
 مقدمة بحث عن اثر الحروب فً تدمٌر البٌئه

ٌِّن أو  ٌُّر من الحّروِب على مّر األزمنِة والُعّصور، وُتعّرُف الحروَب بؤّنها حالٌة من النزاِع والخالِف بٌَن طرف اندلعت الكث

ٌّت على عناصِر النظام البٌئً بؤكملُه، وعاّدة أ ًّ ُمق ٌّة تإثُر بشكل سلب ٌّة وعداون ٌُّث أّنها تنطوي على أعمال عنفوان كثَر، بح

، وغالًبا ما تنتهً عند استنزاف  ًْ ٌّر فً حاِل عدَم القُدرة على التوصِل إلى حلِّ سلم ما ٌكوُن الّتوجُه إلى الحروب كحل أخ

ٌملك وٌصبح غٌر قادر على االستمرار فً القتال والمواجهة، ولعّل من أبرَز اآلثار التً تترُكها الطرف األضعف كل ما 

ًّ تلوث المٌاه والتربة، بسبب المخلفات الكٌمٌائٌة لألسلحة والصوارٌخ المستخدمة فً الحرب،  الحروَب على البٌّئة، ِه

رب منها، وتلوث الهواء نتٌجة انبعاث الغازات السامة باإلضافة إلى تلوث المٌاه الجوفٌة بسبب تخزٌن الذخائر بالق

 .والتصحر والدفٌئة، وتدمٌر الحٌاة البرٌة، نتٌجة الصٌد الجائر وتدمٌر مواطن الحٌوانات، والجفاف

 بحث عن اثر الحروب فً تدمٌر البٌئه

ٌّب، تفتُك باإلنساَن والنّبات والحٌواِن، وتّدمر ا ًْ َكُكل، لما تتركُه من آثار ُملوّثة الحرُب حالٌة من الُعنِف والَتره لنظام البٌئ

ٌّة ٌّرة اآلت ًّ على نحِو الوت  :وُممٌّتة، وفً جزٌِل الحدٌُث عن ذلَك سندرُج بحًثا عن مدى تؤثٌُر الحروب فً تدمٌِر النظام البٌئ

 الحروب

ٌّة ُمتعاّرضة، والتً  ٌُّر لفَظ ُحروب إلى الصراعاِت الناشّئة بٌَن جماعاٍت سٌاس ٌُّر ٌش ٌّة غ ٌُمارُس خاللَها أعماٌل عدائ

ٌّرة على كافِة األصّعدِة، وُتعّرُف الحرُب وفًقا لعلماِء االجتماِع بؤّنها صراعاٌت تقوُم بٌَن  مشروعَة ٌنتُج عّنها أضراٌر كب

ا، فلٌسْت ُكّل النزاعاِت ُتسمّى ُحروًبا، إذ إّن االختال ًٌ ف فً طبٌعة األطراف كٌاناٍت ُمختلفة مستقلّة، وُمعترٌف بها دول

ٌُطلق على النزاعات الُمسلحة التً تنشؤ بٌن الدول القوٌة  المتنزاعة ٌنتج عنه اختالف فً مسمٌات هذه النزاعات، ف

ٌُطلق على نفس  والشعوب الضعٌفة غٌر القادرة على الدفاع عن نفسها مثالً اسم الحمالت العسكرٌة أو االحتالل، فٌما 

 .[1]إذا استمرت المقاومة خاللها لفترة طوٌلة من الزمنالنوع من النزاع اسم حرب 

 أفعال الحروب المؤثرة على البٌئة

ٌّها القُدرة على اختالَل توازن عناصر النظاِم  ٌّدةُ الَمّدى، حٌُث أّن الحروَب لد َتستّمُر آثار الحروِب على البٌّئة لفتراِت بع

ٌّة، باإلضافة إلى تلوٌث الهواء والماء، وإلحاق الضرر البٌئً بشكٍل كاِمْل، ف ؤثُر الثلوت ٌستمُر للترّبة واألراضً الزراع

ٌّة التً تإثر على البٌّئة  بالمصادر الطبٌعٌة، مّما سٌإّثر على حٌاة اإلنسان، وصحته، ونمط معٌشته، ومْن األفعال الحرب

 :بشكل كبٌُر وطوٌلُّ األثَر ما ٌؤّتً

 ٌّةاألسلحة النوو: 

ُتعدُّ مصدًرا للخوِف والخطِر بسبِب اآلثار التً ُتسببها فً البٌئة خالَل إنتاِجها أو تجرٌّبها، إْذ أّنها تتضمُن مبدأ إطالَق 

ٌّات هائلّة فً البٌئة، باإلضافة للُمخلّفات الناتجة عنها، والتً ٌتّم التَّخلّص منها فً مصادر المٌاه  نشاط إشعاعً بكم

كان، والبٌئة، وذلك تِبًعا  إّدي إلى تلوٌثها، كما أّن انفجاروالتربة، مّما ٌ ٌُسّبب أضراًرا وخٌمة للُمدن، والسُّ قنبلة نووٌة قد 

 .لُبعد القنبلة عن الهدف، فكلّما زاد القُرب منها زاد الضرر

 ٌّة  :األلغام األرض

خر خمسٌن عاًما من الحروب، ما زال ٌوجد كانت األلغام ُتستعمل فً الحروب سابًقا، كوسٌلة لحماٌة األراضً، ونتٌجة آل

ملٌون لغم أرضً فً أنحاء العالم، ومع ظهور الحروب األهلٌة، تزاٌد استخدام األلغام األرضٌة،  ٓٓٔ-0ٓما ٌتراوح بٌن 

ّكان من زراعة األراضً واالستفادة من المصادر الطبٌعٌة فٌها، وفً حال انفجارها  فإّنها وتكمن أثار األلغام فً منعها السُّ

 .ُتدّمر التُّربة، وُتسّبب خلالً فً نظامها، كما تإّدي فً بعض الحاالت إلى موت الكائنات الحٌة، وإعاقة مسار المٌاه

 القصف الجوي والبحري:  

ٌّة الالزمِة لمعٌّشة اإلنسان، وإجباره على االنتقال والنزوح والبحث ٌّة التحت  ٌُإدي القصف الجوّي والبحري إلى تدمٌِر البن

ٌّة، وشبكاِت الرّي، وأنظمة  ٌّر للمنازِل، والغاباِت، والحقوِل الزراع عن أماكن أخرى للعٌش فٌها، بسبِب ما ُتخلّفُه من تدم

النقّل، وقْد عانت بعض الدول على مدى التارٌخ من آثار الحرب على بٌئتها، إذ فشلت فٌها المحاصٌل، مّما أّدى إلى 

 . موت الكثٌر من سّكانها حدوث سوء تغذٌة ومجاعة تسّببت فً



 اثر الحروب فً تدمٌر البٌئه

 :[2]تتؤّثر البٌئة بشكل واسع بالحروب التً ٌشّنها اإلنسان، وٌكون ذلك من خالل ما ٌؤتً

 ة للبٌئة ٌّ ٌّة التحت ٌّة تستهدُف بشكل ُمباشر من طرق، وجس :انهٌاِر الُبن ور، ومرافق فالحروِب والحمالِت العسكر

ٌُّر مباشر على البٌّئة، فمثالً ٌإّدي إلى تدمٌر محطات معالجة مٌاه  ٌُإثُر سلًبا بشكل غ عامة، وغٌرها، مَما 

ٌّة ٌّرها من اآلثاِر السلب  .الصرف الصحً إلى تدهور جودة المٌاه، وغ

 ٌّة إلى مواطن أخرى العدٌُد من اآلثار  :تدمٌر الموائل ٌُّر العدٌَد من األفراِد من مواِطنهم األصل ٌنتُج عْن تهج

ٌّاِه، كما قد تلجؤ الجٌوش إلى  ٌّد الجائر، وتآكل الترّبة، وتلوث األرض والم ٌّة للبٌئِة، مثَل حدوِث مشاكل الص السلب

ٌّة قد تحتاج بعدها استخدام بعض أدوات الحروب غٌر الشرعٌة، مثل مبٌدات األع شاب، مّما ٌتسّبب بمشاكل بٌئ

 .المناطق المستهدفة إلى عقود طوٌلة حتى تعود إلى طبٌعتها

 ٌّة حتى بشكل ُمبالغ ّبِه سلًبا على البٌئة،  :زٌادة االنتاج ٌّة أو الزراع فقْد ٌإثُر استهالَك بعِض المنتجات الصناع

ًّ على  البالد، أْو تلك المناطق التً لم تتؤّثر مباشرة بالحرب إلى إلحاق وذلَك ٌّكْن بهدِف دعِم الَمجهود الحرب

الضرر بالبٌئة الطبٌعٌة، ومثال ذلك قطع العدٌد من األشجار من المناطق البرٌة لتلبٌة المطالب الحربٌة على 

ٌّة، أو لتوفٌر مصدر دخل لشراء األسلحة  .المنتجات الخشب

 إدخال نوع من الحٌوانات والنباتات إلى مو ًّ ٌّر موطنِها األصل فطائرات الشحِن فً الحروب ال  :طن آخر غ

تقتصُر ُعدَتها على تحمٌل أسلحة الحرِب وذخائره وما ٌلزم، بل قْد تحمل أنواًعا جدٌدة من الحٌوانات والنباتات 

النظام إلى بالِد الحرب، مما ٌإثر سلًبا على حٌوانات ونباتات الموطن األصلً، فٌحدُث خلالً فً أحِد عناصر 

 .البٌئً

 دول عانت من آثار الحروب

 :[3]تترك الحروب آثاًرا مدمرة على البٌئة، وتوجد الكثٌر من الدول التً عانت من آثار الحروب، منها

 ٌّة إلى ُهجوم نووْي، حٌُث ألقٌت قُنب :الٌابان ٌّة الثان لتاِن نووٌتاِن على فقْد تعّرضت الٌابان فً نهاٌِة الحرب العالم

منطقِة هٌروشٌما أوالً ثم على منطقة ناغازاكً وكانت القنبلة األولى مصنوعة من الٌورانٌوم والثانٌة من 

 .البلوتونٌوم، وقْد خلّفت ورائِها الكثٌُر من اآلثاِر الُمدمّرة للبٌئة

 ٌّر من الحروِب، التً أّدت إلى انتشا :أفرٌقٌا ِر الفقِر والمجاعات، وفقداِن التنوِع عانْت دولة أفرٌقٌا من الكث

، باإلضافة إلى مشكالت الصرف الصحً ًْ  .البٌولوج

 ما زالت أفغانستان تعانً من أثر الحروب واإلرهاب حتى وقتنا الحاضر، حٌُث دمرت الحروب  :أفغانستان

ٌّة، ٌّاه الجوف ٌّة للمٌاِه، مما أّدى إلى تلوث الم ٌّة التحت ٌّها الُبن وانتشاِر األمراض، وما زالت القنابل  التً ُشّنْت عل

 .األرضٌة تسبب الوفاة للسكان

 ٌّة على الشٌشاِن العدٌِد من اآلثار الُمدمرة للبٌئة، نتٌجة تسرب النفط إلى  :روسٌا والشٌشان خلفت الحرب الروس

مما أدى  األراضً الشٌشانٌة األرض من المصانع التً تعرضت للقصف، كما دفنت روسٌا النفاٌات المشعة فً

 .إلى تلوث التربة وتلوث مصادر المٌاه، إذ تخلو بعض األنهار من مصادر األسماك نتٌجة تسرب النفط إلٌها

 خاتمة بحث عن اثر الحروب فً تدمٌر البٌئه

خلفاِت الحّرب كابوٌس ٌحّل على البٌئة، فٌإدي إلى اندثاِرها والخلَل بنظاِمها، حٌُث أّنها تإثر على الماء، بسبب إلقاِء المُ 

ٌّة، وقد تصل المواد الكٌمٌائٌة والسامة الناجمة عن الحروب بفعل  ٌّة، مما ٌإدي إلى تلوث الماء، وقتل الكائناِت البحر البحر

األمطار إلى المٌاه الجوفٌة، فتسبُب الضرَر لإلنسان، وتإثُر أًٌضا على الهواء، بسبِب الغازات السامة المنطلقة من األسلحة 

ٌّة األخرى، واإلشعاعات النووٌة المنبعثة من العناصر  المختلفة، بحٌثُ  تإثُر بشكل ُمباشر على اإلنساِن والكائناِت الح

ٌّة، وٌمّتُد تؤثٌُر  ٌّة، وأمراض سرطان الُمشعة فً المفاعالت النووٌة تإثر على الكائنات الحٌة مْن خالِل إحداث طفرات وراث

سبب إتالف مساحات كبٌرة وشاسعة من الغطاء النباتً والغابات، وبسبْب تحوِل الحروِب للغاباِت والنباتاِت أًٌضا، وذلَك ب



ٌّة  األراضً الزراعٌة إلى أراٍض صحراوٌة قاحلة ال ٌمكن استصالحها على المدى القصٌر، والعدٌُد من اآلثاِر السلب

 .أًٌضا

  

 


