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األبعاد الجغرافية السياسية للكوارث الطبيعية
الدكتور عباس غالي الحديثــــي  -أحمد عبد السالم
قسم الجغرافيا– كلية اآلداب  /جامعة عمر المختار – ليبيا

تقديم:
يمكوون القووول بوودءا أن الجغرافيووا السياسووية التووي تعوود دراسووة الدولووة موون حيووث
مووواطن القوووة والضووعف فيهووا جوهرهووا  ,تمثوول بدايووة سووليمة لدراسووة ظوواهرة الكوووارث
الطبيعية من منظور الجغرافيا السياسية باعتبار أن الدولة لم تعد قوادرة علوى مواجهوة
أثووار هووذه الكوووارث بمفردهووا وبالتووالي دخلووت الدولووة ومعهووا ظوواهرة الكوووارث الطبيعيووة
ضمن منظومة النظام العالمي وتفاعالته من دول  ,ومنظمات حكوميوة وغيور حكوميوة
 ,وشووركات  ,ومجتمووع موودني وغيرهووا موون الفواعوول التووي تعموول ضوومن منظومووة النظووام
العالمي خاصة في ظل تنامي ظواهرة العولموة وتنوامي الجودل فيهوا حوول سويادة الدولوة
التي تمثل أحد أهم مبادئ العالقات الدولية  ,هـذه السيادة التي تمثل الحدود الجغرافيوة
السياسية جدارها الصلب  ,بدأت تتهاوى مع زيــادة عودد وتوأثيرات الكووارث الطبيعيوة
( وتلك التي من صنع اإلنسان )  ,وأنسونة العالقوات بوين الودول وكوذلك بوين اإلنسوان و
البيئة  .من جانب آخر تشوير الدراسوات إلوى أن الكووارث الطبيعيوة يكوون تأثيرهوا علوى
الوودول واألقوواليم الفقيوورة أعظووم مقارنووة بالوودول واألقوواليم الغنيووة  ,األموور الووذي يعنووي أن
هناك تفاوتات مكانية في الخسوائر الماديوة والمعنويوة بوين منواطق العوالم المختلفوة فوي
ضوء تباين االسوتجابات والقودرات تجواه الكووارث الطبيعيوة مموا يتطلوب تعليول وتحليول
هذا التفاوت وتفسيره في ضوء مفاهيم الجغرافيا السياسية .
اعتمادا على ما سبق يمكن طرح األسئلة التالية -:
 -4هل مازالت قووة الدولوة التوي سويطرت علوى التحليول الجغرافوي السياسوي لفتورة
طويلة في موقع تقدير صناع القرار والمواطنين تجاه الكوارث الطبيعية وهل
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تغير مفهوم القوة أم اكتسوب معنوى آخور فوي ضووء قووة هوذه الكووارث وغيرهوا
من الظواهر التي يهتم بها المجتمع العالمي حاليا
 -9هول تقسويم العمول الودولي الوذي تمثلوه نظريوة المركوز واألطوراف Core and
 Peripheryموون دور فووي تفسووير مووا تشووير إليووه الدراسووات موون زيووادة تعوورض
الدول واألقاليم الفقيرة لتأثير الكوارث مقارنة بالدول والمناطق الغنية
 -2هوول يمكوون أن تسوواعد الجغرافيووا بشووكل عووام والجغرافيووا السياسووية بشووكل خوواص
على ربط البعد المحلي للكووارث الطبيعيوة بالبعودين اإلقليموي والعوالمي باعتبوار
أن الجغرافيوا تركووز علوى العالقووة بوين الطبيعووة والمجتموع عنوود دراسوة الكوووارث
الطبيعية وأن هذه الكوارث تتجاوز الحدود السياسية للدول .

أهمية الدراسة -:
 -4ربما تمثل هذه الدراسة المحاولة األولى  -على حد علم الباحثان  -في الوطن
العربي التي تعالج الكوارث الطبيعية من منظور الجغرافيا السياسية مما
يجعلها محاولة قابلة للتحوير والتطوير .
 -9إن الدراسة تضويف تفسويرا او تفسويرات إضوافية لكميوة ونوعيوة التودمير الوذي
تحدثه الكوارث الطبيعية وتباين هذا التدمير مكانيا .
 -2لما كانت الجغرافيا تمثل الدراسة العلمية المنظمة للعالقوة بوين اإلنسوان والبيئوة
فإنها تستطيع أن توف منهجوا أكثور تكوامال لدراسوة الكووارث الطبيعيوة بأبعادهوا
المختلفة مما يسهل من إمكانية وضع االستراتيجية الالزمة لمواجهتها .
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هيكل الدراسة -:
لغرض تفكيك الظاهرة قيد الدراسة واإلجابة علوى تسواؤالتها فإنوه سويتم تقسويم
هذه الدراسة إلى جزئين رئيسين  :األول منها يركز على تعريوف الكارثوة وخصائصوها
وأنواعها ثم يتناول الجوزء الثواني التحليول الجغرافوي السياسوي للكووارث الطبيعيوة مون
خالل تحليل أبعاد هذه الكوارث االجتماعية  ,واالقتصادية  ,والسياسية – األمنية .

الكوارث الطبيعية  :المفهوم – الخصائص – األنواع
تحووودث الكووووارث ألسوووباب طبيعيوووة أو بسوووبب مخووواطر يتسوووبب فيهوووا اإلنسوووان.
وتشووتمل الكوووارث الطبيعيووة علووى ظووواهر متعووددة مثوول الووزالزل واألنشووطة البركانيووة
واإلنزالقات األرضية والعواصف واألعاصير والفيضانات والحرائق والجفاف واآلفات
 .وهناك من يضيف بوأن وصوف الكووارث بكلموة (طبيعيوة) وصوفا غيور دقيوق للكووارث
مثل الجفواف والفيضوانات واألعاصوير التوي تضورب الكثيور مون دول العوالم النوامي وقود
جاء اإلدراك بأن األسباب الجذرية لهذه األحداث ترجع إلوى األنشوطة البشورية  ,وتبنوي
التغيرات السياسية والبنيوية لمكافحة هذه األسباب جواءت متوأخرة جودا  .فموثال تودمير
البيئة الطبيعية من خالل قطوع األخشواب أو اسوتخدام األراضوي اسوتخداما غيور مناسوب
من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى يعتبر أحد العوامل الرئيسية التوي تسوببت فوي
الفيضوووانات واالنزالقوووات الطينيوووة ( )4بووونفس القووودر أدت هجووورة السوووكان إلوووى المنووواطق
الحضرية الواقعة في أماكن حساسة مثل المناطق المنخفضوة التوي تغمرهوا الفيضوانات
أو السوواحلية أو المنحوودرات القابلووة لالنووزالق ممووا يتسووبب فووي تووأثير الكوووارث الطبيعيووة
على المزيد من البشر وتتصاعد الخسائر االقتصادية (. )9
كمووا أنووه ال بووود موون اإلشووارة إلوووى وجووود مصووطلحات أخووورى توورتبط بمصوووطلح
(الكوووارث) مثوول المخوواطر  Risksوالقوووارع  Hazardsفوواألول كم وا يشووير الووبعض
تعني خطرا أو تهديدا كامنا بينما الثاني يعنوي خطورا او تهديودا محوتمال فوي حوين تعنوي
الكارثة  Disasterخطر أو تهديد واقع فعال (. )2
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ومن هنا كان ال بد من وضع تعريوف للكووارث الطبيعيوة وتمييوز خصائصوها ثوم
بيان أنواعها بما يساعد على تحقيق الغرض العلمي والعملي لهذه الدراسة .
لقوود حوودد المشووتغلون بووالكوارث الطبيعيووة العالميووة بووأن الكارثووة هووي تلووك التووي
يترتووب عليهووا وفوواة مائووة شووخص او إصووابة مائووة شووخص بجووروح طفيفووة او بالغووة أو
خسارة مادية في الممتلكات تعادل مليون دوالر أمريكي او يزيد (. )1
اما مركز بحوث أوبئة الكووارث ومقوره فوي بروكسول فيعورف الكارثوة الطبيعيوة
بأنها وضع أو حدث يتجواوز القودرة المحليوة علوى مواجهتوه ويقتضوي طلوب المسواعدة
الوطنية أو الدولية (. )2
كما عرفت الكارثة الطبيعية بأنها عبارة عن أحداث توقع خلوال خطيورا فوي بيئوة
المجتمووع الوظيفيووة  ,وتتسووبب فووي خسووائر بشوورية أو ماديووة أو بيئيووة واسووعة النطوواق
تتجاوز مقدرة المجتمعات المتضررة على التعامل معها اعتموادا علوى مواردهوا الذاتيوة
(. )1
خصائص الكارثة الطبيعية :
مثل أي حدث كبير وله أثار متعددة فإنه ال بد وأن يمتلك من الخصائص ما
يناسب مالمحه الزمانية والمكانية المتمثلة فيما يلي (: )0
 -4الحجم Magnitude
إن حجم حدث معين وامتداد تدميره يقاس مقياس مقبول مثل مقياس رختر
للزالزل .
 -9التكرار Frequency
بينما العلماء ال يتفقون فيما إذا كان النمط المناخي أو تحورك األلوواح التكتونيوة
هووي السووبب  ,فلوويس هنوواك شووك بووأن تكوورار الكوووارث الطبيعيووة قوود ازداد فووي السوونوات
األخيرة.
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 -2فترة البقاء Duration
إن طول زمن الكارثوة يتبواين مون ثوواني قليلوة فوي حالوة الزلوزال موثال إلوى ايوام
قليلة خالل الفيضان  ,ويرتفع إلى عقود في حالة الجفاف .
 -1المساحة المغطاة Area Covered
يمكن أن تتراوح المساحة التي تغطيها الكارثوة الطبيعيوة مون محليوة إلوى العوالم
كله .
 -2التوزيع Distribution
يمكن أن يكون موقع حدوث الكارثة سواحلي  Coastalأو عنود خطووط الصودع
 Fault linesاو قطبي  ... Polarالخ .
 -1سرعة الهجوم Speed Of Onset
هذا يتعلق بالزمن الذي ينقضي بين بداية الكارثة ولحظة الذروة .
 -0نمط الحدوث Occurrence Pattern
قد يكون حدوث الكارثة منتظما مثل األعاصير أو عشوائيا مثل الزالزل أو مترادفا
مع كارثة أخرى مثل التسونامي .

أنواع الكوارث الطبيعية
هناك ميل إلى تقسيم الكووارث  Disastersإلوى نووعين رئيسوين هموا الكووارث
الطبيعيووة  Natural Disastersمثوول الووزالزل والبووراكين والفيضووانات والجفوواف
والكوارث من صنع اإلنسان  Man-made Disastersمثل تسورب الونفط واإلشوعاع
النووي .
ولكن الكوارث الطبيعية نفسها يمكون تقسويمها إلوى نووعين رئيسويين مون حيوث
إمكانية التوقع بها :

()1
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النوووع األول  :الكوووارث المفاجئووة مثوول الووزالزل والبووراكين والسوويول فوورغم ان هنوواك
مناطق معينة تقع في أحزمة زلزاليوة مثول منواطق فوي السواحل الغربوي األمريكوي وفوي
جنوب آسيا  ,وأن هناك براكين خامدة وأخرى مازالت فعالة فإنه فوي نهايوة األمور فوإن
ثورة البراكين واضطراب الصفائح األرضية أمر ال يمكن التنبؤ بتوقيت وقوعه بدقة .
النوع الثاني  :الكوارث الطبيعية التي تستغرق وقتا يصول دمارهوا إلوى أقصوى حود مثول
التصحر والجفاف  ,وهي أزمات يمكن مواجهتها بصورة افضل إذا تم التدخل في وقت
مبكور  .كموا أنهووا توؤثر علوى الفقووراء بصوورة أكثوور حودة مون النوووع األول مون الكوووارث
الطبيعية  .هنواك تقسويم آخور للكووارث الطبيعيوة أورده الجغرافوي البريطواني المعوروف
(  )K.J.Geregoryوفقا لعدد العناصر المسببة للكارثة (: )2
النوع األول :الكارثة البسيطة Simple Disaster
وهوووي الكارثوووة التوووي تتضووومن عنصووور تووودميري منفووورد مثووول الريووواح  ,المطووور ,
الفيضان .
النوع الثاني  :الكارثة المركبة Compound Disaster
وتستلزم عدة عناصر فاعلة مع بعض يكون ضررها مجتمعة فوق الحود األدنوى
لضرر كل واحد منها مثل الرياح والبرد والبرق في العواصف .
النوع الثالث  :الكارثة المتعددة Multiple Disaster
وتحدث عندما تتحد عناصر من أنواع مختلفة صدفة أو يتبع أحدهم اآلخر مثل إعصار
الهريكان المتبوع بالفيضانات واالنزالقات األرضية .
أمووووا توزيووووع الكوووووارث الطبيعيووووة فقوووود اظهوووور اسووووتعراض عقوووود موووون الزمووووان
( )9774-4229أن هنوواك مووا مجموعووه  9027كارثووة طبيعيووة كووان نصوويب قووارة آسوويا
 4720كارثوووة واألمريكتوووان  021كارثوووة وأفريقيوووا  142كارثوووة وأوروبوووا  229كارثوووة
والمحوويط الهووادئ  491كارثووة  ,وقوود أدت هووذه الكوووارث الطبيعيووة إل وى قتوول 222141
شووخص كووان نصوويب آسوويا منهووا  197140قتيوول أي مووا يعووادل  %01.1موون مجموووع
القتلى وأن  %29مون مجمووع القتلوى كوان الجفواف هوو السوبب رغوم أنوه لوم يشوكل إال
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 %2من مجموع الكوارث في ذلك العقد بينما كانت الزالزل هي المسؤولة عون %22
موون قيمووة األضوورار الماديووة المقوودرة بووـ  111مليووار دوالر فووي الوقووت الووذي لووم يتسووبب
الجفاف بأكثر من  %2فقط من هذه األضرار (. )47

أبعاد الكوارث الطبيعية
يمكوون أن تووؤدي الطبيعيووة إلووى إيجوواد ظووروف اجتماعيووة واقتصووادية وسياسووية
وعسكرية من الممكن معالجتها في ضوء مفاهيم وأفكوار الجغرافيوة السياسوية ذلوك أن
هذه الكوارث تودمج موا بوين الظوروف الطبيعيوة والبشورية مون جهوة  ,وتأخوذ مون جهوة
أخرى  ,منظورا سياسيا داخل الدول وفيما بين الدول .
كما أنه من ناحية ثانية هناك أسوباب أدت إلوى االهتموام بوالكوارث الطبيعيوة مون
بينها ازدياد عدد األشخاص الوذين يعوانون مون هوذه الكووارث السويما فوي دول الجنووب
من  27مليون شخص عام  4202في أنحاء العوالم إلوى  927مليوون فوي عوام , 9777
وكذلك ارتفاع خسائر الكوارث الطبيعيوة  41ضوعفا مون الخمسوينات حتوى التسوعينات ,
زد على ذلك تسارع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية واتساع رقعوة الودمار الوذي تخلفوه
 ,إضوووافة إلوووى اهتموووام المنظموووات الدوليوووة بهوووذا الموضووووع ,وتوسوووع أجهوووزة اإلعوووالم
والسووورعة الفائقوووة لنقووول األحوووداث  ,واقتوووراح األموووم المتحووودة العقووود الووودولي للكووووارث
( )9777-4227وطرح اسوتراتيجيتها لمواجهوة الكووارث الطبيعيوة ومون بعودها أجنودة
قمووة جوهانسووبرل حووول التنميووة المسووتدامة عووام  9779كوول ذلووك يجعوول موون الكوووارث
الطبيعية بما تخلف من ظروف مجاال للتحليل الجغرافي السياسي وإن كان لحد اآلن لوم
يتبلور بشكل واضح ويصوبح ممنهجوا رغوم كثورة الحواالت الدراسوية Case Studies
لهذه الكوارث واالهتمام الجغرافي بها في السنوات األخيرة .

البعد االجتماعي للكوارث الطبيعية :
إن الكووووارث الطبيعيوووة قووود أدت إلوووى إنشووواء العديووود مووون المؤسسوووات المحليوووة
واإلقليمية والعالميوة تتعلوق بالدرجوة األسواس فوي اإلغاثوة الحكوميوة واألهليوة  ,وبوات
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دورهووا وسووبب وجودهووا معلقـووـا بالتوودخل اإلنسوواني فووي مثوول ه وـذه األزمووات لتخفوويض
وطأتها  .كما أنه ال بد مون اإلشوارة إلوى البعود اإلعالموي فوي تحفيوز االهتموام بوالكوارث
الطبيعيووة والتوودخل اإلنسوواني بسووببها وذلووك للقوودرة الفائقووة ألجهووزة اإلعووالم فووي نقوول
األحداث فيما صار يعرف بتأثير ( سي  .ان  .ان . )44( ) CNN effect
لقد أدت الكوارث الطبيعية إلى إعوادة التفكيور فوي العالقوات الدوليوة وجعلهوا أكثور
إنسانية إذ تشير قضايا البيئة والكوارث الطبيعية إلوى أنهوا قود تسومح بأنسونة العالقوات
بين الدول أكثر مما تميل إلوى الصوراع والتنوافس حيوث تتكواثف جهوود البشور مون أجول
مصووالحهم المشووتركة  .وقوود دفووع ذلووك الوودول الكبوورى إلووى توجيووه جووزء موون ميزانياتهووا
الضخمة إلى البيئة ودرء الكوارث وإدارة األزمات  .مما ال شك فيوه أن أوضوح مظواهر
الجانب االجتماعي للكووارث الطبيعيوة هوو تودفق المسواعدات فوي عمليوات اإلغاثوة  ,إال
ان هذه المساعدات  -بغض النظر عن حجمها ونوعها ومصودرها – فوإن عليهوا بعوض
التحفظات تتمثل في اآلتي -:
أ ) إن توودفق المسوواعدات بعوود حوودوث الكارثووة الطبيعيووة دون مشوواركة ومحاسووبة موون
المجتمعات المحلية يمكن أن يخل بالبنية االجتماعية في بعض الحواالت حيوث كثيورا موا
يعجز مقدمو اإلغاثة عن التدخل في األطر التقليدية الموروثة القائمة فوي مجتموع موا ,
بوول يقومووون بوودعمها عوون طريووق التعاموول مووع مراكووز القوووى القائمووة مثوول الحكومووات
الوطنيووة والمحليووة وأصووحاب السوولطة االجتماعيووة فووي القوورى وغيرهووا ممووا يوودعم بنووى
اجتماعية قد تكون هي ذاتها أسبابا للمشكلة المزمنوة فوي هوذا المجتموع  ,وفوي حودوث
الكوارث الطبيعية (. )49
ب ) من المعروف أن الدول النامية هي أكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية فإنها غير مهيوأة
أيضووا لالسووتفادة موون المسوواعدات ولووم يتحقووق الهوودف منهووا ذلووك إن كثيوورا موون هووذه
المسواعدات ال تصول إلوى المنواطق المنكوبوة بالفعوول بسوبب عودم تووفر البنيوة األساسووية
 Infrastructureلهذه المناطق او بسبب سووء اإلدارة المحليوة وعودم قودرتها علوى
التعاموول مووع الكارثووة  .يضوواف علووى ذلووك  ,إن مؤسسووات المجتمووع الموودني فووي هووذه
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المناطق المضارة من الكوارث ال تقووم بودورها باعتبارهوا أكثور الجهوات معرفوة بحجوم
الكارثة ودرجة تأثر الفئات المختلفة بها (. )42
ج ) هناك تهم كثيرة تواجه منظمات اإلغاثة واإلعانوة الدوليوة  ,خاصوة الغربيوة منهوا,
أثنوواء حوودوث الكوووارث الطبيعيووة منهووا قيووام بعووض هووذه المنظمووات بعمليووات التبشووير
بالمسيحية خوالل تقوديم اإلغاثوة فوي المنواطق المنكوبوة  ,إضوافة إلوى أنهوا (المنظموات)
تتجاهوول القوويم والخصوصوويات الحضووارية والثقافيووة غيوور الغربيووة السوويما عنوودما تنشووط
وتتحرك في عالم الجنوب  ,مما يووحي باعتبوار التجربوة المدنيوة الغربيوة بمثابوة المثول
األعلووى لمووا ينبغووي أن تكووون عليووه أمووم العووالم األخوورى ,أو أن هووذه التجربووة تمثوول قمووة
الرقووي الووذي حازتووه اإلنسووانية فووي تاريخهووا الطويوول  .وهنووا تلتقووي هووذه المنظمووات مووع
فرانسيس فوكاياما ونظريته حول (نهاية التاريخ)( . )41بل ومن هذا الوجه فقد الحقوت
هذه الفئة من المنظمات تهمة ممارسة الوصاية على اآلخرين وفي حاالت كثيورة تبورز
مرامي بعيودة لتقوديم المعونوات مثول نشور المعتقود  ,وكسوب االتبواع  ,وتغييور الخارطوة
االجتماعية والعبث بالتناقضات الداخلية للشعوب المستهدفة  .إضافة على ذلوك فكثيورا
ما يتم استغالل سكان المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية جنسيا .
فقد أشار تقرير مشترك للمفوضية العليوا لالجئوين ومنظموة (أنقوذوا األطفوال ) الخيريوة
البريطانيووة إلووى ( أن الموووظفين الوودوليين والمحليووين موون المنظمووات غيوور الحكوميووة
ووكاالت االمم المتحدة هم – كموا أفوادت الشوهادات – أكثور مسوتغلي األطفوال جنسويا) .
( , )42أخيرا ال بد من اإلشارة إلى أنه أصبح واضحا أن المعرفة قوة Knowledg is
 powerوبوودأت كثيوورا موون الموودارس العلميووة تعوودها موون ركووائز قوووة الوودول ولكوون هووذه
المدارس لم تعط المعرفة ما تسوتحقه مون االهتموام وجواءت قضوايا البيئوة لتقودم برهانوا
علميا على ما للمعرفة من سلطان  ,بل وتضفي عليه بعدا دوليا من خالل موا يسومى بوـ
الجماعووات المعرفيووة ) وهووي مجموعووة الخبووراء الووذين تتخطووى اهتماموواتهم وأنشووطتهم
حدود القوميات وينحازون إلى المعرفة ويعلون مون دورهوا  ,دون النظور إلوى دولوة أو
مجتمووع بعينووه  ,ويجمعهووم فهووم مشووترك لقضووية أو مشووكلة  ,و يزيوود موون سوولطان هووذه
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المجموعة أن بعض جوانب قضايا البيئة ذات طابع تقني وعلمي معقد من جهوة  ,وأن
الكوارث الطبيعية أصبحت مشكلة عالمية ال تقتصر على دولة أو إقليم معين مون جهوة
أخرى (. )41

البعد السياسي للكوارث الطبيعية
 - 4ال بوود هنووا موون البوودء أوال بجهووود األمووم المتحوودة فووي مواجهووة الكوووارث الطبيعيووة
وآثارهووا باعتبارهووا منبوورا دوليووا متعوودد االختصاصووات ويشوومل نشوواطها الكوورة األرضووية
كلها  .وكان اإلعالن عن العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية ( )4222-4227هوو
نقطة البدء في هذا الشأن  .وترى المنظمة الدولية أن مسوألة اتقواء الكووارث الطبيعيوة
وتخفيف حدتها من الموضوعات العشرين التي تمثول أهوم المسوائل العاجلوة فوي القورن
الواحد والعشرين مموا جعلهوا تودخل ضومن مسوؤوليات المجتموع الودولي  .ولهوذا أشوار
التقرير الذي أعده فريق رفيع المستوى بتكليف مون األموين العوام لألموم المتحودة حوول
أهم التهديدات التي تواجه العالم والذي جاء تحت عنوان ( عالم أكثر أمنا ..مسوؤوليتنا
المشتركة ) والذي قدمه األمين العام لألمم المتحدة في دورتها عام  , 9771إلى تغيير
شكل ومصادر ودرجة خطورة التهديودات التوي تواجوه النظوام الودولي  .وابورز فوي هوذا
السياق التهديدات التي تواجه البشر ككل وتفرضها قووى الطبيعوة علويهم مثول الوزالزل
والبووراكين واألعاصووير وغيرهووا  .وقوود أعطووى التقريوور هووذه التهديوودات أولويووة واضووحة
على بعض القضايا السياسية التي تمثل مصودرا للتهديود وتحظوى بأولويوة خاصوة لودى
بعض الدول الكبرى كقضية اإلرهواب االمور الوذي أدى إلوى بوروز الحاجوة إلوى مواجهوة
هووذه األخطووار والتحووديات  .وموون هنووا بوودأ الحووديث عوون مفهوووم جديوود هووو مفهوووم األموون
اإلنسوواني الووذي يقوووم علووى افتووراض أن أموون البشوور – أي وا ُ كووان موووطنهم أو عوورقهم او
لوونهم او جنسويتهم أو عقيودتهم  -ولوويس أمون الودول فقوط قوود صوار مسوؤولية جماعيووة
وتضوامنية تقووع علوى عوواتق كافوة الفوواعلين فوي العووالم  ,دوال كوانوا أو مجتمعووات مدنيووة
وحتى شركات .
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 -9ظهور ما يعرف بدبلوماسية الكوارث :
أصبح من المعروف أنه في العصر الحديث قد تنوعت أنماط الدبلوماسوية فبودال
من دبلوماسية البوارج الحربية التي كانت سائدة في العصر االستعماري أضحى هنواك
دبلوماسووية ( توونس الطاولووة ) التووي افتتحووت بهووا الواليووات المتحوودة أول اتصوواالتها مووع
الصووين الشووعبية عنوودما التقووى فريقووا الوودولتين لتوونس الطاولووة فووي بكووين عووام . 4204
وهناك دبلوماسية (كرة القدم ) التي استخدمتها الدول األفريقية في جهودها لمناهضوة
نظووام الفصوول العنصووري فووي جنوووب أفريقيووا  .هنوواك أيضووا الدبلوماسووية الشووعبية أي
االتصاالت والتنسيق بين وحدات المجتمع المدني في الدول المختلفة .
إن كووول هوووذه التسوووميات مستسووواغة ومقبولوووة ومفهوموووه  ,علوووى عكوووس تعبيووور
(دبلوماسووية الكوووارث) فهووو تعبيوور ال يقووع فووي الوونفس موقعووا حسوونا فضووال عوون كونووه
مصووطلحا جديوودا غيوور سووائم بعوود  ,وهووو يشووير إلووى التووداعيات التووي تحوودثها الكوووارث
الطبيعية في العالقات الثنائية بين الدول  .وهناك حاالت من دبلوماسوية الكووارث منهوا
(: )41
أ ) قيام الرئيس السوفيتي السابق غوربا تشووف بطلوب المسواعدة اإلنسوانية علوى إثور
زلزال ارمينيا الذي حدث فوي ديسومبر  4211مون الغورب ومون الواليوات المتحودة علوى
وجووه الخصوووص  ,بوول وقبوول المسوواعدات موون ( إسوورائيل ) التووي قطعووت موسووكو معهووا
العالقات على إثر عدوان يونيوعام . 4210
ب ) كذلك تبادل اليونان وتركيا العزاء والمعونات علوى إثور زلوزال إقلويم مرمورة الوذي
ضورب تركيوا فووي  40أغسوطس عوام  4222وزلووزال اليونوان بعوده بثالثووة أسوابيع .وقوود
أطلق المحللون على سلوك الدولتين هذا بدبلوماسية الزالزل .
ج ) أسفرت كارثة تسونامي التي تسببت في مصرع موا يقورب مون  442الوف نسومة و
 17ألف مفقود ونصف مليون متشرد عن تعاون غير مسبوق بين المتحاربين فوي كول
موون اندونيسوويا وسووريالنكا  ,إذا توقفووت الحوورب بووين حركووة آتشووه الحوورة التووي تحووارب
الحكومووة األندونيسووية منووذ مووا يقووارب ثالثووة عقووود فووي إقلوويم آتشووه الواقووع فووي الطوورف
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الشمالي من جزيرة سومطرة األندونيسية  ,وذلك من اجل العمل ضومن جهوود اإلغاثوة
والبحث واإلنقاذ  ,ثم تطور األمر إلى مفاوضات رسمية مع ثوار آتشه لحول المشوكلة .
كذلك الحال بالنسبة للحرب بين الحكومة السريالنكية وحركة نموور التاميول فوي شومال
الدولووة موون أجوول التعوواون فووي تنسوويق جهووود اإلغاثووة والبحووث واإلنقوواذ فووي إطووار لجنووة
عينتها رئيسة الجمهورية السيدة كومار اتونجا .
د ) أدى زلزال كشمير الذي ضرب إقليم كشمير فوي  1أكتووبر  9772وخلوف  27ألوف
قتيل وأكثر من  477ألف جريح و  2مليون متشرد إلى تحسون كبيور فوي العالقوات بوين
باكستان والهند في مجال فتح الحدود وعبور قوافل اإلغاثة والمساعدة  .كذلك اتخوذت
الحركات المسلحة في كشمير مبادرات تصالحية وقامت بعضها بوقف إطالق النار كما
فعل حزب المجاهدين .
-2عسكرة العمل اإلغاثي :
شهدت السنوات العشورة األخيورة تعاونوا أكثور بوين المنظموات اإلنسوانية خاصوة
تلك التابعة لألمم المتحدة واألهلية مون ناحيوة  ,و القووات المسولحة مون ناحيوة أخورى
مثلمووا تووم مشوواهدته فووي باكسووتان بعوود زلووزال أكتوووبر  9772السووابق الووذكر حيووث لجووا
برنامج الغذاء العالمي إلى الجيش الباكستاني لغورض نشور  12مروحيوة – لعودم قودرة
البرنووامج علووى تغطيووة تكوواليف تشووغيل مروحيووات خاصووة بووه – بحيووث اسووتطاع توزيووع
األغذية والمساعدات على نصف المخيمات البالم عوددها  27مخيموا  ,كوذلك توم تودعيم
مروحيووووووووووووات برنووووووووووووامج الغووووووووووووذاء العووووووووووووالمي بمروحيووووووووووووات موووووووووووون طووووووووووووراز
( شوووووينوك ) مووووون القووووووات الجويوووووة الملكيوووووة البريطانيوووووة  ,ومرحيوووووات مووووون طوووووراز
( سي.اتش  )22من حلف الناتو بحيث تمكن البرنامج من نقل أكثور مون  477طون مون
اإلمدادات في اليوم الواحد إلوى المنواطق التوي يتعوذر الوصوول إليهوا بورا (.)42ومون هنوا
ظهوووور مفهوووووم عسووووكرة العموووول اإلغوووواثي وهووووو يعنووووي توووودخل الجوووويش فووووي العموووول
اإلغاثي .
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لكوون ظهوور بووأن الجوويش فووي الوودول الناميووة – كمووا هووو الحووال بالنسووبة للجوويش
الباكستاني – ضعيفا امام الكووارث الطبيعيوة  .مون جانوب آخور ,نجود أن عسوكرة العمول
اإلغوواثي ربمووا تووؤثر علووى إعووادة توزيووع نفوووذ القوووى الكبوورى فووي الوودول الناميووة  .ففووي
زلزال كشمير سارعت الواليات المتحدة إلى مساعدة باكستان  ,لوذا فقود ازعوج الصوين
وجود قوات حلف الناتو على الحدود الباكستانية – الصينية رغوم أن عالقوات باكسوتان
ضعيفة مع الناتو ولكنها قوية مع الصين  .وهنا يمكون ان يثوور السوؤال التوالي  :لمواذا
لووم تطلووب الوودول المتضووررة موون التسووونامي المسوواعدة موون النوواتو ولموواذا أسوورعت
الواليات المتحدة لمساعدة باكستان (. )97
-1سيادة الدولة بين العولمة والكوارث الطبيعة
إن ما فرضته العولمة  ,قسرا أو بالتراضوي  ,نوال كثيورا مون المفهووم التقليودي
لسوويادة الوودول  ,إذ لووم يعوود بمقوودور األخيوورة أن توودعي أن لهووا حوودودا بوسووعها أن تمنووع
توودفق السوولع والمعلومووات  ,وأن بإمكانهووا رفووض مطالووب مؤسسووات المجتمووع الموودني
العالمي  .وجاءت قضايا الكوارث الطبيعية لتضيف زخما جديدا إلى الجدل الودائر حوول
حدود سيادة الدولة في ظل تجبر العولمة فالمشكالت البيئيوة ومنهوا الكووارث الطبيعيوة
التي تتخطى الحودود تفورض تحوديات لالفكوار السوائدة حوول سويادة الدولوة السويما وأن
هذه المشكالت نادرا ما تنتجها سياسات وطنية متعمدة (.)94
-2رسم حدود القوة :
باتت الكوارث الطبيعية خاصة الضخمة منها محكا الختبار حودود القووة إذ أنهوا
تكون في كثير من األحيان فادحة إلى درجة ال تستطيع أي دولوة بمفردهوا أن تواجههوا
مهمووا تكوون قوودراتها ومهمووا تعوول مكانتهووا  ,بوول إن جميووع دول العووالم غنيووة او فقيوورة
سواسية أموام هوذه الكووارث  .فعلوى سوبيل المثوال ال الحصور ظهورت الواليوات المتحودة
هشة إلى حد كبير فوي مواجهوة إعصوار ( كاترينوا ) و ( ريتوا ) وأثوارت شوفقة حلفائهوا
وأعدائها على حد سواء األمر الذي عكسوته بجوالء عوروض التبرعوات مون أفغانسوتان
مائووة ألووف دوالر  ,وموون البحوورين  2مليووون دوالر  ,وموون قطوور  477مليووون دوالر ,
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والكويووت  277مليووون دوالر  ,موورورا بمليووون دوالر موون نيجيريووا  ,و  2مليووون دوالر
موون الهنوود  ,وانتهووت الرحلووة إلووى أن أعووداء الواليووات المتحوودة كوبووا وإيووران  .فوواألولى
عرضووت إرسووال ألووف طبيووب و  91طوون موون األدويووة والثانيووة أبوودت اسووتعداها إلرسووال
مساعدات إنسانية لضحايا اإلعصار األمر الوذي يعنوي أن هنواك حودودا للقووة مموا دفوع
أنصار البيئة إلى أن يؤكدوا علوى أن العوالم بحاجوة إلوى التكواتف مون أجول التغلوب علوى
المشاكل التي تنجم عن الكوارث الطبيعية (. )99
إن ما قلناه أعاله يدل على أن معنى القوة أصوبح مرتبطوا بالنتوائج التوي تحققهوا
وليس في حجمهوا ومون هنوا يجوب ربوط متغيورات القووة أو محصولتها بالمشوكالت التوي
علووى هووذه القوووة أن تحلهووا  ,وهووي مشووكالت ال يبوودو أن المفهوووم التجزيئووي قووادرا علووى
تكييف العالقة بين المنظور القديم للقوة والمشكالت الجديدة (. )92

البعد االقتصادي للكوارث الطبيعية
قبل الدخول في توضيح وتحديد الجانب االقتصادي للكوارث الطبيعية ال بود مون
ذكوور أهووم انووواع الخسووائر االقتصووادية لهووذه الكوووارث فهنوواك الخسووائر االقتصووادية غيوور
المباشرة للكوارث الطبيعية مثل فقدان البنية التحتية  Infrastructureوتأثر دخوول
األفراد وكذلك دخول الحكوموة فوي القطاعوات المختلفوة وتوأثر حركوة التجوارة والسوياحة
وغيرها من األنشوطة القطاعيوة  .كموا أن الكووارث الطبيعيوة توؤدي إلوى خسوائر باهظوة
على المستويين البشري واالقتصوادي يمكون أن يطلوق عليهوا دموار طويول األجول وذلوك
ألن كارثووة مثوول اإلعصووار والفيضووان تووؤدي إلووى خسووائر مباشوورة متمثلووة فووي الوفيووات
والمصوابين والمشووردين  ,وانتشووار األمووراض  ,وتوودمير المسوواكن والمرافووق  ,وتوودمير
المحاصيل ,وتوقوف عمليوة اإلنتواج فوي المنشوآت الخاصوة والعاموة  ,إلوى جانوب اآلثوار
البيئية  .هذا كله يؤدي بدوره إلى انخفاض في اإليرادات العامة للدولة وزيادة اإلنفواق
الحكووومي موون أجوول عمليووات اإلغاثووة وإعووادة التعميوور وتعطيوول عمليووة التنميووة بسووبب
تحويوول مخصصووات التنميووة لعمليووة اإلغاثووة واإلعمووار كمووا توونخفض الصووادرات وتزيوود
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الواردات من األغذية واألدوية والمواد الالزمة لعمليوة إعوادة اإلعموار ,ويصواحب ذلوك
كله انخفاض االدخار وتراجع االستثمار وزيادة فجوة الدخول بين الطبقات (. )91
ويمكن التعمق في تحليل الجانب االقتصادي للكوارث الطبيعية من خوالل النقواط
التالية -:
أوال  :هنوواك شووعور متزايوود بووالقلق لتنووامي الصووراعات بووين التجووارة الدوليووة واألهووداف
البيئية  .فهناك عدد كبير من الدول التي تعتمد على الواردات من الموارد الطبيعية من
دول نامية ال تمتلك في كثير من األحيوان منتجوات بديلوة لتبيعهوا فوي األسوواق الدوليوة.
فاندونيسيا والفلبين والغوابون وسواحل العواج وماليزيوا موثال  ,تمثول نحوو ( )%17مون
السوق العالمية فيموا يتعلوق باألخشواب االسوتوائية الصولبة  .غيور أنوه مون الواضوح أن
الغابات االستوائية التي توفر تلك المنتجوات إنموا تسوتغل دون النظور إلوى اسوتدامة هوذا
االسووتخدام .واذا كووان التقوودم االقتصووادي فووى الوودول األكثوور ثووراء قابلووة لالسووتمرار فانووه
يمكن القوول ان تلوك القابليوة لالسوتمرار انموا تتحقوق جزئيوا عون طريوق اسوتيرادها مون
خووالل عوودم القابليووة علووى االسووتمرار فووى دول اخوورى  .وهووذا القووول ينطبوق علووى تايلنوود
أيضووا التووى تصوودر كاموول انتاجهووا موون الكاسووافا حيووث يووذهب  %27منووه الووى االتحوواد
األوربووي  .ولقوود أدى هووذا اإلنتوواج الووذي يسووتهلك  4.2مليووون هكتووار موون األرض إلووى
التدهور السريع للموارد الطبيعية في تايلندا  .وبهذا كوان لونظم التجوارة التوي تمارسوها
الوودول الصووناعية الغربي وة وسياسوواتها تووأثير سوولبي غيوور المباشوور علووى البيئووة وعلووى
استغالل الموارد الطبيعية في الدول النامية بشكل يقوود إلوى تسوهيل حودوث الكثيور مون
الكوارث الطبيعية في تلك الدول (. )92
ثانيووا  :تشووير اإلحصوواءات إلووى أن الوودول الناميووة تعوواني اكثوور موون الوودول المتطووورة موون
حيث الخسائر البشرية والمادية بسبب الكوارث الطبيعية كما موضوح ذلوك فوي الجودول
اآلتي :

037

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

تأثير الكوارث حسب األقاليم والقارات للفترة من 4217 – 4210
الموقع

عدد القتلى

عدد الكوارث

عدد القتلى لكل كارثة

أمريكا الشمالية

44224

221

29

أمريكا الوسطى والكاريبي

27101

17

122

أمريكا الجنوبية

12912

02

120

أوروبا

91121

442

991

أفريقيا

92217

21

024

آسيا

472727

120

9149

أستراليا

1279

41

919

المجموع

4999921

4442

4729

Source : Roxanna Medonald , Op. Cit , P.9 , table 1-2 .

وربمووا يرجووع عمووق تووأثر الوودول الناميووة والمنوواطق الفقيوورة فووي العووالم بووالكوارث
الطبيعية مقارنة بالدول والمناطق األكثر تقدما إلى عدة أسباب أهمها (: )91
 ) 4وجود الدول النامية واألقل نموا عامة فوي المنواطق المعرضوة لألخطوار والكووارث
الطبيعية في العالم حيث أظهورت بعوض الدراسوات أن أغلوب الودول األقول نمووا عرضوة
لوقوع كارثة ضخمة بها كل سنتين في المتوسوط  ,فوي حوين أن الودول الناميوة عرضوة
لوقوع كارثة ضخمة بها كل أربع سنوات ونصف سنة في المتوسط.
 ) 9عوودم وجووود أنظمووة لألنووذار المبكوور فووي الوودول والمنوواطق الفقيوورة مقارنووة بالوودول
المتقدمة .
 ) 2تركووز السووكان الفقووراء فووي الوودول الناميووة واألقوول نموووا فووي األموواكن الخطيوورة غيوور
المرغوبووة موون قبوول األغنيوواء وهووي األموواكن األكثوور عرضووة للمخوواطر مثوول المنحوودرات,
ومخرات السيول  ,وضفاف األنهار  ,والجبال .
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 ) 1تسبب الكوارث الطبيعية بسهولة في تدمير البنية االقتصادية والمعيشوية للمنواطق
الفقيوورة والتووي تكووون متهالكووة وضووعيفة فووي الغالووب  ,خاصووة المسوواكن التووي تكووون فووي
الغالب غيور جيودة وغيور مطابقوة للمواصوفات  .ومون أمثلوة ذلوك موا كشوف عنوه زلوزال
إيران األخير في منطقة (بم) عندما دمرت قرى بالكامل بسبب أن المسواكن فيهوا كانوت
بدائية للغاية .
 ) 2عدم وجود تأمينات على الممتلكات أو األرواح في المناطق الفقيرة مقارنة بالودول
المتقدمووة وانخفوواض الوووعي التووأميني لوودى المجتمعووات فووي الوودول والمنوواطق الفقيوورة ,
وكووذلك وجووود قطوواع تووأميني غيوور قووادر علووى تغطيووة المخوواطر الواسووعة الناجمووة عوون
الكوارث الطبيعية .
 ) 1عدم وجود مخصصات كافية في الموازنات لمواجهة مثل هذه الكووارث فوي الودول
الناميووة مقارنووة بالوودول المتقدمووة  ,وهووو مووا يعمووق حجووم وآثووار الكارثووة عنوودما تضووطر
حكوموات الوودول الناميووة إلووى سووحب مخصصوات االسووتثمار والتنميووة لمواجهووة عمليووات
اإلغاثة واإلنقاذ مما يعطل عملية التنمية ويزيد عمق الكارثة .
 ) 0ضوووعف المووودخرات لووودى السوووكان الفقووووراء وصوووعوبة حصوووولهم علوووى االئتمووووان
واعتمادهم بالدرجة األولى على الخدمات العامة  ,مما يجعلهم أقل قدرة علوى مواجهوة
الكوارث الطبيعية كغيرهم من السكان األغنياء  ,ويزيد من توأثرهم بوالكوارث الطبيعيوة
ضعف مهواراتهم وانخفواض مسوتويات التعلويم لوديهم  ,مموا يجعلهوم عرضوة أكثور لفقود
وظائفهم ويصعب حصولهم على وظائف غيرها عند حدوث الكارثة .
 ) 1انتشووار الفسوواد فووي الوودول واألقوواليم الفقيوورة ممووا يجعوول هنوواك فرصووة أكبوور إلنشوواء
مباني ومرافق عامة غير مطابقة للمواصفات تكون غير قادرة على مواجهة الكووارث
الطبيعية مثل الزالزل أو األعاصير أو الفيضانات .
ثالثا  :يعتقد بعض المراقبين خاصة المهتمين بالمفاوضات الجاريوة فوي جولوة الدوحوة
للدول األعضاء في منظمة التجارة العالميوة أن المسواعدات بواب خلفوي مون الحكوموات
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الغنية من أجول دعوم منتجيهوا ومزارعيهوا  ,ويسوتدعون كثيورا مثوال الواليوات المتحودة
التي تقدم ماليين األطناف من المساعدات الغذائية سنويا  .وال تخفي دول متقدمة أنهوا
عوون طريووق تقووديم المسوواعدات تضوورب عصووفورين بحجوور واحوود إذ قووال وزيوور الزراعووة
األمريكي في عام  4221أن تقوديم مزيود مون المسواعدات يخفوض فوي نهايوة األمور مون
فوائضنا من القمح ويخدم احتياجات إنسانية في أنحاء العالم ( . )90على الورغم مون ان
هناك من يشوير إلوى أن المسواعدات األمريكيوة الهائلوة لضحايوـا زلوزال تسوونامي تعوود
في جوزء منهوا وفقوا لوبعض المعلقوين األموريكيين فوي ( نيويوورك توايمز) و ( واشونطن
بوست ) إلوى رغبوة الواليوات المتحودة فوي تحسوين صوورتها وسوط المسولمين حيوث إن
دوال عدة غالبية سكانها مسلمين تضررت من هذا المد الزلزالي (. )91
رابعووا  :علووى الوورغم موون الخسووائر االقتصووادية الناجمووة عوون الكوووارث الطبيعيووة تعوود
بالمقاييس المطلقة أقل في الدول الناميوة عنهوا فوي الودول المتقدموة بسوبب المسوتويات
األدنى من البنيوة األساسوية ورصويد رؤوس األمووال إال أنهوا تعود أعلوى بكثيور بالنسوبة
للناتج المحلي اإلجمالي فبين عامي  4212و  4222تكبدت أغنى دول العوالم %20.2
من الخسائر المباشرة التي تسببت فيها الكوارث بما يمثول  %9.2مون مجمووع النواتج
المحلي اإلجمالي فيها  ,فوي حوين تحملوت أفقور دول العوالم  %91.1فقوط مون الخسوائر
لكنها تمثل  % 42.1من مجموع الناتج المحلي فيها (.)92
لكوون بعوود تحليوول االبعوواد واآلثووار االجتماعيووة والسياسووية واالقتصووادية للكوووارث
الطبيعية هذه األثار التي كانت الدول النامية األكثور تحموال لهوا وتوأثرا بهوا فكيوف يمكون
تفسووير وقوووع الوودول الناميووة تحووت تووأثير الكوووارث الطبيعيووة أكثوور موون الوودول المتقدمووة
وزيادة خسائرها البشرية والمادية مقارنة مع الدول المتطورة
إن التفسير الوذي يمكون أن نقدموه هنوا يتمثول فوي موا قاموت بوه الودول المتطوورة
التي يمثلهوا ثالثوي المركوز الرأسومالي العوالمي ( )Coreالوذي تتزعموه حاليوا الواليوات
المتحدة األمريكية ويضم االتحاد األوروبي واليابان من استنزف لموارد الودول الناميوة
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التووي تمثوول (األطووراف) أو (المحوويط) الووذي يوودور حووول المركووز بشووكل تووابع هووذه الحالووة
يشوار إليهوا فوي االقتصواد السياسوي والجيواقتصوادية بمصوطلح تقسويم العمول الودولي ,
 International Division of Labourالووذي يشووير إلووى نمووط توزيووع األدوار
والتخصصات االقتصادية بين الدول بحيث تكون لكول مجموعوة دور محودد فوي السووق
العالميووة بحسووب امكاناتهووا ومسووتواها التكنولوووجي  .ويقوووم تقسوويم العموول الوودولي منووذ
نشأته على أساس عالقة جائرة بين طرفين يتحكم أحدهما باآلخــر بما يمتلكه من قووة
ويزداد تحكمه رسوخا باستمرار هذه العالقة .
ولقد صاحب قيام الرأسومالية الصوناعية وبفضول التطوور التكنولووجي تغيور فوي
شكل تقسيم العمل الدولي إذ مكنت الثورة الصناعية الدول األوروبيوة مون إنتواج السولع
علووى نطوواق واسووع فبوورزت الحاجووة إلووى وجووود أسووواق للتصووريف هووذه السوولع ,و علووى
الحصول منها على متطلبات الصناعات الجديدة من الموواد األوليوة  .وهكوذا تخصصوت
الدول الرأسمالية الصناعية (المركز ) بتصنيع السلع االسوتهالكية واإلنتاجيوة وأنيطوت
بالوودول األخوورى ( األطووراف ) إنشوواء الصووناعات االسووتخراجية والتخصووص فووي إنتوواج
المووواد الزراعيووة الالزمووة للصووناعات فووي دول مركووز الرأسوومالي العووالمي  .وبهووذا فووإن
هياكوول اإلنتوواج فووي دول األطووراف تمووت هيكلتهووا وفقووا لحاجووات دول المركووز الراسوومالي
العالمي بحيث تختص كل دولة في األطراف بإنتاج سلعة واحدة أو أكثور يوتم تصوديرها
إلى دول المركز  .وحول هذه العملية نشأت الشركات الالزم وجودهوا للتعامول فوي هوذه
السلع إنتاجا وتصديرا ونقوال وتموويال وسواهمت هوذه الشوركات بالتوالي فوي بلوورة هوذا
التقسووويم الووودولي للعمووول بوووين مجموعوووة الووودول المتقدموووة (المركوووز) والووودول الناميوووة
(األطراف) .
أما النمط الراهن لتقسيم العمل الدولي والذي يمكن وصفه بأنه نموط مركوب فوال
يستبعد النمط القديم المذكور سابقا وإنموا يتشوابك معوه فهوو يبقوي تخصوص الودول فوي
إنتوواج السوولع التووي تخصصووت تاريخيووا فووي إنتاجهووا بمووا فووي ذلووك مووا طوورأ علووى هووذا
التخصص من تطور موضوعي بفعل العوامل الدولية والمحلية  ,ويضيف إليوه موا يعود
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جوووهر التقسوويم الوودولي الجديوود للعموول وممووا يميووزه عوون المرحلووة السووابقة  .يتمثوول هووذا
الجوووهر فووي انتقووال فكوورة تقسوويم العموول داخوول الوحوودة اإلنتاجيووة إلووى المسووتوى الوودولي
بحيث تختص الدول – أو على األقل بعضها – في القيام بجزء مون عمليوة إنتواج سولعة
واحوودة وبووذلك تتوووزع عمليووة إنتوواج السوولعة علووى أكثوور موون دولووة ويكووون بالتووالي أن
تتخصص بعوض هوذه الودول فوي عمليوة تجميوع األجوزاء التوي يوتم إنتاجهوا فوي مختلوف
الدول  .لكن هذا النظام الذي يسمح للدول النامية بنوع جديد مون تقسويم العمول الودولي
يرضووي نزعتهووا إلووى التصوونيع ال يحوول مشوواكلها االقتصووادية وال يصووفي نووواقص النظووام
االقتصادي الدولي الذي اوجد التخلف وكفل استمراره  .فالتقسيم الدولي الجديد للعمول
يبقي موضوعيا على مكانة دنيا تابعة لدول العالم النامي فدورها يظول تابعوا يتحودد فوي
الدول الرأسمالية المتقدمة وفقا لمصالح األخيرة واحتياجاتها فهذا التقسويم يُبقوي علوى
تخصص الدول النامية في إنتاج السلع واحتياجاتها  .فهذا التقسيم يُبقي على تخصص
الدول النامية في إنتاج السلع الزراعية والمعدنية التي تخصصت بها تاريخيا ويضويف
إليها بعض المراحل اإلنتاجية الخاصة بإنتاج أجزاء مون السولع الصوناعية التوي يسومح
لهووذه الوودول باالشووتراك فووي إنتاجهووا ( . )27إال أن هووذه المراحوول اإلنتاجيووة تكووون األكثوـر
تلويثوووا للبيئوووة  ,واألكثووور اسوووتخداما للعمالوووة الرخيـوووـصة  ,واألكثووور اسوووتنزافا للمووووارد
الطبيعيوة  .كموا سواعد تقسوويم العمول الودولي علوى خلووق اقتصواد موزدوج  .فهنواك قطوواع
حووديث يوورتبط باالقتصوواد األجنبووي موون أعمووال خوودمات وبنوووك وصووناعات اسووتخراجية.
ويعيش في هذا االقتصاد قطاع محدود من السكان يحصلون على أجوور مرتفعوة ,وهوم
منقطعووي الصوولة بيوونهم وبووين بقيووة السووكان  ,ويسووود بووين المشووتغلين فيووه لغووة الغوورب
وعاداتووه وقيمووه  .بينمووا القطوواع التقليوودي يضووم بقيووة فووروع االقتصوواد القووومي وفووي
طليعتهووا الزراعووة وتسووود فيووه تقنيووة متخلفووة  ,ويعوويش عليووه أغلبيووة السووكان ودخلهووم
محووودود نظووورا النخفووواض المنتجوووات الزراعيوووة  ,والصووولة منعدموووة بوووين القطووواعين .
فالصناعة ال تعمل على تطوير الزراعة في مدها بالمواد الصناعية الالزمة أو بتصونيع
منتجاتهووا حيووث تقووف التقنيووة الحديثووة عنوود حوودود ال تووؤثر فووي القطوواع التقليوودي  ,وال
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الزراعوووة تمووود الصوووناعة بالمووودخالت الالزموووة حيوووث تسووووق الموووواد الزراعيوووة محليوووا
لالسووتهالك المباشوور أو تتجووه للتصوودير بأثمووان منخفضووة وتعوويش األيوودي العاملووة فووي
القطاع التقليدي في تخلف معيشي ظاهر (.)24
إن كل ذلك يؤدي إلى زراعة المناطق الهامشية واستنزافها وإزالة الغابوات مون
أجل زراعة األرض وتعزيوز اإلنتواج الغوذائي أو مون أجول تحويول أراضوي الغابوات التوي
تمووت إزالتهووا إلووى مراعووي لغوورض التصوودير إلووى الوودول المتقدمووة لسووداد ديووون الوودول
النامية  ,والسكن في المنواطق المعرضوة للفيضوانات والوزالزل والبوراكين بسوبب تجودد
خصوبتها بشكل طبيعي  ,ورخصها ,وعدم تووفر بوديل يتناسوب وقودرات أغلبيوة سوكان
هووذه الوودول الفقووراء  ,يسوواعد علووى ذلووك الجهوول بووالكوارث الطبيعيووة وأثارهووا وتوودني
مستوى االسوتجابة لهوا بسوبب تودني المسوتويات العلميوة والتكنولوجيوة لشوعوب الودول
الناميوة األمور الوذي يوؤدي إلوى تكلفوة بشورية عاليوة وتكلفوة ماديوة قليلوة نسوبيا مقارنوة
بالدول المتطورة نتيجة لضعف البناء التحتي وصغر حجم االقتصاد الوطني الممثل في
صووغر منشووآتها االقتصووادية الناتجووة عوون تبعيووة اقتصوواديات الوودول الناميووة (األطووراف)
للدول المتقدمة (المركز)  .إن التحرر مون قسومة العمول الودولي الحاليوة الجوائزة يمكون
أن يقوود إلووى تنميوة حقيقيووة (غيور تابعووة) فووي مختلوف المجوواالت واألبعواد المكانيووة ممووا
يعني تطور نوع ومستوى االستجابة للكوارث الطبيعيوة والحود مون وقووع الكثيور منهوا
ومن تأثيراتها .

الخالصـــــــــــــــــــــــــــة
لقد ازداد االهتمام بالكوارث الطبيعية من قبل مختلف التخصصات والمسوتويات
بعد أن ازداد تكرارها وتأثيراتها وكان للجغرافيين دورا رئيسيا في الحوار الدائر حوول
الموضوووع إذ أن فهووم الجغرافووي للعمليووات الطبيعيووة وردود الفعوول االجتماعيووة إزاءهووا
تسوواعد علووى تكوووين منظووور فريوود موون نوعووه تبوودأ منهووا دراسووة العالقووة بووين المجتمووع
والطبيعة  ,والعمل من أجول تحسوين أحووال النواس  .إضوافة إلوى كوون الجغرافيوا تعوزز
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الوعي البيئي العام الذي هو عنصر مهم للتربية البيئية ألنها (الجغرافيا) تودفع االنتبواه
إلووى العالقووة الديناميكيووة بووين اإلنسووان والبيئووة وإدخووال مفهوووم اإلدراك الووذي يعوود اهووم
عناصر عملية صنع القرار  ,والذي يصنع بشكل رئيسي في ضووء األبعواد االجتماعيوة
واالقتصادية والسياسية للكوارث الطبيعيوة .لقود أظهورت الدراسوة أن الكارثوة الطبيعيوة
تؤدي إلى االنكشاف األمني المفواجئ للدولوة أو اإلقلويم الوذي تقوع فيوه ويصوبح عرضوة
للتغلغل والنفوذ وإعادة توزيع القوة إقليميا  .كما تنشأ تحالفات جديدة حتى بين الفئات
المتصارعة أو المتحاربة مثلما حدث في باكستان (كشمير) وأندونيسيا (حركوة آتشوة)
وسريالنكا ( نمور التاميل ) .
كووذلك أظهوورت الدراسووة بووأن القوووة الوطنيووة  National Powerبمعناهووا التقليوودي
النيوتني القائم على التوازن العسكري أو السكاني أو المسواحي أصوبح مفهوموا عقيموا
ال يسووتطيع الوقوووف بوجووه الكارثووة حتووى بالنسوووة ألعظووم قوووة موجووودة حاليووا وهوووي
الواليات المتحدة األمريكيوة إذ عجوزت تجواه إعصواري (كاترينوا) و (ريتوا) عوام 9772
لهووذا ينبغووي إعووادة النظوور فووي مفوواهيم القوووة الوطنيووة  ,والسوويادة  ,واألموون القووومي ,
والمصوولحة الوطنيووة وغيرهووا موون المفوواهيم التووي توونعكس واقعووا تجزيئيووا وسووكونيا فووي
التحليل  .كما يمكن أن نعي الكوارث الطبيعية وفقا لتأثيرها المتتابع ويسمى ذلوك توأثير
الدومينو  Domino effectحيث تحدث أو تثير الكوارث الطبيعية كوارث بشرية لهوا
مضوواعفات عالميووة  .ففووي سووياق مجتمووع معووولم فووإن كووال موون سووكان الحضوور والريووف
يعتمدون على توزيع الخدمات على المستويين الوطني والعالمي إلى حد ان الفشل فوي
قطواع واحود يمكوون أن يوؤثر فووي النواس فووي منواطق لووم تضورب مباشوورة مسوببة فوضووى
عامة  .ال بد من اإلشارة أيضا إلى ازدياد انقسام األمم والمجتمعوات بوين الفقور والغنوى
 ,والقوووة والضووعف  .كمووا أصووبحت هنوواك انقسووامات علووى أسووس عرقيووة وعلووى أسووس
ثقافية  .فالفجوة بين من يملكون ومن ال يملكون تزداد اتساعا فوي داخول المجتمعوات ,
وبين األمم والشعوب وأصبحت هذه التباينات تعوق القدرة على التصرف في مواجهوة
الكوارث الطبيعية .
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