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 1منظورات مقارنة األزمة البيئية العالمية: محاولة الفهم منسياسات 

 تمهيدية:مقدمة 

من المعطيات العالمية التى توضح مدى أىمية وخطورة األزمة اإليكولوجية المعاصر التى أضحت نطبلقا ا
األزمات أن جد ن. كاديمية التنظيريةعالمي وداخل الدوائر األالمستوى النٌظمى ال بمثابة التحدي الجديد عمى

المتراكمة المتعمقة بالبيئية العالمية نشأت واستمرت عمى نحو أعطاه طابع عالمي فيى مشكمة ليا تأثيرات عالمية 
رغم عالمية فمم تعد الدولة ىى الفاعل األساسي فى العبلقات الدولية. وعمميات وتقاطعات  ممتدة وذات فواعل

ذلك نجد أن حقل العبلقات الدولية كتخصص مستقل فى مساحة العموم االجتماعية لم ييتم عمى نحو كافى 
زمة اإليكولوجية فى سياقيا العالمي وربطيا بمجال السياسي األ بتأسيس عمميات تنظيرية رصينة تقترب من

باستخدام منيج التحميل من يكولوجية األزمة اإلمع التعامل تحاول الورقة الحالية وعميو واالجتماعي واالقتصادى. 
منظورات مقارنة باالعتماد عمى المنظور الميبرالي، منظورات الخضراء النقدية، منظورات وضعية، منظور 

لبيئية العالمية، والمنظور اإلسبلمي اإليكولوجي كمحاولة لفيم المشكبلت البيئية من أنساق معرفية ا الحوكمة
بداخمو كافة الحضارات والخصوصيات القيمية التى تتعامل مع محيطيا نيج لمولوج إلى إطار يحترم متباينة كم

 ونطاقيا البيئى األخضر.

كولوجيون ياثان األخضر، البيئية المؤسسية، البيئية العضوية، اإليڤالوفرة والندرة، الميالمفتاحية: الكممات 
ية ما بعد المادية، معيارية الحوكمة البئية االجتماعيون، المركزية الطبيعية، التنوع البيولوجي، األخبلقيات البيئ

 المنظور اإليكولوجي اإلسبلمي.العالمية، 
                                                           

القائمة عمى محالة المقارنة زمة البيئية عالمية فى محاولة لفيم األ عدد من المنظوراتعمى فى تمك الورقة لقد تم األعتماد  ٔ
ىرة البيئية بين المنظورات المتباينة النابعة من انطولوجيات وابستمولوجيات وفمسفات منياجية متباينة فى النظر إلى الظا

دولية وذلك كطريق نحو إيجاد منظور جديد لم يستند إلى المركزية الغربية فى فيم الظاىرة البيئية العمى المستى العالمي 
المعيارية لمتعامل مع أزمة النظام اإليكولوجي العالمي من مدخل ٌنظمي كمي شامل، وعميو عاد القيمية و بلتجديد األىتمام باأل

 فى التالي:تتمثل القراءات 
، فى: سكوت بورتشيل، ريتشارد ديفيتاك وأخرون، (، النظرية الخضراءماثيو باترسون، )ترجمة: محمد صفار -

 (.ٕٗٔٓالقومى لمترجمة، ، )القاىرة: المركز نظرية العبلقات الدولية)ترجمة: محمد صفار(، 
غير منشورة، جامعة القاىرة،  ، رسالة ماجيستيرالحماية الدولية لمبيئة: دراسة مقارنة من منظور إسالميأمال،  -

 كمية االقتصاد والعموم السياسية، 
- - Philipp Pattberg, and Oscar Widerberg, Theorizing Global Environmental 

: journal of , Millenniumand Future QuestionsGovernance: Key Findings 
, Vol.43 (2), 2015, pp. 684: 705.international studies 

, , Reassessing the Crisis: Ecology and liberal international relationsShane Mulligan -
162., vol.35, No.2, 2010, pp. 137: Alternatives: Global, local, political 

- Md Saidul Islam, old philosophy, New Movement: the rise of the Islamic Ecological 
  .2012 spring7(1),  Nature and Culture Paradigm in the discourse of Environmentalism,
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 والعالقات الدولية من منظور الميبرالي:إعادة التقييم األزمة: اإليكولوجيا نحو   (1)

يكولوجي إلنسانية والحضارة ستواجو قريبا إأن افى مقالو عن طمق شاني مولجن ني نحدار اجتماعي، اقتصادي، وا 
ىى  natureحقيقي كنتيجة لندرة الموارد الطبيعية واألزمات البيئية عمى مستوى العالم. فعندما تكون الطبيعة 

عالمي بل واألحري لموجود البشري بأكممو ولكن ال يتم اإلىتمام بيا عمى مستوى النقاشات األساس لؤلقتصاد ال
اإلكاديمية التنظيرية المرتبطة بالممارسات الحركية. ففي حقل العبلقات الدولية كتخصص معرفي يتركز اإلىتمام 

 رار عمى المستوى العالمي. عمى العوامل الطبيعية والمادية لقوة الدولية وتعزيز ذلك من عممية أتخاذ الق

من قوة الدولة فى شكل طائرات،  التعزيزمن رؤية مادية التى تعمل عمى  "المكونات الطبيعية"ترى  فالواقعية
وقود لمصواريخ كصور تصنيعية لمموارد الطبيعية )الحديد، البترول، الغاز ......( و خزانات، متفجرات، دبابات، 

ترى أن االعتماد المتبادل بين  الميبراليةأى التحدث عن الطبيعة كوسيمة لمتعزيز من قدرة الدولة العسكرية. أما 
لبيئة )الطبيعة( من رؤية وعميو فإنيا تنظر إلى ا ،الدول قائم عمى المنتجات المادية الٌمصنعة من الطبيعة

اقتصادية محضة قائمة عمى افتراض وفرة الموارد. ففى دراسة أللكس وينتد تحت عنوان "النظرية االجتماعية 
" القابع فى مكان قريب rump materialismطرح مصطمح "المادية اليشة/الردف  ٜٜٜٔ"لمسياسات الدولية 

ام نسبيا؛ ألن دراستو تتطمب عممية تنظيرية غير شاقة أو غير غير ىر السياسات الدولية ولكنو ٌيعتبر من جذو 
 مجيدة معقدة. 

فالعبلقات الدولية، كغيرىا من حقول العموم االجتماعية، تميل إلى ترسيخ الفصل الدائم بين "اإلنسان" و"الطبيعة"، 
من طين  ياى مكوناتحيث ترى أن السياسات العالمية بطريقة ما تتشكل بعيدا عن األرض بمعناىا الوجودي )أ

وتراب وذرات وموارد أخرى....(. كما يرى مولجن أنو حتى أدبيات "السياسات البيئية العالمية" ىى محدودة إلى 
 اإلنسانية )مكونيا اإلنسان( يؤثر عمى نحو مباشر عمى البيئة.  فضيق، نطاق 

دورا ىاما فى الشئون الدولية، فالعديد  وعميو فإن محور التفكير فى نص مولجن أنو يرى أن الظاىرة البيئية تمعب
من اإليكولوجيين بدأ فى اتخاذ محاذيرىم نحو "اإلنييار" فى المجتمعات اإلنسانية كنتيجة لئلنحدار اإليكولوجي 

كما  عمى المستوى العالمي؟والسعي لمعرفة كيف يمكن لذلك اإلنييار أو اإلنحدار أن يؤثر عمى الشئون السياسية 
ائرة األكاديمية اإليكولوجية السياسية، نجد أن ىناك حجة تقوم عمى أن السوق الميبرالية وحتى أنو بداخل الد

ستدامة البيئية، فنمو األممارسات الناتجة عن ىياكل الديمقراطية الميبرالية  أصبحت متضاربة وغير متوافقة مع 
نييا  . ر األخيرةاألولى يأتى عمى أنحدار وا 

قتراح الذى تخمي عنو مولجن فى نص مقالو ىو نبذ التأكيد أن الحريات الميبرالية من شأنيا أن تعمل كما أن األ
فى صالح "البقاء" فالبقاء ىنا لمن، ىل ىو لؤلنسان فقط؟ و تجنب اإلنييار، إيضا االنييار ىناك ُمتجنب لصالح 

فيى أى الحريات الميبرالية لم تفعل إال حية وحتى غير حية من حولو. المخموقات الاإلنسان أم لو ولغيره من 
 القميل لمحيمولة دون المشروعات الميبرالية.

 الميڤياثان األخضر وفيم الندرة:: الميبرالية والوفرة)أوال( 

مكانية  لقد ٌطرحت الميبرالية من النسق الغربي بالعديد من الرؤي إال أنيا تظل مرتبطة بالحرية الفردية، المنطق، وا 
مصطمح "إكتشاف العالم الجديد"  معيا أصطحبت  مالسبلم بين األمم المتحضرة. فالميبرالية دائما التعاون وا
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" فى الموارد. وعميو يحاجج البعض أن الوقود األحفورى خاصا الفحم abundanceفاإلكتشاف ىنا يعنى "الوفرة 
عمى التغير الجذرى  تلمية التى عممكان األساس فى الثورة الصناعية وىذا ما أحدث طفرة ىائمة فى التجارة العا

فى العالم. وىذا ما نتج عنو أن المعتقد الميبرالي أصبح يرى فى "إنسجام المصالح عمى المستوى العالمي" التى 
 قدمت امتداد غير متوازن لئلنتاج، السكان، والممكية من خبلل "المحرك البخاري.....".

عمى نحو عميق فى كتابات المفكريين الميبراليين واالقتصاديين فالحس بعدم حدودية الموارد الطبيعية تكرر 
السياسيين الكبلسكيين، فعمى سبيل المثال تجنب ديفيد ريكاردو تحميل الموارد النيائية حيث يركز عمى نحو 
قصرى عمى السمع لمتطوير من مفيوم المميزات المقارنة. إيضا ففى الفكر االشتراكي، ركز ماركس عمى السمع 

عمال والممارسات الزراعية الرأسمالية، فالمادية التاريخية لماركس تعد بمثابة إيكولوجيا المساحات اإلنسانية.  وال
عمى أن األرض )الطبيعة( تعد مجرد عامل إنتاجي.... وىذا ما ينتقده  -من رواد الميبرالية–كما أكد جون لوك 

ة فى موضع الخضوع لممادية االقتصادية النفعية االقتصاديين اإليكولوجيين، حيث يروا أن ىذا يضع البيئ
 لئلنسان، وىذا ما تجاىمتو نظرية النمو االقتصادي الحديث.

فيزيائية )االقتصاديات اإليكولوجية( الوعي بأىمية الندرة الطبيعية -فى المقابل فقد طرحت االقتصاديات البيو
ردات كالحرية الفردية وأولوية السوق. حيث ينادي كبل )الموارد( ودعوة المجتمعات الميبرالية بضرورة النظر فى مف

" الذى يجبر green leviathanمن ويميام أوفوليوس وجاريت ىاردين ضررورة الحاجة إلى "الميفياثان األخضر 
حتراميا وترشيدىا عمى نحو إحساني. كما يرى أوفوليوس   البشرية عمى العيش فى حدود ندرة الموارد الطبيعية وا 

فوا الواقع لنا..." فالعدسة الحالية التى يعا سجناء نظريات ميتة.... وقميل من الفبلسفة العظام القدماء عرّ "أننا جم
تكبر لنا العموم االجتماعية ىى واحدة من القيود الحتمية وال ينجو من ذلك التقميد الميبرالي، فكما يحاجج تيم 

ال تأخذ فى اإلعتبار العوائق البيئية وتداعيات األنشطة ىايورد "أن النظرية والممارسة من المنظور الميبرالي 
 االقتصادية عمييا...".

 : ىل الحضارة ٌتختزل فى الطاقة؟النظر إلى اإلنييار)ثانيا( 

 ويرى عدد من المنشغمين بقضية التغير العالمي أن االستمرار فى الممارسات الٌمعتادة التى تؤدي إلى اإلنييار أ
( التحول ٔالنتائج وىى )منيما نفس القائمة عمى االستدامة لمعطيات البيئة قد ينتج كبل  التحول نحو الممارسات

ث تغيير ولكن حدِ ( كون التغير ٌمتحكم بو، فكبل األمرين سيُ ٖ( درجة معاناه بشرية قاسية متعاقبة، )ٕالسريع، )
الندرة وليست التغير لتجنب ليس كل تغيير أو جديد فيو بالضرورى جيد. فعالم يعيش فى حالة "التكيف" مع 

الندرة وفى داخل ذلك التكيف ىناك مأزق مبليين من البشر الذين فقدوا حياتيم، بيوتيم، معاشيم، خبلل 
، فيؤالء يواجيون الندرة الطبيعية ومحدودية مواردىا فى وارث الطبيعية، التحوالت البيئيةالمجاعات، األمراض، الك

من خبلل النظر ومبلحظة ىؤالء "اآلخر" األغنياء الذين يسعوا فى سبيل إزالة  المقابل ال يمكن دحض تمك الندرة
 وتجنب العديد من التداعيات الحرجة التى يمكن أن تمسيم عمى أثر تمك الندرة فى الموارد.

 اإلنييار". حيث يطمق جوزيف تينتير أنوالخطوة االولى نحو "ففقدان السيطرة عمى التغيير ىى المفيوم الرئيسي 
سياسية" -السريع والبارز لمستويات التعقيدية السوسيوالفيم فقدان نييار يمكن أن ُيوصف فى مصطمح "ذلك اإل

عمييا بميام، وظائف، وأجيزة ومؤسسات جديدة  تستجيبفإنيا بيئية وذلك ألن المجتمعات عندما تواجو مشكبلت 
سياسي أكثر فأكثر، ومن ىنا تبدأ مشكبلت -سيووىذا ما يسيم فى إضافة العديد من الطبقات وتعقيد النظام السو 
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أخرى فى الظيور التى تعجل من توليد المزيد من عدم االستقرار واإلنييار. وسرعان ما يكشف اإلنييار عن 
أنو ليس يعنى استنفاذ مورد يعنى مولجن حاجج فييا. ولكن يالتعقيدات المتراكمة فى أسموب غير قابل لمتحكم 

وث أزمة بيئية، فاألزمة تحدث عندما  تتجاوز المجتمعات التى عممت عمى ىذا االستنفاذ بالضرورة إنييار وحد
 ضرورة التفكير فى بدائل وأفعال صحيحة، كما ٌلحظ أنو ليس المجتمعات كونيا غبية أن تتجاوز ذلك.

عة لئلنسانية واألرض، كما يحاجج عدد من االيكولوجيين أنو مع ندرة الموراد أو استنفاذ الموارد النيائية ىناك منف
فنحن ليس بحاجة إلى إفتراض أن الحضارة تعتمد عمى اإلستيبلك المفرط المستمر لمموارد النيائية واإلعبلء من 

وكأننا لن نتحضر إال بتصنيع واالعتماد عمى  energy-civilization equationالحضارة -معادلة الطاقة
 العسكرية. عقد من المعادالتالبترول لتحقيق قدر عالي وم

 ية:ر قائم عمى التعددية والمعيا political Perspective-Ecoسياسي  -نحو منظور إيكولوجي)ثالثا(  

كما ٌطرح من قبل فإن نظريات العبلقات الدولية لم تيتم عموما بالواقع اإليكولوجي، وواحدة منيم المنظور 
نحو منظور جديد لمتعامل مع الواقع االيكولوجي ليس فقط ٌمستقي أفكاره من االتجاه الميبرالي وىذا ما يتطمب 

التقاليد الفكرية الميبرالية، كما أنو يبدأ من الترتيبات السياسية كجزء من الحل اإليكولوجي، حيث البد من النظر 
 globalوجيا العالمية األمة عمى أنيا المجتمع األساسي فى المساحات اإلنسانية كعضو فى "اإليكول-إلى الدولة
ecologyوالنظم االجتماعية ىي  ت". وذلك ألن ما ىو إيكولوجي ليس سياسي إال أن السياسيات واالقتصاديا

 جزء من اإليكولوجيا اإلنسانية العالمية التى تضم إيضا باقي مكونات العالم الطبيعي ومكونات البيئة.

من  رز عنيا العديددسة الميبرالية، فمشكبلت الميبرالية أفٌ فمن الصعب النظر إلى اإليكولوجيا العالمية من ع
زمات البيئية التى عممت عمى استنفاذ موارد الطاقة. وعميو فإنييار الميبرالية ىى الوجو الظاىري إلنييار األ

العالمية فشل فى فيم مشكبلت اإليكولوجيا راءة الميبرالية لمشئون الدولية الحضارة الغربية وىذا ما يجعل من الق
لمنظر وفيم األزمة البيئية الحالية ىى  -كما يحاجج مولجن–مثل األ اإلنسانية متعددة الحضارات. وعميو فالطريق

لسماح "لخطاب األخبلق" االعتراف أن الحقيقة تكمن فى مفاىيم مختمفة عن ما ىو صواب وذلك من خبلل ا
ضفاء الطابع المبإعتباره إ  عياري القيمي عمى العبلقات الدولية.قتراب شامل لفيم السياسات وا 

 :فى العالقات الدولية لفهم األزمة اإليكولوجيةنقدية التحول فى القضايا: نحو منظورات خضراء  (1)

بيئية كثيفة، حيث يغمب  قة شيدت السياسية العالمية مخاوفربع عقود السابفى أواخر األيري ماثيو باترسون 
عمييا  طابع التحول من قضايا لم تعد محل خوف إلى قضايا ذات طبيعة مستحدثة لم يكن من السيل التعامل 

عمقة بالمبيدات إلى حدود النمو والقنبمة السكانية، من المطر الحمضي والغبار متمعيا )االنتقال من المخاوف ال
ل األوزون واندثار الغابات وخسارة التنوع العضوى والتغير المناخي نموذجا النووى إلى االىتمامات العالمية بتآك

ما أرتبط بو من أزمة غذاء و يعد التغير المناخي من أىم األزمات ذات الطبيعة النظامية عمى تمك التحوالت(. 
المنظورات  واختبلفالعالمية عالمية والبحث عن وقود عضوى وأثر ذلك عمى األزمة االجتماعية االيكولوجية 

 عمى إحداث تغيرًا نظاميًا عميقًا.زمة حول تداعيات تمك األ

عادة وعميو تذىب النظرية الخضراء فى العبلقات الدولية  إلى أن التحدي يكمن فى فيم التحوالت السياسية وا 
"لممسائل ن الفيم الضيق وذلك لمذىاب إلى أبعد م ،تشكيل السياسات العالمية فى ضوء النظرية المعيارية
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وعميو ففى ىذا الشأن ىناك أربع تفريعات تنظيرية تقع تحت النظرية الخضراء فى العبلقات الدولية البيئية".
 وىي: النظرية السياسية االيكولوجية العالمية( )

سألة البيئة حول مواضح جي إكاديمي تنظيرى عممي اولكنيا لم يكن لدييا بنيان إنت بيئية السوق الحر -ٔ
 العبلقات الدولية.فى 

تتجنب مناقشة "أزمة بيئية معينة" ولكنيا تركز عمى التعامل المؤسسي الدولي مع البيئية المؤسسية  -2
 تمك األزمة.

زمة برة لمقوميات ويصرون عمى وجود األتتصل مع ناشطي وحركات الخضر العاالبيئية العضوية   -3
 وضرورة حدوث تحوالت سياسية عالمية لمعالجتيا.

 تتشابة مع البيئية العضوية. االيكولوجيا االجتماعية -4

أدبيات التنظير البيئي فى العبلقات الدولية  ٕبعضمبدئيا نجد أن الطابع السياسي العالمي لمشكبلت البيئة فى 
حيث يفرط الفاعميين الدوليين فى إساءة االستخدام لمموارد مشكبلت العمل الجماعي وأطروحة األمن.  تكمن فى
وىذا من شأنو أن يحدث صراع بين الدول ومن ثم عدم االستقرار االجتماعي الذى ينتج عنو عدم  ،المتاحة

العامة" فما بمعنى أخر تكمن تمك األطروحة فى إعادة النظر فى "النموذج المثالي لموارد القرية االستقرار الدولي. 
يم فى حين أن األرض لن تقدم سوى مستوى ثابت لدييم الحق فى رعايتما قرية يحدث ىو أن مالكي األبقار فى 

من الكؤل لتغذية تمك االبقار، إال أن كل راع يمتكمو "حافزا" لوجود عدد من االبقار االضافية لمضاعفة الدخل 
 وىذا ما يعنى تشارك الجميع فى األضرار.

وعميو فقد تبين تمك األطروحة أنو ليس ىناك حل تقني واقعي لممشكمة )خصوصا مع تزايد التقنيات الجديدة( 
تقود دائما نحو  زتسمح لمجميع باالستغبلل( والحواف)بنية السمطة عمى االرض التى طالما المشكمة البنيوية

 .زيكالى فى بنية السمطة والحوافادوىذا ما يتطمب لمعالجتو التغير الر االستغبلل المفرط لمموارد. 

 المنظور المؤسسي لمسياسة البيئية فى العبلقات الدولية:  )أوال(

مب الخراب لمجميع، وأن العمل الجماعي من أجل الوصول ور من أن حرية الموارد العامة ستجينطمق ىذا المنظ
الدولية قد تمعب دورا ىام فى دعم ولكن يري أن المؤسسات أىداف مشتركة تؤدي إلى تداعيات بيئية حرجة.  إلي

وذلك من خبلل بمورة مجموعة من المعايير  ،بقارقتصار عمى تربية عدد ثابت من األالتعاون بين "الجميع" لبل
 والمبادئ التى تحكم التفاعل بين الدول فى ظل مفيوم النظام الدولي. 

لماذا تتشكل األنظمة فى بعض األحوال وال يؤثر عمى كيفية قيام األنظمة، و سكما يركز ذلك المنظور عمى عما 
تتشكل فى أخري، وكيفية تفسير فاعمية األنظمة فى توليد استجابات ناجحة لممشكبلت البيئية القائمة؟ وعميو يبين 

 :(C3)ذلك المنظور ثبلث عوامل رئيسية لمنظر إلى تمك التساؤالت وىي ما يسمييا ب

بمشكبلت بيئية محددة االهتمام ة تسيم فى توضيح أى أن المؤسسات الدولي CONCERNاالىتمام  -ٔ
 وتوضيح تداعياتيا.

                                                           
ٕ G.Hardin, the tragedy of the commons,  (England: science press, 1968), as model. 
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 بين الدول.عمييا  الٌمتفقالبيئية أى التعاون لتحديد المواضيع  Contractualالتعاقدية  -ٕ
وعمى الرغم من ذلك يتضح أن ىناك عمى االستجابة لمتحديات البيئية.  القدرةأى بناء  capacityالقدرة  -ٖ

 القيمية. تعامل أخرى قائمة عمى األبعاد الحاجة لوجود عبلقة 

تتفاعل فى بيئة عبارة عن عدد من الدول ذات السيادة أن السياسية الدولية من ينطمق المنظور المؤسسي 
فى ظل عالم فوضوية، وعميو تتضاءل الفوضي الدولية كمما أصبحت عممية بناء المؤسسات البيئية أكثر تعقيدا 

باعتبارىا مجموعة من الجوانب المرتبطة بالجانب ولكن يظل ذلك المنظور يقترب من المشكبلت البيئية الدول. 
التقنية والسموك الفردي.....( دون تقديم تفسيرات خاصة وفقا  االقتصادي )مثال االستيبلك واالنفجار السكاني،

 لطبيعتيا البيئية المستقمة. 

من فاعمية النظم، فحينما يتساءل حول ىل  المؤسسي عمى أنو يعمل عمى التضيق وعميو ُينظر إلى المنظور
تؤثر المؤسسة عمى سموك الدولة؟ أو ىل االنبعاثات أقل مما كانت عميو قبل وجود المؤسسة؟ فعمى الرغم من 
تزايد عمميات بناء المؤسسات إال أنو فى نفس الوقت تتزايد عممية تحويل الموارد والتموث وفى الدمار البيئي 

لى قمب الجذور السياسية لمدمار البيئي وجود منظورات أخرى تسعي لموصول إ طمب ضرورةالمناظر. وىذا ما يت
 ة بالتغير العالمي لمسياسات بعيدة المدي لبلستجابة ليذا الدمار البيئي. وانتياج الضرب القائم عمى المطالب

 

 

 :فى العبلقات الدولية منظور البيئية العضوية )ثانيا(

عضويون إيضا )نختصرىا بالعضويون(. يركز ىذا المنظور عمى التأثير الكمي لمنشاط يطمق عميو بالمؤسسيون ال
نسجام مع والممارسات البشرية عمى البيئة الطبيعية.  وييدف إلى إعادة تنظيم البشرية بحيث يحدث تناغم وا 

الٌمستخدمة  المواردنموذجا لقياس كمية ونماذج المحاكاه يتخذ ذلك المنظور من المنياجية الكمية . الطبيعة
ومستويات االنبعاثات. كما يركز عمى نوعين من النمو أحدىما السكاني واألخر االقتصادي يرى أن كمييما 
يتضاخم عمى نحو ىائل، حيث تجاوز تمك الضخامة حدود األنظمة البيئية الداعمة لمحياة 

)عجز القدرة االمتصاصية لمبيئة اكمة والمتكررة نتج سمسمة من األزمات المتر أوىذا ما )الموارد/الماء/اليواء/....( 
يشير ىذا المنظور إلى ثبلث تصورات  نيع نموذجا عمى تراكمية االزمات(.الناجمة عن التقدم فى التص لممخالفات

 أساسية بداخمو وىم:

 أن الحمول التقنية التكنولوجية لن تفمح أنما ىى مجرد ٌمسكن لمكارثة التى ستحدث عاجبل أم آجبل. -ٔ
 تعجل عمى نحو مباشر من أنفجار الكارثة.أن الطبيعة المتسارعة لمنمو  -ٕ
فالنظر إلى واحد يتطمب ضرورة  وعميوأن جميع المشاكل متصمة ومتضافرة فى قمب بعضيا البعض  -ٖ

 خرى وعدم تجاىميا.األخذ فى االعتبار األ

لممشكبلت البيئية، إال أن تمك مر حمواًل سمطوية السياسية يتطمب األيحاجج ىذا المنظور أنو من الناحية 
لمموارد. أن الحرية واألنانية  فاء الذاتي فى استخدامياالسمطوية تتعمق بالمجتمعات المحمية لمقدرة عمى تحقيق األكت

ذات ُيتطمب من اليياكل السياسية العالمية  ،تاجان إعادة تفكير لخمق بيئة مستدامة. عمى المستوى العالمييح
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وذلك تحت تبنى منيج  ،فى الممارسات حتى نتمكن من الوصول إلى االستدامةالتغيرات  الطابع المركزي فرض
 الُسفني أو "أخبلق قارب النجاه".

كما يطرح ىذا المنظور فكرة "الطابع المكاني لؤلنظمة اإليكولوجية" بمعنى أن النطاق المكاني ىو الذى يحدد 
ن الممارسات االجتماعية، واالقتصادي وليس العكس بمعنى أي، طبيعية وكثافة النشاط االجتماعي، السياس

التى تحدد طبيعة النطاق المكاني. وعميو يجب مراعاه البعد المكاني فى مقتراحات  السياسية، واالقتصادية ىى
 العضوية وطرح فمسفة العيش فى حدود الطبيعة.  األقميميةالحكومة العالمية واالعتراف بسياسات 

أفضل تأويل ومعالجة لتداعيات أنيا بلمركزية الراديكالية لمسمطة بمعنى رة الفكالمنظور لطرح فى ىذا المقام ي
وجود شبكات عالمية تربط مجتمعات محمية صغيرة التى تعتمد عمى ذاتيا وأن العبلقات عن طريق حدود النمو 

وعميو يجب عمى تمك المجتمعات أن توفر وسائل  ،داخل تمك المجتمعات ستكون متحررة ومتساوية وتشاركية
وعميو فإن ذلك المنظور ينطمق من   .تعتمد عمى مستويات عالية من األستيبلك الماديال إشباع إنسانى 

كما يمخص مزايا البلمركزية فى أن المجتمعات  "التفكير عمى المستوى العالمي والفعل عمى المستوى المحمي".
 .المكاني مى الخدمات البيئية فى حيزىا المحميالصغيرة أكثر اعتمادا ع

فى المقابل جري انتقاده عمى مستوى النقاشات األكاديمية وداخل بعض حركات الخضر، حيث يستند النقد عمى 
أن تمك المجتمعات الصغيرة ستعتنى فقط بمصالحيا الذاتية وىذا ما سيؤثر بالسمب عمى التعاون فيما بينيا عمى 

وىذا ما  ،طبلق باآلثار البيئية السمبية التى تقع خارج حيزىم المكانيالعالمي، وعميو لن ييتموا عمى األالمستوى 
يكولوجي أن طبيعة الطرح اإلي لحل المشكبلت البيئية العالمية. ضف إلى ذلك سيؤثر عمى اآلليات التى تسع

 .فضاءات المغمقةأصبح يستند عمى التدفقات والشبكات ولن ينحصر فحسب فى األحيزة وال

قائمة عمى ما التى تراعي الجانب األخبلقي البديمة لما سبق يحاول المنظور طرح رؤية سياسية  فى المقابل
ئنات تضرب بجذورىا جية" لمجابية المركزية اإلنسانية، فتمك المركزية تعنى أن جميع الكايكولو أسموه "المركزية اإل

وىذا ما يسقط المنظومة الفكرية  ،ولوية عمى األخر فى المستوى العالمييكولوجية وليس لكائن األفى العبلقات اإل
ن البشر ليسوا أحرار من الناحية األخبلقية وىذا ما يعنى أالقائمة عمى التمييز الصمب بين البشر وغير البشر. 

 لمسيطرة عمى الطبيعة. 

ضرورية فى نظر الخضر لكي تتواجد  يكولوجية تنطمق من أن الدولة الحديثة ىى مؤسسة سياسيةفالمركزية اإل
وىذا ما يكولوجية الكونية. جية األزمات اإلقميمي والعالمي لمواوى المحمي الداخمي والمستويين األعمى المست

أشكال أخرى لمحكم لن تعتمد فحسب عمى ذلك يستدعي  ، كمايتناسب مع أطروحات "الحكم البيئي العالمي"
  سسات الدولية العابرة لمقوميات والمنظمات المحمية.ذات السيادة أنما عمي المؤ الدول 

 فى العبلقات الدولية:يكولوجيون االجتماعيون منظور اإل (ثالثا)

ولكن يحاولوا فيم  ،يتفق ىذا المنظور مع البيئيين العضويين عمى وجود حدود طبيعية لمنمو السكانى واالقتصادي
بنية السمطة ق االيكولوجيون االجتماعيون بأن أىذا النمو. يتف جتماعية التى نتج عنياالنمو فى سياق النظم اال
بوية فى المجتمعات المعاصرة ىي استغبللية وقمعية وغير عادلة حيث تتسبب بشكل الدوالنية والرأسمالية واأل

 المنظور مع منظور السياسة العالمية حول أن عدم المساواه العالمية احيث يتفق ىذممنيج فى الدمار البيئي. 
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مموارد البيئية ئية العالمية الجائرة، فيى كذلك إستغبلل القوى الكبري للسياسة البيقادرة عمى توضيح ا التى أصبحت
خضير يكولوجي االجتماعي إطبلق مصطمح "تا جعل البعض من داخل المنظور اإلفى خدمة مصالحيا وىذا م

مدى النفوذ"، فذلك الجور والبرجماتية تتضح بوضوح حينما يتم تحميل خطابات وسياسات التنمية المستدامة 
و مسارات تخدم مصالحيا وتسخر تستنفذ تنميتيا فى مجاالت أ -كبرىأى القوى ال–العالمية يتضح جميا أنيم 

فى أحيزتيم المكانية لصالح التعبئة المكثفة لقوتيم البيئة بمواردىا حتى باألماكن والبشر الذين تقع  تمك الموارد 
 عمى المستوى العالمي.

نجد أنو مع ظيور مفيوم التنمية المستدامة أصبح ىناك أنتقادات حول مفيوم التنمية خاصا فى دول العالم 
ايد فى النمو فالتز  ،كوماتاالقتصادي ىو ىدفا وغاية تسعي إليو الدول والح الجنوبي، كما أُنتقد فكرة أن النمو

وىذا ما أفرز طرح تصورات ما بعد تيان بالجور عمى البيئة والنظام االيكولوجي واالجتماعي ليذا النظام يعنى اإل
 منظورات ما بعد الحداثة والنسوية.التنمية الٌمستقاه من 

سع فى مجال اإلنتاج أضرار التنمية التى تتمثل فى تسييج الموارد العامة من أجل التو بتفنيد المنظور وعميو قام 
 -وفقا لدورات التسييج–البضائعي ومن ثم التمكن من عمميات التحويل المادي، إعادة توزيع الموارد وتركيزىا 

 لمساواه االجتماعية واالقتصادية، قدرة االعداد الٌمسيطرةاألمر الذى ينتج عنو تداعيات إيكولوجية ومظاىر عدم ا
من وبالتالى صادرة المياة غير المموثة لنفسيا( )مثبل معزل نفسيا عن اآلثار االيكولوجية لن تعمل عمى الموارد أ

فتمك الموارد  عمق بمسألة البقاء عمى وجة الحياةمر اآلن متيزيد من الصراعات االجتماعية؛ ألن األ أن ذلك شأن
وعميو فالصراع ،ذلك عمى تيديد بقاءىم البيئية التى ٌيجرى السيطرة عمييا ومنعيا أو تمويث بقاياه لآلخرين يعمل 

 .أمر حتميك يصبح الحل لئلستحواز عمى ما تبقي أو عمى ما تم السيطرة عميو لمحفاظ عمى البقاء

ن الدولة ىى أكما يرى ىذا المنظور وىذا ما يجعل االيكولوجين يروا أن التنمية ىى مضادة لئليكولوجيا. 
نيا تعمل فى سبيل تثبيت شر فى األزمة البيئية الحاضرة؛ ألمباالمؤسسة الييراركية العميا التى تتسبب عمى نحو 

مر تطوير آليات عنيفة مدمرة لمبيئة وذلك ولتثبيت ذلك يتطمب االغير العادلة والتنافسية االقتصادية العبلقات 
 مة فى القوى المادية العسكرية والبطش القمعي. لمتعزيز من القوى القمعية لمدولة المتمث

و طرحت االيكولوجيا السوسيولوجية "سياسات العودة إلى العامة" فالعام ىنا ال يعنى أن الموارد مشاع لمجميع يوعم
وال ىى مشاع تحت سيطرة الدولة وال ىى محكومة بييراركية المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية وال ىى خاصة 

أنما "عامة" بمعنى أنيا متاحة بشكل مشترك لؤلنظمة  ، يوجد شخص واحد أو مجموع يسيطر عمييابالطبع فبل
قوم مساحات العامة فى النطاق المحمي تفالالبشرية والبلبشرية تفترض المساواه التقريبية بين أعضاء المجتمع. 

خر )سواء كان بشرى أو تجاه األولية القيام بااللتزامات عمى أنماط االعتماد المتبادل وىذا ما يفرض مسئ
 خر بألتزاماتو.رى( لضمان قيام األالبش

وعميو يطرح المنظور تساؤل حول كيف يمكن أن تشتبك التصورات الخضراء عن اإلصبلحات السياسية العالمية 
لممشاركة تمتع بفرصة حقيقة الضرورة لحيث تعرض البلزمة مع العناصر القائمة المحددة فى السياسة العالمية؟ 

فى تحديد القرارت والسياسات المتعمقة بالمخاطر االيكولوجية، وىذا ما يعمل الضعف الذى يتفشى فى المنظومة 
من ىم وراء حدود  التشاورية الديمقراطية الكوزموبوليتانية أو العابر لمقوميات التى تستبعد رغم طابعيا الميبرالي



11 
 

لناتجة عن العسكرة والممارسات شبة العسكرية والممارسات التى تعمل الدولة القائمة وطغيان المشكبلت البيئية ا
 أنعدام االستدامة عمى المستوى العالمي. عمى التراكم والسيطرة واالستغبلل التى تقود إلى 

ولتمخيص ما سبق، نجد أن سياسات الخضراء بروافدىا المتعددة تشبو إلى حد كبير األقترابات النقدية فى 
لية من حيث الموضوعات والقضايا والمنياجية. فتشترك السياسات الخضراء فى رفض الفصل بين العبلقات الدو 

عمم العبلقات الدولية كتخصص مستقل و بين الحقول المعرفية األخري، فالمنياجية الخضراء يمكن أن تقوم عمى 
كزة حول النظم اإليكولوجية إنييار الحواجز بين الحقول المعرفية وتبني األسس المعيارية واألخبلقية المتمر 

التركيز عمى االقتصاد السياسي العالمي وما يعتريو من عدم المساواه البنيوية بلقات بين اإلنسانية والطبيعية و والع
 المتأصمة فى ىيكل االقتصاديات الرأسمالية الحديثة لمقوى الكبرى عمى المستوى النُظمي العالمي.

 :أخرى وضعيةفي تصورات خضراء سياسات البيئة العالمية )الحماية البيئية الدولية(   (2)

تشترك عدد من المناظير األخرى الوضعية لحماية البيئة  فى عدد من المفاىيم المتعمقة بالطبيعة والنظم 
لبيولوجي ، التنوع اecocentrismاإليكولوجية، فيناك عدد من األتجاىات بدأ من المركزية الطبيعية 

biodiversity األستدامة ،sustainability األخبلقيات البيئية ما بعد المادية ، environmental ethics 
and post-materialism و الكمية ، holism . 

ة وأنو سيد الكون وليس سيد فى الكون، عمى الطبيعنسان ظيرت كمواجية لمركزية اإل المركزية الطبيعيةففى 
ذا ما يخرج الطبيعية ترى أن جميع المخموقات ىي نتاج التفاعمية لمتأثيرات المتبادلة بينيم وى وعميو فمركزية

رض وأن أساسي لمرؤية الكونية لمركزية األويجعل من التاريخ الطبيعي مدعم يتو فى البيئة نسان من محور اإل
يس من نتقادات وذلك ألنو لألالعديد من انظمة البيئية تعتمد عمى تكامميا. إال أن تمك الفكرة تمقت إنتاجية األ

 خرى. بين الحيوان ومكونات الطبيعة األ نسان بمساواتوالمعقول فى الواقع قبول اإل

يرى ىذا االتجاه أنو سيطر عمى الفكر البشري لقرون فكرة البقاء لؤلقوى واألصمح وىذا  التنوع البيولوجيأما فى 
ا نتج عن ذلك مشكبلت بيئة كثيفة فى مقابل ذلك طرح مذىب التنوع ما دفع اإلنسان إلى تكريس وحشد قوتو مم

البيولوجي إلى أنو ىناك أنواع متعددة من األنماط الحياتية لمكائنات الحية وأن ىناك أختبلفات بين أفراد النوع 
ة ويرجع ذلك إلى الواحد فى النظام البيئي الكمي وذلك بعد تفاقم أسباب تناقص التنوع البيولوجي فى األوانة األخير 
 التعديل فى بيئة الكائنات الحية، االستغبلل المفرط لمموارد، التموث )األمطار الحمضية نموذجا(.

يتمخص مضمونو فى حماية الموارد الطبيعية من االستنزاف،  االستدامة واالستخدام االمثل لممواردبينما مذىب 
حيث ظير ىذا المذىب خاصا بعد عمميات التنمية الجائرة التى أثرت بالسمب عمى مجتمعات العالم الجنوبي 
يضا فى المجتمعات التى أخذت بتمك التنمية وىذا ما أظير مصطمحات كالتنمية المستدامة  خاصا بعد بزوغ  وا 

 ة. أزمة الطاق

يرى أنو من الضرورى النظر إلى الموارد الطبيعية برؤية قيمية  االخالقيات البيئية ما بعد الماديةأما فى مذىب 
وىذا ما يعنى أن البشر ما ىم إال مواطنون عاديون  ،ط البشريا نتاج عمميات طبيعية وليست النشاأخبلقية آلني

رى أن الكون ىو مجموعة نظم ت الكميةة الطبيعية. أما وال يمتمكون حقوقا أكثر من أى عضو  آخر فى الجماع
جزاء إال فى صورتيا الكمية وىذا ما سيوضح ما وال يمكن فيم تمك األكمية يمكن تقسيميا إلى أجزاء أصغر 
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نظمة البيئية ليست مغمقة أو منعزلة، فالكل فى حالة تفاعل مع تغير فى الطبيعة عمى أساس أن األ يحدث من
 مة المحيطة بو.غيره من األنظ

 :: نحو تنظير لألزمات البيئية فى العالقات الدوليةلحوكمة البيئية العالميةا (3)

منظور الحوكمة البيئية العالمية )منظور االنثروبوسين  يحاجج كبل من فيميب باتبيرج وأوسكر ويديربيرج أن
Anthropoceneنسانية عندما يكون ليا آثار عمى النظام البيئي ( يقوم عمى النظر إلي األنشطة اإل    

Ecosystem  لؤلرض، حيث يختمف ذلك المنظور عن مفاىيم البيئة والتنمية المستدامة فتمك المفاىيم أو
إعادة تنظيم العبلقة بين اإلنسان واألنظمة الطبيعية وىذا ما يظير إمبريقيا فى النظر إلى بالمنظورات تيتم 
سسية. أما معياريا ييتم منظور الحوكمة البيئية العالمية/ االنثروبوسين بالمساواه، اإلنصاف، التقاطعات المؤ 

 والعدل عمى الكوكب. 

اتجاه االنثروبوسين بالنظر  مبدئيا ظير منظور الحوكمة البيئية العالمية فى بداية اآللفية الثالثة خاصا بعدما قام
التغير الكوكبي. فظاىرة كالتغير المناخي نموذجا نجد أن العموم  ن اإلنسان أصبح ىو الفاعل األساسي فىإلى أ

الطبيعية بدأت فى تحميل الظاىرة لفيميا فى المقابل لم تسعى العموم االجتماعية فى تنمية منظور بحثي متماسك 
نسانية عندما يكون ليا آثار عمى النظام األنشطة اإلعن التحديات السياسية والحوكمية فى الدراسات التى تتناول 

 لؤلرض.Ecosystem البيئي 

( اتجاه توالد الفاعمين الجدد وبأدوار جديدة، ٔينقسم منظور الحوكمة البيئية العالمية إلى ثبلث اتجاىات وىم )
لمدن ( اتجاه نشوء مكانيزمات وأدوات الحوكمة الجديدة )مثال شراكة متعددة ألصحاب المصالح وشبكات إ)

( نتائج وتداعيات التنظيرية لمتقاطعات المكثفة بين مستويات الحوكمة )محميات ومجتمعات فرعية، ٖالعالمية، )
 فرعي، قومي، إقميمي، عالمي نموذجا(.-قومي

كومة المركزية أنما وا أعضاء الجياز البيروقراطي والح: يتمثموا فى مشاركات كثيفة لفاعمين ليسفالفاعمين الجدد
ا فى منظمات المجتمع المدني، شبكات الخبراء العبر دوليين، التجمعات الصناعية العالمية واإلندماجات يتمثمو 

متعددة القوميات ولكن ىذا ال يمنع وجود المنظمات عبر حكومية والمجالس القضائية المتخصصة الحكومية فى 
دون الدول فى ممارسة السمطة عمى  العالم، إال أن حدث تزايد فى قدرات الفاعمين من الشئون البيئية عبر

 خضراء دولية بداخل الممارسات. السياسات البيئية عبر الحدود عمى المستوى العالمي التى تسعى لوضع معايير

فأنيا تتمثل فى نشوء مؤسسات بيئية عالمية ليا طابع جديد عن  النظم آليات ومكانيزمات الحوكمة الجديدة أما 
مجمس مثال ود المعاىدات واالتفاقايات الدولية لحماية أو النظر إلى مشكبلت البيئة التقميدية القائمة عمى بن
وىو منظمة غير ربحية لمعناية بالغابات حول العالم  forest stewardship councilاالشراف عمى الغابات 

 إال أنو لو نفس سمطات الوحدات الرسمية القائمة بداخل كل دولة لمنظر إلى غاباتيا.

أن تقاطعات الحوكمة لن يشير بيا  -أى منظور الحوكمة البيئية العالمية–يرى  التقاطعات المستحدثة بينما
طعاتيا الجديدة تسير فحسب التقاطعات العالمية أنما تتمثل إيضا بين وبداخل األنظمة السياسية، فالحوكمة بتقا

-عديدة )محميات ومجتمعات فرعية، قومي عتماد المتبادل المتداخل المتضافر المتقاطع لمستوياتفى اتجاه اإل
 فرعي، قومي، إقميمي، عالمي( قائمة عمى االلتزامات المعيارية عمى نحو كبير. 
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مبريقي لبلتجاىات ئية العالمية من خبلل التأطير اإلوعميو تتضح مساحات التأسيس التنظيرى لمحوكمة البي
( فحص التغيرات الجغرافية الييكمية ٕسسات ذات إرادة، )( مناقشة التغيرات فى طبيعة السمطات والمؤ ٔالتالية: )

( االستفيامات المعيارية التكاممية )مثال الشرعية، المحاسبية، العدالة، العدل، ٖفى الحوكمة البيئية العالمية، )
 ( نظرية الحوكمة بتقاطعاتيا المنياجية البينية.ٗالتوزيع(، )

 مؤسسات وفاعمون ذات اإلرادة: نحو سمطات متشرزمة فى شبكة الحوكمة البيئية العالمية:  (أوال)

أصبح ىناك تغيرات واضحة فى السياسات العالمية التى لم تعد طبيعتيا قادرة عمى التكيف مع المفاىيم  ونجد أن
ت غير تقميدية تتخذ من الحوكمة البيئية التقميدية فى السياسات العالمية أنما تتطمب الحاجة إلى تطوير منظورا

البيئية العالمية مسار لمنظر. وعميو ترى بعض االتجاىات أن النظام العالمي العام أصبح خميط بين العام 
 privateالقائمة عمى مؤسسات الدولة ال تستغنى عن القوة الخاصة  public  powerوالخاص فالقوة العامة 

power  فراد الفرعي وىذا ما نتج عنو المساحات الخطابية المدني ومجتمع األ مؤسسات المجتمعالتى تقوم بيا
عبر قومية ذات طابع مؤسسي لكبل من فاعمين العام والخاص فى السياسات المدنية العالمية وظيور مفيوم 

لروبرت فالكنير فى مقالتو حول الحوكمة   "private environmental governance"الحوكمة البيئية الخاص 
، حيث أصبح التركيز عمى التحوالت فى السمطة ٖيئة الخاصة والعبلقات الدولية: نحو إكتشاف الروابط بينيماالب

 وأثرىا عمى المعطيات البيئية من منظور معيارى.

وىذا ما أوجد دراسات تسعى إلضفاء الطابع اليجينى )تيجينية السمطة( عمى السمطة فى المساحات الدولية التى  
مجال العام والخاص البيئي.  كما أنو يتم تأويل تمك اليجينية من خبلل التشرزم الوظيفي والسياسي تتعامل مع ال

نتشار الفاعمين من دون الدول   transnational، أو عبر قومي private، خاص non-stateلؤلنظمة البيئية وا 
من نشر التحصين الصحي والحماية  الذى يعزز GAVI: The Vaccine Allianceكاتحاد المقاح العالمي 

الصحية أو الصندوق العالمي لمحاربة اإليدز، السل، والمبلريا، منظمات وضع القواعد الخاصة، تعددية 
السياسات البيئية العالمية، شراكة متعددة ألصحاب المصالح، وشبكات المدن العالمية )التحميل الشبكي 

network analysis )لؤلتفاق حول حماية المناخ  وىذا  "مريكي"كمؤتمر الٌعمد اإل لمحميةا الحوكمية بتفريعاتيا
ما يضفى الطابع العالمي عمى المحميات من خبلل األخذ عمى عاتقيم الدخول فى قضايا يتم معالجتيا عمى 

ادرات ن الدائرة اتسعت لغير الرسميين. والسماح لممبوربما الحكومية الرسمية فقط إال أمستوى المنظمات العالمية 
 فى المجال البيئي.   bottom-up initiativeذات المسارات من القاعدة إلى القمة 

 الحوكمة العالمية: بنيةمتفرق فى نحو إنتشار شبكي الييكل:  )ثانيا( 

حول  و غير ٌمييكل، فيو غير منتظميحاجج منظور الحوكمة البيئية العالمية أن ىيكل البيئية العالمية اليوم ى
جراءات اتخاذ القرار، فتمك البنية أو الييكمية تتكون من عدد ضخم من المنظمات  عدد متماسك من القواعد وا 

فراد فكل ذلك فى تداخل لمحميات، المجتمعات الفرعية، واألالدولية، عبر قومية، القومية، القومية الفرعية، وا
عالمية غير الرسمية... صنع السياسات المحددة إلى وتقاطع دائم، كما أنيا شيدت تحوالت من الرسمية إلى ال

 االىتمامات الكونية المعيارية.
                                                           

ٖRobert falkner, private environmental governance and international relation: Exploring 
3, no.2, may 2003.global environmental politics , the links 
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لمحوكمة البيئية عدد من التقاطعات المتماىية لآلثار الناتجة عن المحاسبية  ةالعالمي البنيةينتج عن عدم ىيكمية 
 regimeمعات المعقدة لمنظام والشرعية لمكونات ذلك الييكل، ومفاىيم متعددة التى تتمثل فى "مركبات أو المج

complexesالتى تعكس نسق من المؤسسات غير الييراركية والمتداخمة جزئيا التى تقوم عمى تنظيم منطقة "-
نظام التغير المناخي ىناك نقص فى  وتعقيدات ك عمى مركباتلقضية محددة، فعمى سبيل المثال بإسقاط ذ

-ىنا الرسمية أنما المسئولة سواء رسمية أو غير أو كمييما معا أى مسئولة فالمركزية ال تعنى–مؤسسات مركزية 
-التى تعمل عمى وضع أمر موحد لمواجو التغير المناخي وىذا ما قد ٌيحاجج من قبل المنظور المؤسسي النيو

 ليبرالي إيضا.

 االىتمامات المعيارية فى الحوكمة البيئية العالمية: )ثالثا)

واسع المدي والنطاق بالقيم المعيارية فى  موالفواعل العالمية، أصبح ىناك اىتماكرد فعل فى التحول العالمي 
منظور الحوكمة تتمثل فى  فى السياسيات البيئية المتمثمة فى الشرعية، المحاسبية، الشفافية، والعدالة. فالشرعية 
والحاكم. كما تتضمن الشرعية قبول القواعد المشتركة فى مجتمع واإلطار الحاكم لمحقوق الٌمييكمة بين المحكوم 

المحاسبية. وعميو فكل ذلك يل، التضمين، التمكين، و عمى شبكة من المفاىيم األخرى المتمثمة فى المشاركة، التمث
 يتطمب باالساس وجود حالة من العدالة السائدة المرنة فى الحوكمة البيئية العالمية. 

 يةبين حقول معرفيةفى تجاه  :نظرية الحوكمة (رابعا)

تنطمق الحوكمة من التقاطعات المتداخمة والكثيفة مع عديد من الحقول المعرفية األخرى، فيناك أىتمام من 
من منظور األيكولوجي  earth system analysisمنظور الحوكمة البيئية العالمية بالتحميل النظمى لؤلرض 

والمؤشرات االقتصادية والديموغرافية و الطاقة والبيولوجي لمتوصل إلى ماىية العبلقة بين النظم الطبيعية لؤلرض 
سياسية فى المجتمعات المتباينة. ورغم دعوة االنثروبوسين بضرورة وجود استراتيجيات جديدة -لمنظم السيوسيو

إلدارة النظام األرضي إال أن الحوكمة لن تتوصل إلى المنيج الواضح  لوجود استراتيجيات جديدة إلدارة النظام 
 األرضي.  

 إسالمي:  إيكولوجي السياسيات البيئية العالمية من منظورالحماية البيئية الدولية / (4)

لم ينظر إلى العبلقة بين اإلنسان والطبيعة لتحقيق  أن موضوعة البيئة فى النسق المعرفى التوحيدى اإلسبلمي
ن ُبعد عقائدّى لتحقيق مقاصد المصمحة المادية المباشرة المتمثمة فى البقاء والمنفعة أنما تنطمق تمك العبلقة م

عمال المنيج السنني فى االرتقاء بيذه العبلقة إلى العبلقة روحية بجانب القيمة المصمحية والتحقيق  الشريعة وا 
المادي لمبقاء.  وعميو تتمثل المفاىيم البيئية األساسية من منظور إسبلمي فى وحدانية الخالق ووحدة أصل الخمق 

قرآنية ثابتة التى ترى فى أن اإلنسان والبيئة ليما خالق واحد وكبلىما يسعى لتحقيق التى تنطمق من محورية 
إرادة اهلل لمرضاه اهلل. وأن اإلنسان من األرض وىو جزء منو وال يجوز لمجزء اإلساءة إلى الكل. إيضا تتمثل فى 

 ئم عمى تأكيد المنفعة دون الضرر. التسخير، التوازن والوسطية، الخبلفة واإلعمار، واإلرتقاء البيئي الكوني القا

مبدأ تحريم الفساد ووجود ( ٔتتمحور المبادئ األساسية لمحماية الدولية لمبيئة من منظور إسبلمي فيما يمي: )
: قائم عمى أن اإليمان بالعمل الصالح كطريق لمخير واالستخبلف واستتباب األمن، والنيي مطمقا عن اإلصالح

أن فساد الجزء إذا ٌترك دون إصبلح يؤدي إلى مفسدة الكل، وعميو فالنيي عن  إفساد األرض واألنفس، كما
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مبدأ ال ضرر وال ( ٕالفساد فى اإلسبلم ىو مبدأ كمي يشمل البيئة بمكوناتيا ومخموقاتيا وأنواعيا المتباينة، )
مبدأ الرعاية ( ٖدة، ): ٌيعد ىذا المبدأ من القواعد الفقيية الكبري المبنية عمى جمب المصمحة ودرء المفسضرار

: القائم عمى فكرة كمكم راع وكمكم مسئوال عن رعيتو، فالمسئولية أرتبطت بالرعاية والحماية كدليل عمى والمسئولية
أن المسئولية ىى وسيمة لدرء التسمط والتحكم والتأّمر وعميو فالبيئة ىى محبل لممسئولية والرعاية فى شكميا العام 

سئولية األفراد والحكومات والمؤسسات عمى المستوى الدولى والوطني عن أفعاليم التى والخاص، وىذا ما يعنى م
: يقوم عمى الوسطية واإلعتدال مبدأ التوازن الكوني وتحريم اإلفراط واإلسراف( ٗتؤدي إلى اإلضرار بالبيئة، )

نية الكون، فتمك التوازنية فى فى التعامل مع الموارد التى سخرىا اهلل تعالي إلعانة اإلنسان، فإسراف خمل بتواز 
التصور اإلسبلمي تعنى أن كل شئ فى الكون فى عبلقاتو باألشياء األخرى مضبوطة بإحكام وكل شئ فى 
الكون منظم فى حركتو، وعميو تكمن اإلشكالية فى كيف يمكن لئلنسان أن يحافظ عمى ىذا التوازن الكوني بحيث 

يدمر اإلنسان ىذا التوازن الكوني وبالتالى يدمر صبلحيتو لؤلنتفاع  يظل قادرا عمى االنتفاع بو بمعنى كيف ال
حياء الموات( ٘بو؟ ) : القائم عمى الغرس والعناية والعمل فى األرض، كما أن إحياء الموات مبدأ اإلستزراع وا 

ع ىو مبدأ إسبلمي أصيل قائم عمى فكرة االستصبلح ألرض خراب لتعميرىا؛ ألن ذلك مصمحة لمفرد والمجتم
:  إن مبدأ اإلحسان فى القرآن قائم عمى الشمولية، فيو يجمع بين األعتقادات اإلحسان إلى البيئة( ٙوالكونية، )

 والعبادات والمعامبلت واألخبلق، وعميو فاإلحسان ىو لكافة مخموقات اهلل اآلدمية منيا والبل آدمية. 

 البيئية العالمية:)أوال( المنظور اإليكولوجي اإلسبلمي فى خطاب الحماية 

يسعى ماد سايدل إسبلم إلى الكشف عن منظور "قديم" لمحماية البيئية تواجد فى التقاليد اإلسبلمية الوسطى 
يعادل فى  Islamic Ecological Paradigm -كا يسميو إسبلم–والمبكرة. فالمنظور اإليكولوجي اإلسبلمي 

. فوفقا لممنظور اإليكولوجي environmentalismتصورات العديد من المذاىب الحديثة حول الحماية البيئية 
وعميو يرى إسبلم أن اإلسبلمي يرى أن البشرية ىى جزء من وليس فوق الطبيعة ولدييا مسئولية الحماية البيئية. 

يتشاركوا فى تحالف انطولوجي  modern environmentalismذلك المنظور ومنظور الحماية البيئية الحديثة 
إن البيئية المعاصرة/الحديثة تعد فمسفة واسعة  .لتحديد المشكبلت البيئية التى تتجاوز الحدود المادية والثقافية
ل الصون الدائم والمستدام البيئية، فعمى المستوى وحركة اجتماعية التى تسعي إلى حماية الكوكب من خبل

داخل النسق المعرفي الغربي بدوائره البحثية. فى النظرى حازت عمى العديد من االىتمامات البحثية  األكاديمي
المقابل ىناك أنساق معرفية مقابمة قديمة تاريخيا اىتمت من الناحية المنياجية، االنطولوجية، االبستمولوجية، 

ولكن تمك األخيرة لم تعطي أدني أىتمام بالبخث والتطبيقية بما اىتمت بو نظائرىا فى الخبرات الغربية الحداثية 
 فى موضوعة البيئية من منظورات مقارنة غربية وغير غربية.

وعميو يطرح إسبلم من رؤية مقارنة بين التقاليد المسممة الوسطية "القديمة" ومنظور الحماية البيئية الحديث من 
مى المستوى العالمي، حيث يطمق عمى التقاليد رؤية غربية حول التعاطي مع المعطيات البيئية ومشكبلتيا ع

، كما أنو يركز عمى Islamic Ecological paradigm (IEPالمسممة ب"المنظور اإليكولوجي اإلسبلمي )
وعميو سيركز عمى نحو مقارن بين خطاب الحركات النشطة فى العالم المعاصر التى تقوم عمى تمك الفمسفة. 

اصر ثم سيتطرق نحو منظور إيكولوجي حضارى إسبلمي كفمسفة وممارسة عمى الحماية البيئية الحداثية/المع
 المسستوى الٌنظمي.

 )ثانيا( خطاب الحماية البيئية المعاصر/الحداثي: ما بين العدالة البيئية وااليكولوجيا الجديدة:
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يث تم األقتراب إلييا تعد الحماية البيئية من الحركات االجتماعية التى بدأ فى الغرب كظاىرة ما بعد الحرب، ح
التى طرحت دراسة الصراع بين  WORLD SYSTEM THEORYمن خبلل النظرية الٌنظمية العالمية 

الثقافة/المجتمع/االقتصاد عمى مدار مائة عام واالستخدام الزائد لمموارد من خبلل سبع فترات تاريخية وفقا لتقسيم 
 وىى كالتالى: ٗسنج تشو

 قبل الميبلد. ٓٓٚٔقبل الميبلد حتى  ٖٓٓٓالياربان تمتد من  فترة ببلد الرافدين وحضارة -ٔ
قبل  ٓٓٓٔقبل الميبلد حتى  ٕٓٓٓجزيرة كريت واليونان الميسينية والحضارة المينوية تمتد من  -ٕ

 الميبلد.
 اليونان الكبلسيكية. -ٖ
 االمبراطورية الرومانية. -ٗ
 بعد الميبلد. ٓٓٛٔحتى  ٓٓ٘أوروبا ما بين  -٘
 الثورة الصناعية. -ٙ
 بعد الثورة الصناعية.ما  -ٚ

كما يرى تشو بعد دراستو لتمك الفترات التاريخية توصل إلى أن األزمة اإليكولوجية المعاصرة ىى مجرد متسعة 
التاريخية فى إستغبلل الموارد، فاألزمة اإليكولوجية  patternsالنطاق والطبيعة إال أنيا لن تختمف عن األنماط 

 يات األزمنة. تواجد مع تواجدت البشرية منذ بدا

كما أن الثورة الصناعية والحداثة دفعوا بالعبلقة التدميرية بين األعضاء البشرية والنظام اإليكولوجي 
ecosystem حيث أطمق .Taylor  بالمنظور الرأسمالي االستغبلليExploitation Capitalist Paradigm 

ECP) من ىذا المنطمق بدأ المنظور البيئية المعاصرة فى اإلقتراب من الموارد الطبيعية عمى أنيا ليست .)
متجددة عمى نحو نيائي وىذا ما يتطمب ضرورة االنتباه. وعميو استخدمت شعارات مثل "فكر عالميا وأفعل 

 From Ego-centric toلوجية محميا"، "األرض كسفينة فضاء"، "من المركزية األنوية إلى المركزية اإليكو 
Eco-centric فالمنظورات البيئية تعتمد عمى أفكار عمماء االجتماع القائمة عمى "األٌطر االستطرادية ،

discursive forms التى تعنى مجموعة من الرؤي الثقافية التى تؤكد عمى ممارسات جماعة "community 
الجماعات البيئية والمذاىب البيئية والتركيز عمى الفصل  فى منظمات الحركات االجتماعية وبإسقاط ذلك عمى

 والتركيب بينيم استطاع عمماء االجتماع تطوير منظورات متعددة بيئية وىى كالتالي:

 .environmental justice paradigm (EJP)منظور العدالة البيئية  -ٔ
 .New Ecological Paradigm (NEP)منظور إيكولوجي جديد  -ٕ

فى الواليات المتحدة  gross rootsجماىير -مانينات ظيرت منظمات البيئية قائمة عمى قاعدةنجد أنو فى الث
كاستجابة عمى األزمات البيئية المحمية والعنصرية البيئية. فتكل االستجابات وصمت "بالمشتتة" إال أنيا ٌعرفت 

ىم  -عمى سبيل المثال–اليات المتحدة فى مرحمة متقدمة بمنظور العدالة البيئية. فضحايا العنصرية البيئية فى الو 

                                                           
444
 Sing chew, world ecological degradation: accumulation, urbanization, and deforestation 3000 

BC-AC 2000, (walnut creek: Altamira press, 2001). 
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أمريكان، البلتينيين، األمريكيين األصميين، اآلسيويين، والذين ىم أكثر عرضة من البيض فى -باالساس أفرو
 عيش بداخل ظروف بيئية خطرة. ال

ونتيجة لذلك، فإن سكان ىذه المجتمعات تعاني من فترات حياة أقصر، أرتفاع معدالت الوفيات بين الرضع 
وكبار السن، سوء الحاالت الصحية، الفقر، الفرص االقتصادية الٌمتقمصة، اإلسكان دون المستوى، وتدىور نوعية 

 robinsonصرى التاريخي، وعميو يحدد الحياة عموما. فالعنصرية البيئية ىى مظير جديد من األضطياد العن
 خمسة عوامل لؤلجابة عن لماذا ظيرت حركة العدالة البيئية وىي: 

 العنصرية. -ٔ
 القوة أو السمطة العابرة لمقومية وحراك وتعبئة الشركات العالمية. -ٕ
 األرباح قبل البشر. -ٖ
 معايير بيئية منخفضة. -ٗ
تعتقد تمك الجماعات فى أىمية قيمة  عدم وجود أو نقص السمطة فى أيدي جماعات أقميات. حيث -٘

 مشاركة المواطنين فى عممية صنع القرار حول حياة األنسان والتشكيك فى فوائد النمو االقتصادي.

فى المقابل طور كبل من ويميام كاتون وريمي دونبلب منظور اإليكولوجيا الجديدة، حيث يبدأ ىذا المنظور من 
وعميو ال دة وفى حالة اعتماد متبادل مع النظام اإليكولوجي العالمي. فرضيات أن البشر واحد من فصائل متعد

يمكن لمبشر أن تقف فوق قوانين النظام اإليكولوجي. كما أن ىذا المنظور ينتقد عدم االىتمام االجتماعي بالنظام 
يكولوجي وليس مجرد نظرية لدراسة النظام اإل disciplineاإليكولوجي، حيث يرى بضرورة أن يكون ىناك حقل 

 العالمي فى عمم االجتماع.

وعميو نجد أن منظور الحماية البيئية المعاصرة/الحداثية فى السياق الغربي ظيرت كاستجابة عمى اآلثار السيئة 
 limitsمالتوسية حول حجتيا عن حدود النمو -فيزيائي وتجديد االىتمام بالنيو-لمتصنيعية فى النظام البيئي البيو

of growthالمشاعاتساه ، ومأ the tragedy of commons القنبمة السكانية ،population bomb كما ،
ظيرت أطروحة شونفيمد حول "أول يوم عمى األرض" وطرح بأن الفاعمين فى األزمة ىم "جميعيم أمريكيين"، 

ى التعامل مع األزمة فالعديد من األنماط المتعددة عن المنظور البيئية ركزوا عمى األٌطر األمريكية واألروروبية ف
 اإليكولوجية دون الولوج إلى المنظورات والخبرات غير الغربية األخرى.

 :لئلقتراب عمى المستوى العالمي لؤلزمة فمسفة ومنياجية عن)ثالثا( المنظور اإليكولوجي اإلسبلمي: 

عمى عكس المنظورات السائدة عن الحماية البيئية، تأتي فمسفة المنظور اإليكولوجي اإلسبلمي من التقاليد 
ى االعتقاد فى المسممة القائمة عمى كتاب المقدس )القرآن( والسنة النبوية الشريفة. فرؤية العالم المسممة قائمة عم

التى تعمل عمى التأكيد عمى أن مكونات وعناصر النظام، التوازن، والقوانين اهلل عز وجل  جود خالق قدير وىوو 
كبل فى نواميسو يدور بمقدراتو الربانية. فقد قدر المولى عزوجل "األرض" فى كتابو المقدس ال يقل عن حوال ما 

فى ذكر "األرض"، وىذا ما يعنى مدي مكانو األرض بنظاميا اإليكولوجي من المنظور مرة  ٓٓ٘يقرب من 
اإلسبلمي ولكن الفارق الوحيد بين األرض واإلنسان فى القرآن ىو أن األخير ىو المسئول عن حماية، إحمار، 

ستخبلف اهلل فييا ومنع وكف الفساد واإلفساد عنيا.  يل واحد أنما وذلك ألن األرض ليس لجتعمير األرض وا 
لمعديد من األجيال إلى حين يقرر المولي بنياية تمك األجيال غير ذلك فإن التقاليد المسممة تعاممت عمى وجود 
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فقد خّص الذكر الحكيم المياة المسئولية تجاه النظام اإليكولوجي عمى مستوى العالم )المعمورة/األرض/ البسيطة(. 
َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ أنيا سر الحياة و " -ا عمى األطبلق فى األرضكأحد مكونات النظام اإليكولوجي وأىمي–

 َشْيٍء َحيٍّ َأَفبَل ُيْؤِمُنوَن".

كما ينطمق ذلك المنظور من نفور التمتع البشرى باألرض وما عمييا دون اآلخذ فى االعتبار حقوق المكونات 
فى االستخدام بما يحقق العدالة االجتماعية بين البشر األخرى، فالتصورات اإلسبلمية تدعو إلى اإلحسان والحق 
فعمى سبيل الكثال نجد أنو منذ محمد صمى اهلل عميو وغيرىم من وجودية وذاتيات أخرى عمى وجو البسيطة. 

حسانية الكائنات األخري، حيث وضعت ما ُيسمي  وسمم وضع قواعد لؤللتزام بالحماية البيئية واحترام سكينة وا 
لمناطق المحمية". فالعديد من الدول اإلسبلمية فى العصر المعاصر تعمل عمى تأكيد خصوصيات ا-"بالحماية
المناطق والمساحات المستوحشة )أماكن التوحش( التى ال ٌيقترب منيا سواء بالتنمية أو إضفاء الطابع المراعي و 

 ديث. المدني والتحضر عمييا، فاإلحسان إلييا بعدم إعمارىا عمى النمط البشرى الح

مي كفمسفة متكاممة لرؤية تعاليم وتصورات المنظور اإليكولوجي اإلسبل امتثمتيرى إسبلم أن المجتمعات المسممة 
الناتج التى تعالج المشكبلت فى شكميا المتقاطع حيث تعقب إسبلم أطروحات الدكتور سيد حسين نصر العالم. 

من منظور السياق الديني )حالة وعميو وضع نصر تساؤل التوازن اإليكولوجي  ،وتدميرية األرضعن استغبللية 
 المنظور اإليكولوجي اإلسبلمي(. 

ينطمق منيج سيد حسين نصر من الرؤية الكونية لمعالم، الكون، واإلنسان التابعين هلل مالك السموات واألرض 
مع االزمة اإليكولوجية ليس من الوجوبية البحث فى وعميو يرى أنو بالتعامل القادر عمى تشكيل وتوازن المعمورة. 

وىذا ما انعكس طقوس إستناد مسئولية األومة لمن أنما البدء فى العمل عمييا بدأ من مستوى "المسئولية الفردية" 
عمى نحو ظاىر فى مجتمعات مسممة تعمل عمى إشراك ذاتيم فى مسئولية المشكبلت البيئية العالمية )مثال 

لفت الميديا والمجتمعات المدنية نحو اخي(، ففى الواليات المتحدة عممت المجتمعات المسممة عمى التغير المن
، عشاء أخضر، مسجد ٙحبلل-، إيكو٘خمق ممارسات بيئية عمى المستوى القاعدي مثال المسممون الخضر

فمثبل رمضان األخضر وعشاء أخضر قام فى مساجد واشنطن  . ٚالحج األخضراألخضر، رمضان األخضر، 
ونشر تمك الحماعة عمى مستوى وعبلقاتيا بالحماية البيئية" vegetarianism عمى طرح فكرة "نظرسة النباتية 

وعميو يعتبر سيد حسين نصر أن تمك الحركات ىى  مدن العالم بين الجماعات المسممة الخضراء لمحماية البيئية.

                                                           
5
الرابط المتعلق بالمسلمون الخضر كحركة نشاطٌة تنطلق من منظور اإلٌكولوجً اإلسالمً متاح على:  

http://www.greenmuslims.org/ 
6
 http://www.renewalproject.net/film/story/food_for_faith 
7
 مزمة اإلٌكولوجٌة العالمٌة ماا،::طرح ماد إسالم عدد كبٌر من المنظمات المسلمة عبر العالم التى تهتم بموضوعة البٌئة واأل 

لى اتصا، بمنظمة المؤتمر اإلسالمً حٌث تغطى عدد كبٌر من ع ISESCOالمنظمة الاقافٌة: العلمٌة: التعلٌمٌة اإلسالمٌة  -1

 القضاٌا البٌئٌة فى العالم المسلم. 
 المجلس اإلمرٌكً للغذاء والتغذٌة اإلسالمً: ٌعم، على تدعٌم الطعام الحال، فى الغرب: ٌتواجد عبر العالم. -2
 فى ضوء المعرفة الحدٌاة.مؤسسة البحوث اإلسالمٌة الدولٌة: تعم، على تشجٌع البحوث لفهم اإلسالم  -3
المنظمة العالمٌة للشباب المسلمٌن: لتدعٌم الشباب وتوعٌتهم فى قضاٌا عدة من ضمنها البٌئٌة وتتضمن الحركات النشاطٌة  -4

 والتجمعات اإلنسانٌة.
 الشبكة اإلسالمٌة للبٌئة: هً جماعة بٌئٌة إسالمٌة محلٌة فى لندن. -5
 والفنون والفكر اإلسالمً فى عالقاتهم مع البٌئة.مؤسسة سٌد حسٌن نصر للدراسات الحضارٌة  -6
 نادي البٌئة اإلسالمً. -7
 والمؤتمر الدولً اإلسالمً للتغٌر المناخً. التجمع اإلسالمً لتغٌر المناخ. -8

 

http://www.greenmuslims.org/
http://www.renewalproject.net/film/story/food_for_faith


18 
 

لحركات العالمية التى تكتسب تأييد من الحركة العالمية لمحماية البيئية المعاصرة/الحداثية بل أنيا جزء من ا
 تتطرح العديد من الرؤى المتقدمة فى إدراكيا لكيفية معالجة أزمة البيئة العالمية. 

 الخاتمة

عمى –ممة الكمية الحضارية يقدم المنظور اإليكولوجي اإلسبلمي فى تصوراتو الشا نجد أنوعميو إجماال لما سبق، 
يجاد تحالفات  يامسارات وتحفيزات حديثة وجديدة يمكن من خبلل -الرغم من قدم ووسطية تاريخو خمق وا 

انطولوجية مع الشبكات البيئية وحمايتيا عمى المستوى الحركى والمنظور حماية بيئية معاصرة عمى المستوى 
مة اإليكولوجية العالمية التى تتطمب وذلك لحل ومعالجة األز فى الدوائر الحضارية الغربية، األكاديمى التنظيرى 

منظورات متعددة، متباينة، متسامحة، وحضارية ذات خصوصيات وقيم مختمفة لتمكن من إيجاد رؤية كمية 
 شاممة. 

  

 

 

  


