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 , מלחמההקשר בין סביבהשאלת עלה את העתירה שהגישו לאחרונה ארגונים ירוקים כנגד גדר ההפרדה מ

 יםהחברתי הםיהגדרת תפקידנוגעת בהתלבטות של ארגוני סביבה לא מעטים, בארץ ובעולם, על , וושלום

האם ? שהעולם נקרע ממלחמותוצדק בכלל כמואיכותית סביבה בריאה רצון לשמור . האם היםוהפוליטי

חיות וליהנות כדאי להילחם ולנצח במלחמה רק כדי לגלות שהסביבה הפכה מקום הרוס ומזוהם מכדי ל

  חשובים הללו? תחומים הההאם יש חיבורים נוספים בין שני ? ממנו

 

על הזיהום והפגיעה דו"ח עב כרס ו ארגוני סביבה עולמיים הוציא המפרץ הראשונה אחרי מלחמת

יתה ה המסקנה .באטמוספירהן מובכוההודי במפרץ הערבי, באוקינוס  ,בכווית, בעירק במערכות טבעיות

נכונה כמובן, שאינה מקדמת את הדיון ובדה היא אירוע מזהם בקנה מידה אדיר. ע: המלחמה ברורה

, נימוק ודעכסביבה איכות האת כדי להציב דו"חות מדעיים רובנו לא ממש זקוקים ל. עט בכלוםהנוכחי כמ

  ביותר, כנגד מלחמות.  ו דווקא החשובלאו

 

 ם.מלחמות על משאביכשמדובר בשאלות סביבה למלחמה ולשלום מקבל זוית מעניינת יותר קשר בין ה

מהמפרץ פט של נוזולה ה מהימנה טיח אספקהבכדי לעירק  התנפלה עלשארה"ב רבים מסרבים להאמין 

והפחם במאבקים האתניים בקווקז.  , הגזהנפטתפקיד מרבצי מתעלמים מרבים גם . הים הכספימז גוהפרסי 

פט כמו המזרח התיכון, מרכז אסיה ומזרח ם עתירי נשיציבות באיזורילהתכחש לכך יכול אך איש אינו 

שאלות כמה מלמה שמקרב אותנו  מדינות רבות וחשובות. אירופה הם מרכיב מרכזי בתפיסת הביטחון של

  הגורליות של תקופתנו.  הסביבה

 

כמויות עתק בהנשרף  –נפט, פחם או גז  – מאובן דלקסם החיים של התרבות המערבית בת זמננו הוא 

 שכבר , זולוואי אחת היא התחממות כדור הארץ פעתמפעלי תעשייה. תובתחנות כוח ובלי רכב, מנועי כב

לוואי  פעתתוטחון העולם. יבמפריע לואובחנה בידי הפנטגון כגורם  הלהביא קריסזוהתה כמי שעלולה 

דלק בכוחות מפיקות העצמות מגם כריחה המ , תלותדלק גלמיאספקת תלות גדלה והולכת בא שניה הי

 גלובליים. פוליטיים -גיאותהליכים דאוג להיות מעורבות בלעצמן 

 

אחת יחידה ולו, כמשאבי כדור הארץ כשל ידלדלות תמקד השיח הסביבתי בקצב הההבשנות השבעים 

כשהמדינות מדינות. הללו בין ובתוך המשאבים בה מתחלקים שצורה נסב השיח על השלמה. כיום 

 למשאביכדי להנציח גישה חפשית  ןהמתועשות העשירות מארגנות את תפיסת הביטחון העולמי שלה

אבסורדי: צב מנוצר , התחממות כדור הארץאת  איץמ כאלהשלהן במשאבים וכששימוש היתר  ,אנרגיה

ארוך הבטווח חיש להעלול הבלתי מבוקר בהם שהשימוש נפט  מרבציאו לאבטח כבוש יוצאים לצבאות 

  על המנצחים.  אפילו כליה 

 

סובל בכל מה שקשור לצריכת האנרגיה שלהן, מדינות המערב המתועשות דומות לילד גדל גוף וחזק ש

חטיף. עוד עד זוב דם על  לחםמהתמכרות קשה לסוכרים. למרות שמחכה לו הר של שוקולד בבית, הוא נ

שנאבק על החטיף כי זה עשוי  מורעבוה חלשהרזה, ת ליריבו חסר הסיכוי: הילד ההמדינות העניות דומו

כמובן חסרת סיכוי לתת לו עוד יום או עוד שבוע בחיים. השכנת השלום בין שני הילדים תמשיך להיות 

דומה לנפט מצוקת אנרגיה של כלכלה שהתמכרה . בצורה דומה, לא ייגמל מהתמכרותו החזקהילד כל עוד 

שאישיותו וערכיו סבירים  מתמכרגם עלול כדי לספק את הרעב הלא נשלט לחומר,  לקריז. מאוד 

  . קהה התדרדר מהר לאלימותל

 

גישות פוליטיות עם מתאחדת דגישה ריסון צריכה המחשיבה סביבתית צומת אחד אפשרי שבו זהו 

פליטות שיצמצם  קיוטולהסכמה גלובאלית על כניסה לתוקף של פרוטוקול . ממלחמותהמנסות להימנע 

, ריסון חשמל בין השאר באמצעות קיטון צריכה וייצור של, באחוזים משמעותיים משריפת דלק מוצק

     תרומה משמעותית לשלום עולמי.להיות עשויה  ,ועוד הנסועה, הגבלת ייצור וצריכה של מזון מן החי



 

  

 


