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Abstract: 

  
This study presents four basic topics; The rooting methodology for 
the subject of the study; Taking into consideration the analysis of 
the status of the Water security and its association with national 
security in the Libyan Situation, Which is considered an impact 
relationship, but the lack of water resources inevitably leads to food 
shortages, this is what human existence depends on. Today, food 
has become one of the most dangerous weapons used by countries 
in their external relations. This would raise the ceiling of the 
challenges posed by the economic and political requirements of 
strategic management that depends more on the internal resources 
of the state and the competencies; Whereas security in its origin is 
indivisible as a concept, connotation or application, whether it 
relates to the security of the state, or the security of the individuals 
that that state contains, however, this theoretical idea does not find 
resonance in security studies or practical applications. The concept 
is part. And if each part has a concept, significance and application 
that differs from it from the other parts, on this basis, the subject of 
this study was chosen, this is to show the vital and important link 
between the water security and the national security of the state, 
and the extent of the economic and political impact of the former on 
the latter. As what we would like to clarify through this study is to 
address the concept of national security and related concepts, so 
that we can show the causation of the topic of water security now, 
also the implications of water security for national security, to 
identify the challenges in order to develop appropriate solutions for 
them in order to achieve water security for the Libyan society in the 
present and the future. 
Keywords: Water Security, National Security, Influential 
Implications Challenges, Strategic Management, Present and Future. 
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ً
 وسياسيا

ً
ي وارتباطه باألمن القومي اقتصاديا

 
 األمن المائ

: 
ً
 الحالة الليبية أنموذجا

 

 2خالد عبدالقادر التومي  

 

 الملخص

تقوم هذه إلدرإسة عىل عرض أربعة مطإلب أسإسية؛ بمنهجية إلتأصيل لموضوع  
، إلدرإسة؛ مع إألخذ بإإلعتبإر إلتحليل إلخإص  ي وإرتبإطه بإألمن إلقومي

بوضعية إألمن إلمإئ 
ية، بيد أن نقص إلموإرد إلمإئية يؤدي حتًمإ ؤف نقص إلغذإء، وهو مإ   تأثبر

ً
عتبر عالقة

ُ
ي ت
وإلت 

ي 
، كمإ أن إلغذإء أصبح إليوم من أخطر إألسلحة إلت  ي

يتوقف عليه إلوجود إؤلنسإئ 
ي عالقتهإ إلخإرجية، إألمر إلذي م

ي تستخدمهإ إلدول ػ 
ن شأنه أن يرفع سقف إلتحديإت إلت 

ي إلذي يعتمد أكبر عىل إلموإرد  إتيجر تمثلهإ إلمتطلبإت إإلقتصإدية وإلسيإسية للتسيبر إؤلسب 
ي أصله إل يتجزأ كمفهوم أو دإللة أو تطبيق، سوإًء 

إلدإخلية للدولة وإلكفإءإت؛ ؤذ أن إألمن ػ 
م تلك إلدولة، غبر أن هذه إلفكرة تعلق ذلك بأمن إلدولة، أو بأمن إألفرإد إلذي تحتوي  ه

ي إلدرإسإت إألمنية أو إلتطبيقإت إلعملية، فإلمفهوم جزء، وإن كإن 
إلنظرية إل تجد صدإهإ ػ 

لكل جزء مفهوم ودإللة وتطبيق يختلف بهإ عن إألجزإء إألخرى، وعىل هذإ إألسإس وقع 
ي إختيإر موضوع هذه إلدرإسة، وذلك لتبير  إلرإبط إلحيوي وإلُمهم فيم

إ بير  إألمن إلمإئ 
، ؤذ يتمثل مإ  وإألمن إلقومي للدولة، ومدى تأثبر إألول إقتصإدًيإ وسيإسًيإ عىل هذإ إألخبر
ي إلتطرق لمفهوم إألمن إلقومي وإلمفإهيم إلمرتبطة 

نود ؤيضإحه من خالل هذه إلدرإسة ػ 
إ إنعكإسإت

ً
ي إآلن، أيض

ي  به، وليتست  لنإ تبيير  سببية طرح موضوع إألمن إلمإئ 
إألمن إلمإئ 

، لنتعرف عىل إلتحديإت ألجل وضع إلحلول إلمنإسبة لهإ بغرض تحقيق  عىل إألمن إلقومي
ي إلحإض  وإلمستقبل

ي ػ  ي للمجتمع إلليتر
 .إألمن إلمإئ 

، الكلمات المفتاحية:  ي إتيجر ، إإلنعكإسإت إلمؤثرة، إلتسيبر إؤلسب  ، إألمن إلقومي ي
 إألمن إلمإئ 

 ل. إلتحديإت، إلحإض  وإلمستقب  
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ــة:   الـمقـدمـ
ي .. مفإدُه .. أن إلموإرد إلمإئية إلعذبة عبإرة عن موإرد طبيعية غبر 

قد شإع مفهوم خإط  مع بدإية إلقرن إلمإض 
 
ً
إف، ولذلك لم تنل حظ ي ُجملة حسإبإت عمليإت إلتنمية. محدودة، وغبر قإبلة لالستب  

 إ من إإلهتمإم ػ 
ي 
ي إلقطإعإت إإلقتصإدية بعد عإم ؤإل أن إلنمو إلسكإئ 

إيد، وتعإظم إستهالك إلميإه إلعذبة ػ  ، وظهور أزمإت 0841إلمب  
ي إلمفإهيم إلمرتبطة بإلميإه إلعذبة، بأن إلميإه إلعذبة 

ي منإطق مختلفة من إلعإلم، أدى ؤف تغبر جوهري ػ 
مإئية جدية ػ 

إف، إألمر إلذي ي عىل منهج  عبإرة عن ثروة قومية محدودة، وقإبلة لالستب  
يستوجب إعتمإد إلتخطيط إلعلمي إلمبت 

ي إستغاللهإ. 
لذلك فقد حصلت إلقنإعة إلكإملة عند إلمنظمإت إلدولية، وإل سيمإ إلوكإإلت إلتإبعة لألمم  ترشيدي ػ 

ين وليس إلطإقة" وقد عزز هذإ  ي مجإل إلميإه ؤف أن "إلمإء هو مشكلة إلقرن إلوإحد وإلعشر
إلمتحدة، وإلمتخصصة ػ 

  ،0881( عإم 3لرأي مؤتمر دبلن)إ
ً
ً فيمإ صدر عنه بأن تشكل ندرة إلميإه إلعذبة وإسإءة إستخدإمهإ تهديد إ إ ومتنإميً إ خطبر

ظم ؤذ أللتنمية إلمستدإمة وحمإية إلبيئة؛ 
ُ
، وإلتنمية إلصنإعية وإلن ي

ن صحة إؤلنسإن ورفإهيته، وإألمن إلغذإئ 
ي يعتمدون عليهإ، كلهإ م4إؤليكولوجية)

ي ( إلت 
بشكل أكبر  إلزرإعية عرضة للخطر، مإ لم يتم ؤدإرة موإرد إلميإه وإألرإض 

، وم ي إلعقد إلحإفي
. فعإلية ػ  ي

ي إلمإض 
عد من  إ بعده ممإ كإنت عليه ػ 

ُ
ي ت
ي ليبيإ، وإلت 

وفيمإ يخص بلد إلدرإسة، وإلمتمثلة ػ 
ي عىل إلميإه إلجوفية، ؤ

ي تحقيق أمنهإ إلمإئ 
ي تعتمد ػ 

ذ إل توجد فيهإ مجإري مإئية سطحية دإئمة إلبلدإن إلصحرإوية إلت 
ي  إلجريإن

ي، إألمر إلذي أدى ؤف  ،، ولكن إلميإه إلجوفية إلمتوفرة غبر كإفيةأو بإلشكل إلكإػ  إف بشر ي من إستب  
وتعإئ 

ي زيإدة ملوحتهإ. 
 هبوط منإسيب بعض إألحوإض إلمإئية إلجوفية، وبإلتإفي تسبب ػ 

ي إألمر إلذي يحتم، بل يحث عىل إلبحث ع
ي ػ 
ي إألمن إلمإئ  ن موإرد مإئية عذبٍة أخرى، وذلك ليحقق للمجتمع إلليتر

طل عىل سإحل إلبحر إألبيض إلمتوسط ذي إلميإه إلمإلحة بمسإحة قدرهإ 
ُ
إلحإض  وإلمستقبل، وإل سيمإ أن ليبيإ ت

ي. 0871  كم، ؤذ بإؤلمكإن تحلية هذه إلميإه لتصبح صإلحة لالستخدإم إلبشر
إ  إألمن؛ ُيعبر عن حركة دإئمة وُمركبة توإكب إلحإجإت وإلتطورإت إلمجتمعيةوهذإ ألن مفهوم 

ً
؛ بجميع وإلدولية أيض

 ومجتمعإت وأفرإد، حيث أن مسألة إألمن أبعإدهإ وتفإعالتهإ ومستويإتهإ؛ ليشكل ذلك كله مطلبً 
ً
 للجميع، دوال

ً
إ شإمال

ي إلسلوك، بل و 
ي تتحكم ػ 

   بأهدإف تلك إلمجتمعإت وإلدولتشكل أحد أهم إلدوإفع وإلبوإعث إلت 
ً
، ؤذ سعت تلك كإفة

ر، ومإ يوفر لهإ إإلستقرإر وإألمإن بشكل حثيث و إلمجموعإت أو إألفرإد  دإئم ؤف عمإ ينجيهإ من إلخوف وإلض 
 وإإلطمئنإن. 

 
إلدولة، أو بأمن إنطلقت من فكرة، أن إألمن إل يتجزأ كمفهوم أو دإللة أو تطبيق، سوإًء تعلق ذلك بأمن  إشكالية الدراسة: 

ي إلدرإسإت إألمنية أو إلتطبيقإت 
إألفرإد إلذي تحتوي  هم تلك إلدولة، غبر أن هذه إلفكرة إلنظرية إل تجد صدإهإ ػ 

إلعملية، فإلمفهوم جزء، وإن لكل جزء مفهوم ودإللة وتطبيق يختلف بهإ عن إألجزإء إألخرى، وهذإ مإ يتعلق بمفهومي  
ي إلدرإسإت إؤلسب  

ي ضوء تلك إؤلشكإلية، جإءت إلدرإسة بفرضيتير  كدإرس وبإحث ػ 
 :إتيجية وإألمنية، وػ 

  إتيجية وإحدة، وذلك من أن إألمن مفهوم ُمركب وُمعقد إل يخضع لمفهوم وإحد أو دإللة أو سلوك أو ؤسب 
إتيجيإته إلخإصة به.   حيث أن لكل مفهوم دإللته وسلوكه وإسب 

  عد صإحبة أمن إألفرإد بمفردهإ، بل يمكن أن تصبح أن إلدولة بمفهومهإ إلتقليدي لألمن إلقومي
ُ
لم ت

 إ لتهديد أمنهم. مصدرً 
: مإ معت  إألمن ..؟، ومإ هو إألمن  تير  إلفرضي هإتير  ولتحقق من  ي

ي إآلئ 
إنطلقت إلدرإسة من عدة أسئلة تمثلت ػ 

ي ..؟، ولمإذإ ُيثإر شأنه إآلن ..؟، ومإ هي إن
عكإسإته عىل إألمن إلقومي ..؟، إلقومي ..؟، ومإ إلذي نقصد بإألمن إلمإئ 

 .وإف أين حدود تحديإته ..؟؛ مع ؤمكإنية إستنبإط إلحلول إلمستقبلية
 

                                                             
ُٔل ك٢  :ٓإرٔو كثِٖ (3 أُإرٔو اُل٢ُٝ ٤ُِٔبٙ ٝاُج٤ئخ ثؾلَ ٓبئ٢ هبّ ك٤ٚ  أك٢ كثِٖ، أ٣وُ٘لا، ٝثل ٣1992٘ب٣و  31ٛٞ أُإرٔو اُل٢ُٝ ٤ُِٔبٙ ٝاُج٤ئخ، أػز

ٝػ٘ل ٗوَ ث٤بٕ  ،أغلبٍ ٖٓ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ ثزٞع٤ٚ ٗلاء ئ٠ُ اُقجواء أُغزٔؼ٤ٖ ُِو٤بّ ثلٝهْٛ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ ٓٞاهك ا٤ُٔبٙ اُض٤ٔ٘خ ُألع٤بٍ اُوبكٓخ

 َُٔزوج٤ِخ.كثِٖ ٛنا ئ٠ُ عٜٔٞه ػب٢ُٔ، ٣ؾش أُشبهًٕٞ ك٢ أُإرٔو ُزط٣ٞو ٝئكاهح ٓٞاهكٗب أُبئ٤خ َُِٔبػ ثوٍبُخ ٛإالء األغلبٍ ُزٞع٤ٚ أػٔبُْٜ ا
خ ٛٞ ػِْ اُج٤ئخ، ٝٛٞ اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ ُزٞىع ٝرالؤّ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٓغ ث٤ئبرٜب أُؾ٤طخ، ٤ًٝق رزأصو ٛنٙ اٌُبئ٘بد ثبُؼالهبد أُزجبكُ :اإل٣ٌُٞٞع٤ب (4

٤خ ٤بئث٤ٖ األؽ٤بء ًبكخ، ٝث٤ٖ ث٤ئبرٜب أُؾ٤طخ؛ ث٤ئخ اٌُبئٖ اُؾ٢ رزعٖٔ اُشوٝغ ٝاُقٞاص اُل٤ي٣بئ٤خ اُز٢ رشٌَ ٓغٔٞع اُؼٞآَ أُؾ٤ِخ اإلؽ

 ًبُطوٌ ٝاُغ٤ُٞٞع٤ب، ٝئظبكخ ٌُِبئ٘بد اُؾ٤خ األفوٟ اُز٢ رشبهًٜب ٓٞغٜ٘ب اُج٤ئ٢.
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  أهداف الدراسة: 
ً
 لدرإسإت سإبقة؛ تنإولت بعض

ً
ي هذه إلدرإسة إستكمإال

، ؤإل أننإ تأئ  ي
إ من دور إألمن إلقومي وإألمن إلمإئ 

، وذلك لتبيير   ي " وإنهمإ ينطويإن تحت هنإ؛ نوجه عنإية إلموإطن إلليتر ي
 "إلقومي وإلمإئ 

إإلرتبإط إلوثيق فيمإ بير  إألمنير 
ي إلموإطن، ومنه ؤف 

ي إلفرد إلمتمثل ػ 
مفهوم وإحد، ؤذ إل يتجزأ أحدهمإ عن إألخر، وهذإ إلمفهوم إلذي يجب ترسيخه ػ 

 
ً
ي كإفة  .، من أجل ترسيخ روح إلموإطنة ألجل إلوطنإلمجتمع إلليتر

مطإلب أسإسية؛ بمنهجية إلتأصيل لموضوع إلدرإسة؛ مع إألخذ  ةم هذه إلدرإسة عىل عرض أربعتقو  منهجية الدراسة: 
ي 
، وإلذي من شأنه أن يرفع سقف إلتحديإت إلت  ي وإرتبإطه بإألمن إلقومي

بإإلعتبإر إلتحليل إلخإص بوضعية إألمن إلمإئ 
ي إلذي يع إتيجر تمد أكبر عىل إلموإرد إلدإخلية للدولة وإلكفإءإت؛ تمثلهإ إلمتطلبإت إإلقتصإدية وإلسيإسية للتسيبر إؤلسب 

ي إلتطرق 
ي سبيل إلحد من هذه إلتحديإت بإلحلول إلمنإسبة، حيث يتمثل مإ نود ؤيضإحه من خالل هذه إلدرإسة ػ 

ػ 
 
ً
ي إآلن، أيض

سإت إ إنعكإلمفهوم إألمن إلقومي وإلمفإهيم إلمرتبطة به، وليتست  لنإ تبيير  سببية طرح موضوع إألمن إلمإئ 
، لنتعرف عىل إلتحديإت ألجل وضع إلحلول إلمنإسبة لهإ ي عىل إألمن إلقومي

وبقصد ؤيجإد رؤية موضوعية . إألمن إلمإئ 
ي عىل رسدهإ تبإعً  لبإطم أربعةهذه إلدرإسة؛ سنتنإولهإ من لوشإملة قدر إلمستطإع لموضوع 

ي نأئ 
 :إرئيسية، وإلت 

 .إلمرتبطة بهمفهوم إألمن إلقومي وإلمفإهيم : األول طلبالم

ي  طلبالم
ي إآلن: الثائ 

 .لمإذإ موضوع إألمن إلمإئ 

ي عىل إألمن إلقومي  :الثالث طلبالم
 .إنعكإسإت إألمن إلمإئ 

 .إلتحديإت وإلحلول :رابعال طلبالم

ي ُحلتهإ جإنبً  :أهمية الدراسة
ً تكتسي هذه إلدرإسة ػ  وإتصإلهمإ إلوثيق بإألمن  إ من من أهمية عالقة إلميإه بإلغذإءإ كببر

ية؛ فنقص إلموإرد إلمإئية يؤدي حتمً إلقومي للدولة  تأثبر
ً
ي هي عالقة

إ ؤف نقص إلغذإء، وهو مإ يتوقف عليه إلوجود ، وإلت 
ي عالقتهإ إلخإرجية، وبإلتحديد إلدول 

ي تستخدمهإ إلدول ػ 
، وإلغذإء أصبح إليوم من أخطر إألسلحة إلت  ي

إؤلنسإئ 
 .إلمصدرة للغذإء

 
 األول: مفهوم األمن القومي والمفاهيم المرتبطة به طلبالم

ورته لحإجإت  ي أهميته وحيويته وض 
ي إتسإق وتزإمن ػ 

 أسإسية من حإجإت إلموإطن؛ فهو ػ 
ً
ؤذ ُيشكل إألمن حإجة
إب، ؤذ يؤثر إؤلحسإس بفقدإن إألمن أو بنقصه5إلموإطن إلفسيولوجية) عىل كيإن إلمجتمع  ( وإلغدإئية من طعإم ورسر

 بجميع مظإهرة. 
 
ً
: مفهوم األمن لغة

ً
 .. أوال

 
ً
ي إللغة ضد إلخوف، ؤذ إشتقت كلمة إألمن من إألمإن وإألمإنة .. أي بمعت  .. أمَن من بإب فهَم وسلَم، وأيض

إ جإء إألمن ػ 
لبلد إطمأن فيه أهله وإلشر من .. آمن و آمنه .. فُيقإل إطمي   ولم يخف فهو آمن، وُيقإل لك إألمإن، أي قد أمنتك، وإ

 
ً
ْوف)منه سلم، وهذإ طبق

َ
ْن خ ُهم مِّ

َ
ن ُجوٍع َوآَمن َعَمُهم مِّ

ْ
ط
َ
ِذي أ

َّ
ي إلقرآن إلكريم بقوله تعإف .. إل

ي 6إ ِلمإ ورد ػ 
(، وكذلك ػ 

( ِ
ِمير 
َ ْ
ِد إأل

َ
َبل
ْ
إ إل

َ
ذ َٰ 
َ
إألمن، إألمإنة،  (، فإألمن هو طمأنينة إلنفس، وزوإل إلخوف، وأصل إلمفردإت .. 7قوله تعإف .. َوه

ي إللغة إسمً 
ستعمل ػ 

ُ
ي يكون عإألمإن .. مصإدر ت

ي إألمن. إ للحإلة إلت 
 ليهإ إؤلنسإن ػ 

 ا .. ا: مفهوم األمن اصطالًح ثانيً 
(  ( .. بأنه إلتخلص من إلخوف وإلقلق وإلعمل عىل توفبر إلطمأنينة وإلسالم. 8فقد أشإر .. قإموس نوح وبسب 

 
ً
كة لحمإية إلبلد أو إلُبت  إلتحتية أو إألشخإص9أكسفورد)إ قد أشإر .. قإموس وأيض من إلخطر  ( .. بأنه إلنشإطإت إلمشب 

ز) أو إلهجوم.  ( .. بأنه إلتحرر من إلهم وإلقلق، وإلتخلص من إلخطر وتحقيق إلثقة 10وكذلك قد أشإر .. قإموس تشإمبر

                                                             
ٛٞ اُؼِْ اُن١ ٣لهً اُؼالهخ ث٤ٖ اَُِٞى ٝاألػعبء ٖٓ أعَ ئ٣غبك رل٤َو ػع١ٞ َُِِٞى اإلَٗب٢ٗ؛ ًٔب ٣لهً ٝظبئق  :ػِْ اُل٤َُٞٞع٤ب (5

اُزـ٤واد اُغَل٣خ اُز٢ رُصبؽت ٓوؽِخ اُجِٞؽ، ٝافزالف اُزأص٤و ك٤ٜب، اُن١ ٣َز٘ل  ؛ٓضَ األػعبء ٝاألعٜيح اُؾ٣ٞ٤خ، أ١ ثٔؼ٠٘، اُزـ٤واد اُغَل٣خ،

ُٔؾ٤طخ ثٚ، ٝى٣بكح أٝ ٗوصبٕ صوخ اإلَٗبٕ اُز٢ رُج٠٘ ػ٤ِٜب شقص٤زٚ.  ئ٠ُ شقص٤خ اإلَٗبٕ، ٝاُج٤ئخ اُ
 .4ٍٞهح هو٣ش؛ ا٣٥خ ههْ  :اُووإٓ اٌُو٣ْ (6
 .3 ٍٞهح اُز٤ٖ؛ ا٣٥خ ههْ :اُووإٓ اٌُو٣ْ (7
، ٝٛٞ ػبُْ ُـ١ٞ أٓو٢ٌ٣، أصبهرٚ اُوؿجخ ك٢ ٝظغ ٓؼ٤به ُِ٘ؾٞ ٝاُزٜغ٢ األٓو٤٤ٌ٣ٖ، كأُق ًزبة "ٓؼٜل اُِـخ 1758ُٝل ػبّ  :ٗٞػ ٝثَزو (8

 ب ك٢ اُزؼ٤ِْ األٓو٢ٌ٣.ب ٓله٤ٍ  ا؛ ًزبث  اإلٗغ٤ِي٣خ ُوٞاػل اُ٘ؾٞ ٝاُصوف"، ٝأصجؼ اُغيء األٍٝ ٓ٘ٚ، اُن١ ُٗوؼ ٓواه  
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ي ضوء مإ تقدم؛ فؤن إأل  ينة، وتوفبر إلسالمة وإإلستقرإر. وإلطمأن
ي إنتفإء إلتهديد، وإلتحرر من إلخوف، وإلتحرر وػ 

من يعت 
فإألمن ُيشبر ؤف حإلة إلشعور إلمتجإنس من إلثقة من جرإء إنتفإء  ؛من إلقلق، وخلق إلشعور بتوفبر إلطمأنينة وإلسالم

 وإألمإن.  إلخطر، أو إلشعور بإلقدرة وإلكفإية عىل موإجهة ذلك إلخطر بإجرإءإت وقإئية سإبقة من أجل تحقيق إألمن
، ؤذ أن  ي

ي إلمدرك إؤلنسإئ 
ي إلحإجة ؤف إألمن هي أوف إلمقإمإت ػ 

يسغ ؤف تحقيقهإ بعد ؤشبإع حإجإته إلبيولوجية إلت 
ي عدم إلقدرة عىل إنجإز أي 

إألسإسية، فؤذإ عجز عن تحقيقهإ، فؤنه ينظر ؤف إلعإلم نظرة من إلخوف وإلتهديد؛ ممإ يعت 
وط  إلمعرفة وتحقيق إلذإت. متقدم مثل حإجة ذإت مستوى  كمإ أن إألمن إل يقتض عىل حمإية هذه إلحيإة وضمإن رسر

 
ً
وط إلالزمة لتطور تلك إلحيإة وتقدمهإ، من خالل تأمير  إلحمإية وإإلستمرإر وإإلستقرإر ديمومتهإ فحسب، بل أيض إ إلشر

ي ظل إألمن، وبوإسطته قإدرً 
ة وتطويرهإ إ عىل إؤلبدإع للفرد وإلمجتمع؛ ليكون إؤلنسإن ػ  وتدإول مكونإت إلمعرفة وإلخبر

 وترإكمهإ، ويستطيع إلتخطيط لمستقبله، وتعيير  أهدإفه، وإلعمل عىل تحقيقهإ. 
ومن خالل مإ سبق يمكن للبإحث تعريف إألمن بأنه .. حإلة يشعر فيهإ أفرإد إلمجتمع بإإلستقرإر وإلسكينة تتنإسب 

ي طرديً 
 إ مع إإلمتنإع عن إرتكإب إألفعإل إلت 

ُ
ي ذلك إلمجتمع ..  ت

يعإت وإألنظم ة ػ  ُيعد إصطالح إألمن كمإ حرمهإ إلت شر
 و إ إ وإسعً إصطالًح 

ً
ي عديد من إلمج إإلت وإلموإق ف، إبتدإء من إؤلجرإءإت إلبسيطة بتأمير  إلموإطنير  مطإط

إ، يستخدم ػ 
ي سالمتهم وحيإتهم 

ي تمس إلموإطنير  أنفسهم ػ 
وحريإتهم وأموإلهم، وإنته إًء دإخل إلدولة ضد إألخطإر إلمحتملة إلت 

 إت إلخإص ة بتأمير  إلدولة نفسهإ. ب إؤلجرإء
 
ً
 ا: مفهوم األمن القومي .. ثالث

، حيث شإع إستخدإم مصطلح إألمن إلقومي بعد  يمكن إلقول بأنه ليس هنإك من ؤجمإع حول إلمقصود بإألمن إلقومي
ي 0837( عإم 11بع عشر بعقد "معإهدة وستفإليإ")ن جذوره تعود ؤف إلقرن إلسإأإلحرب إلعإلمية إلثإنية، غبر 

، وإلت 
أسست لوإلدة إلدولة إلقومية .. أي بمعت  .. مصطلح )إلدولة أو إألمة(، غبر ؤن حقبة إلحرب إلبإردة شكلت إؤلطإر 

 وإلمنإخ إلذي تحركت فيه إلمحإوإلت لصيإغة مدإخل نظرية ومقإربإت منهجية وُبت  مؤسسإتية تتبت  هذإ إلمفهوم. 
ي إإلهتمإم 

 ػ 
ً
ي دعت إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية لتكون سبإقة

ػ  ي وإلشر  إلمعسكرين إلعرئر
فظروف إلحرب إلبإردة بير 

، ؤذ أصدرت عإم  ، وإلذي تأسس بمقتضإه .. مجلس إألمن إلقومي إألمريؿي  0836بشأن إألمن إلقومي قإنون إألمن إلقومي
، ي إلخطإبإت  .. وإستحدث عىل أثره منصب مستشإر إألمن إلقومي

 ػ 
ً
ومنذ ذلك إلوقت أصبح تعببر إألمن إلقومي متدإوال

 
ً
إ مصإلح وأهدإف إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية إلعسكرية وإلسيإسية وإإلقتصإدية، وعىل إلصعيدين إلسيإسة متضمن

 . ي  إلدإخىلي وإلخإرجر
؛ فقد تعددت إلتعريفإت بشأنه نتيجة  ي ظل هذإ إإلستحدإث لمصطلح إألمن إلقومي

ي يُ وػ 
نظر بهإ تعدد إلزوإيإ وإلرؤى إلت 

، وهمإ عىل إلنحو إلتإفي 
ي إؤلجمإل يمكن تقسيم هذه إلتعريفإت ؤف إتجإهير  رئيسير 

رسده  ؤف هذإ إلمصطلح، ولكن ػ 
 :تبإًعإ

 ؛ إلضيق .. فقد إقتض عىل دإللة إلجإنب إلعسكري فقط، وهذإ من وإقع تعريف دإئرة اإلتجاه األول
يطإنية  ؛ بأنه حمإية إألمة من خطر إلقهر عىل يد قوة أجنبية. إلمعإرف إلبر  لمصطلح إألمن إلقومي

  ي
 اإلتجاه الثائ 

ُ
ظر ؤف مصطلح إألمن إلقومي عىل أنه أعم وأوسع من إإلقتصإر عىل مفهوم أو ؛ إلوإسع .. فقد ن

إتجإه أو جإنب وإحد ومحدد؛ فهو يشتمل ويتضمن جوإنب وإهتمإمإت متعددة سيإسية وإقتصإدية 
 سكرية وثقإفية وتنموية تحمل قيم وأهدإف ومصإلح إلدول وإلمجتمعإت. وع

 
ً
ورد بعض

ُ
ي إإلستخدإم: ومن هنإ ن

ي هذإ إلمصطلح .. إألمن إلقومي .. لتبير  إلمفهوم إلُمرإد منه ػ 
ي وردة ػ 

 إ من إلتعريفإت إلت 

                                                                                                                                                                                             
اُن١ ٗشورٚ ٓطجؼخ عبٓؼخ أًَلٞهك، ٝٛٞ هبًٓٞ شبَٓ اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ، رْ ٗشو ٓغِلإ ًبٓالٕ ٓطجٞػبٕ ٖٓ  :اإلٗغ٤ِي١هبًٓٞ أًَلٞهك  (9

، ٓؾوه٣ٖ اُوبًٓٞ اُؾب٤ُٖ هل أًِٔٞا هثغ اُطجؼخ 2008، ٝك٢ ك٣َٔجو 1989، 1928هبًٓٞ أًَلٞهك اإلٗغ٤ِي١ رؾذ أٍٚ اُؾب٢ُ، ك٢ ػبّ 

 .اُضبُضخ
٣ٝغٔغ ك٢ ٛنا اُوبًٓٞ ث٤ٖ اُلعبئَ اُواٍقخ ٖٓ أٍالكٚ ٓغ اُزص٤ْٔ اُؾل٣ش ٝأُؾزٟٞ أُؾلس،  "ٓإُلٚ ئ٣بٕ ثو٤ًٌٝ" :هبًٓٞ رشبٓجوى (10

 ا ٖٓ أٌُِبد اُ٘بكهح ٝاُنٛج٤خ ئ٠ُ أؽلس أُصطِؾبد اُؼب٤ٓخ ٝأُصطِؾبد اُل٤٘خ.٣ٝولّ رـط٤خ ُِٔلوكاد اإلٗغ٤ِي٣خ، ثلء  
ٓ   ،٤ب أٍٝ ارلبم كثِٞٓب٢ٍ ك٢ اُؼصٞه اُؾل٣ضخ٣ُؼزجو صِؼ ٍٝزلبُ :ٓؼبٛلح ٍٝزلب٤ُب (11 ب ػ٠ِ ٓجلأ ا ك٢ أٝهٝثب اٍُٞط٠ ٓج٤٘  ب عل٣ل  ٝهل أه٠ٍ ٗظب

ب ٓب رُؼزجو ارلبه٤خ اُجو٤٘٣ٚ أُٞهؼخ ٤ٍبكح اُلٍٝ، ٓووهاد ٛنا اُصِؼ أصجؾذ عيأ ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ اُلٍزٞه٣خ ُإلٓجواغٞه٣خ اُوٝٓب٤ٗخ أُولٍخ، ٝؿبُج  

 ا ٖٓ االرلبم اُؼبّ ػ٠ِ صِؼ ٍٝزلب٤ُب.جب٤ٗب عيء  ث٤ٖ كوَٗب ٝئٍ 1659ٍ٘خ 
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 (بأن إألمن موضوعيً 12تعريف .. أرنولد ولفرز .. )يم إلمركزية إ؛ يرتبط بغيإب إلتهديدإت ضد إلق
 إ؛ فهو غيإب إلخوف من أن تكون تلك إلقيم موضع هجوم. وإلمكتسبة، وأمإ ذإتيً 

 (ي 13تعريف .. بإري بوزإن
ي سيإق إلنظإم إلدوفي فؤنه يعت 

ي إلعمل عىل تحرير من إلتهديدإت، وػ 
( .. بأنه يعت 

ي ضد 
ي يرونهإ قدرة إلدولة وإلمجتمعإت عىل إلحفإظ عىل كيإنهإ إلمستقل وتمإسكهإ إلوظيؼ 

قوى إلتغيبر إلت 
 
ً
إ ؤف حد معقول سلسلة من إإلهتمإمإت إلجوهرية حول معإدية؛ فإلحد إألدئ  ألمن هو إلبقإء، ولكنه أيض

وط حمإية هذإ إلوجود.   رسر

 (بأنه ليس هو إلمعدإت إلعسكرية وإن كإن يتضمنهإ، وإألمن ليس هو 14تعريف .. روبرت مإكنمإرإ .. )
ي إلتنميةإلنشإط إلعسكري وإن كإن ي

بدون إلتنمية إل يمكن أن يكون هنإك أمن؛ ، ؤذ شمله، وإن إألمن يعت 
 إ. إ صعبً فؤذإ لم توجد هنإك تنمية دإخلية أو عىل إألقل درجة أدئ  منهإ؛ فؤن إلنظإم وإإلستقرإر يصبحإن أمرً 

 (ي حدود طإقتهإ للحفإظ 15تعريف .. أمير  هويدي
ي تتخذهإ إلدولة ػ 

عىل كيإنهإ ( .. بأنه إؤلجرإءإت إلت 
 .  وإلمستقبل مع مرإعإة إلتغيبر إلدوفي

ي إلحإض 
 ومصإلحهإ ػ 

 (ي تحددهإ دإخليً 16تعريف .. عىلي إلدين هالل
إ ( .. بأنه تأمير  كيإن إلدولة وإلمجتمع ضد إألخطإر إلت 

ي إ وإجتمإعيً إ، وتأمير  مصإلحهإ وتهيئة إلظروف إلمنإسبة إقتصإديً وخإرجيً 
 إ لتحقيق إألهدإف وإلغإيإت إلت 

ي إلمجتمع. 
عبر عن إلرضإ إلعإم ػ 

ُ
 ت

 (إلمبإدئ وإلقيم إلنظرية وإألهدإف إلوظيفية، وإلسيإسإت 17تعريف .. عىلي عبإس مرإد 
ً
( .. بأنه جملة

إلعملية إلمتعلقة بتأمير  وجود إلدولة، وسالمة أركإنهإ، ومقومإت إستمرإرهإ وإستقرإرإهإ، وتلبية إحتيإجإتهإ، 
إ؛ مع مرإعإة إ وخإرجيً ة، وحمإيتهإ من إألخطإر إلقإئمة وإلمحتملة دإخليً وضمإن قيمهإ ومصإلحهإ إلحيوي

إت إلبيئية إلدإخلية وإؤلقليمية وإلدولية.   إلمتغبر
 لمفهوم ؤذ 

ً
؛ شإمال ً ، ومستوعبً إألمن إلقومي  ُيعتبر هذإ إلتعريف إألخبر إ عن إ لجميع مضإمينه إآلنية وإلمستقبلية، وُمعبر

ي 
ي ػ 
ي حمإية كيإن إلدولة من جهة، وتحقيق أهدإفهإ ومصإلحهإ من جهة أخرى، وإلت 

أهدإفه، وذلك بإعتبإره يتمحور ػ 
إت مستقلة بذإتهإ نظريً  أرب  عضوءهإ يتكون من  إبطة من برنإمج بنإء إلدولة متغبر إ، وتإبعة لكونهإ ؤجرإءإت عملية مب 

ي يمكن تحديد هذه إلمت
إت فيمإ يىلي وقوة إلمجتمع، وإلت   :رسده تبإًعإ غبر

  .إلعوإمل إلشخصية .. وتتضمن إلتأصيل إإلجتمإعي للقيم وإلمفإهيم وإألدوإر 

  إلعوإمل إلتنظيمية .. وتشمل إلمؤسسإت وإلبت  إلتنظيمية إلرسمية وغبر إلرسمية، وإلسيإسإت
وقرإطية.   إلببر

 ي ية. إلبيئة إلدإخلية .. وتتضمن إلثقإفة إلسيإسية، وإلموإرد إلبشر  ة وغبر إلبشر

  .إلبيئة إلخإرجية .. وتشمل أوضإع إلقوة، وإلتفإعالت، وإإلتصإإلت، وحلقإت إلتغذية إلعكسية 
 
 

                                                             
12)
ٔ   1892ُٝل ػبّ  :أهُٗٞل أٌٍٝبه ُٝلوى  ًبٕ أُل٣و أُإٌٍ ُٔوًي ٝاش٘طٖ ألثؾبس ا٤َُبٍخ  ب،ب أٓو٤ٌ٣  ب ٣ٍَٞو٣  ب ٤ٍب٤ٍ  ك٢ ٍبٗذ ؿبُٖ، ػبُ

 اُقبهع٤خ األٓو٤ٌ٣خ. ا ُٞىاهحب َٓزشبه  ، ًٝبٕ أ٣ع  1968ربثغ ُغبٓؼخ عٞٗي ٛٞثٌ٘ي ؽز٠ ػبّ  ٞاُقبهع٤خ، ٝٛ
، ٝٛٞ أٍزبم ٓزوبػل ك٢ اُؼالهبد اُل٤ُٝخ ك٢ ٤ًِخ ُ٘لٕ ُالهزصبك، ٝأٍزبم كقو١ ثغبٓؼخ ًٞثٜ٘بؿٖ 1946ُٝل ػبّ  :ثبه١ عٞهكٕٝ ثٞىإ (13

 ، ٝٛٞ ٖٓ هٍْ ٗظو٣خ ٓغٔغ األٖٓ اإله2012.٢ٔ٤ِع٤ِ٤ٖ؛ ؽز٠ ػبّ  ٝعبٓؼخ
ٕ كوا٤ٌََٗٞ، ٝٛٞ َٓإٍٝ ر٘ل٤ن١ أٓو٢ٌ٣ ٝٝى٣و اُلكبع اُضبٖٓ، ٝٛٞ ٖٓ أكفَ رؾ٤َِ اُُ٘ظْ ، ك٢ ٍب1916ُٝل ػبّ  :هٝثود ٍزواٗظ ٓبً٘ٔبها (14

 ك٢ ا٤َُبٍخ اُؼبٓخ، ٝاُز٢ رطٞهد ا٤ُّٞ ثٔب ٣ُؼوف ثبٍْ رؾ٤َِ ا٤َُبٍبد.
ٝٝىاهح اُؾوث٤خ، ثٔصو، ٝٛٞ هبئل ػٌَو١ ٤ٍٝب٢ٍ ٓصو١، ٝر٠ُٞ هئبٍخ أُقبثواد اُؼبٓخ أُصو٣خ،  1921ُٝل ػبّ  :أ٤ٖٓ ؽبٓل ٣ٞٛل١ (15

 ا ُِلُٝخ ُشإٕٝ ٓغٌِ اُٞىهاء ك٢ ػٜل عٔبٍ ػجل اُ٘بصو.ٝر٠ُٞ ٓ٘صت ٝى٣و اإلهشبك اُو٢ٓٞ، ٝٝى٣و  
، ٝٓووه اُِغ٘خ اُلائٔخ ُزوه٤خ األٍبرنح 2011ُٝل ك٢ ٓصو، ٝٛٞ ٓووه ُغ٘خ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ثبُٔغٌِ األػ٠ِ ُِضوبكخ  :٢ اُل٣ٖ ٛالٍ كٍٞه٠ػِ   (16

 ٔغبٍ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ، ًٝبٕ ٓل٣و ٓوًي اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد ا٤َُب٤ٍخ ثغبٓؼخ اُوبٛوح.ثل٣ٖ ٝاألٍبرنح أَُبػ
ب ا ٓشبهً  ، ٝػَٔ أٍزبم  1990ؽصَ ػ٠ِ كهعخ اُلًزٞهاٙ ك٢ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ٖٓ ٤ًِخ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ثغبٓؼخ ثـلاك ػبّ  ك:ػ٢ِ ػجبً ٓوا (17

ا ٖٓ أُ٘بصت اُؼ٤ِٔخ ك٢ ٓواًي اُجؾٞس ، ٝهل شـَ ػلك  1993ا٤َُب٤ٍخ ثغبٓؼخ هبه٣ٌٞٗ ث٤ِج٤ب ػبّ ُِؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ك٢ ٤ًِخ االهزصبك ٝاُؼِّٞ 

 ٝاُغبٓؼبد اُؼوث٤خ، ٖٝٓ ٓإُلبرٚ؛ األٖٓ ٝاألٖٓ اُو٢ٓٞ؛ ٓوبهثبد ٗظو٣خ.
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وعىل أسإس مإ تقدم، لم يعد يقتض مفهوم إألمن إلقومي ونطإق تدخله عىل مجإل محدد دون مجإل آخر، وجإء هذإ 
خإرجية هذإ من جهة، ونتيجة مدركإت وإهتمإمإت وأبعإد إألمن نتيجة تعدد أدوإر إلدولة وتفإعالتهإ إلدإخلية منهإ وإل

إلقومي ذإتهإ من جهة أخرى، وإلذي يسغ ؤف تحقيق أهدإف إلدولة ومصإلحهإ إلحيوية، وبمإ ؤن هذه إألهدإف 
 وإلمصإلح غبر مقتضة عىل مجإل محدد، وإنمإ هي شإملة ومتعددة. 

ي توإجهه، وإنمإ بذلك فؤن إألمن إلقومي ُيعت  بقدرة إلدولة لي
س فقط عىل حمإية إلوطن وإلموإطن من إلتهديدإت إلت 

 
ً
إ بقدرة إلدولة عىل إستثمإر إلفرص وتعزيز موإرد إلقوة، وتجإوز مكإمن إلضعف لديهإ وتحسير  كل من نوعية يتصل أيض

 إلحيإة وجودتهإ ومستوإهإ. 
إتيجيإت تتطلب ؤذ   إ: منهإ مإ يىلي رسده تبإعً و  ،عدة أمور  أن مإ تقدم يجعل من إألمن إلقومي يعتمد عىل ؤسب 

  .ي تسغ إلدولة أو إلمجتمع ؤف تحقيقهإ وحمإيتهإ
 تحديد إلمصإلح وإألهدإف وإلقيم إلت 

  .ي توإجه إلدولة
 تحديد إلتحديإت وإلتهديدإت إلت 

  .رسم إلخطط، وتحديد إلوسإئل، وإتخإذ إلخطوإت إلالزمة لتحقيق إلمصإلح وإألهدإف وإلقيم 

  إتيجيإت. ؤيجإد وبنإء  إلمؤسسإت مع إلكوإدر إلقإدرة عىل تنفيذ هذه إلسيإسإت وإؤلسب 
 

 ا: أبعاد األمن القومي .. رابعً 
ي لم تعد تقتض عىل مجإل محدد "إلمجإل إلعسكري" بل 

ستنتج أبعإد إألمن إلقومي من تعدد وظإئف إلدولة؛ إلت 
ُ
ت

ي جميع إلمجإإلت  تعدت تلك إلوظيفة إلتقليدية، وإتجهت إلدولة إلمعإضة لتتدخل
ة ػ  ة أو غبر مبإرسر بصورة مبإرسر

ي بدأت ترتبط بذلك إألمن؛ لتكون أهم تلك إألبعإد مإ يىلي رسدهإ تبإعً 
 إ: وإلوظإئف إلت 

ي إلدولة وإستقاللهإ إلسيإسي وسيإدتهإ،  .0
إلُبعد إلسيإسي .. ُيعرف إألمن ضمن هذإ إلُبعد بكونه يدل عىل سالمة أرإض 

ي 
ـي تتمكن إلدولة من تحقيق أهدإفهإ  وحمإيتهإ من إلتهديدإت ػ  إلدإخل وإلخإرج، وذلك ؤليجإد إلظروف إلمالئمة ل

ي إلحفإظ عىل مركزية إلدولة ك  وحدة مستقلة ذإت سيإدة كإملة عىل 
ومصإلحهإ إلوطنية؛ وبذلك يتجىل هذإ إلُبعد ػ 

ي إلقيم إألخرى، وهنإ تهدف إلدول ؤف
 تعريف إألمن وإستعمإإلته بإلشكل أرإضيهإ ك  قيمة أمنية ُعليإ مقإرنة ببإػ 

ى ك  حمإية إلكيإن وصيإنة إلمصإلح إلحيوية من إلتدخالت إلخإرجية وحت  من  إلذي يحتوي أهدإف سيإسية كبر
إلتدخالت إلدإخلية؛ لُيصبح إألمن إلقومي هو إلمدخل إلرئيس إلذي تتوقف عليه مخرجإت إلسيإسة إلخإرجية 

ي إلمحإفظة عىل أرسإر للدول، وبذلك يرتبط إلُبعد إلسي
، وإلذي ُيعرف بأنه إلجهود إلمبذولة ػ  إسي بإألمن إلسيإسي

 إلدول وسالمتهإ، وإلعمل عىل منع مإ من شأنه ؤفسإد إلعالقة بير  إلسلطة وإلشعب، أو تشويه صورة إلدولة. 
ون إ لمفهوم إألمن إلُبعد إلعسكري .. يمثله إألمن إلعسكري، وإلذي ُيعد إلُبعد إألكبر وضوًح  .1 ، وإل زإل إلكثبر إلقومي

، وهذإ ألن إألمن إلعسكري فرعً  ي ي إلقدرة إلعسكرية للدولة عىل صد أي إعتدإء خإرجر
 ػ 
ً
؛ متمثال إ يجدون إألمن إلقومي

 
ُ
؛ فإلقوإت إلمسلحة ت ي أي من فروع إألمن إلقومي

ي للدولة، وأهم عنإض قوتهإ، وهي وسيلة إلحسم ػ 
مثل إلدرع إلوإػ 

ي إلغإلب، ؤإل ؤذإ توفرت أسإسيإت ضإع، عندمإ تفشل إأل 
دوإت إألخرى، ؤذ أن إألمن إلعسكري إل يتحقق للدولة ػ 

تنظيم إلقوإت إلمسلحة، وتسليحهإ، وتدريبهإ، وتطويرهإ بإستمرإر، ورفع روحهإ إلمعنوية، وذلك  :مهمة عىل رأسهإ
عدت من أجلهإ، وهذإ يتطلب وج

ُ
ي أ
ي ليتم توجيههإ لخدمة أهدإفهإ إألسإسية إلت 

إتيجية عسكرية تنعكس ػ  ود ؤسب 
م عىل إلنحو إلتإفي رسده تبإعً 

ُ
 إ: ثالثة مطإلب أسإسية، وه

  .إتيجية وطنية متمإسكة مبنية عىل إلدمج إلمالئم لجميع إلعوإمل إلوثيقة إلصلة بإلموضوع  إلحإجة ؤف ؤسب 

 مة إلمدنية. إلحإجة ؤف تنسيق عىل مستوى عإٍل للمخططإت إلعسكرية وإلصنإعية وإلتعبئة إلعإ 

  .ي ؤدإرة عمليإت إلخدمإت إلعسكرية
 إلحإجة للوصول ؤف كفإءة عإلية ػ 

إلُبعد إإلقتصإدي .. يهدف هذإ إلُبعد ؤف توفبر إألوضإع إلمالئمة للوفإء بإحتيإجإت إلمجتمع، وتوفبر ُسبل إلتقدم  .2
إإلقتصإدية إلمستقلة، وإإلعتمإد  وإلرفإه، أي إلقيإم عىل درجة مقبولة من إإلستقالل إإلقتصإدي، ونجإح إلتنمية

ي حإلة إلعالقإت إإلقتصإدية إلدولية يمكن أن يكون إإلعتمإد إلمتبإدل وليس إلتبعية إإلقتصإدية، 
عىل إلنفس، وػ 

 
ً
ي إقتصإدهإ معتمدة

عىل قدرإتهإ إلذإتية، وعالقإتهإ  ولهذإ يتطلب من إلدولة لتحقيق أمنهإ إإلقتصإدي أن تبت 
د عىل تنمية إقتصإدية مستقلة، وبنإء إلقإعدة إلصنإعية بإستخدإم إلتكنولوجيإ إلمنإسبة، كمإ إلمتكإفئة، وأن تعتم

 أمثل؛ لبنإء إقتصإد 
ً
إف، وأن تستغلهإ إستغالال يتطلب ذلك من إلدولة إلمحإفظة عىل موإردهإ إلطبيعية من إإلستب  

ي إلحإض  وإلمستقبل. 
 قوي يخدم مصإلحهإ إلحيوية ػ 
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. يهدف هذإ إلُبعد ؤف تطوير إألمن بإلقدر إلذي يعزز إلشعور بإإلنتمإء وإلوإلء وتعزيز إلهوية إلُبعد إإلجتمإعي .  .3

 
ً
ي يكون فيهإ إلمجتمع متمإسك

دي، إبتدإًء من إلسلبية، إ وخإليً إلوطنية، وبذلك يمثل إلحإلة إلت  إ من كل مظإهر إلب 
ي إلعإدإت إ بإنحطإط إلقيم إلروحية، وإنهيإر وإنتهإًء بإلجريمة، ومرورً 

إلقيم إألخالقية، وإلعزوف عن إألصإلة ػ 
وإلتقإليد إألصلية، وقتل إلهمم وإنهيإر إلعزيمة، حت  إلوصول لمرحلة إليأس إلقإتل للمجتمعإت وإألمم، وإنتشإر 

ة لألمة.   إلتنإقضإت إإلجتمإعية، وفقدإن إلهوية إلممبر 
ي إلحفإظ .4

ي .. يهدف هذإ إلُبعد ؤف إلقدرة ػ 
عىل إألنسإق إلعقإئدية، وتأمير  إلفكر وإلعإدإت وإلتقإليد  إلُبعد إلثقإػ 

ي إلحفإظ عىل ثقإفتهإ وترإثهإ، 
وإلقيم من إلثقإفإت إلدخيلة أو إلفإسدة، وهذإ فؤن إلُبعد ُيعبر عن قدرة إلدولة ػ 

إز بإلتإري    خ هإ  ،وأنمإط إلسلوك، وإإلستهالك، وإللغة، وإإلعب   هإ تحإفظ ؤذ أن لكل أمة ثقإفة خإصة بهإ، وتمبر  عن غبر
عليهإ وتعب   بهإ، وترى فيهإ وسيلة لوحدتهإ، وأدإة تستخدمهإ ؤلثإرة مشإعر أبنإئهإ أمإم إلتحديإت إلخإرجية، ألن 
إلمجتمع إلذي تنهإر ثقإفته، أو تتفكك أمإم إلثقإفإت إألخرى، يفقد ترإبطه وتضيع فيه ثقة إلنإس بأنفسهم، 

هم، كمإ يفقدون   عىل غبر
ً
ي بنية ويصبحون عإلة

شخصيتهم وروحهم إلمجتمعية، وتتحطم عنإض جوهرية ػ 
 مجتمعهم. 

، وإلذي  .5 ي
ي .. يهدف هذإ إلُبعد ؤف توفبر إألمإن ضد إلتهديدإت ومخإطر إلبيئة، وإل سيمإ إلتلوث إلبيت 

إلُبعد إلبيت 
 عن ذلك فقد إرتبطت بعض إألإ عيمكن أن ينعكس سلبً 

ً
ي موإرد زمإت إألمنية بمظإهر إلنىل إألمن، فضال

درة ػ 
 
ً
ي عإدة

مإ تفرز خالقإت وأزمإت حول كيفية إستغاللهإ، مثل إلمإء إلذي يلعب دور  إلطإقة وإلموإرد إلطبيعية، إلت 
إعية وإلضإعية حول إلعإلم ي أغلب إلتفإعالت إلب  

إر إألن إلمحرك إلرئيس ػ  ة ألض  ، وعليه فؤن إلنتإئج إلخطبر
درك عىل ؤنهإ أك

ُ
ي أصبحت ت

 بر أولوية. إلتدهور إلبيت 
عليه .. فؤن إألمن إلقومي مفهوم مركب من إجتمإع وتفإعل إلمصإلح وإألهدإف وإلقيم وإلمبإدئ إلنظرية إلعإمة وإلثإبتة، 
ة، ونتإج عن محصلة إنجإزإتهمإ، وذلك ِلمإ تقدم من  إتيجيإت إلعلمية إلخإصة وإلمتغبر

وإلموإقف وإلسيإسإت وإؤلسب 
ي 
؛ فؤنهإ وػ  حصيلة إألهدإف وإلمصإلح، وإلفرص وإلتهديدإت، وإلقيم وإلمبإدئ، وإلقوة وإلضعف،  أبعإد لألمن إلقومي

إبطة  ي تؤثر وتتأثر بإألبعإد إألخرى .. فهي متدإخلة ومب 
درك عىل أسإس إلكل إلوإحد إلت 

ُ
إلنظرية منهإ وإلتطبيقية؛ فؤنهإ ت

 لتشكل نسيًج 
ً
 إ وإحد

ً
إبط  إ. إ مب 

إ، لتكون نتإئجه بيئية، ؤإل إ وثقإفيً إألخبر تجليإته إقتصإدية، ليؤثر بدوره إجتمإعيً فإلُبعد إلسيإسي إنعكإسإته عسكرية، و 
ي تلك إألبعإد إلسإلفة 

ي وتدإخله ػ 
، وإلذي نحن هنإ بصدد أحد أبوإبه، وهو إألمن إلمإئ  ي

أن فيمإ يختص وإلُبعد إلبيت 
ي سيإسة إلدولة دإخليً 

 إ وخإرجيً إلذكر، ليكون مؤثر ػ 
ً
. إ، ومنهإ حت  يصل ؤإ إقتصإديً إ، وأيض ي

 ف إلُبعدين إإلجتمإعي وإلثقإػ 
ي .. خامًس 

 ا: مفهوم البعد المائ 
ي للصحة وإؤل ُيعرّ 

ي .. بأنه إلكمية إلمتوفرة من إلمإء إلجيد، وإلكإػ 
نتإج ومتطلبإت إلحيإة، ومقرون ف إألمن إلمإئ 

ي دإخل إؤلقليم إلذي يعيش بإلمستوى إلمالئم من إلخطر إلمتعلق بإلمإء، حيث إل يمكن تحقيق إلتنمية 
ي ػ 
بدون أمن مإئ 

ي مع إلقلق عىل قيمة إلمإء إلجوهرية وبمإ يتع
ي إلمجتمع، ويتكإمل مفهوم إألمن إلمإئ 

لق بأهميته لبقإء إؤلنسإن ػ 
  وصحته. 

ي إألسإس عىل أنه .. إلحإل إلذي يكون فيه عند كل شخص فرصة أو قدرة عىل 
ي ػ 
إلحصول ولقد تم إلنظر ؤف إألمن إلمإئ 

ي وبإلسعر إلمنإسب حت  يتمكن من أن يعيش حيإة ينعم فيهإ بإلصحة وإلكرإمة، 
عىل ميإه نظيفة ومأمونة بإلقدر إلكإػ 

ي إلوقت نفسه، بينمإ يؤدي 
ي تّوفر إلميإه، وتعتمد عليهإ ػ 

ظم إؤليكولوجية إلت 
ُ
وإلقدرة عىل إؤلنتإج مع إلحفإظ عىل إلن

ق بإنتشإر إلمرض وإنقطإع ُسبل إلمعيشة. إنقطإع ُسبل إلحصول عىل إلميإه ؤف
َّ
ة تتعل   تعرض إلبشر لمخإطر كببر

ن بجميع إألنشطة إإلجتمإعية  ية، فهي تقب  حيث أن إلميإه إلعذبة هي أهم مورد عىل إؤلطالق بإلنسبة ؤف إلبشر
ة إلحيإة عىل سطح إألرض، و  ي يضطلع بهإ إؤلنسإن، وإلميإه هي ركبر 

 يعزز أو وإإلقتصإدية وإلبيئية إلت 
ً
يمكن أن تكون عإمال

، يمكن أن تكون مصدرً  ي  إ للتعإون أو إلتنإزع. إ للرفإه أو إلبؤس، أو سببً يعرقل إلتقدم إإلجتمإعي وإلتكنولوجر
ستبدل، وتوإجه إلموإرد إلمإئية 

ُ
إلميإه مورد متجدد، ولكنهإ متوإفرة بكميإت محدودة، وإلميإه قإبلة للتدوير، ولكنهإ إل ت

 
ً
، وإلتلوث وتغبر   إ إليوم ضغوط ي

ة إلتوسع إلعمرإئ   بسبب إرتفإع عدد إلسكإن، وإزديإد إلطلب عىل إلميإه، وتسإرع وتبر
ً
ة كببر

ي بحمإية نظمنإ إلمإئية إلهشة، وإلتخفيف من آثإر إألخطإر إلمرتبطة بإلميإه مثل 
ي ضمإن إألمن إلمإئ 

إلمنإخ، ويقض 
إلمإئية  إع بإلميإه ومإ يتصل بهإ من خدمإت، وإدإرة إلموإرد إلفيضإنإت وحإإلت إلجفإف، وتمكير  إلجميع من إإلنتف

  بطريقة متكإملة ومنصفة. 
ً
إ بير  جميع إلقطإعإت وإلتخصصإت وإلجهإت إلسيإدية، وإلغرض من ويستلزم ذلك تعإون

ي جميع إلقطإعإت وإلمؤسسإت و إؤلدإرة إلمتكإملة للموإرد إلمإئية، 
وإلسيإسإت هو إلموإءمة بير  ؤجرإءإت ؤدإرة إلميإه ػ 
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ي إإلستخدإمإت إلمختلفة 
، ويتطلب هذإ إألمر إلنظر ػ  ي

من أجل ضمإن أمن إلميإه وإلغذإء وإلطإقة عىل إلصعيد إلوطت 
كإت  كإت إلميإه، وإلمزإرعون، وإلشر للميإه من إلمنظور عينه، وتوفبر بنية تتيح للجهإت ذإت إلمصإلح إلمتضإربة "رسر

إتيجيإت ب" ...إت إلمحلية، وإألخصإئيون إلبيئيون، ومإ ؤف ذلكإلمعنية بإلصنإعة وإلتعدين، وإلمجتمع أن تضع ؤسب 
ي قد يحملهإ إلمستقبل. 

 متسقة تضمن إلتصدي للتحديإت وأوجه عدم إليقير  إلت 
( ي
( .. وذلك لمسإعدة إلبلدإن 18وتعمل إليونسكو عىل تدعيم قإعدة إلمعإرف إلعلمية بمإ ُيعرف ب  .. حد إألمإن إلمإئ 

، وتقرير عىل ؤدإرة  ي إلدوفي نإمج إلهيدرولوجر ي جهودهإ هذه عىل إلبر
موإردهإ إلمإئية بطريقة مستدإمة، وتعتمد إلمنظمة ػ 

ي هولندإ، وأكبر من 
ي مجإل إلميإه ػ 

ي إلعإلم، ومعهد إليونسكو للتعليم ػ 
 11إألمم إلمتحدة عن تنمية إلموإرد إلمإئية ػ 

ي شت  أنحإء مركزً 
إلجإمعية إلمعنية بمسإئل إلعإلم، وتعتمد كذلك عىل مجموعة من إلكرإسي إ للبحوث إلمتعلقة بإلميإه ػ 

عتبر معدل  إلميإه. 
ُ
؛ فقد أ ي إلمتوسط، هو إلحد إلذي دونه  2م0111وهذإ إلمنظور إلعإلمي

من إلميإه إلمتجددة للفرد ػ 
عرقل إلتنمية، وتؤثر سلبً 

ُ
. إ عىل صحة إلمو يتعرض إلبلد لمشكلة ندرة ميإه، من شأنهإ أن ت  إطنير 

؛ فهنإك شبه إتفإق عىل أن معدل   للفرد سنويً  2م411أمإ من إلمنظور إؤلقليمي
ً
إ للمنإطق إلجإفة وشبه إ منإسبً إ ُيعتبر حد
ق إألوسط عإمة، وإلمنطقة إلعربية بشكل خإص.   إلجإفة أو إلقإحلة، ومنهإ منطقة إلشر

ين، تقرير إلتنم ي مطلع عقد إلتسعينيإت من إلقرن إلعشر
ية إلصإدر عن إألمم إلمتحدة لعإم كمإ طرح ػ  ، 0881ية إلبشر

ي) ، وإلذي كإن محصورً 19فكرة إألمن إلبشر إلعسكرية إ بإلجوإنب (، كؤطإر يتجإوز إلمنظور إلكالسيؿي لفكرة إألمن إلقومي
؛ جزءً  وإألمنية ومإ يتصل بهإ.  ي

ي وقت إلحق عّرف عدد آخر من إلتقرير، بإعتبإر أمن إلميإه أو إألمن إلمإئ 
إ إل يتجزأ من وػ 

، يحول بإلتإفي  ي
ي؛ ؤف حد أن عدم توإفر إلظروف إلموإتية لتحقيق إألمن إلمإئ  هذإ إلمفهوم إلجديد وإلشإمل لألمن إلبشر

ي أو إنعدإمه.  دون وتتفق هذه إلنظرة مع إؤلعالن إلذي أطلقته لجنة إألمم إلمتحدة للحقوق  تحقيق إألمن إلبشر
ي إلميإه يجب أن يكفل للجميع ؤمكإن إلحصول إإلقتصإدية وإإلجتمإعية 

وإلثقإفية، وإلذي نص عىل أن "حق إؤلنسإن ػ 
وذلك ألغرإض إإلستخدإم  ،عىل إلميإه بشكل كإٍف وآمن ومقبول، وبسعر منإسب مع إلقدرة عىل إلوصول ؤليهإ 

 ." في
 إلشخضي وإلمب  

 
ً
ي إ من إلحقوق إألسإسيليصبح إلحصول عىل إلميإه وفق هذإ إلمنطق حق

ي ػ 
ة لإلنسإن، ؤذ أن إلتمسك بإلحق إؤلنسإئ 

ه  ي غبر
ي إؤلعالن إلعإلمي لحقوق إؤلنسإن، وػ 

 وردت ػ 
ً
ي حد ذإته ووسيلة إلستنهإض حقوق أكبر شموال

إلميإه هو غإية ػ 
 
ً
ي إلحيإة وإلتعليم وإلصحة وإلمسكن إلالئق. من إلوثإئق إلُملزمة قإنون

ي ذلك إلحق ػ 
 إ، بمإ ػ 

 وبإلمقإبل، ُيعتبر إن
ً
ي إنتهإك

ض أن إ قويً عدإم إألمن إلمإئ  إ لبعض أهم مبإدئ إلعدإلة إإلجتمإعية وإلموإطنة، ؤذ من إلمفب 
ي ذلك 

ي قدر متكإػ   من إلحقوق إلمدنية وإلسيإسية وإإلجتمإعية بمإ ػ 
تكفل إلموإطنة إلعإدلة لكل شخص إلحق ػ 

 
ً
ي تهديد

ط أو أنه يقلل من تكإفؤ إلفرص بيد  ،إ لهإ ممإرستهإ بفإعلية، بينمإ ُيعد إنعدإم إألمن إلمإئ  سإسي إلذي هو رسر
ي  لتحقيق إلعدإلة إإلجتمإعية. 

ي من زإوية إلندرة إلمإدية للميإه، وإلت 
ي وقتنإ إلحإض  لم يعد ُينظر ؤف إنعدإم إألمن إلمإئ 

وػ 
 
ُ
 عرف بعجز إلموإرد إلمإئية عن تلبية إلطلب فحسب، بل كنتإج لسيإسإت سوء ؤدإرة إلموإرد إلمإئيت

ً
 إ. ة أيض

ي أنمإط سقوط إألمطإر، وحدوث مظإهر طقس متطرفة، 
ين، ومإ رإفقه من تغبر ػ  ي إلعقدين إألخبر

كمإ أن تغبر إلمنإخ ػ 
ي إلعوإصف وإألعإصبر 

ي تتجىل ػ 
ية للميإه، وإلت  وإرتفإع مستوى إلبحر، سلط إلضوء بشكل جىلي عىل إلخصإئص إلتدمبر

 وإلفيضإنإت وحت  إلجفإف، وهذإ مإ دفع علم
ً
إ بإلقدرة عىل إلتنبؤ بإلمخإطر، وإمكإن إء إلميإه ؤف إعتبإر أمن إلميإه مرتبط

ر إلنإ ية للميإه. إلحد من إلض    تج عن إلقدرإت إلتدمبر
ً
؛ هو  بأنه إ ممإ سبق، يمكن إلقولوإنطالق ي

ُيقصد بإألمن إلمإئ 
ب وإلري وإلصنإ ي إلشر

بل للبحث عن مصإدر عة، وإلسغي بكل إلُس إلمحإفظة عىل إلموإرد إلمإئية إلمتوفرة، وإستخدإمهإ ػ 
ي ل بإلقدرة ثوب  هذإ إلمعت  .. ؤن أمن إلميإه أصبح يتم مإئية جديدة. 

ي،  ػ  إلحصول عىل إلميإه من أجل إإلستهالك إلبشر
ي من جهة،  ية للميإه وإلحمإية من إلمخإطر إلمرتبطة بهإ من جهة أخرى. و وكمصدر ؤنتإجر  إلحد من إؤلمكإنإت إلتدمبر

ي إلعإلم، ؤف ومن نإح
ة من حتمية نضوب إلميإه ػ  ي إلسنوإت إألخبر

ي حذرت ػ 
ية ثإنية؛ فقد أدت إلضخإت إلمدوية، وإلت 

ي ؤتوسيع دإئرة إإلهتمإم بأمن إلميإه حيث يعتبر إلعديد من إلمنظمإت إلدولية وإلجمعيإت إلحقوقية وإلبيئية؛ 
ن إلحق ػ 

ي إلحصول 
؛ يجب أن إل يُ إلحصول عىل إلميإه، وتكإفؤ إلفرص ػ  ض للخطر قدرة إألجيإل عرّ عليهإ ضمن إلجيل إلحإفي

ي خرجت بهإ قمة قإدمإل
ة عىل تلبية حإجإتهإ من هذإ إلمورد إلحيوي، وينسجم هذإ إلطرح مع ؤحدى إلخالصإت إلت 

                                                             
ٞاعٜخ اُؾبعخ ئ٠ُ اُيهاػخ ٝاُص٘بػخ ب ٖٓ أُٞاهك أُبئ٤خ أُزغلكح ٝاُؼنثخ ُٔٛٞ ٓزٍٞػ ٗص٤ت اُلوك "ك٢ ثِل ٓب" ٣ٍٞ٘   :ؽل األٓبٕ أُبئ٢ (18

 ٝاالٍزٜالى أُ٘ي٢ُ.
 رٞاكو اُؾٔب٣خ ظل ٓب ال ٣ٌُٖٔ اُز٘جإ ثٚ ٖٓ أؽلاس ٣إك١ ٝهٞػٜب ئ٠ُ ؽلٝس اظطواة ك٢ ؽ٤بح اُجشو ٍُٝجَ ٓؼ٤شزْٜ. :األٖٓ اُجشو١ (19
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ي عُ 
و")إألرض إألوف إلت  ي "ريو دي جإنبر

ت "أن كوكب إألرض ليس ملكية خإصة0881( عإم 20قدت ػ   ، حير  إعتبر
ة، بل هي تشغلهإ عىل سبيل إإلستعإرة من إألجيإل إلقإدمة".   لألجيإل إلحإض 

 
ي اآلن طلبالم

: لماذا موضوع األمن المائ  ي
 الثائ 

، ونقإش  ي إلتنمية وإلسيإسيإت، وإلذي أضج موضع إهتمإم عإلمي
تحول موضوع إلميإه ؤف قضية سإخنة ومركزية ػ 
ي إلمنطقة، وُيعد مجتمغي وإسع، وهذإ ألن إلمإء يشكل محور إ

ي كل مرحلة من مرإحل إلتإري    خ ػ 
لجغرإفيإ إلسيإسية ػ 

ي أوإئل إلقرن إلحإدي 
ي بعض إلدول، ومإزإلت إلميإه ػ 

أسإس إلتفإعالت إلحضإرية وإلضإعإت وإلتدخالت إلخإرجية ػ 
ي توإجه إلمجتمعإت، وهنإ يقول إلخببر إألمريؿي .. تومإ

ين مشكلة من أخطر إلمشكالت إلت  ( .. "ؤن 21س نإف)وإلعشر
ق إألوسط قضية إقتصإدية وسيإسية وإجتمإعية، وتمتد ألن تصبح مصدرً  ي إلشر

 للضإع، وهو مإ يجعلهإ إلميإه ػ 
ً
إ محتمال

 تصل لمستوى إألمن إلقومي للدول". 
 ذإت ُبعد عسكري، وحت 

، ومن أهم مرتكزإت حيإته إإل  عتبر إلميإه من أهم مكونإت إؤلنسإن إلعضوية ككإئن جي
ُ
جتمإعية؛ فإلميإه حإجة ت

ورية لحيإة إؤل 22بيولوجية) ب، أو غبر مبإرسر عبر إستنبإت إلنبإت وتربية إلحيوإن ( ض  نسإن بشكل مبإرسر من خالل إلشر
ي جسم إؤل 

ويحتإج إلنإس ؤف إلميإه بقدر حإجإتهم ؤف  نسإن نفسه يتكون من إلمإء. إلالزمير  لغذإئه، كمإ أن أكبر من ثلتر
، ؤذ  ورية إألوكسيجير  ، ؤذ أنهإ حإجة ض  بدونهمإ إل يمكن أن تكون حيإة، ؤإل أن إلميإه تمنح إلحيإة بمعت  أشمل بكثبر

للمحإفظة عىل صحة إؤلنسإن ووقإيته من إألمرإض وإألوبئة، كمإ أنهإ أحد إلمقومإت إلرئيسة لرفإهية إؤلنسإن وتقدمه 
ي ميإدين إإلقتصإد. 

 لنإحية إستخدإمهإ ػ 
ر ؤف

َ
 إلميإه عىل أنهإ أحد إلموإرد إلطبيعية إلمتجددة، ؤذ أن إلكميإت إلمتوإفرة منهإ عىل كوكب إألرض تمتإز ولقد كإن ُينظ

، ولقد عززت إلدورة إلهيدرولوجية) ، وتكإد تكون نفسهإ منذ آإلف إلسنير  ي ( للميإه هذإ إإلعتقإد، ؤذ 23بإلثبإت إلنستر
أشعة إلشمس، وتحرك إلريإح إلهوإء إلرطب إلمشبع بإلبخإر ؤف  إ من إلمسطحإت إلمإئية جزء من إلمإء بفعليتبخر يوميً 

ف من جديد ويسقط عىل شكل أمطإر وثلوج فيعوض بذلك
َّ
عن إلجزء إلذي  منإطق أخرى منخفضة إلحرإرة؛ فيتكث

ي نهإيتهإ أر  إستهلكه إؤلنسإن. 
ة بحيث بلغ ػ  ي عدد سكإن إلعإلم خالل إلمئة سنة إألخبر

إيد إلكببر ػ   
بعة أضعإف ؤإل أن إلب 

 
ً
ة نفسهإ، ممإ أثإر شكوك ي إلفب 

ي بدإيتهإ، وإرتفإع معدإلت إستهالكهم للميإه بمعدل سبعة أضعإف ػ 
ة مإ كإن عليه ػ  إ كببر

 .
ً
 حول ؤمكإن إستمرإر إعتبإر إلميإه كمورد متجدد، ومدى كفإية إلميإه لحإجإت إلبشر مستقبال

ت إ ي نشر
ة، وإلت  إت إلمنإخية إألخبر ي من إلكرة إألرضية، ولقد أتت إلتغبر ي أجزإء وإسعة من إلجزء إلجنوئر

لجفإف ػ 
؛ نتيجة تصحر حوإفي  1كم411ودفعت حدود إلصحرإء أكبر من 

ً
ي إلزرإعية سنويً  1كم81111شمإال

إ، فجعلت من إألرإض 
 
ً
يمن موضوع إلحرمإن من إلميإه وإحد ي مطلع إلقرن إلحإدي وإلعشر

ية ػ  ي توإجه إلبشر
 ن. إ من أكبر إلتحديإت إلت 

ي إإلهتمإم 
ي قلمإ تالػ 

وعىل إلرغم من أن نقص إلميإه؛ شأنه شأن إلجوع؛ بحيث ُيعتبر وإحدة من إألزمإت إلصإمتة إلت 
ي إلدولة ومن وسإئل إؤلعالم. 

ي من إلجهإت إلسيإدية ػ 
 إلكإػ 

قه من إلجنوب ؤف إل شمإل صحرإء وإسعة وهذإ ألن .. دولة ليبيإ .. تقع فيمإ بير  إلمنطقة إلجإفة وشبه إلجإفة، وتخب 
 
ً
إ؛ يكإد ينعدم إلمطر فيهإ، أمإ إلمنإطق إلسإحلية وإلجبلية؛ فؤنهإ تتعرض لتيإرإت هوإئية بحرية ومنخفضإت جوية؛ جد

ي إلمدن إلمتشإطئة مع إلبحر إألبيض إلمتوسط تسقط 
ي فصول وموإسم محددة، فؼ 

ممإ تسبب هطول إألمطإر ػ 
ي فصل إلشتإء، وأمإ إلمدن

  إألمطإر عإدة ػ 
ُ
ي إلش

ي تسإقط إألمطإر. إلوإقعة فيمإ بعد إلوسط وإلجنوب فهي تعإئ 
 ح ػ 

                                                             
 14ئ٠ُ  3ٝػُول ك٢ ه٣ٞ ك١ عب٤ٗوٝ ك٢ اُلزوح  ،1988ك٣َٔجو  20أُإهؿ  44/228ػُول ثٔٞعت هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  :ٓإرٔو هٔخ األهض (20

، ٝػُوف ٝهزٜب ثبٍْ هٔخ األهض، ٝأُغِن ػ٤ِٚ ثؼل مُي اٍْ ٓإرٔو ه٣ٞ؛ ؽ٤ش أكٟ ئ٠ُ ئٗشبء ُغ٘خ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٝصلهد اُٞص٤وخ ٤ٗٞ٣1992ٞ 

 اُقزب٤ٓخ ك٢ صالس ٓغِلاد.
خ ثَِ٘لب٤ٗب، ٣َٝزٔو ك٢ ئعواء األثؾبس ٝأُوبالد أُ٘شٞهح، ًٔب هع٠ ٛٞ أٍزبم كقو١ ك٢ ربه٣ـ اُشوم األٍٝػ ك٢ عبٓؼ :رٞٓبً ٗبف (21

( ٢ٛ 2018اُجوٝك٤َٞه ٗبف اَُ٘ٞاد اُؼشو٣ٖ األف٤وح ك٢ ئعواء اُجؾٞس ٝٗشو أُوبالد ؽٍٞ هعب٣ب ا٤ُٔبٙ ك٢ اُشوم األٍٝػ، ٝأثؾبصٚ اُؾب٤ُخ )

 ػ٠ِ اُل٣ٔٞؿواك٤ب ٤ُِٔبٙ.
ؼ٤خ ٣ٜزْ ثلهاٍخ اُؾ٤بح ٝاشٌبُٜب أُقزِلخ، ٝٝظ٤لزٚ ٤ًق رزلبػَ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٓغ ثؼعٜب، ٝٓغ اُج٤ئخ ٛٞ ػِْ ٖٓ اُؼِّٞ اُطج٤ :اُج٤ُٞٞع٤ب (22

 أُؾ٤طخ ثٜب، ًِٔخ ث٤ُٞٞع٤ب ثب٤ُٞٗب٢ٗ ٓزٌٞٗخ ٖٓ ًِٔز٤ٖ: ث٤ٞ؛ ٝرؼ٠٘ ؽ٤بح .. ُٝٞع٤ب؛ ٣ؼ٠٘ ػِْ أٝ كهاٍخ.
ٔ  رصق ٝعٞك ٝؽوًخ ا٤ُٔبٙ ػ٠ِ األهض، ٝكافِٜب  :ا٤ُٜلهُٝٞع٤ب (23 ٠ ٝكٞهٜب، ٝرزؾوى ٤ٓبٙ األهض كائ ب، ٝرزـ٤و أشٌبُٜب ثبٍزٔواه، ٖٓ ٍبئَ ُئ

األهض؛ ثقبه، صْ ئ٠ُ ع٤ِل، ٝٓوح أفوٟ ئ٠ُ ٍبئَ، ُٝول ظِذ كٝهح أُبء رؼَٔ ٤ِٓبهاد ا٤َُٖ٘، ٝرؼزٔل ػ٤ِٜب ًَ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ اُز٢ رؼ٤ش ػ٠ِ 

 اُؾ٤بح.ا رزؼنه ك٤ٚ ؽ٤ش ٖٓ كٜٝٗب رصجؼ األهض ٌٓبٗب  غبهك  
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ي ينص عليهإ قإنون .. دي مإرتن)
ي صنفت 24حيث يتم تحديد معإمل إلجفإف بنإًء عىل إلقيمة إلتحليلية إلت 

( .. وإلت 
ي إلجدول إلتإفي تبيإنه تبإعً 

ي بيإنه ػ 
 إ: إألقإليم إلمنإخية عىل إألسإس إآلئ 

 

معإمل 
 إلجفإف

 31 - 21 21 - 11 11 - 01 01 - 4 4أقل من 

 شديد إلرطوبة رطب شبه رطب شبه جإف جإف نوع إلمنإخ
 

 
 

عتبر من أكبر إلمنإطق فقرً 
ُ
ي ت
ي إلعإلم، وتتجإوز ليبيإ مع وبمإ أن تقع ليبيإ ضمن إلمنطقة إلت 

ي موإرد إلميإه ػ 
دولة  01إ ػ 

ي إلحإد؛ حيث ُيقدر 
ي ليبيإ بحوإفي عربية أخرى، خط إلفقر إلمإئ 

  2م011نصيب إلفرد ػ 
ً
ي إلعإم لكل فرد، وذلك وفق

إ ػ 
ي حير  أن حد إلفقر إلعإلمي ُيقدر ب  1104للتقرير إلعإلمي لتنمية إلميإه لعإم 

ي إلعإم لكل فرد .. كمإ تقع  2م0111؛ ػ 
ػ 

ي من قلة معدإلت هطول إألمطإر، 
عإئ 
ُ
ة من ليبيإ دإخل إلمنإخ إلصحرإوي وشبه إلصحرإوي؛ ممإ يجعلهإ ت مسإحة كببر

 وتفتقر لجريإن إلميإه إلسطحية؛ 
ً
ي موإسم معينة. عن  فضال

 بعض إألودية ػ 
 
ً
عتبر ليبيإ بلد

ُ
، ؤذ تشكل إلصحرإء إلقإحلة وب  هذإ ت % من مسإحتهإ إلمقدرة بنحو 81إ محدود إلموإرد إلطبيعية بشكل كببر

" إلصإدرة عإم 1مليونكم 0.7 ي
إتيجية إلوطنية لألمن إلمإئ  ، عن مجلس إلتخطيط 1100، وهذإ بحسب درإسة "إؤلسب 

ي إلسإبق، ويتبع حإليً إلعإم، وإلذي كإن 
يغي للدولة ػ 

. يتبع إلجهإز إلتشر ي
 إ إلمجلس إلرئإسي لحكومة إلوفإق إلوطت 

 
ً
ي ليبيإ لعإم ووفق

ي ػ 
إفية تنإولت إلوضع إلمإئ  ي صدرت عن وزإرة إلتخطيط إلليبية، مطلع إلعإم 1114إ لدرإسة إستشر

، وإلت 
ي ليبيإ بير  1101

% 1.55ُمحالة،  % ميإهً 1.81سطحية،  % ميإهً 1.21جوفية،  يإهً % م84، تتوزع إلم وإرد إلمإئية إلمتإحة ػ 
ي 84ميإه ضف، ويعتمد 

ي تشكل إلمصدر إألسإسي للميإه إلمستعملة ػ 
ي ليبيإ عىل إلميإه إلجوفية، وإلت 

% من إلسكإن ػ 
لية وإلصنإعية وإإلقتصإدية وإلصحية ، وتبلغ قطإعإت وأنشطة مختلفة؛ أهمهإ إلزرإعة وإلري وإإلستخدإمإت إلمب  

ي حدود 
 .2، بينمإ ُيقدر إإلستهالك ب  مليإرم2مليونم 141إلتغذية إلسنوية للميإه إلجوفية ػ 

عتبر من أقل دول إلعإلم، وتوقعت أن حصة إلفرد من إلميإه 
ُ
شبر إلدرإسة ذإتهإ ؤف أن حصة إلفرد من إلميإه إلمتجددة ت

ُ
وت

ي  2م31، ؤف 1114لعإم  2م71إلمتجددة ستنخفض من 
، وهو إلوضع إلرإهن .. كمإ قدرت إلحد إألقض من إلميإه 1111ػ 

                                                             
ٞ  1873ُٝل ػبّ  :ئ٣ٔب٣َٞٗ ك١ ٓبهر٤ٖ (24 ب ك٢ اُغٔؼ٤خ ا كقو٣  ، ٝٛٞ اُغـواك٢ اُلو٢َٗ، ٝرقوط ثشٜبكح ك٢ اُزبه٣ـ ٝاُغـواك٤ب، ٝأصجؼ ػع

ٞ  1933اُغـواك٤خ ُالرؾبك اَُٞك٤بر٢ ك٢ ػبّ  َ  1942ا ك٢ األًبك٤ٔ٣خ اُلو٤َٗخ ُِؼِّٞ ك٢ ػبّ ، ٝأصجؼ ػع ٢ اُل٢ُٝ ب ُالرؾبك اُغـواك، ًٝبٕ هئ٤

ف اُوؾُٞخ ثأٜٗب ظبٛوح ٓ٘بف٤خ رز٤ٔي ثزَبهطبد ظؼ٤لخ ك٢ أُ٘بفبد اُوبؽِخ أٝ اُغبكخ، ٝٓؼلٍ اُزَبهطبد أهَ ٖٓ ٓؼلٍ ، ٝٛٞ ٖٓ ػو  1952ػبّ 

 ا٤ُٔبٙ أُزجقوح ػ٠ِ اَُطؼ.
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  2مليونم 3111إلجوفية وإلسطحية بحوإفي 
ً
ي إلعإم إلوإحد، وبينت إلدرإسة أيض

إ أن نسبة إلميإه غبر إلتقليدية؛ سوإًء  ػ 
 ؤف أن نسبة  2مليونم 0111كإنت تحلية أو ميإه ضف صجي إلمعإلجة، تقدر بحوإفي 

ً
ة ي إلعإم، مشبر

إلميإه إلجوفية غبر ػ 
، فيمإ تبلغ نسبة إلميإه 2مليونم 541، فيمإ تقدر نسبة إلميإه إلجوفية إلمتجددة ب  2مليونم 2111إلمتجددة تقدر ب  

 .2مليونم 061إلسطحية ؤف 
ي ذلك ؤف أن إلسعإت إلتصميمي

 ػ 
ً
ة ورة ؤعإدة إستعمإل ميإه إلضف إلصجي إلمعإلجة، ومشبر ة كمإ دعت إلدرإسة ؤفي ض 

إ .. وتحمل إلشبكة إلمعروفة بإسم إلنهر يوميً  2ألفم 041، بينمإ إلسعإت إلتشغيلية تبلغ نحو 2ألفم 341إلمنفذة حوإفي 
؛ إلميإه من أكبر من  ً  0211إلصنإعي ي إلجنوببب 

ي ػ  ي إلحجر إلرمىلي إلنوئر
ي طبقة إلميإه إلجوفية ػ 

ي  إ عميقة ػ   إلليتر
ً
 ، وعإدة

 ف مدن طرإبلس وبنغإزي ورست ومنإطق أخرى. ؤإ ن إلميإه إلعذبة يوميً م 2م5.4مإ توفر خطوط إألنإبيب 
 

 
 

ي يوليو 
ي بيإن أصدرته ػ 

ي هذإ إلصدد؛ كإنت قد حذرت إلهيئة إلعإمة للموإرد إلمإئية ػ 
، مفإده أن منظومة إلنهر 1107وػ 

ي إآل 
ي حقول إآلبإر ومحطإت إلضخ وإلخطوط إلنإقلة؛ قد تعرضت ػ 

، وإلمتمثلة ػ  ة لتخريب إآلبإر إلصنإعي ونة إألخبر
ي أسفرت عن تخريب عدد 

هإ من إألجزإء إلت  ً  38ومكونإتهإ بهدف بيع خردة إلنحإس وغبر إ بحقل إلحسإونه، إلذي بب 
 . ي  تتغدى منه ُجل مدن إلمنطقة إلغربية، ومن بينهإ طرإبلس ومدن إلمنطقة إلوسظ وإلجبل إلغرئر

كإفة إلمرإفق إلتإبعة لقطإع إلموإرد إلمإئية، من سدود، ومحطإت ضخ، وأشإرت إلهيئة ؤف أن هذه إإلعتدإءإت شملت  
 ئوشبكإت توزي    ع، وغرف إلتفتيش إلخإصة بمنظومإت تضيف ميإه إألمطإر، وإلميإه إلعإ

ً
ي تتمثل أيض

ي دة .. وإلت 
إ ػ 

ع، وحقول إآلبإر، إإلعتدإء عىل إلمعدإت وإلمركبإت إلمركبة عىل طول مسإر إلمنظومإت وملحقإتهإ، من خزإنإت إلتجمي
ي تؤثر بشكل جوهري عىل كفإءة وفإعلية إلمنظومإت، ومن ضمن هذه 

هإ من معدإت إلتشغيل وإلمرإقبة، وإلت  وغبر
إت عىل سبيل إلمثإل إل إلحض، مإ يىلي بيإنه تبإعً   إ: إلتأثبر

  ي
إت ػ  ي شكل منظومة مرإقبة صوتية؛ بغرض مرإقبة أي تغبر

أنه قد تم تركيب تقنية مرإقبة متطورة وحديثة؛ ػ 
ة لتجميع إلمعلومإت؛ تسم  إلضغوط ومرإقبة إنقطإعإت أسالك إألنإبيب، وتعتمد هذه إلتقنية عىل وحدإت كببر
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؛ تكلفة إلوإحدة منهإ تقريبً  05( وعددهإ 25"هيدروفون")
ً
غذيهإ خاليإ طإقة شمسية إ بتقريبإ

ُ
  .. مليون دوإلر .. ت

غظي مرإقبة مسإفة 
ُ
 ظكم عىل طول إلخط، وقد تم رسقة أغلب معدإت هذه إلمنظومة؛ 31مثبتة؛ لت

ً
إ من سإرقيهإ ن

 بأنهإ مكيفإت. 

  أنه قد تم تركيب منظومإت للحمإية إلمهبطية؛ من نوع إإلقطإب إلمضحية؛ مستخدم فيهإ إلزنك وإلمإغنسيوم؛
ي تربط إألنإبيب بمنظومة إلحمإية من إلتآكل، وهذإ ح

يث تمت رسقة كوإبل إلنحإس من صنإديق إلتحكم، وإلت 
ي وضع حرج؛ ممإ سيعرضهإ لالنفجإر إألنإبيب 

ي جعل منظومة إألنإبيب بدون حمإية من إلتآكل، وجعلهإ ػ 
تسبب ػ 
 وإنهيإرهإ. 

 ي تزن قد تم رسقة معدإت إلمحركإت لعدد كببر من إآلليإت إلضخ
ي 341مة؛ كإلرإفعإت إلعمالقة، وإلت 

طن، وإلت 
ي عدة أمإكن أخرى. 

ركت معطلة عىل طول موإقع تنفيذ وصلة تإزربو وإلكفرة، وػ 
ُ
 يصعب تحريكهإ أو نقلهإ، وقد ت

ت إلهيئة عن مخإوفهإ من أن إستمرإر هذه إإلعتدإءإت عىل إلموإرد إلمإئية، من شأنهإ أن تكون سبب توقف  كمإ عبر
وعإت تدفق إ ي إلمشر

ي إلمتمثلة ػ 
ي وإلغذإئ 

؛ فيمإ يتعلق بإألمن إلمإئ 
ً
ي ربوع إلبالد، وخإصة

لخدمإت إألسإسية للموإطن ػ 
، وهي إلموزع إلرئيسي  إلزرإعية.  ي إلمتكرر، ونقص إلوقود، ؤف تهديد هيئة إلنهر إلصنإعي

كمإ أدى إنقطإع إلتيإر إلكهربإئ 
ي تلبية إحتيإجإت م

ب، بإلفشل ػ  ي إلبالد.  5إ يقرب عن لميإه إلشر
 ماليير  شخص ػ 

تحتإج مضخإت وخزإنإت ميإه محطإت تحلية إلميإه ؤف مصإدر موثوقة من إلطإقة إلكهربإئية لضمإن إستمرإر توفبر ؤذ 
إلميإه، ؤإل أنه بسبب نقص إلوقود، يعمل إلنظإم بإلشكل إلذي يكون أقل من طإقته إلكإملة، ويبلغ إلعمر إلتصميمي 

وع  ي إلنهإية، إل أحد يعرف عىل ع 41للمشر
ة عىل معدإلت إلضخ، وػ  إم، ولكن إلعمر إلفعىلي سوف يعتمد بدرجة كببر

 من ميإه هذإ إلمصدر غبر إلمتجدد .. فسوف تنفد عندمإ تنفد. 
 وجه إليقير  كم ستبؼ 

 وهذإ مإ نالحظه .. جليً 
ً
ر؛ حير  يتم قفل أو تدمبر ب  .. إلعإصمة طرإبلس .. بير  إلحير  وإآلخ إ من عدم توفر إلميإه، وخإصة

ي تحتإج صيإنتهإ أيإم؛ هذإ مإ لم تصل حت  ألسإبيع. 
 أحد هذه إلمرإفق إلتشغيلية، وإلت 

 
ً
ي إلمدينة، ويرجع ذلك ؤف ضعف إلكهربإء، وتعطل إلعديد وأيض

عإنيه .. مدينة سبهإ .. من أزمة إلميإه إلمتوإصلة ػ 
ُ
إ مإ ت

ي إنتظإر دإئم ؤلصالح من إلمضخإت، حت  أن إلمجلس إلبلدي بإلمدي
نة صإر يحإول توفبر إلمإء عبر إلصهإري    ج، وذلك ػ 

 إلمضخإت بير  إلحير  وإآلخر. 
 
ً
ي تعمل منذ عإم وهنإك أيض

ي يوجد بهإ مصدر وإحد للميإه، وهي محطة إلتحلية إلت 
ق .. إلت  ، ولم 1111إ .. مدينة طبر

ق تحتإج ؤف   مدينة تخضع للصيإنة ؤف إآلن؛ ف نتج إلميإه يوميً  من 2ألفم 74طبر
ُ
، إألمر إلذي 2ألفم 25إ، ؤإل أن إلمحطة ت

 جعل إلمإء يصل للموإطنير  كل سبعة أيإم. 
 
ً
ي تعبر وأيض

ي تتمثل ػ 
ي منطقة إلمنصورة شمإل إلمدينة، وإلت 

ح إلميإه ػ 
ُ
عإنيه من مشكلة ش

ُ
ي .. مدينة شحإت .. ومإ ت

إ ػ 
ي للمنطقة. 

 إؤلمدإد إلمإئ 
ي .. مدينة 

عإئ 
ُ
 كمإ ت

ً
ي محيطهإ، ولكن إستخرإجهإ إلبيضإء .. أيض

إفي عإ من نقص إلميإه؛ رغم وجود حقول ميإه جوفية ػ 
  إلتكلفة. 

ً
ي .. مدينة إلمرج .. وذلك بسبب إنقطإعإت إلمإء إلمتكررة؛ عن بعض إألحيإء نهإئيً وأيض

إ، إ فيمإ قد حصل ػ 
ة إل تقل عن تسعير  

ي محطة إلتحلية. يومً  ووصول إلميإه ؤف بعض إألحيإء إألخرى بعد فب 
 إ متتإلية، بسب عطب ػ 

ي .. مدينة رست .. يتم ضخ 
 2ألفم 161، 2ألفم 21إ، وإل يصل للمدينة سوى من إلميإه يوميً  2ألفم 211وكذلك إلحإل ػ 

ي موإسم زرإعية غبر مُ 
ي إلطريق؛ بسبب تعدي إلموإطنير  عىل خطوط إلنقل، وإستغالل إلميإه ػ 

 جدية. تتشب ػ 
 
ً
ب، وذلك بسبب إ ِلمإ وأيض ي ميإه إلشر

توإجهه .. بلدية مرإدة .. من أزمٍة حإدة؛ نتيجة تردي إألوضإع، وإلنقص إلحإد ػ 
ي يعود ؤنشإئهإ ؤف عإم 

 0870تهإلك محطة إلتحلية إلت 
ً
كة ، دون وجود أي صيإنة أو تطوير لهإ، وهذإ طبق إ ِلمإ ذكرته إلشر

ع
ُ
ي نقًص إلعإمة للميإه وإلضف إلصجي بإلمدنية؛ بإنهإ ت

 إئ 
ً
؛ فإلموإد إلتشغيلية للمحطة إ حإد ي توفبر إلخدمإت للموإطنير 

إ ػ 
 مإ جعل إلمحطة تتوقف عن خدمإتهإ. ممإ تزإل عىل حإلهإ منذ سنوإت، 

ب ؤف ؤغالق  ي .. مدينة بنغإزي .. أدت صعوبة معإلجة تدإخل إلميإه إلمإلحة مع ميإه إلشر
ً  81وحت  ػ  ي إلمدينة، بب 

إ ػ 
كز أزمة إلم ية، كمإ ُيعتبر تذبذب إلمنإخ وتب  قية لظروف جيولوجية أهمهإ إلصخور إلرسوبية إلجبر ي منإطق إلبالد إلشر

يإه ػ 
ي قنوإت إلميإه. 

 تدفق إلضف إلصجي ػ 

                                                             
ُٓؼظْ ٓصلػ صُْٔ ٤َُزقلّ رؾذ أُبء ُِزَغ٤َ أٝ االٍزٔبع  ٢ٛ ػجبهح ػٖ ":٤ٛلهٝكٕٞ" أَُبػخ أُبئ٤خ (25 ئ٠ُ اُصٞد رؾذ أُبء، ٝرَز٘ل 

ا٤ُٜلهٝكٕٞ ػ٠ِ ٓؾٍٞ ًٜوثبئ٢، ٝاُن١ ٣ُٞل اٌُٜوثبء ػ٘ل اُزؼوض ُِعـػ، ٝٛنٙ أُٞاك اٌُٜوٝظـط٤خ أٝ ٓؾٞالد اُطبهخ ٣ٌٜٔ٘ب رؾ٣َٞ 

 اُصٞد ئ٠ُ ٓٞعبد ًٜوثبئ٤خ، ٝثٔب إٔ اُصٞد ٓبكٙ ظبؿطخ؛ ك٤ٌٖٔ ُجؼط أُؾٞالد إٔ رَُزقلّ ًغٜبى ػوض.
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، وإلبإلغ عددهإ ) ي ي ليبيإ، ووإقعهإ إؤلنتإجر
ي لمحطإت إلتحلية ػ 

بير  إلتوزي    ع إلجغرإػ 
ُ
ض 21ولنإ هنإ أن ن ( محطة، وإلمفب 
نتج بحس

ُ
ي إلجدول إلتإفي  2م356511ب إلتصإميم إلمعدة لهإ أن ت

ي بيإنهإ ػ 
ي إليوم، وإآلئ 

 :تبإًعإ ػ 
 

 موقع إلمحطة تسلسل
رقم 
 إلمحطة

 2إلطإقة إلتصميمية ب  م
 إيوميً 

 2طإقة ؤنتإجية فعلية ب  م
 إيوميً 

ق 0  7111 13111 0 مدينة طبر

ق 1  متوقفة  5111 1 مدينة طبر

ق  2  إلتنفيذقيد  31111 2 مدينة طبر

 3111 8111 0 مدينة درنة 3

 1411 02411 0 مدينة سوسة 4

 قيد إلتنفيذ 01111 1 مدينة سوسة 5

 متوقفة 08111 0 مدينة بنغإزي 6

 0111 37111 1 مدينة بنغإزي 7

 07111 21111 0 خليج بمبه 8

 متوقفة 5111 0 مدينة بن جوإد 01

يقة 00  إل توجد بيإنإت 6111 0 مدينة إلبر

يقة 01  إل توجد بيإنإت 3711 1 مدينة إلبر

 متوقفة 4411 0 مدينة إلزويتينه 02

 متوقفة 21111 1 مدينة إلزويتينه 03

 إل توجد بيإنإت 13111 0 مدينة رإس إلنوف 04

 إل توجد بيإنإت 7311 1 مدينة رإس إلنوف 05

 متوقفة 8111 0 مدينة رست 06

 متوقفة 8111 1 مدينة رست 07

 8111 01111 2 مدينة رست 08

 21111 21111 0 مدينة مضإته 11

 متوقفة 01111 1 مدينة مضإته 10

 متوقفة 3411 0 مدينة زليي    11

 11111 21111 1 مدينة زليي    12

ي وليد 13
 إل توجد بيإنإت 6111 0 مدينة بت 

 14111 31111 0 مدينة إلخمس 14

 بيإنإتإل توجد  01111 0 منطقة تإجورإء 15

 3511 12111 0 غرب طرإبلس 16

 قيد إلتنفيذ 01111 1 غرب طرإبلس 17

 متوقفة 3411 0 مدينة زوإرة 18

نفذ 21111 1 مدينة زوإرة 21
ُ
 لم ت

 122100 512600  إؤلجمإفي  
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إلمتوسط؛  إ عىل إمتدإد سإحل إلبحر إ خطيً بهذإ .. يتضح بأن إلمحطإت إلخإصة بتحلية ميإه إلبحر، وإلموزعة توزيعً 
 
ً
ق نتج حسب 21إ، وإلبإلغ عددهإ )إ، وإنتهإًء بمدينة زوإرة غربً إبتدإًء من مدينة بنغإزي رسر

ُ
ض أن ت ي من إلمفب 

( محطة، وإلت 
ي إليوم إلوإحد، ولكن إلذي يبدو أن هنإك عدد ) 2م512600لهإ  يةإلتصميمإلطإقة 

% من 27( محطة؛ أي بنسبة 03ػ 
ي حير  توجد عدد )مجموع إلمحطإت متوقفة عن إلعمل 

، وػ  ي
ي ( محطإت تحت إلتنفيذ إل2بشكل نهإئ 

 لم تستكمل، ت 
 ( محطإت إل تتوفر عن كميإت إنتجهإ بيإنإت بسبب إستمرإر تعطل عملهإ. 4وهنإك عدد )

فتؤدي كل هذه إإلشكإليإت ؤف عدم إنتظإم ضخ إلكميإت إلمطلوبة حسب إلطإقة إلتصميمة لكل محطة، وبإلتإفي 
، ي
ـي تغظي حإجة إلمنإطق عىل ضوء طإقتهإ إؤل  حصول عجز مإئ  مإ نتإجية وبؤذ أن إلمفروض بإلمحطإت أنهإ وضعت ل

  يتنإسب وحجم إلمنطقة إلسكنية. 
ي ليبيإ عجزً 

 عن ذلك؛ إ مستمرً إ مإئيً إستنتإج .. ستعإئ 
ً
إيدة، وفضال إ، ؤذإ مإ توفر من موإرد مإئية؛ بمإ يوإزي إلحإجة إلمب  

شبر ؤف 
ُ
، وإل سيمإ أن ليبيإ قإمت فؤن إلتوقعإت ت

ً
إيد بمعدإلت إل يمكن موإجهتهإ مستقبال أن هذإ إلعجز سوف يب  

بإستغالل جميع مإ يتوفر لديهإ من موإرد مإئية تقليدية .. من هنإ .. فؤن بلدنإ يوإجه خطر نقص إلميإه؛ بسبب عدم 
ل إلحكومإت إلمتعإقبة، وعدم إلوعي لدى جإهزية إلبنية إلتحتية للمؤسسة إلمختصة بإلميإه؛ للتطور إلبالد، وإنشغإ

 إلموإطن، إلذي لم يغي أو ُيقدر أهمية إلميإه. 
 

ي عىل األمن القومي  طلبالم
 الثالث: انعكاسات األمن المائ 

 
ً
ي إرتبإط

 يرتبط إألمن إلمإئ 
ً
ي إلمحإفظة عىل إلموإرد إلمإئية إلمتوفرة، إ وثيق

ي يعت 
، وكمإ أن إألمن إلمإئ  إ بإألمن إلقومي

ي إألغرإض إلمختلفة، وإلسغي بكل إلُسبل للبحث عن 
وإستخدإمهإ بإلشكل إألفضل وعدم تلويثهإ، وترشيد إستهالكهإ ػ 

ي إلمحإفظة عىل إلموإرد 
مصإدر بديلة جديدة، وتطويرهإ ورفع طإقإت إستخدإمهإ، وألن إألمن إلقومي هو إآلخر يعت 

 إلغذإئية إلمتوإفرة، وتنميتهإ بصورة مستمرة لتوإئم 
ً
إلكثإفة إلسكإنية إلحإلية وإلزيإدة إلمستقبلية إلمستمرة، وهذإ وصوال

ي غذإئيً 
إد إحتيإجإتهإ إلغذإئية من إلخإرج؛ فتصبح تحت رحمة ؤف تحقيق إإلكتفإء إلذإئ  إ؛ حت  إل تضطر إلدولة ؤف إستبر

ي بهذإ إلمع
، وب  هذإ يكون إألمن إلمإئ  من إألمن إلقومي إلشإمل  إ ت  جزءً هذإ إلخإرج، وتفقد إستقاللية قرإرهإ إلسيإسي

ية؛ فنقص إلموإرد إلمإئية يؤدي حتمً  للدولة.  عتبر عالقة إلميإه بإلغذإء عالقة تأثبر
ُ
إ ؤف نقص إلغذإء، وهو مإ يتوقف كمإ ت

ي عالقتهإ إلخإرجية، وبإلتحديد 
ي تستخدمهإ إلدول ػ 

، وإلغذإء أصبح إليوم من أخطر إألسلحة إلت  ي
عليه إلوجود إؤلنسإئ 

 إلدول إلمصدرة للغذإء. 
 اإلنعكاسات اإلقتصادية:  .1

كز إلفجوة أسإًس   إلمنتج إلفعىلي وحجم إلطلب، وتب 
ي عدة توإجه بلدنإ إليوم فجوة إقتصإدية وإسعة؛ فيمإ بير 

إ ػ 
ي إلدولة

 مجموعإت، وهي .. إلقمح، إلسكر، إللحوم، إأللبإن، إلبذور إلزيتية، إلزيوت إلنبإتية .. وتبدو أزمة إلغذإء ػ 
إت إلتإفي تبيإنهإ تبإعً 

 إ: وإضحة من خالل إلمؤرسر

  ومع تفإوت ذلك إإلنخفإض من ، إنخفإض مإ يخص إلفرد من نوعية وكمية إلغذإء، دون إلمستوى إلعإلمي
 مدينة ألخرى. 

   إد لتأمير إتسإع إلهوة بير  وإردإت وصإدرإت من إلسلع وإلمنتجإت إلغذإئية، وتزإيد إعتمإد إلدولة عىل إإلستبر
 إجإت إلمجتمع إلغذإئية. إحتي

  إيد إلوإردإت إلغذإئية من خإرج ي ومستويإته، بل تكإد تصل ؤف إلعدم؛ نتيجة لب  
ي نسبة إإلكتفإء إلذإئ 

تدئ 
 إلدولة. 

إد لتأمير  حإجة إلسكإن من إلموإرد  إيد عىل إإلستبر  
ي إلتوجه إلمب 

ي بلدنإ إليوم؛ تكمن ػ 
ؤن خطورة إألزمة إإلقتصإدية ػ 

ي جميع إألوقإت، إلغذإئية؛ حيث إل 
هإ ػ  ي أسعإر إلموإد إلمستوردة، وقد يصعب توفبر

 يستطيع إلمستورد أن يتحكم ػ 
 .  وربمإ تستخدم كوسيلة للضغط عىل إلدولة لحملهإ عىل إتخإذ موقف سيإسي ُمعير 

 
ً
ي إألسإس ليس هنإك وأيض

ي بلدنإ، وذلك ألسبإب مختلفة؛ فؼ 
إ من إلنإحية إإلقتصإدية، ؤذ يصعب تحديد موإزنة للميإه ػ 

 متوفرة لدى إلجهإت إلمختصة،  ودقيقةمعلومإت ؤحصإئية جديدة 
ي 
عد من ضمن إلدول إلت 

ُ
، وكذلك من حيث أن بلدنإ ت ي قلة  كمإ أن إلجإنب إلسيإسي إليوم يطغ  عىل إلجإنب إلعلمي

عإئ 
ُ
ت

ي إلدإخل: 
 إألمطإر، وب  هذإ نستنتج ثالثة تحديإت جديدة؛ من شأنهإ أن توإجه إلزرإعة ػ 

  وإلذي بدوره يؤدي ؤف ؤضعإف دخل إلفالح؛ ممإ يؤدي ؤف هجرة إلفالحير  ؤف إلمدن ، تدهور إلنإتج إلزرإعي
 إلرئيسية. 
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  ي مجإل إلزرإعة؛ فإلتقدم إلتكنولو
رق إلري إلحديثة تؤدي ؤف توقف بطء إستخدإم إلتكنولوجيإ ػ 

ُ
، وط ي جر

ي إلميإه، وإف إلحصول عىل نإتج أفضل. 
 إلهدر ػ 

  ي إلستخدإم إلميإه، وإلذي يؤدي ؤف زيإدة كمية إلطمي وإلملوحة وإلهدر، ويتضح من ذلك أن إلتأثبر إلسلتر
ي عدد إلسكإن تتطلب إلزيإدة 

ي أن إلزيإدة ػ 
ي إلمسألة إلزرإعية؛ تكمن ػ 

ي  إلمعإدلة ػ 
ي إلمزروعة، وػ 

ي إألرإض 
ػ 

ية  ي كمية إلميإه إلعذبة للري وإإلستخدإم إلبشر
كمية ونوعية إؤلنتإج، وأن هذه إلزيإدة بحإجة ؤف زيإدة ػ 

 إلمختلفة. 
 اإلنعكاسات اإلجتماعية:  .2

ي هذإ 
ي قضية ضإغطة عىل إإلقتصإد، ومصإدر إلميإه، وهي ػ 

إلوقت؛ حيث أنه، ومن إلمتفق عليه فؤن إإلنفجإر إلسكإئ 
ي مستوى توفبر 

شبر ؤف إلندرة إلحإدة ػ 
ُ
ي ت
ي سبق ذكرهإ، وإلت 

نذر بإلخطر، وذلك من وإقع كل إلتقديرإت إلت 
ُ
قد بدأت ت

ي بحإجة إلمجتمع من إلميإه، وبمإ أن إلزرإعة تستهلك أكبر كمية من إلميإه؛ 
إلميإه، ومن إلمؤكد أن ميإه إلجوفية لن تؼ 

إتيجيإت إلمتعلقة بإ ي أن تتجه ؤف هذإ إلقطإع بهدف توفبر إلغذإء، وتخفيض إستهالكهإ. فؤن إؤلسب 
 ستخدإمهإ ينبغ 

ي إستهالك إلميإه إلعذبة، ولكن إألمر إألهم أن هذه إلزيإدة 
يد بكل تأكيد ػ  ومن إلبديهي أن زيإدة عدد إلسكإن سبر 

ي يصإحبهإ تطور ونمو إقتصإدي وإجتمإعي وحضإري، وهذإ بدوره يضإعف من إستهالك إلمي
ي أن نأخذ ذلك ػ 

إه، لذإ ينبغ 
ي حد ذإتهإ رقميً 

 إ. إإلعتبإر، وليس زيإدة عدد إلسكإن ػ 
تب عليه ، ومإ يب  ي

ي عليه .. فؤن زيإدة عدد إلسكإن تؤثر عىل زيإدة إلمسإحإت إلمزروعة بسبب إلزحف إلعمرإئ 
إ من زيإدة ػ 

ي نقًص و  إلطلب عىل إلميإه. 
ي حصة إلفرد من إلميإإن مجتمعنإ سيعإئ 

شبر ؤليه إ ػ 
ُ
، وهذإ بحسب مإ ت ه عن معدله إلحإفي

 
ً
حهإ سإبق ي تم ذكرهإ ورسر

ي إلمستقبل إلقريب، وهذإ مإ علينإ إلتوقعإت إلرقمية إلت 
ي إلميإه ػ 

ي تدل عىل بوإدر أزمة ػ 
إ، وإلت 

إفنإ إلمستقبل.  ي تقديرإتنإ عند إستشر
 أن نضعه ػ 

 اإلنعكاسات السياسية:  .3
عد إإلنعكإسإت إلسيإسية، ونوعية

ُ
إلعالقإت بير  إلدول إلمطلة عىل إلبحر إألبيض إلمتوسط، من أحد إإلنعكإسإت  ت

ي تصعيد أو تخفيف حده إلخالف حول كيفية إستغالل إلميإه. 
ي يمكن أن تؤثر ػ 

 إلمهمة إلت 
ي ندرة إلميإه، أو سوء إستغاللهإ، بل وقبل كل ذلك سوء إلعالقإت إلسيإسية بير  

حيث أن أصل إلمشكلة ليس فقط ػ 
ي إلد

ي مصدر إلميإه، تكمن ػ 
كة ػ  ك، وجوهر تأثبر إلعالقإت إلسيإسية بير  إلدول إلمشب 

ي مصدر ميإه مشب 
كة ػ  ول إلمشب 

ي حإلة تحسن إلعالقإت بير  تلك إلدول؛ فؤنه يسهل إلتوصل ؤف إتفإقيإت ملزمة لكإفة إألطرإف؛ بأن تضمن كإفة 
أنه ػ 

ي إلوقت نفس
إمإت إلمقررة، ولكن ػ  ي ه؛ فؤنه قد تكون إلمشإكل إلمثإرة بشأن كيفية إستغالل إلميإه سببً إلحقوق وإإللب  

إ ػ 
تدهور إلعالقإت إلسيإسية بير  إلدول إلوإقعة عىل مصٍب وإحد، ومن هنإ تتضح جدلية إلعالقة بير  إلمشإكل إلمثإرة 

رق إستغاللهإ من جهة، وطبيعة إلعالقإت إلسيإسية بير  تلك إلدول من جهة أخ
ُ
رى، ولنإ أن نذكر بعض بشأن إلميإه، وط

ي منهإ مإ يىلي رسده تبإعً 
 إ: إألمثلة لمثل هذه إلحإإلت، وإلت 

 وع سد  ،حإلة جمهورية مض إلعربية ، من جرإء إستحدإث "مشر ي
ي إلمورد إلمإئ 

عإنيه إليوم من ندرة ػ 
ُ
ومإ ت

ي إلدولة. (، وإلذي ُيعد إلمصدر إلرئيسي 27إ عىل مجرى "نهر إلنيل")(؛ إلذي أثر سلبً 26إلنهضة")
 للميإه ػ 

  ي إلموإرد إلمإئية
ي ػ 
ي تحكم إلكيإن إلصهيوئ 

عإنيه منذ زمن، وإلمتمثل ػ 
ُ
حإلة إلمملكة إلهإشمية إألردنية، ومإ ت

كة، وذلك بإحتالله مصإدر ميإه "نهر إألردن") (، وأكمل ذلك بسيطرته عىل 29(، و"مرتفعإت إلجوإلن")28إلمشب 
(" ي

 (.30"نهر إلليطإئ 

                                                             
هٔبى؛ ثبُووة ٖٓ اُؾلٝك اإلص٤ٞث٤خ اَُٞكا٤ٗخ، ٝػ٠ِ -أٝ ٍل األُل٤خ اٌُج٤و، ٝٛٞ ٍل ئص٤ٞث٢ ٣وغ ػ٠ِ ا٤َُ٘ األىهم ثٞال٣خ ث٤٘ش٘وٍٞ :ُٜ٘عخٍل ا (26

ٌُِٜوثبء، ٝروله ب ب ك٢ هبئٔخ أًجو اَُلٝك ئٗزبع  ، ٝثٜنا أصجؼ أًجو ٍل ًٜوٝٓبئ٢ ك٢ اُوبهح األكو٣و٤خ، ٝاُؼبشو ػب٤ُٔ  كم40ٝ 20َٓبكخ رزواٝػ ث٤ٖ 

٤ِٓبه كٝاله أٓو٢ٌ٣، ٝٛٞ ٝاؽل ٖٓ صالصخ ٍلٝك رُش٤ل ُـوض ر٤ُٞل اُطبهخ اٌُٜوٝٓبئ٤خ ك٢ ئص٤ٞث٤ب، ٣ٝٞعل هِن ُلٟ اُقجواء  4.7رٌِلخ اإلٗغبى ثـ 

 أُصو٤٣ٖ ثقصٞص رأص٤وٙ ػ٠ِ رلكن ٤ٓبٙ ا٤َُ٘، ٝؽصخ ٓصو أُزلن ػ٤ِٜب.
خ، ٣ٝوغ ك٢ هبهح أكو٣و٤ب، ٣َٝ٘بة ئ٠ُ عٜخ اُشٔبٍ، ُٝٚ هاكل٣ٖ هئ٤َّ٤َ٤ٖ ا٤َُ٘ األث٤ط ٝا٤َُ٘ األىهم، ٛٞ أغٍٞ أٜٗبه اٌُوح األهظ٤ :ٜٗو ا٤َُ٘ (27

٣ٝ٘جغ ا٤َُ٘ األث٤ط ك٢ ٓ٘طوخ اُجؾ٤واد اُؼظ٠ٔ ك٢ ٍٝػ أكو٣و٤ب، أثؼل ٓصله ٣ٞعل ك٢ ع٘ٞة هٝاٗلا، ٣ٝغو١ ٖٓ شٔبٍ ر٘يا٤ٗب ئ٠ُ ثؾ٤وح 

ٝك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٤َُ٘ األىهم ٣جلأ ك٢ ثؾ٤وح ربٗب ك٢ أص٤ٞث٤ب؛ صْ ٣غو١ ئ٠ُ اَُٞكإ ٖٓ اُغ٘ٞة اُشوه٢ صْ  ك٤ٌزٞه٣ب ئ٠ُ أٝؿ٘لا صْ ع٘ٞة اَُٞكإ،

 ٣غزٔغ اُٜ٘وإ ػ٘ل اُؼبصٔخ اَُٞكا٤ٗخ اُقوغّٞ.
هٝاكل، ٢ٛٝ ثب٤ٗبً ، ٣ٝزٌٕٞ ػ٘ل اُزوبء صالصخ كم360، ٝغٍٞ ٍِٜٚ ؽٞا٢ُ كم251ٛٞ ٜٗو ٣ٔو ك٢ ثالك اُشبّ، ٣ٝجِؾ غُٞٚ ؽٞا٢ُ  :ٜٗو األهكٕ (28

ُٓشٌال  ٜٗو األهكٕ اُؼ١ِٞ، اُن١ ٣ٔو ك٢ ثؾ٤وح ؽٞال  ك٢ ُج٘بٕ، اُوبكّ ٖٓ ٍٞه٣ب، ٝاُِلإ اُوبكّ ٖٓ شٔب٢ُ كَِط٤ٖ، ٝاُؾبصجب٢ٗ اُوبكّ ٖٓ ُج٘بٕ؛ 
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شد ؤف ي ذإت  هنإ .. نسب 
ي وإرتبإطه بإألمن إلقومي للدولة، بل ُيعد من أهم إلتحديإت وإلمهددإت ػ 

أهمية إألمن إلمإئ 
ح من فيه إلوقت، وذلك ِلمإ تبير  من خالل مإ سلف إلذكر  ي إلشر

ي ؤمن تأصيل، وػ 
ي ػ 
سهإٍب وتفصيل؛ بأن إألمن إلمإئ 

ي بدورهإ إل بلدنإ إليوم مُ 
لزمنإ أن نتحرك بكل هدد بأن يوصلنإ لمرحلة إلعجز، وإلت 

ُ
ولن تحتمل إلتسويف وإلتأجيل، بل ت

 ، شيد عىل إلمجزون إلحإفي
إلمجهودإت، وبكإفة إلطإقإت، مع جميع إلقطإعإت، من أجل إلعمل عىل إلمحإفظة بإلب 

إتيجيإت مستقبلية، وذلك كله من أجل أن إل نقع  وبإستدرإك وصيإنة إلمشغالت إألنية، وإلعمل عىل توفبر خطط وإسب 
ي محك إلضإعإت 

إت إلدولية، وػ  ي قبضة إلمتغبر
ي إلمحظور، ونكون قد وضعنإ أنفسنإ كمجتمع وإلدولة كسيإدة ػ 

ػ 
 إؤلقليمية. 

ي 
ي .. مفإدُه .. مإذإ لو أن أحد إلدول إلمجإورة تدخلت ػ  إتيجر هنإ .. يتطرق ؤف أذهإننإ سؤإل ؤسب 

، وطإلبت بوضع ترشيد إست إتيجية تشغيل إلنهر إلصنإعي  هالؾي ُمعير  ..؟ؤسب 
، فبعضنإ .. سيُ  ي كيفية إستهالكنإ لميإه إلنهر إلصنإعي

جيب، ومإ دخل إلدول إلمجإورة لنإ ػ 
 حيث أن هذه إلمنظومة دإخل ؤقليم إلدولة، وإل ألحد من دول إلجوإر دخٌل له فيهإ. 

ي إألهمية .. وهو .. أن 
 ػ 
ً
؛ إلذي يستخرج إلميإه ؤإل أن هذإ إلمجيب عن هذإ إلسؤإل؛ قد غفل عن أمر غإية إلنهر إلصنإعي

ً  0211من جوف إألرض عن طريق أكبر من  ي إلجنوب بب 
ي ػ  ي "إلحجر إلرمىلي إلنوئر

ي طبقة إلميإه إلجوفية ػ 
إ عميقة ػ 

 
ً
م .. إلجزإئر وليبيإ ومض وإلسودإن وأيض

ُ
" ؤإل أن هذإ إلمخزون تجتمع فيه من أربعة ؤف خمسة دول .. وه ي إ تشإد .. إلليتر

)روف جيولوجيً وإلمع ي ي إلعإلم. (.. وإلمُ 31إ ب  .. إلخزإن إلنوئر
ي ػ 
 صنف أكبر خزإن ميإه جوػ 

 

 

                                                                                                                                                                                             
أفوٟ ٜٓٔخ، ٝػ٘ل فوٝعٚ صْ ٣صت ك٢ ثؾ٤وح غجو٣خ، اُز٢ رٌٞٗذ عواء ؽلٝس اُٞاك١ أُزصلع اٌُج٤و، ٝهل ًٕٞ ٛنا اُشن ػلح ثؾبه ٝثؾ٤واد 

ب هٝاكل ٜٗو ا٤ُوٓٞى ٜٝٗو اُيههبء ٝٝاك١ ًلوٗغخ ٝعبُٞد، ٣ٝلصَ اُٜ٘و ث٤ٖ ٖٓ ثؾو٣خ غجو٣خ ٣ٌٕٞ ٜٗو األهكٕ اَُل٢ِ، ٣ٝصت ك٤ٚ أ٣ع  

 كَِط٤ٖ ٝاألهكٕ، ئ٠ُ إٔ ٣صت ك٢ ٤ٓبٙ اُجؾو ا٤ُٔذ أُؼوٝكخ ثِٔٞؽزٜب اُؼب٤ُخ.
ٓع٠  ك٤ٔبب ب ُٔؾبكظخ اُو٤٘طوح )٤ًِ  ث٤ٖ ٜٗو ا٤ُوٓٞى ٖٓ اُغ٘ٞة، ٝعجَ اُش٤ـ ٖٓ اُشٔبٍ، ٝربثؼخ ئكاه٣  ٢ٛ ٛعجخ روغ ك٢ ثالك اُشبّ  :اُغٞالٕ (29

اؽزَ ا٤ٌُبٕ اُص٢ٗٞ٤ٜ صِض٢ َٓبؽزٜب، ؽ٤ش  1967ب ك٢ اُٞهذ اُؾبظو(، ٝهؼذ اُٜعجخ ثٌبِٜٓب ظٖٔ ؽلٝك ٍٞه٣خ، ٌُٖٝ ك٢ ؽوة ٝعيئ٤  

ًبٕ اٍْ  1967خ ٍٞه٣ب ثاػبكرٚ ئ٤ُٜب، ٠َٔ٣ٝ اُغٞالٕ أؽ٤بٗ ب ثبٍْ اُٜعجخ اَُٞه٣خ، كوجَ ٤َ٣طو ػ٠ِ ٛنا اُغيء ٖٓ اُٜعجخ ك٢ ظَ ٓطبُج

 ب؛ ٓٔب ٛٞ ػ٤ِٚ ا٤ُّٞ."اُٜعجخ اَُٞه٣خ" أًضو ش٤ٞػ  
ُٞٚ ه اُِج٘ب٤ٗخ؛ ٣٘جغ ٖٓ ؿوة ثؼِجي ك٢ ٍَٜ اُجوبع، ٣ٝصت ك٢ اُجؾو أُزٍٞػ شٔبٍ ٓل٣٘خ صٞه، ٣ٝجِؾ بٜٗٛٞ أغٍٞ األ :ٜٗو ا٤ُِطب٢ٗ (30 غ

ب، ٝاُن١ أه٤ٔذ ػ٤ِٚ أُشبه٣غ ٝاُلهاٍبد ُالٍزلبكح ٓ٘ٚ ك٢ ٣ٍٞ٘   3م٤ِٕٓٞ 750ب ، ٣٘جغ ٣ٝغو١ ٣ٝصت ك٢ ُج٘بٕ، ٝرجِؾ هلهرٚ أُبئ٤خ روو٣ج  كم170

ٖٓ اُ٘يٝػ ئٗزبط اُطبهخ اٌُٜوٝٓبئ٤خ، ٝرأ٤ٖٓ ٤ٓبٙ اُو١ ٝاُشوة ُِجوبع ٝاُغ٘ٞة ٝاَُبؽَ ثٜلف ر٤ٔ٘خ اُوطبع اُيهاػ٢ ٝاٌُٜوثبئ٢، ُِٝؾل 

 ٝاُٜغوح.
ب ك٢ أٓو٣ٌب، ٝع٤ٔؼٜب ػٖ ٓصو ٝاُلٍٝ اُؼوث٤خ، ٝاًزشلذ ٝعٞك ٜٗو ثؾض   77هبُذ اُلًزٞهح ئ٣ٔبٕ ؿ٤ْ٘، فج٤وح االٍزشؼبه ػٖ ثؼل، ئٜٗب أعود  (31

ٓٚ ٤ُج٤ب، ٝٓصو ُْ رِزلذ ئ٤ُٚ، ٓبئ٢ ًج٤و ٣وغ ك٢ أُ٘طوخ اُؾلٝك٣خ ث٤ٖ ٓصو ٤ُٝج٤ب، ٝصلزٚ "ؿ٤ْ٘" ثأٗٚ: كُزب ػظ٤ٔخ ٓـطبح ثبُوٓبٍ، ٝاُن١ رَزقل

 هؿْ ؽوٜب ك٤ٚ.
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ي إلدول إألربع 2مليإرم 111وبحسب تقديرإت إألمم إلمتحدة، يحتوي هذإ إلخزإن عىل 

ة من إلميإه، وُيعد أمل إلتنمية ػ 
ي يقع إلخزإن أو إلخمسة

كة، ولكن منذ  ضمن، إلت  حدودهإ، ويخضع للقوإنير  إلدولية إلخإصة بإلمجإري إلمإئية إلمشب 
، فقد تحولت إألمور ؤف إألسو  ، وغبر أ تدشير  ليبيإ لمنظومة إلنهر إلصنإعي ي

، ومع تزإيد إلحديث عن إإلستخدإم إلعشوإئ 
ي إلعإلم، وإلذي يهدد سحب ميإهه دون درإسإت و 

إتفإقيإت مسبقة ؤف فنإئه وإهدإر إلمحسوب لميإه إلخزإن إألكبر ػ 
ة.   ثروة مإئية كببر

، وذلك ي ي إلنوئر
إ  وهذإ إألمر ليس بإلغريب أو إلمستحدث فيمإ يخص إلخزإن إلجوػ 

ً
إلدكتور أحمد " ِلمإ ورد عن وفق

 إ ( .. حير  طإلب إلحكومة إلمضية بإلتحرك فورً 32)إلمضية ئيس مركز بحوث إلصحرإء إلتإبع لوزإرة إلزرإعة" ر يوسف
 من إإلتفإقيإت إلثنإئية، وحت  إل 

ً
كة فيه، بدال ي بير  كل إلدول إلمشب  ؤلبرإم إتفإق موحد بشأن إستغالل ميإه إلخزإن إلنوئر

وع إستصالح  ي يعتمد عليهإ مشر
هدر ميإه إلخزإن إلت 

ُ
ي ماليير  فدإن 3ت

  ؛ إلت 
ُ
ً ت ي ؤقإمة مجتمعإت إ عول عليهإ مض كثبر

ػ 
ورة تأسيس مجلس أعىل للميإه إلجوفية لتقدير حجمهإ، ويكون مقر هذإ إلمجلس شدد عىل كمإ  عمرإنية جديدة.  ض 
، إلذي ُيغظي أغلب مسإحة إلصحرإء إلغربية، وإل ُيعرف أحد حجم كميإت بمض، وخصوًص  ي إ خزإن إلحجر إلرمىلي إلنوئر
ي إلزرإعة بسبب قلة إآلبإر إلإلمتوفرة إلميإه إلحقيقية 

محفورة بإلمنطقة، ونقص فيه، أو صالحيتهإ لالستخدإم ػ 
  إلمضية إ أن وزإرة إلريموضًح أضإف دم بعضهإ، و إلدرإسإت وقِ 

ُ
ي حفر إآلبإر هنإك. ت

 كثف درإسإتهإ لإلرسإع ػ 
ي يتكون  ي إلصحرإء إلغربية إلتإبعة لوزإرة إلري، أن حوض إلحجر إلرمىلي إلنوئر

كمإ أوضحت درإسة للجنة ُمقدرإت إلميإه ػ 
، ليخلق مإ يسم بإلظإهرة إألمن رمإل وأحجإر رملية تتب رتوإزية، أو إلميإه إلمحبوسة، ولذلك إدل مع طبقإت من إلطير 

ي منإطق بهإ عيون وتنطلق منهإ إلميإه بسبب إلضغط إلذي يتعرض له. 
 تظهر ميإه ػ 

 

 
 

كة بير  
وعإت مشب  ي من خالل مشر

ي ثمإنينيإت إلقرن إلمإض 
 دول وأضإفت إلدرإسة أن مصبر إلخزإن كإن محل درإسة ػ 

ي 
ة لعدم وجود درإسإت لديهإ عن حجم إلميإه ػ  ي تلك إلفب 

، وكإنت تشإد بعيدة ػ  ي ي ليتر
إلخزإن وتعإون مضي سودإئ 

وع توقف بسبب خالفإت سيإسية بير    تشإد.  إ وجإرته ليبيإ صحرإئهإ، ؤإل أن ذلك إلمشر
ي بإألمن إلقومي للدولة، وإلذي

إ عىل إلسيإسة إلخإرجية من شأنه أن يؤثر سلبً  وب  هذإ يزدإد إلتأكيد عىل إرتبإط إألمن إلمإئ 
ي إستدرإك مثل هذإ إألمر إلحيوي 

ي عدم قدرتهإ ػ 
للدولة، ومنهإ حت  تتصل بإلسيإسة إلدإخلية للدولة، وذلك ػ 

 . ي
 ؤف إلمجتمع بأرسه، أإل وهو إألمن إلمإئ 

ً
، وإلذي ُيعد مصدر إلحيإة إألول للموإطن كفرد، ومنه وصوال ي إتيجر  وإؤلسب 

 
 

                                                             
 .https://www.vetogate.com/2774947 :ػ٠ِ أُٞهغ اُزب٢ُ، أُوبٍ ٓٞعٞك ك٢ ثٞاثخ ك٤زٞ (32
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 : التحديات والحلولرابعال طلبالم
ية للبالد تحديإت  ي لليبيإ أو إلوضع إلسيإسي إلحإفي أو إلتطورإت إلحض 

تفرض عدة عوإمل نإتجة عن إلموقع إلجغرإػ 
إكم وتؤثر بشكل كببر عىل إلموإرد إلمإئية إلطبيعية وإدإرة قطإع إلميإه ؤن لم يتم إلعمل 

وأزمإت حإلية ومستقبلية، قد تب 
 وإكبتهإ وإلتخفيف منهإ وإصالح مإ يمكن ؤصالحه ومن أبرز هذه إلتحديإت: عىل م

 
: تحديات مصادر الموارد المائية .. 

ً
 أوال
يط إلسإحىلي  .0

ي أحوإض إلميإه إلجوفية إلسإحلية بسبب تدإخل ميإه إلبحر بإلشر
إرتفإع نسبة إلملوحة ػ 

 .  إلشمإفي

ي منإسيب إلميإه إلجوفية ذإت إإلستغالل  .1
ي إلمنإطق إلشمإلية من إلبالد يصل ؤف هبوط شديد ػ 

 1.4إلكثيف ػ 
ي إلسنة. 

 مب  ػ 

2.  . ي
ي نتيجة إلرتفإع معدإلت إلطلب مقإربة بإؤلمدإد إلمإئ 

 زيإدة إلعجز إلمإئ 

ي إلزرإعة.  .3
ي إستخرإج إلميإه إلجوفية وإإلعتمإد عليهإ بشكل كببر ػ 

 ندرة إلميإه وإؤلفرإط ػ 

وإرد إلمإئية غبر إلتقليدية من محطإت تحلية ميإه إلبحر ومعإلجة ضعف إلقدرإت إلتشغيلية لوسإئل ؤنتإج إلم .4
 .  إلضف إلصجي

ي إستعمإإلت إلميإه، ومنهإ إلتوجه نحو إستغالل مخزون ميإه  .5
إنخفإض نسبة إإلعتمإد عىل إلميإه إلسطحية ػ 

 . في
ي عمليإت إلري وإإلستخدإم إلمب  

ي عمليإت ػ 
 إإلمطإر إلموسمية ػ 

 
 لموارد المائية .. ا: تحديات إدارة اثانيً 

إتيجية وإلسيإسإت وخطط إلعمل لمتإبعة وتقييم قطإع إلموإرد إلمإئية.  .0  غيإب إؤلسب 

 عدة لتكون قإبلة للمشإركة مع قطإعإت مختلفة. إلبيإنإت إلمجمعة غبر مُ  .1

 بإلنسبة لمعلومإت ؤمدإدإت إلميإه  .2
ً
توزي    ع إلمعلومإت عإدة مإ يكون متمركز دإخل إلمؤسسة إلوإحدة؛ خإصة

 .  وإلضف إلصجي

إلحإجة للمزيد من إلمهإرإت للتعإمل مع ؤدإرة قوإعد إلبيإنإت وإلتقنيإت إلمعلومإت إلحديثة وتقنيإت إلتوإصل  .3
 وإلرصد وإلمتإبعة. 

 محدودية ثقإفة مشإركة إلبيإنإت.  .4

ي إلتقإرير عإد .5
ي إلبيإنإت وإلمعلومإت إلخإصة بقطإع موإرد إلميإه إلبيإنإت إلمسجلة ػ 

 وجود فجوة ػ 
ً
غبر كإملة  ة

إت.   أو قديمة إلعهد وغبر موإكبة للتغبر
 

 
ً
 ا: تحديد استعماإلت الموارد المائية .. ثالث

إلتوزي    ع إلغبر عإدل للسكإن عىل مسإحة إلبلد، وإلذي يجعل من إألنشطة إلمتعلقة بإستخدإم إلميإه مكثفة  .0
 .  عىل منإطق إلسإحل إلشمإفي

ي لهذه إلعملية وعدم وجود عدم مرإقبة كميإت إستهالك إلميإه  .1
ي إستخرإج إلنفط وإلتأثبر إلبيت 

إلمستعملة ػ 
يعإت لحمإية إلميإه إلجوفية من إلتلوث إلذي ينتج من عمليإت إإلستخرإج.   تشر

ي عمليإت إلري.  .2
بة، وبإلتإفي إرتفإع إلطلب عىل إلميإه ػ 

 إنخفإض ؤنتإجية إلمحإصيل بسبب زيإدة ملوحة إلب 

يعإت لتنظيم هبوط منإسيب إلميإه إل .3 ي إلمنإطق إلجنوبية لزيإدة إلمزإرع إلخإصة دون وجود تشر
جوفية ػ 

 عمليإت إلري. 

 غيإب ثقإفة ترشيد إستهالك إلميإه بير  إلموإطنير  وأصحإب إلمصلحة.  .4

ي إنتإج كميإت ميإه إلتحلية.  .5
 عدم إستغالل ميإه إلضف إلصجي إلمعإلجة بإلصورة إلمنإسبة وقلة ػ 

ي وتوسع إلنشإطإت إلزرإعية وإلصنإعية. زيإدة إلطلب عىل إلمي .6
ي وإلتوسع إلعمرإئ 

 إه نتيجة زيإدة إلتعدإد إلسكإئ 
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 ا: تحديات مرتبطة بالمنشئات المائية الحالية .. رابعً 
 أعطإل متكررة بإلمنشآت إلمإئية نتيجة إنقطإع إلكهربإء إلمتكرر.  .0

إنقطإع إلميإه إلمتكرر عن إلمدن إلسإحلية ألعطإل بمحطإت ضخ إلميإه ومحطإت إلتحلية ومنظومإت إلنقل  .1
إعإت. عبسبب إإلعتدإءإت إلنإتجة   ن إلب  

ي محإوإلت لتوصيل إلميإه ؤف منإطق  .2
تشب للميإه من أنإبيب إلنقل نإتجة عن إنتهإكإت من موإطنير  ػ 

 سكنهم. 

تقليدية لموإرد إلميإه بإلصورة إلصحيحة وتوقف محطإت ؤنتإج إلميإه إلمحالة عدم إستغالل إلموإرد إلغبر  .3
 ومعإلجة إلضف إلصجي عن إلعمل أو حإجتهإ إلدإئمة للصيإنة وغيإب قطع إلغبإر إلمنإسبة. 

 
 ا: تحديات بيئية .. خامًس 
إت إلمنإخية من إرتفإع درجإت إلحرإرة وإنخفإض ومعدإلت هطول إألمطإر وإرتفإع .0 منسوب ميإه إلبحر  إلتغبر

هإ عىل إلموإرد إلمإئية إلحإلية  ي لتأثبر
وإرتفإع معدإلت إلبحر وعدم وجود درإسإت عىل إلمستوى إلوطت 

 وإلمستقبلية. 

ي إلنإتج من إلتخلص من إلمخلفإت إلكيميإئية وإلمخلفإت إلصلبة ومخلفإت إلمستشفيإت  .1
إلتلوث إلبيت 

.  ومنتجإت إلتعقيم ونفإيإت إلمصإنع وإلمخلفإت ي أنإبيب إلضف إلصجي
 إلبالستيكية ػ 

ق بسبب حفر خزإنإت وآبإر تستعمل  .2 ي ببعض إلمنإطق إلسإحلية مثل طرإبلس وطبر
تلوث إلمخزون إلجوػ 

 لتضيف ميإه إلضف إلصجي للسكإن. 

تهإلك وإنهيإر لشبكإت إلضف إلصجي إلذي يؤدي ؤف تشب إلضف بإلمنإطق إلسكإنية ممإ يهدد إلصحة  .3
 ظإفة إلمدن. إلعإمة ون

ي عمليإت إلزرإعة دون رقإبة من أهل إإلختصإص، ممإ  .4
ية وإألسمدة إلكيميإئية ػ  إستخدإم إلمبيدإت إلحشر

 يلوث إلبيئة إلمحيطة وإلمسطحإت إلمإئية وإلميإه إلجوفية إلقريبة. 

 
 

اتيجيات المستقبلية .. سادًس   ا: الحلول واؤلستر
ي قطإع إلموإرد إلمإئية بإلدولة .0

 ووضعه من أولويإت مخططإت إلتنمية.  إإلستثمإر ػ 

يعإت إلمإئية وضبط وتنظيم عمليإت إلري وإلزرإعة.  .1  تطوير إلتشر

ي إلكشف عن إلمشكالت مبكرً  .2
ي بليبيإ للمسإهمة ػ 

إ مع وضع توفبر درإسإت وطنية دورية حول إلوضع إلمإئ 
 مخططإت إلحلول إلالزمة. 

ي عىل جودة  .3
وموإرد إلميإه بمختلف إلمنإطق ورصد حإإلت إلتلوث وضع درإسإت حول تأثبر إلتلوث إلبيت 

إر.   وتقييم إألض 

إتيجية إلموإرد إلمإئية.  .4  إألخذ بإلتجإرب إؤلقليمية وإلتوصيإت وإلتوجهإت ؤلدإرة ؤسب 

هإ عىل  .5 إر وإإلعتدإءإت إلنإتجة عنهإ عىل إلمنشآت إلمإئية وتأثبر إعإت إلمحلية وإألض  رصد وتوثيق تأثبر إلب  
 ومنظومإت نقل إلميإه.  موإرد إلميإه

6.  .  ضبط ورصد إلمخإلفإت إلقإنونية عىل مؤسسإت إلموإرد إلمإئية ومنظومإت نقل إلميإه للموإطنير 

 إستكمإل تنفيذ مخططإت ومشإري    ع إلبنية إلتحتية وإلمنشآت إلمإئية.  .7

ي تحقق مبإدئ إلموإرد إلمإئية إلمتكإملة.  .8
إتيجية إلت  ظم إؤلدإرة إؤلسب 

ُ
 تطبيق ن

لية وإلصنإعية وعمليإت إلري وتقليل نسب إإلستفإدة  .01 ي إإلستعمإإلت إلمب  
من مصإدر إلميإه غبر إلتقليدية ػ 
 .  إإلعتمإد عىل إلميإه إلجوفية كمصدر رئيسي

ية.  .00 رة وإلمتهإلكة من منظومإت نقل إلميإه للمنإطق إلحض   ؤصالح وإستبدإل وصيإنة إألجزإء إلمتض 

ي إلسدود  .01
ي عمليإت إلري. إإلستفإدة من إلميإه إلمجمعة ػ 

 بمعإلجتهإ إلستخدإمهإ بشكل أكبر ػ 

ي إلمدن إلرئيسية لسد إلحإجإت إلمإئية عند حدوث نقص  .02
ؤنشإء خزإنإت ميإه إحتيإطية وإنشإء حقول آبإر ػ 

 . ي مفإجر 
 مإئ 
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03.  
ً
إت إلمنإخية إعتمإد إتهإ عىل إلموإرد وضع مخططإت لموإجهة إلتغبر إت وتأثبر إ عىل درإسإت ورصد لهذه إلتغبر

 إئية. إلم

ي صيإنتهإ.  .04
ي عمليإت تحلية ميإه إلبحر وتطوير إلمهإرإت إلتقنية ػ 

 ؤدخإل إلتقنيإت إلحديثة ػ 

05.  . يعإت وإلقوإنير  ي إلخطط وإلتشر
إتيجيإت إلمإئية لتمويل مشإريعهإ ومنحهإ إألولوية ػ   إلدعم إلسيإسي لإلسب 

.. للحد من إإلستهالك إلغبر  دعم إلنقإبإت من مستخدمي إلميإه .. إلفالحير  وأصحإب إلصنإعإت إلخإصة .06

 . ي إلري إلزرإعي وإلصنإعي
 رشيد للميإه ػ 

ي صنإعة سيإسإت وخطط  .07
رفع إلوعي لدى أصحإب إلمصلحة وأصحإب إلقرإر لتضمير  ؤدإرة إلموإرد إلمإئية ػ 

 إلتنمية إلوطنية. 

08.  
ُ
 رق إإلستهالك إلرشيد للميإه. نشر إلوعي بير  إلموإطنير  حول ط

 
ــــات ـــيـ ـــوصـ  :الــتــ

الع إلموإطنير  عىل نسبة توفر إلكميإت إلصإلحة لالستخدإم  .0
ْ
إلتوعية بأهمية إلمحإفظة عىل إلميإه، وإط

ي.   إلبشر

 وضع إلقوإنير  إلصإرمة عىل إألفرإد إلذين يستهلكون إلميإه بشكل غبر مسؤول لردعهم وردع إآلخرين.  .1
في .2

ُ
ي ت
ي إلمحإفظة عىل مستوى إلميإه إلمتوفرة وإلحإلية. وضع إلدرإسإت وإلخطط إلبديلة إلت 

 د ػ 
ي تحتإج ؤف إلكثبر من إلميإه.  .3

ي إلصنإعإت إلت 
؛ إلستغاللهإ ػ   ؤعإدة تدوير ميإه إلضف إلصجي

ب، وأغرإض إلصنإعة.  .4 ي تقوم بتحلية ميإه إلبحر، وإستخدإمهإ لغإيإت إلشر
ى إلت   ؤقإمة إلمشإري    ع إلكبر

ي تتسإقط وضع إلدولة خطة لالستفإدة من  .5
ي إلمنإطق إلت 

ميإه إألمطإر عن طريق ترميم إلسدود إلموجودة ػ 
 . ي
ي إلمنإطق إلمجإورة لهإ، وحفر إآلبإر لجمع هذه إلميإه، ذلك لزيإدة إلمخزون إلجوػ 

 فيهإ إألمطإر بغزإرة، أو ػ 

ي محطإت خإصة؛ لتصبح صإلحة لالستخدإم إلبشر  .6
 ي. إإلستفإدة من إلميإه إلملوثة عن طريق تنقيتهإ ػ 

ورة إلقيإم بدإرسإت وأبحإث شإملة لوإقع عمل محطإت إلتحلية إلقإئمة حإليً  .7 حتم إلض 
ُ
إ، من أجل إلوقوف ت

ض عملهإ، ثم درإسة إلكميإت إلالزمة من  ي تعب 
، وإلعمل عىل معإلجة إلمعوقإت إلت  ي

عىل مستوى أدإئهإ إلحقيؼ 
ي يحتإجهإ إلسكإن، حت  يمكن زيإدة عدد إلمحطإت وت

 طوير كفإءتهإ إؤلنتإجية. إلميإه إلت 
ي سيتم إستحدإثهإ ؤف مؤسسة وإحدة تتإبع أعمإلهإ يجب أن تتبع جميع محطإت إلتحلية إلقإئمة حإليً  .8

إ، وإلت 
ضهإ من معوقإت وفق برنإمج موحد، وبكفإءة وطنية مدربه عىل أعىل مستوى حديث ومطور.   ومإ يعب 

، وإلذي ينتهي فيه أدإء 1128إلمستقبل إلبعيد ليتجإوز عإم يجب، وعىل إلفور إعتمإد سيإسة مإئية تمتد ؤف  .01
، وإلبد من إعتمإد صنإعة تحلية ميإه إلبحر فورً  ي إلحفإظ عىل إلنهر إلصنإعي

ي يسإهم ػ  إتيجر إ؛ كرإفد ؤسب 
 ن إألحوإض إلمإئية ألطول مدة ممكنة. و خز م

ي بكإفة  .00 إتيجر ي إلتخطيط إؤلسب 
إلمؤسسإت إلمإئية إلمرتبطة بصنإعة إلعمل عىل إستحدإث ؤدإرإت متخصصة ػ 

عدإد إلدرإسإت وإلتوصيإت إلالزمة إتحلية ميإه إلبحر، وتكون مهمتهإ متإبعة عمل محطإت إلتحلية، و 
جهز هذه إؤلدإرإت خطط تدريبية للكوإدر إلعإملة 

ُ
ف وت شر

ُ
ض عملهإ، كمإ ت ي تعب 

لمعإلجة كل إلمعوقإت إلت 
ي أي بإلمحطإت، لغرض تعريفهإ بُمجمل إلتطور 

إت إلحإصلة عىل صنإعة تحلية ميإه إلبحر، حت  يمكن تالػ 
ي عملهإ. 

 معوق يمكن أن يحصل ػ 
ورة إلعمل عىل تشجيع إلصنإعإت إلمرتبطة بصنإعة تحلية ميإه إلبحر؛ كإستخرإج إلملح وإلصنإعإت  .01 ض 

ة فني ة عإلية يمكن أن إلجلدية وإلكيميإوية، وإل ضبر من إرسإل إلبعثإت ؤف إلخإرج ؤلعدإد كوإد ذإت خبر
ي فتح إفإق جديدة لصنإعة إلتحلية وقطع غيإرهإ. 

 تسإهم ػ 
ي  .02

، إلت  ي إتيجر إلبد من توعية إلمجتمع بكإفة أطيإفه بأهمية إلموإرد إلمإئية غبر إلتقليدية؛ بإعتبإرهإ إلرإفد إؤلسب 
 
ً
ي إلوقت إلحإض  مكلف

ورة إلتوجه بؤذإ كإن إنتإجهإ ػ  إتجإه إلبحث عن مورد إ؛ فؤن إلمستقبل إلمنظور يؤكد ض 
ي تحلية ميإه إلبحر. 

ي ثإبت يتمثل ػ 
 مإئ 
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 الـخــاتــمـة: 
إت،  ؤن إلدور إلذي يكتسبه مفهوم إألمن، وبإلرغم من سعته وشموليته، ؤإل أنه لم يستطيع أن يستوعب جميع إلمتغبر

إيدة بأن إلتهديدإت  ي ظل وأن يحقق جميع إألهدإف إألمنية؛ لذلك تعإلت إألصوإت إلمب  
 ػ 
ً
إألمنية إليوم، وخإصة

 من: إلفقر، 
ً
ال
ُ
ي لم تعد تقتض عىل مجرد إلفهم لتهديدإت إألمن إلتقليدية، بل تعدتهإ لتشمل ك

إت إلدولية؛ إلت  إلتغبر
وإنعدإم إلعدإلة إإلجتمإعية وإإلقتصإدية، وإألمرإض، وإنتهإكإت حقوق إؤلنسإن، وإستبدإد إلسلطإت وطغيإنهإ، وتلوث 

د مفهوم جديد يستجيب لتلك إلمتطلبإت ويستوعبهإ وُيعبر  .. ص إلغدإء وإلمإء، وإلكوإرث إلطبيعيةإلبيئة، ونق
ّ
ممإ ول

 
ً
 جديد

ً
، وإلذي ُيعد ُمدخال ز عنهإ؛ فكإن مفهوم إألمن إلقومي إ لألمن؛ يتمركز حول إألفرإد وإلجمإعإت وإلدول، وُيبر

ي 
إتيجية وإألمنية. إلتهديدإت إلغبر تقليدية لألمن، وليشكل نقطة إلتحول ػ    إلدإرسإت إؤلسب 

ظم إلسيإسية وإإلقتصإدية 
ُ
ليكون هدفه إلحمإية إلذإتية وإلموضوعية عىل حٍد سوإء، وتمكينهمإ من خلق وإيجإد إلن

ي إلتخلص من إلخوف، وبنإء قدرإته، وتحقيق أهدإفه وتطلعإته. ووإلعسكرية وإإلجتمإعية وإلثقإفية وإلبيئية، 
 ػ 

ن هنإك ترإبط ألكل ُبعد من أبعإد هذإ إلمفهوم .. إألمن إلقومي .. له مجإله وإختصإصه وأهدإفه، غبر وعىل إلرغم من أن 
ي إلغإية وإلهدف، ومن أبرز تلك إلملتقيإت، هو ؤن تلك 

، وتالحم أصيل ػ  ي إلمعت 
ي إلمضمون، وتشإبه بليغ ػ 

وثيق ػ 
 للتحرر من إلخوف، وتحقيق إإلطمئنإن، سو 

ً
إًء للفرد أو إلدولة، كمإ ؤن تلك إألبعإد يكمل أحدهم إألبعإد تسغ مجتمعة

وريً   ض 
ً
، وإلذي يشكل إألخبر بدوره مخرًج إآلخر؛ فإألمن إلقومي يشكل مدخال ي

إ لتحقيق إ أسإسيً إ لتحقيق إألمن إلمإئ 
 إإلستقرإر للدولة. 

ي وإألمن إلقومي .. وإلذي أضج وإضًح 
إبط .. إألمن إلمإئ  ضل هذه إلدرإسة، ؤإل أن هذإ إل إ بفوعىل إلرغم من هذإ إلب 

 
ً
إ من نقإط إإلختالف فيمإ بينهمإ، وذلك من حيث إإلتجإه وإلتوجه .. فتوجه وحدة إلتحليل يمنع من وجود بعض

ي هي إلموإطن .. وهذإ 
ي حير  نجد أن وحدة إلتحليل إألسإسية لدى إألمن إلمإئ 

إألسإسية لألمن إلقومي هي إلدولة؛ ػ 
ي 
 عن ؤن إإلتجإه ػ 

ً
ي  فضال

ي إألمن إلمإئ 
ي حير  يكون إإلتجإه ػ 

؛ ػ  ي إألمن إلقومي
تحقيق إألمن يكون من إألعىل ؤف إألسفل ػ 

ي تحقيق متطلبإت إألمن للدولة. 
 من إألسفل ؤف إألعىل ػ 

وذلك من خالل إلحفإظ عىل مستوى معتدل من إلموإرد إلمإئية، وتوفبر إلميإه عىل نحو يقلل من حدوث إلكوإرث؛  
 إلجوفية، وغبر إلمتجددة؛ ؤف أدئ  حد ممكن؛ لضمإن إستدإمة كإلجفإف وإلت

ً
إف مصإدر إلميإه، وخإصة دهور وإستب  

عمل إألنظمة إلبيئية إلمإئية .. فإلحفإظ عليهإ مرتبط بضمإن إلحفإظ عىل إستمرإرية توفر إلميإه إلكإفية وإآلمنة من 
ورية للبقإء عىل  ي حإجإت إؤلنسإن إلض 

 أجل ضمإن إلصحة، وبإػ 
ً
ي إلعيش بكرإمة؛ بعيد

إ عن قيد إلحيإة وإإلستمرإر ػ 
 إلقهر، وإلفسإد، وإلحإجة، وإلخوف. 

ي إستغالل إلموإرد إلمإئية غبر إلتقليدية، من قبيل ؤعإدة ختإمً 
ي ظل هذإ إلنقص إلمتوقع؛ تقتض 

إ .. ؤن إلحإجة للميإه، وػ 
ي إ
ية، ويمكن أن يؤدي إستخدإم هذه إلموإرد تدوير ميإه إألمطإر، أو إلميإه إلعإدمة، أو إلجريإن إلسطجي ػ  لمنإطق إلحض 

إلبديلة ؤف ؤيجإد فرص إلحصول عىل موإرد جديدة خالل إلسنوإت إلمقبلة .. فنحن نحتإج ؤف حلول جديدة ؤلدإرة 
ي يطرحهإ إلنمو إ

ي بلدنإ، وإلت 
ي ػ 
، إلموإرد إلمإئية من أجل إلتعويض عن إلتحديإت إلنإشئة إلمتعلقة بإألمن إلمإئ  ي

لسكإئ 
ً وتغبر إلمنإخ، وذلك من أجل تنمية إلموإرد إلمإئية، ويشكل هذإ إألمر تحديً  ي أن نتصدى له معً إ كببر

إ .. إ علينإ كمجتمع؛ ػ 
 مجتمع وحكومة .. من خالل نهج سليم من أجل درء إلمخإطر وإلتحديإت إلمتعلقة بإلميإه. 

ي إلوقت إلحإض  يتم 
ى، وذلك ألجل حفظ حق إألجيإل حيث أصبح إإلهتمإم بتوفبر إلميإه ػ  عىل مستوى إلدول إلكبر

ي إلميإه، وإلحفإظ عىل إلميإه إلعذبة إلنقية قدر إؤلمكإن؛ فإلحفإظ عىل إلميإه إل ُيعد وإجبً 
إ فحسب، إ قوميً إلقإدمة ػ 

ي إلدرجة إألوف، فرسولنإ إلكريم .. عليه إلصالة وإلسالم .. قد 
ي ػ 
ي وديت 

ي وإنسإئ 
نهإنإ عن إؤلرسإف  وإنمإ هو وإجٌب وطت 

نإ عىل نهٍر جإٍر. 
ُ
ي إلميإه؛ حت  ولو ك

 ػ 
ن بجميع إألنشطة إإلجتمإعية وإإلقتصإدية  ية؛ فهي تقب  فإلميإه إلعذبة هي أهم مورد عىل إؤلطالق بإلنسبة ؤف إلبشر

 
ً
ة إلحيإة عىل سطح إألرض، ويمكن أن تكون عإمال ي يضطلع بهإ إؤلنسإن، وإلميإه هي ركبر 

يعزز أو يعرقل  وإلبيئية إلت 
 إ للتعإون أو إلتنإزع. إ للرفإه أو إلبؤس، أو سببً إلتقدم إإلجتمإعي وإإلقتصإدي، كمإ يمكن أن تكون مصدرً 
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، مركز درإسإت إلوحدة إلعربية، ط ي ي إلوطن إلعرئر

م، محمود، إقتصإديإت إلميإه ػ  وت، 0إألرسر  .1110، ببر

 ، ي
ي ليبيإ ، سليمإن صإلحإلبإروئ 

، تأثبر إإلستغالل إلمفرط للميإه إلجوفية ػ  ي ي إلوطن إلعرئر
، بحث مقدم ؤف ندوة إلميإه ػ 

1114. 
ي  ثجيل، عإدل عبدإلحمزة،
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، مرإد، إألمن إؤلنسإئ   .1106، 4لعدد لطإفي

ي ليبيإ،  هيئة إلموإرد إلمإئيةليبيإ إإلقتصإدية، 
ي ػ 

ي تحذر من تهديدإت تطإل إألمن إلمإئ 
 ،أرشيف إألمن إلمإئ 

http://libyanbusiness.tv/tagي -/إألمن
 .إلمإئ 

ي للميإه،  ي لموإجهة إلتحديإت وإلمتطلبإت إلمجلس إلوزإري إلعرئر ي إلوطن إلعرئر
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