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بنناه جنناب  الننرواب  بنني  الحغيننر المننناي  واألمنن  انح

ال  يننن  مننن  ونننناع السياسنننا  والبننناحثي  و جنننال

رن ال ولن  والببننرام األمنينني ، وذلنن  منننا أوائننل القنن

الداةي وال شري ، ومنا ذل  الدني ، تااين  وونف

.الحغير المناي  بأنت   ي  أمني 

ر المناي  واأل : م الحغيُّ
ندننننننننننننو اسح شنننننننننننناق 

الرواب 

–أسحاذ بل  اةجحماع المساب  
جام   سوهاج

يال  كا   أبو ةوم. ة

يااة معااار حالي ااا للعماال فااي مرمااز البةااوث األمنيااة فااي جامعااة ناااي  العرب

ا فجرى لد العديد م  البةوث والمؤلفال والمرجمالو مم. للعلوم األمنية

عاااددًا مااا  الدراتاااال حاااول رفس الماااال ادجممااااعيو والمخااااير البيئياااةو 

.واألم  اسنسانيو والم ير المنا ي
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" اا جنرس إنن"يواجت ال ال  مبافر فير مسبو   جرام الحغير المنناي ، وتمثنل كنل منطقن  تنأ ر  بنت 

حن وة ونظًرا لدج  حالن  الطنوا   المنايين ، لن  ي ن  هنناك م نّر من  أن تحجناوز تن ابياتاا.. للبشري 

. المجال البيت  لحم  المجال السياس  واةجحماب 

لمبنافر؛ وم  أن الحغير المناي  ناةً ا ما ي ون السبب النرئي  ألي ننااع، إة أننت  ن  يشن ل بامًلنا م نابً ا ل

.مما يرةي إل  ت ا   موف  ال  ف ال امن  وتااي  المظال  القائم 

   ةا ف لنناا أونننبح  اننن  المبننافر األمنيننن  المحصنننل  بالمننناخ واةسنننحجاب  لانننا أولوينن  اسنننحراتيجي  بالنسنننب

باينن  حسنب وهاه المبافر و يق  الصل  بسيا اتاا،  ا  تبّلف آ اً ا مح. الشرون السياسي  وبنام السالم

نانا تنر ر المنافد والبل ان والمجحم ا  المدلي ؛ مما يحطلب إجرام تدليال  وبلنو ف اسنحجابا  مح املن  أل

. بل  مبحلف فوائف المجحم  بطرق مبحل  

ضن   ن  ف المرسسنا  والمجحم  نا  وتاةاة ح ف المبافر بن ما ت ون الناابا  السابق  أو الدالي   ن   وَّ

.بل  اسحي اب ال غوط ا ضا ي  الناجم  ب  الحغير المناي  أو الح يف م  البيت  المحغيرف
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 ولنن  جنناب  الننرواب  بنني  الحغيننر المننناي  واألمنن  انحبنناه ال  ينن  منن  وننناع السياسننا  والبنناحثي  و جننال ال

منناي  والببرام األمنيي ، وذل  منا أوائل القرن الداةي وال شري ، ومنا ذل  الدي ، تااي  وونف الحغينر ال

واألمن ، بأنت   ي  أمني ، بالرف  أنت ة ش م يقحرب من  ا جمناع حنول فبي ن  ال ال ن  بني  الحغينر المنناي 

ر ووندحا ، ياو  أنت إذا كان م  المح د بليت أن الحغير المناي  ير ر تأ يًرا مباشًرا ويطيًرا بل  حيناف البشن

ين ، الانوام، والميناه، وا من اةا  الغاائ: ويا ة الم ونا  األساسي  الح  ت حمن  بليانا حيناف ا نسنان، مثنل

لنرواب  وة جا  الدرا ف المالئم ،  نإن األمنر ة يبن و كنال  بالنسنب  ألولتن  الناي  يدناولون كشنف فبي ن  ا

.بي  الحغير المناي  واألم  بأب اةه المبحل  
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ت اتجناه يدناول أونداب-   هاا الص ة-وتبلو  

اسح شننننننننننناق فبي ننننننننننن  هننننننننننناه النننننننننننرواب  

ومسننحوياتاا ومسننا اتاا، وفننرم ال  ينن  منن  

  األسنننتل  المح لقننن  بنننال ، ومداولننن  تقننن ي

منننا النننرواب  بننني  الحغينننر : إجابنننا  بنانننا، مثنننل

المننناي  واألمنن   تدنن  أي  ننروق  نن  يننرةي 

الحغيننننر المننننناي  إلنننن  تا ينننن ا  أمنينننن   هننننل 

ا  ينبغ  تأفير أزم  المناخ م  يالل البطابن

األمني  

  بناًم بل  ذل ، يا ق هاا المقال إل  مداولن

اسح شننننناق فبي ننننن  النننننرواب  بننننني  الحغينننننر

ول المناي  واألم ، وتق ي  منا ش  نق ي  ح

غيننر البطابننا  األمنينن  المح لقنن  بق ننايا الح

  المننناي  وإشنن الياتت، وأييننًرا تقنن ي  بنن ة منن

سننناب  الحوونننيا  الحن يايننن  الحننن  يم ننن  أن ت

المننننناي  –بلنننن  ة نننن  هنننناا البطنننناب األمننننن  

.ل مام    السنوا  القليل  المقبل 

الرواب  بي  الحغير المناي  واألم 

ا يالل اآلون  األيينرف، بنا  هنناك إة اك محااين  ةاينل ال  ين  من  المنظمنا  ال ولين  وا  ليمين ، وبلن   أسنا

منا األم  المحد ف، لحنأ يرا  الحغينر المنناي  بلن  الصنراع والناابنا  المسنلد   ن  بن ة من  مننافد ال نال ؛ م

بلن  يا ة األم  والسل ، وبال  ل أ ر مجلن  األمن  أن الحغينر المنناي  هنو أحن  ال وامنل الرئيسن  الحن  تنر ر

اسننحقرا  النن ول، ووجننت النن بوف للماينن  منن  الحدلننيال  وال  اسننا  المح مقنن ؛ لل شننف بنن  فبي نن  الننرواب 

وت وة منا شنا  السياسنا  حنول ال ال ن  بني  .القائم  أو المدحمل  بي  الحغير المناي  واألم  بش ل بام

الحغيننر المننناي  واألمنن  إلنن  ب اينن  القننرن الدنناةي وال شننري ، إة أناننا ن ننج  منن  سنن   مبحلننف الد ومننا  

والمنظمنننا  ال وليننن  إلننن  ت مننني  المبننناوق المرتبطننن  بننناألم  المنننناي ، وأة  مراكنننا ال  نننر والنننرأي، بقيننناةف 

 The Center for Climate and" )مركنا المنناخ واألمن  بالوةينا  المحدن ف األمري ين : "منظمنا  ب ين ف، مثنل

Security, CCS)،م ا  سنحوكاول  الن ول  ألبدناث السنالم"و"(Stockholm International Peace Research 

Institute, SIPRI)ا    ت نوي  مجحمن  المما سن ، وةبن  البطناب المنرتب  ب ال ن      هاا السياق، ةوً ا مامًّ

.الحغير المناي  باألم 

، 2022-2020كال ،  اةسحراتيجي  الباو  بنإةا ف الشنرون السياسني  وبننام السنالم الحاب ن  ل من  المحدن ف 

حدن ف ت من  الح امنل من  الحغينر المنناي  بابحبنا ه بامًلنا مد نًاا يقنوة إلن  الصنراع، كمنا أن إنشنام األمن  الم

  األمن  آللي  ياو  باألم  المناي  ببر  الث هيتا  تاب   لاا، وةمج ابحبا ا  المبافر المنايين  ببنر منظومن

.، هو مرشر  وي بل  اححماة  تا ي  الحغير المناي  ل م  والسل  ال وليي 2018المحد ف منا بام 
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  منطقن  تناول  ة اسا  ب ي ف ةينامي يا  الصراع األساسي  بل  األ   والموا ة الطبي ي   ن: بنجالةيش

م  واسح ش   كيف أةى الطق  المحطرق إل  ت ا   الحوترا  وتا ي  األ،((Chittagong"تشيحاجونج"تالل 

.   المنطق 

  تن   ون  كينف أ نر  أنمناط وم ن ة  هطنول األمطنا  المحغينرف بلن  الحننا   والصنراع بلن: نيجيريا وتشناة

.األ اض     المنافد الح  تشا  ناابا  فويل  الم  بي  كل م  الماا بي  والرباف

يا بني  يم ن  النظنر لل ال ن  المثينرف للجن ل بني  الج ناق النناج  بن  الحغينر المنناي  الناي ضنرب سنو  : سنو يا

نا؛ حينث أسنا  الحغينر المنناي   ن  زيناة2007و2006بام   نا ويا جيًّ ف ، وتصاب  مسنا ا  النناوم والاجنرف ةايليًّ

كثنر من  الحصدر، وت مير الماا ع وتقليص ب ة الماشي ، وتشري  ال  ي  م  س ان القري،   ًلا ب  سنقوط أ

.مليون سو ي    ةائرف ال قر؛ مما ة  ا  للناوم ال ايل     الم ن، أو اللجوم يا ج األ اض  السو ي 2

ةان  بنن  ب نى أب ننام المرسسننا  ال ولين ، ياونن  األمنن  المحدن ف، الصننراع  نن  إ لني  ةا  ننو  بالسننووأيينًرا، 

من  كثينر من  بالحغير المناي ، وجاةلوا بأن هناك مش ال  بيتي  مما ل  تُسبب ال ننف بشن ل محااين ، وتان ة أ

.البل ان ا  ريقي 

وبالرف  م  ب م وجنوة ابحنراق مباشنر ينرب  الحغينر المنناي  بصنرابا  مدن ةف،  نإن هنناك اتجاًهنا يمينل 

صناةي  ةاينل أودابت إل  اسح شاق كي ي  تأ ير هاا الحغير المناي  بل  الن ينامي يا  اةجحمابين  واة ح

:ال ول، وهناك ال  ي  م  األمثل  ال ولي  بل  ذل  اةتجاه، وم  بيناا
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منن  وبننالرف  منن  هنناه األمثلنن  الحنن  تُشننير بشنن ل مباشننر إلنن  مننا يدملننت الحغيننر المننناي 

حصنل  يمنا ي" بن م اليقني "تا ي ا   ائم  ومدحملن  ل من  والسنل ،  إننت كثينًرا منا يظانر 

ص بال ال   المباشنرف بني  الحغينر المنناي  واألمن ؛ لنال   نإن هنناك حاجن  إلن   ون  و دن

ناي  بمثاب  ال ال ا  ال  يق  بيناما، والح  يم   أن تح ح أكثر م  يالل ابحبا  الحغير الم

مما ين    بل  األمن  الشنامل ةاينل ؛((Threat Multiplier" بامل م ابف للحا ي ا "

المنننافد والنن ول الحنن  ت ننان  منن  ال نن ف والاشاشنن   نن  ب ننى هياكلاننا اةجحمابينن  

 ،  من  كنال. واة حصاةي  والسياسني ، والحن  تدن  من   ن  اتاا بلن  المواجان  أو الح يُّنف

ينننالل النننرب  بننني  تنننأ يرا  الحغينننر المنننناي  ك امنننل م نننابف للحا يننن ا  وأب ننناة األمننن  

.األم ا نسان ، سي ون م  السال كشف الرواب  ال  يق  بي  الحا ي ا  المنايي  و

الح ابيا  األمني  للحغير المناي : مبافر  ئيس 7

حن   و   الحقنا ير وال  اسنا  الناشنت  مجموبن  واسن   من  الحدن يا  األمنين  للمنناخ، ال

ة من  تحراوم م  اآل ا  ال ملي  المباشرف بل  القواب  ال سن ري  لنب ى الجينو   ن  بن 

لحغيننر البلنن ان إلنن  الحدنن يا  الوجوةينن  للننب ى اآليننر، إضننا   إلنن  مننا تدحلننت الننرواب  بنني  ا

. المناي  والناابا  ال ايلي  م  م ان  مركاي     هاه البطابا 

سنننب   مبنننافر تنننرتب  بالاشاشننن  المناييننن  ( 1)و ننن  هننناا الصننن ة، يوضنننح الشننن ل   ننن  

أيننرى المركبن ، الحن  يم ن  أن تنرةي إلن  تا ين يا  أمنين  كبينرف،  ن  حنال ا حرانانا ب وامنل

.لاشاش  ال ول

الش ل

مبافر الاشاش  المنايي  المركب 

1

الحنا   بل  
الموا ة

اآل ا  فير المقصوةف 
لسياسا  المناخ

ا ت اع مسحوى 
سطح البدر

ان  ام األم  
الغاائ 

 Woodrow Wilson International Center for)" ويلسنون الن ول  لل لمنامووة ومركنا "،(International Alert" )ألنر إنحرناشونال "منظم  : المص  
Scholars)،" م ا  اةتداة األو وب  لل  اسا  األمني "European Union Institute for Security Studies) 2015..)

إةا ف المياه ال ابرف 
للد وة

أح اث وكوا ث 
المناخ المحطرق

ت هو  سبل ال يش 
والاجرف والناوم
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وتبننننن أ إةا ف الحدننننن يا  األمنيننننن  المرتبطننننن  بمبنننننافر 

  الاشاش  المنايي  ب ا  واضح لااه المبافر، الح

يم نننن  أن تظاننننر أو تح ننننا   بننننن ما يح ابننننل الحغيننننر 

المنننننناي  مننننن  ال نننننغوط اةجحمابيننننن  واة حصننننناةي  

ي  م  ويم   إلقام الما والسياسي  والبيتي  األيرى، 

:ال وم بل  تل  الرابط  بل  الندو الحال 

 ة م  زياةف ال غ  بل  الموا: الحنا   بل  الموا ة

، الطبي ينن ، والحنن   نن  ت ننون ننناة ف  نن  ب ننى النن ول

يم ننن  أن تنننرةي المنا سننن  إلننن  يلننند حالننن  مننن  بننن م 

اب اةسنحقرا ،  نن  تصننل للصننراع ال نينف  نن  حالنن  فينن

.الدلول ال  ال  للنااع

م  المدحمنل: ت هو  سبل ال يش والاجرف والناوم

أن يننننرةي الحغيننننر المننننناي  إلنننن  زينننناةف ان نننن ام األمنننن  

بلنن  ا نسننان  بالنسننب  ل شننبا  النناي  ي حمنن ون

المننوا ة الطبي ينن   نن  م يشننحا ؛ ممننا  نن  ينن   ا  

إلننن  الاجنننرف أو النننناوم؛ نظنننًرا ألن سنننبل م يشنننحا  

، تقليننل أ اضنن  الربنن : سننح ون م رضنن  للبطننر، مثننل

  وتج ينننف مصننناة  الميننناه، وتننننا ص إنحاجيننن  األ اضننن

.الا ابي  أو تلف المداويل

سننحرةي األزمننا  : أحنن اث وكننوا ث المننناخ المحطننرق

إلن  ( األباوير، وال ي نانا : مثل)وال وا ث المنايي  

، ت ننا   تدنن يا  الاشاشنن ، وتنننام  جوانننب ال نن ف

وتا يننن  ُسنننبل ال نننيش ومصننناة  الننن يل لننن ى ب نننى 

. الجمابننا ، أو تا ينن  مسننحويا  األمنن  الصنند  لانن 

وفالًبنننا منننا ت ننناز ال ال ننن  بننني  ال نننوا ث والاشاشننن  

ظن  ب  اا ب ً ا؛ مما ي   ضغوًفا إضا ي  بل  ن

الد نن ، ومثننل هنناا الوضنن  يم نن  أن يبلنند حنناة  منن  

.ال وض  وتنام  اةضطرابا  السياسي 

منن  المننرجح أن يننرةي الحغيننر : ان نن ام األمنن  الغنناائ 

  المننناي  إلنن  ت طيننل ا نحنناج الغنناائ   نن  ال  ينن  منن

المننننافد؛ ممنننا ينننرةي إلننن  زيننناةف األسننن ا  وتقلبنننا  

السوق، وزياةف مبنافر اةححجاجنا  وأبمنال الشنغب 

.المدلي 

ل تقلبننا  المننناخ واألحننو ال تُشنن ِّ

ام المناييننن  القصنننوى ةا ً نننا  ئيًسنننا كامًننننا و  

 ، اة ت اع األيير    مسحوى الجنوع  ن  ال نال

، وأح  األسباب المرةي  إل  أزما  فاائي  حاةف

وبامًلننننا مسنننناهًما  نننن  مسننننحويا  الحغاينننن  

المقلقننننن  الحننننن  شنننننا ناها ينننننالل السننننننوا  

حوال كما ير ر تااي  تقلبا  المناخ واأل. األييرف

خ المناييننن  القصنننوى المرتبطننن  بحغينننر المننننا

ا بلنن  جمينن  أب نناة األمنن  الغنن اائ  تننأ يًرا سننلبيًّ

.والحغاي 

2021منظم  األفاي  والا اب  ل م  المحد ف، 
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اسن  بني    ثينًرا منا ت نون األنانا  ال ولين  مصن ً ا للحنوتر والصنراع السي: إةا ف الموا ة المائين  ال نابرف للدن وة

قلينل الح  يم ن  أن ينرةي الحغينر المنناي  إلن  الح-ال ول، وم  نمو الطلب بل  مصاة  المياه ياو  م  األناا  

وتنن هو  مسننحويا  األمطننا  أو ضنن ف مصنناة  المينناه،  منن  -منن  كميحاننا، بمننا يننر ر بلنن  حصننص ب ننى النن ول

منوا ة المرجح أن تاةاة المنا س  بل  اسحب ام المياه، و ن  يبلند ذلن  ت قينً ا ونااًبنا بلن  إةا ف واسنحب ام ال

.المائي ، وبش ل يا  بالنسب  ل ناا  ال ابرف للد وة

غمرهنا سيا ة ا ت اع مسحوى سطح البدر المننافد المنب  ن  ححن   بنل أن ت: ا ت اع مسحوى سطح البدر

.المياه؛ مما    يرةي إل  اضطراب اجحماب  وتيا ا  للاجرف والناوم

آ نا  سنلبي  م  تن يا سياسا  الح يف من  الحغينر المنناي ،  ن  تننحج: اآل ا  فير المقصوةف لسياسا  المناخ

.ي  فير مقصوةف، ياو     السيا ا  اةجحمابي  الاش ، أو ذا  األوضاع اة حصاةي  واةجحمابي  ال  
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وة با ضننا   لمننا سننبد،  اننناك ال  ينن  منن  المدللنني   أوا أن الصننراع  نن  سننو يا والظننروق المرةينن  إلنن  ونن 

ا ب  ةينامي يا  الحغير المناي ، و أوا أن ال  نرف الناشنب  حن" ةابش"تنظي   ول تا ين  ن ساا،    نشأ  جائيًّ

ل ال   بي  برز  بش ل يا     ت يال  األم  المحد ف بشأن ا-الحغير المناي  لالسحقرا  ا  ليم  وال ول 

  بنالحغير و   هاا السياق،  ب  برنامج األم  المحد ف للبيتن  الصنراع األهلن   ن  ةا  نو. الحغير المناي  واألم 

اس و نن  هنناا الصنن ة، يم نن  الحمييننا بنني  أ ب نن  يطابننا  مح لقنن  بننالحغير المننناي  واألمنن ، بلنن  أسنن. المننناي 

:المسحوى المح لد بالبطاب وا فا  المرج   لت، وفبي   الحا ي ، وال ابل واةسحجاب ، كالحال 

ا الدن  يم   أن يرةي الد  م  انب ا ا  الغازا  ال  يت  إل  تدس  الصد ، وة سنيم

وكننل ذلنن  يم نن  أن ينننحج حالنن  منن  ان نن ام األمنن   نن   طاباتننت . منن  تلننوث الاننوام

.المبحل  ، وبل  مسحويا  مدلي  وإ ليمي  وبالمي 

اس وهناه المبنافر السنب   المركبن  لاشاشن  المنناخ ليسنن  من صنل  بن  ب  ناا النب ى، ول نانا باألسنن

وة سنبَل يم ن  أن ت طنل الناابنا  المائين  ال نابرف للدن : تحشاب  وتحراب  بطرق م ق ف، بل  سنبيل المثنال

ن ال نيش المدلينن  والوونوَل للمننوا ة،  نن  حني  بنن م اسننحقرا  األسنواق وزينناةف حنن ف الحطنرق المننناي  يم نن  أ

ا بل  سالسل الحو ي  ال المي  .ير را سلبيًّ

لمنناي  بلن  ، ير ر الحغينر المنظم  الصد  ال المي وتمح  أيً ا آ ا  الحغير المناي  إل   طاع الصد ،  و ًقا 

(. آلمن الاوام النق ، ومياه الشرب اآلمنن ، والغناام ال نا  ، والمنأوى ا)المد ةا  اةجحمابي  والبيتي  للصد  

؛ لننناا سنننح ون 2030ملينننا ا  ةوة  أمري ننن  بدلنننول 4–2وتحنننراوم الح ننناليف المباشنننرف ل ضنننرا  الصننندي  بننني  

دصنول بلن  أ نل  ن  ف بلن  الح امنل ةون ال-المجاة  الح  ت حقر إل  البني  الحدحي  المحين   ن  مجنال الصند 

. مساب ف م  أجل الحأهب واةسحجاب 

الج ول

يطابا  المناخ واألم  

1

االستجابةالفاعلالتهديدالمرجعالخطاب

الدولة الوينيةاألمن الوطني
ال را  والسيادة 

والم الح ادقم ادية
المكي الدولة

المواينوناألمن اإلنساني
الةياةو وتُبل العيشو 
والييد األتاتيةو 
والممارتال

الدول والمنظمال غير 
الةكومية والمجممع 
الدولي والمجممعال 

المةلية

تدابير المخفي 

المخفي  والمكي المنظمال العالميةال را  وادتميرار العالميالمجممع الدولياألمن العالمي

النظام البيئياألمن البيئي

تةديال الموا ن المرتبطة 
بالبنى السياتية 

وادجمماعية وادقم ادية 
المعاحرة

الوعي السياتي

إعادة الموجيد 
األتاتي للنماذل 

والسلوك 
والممارتال 
ادجمماعية

Source: McDonald, M. "Climate change and security: towardsecological security?". Cambridge University Press. 2018.
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 ولين  والمالح  هنا أن اةيحال ا  ببر هاه البطابا  المح لق  بالمناخ واألم  م  البطابنا  الوفنين  إلن  ال

إلننن  يطابنننا  األمننن  البشنننري كبينننرف،  مننن  الواضنننح أن أونننداب هننناه البطابنننا  يحصنننو ون فبي ننن  الحا يننن  

، المطننروم، ومسننأل  منن  يح ننر  أمنننت للحا ينن  بطننرق مبحل نن ، ول نن  منن  الناحينن  السياسنني  والم يا ينن 

  تشننج   اةيحال ننا  بنني  هنناه البطابننا  مامنن ، ألناننا ت ننر  اسننحجابا  محبايننن  للحغيننر المننناي ؛   نن  حنني

يطابننا  األمنن  ا نسننان  الحب يننف منن  هنناا الحغيننر المننناي  منن  يننالل الدنن  منن  انب ا ننا  فننازا  اةححبنناس

.الدرا ي، تميل يطابا  األم  القوم  إل  الحوجت ندو الح يف اسحجابً  لمظاهر الحغير المناي 

الرواب  بي  المناخ والصراع المسلح واألم 

قييمنا  ُيشير ب ة م  الباحثي  إل  وجوة ول  مباشرف بي  ن  ف الموا ة والصراع المسلح، وترس  م ظن  الح

ا إلنن  البيتين  وننو ف بال ن  سننببي  بينامنا؛ حيننث تمثنل ننن  ف المنوا ة، أو و ننوع كا  ن  بيتينن  شن ي ف، حجننًرا إ ضنا يًّ

هنو جمل  األببام األيرى؛ مما ي ابف مواف  ال  ف ومسحويا  الحا ين ا ، وبالحنال   نإن ال ننف أو الننااع

.نحيج  مدحمل   ق     المجحم ا  الح  ت ان  بال  ل م  بلل أيرى
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و نن  هنناا السننياق،  اننناك يمسنن  آ ننا  اجحمابينن  للحغيننر المننناي ، ت مننل كمد نناا  

:وسيط  وحاسم  لل نف المنظ ، وذل  بل  الندو الحال 

 نن  يننرةي انب ننا  ةيننل ال ولنن  الننناتج بنن  ننن  ف المننوا ة إلنن  إبا نن  تننو ير السننل  ▪

.األساسي 

 نننن  تننننرةي زينننناةف الحنننننا   بلنننن  المننننوا ة  نننن  ▪

اةف المجحم ا  المدلي  فير المحجانس  إلن  زين

حننننن ف اةنقسننننناما  اةجحمابيننننن  أو ال ينيننننن  أو 

.ال ر ي 

مننننن  المدحمنننننل أن تنننننرةي نننننن  ف المنننننوا ة  ننننن  ▪

مجحم ا  ا حصاة ال  ناق إلن  زيناةف م ن ة 

البطالننننن ، و قننننن ان سنننننبل ال نننننيش، وتننننن هو  

النشنناط اة حصنناةي، وبالحننال  زينناةف م نن ة 

.ال قر

   نن  ُي حَمنن   نن  ب ننى المنننافد واأل ننالي  بلنن▪

  ننننني  الحغينننننر المنننننناي  كمبنننننر  للمايننننن  مننننن  

.السيطرف

 نن  يجبنننر تننن هو  الظننروق البيتيننن  األ نننراة بلننن ▪

الاجننرف بأبنن اة كبيننرف، وبالحننال  زينناةف ال ننغ 

  البيت     منافد اةسنحقبال، وزيناةف م ن ة

ويلبنص. الحطرق ويطابنا  ال راهين  ال ر ين 

النننرواب  السنننببي  المقحرحننن  ( 2)الشننن ل   ننن  

.بي  الحغير المناي  والصراع المسلح

وأوضح مثال بل  ذل  هو ما ح ث    كل م  سو يا والنيم  والسنوةان؛ حينث نجن  أن 

نا وسن   سي سنام من  أسنباب الننااع؛ ح ينث الحغير المناي     هناه الن ول يظانر جليًّ

حشننوًةا منن  المنناا بي  إلنن  الحبلنن  بنن  الا ابنن  2000ة نن  الج نناق  نن  منحصننف بننام 

والاجننرف إلنن  منن ن ت ننان  منن  ضننغ  سنن ان ، كمننا أةى تراجنن  مبنناون المينناه وا ت نناع 

  أس ا  الغاام إل  ح وث ال وض  اةجحمابي  الح  أسام  ب و ها    نشوم حالن  من

 اا اةضطرابا  يرج  ب  السيطرف  يما ب  ، وأة  إل  وو  النااع الح  ن ايش ب 

.حح  اآلن
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الش ل

الرواب  السببي  بي  الحغير المناي  وان  ام األم  والصراع المسلح

2

الحغير المناي 

ا ت اع مسحوى سطح 
البدر وة جا  الدرا ف 

والبروةف

زياةف م  ة  ال وا ث 
الطبي ي  واألزما  

البيتي 
ن  ف الموا ة

الاجرف أو الناوم
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زياةف  ر  إنحاج ال نف

ان  ام األم  وزياةف مبافر نشوب الناابا  المسلد 

 ق ان سبل ال يش
البطال 

ان  ام األم  الغاائ 
ت هو  مسحويا  الم يش  

وال يل

زياةف بوامل الحدريى بل  ال نف

2008البن  ال ول ، : المص  
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كينننننف يم ننننن  تدسننننني  اسنننننحجاب  السياسنننننا  

للمبافر األمني  المح لق  بالمناخ 

البالوننننن  هننننننا، أن الحغينننننر المنننننناي  يشننننن ل بامًلنننننا 

ً ا للحا ينن ؛ مننا  نن  يننرةي إلنن  ت ننا   المبننا
 
فر ُم نناب

مبافر القائم  بل  األم ، وة يأت  الحا ي  وة تنحج ال

ت من  م  الحغينر المنناي  ن سنت، بنل من  كي ين  ت ابلن

منن ، السنما  المبحل ن  للسنياق اةجحمناب ، أو المجح

و ننن  هننناه الدالننن ، يمثنننل الحغينننر المنننناي  . أو ال ولننن 

 الت، تا يً ا مباشًرا أو فير مباشر ل م  بمبحلنف أشن

سنننننوام بلننننن  المسنننننحويا  المدليننننن ، أو الوفنيننننن ، أو 

.ال المي 

ويحطلنننب هننناا األمنننر تدسننني  اسنننحجاب  السياسنننا 

ر للمبنننافر األمنيننن  المح لقننن  بالمنننناخ، وزيننناةف تطنننوي

ذلن  الجاوة المباول ، وال مل بطريق  أكثر ت امًلنا، و

انا م  يالل ب ة م  الحوويا  الح  يم   ال مل بلي

منننننن   بننننننل واضنننننن   السياسننننننا  والمما سنننننني  أو 

و المسرولي  بن  ال منل المنناي  واألمنن ، بلن  الندن

:الحال 

هنننننناك ضنننننرو ف للح ننننناون الو يننننند بننننني  ونننننان   ▪

السياسنننننا  والمما سننننني  والبننننناحثي  مننننن  أجنننننل 

م ر ن  منحظمن  وبميقنن  بشنأن المبنافر األمنينن 

المح لقننن  بالمنننناخ، كمننننا يجنننب أن ت نننون الجاننننوة 

محناسنننق  ومحوازينننن  وت حمنننن  بلنننن  الح امننننل بنننني 

منننناي  الحبصصننا  البينيننن  ذا  الصننل  بنننالحغير ال

 نننن  أب نننناةه الجغرا ينننن  والمنايينننن  واةجحمابينننن  

واة حصننناةي  والسياسننني  مننن  ناحيننن ، مننن  وضننن  

السياسننا  وإجننراما  ال  ننل المننناي  منن  ناحينن  

.أيرى

يم ننن  للنننوزا ا  ذا  الصنننل  ال منننل بلننن  تد يننن  ▪

أ  ننل الطننرق لجمنن  الم لومننا  حننول المبننافر 

م هناه األمني  المح لق  بالحغير المناي ، واسحب ا

الم لومنننننا  لحوجينننننت اةسنننننحراتيجي  الملموسننننن 

.لمواجا  هاه المبافر
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ا  الوفني  ، وةمجاما    الحشري "اللجوم البيت "أو " الاجرف البيتي "يحطلب األمر أيً ا تد ي  م اهي  ▪

شن ال  وال ولي ؛ حيث سيرةي هاا إل  تيسير الطريند أمنام السياسنا  واةسنحراتيجيا  الحن  ت نالج م

نننا  ننن  منظنننو   نننا ويا جيًّ الاجنننرف القسنننري  والنننناوم، كمنننا أننننت ة فنننن  بننن  ةمنننج سياسنننا  الاجنننرف ةايليًّ

باباا اسحراتيجيا  الح يف م  البيتن  والحغينر المنناي ، وأن ت نون هنناك  ابن ف بياننا  بن  الاجنرف وأسن

.ت   الحغير المناي     اةبحبا  ك امل م  بوامل الاجرف

 ً ا يجب ال مل كال  بل  وض  برامج لبنام    ا  الجمابا  المدلين  واألسنر  ن  المننافد األكثنر ضن▪

مابنا  بل  الصموة    مواجا  الحغير المناي ؛     حال  و وع المبنافر البيتين  سنح ون األسنرف والج

المدليننن  هننن  يننن  الننن  اع األول بالنسننننب  لل  يننن  مننن  المجحم نننا ، كمننننا يجنننب تدسننني  الثقننن  بنننني  

المجحم ننننا  المدلينننن  والد ومنننن ، منننن  يننننالل بمليننننا  الح نننناون لحبنننناةل الم ر نننن  وتد ينننن  األولويننننا  

مدلينني  والمما سنا  المالئمن  للح ينف منن  الحغينر المنناي ، وزينناةف الم ر ن  بنت وتأ يراتننت بني  القناةف ال

.لح ايا آليا  حل الناابا  المدلي ، ياو  تل  الح  يحسبب  ياا الحغير المناي 

المراج 

، الرينا ، مركنا 5يال  كا   أبو ةوم، الحد يا  البيتي  األساسي   ن  ال نال  ال ربن ، المجلن  ال ولين  لل  اسنا  ا نسناني ، ال ن ة -

.2021المل  سلمان لالفا   واألبمال ا نساني ، 
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