فاألمني يظبل التنسيؽو  االستباقية اما يعني بالنتيجة، أف عنصر .قضاياىما

يستمـز خمؽ آليات التشاركية الشاممة الجميور العالمي مف المشاركة في مكافحة التيديدات األمنية، ما 
يمكف أف نمخص ىذه ذلؾ لكف قبؿ لحوكمة تشاورية جوىرية.وىذا ما سيتـ تناولو في الفرع التالي.

 :الرسـ البياني التاليالمسارات في 

 "األمننةعممية  القضايا البيئية والصحية ضمف"مسارات السياسات الخاصة ب :(06)الرسـ البياني 

 
  المصدر:

، "الطاولة المستديرة حوؿ السياسات واالستراتيجيات: إعداد خيارات في سياسات القضايا 2011تقرير حوؿ المؤتمر السنوي 
 .17(، ص.جامعة حمداف بف محمد االلكترونية االمارات العربية المتحدة:-)دبيالصحية والبيئية في العالـ العربي" 
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إعبلف منتدى أبو ظبي لمبيئة والتطوير لسنة ىو أنو يمكف أخذ مثاؿ  ما يمكف قولو ،وبالتالي            
حيث بوضعو لمجموعة مف البرامج واالعتمادات تشكؿ استرشادا  بالنسبة لمسار السياسات الوطنية 2012

مثاؿ الخطة ، وأخذ حتواء التيديدات الناتجة عف ذلؾمة الوطنية بشأف البيئة والصحة وا  المسياسة الع
ألف ىذه الخطة  مسار السياسات اإلقميميةلبالنسبة  2014اإلستراتيجية المتوسطة األمد لؤلمـ المتحدة عاـ 

بأمننة يمكف لمجموعة مف الدوؿ تشترؾ في إقميـ واحد أف تتخذىا وبالتنسيؽ مع السياسات الوطنية 
مسار السياسات العالمي يمكف أف نأخذ ل، أما بالنسبة القضايا البيئية والصحية إقميميا والتصدي ليا

اإلنساف/الفرد في بيئتو  ألنو شامؿ لكؿ أمور الحياة التي تخص 2000اإلعبلف األلفي لؤلمـ المتحدة سنة 
اإلعبلف يعتبر مف مخرجات السياسة العامة وصحتو والجوانب األخرى.ىذا وباإلضافة لذلؾ، فيذا 

الحوكمة العالمية وضبط سموكيات مختمؼ الفواعؿ الرسمية وغير  العالمية لذلؾ، فيو يمثؿ أسموب تنظيـ
رج فوري وعاجؿ مف أجؿ الرسمية وذلؾ لمعالجتو مختمؼ القضايا العالمية التي تطرؽ ليا إليجاد مخ

لمية يجعؿ ىذه األخيرة آمنة ا، فالتقيد بما ورد فيو مف طرؼ فواعؿ الحوكمة العور العالميحماية الجمي
 ديدات والمخاطر أيا كانت.وخالية مف التي

  لمكياف المرجعي"الحوكمة العالمية" البناء الشبكي حمايةلالمتخذة  جرائياتاإلالفرع الثاني: 
غالبا ما تكوف أكثر قدرة عمى والتي شبكة الحوكمة العالمية  عمى ذلؾ، تظير لدينا بناءً      

جميع أطياؼ الموارد الحكومية وغير  "فاعمية" االستجابة والنفاذ لممنظمات الحكومية، فيي قادرة عمى رفع
الحكومية وغير الرسمية التي تتاح مف خبلؿ حوكمة شبكات خاصة بالبيئة والصحة، ألنيا تعد عامبل 

ألنو بمقدور المنظمات غير الحكومية والفواعؿ غير الدوالتية األخرى أف يكمموا 1رئيسيا في نجاح األمننة.
فضاءات البلزمة لمعمؿ المشترؾ عبر حدود القوميات والحد مف حاالت جيد الدولة عف طريؽ توفير ال

وتظير تأثيرات الشبكات فوؽ الوطنية 2عدـ التكافؤ في القوى، وبناء الشبكات مف خبلؿ العبلقات البينية.
 Zurn:3العالمية مف خبلؿ الثبلث نقاط التالية التي طرحيا والصحية لمسياسات البيئية 
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، جامعة أكسفورد: مركز دراسات الالجبٌن، القسرٌةنشرة الهجرة النا بالٌك وجٌؾ بٌو، "الحوكمة الُمشبَّكة فً مناطق اإلكوادور الحدودٌة"،  

 .37(، ص.1182)جوٌلٌة  32ع.
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 .38المرجع نفسه، ص. 
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 .112صالح زٌانً ومراد بن سعٌد، "فعالٌة المؤسسات البٌبٌة الدولٌة"، المرجع السابق، ص. 
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 المجتمع المدني العالمي بإنشاء شبكات ناشئةعبلقتيا مع  -
دورىا في إنشاء بنى الحكومة العالمي بحيث تربط المنظمات غير الحكومية المطالب المحمية مع  -

المفاوضات العالمية، باإلضافة إلى ربط عالـ العمماء بعالـ السياسة، إذ في ىذا المجاؿ يبلحظ 
ات غير الحكومية والمجموعات االبستمولوجية ليا إجماعا كميا في مختمؼ األدبيات بأف المنظم

تأثير كبير في الحوكمة العالمية مف خبلؿ تشكيؿ األجندات، التأثير في مسارات وعمميات 
 التفاوض وتحسيف االتفاقيات الدولية.

 أىمية الشبكات فوؽ الوطنية لشرعية القرارات في المؤسسات الدولية.  -

 األمننة في األصؿ وتبمورىا بوضوح عبر مختمؼ مستويات الحوكمة صيغة -

شطة منتشرة عمى البيئة والصحة في العالـ تصاحبو أن حالتيمتنامي في إجرائي ' ترابط' فيناؾ           
عمى  شبكات تصريؼ الشؤوف الناشئة شاممةلذا فالتحدي يكمف في ضماف أف تكوف الصعيد العالمي، 
األطراؼ الفاعمة والقطاعات، ومستجيبة لبلحتياجات والطمبات المحمية، وخاضعة نحو كاف لجميع 

، متزايد عمى القواعد والمعايير العالميةالطمب الإجراء فثمة 1لممساءلة وموجية نحو العدالة االجتماعية.
ا تدابير فمثبل األخطار الصحية تنتقؿ مف مناطؽ تشدد فييا تدابير السبلمة إلى أماكف ال تكاد توجد بي

مف ىذا النوع، ولكف تجمع الخبرات والعمميات البلزمة مسألة معقدة ومكمفة وتعتمد البمداف بشكؿ متزايد 
 2عمى اآلليات العالمية والتعاوف العالمي.

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .75جع السابق، ص.منظمة الصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"، المر 
2

 المكان نفسه. 
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مف أجؿ التوصؿ ألمننة كمية بشأف قضايا "حالتي فواعؿ الحوكمة العالمية خيارات عمؿ  المطمب الثالث:
 والصحة"البيئة 

وحدة/أو كياف مرجعي متدرج يسمح بالتأكيد عمى البعد العبلئقي لمواقع العالمية بما أف الحوكمة   
بحيث ىذه النظرة تمنح لكؿ فاعؿ موقعا في السمـ يا ا، ما يؤكد عمى النظرة اليرمية لوأدوار الفواعؿ بشقيي

أساس مبادئ أو التوزيع المكونة مف اليرمي وفقا لوجودىا، فيذا الفضاء ذو أبعاد متعددة مبني عمى 
 في المطمب لما سبؽ قولواستكماال و 1في عالـ الحوكمة بشكؿ شامؿ. ؿُ مِ تَ عْ مجموعة مف الخصائص التي تَ 

لحوكمة العالمية وكعنصر أساسي في عممية األمننة بتحويؿ النقاش العاـ بخصوص فواعؿ ااآلنؼ، تقوـ 
جراءات"مؤمننة"مسألة معينة  .عف طريؽ وسائؿ السياسة العامة التقميدية إلى قرارات وا 

 أصرت خيارات مف أجؿ العمؿوحتى نستشؼ العبلقة أكثر بيف أمننة البيئة والصحة فإنو توجد   
بشقييا، فحسبيا أنو ما داـ األمف حسب أصحاب نظرية األمننة ىو"فعؿ الخطاب"،  فواعؿ الحوكمةعمييا 

ات أمنية اتخذتيا ىذه الفواعؿ الحتواء تيديدات ظاىرة التغير وبالتالي ما يعني أف ىناؾ تحركات وممارس
ىذا الفعؿ"فعؿ الخطاب" ألنو  قامت بإدارة المناخي بالنسبة لمبيئة وااليدز بالنسبة لمصحة، فإنيا فيما بعد

ىنا ظير ما يسمى باالىتماـ بالشروط الضرورية لخمؽ فضاء عبر قومي لمتداوؿ الديمقراطي، وبالنتيجة 
األمف يكمف ىنا في التغيير، الذي يظير في الخطاب بطريقة الفعؿ أكثر انفتاحا وتداولية لتقديـ أجندة 

السيما ما يتعمؽ بالحالتيف تحقيؽ أمننة كمية ناجحة مى المساواة ضمف سياسة عامة عالمية، ما يعمؿ ع
المذكورتيف، فبعد تبني مسارات تخص ىاتيف األخيرتيف ضمف أمننتيما عبر جميع مستويات الحوكمة، 
وبالتنسيؽ بيف فواعميا معناىا أف ىناؾ إقناع الفضاء العاـ لمحوكمة العالمية في تداوؿ ىذه القضايا وىناؾ 

نيزمات حديثة ذات ديناميكية تساير معطيات الواقع بشأف ذلؾ، وفي الوقت ذاتو تسعى خمؽ آلليات وميكا
 لتحقيؽ البناء الشبكي.

 

 

                                                             
1 P.Bourdieu, Espace Social et Genese des Classes, A.R.S.S, N˚52, 53, 1984, p.02. 
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 العالمية الفرع األوؿ: ممارسة النشاط التداولي وتقوية الديمقراطية

 جزءاتشكؿ ىذه المداوالت في إطار الديمقراطية التداولية طريقا لتمؾ الفواعؿ، و تشكؿ المداوالت   
ميما مف عممية صنع القرار الديمقراطية أو التشاورية في مختمؼ السياقات والمواقع مع مرور الوقت، 

عمى ثبلثة عناصر:  والتداوؿ يستيدؼ التوصؿ إلى قرارات توافقية، وتركز نظرية التداولية الديمقراطية
 1العممية، والنتائج، والسياؽ.

 2وكعممية تتطمب عددا مف األفعاؿ:

 ة صنع القرار، مع مشاركة جميع األشخاص الذيف سيتأثروف بالقرار أو ممثمييـ.جماعي( 1

( صنع القرار عف طريؽ الحجج المطروحة مف المشاركيف ليـ، الذيف يمتزموف بقيـ "العقبلنية وعدـ 2
 التحيز"، بحيث يقدروف عمى الجداؿ مف أجؿ الصالح العاـ وليس ببساطة لمصالح بعينيا.

 لؤلفراد التحدث واالستماع عمى التتابع قبؿ اتخاذ قرارات جماعية.( المحادثات التي تتيح 3

( ضماف عدـ تمييز مصالح بعض المشاركيف عمى غيرىـ، وأال يممي فرد أو جماعة نتائج أعماؿ 4
كمالياالمداوالت  إجراءاآلخريف، وىو ما يعني عدـ معرفة النتائج قبؿ   .وا 

" أف سكوبرزنتائج الديمقراطية التداولية عمى الطاقة التثقيفية لعممية التداوؿ، وتطرح "تركز ف، كنتيجةأما 
صنع القرار، و"يضع التداولي يتبنى "نموذجا لمديمقراطية مف فرعيف"، بحيث يفصؿ المشاركة عف  اإلطار

 3التداوؿ داخؿ المجاؿ العاـ غير الرسمي وصنع القرار في المجاؿ العاـ الرسمي".

يفضي إلى فتح باب المناقشة،  سياؽباإلضافة إلى ذلؾ، ال يمكف إجراء المداوالت إال في             
وىو كثيرا ما يقوض التراتبيات اليرمية االجتماعية، ويفرض تحديات أماـ كؿ مف عممية صنع القرار 

أثار قدرا كبيرا مف وىو ما قد ونتائجيا.ويركز أنصار الديمقراطية التداولية عمى المساواة السياسية.
قد يسفر التي تنشأ نتيجة لذلؾ، عمى النحو التالي: مراض التداوؿ'" 'أسوزاف ستوكس"حيث تحددالشكوؾ، ب

                                                             
1

 (.15/11/1183شٌرٌن إم.راي، "التداولٌة الدٌمقراطٌة وسٌاسة إعادة التوزٌع: حالة البانشٌات الهندٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>www.nwrcegypt.org> 
2

 المكان نفسه. 
3

 المكان نفسه. 
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والمعمومات المتعمقة  ، حيث المعتقدات المييمنةالتداوؿ عف نتائج تحيد عف منظور نظرية الديمقراطية
ثمي الشعب عرضة لمتبلعب.فنوعية بكيؼ يمكف، ويجب، لمجتمع أف ينظـ نفسو، تجعؿ آراء مم

 1المعمومات التي يحتاجيا الممثموف ويتمقونيا تعد محؿ شؾ في عصر وسائط اإلعبلـ االحتكارية.

تستدعي فف الحكـ وقيمو وكيفية تفعيمو مجتمعيا -الداخمية والخارجية-وحيث إف الحوكمة   
 Hard التقميدية التي تستند إلى القوة القاسية، وليس مجرد عبلقات القوى Soft power بواسطة القوة الرخوة

pwerبطرس غالي"وىذا ينطبؽ تماما مع ما طرحو 2، فإف الديمقراطية العالمية التي تنبثؽ عف الحوكمة"-
السكريتير العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة في تصوره الذي مفاده أف"الدمقرطة عمى المستوى الدولي تستمـز 

اخمة: دمقرطة األمـ المتحدة ذاتيا، والسماح لمفاعميف مف غير الدوؿ العمؿ عمى ثبلث جبيات متد
بمشاركة أكبر عمى الساحة الدولية، ونشر ثقافة الديمقراطية عالميا"، وىي الجبيات التي تجمع بيف الدوؿ 

بيف الدولية -مف ثـ بيف المستويات الرسميةوالفاعميف مف غير الدوؿ والمجتمع المدني العالمي، وتجمع 
  3الفردية وغير الفردية.-وبيف المستويات غير الرسمية -فوؽ الدوليةو 

بمعنى آخر أف ىذا التداوؿ بشأف قضايا حالتي البيئة والصحة مف أجؿ المضي قدما في    
"جوىاف  أمننتيا يستمـز الديمقراطية العالمية ومشاركة جميع فواعؿ الحوكمة العالمية، حسب ما تؤكده

بقوليا أف العالـ بو ستة أنواع مف المواطنيف: منظمات دولية إقميمية )كاالتحاد  Johan Galtung غالتينغ"
األوروبي(، ومنظمات دولية عالمية )كاألمـ المتحدة(، ودوؿ، وشركات عبر قومية، وسمطات محمية، 

لمية، وىنا ومنظمات عالمية مدنية، وشعوب، وأف الستة يجب عمييـ أف يكونوا فاعميف في الديمقراطية العا
الحوكمة العالمية عمى حد تعبيرىا، تعتبر نظاما إلدارة العالـ يجمع بيف ىؤالء الفاعميف الستة في تنظيـ 

 4أشبو بنظاـ توازف السمطات الذي تعرفو النظـ الديمقراطية داخميا.

                                                             
1

 شٌرٌن إم.راي، المرجع السابق. 
2

)مصر: دار البشٌر  1، ط.منظورات غربٌة ونحو منظور حضاري إسالمً فً علم العالقات الدولٌة الدٌمقراطٌة العالمٌة مننادٌة مصطفى،  

 .83(، ص.1182للثقافة، 
3

 .21المرجع نفسه، ص. 
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الرسمية وغير لمية بشقييا االفضؿ في محاولة فواعؿ الحوكمة الع عالميا لذلؾ كاف لفرض ىذه الديمقراطية
الرسمية أثناء المداوالت العالمية بشأف قضايا حالتي البيئة والصحة تكريس أجندة األلفية التنموية وبالتالي، 

 تحقيؽ األمف البيئي واألمف الصحي.

  الصحياألمف تفعيؿ األمف البيئي و جؿ ألة ع  افح ر  التنموية الم  األلفية أجندة الفرع الثاني: تكريس 

سياؽ التنمية  لقد ركزت فواعؿ الحوكمة العالمية ىنا عمى مفاىيـ البيئة والصحة واألمف في            
المستدامة، بدال عف الصراعات ومحاوالت حميا.وذلؾ مف أجؿ تأميف النظاـ االيكولوجي األساسي لؤلفراد 

 والصحة فرصةالبيئة حالتي ولصحة المجتمع ولمبقاء عمى قيد الحياة، وقد شكمت مناقشة قضايا 
 1ت والتعاوف لممصالح المشتركة وتقميؿ التوتر بيف األطراؼ المتصارعة.اار الستضافة الحو 

 2000 سبتمبرء بزوغ األلفية الجديدة بالضبط في انىداؼ التنموية لؤلمـ المتحدة أثوىذا يمكف رؤيتو في األ
وتمت  أىداؼ تنموية في األلفيةبنيويورؾ حيث وفر ىذا القرار أساس التعاوف السياسي لتحقيؽ ثمانية 

دولة وأطراؼ أخرى مشاركة لتفعيؿ األمف البيئي واألمف الصحي، وىذه  189المرافعة مف أجميا مف طرؼ 
 2عمى النحو التالي: األىداؼ تتبيف

 : اجتثاث الفر المدقع والجوع الكافر1اليدؼ 
 تحقيؽ تعميـ أساسي عمى مستوى العالـ :2اليدؼ 
 جنسيف، وتعزيز مكانة المرأةالمساواة بيف ال: تشجيع 3اليدؼ 
 : تقميؿ معدؿ وفيات األطفاؿ4اليدؼ 
 : تحسيف صحة األميات5اليدؼ 
 : محاربة االيدز والمبلريا واألمراض الوبائية األخرى6اليدؼ 
  : ضماف العناية بالبيئة7اليدؼ 

                                                             
1

التوم ابراهٌم وأحمد حمد ابراهٌم الفاٌق، "أبعاد مفهوم األمن البٌبً ومستوٌاته فً الدراسات البٌبٌة"، )تم تصفح الموقع ٌوم: إبراهٌم محمد  

15/18/1186.) 

https://www.researchgate.net/publication/290168284_abad_mfhwm_alamn_albyyy_w_mstwyath_fy_aldras<

>at_albyyyt 
2

، 184(، ص ص.1185سورٌة: دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزٌع، -)دمشق 8، ط.أساسٌات العالقات الدولٌةمحً الدٌن حمٌدي، مترجما،  
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ألنو أحد مركبات األمف أىمية األمف البيئي في األجندة التنموية في سياؽ االرتباط بذلؾ، نجد   
يتوقؼ عمى ما توصمت لو فواعؿ تفعيمو أو باألحرى تنفيذه اإلنساني ويشار إليو باألمف الحيوي، لذلؾ 

الحوكمة العالمية في البرامج التنموية وذلؾ بضماف استغبلؿ الموارد بالكيفية التي تعود عمى بقية عناصر 
اة بالنفع المادي، وبالتالي استدامتيا مما يحرؾ اتجاىات األمف األخرى ألداء وظائفيا بصورة طبيعية الحي

ألف الحاجة إلى األمف البيئي مف كؿ االتجاىات مع مبلحظة الثنائية 1وسميمة داخؿ المجتمعات كميا.
بادلية واالرتباط االيجابي الذي المفروضة أحيانا بيف األمف البيئي وأنواع األمف األخرى، فتظير العبلقة الت

 2.البيئي بالضرورةوازف المجتمعي والسياسي واألمف يحقؽ الت

 األمف الصحيىذا مف جية، ومف جية أخرى، لقد رأينا في األجندة التنموية التركيز عمى   
بيئة تؤمنو ة مف أجمو مف طرؼ فواعؿ الحوكمة العالمية، بيدؼ تمكيف اإلنساف مف العيش في عَ افَ رَ والمُ 

مف األمراض كما توفر لو الحؽ في التداوي وفي االستشفاء والوقاية منيا، كما يعني ذلؾ توفير إجراءات 
وقواعد ومتطمبات السبلمة الصحية لئلنساف ووقايتو مف األمراض واألوبئة والحوادث، إضافة لتوفير بيئة 

بتوفر الرعاية الطبية لممرضى  خالية )بالمعنى النسبي( مف المخاطر، كما يتصؿ األمف الصحي
 ولؤلميات والمواليد إلى آخر ما يتصؿ بيذا المفيوـ الواسع مف مكونات.

 الفرع الثالث: استحضار التخصيص التمويمي لممشاريع البيئية والصحية ودفع تسميع األمف

إف ما تـ التطرؽ إليو يستدعي استحضار الجانب التمويمي لممشاريع البيئية والصحية   
تخصيص لذلؾ ميزانيات ضخمة بيدؼ حماية البيئة وتأميف صحة اإلنساف حيثما وجد ودفع تسميع و 

إلى أف تركيز العديد مف الشركاء  فرقة العمؿ الرفيعة المستوىما أشارت إليو مف خبلؿ  ذلؾو األمف؛ 
الخارجييف عمى بضعة برامج وبمداف شييرة جاء عمى عكس ما دعت إليو روح إعبلف باريس بشأف فعالية 
المعونة، الذي يسعى إلى تمكيف البمداف المتمقية مف صياغة وتنفيذ خططيا الوطنية بحسب أولوياتيا 

 3الوطنية.
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 إبراهٌم محمد التوم ابراهٌم وأحمد حمد ابراهٌم الفاٌق، المرجع السابق. 
2

 المكان نفسه. 
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 .35"، ص.1181فً العالم: تموٌل النظم الصحٌة السبٌل إلى التؽطٌة الشاملة،  منظمة الصحة العالمٌة، "التقرٌر الخاص بالصحة 
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قة العمؿ في تقريرىا ىو التحوؿ بعيدا عف آليات التمويؿ ف ما دعت إليو فر بعبارة أخرى، إ   
الدولية التي تنطمؽ مف تطبيقات المشاريع المعتمدة في المقر العالمي لمشريؾ في التنمية أو في عاصمتو، 
فالمطموب ىو إعادة التركيز عمى مساىمات مالية متفؽ عمييا لمخطط الصحية الوطنية بدال مف 

، وعمى أساس ذلؾ، تحتاج البمداف إلى تكييؼ نظـ التمويؿ لدييا ندة إلى البرامجاستمرار المعونات المست
وىذا بدوره يحيمنا لمقوؿ بأف حتى المشاريع 1بصفة مستمرة مف أجؿ جمع أمواؿ كافية لنظميا الصحية.

كفاعؿ رسمي  وذلؾ بموجب الوظيفة العامة لمدولة التمويؿ العقالنيالبيئية يجب أف يراعى فييا جانب 
( وضع القوانيف والموائح التنظيمية 1والمتمثمة في صورتيف:  ومشاركة الفواعؿ غير الرسمية في ذلؾ،

ومنيا (استخداـ الحكومة لسمطتيا في وضع السياسات االقتصادية 2لمكافحة ميددات البيئة لمحفاظ عمييا، 
حؽ أضرارا بالبيئة أو الموارد الطبيعية فرض الضريبة كأداة تمويمية حديثة عمى كؿ مف يمارس نشاطات يم

 2العامة أو الشائعة.

ف ظيور األمف الخاص كبلعب كبير في مف شأنو َدْفع تسميع األمف، ألكمو وبالتالي، ذلؾ   
تنظيـ السموؾ االجتماعي أدى إلى التساؤؿ حوؿ طبيعة العبلقات بيف األمف الخاص واألمف العاـ، 

بأنواع الجيود التعاونية بيف الحكومة وقطاع األمف الخاص،  البحث تتعمؽ ر تحديدا، فإف مسألةوبشكؿ أكث
السيما وأف الموقع الذي يتبناه الباحثوف ىو أف الشراكات العامة والخاصة تنتج خدمة أكثر فعالية 

ا لمتغيرات بً احِ صَ مُ أصبح التطور االقتصادي السريع ف3لممواطنيف، وأف ىذه العبلقات شرعية وفعالة أيضا.
 استعماؿفي عبلقات الممكية وتحديد األمف والحماية كسمعة، وىناؾ نتيجة ليذا التطور وىي النمو في 

العامميف في مجاؿ األمف الخاص، حيث تختبر الحوكمة العالمية نموا كبيرا في عدد الوكاالت التي توفر 
 4خدمات األمف وكذلؾ في عدد الموظفيف في ىذه الصناعات.

كننا أخذ مثاؿ عمى ذلؾ يخص إصبلحات ضرائب الوقود، أيف يشير في ىذا الصدد "فيتور بحيث يم
إصبلحات ضرائب الوقود "إلى أف  -رئيس إدارة شؤوف المالية العامة بصندوؽ النقد الدولي -غاسبار" 

ؿ مف أسعار يمكف أف تحقؽ منافع كبيرة عمى الصحة والبيئة والمالية العامة، فتقديراتنا تشير إلى أف التحو 
                                                             

1
 . 35"، ص.1181منظمة الصحة العالمٌة، "التقرٌر الخاص بالصحة فً العالم: تموٌل النظم الصحٌة السبٌل إلى التؽطٌة الشاملة،  
2

 . 421صافٌة زٌد المال، المرجع السابق، ص. 
3

جورازد مٌسكو، وماهٌش ناال، وآندري سوتالر، "تعاون الشرطة وضباط األمن الخاص فً الوقاٌة من الجرٌمة فً سلوفٌنٌا"، فً، ممدوح عبد  

 .868(، ص.1184)اإلمارات العربٌة المتحدة: مركز بحوث شرطة الشارقة، إدارة الجودة فً مشارٌع الوقاٌة من الجرٌمة الحمٌد عبد المطلب، 
4

 كان نفسه.الم 
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في  %63عمى مستوى العالـ، يمكف أف يحدث انخفاضا قدره الوقود الحالية إلى أسعار تتميز بالكفاءة 
بالتموث نتيجة احتراؽ الوقود األحفوري، وىو انخفاض يأتي معظمو في خفض الوفيات الوفيات المتعمقة 

في انبعاثات الكربوف المتعمقة  %23المرتبطة باستخداـ الفحـ، كما يمكف أف يحدث خفضا في قدره 
 والرسـ البياني التالي يؤكد ذلؾ:1.لمحميمف إجمالي الناتج ا %206بما يعادؿ  اإليراداتبالطاقة، ويرفع 

 : الضرائب التصحيحية تحقؽ منافع صحية وبيئية(07) الرسـ البياني

                                                             
1

 (.88/81/1184نشرة صندوق النقد الدولً، "السٌاسة البٌبٌة: السٌاسة المالٌة العامة تعالج اآلثار البٌبٌة للطاقة"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>www.imf.org/~/media/.../pol073114aapdf.ashx> 
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 المصدر:

:  نشرة صندوؽ النقد الدولي، "السياسة البيئية: السياسة المالية العامة تعالج اآلثار البيئية لمطاقة"، )تـ تصفح الموقع يـو
88/81/1184.) 

www.imf.org/~/media/.../pol073114aapdf.ashx>> 
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بؿ يتعيف عمى ،  يكفيال يفالعالمي الصحةالبيئة و  يتمويؿ أجزاء مف نظامفالنتيجة، ىي أف      
ة االستجابة العالمية التي تحتوي يَ نْ عمى تعزيز بُ المجتمع الدولي أف يتخذ منظورا أكثر شموال وأف يعمؿ 

وفي نياية المطاؼ، البد أف مختمؼ أصحاب المصمحة.عمى تقسيـ واضح لمعمؿ والتعاوف السمس بيف 
الصحية في الدوؿ جميعيا، مف خبلؿ تعبئة قوى البيئية و يكوف ىدؼ مثؿ ىذا اإلطار دعـ األنظمة 

ستويات في كؿ بمد، حتى يصبح مف الممكف تزويد كؿ منشأة القطاعيف العاـ والخاص عمى مختمؼ الم
 .عمى النحو المناسب فِ ؤَ بالمُ 
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 -ن ن ةالقضايا الم ؤ م   حؿ عالمية أكثر تأكيدا عمى األمف المستداـ والترابط في: نحو حوكمة المطمب الرابع
 العالمية "البيئي والصحيدبموماسية األمف"و  المستدامةالتنمية باالستدالؿ 

م ف  تفاعالت متعددة األطراؼالنطاؽ ذات  حوكمة عالميةنحو الفرع األوؿ:   مستداـالمف تجسيد األوم ك 

إف الحديث عف الحوكمة العالمية يعني االنتقاؿ مف النمط الييراركي لصنع السياسات العامة   
الشركاء)السمطات العمومية،  الخاص بالحكومات التقميدية إلى اعتماد أنماط التنسيؽ األفقي بيف مختمؼ

، أي أنو يتـ لتفعيؿ الفعؿ العمومي المؤسسات، جماعات المصالح، الحركات الممثمة لممواطنيف...الخ(
فالسياسات العمومية العالمية بيذا الشكؿ تجعمنا نفيـ 1.ف الدولة والمنظمات المستقمة عنيابيتقسيـ السمطة 

 عالمية تعمؿ عمى تحقيؽ األمف المستداـالتحوؿ نحو حوكمة ، بحيث يكوف الديمقراطية في حالة الفعؿ
ة في التأثير عمى عمميات صنع السياسات البيئية والصحية كَ ارِ شَ بمسار التعددية أيف تتعدد الفواعؿ المُ 

 الوطنية والعالمية.

عمؿ محميا"، بدت مجموعة واسعة مف العناصر واألركاف أو مع بروز مفيوـ "فكر عالميا، وا  و    
"، الصعيد الكمي"العالمياألمنية عمى لممارسة اإلدارة الرشيدة السمات التي تعد بمثابة قواعد ومبادئ 

اآلخر، كما أف كبل منيا قد يكوف مدخبل أو يتضمف البعض  بحيث يؤدي كؿ منيا لآلخر، أو أف بعضيا
 2يبينيا الجدوؿ التالي:مخرجا لآلخر كما 

 األكثر تأكيدا عمى األمف المستداـ: متطمبات الحوكمة العالمية (06جدوؿ )ال

 

 

 

 

                                                             
1

لبنان: مركز -)بٌروتالمجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة رضوان بروسً، "من الدولة الفٌبرٌة إلى الحوكمة كمنظور دولتً جدٌد: قراءة نقدٌة"،  

 .53(، ص.1182)ربٌع 27دراسات الوحدة العربٌة(، ع.
2

ت اإلدارة الرشٌدة 'القٌادة العامة لشرطة دبً عبد الناصر عباس عبد الهادي، "الوظٌفة األمنٌة للدولة بٌن تحدٌات العولمة ومتطلبا 

 .131(، ص.1181أنموذجا'")أطروحة دكتوراه الفلسفة فً العلوم األمنٌة، قسم العلوم الشرطٌة، جامعة ناٌؾ للعلوم األمنٌة، 
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التزامات بتحقيؽ الصالح العاـ، والشرعية وسيادة القانوف،  - أطر سياسية أو قانونية
 والعدالة، والبلمركزية.

 آليات استخداـ القوة وتحديد أدوار مختمؼ الجيات. -
 توجيو ومراقبة األمف. آليات -
 آليات لتحقيؽ المشاركة والتفاعؿ بيف الجيات الفاعمة. -

الشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، في المدخبلت والعمميات  - منظومة نزاىة
 والمخرجات

وتعتمد التخطيط االستراتيجي  نابعة عف رؤى إستراتيجية، - خطة إستراتيجية
 والتمكيف والتخويؿ والتفويض، واتخاذ القرار الجماعي.

شاعة الثقافة  - قادرة عمى تنفيذ األطر السياسية والقانونية وا 
دارة المدخبلت والعمميات.  المؤسسية، وا 

النزاىة، تتيح الوصوؿ لممعمومات، وتحقؽ  تعزز منظومة -
 الوحدة والسبلمة واالنضباط.

 قافة الوظيفة األمنية المؤسسيةث
 

 مدخالت وقدرات
 ىيكؿ تنظيمي يوضح مكونات الحوكمة األمنية -
المعدات والموارد البلزمة لتوفير تجييزات وتقنيات تشمؿ  -

 أمف فاعؿ.
 قوى بشرية مؤىمة بالتزاـ األطر والمنظومات المحددة. -
 ضوابط إدارية، ومعايير أخبلقية. -

 عمميات
اإلنصاؼ والشمولية،والموثوقية، والمساواة، وتحتـر تحقؽ  -

 حقوؽ اإلنساف.
تتسـ بالكفاءة، والفاعمية، وسرعة االستجابة، والقدرة  -

 التنافسية.
 تتوسع في مشاركة الجميور، وتقديـ خدمات إلكترونية. -

 مخرجات
خدمات أمنية ذات جودة عالية، تمبي توقعات المواطنيف،  -

  لئلنساف والدولة عمى السواء.وتحفظ األمف 
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 : التالي مرجعالإعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر:

القيادة العامة  'عبد الناصر عباس عبد اليادي، "الوظيفة األمنية لمدولة بيف تحديات العولمة ومتطمبات اإلدارة الرشيدة
(، 2012قسـ العمـو الشرطية، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، لشرطة دبي أنموذجا'")أطروحة دكتوراه الفمسفة في العمـو األمنية، 

 .240ص.

تستوجب بداية معالجة  االستدامة األمنيةالجدوؿ أف ضماف ىذا نستشفو مف  فوما يمكف أ 
، وتوسيع الخيارات بما توفره مف نظاـ إدارة المخاطر وفؽ إدارة رشيدةالمشكبلت األمنية باالعتماد عمى 

ة تتسـ بخطة إستراتيجية ذات نمو وكفاءة تحمؿ ي  سِ سِّ ؤَ نية مُ السياسية االجتماعية في ظؿ بُ أمني لمعبلقات 
 في طياتيا استمرارية المساواة البيئية والصحية.

والذي يضـ القيـ المتمحورة األمف المستداـ  يجب توسيع مفيوـ األمف ليشمؿ مفيوـوبالتالي،  
نما تجاوز الجيود المبذول تمجموعة مف التيديداا محوؿ البيئة والصحة ليس باعتبارى لحماية  ةفقط، وا 

تستند ىذه تبني سياسات عالمية مبنية عمى الرشادة البيئة والصحة مف المخاطر التي تطاليما إلى 
وحقوؽ اإلنساف األساسية وتعزيز األمف كمتبلزمة تضبط السياسات العامة  األخيرة إلى مبادئ الديمقراطية

 إلى العالمية. ؿمحميا لموصو 

التنمية المستدامة ودبموماسية األمف البيئي والصحي  حضوردليؿ بن ن ة الم ؤ م  الترابطية في حؿ القضايا قوة  الفرع الثاني:
 العالمية

التفكير في التنمية المستدامة والعمؿ عمى تحقيقيا االنتقاؿ إلى  إف ما يعنيو الكبلـ أعبله ىو  
أمنية وقائية بيئيا وصحيا؛ بحيث تكوف الدبموماسية البيئية الوقائية)الدبموماسية الخضراء(  تبني حموؿب

 .ذات أمف مستداـوالدبموماسية الوقائية الصحية )الدبموماسية الصحية( أداتيف لتحقيؽ حوكمة عالمية 
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فف التي تعتبر  مدبموماسية البيئيةل في المقاـ األوؿ النقطة يجب التعرضىذه لمتعاطي مع و    
وممارسة العبلقات الدولية ألغراض منع تدىور البيئة وحماية المصادر الطبيعية وتتقاسـ الموارد التفاوض 
الدبموماسية  ىاألول ة البيئية شكميف مف الدبموماسية؛وتتضمف الدبموماسي لممياه والطاقة،المشتركة 
وىي اتفاقيات بيف )طرفيف( أو أكثر تؤسس لعبلقات تعتمد عمى تبادؿ   proactive diplomacyاالستباقية

الثانية األفكار والثقافة والتقنيات البيئية بيدؼ تحسيف البيئة لجميع الدوؿ أو األطراؼ المعنية.أما 
أو أكثر تيدؼ لمتوصؿ لحموؿ  وىي اتفاقيات بيف دولتيف )طرفيف(  reactive diplomacyالدبموماسية العالجية
؛ فالدبموماسية رتباطية بيف البيئة والصحةدالالت تبيف العالقة اإل لي، ىناؾ وبالتا1لمشاكؿ بيئية قائمة.

البيئية بيذا الشكؿ تمثؿ"إرادة المجتمع الدولي لحؿ مشاكؿ البيئة ذات األبعاد العالمية بطريقة تكاممية تأخذ 
مف صحة اإلنساف كوكب األرض و بعيف االعتبار إمكانيات وظروؼ كؿ طرؼ أو دولة وذلؾ لحماية
 2مخاطر التموث والمحافظة عمى المصادر الطبيعية لؤلجياؿ القادمة".

بالرغـ مف  -عمى العموـ  )الدبموماسية الصحية(الدبموماسية الوقائية الصحية في حيف تشير  
التي  النشاطات الدبموماسية الدولية)المباشرة أو غير المباشرة( إلى -االتفاؽ القميؿ عمى كيفية تعريفيا

العالمية في ، وتيتـ لماذا وكيؼ تمعب قضايا الصحة تعمؿ في التصدي لقضايا الصحة العالمية اليامة
إذ يمكف أف تشمؿ مجموعة واسعة مف األنشطة والفعاليات مثؿ عقد مفاوضات  غمار السياسة الخارجية؟

بشأف قضايا الصحة بيف الدوؿ، وىذا التفاوض مزيج بيف الجيات الحكومية  األطراؼدة ثنائية أو متعد
 3وغير الحكومية حوؿ القضايا ذات الصمة بالصحة.

ظيرت في اآلونة األخيرة كحقؿ  (GHD)العالمية  دبموماسية الصحةكما تجدر اإلشارة إلى أف 
 4لتعريفيا:متميز لمدراسة، ويمكف تحديد مختمؼ العناصر المكونة 

 
                                                             

1
 .131المرجع السابق، ص.عبد الناصر عباس عبد الهادي،  
2

 المكان نفسه. 
3 Josh Michaud, Jennifer Kates, "Global health diplomacy: advancing foreign  policy and global health interests", 
Glob Health Sci Pract, Vol.1,n˚.1, p.24-28. 
4 Manuel Manrique Gil, "Global health diplomacy: health promotion and smart power", Working paper for IS 
Global seminar: Palau Macaya.Barcelona 13

th
 and 14

th
 September, (Retrieved on: 24/08/2015). 

<https://www.isglobal.org/documents/10179/25254/Global+health+diplomacy/5842efd2-f04a-4dbf-ae32-
77ff32b0eed0> 
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 ( ىي الواجية بيف المساعدة الصحية الدولية والعبلقات السياسية الدولية1

 ( معظـ التعاريؼ تسمط الضوء عمى أف المفاوضات ىي قمب الدبموماسية الصحية العالمية2

 مكونات ميمة في الدبموماسية الصحية ،وجود مستويات متعددة لممفاوضات ومشاركة مختمؼ الفواعؿ( 3

تشجيع فواعؿ الحوكمة العالمية  معا عمى الدبموماسية البيئية والصحيةبالنتيجة، تقوـ كؿ مف   
في المفاوضات الثنائية والجماعية،  ةوالصح ايا حالتي البيئةقض إدماجالرسمية وغير الرسمية عمى 

الحقوؽ البيئية ألف ، التنمية المستدامة افوصحة سميمة تحقق والدفاع عف الحؽ في العيش في بيئة نظيفة
يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف األساسية، وال يمكف تناوؿ قضية البيئة أو الصحة بمعزؿ  أو الصحية جزء ال

 عف عممية التنمية المستدامة.

العديد مف االتفاقيات  وقد شيدت السنوات األخيرة ضمف إطار دبموماسية األمف البيئي والصحي          
العديد مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية بدء مف حظر مواد كيماوية معينة تـ توقيع بحيث ، والمعاىدات

" لممموثات العضوية الثابتة وتطوير تشريعات ممزمة بشأف االنبعاثات المسببة اتفاقية استكيولـمثؿ "
 .بشأف المواد المستنزفة لطبقة األوزوف1"بروتوكوؿ مونتلاير"و"اتفاقية كيوتولبلحتباس الحراري مثؿ "

واتفاقيات أخرى تتعمؽ بالتنوع 2"اتفاقية بازؿوحظر تصدير النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية مثؿ" 
الحيوي وحماية الغابات والمحافظة عمى إمدادات المياه ومنع تموث البحار والمحيطات مف ناقبلت النفط 

 3ف انتشارىا.ومعاىدات تتعمؽ بحظر األسمحة النووية والكيميائية والبيولوجية والحد م

                                                             
1

تهدؾ لحماٌة طبقة األوزون من خالل التخلص التدرٌجً من بشأن المواد التً تستنفذ طبقة األوزون: هً معاهدة دولٌة بروتوكول مونتلاير  

 6، ودخلت حٌز التنفٌذ فً 8886سبتمبر  86إنتاج عدد من المواد التً ٌعتقد أنها مسبولة عن نضوب طبقة األزون، وقد وقع على المعاهدة فً 
بٌكٌن،  8888مونتلاير و 8886فٌٌنا،  8884انكوك، ب 8882كوبنهاجن،  8881بإٌطالٌا،  8888، إال أنها مرت بسبع تنقٌحات فً 8888جانفً 

 .1141ومن المعتقد أنه إذا اُلْتُِزَم بتطبٌق االتفاقٌة، فإن طبقة األوزون ستتعافى بحلول عام 
2

فاٌات الخطرة بشأن التحكم فً نقل النفاٌات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، هً معاهدة دولٌة تم تصمٌمها للحد من تحركات الن اتفاقٌة بازل 
تمت المصادقة بٌن الدول، وعلى وجه التحدٌد لمنع نقل النفاٌات الخطرة من البلدان المتقدة إلى البلدان األقل نموا، ومعالجة حركة النفاٌات المشعة.

طرة على صحة اإلنسان كرد فعل لإلنتاج العالمً السنوي لمبات المالٌٌن من أطنان النفاٌات الخ 8878مارس عام  11على هذه االتفاقٌة فً 

مة بٌبٌا.لمزٌد والبٌبة والحاجة الماسة للتدابٌر الدولٌة الالزمة للتعامل مع نقل هذه النفاٌات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطرٌقة سلٌ
 من المعلومات حول هذه االتفاقٌة أنظر المرجع التالً:

بشأن التحكم فً نقل النفاٌات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود"، )تم تصفح الموقع ٌوم: برنامج األمم المتحدة للبٌبة، "اتفاقٌة بازل  -
81/18/1184             .)>20 Convention/.../Basel/Conve...%www.basel.int/.../Basel<  

3
، 278جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة، ع.المملكة العربٌة السعودٌة: مطابع -، الرٌاضاألمن والحٌاة، "أمن البٌبة"، خالد العنانزة 

 .28(، ص.1183)جانفً 22سنة
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كريس ما قالو وزير الطاقة والتغير المناخي البريطاني" في ىذا اإلطارذلؾ ك يستدؿ بووما   
"النتيجة تمثؿ نجاحا كبيرا لمدبموماسية األوروبية أف قضية التغيرات المناخيةحوؿ  "دورباف"" بمؤتمر ىيوف

الواليات المتحدة األمريكية واليند والصيف حيث استطعنا إقناع كبريات الدوؿ المسببة لبلنبعاثات مثؿ 
مساعد وزير الخارجية األمريكية  كما أكد 1بخارطة طريؽ تضمف الوصوؿ إلى اتفاؽ عالمي وشامؿ".

أكيدة في أف "التحديات العالمية التي تواجييا الدوؿ اليوـ تتطمب استثمارات ب" ديف بيتمافبالوكالة "
في الخارج يصب في  دوؿ أكثر أمانا واستقرارابناء إف " ردؼ قائبلوأالدبموماسية المتعددة األطراؼ"، 

وحماية األفضؿ عمى الصعيد العالمي،  الصحيةالرعاية صميـ مصمحتنا القومية، مشيرا إلى أف توفير 
عوب العالـ"، وأضاؼ قائبل أف والقضايا ذات الصمة جميعيا تشكؿ فوائد لؤلمريكييف ولسائر ش البيئة

نما ينبغي عمييا أف تعمؿ "الواليات المتحدة األمريكية ال تستطيع  حؿ مثؿ ىذه القضايا أحاديا أو ثنائيا، وا 
  2لجميع شركائنا العالمييف".مف خبلؿ الجيود المتضافرة 

" الباحث في المركز الصيني لتطوير صناعة المعمومات التابع تشو شيويمف جيتو قاؿ "و   
لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعمومات الصينية: "إف الصيف تتحوؿ مف مجرد المشاركة المحدودة في 

"، مرجعا سبب ىذا التحوؿ لقوة النمو الذي تحققو استباقيالدبموماسية متعددة األطراؼ، إلى داعـ ومساىـ 
وبالنظر إلى التعامؿ مع الدبموماسية متعددة األطراؼ باعتبارىا 3.البيئة األمنيةر المستمر في الببلد والتغي

ميدانا ىاما لمسياسة الخارجية، فقد عرضت الصيف في العديد مف األحداث مقترحات بناءة حوؿ مواضيع 
إلى التنمية المستدامة، واألمف والتغير المناخي، وذلؾ مف أجؿ المحافظة  تتراوح ما بيف العبلقات الدولية

" يوف يانغ باوعمى األمف الدولي، وبناء نظاـ عالمي أكثر عدال ومنطقية حسب ما صرح بو البروفيسور "
" خبلؿ قمة مجموعة العشريف التي شي جيف بينغالتيبلندية.وقد سمط الرئيس " "تاماسات"مف جامعة 

أعماليا مؤخرا في "ىانغتشو"، عمى أىمية إيجاد حوكمة دولية لمطاقة الخضراء منخفضة الكربوف،  اختتمت
 4إلى جانب حوكمة تنموية عالمية شاممة ومترابطة.

                                                             
1

 مجد جرعتلً، المرجع السابق. 
2

 (.1183-81-86مٌرل دٌفٌد كلرهالس، "التحدٌات العالمٌة تستلزم االستثمار فً الدبلوماسٌة المتعددة األطراؾ"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

/arabic/article/2013/09/20130923283319.html#axzz4NMXSmoqg><http//iipdigital.usembassy.gov/st 
3

 "الصٌن تلعب دورا فاعال فً الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ"، المرجع السابق. 
4

 المكان نفسه. 
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، عززت الصيف التعاوف العابر التنمية العالمية المستدامة أجؿ تعزيزوفي الوقت ذاتو، ومف  
يات الموجودة، أو مف خبلؿ خمؽ آليات جديدة؛ فعمى سبيؿ لمحدود مع المناطؽ األخرى مف خبلؿ اآلل

، شيدت الصيف ودوؿ شرقي ووسط أوروبا زخما قويا في 2012في العاـ  1+16 المثاؿ، ومنذ تأسيس آلية الػ
عما كاف عميو  %28، مرتفعا بنسبة 2015مميار دوالر أمريكي في العاـ  5602حجـ التعاوف بينيا ليسجؿ نمو 

دولة ومنظمة دولية منذ اقتراحيا  100، أما مبادرة الحزاـ والطريؽ الصينية فضمت أكثر مف 2010الحاؿ في 
بشكؿ دوري بتنظيـ  حقؿ الصحةباإلضافة إلى ذلؾ، تقود الصيف التعاوف في 2013.1ألوؿ مرة في العاـ 

لفرؽ الطبية وتعميـ األطباء، كما توفر الصيف زيارات وزارية لمدوؿ خاصة اإلفريقية منيا لتسييؿ تبادؿ ا
وقاية مف األوبئة أيضا الدواء والتجييزات الطبية بدوف رسوـ لعدد مف تمؾ الدوؿ، وليا برامج نشطة لم

 2ريا وااليدز.الخطيرة كالمبل

با في استطرادا، وكما رأينا في تحركات الفواعؿ األمنية لمحوكمة العالمية أف الدبموماسية بدت مجاال خص
، ولـ تغب الحركات االجتماعية الخضراء عف األحزاب السياسيةمف جية أخرى أدبيات الدوؿ مف جية، و 

قد اضطمع دور  ،إذا3ىذا الحراؾ والدفع قدما بالسياسات العامة العالمية نحو االىتماـ بالبعد األخضر.
أكثر  اوجعمي ةالعالمي الحوكمةاألمف البيئي والصحي إلى إصبلح حوؿ  الدبموماسية متعددة األطراؼ

حوكمة آمنة نكوف أماـ حالة " حتىديمقراطية واستجابة لمتغيرات الدولية والقضايا العالمية المستجدة، 
 في الوقت ذاتو.4"آمنة إدراكيافواعؿ  ، وذاتوجوديا

الحوكمة دبموماسية األمف "البيئي والصحي" دورا كبيرا جدا في تحديد ورسـ معالـ فم، بالنتيجة  
لمحوكمة العالمية أو  ةترابط األطراؼ المتعدد هُ رُ يِ ظْ العالمية وحتى ترسيخيا السيما وأف ذلؾ يحظى بتميز يُ 

ة ومحاولة الدفاع عف األجياؿ نَ نَ مْ ؤَ باألحرى فواعميا المختمفة الرسمية وغير الرسمية، في حؿ القضايا المُ 
مستقرة، والتفكير في صحة  سميمة ونظيفة وآمنة القادمة ضمف تنمية مستدامة تعمؿ عمى تأميف بيئة

 اإلنساف/أو الفرد وحمايتو مف مخاطر األوبئة واألمراض المزمنة والفتاكة.

                                                             
1

 "الصٌن تلعب دورا فاعال فً الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ"، المرجع السابق.  
2 Drew Thompson, "China's Soft Power in Africa, From the 'Beijing Consensus' to Health Diplomacy", Brief, 
Vol.05, Issue 21(Oct 2005), p.03. 

3
 .31الحسٌن شكرانً، "نحو حوكمة بٌبٌة عالمٌة"، المرجع السابق، ص. 

4 Paul Roe, "Securitization and Minority rights: Condition of Desecuritization", Security dialogue, Volume 35, 
Number 03(September 2004), pp., 61, 62. 
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تجعؿ الحكومات والفواعؿ غير الحكومية تتعاوف كالدبموماسية وىذا يعني أف ىناؾ حوافز كثيرة  
دبموماسي قوي وتخمؽ تسمسؿ ىرمي، كما في إدارة قضايا حالتي البيئة والصحة حتى تكوف ضمف ترابط 

 ىو مبيف في الشكؿ التالي:

(: ظؿ التسمسؿ اليرمي والحوافز المتنوعة لمتعاوف بيف الحكومات والفواعؿ غير 08) الرسـ البياني
 الحكومية

 

 

 

 

 

 

                

 المصدر:

Tanja A. Borzeland and Thomas Riss, "Governance without a state: Can it work?", 

Regulation &Governance, 04 (2014), p.177. 

ميـ لمحوكمة فيو يولد حوافز ميمة لتعاوف مف جية، حسب ىذا الرسـ فالتسمسؿ اليرمي     
ىناؾ ضعؼ في ىذا التعاوف حسب ىذا ومف جية أخرى، 1الحكومة خارجيا مع الفواعؿ مف غير الدوؿ،

أنو حتى في األشواط التي تـ قطعيا عمى ضوء ما ىو موجود عمى أرض الواقع مف الرسـ، حيث 
تخص قضايا حالتي البيئة والصحة، إال أف ىناؾ جوانب قصور ما تزاؿ كبرى محطات تاريخية ونقاشات 

                                                             
1 Tanja A. Borzeland and Thomas Riss, "Governance without a state: Can it work?", Regulation &Governance, 
04 (2014), p.116. 

 قوي الفواعؿ غير الحكومية

 حافز التعاوف

 ضعيؼ
 قوي

 الحكومات

 ظؿ التسمسؿ اليرمي

 ظؿ التسمسؿ اليرمي والحوافز المتنوعة لمتعاوف بيف الحكومات والفواعؿ غير الحكومية
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تنتظر فواعؿ الحوكمة العالمية لتأميف وحماية ىذه األخيرة ككياف مرجعي، وتعزيز مبادئيا عمى أرض 
في إعادة النظر في أولويات ومقتضيات الحوكمة العالمية  زُ رُ بْ ع ال في الخطابات فقط، ولعؿ ذلؾ يَ الواق

مشاكؿ التي تنجر عف الفي حد ذاتيا، مف ناحية أولى، والتركيز عمى المستوى المحمي لمحوكمة لحؿ 
 حالتي البيئة والصحة وقضاياىما مف ناحية ثانية.

نتاج خطاب اجتماعي وثقافي تمارسو الفواعؿ تعتبر العالمية  وخبلصة القوؿ ىي أف، الحوكمة  
ألغراض الرسمية وغير الرسيمة ليذه الحوكمة عبر مستوياتيا المختمفة وعف طريؽ األمننة التي ُاْسُتْعِمَمت 

العالمية وخمؽ شكؿ لمحكـ بوجو آخر يتميز  األمنية إضفاء الشرعية عمى سياستيا العامةسياسية سيما 
وطوعية المجتمعات، األمر الذي يفسر باألخير العبلقة االرتباطية بيف أمننة البيئة وأمننة بعبودية 
 الصحة.



 

 

 

 

 

: التحوؿ عف إضفاء الثانيالفصؿ 
ع األمني إلى نزع الطابع األمني الطاب

 "ةعمى قضايا "حالتي البيئة والصح
ة ي  رح و  ص  ة: نحو تبني بدائؿ ت  س  ي  س  الم  

  لحركية الحوكمة العالمية

 

         



الفصؿ الثاني:  التحوؿ عف إضفاء الطابع األمني إلى نزع الطابع األمني عمى قضايا "حالتي البيئة 
 تبني بدائؿ تصورية لحركية الحوكمة العالميةالم س ي س ة: نحو  والصحة"
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خانة يعتبر الواقعيوف البيئة والصحة مف مسائؿ السياسة الدنيا لمدولة، وىي بذلؾ تندرج ضمف   
وىـ بذلؾ يقروف بالواقع الفعمي وتصرفات الدوؿ وفؽ المصمحة -كما أشرنا سابقا-االعتبارات األخبلقية

اعتبار  نو مف شأنناأ أصحاب نظرية األمننةوفصؿ المجاؿ األخبلقي عف المجاؿ السياسي، في حيف يرى 
وغيره مف المؤسسات إضفاء ة حتى يتسنى بذلؾ لمحكومات والدوؿ سَ ي  سَ ىذه القضايا مف القضايا المُ 

مغايرة تماما ليذيف بدائؿ الطابع األمني عمييا.لكف في حقيقة األمر، ىذا الفصؿ يستعرض تصورات و 
 ،الطرحيف، وىي تبني قضايا حالتي البيئة والصحة ضمف المجاؿ السياسي ونزع الطابع األمني عمييا

لثبلثة  ؿص  فَ مُ  ضٍ رْ عَ طبيعية ليذه القضايا بِ مة الانستكشؼ مف خبلؿ ذلؾ كيؼ يمكف العودة لمسياسة العو 
 مباحث يتضمنيا ىذا الفصؿ.

مننة والعودة إلى السياسة العامة الطبيعية البيئية والصحية في  أالبل المبحث األوؿ ُض رِ عْ حيث يَ   
براز  ظؿ الحوكمة العالمية البيئة لقضايا حالتي فيو سنتطرؽ الذي  المبحث الثاني، ثـ األمننة معضمةوا 

والصحة وبتبني النماذج ذاتيا؛ ظاىرة التغيرات المناخية بالنسبة لمبيئة وظاىرة االيدز بالنسبة لمصحة، 
حتى يتسنى لنا تناوليا في إطار السياسة العامة الطبيعية والعادية حيث التقيد بالقوانيف والضوابط  

الذي سيتـ التعرض فيو  المبحث الثالثوأخيرا .يةألمنمحوكمة امحاوليف بذلؾ ربطيا بالمستوى المحمي ل
 دُ سِّ جَ يُ  فْ مَ  باعتبار ىذه الضوابطلممنظور اإلسبلمي وما يحممو مف ضوابط لقضايا حالتي البيئة والصحة 

 وزمانيا.مبريقيا، األمف والحوكمة محميا وعالميا، إ
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لحوكمة في ظؿ ا ةالبيئة والصح لحالتي مننة والعودة إلى السياسة العامة الطبيعية أالال :المبحث األوؿ
 األمننة بروز معضمةنحو العالمية: 

وجوب الخروج مف بوتقة المفيوـ الضيؽ فطبيعة األمننة في حد ذاتيا األمف ىو إف ما أثر عمى   
أف  يمكفال  إذ ،ذه النظريةى حسب ما طرحو محممي لؤلمف إلى مفيوـ واسع سواء في اليدؼ أو المرجعية

األمف دائما في الدراسات اإلستراتيجية والتيديدات التقميدية فقط وبالتالي، حميا بالوسائؿ العسكرية،  رَ صُ حْ نَ 
نما يجب أف يتعدى ذلؾ إلى قطاعات أشمؿ وأعـ مف ذلؾ، السيما وأف التيديدات قد تغيرت طبيعتيا  وا 

قبيؿ الرىانات األمنية  ة مفالبيئة والصححالتي قضايا بعد الحرب الباردة، بحيث أصبحت في عالـ ما 
لفواعؿ الحوكمة العالمية الحصوؿ عمى  فَ عَ رْ إلييا كمصدر تيديد لممجتمعات، األمر الذي شَ  رُ ظَ نْ وأصبح يُ 

 ".مرجعي /أو كيافوضوعم"كػ ذه الحوكمةى لعب أدوار جديدة ضمف

لنظرية إطارا مفاىيميا في نياية المطاؼ  مدرسة كوبنياجفوبناًء عمى ذلؾ، فقد وضعت       
 1يتبيف في سبعة دوائر متمثمة في النقاط التالية: األمننة

 وصؼ لطبيعة القضية أو طبيعة المشكمة. (1

 ة ودوافع األمننة.نَ نِ مْ ؤَ الفواعؿ المٌ  (2

 طبيعة مفيوـ األمف الذي يتـ تطبيقو )األمف القومي، األمف الشامؿ، األمف اإلنساني(. (3

 عممية األمننة. (4

 وتحديد مؤشرات األمننة.الحصيمة أو نتيجة األمننة  (5

 تقييـ فعالية سياسات األمننة في التعامؿ مع التحدي الخاص، و (6

 آثار السياسات والتوصيات. (7

السيما ما توصمنا لو في النماذج المختارة التي تـ -استحساناذلؾ لـ يمؽ  لكف حسب أصحاب ىذه النظرية
قاموا باقتراح مصطمح مخالؼ لؤلمننة يتمثؿ في ف-تصفحيا في ىذه الدراسة واسقاط نظرية األمننة عمييا

                                                             
1 Nassef M.adiong, op cit., pp.09, 10. 
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 التحرؾ األمني فاشبلً فييا يكوف  أيفإلى السياسة الطبيعية، ة نَ نَ مْ ؤَ مُ تحوؿ قضية ما التي تعني أمننة البل
 1يمكف التمييز بيف أربعة أنواع مف التحرؾ البل أمني: وبيذاا تماما، أو منعدمً 

  .إنكار التصريح بالتيديد الوجودي( 1

 .( تحذير الفواعؿ األمنية مف مخاطبة الجميور لعدـ امتبلكيا الشرعية لتقرير تبني الوسائؿ االستثنائية2

 (.Panic politics( رفض الجميور لما يسمى باالضطرابات السياسية أو سياسة الرعب )3

 .االستثنائية اإلجراءات( مقاومة تطبيؽ 4

 المطمب األوؿلذلؾ تـ تخصيص ىذا المبحث لثبلثة مطالب أساسية، إذ يتناوؿ  ولمتطرؽ           
المطمب ، أما معضمة النظريةالبل أمننة كمخرج مف -في الحوكمة العالمية األمننة حدود/وتحديات نظرية

 /والنزوحلمحوكمة العالمية: اليجرة ةامبريقي أمنية كمعضبلت البيئة والصحة" أمننة "بانوراما لػرصد  الثاني
إعادة بناء السياسة العامة الطبيعية العالمية وفؽ مقتضيات  المطمب الثالث، في حيف يعالج أنموذجا

قحاـ الحو  الحوكمة العالمية "لحالتي البيئة والصحة"  ة.المحمي ةاألمني ةكمو ا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1
 Thorsten Gromes, Thorsten Bonacker, "The Concept of Securitization as a Tool for Analysing the role of 

Human, Rights-Related Civil Society in Ethno-Political Conflicts", University of Marburg, Conflict Studies, March 
2007, pp., 2,3. 
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 معضمةالال أمننة كمخرج مف -في الحوكمة العالمية األمننة نظرية وتحدياتحدود/ المطمب األوؿ:
 النظرية

انطبلقا  لتفسر جممة مف ظواىرهعندما "تظير نظرية في ميداف ما أنو  محمد عابد الجابرييرى   
مف فحص دقيؽ لقوانيف تركيب تمؾ الظواىر وعوامؿ تطورىا، ثـ تنقؿ تمؾ النظرية إلى ميداف مختمؼ 
تماما، قصد تفسيره بواسطتيا، فإف الذي يحصؿ ىو أف مفاىيـ ىذه النظرية التي كانت إجرائية، مفيدة 

اف آخر مختمؼ إلى عوائؽ لمفيـ والمعرفة، في الميداف األوؿ، ميدانيا، تتحوؿ عندما توظؼ في ميد
 1ابستمولوجية تحوؿ دوف الوصوؿ إلى جوىر األمور في الميداف...".

ويعني بالمغة العربية  securitizationوكممة أمننة كما نعمـ ىي ترجمة لمصطمح اقتصادي حديث وىو 
المديونية المتعثرة ، فيو أداة مف أدوات اليندسة المالية لمعالجة توريؽ، وأىدافو اقتصادية بالدرجة األولى

 2وتشجيع االعتراض العقاري بمعنى تحويؿ األصوؿ غير السائمة إلى أصوؿ سائمة قابمة لمتداوؿ.

، االقتصادي بداية في المجاؿ، أف نظرية األمننة ظيرت أعبله الطرحالكبلـ و ىذا مف يتبيف و    
 وربطوىا أصحاب مدرسة كوبنياجفاستعماليا في المجاؿ األمني مف قبؿ اسُتِعيَرت مف ىذا المجاؿ بو 

األمر الذي ، المنتميف لجامعة أكسفورد3أحد فبلسفة المغة الثبلثة "جوف أوستيفػ"بنظرية األفعاؿ الكبلمية ل
الفيوـ خمؽ عوائؽ ابستمولوجية وحتى أنطولوجية أثناء استعماؿ النظرية في الدراسات األمنية، ألف 

 المستوى عمى ؽُ ب  طَ بالكاد تُ في فيـ قضايا المجاؿ األمني، نجدىا  االستبصارات التي تزودنا بيا النظريةو 
 ال يصمح في أخرىقد في قضية في مجاؿ ال يصمح في مجاؿ آخر، وما يصمح االمبريقي ألنو ما يصمح 

ف تـ تطبيقيا تسفر عف نتائج سمبية أكثر منفي المجاؿ الواحدولو كانت حتى   إيجابية. يا، وا 

تنطبؽ إلى حد ما مع ىذا  نظرية األمننةأف  Alexander Burnsويتضح مف الدراسة التي قاـ بيا 
عمى عرؼ تالكبلـ، حيث طرح ثبلثة مشاكؿ نظرية لؤلمننة يمكف التطرؽ ليا بشيء مف التفصيؿ حتى ن

 أثناء التطبيؽ: كمعضمةالنظرية التي تعاني منيا أىـ التحديات 

                                                             
1

 .61مرجع السابق، ص.رضوان بروسً، ال 
2

مصر: مجموعة النٌل العربٌة،  -)القاهرة 8ط.، )منظومة اإلصالح اإلداري بٌن النظرٌة والتطبٌق( إدارة األزمات المالٌة العالمٌةعادل رزق،  

 .66-63(، ص ص.1181
3

 باإلضافة لـ "جون أوستٌن"، ٌتمثل اآلخران فً: "جون سٌرل"، و"ؼراٌس". 
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 Democratic Bias( التحيز الديمقراطي: 1

عمى األنظمة غير  ىناؾ مسألة نظرية محددة في نظرية األمننة وىي متعمقة بتطبيقيا العاـ  
 "ليتؿ"و "بوزاف"، وىي مسألة ترجع لمتاريخ "...َأْوَرَبُة المقاربة" أو كما وصفيا الميبرالية أو غير الديمقراطية

 تحيز ديمقراطي في نظريةوىذه الحجة تؤدي إلى "غطرسة تاريخية وأوروبية مركزية"، ذات مرة: نزعة نحو
فعؿ أمني "يفيـ كوسائؿ ىو بالرغـ مف أف المفيوـ الرئيسي لؤلمننة مف الناحية العممية ، فاألمننة نفسيا
لمحكومة"، ما يجعمنا بالضرورة ة، كوسائؿ لنقؿ قضايا معينة خارج العممية الديمقراطية مَ مِ قْ َأتَ لمسياسات المُ 

اإلجراءات مف أشكاؿ السياسة الخاصة، حيث يتـ إضفاء الشرعية عمى  نستشؼ أف المسائؿ األمنية شكؿٌ 
التي يتـ  دراساتيافي أف  نظرية األمننةبالخاصة  أحد التحديات يشكؿىذا و 1الخاصة باعتبارىا آلية لمبقاء.

لمتحميؿ كي تتحقؽ  الميبرالية تتطمب قدرا كبيرا مف المعرفة الثقافية-الديمقراطيةخارج إطار حالة إجراؤىا 
ممكف بالتأكيد اليوـ  األمر الذي يدفع العبلقات الدولية إلى توسيع مجاالت المعرفة، وىو أمر، بفعالية

 عمى المنطؽ ابسبب الترابط المتزايد بيف الجامعات، ما يدفع العبلقات الدولية أف تصبح أقؿ اعتماد
 2.وضع إطار معياري صعبا لمغايةمف ، ومف ناحية أخرى، فإنو يجعؿ التخميني لمواقعية ونظرية المعب

 Normal vs. Special Politics ( السياسات العادية مقابؿ السياسات الخاصة:2

العادية يتضح بقوة التمييز األساسي لدى مدرسة كوبنياجف بيف ما تمت تسميتو السياسة       
وفؽ مدرسة كوبنياجف ىو التحرؾ الذي يأخذ السياسة إلى ما  "األمف".ووالسياسة الخاصة)األمف/الطوارئ(

ىو أبعد مف ذلؾ حسب قواعد المعبة وأشكاؿ القضية ونوع السياسات الخاصة، ما يجعمنا ننظر لؤلمننة 
 3ة" والتي تشمؿ:عمى أنيا نسخة أكثر تطرفا مف التسييس.وقد تـ تحديد "السياسة الخاص

 ة التي تقبع خارج نطاؽ الدولةيالقضايا غير السياس -

 القضايا السياسية التي ىي عمى جدوؿ "السياسة العادية" -

           قضايا األمف التي ىي حمبة "السياسة الخاصة" -

                                                             
1 Alexander Burns, "Securitization in China and Pakistan's Frontier Regional: Security Discourses", (Academic 
Dissertation, Lund University Graduate School Department of Political Science, Sweden, 2012), p.14. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., p.15.  
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ويشير العنصر األخير مف ىذه العناصر الثبلثة إلى أىمية صنع القرار غير الديمقراطي الذي      
السياسة .والمشكمة المطروحة ىنا أف ىذه الصيغة ترى أف كونو ضرورة لمبقاءما يتـ ضمف نطاؽ 

ليست يمقراطي غير الميبرالي، ىي شيء تـ تجاوزه خارج العممية الديمقراطية، عكس النظاـ الد الخاصة
ال توجد عممية ألنو  "السياسة الخاصةػ"ىناؾ حاجة لنقؿ القضايا األمنية إلى ىذا المفيوـ الخاص ب

السياسات " سياؽ مفيوـوبالتالي، البد مف فيـ لمبدء بيا، ىذا بالرغـ مف أنو ال يحدث دائما. ديمقراطية
ية واالجتماعية، وكذلؾ الكيانات "، ألف المجتمعات كميا لدييا قواعد ىي "ثمرة الطوارئ التاريخالخاصة

ذا تـ  ـ  يمكننا أف نؤكد أف استخداـ األمف لكسر ىذه القواعدالمرجعية والتيديدات في مجاؿ األمف"، وا  ، َث
ذا كانت القيود التي يتعيف كسرىا في مجتمع ديمقراطي ىي عمميات  ممموسنموذج ىناؾ  لؤلمننة.وا 

 حدودإذا، ىناؾ 1تحديد القيود ذات الصمة.ىي ديمقراطية، فإنيا في المجتمع غير ديمقراطي ببساطة 
وىذه السياسات العادية والسياسات الخاصة مف خبلؿ الفصؿ بيف  والواقع كنظرية األمننةتفصؿ بيف 

الذي تتبناه الدولة نظاـ ديمقراطي ليبرالي أو غير ليبرالي ما يجعؿ مف  النظاـ السياسيالحدود يبينيا نوع 
بد ، والفي دراساتيا داخؿ المجتمعات المفتوحة التي تمنح الحقوؽ والحريات األساسية ع  ق  و  ق  ت  األمننة ت  

اطية وفيـ سياقاتيا التاريخية مف كسر ىذه القوقعة بالسعي نحو دراسة المجتمعات غير الديمقر 
 التي تخص المجاؿ األمني. واالجتماعية

  Strategic Pragmatics  اإلستراتيجية البراغماتية:( 3

مساندة الجميور لؤلمننة بشكؿ كيؼ تكافح مدرسة كوبنياجف بما فيو الكفاية لتكوف نتساءؿ في البداية عف 
نظرية فعؿ الكبلـ،  إلبطاؿإف تسميط الضوء عمى ىذا الجانب لمدرسة كوبنياجف ليست محاولة  كاؼ؟

".ويختمؼ ذلؾ في أف إجراء استراتيجيبدال مف ذلؾ، القياـ بوضعو عمى نحو أفضؿ باعتباره "لكف و 
ر أو تستخدـ بصور ببلغية كاالستعارة أو المشاع اإلقناعالخطاب األمني يتحرؾ بوجود مستويات مف 

أو سياؽ أكثر نسبي/الصور النمطية أو اإليماءات أو حتى الصمت في أىدافيا، مما يسمح بتحميؿ 
 2محدد.

                                                             
1 Alexander Burns, op cit., p.15. 
2 Ibid., p.16.  
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ىذا اليدؼ المعياري ىو عامؿ محتمؿ عند النظر في أنظمة خارج النموذج الغربي، أي خارج    
يرة في المعايير بك اختبلفات -والظروؼ السياسية واالجتماعية المرتبطة بيا-الديمقراطية الميبرالية

ُُ والسياسية الرئيسية، االجتماعية  نو يعني أف األمننة ال يمكف أف ىذا عمى أ ذَ خَ ؤْ فمع ذلؾ ال ينبغي أف ِي
مف أجؿ الكشؼ عف  استخداـ القرائف السياقيةىو  ىدؼ المقاربة اإلستراتيجيةتحدث.وينبغي أف يكوف 

ذا اُ .كيفية إقناع الجميور المستيدؼ ىذا اإلقناع كأمر رسمي لمعمؿ عمى ىزيمة التيديد الذي تـ ـ خدِ تُ سْ وا 
ديده والحد منو، فقد جرت األمننة، وال ينبغي أف ُيعتمد مقياس نجاح فعؿ الخطاب عمى التقيد بالقواعد تح

بتحفيز أو زيادة  فْ مِّ ؤِ التقميدية التي تتبعيا الفواعؿ، بؿ عمى أنو "تقنية" خطابية "تسمح لمفاعؿ المُ 
بالنتيجة، يجب أف نتناوؿ الخطاب األمني بطريقة بااللتزاـ بالفرضية المقدمة لقبوليا". ميور[رأي]الج

ة عمى قضية أمنية نَ نِ مْ ؤَ تشمؿ"السياؽ االجتماعي، مجاؿ صراعات السمطة التي تتفؽ فييا الفواعؿ المُ 
 1دعـ الجماىير نحو سياسة أو مسار عمؿ". بَ مِ قْ تَ لِ 

قدرتيا عمى النجاح يتوقؼ عمى النموذج  أفىذه النقطة تجعؿ مف نظرية األمننة تزعـ عمى            
في  عقبة أماـ باحثي العالقات الدوليةكتحدي و يقؼ وىذا مف شأنو أف ، واستبعاد األنظمة األخرى الغربي

البراغماتية كدليؿ اإلستراتيجية تقدـ السيما وأنيا ، ضمف نطاؽ األنظمة غير الديمقراطية دراسة النظرية
، ومسؤولية الجميور في تحديد عتمد عمى نجاح الخطاب األمني الذي يتـ بشرط سياقي اجتماعيقطعي ت

ى وشؾ القضاء عمى الكياف المرجعي، فيي األمور وتسميمو بأف التيديد عم والوسائؿ االستثنائية بعد تقبم
 )التغيرات المناخية وااليدز(حسب النماذجالية يبر ملاوغير ذاتيا متوفرة في بعض الدوؿ غير الديمقراطية 

 التي تطرقنا ليا في ىذه الدراسة، في الفصؿ الثالث بالتحديد.

ُقدمت عمى شكؿ انتقادات لنظرية  حدود تتعمؽ بتطبيقات النظريةىناؾ  إضافة إلى ذلؾ،   
 تشمؿ ما يمي:Catherine Charrett  ايتاألمننة تتعمؽ بثبلثة نقاط أساسية طرح

 

 

                                                             
1 Alexander Burns, op cit., p.15.  
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 The normativeالكاتب أو المحمؿ ذاتو في مجاؿ الدراسات األمنية)المعضمة المعيارية  (1

dilemma:)                                                                                   

أف أي شخص ينتمي لمدراسات األمنية معرض لخطر  Huysmansيجادؿ "ىيسمانز"            
" معينة مف الخوؼ والطمب، فمف يتكمـ أو يكتب عف "األمف" سواء "subjectivitiesمضاعفة ذاتانيات 

كاف فاعبل أو محمبل، يشارؾ في إنتاج المعرفة بشأف قضية أمنية ويصبح جزًء مف التقنية السياسية 
المعضمة المعيارية، تتعمؽ بكيؼ يمكف لممرء أف يتعامؿ مع األمف دوف  المستخدمة إلدارتيا.وبالتالي، فإف

ة؛ كيؼ يمكف لممحمؿ تطبيؽ نظرية األمننة دوف أف يساىـ في تعزيز ذاتانيات نَ مِ يْ يَ إنتاج تذاتانيات مُ 
معينة أو إضفاء الشرعية عمى أمننة مؤذية، مستخفة ومستبعدة لمكياف المرجعي: األمننة السمبية لممرجع 

.(The negative securitization of a referentأو باألحرى مرجعية األمننة السمبية )
عبلوة 1

يمكف مف خبللو إجراء معالجات تقييمية نقدية "لؤلمننة" ضابط معياري عمى ذلؾ، فإف االفتقار إلى أي 
شيء وكؿ شيء يمنع المحمؿ األمني مف تحدي خطابات األمننة السمبية التي يجري تنفيذىا؛ أساسا أي 

 2يمكف أمننتو وبكافة الوسائؿ البلزمة.

وىي بدورىا متعمقة : المعضمة المعياريةطرح مع استمرارية  ( انتقادات تخص تطبيقات نظرية األمننة2
 بنقطتيف أساسيتيف ىما:

 أولياإف أىـ االنتقادات الموجية لمفاعؿ المؤمف تتعمؽ بثبلثة نقاط أساسية يشمؿ  الفاعؿ المؤمف: -أ
أدى إلى  مجاؿ األمف الدوالنيحيث يؤكد المحمموف المنتقدوف لؤلمف أف  ؛السمطة المحيطة باألمننة ىياكؿ

عمميات األمننة التي تستثني مجموعات وأفكار معينة مما يؤدي إلى عواقب سمبية عمى الفرد أو المجتمع 
العالمي."وليامز" أحد المساىميف يجادؿ أف الحكومة األمريكية تييمف عمى أسموب التعامؿ مع اإلرىاب، 

كري، ويؤكد بأف أمننة اإلرىاب الدولي، ما أسفر عمى إعادة تنشيط الواقعية السياسية وسياسة األمف العس
تعزيز حقوؽ اإلنساف واالستدامة  عَ فَ بقيادة النخبة الموجية لمسياسات األمنية لمواليات المتحدة األمريكية، دَ 
  3البيئية والحوكمة اإلنسانية عمى ىامش جدوؿ أعماؿ األمف الدولي.

                                                             
1 Catherine Charrett , op cit., p.15. 
2 Ibid., p.17. 
3 Ibid., pp.24, 25. 
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تييمف عميو نخب الدولة، ىذه الييمنة وال تزاؿ السياسة األمنية مجاال مغمقا إلى حد كبير    
آثارا سمبية عمى  دُ لِّ وَ إلى عمميات األمننة التي ىي نتاج االستبعاد والسيطرة التي غالبا ما تُ  ـُ جَ رْ تَ المؤسسية تُ 

األمف الفردي والعالمي.إف مقاربة مدرسة كوبنياجف لؤلمننة ال يشكؿ إشكالية في القوة التي تحافظ عمييا 
نما مقاربتيا ىو مراقبة الفواعؿ الموجودة التي تممؾ حاليا سمطة أمنية النخب لتحديد  السياسة األمنية، وا 

ومحاولة فيـ طريقة العمؿ الخاصة باإللحاحية واالستثنائية.ونتيجة لذلؾ، فإف كتاباتيـ الخاصة تساعد 
يقاؿ ىنا أنيا تؤدي  عمى تعزيز المفاىيـ التقميدية لؤلمف، حيث تحتفظ نخب الدولة بسمطة األمننة، التي

؛ لمنقطة الثانية فتتعمؽ بتفكيؾ القدرة المؤسسية لمفاعؿ المؤمفأما بالنسبة 1إلى عمميات أمننة سمبية.
أيف يجب عمى المحمؿ األمني أف يتحمى بنظرة نقدية، بإثارة مجموعة مف األسئمة، مف الذي يعزز التدابير 

المشاريع والرؤى السياسية؟ إضافة إلى التذاتانيات واليويات األمنية؟ وكيؼ تشكؿ ىذه السياسات جزًء مف 
 2السياسية؟

ترى مدرسة كوبنياجف أنو مف الوىـ وضع الكثير مف التركيز عمى الفاعؿ المؤمف ضمف تحميؿ   
واحد لؤلمننة، ومع ذلؾ، يعترؼ "بوزاف" في تحميمو الخاص بأمننة اإلرىاب عمى قدرة نخب الدولة عمى 

حجب أو حتى تمفيؽ األدلة التي ُتَمكِّف الفاعؿ مف تضخيـ تيديد اإلرىاب مف أجؿ الحفاظ الكشؼ عف أو 
عمى أمننتو، كما يحدد "بوزاف" أولئؾ الذيف ليـ مصمحة قوية في الحفاظ عمى تيديد أمني، باعتباره عامبل 

لفواعؿ المؤمنة، التي عادة استفزازيا، قد يسعى إلى تفاقـ التيديد اإلرىابي.ونتيجة لمواقفيـ المؤسسية، فإف ا
ما تكوف نخب الدولة، لدييا القدرة عمى التبلعب واحتكار الخطابات األمنية مما يسمح ليا في وقت الحؽ 

ِنيْ  عادة تعزيز موقعيـ كُمَموِّ كما رأينا في ظاىرة 4األمف.3بإثارة التيديدات، وتعزيز الصور السمبية وا 
فكرة  دُ جِّ مَ عمى القضية بشكؿ يجعميا تُ  ىيمنت ألمريكية ىي التيالتغيرات المناخية فالواليات المتحدة ا

براـ اتفاقيات عالمية بشأف ذلؾ، وأحيانا أخرى عندما تصؿ ف ،مجابيتيا أحيانا وتدعو لعقد مؤتمرات دولية وا 
 إلى قمة أو ذروة إقناع األطراؼ األخرى تتممص مف ذلؾ.

                                                             
1 Catherine Charrett , op cit., p.25.    
2
 Ibid., p.26. 

 ممونً األمن هم من ٌزود وٌَُمدُّ الشعب فً الدولة بما ٌلزمه من أمن.  3
4 Catherine Charrett, op cit., p.28. 
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؛ بحيث تساعد ة لألمننةض  ارح ع  ة الم  ش  م  ي  الم  العنصر الثالث بمعالجة األصوات في حيف يتعمؽ   
المقاربة النقدية محمؿ األمننة في التغمب عمى المعضمة المعيارية في كتابة األمف مف خبلؿ التحكـ في 
المغة، وىذا ال يساعد عمى منع عمميات األمننة السمبية ولكنو يساعد أيضا عمى تعزيز المزيد مف أفعاؿ 

" بأنو "في عبلقات السمطة ىناؾ بالضرورة احتماؿ المقاومة ألنو فوكووالخصبة.ويذكرنا "األمننة االيجابية 
مناقشة أمننة وفي 1إذا لـ تكف احتماالت لممقاومة]...[ لف تكوف ىناؾ عبلقات قوة عمى اإلطبلؽ".

ة توتر " إلى مثؿ ىذه الفضاءات لممقاومة، حيث أف ىذه األمننة تجد نفسيا في نقط"بيغو، يشير اليجرة
بيف العولمة وأجيزة التحكـ اإلقميمية، ىذا الفضاء يفسح الطريؽ أماـ حركات المقاومة المحمية وكذا عبر 
الوطنية استجابة لتكنولوجيا األمف العابرة لمحدود الوطنية؛ وبالتالي فإف دور محمؿ األمف السعي لمبحث 

لمواجية التحركات المؤمنة مف النخب  عف نقاط المقاومة ىذه ودراسة الكيفية التي يمكف استخداميا
الحكومية، كما تتاح لو مراقبة الحاالت التي قد تكوف فييا األمننة موجودة عمى مستوى مختمؼ فردي أو 
مجتمعي أو عالمي كاىتمامو بالحاالت التي تعبر عنيا عمى سبيؿ المثاؿ الجماعات البيئية التي تدعو 

 2لوجية أو األقميات.إلى المزيد مف الوعي بالقضايا االيكو 

 إف معالجة ىذا العنصر بدوره يعتمد أساسا عمى نقطتيف أساسيتيف ىما: إعادة تصور األمف: -ب

أف "األمف ال  Walker؛ أيف يؤكد "ولكر" النقطة األولى في تفكيؾ القوة الرمزية لألمفتتمثؿ               
ـ االىتماـ بالقيمة التأسيسية لمسياسة التي جعمت القيو دوف أو إعادة تصوره أو إعادة بنائ يمكف فيمو

أنو مف الضروري أف نفيـ كيؼ أف مفاىيـ السيادة  "ولكر"، وىنا يؤكد السائدة لؤلمف تبدو ِجد  معقولة
والقومية قد حددت مفاىيـ األمف وكيؼ أف القيـ الحديثة لؤلمف "تدخؿ في خطاب مف التكرارات، لمتأكيد 

عمى األخطار التي  تضفي الشرعية عمى السمطة السيادية التي تشكؿ عمى وجو التحديد حبل مرارا وتكرارا 
لممخاطر"، ولذلؾ، فإف القيـ الحديثة لؤلمف ال تزاؿ راسخة في الفيـ الواقعي المعتاد لمعبلقات الدولية الذي 

 3وضع مقاربات لؤلمننة والسياسة األمنية.

                                                             
1
 Catherine Charrett, op cit., p.29.  

2 Ibid., p.30. 
3 Ibid., pp.32, 33.  
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ما ال يتجزأ مف ذاتية الدوالتية وغالبا  جزءٌ  لؤلمف المقاربة الواقعيةف أ1كما نبلحظ ومف خبلؿ أمثمة واقعية،
يكوف ليا آثار سمبية عمى األمف الفردي والعالمي، وبالتالي فإف تطبيؽ األمننة الذي ال يتحدى أساليب 

المعضمة .ومف أجؿ التغمب عمى الييمنة لمتفكير الدوالتي لف يؤدي إال إلى تعزيز ممارسات األمننة السمبية
المعيارية لكتابة األمف، يجب عمى محمؿ األمننة أف يحصؿ عمى فيـ دقيؽ لمقوة الرمزية لؤلمف، وكيؼ 

  2شكؿ تذاتانيات، وكيؼ يمكف إعادة توجيييا لتأسيس مقاربة بديمة لؤلمننة.ا تأني

مف أف يركز بدال ف، بمعالجة بديمة لتذاتانيات األمف فيي تتعمؽ ةأما فيما يخص النقطة الثاني   
عف أساليب بديمة يمكف  تي تحددىا مدرسة كوبنياجف، يبحثمننة الاأل المحمؿ النقدي لؤلمننة عمى حاالت

أمننة قضية أكثر بطرؽ غير تقميدية، والدفاع عف فييا لممجموعات المحمية والعالمية أو المدنية أف تحاوؿ 
تعزيز أمننة في مثاؿ ، و االيكولوجييف السياسييفالتذاتانيات البديمة، عمى سبيؿ المثاؿ المنظريف الخضر أ

المعني مف خبلؿ توسيع مفاىيـ 'الديمقراطية التداولية' و'التعميـ األخضر'.ويرى المحمؿ النقدي يكوف البيئة 
باألمننة أف ىذه االدعاءات ىي مطالب مشروعة بالنسبة لؤلمف، ويحدد عمميات فعؿ الخطاب والظروؼ 

حمؿ نجاح تحرؾ األمننة والتأثيرات المحتممة مف اتخاذ قرار بتأميف البيئة عبر المسيمة، ويتناوؿ الم
 3القنوات الديمقراطية والتعميمية.

وبالتالي، فاألمننة تأخذ شكبل مختمفا عف الشكؿ الذي اقترحو محممي األمف الحديث؛ فإنيا تتخمى عف فكرة 
مف قبؿ الدولة.ويصبح المحمؿ النقدي المعني أف األمف، كمفيوـ، يعني بالضرورة تعزيز الوضع القائـ 

، بحيث يكوف معنى األمف مستقبل عف مصالح األمنيةلمخصائص إنتاج مشترؾ' 'يباألمننة ضالعا ف
'، فالتذاتانيات الميمشة ال يتـ حسميا كادعاءات غير مشروعة لؤلمف، المحترفيف المتحيريفالسياسييف و'

 4ت بديمة لؤلمف.بؿ يتـ النظر إلييا وتحميميا كمقاربا

                                                             
1

روبرت من بٌن تلك األمثلة، التً تظهر قوة المقاربة الواقعٌة لألمن أثناء الحرب الباردة، إذ ٌستكشؾ "كالٌن" من خالل دراسة مناقشة " 
" ألوجه القصور فً نهج إدارات كنٌدي و جونسون فً حرب فٌتنام والحجة التً طرحت هنا هً أن "العقل السابد لصانعً القرار مكنمارا

ً إطار قانون عملً لالحتواء لم ٌكن هناك مجال الستفسار انتقادي" فً إخفاقات حرب فتنام.وٌؤكد "كالٌن" أن هناك "نقص خٌالً" تام العاملٌن ف
ش ن أال نندهلكٌفٌة التصدي للتهدٌدات األمنٌة وعدم القدرة على النقد أو التعلم من القرارات السٌاسٌة التً تم تبنٌها خالل هذه الفترة.وعلٌنا إذ

ربة عندما نرى مقاربة أمنٌة مشابهة بعد عقود من الزمن على أنها نتٌجة الذاتانٌات الواقعٌة المقٌدة وتعزٌز وتكرار أسالٌب الهٌمنة للمقا
ر ٌمكن وصفه بـ"العودة إلى أنماط التفكٌ 1118سبتمبر  88األمنٌة."بٌالمً" وآخرون ٌؤكدون أن رد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على أحداث 

 .Catherine Charrett, p33 االزدواجً والعسكري التً هٌمنت على السٌاسة الخارجٌة خالل الحرب الباردة".أنظر
2
 Catherine Charrett, op cit., p.33. 

3 Ibid., p.35. 
4 Ibid., p.36. 
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، ومع افتراض بقاء الجوانب المعيارية، جاءت التوصية السياسية لنظرية األمننة عبلوة عمى ذلؾ  
التي ال -عمى السياسة: وىي عمومالنزع الطابع األمني "طرؽ محتممة"  "أمف أقؿ، سياسة أكثر"، وتطوير

لعبلج اليويات كيويات، والديف كديف، والبيئة  مبلئمةأكثر  -يمكف تقييميا إال مف خبلؿ الناحية العممية
شراؾكبيئة، وما إلى ذلؾ،  المياديف وليس المتعمقة  ؿ األنماط الخاصة والعقبلنية ليذهسياساتيا مف خبل وا 

يقمؿ مف  نزع الطابع األمنيتثير قضايا في مجاؿ السياسات والممارسات األمنية، أما  األمننةألف باألمف.
خرى ويرجعيا لمجاؿ "السياسة العادية" أو يزيح مسائؿ مف جدوؿ األعماؿ السياسي تمؾ القضايا مرة أ

 1تماما.

بسب التحديات التي تعترضيا  االستعمالي حدودعمى ذلؾ، يمكف القوؿ أف لنظرية األمننة  بناءً      
 ما يسمىظرية ذاتيا باستعماؿ البلأمننة أي ، وذلؾ راجع القتراح مف أصحاب النكما سبؽ وذكرنا ذلؾ

رجاعيا لمسياسة العامة الطبيعية والعاديةعمى القضايا "نزع الطابع األمنيبػ" .وذلؾ يتـ التي تمت أمننتيا وا 
 2بطريقتيف: ىذا يتـبتصور قضية أو عبلقة معينة لتجاوز لغة األمف المستعممة أثناء ذلؾ و 

  َوالجميور ينظراف إلى تغييرات في د الصورة التيديدية ألف الفاعؿ قِ فْ أثناء أمننة قضية ما قد ن
َفة ما ،طبيعة التيديد  .يجعميا لـ تعد ُمَخوِّ

  أو أنيما يرياف تغيرا نوعيا في العبلقة بينيما وبيف ما كاف يعتبر تيديدا، ما يبعث األمؿ بالتدريج
  بأف القضية لـ تعد تشكؿ خطرا عمييما.

متمثبل في فقداف ثبلثة مف عناصرىا  نظريمأزؽ ويبدو مف ىاتيف النقطتيف أف نظرية األمننة وقعت في 
تدؿ يسالفاعؿ والجميور والمغة األمنية؛ و وىياألساسية المشكمة لمتحميؿ ونجاح إضفاء الطابع األمني 

عي يشكؿ في حد ذاتو مأزؽ أمني عمى أرض الواقع بسبب األمننة يتمثؿ بمثاؿ واق منتقدي ىذه النظرية
 في: 

                                                             
1
 Philippe Bourbeau, and Juha Vuori, "Security, Resilience, and Desecuritization: Multidirectional Move and 

Dynamic", Critical Studies on Security, forthcoming, p.10.     
2 Andrea Oelsner, op cit., p. 04. 
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  في توتر ىذه عدـ الثقة المتبادلة بينيا الدوؿ اإلقميمية، قد يسبب التحدث عف العبلقات بيف
كؿ واحدة منيا نظر تو  ،الدولة األخرىو  وذلؾ راجع إلى تغير شروط العبلقة بيف الدولةالعبلقات 
 1بعيف الشؾ والريبة.لؤلخرى 

 بأنيا سمبية نوعا ما؛ ألنيا تبدو أنيا ال اآللية األولىفي  Andrea Oelsnerوترى الباحثة      
قدراتو فقط،  ليستنطوي عمى أي جيد تقريبا مف جانب الفواعؿ والجميور، والتيديد بالتالي يفقد قوتو 

مشتركة ولكف ىذا ليس صحيحا بالضرورة، حيث أف التغيير الذي يحدث في نياية المطاؼ ىو تصورات 
نتيجة ىذه اآللية ت"الحقيقية" المحتممة في التيديد نفسو، وقد تكوف بيف التيديدات، باإلضافة إلى التغيرا

، ألنيا تشير إلى إعادة تحوال نوعيا أكثر نشاطا اآللية الثانيةوبدال مف ذلؾ، تتطمب 2.الالمباالة مجرد
شجع ىذه الخطوة؟ وتجيب بقوليا أف ذلؾ يتعريؼ العبلقة تمؾ في حد ذاتيا.وتطرح سؤاؿ مفاده: ما الذي 

مبريقية.ويمكف أف تتراوح تاج إلى دراسة مفصمة في كؿ حالة إعدة عوامؿ مختمفة ستحسيكوف بمزيج مف 
رات في دستور الحكومات الوطنية، والتغييرات في األولويات الوطنية، والضغط مف جماعات يبيف التغي

الشواغؿ ذات الصمة التي تجعؿ الفواعؿ تعيد ترتيب  المصالح في اتجاه أو آخر، وظيور وانخفاض
تذكر أنو عمى الرغـ مف أنيا قد تؤثر وتتأثر نمف الميـ أف و ، والعالمية اإلقميميةاألولويات، والتحوالت 

 3بالعوامؿ الخارجية، واألمننة والبلأمننة ىي في نياية المطاؼ تطورات وطنية.

 4:تتمثؿ في تحقيؽ البل أمننةل خياراتثبلثة  "أوؿ ويفر"أوجز  وقد

  بطريقة أمنيةعدـ الحديث عف قضايا 

  وغيرىا مف  معضالت أمنيةأشكاؿ ال تخمؽ في القضايا المؤمننة أثناء الحفاظ عمى الردود
 الضارة.الموالب 

   إلى "السياسة الطبيعية"مرة أخرى مف خبلؿ نقؿ القضايا األمنية 

                                                             
1 Andrea Oelsner, op cit., p.05. 
2
 Ibidem.  

3 Ibidem. 
4 Juha A.Vuori, op cit., p.115. 
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مننة، وىي في تحقيؽ البل أ ة أو تفكيكيةاستراتيجيات موضوعية أو بنائيتتبع ويمكف ليذه الخيارات أف 
يؿ تـ التعامؿ مع التيديد، وىؿ يمكف بو: ف بْ الَ طَ ط العممية بالتيديد المُ تختمؼ فيما يتعمؽ بكيفية ارتبا

خؿ تحقيؽ ىويات تتجاوز التيديدات األمنية دا، أو يمكف أو بأخرىالتعامؿ مع الحالة األمنية بطريقة 
  1العممية.

التي تمت يدعـ ذلؾ بما طرحو في أطروحتو  Juha A.Vuori نجد وفي ىذا الشأف بالذات،     
تتمخص في  ظائؼ وتكتيكاتو أف البل أمننة  -سابقا المشار إلييا-بقسـ عمـ االجتماع بتركيا قشتيامنا

 2عنصريف أساسيف ىما:

 أمننة كنياية لحقائؽ اجتماعية:الال  (1

": نقاش صريح حوؿ تالشي"أف البل أمننة ىو بالضرورة  Andreas Behnke "أندرياس بانؾ"يرى            
مكانية األمننة. ، ال يمكف أف تكوف بالنسبة لوما إذا كاف ىناؾ شيء لـ يعد قضية أمنية يحتفظ بمنطؽ وا 

إال مف خبلؿ عدـ وجود  ذلؾ يمكف أف يحدثال البل أمننة فعؿ خطاب يؤكد الوضع الجديد لمقضية ولكف 
مسألة الاألخذ بالصمت عمى أنيا تساوي البل أمننة، ال يعني بالضرورة أف لمخطاب.ومع ذلؾ، فإف مشكمة 

، قد ال يكوف الحديث عف األمف غير في الواقعلكف فقدت جانبيا مف األمف، أو أنو ال توجد تيديدات.
يجابي كما تقترح مواقؼ "ويفر" و"بانؾ"، فمف ناحية قد يعني الصمت أنو ال توجد إمكانية  مشكوؾ فيو وا 

ف كاف ذلؾ قد يكوف حكيما ومشروعا.  3لمتعبير عف الحجج األمنية حتى وا 

الذي اقترح ثبلثة مقاربات الستراتيجيات البل أمننة:  (1995عمؿ "جيؼ ىيسمانز" )ولئلشارة إلى       
.وتستند اإلستراتيجية ( إستراتيجية التفكيؾ3البنائية، اإلستراتيجية (2( اإلستراتيجية الموضوعية، 1

ذاتي لؤلمف: أي أف األمف لو مضموف موضوعي، في حيف أف المفاىيـ  -الموضوعية إلى فيـ موضوعي
الذاتية ليذا األمر إما حقيقية أو وىمية.ومف ثـ، فإف الشخص الذي ينوي عدـ النظر في مسألة ذات حجة 

عتبار وكما ىو الحاؿ مع األمننة، يمكف إيست مشكمة أمنية حقا.موضوعية، يدعي أف المسألة المعنية ل
سياسي -ماؿ سوسيوأف لو شروطا تتعمؽ برأس ىذا النوع مف إستراتيجية األمننة عمبل خطابيا، كما 

                                                             
1
 Philippe Bourbeau, and Juha Vuori, p.10. 

2 Juha A.Vuori, op cit., p.115. 
3 Ibid., p.116. 
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Jaap de Wilde (2008 ) "جاب دي وايمد"وعمى غرار "ىيسمانز"، يرى 1لمتصريح بالحجة، التيديد، والجميور.
غير مؤمنيف يتممصوف  فواعؿطرقا مختمفة لمخروج مف وضع مؤمنف، فبالنسبة لو، يمكف أف يكوف ىناؾ 

 المتنافسةالتيديدات أو يتحايموف أو يعارضوف بشكؿ مباشر التحركات المؤمننة مف خبلؿ التأكيد عمى 
وضع التيديد(، بالنسبة لو، أف السياسات األمنية تيدؼ إلى البل أمننة)الحؿ لم أيضامثبل.في حيف يرى 

بشكؿ مستقؿ عف أفعاؿ الفواعؿ المؤمننة والبل مؤمننة.ومف ثـ، تشمؿ الطرؽ البل أمننة يمكف أف تحدث 
المؤسسي عمى شكؿ ىياكؿ اجتماعية جديدة، حؿ المشكمة، والتكيؼ لالخارجة عف الوضع المدعوـ 

يمكف  ويرى أيضا،قداف الكياف المرجعي.وف وتغيرات في الخطاب )مثؿ االفتقاد لبلىتماـ أو الجميور(،
 2ؿ مف غير تردد، أو أنيا يمكف أف تكوف بنشاط ال أمني.شَ لمقضايا المؤمننة أف تُ 

  الال أمننة كتكتيؾ سياسي (2

جؿ تحريؼ تحركات اعية استخداـ لغة البل أمننة مف أكما لوحظ مف قبؿ، يمكف لمحركات االجتم     
وقوعيا، أو لمقاومتيا بمجرد ظيورىا.والواقع أف الجوانب العدائية لمصراع عادة األمننة، بالفعؿ حتى قبؿ 

، يمكف أف تكوف البل أمننة أيضا يا بأنيا ال تشكؿ تيديدا.ومع ذلؾما تموـ بعضيا البعض، وتصؼ نفس
مننة صراع محددة، يمكف استخداـ البل أ حالة ةتكتيؾ في صراع'بارد'، أو حتى قبؿ نشوء أي

الصينية 'لبلرتقاء السممي' في العقد األوؿ  عمى سبيؿ المثاؿ، يبدو أف شعار السياسة الخارجية3ة.االستباقي
ستباقي'، ىذا الشعار يتناقض صراحة مع ما تشير إليو 'تحرؾ البل أمننة االالعشريف ىومف القرف الحادي و 

والمعتقدات في العبلقات الدولية حوؿ الصراعات في نياية المطاؼ مع القوى  العديد مف النظريات
 الصيف خارج جدوؿ أعماؿ األمف لمدوؿ المعنية إبقاءييدؼ إلى  كتكتيؾالصاعدة، ويمكف قراءتيا 

عمى نحو استباقي أف الصيف ليست تيديدا ألمف الدوؿ الخطيرة؛ فإف مبدأ 'الصعود السممي' يحاجج 
غـ مف أف 'القوة الوطنية الشاممة' لمصيف، تتكوف مف عناصر اقتصادية وسياسية الر  األخرى، عمى

 4حتى عسكريا ىي في ازدياد. إبرازىاوعسكرية، وقدرات الصيف عمى 

                                                             
1 Juha A.Vuori, op cit., p.117. 
2
 Ibidem. 

3 Ibid., p.126. 
4 Ibid., p.116.  
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 -الحوكمة العالمية-خاصة مننة في ىذه الدراسة بصفةمف ىذا المطمب أف توظيؼ نظرية األتضح ما ي
 ، أسفر عمى عوائؽ ابستمولوجية مف بينيا: بصفة عامة الدوليةالعبلقات و  والدراسات األمنية

باعتبارىا -الحوكمة العالمية-الضوء عمى قضية أنطولوجية كبيرة صحيح أف الدراسة سمطت (1
الموضوع المرجعي ورأينا الكيفية التي تعمؿ بيا فواعميا الرسمية وغير الرسمية بشأف قضايا 

ا حوؿ نَ ومَ يُ فُ  تْ قَ م  وعَ  األمننة جزًء مف معرفتنا حوؿ ذلؾنظرية وشكمت حالتي البيئة والصحة، 
عائؽ ، إال أنيا تضع الباحث في العبلقات الدولية والسياسة العالمية في الدراسات األمنية أكثر

البل أمننة في حؿ نيج األمننة أو نيج حيرة مف أمره ىؿ يتبنى  حيث يبقى في ابستمولوجي
 القضايا الدولية والعالمية. 

 حقائؽ امبريقيةليتمثؿ في محتوى النظرية الذي يقوـ ببناء تفسيرات  العائؽ االبستمولوجي الثاني (2
، لكف محمد يوسؼ البيئة والصحة لمحوكمة العالمية ، ولقد رأينا ذلؾ في حالتيقابمة لممبلحظة

اكتشافو  التفسيرات التي يتـ طرحيا لما يمكفالسماسيري يقوؿ أف التفسيرات النظرية أحيانا "ىي 
مف ظواىر أو قوانيف، وليست لعممية االكتشاؼ ذاتيا، ىي التي تقع في نطاؽ ما يمكف وصفو 

قد يصبح اكتشافو حقيقة ما دامت ثمة كفاءة في األدوات المستخدمة  ؼُ شَ تَ كْ بالخطاب؛ ألف ما يُ 
حاالت  يقينيا فيو تفسير الظاىرة المكتشفة خبلفي عممية االكتشاؼ، أما ما يظؿ ظنيا وليس 

ثبات سبلمة ىذا التفسير بشكؿ قطعي وىكذا فمثؿ ىذه التفسيرات ىي تفسيرات  قميمة تـ تفسيرىا وا 
فييا النظرية وتفسر  ؽُ ب  طَ وىذا صحيح ألنو ىناؾ حاالت خاصة تُ 1."خطابية، وليست برىانية

 حقائؽ تجريبية متمثمة في األنظمة الغربية ومشاكميا.تكتشؼ خطابات و 
-أف ىذه النظرية ، يتمثؿ في تقميد العموـ لبعضيا البعض، إذ نجداالبستمولوجي الثالثالعائؽ  (3

لمعالجة  داةكأبالضبط األنظمة المصرفية و تخص المجاؿ االقتصادي  -شرنا في البدايةكما أ
وتقديـ صفقة أمف مدعوـ برىف، وتـ استخداميا في الدراسات األمنية ومجاؿ األمف عمى  المديونية
، لكف اإلشكاؿ القائـ ة بفعؿ خطاب األمف مدعومة بالجميورسَ ي  سَ رية لمعالجة القضايا المُ أنيا نظ
حتى والتنقيحات التي أقيمت عمييا  بالرغـ مف اإلضافات -األداةعتماد ذات عناصر ىو أف إ

لكوف النظرية في  ،أثناء تطبيقيا االنفصاؿ التاـ بيف المجاليففي يجعمنا نقع  -أصبحت نظرية
                                                             

1
 .185، 184محمد ٌوسؾ السماسٌري، المرجع السابق، ص ص. 
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، وفي قابمة لمقياسوىي  يةداألوراؽ المالية والنقمع شيء مادي ممموس ىو تتعامؿ االقتصاد 
فيو  اإلنساف-الفردالعموـ السياسية والدراسات األمنية وحتى في الحوكمة العالمية نتعامؿ مع 

  .مطمقةدائما تكوف نسبية غير فالنتائج المتوصؿ بشأنو أثناء البحوث العممية غير قابؿ لمقياس 
مثؿ طبيعة ابستمولوجية تاريخية  نظرية األمننة "ردة فعؿ الحالة غير شعورية أو آثار تحيز ذات (4

حاؿ العقمية الغربية التي أحيانا 'ال تعرؼ االثبات إال مف خبلؿ النفي' فينتج ىذا العقؿ خطابا 
تصبح أي وبمعنى آخر، كؿ شيء'، 1ويعمؿ عمى 'شيطنة يبني الخوؼ والخصومة في اآلخر"

 قضية وعاء لكؿ الخوؼ بوصؼ ذلؾ مصدر تيديد عمى مستويات شتى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .13مٌالد الفى جرجس، المرجع السابق، ص. 
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لمحوكمة العالمية:  ةمبريقياأمنية  كمعضالت البيئة والصحة" أمننة بانوراماػ"ل: رصد نيالمطمب الثا
 أنموذجا /والنزوحاليجرة

لقد رأينا في المطمب السابؽ كيؼ أف نظرية األمننة تعاني مف عوائؽ متمثمة في حدود   
 "البيئة والصحة" أمننة أحداثمف بيف حتى الواقع لـ يسمـ مف ذلؾ، إذ فوتحديات مف الناحية النظرية، 

وحسب النماذج المختارة أثناء تطرقنا لذلؾ يتبيف عمى المستوى االمبريقي لمحوكمة العالمية أف الصورة 
نتطرؽ لو مف  والنزوح كأنموذجاألكثر وضوحا والدليؿ الذي لو مخاطر وخيمة جراء ذلؾ، ىي اليجرة 

ليذه النظرية خمؽ  ألف فعؿ الخطاب جؿ التمكيف مف رسـ حدود ليذه األمننةألخبلؿ الحالتيف، وذلؾ 
تضر بيا ككياف مرجعي أكثر مما تحميو، ما يفتح  المستوى االمبريقي لمحوكمة العالميةعمى  معضالت
دراجيا ضمف سياؽ الح هبلنتقاؿ إلى نزع الطابع األمني عمى قضايابذلؾ بابا ل  .ةالمحمي ةاألمني ةكمو وا 

  البيئية النزاعات/النزوح و الفرع األوؿ: اليجرة 

قد تؤدي كؿ مف حاالت التدىور البيئي، التي يشيدىا العالـ بأسره،  حالة تغير المناخ ظؿفي   
والجفاؼ، وارتفاع منسوب مياه البحار إلى النزوح الدائـ لؤلفراد، األمر الذي يمكف أف يساىـ بالتالي في 

 20ى نزوح ما مجموعة ، فقد أشارت التقديرات إل2008زيادة عمميات اليجرة الداخمية والخارجية، وفي عاـ 
مميوف نسمة نتيجة لمكوارث الطبيعية المفاجئة، في حيف تشير التوقعات المستقبمية إلى احتمالية ىجرة نحو 

ا إلى حجـ وطبيعة تمؾ فاستناد1جراء الكوارث المرتبطة بتغير المناخ. 2050مميوف نسمة بحموؿ عاـ  200
، وبخاصة إذا ما االضطرابات أو النزاعات االجتماعيةنشوء إلى  تؤدي عمميات النزوح ، فقداألحداث

ساىمت تمؾ العمميات في تبلقي أفراد تجمعيـ اضطرابات اجتماعية أو ثقافية سابقة، باإلضافة إلى ذلؾ، 
مثابة مصدر لممنافسة عمى فرص العمؿ أو الموارد، مما قد فقد يتـ اعتبار القادميف الجدد مف المياجريف ب

2مع السكاف األصمييف. حالة مف النزاعاىر انعداـ الثقة، إلى جانب إمكانية نشوء يساىـ في نشوء مظ
 

 

 
                                                             

1
 التقرٌر العالمًدٌانا فاروق نؽوي، مترجما ومحررا، "المدن وظاهرة تؽٌر المناخ: توجهات السٌاسة العامة )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات،  

 .13(، ص.1188األردن: الشركة األردنٌة للصحافة والنشر، -("، )عمان2100للمستوطنات البشرٌة لعام 
2

 المكان نفسه. 
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ي دورا رئيسيا في انعداـ التوازف البشري، فالتصحر، اخِ نَ يؤدي العامؿ المَ وفي االتجاه ذاتو،    
والفيضانات والنقص في المساحات المزروعة أو المسكونة، تساىـ في زيادة االختبلؿ بالتوازف وتولد 

مصدرا لمتنافس القوي  التغير المناخي.لذا يشكؿ المجوء المناخيالمزيد مف البلجئيف أو ما يسمى 
والخطير بيف الدوؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى حاجات اإلنساف األساسية.ومف الُمتوقع أيضا أف تؤدي ىذه 

بيف مختمؼ مكونات المجتمع الواحد، وخصوصا بيف مواجيات أو صدامات داخمية المتغيرات البيئية إلى 
اليجرة إلى نزاعات بيف الدوؿ، وبالتالي، فإف  الجماعات اإلثنية أو القومية أو الدينية، كما يمكف أف تؤدي

 1.كإحدى الصالت األكثر وضوحا بيف التغير المناخي والنزاعاتىي  السكانية ألسباب بيئية

وبتعبير أخر، فالكوارث الطبيعية تعد مف بيف األسباب الرئيسية الرتفاع معدؿ الوفيات    
، وىي بذلؾ تنعكس عمى المواطنيف الذيف سوؼ يتضرروف مف جراءىا، ما ونزوح السكافواإلصابات 

تقمبات يفقدىـ حقيـ في البقاء عمى قيد الحياة أحيانا، وأحيانا أخرى تجعؿ مف ىذا النزوح الناتج جراء 
وكمما كانت اليجرة بيذه الطريقة كاف عدد 2.تكويف الجريمة وحدوث الصراع والنزاعيساىـ في  المناخ
يف اجتماعيا وبيئيا في تزايد مستمر ما يؤدي إلى الفقر والحرماف المذاف يشبلف حركة وقوة فاعمية الميمش
 3الدوؿ.

 ىذا في الحالة العادية التي تعيشيا المجتمعات، أما في الحالة التي نحف بصدد دراستيا، ونود  
 يكوف فعؿ خطاب األمننة، ىو أف الحاؿالحالة األولى بطبيعة عمى  ةً م  ما يزيد الطيف بِ مف خبلليا أف نبيف 

في جميع أنحاء العالـ حوؿ ما تسببو ظاىرة التغيرات المناخية مف مخاطر أمنية  مصحوب بنشر الخوؼ
 عمى الجماعة أو الفرد، وبالتالي األمر الذي 

                                                             
1

، لبنان: شركة ناشرون لتوزٌع الصحؾ مجلة الدفاع الوطنً اللبنانً"تداعٌات التحدٌات البٌبٌة على األمن العالمً"،  إلٌاس أبو جوده، 

 .16(، ص.1182)جانفً  72والمطبوعات ش.م.م، ع.
2 Shulk Kumar-Range, "International Strategy for disaster reduction expert group meeting on environmental 
management and the mitigations of natural disaster", (Retrieved on: 09/10/2015). 

<http: // www.un.org/womenwatch/daw/ccz/env-manage/document//bp1-2001nov040.pdf> 
3 Ibidem. 

http://www.un.org/womenwatch/
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حدث أزمة في األمف السياسي عمى المستوى العالمي، ألف األمف السياسي ىو مف يدعـ "ي  
البيئي عف طريؽ األساس التنظيمي والحكـ الفعاؿ في إدارة البيئة، وضماف باقي حقوؽ األمف 
 في ظؿ الحوكمة العالمية التي ىي بأمس الحاجة لذلؾ أكثر مف أي وقت مضى.1،الحياة"

وعمى نحو متسارع باىتماـ العالـ نجد أف ىناؾ العديد مف الدراسات التي أعطت اىتماما في دراسة 
 ئية وحدود األمف البيئي وتأثيراتو ولعؿ مف بيف تمؾ الدراسات:الظواىر البي

 2اسيامات ماري موريس:

وقد قدمت العديد مف دائما ما تسعى لمتأكيد عمى الترابط بيف القضايا البيئية واستراتيجيات األمف القومي، 
 الحجج واألسانيد فيما يتعمؽ بتأكيدىا عمى ذلؾ في عدة مقوالت، حيث:

 البيئية يؤدي إلى توترات اجتماعية وسياسية. تزايد الضغوط (1

 شعور باألمف واالحساس بالتيديد.ميترتب عمى التوترات فقداف ل (2

 يترتب عمى عدـ الشعور باألمف صراعات دولية حادة وخطيرة. (3

 وبالتالي ىناؾ عبلقة بيف قضاسا البيئة واألمف. (4

 3:"بيتر جميؾ"اسيامات 

لظاىرة "التغيرات المناخية" خاصة فيما يتعمؽ باالحتباس الحراري وارتفاع اىتـ "جميؾ" بالتأثيرات السمبية 
وانعاكاساتيا عمى ذوباف الجميد وزيادة تبخر المياه وزيادة معدالت النتح لدى النباتات،  درجة حرارة األرض
مما  ى المياهلكميات أكبر مف المياه التي كانت الزمة لبلنتاج الزراعي وزيادة الطمب عم وبالتالي االجتياح

 يزيد مف حدة الصراعات، خاصة فيما يتعمؽ بالسعي لتغطية الطمب عمى المياه.

توقيت مياه األمطار التي ُتْجِري سطح األرض، "جميؾ" أف تعمؿ درجات الحرارة المرتفعة عمى تغير وتوقع 
% مف مياه 22خاصة أنو يقدر في حالة ارتفاع درجات الحرارة درجتيف سوؼ تؤثر بانخفاض حوالي 

                                                             
1 Jon Barnett.W, Neil Adger, "Climate-change, human Security, and violent conflict", (Retrieved on: 
09/10/2015). 

>http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.322.3751&rep=rep1&type=pdf> 
2

 14إٌمان عبد المنعم زهران، المرجع السابق، ص. 
3

 .15، 14المرجع نفسه، ص ص. 
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األمطار الصيفية، خاصة في دراستو لحوض تير سكرامنتو بوالية كاليفورنيا.ويشير إلى أف التقديرات 
% مف الزيادة في المياه 20سوؼ تكوف مسؤولة عف حوالي  الحديثة ترجع إلى أف التغيرات المناخية

العالمية، وفي إطار التزايد المضطرد في النمو السكاني سوؼ يعاني بحموؿ منتصؼ ىذا القرف سبعة 
 دولة. 48تقدير وحوالي مميار شخص في مميارات شخص في ستيف دولة مف ندرة المياه عمى أسوأ 

، فآثار عف التغيرات المناخية الناتجافاليجرة والنزوح خريطة رسـ أكثر ي األمننةب فعؿ خطابيذا الشكؿ، و 
التخوؼ الذي يبديو الجميور تجاه ما يشكمو الخطاب في حقيقتو المادية كشيء منطوؽ أو مكتوب، حوؿ 

حركة رمادية  الحركة حسب ما يتخيميا الجميور أو الرأي العاـألف  التغيرات المناخية كتيديد وجودي،
مى سكاني ع نزوحلميجرة و يحفيا الكثير مف المخاطر والمخاوؼ، وبالتالي تؤسس حركة األمننة ىذه  يوميا

وبالنتيجة اإلمكانيات الكافية لمنعو أو التعامؿ معو بطريقة فعالة، حاليا  ممجتمع العالمينطاؽ ال تتوافر ل
 إلى النزاعات.حتما يؤدي ساألمر ذاتو 

يختبرىا  ةيتيديدات حقيقدليؿ عمى أف ىناؾ  -اليجرة بطبيعة الحاؿ–كيذا  بانورامي فمظير  
إلى مخاطر، ىذه مف خبللو أمننة ظاىرة التغيرات المناخية تؤدي المحؾ االمبريقي لمحوكمة العالمية 

ىناؾ العديد مف إذ 1،المخاطر"تشكؿ احتماؿ الخسارة أو اإلصابة أو الحرماف أو الدمار أو الفقداف"
الخزانة  لمجنة ذات الصمة عمى سبيؿ المثاؿ، ما أشار إليو تقرير المراجعة األخيرة التجريبيةالبحوث 
بسبب  الجئيف مناخييفمميوف شخص إلى  200إلى أنو بحموؿ منتصؼ القرف الحالي، سيتحّوؿ  البريطانية

ات حوؿ والخطاب عف ظاىرة التغيرات المناخيةناتج مف ارتفاع ال النزوح القسرياضطرارىـ إلى 
إذا لـ ُتدر جيًدا.إال أف دوافع اليجرة قد تؤثر في  النزاعات في األقاليـ المستقبمةإلى اليجرة .وستؤدي ذلؾ

توترات  إلى قد تؤوؿ اليجرة الناتجة مف العوامؿ البيئية مباشرةً ، بحيث نسبة الميؿ إلى استخداـ العنؼ
المحتمؿ أف تسّبب النزاع المنظـ والمسمح ، لكنيا مف غير وعنؼ في األقاليـ المستقبمة اجتماعية

والعكس صحيح، إف البلجئيف السياسييف مف األقاليـ التي تعاني موجات ، والمدعوـ مف أطراؼ خارجية

                                                             
1 Jon Barnett.W, Neil Adger, op cit. 
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عنؼ واضطراب شديديف، ىـ أكثر عرضة لبلنخراط في األنشطة المسمحة، عمى الرغـ مف أف ذلؾ ال ُيعّد 
 ذلؾ:والشكؿ التالي يوضح لنا 1نتيجة حتمية.

 (: المسارات البيئية لمصراع11الشكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: 

Niloy Ranjan Biswas, "IS THE ENVIRONMENT A SECURITY THREAT? Environmental 

Security beyond Securitization", INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW, Vol. XX, No. 1 

(Winter 2011), p.12.  

 

والتي مف بينيا  السموؾ البشريكيؼ يمكف ألنماط  Chalecki"تشاليكي" قد أوضح استناد ليذا الشكؿ، ف
وتفاعمو مع المتغيرات االقتصادية في المجتمع أف تحدث تغييرات مناخية  فعؿ الخطاب بطبيعة الحاؿ

                                                             
1

 .17، 16إلٌاس أبو جوده، المرجع السابق، ص ص. 
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نبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف بسبب إزيادة عمى المستوييف اإلقميمي والعالمي.والمثاؿ ذو الصمة ىو 
ر المناخ والتدىور البيئي يعيقاف التدفؽ الطبيعي إلمدادات إف تغيثـ العالـ.التصنيع في أجزاء كثيرة مف 

العابرة  بسبب الطبيعة والمدنيةالموارد ويؤدياف إلى نزاعات سياسية باإلضافة إلى االضطرابات العرقية 
يؤثر الصراع بسبب الندرة عمى المستوى اإلقميمي أو العالمي عمى المدى لذلؾ ، لمحدود الوطنية لمموارد

  1الطويؿ.

لنمو السكاني، وندرة الموارد في العبلقة بيف ا  Homer-Dixon"ىومر ديكسوف"حقؽ في حيف،    
، إذ والضعؼ، وبالتالي ساىـ في تأطير العبلقة بيف البيئة والتيديد والصراع العنيؼ، المتجددة، واليجرة

المتجددة، وزيادة استيبلؾ تمؾ الموارد ىي تدىور واستنزاؼ و  ،يذكر ثبلثة أسباب تربط البيئة بالصراع
              2.ىذا الشرط يييئ البيئة كأداة مرجعية أساسية لؤلمف، و عيا غير المتكافئي، وتوز الموارد

تنعكس  يا المادية وحتى المعنوية عمى عواقب وخيمةبتأثيراتت المناخية ، أف تساىـ التغيرايمكف كذلؾكما 
عمى الصحة العامة بحيث يتـ تزايد معدالت اإلصابة بأمراض اإلسياؿ، والجياز التنفسي في كؿ مف 

 3الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء.

 اتالمتزايد لمتداخؿ المتبادؿ المعقد بيف فعؿ خطاب األمننة حوؿ ظاىرة التغير  لئلدراؾنظرا إذا،   
إلى  واليجرة والنزاعات الناتجة عف ذلؾ كمو، بجانب حاجة الكياف المرجعي'الحوكمة العالمية' ةالمناخي

لذلؾ  االستجابة ميدانيات مزيد مف التعاوف والتنسيؽ عمى المستويات المحمية، والدولية والعالمية، تم
لمانيا مف قبؿ جمعية في ميونيخ، أ 2008( في أفريؿ CCEMAتأسيس تحالؼ تغير المناخ والبيئة واليجرة)ب

 4(.MRFاألمـ المتحدة والمنظمة الدولية لميجرة وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ومؤسسة ميونيش ري)

 

                                                             
1 Niloy Ranjan Biswas, "IS THE ENVIRONMENT A SECURITY THREAT? Environmental Security beyond 
Securitization", INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW, Vol. XX, No. 1 (Winter 2011), p.13. 
2 Ibidem. 

3
  .12إلٌاس أبو جوده، المرجع السابق، ص. 
4

، جامعة أكسفورد: مركز دراسات نشرة الهجرة القسرٌةأندرو مورتون وفلٌب بونكور وفرانك التشكو، "تحدٌات سٌاسات األمن البشري"،  

 .16(، ص.1117)دٌسمبر  28الالجبٌن، ع.
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 الفرع الثاني: النزوح إلى الدوؿ األخرى مف أجؿ مالذ صحي آمف

تمعب  ىذا باإلضافة إلى اليجرة بسبب التغيرات المناخية وما تسببو مف نزاعات في العالـ،  
تستأثر بأفضؿ العناصر  دورا كبيرا في انتشار تجارة الجنس ومف ثـ االيدز، وذلؾ ألنياأيضا اليجرة 

دة، حيث يؤدي وقوعيا إلى تمزؽ الحياة األسرية والعبلقات المستقرة إضافة إلى تفكيؾ الضوابط اع
إعادة بناء حياتيما بعيدا عف  ة لمسموؾ، وفي ىذا اإلطار يسعى الرجؿ أو المرأة إلىمَ ظِّ نَ التقميدية المُ 

عبلوة عمى ذلؾ، يجد ء فترات الغياب الطويمة.الوطف وقد يتخذ كؿ منيما شريكا آخر لممارسة الجنس أثنا
كثيرا مف الذيف يتركوف وطنيـ سعيا وراء العمؿ أف الدعارة ىي أفضؿ وسيمة أو لعميا الوسيمة الوحيدة 

ة إلى ذلؾ يسكف المياجروف الجدد في الغالب المناطؽ باإلضاف1أحيانا التي توفر ليـ سبؿ العيش.
ر إيواء كؿ سِّ يَ العشوائية، األكواخ أو مدف مف الصفيح، وىو نمط مف المعيشة وأسموب لمحياة والسكف يُ 

الميمشيف عف المجتمع، وفي ىذه المجتمعات يساعد الطابع المعماري السائد عمى فساد األخبلؽ، كأف 
، مفتوحة عمى بعضيا، تيسر ورات مياه واحدة، أو يسكنوف حجرات متجاورةتشترؾ عشرات األسر في د

االختبلط المنحرؼ، األمر الذي يجعؿ االنحراؼ في مثؿ ىذه التجمعات ىو القاعدة وليس االستثناء، وفي 
 2ىذا اإلطار تتشكؿ التربة المبلئمة لنمو فيروس االيدز وانتشاره.

يوما عف إرساؿ المياجريف ال في الماضي  لـ تتوقؼنجدىا  ،اليمف لبلستشيادفمثبل إذا أخذنا   
سواء كانت مف اليمف أو إلييا فيي تشكؿ واحدا مف اليجرة الخارجية وال في الحاضر، وىذا يعني أف 

 األسباب التي تؤدي إلى انتقاؿ فيروس االيدز بسبب ىذا االختبلط، إذ أف المياجريف اليمنييف قد انتقموا

في شرؽ إفريقيا وخاصة القرف اإلفريقي، مناطؽ موبوءة بيذا المرض إلى 3يمةفي ىجراتيـ الطو  
لى عدد مف الدوؿ الغ وكذلؾ في جنوب يكوف  ولذلؾ فإف عودة ىؤالء مف ىذه المناطؽ4ربية.شرؽ آسيا، وا 
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 .848محمد الجوهري وآخرون، المرجع السابق، ص. 
2

 المكان نفسه. 
3

ن تعد الٌمن من بٌن أكثر دول العالم اختالطا بالشعوب األخرى وذلك عن طرٌق هجرة الٌمنٌٌن إلى مختلؾ بلدان العالم، وقد أظهرت دراسات ع 

بٌة وأجنبٌة.وتشٌر دراسة أخرى أن الهجرة الٌمنٌة طوٌلة المدى دولة عر 64أن المهاجرٌن الٌمنٌٌن ٌتواجدون فً  8882الهجرة الٌمنٌة عام 

وكانت تتجه إلى البلدان الخاضعة لالستعمار البرٌطانً، ولكن وجود هؤالء المهاجرٌن الكثٌؾ والبارز كان فً كل من  8728نشطت منذ عام

 811ومال وفٌتنام، وٌالحظ أن ثالث من هذه الدول تضم لوحدها)برٌطانٌا، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وإندونٌسٌا، وأثٌوبٌا والسودان، والص

 ألؾ(.لمزٌد من المعلومات أنظر: 11الؾ(، والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ) 21ألؾ(، السودان ) 41ألؾ مهاجر ٌمنً(، وهً أثٌوبٌا )

دراسة فً الجؽرافٌة الطبٌة"، -لمرض االٌدز فً الٌمن محمد علً عثمان أسعد المخالفً، حمود علً عثمان أسعد المخالفً، "األبعاد الجؽرافٌة -
 .84(، ص.1183دٌسمبر  -)أكتوبر 31، الٌمن: جامعة العلوم والتكنولوجٌا، ع.الدراسات االجتماعٌة مجلة

4
 المكان نفسه. 
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نما ألف  ىذا االستدالؿمدعاة لنقؿ ىذا الفيروس ومرضو إلى اليمف، وال شؾ أف  الوباء ال ينبع مف فراغ وا 
نما تنتقؿ عف  البمداففي تمؾ  موجود فميس شرطا أف تنتقؿ العدوى إلييـ عبر ممارسة الجنس فقط، وا 

ؽ الدـ، أو غيرىا مف الطرؽ األخرى، ولذلؾ يعود مثؿ ىؤالء إلى وطنيـ حامميف معيـ الفيروس، يطر 
 1اآلخريف.وربما أنيـ ال يعمموف بإصابتيـ، وعندىا يقوـ ىؤالء بنقؿ ىذا الفيروس إلى 

كاف ىناؾ حوالي  2007بالتحديد في مارس  ،كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وفي مصر  
لدى مكتب مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف في الجئا وشخصا موضع اىتماـ مسجميف  390400

باإلضافة إلى %(، 93، يشكؿ السودانيوف والعراقيوف والصوماليوف أغمبية كبيرة )القاىرة.ومف بيف ىؤالء
ويحظى البلجئوف بالقميؿ جدا مف الحقوؽ االجتماعية 2%.7جنسيات أخرى لمنسبة المتبقية بمقدار 

، بؿ يعانوف مف مشكمة وصمة الخزي والتمييز المرتبطيف بفيروس نقص المناعة واالقتصادية في مصر
ثـ يعتمدوف وبشكؿ  ، ومفالبشرية/االيدز داخؿ المجتمع المصري وتجمعات البلجئيف عمى حد سواء

لبلجئيف وشركاء آخريف مف المنظمات غير الحكومية لمحصوؿ عمى حدة أساسي عمى مفوضية األمـ المت
المساعدة، ويتنافسوف في المناطؽ الحضرية المكتظة بالسكاف في القاىرة واإلسكندرية، مع المصرييف 

 3المحمييف لمحصوؿ عمى موارد محدودة.

ة المصرية في توسيع خدماتيا لتشمؿ البلجئيف المسجميف، بالتزامف مع البرنامج لكف ميدانيا، بدأت الحكوم
وتعتبر مف األمثمة حوؿ 4( في منظمة مصر )مصر المبلذ(،ARVالجديد لموقاية مف الفيروسات الرجعية)

نقص المناعة البشرية/االيدز الوطنية ضرورية مف أجؿ دمج البلجئيف في خدمات مكافحة فيروس 
نقص المناعة البشرية في القاىرة، ليس مف أجؿ األشخاص البلجئيف مساعدة البلجئيف المصابيف بفيروس 

نما لتعزيز جيود الوقاية المصرية.  5فحسب، وا 
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 .84محمد علً عثمان أسعد المخالفً، حمود علً عثمان أسعد المخالفً، المرجع السابق، ص. 
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 .58، ص.28، المرجع السابق، ع.نشرة الهجرة القسرٌةآنا بوبٌنشاك، "خدمات مكافحة فٌروس نقص المناعة/االٌدز لالجبٌن فً مصر"،  
3

 .61، 58المرجع نفسه، ص ص. 
4

 1112والتً أدخلت العمل بخدمة االستشارات والفحوصات السرٌة الطوعٌة فً عٌاداتها فً عام  مإسسة محلٌة حكومٌة، منظمة مصر المالذ 

وبٌنما ٌستطٌع كل من ٌحضر إلى )مصر المالذ( الحصول على االستشارات والخدمات السرٌة الطوعٌة، ؼٌر أن هذه المنظمة تستهدؾ باألساس 
سرة والصحة اإلنجابٌة والسل.بالنسبة لألمهات الحوامل المصابات بفٌروس نقص المناعة المجموعات عالٌة المخاطرة ضمن عٌاداتها لتنظٌم األ

بن األم.كما البشرٌة، فهً تساعد فً الوقاٌة من انتقاله للجنٌن من خالل العملٌات القٌصرٌة وبتوفٌر اللبن الصناعً للوقاٌة من االنتشار من خالل ل
ة/االٌدز الحصول على طرود ؼذابٌة وٌمكنهم الحصول على زٌارات منزلٌة من أطباء ٌحق لكل من ٌحمل فٌروس نقص المناعة البشرٌ

 العٌادة.وتعتبر )مصر المالذ( المنظمة الوحٌدة التً تقدم االستشارات قبل وبعد الفحوصات.  
5

 .61آنا بوبٌنشاك، المرجع السابق، ص. 
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عممية أمننة االيدز التي بدأت في التسعينيات تيتـ بمخاطر فيروس نقص  ءلسوء الحظ أثناو     
 زرعأدى إلى مف شأنو أف مف طرؼ فواعؿ الحوكمة السيما المؤسسات الدولية، المناعة البشرية/االيدز 

عزليـ وعدـ السماح ليـ باالندماج في المجتمع ستبعادىـ و الخوؼ لدى حاممي ىذا الفيروس السيما با
، باإلضافة إلى عوامؿ أخرى كعدـ توفر العبلج والرعاية البلزمة، الممارسات مف بمداف العالـفي كثير 

المنتشرة بسبب الثقافات كاالغتصاب، ضعؼ اىتماـ بعض الحكومات بالمرض، ضعؼ غير اآلمنة 
 :في أغمب األحياف إلىومازاؿ يضطرىـ طرىـ اضكؿ ذلؾ التمويؿ، السيما في بمداف العالـ المتخمفة؛ 

منطقة في ببلد أصمية يكوف فييا  وىي، أو ما يسمى أحيانا "منطقة آمنة"، 'مالذ آمف' فالبحث ع"
، وتكوف ىي بديبل مف أي ممجأ، ويبدو خيار المبلذ اآلمف مف كؿ الظروؼ القاِىَرةالبلجئوف في مأمف 

إبقاؤىـ ضمف أراضي غير ببلدىـ وتأكيد حقيـ في البقاء في ىذه "فيو يعني حسب المياجريف 1،"جذاب
، إال أنو عند التطبيؽ، لـ ترؽ المبلذات اآلمنة إلى المعنى الذي ااألراضي وضماف سبلمتيـ حيث يكونو 

 2."تحممو ىذه العبارة، فيي تسعى إلى إبعاد ىؤالء المياجريف ومحاربتيـ

عف ظروؼ بيئية وصحية  اليجرة/النزوح الناتجاف لعبلقة بيفح ايوضبالشكؿ التالي لتنستدؿ يمكف أف و 
في المبحث  اي سنتطرؽ ليالت ةالمحمي ةكمو وما تسببو مف نزاعات، وىي مرتبطة بالحناتجة عف األمننة ال

 الثاني مف ىذا الفصؿ.

 األمننةفعؿ خطاب ناتجة عف ال النزوح والمجوء-(: دورة النزاع12الشكؿ)
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  المصدر:

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)االسكوا(، "االتجاىات السائدة في أثناء النزاعات وتداعياتيا: التداعيات االجتماعية المجنة 
واالقتصادية لمنزوح والمجوء بفعؿ النزاعات في منطقة االسكوا"، سمسمة دراسات تتعمؽ بالنزوح والمجوء في منطقة االسكوا، العدد 

 .10(، ص.2009ويورؾ، األوؿ)األمـ المتحدة: ني

أف نتائج األمننة بقدر ما أسفرت عف جميور إيجابي يحاوؿ  :مفاده قوؿنخمص إلى ويمكف أف    
مجابية ظاىرة التغيرات المناخية ومكافحة ظاىرة االيدز بالتكيؼ معيما وخمؽ آليات كفيمة بذلؾ، والتعاوف 

وضعيؼ ، خمقت بالمقابؿ جميور سمبي أحيانا عمى حماية الكياف المرجعي ومساءلة حتى الفواعؿ الرسمية
استسمـ ليذه الظواىر وتبنى خيار اليجرة والنزوح، األمر الذي حرمو إلى حد بعيد مف العيش في أماف 

 واستقرار.

مقابؿ ىذا الطرح ىناؾ طرح آخر، يتمثؿ في أف ليذه اليجرات مخاطر عمى اأُلُموف إال أف   
األخرى كاألمف االقتصادي، األمف المجتمعي، األمف الصحي...والتي تساوي كميا األمف اإلنساني، 

ا تتعمؽ باألمف فإنيأو صحية وبالتالي ميما كانت ىذه اليجرة شرعية أـ غير شرعية ذات دوافع بيئية 
ما يعني أف الفيـ األمني لميجرة عالميا أدى إلى معالجتيا باألمننة أيضا، وبذلؾ احة أو ضمنيا، صر 

بيف معضالت إضاعة العالـ أصبحنا فعبل نعيش في عالـ ذات أمننات ىجينة ومتنافسة، والغرض ىو 
 .مفرغة حمقة تدور في أمنية
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حالتي لػ"وفؽ مقتضيات الحوكمة العالمية  إعادة بناء السياسة العامة الطبيعية العالمية :لثالمطمب الثا
 ةيالمحم ةاألمني نحو إقحاـ الحوكمة -البيئة والصحة"

إف إعادة بناء السياسة العامة الطبيعية العالمية في ىذا المطمب جاء لغرض التأكيد عمى نزع   
ألننا نحتاج إلى  رىاف الحوكمة العالميةالبيئة والصحة والتأكيد عمى حالتي الطابع األمني لقضايا 
      تتميز بمقتضيات تتمثؿ فيما يمي:ىذه القضايا وذلؾ العتبار ىو أنيا الحوكمة أكثر مف أمننة 

 فواعؿ الدوالتية وغير الدوالتية)لمجنوب -لطرفيف شماؿاتشكيؿ ثقافة بيئية عالمية مشتركة بيف الفرع األوؿ: 
 +الجميور(

ؾ اإلنساني وثقافتو مف أجؿ و يفرض التغيير في السم الحوكمة البيئية والصحيةإف التوجو نحو  
المحمي، وضماف االحتياجات ة التحديات البيئية الكبرى العالمية مف الصعيد العالمي إلى الصعيد مواجي
تؤكده دولي معايير مشتركة حسب ما وفي المستقبؿ.وبما أف لممجتمع الة لمناس في الحاضر األولي
ة غير الرسميدوؿ(و عا مف التشابو في سموكيات الفواعؿ الرسمية)الفإنيا تخمؽ نو القومية  -ة فوؽالبنائي

 زاـ بتحقيؽ األمف والسمـ الدولييف.مف االلتوحتى الجميور 

يع، ولممواطف والحفاظ عمى البيئة وحماية الموارد الطبيعية واجب وطني ومسؤولية مشتركة لمجم 
وازف بيف متطمبات تحقيؽ الت ؿَ فُ كْ ، وعمى الدولة أف تَ والتمتع بصحة جيدة الحؽ في العيش في بيئة نظيفة

مشتركة  وصحية التنمية المستدامة والحياة في بيئة صحية وسميمة، مما يعنى أف تسود ثقافة بيئية
 مجتمع العالمي.لم

وىذه الثقافة يجب أف تتمحور حوؿ قيـ واتجاىات وقناعات طويمة األمد بخصوص الظواىر  
وىذه الثقافة لف  جنوب،ضاء المجتمع الدولي بشقيو شماؿ و ي ألعتؤثر في السموؾ السياسوالصحية البيئية 
ة، الدولع، مف الفرد، المجتم بدءً  ؿينشأ عميو الفواعوالصحي" الذي البيئي "بالوعيإال  تتحقؽ

سياسة  تشمؿوالصحة ة العتبار إعداد استراتيجيات لمبيئالمنظمة...الخ، وتنشئتيـ اجتماعيا آخذيف بعيف ا
 "تمؾ قائمة عمى التفاىـ الدولي، خاصة وأف السموؾ اإلنساني ىو نتاج لمتنشئة االجتماعية عامة عالمية
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عمـ المعايير واألدوار و، ويتوقيـ مجتمعيكوف محاطا بثقافة  ة التي مف خبلليا ينمو الفرد والعممي
 1ة حتى يصبح كائنا اجتماعيا مستقبل".االجتماعي

والصحي ي رفع مستوى الوعي البيئأف لمتنشئة االجتماعية دور كبير في  ما يعنيو، يعنيوىذا             
، السيما إف تـ الصحية رد لتفادي المخاطر والتحديات التي تنجر عف عدـ المحافظة عمى البيئةلدى الف

ذلؾ عمى مستوى أي دولة في ظؿ نسؽ الحوكمة العالمية.ويكوف ذلؾ عف طريؽ"إدخاؿ حماية البيئة 
بلـ العصرية واسعة االنتشار والجامعات واستخداـ أجيزة اإلعضمف برامج التعميـ في المدارس والصحة 

، سف القوانيف والصحة ةلحماية البيئصحية الكالتمفاز، إعداد الفنييف األكفاء في مجاالت عموـ البيئة 
 2، ردع مخربي البيئة...الخ".ة والصحيةز البيئي، منح الحوافلذلؾالبلزمة 

بمثابة التي ىي  ئة االجتماعية المجتمعيةشالتنفإف ىذه مبدأ التدرج واالنتشار وحسب     
، وكؿ دولة تعتمد المنيج ذاتو والحفاظ عمى صحتو بإزالة كؿ الشوائب لمفرد ودولتو تجاه البيئة ةالمرجعي

قومية تسعى  -ة عالمية فوؽوتسود عالميا، إلى أف تصبح ثقاف ستنتشر ىذه العممية ضمف السياؽ الدولي
تشكيؿ ثقافة .ولوالحوكمة العالمية ؽ األمفلتحقيوالصحة ة عايير الدولية كالحفاظ عمى البيئلترسيخ الم

يمكف والصحة ضمف أجندة السياسة العامة الطبيعية العالمية ة ة عالمية مشتركة حوؿ حماية البيئسياسي
 االعتماد عمى ما يمي:

مرجع ي المتكامؿ، أو الاإلطار الفكري الفمسف تعني: )مرجعية السياسة العامة العالمية( المرجعية -1
 -ى فوؽرؤ األىداؼ وال دُ د  حَ الذي مف خبللو تُ  ة االجتماعية المجتمعية،االجتماعي الناتج عف التنشئ

والصحي عمى اؾ اتفاؽ عاـ عمى الصيغ المناسبة لشكؿ النظاـ البيئي أف يكوف ىنيجب القومية؛ بحيث 
وبالتالي، يتحقؽ االستقرار بإجماع أعضاء المجتمع العالمي الدوؿ وغير الدوؿ المستوى العالمي 

 -السيما بطبيعة الحاؿ األمني-الخطاب السمطوي الميبراليأي يجب التخمي عف  عمى الرضا،والجميور 
واأليديولوجية الرأسمالية السائدة في القرارات السياسية واالقتصادية، والتوجو نحو العدؿ البيئي والمساواة 

 بيف الشماؿ والجنوب.في الحقوؽ الصحية 

                                                             
1
 Henning Boekle and Others, op cit., p.09. 

2
 (.11/12/1181، )تم تصفح الموقع ٌوم: 1114طالل بن سٌؾ بن عبد هللا الحسٌنً، "حماٌة البٌبة الدولٌة من التلوث"، ماي  

<www.ipac.kacst.edu.sa/edoc/1429/171129_1.pdf> 



الفصؿ الثاني:  التحوؿ عف إضفاء الطابع األمني إلى نزع الطابع األمني عمى قضايا "حالتي البيئة 
 تبني بدائؿ تصورية لحركية الحوكمة العالميةالم س ي س ة: نحو  والصحة"

 

 351 

ا، موقضاياىوالصحة ة االجتماعية تجاه البيئة بالمسئوليويكوف باإلحساس  التوجو نحو العمؿ العاـ: -2
ىكذا في التعامؿ مع القضايا و  االيجابيةذلؾ أف ىذا الشعور بالمسئولية يدفع المواطف أينما كاف إلى 

عمؿ التعاوني المشترؾ في ، كما يمكف أف يكوف ذلؾ بالتوجو الجماعي واإليماف بأىمية الاتموضوع
 .يف البيئي والصحيالمجال

المشاركة في ب قضايا البيئة والصحة باإلحساس نحو :ة متفؽ عمييايعالم إيجاد أجندةالتوجو نحو  -3
ة وصحية سيؤدي ب عف ذلؾ مف حقوؽ والتزامات بيئي، وما يترتيفالعالمي االستقرار واألمفالحفاظ عمى 

مستوى المفاوضات  إلى صياغة أجندة سياسية متفؽ عمييا ليس تضارب الرؤى فييا سواء كاف ذلؾ عمى
 . أـ التمويؿ

ذو والحفاظ عمى الصحة حوؿ حماية البيئة  اتفاؽ ثقافي عاـمف ىنا يمكف أف نصؿ إلى   
راؾ الشماؿ والجنوب باألفراد، والمؤسسات، والمنظمات، والشركات بدايتو مبدأ صيغة تعددية يتـ فيو إش

عمى المستوى المجتمعي إلى  والصحة البيئة ية إلى التعاوف في مجالالنتشار الناتج عف الشعور بالحاجا
المستوى الدولي ثـ العالمي، والذي يؤدي بدوره إلى خمؽ حاجات جديدة في مجاالت أخرى كاألمف 

  1والتنمية المستدامة.

 ة ناألمنخطاب فعؿ معضمة تجنب و  عالميا ة"والصحة البيئ" حوكمةاللتزاـ أولوية جعؿ ا الفرع الثاني:

يف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية والسائرة في طريؽ األسباب التي شكمت الخبلؼ بمف بيف أحد   
مسألة الغش -وغير الرسمية غير الدوؿ -الدوؿ-، مف جية، ومف جية أخرى بيف الفواعؿ الرسميةالنمو

سيما وأف الدوؿ المتقدمة عموما عمى دراية بالمكاسب الالدولية والعالمية  الصحيةو في االتفاقيات البيئية 
بالمقارنة مع المكاسب التي ستحققيا الدوؿ النامية والسائرة  ىذيف المجاليفالتي ستحققيا مف التعاوف في 

مع دوؿ أو الصحي في طريؽ النمو، أي أف الدوؿ المتقدمة]أو المصنعة[ترى في مسألة التعاوف البيئي 
سيجعميا تحصؿ عمى حد أقصى مف المكاسب النسبية ضمف البيئة العالمية في حيف  [الجنوب]أو المتخمفة

مف االتفاقيات التي  ة بدءً وف مف ذلؾ إلى الحصوؿ عمى المكاسب المطمقىي تصبو حسب ما يقره الواقعي

                                                             
1 Léon Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration (Stanford : University Press, 1963), 
p.10. 
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 باإلضافة إلى ذلؾ فأغمب المنظمات الدولية1،تعقد حوؿ ذلؾ وصوال إلى التنفيذ عمى المستوى الواقعي
 الحكومية تديرىا الدوؿ الغربية وبالتالي سيطرتيا عمييا.

أي ىنا ال يمكف أف ننكر أف التعاوف قائـ بيف الدوؿ في أغمب األحياف حسب   
"، وىناؾ فرصا لتعاوف الدوؿ مع بعضيا البعض أكبر مف الفرص التي كانت في ميرشايمر"و"وولتز"

، ولكنيـ وتيديدات صحية الباردة مف مخاطر بيئيةالماضي خاصة أماـ ما يواجيو العالـ بعد الحرب 
يجادلوف مع ذلؾ بأف ىناؾ حدودا معينة ليذا التعاوف، ألف الدوؿ كانت وستبقى خائفة مف قياـ اآلخريف 

ف األخطار التي ستحدثيا واقؼ الدوؿ النامية التي تتخوؼ موىذا ما نراه في م2،دُ قَ عْ بنقض أي اتفاقية تُ 
 .كما أشرنا آنفا "كيوتوتصادؽ عمى االتفاقيات البيئية العالمية كبروتوكوؿ" الدوؿ المتقدمة إف لـ

جنوب ىما مف يشكؿ المعضمة  -لدى الطرفيف شماؿ وانعداـ الثقة الخوؼبمعنى آخر، فإف    
؛ وذلؾ مف حيث استمرارىما باستنزاؼ الموارد يمكف أف تكوف أسبابيا بيئية أو صحية األمنية العالمية

البيئية نتيجة الفقر السائد واإلجياد البيئي وعدـ االلتزاـ بما جاء في االتفاقيػات الدولية نتيجة الرغبة في 
ومف حيث ما يأتي مف طرؼ وىذا كمو يؤثر عمى الجانب الصحي لممجتمعات برمتيا، االزدياد في الغنى، 
غش يفتح المجاؿ واسعا أماـ الطرؼ]الشماؿ[الذي يمارس ال"تتممص مف واجباتيا قد الدوؿ المتقدمة التي

حسب ما يؤكده"ميرشايمر"، ونتيجة الغش ىذه تكوف 3الضحية ]المتخمفة[" بأف يمحؽ ىزيمة حاسمة بالدوؿ
احتماال لحدوث بالتأكيد محفوفة بالمخاطر، وىذا ما يؤكده "شيممينغ" و"ىالبريف"بأف"االتفاقية التي تترؾ 

الغش ىي اتفاقية غير مقبولة أو أف مف شأف الغش أف يؤدي بالضرورة إلى مكاسب ىامة 
ب اإلستراتيجية التي تتحصؿ عمييا أكبر بكثير فالنزعة االستغبللية لمدوؿ المتقدمة والمكاس4استراتيجيا"،

 أية اتفاقية كانت.مف المصادقة عمى 

 

 

                                                             
1

 .318جون بٌلٌس وستٌؾ سمٌث، المرجع السابق، ص.جون بٌلٌس، "األمن الدولً فً حقبة ما بعد الحرب الباردة"، فً،  
2

 .311المرجع نفسه، ص. 
3

 المكان نفسه. 
4

 .311،312المرجع نفسه، ص ص. 
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 وب المشاركة العادلةأسم، وتبني األطر المؤسسية والقانونيةتشمؿ تعزيز  الحوكمةوبما أف    
في عممية صنع القرار،  القطاع الخاصالفاعمة لممجتمع المدني و  وتشجيع المشاركةفي صنع القرارات 

جنوب  -مف جانب الطرفيف شماؿوالصحي فبل بد مف أف يظير االىتماـ المتزايد في مجاؿ القانوف البيئي 
المتعددة والمتزايدة  لقضايانظرا الدولية المتعددة األطراؼ  الدمج الكامؿ لبلتفاقياتكإشارة مشجعة نحو 

أحد المؤشرات  العاـالقانوف الدولي ويعتبر 1المعضمة العالمية،الخطابات التي تخمؽ لتجنب أخطارىا 
د والمبادئ القانونية الدولية "مجموعة القواعالعالمية ألنو يمثؿوالصحية" البيئية"وكمةالرئيسية لتطور الح

وتحدد المسئولية الدولية، عند اإلضرار والصحة التي تنظـ العمؿ الدولػي في مجاؿ التعامؿ مع البيئة 
يشجع االلتزاـ بالقانوف الدولي، السيما إذا كاف  العالمية بشأف ىكذا حاالتوالسعي باتجاه الحوكمة 2بيا".

وىذا لف يتأت إال 3آلخريف واإلحساس بوجوب تجنب ىذه العواقب،األفراد واعوف بعواقب أفعاليـ عمى ا
 .حوؿ البيئة والصحة قومية مشتركة -بثقافة فوؽ

 والمعاييرتفعيؿ القواعد وال شؾ أف مجيودات اإللزاـ القانوني وااللتزاـ بالقانوف ليا القدرة عمى    
ىاتيف ، عف طريؽ تنبيو األفراد بعواقب عدـ االلتزاـ وتوضيح مسئولياتيـ تجاه التي تخص البيئة والصحة

المساعدة عمى االلتزاـ يمكنيا ليس فقط، أف تزيد مف رامج المتعمقة بإلزاـ القوانيف و ، وىكذا فإف البالحالتيف
تفعيؿ القاعدة البيئية ر أف تزيد مف مدى تأثييمكف لكف كذلؾ و  القانونيةالعناية التي يولييا الفرد لمقاعدة 

عمى  لحالتي البيئة والصحةي و بالرغـ مف تطور اإلطار القانونلكن4عمى سموؾ ىذا الفرد.والصحية 
، فإف المؤشرات تؤكد اضمحبلال كبيرا في نوعية البيئة ي، اإلقميمي، الدولي ثـ العالميالوطن الصعيد

وىذا لعدـ االلتزاـ بما يرد 5مختمؼ أنحاء العالـ،وكذا في الحالة االجتماعية في وتدىور الصحة العالمية 
في القانوف السيما الدولي وانتياكو مف طرؼ الدوؿ المتقدمة مسببة في أكبر األضرار البيئية والميددة 

 لمصحة العمومية.

 
                                                             

1
(، 1112متابعة  تقرٌرالمكتب اإلقلٌمً لؽرب آسٌا،  -برنامج األمم المتحدة للبٌبة، "الوضع البٌبً فً العالم العربً" )إدارة التعاون اإلقلٌمً 

 .16ص.
2

 .287طارق إبراهٌم الدسوقً عطٌة، المرجع السابق، ص. 
3 Durwood Zaelke, Donald Kaniaru, Eva Kruzikova, Making Law Work: Environnemental Compliance and 
Sustainable Development, (INECE), p.13. 
4 Ibid., p.16. 
5 Ibidem.  
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ات ة كالمنظمالدولية وغير الدولي ؿالفواع مف خبلؿ-وفي ىذا النطاؽ، عمى المجتمع العالمي   
العالمية أف يشجع االرتباط بيف طبيعة االلتزاـ ودولة القانوف، ودعـ الحوكمة -ووكاالت التعاوفالدولية 

"لدى كؿ منا واجب إعادة  ":كموس توبفرآخذا بعيف االعتبار قوؿ مدير برنامج األمـ المتحدة لمبيئة "
والمستداـ...ال يمكف أف تتحقؽ التنمية  وف التي أساس المجتمع العادؿاالعتبار واحتراـ دولة القان

وعبلقاتنا مع األرض الصحة  االقتصاد، إال إذا ربطنا بيف القانوف،في ظؿ الحوكمة العالمية المستدامة 
ـ زَ تَ مْ ويُ  ـَ زِ مْ مف جية، وبيف قيمنا وتطبيقيا عمى الصعيد الدولي والمحمي مف جية أخرى، فالقانوف يجب أف يَ 

 اإلحساس ألف عدـ1، والمجتمع ككؿ يجب أف يشارؾ في ىذا الواجب".المجتمع ككؿ بو مف طرؼ
، األمر وبالتالي، تصبح حقوقنا ميضومة سيفقدنا التزاماتنا حولياوالصحة بالمسئولية بالحفاظ عمى البيئة 

 الذي يؤدي إلى تيديد األمف والسمـ العالمييف.

وكضرورة  العالمية التعاونية والصحية"البيئية " ية الترابط كأداة لتحقيؽ اإلدارةدبموماس الفرع الثالث:
 أسسة العالميةمة الي  ن  ب  إلصالح 

التحوؿ إلى الحوكمة العالمية أي إلى عالـ الترابط بسبب مشاكؿ بفي ظؿ أ خذ العالـ              
معقدة تحتاج إلى معالجة عمى نحو متزايد عمى مستوى تفاوض وصحية سياسية، واقتصادية، وبيئية 

، السيما وأف عدد مف دوليعمى المستوى الفقط ال مف اقتصارىا بد دولي، عالمي-وطني، إقميمي-محمي
ى إلدارة العبلقات فوأوؿ خطوة في إرساء قاعدة أو 2المشاركيف في التفاوض الدولي قد تزايد زيادة كبيرة،

ؽ مواجية األخطار التي تيدد فُ أُ  عُ سِّ وَ التي تُ دبموماسية الترابط  ىي تبنيالحوكمة العالمية بيف األمف و 
جراءات وآليات متعالمشتركة بإدارة تعاونية والصحية األنظمة البيئية    3محميا. ددة األطراؼمشتركة وا 

ؿ تبادؿ المعمومات تقوـ"بتسييوصحية بيئية شبكات ة ىذا الترابط عبر إنشاء ويمكف مأسس             
تساىـ في الوصوؿ إلى مقاربات تكامؿ جيدة، وتسمح والصحية، والتنسيؽ عبر مناطؽ النشاط البيئية 

 بتأسيس معايير وقواعد تكوف كقاعدة في عمميات اتخاذ القرار وحؿ مشاكؿ التنسيؽ والنزاعات البيئية

                                                             
1 Durwood Zaelke, Donald Kaniaru, Eva Kruzikova, op cit., p.15.  

2
 .437،438براٌان واٌت، "الدبلوماسٌة"، فً، جون بٌلٌس وستٌؾ سمٌث، المرجع السابق، ص ص. 
3

)الكوٌت: عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس مستقبلنا المشترك محمد كامل عارؾ، مؤلفا، مراجعة علً حسٌن حجاج،  

 .261،262(، ص ص.8872الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، أكتوبر 
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 ؿَ خِ دْ ىذا مف جية، ومف جية أخرى يجب أف نُ 1وب".جن -اؿالمحتممة بيف الطرفيف شم والصحية
إصبلحات حقيقية ال نظرية عمى المؤسسات والمنظمات الدولية كييئة األمـ المتحدة ومنظمة الصحة 
العالمية مع ما يتوافؽ وطروحات كؿ األطراؼ ال ىيمنة الرؤية الغربية عمييا، باإلضافة لذلؾ يجب أف 

 ننشئ منظمة بيئية عالمية تشرؼ عمى الحوكمة البيئية العالمية.

بيف  ؽال  ع  الت  -الستكماؿ مسيرة الحوكمة العالمية ةالمحمي ةاألمني إقحاـ الحوكمةحو ن: الفرع الرابع
 واالستقرار ةكمو الح

أو باألحرى العودة لممحمية لمعالجة  ةالمحمي تعالت أصوات عدة حوؿ إقحاـ الحوكمة لقد           
قضايا حالتي "البيئة والصحة" بسبب النقائص الذي يعاني منو المستوى العالمي ضمف السياسات العامة 

 .العالمية كجانب أدائي لمحوكمة العالمية

أصبح ضمف  بالرغـ مف أف مفيوـ الحوكمة المحمية مفيوـ قديـ قدـ تاريخ البشرية، إال أنوو            
ممارسة.خاصة وأف العولمة وثورة المعمومات تجبراف عمى إعادة الو  الخطاب الواسع لؤلدب األكاديمي

النظر في العبلقات واألدوار بيف المواطنيف والدولة وعبلقات مختمؼ أوامر الحكومة مع كيانات خارج 
تـ حتى اآلف تبني ىذا المفيوـ وبالتالي تعزيز التركيز عمى الحوكمة المحمية.ومع ذلؾ، لـ ي-الحكومة
مف خبلؿ الكيانات المتعمقة باقتصاديات التنمية، بسبب التقميد القديـ في برنامج المساعدة بالكامؿ 

اإلنمائية الذي يركز عمى الحكومات المحمية أو منظمات المجتمع المحمي، مع إىماؿ البيئة المؤسسية 
، أو التنافس بيف المنظمات والمجموعات والمعايير والشبكات الشاممة التي تسيؿ أو تعيؽ الترابط والتعاوف

 2التي تخدـ المصمحة العامة عمى المستوى المحمي.
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الجزابر: دار قانة للنشر والتوزٌع، -)باتنة 8ط.عالمً، مـدخل إلـى اإلصالحات المإسساتٌة للحكم البٌئً الصالح زٌانً، مراد بن سعٌد،  
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وتشمؿ الحوكمة المحمية األىداؼ الحيوية المتنوعة المتعمقة بالحياة والعمؿ والمحافظة عمى            
قتصر عمى تزويد المواطنيف ال ت ةالجيد ةالمحمي ةكمو الحفإف " البنؾ الدوليحسب ما جاء بو ، ألنو البيئة

نعكس ذلؾ في صورة تحسيف نوعية الحياة وخمؽ فضاء لممشاركة الخدمات المحمية فقط، بؿ يجب أف يب
 1الديمقراطية والحوار المدني وتحقيؽ التنمية المحمية المستدامة".

االعتماد المتبادؿ بيف ؽ/أو الُ عَ الت  وذلؾ كمو يتطمب المرونة مع المجتمعات المحمية لبناء ما يسمى 
لتحقيؽ األمف، ألف الحوكمة المحمية الجيدة "ال تقتصر عمى توفير مجموعة  المحمية االستقرار والحوكمة

أيضا بالحفاظ عمى حياة المواطنيف وحريتيـ، وخمؽ مساحة  مف الخدمات المحمية فحسب، بؿ يتعمؽ
لممشاركة الديمقراطية والحوار المدني، ودعـ التنمية المحمية التي يقودىا السوؽ والتنمية المستدامة بيئيا، 

 2وتيسير النتائج التي تثري الجودة لحياة السكاف".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Anwar Shah, op cit., p.02. 
2 Ibidem. 
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: أجندة منقوصة ةميالمح ةاألمني وكمةالح سياؽضمف  "البيئة والصحة" حالتيثاني: قضايا المبحث ال
             وحاجات مستقبمية

وسيمة لتنسيؽ الجيديف الرسمي والشعبي لتحقيؽ أىداؼ محمية وقومية  ةالمحمي ةكمو الحعتبر ت   
"آلية نموذجية لمتدبير، لمختمؼ المخاطر  ، ىذا مف جية، ومف جية أخرى، فييمف آلية متعددة الوظائؼ

فالقدرة المحمية عمى الفعؿ والرغبة فيو تزيح عبء التفاصيؿ عف كاىؿ 1الناشئة ومنيا المخاطر األمنية"،
 المستويات العميا.

 -االستباقية-مف خبلؿ مختمؼ التدابير واإلجراءات الوقائية يةالمحم ةاألمني ةكمو الحتجسد وت   
أف تشمؿ مختمؼ أصناؼ لمحد أو التخفيؼ مف المخاطر الواقعة أو المحتممة الوقوع محميا، والتي يمكف 

يمكف القوؿ أف  ،ىذه األصناؼ مف األمف عمى ضوء ذكرو 2األمف: االستراتيجي، البيئي، الصحي...إلخ.
ر عناء العبء عمى مف شأنو توفي ةالمحمي ةاألمني ةكمو البيئة والصحة" ضمف الح"إدراج قضايا حالتي 

، ألنو االحكومات ضمف مستوى أعمى وتسييؿ إدارة شؤوف المواطنيف فيما يتعمؽ بيذه القضايا أو غيرى
 -الدوؿ-ىو إىماؿ الجانب المحمي لدى معظـ الفواعؿ الرسميةينقص الحوكمة العالمية تقريبا ما 

لتسيير عدد مف ىذه القضايا  المحميإقحاـ المستوى بمرىوف  فمستقبؿ ىذا الكياف المرجعي وحمايتو
البداية إلحداث تغييرات وفرصة لتطوير أساليب محتممة جديدة ألنيا نقطة لصالح المجتمع المحمي، 

 لضبط األمف، مع ما يتناسب والنظاـ االجتماعي لممجتمع ككؿ.

ظاىرة  المطمب األوؿلذلؾ سنركز في ىذا المبحث عمى ثبلثة مطالب أساسية، حيث يفحص  
ظاىرة ل المطمب الثاني، ويتطرؽ المحمي لمحوكمة األمنيةمستوى العمى كقضية بيئية  التغيرات المناخية

 محاولة المطمب الثالث، في حيف يحوي لمحوكمة األمنية المحميمستوى العمى كقضية صحية االيدز 
البيئة والصحة" حالتي " قضاياسياسات أمنية ذات أجندة محمية تستوجب تفادي القصور في معالجة ى تبنت

 .وتحقيؽ مساعي مستقبمية
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 نحو تبني ظاىرة التغيرات المناخية -ةالمحمي ةاألمني وكمةألوؿ: حالة البيئة ضمف سياؽ الحالمطمب ا
 محمية كقضية أمنية

مجابيتيا  وُ مُ زِ مْ ىناؾ مف المشكبلت وقضايا البيئة ما يتجدد ويتغير، تتطمب مف اإلنساف، بؿ تُ   
ا أيضا بصورة متجددة، لكي يواكب اإلنساف األخطار التي تترتب عمى وجودىا، ويحاوؿ منع وقوع يَ م  وحَ 

وقد -قد تكوف مشكبلت بيئية عالمية تستند لنطاؽ محددوىذه القضايا والمشكبلت 1قضايا أخرى جديدة.
في وىي بيت القصيد  ةمشكالت محمي، وقد تكوف -تـ التطرؽ ألغمبيا في األجزاء السابقة مف ىذه الدراسة

التي لتغيرات المناخية مشكمة بيئية محمية متمثمة في ظاىرة االتطرؽ ألىـ  ، بحيث سيتـىذا المطمب
  2".عمى اإلضرار باألنظمة البيئية في مكاف محدود التي تقتصر آثارىااألمنية "المشكبلت تعتبر مف 

كجزء مف مشروع ىارفارد الصنؼ الثاني المتمثؿ في السياسات المحمية المتناسقة حيث نجد   
عمى أنشطة السياسات الوطنية أكثر مف تركيزه عمى أىدافيا،  والذي يركز؛ عف االتفاقيات الدولية لممناخ

 تتفؽ الدوؿ عمى سياسات محميةوىو أقؿ مركزية مف المجموعة األولى مف المناىج.في ىذه الحالة، 
ا يَ مِ ك  حَ في سياساتيا الوطنية أكبر بكثير مف تَ  ـٌ ك  حَ متشابية.ىذا يعكس الرأي أف الحكومات الوطنية ليا تَ 

ة كَ ارِ شَ دولة مُ  األمثمة: مجموعة متناسقة مف ضرائب كربوف.بيذا النيج تفرض كؿ أحد3في انبعاثاتيا.
فعاؿ التكمفة في  ـْ ك  حَ يمكنيا التوصؿ إلى تَ ضريبة محمية عمى محتوى الكربوف في الوقود الحفري، وبذلؾ 

داخؿ حدودىا.الضرائب سوؼ تفرض بواسطة الدوؿ، والدوؿ سيكوف ليا التحفظ الكامؿ عمى  االنبعاثات
 4الدخؿ منيا.

عمى سبيؿ المثاؿ، بإعادة الدخؿ -الدوؿ يمكنيا تصميـ سياساتيا الضريبية بحيث تكوف متعادلة الدخؿ
قتصاد عمى شكؿ تخفيضات تناسبية في ضرائب أخرى مشوىة، مثؿ الضرائب عمى الذي تـ جمعو إلى اال

العمؿ ورأس الماؿ.وحتى يمكف تحقيؽ فعالية الكمفة العالمية، يجب فرض ضرائب الكربوف عمى نفس 
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المستوى في كؿ البمداف.ىذا ال يكوف مقبوال لمدوؿ األفقر في العالـ، لذا يجب أف تصاحب ىذا النظاـ مف 
 1المتناسقة اتفاقات جانبية لتجعمو متساوي التوزيع وبالتالي مقبوؿ سياسيا. الكربوف ضرائب

تعتبر إدارة البيئة أولوية مف أولويات السياسة العامة لمدولة وىي ذات صمة بناء عمى ذلؾ،   
 وغاية صدمق-، ضمف النطاؽ الوطنيوبالتالي، المحافظة عمى النظاـ األمني العاـ، ابكافة مراحؿ عممي

التي تعمؿ بدورىا عمى تحقيؽ األمف بما  السمطات عمى المستوى المحميويدخؿ بما في ذلؾ  -أية دولة
سبب التزايد في ذلؾ األمف البيئي، فطموحيا يكمف في التغمب عمى المشاكؿ واألخطار التي تواجو البيئة ب

توفير الحماية والطمأنينة لألفراد ، ىرة التغيرات المناخية مف جية، ومف جية أخرىواالنتشار المذىؿ لظا
"ىاجسا يؤرؽ الدوؿ الغنية والفقيرة مف أدنى مستوياتيا)الريفي البسيط(  ، ألف ىذه الظاىرة أصبحتمحميا

 إلى أعمى مستوياتيا )الدوؿ وحكاميا(".

تغيرات أكثر تحديدا، مثؿ التغيرات في أنماط يشمؿ "تغير المناخ" ُيْظِيُر أف الذي  وىو األمر  
ىطوؿ األمطار وتواتر شدة العواصؼ والجفاؼ والمواسـ الطويمة ومستوى الرطوبة ومستوى سطح البحر، 

حيث ستشيد األماكف المختمفة حوؿ العالـ مستوى مختمؼ مف التغيير  محمية يمكف أف يكوف أكثرلذلؾ 
ة الظاىر  ُتْحِدثبدال مف أف تصبح أكثر دفئا، ويمكف أف  في مناخيا، وستصبح بعضيا أكثر برودة

 2ثمجية وموجات الحر والجفاؼ مف حيث التواتر والشدة.المناخية المتطرفة عواصؼ 

التي  الحماية البيئيةىي شكؿ مف أشكاؿ بشأف ىذه الظاىرة  األعماؿ المتخذة محمياإف ليذا ف   
 تتقرر بمثابة صورة مصغرة، ويمكنيا أيضا أف تعمؿ تتـ مف األسفؿ إلى األعمى وتحافظ عمى الموارد

عمى  فعالية خيارات تخفيؼ األثر البيئي، وتبياف القومية المحتممةالعامة أساسيا السياسات عمى 
يمكف أف يصبح أكثر جدوى بالنسبة لممستويات الحكومية األعمى كي تتبنى ، أي المستوى المحمي

أف تجعؿ مف العمؿ عمى المستوى الدولي أكثر جاذبية، وقد برىنت سياسات مماثمة، كما أنيا تستطيع 
األبحاث عمى وجود تاريخ لمحكومات المحمية في إظيار فعالية سياسات يتـ تبنييا الحقا عمى مستويات 

  3عمى.حكومية أ
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حوالي الذي جند  برنامج فيتناـ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مف بيف ىذه البرامج واألبحاثف    
دوالر( سنويا، مقابؿ قياـ  537مميوف دونغ فيتنامي)حوالي  11أسرة، ومنح كؿ واحدة منيا حوالي  8000

 -عمى المستوى الشعبي أفرادىا بصورة منتظمة بدوريات ورصد قسـ مف الغابة، احتؿ نجاح ىذا الجيد
في وسائؿ اإلعبلـ ودفع رئيس العناويف الرئيسية -مشروع رائد مف نوعو في جنوب شرؽ آسيا ؿوىو أو 

، إلى إصدار مرسوـ وطني جعؿ برنامج الدفع مقابؿ الخدمات البيئية لمغابات "نويف تاف دونغ"وزراء فيتناـ 
(PFES.مشروعا دائما )امة لممجتمعات المحمية نوع البيولوجي ويؤمف االستديساعد البرنامج في حماية الت1

ولشركات األعماؿ في حوض نير الميكونغ الحساس بيئيا، ومف خبلؿ حماية األشجار يساعد برنامج 
الدفع مقابؿ الخدمات البيئية لمغابات أيضا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف التي يتـ إطبلقيا عند 

 2قطع األشجار.

تطمع بو الحكومات في ىذه العممية برمتيا مف حيث صمتيا أو ما  دور الحكومة المحميةيتمثؿ ىنا  ومف 
وقيادة المواطنيف المحمييف وكذلؾ  الوثيقة بالمواطنيف حيث أنيا تطمع بدور يمكنيا مف التواصؿ والتوجيو

ية مسئولة كذلؾ ، كما أف الحكومة المحمبيئات األعماؿ والصناعات في عممية تنمية منخفضة الكربوف
التي يتـ مف خبلليا تنظيـ وتنفيذ السياسة والتعامؿ مع معايير التخطيط الحضري.كما  عامؿ الحوكمةعف 

أنيا البؤرة المركزية في تحديد اليوية المجتمعية وتقديـ الخدمات لموفاء باالحتياجات المجتمعية وتسييؿ 
 3األىداؼ المجتمعية المشتركة.وتنسيؽ الجيود والموارد المحمية مف أجؿ الوصوؿ إلى 

أف تكوف أماكف مثالية لمعالجة ارتفاع درجة الحرارة  الحكومات المحميةتستطيع  باإلضافة لذلؾ، 
 4العالمية وذلؾ لثبلثة أسباب مترابطة ببعضيا وتتمثؿ في:

أف تتبنى سياسات مميزة خاصة بيا تتناسب مع الظروؼ المحمية  الحكومات المحميةتستطيع  أوال:
الفريدة، فالحكومات المحمية تسيطر عمى العديد مف العوامؿ المتعمقة بانبعاثات غازات االحتباس الحراري 
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مثؿ قوانيف الطاقة وقرارات استعماؿ األراضي، واألنظمة السكنية والتجارية، وخيارات العبور بوسائؿ النقؿ، 
 لتخمص مف النفايات الصمبة.وا

تشجيع العمؿ مف جانب اآلخريف استجابة لتغير المناخ وذلؾ مف خبلؿ  السمطات المحميةتستطيع  ثانيا:
الضغط عمى الحكومة القومية، كما مف خبلؿ إظيار التكاليؼ والفوائد المتعمقة بأفضؿ ممارسات التحكـ 

 بانبعاثات غازات االحتباس الحراري.

دارة  البمديات تممؾ ثالثا: تجربة واسعة في معالجة التأثيرات البيئية المحمية ضمف قطاعات الطاقة، وا 
 النفايات، والنقؿ، والتخطيط والتنمية.

وفي ىذا الشأف قاؿ "باري فبلمينغ" أخصائي تنمية يعمؿ مع برنامج فيتناـ السالؼ الذكر، ويركز اىتمامو 
"مف الميـ جدا ، إف لموكالة األمريكية لمتنمية الدولية في بانكوؾمكتب آسيا عمى التنوع البيولوجي في 

، فيـ المشرفوف المحميوف عمى إدارة الغابات ومستجمعات المياه، وىـ الذيف تجنيد السكاف المحمييف
يحصدوف الفوائد ويتحمموف تكاليؼ ىذه النشاطات، يمكف لمعمؿ المحمي أف يكوف فعاال جدا في مثؿ 

لكف إذا توفرت الحوافز الكافية، وتحقيؽ الدعـ السياسي المالئـ لممشاركة ىذه المشاريع، و 
المشاكؿ البيئية التي تواجييا األقطار وىي مزيج مف "مفتعتبر وظاىرة التغيرات المناخية 1.المحمية"

وال غرو 2"،التدىور المحمي والعالمي...فمف الصعب المحافظة عمى أمف الدولة دوف تحقيؽ األمف البيئي
تحقيؽ األمف البيئي محميا الذي يكمؿ أف الحكـ المحمي الفعاؿ يسعى إلى مكافحة التغيرات المناخية و 

 .األمف البيئي الوطني

سياسات محمية متوافقة عمى شكؿ نظاـ وطني لضرائب  ،نتبع مف جية أخرىوذلؾ بمعنى أننا      
؛ إذ يتكوف ىذا اإلطار مف ضرائب محمية متناسقة عمى انبعاثات غازات الدفيئة مف جميع الكربوف

المصادر، الرسـ سوؼ يتـ تعديمو دوليا مف وقت آلخر، وكؿ دولة سوؼ تجمع وتحتفظ بالعوائد الذي 
مى يولده، حيث إف القرارات الستيبلؾ البضائع والخدمات التي تتطمب استخداـ الوقود الحفري تتخذ ع

أساس يومي بواسطة أكثر مف مميار مف الوحدات السكنية والشركات حوؿ العالـ، فإف أفضؿ طريقة فعالة 
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يدفعونيا ليذه البضائع والخدمات،  لموصوؿ إلى كؿ ىؤالء مف صانعي السياسة ىي بتغيير األسعار التي
  1فرض رسـ عمى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف يتيح ذلؾ مباشرة.

ننتقؿ مف أطر سياسية عالمية تعتمد عمى نظـ الرخص القابمة التداوؿ إلى عبارة أخرى، أي ب  
منيج مختمؼ تماما، أي نظاـ محمي متسؽ لضرائب الكربوف.في "حالة الرسوـ عمى انبعاثات غازات 

الدفيئة الدفيئة" مف كؿ المصادر.ىذا النيج مبني عمى الفكرة العامة أف التعامؿ بجدية مع انبعاثات غازات 
يتطمب منيجا عالميا وليس منيجا محدودا لمدوؿ الغنية الحالية.وضع رسوـ عمى ثاني أكسيد الكربوف يرفع 
مف سعر األنشطة التي ينبعث منيا ثاني أكسيد الكربوف، بما في ذلؾ استخداـ الوقود الحفري، وىذه ىي 

لـ.الرسـ سوؼ يجرى تعديمو عالميا مف الطريقة المباشرة لمتأثير عمى سموؾ المستيمؾ والصناعة حوؿ العا
وقت آلخر، وكؿ دولة سوؼ تحصؿ وتحتفظ بالعائد المتولد، وقد يكوف مف األيسر ربط ضريبة الكربوف 
بالنظاـ الضريبي القائـ لتسييؿ التنفيذ مف وجية نظر مؤسسية، وىذا أفضؿ مف السياسات البديمة لمتخفيؼ 

 2اطيات تنظيمية وقانونية ضعيفة.في بعض الدوؿ النامية التي بيا بيروقر 

باعتبارىا الالعب األساسي في  -المتقدمة والصاعدة–معظـ الحكومات المحمية لذلؾ تتبع   
تشكيؿ مدف ذكية مستدامة، باإلضافة إلى فرض ضريبة الكربوف، قيادة وتسيير النمو المجتمعي 

مـ بالتضامف مف قبؿ موئؿ األ، ويتـ تنفيذه ستراتيجية التنمية الحضرية منخفضة االنبعاثاتمشروع إ
في الدوؿ ذات االقتصادات  المتحدة وكذلؾ المجمس الدولي لممبادرات البيئية المحمية ويدعـ الحكومات

ندونيسيا وجنوب إفريقيا وذلؾ لمواجية القضايا ابتداء بالتخفيؼ  الناشئة كما ىو الحاؿ في البرازيؿ واليند وا 
ولتحقيؽ ىذا كمو يجب أف يتـ 3التغيرات المناخية وكذلؾ منظور التنمية المستدامة. مف اآلثار الناجمة عف

 تبع الخطوات الرئيسية لموصوؿ إلى مدف المناخ الخضراء حسب الشكؿ التالي:ت

 : الخطوات الرئيسية لموصوؿ إلى مدف المناخ الخضراء(13)الشكؿ 
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 المصدر: 

، مجمة بيئية المدف االلكترونيةماريؾ فاف ستادف، "برنامج المدف منخفضة الكربوف كجزء مف المدف الذكية المستدامة"، 
 .27(، ص.1183)ماي 7اإلمارات العربية المتحدة: مركز البيئة لممدف العربية، ع.-دبي

دعـ لمتغير المناخي  جكبرنام استخداـ برنامج مدف المناخ األخضرفي ىذا المشروع يتـ            
مراحؿ لجميع أنواع  البرنامج عممية شاممة ومنيجية مف ثبلث ، يعرض ىذاالشامؿ لمحكومات المحمية

إجرءات مناخية وأحجاـ المدف في الجزء الشمالي والجنوبي مع العالـ ويتمركز الدعـ الفني في تقديـ 
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ذا البرنامج عممية تنمية حضرية منخفضة محمية فعالة عمى مستويي البدء والمستوى المتطور يتناوؿ ى
 1االنبعاثات مما يجعؿ ىذا المشروع كذلؾ وثيؽ الصمة بالمدف النامية في جميع أنحاء العالـ.

لصد ظاىرة تحقيؽ ىذا المشروع في أي بمد، البد مف تبني سياسات بيئية محمية ل وعميو،    
السبيؿ "ىذه السياسات وتعني التغيرات المناخية وجعؿ األفراد يعيشوف في بيئة نظيفة، سميمة وآمنة؛ 

والوسائؿ التي يتـ وضعيا في سبيؿ تحقيؽ الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا وىي تمثؿ اداة استرشادية 
و عند وضع الخطوط البيئية لمتخطيط البيئي، حيث أنيا تحدد الخطوط العريضة لما يجب االسترشاد ب

 3وىي ثبلثة أنواع:2،"التنموية

سياسات بيئية بحتة، أي ال تستيدؼ سوى الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا، وتترجـ في اإلدارة  - أ
 والسياسات التي ترتكز عمى خفض التموث والتحكـ فيو.

أغراض اقتصادية االعتبار تحقيؽ ولكف تأخذ بعيف البيئة سياسات وتدابير تيدؼ إلى حماية   - ب
 أخرى مثؿ ترشيد استخداـ الموارد.

جراءات تطبؽ بنحو خالص لغير األغراض البيئية ولكف في ذات األمر يمكف تجنب   - ت سياسات وا 
 تأثيرىا عمى البيئة، أو استخداـ أدوات السياسة التجارية لتحقيؽ أغراض بيئية.
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كقضية  االيدزنحو تبني ظاىرة  -ةالمحمي ةاألمني وكمةلثاني: حالة الصحة ضمف سياؽ الحاالمطمب 
 محمية أمنية

لممطالبة  رْ دَ حَ نْ إف غياب ُبْنيات فوؽ قومية لئلنذار واألمف الصحي ال يشكؿ سوى أوؿ مُ    
ألف "العودة إلى المحمية" يسمح لمفاعميف والدولة بالدخوؿ في لعبة تعاونية تقوـ عمى 1بالعودة لممحمية،
، وتكوف نتيجتيا الرئيسية بناء إطار معياري يسمح فيو ةالمحمي ةكمو لمعبلقة بف األمف والحقراءة خاصة 

 2مخالفة قواعد التبادؿ الحر.تحقيؽ األمف الصحي و 

يشكؿ استنياض المجموعات والمجتمعات المحمية لمعالجة ما تعتبره أىـ وعمى أساس ذلؾ،    
إلتباع نيج تطغى عميو التكنوقراطية ويتجو كمبل ضروريا المشاكؿ الصحية والتفاوتات المتعمقة بالصحة م

وقد أصبح العديد مف ىذه مف القمة إلى القاعدة تجاه تقييـ التفاوتات االجتماعية وتحديد أولويات العمؿ.
المجموعة يشكؿ مجموعات ضغط قوية، بانتياج أساليب منيا، مثبل، االستفادة مف فرص العبلج مف 

ألنو عبلوة عمى 3لغاء الرسوـ التي يدفعيا المنتفعوف، وتعزيز التغطية الشاممة.وسو، وا  االيدز والعدوى بفير 
الناس يريدوف أف يعيشوا في مجتمعات محمية وبيئات تؤمف صحتيـ وتعززىا، وكذلؾ يتوقع الناس ف ذلؾ،
حمي إلى حكوماتيـ مجموعة مف السياسات العمومية التي تشمؿ الترتيبات مف المستوى الم ذَ فِّ نَ أف تُ 

وىذه تشمؿ السياسات البلزمة لجعؿ النظـ الصحية تعمؿ عمى نحو سميـ، ولتنظيـ 4المستوى فوؽ الوطني.
إجراءات الصحة العمومية ذات الفائدة الرئيسية لمجميع، وتشمؿ خارج قطاع الصحة، السياسات التي 

نحو سميـ لقضايا مثؿ  في الصحة وفي توفير إحساس باألمف، بينما تضمف التصدي عمىيمكف أف تسيـ 
 5العمراف الحضري وتغير المناخ والتمييز عمى أساس نوع الجنس أو الطبقة االجتماعية.

صحية األولية، البرامج الصحية ذات األولوية مع الرعاية البيف ويجب أف يكوف ىناؾ تنسيؽ    
في قطاع الصحة حوؿ أمراض معينة تشكؿ عبئا صحيا كبيرا، مثؿ مف اإلجراءات حيث تتمركز الكثير 

                                                             
1

 .856توفٌق بورجو، المرجع السابق، ص. 
2

 .854المرجع نفسه، ص. 
3

 .38منظمة الصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"، المرجع السابق، ص. 
4

 .64المرجع نفسه، ص. 
5

 المكان نفسه. 



الفصؿ الثاني:  التحوؿ عف إضفاء الطابع األمني إلى نزع الطابع األمني عمى قضايا "حالتي البيئة 
 تبني بدائؿ تصورية لحركية الحوكمة العالميةالم س ي س ة: نحو  والصحة"

 

 366 

أي ما يطمؽ عميو الحاالت -االيدز والعدوى بفيروسو، أو حوؿ مراحؿ  معينة مف مراحؿ الحياة، كالطفولة
 الصحية ذات األولوية.

، "السياسة عمميةل ةثالثالتيارات السياسة النوافذ و " Kingdon نموذجببحيث يمكف أف نأخذ   
لنقؿ القضايا إلى أجندة الحكومة  -نوافذسياسة الالمعروؼ باسـ ( 8873يركز نيج جوف كينجدوف )حيث 

إلى يشير النموذج إلى أف خصائص القضايا تتحد مع ميزات المؤسسات والظروؼ السياسية، إذ الرسمية.
غبلؽ نوافذ جانب تطوير الحموؿ السياسية تحويؿ قضية ما ل مناسبة، في عممية يمكف أف تؤدي إلى فتح وا 

 تيار-ثة "تيارات" أو عمميات منفصمةيتصور السياسة الناشئة مف خالؿ ثال  فيو.إلى جدوؿ األعماؿ
مف قبؿ الحكومات  دّ ؿ الجِ مَ حْ يتـ أخذ السياسات عمى مَ و ة، سة وتيار السياسالسياعمـ المشكمة ، تيار 

 1.يتـ تشغيؿ المسارات الثبلثة معا عندما

اكؿ إلى تصورات المشالذي يشير مسار المشكمة ليتطرؽ فييا  عممية السياسةلالثالثة تيارات وىذه ال
يود السابقة لمحكومة لمرد عمييا، حيث تخاذ إجراءات حكومية وتتأثر بالجباعتبارىا مسائؿ عامة تتطمب إ

المؤشرات أو ردود الفعؿ ولوف عمى المشاكؿ أو األوضاع االجتماعية واالقتصادية مف خبلؿ يتعرؼ المسئ
قد تتضمف و  عمى األزمات.مف البرامج القائمة أو مجموعات الضغط أو األحداث المفاجئة التي تركز مثبل

وجود ، إظيار زيادة في البدانة عند األطفاؿ أو عمى سبيؿ المثاؿ ،المؤشرات إحصاءات صحية روتينية
، فإف مثؿ ىذه الحقائؽ نادًرا ما تكوف .ومع ذلؾكاف في السابؽ خاليًا مف المرض مجتمع مرض االيدز في

والشكؿ التالي يبيف لنا الروابط الموجود بيف ىده 2."تتحدث عف نفسيا" وتؤدي مباشرًة إلى اتخاذ إجراء
 التيارات الثبلثة.

 ""سياسة النوافذ والتيارات الثالثة لعممية السياسة  Kingdon(: نموذج 01الشكؿ )
 
 
 

                                                             
1 Kent Buse, Nicolas Mays & Gill Walt, op cit., p.68. 
2 Ibid., pp.68, 69. 
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 :المصدر

Kent Buse, Nicolas Mays & Gill Walt, Making Health Policy, First published (Copyright © 

London School of Hygiene&Tropical Medicine, Open University Press, 2005), p.69. 

مف التحميبلت يتألؼ  -ال سيما الصحية-مسار السياسة مف ىذا الشكؿ، أف  ونستشفما   
ممشكبلت والحموؿ المقترحة ليا باإلضافة إلى المناقشات المحيطة بيذه المشكبلت واالستجابات المستمرة ل
، قد يتـ تـ استكشاؼ مجموعة مف االحتماالت، وفي بعض األحياففي ىذا التيار مف األفكار يف، المحتممة

عمى فكرة أو حؿ لكسب المظير الخارجي، يجب أف يكوف  محصوؿل تدريجيتضييقيا أو ترقيتيا بشكؿ 
، وأف يكوف قادًرا عمى التعامؿ مع قيود الجدوى افؽ مع القيـ االجتماعية السائدة، بما يتو تقنًيا مف الممكف

  1ة.سياسال ال لمجميع ويجب أف يتردد صداىا مع، وأف يكوف مقبو ستقبمية )مثؿ التمويؿ والموظفيف(الم
نيا تضع القواعد ات تكوف في الغالب شاممة مف حيث أية التي تصمـ حوؿ ىذه األولويوالبرامج الصح

وتضمف الرؤية والجودة وتنطوي عمى مجموعة كاممة مف نقاط الدخوؿ لمتصدي لتمؾ الحاالت محميا أو 
، عمى سبيؿ المثاؿ، أعدت إدارة الرعاية األولية بجمعية 1999ففي عاـ  ،عمى مستوى البمداف أو األقاليـ

طب األطفاؿ البرازيمية خطة لتدريب أعضائيا عمى التدبير العبلجي المتكامؿ ألمراض الطفولة ولتكييؼ 
                                                             
1 Kent Buse, Nicolas Mays & Gill Walt, op cit., p.69. 
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بمعنى آخر، في ىذه الحالة يجب أف يتواجد شكؿ مف 1.ىذه اإلستراتيجية مع الخصائص الوبائية اإلقميمية
عمومي وفي ؿ التدبير المشترؾ لمشأف العاـ المحمي يتأسس عمى تقوية مشاركة السكاف في النقاش الأشكا

، والمتمثمة في Kingdonفي النموذج الذي طرحو  ةتخاذ القرار السياسي، حسب النوافذ الموجودإ
 المشكمة، سياسة)حؿ(، عمـ السياسة)اإلرادة السياسية(.

شكؿ إحدى حاجات األفراد والمجتمعات األكثر تشامؿ  منظورمف وتأمينيا وألف الصحة    
إلحاحًا، وتصؿ إلى مرتبة الضرورة، ويمحظ في الوقت الذي يتـ فيو تقميص دور الدولة وتضييؽ مساحات 

في العالـ الغربي الذي ينتيج سياسة السوؽ واالنفتاح مثبل سمطتيا في فمسفة إدارة الدولة الحديثة المتبناه 
بإدارة قطاعي التعميـ والصحة  فيو القطاع الخاص، لكف الدولة بقيت تحتفظ  يسيطرالذي االقتصادي 

بشكؿ مركزي، ألف ىذيف القطاعيف ال يحتمبلف االستغبلؿ الفردي الجشع، وال يحتمبلف سيطرة المنطؽ 
 .التجاري وفمسفة الربح عمى حساب تعميـ المواطف وصحتو

ـ إال بالتحركات عمى المستوى المحمي، باحداث تغييرات في يذا ال يتىذا مف جية، ومف جية أخرى ف
نظـ التمويؿ والمدفوعات، واالجراءات المتعمقة بالتنظيـ والقواعد، وحتى محاوالت تغيير سموكيات األفراد، 
 مف خبلؿ برامج الوقاية كالتحصيف بالمقاحات ومراقبة األوبئة، والتشجيع عمى االمتناع عف التدخيف...إلخ.

FHOK يف تمؾ التحركات نجد عمى سبيؿ المثاؿ جمعية ومف ب
بػ كينيا كمنظمة ال تيدؼ إلى الربح وال 2

متطوع عمى الفروع المنتشرة في أرجاء  5000يتوزع نحو -مف خبلؿ أعضائيا مف المتطوعيف ارُ دَ تزاؿ تُ 
المشورة واالختبارات أقرت منظمات المجتمع المدني بأىمية توسيع دائرة اإلتاحة لخدمات كما كينيا، 

ليذه الغاية: فقد كانت الجمعية  FHOKوقد تـ إنشاء مستوصفات جمعية 3ستفيديف.الطوعية وبمبادرة مف الم
توفر بالفعؿ العبلج لؤلمراض المعدية التي تنتقؿ مف خبلؿ االتصاؿ الجنسي والعدوى االنتيازية وكاف 
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 .67منظمة الصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"، المرجع السابق،  
 الكيني الرئيس إعبلف مع متزامًنا ،1999 عاـ في اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس مكافحة في مجاؿ FHOK لجمعية األوؿ الرسمي الظيور كاف 2

 بفيروس الخاصة والخدمات واإلنجابية الجنسية بالصحة المتعمقة التقميدية الخدمات تتداخؿ حيث الجمعية إلى توجيت وقد "قومية يعتبر كارثة "اإليدز أف

 بفيروس المتعمقة الخدمات لتحديد مستوصؼ كؿ في المتاحة ردوالموا االستيعابية القدرة إلى استناًدا قراراتيا اتخذت ثـ اإليدز،/البشرية المناعة نقص

 لمزيد مف المعمومات أنظر:المناعة. نقص
سوزان أرمسترونج، "الربط بٌن الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة والخدمات المتعلقة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز: مداخل إلى  -

مم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمٌة وبرنامج األمم بٌن صندوق األ سلسلة نشرات مشتركةالتكامل دراسة حالة من كٌنٌا" )

 .16(، ص.1118المعنً بفٌروس االٌدز واالتحاد الدولً لتنظٌم األسرة، شترك مالمتحدة ال
3

مداخل إلى التكامل دراسة  سوزان أرمسترونج، "الربط بٌن الصحة الجنسٌة واالنجابٌة والخدمات المتعلقة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز: 

  .16، المرجع السابق، ص.حالة من كٌنٌا"
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 برنامج يعتبر 1دمة المشورة واالختبارات الطوعية.يعتقد في وجود المجاؿ وفريؽ العمؿ المناسب لتولي خ

أطمقتو  الذي الرعاية نماذج بجمعية الخاص FHOK برنامج مف جزًءا الرجعية الفيروسات بمضادات العبلج
  Models of Careعمى األسرة لتنظيـ الدولي االتحاد مع تعمؿ والتي التقني، لمتعاوف األلمانية الوكالة 

 اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المتعمقة والخدمات واإلنجابية الجنسية الصحة تكامؿ نماذج تطوير
 في الرجعية الفيروسات بمضادات العبلج يقدـ حيث – الميداف ىذا في رائد برنامج FHOK وبرنامج جمعية

 2.واإلنجابية الجنسية الصحة مؤسسات
في حيف بدأت جمعية محاربة االيدز برامجيا التوعوية في أوائؿ تسعينيات القرف العشريف بيف       

 الدار البيضاء ومراكش بالمغربالعامبلت بالجنس التجاري والرجاؿ الذيف يمارسوف الجنس مع الرجاؿ في 
عف طريؽ رصد وتحديد احتياجاتيـ.ومنذ ذلؾ الحيف انضمت منظمات غير حكومية أخرى مثؿ المنظمة 
اإلفريقية لمكافحة االيدز، والجمعية المغربية لمتنمية والتضامف، جمعية الجنوب لمحاربة االيدز، انضمت 

حانات والحدائؽ.يقيـ لمجيود المبذولة لرفع مستوى تمؾ التدخبلت، وعف طريؽ الذىاب إلى المقاىي وال
متطوعوىا وعماؿ التوعية اتصاالت مع العامبلت بالجنس التجاري والرجاؿ الذيف يمارسوف الجنس مع 
الرجاؿ عف طريؽ االستماع وشرح تدخبلت فيروس نقص المناعة البشري وتقديـ المعمومات والخدمات 

 3ليـ.

ية أخرى بتوسيع عمميا ليشمؿ برامج قامت جمعية محاربة االيدز ومنظمات غير حكوم 2007وفي عاـ 
الحد مف األضرار لؤلشخاص الذيف يتعاطوف المخدرات عف طريؽ الحقف.وىـ اآلف نشطوف في ثبلث 

طنجة وتطواف والناضور، حيث يقدموف مجموعة منوعة مف الخدمات، بما في ذلؾ رفع الوعي حوؿ -مدف
والواقي الذكري والدعـ االجتماي ودعـ  فيروس نقص المناعة البشري والتثقيؼ وتوزيع معدات الحقف

 2010.4النظير، باإلضافة إلى ذلؾ، أطمؽ برنامج دليمي يوفر عبلجا ببديؿ لؤلفيوف في عاـ 
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  .16المرجع السابق، ص.سوزان أرمسترونج،  
2

 المكان نفسه. 
3

حول فٌروس نقص المناعة البشري واالٌدز فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا" )القاهرة: المكتب  تقرٌر"حمٌد رضا ستاٌش وآخرون،  

 .81(، ص.1183المرجعً للسكان، جوان 
4

 .81حمٌد رضا ستاٌش وآخرون، المرجع السابق، ص. 
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وفي مجاؿ النيوض بحقوؽ اإلنساف المتعمقة بفيروس نقص المناعة البشري والدفاع عنيا، نجد    
، كاف اإلطار التشريعي 2006خدمات تقميص األضرار عمى نطاؽ واسع: حتى حدود سنة  تنشر -أندونيسا

األندونيسي غير مبلئـ لتقميص األضرار، وكاف الممثموف الحكوميوف والمحميوف ال يممكوف معمومات كافية 
طنية عف المخدرات ويتبعوف سموكا عدائيا تجاه مستعممي المخدرات عف طريؽ الحقف.وأنجزت المجنة الو 

ة والتربية بيدؼ إبراز أىمية التقميص مف عَ افَ رَ لمسيدا وشركاؤىا المدنيوف والحكوميوف العديد مف أنشطة المُ 
األضرار.وموازاة مع ذلؾ، عممت المجنة مع المكتب الوطني لممخدرات، والشرطة، والقسـ التشريعي، 

 1مف األضرار.ي مبلئـ لمتقميص ووزارات الصحة والعدؿ والشؤوف االجتماعية عمى إنشاء إطار تشريع

في إحدى واليات اليند التي تعاني -تدخؿ أما في اليند، فقد أحدثت منظمة ىندية غير حكومية برنامج 
عبر التثقيؼ بالنظير في حالة األزمة لدراسة وحؿ المشاكؿ  -ارتفاع انتشار فيروس نقص المناعة البشري
والتمييز تجاه الفئات األكثر ىشاشة، السيما مستعممي المخدرات المتعمقة بالعنؼ، واالعتداء، والمضايقة 

عف طريؽ الحقف.ويتكمؼ فريؽ مف األقراف منحدرا مف الفئات اليشة بالتدخؿ السريع والشخصي في حالة 
نشاء الشبكات مع مختمؼ المنظمات لتعزيز المفاوضات مع السمطات، األزمة، وتشمؿ الخدمات ، وا 
نجاز حمبلت المرافعة والتوعية الموجية لمسمطات المكمفة بتطبيؽ القانوف.وتوعية األشخاص بحقوقي   2ـ، وا 

إف ىذه الميكانيزمات تعتبر مف صور التعاوف داخؿ المجتمع المحمي، وىو عامؿ اجتماعي    
ىاـ مف عوامؿ استقرار الحياة، ومؤشر لقدرة الدولة عمى مقاومة التفكؾ والتصدي لممؤشرات السمبية 

إلى كؿ مجاالت النشاط  ذُ فُ نْ مف الداخؿ واآلتية مف الخارج.ألف التعاوف عممية اجتماعية ثقافية تَ  النابعة
اإلنساني، ولذلؾ تتنوع أشكاليا وطبيعتيا بتنوع الحياة اإلنسانية، ففي الجانب المحمي تمثؿ أنشطة العمؿ 

 لمكافحة االيدز، مناسبة ىامة لمتعاوف بيف أفراد الوحدة المحمية.

باعتبار الفواعؿ المحمية )الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص +الجميور( ىنا ىي مف يصنع و 
األمنية بإرساء أسس الحوكمة السياسة العامة األمنية لمكافحة االيدز محميا، فإف المنطؽ يفرض أف تقوـ 

 : فقط ال نظريةلذلؾ المضاميف التالية كاستدالالت فعمية المحمية وتبني 
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كتوفير مرافؽ وسمع وخدمات الصحة العامة والرعاية الصحية الفعالة بمقادير كافية  افر:التو  (1
 محميا.

بوجود مينييف صحييف مدربيف، وعقاقير ومعدات مستشفيات معتمدة عمميا وغير  التوعية الجيدة: (2
 منتيية الصبلحية...الخ.

ينبغي أف يكوف المنتفعيف بالخدمات والمرافؽ والسمع الصحية رأي في تصميـ وتنفيذ  المشاركة: (3
 السياسات الصحية التي تؤثر عمييـ.

عف  مسئولةينبغي اعتبار الجيات التي تقع عمى كاىميا الواجبات في ىذا الصدد  المساءلة: (4
رى عف طريؽ إمكانية مجاؿ الصحة العامة وذلؾ، ضمف أمور أخبالوفاء بااللتزامات المتعمقة 
 .التماس سبؿ انتصاؼ فعالة

يجب أف تتاح لمجميع إمكانية الوصوؿ إلى الخدمات والمرافؽ والسمع الصحية دوف : عدـ التمييز (4
 .تمييز ألي سبب مف األسباب
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أمنية ذات أجندة محمية تستوجب تفادي القصور في معالجة عامة المطمب الثالث: نحو تبني سياسات 
 "البيئة والصحة" وتحقيؽ مساعي مستقبميةحالتي قضايا

الخطابات البيروقراطية المتنافسة عمى المخصصات ب يوجد ما يسمى "ديدي بيقو"طرح حسب    
المالية باالعتماد عمى تداوؿ خطابات الخطر إزاء ظواىر قد ال تشكؿ مخاطر حقيقية، أو أنو تـ 

بيذه  اإللماـعمى  الـ يعد قادر و أثر عمى صناعة القرار العالمي األمر الذي  ،تضخيميا بشكؿ فاضح
كما في السياسة العامة األمنية لكف الممارسات السمطوية في 1التحوالت ألنيا متواطئة مع ىذه الخطابات.

'الفضاء العاـ' بالتمايز الوظيفي بيف الداخؿ  إيياـغيرىا ال تخضع ليذا المنطؽ االختزالي الذي يحاوؿ 
والخارج، حيث تنساب المخرجات السمطوية وفؽ منحى غير ىيراركي، إذ تعبر الظاىرة السمطوية عف 

 ياعبر عن)الماالنسياب ىذا عمى المستوى العالمي )المعبر عنيا بالحوكمة( والمستوى الوطني والمحمي 
مسار األحداث في حالة ، وما يوجو (Glocalizationػ ىي اختصار للعولمة و التجاذبات بيف النزعة المحمية واب

الحوكمة العالمية ىذه ىو التفاعؿ الشبكي الذي يتضمف تفاعؿ الدوؿ والمنظمات الحكومية وغير 
األمر ذاتو يؤكد تغير دور الحكـ و 2.الحكومية الدولية، الشركات المتعددة الجنسيات والجماىير وغيرىا كثير

تج  الجدوؿ التالي:اىو نحو المحمية السيما ما تـ طرحو في المطمبيف اآلنفي الذكر، وىذا ما يوضحو لنا وا 

 تغير دور الحكـناي حوؿ  جوزيؼ س. جدوؿ(: 07جدوؿ )ال
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 .881، 888المرجع نفسه، ص ص. 
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 1، ط.الحكـ في عالـ يتجو نحو العولمةولياـ سي.كبلرؾ، "العولمة البيئية"، في، محمد شريؼ الطرح، مترجما،  المصدر:
 .149(، ص.2002مكتبة العبيكاف،  المممكة العربية السعودية:-)الرياض

أف العالـ دائما يشيد تغيرات، وتستدعي ىذه التغيرات دائما  مف جدوؿ "ناي" لمحكـيتضح   
جراءات متعمقة بالتنظيـ والقواعد، وحتى محاوالت تغيير سموكات األفراد، وقد تعالت األصوات  تحركات، وا 

حالتي البئية والصحة بالمناداة إلى العودة لممحمية أو كما يبيف الجدوؿ المستوى تحت كما رأينا في 
القومي، وطرح ما يسمى بالحوكمة األمنية المحمية، ضمف سياسة عامة محمية تيدؼ إلدارة الشؤوف 
المشتركة بطرؽ مختمفة، مف خبلؿ الممارسات األمنية بأبعاد مختمفة اجتماعية، اقتصادية، سياسية 

المعموماتي، والتدرج المؤسساتي، بيف -وغيرىا، باالعتماد عمى توزيع األدوار والتفاعبلت، والتطور المعرفي
    الحكومة والمواطنيف والمجتمع المدني والقطاع الخاص بفعالية وشفافية ومسئولية.

في باالستدالؿ حضوره و الجانب الفنيبالرغـ مف توفر عمى ضوء ذلؾ، يمكف القوؿ أنو   
البيئية أو األمنية بصفة عامة سواء تعمؽ األمر بالسياسات العامة  العالمية األمنية السياسات العامة
إال أننا نممس عمى نحو -كما رأينا في النماذج المختارة –خطابا وفعبل الصحيةاألمنية السياسات العامة 

بالسرعة الكافية لممشاكؿ عدـ االستجابة الذي ينعكس في  فواعؿ الحوكمة العالميةتمايزات مماثؿ 
الصحة، ألف -يدزواال -البيئة-يرات المناخيةالتغ ظاىرتيلاألمنية بسبب تفشي المخاطر  األساسية

الفعالة والمراقبة  األمنية "البيئة والصحة"ف أنظمة أليتطمب توفير االستثمارات البلزمة، ذلؾ  التصدي ليا
 التيديدات. الذكية ىي الخطوط الدفاعية األولى ضد رىاف ىذه

أو باألحرى، في بعض األوقات يمكف لمظروؼ أو لمذرائع السياسية قصيرة األجؿ أف تغري   
البيئي والصحي، أو مف  الجتماعية عف تمويؿ وتنظيـ المجاؿالحكومات باالنسحاب مف مسؤولياتيا ا

وِجد مزيدا مف المشاكؿ تقميؿ الخدمة ووظائؼ البيئة والصحة العمومية األساسية، ويمكف القوؿ بأف ىذا يُ 
ففي مجاؿ الصحة مثبل نجد غياب الدولة عف الساحة كما حدث في 1ا.يَ م  حُ ورىاناتيا أكثر مما يَ 

الثمانينيات والتسعينيات في الصيف واالتحاد السوفيتي سابقا وكذلؾ في عدد كبير في البمداف المنخفضة 
قب منظورة ومقمقة عمى الصحة وعمى أداء الدخؿ، اختياريا أو بسبب الضغوط الخارجية كانت لو عوا

                                                             
1

 .28، ص.المرجع السابقلصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"، منظمة ا 
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كما نجد في ىذا 1الخدمات الصحية، وأوجد بشكؿ كبير، توترات أثرت عمى شرعية القيادة السياسية.
اإلطار أيضا، الدوؿ العربية التي وضعت تشريعات قومية وانضمت إلى معاىدات إقميمية وأخرى متعددة 

بالبيئة والصحة، لكف الحقائؽ عمى أرض الواقع تشير إلى أف المتعمقة األمنية األطراؼ لحماية مصالحيا 
تطبيؽ ىذه التشريعات بالكاد كاف فعاال، وفوؽ ذلؾ، فإف التنسيؽ فيما بيف الوزارات لـ يكف عمى المستوى 

 2المطموب في كثير مف الحاالت.

-الحوكمة العالميةمطروحة مف قبؿ فواعؿ الواقعيا  األمنية السياسات العامةِجدِّي ة غياب إذا،   
كاف الُمَميِّد إلدراج التيديدات األمنية الوجودية ضمف األجندة العالمية ومحاولة تسيير  -حسب ىذه األمثمة

لذلؾ سنحاوؿ في ىذا المطمب عف طريؽ إضفاء طابع أمني عمييا.المسائؿ الخطرة ضمف سياسة عالمية 
والعالمية عمى الوطنية األمنية سياسات العامة أمنية ذات أجندة محمية تكمؿ ال عامة نتبنى سياساتأف 

وقعت فيو وتحقيؽ مساعي مستقبمية ، لتفادي القصور الذي بشأف ما يتعمؽ بالبيئة والصحةحد سواء 
 ذلؾ. حوؿ

"حزمة مف القرارات تتخذ لتحقيؽ أىداؼ أمنية تعود ىو نعمـ أف المقصود بالسياسة العامة األمنية  فكما
 دُ د  حَ كيؼ تُ وىنا سنركز عمى سؤاليف أساسييف ىما 3جميع األطراؼ المعنية بذلؾ"،بالصالح العاـ عمى 

 لبيئة والصحة؟ وكيؼ تكوف االستجابة محميا؟معالجة قضايا حالتي االسياسة العامة األمنية ل ـُ سَ رْ وتُ 

 :التاليةيكوف بالخطوات  لبيئة والصحةمعالجة قضايا حالتي ال تحديد ورسـ سياسة عامة أمنيةإف 

إجماع وطني أف يكوف لرسـ سياسة أمنية فعالة، يجب  :البيئية والصحية4إدراؾ مصادر التيديد (1
 المدركة، وما ىو ثانوي منيا. البيئية والصحية ومحمي، يحدد ما ىو رئيسي مف مصادر التيديد 

                                                             
1

 . 28، ص.المرجع السابقمنظمة الصحة العالمٌة، "الرعاٌة الصحٌة األولٌة اآلن أكثر من أي وقت مضى"،  
2

 .82المرجع السابق، ص."، واالستراتٌجٌاترة حول السٌاسات "الطاولة المستدٌ، 1188تقرٌر حول المؤتمر السنوي  
3

المجلة الجزائرٌة للسٌاسات صالح زٌانً، آمال حجٌج، "السٌاسة العامة األمنٌة فً المتوسط بٌن الطرح الفلسفً والمشروع األمنً الطموح"،  

 .64(، ص.1188)سبتمبر  8، ع.العامة
4

 (.81/12/1183م تصفح الموقع ٌوم: موسوعة مقاتل من الصحراء، "أسس ومبادئ األمن الوطنً"، )ت 

>http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/index.htm> 
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، وحدودىا القصوى مف القضايا البيئية والصحية بوضع أولوياتيا1صياغة االلتزامات األمنية: (2
العامة لمتصعيد، أو الدنيا لمتفاوض والتنازالت، وىو ما يسمح بيامش مف المرونة لتطبيؽ السياسة 

 األمنية في إطارىا الكمي.

عندما تشعر الدولة بالتيديد البيئي أو الصحي، وعدـ األمف، واإلحساس 2قدرات الدولة:تعبئة  (3
ألجيزة األمنية الوطنية لتعبئة قدراتيا بما يمكنيا مف لؤلمف الوطني، تتدافع ا بضعؼ فييا كأبعاد

عادة األماف.  درء التيديد، وا 

نتيجة لترتيبات وسائؿ تعبئة قدرات أكثر مف دولة، ذات األشكاؿ )معاىدات،  السياسة الدفاعية: (4
اتفاقيات، تنسيؽ، مؤتمرات، لجاف ومجالس، تحالؼ وتكتبلت( التي تيدؼ لمواجية مصادر 

ة ال تشمؿ فقط الجانب السياسات الدفاعي)البيئي والصحي(، ألف ليذيف البعديف األمنييف 3التيديد
، لفع ودرء التيديد أيا إلى الجوانب السياسية واالقتصادية واإلعبلمية...الخنما تتعداه العسكري وا  

 كاف ىذا التيديد.

لبيئة معالجة قضايا حالتي الخطوات تحديد ورسـ ىذه السياسة العامة األمنية لاالستجابة المحمية و
 :التي تظير في نوعيف مف الممارسات الممارسات األمنية يكوف عف طريؽوالصحة 

دة ترابطو، لذلؾ فيي تيدؼ إلى تقوية الجبية الداخمية لممجتمع، وزيا الممارسات األمنية الداخمية: (1
شراؾ  إلقامة أمف4تعمؿ إلزالة التوترات الداخمية، التي تكوف في مجمميا مطالب بيئي وصحي، وا 

 المختمفة في ذلؾ لتحقيؽ األمف داخميا. القيادة المحمية تقميديا أو دستوريا، وطوائؼ الشعب

تيدؼ إلى وقاية، وحماية كياف الدولة، والحفاظ عمى مصالحيا  الممارسات األمنية الخارجية: (2
محميا، التي تحمي وطنيا و بالتركيز عمى المؤسسات األمنية "الشرطة والجيش" 5،الحيوية الخارجية

الوطف مف ما يؤثر عميو سمبا بيئيا وصحيا السيما مايتعمؽ بحالة الحروب والمياجريف والبلجئيف 
 وغيرىا كثير.

                                                             
1

 موسوعة مقاتل من الصحراء، المرجع السابق. 
2

 المكان نفسه.  
3

 المكان نفسه. 
4

 المكان نفسه. 
5

 المكان نفسه. 
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لبيئة والصحة ذات معالجة قضايا حالتي ال تبني السياسات العامة األمنيةمف ىذا السياؽ، يمكف     
تقتضي تحقيؽ مساعي مية الوطنية، والتغيرات العالفي إطار تفاعميا مع التحوالت  أجندة محمية

في معالجة قضايا تمؾ الحاالت المشار  قصور السياسة العامة األمنية العالميةمف  وكمخرجمستقبمية 
 حسب ما يمي: إلييا 

  1العالمي( -البيئة والصحة كحاجات مشتركة )مقاربة األمف البشري (1

وما تـ طرحو في الدراسة في الفصوؿ -لقضايا البيئة والصحةموازاة مع مقاربة األمف التقميدي      
شير إلى بمجاؿ دراسات التنمية، تمرتبطة  ىيضعت مجموعة مف األعماؿ، غالبا ما فقد وُ  -السابقة

"البشري"  "حاجات مشتركة"، وىو أمر ضروري لمحفاظ عمى األمف تصور الصحة والبيئة عمى أنو
المقاربة في تصور جديد لؤلمف باعتباره حماية المجتمعات واألفراد  وتكمف جذور ىذه2الموسع.-والعالمي

ليس فقط حماية الدولة  -الغذاء، واإلسكاف، والتعميـ، والصحة، وما إلى ذلؾ-وحتى االحتياجات األساسية
وأراضييا ومصالحيا، فبل بد مف دمج البيئة والصحة، في تصور األمف، ألف ىذه المقاربة تحؿ المشاكؿ 

شبو محدود في مجاؿ الدراسات األمنية لكؿ قضية يمكف مستوى العممي، فبمجرد السماح بتوسيع عمى ال
 ، والتيأف تؤثر عمى األفراد ونوعية حياتيـ، العممية التي مف خبلليا الدوؿ تعطي األولوية لقضايا األمف

 3.ايمكف بالتالي أف تصبح أكثر تعقيد

ذات أجندة  قضايا حالتي البيئة والصحة لمعالجة امة األمنيةتجعؿ السياسات العبالنتيجة، ىذه النقطة و 
وتكاممي ألف أمف الفرد  تركز عمى الفرد/اإلنساف كمرجعية لتحقيؽ األمف بشكؿ انتشاري وتوافقي محمية

 .، وأمف الدوؿ مف أمف الحوكمة العالميةوالمجتمع المحمي مف أمف الدولة

 

 

                                                             
1 Aline Leboeuf, Emma Broughton, "Securitization of Health and Environmental Issues: Process and Effects", 
Health and Environment (Institut Français des Relations Internationales (Ifri)-Bruxelles, May 2008), p.07. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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حوؿ ىندسة حوكمة متعددة تصميـ سياسات عامة أمنية محمية تساىـ في بمورة نقاش فعاؿ  (2
 المستويات

نمط األعماؿ التي يتخذىا المجتمع "تصميـ سياسات عامة أمنية يحدد البد مف أسموب محدد أثناء    
أفراد المجتمع أو أو المجتمعات جماعيا أو عف طريؽ ممثمي ىذا المجتمع لمعالجة مشكمة عامة لكافة 

الفئة  دوما القيادة، ىـ: ممثمي ىذا المجتمع و معا الثبلثةونحف في ىذه النقطة نريد 1،"لفئة محدودة منو
المحدودة والمتمثمة في المجتمع المحمي، وكافة أفراد المجتمع الذيف يمثموف بطبيعة الحاؿ دولة برمتيا، 

مخاطرىا األمنية مستقببل، ويمكف أف نأخذ النقاط  وتفاديوذلؾ لمعالجة قضايا حالتي البيئة والصحة 
 التالية كإطار عاـ لذلؾ:

إنشاء مشروع قيادة جيدة+المجتمع )-المحمية، المحمية-إعادة صياغة العبلقات الثنائية: الوطنية - أ
 ويفعؿ الشراكة المجتمعية(التي تراعي خصوصية المجتمع يميد لمديمقراطية  مجتمعي

وربطيا بالتنمية الديمقراطية)بفيـ الوسط -زمكانيا-تبني سياسة اإلصبلح كمما اقتضى األمر ذلؾ  - ب
 + تنمية الحركات الديمقراطية كالمجتمع المدني(لممجتمعاالجتماعي والثقافي 

 والمتجددةتعزيز التنمية المؤسسية بالتركيز عمى إعادة الييكمة وفؽ أسموب اإلدارة العامة الجديدة  - ت

 يؽ بيف البرامج المحمية والبرامج الوطنية لتفعيؿ الحوكمة متعددة المستوياتالتنس - ث

 

تظير في الفصؿ ما بيف والتي تيدؼ لتحقيؽ األمف كؿ ىذه النقاط تؤدي إلى ممارسة عممية  - ج
البيئة والصحة" غير مسيستاف ومرتبطتاف حالتي الجانب السياسي والجانب التقني؛ حيث تكوف "

العممية)الربط بيف العموـ االجتماعية والعموـ التجريبية مع المراعاة في ذلؾ تحقيؽ دوما بالبحوث 
 األمف اإلنساني(، والمشاركة المجتمعية ألنيا مف اآلليات الديمقراطية التداولية االستشارية.

 

 

 
                                                             

1
 .64صالح زٌانً، آمال حجٌج، "السٌاسة العامة األمنٌة فً المتوسط بٌن الطرح الفلسفً والمشروع األمنً الطموح"، المرجع السابق، ص. 
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التحرر مف : نحو "البيئة والصحةحالتي "المنظور اإلسالمي كبديؿ ألمننة قضايا المبحث الثالث: 
 الخوؼ وتحقيؽ االستخالؼ

تصب كميا في إطار ما تـ طرحو سابقا حوؿ األمف وماذا يحممو مف معاني، فإنيا مف منطمؽ     
بعاد الخوؼ عكس مصطمح األمننة، واحد مفاده ىو األماف والطمأنينة والسبلمة و  ما يعني أف ىناؾ ا 

وفيما بعد  مفاىيـ مف طرؼ الغربييف حوؿ معنى األمفتناقضات في ما ُطِرَح مف أفكار وما تـ ابتكاره مف 
حوؿ الشامؿ كؿ حسب توجيو وقناعاتو األيديولوجية، عكس ما تـ طرحو في المنظور اإلسبلمي  األمننة

 ثبلثة مطالب أساسية:وىذا ما سيتـ طرحو في ىذا المبحث ضمف  ماذا نعني باألمف؟وكيؼ يتـ تحقيقو؟
ما الذي يدعونا إلى تبني المنظور اإلسبلمي لدراسة  شكؿ سؤاؿ مفاده:الذي يأتي عمى  األوؿ المطمب

لزامية العمؿ و  اإلسبلمي لؤلمف المنظورالذي يتناوؿ  الثاني المطمب ثـ األمف في ظؿ الحوكمة العالمية؟ ا 
ة والصحة الضوابط اإلسبلمية لقضايا البيئ الذي يتناوؿ الثالثالمطمب  وأخيرا، مف الخوؼعمى االنعتاؽ 

   .وتحقيؽ االستخبلؼ "محميا وعالمياة حوكمة آمنلػ "باعتبارىا محركا 
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في ظؿ الحوكمة ة ن  ن  م  بدؿ األ  تبني المنظور اإلسالمي لدراسة األمف ما الذي يدعونا إلى  المطمب األوؿ:
  العالمية؟

اإلشارة إلى مجموعة مف النقاط لعميا يمكف ليذه الدراسة مف خبلؿ اإلطار النظري والتحميمي            
تحيط بنظرية األمننة بصفة خاصة واألمف بصفة عامة، تضع  اتٍ سَ بَ بلَ ا مف الوقوع في مُ نَ رُ ذِّ حَ ا وتُ نَ يُ بِّ نَ تُ 

كما رأينا في -ةقيودا عمى صبلحيتيا لمدوؿ غير الغربية ناىيؾ عف لزومية مراجعة صبلحيتيا لمدوؿ الغربي
ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى، ىذه النقاط تبرر  -التي تعترض تطبيقيا في الواقع االنتقادات والتحديات

 الدراسة السيما وأف ىذه األخيرة فيسة األمف في ظؿ الحوكمة العالمية لنا تبني المنظور اإلسبلمي لدرا
، وفي ىذا لؤلمفة التي تجسد التفاعبلت النظرية واالمبريقية يَ نْ البُ  التي نحف بصددىا تعني بصفة عامة

وتداخميا في  "الوحدة األمنية"الحكـ في ييا المصدر أو المرجعية التي تستند إل المبحث بصفة خاصة
 العديد مف األمور السياسية والتنظيمية واالقتصادية واالجتماعية..الخ. 

                 العالميةمننة في ظؿ الحوكمة منياجية ونظرية تتعمؽ باألمف واألير الفرع األوؿ: مالحظات ومحاذ

مننة في ف دراسة موضوع األم دُ قِّ عَ الشؾ أف ثمة عوامؿ تُ 1:وصعوباتيا المنياجيةطبيعة الموضوع  -أوال
ا في تناولو، فموضوع األمف بصفة عامة واألمننة بصفة نً ي  عَ ا مُ اجً يَ نْ مِ  ُض رِ فْ ظؿ الحوكمة العالمية وتَ 

يعتبر مف الموضوعات الحديثة  ،يجب تأمينوالحوكمة العالمية ككياف مرجعي بخاصة وارتباط ذلؾ 
، اوالنسبية والتي يكتنفيا الغموض وعدـ الوضوح، ويمكف وصفيا بأنيا كمية ما يفرض الشمولية في تناولي

االستعانة بمقاربة منيجية مباشرة وأحيانا غير مباشرة، واالنتقاؿ مف الجزء إلى الكؿ أيضا يفرض عمينا و 
 نا آخر.احيأومف الكؿ إلى الجزء 

مف المعروؼ أف أحد المسالؾ األساسية التي يمجأ إلييا الباحث لمحاولة 2:قصور الخبرة التاريخية -ثانيا
ىذا المسمؾ  إتباع فأثناء محاولتناإيجاد بعض المؤشرات التي تعينو في بحثو االستعانة بالخبرة التاريخية، 

فواعؿ  ة في تقديـ متغيرات ومؤشرات محددة لمواقؼ جؿرَ بْ الخِ  ورْ صُ عمى الفور قُ  ؼَ شَ في ىذا الموضوع كَ 
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الحوكمة العالمية تجاه أمننة القضايا البيئية والصحية، ما فرض عمينا المجوء إلى طرؽ وتبني أساليب 
مرتكزات نظرية األمننة حسب متغيرات الظروؼ المحمية، الوطنية، ة لضَ اقِ نَ َمَواِطف مُ أخرى توضح 

 اإلقميمية، الدولية، والعالمية.

غرض صغيرة ىو  إف واقع األمر في اجتزاء أجزاء ونماذج1زيئية:مخاطر الوقوع في النظرة التج -ثالثا
التفسير الشامؿ المتكامؿ لظواىر حالتي البيئة  ؿُ فِ غْ ، ولكف ىذا ال يعني أننا نُ مف أغراض البحث والدراسة

نما تـ ذلؾ لغرض التفسير الذي يحدد متغيرا واحدا يتـ التحكـ فيو.في ظؿ الحوكمة العالمية والصحة  ، وا 

يعني  الحياد ؤاؿ اآلتي: ىؿىذا ما يثيره الموضوع وىي تتعمؽ بالس إمكانية الموضوعية والحياد: -رابعا
موقفا سمبيا؟ في الواقع أف ىناؾ مف يرى أف االقتصار عمى الوصؼ وتبني موقفا حياديا يعد وضعا ال 

نما اتخاذ موقؼ ىو الذي ينتج فكرا.وىنا تكمف خطورة اإلسقاط -اتخاذ وجية نظر مف الشيء-ينتج فكرا، وا 
 أف يرى ما في الواقع، عمى موضوع البحث حيث يميؿ إلى أف يرى ما في نفسو ىو المف ذات الباحث 

ال يستطيع أف يعزؿ مشاعره -يف في بعض مجاالت العموـ البحتةبخبلؼ الباحث–فالباحث السياسي 
وانفعاالتو واألماني القومية ألمتو ولوطنو ومجتمعو ويقؼ محايدا إزاء التطورات الضخمة التي يعايشيا 

 2الواقع السياسي." البحث في مأساةويعاصرىا، وىذا ما يمكف أف يطمؽ عميو "

 ما يمي:ب تتعمؽ أخرىمحاذير مجموعة مف يمكف أف نشير إلى ، إلى ىذه النقاطباإلضافة   

، وصار لو المصطمح تعولـ، فإننا ال بد أف نشير إلى أف األمف في ىذا الزمافعندما نتحدث عف  أوال:
، نتيجة خمط أو لبس المتحدث فيو/حتى حمؿ فيومالو يربؾ الباحث  األمر الذيفضاؤه الداللي، العالمي، 

رىف  األولىكبير، وىذا الخمط سيؤدي بالضرورة إلى ضرب منظومة الدراسات األمنية مف زاويتيف: 
ومعناه مف محتواه وبالتالي تحطيـ داللتو  إفراغوالذيف يعمموف عمى الغربييف المفيوـ أو ربطو بالمنظريف 

ربطو بالقوى العاممة عمى تحطيمو وسمب المجتمع  الثانيةصبح عديـ المعنى، و سيأصبح/ و  وإلى أن
 اإلنساني انجازاتو المرتبطة بالسمـ والتنمية العالمييف.
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حيث أكدت أف البل أمننة التي جاء بيا أصحاب مدرسة كوبنياجف  ،ذلؾ( 2001)وقد الحظت"كموديا أراداو"
خاصة، فغياب عمميات األمننة  أخالقيةمشاكؿ ال تخمو مف  ، حتى ىيمأزؽ نظرية األمننةلمخروج مف 

بشكؿ مباشر ليس إيجابيا، ففي رأييا إذا تـ استبداؿ التيديدات بمخاطر احتمالية، ىذا يمكف أف يؤدي إلى 
جرد إظيار صفات تنتمي إلى عمى أنيـ مخاطر، وذلؾ بم وفَ فُ ن  صَ يُ تناقص الحرية الفردية، ألف األفراد سَ 

 1المخاطر لدى السمطات. حسابات

وتفسير واقع غربي تـ الجـز مف قبؿ  عندما نتحدث عف أمف معيف فإننا نصؼ، ونبحث في وصؼ ثانيا:
، إلى حد األمننة بصفة خاصةونظرية نظريات األمف بصفة عامة عميو  ؽَ ب  طَ أف تُ منظريو أنو األنسب 

مشكمة مف غير الغربية لمخروج الغربية وحتى يمكف الوثوؽ بيذا كأنو وصفات تنير طريؽ المجتمعات 
التحرر مف الييمنة بحاجة إلى  الدراسات األمنيةفالتنظير في  ،، وبالتاليومخاطرىا منيةاأل التيديدات
ضيقة ومتقوقعة في مجتمع ونظريات أمنية حتى ال تبقى المجتمعات األخرى حبيسة رؤى  أوال الغربية
لمتيديدات  -منظريف غربييف بؿ حتى غير الغربييفليس فقط مف -تقديـ وصفات عبلجية ثانيا، وواحد

 األمنية حسب طبيعة المجتمع.

ا يَ عِ بَ نْ بتوضيح مَ  وفَ مُ زَ مْ ، فإننا مُ التي نحف بصدد دراستيا األمننةكنظرية  ما عندما نتحدث عف نظرية ثالثا:
ة ألي مَ طِّ عَ مُ  غربي، القيمي، فيي نظرية ذات انحيازات أيديولوجية غربية واضحة تعبر عف منحى سياسي

 :بتأكيده عمى Vuvoriير غربي يسعى لمنجاح، وىذا ما أشار لو "فيفوري" أمف غ

-أنو ما دامت نظرية األمننة تحتوي عمى حافز أخبلقي ضمني نحو الديمقراطية، مع ضرورة البل أمننة" 
أصبحت نموذجا واسعا وبراديغـ ذو صمة باألبحاث أف دراسات األمننة  يعني بذلؾ -نزع الطابع األمني

فعمييا أف تسعى بنشاط إلى مراعاة خطاب األمف والسياسات في أي شكؿ مف أشكاؿ النظاـ األمنية، 
 2".السياسي
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حتى مفيوـ  -وال شؾ أف التركيز عمى الجوانب العسكرية في مفيوـ األمف باإلضافة إلى ذلؾ،           
كثيرة، منيا أف استمرار األخذ بو واالعتماد عميو يؤدي إلى  محاذيرلو  -إمبريقيا ذلؾاألمننة ذاتو أثبت 

، ومثؿ ىذه الدولة تكوف الحرب ىي وسيمتيا لتحقيؽ Security-State ظيور ما يمكف تسميتو بالدولة األمنية
المحافظة عمى أىدافيا، واستخداـ أحد وسائؿ التكنولوجيا العسكرية ىو غايتيا، والخوؼ مف التغيير و 

ىو أسموبيا، كما أف السيادة فييا تكوف لمعناصر العسكرية، ألف سيادة  األمر الواقع في العبلقات الدولية
أف النظاـ المحاذير أيضا ومف بيف تمؾ 1نظورىا تيديدا ألمنيا واستقرارىا.المدنية يشكؿ في مالعناصر 

بالصراع والتنافس بدال مف التفاىـ  الذي تنتشر فيو الدوؿ األمنية تتسـ عبلقات وحداتو والعالمي الدولي
  .وِ مِّ في كُ  دِ ق  عَ وىذا ما يجسده كياف الحوكمة العالمية المرجعي الذي يتصؼ بالت  2،والتعاوف

وبمورة ىذه يمكف تمخيص  المجتمعات والبيئة العالمية لثاني: دواعي ومبررات تتعمؽ بطبيعةالفرع ا
 الدواعي والمبررات في منطمقات أربعة:

 وتتمثؿ ىذه الدواعي فيما يمي دواع نابعة مف طبيعة التنظير والمجتمع األوروبي: -أوال

 في جوىرىا "رؤية العالـ األوروبي  إف نظرية األمننة بصفة خاصة والدراسات األمنية بصفة عامة
التاريخي والتي يريد أف يضفي عمييا نوعا  وسياقولمحركة البشرية المستمدة مف خبرتو وتجاربو 

إطار الزماف والمكاف، عمى الرغـ مف كونيا مرتبطة في مف العمومية والعالمية ويخرجيا مف 
نشأتيا ومفاىيميا ومقوالتيا الكبرى بالظروؼ االجتماعية والسياسية والتاريخية التي مر بيا 

 أثناء مسيرتيا التطورية.3المجتمع األوروبي"

  تصور العقؿ األوروبي "نظرية األمننة ال تعبر عف واقع الدوؿ غير األوروبية بمقدار تعبيرىا عف
4وحقيقتو". ليذا الواقع الذي يختمؼ كثيرا مع طبيعتو
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 الميبرالي األوروبي مقياسا معياريا يجب أف تسير وفقو الحركة -اتخاذ نمط النظاـ الرأسمالي
ألخرى عمى أساس أنو النمط األمثؿ واألرقى لحركة تمعات االبشرية وتقتفي أثره المج

 :مما يعني ذلؾ أف ىناؾ1المجتمعات

 التطور األوروبي ىو النمط المثالي دوف سند أو مبررالذات واعتبار نمط التمحور حوؿ  - أ
  2تاريخي أو موضوعي.

 في تحقيؽ األمف، حيث أف جميع المجتمعات البد3االعتماد عمى مفيومي الخطية والجبرية  - ب
أف تسمؾ خطا واحدا متصاعدا تمثؿ أوروبا قمتو وتأتي بعدىا المجتمعات البشرية األخرى، 

 وتجاىؿ المسار غير األوروبي.

 ترتكز عمى نقطتيف أساسيتيف ىما كالتالي :دواع نابعة مف طبيعة المجتمعات غير األوروبية -ثانيا

 ية ومكوناتيا وبطرحيا لنظرية األمننة طبيعة المجتمعات غير األوروب تغفؿ مدرسة كوبنياجف
حسبيـ في الدوؿ غير الميبرالية األوروبية، ، لذلؾ لـ تستطع األمننة أف تنجح الثقافية والمؤسسية

وىذا ما تتبناه -ألنو يوجد ىناؾ تنافر ما بيف األمف التقميدي الذي يركز عمى الجانب العسكري
واألمف الموسع لمقطاعات األخرى ما جعميما يدحضاف بعضيما البعض -لمتخمفةتقريبا الدوؿ ا

 ويجيض كؿ منيما فعاليات اآلخر.

  تممؾ أغمبيا ميراثا تاريخيا ونظما ومؤسسات إف المجتمعات غير األوروبية السيما اإلسبلمية
تحقؽ أمنيا والسعي وثقافة أصيمة يمكف تطويرىا أو إحياؤىا أو محاولة تجديدىا وتنقيتيا بصورة 

لو ألف جذوره توجد في المخزوف الثقافي والنفسي، وىذا قد يعطي التنوع الحيوي ألنماط األمف 
 ومستوياتو في العالـ أجمع.
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 1رابعا: دواع نابعة مف البيئة العالمية

عمى كافة المستويات حيث ىناؾ اتجاه الساحة العالمية عممية مراجعة فكرية ونظامية  تشيد  
إلعادة النظر في كثير مف المقوالت أو النظريات أو النظـ، وىذا ما يجعؿ الساحة الفكرية العالمية مؤىمة 
-لفيـ أي بديؿ يطرح بصورة جادة، وذلؾ لوجود حالة مف عدـ الثبات أو الرسوخ عمى نسؽ فكري واحد

ـ بديؿ ي  فَ وؿ وتَ بُ مؤىمة لقُ لؤلمف، ما يجعؿ الساحة الفكرية العالمية ساحة  -الدراسات األمنية الغربية
 إسبلمي لؤلمف والحوكمة.

 رابعا: دواع نابعة مف طبيعة الشريعة اإلسبلمية

مجموعة مف الدواعي تستمـز -كشريعة سماوية مخاطب بيا جميع البشرية-تفرض الشريعة اإلسبلمية
واألبعاد، صياغة ضرورة صياغة منظور إسبلمي لحركة اإلنساف وأمنو في الكوف، لجميع النواحي 

إسبلمية تستمد أصوليا مف معطيات الشريعة اإلسبلمية وتنطمؽ مف أسسيا ومسمماتيا وتسعى نحو تحقيؽ 
 2مقاصدىا.
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 حوكمةوتحقيؽ  مف الخوؼ تحررالعمؿ عمى الإلزامية  –لألمف اإلسالمي المنظورالمطمب الثاني: 
 عالمية إسالمية 

يشتؽ منيا في القرآف الكريـ في مواضع عديدة، وذلؾ بالمعنى الذي لقد وردت كممة األمف وما   
نحف بصدده، وىو األمف الذي يعني السبلمة واالطمئناف النفسي، وانتفاء الخوؼ عمى حياة اإلنساف، أو 
عمى ما تقوـ بو حياتو مف مصالح وأىداؼ وأسباب ووسائؿ، أي ما يشمؿ أمف اإلنساف الفرد، وأمف 

 1المجتمع.

 اهلل تعالى:يقوؿ 

 (.40"أفمف يمقى في النار خير أـ مف يأتي آمنا يوـ القيامة")فصمت اآلية 

 (.96"فيو آيات بينات مقاـ إبراىيـ ومف دخمو كاف آمنا")آؿ عمراف اآلية 

ذ قاؿ إبراىيـ رب اجعؿ ىذا البمد آمنا" )إبراىيـ اآلية   (.35"وا 

            (.55"وليبدلنيـ مف بعد خوفيـ أمنا")النور اآلية 

نظرية  ممف تركز عمييـ-وغيرىـ تأثير النخب والقادة السياسييف لكف رأينا عكس ذلؾ، ف  
 مف خبلؿ مساىمتيـ في تعظيـ وأحيانا خمؽ حالة الخوؼأصحابيا دعي عمى المجتمع كما ي -األمننة
داخؿ المجتمع تجاه قضية معينة وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى مكاسب سياسية ودعـ القواعد والذعر 

وغيرىا  البيئة والصحة )التغيرات المناخية وااليدز( كما رأينا مع قضايا ي اتخاذىاوِ نْ الشعبية لمقرارات المَ 
بشكؿ كامؿ ، بالرغـ مف أف الخوؼ شعور طبيعي ، تصرؼ يخالؼ المنظور اإلسبلميمف الظواىر كثير

فَ  عمى  وىو يساعد الناس عمى إدراؾ واالستجابة لممواقؼ الخطيرة أو تجاه تيديد معيف، إال أف اإلسبلـ أم 
مف  4الذي أطعميـ مف جوع وآمنيـ مف خوؼ")اآلية حياة البشر أينما كانوا وذلؾ استنادا لقولو تعالى: "

 .سورة قريش(
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يستبطف عددا مف التساؤالت الفرعية، أوليا مف الفاعؿ األساسي تعريؼ األمف في اإلسبلـ و            
؟ والثالث ما ىي الحالة التي األمف أصبل وُ ج  وَ يُ  فْ في تحقيؽ األمف في الموقؼ األمني؟ والثاني إلى مَ 

األدوات  التي تصنع األمف وتساعد عمى وجود إيناعو  بوجود األمف؟ والخامس ما ىي اإلقراريمكف معيا 
وأبعاده أف كؿ تساؤؿ منيا يشير إلى واحد مف عناصر األمف الخمسة  في الحقيقةو 1ا؟معاشواقعا وجودا و 

 وىي كالتالي:في اإلسبلـ 

 الم ؤ محف  ( 1

وىو الطرؼ األوؿ في موقؼ األمف، بغض النظر عف كنيو وطبيعتو، إنو مصدر األمف،     
ولذلؾ كاف أحد معاني -اآلِمفْ -لمطرؼ الثاني والمتسبب الرئيسي في إزالة الخوؼ أو تحجيـ آثاره بالنسبة

المؤمف في صفات اهلل تعالى أنو الذي يؤمف عباده في القيامة عذابو.ومف المتصور مع ىذا الوضع 
المؤمف وسمطانو في تحقيؽ األمف، كذلؾ مف  اختبلؼ طبيعة األمف، وحدوده، ومداه، تبعا لحالة وقدرة

تبعا لضعؼ أو عجز  -أي إلى النقيض-المتصور تحوؿ موقؼ األمف مع المؤمف إلى موقؼ لمخوؼ
المتسبب فيو، أو الفتقاده بعض أو كؿ عناصر القدرة والسمطاف، أو لرغبتو في إنياء الموقؼ األمني أيا 

وسمطانو، بأف يوظفيما في سمب األمف مف حيث الترويع  كاف الدافع إلى ذلؾ، أو لتحويؿ مسار قدرتو
ذىاب الخوؼ عنو.  2والتخويؼ لؤلمف، بدؿ طمأنتو وا 

اهلل المؤمف لقولو تعالى: )ىو اهلل  أوالفي القرآف والسنة يختص بو ىذا ونجد الطرؼ األوؿ             
القرآف الكريـ  ثانياسورة الحشر.ثـ  23الذي ال إلو إال ىو الممؾ القدوس السبلـ المؤمف المييمف( اآلية 

األمف والقرآف كذلؾ، فالقرآف كبلـ اهلل ووحيو إلى نبيو وبو ف فطبيعي أف يكوف صنواوألف األمف واأللوىية 
ييدي اهلل سبؿ السبلـ، الذي ىو أحد معاني األمف في قولو تعالى)قد جاءكـ مف اهلل نور وكتاب مبيف 
ييدي بو اهلل مف اتبع رضوانو سبؿ السبلـ ويخرجيـ مف الظممات إلى النور بإذنو، وييدييـ إلى صراط 

الرسوؿ صمى اهلل عمية وسمـ بقولو "النجوـ أمنة لمسماء، فإذا  ثالثاسورة المائدة.أما  16-15 مستقيـ( اآليتاف
أتى أصحابي ما يوعدوف، وأصحابي ت فإذا ذىب ذىب النجوـ أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي،
ما جاء في ىذا الصحابة خاصة كفيتعمؽ ب رابعاو أمنة ألمتي، فإذا ذىب أصحابي أتى أمتي ما يوعدوف".
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الحديث، أمانيـ لمف يمحؽ بيـ أو يأتي بعدىـ عمى نفس منيجيـ ىو أماف نابع مف حقيقة ما التزموا بو 
-وىـ كمؤمنيف المسمموف عامة خامساعية أمف الرسالة اإلسبلمية.وأخيرا طريقو، فيـ في م وألزموا أنفسيـ

 1أي يصدر عنيـ فعؿ األمف، قد يؤمنوف بعضيـ البعض، وحتى مع غيرىـ مف غير المؤمنيف.

 ف  ( اآلمح 2

وكبلىما يعبر عف الطرؼ الثاني في موقؼ األمف بغض النظر  -ىما بمعنى واحد-فْ مَ ؤَ أو المُ            
مف لدف  الذي وقع عميو فعؿ األمفإنو المستفيد األوؿ مف ىذا الموقؼ، أو ىو عف كنيو وطبيعتو، 

الطرؼ األوؿ، فاستشعر آثاره وتفاعؿ معيا، فابتعدت عنو نتيجة لذلؾ أسباب الخوؼ واالضطراب، وبقدر 
مع فعؿ األمف، وبقدر طبيعة العبلقة التي تربطو بالمؤمف، بقدر استفادتو مف  إيجاباتفاعمو ىذا سمبا أو 

 2ابتعاد الخوؼ عنو. أو عمى العكس ، ومف ثـ ابتعاده عف الخوؼ،حالة األمف

مف بكؿ معانييا، أثناء صدورىا عف األمف بيف الذيف ذكرىـ القرآف الكريـ أثناء تمقييـ لرسالة    
وذلؾ بعمميـ بجياد لتحقيؽ األمف لدعوتيـ ومف تبعيـ،  أوال األنبياءالمؤمف، ىـ أصناؼ عدة تتمثؿ في: 

حيث قاؿ تعالى: )إنا لننصر رسمنا في الحياة الدنيا ويوـ يقوـ األشياد يوـ ال ينفع الظالميف معذرتيـ وليـ 
منيف، ويكوف ذلؾ عمى أساس أنيـ آ ثانيا المسمميفسورة غافر. 52-51المعنة وليـ سوء الدار(اآليتاف 

قمنا اىبطوا منيا جميعا فإما يأتينكـ مني ىدى فمف رضاء اهلل وتوفيقو وتوبتو لقولو تعالى: ) أحيانا بموجب
سورة البقرة.وأحيانا يكوف المسمموف آمنيف بموجب  38تبع ىداي فبل خوؼ عمييـ وال ىـ يحزنوف( اآلية 

س، وأشرؼ اليجرة اإليماف أف يأمنؾ الناصيانة وتأميف حرماتيـ ولذلؾ جاء في الحديث الشريؼ "أشرؼ 
، وأشرؼ الجياد أف تقتؿ ويعقر فرسؾ"، ثـ يأتي بعد ذلؾ المنافقوف ، وغير المسمميف، أف تيجر السيئات

 3وبعض األقواـ والقبائؿ.
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 ( أداة األمف3

وعدد العناصر الفاعمة  حالة األمف، أيا كانت طبيعتياىي واسطة المؤمف في نشر وتحقيؽ            
مادية ممموسة، وقد تكوف معنوية غير ممموسة، وقد تجمع الواسطة بيف فييا، وقد تكوف ىذه الواسطة 

الطبيعتيف المادية والمعنوية، وقد تنفرد أداة بذاتيا في المساعدة عمى إزالة الخوؼ، وقد تأتمؼ مع أداة، أو 
ب موقفا أمنيا بعينو مف األدوات قد ال يناسب موقفا آخر أدوات أخرى في ذلؾ المقصد.بيد أف ما قد يناس

مختمفا عنو، وما قد يحتاجو موقؼ مف األدوات قد ال يحتاجو آخر، واألمر في ذلؾ إلى نظر كؿ مف 
ينبغي التوي إلى أف المؤمف قد يستخدـ أدوات المؤمف واآلمف، إلى األنسب واألفضؿ مف األدوات، لكف 

 1يستخمؼ فييا، وقد يجمع بيف األمريف معا، إف بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة.تحقيؽ األمف بنفسو، وقد 

العممية األمنية، واالجابة عمى تعتبر أدوات االمف مجموعة مف الوسائط التي يستعاف بيا في انجاز 
 بطريقة مباشرة وبطريقةومف بينيا ما جاء في القرآف  األمف، شعورا وواقعا يؽتحق السؤاؿ المتعمؽ بكيفية

كقولو تعالى: ومنيا ما يحمؿ صفة المادية والممموس ومنيا ما يحمؿ صفة المعنوية، ، غير مباشرة
سورة النحؿ،  112...( اآلية )وضرب اهلل مثبل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا رغدا مف كؿ مكاف

َف فيذه القرية عند الكثير مف المفسريف ىي مكة جمع اهلل ليا أمف المكانة إذ شرفي ا بجعميا حرما آمنا وأم 
سورة  46-45جنات وعيوف أدخموىا بسبلـ آمنيف( اآليتاف  المكاف.وقولو تعالى أيضا: )إف المتقيف في

  2الحجر، فالتقوى كأداة مف خير أدوات المؤمنيف طريقا إلى َأْمَنْي الدنيا واآلخرة.

 ( المأمف4

ومكانو في إطار يجمع العناصر األربعة وىو في المغة موضع األمف، وقد تحدد زمانو    
نما يشكؿ ىذا  السابقة، وقد تفاعؿ بيا ومعيا، ومعنى ذلؾ أنى موضع األمف ليس نطاقا ماديا فحسب، وا 
 3النطاؽ أحد شروطو، أما الشرط الثاني فيو النطاؽ الزمني الذي يحدث فيو األمف، طاؿ مداه، أـ قصر.
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مرادفا لبعض الببلد أو المدف لقولو تعالى: )رب  األوؿالشكؿ يظير  حيثعمى أشكاؿ، وىو    
عمى يوسؼ آوى إليو أبويو وقاؿ ادخموا  سورة البقرة، وقولو أيضا )فمما دخمو 126اجعؿ ىذا بمدا آمنا(اآلية 

وىو الذي يحدد فيو المأمف وقد التصؽ  سورة يوسؼ.أما الشكؿ الثاني  99مصر إنشاء اهلل آمنيف( اآلية 
...الخ، ونجد ذلؾ واضع مف دوف المدف والببلد، كالبر والبحر، والجباؿ والمساجد واألسواؽببعض مف الم

ويتمثؿ الشكؿ الثالث في سورة الحجر. 82في قولو تعالى: )وكانوا ينحتوف مف الجباؿ بيوتا آمنيف( اآلية 
في حياة المسمـ ىي جزء ال يتجزأ مف عقيدتو مثؿ قولو تعالى:  ذكر المأمف فيو وقد ارتبط بأمور غيبية

 سورة النمؿ.ويظير الشكؿ الرابع في 89اآلية )مف جاء بالحسنة فمو خير منيا وىـ مف فزع يومئذ آمنوف( 
والزماف بمناسبة، أو حادثة تاريخية معينة، مثؿ يوـ فتح مكة قؿ  أف المأمف مرتبطا مف حيث المكاف

فو آمف"، في حيف هلل عميو وسمـ "مف أغمؽ بابو فيو آمف، ومف دخؿ دار أبي سفياف الرسوؿ صمى ا
آمنوا منكـ  فيتمثؿ الشكؿ الخامس في عدـ تحديد المأمف بصورة مباشرة كقولو تعالى: )وعد اهلل الذيف الذي

ي ارتضى كما استخمؼ الذيف مف قبميـ وليمكنف ليـ دينيـ الذوعمموا الصالحات ليستخمفنيـ في األرض 
 1سورة النور. 55اآلية  ليـ وليبدلنيـ مف بعد خوفيـ أمنا يعبدونني ال يشركوف بي شيئا(

 ( حالة األمف5

إثر تمقيو الرسالة األمنية الصادرة مف الطرؼ -اآلمف-وىي ما يكوف عميو الطرؼ الثاني   
ذا بحالو ينقمب إلى حاؿ آخر، كمو األمف -المؤمف-األوؿ فإذا بو ينأى عف الخوؼ، واالضطراب وا 

بؿ  والطمأنينة، وىذه الحالة ال تحدثيا عوامؿ بعينيا، وال يتوقؼ إيناعيا عمى توافر عناصر دوف أخرى،
نظرا لتعبيرىا عف واقع اجتماعي يحيط باألمف، ونظرا -قد يشارؾ في تجسيدىا أكثر مف عامؿ واحد، إنيا

نتاج تفاعؿ عوامؿ وعناصر -لسعييا إلى إزالة ما قد يفرضو ىذا الواقع مف مصادر لمقمؽ واالضطراب
دة مثبل ، وبعضيا قد ينبع متعددة، بعضيا قد ينبع مف الضوابط المفروضة عمى اتجاه ىذا الواقع، كالعقي

مما قد يفرضو الواقع نفسو مف مؤثرات مختمفة تتساند مع تمؾ الضوابط في إزالة مصادر القمؽ 
واالضطراب، كتواجد مصادر القوة التي تطيح بما يحوؿ دوف وجود ىذه الحالة، ومف المتصور في حالة 

وقد يمتد نطاقيا المكاني أو قد ينحسر،  األمف أف يقصر زمنيا أو قد يطوؿ، وقد تكوف أبدية أو مؤقتة،
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وقد تكوف لكؿ ذلؾ شاممة، أو قد تتمحور لتصير حالة جزئية، والفيصؿ في كؿ ذلؾ دور كؿ مف المؤمف 
 1واآلمف، إف في تييئة أسبابو، أو إتاحة ظروفيا، أو تمقى آثارىا.

عاد األربعة األخرى، المؤمف وقد إذا، الحالة األمنية ىي البعد الذي يتكوف مف حصيمة التقاء تفاعؿ األب
صدر عنو فعؿ األمف حركة وسموكا، فصار مسببو، واآلمف وقد تمقى فعؿ األمف ايجابيا فصار ىدفو، 
وموضوعو، وأداة األمف قد وظفت لمتمكيف ليذا الفعؿ فغدت واسطتو وطريقتو، والمأمف وقد تحدد عنصراه 

 2الزماني والمكاني، فصار بيئتو ونطاقو.

مكانة جمية في لو مفيوـ األمف ومشتقاتو الكثيرة مف المفاىيـ  خبلؿ ىذا الطرح، يتبيف أفمف   
 االستدالؿ بوىو بعض ما يمكف  الصددفي بداية ىذا واألحاديث النبوية، وما أشرنا لو  اآليات القرآنية

مف المفاىيـ اإلسبلمية الذي لو أكثر ِمْف  ة لؤلمف؛ فيذا المفيوـعَ وسِ فقط ال لحجب الحقيقة اإلسبلمية المُ 
نما انتقينا ـِ يْ قصورا في الفَ  د  عَ ى ِمَف التي ذكرناىا، وذلؾ ال يُ نَ بْ ى ومَ نَ عْ مَ  ، أو عدـ اإلحاطة ببقية المعاني، وا 

كفيؿ باالستدالؿ إثبات أف المنظور اإلسالمي ويتناسب لمحاججة نظرية األمننة الغربية مف المعاني ما 
 ا إذا تـ تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.في حالة مبحؿ المشاكؿ 

نجد أف ىذه األخيرة مجرد  ونظرية األمننة اإلسالـبيف األمف في  مقارنة بسيطةي رِ جْ عندما نُ ف      
؛ بمعنى آخر أف حسب الكممات المفتاحية لنظرية اإلسبلـفي  مفيوـ األمفمحاكاة لما ورد مف عناصر 

بأنيا مجرد تقميد لعناصر -والتي تـ طرحيا في المبحث األوؿ مف الفصؿ األوؿ ليذه الدراسة-األمننة
األمف في اإلسبلـ: المصدر ذو المرجعية الصحيحة والصادقة، أيف تـ اختيار الخصائص الرئيسية لؤلمف 

مع و عف طريؽ القرآف الكريـ وسنة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ،  كما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية
تشويو صورة األمف الحقيقية كما جاءت  تـحيث  بصيغة قمب المفيوـمحاكاة سموكيات كؿ عنصر لكف 

وما بعد  ، حتى استقر وجداف األغمبية الساحقة مف المنظريف في العبلقات الدوليةفي القرآف والسنة
مف توسيع مفيوـ األمف والتحمي بالسمطوية في انتياج أنو ال بد  سياسة العالميةال-العبلقات الدولية

سياسات الطوارئ واستعماؿ الوسائؿ الخاصة لشرعنة األفعاؿ القائمة والمتخذة بشأف معالجة المشاكؿ 
بالخوؼ  بػ"مقابمتو األمف "أوؿ ويفراألمنية، وتـ تدمير أسمى معاني األمف وتخريبيا، وىذا ما كاف يدعيو "

                                                             
1

 . 24، 23مصطفى محمود منجود، المرجع السابق، ص ص. 
2

 . 51المرجع نفسه، ص. 
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بعد عممية األمننة وبالتالي  Unmaking security ""تدمير األمفوالذعر وعدـ الطمأنينة" أثناء عممية األمننة وبػ
 .والعودة إلى السياسة العادية البل أمننة/أو نزع الطابع األمنيانتياج طريؽ 

 نظاـ حياة متكامؿ اإلسالميالمنيج في  فإنيا" الحوكمةعبلوة عمى ذلؾ، إذا قمنا بربط ذلؾ بػ"       
اإلسبلـ يممي طريقة حياة شاممة فقد أوصى دائما باألخبلقيات  خاصة وأفواؿ واألفعاؿ، في السموؾ واألق

 الزناو الرشوةوتحريـ الربا و، التالعبوعدـ الغش و اإلخالصو ألمانةالجيدة بشكؿ عاـ بما في ذلؾ ا
اآليات في  ةمع الدالالت األصولية لمفيوـ األمف الوارد أخالقيات ىذه الحوكمةوتتبلقى 1...إلخ.الفسادو

 2والتي مف بينيا ما يمي: القرآنية واألحاديث النبوية

مف  4")اآلية الذي أطعميـ مف جوع وآمنيـ مف خوؼ"كما أشرنا لذلؾ في سورة قريش عدـ الخوؼ (1
التي باركنا فييا قرى وجعمنا بينيـ وبيف القرى ومف بيف اآليات كذلؾ قولو تعالى: "، سورة قريش(

  .18سورة سبأ اآلية  لي وأياما آمنيف"اظاىرة وقدرنا فييا السير سيروا فييا لي
"أمنتـ مف في السماء أف يخسؼ بكـ التي جاءت مرادفة لؤلمف في قولو تعالى:  الطمأنينة (2

 فستعمموف كيؼ نذير"األرض فإذا ىي تمور، أـ أمنتـ مف في السماء أف يرسؿ عميكـ حاصبا 
 .17-16سورة الممؾ، اآليات 

ذا حكمتـ بيف الناس أف : قولو تعالىل عدـ الخيانة (3 "إف اهلل يأمركـ أف تؤدوا األمانات إلى أىميا وا 
 .58اآلية  سورة النساء تحكموا بالعدؿ إف اهلل نعما يعظكـ بو إف اهلل كاف سميعا بصيرا"

)فإف أمف بعضكـ بعضا فميؤد وقد وردت كمعنى لؤلمف استنبطو الطبري مف قولو تعالى:  الثقة: (4
سورة البقرة، ليدلؿ بو عمى ضرورة توافر جو مف  283اآلية  الذي أؤتمف أمناتو وليتؽ اهلل ربو(

 الثقة واألمانة بيف الدائف والمديف في عممية اإلقراض.

الحوكمة العالمية بصفة عامة و فكرة الحوكمةأف ىو ، وما يمكف أف نستشفو في ىذا الشأف   
حتى المعايير والقيـ المتعمقة بيذه الفكرة ليا  -حسب البعض الذي يعتبر ابتكارا عصريا-ةبصفة خاص

ترسي دعائـ األمف مرادفات في اإلسبلـ تمتقي في نقاط عدة مع األمف، ما يؤسس شرعا لحوكمة إسبلمية 

                                                             
1

عالء عواد كاظم البدٌري، "إطار مقترح لمبادئ الحوكمة من منظور إسالمً فً تحسٌن عمل المراجع الداخلً فً البنوك اإلسالمٌة" )رسالة  

 .13(، ص.1186مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً المحاسبة، قسم المحاسبة، جامعة المنصورة، 
2

 .38-26ع السابق، ص ص.مصطفى محمود منجود، المرج 
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العمؿ عمى االنعتاؽ  إلزاميةباإلسبلـ في جميع مناحي الحياة بما فيو انطبلقا مف مبدأ التمسؾ وأسسو 
 .والتحرر مف الخوؼ

ألمف مكانة سامية في اإلسبلـ، حيث اقتضت الرؤية اإلسبلمية ا"لػأف بصيغة أخرى، ما يعني   
أف يكوف األمف اجتماعيا ال تقؼ طمأنينتو عند الفرد، بؿ جعمت جماعيتو السبيؿ لتحقيقو في اإلطار 

وواجبا ، فريضة إلييةالفردي، فإف ىذه الرؤية اإلسبلمية قد تجاوزت بأىمية األمف الحؽ اإلنساني لتجعمو 
اإلسبلمية إقامة -، كما جعمت ىذه الرؤيةضرورات استقامة العمراف اإلنسانية مف ، وضرور شرعيا

تأتي شرعية األمف في إطار الواجب الالـز عمى كؿ فرد في و1ساس إلقامة الديف،مقومات األمف األ
لكـ "يأييا الذيف آمنوا ادخموا في السمـ كافة وال تتبعوا خطوات الشيطاف إنو مف قولو تعالى: اإلسالـ 

 (".208)سورة البقرة: اآلية  عدو مبيف"

اآلية مف أعظـ النظريات األمنية التي تقوي جانب الرقابة الذاتية االجتماعية في تعتبر ىذه  
، ويدؿ عمى عظمة ىذا الديف في نفوس المسمميف، وىذا بدوره يمنع وقوع الجريمة ويكافح مسبباتيا

وقيـ عميا يحترميا الجميع، فاإلسبلـ  ؿْ ثٌ ة تعد بمثابة مٌ الحرص عمى منع مسببات الجريمة بنظرية أمني
ة وفضبل مف اهلل عمى عباده كياف المجتمع نعم نظرية األمف ذات بعد أساسي في حفظمؤسس يعتبر 
ف، فاألمف عامؿ مف أىـ عوامؿ الراحة والسعادة لبني اإلنساف في الحياة، وىو يحقؽ ىدؼ العمارة المتقي

 وىذا ما سنتطرؽ لو في المطمب التالي.2غاية رئيسية لموجود اإلنساني.في األرض الذي ىو 
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 .63عبد هللا بن متعب بن ربٌق، المرجع السابق، ص. 
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 .64، 63المرجع نفسه، ص ص. 
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 ةنمآ ةكمو حػ"باعتبارىا محركا ل "البيئة والصحةحالتي ": الضوابط اإلسالمية لقضايا لثالمطمب الثا
 وتحقيؽ االستخالؼ "امحميا وعالمي

ذه الدراسة، لكف األوؿ لي لقد تطرقنا لفكرة الضبط في المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني بالباب 
التحميؿ  جزئياتالشرعية حتى يتسنى لنا بذلؾ ربط -ربطو بالناحية اإلسبلميةفي ىذا المطمب سيتـ 

 ببعضيا البعض.

حوؿ الحفظ  معانيو المغويةالضوابط جمع ضابط، والضابط مأخوذ مف الضبط، والضبط تدور  
ت الضوابط بأنيا "كؿ ما يحصر جزئيات أمر فَ رِّ واإلحكاـ واالتقاف.وفي اإلصطبلح عُ  والحـز والقوة والشدة

ودوف أف نمتفت إلى كثير مف 1معيف"، أو ىي أصؿ كمي، أو مبدأ كمي يجمع فروعا مف باب واحد.
ج بأف الضوابط ىي أصؿ أو مبدأ يعالالتفاصيؿ المغوية واالصطبلحية لعبارة الضوابط، فإنو يمكننا القوؿ 

 2جزئيات كثيرة، ويحصرىا ويحكـ عمييا ويوجييا وفقا لمدلولو ومقصوده ومجالو.

في الضوابط يطمؽ عمى مجاؿ األخبلؽ ومجاؿ الصحة ومجاؿ االقتصاد ومجاؿ  وىذا اإلطبلؽ     
البيئة والقانوف واإلدارة والدولة واإلقميـ، وغير ذلؾ مف المجاالت التي تتحدد بحسب عدة اعتبارات 

يمكف الحديث عف الضوابط األخبلقية، والضوابط الصحية والطبية، والضوابط وحيثيات، ومف ىنا 
موسومة ىنا أفعاؿ اإلنساف.ولكف ىذه الضوابط ضبط وما إلى ذلؾ ل3البيئية والقانونيةاالقتصادية و 

 ادُ رَ ما يكفي لحماية البيئة وصحة اإلنساف، وبالتالي الشرعية ىنا يُ  باالسبلمية ألنيا ليا مف الشرعية
قضايا "حالتي  ما يعد تحديدا ميما في ضبط ووى "بيا"النسبة إلى الشرع اإلسبلمي أو الشريعة اإلسبلمية

الستناد لمديف أو الشرع اإلسبلمي، وفي ىذه النقطة بالذات سنركز عمى أمراف اثناف البيئة والصحة" با
 4ىما:

                                                             
1

 (.85/88/1185نور الدٌن مختار الخادمً، "الضوابط الشرعٌة لبحوث الجٌنوم البشري"، )تم تصفح الموقع ٌوم:  

>http://www.cags.org.ae/e1khadami.pdf> 
2

 المكان نفسه. 
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اآليات القرآنية  ضبعومف ىذا القبيؿ  نصوص الشرع وأدلتو المتعمقة بالبيئة والصحة: (1
واألحاديث النبوية التي ليا اتصاؿ بياتيف الحالتيف، سواء بشكؿ صريح ومباشر، أو بشكؿ غير 

 صريح وغير مباشر.

باستنباط األحكاـ  :قواعد الشرع العامة ومقاصده وكمياتو ومبادئو المتعمقة بالبيئة والصحة (2
الصحة متصمة بكرامة اإلنساف وبقيـ الديف والحموؿ المناسبة بياتيف الحالتيف، ألف حماية البيئة و 

 وثوابتو، وبأمف الدوؿ والشعوب.

 البيئةحالة الضوابط اإلسالمية لقضايا الفرع األوؿ: 

والتوجييات األخبلقية،  قيـال يقدـ اإلسبلـ الكثير مف التعاليـ واألحكاـ البيئية، وكثيرا مف      
ومسؤولية المحافظة عمى توازف عناصرىا وتنميتيا، وسيتـ ة البيئة واألفكار الخبلقة، في مجاؿ حماي

اإلشارة إلى أبرز ىذه التعاليـ والتوجييات واألفكار، التي تساىـ في إنجاح الجيود الرامية لحماية البيئة 
ضوابطا إسبلمية لقضايا حالة البيئة، في مضمونيا في النقاط التالية ألنيا ُتك ِوُف  1،واستدامة عناصرىا

 في الوقت ذاتو التحرؾ فورا لتحقيؽ األمف عمى المستوى المحمي والعالمي لمحوكمة:  ُض رِ فْ وتَ 

فكرة الشمولية والتكامؿ بيف مختمؼ عناصر البيئة، وأىمية كؿ  اإلسبلـيكرس  الشمولية تكريس (1
ودوره  -كؿ الخمؽ-أىمية الخمؽعنصر منيا في استدامة الحياة عمى األرض، وىو بذلؾ يؤكد 

: "إف في خمؽ السماوات تعالى في القرآف الكريـيقوؿ  اكتماؿ مشيد الحياة عمى األرضفي 
واألرض واختالؼ الميؿ والنيار والفمؾ التي تري في البحر بما ينفع الناس وما أنزؿ اهلل مف 
السماء مف ماء فأحيا بو األرض بعد موتيا وبث فييا مف كؿ دابة وتصريؼ الرياح والسحاب 

 164.2سورة البقرة اآلية  السماء واألرض آليات لقوـ يعقموف"المسخر بيف 
فيذا التوازف يؤكد اإلسبلـ عمى فكرة التوازف الطبيعي بيف مكونات الطبيعة،  التوازفضماف  (2

تدىور نوعية الحياة، وقد يصؿ ، واإلخبلؿ بو يقود إلى يضمف المحافظة عمى الحياة واستمرارىا
"واألرض مددناىا وألقينا .يقوؿ اهلل تعالى: المنظومة الحيوية ودمارىافي حده األقصى إلى انييار 

.فالنظاـ الكوني برمتو قائـ 19سورة الحجر اآلية فييا رواسي وأنبتنا فييا مف كؿ شيء موزوف" 
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 .144عبد الناصر زٌاد هٌاجنة، المرجع السابق، ص. 
2

 .145المرجع نفسه، ص. 
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عمى التوازف، في األنواع واألعداد الحيوانية والنباتية، وأي إخبلؿ بيذا التوازف يؤدي إلى ظيور 
 1المشكبلت.

في غير موضع إلى إمكانية نضوب الموارد كنتيجة طبيعية  أشار اإلسبلـ محدودية الموارداحتراـ  (3
وطاقة الماء والطاقة  إلى بعض مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح لمحدوديتيا، الفتا النظر

ف مف شيء إال عندنا خزائنو وما ننزلو إال بقدر معموـ"" الشمسية، يقوؿ اهلل عز وجؿ: سورة  وا 
نا عمى وكذلؾ قولو تعالى: .21الحجر اآلية  "وأنزلنا مف السماء ماء بقدر فأسكناه في األرض وا 

 18.2سورة المؤمنوف اآلية  ذىاب بو لقادروف"
يعتبر الترشيد واالقتصاد في استغبلؿ الموارد،  الترشيد واالنتفاع المستداـ بالمواردالعمؿ عمى  (4

، فوسطية الديف اإلسبلمي تتجمى في مواضع شتى مف اإلسالميالمبادئ المستقرة في النظاـ مف 
"لقد أرسمنا رسمنا بالبينات وأنزلنا معيـ الكتاب أبرزىا االنتفاع بالموارد حيث يقوؿ تعالى: 

وليعمـ اهلل مف ينصره والميزاف ليقوـ الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيو بأس شديد ومنافع لمناس 
، وكذلؾ الترشيد في استغبلؿ ىذه الموارد، 25سورة الحديد اآلية  عزيز" ورسمو بالغيب إف اهلل قوي
سورة  "وكموا واشربوا وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفيف"ولو تعالى: قواالقتصاد في االستيبلؾ ل

 ""والذيف إذا أنفقوا لـ يسرفوا ولـ يقتروا وكاف بيف ذلؾ قواما، وقولو عز وجؿ: 31األعراؼ اآلية 
 67.3قاف اآلية سورة الفر 

يؤكد عمى حقوؽ جميع الكائنات، ىذا المفيوـ اإلسبلمي  التشاركية في االنتفاع بالمواردتحقيؽ  (5
مسخرة -كميا-وعمى رأسيا اإلنساف، في االنتفاع بموجودات الطبيعة ومواردىا، فموارد األرض

شباعلخدمة اإلنساف  راشد مستداـ، ا واستغبلليا بشكؿ حاجاتو.ولكنو مدعو لبلستفادة مني وا 
ف كاف يعطي لئلنساف أفضمية بحكـ كونو المخموؽ  وبالتشارؾ مع باقي المخموقات، وىو وا 

 4المكمؼ عمى ىذا الكوكب، إال أنو ال يغفؿ حؽ باقي الكائنات في ىذا االنتفاع.
والمفاىيـ اإلسبلمية في مجاؿ حماية البيئة،  ويضاؼ إلى مجمؿ الضوابط مبدأ المسؤوليةالتقيد ب (6

وابتغ " مفيوـ اإلثـ، ومبدأ المسؤولية الدنيوية واألخروية لئلنساف عف أعمالو، حيث قاؿ تعالى:
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فيما آتاؾ اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبؾ مف الدنيا وأحسف كما أحسف اهلل إليؾ وال تبغ 
إف إلينا ، وقولو تعالى: "77سورة القصص اآلية " الفساد في األرض إف اهلل ال يحب المفسديف

 26.1و  25" سورة الغاشية اآليتاف إيابيـ، ثـ إف عمينا حسابيـ

ألرض بعبادة اهلل وعمارة األرض، وال في ىذه الدنيا وىي استخبلفو في اومف ىنا تتبيف غاية اإلنساف 
ذ قاؿ ربؾ تكوف عمارة األرض إال باحيائيا وحماية مكوناتيا مف إنساف  ونبات وحيواف، يقوؿ تعالى: )وا 

لممبلئكة إني جاعؿ في األرض خميفًة قالوا أتجعؿ فييا مف يفسد فييا ونحف نسبح بحمدؾ ونقدس لؾ قاؿ 
 سورة البقرة. 30إني أعمـ ما ال تعمموف( اآلية 

 ةصحالحالة الضوابط اإلسالمية لقضايا الفرع الثاني: 

تطبيؽ العقوبات مف الحدود مة، وفي شريعة اإلسبلـ جمإف ما يتـ تحصيمو مف تطبيؽ   
، فيستتب األمف، ويأمف الناس عمى دينيـ، وأنفسيـ، وعقوليـ، حفظ األمفوالتعزيزات خاصة ىو 

كما رأينا ذلؾ فيما  مطمب شرعي جاء في القرآف والسنة وأعراضيـ، وعمى أمواليـ، وال شؾ أف األمف
الجانب الديني في االعتبار عند  أخذاألىمية بمكاف مف مف؛ لذلؾ تطرقنا لو في المنظور اإلسبلمي لؤل

وتردعو عف الممارسات الجنسية ىي التي تحكـ أخبلقيات المسمـ  الدينية فالضوابطدراسة مرض االيدز، 
 الخاطئة، وعف تعاطي المخدرات والتي غالبا ما تتـ عف طريؽ انتقاؿ المرض.

 مف مرض االيدزاإلنساف حماية وقائية لإقامة الحدود في اإلسالـ كضوابط أوال: 

 تصاؿ الجنسي غير الشرعي )الزنا(رؤية الفقو اإلسالمي لال / اجتناب الزنا: 1

إف الغريزة الجنسية لدى اإلنساف مف األمور التي حرص اإلسبلـ عمى تنظيميا وتوجيييا            
جرمت الشريعة كؿ صور االتصاؿ الجنسي غير المشروع والذي يكوف خارجا الوجية الصحيحة لذلؾ فقد 

أف خطره عظيـ، والزنا حراـ وىو مف عف إطار عقد الزواج ويدخؿ جميعو تحت مدلوؿ الزنا، وال ريب 

                                                             
1

 . 148عبد الناصر زٌاد هٌاجنة، المرجع السابق، ص. 



الفصؿ الثاني:  التحوؿ عف إضفاء الطابع األمني إلى نزع الطابع األمني عمى قضايا "حالتي البيئة 
 تبني بدائؿ تصورية لحركية الحوكمة العالميةالم س ي س ة: نحو  والصحة"

 

 397 

الكبائر العظاـ وقد تواردت عمى تحريمو جميع الشرائع السماوية ومف بينيا الشريعة اإلسبلمية التي دلت 
 1وسنة. اكتاب عمى ذلؾ

 / مف الكتاب:أ

 32( سورة اإلسراء: اآلية وال تقربوا الزنا إنو كاف فاحشة وساء سبيالقولو تعالى: )

والذيف ال يدعوف مع اهلل إليا آخر وال يقتموف النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ وال يزنوف قولو تعالى: )
-68سورة الفرقاف: اآليات  (ويخمد فيو ميانايضاعؼ لو العذاب يوـ القيامة ومف يفعؿ ذلؾ يمؽ آثاما، 

69 

 مف السنة: / ب

فقد جاءت بجمع مف أقواؿ الرسوؿ صميـ وأفعالو مف ذلؾ ما رواه عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: 
قاؿ: "أف تجعؿ هلل نًدا وىو خمقؾ" قمت: ثـ أي؟ قاؿ: "أف تقتؿ ولدؾ قمت يا رسوؿ اهلل أي الذنب أعظـ؟ 

مخافة أف يطعـ معؾ" قمت ثـ أي؟ قاؿ: "أف تزاني حميمة جارؾ".رواه البخاري في صحيحو كتاب الحدود، 
 (.142/16ظميا بعده )( ومسمـ في كتاب الشرؾ أقبح الذنوب وبياف أع1/68الزناة) إثـباب 

محرما وذلؾ لما لو مف أضرار فادحة وأخطار جسيمة فقد أن ت الشعوب مف  ـ يراهكذلؾ العقؿ السمي ج/
ويبلتو لما يشتمؿ عميو مف نفكؾ أوصاؿ المجتمع وتحطـ كياف األسرة وانيداـ البيوت وضياع اإلنساف 

 وانتشار الفتف والفساد الكبير وانتشار األمراض المستعصية.

وتعاقب الشريعة اإلسبلمية عمى الزنا باعتباره ماسا بكياف الجماعة وسبلمتيا إذ أنو اعتداء شديد عمى 
نظاـ األسرة، واألسرة ىي األساس التي تقوـ عميو الجماعة؛ وألف فيو إباحة إشاعة الفاحشة وىذا يؤدي 

ص عمى بقاء الجماعة إلى ىدـ األسرة ثـ إلى فساد المجتمع وانحبللو، والشريعة تحرص أشد الحر 
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ونظرا لشناعة ىذه الجريمة فقد شددت الشريعة عقوبتيا وخصوصا عمى المحصف حيث أف متماسكة قوية.
 1.عقوبتو الرجـ رجال كاف أو امرأة، أما عقوبة غير المحصف فإنيا الجمد والتغريب عاما كامال

 االبتعاد عف االتصاؿ الجنسي الشاذ)المواط( /2

 المواط جريمة شنعاء وكبيرة حرمو اهلل تعالى ورسولو يحيث نجد: 

 2الكتاب: مفأ/ 

بدأت الفاحشة مف قوـ لوط عميو الصبلة والسبلـ حيث جاء في القرآف الكريـ في قولو تعالى: )ولوطا إذ 
ف النساء قاؿ لقومو أتأتوف الفاحشة ما سبقكـ بيا مف أحد مف العالميف، إنكـ لتأتوف الرجاؿ شيوة مف دو 

 .81، 80بؿ أنتـ قوـ مسرفوف(.سورة األعراؼ اآليتناف: 

كما قاؿ تعالى: )فمما جاء أمرنا جعمنا عالييا سافميا وأمطرنا عمييا حجارة مف سجيؿ منضود، مسومة 
 .83، 82 اآليتافعند ربؾ وما ىي مف الظالميف ببعيد(.سورة ىود 

 3ب/ مف السنة

وسمـ: " لعف اهلل مف َعِمَؿ َعَمَؿ قوـِ لوط، لعف اهلل مف َعِمَؿ َعَمَؿ قوـِ لوط، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 لعف اهلل مف َعِمَؿ َعَمَؿ قوـِ لوط" أخرجو اإلماـ أحمد في المسند.

وقاؿ أيضا صميـ: "مف وجدتموه يعمؿ عمؿ قوـ لوط فاقتموا الفاعؿ والمفعوؿ بو" أخرجو اإلماـ أحمد في 
 .المسند

يمة تعتبر مف أسوأ الجرائـ منافاة لؤلخبلؽ إذ فييا خروج عمى العفة والطيارة وتغيير لمفطرة وىذه الجر 
فالنفوس السميمة تستقبحو، وأف أغمب انتقاؿ مرض االيدز ىو مف  البشرية السوية التي فطر الناس عمييا

 4السوية. ىذه الطريقة فحريٌّ أف يكوف عقوبة مف اهلل لكي يرتدع البشر ويرجعوف إلى الفطرة
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 / إجتناب المخدرات3

عالج الفقياء مسألة النباتات المخدرة أو المفترة مع الخمر وقاسوىا عمييا في الحكـ الشرعي فكما  
يحـر شرب المسكرات حتى مف غير الخمر فكذلؾ المخدرات التي تغشي العقؿ واستدلوا عمى ذلؾ بقولو 

رواه مسمـ في صحيحو كتاب األشربة.وكذلؾ  صمى اهلل عميو وسمـ: "كؿ مسكر خمر وكؿ خمر حراـ"
حديث أـ سممة رضي الو عنيا: "نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف كؿ مسكر ومفتر معا" رواه 

 1أحمد في المسند.

فالشريعة اإلسبلمية جاءت لحماية األصوؿ الخمسة التي يقوـ عمييا المجتمع، وكؿ ما يضمف حفظ ىذه 
د الشارع وكؿ ما يفوتيا مفسدة ودفعو مصمحة، وتعاطي المخدرات ينتيؾ األصوؿ مصمحة تحقؽ مقصو 

مصمحة الشارع جؿ شأنو في الحفاظ عمى األصوؿ الخمسة التي يقوـ عمييا المجتمع ولذلؾ فيي 
 2محرمة.

 مف االيدزلحماية اإلنساف ابط و الوقاية العامة كضإجراءات  -ثانيا

جراءات وقائية لمحد مف انتشار المرض وعندما نريد أف نضع ماسة التخاذ إحاجة ىناؾ      
ة األسس االمسممة ال بد مف مراع مجتمعاتناوخصوصا في استراتيجية وخطة لموقاية مف ىذا المرض 

 3:التالية

فأعظـ ما يمكف أف يحمي اإلنساف  ،زاتاجأعظـ االنفيو قادر عمى تحقيؽ  تنمية الوازع الديني: (1
تقوية الوازع الديني الذي يبعده عف اتباع ب ويتـ ذلؾتقوية روحو وجسده ىو في روحو وجسده 

 فيو يمثؿ بناء جياز المناعة الروحي في اإلنساف وذلؾ مف خبلؿ زرع اإليماف باهلل ، الشيوات
حساف العبودية هلل عز وجؿ وتنمية االحساس برقابتو الدائمة تعالى في القموب وتوجيييا إلى إ

: )وأما مف خاؼ مقاـ ربو ونيى النفس ؿ نشاط، وىذا كمو استناد لقولو تعالىوالتزاـ ىداه في ك
 سورة النازعات. 41-40عف اليوى، فإف الجنة ىي المأوى( اآليتاف 

                                                             
1

 . 38إبراهٌم بن سعد الهوٌمل، المرجع السابق، ص. 
2

 .41، 38المرجع نفسه، ص ص. 
3

 .61-58المرجع نفسه، ص ص. 



الفصؿ الثاني:  التحوؿ عف إضفاء الطابع األمني إلى نزع الطابع األمني عمى قضايا "حالتي البيئة 
 تبني بدائؿ تصورية لحركية الحوكمة العالميةالم س ي س ة: نحو  والصحة"

 

 400 

جاءت األدياف السماوية جميعيا بتوجيو الَخْمؽ إلى االلتزاـ بالعفة التي تمثؿ أىـ  االلتزاـ بالعفة: (2
مف مرض االيدز واستئصالو مثؿ العفة والتطيير باالعتماد عمى  العوامؿ في الوقاية فميس لموقاية

نقطتيف أساسيتيف ىما: أ( الحرص عمى الزواج الشرعي والترغيب فيو، ب( االبتعاد عف العبلقات 
 الجنسية المحرمة.

يجب أف تضع بنوؾ الدـ تحت الرقابة المستمرة مف جانب وزارة مراقبة وضبط اجراءات نقؿ الدـ:  (3
ى مراكز الدـ التحقؽ مف خموه مف األمراض المعدية قبؿ نقمو، وال بد مف إجراء الصحة وعم

الفحوصات البلزمة لممتبرعيف، وعمى بنوؾ الدـ اببلغ السمطات المختصة عف كؿ شخص حامؿ 
 لفيروس.

  محاربة المخدرات (4

 توعية المسافريف (5

 العناية بالتعقيـ في كؿ اإلجراءات الطبية (6

 الشخصية بيف األفرادتجنب تبادؿ األدوات  (7

 االستفادة مف االعالـ في توعية الجماىير (8

 تفعيؿ دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (9

 إف انتشر. وضع استراتيجية فعالة لمقاومة المرض ومكافحتو (10

يعد في مفيوـ االستخالؼ مقدمة ضرورية الستمرار البيئة الطبيعية  األمفخبلصة القوؿ، أف       
، فيو نتاج وأثر لمعدؿ كقيمة نظامية سواء لممستوى المحمي أو العالمي لمحوكمة، حيث وصحة اإلنساف

عمى نسبة  التعديؿ، والتسويةو االنصاؼيجب أف تسيطر عمى مجتمع االستخبلؼ، ألف العدؿ ىو 
إلى سورة ىود، ما يقودنا  112( اآلية تر  مح فاستقـ كما أ  السواء، مف غير ميؿ وال اعوجاج لقولو تعالى: )

إذ بتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية نكوف قد 1الديف وأىمو، ووضع كؿ في محمو، اْز زَ عْ تنفيذ أوامر الشرع، واِ 
حددنا كيفية استخبلؼ اإلنساف في األرض وعمارتيا وبالتالي، الحفاظ عمى بيئتة وحمايتيا مف جية، ومف 

اهلل تعالى ونواىيو والتمسؾ بسنة عبر التقيد بالضوابط الشرعية مف أوامر  صحتووحفظ جية أخرى حماية 
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في الدنيا وتحقيؽ أمنو رسولو الكريـ، ألف ذلؾ يعتبر مف المحددات المرجعية الميمة في مسيرة اإلنساف 
 واآلخرة.
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مف خبلؿ ما تـ تناولو في الشؽ النظري والتطبيقي بفحص نظرية  ساىمت ىذه األطروحة   
ا عمى قضيتيف أساسيتيف يَ اتِ ارَ صَ بْ تِ اسْ ا و يَ ومَ يُ فُ األمننة وتصوراتيا في ظؿ الحوكمة العالمية وذلؾ بإسقاط 

كقضايا تطورية ضمف ىذا  ىما التغيرات المناخية وااليدز تمثبلف عمى التوالي حالتي البيئة والصحة
شكالية البحث عبر محاولة عف ما إذا استطاعت فواعؿ الحوكمة وبالتالي اإلجابة عف إالكياف المرجعي، 

، مع إثبات صحة فرضياتيا القضايا طابع األمني عمى ىذهيحمؿ إضفاء الالعالمية مف تبني خطاب لغوي 
، حيث تـ توظيؼ ذلؾ بالتطرؽ لكؿ جزئية فكاف لبابي ىذه الدراسة وفصوليا األربعة ذلؾ، مف عدميا

ومتغير لو عبلقة بذلؾ، مع االعتماد عمى االستدالالت الفعمية المتمثمة في االجراءات االستثنائية 
ياتيف القضيتيف، ولقد ب المتعمقة ىاطرؽ مكافحة مخاطر ىذه التيديدات و والتحركات األمنية مف أجؿ رصد 

ؿ بشأنيا في مجاؿ الدراسات ص  وَ تَ ا حوؿ األبحاث المُ نَ تَ يَ ؤْ رُ  ؽُ مِّ عَ ا تُ ومً يُ فُ حوؿ ذلؾ قدمت لنا نظرية األمننة 
األمنية والعبلقات الدولية ومدى مسايرة ذلؾ لمحوكمة العالمية، وسبر أغوار العممية األمنية ومسارىا 

 .ىذه الحوكمةعالميا بالرغـ مف تعقد وتداخؿ ظواىر 

ثمة مبررات كافية قد توصمنا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف ذلؾ، فوعمى ضوء  
إضفاء الطابع تبني خطاب لغوي يحمؿ مف ضرورة القوؿ بأف ىذه الفواعؿ تمكنت إلى حد ما  عمينا ـُ تِّ حَ تُ 

تيديدات الستدالؿ "فعميا" بأف ىناؾ وبالتالي، ا  -التغيرات المناخية وااليدز-األمني عمى ىاتيف القضيتيف
قناع شريحة واسعة مف "الحوكمة العالمية"، أمنية وجودية "بيئية وصحية" تمس ببقاء الكياف المرجعي وا 

والمشاركة في عممية األمننة، بالرغـ مف التمايزات  تمؾ التيديداتالجميور أو الرأي العاـ العالمي بضبط 
)غير وغير الرسمية  )الدوالتية(سميةالتي تطبع مشاركة كؿ مف فواعؿ الحوكمة العالمية بنوعييا الر 

 وحتى الجميور في حد ذاتو.الدوالتية( 

  :أخرى استنتاجاتمف ىذه الدراسة أثناء إليو توصمنا  إال أف ذلؾ ال ينفي ما

نما لو أبعاد أشمؿ مف ذلؾ  (1 لـ يعد مفيوـ األمف يقتصر عمى المفيوـ التقميدي بمعناه العسكري، وا 
واالبستمولوجية التي عرفيا، فيو مف أصعب المفاىيـ التي يتناوليا  حسب التحوالت االيتمولوجية

 حقؿ العبلقات الدولية بصفة خاصة، وحقؿ العموـ السياسية بصفة عامة.
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جاءت نظرية األمننة كنتيجة لمتحوالت االيتمولوجية واالبستمولوجية التي عرفيا مفيوـ األمف مف  (2
حدثت في العبلقات الدولية، وذلؾ بفضؿ  كنتيجة لمتطورات التي ،جية، ومف جية أخرى

"أوؿ ويفر" في نياية ثمانينيات القرف الماضي حوؿ الجوانب الخطابية لؤلمف، وشاركو  اجتيادات
 في ذلؾ فيما بعد "باري بوزاف" وباقي فريؽ مدرسة كوبنياجف لمدراسات األمنية.

ية السائدة في العبلقات الدولية مف بيف المآخذ التي سجمتيا نظرية األمننة عمى المنظورات الوضع (3
نما أصبح عبارة عف مرجعية -ىي أف األمف لـ يعد يشير لشيء موضوعي أو مادي ممموس، وا 

 نيا قضية أمنية.عمى أألف ىذا األخير ىو مف يصور قضية ما  فْ نِ مْ ؤَ ذاتية نجده في الفاعؿ المُ 

المابعد وضعية، والمدارس األمنية مف بيف المآخذ التي سجمتيا نظرية األمننة عمى المنظورات  (4
الجديدة في العبلقات الدولية، ىي أف نظرية األمننة تعتمد عمى المغة الخطابية كشرط ضروري 

ف، نالنطبلؽ عممية األمننة، وبالتالي، يجب أوال أف نحدد المشكمة األمنية مف طرؼ الفاعؿ المؤم
التدابير واإلجراءات االستثنائية  تخاذ مجموعة مفلذلؾ، ثـ إ ثـ معرفة مدى تقبؿ الجميور

 والطارئة لمواجية التيديد. 

مرجعي حسب العناصر المفتاحية لنظرية األمننة وكياف تـ أخذ الحوكمة العالمية كموضوع  (5
ضفاء الطابع األمني عمى قضاياه المتطورة.  وا 

حيوي موضوع كما أصبح الحوكمة العالمية مف المصطمحات القديمة الجديدة، يعتبر مصطمح  (6
مس فترة ما بعد الحرب الباردة، وذلؾ بفضؿ تراجع دور الدولة التقميدي داخميا وخارجيا، وظيور 

 الترتيب المؤسساتي األكثر بروزا واألعمى تطورا وتعقيدا.

الحوكمة العالمية كموضوع حيوي ننطمؽ في دراستو مف أسانيد نظرية تبرر ظيوره، وفي معالجة  (7
 تيبولوجيا فواعمو.مف ننطمؽ تفاعبلتو 

في ظؿ الحوكمة  حُ رَ طْ يتوقؼ فيـ ديناميكية إضفاء الطابع األمني عمى بعض القضايا التي تُ  (8
العالمية، عمى تصورات نظرية متمحورة حوؿ خطاب مرتبط بالجانب االمبريقي وما يثيره ىذا 

لبنائية وتذاتانية االىتماـ، وتفسيرىا أحيانا يكوف بالمقاربة اب جديرةاألخير مف مسائؿ حقيقية 
ا معا م، أو بجمعياألمننة، وأحيانا أخرى بمدخؿ الشبكية ومنطؽ األمننات اليجينة والمتنافسة
 وتبني المقاربة الديمقراطية التداولية ذات األفعاؿ الخطابية اليادفة ألمننة كمية.
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األمنية العامة أف األمننة تعتمد عمى األمف كممارسة خطابية ولو دور في مراجعة رسـ السياسات  (9
أف ىناؾ مف القضايا العالمية البيئية والصحية الميمة التي تستوجب و .عالميا لمبيئة والصحة

والمتمثمة في كؿ مف: تموث الغبلؼ الجوي، األمطار الحمضية  األمننة والضبط التشاركي
أما بالنسبة .واالحتباس الحراري، استنفاذ طبقة األوزوف وظاىرة التغيرات المناخية؛ بالنسبة لمبيئة

 لمصحة فتتمثؿ في مرض األنفمونزا، وباء االيبوال، ظاىرة االيدز.

التي تـ فحصيا في ظؿ الحوكمة يئة والصحة قضايا حالتي البل األمننة بقدر تفسيرىاأف نظرية  (10
العالمية وما قامت بو جؿ الفواعؿ دوالتية كانت أـ غير دوالتية لتأكيد ذلؾ بدعـ اإلجراءات 
االستثنائية والتحركات األمنية التي تسعى بيا لتأميف وحماية ىذا الكياف المرجعي، فإنيا بالمقابؿ 

ومنتقدييا ألف ليا حدود وتحديات، نظرا  حسب محممييا غير قادرة عمى تفسير كؿ شيء
رجاع بذلؾ تمؾ القضايا إلى السياسة العامة الطبيعية  العتبارات كثيرة والتي مف بينيا البل أمننة وا 

  التقيد بالقوانيف والرقابة.أيف يتـ التقيد بالضوابط الديمقراطية ك

أف نظرية األمننة ال تختمؼ عف سابقاتيا مف النظريات الغربية خاصة الواقعية تسعى لتحقيؽ  (11
نظريا وواقعيا وىي البقاء، المصمحة الغربي األمف وفؽ عناصر رئيسية يعتمد عمييا األمف 

رى التي تطرقنا ليا بيف الفينة واألخمثمة االمبريقية لمدوؿ المتقدمة الوطنية، العوف الذاتي، واأل
 تثبت ذلؾ بدوف منازع.

عبر في الفصؿ األوؿ  ما جاء في الباب الثاني وباالعتماد عمىىذا مف جية، ومف جية أخرى،     
مجموعة استخالص تـ فحص قضيتي التغيرات المناخية وااليدز بالنسبة لمبيئة والصحة عمى التوالي 

 وىي كما يمي:مف النقاط 

وبداية القرف الواحد والعشريف ىو أف السياسة أصبحت متداخمة ف ما ميز نياية القرف العشريف أ (1
مع الكثير مف سموكنا، بحيث تـ تسييس الظواىر وامتدت شبكة التفسير السياسي إلى كافة 
النشاطات اإلنسانية والمسائؿ المتعمقة بو، فكانت عممية تسييس الظواىر االجتماعية ىي اآللية 

فترة.األمر الذي فتح الباب إلى االنتقاؿ مف التسييس إلى التي ميزت عمـ السياسة في ىذه ال
العالمية العاـ  إضفاء الطابع األمني عمى تمؾ الظواىر المسيسة والتي ميزت فضاء الحوكمة

ككياف مرجعي السائد فترة ما بعد الحرب الباردة، لتأتي قضايا حالتي البيئة والصحة وتمقي بنفسيا 
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عدييا المحمي والدولى، ثـ العالمي بعدما كانت محؿ االىتمامات في غمار العممية األمنية في ب
السياسية، حيث نجد ىذه القضايا برزت في واجية االىتمامات األمنية العالمية، بؿ حتى في 

 جانبيا التقني استدعت استجابات أمنية.

المعبة المغوية لنظرية األمننة القوة التنظيرية في جوانب عدة، حيث قدمت لنا استبصارات تخص  (2
بيف الجانب المغوي والجانب  األمنية، فيناؾ اتصاؿ ما بيف الخطاب وفعؿ الخطاب، أي ما

 بالتحركات األمنية واالجراءات االستثنائيةمتعمقة االمبريقي، أسفر عمى عممية استداللية متميزة 
 .المتخذة مف طرؼ فواعؿ الحوكمة العالمية

ت المناخية بالنسبة لحالة البيئة وااليدز بالنسبة لحالة الصحة سفرت نتائج أمننة ظاىرة التغيراأ (3
عمى جميور إيجابي أحيانا وجميور سمبي أحيانا أخرى يرفض التعاطي والتجاوب مع فعؿ 
خطاب األمننة، مع التضارب في رؤى فواعؿ الحوكمة الدوالتية وغير الدوالتية بشأف حسـ إضفاء 

 ؿ نيائي.الطابع األمني عمى ىذه القضايا بشك

مف خبلؿ النماذج التي تـ تصفحيا أثناء عممية إضفاء الطابع األمني عمييا أظيرت لنا أف ىناؾ  (4
بأف ىناؾ سعي نحو  وىذه العبلقة أكدت لنا ،ارتباطية بيف أمننة البيئة وأمننة الصحةعبلقة 

حوكمة عالمية مبنية عمى األمف المستداـ والترابط في حؿ القضايا الُمَؤْمَنَنة وذلؾ دائما عبر تبني 
 مقاربة الحؿ المشترؾ ألىـ القضايا العالمية.   

 ظاىرتيأمننة ة في إطار التطرؽ لفواعؿ الحوكمة العالمية الرسمية وغير الرسمية أثناء عممي (5
الدولة مازالت ىي "المسؤولة عف توفير التضامف" واألداة أف نا التغيرات المناخية وااليدز، وجد

التي تحقؽ رد الفعؿ الموحد في مواجية التيديدات والمخاطر البيئية والصحية، بؿ حتى في 
يوفر اإلغاثة والمساعدة في حالة موحد الحروب التقميدية، السيما في ظؿ غياب إطار عالمي 

 .والصحية بيعيةالمآزؽ األمنية وحالة الكوارث الط

ليا حدود ألف ليا تحديات عمى المستوى االمبريقي  عَ ضِ نتقادات ووُ االمف نظرية األمننة  لـ تسمـ (6
 إلى ما يمي:بشأف ذلؾ لذلؾ تـ التوصؿ 

ليا معيارية  معضمةتحديات ومشاكؿ شكمت في حد ذاتيا أنو بالرغـ مما تعانيو النظرية مف  - أ
، وبالتالي ال بد مف العودة لمسياسة العامة الطبيعية أمننة تشكؿ مخرجا لذلؾ،إال أف البل
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السياسة العامة األمنية العالمية ضمف كياف مرجعي والمتمثؿ قضايا سقاط ذلؾ عمى ويمكف إ
 .دوما حسب ىذه الدراسة في الحوكمة العالمية

مف خبلؿ فعؿ خطاب األمننة تـ ترصد معضبلت أمنية امبريقية تعاني منيا الحوكمة  - ب
تـ إعادة بناء  ،وعمى ذلؾ األساس.لذلؾ كنماذجالعالمية والتي مف بينيا اليجرة/والنزوح 

وفؽ مقتضيات الحوكمة العالمية لحالتي "البيئة والصحة" مع العادية السياسة العامة العالمية 
 األمنية المحمية في ذلؾ. إقحاـ الحوكمة

تعتبر الحوكمة المحمية أىـ فرصة لبلىتماـ بقضايا حالتي البيئة والصحة، فيي مف جانب   - ت
وتخمؽ فضاءات لممشاركة  محمياتجسد األدوار المباشرة وغير المباشرة الرسمية لمحكومة 

ؿ بيف تشكؿ ىمزة وص ومف جانب أخر،الديمقراطية والحوار المدني، كما تيتـ باألمف.
الحكومة الوطنية والفاعميف المحمييف، تسفر عف بناء شبكة الحوكمة الوطنية غالبا ما تكوف 
ذات سياسة أمنية تحمؿ أجندة محمية أكثر قدرة عمى االستجابة والنفاذ لممواطنيف وتطمعاتيـ 

 البيئية والصحية.

بد مف تبني المنظور ولتحقيؽ مساعي المستقبؿ لحؿ القضايا األمنية العالمية وحوكمتيا ال  - ث
 اإلسبلمي الشامؿ والضابط لكؿ ذلؾ، وتحقيؽ االستخبلؼ.

وىي  جممة مف التوصياتؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة، يمكف تقديـ ص  وَ تَ وعمى ضوء النتائج المُ 
 كما يمي:

وعمـ العبلقات الدولية]أو ما بعد العبلقات  ،الدراسات األمنية بصفة خاصةأف يبقى عمـ  التوصية األولى:
حقبلف معرفياف أكاديمياف يتـ توسيعيما لمعالجة المسائؿ التي  عامة[ بصفة كما يصفو البعض الدولية

بعادىما عف التسييس ىو سياسي وما ىو أخبلقي، ويجب إما ف ذلؾ عمى أساس الفرؽ بيو تخص اإلنساف 
 الساسة وصناع القرار. اإلفراط فييما مف قبؿ المنظريف،  تـ فِ يْ واألمننة الذَ 
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أف يتـ االعتماد عمى الدولة كفاعؿ في حؿ القضايا والمشكبلت السياسية التي تواجو  التوصية الثانية:
ألف ىناؾ مف المواقؼ التي تتطمب مف جية ؛ اإلنساف/الفرد أينما كاف وحيثما وجد لكف ىذا في حدود

لذي يفتح الباب أماـ عممية التفاعؿ االتصالي بيف مختمؼ الدوؿ والعناصر األخرى االتصاؿ الدولي ا
الفاعمة في النظاـ العالمي، ومف جية أخرى تتطمب االعتماد عمى التواصؿ السياسي بجعؿ الرأي العاـ أو 

إطار ، لذلؾ يجب تبني الجميور مرتبط بالسمطة السياسية ألف الدولة في النياية تمثؿ كافة المواطنيف
 االعتماد المتبادؿ اإليجابي بيف كؿ أطراؼ العبلقات الدولية.

أمنيا يتوقؼ عمى البحث سمميا و ياىا اأف مسعى تحقيؽ الحوكمة العالمية ومعالجة قض التوصية الثالثة:
لنيج وقؼ بدوره أيضا عمى ات، وىذا يوالتقصي عف إمكانيات ومسارات تغيير العالـ إلى ما ىو أفضؿ

عميو مف أسس متينة وضوابط سميمة كفيمة بمعالجة )تقديـ الوصفة( لما يعانيو اإلسبلمي وما ينطوي 
 العالـ مف أزمات ومآزؽ أمنية.

 :كما يمي فاؽ الدراسةيمكف أف نشير آلأخيرا، و 

 حالتي البيئة والصحة في ظؿ الحوكمةبشكؿ عاـ حضو مف الدراسة، فإف موضوع األمننة ناؿ  إذا كاف
حتاج إلى الكثير مف البحث والتدقيؽ نظرا الستمرار حدوث تزاؿ تال  راف مف المواضيع التيعتبالعالمية ت

، وىو ما يتطمب المزيد مف العمؿ والبحث عف سياسات لتفادييا رغـ كؿ الجيود المبذولة معضالت أمنية
بعيدة عف األمننة الُمْفَرط فييا لمحد مف المخاطر والتيديدات األمنية التي أكثر فاعمية وعف بدائؿ أخرى 

لمحوكمة العالمية وغيرىا كثير الجريمة المنظمة ، و اإلرىاب مثميا مثؿتسببيا أىـ الظواىر البيئية والصحية 
  . مثؿ ىذه المآزؽ األمنيةمف شأنيا السماح بتجنب حدوث ككياف مرجعي، 
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دراسة نقدية لألمننة وتحديات البيئة تحديات األمف القومي في غرب المتوسط: ميبلد مفتاح.الحراثي،  -
 .1182لمدراسات اإلستراتيجية، تاف منشورات مركز كردس.المتوسط األمنية وديناميكياتيا في إقميـ غرب

 . 1112بيروت: عويدات لمنشر والطباعة، .السكاف والبيئة.مترجماجورجيت، الحداد،  -
القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، .1.ط.الحكمانية: قضايا وتطبيقات.الكايد، زىير عبد الكريـ -

2003. 
-0441القومي الكويتي ودالالتو في الفترة تغيير مفيوـ األمف .المطيري، سرور جرماف سرور -

 .1184مصر: المكتب العربي لممعارؼ،  -القاىرة.2102
كز الثقافي بيروت: المر .8ط.المسألة الحضارية: كيؼ نبتكر مستقبمنا في عالـ متغير؟.الميبلد، زكي -

 .8888العربي، 
األردف: الدار العممية الدولية لمنشر -عماف.اإلدارة والبيئة، والسياسة العامة.المغربي، كامؿ محمد -

  .الثقافة لمنشر والتوزيع والتوزيع، دار
.1181القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية، .الخدمة االجتماعية الدولية.السروجي، طمعت مصطفى -  

الكتاب، .القاىرة: مركز قضايا البيئة مف منظور إسالمي.أحمد عبد الرحيـ وأحمد عبده عوض، السياح -
1113. 

 . 8888اإلسكندرية: الدار الجامعية، .اإلنساف والبيئة.السيد، السيد عبد العاطي -
.القاىرة: مركز الكتاب، قضايا البيئة مف منظور إسالمي.أحمد عبد الرحيـ وأحمد عبده عوض، السياح -

1113. 
لبناف: -بيروت.تأسيسيةنظرية الخطاب )الفكر اإلسالمي(: قراءة عممية .السماسيري، محمد يوسؼ -

 .1185لمطباعة والنشر والتوزيع، دار القمـ 
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وظائؼ المنظمات الدولية غير الحكومية..وأثره في واقع المجتمع  تطور.السعدي، وساـ نعمت إبراىيـ -
قاىرة: دار الفكر الجامعي، ال-اإلسكندرية.8.ط.8.ـ.مستقبمية الدولي المعاصر: دراسة تأصيمية تحميمية

1184. 
النظـ السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في .الخزرجي، ثامر كامؿ محمد -

 .1113وي لمنشر والتوزيع، األردف: دار مجدال-عماف.8.ط.إستراتيجية إدارة السمطة
ماـ سعود اإلسبلمية: جامعة اإل.حوكمة الشركات المساىمة: دراسة فقيية.الرزيف، أحمد بف محمد -

 . 1181سابؾ لدراسات األسواؽ المالية، برنامج كرسي 
المممكة العربية السعودية: مطبوعات تيامة، .1.ط.العالقات الدولية.القصيبي، غازي عبد الرحمف -

8873. 
المممكة العربية -الرياض.1ط..الحكـ في عالـ يتجو نحو العولمة، مترجما.الطرح، محمد شريؼ -

 .2002مكتبة العبيكاف،  السعودية:

 . 1116المركز القومي لمترجمة،  القاىرة:.8.ط.استراتيجيات وأدوار-دوؿ وعولمة.مشرفالورينا، ، باريني -
لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف: دار المسيرة -.األردف4.ط.الثقافة الصحية.أحمد محمد وآخروف، بدح -

1184. 
العربية المتحدة: ترجمة مركز .اإلمارات 8ط..عولمة السياسة العالمية.جوف وستيؼ سميثبيميس،  -

 .1113الخميج لؤلبحاث، 
-بةالروي.البعد المتوسطي لألمف الجزائري: الجزائر، أوروبا والحمؼ األطمسي.بف عنتر، عبد النور -

 .1114الجزائر: المكتبة العصرية لمطباعة، النشر والتوزيع، 
قطر: مؤسسة وعي لمدراسات  -الدوحة.8.ط.مقدمة في عمـ العالقات الدولية.بف نيار، نايؼ -

 .1185واألبحاث، 
-عة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.الرياض: جام8ط..األمف والتنمية.محسف بف العجمي، بف عيسى -

 .1188فيرسة ونشر مكتبة الممؾ فيد الوطنية، 
إلى اإلعالـ العربي والعولمة اإلعالمية والثقافية والسياسية مف الترغيب والتنويـ .جارص، صابر -

  .1117ر: العربي لمنشر والتوزيع، مص -القاىرة.الصراع والتدمير



 قائمة المصادر والمراجع
 

 413 

كتاب أبحاث سنوي، يصدر عف .العدد الثالث.2101 كتاب دراسات.محررايوسؼ تيسير، جباريف،  -
 .1181ي لمحقوؽ والسياسات، نوفمبر المركز العرب-دراسات

لمكتب االلكترونية في العالـ العربي، المنيؿ: منصة .مبادئ الصحافة الدولية.جرجس، ميبلد الفى -
دمشؽ: المؤسسة العربية -سورية.8.ط.حؽ الصحة مف حقوؽ اإلنساف، فيوليت، مشرفا.داغر - .1186

 .1113الي لمنشر والتوزيع، لمنشر/المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف/ األى

ة لندف: شركة بريطاني.8.ط.السياسة الخارجية الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز.دحماف، قاسـ -
 .1185مسجمة في انجمترا، جانفي 

القانوف البيئي: النظرية العامة لمقانوف البيئي مع شرح التشريعات .ىياجنو، عبد الناصر زياد -
 .1181 األردف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع،-عماف.8ط..البيئية

مصر: المكتب  -القاىرة.المشرؽ العربيالمحدد المائي كآلية لمصراع في .زىراف، إيماف عبد المنعـ -
 .1184العربي لممعارؼ، 

شكاالت-لبيئية العالمية الحوكمة ا.مراد بف سعيد، صالحزياني،  - الجزائر: دار -باتنة.1ط..قضايا وا 
 .2010قانة لمنشر والتوزيع، 

-باتنة.8ط..مدخؿ إلى اإلصالحات المؤسساتية لمحكـ البيئي العالمي.مراد بف سعيد صالح، زياني، -
 .1181الجزائر: دار قانة لمنشر والتوزيع، 

شكاالت.مشرفاخديجة، زيتمي،  - .الجزائر: منشورات 8.ط.الفمسفة السياسية المعاصرة: قضايا وا 
 .1183االختبلؼ، 

مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -القاىرة.العولمة ما ليا..وما عمييار.حاتـ، محمد عبد القاد -
1114. 

 .1184.شبكة األلوكة، 8.ط.التداوليات وتحميؿ الخطاب.حمداوي، جميؿ -
سورية: دار الفرقد لمطباعة -دمشؽ.8.ط.أساسيات العالقات الدولية.مترجمامحي الديف، حميدي،  -

 .1185والنشر والتوزيع، 
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األردف: .األمف الوطني وعناصر قوة الدولة في ظؿ النظاـ العالمي الجديد.طشطوش، ىايؿ عبد المولى -
 .1181دار المنيؿ، 

مصر: مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، -.القاىرة1ط..المنظمات غير الحكومية.يسري، مصطفى -
1116. 

 -دمشؽ -سورية.السياحة البيئية المستدامة: تحدياتيا وآفاقيا المستقبمية.كافي، مصطفى يوسؼ -
 .1183 جرمانا: دار مؤسسة رسبلف لمطباعة والنشر والتوزيع،

األردف: شركة دار األكاديمييف لمنشر والتوزيع، -عماف.8ط..التنمية المستدامة.مصطفى يوسؼ، كافي -
1186. 

مصر: المركز القومي لمترجمة، -القاىرة.8ط..العولمة والثقافة المزيج الكوني.مترجماخالد، كسروى،  -
1184. 

 .1181السعودية: العبيكاف لمنشر، -الرياض.8.ط.قضايا ومواقؼ في الفكر والسياسة.مدني، زار عبيد -

يد مصر: المع -القاىرة.8.ط.األبعاد السياسية لمفيوـ األمف في اإلسالـ.منجود، مصطفى محمود -
  .8885العالمي لمفكر اإلسبلمي، 

منظورات غربية ونحو منظور حضاري إسالمي في عمـ  الديمقراطية العالمية مف.مصطفى، نادية -
 . 1182مصر: دار البشير لمثقافة، .1.ط.الدوليةالعالقات 

الجزائر: ابف النديـ لمنشر والتوزيع، .8.ط.األمف واألمف القومي: مقاربات نظرية.مراد، عمي عباس -
 .1186ناشروف،  -لبناف: دار الروافد الثقافية-بيروت

دار ناشري .ات وتداعياتالمناخ العالمي الجديد واالىتزاز في "حواجز" الدولة: اشكالي.معموـ، حسيف -
 . 1114لمنشر االلكتروني، جويمية 

الكويت: .0491 دراسة في تطور التنظيـ الدولي منذ األمـ المتحدة في نصؼ قرف:.نافعة، حسف -
 .8884عالـ المعرفة، سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، أكتوبر 
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لبناف: –بيروت.8.ط.مقاربات فكرية واجتماعية واقتصادية اإلنساف والبيئة.وآخروفأحمد عمي ، سالـ -
  .1186مركز دراسات الوحدة العربية، جواف 

نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور .عارؼ، نصر محمد -
 مصر: دار القارئ العربي. -.القاىرةالحضاري اإلسالمي

مصر: وكالة الصحافة العربية .التغيرات المناخية..آثارىا..التكيؼ..الحموؿ.اهلل، عمي محمدعبد  -
 .1181'ناشروف'، 

قاىرة: دار النيضة العربية، ال.دور المنظمات الدولية في حماية البيئة.عبد اليادي، عبد العزيز مخيمر -
8875. 

وؽ لئلعبلـ والنشر، الجزائر: مؤسسة الشر .8.ط.تحوؿ المسممات في العالقات الدولية.عبد الحي، وليد -
8883. 

القاىرة: مركز .8.ط.مقدمة في تحميؿ ورسـ السياسات العامةصبلح محمد، مشرفا عاما.عبد الرزاؽ،  -
 .1184ة لمنشر والتوزيع والطباعة، ىي لمسياسات العام

اإلمارات العربية .جريمةإدارة الجودة في مشاريع الوقاية مف ال.عبد المطمب، ممدوح عبد الحميد -
 . 1184المتحدة: مركز بحوث شرطة الشارقة، 

توقعات البيئة لممنطقة العربية: البيئة مف أجؿ تنمية .محمد سميماف وعادؿ فريد عبد القادر، عبيد -
 .1181اإلنذار المبكر والتقييـ،  شعبة-برنامج األمـ المتحدة.ورفاىية اإلنساف

 .1183مصر: المكتب العربي لممعارؼ، -القاىرة.العالقات الدولية المتقدمةمقدمة في .عودة، جياد -
. وتطوير النظاـ اإلقميمي العربي التنمية والديمقراطية.محرراف.كـر خميس ،حسفعوض،  -
 .1182ربية لحقوؽ اإلنساف، القاىرة: المنظمة الع.8ط.
.مصر: 8.ط.القانوف الدولي اإلنسانيمسؤولية المقاتؿ في إنتياؾ عزيز، محمد عبد الكريـ حسف. -

 .1187مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع، 
اإلسكندرية: دار –األرايطة.ي لحماية البيئةناألمف البيئي النظاـ القانو .الدسوقي إبراىيـطارؽ ، عطية -

 .1118يدة، الجامعة الجد
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مصر: -القاىرة.8.ط.2121عاـ الصحة في مصر الواقع وسيناريوىات المستقبؿ حتى .فياض، سمير -
 .1111المكتبة األكاديمية، 

الكويت: عالـ المعرفة، سمسمة كتب ثقافية .البيئة ومشكالتيا.مؤلفا ،صباريني، رشيد الحمد محمد سعيد -
 .8872شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، أكتوبر 

لبناف: المؤسسة الجامعية  -بيروت.8.ط.السياسيعمـ االجتماع .مترجما ،صاصيبل، محمد عرب -
 .8887ت والنشر والتوزيع، لمدراسا

معضمة العولمة: لماذا يستحيؿ التوفيؽ بيف الديمقراطية وسيادة الدولة واألسواؽ .رودريؾ، داني -
 .2014ة ىنداوي لمتعميـ والثقافة، القاىرة: مؤسس.1ط..العالمية

. )منظومة اإلصالح اإلداري بيف النظرية والتطبيؽ(المالية العالميةإدارة األزمات .عادؿرزؽ،  -
 .1181ر: مجموعة النيؿ العربية، صم-القاىرة.8ط.
مصر: مؤسسة ىنداوي  -القاىرة.8ط..العالقات الدولية مقدمة صغيرة جدا.مترجمالبنى عماد، تركي،  -

 .1182لمتعميـ والثقافة، 
بطاقة لمفيـ، 02العولمة والتنمية المستدامة، أي ىيئات لمضبط؟).محمد وآخروف، مترجميف، غانـ -

.8887ة، االجتماعية والثقافية، وىراف: المركز الوطني لمبحوث األنثروبولوجي.لمتوقع، لمنقاش(  

.اإلمارات العربية المتحدة: ترجمة مركز 8ط..االقتصاد السياسي لمعالقات الدولية.غيمبيف، روبرت -
 .1113الخميج لؤلبحاث، 

.اإلمارات العربية 8.ط.المفاىيـ األساسية في العالقات الدولية.مارتف وتيري أوكاالىاف، غريفيتش -
 .1117المتحدة: ترجمة مركز الخميج لؤلبحاث، 

 المجالت والدوريات:
سمسمة منشورات ."حقوؽ اإلنساف والصحة واستراتيجيات الحد مف الفقر"منظمة الصحة العالمية. -

 .(1181)سبتمبر  14ع..اإلنسافالصحة وحقوؽ 
لبناف: .مجمة الدفاع الوطني المبناني."تداعيات التحديات البيئية عمى األمف العالمي"إلياس.أبو جوده،  -

 (.1182)جانفي 72ع.وعات ش.ـ.ـ.شركة ناشروف لتوزيع الصحؼ والمطب
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 e JOURNALفي اليند"،"جيود النشاطات المناخية عمى المستوى الشعبي تتصاعد .أي سينغ، كارونا -

USA.(.1188)أوت 1، ع.85رجي: وزارة الخارجية األمريكية.مجمدمكتب برنامج اإلعبلـ الخا 
"مفيوـ األمف: مستوياتو وصيغو وتيديداتو )دراسة نظرية في المفاىيـ .عبد اهلل سميمافالحربي،  -

 .(1117) 83ع..الوحدة العربيةناف: مركز دراسات لب-بيروتة.المجمة العربية لمعموـ السياسي.واألطر(
مجمة ."السيادة والسياسة: نظرية المشروعية والشرعية لدى كارؿ شميت"، عبد اهلل.السيد ولد أباه -

  (.1182)28ع..التفاىـ
مركز الدراسات اإلقميمية: جامعة .دراسات إقميمية."الدولة في الفكر الغربي الحديث".العبلؼ، إبراىيـ -

 (.81)4.الموصؿ
ة نايؼ المممكة العربية السعودية: مطابع جامع-الرياض.األمف والحياة."أمف البيئة"خالد.، العنانزة -

 (.1183)جانفي 22سنة.278العربية لمعموـ األمنية.ع.
"األبعاد الجغرافية لمرض .حمود عمي عثماف أسعد المخبلفيمحمد عمي عثماف أسعد، المخبلفي،  -

اليمف: جامعة العموـ .الدراسات االجتماعية مجمة.الجغرافية الطبية"دراسة في -االيدز في اليمف
 .(1183ديسمبر  -)أكتوبر 31ع..والتكنولوجيا

أبحاث ."مكافحة فيروس االيدز والجيود القانونية لممجتمع الدولي لحقوؽ اإلنساف"صبلح سعود.الرقاد،  -
 (.1118)2ع..14المجمد .األردف-اليرموؾ: إربد.جامعة واالجتماعية' اليرموؾ'سمسمة العموـ اإلنسانية

ت: مؤسسة الكويت لمتقدـ الكوي.مجمة العموـ."تأثير اإلنساف في المناخ"الذكي، محمد سميـ.مترجما. -
 .(2001ديسمبر -ع)نوفمبر.17مجمد العممي.

جامعة .القسريةنشرة اليجرة ."الحوكمة الُمشب كة في مناطؽ اإلكوادور الحدودية"وجيؼ بيو.النا ، باليؾ -
 (.1182)جويمية 32ع.دراسات البلجئيف.مركز أكسفورد: 

نشرة اليجرة ."خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة/االيدز لبلجئيف في مصر"آنا.بوبينشاؾ،  -
  ع.دراسات البلجئيف.مركز .جامعة أكسفورد: القسرية

، مطابع األىراـ لمترجمة والنشرمصر: مركز .التمويؿ والتنمية."شكؿ الصحة العالمية"ديفيد.بموـ،  -
 .(1183)ديسمبر  3ع..48قيموب.ـ.-األىراـ التجارية
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السعودية: جامعة -الرياض.األمف والحياة."نظريات األمف اإلستراتيجي"عبد اهلل بف متعب.بف ربيؽ،  -
 (.1185)أكتوبر  383نايؼ لمنشر.ع.

العالمية: التحوالت األنطولوجية في تحميؿ الحوكمة مف الحوكمة الدولية إلى الحوكمة مراد."بف سعيد،  -
 (.1183)مارس  318اف: مركز دراسات الوحدة العربية.ع.لبن -بيروت.المستقبؿ العربي.البيئية العالمية"

المجمة العربية ."مف الدولة الفيبرية إلى الحوكمة كمنظور دولتي جديد: قراءة نقدية"رضواف.بروسي،  -
 (.1182)ربيع 27ع.ف: مركز دراسات الوحدة العربية.لبنا-بيروت.لمعموـ السياسية

: قوى فاعمة جديدة، قواعد "الحوكمة العالمية.جيمس.ـ وكولوف، أ.براد فور جونيور، بتوف -
 .33قيموب.ـ.-مطابع األىراـ التجارية مصر: مركز األىراـ لمترجمة والنشر،.التمويؿ والتنميةجديدة".

 .(1116)ديسمبر  3ع.
-وىراف.مجمة إنسانيات."بيف المغة والخطاب والمجتمع: مقاربة فمسفية اجتماعية"الزواوي.بغوره،  -

 (.1111ديسمبر  -)ماي87-86ع..الجزائر: مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية
ي: مركز .دبمجمة بيئة المدف االلكترونية.رؤية مفصمة" -"مفاىيـ تغير المناخجاسمينكا.جاكسيؾ،  -

 (.1185)سبتمبر 84ع.البيئة لممدف العربية.
تصدر عف اتحاد .مجمة الفكر السياسي."أثر العولمة عمى الصحة"سميماف، قاسـ المقداد.دغوي،  -

 .(8888-8887)شتاء  4 ،3ع.عربية السورية لتوزيع المطبوعات.العرب بدمشؽ: المؤسسة ال
تفعيؿ جودة الخدمات الصحية)حالة المؤسسة االستشفائية "دور التحسيف المستمر في ، عبد القادر.دبوف -

 88ع.قاصدي مرباح ورقمة. الجزائر: مطبعة جامعة-ورقمة.مجمة الباحث.محمد بوضياؼ بورقمة("
(1181.) 
يف: مركز نعـ اتحاد الميندسيف السوداني.مجمة الميندس السوداني."التموث البيئي"ياسر.ىبلؿ،  -

 .1ع.لمخدمات اإلعبلمية.
شؤوف ."السياسة األمنية في المتوسط بيف وحدة المضاميف وتعددىا"صالح، آماؿ حجيج.زياني،  -

 (.1181)صيؼ، 825ع.دراسات اإلستراتيجية.لبناف: مركز ال األوسط
"السياسة العامة األمنية في المتوسط بيف الطرح الفمسفي والمشروع األمني آماؿ حجيج. ،زياني، صالح -

 .(1188)سبتمبر  8ع..ئرية لمسياسات العامةالمجمة الجزا.الطموح"
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-ورقمة.دفاتر السياسة والقانوف."فعالية المؤسسات البيئية الدولية"مراد بف سعيد. ،زياني، صالح -
 (.1182)جواف 8ع.ائر: ديواف المطبوعات الجامعية.الجز 
دفاتر .العامة""المعضمة األمنية المجتمعية: خطاب األمنية وصناعة السياسة عادؿ.زقاغ،  -

 .(1188)جواف  4ع..الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية –ورقمة .السياسة
االتحاد األوروبي في أمننة قضيتي التغير المناخي واليجرة  "دور مؤسساتعادؿ، سميرة سميماف.زقاغ،  -

)جويمية 8ع..8.العموـ السياسية، جامعة باتنةقسـ .لألمف والتنمية المجمة الجزائرية.غير الشرعية"
1188). 

نشرة اليجرة ."تحديات سياسات األمف البشري".وفميب بونكور وفرانؾ التشكو، أندرو، مورتوف -
 .(1117)ديسمبر  28ع..جامعة أكسفورد: مركز دراسات البلجئيف.القسرية

مؤسسة فمسطيف: -راـ الو.سياسات."السياسات العامة: تطور المفيوـ واقترابات الدراسة"أماني.مسعود،  -
 (.1118)ربيع  7الطباعة.ع.األياـ لئلخراج و 

مجمة ."نظرية العبلقات الدولية بيف المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد"نادية.مصطفى،  -
  .8874ع..السياسة الدولية

"اإلشراؼ عمى الصحة العالمية: أطراؼ فاعمة جديدة، بأولويات وشيمسي كمينتوف.ديفي ، سريدىار -
 48ع..قيموب-مطابع األىراـ التجارية مصر: مركز األىراـ لمترجمة والنشر،.التمويؿ والتنمية.جديدة"

 .(1183)ديسمبر 
مجمة بيئية ."برنامج المدف منخفضة الكربوف كجزء مف المدف الذكية المستدامة"ماريؾ فاف.ستادف،  -

 .(1183)ماي 7ع..لممدف العربيةاإلمارات العربية المتحدة: مركز البيئة  -دبي.المدف االلكترونية
الكويت: المعيد العربي .مجمة جسر التنمية."اقتصاديات الصحة"عمي عبد القادر.عمي،  -

 (.1112)أكتوبر  11ع..السنة الثالثة.لمتخطيط
ويت: مطابع كويت تايمز الك-الييئة العامة لمبيئة.مجمة بيئتنا."ثقب جديد لطبؽ األوزوف"محمد.فوزي،  -

 (.1188)ديسمبر 833ع.التجارية.السنة الثالثة عشر.
لبناف: المنشورات التقنية. -بيروت.البيئة والتنمية."ماذا فعؿ العرب في كانكوف؟"نجيب.صعب،  -
 (.1188فيفري -)جانفي 844-843ع..85ـ.
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ة دفاتر السياسلجزائري )دراسة تحميمية مقاربة("."الحؽ في الصحة في القانوف ارمضاف.قندلي،  -
 .(1181)جانفي  15ع..ائر: ديواف المطبوعات الجامعيةالجز -ورقمة.والقانوف

المجمة ."دراسات األمف البيئي: المسألة البيئية ضمف حوار المنظارات في الدراسات األمنية"سميـ.قسوـ،  -
دراسات لبناف: الجمعية العربية لمعموـ السياسية بالتعاوف مع مركز -بيروت.العربية لمعموـ السياسية

 (.1182خريؼ -)صيؼ31-28لعربية.ع.الوحدة ا
: مدخؿ إلى تقييـ السياسات 1181لعاـ  11إلى ريو+ 8861مف مؤتمر استكيولـ الحسيف."شكراني،  -

-)صيؼ53-52ناف: مركز دراسات الوحدة العربية.ع.لب -بيروت.عربية بحوث اقتصادية.البيئية العالمية"
 (.1182خريؼ 

 اإلمارات العربية المتحدة: مركز اإلمارات.رؤى إستراتيجية."نحو حوكمة بيئية عالمية"الحسيف.شكراني،  -
 .(1183)أكتوبر  7ع.لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية.

ستراتيجيتو واختزالو"ىالة جماؿ.ثابت،  - )سبتمبر 1ع. .قراءات إفريقية."الفقر في إفريقيا: خصوصيتو وا 
1114.) 

مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ .المنظمة العابرة لمحدود الوطنية وسبؿ مكافحتيا""الجريمة مايا.خاطر،  -
  (.1188)2ع..16.مجمد االقتصادية والقانونية

لبناف: المنشورات -.بيروتالبيئة والتنمية."1111"قمة التأجيؿ في دورباف: ال اتفاقية لممناخ قبؿ  -
 (.1181)جانفي 856-855ع..86التقنية.مجمد 

مجمة .قراءات إفريقية."الفيروس القاتؿ..االيبوال ييدد أمف القارة السمراء"إفريقية، مترجما. مجمة قراءات -
مارس -)جانفي12ع.ريقية تصدر عف المنتدى اإلسبلمي.ثقافية فصمية متخصصة في شؤوف القارة اإلف

1184). 
 ؼ:ػحػالص
قسـ .صحيفة القدس العربي."مرض االيدز والسينما: فيمـ 'فيبلدلفيا' كنموذج".بوشعيب المسعودي، -

 .(1188ماي  17/18) 5721ع..السنة الثالثة والعشروف.المممكة المتحدة: لندف.المنوعات
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. 27..السنةالعرب."قمة المناخ في باريس...حسابات الطاقة البديمة واعتراض الدوؿ النفطية" -
 (.84/81/1184)81817ع.
 رات:ػذكػالم

 أ/ مذكرات الماجستير
مذكرة ية لفترة ما بعد الحرب الباردة"."األمف واليجرة: دراسة في السياسة الخارجية الفرنسازي.إيبلس، تو  -

سية، جامعة الجزائر، ماجستير في العبلقات الدولية: اإلستراتيجية والمستقبميات، قسـ العموـ السيا
1181/1182. 

ع إسبلمي في تحسيف عمؿ المراج"إطار مقترح لمبادئ الحوكمة مف منظور عبلء عواد كاظـ.البديري،  -
رسالة مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في الداخمي في البنوؾ اإلسبلمية".

 .1186المحاسبة، قسـ المحاسبة، جامعة المنصورة، 
االيدز(: دراسة تأصيمية "جريمة نقؿ مرض نقص المناعة المكتسبة )إبراىيـ بف سعد.اليويمؿ، -

ث مقدـ الستكماؿ الحصوؿ عمى درجة الماجستير في العدالة الجنائية، قسـ العدالة الجنائية، بحمقارنة".
 .1118بية لمعموـ األمنية، جامعة نايؼ العر 

مذكرة سس المعيارية والمصالح التجارية"."حوكمة الصحة العالمية بيف األمحمد الصديؽ.بوحريص،  -
 .1181/1182لسياسية، جامعة باتنة، ولية، قسـ العموـ امقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في اإلدارة الد

مذكرة ماجستير ترقية األمف اإلنساني"."دور المنظمات غير الحكومية الدولية في طمة الزىراء.صاىد، فا -
 .1182/1183، 1في القانوف العاـ غير منشورة، قسـ العموـ القانونية، جامعة سطيؼ 

يات مرحمة ما بعد الحرب الدولة الوطنية ضمف رىانات وتحد"واقع مستقبؿ السعيد.لوصيؼ،  -
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ السياسية تخصص: عبلقات دولية ودراسات الباردة".

 .1118/1181جامعة باتنة،  إستراتيجية،
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 ب/مذكرات الدكتوراه:

الحديثة: عناصر مف أجؿ فيـ بنائي لتحوالت "القانوف الخاص والحوكمة الشبكية مراد.بف سعيد،  -
عة في العبلقات الدولية منشورة، قسـ العموـ السياسية، جام مذكرة دكتوراه.القانوف الخاص ما بعد الدولة"

 .1117/1118باتنة، 

رسالة عمى ضوء أحكاـ القانوف الدولي". "حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةصافية.زيد الماؿ،  -
 .1182اه العموـ في القانوف الدولي، قسـ الحقوؽ، جامعة تيزي وزو، دكتور 
، في العبلقات الدولية مذكرة دكتوراهربات النظرية لمعبلقات الدولية"."النقاش الرابع بيف المقاعادؿ.زقاغ،  -

 .1117/1118قسـ العموـ السياسية، جامعة باتنة، 
رسالة مقدمة لنيؿ تطوير القانوف الدوؿ البيئي".في "دور المنظمات غير الحكومية قويدر.شعشوع،  -

 .1182/1183الحقوؽ، جامعة تممساف، شيادة الدكتوراه في القانوف العاـ، قسـ 

 '"الوظيفة األمنية لمدولة بيف تحديات العولمة ومتطمبات اإلدارة الرشيدةعبد الناصر عباس.عبد اليادي،  -

دكتوراه الفمسفة في العموـ األمنية، قسـ العموـ الشرطية،  أطروحةيادة العامة لشرطة دبي أنموذجا'".الق
 .1181جامعة نايؼ لمعموـ األمنية، 

 روابط االنترنيت:

".تـ تصفح الموقع يوـ: !"مؤتمر باريس...خطر المناخ واإلرىاب مف صنع الحكاـمروى.األسدي،  -
12/81/1184. 

annabaa.org/arabic/environment/4408>> 

أو المدخؿ السياسي إلى الصحة".تـ تصفح الموقع يوـ:  "ميشيؿ فوكو:زكرياء.اإلبراىيمي،  -
82/12/1184. 

>alawan.org/article11058.htmlwww.http: > 

اإلمارات العربية ولة "أمف مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية واألمف الوطني لدكماؿ.األسطؿ،  -
 .14/81/1185المتحدة".تـ تصفح الموقع يوـ: 

astal.com/index.php?action=detail&id=157-http://k>> 

 

http://www.alawan.org/article11058.html
http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=157
http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=157
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. المتمدففي، الحوار ."معركة البحوث االجتماعية في القضاء عمى االيدز"مصطفى مجدي.الجماؿ،  -
                                                                                                               .                      13/13/1186(.تـ تصفح الموقع يوـ: 16/8/1188)2388ع.

<<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=277254 
لمدراسات والبحوث  مركز اإلماراتالخنازير'..اختبار جديد لمعولمة"." 'أنفمونزا بد الغفار.عالدويؾ،  -

 .28/18/1184اإلستراتيجية.تـ تصفح الموقع يوـ: 
<http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr;ECSSR_COOKIE=Vz2MWmq> 

 4622برنامج الصحة العامة العالمية".الحوار المتمدف.ع. "تأثير الشركات الخاصة فيجواد.الديواف،  -
 .                  17/81/1186(.تـ تصفح الموقع يوـ: 11/81/1186)

<<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=583346  
سور "ميرجاف دبي السنيمائي يناقش قضايا إنسانية ويخمؽ منظومة متجانسة لمد جفريياف.الحسف،  -

.   13/81/8/1186ـ تصفح الموقع يوـ: تالتواصؿ بيف الشعوب".
http://www.alghad.com/articles/669716                                      >> 

تـ تصفح الموقع .1114وث"، ماي ة الدولية مف التم"حماية البيئ.الحسيني، طبلؿ بف سيؼ بف عبد اهلل -
 .11/12/1181يوـ: 

www.ipac.kacst.edu.sa/edoc/1429/171129_1.pdf>< 

نوفمبر  85)81661.ع.الشرؽ األوسط."جوف رولز والديمقراطية التداولية".المطيري، عبد اهلل -
 .81/88/1184.تـ تصفح الموقع يوـ: 1182

<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&issueno=12772&article=750407#.WDiR0mOXeyI> 

تـ تصفح الموقع واإلرىاب: معضمة األمف الحرية"."العبلقات المتبادلة بيف العولمة سعود.الشرفات،  -
 .84/11/1185يوـ: 

<http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%> 

ع يوـ: تـ تصفح الموقوـ البشري"."الضوابط الشرعية لبحوث الجيننور الديف مختار.الخادمي،  -
85/88/1185. 

http://www.cags.org.ae/e1khadami.pdf>> 

 .87/81/1185مننة الغائبة عف اليمف".تـ تصفح الموقع يوـ: " األىناء.الخمري،  -
<https://www.alaraby.co.uk/opinion> 

 

http://www.alghad.com/articles/669716
http://www.alghad.com/articles/669716


 قائمة المصادر والمراجع
 

 424 

وزيع: حالة البانشيات اليندية".تـ تصفح الموقع "التداولية الديمقراطية وسياسة إعادة التشيريف.راي، إـ  -
           <www.nwrcegypt.org>                       .15/11/1183يوـ: 
".منبر الحرية.تـ 1ية لـ يعد باإلمكاف تجاىميا ج"مفاوضات المسألة البيئية قضية سياسسبلـ.الربضي،  -

 .17/11/1184وقع يوـ: تصفح الم
<http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/7332> 

التنمية"، شبكة األلوكة.تـ تصفح الموقع يوـ:  -لبيئةا-"اإلنسافزيد بف محمد.الرماني،  -
17/18/1185.. 

http://www.alukah.net/culture/0/41074>> 

(.تـ تصفح الموقع 1184فيفري  17)781.ع.الرؤية."األمف اإلنساني والبيئة"شبر إبراىيـ.الوداعي،  -
 .17/11/1184يوـ: 

http://site.alroeya.ae/2014/08/22/172981> األمف<_اإلنساني_والبيئة 

ت وأدوات العمؿ وتحقيؽ النشأة اآلليا "منظمات المجتمع المدني:.محمد الفاتح عبد الوىابالعتيبي،  -
 .16/02/2015 تـ تصفح الموقع يوـ:.األىداؼ"

>https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=GYzDVteJB8mY6ASmopn4Cg#q> 
البيئة عمى العبلقات الدولية".تـ تصفح الموقع يوـ:  "أثر متغيرباسؿ حسيف زغير.العزيري،  -

81/13/1183. 
<http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a-n12006-8.pdf> 

تصفح الموقع يوـ:  تـ.النظرية والممارسة األدبيتيف" "النقد االيكولوجي: الطبيعة في.مايكؿبرانش،  -
15/12/1183.      >://www.maaber.org/issue_june08/literature2.htmhttp > 

 .81/18/1185قع يوـ: تـ تصفح المو ة الكبار..في مواجية التحديات"."قمسامح.جاد،  -
8131.html>-04-1361-http://arabicmegalibrary.com/pages> 

الموقع يوـ: تـ تصفح لتغير المناخي ىؿ ينقذ كوكبنا"."مؤتمر دورباف بشأف امحمد.جرعتمي،  -
18/11/1184. 

studies.com/2011/12/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1>-<http://green 

 

 

 

http://www.alukah.net/culture/0/41074
http://www.alukah.net/culture/0/41074
http://site.alroeya.ae/2014/08/22/172981
http://site.alroeya.ae/2014/08/22/172981
https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=GYzDVteJB8mY6ASmopn4Cg#q
http://www.alsatil.edu.ly/alsatilj/issues/issue12006/a-n12006-8.pdf
http://www.maaber.org/issue_june08/literature2.htm
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"المقررة الخاصة لؤلمـ المتحدة المعنية بحؽ اإلنساف في الحصوؿ عمى مياه كاتارينا.دي ألبوكارؾ،  -
 .81/81/1184المأمونة وخدمات الصرؼ الصحي".تـ تصفح الموقع يوـ:  الشرب

<http://www.ohchr.org/AR/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx> 

عقبة في وجو القيـ األوروبية".تـ تصفح الموقع يوـ:  "أمننة اليجرة في أوروبامحمد، مترجما.حمشي،  -
11/13/1183. 

https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=zqRZWO3uBYb1UujRp>> 

 .12/11/1184ة العالـ كمو".تـ تصفح الموقع يوـ: "تغير المناخ سيؤثر عمى أمف وسبلمكماؿ.طمبة،  -
<http://marocenv.com/290.html> 

تـ تصفح الدبموماسية المتعددة األطراؼ"."التحديات العالمية تستمـز االستثمار في ميرؿ ديفيد.كمرىالس،  -
 .86/81/1183موقع يوـ: ال

<http//iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/09/20130923283319.html#axzz4NMXSmoqg> 

 .17/11/1185اقع العربي".تـ تصفح الموقع يوـ: ليات الحرية في الو "األمف وجدمحمد.محفوظ،  -
<http//aafaqcenter.com/index.php/post/1613> 

سمسمة اجتماعات الخبراء "ب"، تغير المناخي: اآلثار والسياسات"."اقتصاديات المحمد نعماف.نوفؿ،  -
 .86/81/1184.تـ تصفح الموقع يوـ: لمعيد العربي لمتخطيط بالكويتا

>api.org/images/publication/pdfs/202/202_ex24.pdf-www.arab< 

 .88/11/1184ئية وأثرىا عمى الحالة الصحية".تـ تصفح الموقع يوـ: "الظروؼ البيأكمؿ.عبد الحكيـ،  -
http://www.siironline.org/alabwab/taqharerehsat(25)/165.htm> > 

السياسة ."ما بعد الدولة: متطمبات فيـ الموجة الجديدة لمفاعميف مف غير الدوؿ"عمي، خالد حنفي. -
 .14/11/1184.تـ تصفح الموقع يوـ: الدولية

>://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3053.aspxhttp> 

تـ تصفح الوقع يوـ: العالـ العربي".دولة الحامية في "األمف كإبتزاز، جذور السيد أحمد.قوجيمي،  -
17/81/1183. 

<http://www.cssrd.org.Ib/index.php?option=com_content&view=arti...> 

.تـ تصفح الموقع يوـ: 1188.دمشؽ: معابر لمنشر، 8.ط.مف البيئة إلى الفمسفة.رومية، معيف -
17/18/1183. 

http://www.maaber.org/issue_april12/deep_ecology1.htm>> 

https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=zqRZWO3uBYb1UujRp
https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=zqRZWO3uBYb1UujRp
http://www.siironline.org/alabwab/taqharer
http://www.siironline.org/alabwab/taqharer
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اية مدى الحياة"، الشرؽ األوسط.تـ تصفح الموقع يوـ: "االيدز..عبلج ووقعبد الحفيظ يحيى.خوجة،  -
13/81/1186. 

https://aawsat.com/home/article/236356>> 

 88/16/1112المؤرخ  12/81القانوف .الرسميةالجريدة .الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
.تـ تصفح الموقع يوـ: 11/16/1112، 32مستدامة، العدد المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية ال

17/18/1184.                     www.gulfup.com/?FH:SPP>> 

دة اإلطارية بشأف تغير المناخ".تـ تصفح الموقع يوـ: "اتفاقية األمـ المتح.8881األمـ المتحدة  -
81/13/1183. 
>https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=Smd1WLmXFMHnmAGb2bi4Aw#q=%D8%A7%< 
"إعبلف التزاـ بشأف .1118جواف  16الجمعية العامة في "قرار اتخذتو األمـ المتحدة، الجمعية العامة. -

 .87/11/1184لموقع يوـ: تـ تصفح اس نقص المناعة البشرية االيدز".فيرو 
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/434/82/PDF/N0143482.pdf?OpenElement>-https://documents> 

اإلعبلف السياسي بشأف -1115جواف 1"قرار اتخذتو الجمعية العامة في ، الجمعية العامة.األمـ المتحدة -
جواف 1يدز(، الجمسة العامة مناعة البشرية/متبلزمة نقص المناعة المكتسب )االفيروس نقص ال

 .87/11/1184".تـ تصفح الموقع يوـ: 1115
<https://documents ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/503/30/PDF/N0550330.pdf?OpenElemen< 

اإلعبلف السياسي -1188جواف 81قرار اتخذتو الجمعية العامة في الجمعية العامة."األمـ المتحدة،  -
بشأف فيروس نقص المناعة البشرية ومتبلزمة نقص المناعة المكتسب)االيدز(: تكثيؼ جيودنا الرامية إلى 

 .87/11/1184وااليدز".تـ تصفح الموقع يوـ:القضاء عمى فيروس نقص المناعة البشرية 
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/529/14/PDF/N1052914.pdf?OpenElement> 

بشأف مكافحة فيروس نقص المناعة  1188لعاـ  8872قرار مجمس األمف األمـ المتحدة." -
 .18/14/1184".تـ تصفح الموقع يوـ: البشرية/االيدز

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1938_cle052e67.pdf>> 

 .14/14/1186األمـ المتحدة، "الصحة".تـ تصفح الموقع يوـ:  -
depth/health>-http://www.un.org/ar/sections/issues> 

 .4/4/1185نقص المناعة المكتسب)االيدز(".تـ تصفح الموقع يوـ:  "متبلزمةاألمـ المتحدة. -
             depth/aids/index.html>-http//www.un.org/ar/sections/issues>  

 

http://www.gulfup.com/?FH:SPP
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 .11/7/1185األمـ المتحدة لمكافحة االيدز.تـ تصفح الموقع يوـ:  برنامج -
<<http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16932  

الدولية "الييئة الحكومية (.1113ية لؤلرصاد الجوية)ديسمبر برنامج األمـ المتحدة، المنظمة العالم -
 .        18/18/1184المناخ".تـ تصفح الموقع يوـ: المعنية بتغير 

>https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc-introduction-ar.pdf> 

خطرة والتخمص منيا عبر "اتفاقية بازؿ بشأف التحكـ في نقؿ النفايات البرنامج األمـ المتحدة لمبيئة. -
 .    81/18/1184الحدود".تـ تصفح الموقع يوـ: 

         <www.basel.int/.../Basel%20 Convention/.../Basel/Conve...>  

".تـ تصفح الموقع يوـ: 1118ديسمبر  87-6اقية اإلطارية بشأف تغير المناخ."قمة كوبنياجف االتف -
16/18/1184. 

>ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/715/21/PDF/G0971521.pdf?OpenEle-https://documents> 
 .13/14/1184موقع الصحة في األمـ المتحدة".تـ تصفح الموقع يوـ:  "تحديدالصحة العالمية.منظمة  -

collaboration/health/ar>-http://www.who.int/un> 

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة".تـ تصفح الموقع يوـ: "الصحة في منظمة الصحة العالمية. -
13/14/1184. 

collaboration/health/unga/ar>-http://www.who.int/un> 

لمتحدة".تـ تصفح الموقع يوـ: "فيروس العوز المناعي البشري/االيدز في األمـ امنظمة الصحة العالمية. -
13/14/1184. 

hiv/ar>-collaboration/health/unga-http://www.who.int/un> 

ا آتا: العيد األمانة، "المؤتمر الدولي لمرعاية الصحية األولية، ألمتقرير مف .منظمة الصحة العالمية -
 .               ;98/898/:8 تـ تصفح الموقع يوـ:.الخامس والعشروف"
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81421/1/aa5627r.pdf> 

 .17/18/1184يوـ: منظمة الصحة العالمية."األنفمونزا)الموسمية(".تـ تصفح الموقع  -
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/ar> 

 .17/18/1184منظمة الصحة العالمية."أنفمونزا الطيور".تـ تصفح الموقع يوـ:  -
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/ar>>  
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 .17/18/1184تصفح الموقع يوـ: منظمة الصحة العالمية."مرض فيروس االيبوال".تـ  -
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar>> 

موقع الصحة في األمـ المتحدة".تـ تصفح الموقع يوـ:  منظمة الصحة العالمية، "تحديد -
13/14/1184. 

collaboration/health/ar>-http://www.who.int/un> 

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة".تـ تصفح الموقع يوـ: "الصحة في لمية.منظمة الصحة العا -
13/14/1184. 

collaboration/health/unga/ar>-http://www.who.int/un> 

بشري/االيدز في األمـ المتحدة".تـ تصفح الموقع يوـ: "فيروس العوز المناعي المنظمة الصحة العالمية. -
13/14/1184. 

hiv/ar>-collaboration/health/unga-http://www.who.int/un> 

 (.11/7/1185برنامج األمـ المتحدة لمكافحة االيدز، )تـ تصفح الموقع يوـ:  -
<<http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16932  

إفريقيا: الفرصة "الوقاية مف فيروس ومرض االيدز في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ البنؾ الدولي. -
 .83/18/1184حة التخاذ ما يمـز مف إجراءات".تـ تصفح الموقع يوـ: السان

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Preventing_HIV_Brochure_ARB.pdf>> 

والتغذية ي مجاؿ الصحة "التنمية الصحية: إستراتيجية البنؾ الدولي لتحقيؽ النتائج فالبنؾ الدولي. -
 .14/18/1184والسكاف".تـ تصفح الموقع يوـ: 

<http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/2

81627-1154048816360 /OverviewArabicFinal.pdf> 

 تـ تصفح الموقع يوـ:لي ومكافحة فيروس ومرض االيدز"."مواجية التحدي: البنؾ الدو البنؾ الدولي. -
16/12/1184. 

profile>-results-sector-http://www.albankaldawli.org/ar/results/2013/04/03/hivaids< 
متبلزمة نقص المناعة المكتسبة".تـ تصفح "العالمية)شرؽ المتوسط(.مة الصحة المكتب اإلقميمي لمنظ -

 < <http://www.marefa.org            .11/13/1185الموقع يوـ: 
 .18/11/1186تـ تصفح الموقع يوـ: وس نقص المناعة البشرية/االيدز"."فير .منظمة أطباء ببل حدود -

http://www.msf.org/ar>> 

http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1154048816360
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1154048816360
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"استخداـ نظرية النظـ في تحميؿ العبلقات البيئية".تـ تصفح الموقع يوـ: .المصغرةالموسوعة الجغرافية  -
82/12/1184. 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec175.doc_cvt.htm>< 
 .15/81/1184تـ تصفح الموقع يوـ: ."مجموعة البنؾ الدولي"لمعرفة.موسوعة ا -

                                       >https://marefa.org<              
 .        18/17/1185"نشأة االيدز".تـ تصفح الموقع يوـ: سوعة المعرفة.مو  -

                                            >http://www.marefa.org> 
 .12/11/1185"قاموس تغير المناخ".تـ تصفح الموقع يوـ:  -

CC>-http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N> 

تـ تصفح الموقع يوـ:  تفعؿ ما يجب لمواجية االيدز"."استبياف: الحكومات الىيئة اإلذاعة البريطانية. -
21/18/1186. 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_3274000/3274579.stm>> 

PUKmedia –.13/81/1186اليدز ينظموف مظاىرة في تركيا".تـ تصفح الموقع يوـ: "ضحايا مرض ا. 
2008/news32.html-12-http://www.pukmedia.com/News/02>> 

Global Voices -.اربة فيروس نقص المناعة "أوكرانيا: خريطة انترنيت تفاعمية تساعد في مح
 .13/81/1186البشري".تـ تصفح الموقع يوـ: 

https://ar.globalvoices.org/2012/02/09/18244>> 

 .>90/898/>8تـ تصفح الموقع يوـ: .مفاىيـ وتحوالت"األمف الدولي: ".جريدة االتحاد -
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=51839>> 

إلى "مف أيف أتى فيروس االيدز؟ نظريات تتراوح بيف انتقالو مف الشمبانزي  جريدة الشرؽ األوسط. -
 .18/17/1185تصنيعو كػ'سبلح بيولوجي' ".تـ تصفح الموقع يوـ: 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=15&issueno=11058&article=510081#.WZtYtGOXeyI>> 

 .14/14/1184"الضبط االجتماعي".تـ تصفح الموقع يوـ:  -
<www.moqatel.com/opensher/Behoth/Mnfsia15/Social Cont/ sec01.doc_crt.htm> 

 يوـ:تـ تصفح الموقع مواد المؤثرة في طبقة األوزوف".ال "عمماء البيئة يكتشفوف صنفا جديدا مف -
22/04/2015.                               <https://arabic.rt.com/news<   

 

https://marefa.org/
http://www.marefa.org/
http://www.pukmedia.com/News/02-12-2008/news32.html
http://www.pukmedia.com/News/02-12-2008/news32.html
https://arabic.rt.com/news
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الموقع لعالـ الصناعي وآثارىا البيئية".تـ تصفح "ظاىرة األمطار الحمضية في امجمة الخط األخضر. -
 .12/11/1185يوـ: 

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=584>> 

 .11/81/1185ي الدبموماسية متعددة األطراؼ".تـ تصفح الموقع يوـ: "الصيف تمعب دورا فاعبل ف -
10/04/c_135731842.htm>-http://arabic.news.cn/2016< 

دارة الموارد المائية".تـ تصفح الموقع يوـ: "تغير افة لمدراسات واألبحاث الجغرافية.غار جمدونة ال - لمناخ وا 
11/11/1185. 

post_4524.html>-tif.blogspot.com/2011/09/blog-http://bougria> 

ي في مواجية التغيرات س"دور المجتمع المدني أسا.Pana press -وكالة أنباء عموـ إفريقيا -
 .18/88/1184تـ تصفح الموقع يوـ: المناخية".

index.html-lang3-18-829508-http://www.panapress.com/13>> 
DW-. '81/12/1184ظاىرة التغير المناخي".تـ تصفح الموقع يوـ: لمكافحة " 'أفكار عالمية. 

of.html>-phenomenon-combat-to-ideas-hananrdwan.blogspot.com/2012/11/project-http://enviroment> 

 .15/18/1184ياية حقبة الوقود األحفوري...".تـ تصفح الموقع يوـ: بداية ن!"إنجاز ىاـمنظمة آفاز. -
https://secure.avaaz.org/ar/climate_story_loc>> 

 .21/18/1185ـ: تـ تصفح الموقع يو عائمية تتبنى القضايا البيئية". شركة -"مجموعة السركاؿ -
green>-going-http://www.familybusinessarabia.com/alserkal> 

 .21/18/1185قع يوـ: راء لمشركات العائمية الدولية".تـ تصفح المو "االستراتيجيات الخض -
businesses>-international-strategies-<http://www.familybusinessarabia.com/green 

 .13/11/1184ـ تصفح الموقع يوـ: تاتفاقية آرىوس. -
<www.unece.org/env/pp/welcome.html> 

تـ تصفح تعالج اآلثار البيئية لمطاقة". "السياسة البيئية: السياسة المالية العامةنشرة صندوؽ النقد الدولي. -
 .88/81/1184الموقع يوـ: 

www.imf.org/~/media/.../pol073114aapdf.ashx>> 

لثامف عشر لمكافحة "المؤتمر العالمي اوزارة الخارجية األلمانية.-عبلـالمركز األلماني لئل -
 .12/14/1184تـ تصفح الموقع يوـ: ".1181االيدز

http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/06/04_Wissenschaft_Forschung_D/AID<

S_Konf_2010_Seite.html> 

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=584
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=584
http://www.panapress.com/13-829508-18-lang3-index.html
http://www.panapress.com/13-829508-18-lang3-index.html
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إلى "مف أيف أتى فيروس االيدز؟ نظريات تتراوح بيف انتقالو مف الشمبانزي  جريدة الشرؽ األوسط. -
 .18/17/1185تصنيعو كػ'سبلح بيولوجي' ".تـ تصفح الموقع يوـ: 

section=15&issueno=11058&article=510081#.WZtYtGOXeyI>http://archive.aawsat.com/details.asp?> 

 .18/17/2016تـ تصفح الموقع يوـ: موسوعة المعرفة."نشأة االيدز". -
>http://www.marefa.org< 

 التقارير:
تقرير التنمية البشرية، أىداؼ التنمية لأللفية: تعاىد بيف األمـ إلنياء .اإلنمائيبرنامج األمـ المتحدة  -

 .1112بيروت: مطبعة كركي، -.لبنافالفاقة البشرية

التقرير الخاص .منظمة الصحة العالمية، "الرعاية الصحية األولية اآلف أكثر مف أي وقت مضى" -
 .2113 ،بالصحة في العالـ

التقرير الخاص بالصحة  العالمية، "تمويؿ النظـ الصحية السبيؿ إلى التغطية الشاممةمنظمة الصحة  -
 ."1181."في العالـ
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 ، ثؼذ يشٔس ػبو ٔازذ(.2006)ٔلذ أغهك ػهٍّ ْزا االعى فً ػبو 

ؼٍُخ ثزغٍش انًُبش، إصذاس رمشٌش انزمٍٍى انشاثغ نهفشٌك انسكٕيً انذٔنً نهٍٓئخ انسكٕيٍخ انذٔنٍخ انً -2007

خشٌطخ ٔلذ دخم ػهى انًُبش فً انٕػً انشؼجً.فً يؤرًش األغشاف انثبنث ػشش، أَفمذ األغشاف ػهى 

فً يغبسٌٍ نهؼًم: يغبس  2012انزً سعًذ انطشٌك َسٕ انزٕصم إنى َزٍدخ نًب ثؼذ ػبو  غشٌك ثبنً،

سخخ فً انًشفك األٔل ثًٕخت انفشٌك انؼبيم انًخصص انًؼًُ ثبالنزضايبد اإلظبفٍخ نألغشاف انًذ

انفشٌك انؼبيم انًخصص انًؼًُ ثبنؼًم ثشٔرٕكٕل كٍٕرٕ، ٔيغبس آخش ثًٕخت االرفبلٍخ، ٌؼشف ثبعى 

 انزؼبًَٔ انطٌٕم األخم ثًٕخت االرفبلٍخ.
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صٍبغخ ارفبق كٕثُٓبغٍ فً يؤرًش األغشاف انخبيظ ػشش انًؼمٕد فً كٕثُٓبخٍ، ٔلطؼذ  -9111

ؼٓذاد ثزخفٍط االَجؼبثبد أٔ رؼٓذاد ثبرخبر إخشاءاد نهزخفٍف، ٔكهٓب غٍش انجهذاٌ فً ٔلذ الزك ر

 يهضيخ.

ٔلجٕل يؤرًش األغشاف نٓب لجٕال ٔاعغ انُطبق، فً يؤرًش األغشاف  ارفبق كبَكٌٕصٍبغخ  -9101

انغبدط ػشش ٔيٍ خالل االرفبلبد، أظفذ انجهذاٌ غبثؼب سعًٍب ػهى رؼٓذارٓب ثخفط االَجؼبثبد، فً 

 جش خٓذ خًبػً شٓذِ انؼبنى ػهى اإلغالق نهسذ يٍ االَجؼبثبد ثطشٌمخ خبظؼخ نهًغبءنخ انًزجبدنخ.إغبس أك

نهؼًم انًؼضص فً يؤرًش األغشاف نٓب لجٕال  يُٓبج ػًم دسثبٌيؤرًش األغشاف ٌصٕؽ ٌٔمجم  -9100

سعًٍب ػهى ٔاعغ انُطبق، فً يؤرًش األغشاف انغبدط ػشش ٔيٍ خالل االرفبلبد، أظفذ انجهذاٌ غبثؼب 

رؼٓذارٓب ثخفط االَجؼبثبد، فً إغبس أكجش خٓذ خًبػً شٓذِ انؼبنى ػهى اإلغالق نهسذ يٍ االَجؼبثبد 

 ثطشٌمخ خبظؼخ نهًغبءنخ انًزجبدنخ.

نجشٔرٕكٕل كٍٕرٕ فً اخزًبع  نزؼذٌم انذٔزخاػزًبد اخزًبع األغشاف فً ثشٔرٕكٕل كٍٕرٕ  -9109

ايبد خذٌذح نألغشاف انًذسخخ فً انًشفك األٔل نجشٔرٕكٕل كٍٕرٕ األغشاف انثبيٍ، ٌٔشًم انزؼذٌم: انزض

دٌغًجش ػبو  31إنى  2013خبَفً  01انزً ٔافمذ ػهى رسًم انزضايبد فً فزشح االنزضاو انثبٍَخ يٍ 

؛ ٔلبئًخ يُمسخ نغبصاد انذفٍئخ انزً ٌزؼٍٍ ػهى األغشاف اإلثالؽ ػُٓب فً فزشح االنزضاو 2020

يٕاد فً ثشٔرٕكٕل كٍٕرٕ رزؼهك ثفزشح االنزضاو األٔنى ٔانزً رسزبج إنى اعزكًبل  انثبٍَخ.ٔرؼذٌالد نؼذح

 ألغشاض فزشح االنزضاو انثبٍَخ.

انمشاساد انشئٍغٍخ انزً اػزًذد فً يؤرًش األغشاف انزبعغ ػشش/اخزًبع األغشاف انزبعغ رشًم  -9101

نزًٌٕم انطٌٕم األخم، ٔإغبس لشاساد ثشأٌ رؼضٌض يُٓبج ػًم دٌشثبٌ، ٔصُذٔق انًُبش األخعش ٔا

ٔاسعٕ نهًجبدسح انًؼضصح نخفط االَجؼبثبد انُبخًخ ػٍ إصانخ األزشاج ٔرذْٕس انغبثبد ٔآنٍخ ٔاسعٕ 

 انذٔنٍخ انًزؼهمخ ثبنخغبئش ٔاألظشاس.

 اَؼمبد يؤرًش األغشاف انؼششٌٔ فً دٌغًجش فً نًٍب، ثٍشٔ. -9101

اَؼمبد يؤرًش األغشاف انسبدي ٔانؼششٌٔ أٔ اخزًبع األغشاف انسبدي ػشش فً ثبسٌظ، فشَغب  -9101

 فً دٌغًجش.

  المصدر:

 (.29/01/2015أيبَخ ارفبلٍخ األيى انًزسذح اإلغبسٌخ ثشأٌ رغٍش انًُبش، )رى رصفر انًٕلغ ٌٕو: 

agreement>-climate-a-http://www.un.org/climatechange/ar/towards> 
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 ممخص الدراسة

منذ نياية الحرب الباردة والعالـ يشيد تيديدات أمنية جديدة، األمر الذي يدؿ عمى أف نسؽ              
الحوكمة العالمية كػ"كياف مرجعي" الذي ُروَِّج لو بعد ىذه الفترة ُمَعر ض لمخطر والتيديد، فبل بد مف حمايتو 

عيؽ قياـ أمنو.ىذا الواقع جعؿ الدراسات والعمؿ عمى تأميف استقراره والتخمص مف كؿ الشوائب التي ت
األمنية مؤخرا تخرج بنظرية جديدة والمتمثمة في"األمننة" بيدؼ إضفاء الطابع األمني عمى القضايا األمنية 

 الجديدة والمستجدة في ظؿ الحوكمة العالمية.

ضفاء الطابع األمني "األمننة" وما تحممو مف عناصر ُتْحِدث إ وأماـ ىذه النظرية الجديدة             
عمى قضية أو مشكمة سياسية ما، نجد فواعؿ الحوكمة العالمية كالدوؿ باعتبارىا فاعؿ رسمي، والمنظمات 
الدولية الحكومية وغير الحكومية إضافة لفواعؿ أخرى باعتبارىا فواعؿ غير رسمية حاولت إضفاء الطابع 

ة العالمية كالبيئة والصحة مف خبلؿ خطابات األمني عمى بعض الحاالت ونماذج تطورية لكياف الحوكم
ترجمتيا بيانات السياسة العامة العالمية كجانب أدائي ليذه الحوكمة، وتحركات استثنائية تحاوؿ مف 
دارة التيديدات المنجرة عف تمؾ الحاالت والتي تمس بمكونات  خبلليا تبني مبدأ الضبط التشاركي لضبط وا 

 ت.ىذا الكياف عبر جميع المستويا

إال أف األمننة في األخير حسب الدراسة لـ ُيَكم ْؿ ليا بالنجاح في تفسير كؿ شيء نظرا              
لتشابؾ القضايا األمنية لمحوكمة العالمية وتمايز رؤى فواعميا حوؿ كيفية إضفاء الطابع األمني عمى 

مة الطبيعية والتركيز خصوصا عمى النماذج التي تـ تبنييا في الدراسة، فبل بد مف العودة لمسياسة العا
المستوى المحمي لمحوكمة، والنظرة اإلسبلمية في معالجة ىكذا قضايا، ألف ىذه النظرة شاممة وتعمؿ عمى 

نا التوصؿ بذلؾ تحقيؽ األمف واالنعتاؽ مف الخوؼ بدًء بمعالجة الفرد صحيا وحماية بيئتو كي يتسنى ل
 عالمية. لحوكمة إسبلمية 
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Abstract: 

                   Since the end of the Cold War and the world witnessed new security threats, 

which indicates that the global governance model as a "referent object" promoted after this 

period is at risk and threat, it must be protected and work to secure its stability and get rid of 

all the impurities that hinder its security. This fact has recently led security studies to come up 

with a new term of "securitization" in order to provide security for new and emerging security 

issues under global governance. 

                           The new concept of "securitization" and the elements that involve the security 

of a political issue or problem, we find global governance such as States as an official actor, 

international governmental and non-governmental organizations as well as other acts as an 

informal attempt to security of some cases and evolutionary models of the global governance 

entity such as environment and health through letters translated by global public policy 

statements as a part of the performance of this governance, and exceptional movements in 

which it tries to adopt the principle of participatory control to adjust and manage the threats of 

those cases that affect the This entity is defined across all levels. 

                    However, the securitization in the latter according to the study was not successful 

because of the intertwined security issues of global governance and the conflicting views on 

how to make the security models adopted in the study, it is necessary to return to natural 

policy and focus, especially at the local level, and the Islamic view in dealing with such 

issues, because this view is comprehensive and works to achieve security and freedom from 

fear to start treating the individual health and protect the environment so that we can reach for 

global governance.  

 


