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 شروط النشر

  أن-1
ً
 من رسالة املاجستير أو أطروحة الدكتوراه بشرط  ويمكن-للمجلةخصيًصا  اومعد ًّيكون البحث أصيال

ً
أن يكون مستال

ًّمن البحث.  %60تم إعادة صياغة بنسبة ال تقل عن تأن ال يكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن 

البحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب األخطاء  تقبل-2

ًّية اإلمالئية واللغوية.النحوًّ

ًّ.%15تقبل األبحاث التي تزيد فيها نسبة التشابهات البحثية عن  الًّ-3

ًّال يكون البحث قد نشر جزئًيا أو كلًيا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية. أن-4

التواصل، الدولة( باللغة العربية  طريق-العمل مكان-ثالثًيايرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث تشمل )اسم الباحث  أن-5

ًّواإلنجليزية أو الفرنسية.

للكوارث وإدارة الفرص الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وفريق الدراسات  االستراتيجيةمجلة الدراسات  -6

)إدارة األزمات، إدارة للكوارث وإدارة الفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجاالت املحددة  االستراتيجية

، إدارة الفرص، إدارة املعرفة، التنمية املستدامة، إدارة املعلومات، العلوم البيئة، البشرية والطبية واملشتركة الكوارث

ث احد، إدارة السياسات واالستراتيجيات، إدارة األًّىًّالسالمة والصحة املهنية، القوانين والتشريعات، إدارة املالجئ واملأوًّ

ئ، إدارة السيناريوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة اإلعمار بعد الكوارث، إدارة املخاطر، العلوم والطوارًّ

ًّ(.، استخالص الدروس والعظات والعبرالبينية

اإللكتروني الباحث البحث املنسق وفق القالب على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد  رسلي أن-7

(jssdom@democraticac.de)ًّ

 معاألبحاث والترجمات إلى تحكيم سّري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية، واألبحاث املرفوضة يبلغ أصحابها  تخضع-8

ًّإبداء األسباب.

ًّاالستشارية. العلميةالباحث باستالم البحث ويحّول بحثه مباشرة للجنة  يبلغ-9

ًّر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها.أصحاب األبحاث املقبولة للنش يخطرًّ-10

م مع مرفق  األبحاث-11
ّ
التي ترى اللجنة أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديالت عليها، ويسلم للباحثين قرار املحك

ًّخاص بالتعديالت، على الباحث االلتزام باملالحظات وفق مدة تحددها هيئة التحرير.

كل باحث قام بالنشر شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة املركز الديمقراطي العربي وعن إدارة املجلة  يستلم-12

ًّالباحث شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار املجلة. ويستلمالخاضع للتحكيم  العلميتشهد بنشر املقال 

 ISSN (Online)اطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي إصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقرًّ للمجلة-13

2629-2572ًّ

املعيار األساس ي لقبول النشر ضمن أعداد املجلة  حيث إنسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بى األًّراعت الًّ-14

ًّهو جودة وأصالة املاّدة العلمية وسالمة اللغة والعناية بالضوابط املنهجية في البحث العلمي.

جراءات كما هو متعارف عليه في اإلًّتبعات وًّاليما يتعلق بالسرقة العلمية فسيحّمل الباحث هيئة العلمية تقرير من ال أي-15

ًّ.جلة العلمية الدوليةسياسات امل

ًّجميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء أصحابها. تعبرًّ-16

ًّالعلمي.ترتيب األبحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى  يخضع-17

ًّاملقاالت على مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد املجلة. تعرض-18

ًّية.الفرنس -االنجليزية-املجلة هي: العربية  لغات-19

ًّذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار باللغة األصلية.السيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحاالًّ في-20
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 كيفية إعداد البحث للنشر:

ًّكيفية كتابة الجداول واألشكال والهوامش.وًّيتوفر قالب موضح فيه نمط التوثيق املعتمد 

 عنوان جهة الباحث:

املخلص بجمل  ويكتب( لكمات، 7-4أو الفرنسية، ثم الكلمات املفتاحية من ) اإلنجليزية- ةالعربي باللغة-امللخص التنفيذي 

 البحثقصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية واألساليب العلمية واألدوات املستخدمة في 

ًّوالنتائج التي توصل إليها الباحث.

شكل مفاهيم يوضح الدراسة البحثية الشاملة ويشمل عنوان الدراسة واملشكلة ويتفرع منها األهداف  ىعل تقديم ملخص -

واملنهجية وأهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث وأهم املقترحات والنماذج التي يمكن أن تكون إضافة علمية 

ًّجديدة.

ما صدر في  آخرًّات السابقة التي تطرقت للموضوع بما في ذلك تحديد مشكلة البحث، وأهدافها وأهميتها، وذكر الدراس -

، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، ووضع التصور املفاهيمي، وتحديد مؤشراته الرئيسية، مجال البحث

ًّووصف منهجية البحث، وتحليل النتائج واالستنتاجات.

وتكتب املراجع في تضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث بقائمة بيبليوغرافية، ت مختتًماكما يجب أن يكون البحث  -

ًّ( بداية كل مهمش صفحي، وترتب في آخر املقالة أبجدًيا على شكل نقاط.1هوامش كل صفحة على أن يبدأ الرقم ب )

بي في أسلوب كتابة لنظام اإلحالة املرجعية الذي يعتمده املركز الديمقراطي العرًّ اأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفًقًّ -

ًّالهوامش وعرض املراجع.

ًّتستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به في قائمة  -

 املراجع.

أ لآلتي:
ً
 ترتيب املراجع هجائًيا في القائمة وفق

ا في دورية: 
ً
ملجلد، رقم عنوان البحث، واسم الدورية، رقم ا ،النشرسنة  ،سم الباحث )الباحثين(اأ. إذا كان املرجع بحث

ًّالصفحات.العدد، أرقام 

ًّ.ن الكتاب، اسم الناشر وبلد النشرعنوا النشر،: اسم املؤلف )املؤلفين(، سنة ب. إذا كان املرجع كتاًبا

يكتب رسالة ماجستير  العنوان،، ج. إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، السنة

ًّ.الجامعة ، اسمبخط مائل أو أطروحة دكتوراه

عنوان التقرير، أرقام ، د. إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، سنة النشر

ًّالدولة.الصفحات، 

على أن  املقابلة، املسمى الوظيفي، البلده. إذا كان املرجع مقابلة: يكتب اسم الشخص، تاريخ املقابلة، الشخص الذي أجرى 

ًّ.تكتب تحت عنوان مقابالت

و. إذ كان املرجع مجموعة بؤرية: يكتب أسماء املجموعة في ملحق، موضوع النقاش في املجموعة، جهة عقد املجموعة، تاريخ 

ًّعقد املجموعة، املكان، السنة.

ًّ، رابط املقال، تاريخ النشر، تاريخ دخول املوقع”ن املقالعنوا“ز. بالنسبة ملواقع االنترنت: االسم الكامل للكاتب، 

كلمة وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها بصورة استثنائية وحسب القيمة  8000حتى  3000يتراوح عدد كلمات البحث من 

ًّاملعرفية، لبعض البحوث والدارسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

ًّبحيث يكون كالتالي: (،4Aيتم تنسيق الورقة على قياس )

ًّ. 1.5، أسفل الورقة 5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02تكون كما يلي: أعلى  هوامش الصفحة:

 ،Title of the article in English (Police Times New Roman( 20حجم الخط:  ،sakkalmajallaعنوان املقال: )نمط الخط: 

Taille : 16 )ًّ
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، sakkalmajalla( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 15، حجم الخط:sakkalmajallaاالسم الكامل للباحث: )نمط الخط 

( البريد اإللكتروني للباحث 13، حجم الخط:sakkalmajalla( مؤسسة االنتماء كاملة والبلد )نمط الخط 13حجم الخط:

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Roman)نمط الخط: 

، sakkalmajallaكلمة، )نمط الخط  150كلمة وال يقل عن  200ال يزيد عن  خص )باللغة العربية(: يشترط في امللخص أن املل

ًّ، مائل(.14حجم الخط: 

ًّ، مائل(.14، حجم الخط: sakkalmajallaكلمات، )نمط الخط  7و  4الكلمات املفتاحية )باللغة العربية(: بين  

Abstract: (in English)(Between 150 words and 200 words,: Times New Roman, Taille : 13, Italics) 
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34ًّ-12(، أملانيا، ص 7(، العدد )2االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

ة في الظروف الحرجة وفي امللّحًّ االتصالتتناول الورقة البحثية موضوع اتصال املخاطر باعتباره أحد أشكال 

لحظة، مع التركيز على رهاناته اإلستراتيجية في إدارة الكوارث وتجنب األضرار املتوقع حدوثها بأي حاالت الطوارئ 

والجماعات واملؤسسات والدول على حد سواء، أو الحد منها، أو حسن والخسائر التي يمكن أن تلحقها باألفراد 

التكيف والتعامل معها من أجل الخروج منها بأقل الخسائر املمكنة في األرواح واملمتلكات والبيئة، وسواء كانت 

 املتسبب الرئيس فيها عن قصد كما هو حال التفجيرات اإلنسان أوًّاطر على شكل كوارث طبيعية، هذه املخ

واألعمال اإلرهابية، أو عن غير قصد كحوداث املرور مثال، فإن اتصال املخاطر بمختلف وسائله ورسائله يبقى هو 

العصب الحيوي الذي يساهم في نشر الوعي بهذه املخاطر لدى الجمهور املستهدف، وفي حسن إدارتها قبل وأثناء 

 وبعد حدوثها. 

   :الكلمات املفتاحية

ًّاألمان- السالمة-الخطرية  الظاهرة-الكوارث  ةإدارًّ-املخاطر  اتصال

Abstract 
     This research paper adresses the topic of risk communication as one of the necessary 

types of communication in critical circumstances and in emergency situations that can 

occur at any moment, focusing on its strategic bets in disaster management and in 

avoiding damages and losses that can affects individuals, groups, institutions and states 

alike, or reduce them, or adapt well to them in order to get out of them with minimal losses 

in humans, property and environment, whether these risks are in the form of natural 

disasters, or the human factor is the main cause of them intentionally like bombings and 

terrorist acts, or unintentionally, such as traffic accidents, the risk communication with its 

various means and messages remains the vital nerve that contributes to raising awareness 

of these risks for the target audience, and managing them well before, during and after 

they occur.   

Keywords: 
Risk communication -  Disaster management - Risk phenomenon -  Safety - Security 
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 امللخص املفاهيمي
تمررررررررررررر إدارة الكرررررررررررروارث والحررررررررررررد مررررررررررررن مخاطرهررررررررررررا بالعديررررررررررررد مررررررررررررن املتغيرررررررررررررات االجتماعيررررررررررررة أو السياسررررررررررررية أو األمنيررررررررررررة أو 

االقتصرررررررررادية والتررررررررري بهرررررررررا الترررررررررأثير املباشرررررررررر علرررررررررى حيررررررررراة املجتمعرررررررررات، إن اتصررررررررراالت املخررررررررراطر وإمكانيرررررررررة الرهررررررررران علرررررررررى 

االسرررررررررررتراتييي علرررررررررررى منهجيرررررررررررة إدارة الكررررررررررروارث فررررررررررري الدولرررررررررررة، تتنررررررررررروع مصرررررررررررادر الخطرررررررررررر مرررررررررررا برررررررررررين مسرررررررررررتقبل التخطررررررررررريط 

طبيعيررررررررررررة وبشرررررررررررررية أو صررررررررررررناعية، ومخرررررررررررراطر مهجنررررررررررررة مررررررررررررا بررررررررررررين الطبيعيررررررررررررة والصررررررررررررناعية، ممررررررررررررا يتطلررررررررررررب فهررررررررررررم هررررررررررررذه 

املخرررررررراطر وتصررررررررنيفها وتحليلهررررررررا وتقييمهررررررررا، وترتيررررررررب أولويررررررررات الررررررررتحكم واملواجهررررررررة لهررررررررا، وذلررررررررك بهرررررررردف بنرررررررراء الخطررررررررط 

ًّاتيجية والتنموية التى تسير بشكل متوازي مع الحد من مخاطر الكوارث.االسترًّ

 التصاالت املخاطر ورهاناته اإلستراتيجية في إدارة الكوارث املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
االستراتيجية في والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات التصال املخاطر ورهاناته 

ًّإدارة الكوارث

صال املخاطر ات

ورهاناته 

ي اإلستراتيجية ف

إدارة الكوارث

مصادر الخطر 

تصنيف 

املخاطر

تقيم وتحليل

املخاطر

التحكم في 

املخاطر 

التخطيط ومراقبتها

االستراتيجي

ملواجهة 

املخاطر

 أنماط وأساليب

اتصال املخاطر

التخطيط 

ي التنموي املواز 

للحد من 

مخاطر الكوارث

استراتيجات 

الحد من أضرار 

الكوارث
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 تطلعات مستقبلية: 

 بناء الخطط اإلعالمية املرتبطة بمخاطر الكوارث واملناطق املعرضة للخطر  -

 منهم ضمن الخطاب اإلعالمي إلدارة مخاطر الكارثة. فئةلكل  والتأثيرًّ أساليب اإلقناعاستخدام  -

 تحديد سياسات النشر اإلعالمي للنشطاء حتى ال يحدث مبالغة أو تهوين لألحداث املصاحبة للكارثة. -

 اختيار وتدريب املتحدثين )الناطقين( الرسميين في وسائل اإلعالم عند وقوع الكوارث. -

  مع الحفاظ على األمن والسلم املجتمعي.نشر املعلومات والبيانات بما يتوافق 

  منع تداول االخبار من املصادر غير املعلومة. -
 متابعة الشائعات ومروجيها وتقديم رؤية إعالمية تراعي سمات الكارثة. -

 الكوارث إدارة في اإلستراتيجية ورهاناته املخاطر  اتصال

، ويساهم في الحد من الخسائر بكافة أنواعها في الكوارث مخاطرًّ من للحماية املجتمعات توجيه في الفعال االتصال أنواع أحد املخاطرًّ اتصالتوصلت الدراسة إلى أن 
 .املناخية التغيراتب املرتبطة املخاطرًّ مستوىًّ من بالتخفيض االتصال وسائل تؤثرًّ، وًّالتوعية في االجتماعي االتصال وسائلاملناطق املعرضة للخطر، وذلك عبر استخدام 

بين مقدمي الخدمات اإلنسانية وفرق  أوصت الدراسة بتعزيز استخدام اتصال املخاطر في إدارة الكوارث عبر التنبؤ بالكارثة واالنذار املبكر، وبناء منظومة لالتصال والتواصل

 بين وسائل االتصال وخرائط تتبع املخاطر واملناطق املتأثرة منها.وتطوير أداء وسائل التواصل االجتماعي في التوعية بمخاطر الكوارث والحد من آثارها، والربط  االستجابة،

 

 واملنهج ،املنتشرة املخاطرًّ حالة يصف الذي الوصفي املنهج الدراسة اتبعت

 التوعية عبرًّ املجتمع حماية وآليات االتصاالت خطوات يحلل الذي التحليلي

 .الباحث خبرات على يعتمد الذي الحدس ي واملنهج املجتمعية،

 مسارات على املخاطرًّ تخلفها التى الكارثة األثارًّ في الدراسة مشكلة تتمثل

 إدارة استراتيجيةبتلك ب املرتبط املخاطرًّ اتصال ومستوىًّ البشرية الحياة

 الحرجة بالظروف املرتبطة املشكالت من املخاطرًّ اتصاالت تعتبرًّوًّ الكوارث،

 :التالي التساؤلًّ ظهرًّ ذلك ضوء وفي االستراتيجية التنمية علىاملؤثرة  الطارئة
 الكوارث؟ إدارة على االستراتييي الرهان بتعزيزًّ املخاطرًّ اتصال يساهم أن يمكن كيف

 إلدارة االستراتييي الرهان في للمخاطرًّ االتصال دورًّ تبيان إلى الدراسة هدفت
 املخاطر من الحد في تساهم ومنهجيات آليات من ذلك عن ينبثق وما الكوارث
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 العام:اإلطار  .1

 :تقديم 1.1
 لتحقيق املجاالت مختلف في املتسارع التكنولوجي والتطورًّ املذهل العلمي التقدم على املراهنة من الرغم على

 والتهديدات املخاطرًّ من يسلم لم املعاصرًّ اإلنسان أن إالًّ مؤشراتها، أهم أحد األمان يعتبرًّ التي الحياة جودة هدف

 بيته في كان وسواء أسبابها، أحد ذاته حد في التكنولوجي التطورًّ يعتبرًّ والتي جانب، كل من به تتربص أضحت التي

 الجوًّ في أوًّ البحرًّ عرض في أوًّ البرًّ في كان إذا عما النظرًّ وبغض آخر، مكان أي في أوًّ العمل مكان في أوًّ الشارع في أوًّ

 أوًّ الطائرة استقل أوًّ سيارته استعمل أوًّ رجليه على مش ى وسواء لحظة، كل في باملخاطرًّ محاط فإنه الفضاء، في أوًّ

 حالة ففي 1.االتجاهات كل من به تحدق التي املخاطرًّ عن منأى في ليس فإنه الوسائل من غيرها أوًّ...  الباخرة

 في املتمثلة الطريق مخاطرًّ فإن بسيارته تنقل وإذا بكسور، اإلصابة خطرًّ ومواجهة للسقوط معّرض هوًّ املش ي

 عبرًّ تنقله أن كما رحلته، طوال يراوده يبقى سقوطها خطرًّ فإن الطائرة استقل وإذا قائمة، تظل املرورًّ حوادث

 اسم املعاصرة املجتمعات على يطلق الباحثين بعض جعل ما وهذا ،...الغرقًّ مخاطرًّ من اآلخرًّ يخلو هوًّ الًّ السفينة

ًّ".املخاطر مجتمعات"

 كما حدوثها منع أوًّ إيقافها أوًّ مواجهتها عن عاجزا نفسه ويجد اإلنسان، إرادة عن خارجة املخاطرًّ بعض كانت وإذا

 والجفاف والفيضانات والبراكين واألعاصيرًّ الزالزلًّ مثل املدمرة الطبيعية الكوارث عن الناجمة املخاطرًّ حال هوًّ

 هوًّ اإلنسان يكونًّ التي البشرية املخاطرًّ من األنواع بعض هناك فإن وغيرها،... والرملية الثلجية والعواصف

 االحتباس ظاهرة أفرزت والتي والجوي، والبحريًّ البريًّ التلوث عن الناجمة البيئية املخاطرًّ مثل فيها، املتسبب

 املسلحة النزاعات تعد كما إلخ،... السامة والنفايات الصحية واملخلفات النووية النفايات مخاطرًّ وكذا الحراري،

 حروبا كانت سواء البشري، لوجودا تهدد والتي اإلنسان يصنعها التي املخاطرًّ أكبرًّ من والحروب العنف وأعمال

 العاملية الحرب نهاية على عاما سبعين من أكثرًّ مرورًّ ورغم الدول، بين بينية حروبا أوًّ الواحدة الدولة داخل أهلية

ل كما قائمة، تزال الًّ ثالثة عاملية حرب اندالع مخاطرًّ أن إالًّ املدمرة، الثانية
ّ
 حقيقيا تهديدا الصحية املخاطرًّ تشك

 مثل والقارات للحدود والعابرة الفتاكة العوملية واألمراض األوبئة انتشارًّ من املتزايدة املخاوف بسبب لإلنسان

 تحديا اإلرهابية الظاهرة مخاطرًّ مواجهة تعد كما وغيرها،... كورونا ومؤخرا والسارس وزيكا وإيبوالًّ األيدزًّ مرض

 خلفتها التي الهائلة االقتصادية والخسائرًّ والجرحى القتلى من ضخمة فاتورة دفع الذي الدولي للمجتمع حقيقيا

ًّو 2 العالم. دولًّ مختلف في اإلرهابية واالعتداءات التفجيرات

 يقرب ما واملوظفونًّ العمال فيه ويقض ي النشطة، الشغيلة الفئة من ضخما بشريا واجدايشهد الجانب املنهي ت

 في واملوظفين العمال وسالمة صحة تهدد التي املهنية املخاطرًّ من اآلخرًّ هوًّ يخلوًّ الًّ يوميا، ساعات ثماني من

 النفسية آثارها تبقى والتي عالية، مخاطرًّ ذات بأنها تصنف التي املهن تلك السيما واملؤسسات، املنشآت مختلف

ًّ.التقاعد على إحالته بعد حتى للعامل مالزمة والصحية والجسدية

 السلبي االستخدام عن الناجمة الرقمية باملخاطرًّ يسمى ما ظهرت واالتصال اإلعالم تكنولوجيات لتطورًّ نتيجة

 والبصرًّ السمع على الصحية املخاطرًّ مثل مستعمليها، على جمة تهديدات تحمل والتي التكنولوجيات لهذه والس يء

 وغيرًّ واملنحرف الهابط املحتوىًّ مخاطرًّ وكذا مثال، الكمبيوترًّ جهازًّ أوًّ النقال للهاتف املفرط االستخدام يسببها التي

                                                           
ا عن األمان املفقود، املركز الثقافي األملاني، تر "عال عادل، هند إبراهي2006بيك، أولريش ) 1

ً
("، املركز 2013، بسنت حسن )م(: مجتمع املخاطر العالمي بحث

ًّالقومي للترجمة، القاهرة.
 للكوارث وإدارة الفرص، املجلد األول، العدد الرابع، برلينم، مجلة الدراسات االستراتيجية 2020م(: التهديدات املؤكدة لعام 2020، رعد )العزاويًّ 2
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 األسرية الروابط على االجتماعية مخاطرها إلى إضافة واملراهقين، األطفال على خاصة مستعمليها، على قياألخال

ًّ.  إلخ...عموما األفراد بين العالقات وعلى

 وعلى وممتلكاته اإلنسان حياة على أنواعها بمختلف املخاطرًّ تخلفها أن يمكن التي الفادحة الكارثية لآلثارًّ ونظرا

 هذه حدوث كيفية ملعرفة العلوم، مختلف في الباحثين قبل من والتحليل بالدراسة حظيت فقد ككل، البيئة

 أن إلى خسائرها، من التقليل األقل على أوًّ إيقافها أوًّ لتفاديها املقترحة العلمية والحلولًّ ونتائجها وأسبابها املخاطرًّ

 واألزمات بالكوارث التنبؤًّ أجل من الخطرية الظاهرة بدراسة يهتم" املخاطر إدارة علم" يسمى بذاته قائم علم نشأ

 الطبية، العلوم املناخ، علم البيئة، علم مثل العلوم بمختلف باالستعانة وذلك حدوثها، قبل الخطيرة واألحداث

ًّ.إلخ... االقتصادية العلوم األوبئة، علم

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

تتمثل مشكلة الدراسة في األثار الكارثة التى تخلفها املخاطر على مسارات الحياة البشرية ومستوى اتصال املخاطر 

إذ تعتبر اتصاالت املخاطر من املشكالت املرتبطة املرتبط بالتأثيرات االستراتيجية على مناحي إدارة الكوارث، 

تنمية االستراتيجية في إدارة الكوارث وتحويلها لفرص، والحد بالظروف الحرجة الطارئة ومدى تأثير املخاطر على ال

ًّمن اآلثار السلبية، وفي ضوء ذلك ظهر التساؤل الرئيس التالي:

 كيف يمكن أن يساهم اتصال املخاطر بتعزيز الرهان االستراتيجي على إدارة الكوارث؟

 أهداف الدراسة: 3.1

الرهررران االسرررتراتييي إلدارة الكرررروارث ومرررا ينبثرررق عرررن ذلرررك مررررن  تهررردف الدراسرررة إلرررى تبيررران دور االتصررررال للمخررراطر فررري

آليات ومنهجيات تساهم في الحرد مرن املخراطر والتقليرل مرن مسرتويات الترأثير علرى البيئرة البشررية أثنراء التعامرل مرع 

ًّاملخاطر.

 من واالتصال، اإلعالم علوم زاوية من الخطرية الظاهرة مفهوم من لالقتراب محاولة البحثية الورقة هذه وتعتبرًّ

ًّ.      واملخاطر الكوارث إدارة في االستراتييي ودوره املخاطرًّ اتصال ماهية على التعرف خالل

 أهمية الدراسة: 4.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

 األهمية العلمية:  1.4.1

منهرررا وكيفيرررة تررروفير دراسرررات علميرررة ومنهجيرررة تسررراهم فررري تطررروير منظومرررة الدراسرررات املرتبطرررة برررإدارة املخررراطر والحرررد 

ًّ.االستفادة منها في الحد من الكوارث وتوجيه صناعة القرار املحلي

 : األهمية التطبيقية 2.4.1

تسرراهم الدراسررة فرري تحديررد املنهجيررة الخاصررة بررإدارة االتصررال للمخرراطر فرري مراحررل الكارثررة الثالثررة ممررا يسرراند صررانع 

ًّعات.القرار في تبنى آليات تخفيف حدة آثار الكوارث على املجتم

 منهجية الدراسة: 5.1

اتبعرررت الدراسرررة املرررنهج الوصرررفي الرررذي يصرررف حالرررة املخررراطر املنتشررررة فررري العرررالم ومنهجيرررة التعررراطي معهرررا، واملرررنهج 

التحليلي الذي يحلل الخطوات العملية لتأثيرات االتصاالت وآليات حماية املجتمرع عبرر التوعيرة املجتمعيرة بوسرائل 

الحدس ي الذي يعتمد علرى خبررات الباحرث فري مجرال االتصرال والتواصرل واملشراركات فري ي، واملنهج التواصل املجتمع

ًّالندوات واملؤتمرات العملية املرتبطة بقضايا مخاطر االتصال وعالقتها بالحد من الكوارث.

ًّ

ًّ
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 مصطلحات الدراسة: 6.1

التحتية والخدمات والناس  : هو أي ظاهرة، مادة أو حالة لديها القدرة على إلحاق الضرر بالبنيةالخطر 1.6.1

. كما تعّرف 2. واملخاطر هي عبارة عن مزيج بين احتمال وقوع حدث واآلثار املترتبة على حدوثه1واملمتلكات والبيئة

  .3إمكانية وقوع حادث يكون له تأثير على األهداف"" املخاطر بأنها

هو ظاهرة، مادة أو نشاط بشري أو ظرف خطير يمكن أن يسبب خسائر في األرواح وجرحى  مصدر الخطر: 2.6.1

أو تأثيرات صحية أخرى أو بضرر لألمالك أو خسائر لسبل العيش والخدمات، أو تعطيل اجتماعي واقتصادي أو 

ًّ.4ضرر بيئي

ًّأو تستدعي عمال فوريا.: هي مجموعة غير متوقعة من الظروف، أو الحالة التي تنتج عنها الطوارئ  3.6.1

: هي قابلية ومرونة املجتمع أو البيئة للضرر في مواجهة األخطار، وترتبط املرونة الضعف والهشاشة 4.6.1

ًّ. 5بالقدرة على السيطرة وإمكانية الحد من الضرر أو قبوله، وترتبط قابلية الضرر بالتعرض للخطر

الحفاظ على سالمة وصحة العامل من خالل توفير بيئات هو علم يهتم بعلم السالمة والصحة املهنية:  5.6.1

ًّ. 6عمل آمنة خالية من املخاطر ومسببات الحوادث أو اإلصابات أو األمراض املهنية

تعرف الكارثة بأنها حدث مفاجئ يكون غالبا بفعل الطبيعة، يحدث أثرا مدمرا ينتج عنه  تعريف الكارثة: 6.6.1

معا ويعرض املجتمع كله أو جزءا منه إلى أخطار شديدة، ويحتاج إلى جهود كافة ضرر مادي أو غير مادي أو كالهما 

ًّ. 7أجهزة الدولة، وأحيانا إلى مساعدات املجتمع الدولي

 :إدارة مخاطر الكوارث .2
 ملحة اجةولكنه يصبح ح العادية، الظروف في بشريةال حياةال في حتمية ضرورة واالتصالي اإلعالمي لنشاطيعتبر ا

 مواجهته أثناء واالتصالي اإلعالمي بالفعلوبالتالي ترتهن املمارسات البشرية  ،يهدد االستقرار البشريًّ خطرًّ وجود في

 وممتلكاتهم، البشرًّ حياة لتأمين استراتيجيا سلوكا يعتبرًّ الذي ،"املخاطر اتصال" يسمى ما وهوًّ خطر، ألي

ًّالفتاكة. كوارثمخاطر ال من وإنقاذهم

 إدارة الكوارث 2.1

ا سلبية على األرواح خسائر كبيرة وآثارًًّمما يترتب عليه اضطراب في أداء املجتمع أو التجمعات،  الكوارث تمثل

.إن 8الذاتية ااملتأثر على مواجهتها باستخدام مواردهات والبيئية تفوق قدرة املجتمع واالقتصاديةوالنواحي املادية 

الناتجة عن تفاعل معقد بين عوامل عديدة لهشاشة واالضعف  ومستوياتهي نتاج الجمع بين األخطار  الكوارث

ومتشابكة، يقع الكثير منها ضمن نطاق السيطرة البشرية، لذا يمكن درؤها ومنع وقوعها، أو على األقل يمكن 

  . 9الحد من تأثيرها بدرجة كبيرة من خالل تعزيز مرونة املمتلكات التي نريد حمايتها

                                                           
ًّ.65إدارة مخاطر الكوارث للتراث العالمي، اليونسكو، ص م(: 2016) منظمة اليونسكوًّ 1
ًّ.72، ص2013جنيف،  دليل لتعميم الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير املناخي،(: 2013) اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرًّ 2
ًّ.65منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص  3
ًّ.71اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق، ص  4
ًّ.65منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص  5
ًّ.4 ، د.م. ن. د. د. ن، ص2السالمة في مواقع العمل، دليلك إلى سالمتك، طم(: 2016) ميسون شفيق ،الريماويًّ 6
استراتيجية مقترحة إلدارة األمات والكوارث البيئية كأحد دعائم التنمية املستدامة، رسالة ماجستير في علوم البيئة، قسم م(: 2014) طاهر أحمد ،أحمد 7

ًّ.    160، ص ة، كلية التجارة، جامعة عين شمسالعلوم االقتصادية والقانوني
ًّ.65منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص  8
ًّ.2نفس املرجع، ص  9
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ًّ(1،2) الكارثة على مجموعة من الخصائص نذكر منها: تتسمخصائص الكارثة:  2.2

 تهديد األمن الوطني واملصالح القومية العليا. -

 خسائر فادحة في األرواح. -

 انتشار األمراض. -

 انهيار برامج التنمية الوطنية. -

 وانتشار حالة الفوض ى. االطمئنانعدم االستقرار وانعدام  -

 جرائم السلب والنهب. ظهور فئة تخل باألمن وتعبث بالقانون وترتكب -

 املفاجأة في التوقيت وقصر الوقت املتاح التخاذ القرارات الالزمة ملواجهتها. -

 قلة اإلمكانيات املتاحة لتدارك نتائجها.  -

 سرعة تتابع أحداثها. -

 الدرجة العالية من التوتر التي تؤثر على األداء العام. -

 اجهة وكذا متخذي القرار في موقع الكارثة.الضغط النفس ي والعصبي الهائل للمتضررين وعناصر املوًّ -

 نقص البيانات وبالتالي املعلومات الدقيقة التي تدعم اتخاذ القرار. -

 تستوجب ابتكار أساليب ونظم مواجهة غير مألوفة. -

 تستوجب توظيفا أمثل للطاقات واإلمكانات املتاحة. -

 تتطلب نظام اتصاالت على مستوى عال جدا. -

 لذلك من األفضل إعداد العدة إلدارة هذه الحوادث التي ال مفر منها. تحدث الكوارث ال محالة، -

على مختلف األدوات  باالعتمادفي حاالت الكوارث، ستساعد خطة فعالة إلدارة مخاطر الكوارث  -

في دعم املجتمعات املحلية الضعيفة، والتقليل قدر  واالتصالوالوسائل وفي مقدمتها وسائل اإلعالم 

 ئر املادية والبشرية التي يمكن أن تنجم عن حدوث الكوارث.اإلمكان من الخسا

بإمكان نظم املعرفة التقليدية في التخطيط العمراني والبناء ونظم اإلدارة املحلية والبيئة، ال أن تمنع  -

الكوارث أو أن تخفف من آثارها فحسب، بل أن توفر آليات كافية للتكيف مع حاالت ما بعد الكوارث 

 أيضا. 

مكان منع حدوث الزالزل أو الفيضانات أو تسرب النفط أو الصراعات أو األوبئة منعا تاما، إال ليس باإلًّ -

أن اتخاذ التدابير الالزمة للتخفيف من تأثيرها يمكن أن يحد بشكل فعال من املخاطر التي تنطوي عليها 

 هذه الكوارث.

في إدارة وقائية للمخاطر قبل حدوث  االستثمارًّيمكن أن يترتب على الكوارث عواقب مالية كبيرة، لذا فإن  -

الكوارث سيكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة بدال من إنفاق مبالغ مالية ضخمة في اإلصالح والتعافي 

                                                           
ًّ.163أحمد طاهر أحمد، مرجع سابق، ص  1
ًّ.8منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص  2
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وإعادة التأهيل بعد وقوع الكارثة. إن العمل على الحد من املخاطر هو املقاربة اإلدارية األفضل والوسيلة 

 األنجع األكثر فاعلية. 

 مخاطر الكوارث: 3.2

مخاطر الكوارث هي التقاطع بين األخطار والضعف، في حين أن الخطر هو ظاهرة )مثل الزلزال أو اإلعصار( تملك 

القدرة على التسبب في تعطيل املصالح والخدمات املختلفة أو إلحاق الضرر بها، يعرف الضعف على أنه قابلية 

يكون الضعف متأصال في الش يء القابل للتضرر.  الش يء للتضرر، وفي حين أن الخطر هو املصدر الخارجي للكارثة،

ومن املهم أن نضع في اعتبارنا أن مخاطر مثل الزالزل يمكن أن تؤدي إلى كوارث على الرغم من أنها ليست كوارث 

ًّفي حد ذاتها. 

لحة ويكون في الغالب واضحا ما إذا كان الخطر طبيعيا أو من فعل البشر، كالفرق بين األعاصير والنزاعات املس

على سبيل املثال، إال أن ما يسمى بالكوارث الطبيعية يكون غالبا نتيجة عوامل كامنة ناجمة عن نشاطات بشرية، 

مثل البناء في مناطق معرضة للفيضانات أو قطع األشجار أو إنشاء املباني بدون دراستها هندسيا وبدون مراعاة 

ًّ. 1معايير السالمة

إلى القضاء على أعداد كبيرة من سكان األرض، وتسبب الدمار للمنشآت  وتؤدي الكوارث الطبيعية بشكل عام

والبنى التحتية، في ظواهر كونية ال يعلم ساعة حدوثها بالضبط إال عالم الغيب سبحانه وتعالى، وال يمكن منعها، 

ة، بالتنسيق ولكن يمكن التخفيف من مخاطرها من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل وأثناء وبعد حصول الكارث

والتعاون املشترك على كافة املستويات، ابتداء من املواطن العادي ووصوال إلى املسؤولين وأصحاب القرار. وقد 

أثبتت الوقائع والتجارب أن الدول واملنظمات التي عملت بجد في أيام األمان لتهيئة نفسها ملواجهة الكوارث 

تصرفت في أوقات الكوارث بهدوء وثقة عالية ودقة فائقة، وبالتالي  قبل الكارثة(، واالستعداد)التخطيط والتهيئة 

ًّ.    2املسبق لالستعدادكان نصيبها من الخسائر والفوض ى أقل بكثير مقارنة مع تلك التي تعمل بمنهجية 

يجية وعنوانه: "املخاطر والفقر في مناخ متغير )استرات 2009يؤكد تقرير التقييم العالمي للحد من الكوارث لعام 

األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث( أن عدد الكوارث حول العالم يزداد كل سنة، ويرجع السبب في ذلك 

بدرجة كبيرة إلى ازدياد تعرض األشخاص واألصول ملخاطر الكوارث التي تحدث بدورها بسبب التنمية االقتصادية 

رضة لألعاصير واملناطق املعرضة للزالزل، فضال عن سوء السريعة وتعاظم النمو املديني في املناطق الساحلية املع

اإلدارة وتراجع األنظمة البيئية. وفي الوقت ذاته اقترن التغير املناخي بوقوع حوادث مناخية أشد حدة وأكثر تواترا 

فقر في بعض مناطق العالم. وتعد الكوارث اليوم واحدة من العوامل واملخاطر الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة ال

ًّ.  3وارتفاع معدالته خصوصا في أقاليم العالم النامية

تقدر شركة إعادة التأمين "ميونيخ ري" التي تولي مخاطر الكوارث اهتماما بالغا ألسباب ال تخفى على أحد أن نحو 

مليون شخص في  3.5مليون شخص لقوا حتفهم في األلفية املاضية بسبب الكوارث الطبيعية، وأكثر من  15

العالمي مستويات غير  االقتصاداألخير وحده، وفي نهاية األلفية الثانية بلغت كلفة تلك الكوارث على  القرنًّ

تسببت العواصف والفيضانات في أوربا والهند وجنوب شرق آسيا، إلى جانب الزالزل  1999مسبوقة، وفي عام 

ألف شخص، ووقوع خسائر  75ي مصرع األرضية املدمرة في فنزويال ف واالنهياراتالعنيفة في تركيا وتايوان، 

ًّ. 4مليار دوالر أمريكي 100اقتصادية قيمتها 

                                                           
ًّ.8منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص 1
ًّ.153طاهر أحمد، مرجع سابق، ص  ،أحمد 2
ًّ.2منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص  3
ًّ.32، ص 1الكوارث العاملية، مقدمة قصيرة جدا، تر: أشرف عامر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ط م(:2014)بيل  ،ماجواير 4
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 واالستعداداتواملنظمات هي األخرى معرضة للمخاطر، لذا يجب عليها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد الجهود 

مراجعة استعداداتها  ملواجهة املواقف الطارئة ومنع أو تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عنها، كما يجب عليها

ملواجهة الطوارئ واملخاطر عند الضرورة، وبصفة خاصة بعد وقوع حادث أو أي مواقف طارئة، كما يتعين عليها 

ًّ.  1أن تختبر دوريا مثل هذه اإلجراءات للتأكد من استمرار فعاليتها

 إدارة مخاطر الكوارث: 4.2

املخاطر املاثلة لتحديد ما ينبغي عمله إزاءها، واتخاذ هي نشاط هادف تقوم به األطراف املعنية لتفهم طبيعة 

ًّ. 2وتنفيذ التدابير الالزمة ملواجهة الكارثة وتخفيف حدة وآثار ما يترتب عنها

قد ظهر مفهوم وممارسة الحد من مخاطر الكوارث عبر جهود منهجية لتحليل وإدارة العوامل املسببة للكوارث، بما 

للمخاطر، والتخفيف من ضعف الناس واملمتلكات، واإلدارة الحكيمة لألرض في ذلك عبر الحد من التعرض 

ًّ. 3والبيئة، والتأهب األفضل لألحداث السلبية

إن إدارة مخاطر الكوارث هي عبارة مجموعة من اإلجراءات والخطوات الضرورية والالزمة للتعامل مع وضع غير 

ئر في األرواح واملمتلكات ألقص ى حد ممكن، فهي عملية طبيعي أو غير عادي، وذلك بهدف تقليل األضرار والخسا

واتخاذ القرارات، والتجربة  واالتصاالتطويلة تحتوي على العديد من إجراءات التخطيط، والنشاطات، 

واملمارسة، وهي تغطي املسافة الكبيرة بين اإلجراءات الوقائية وصوال إلى اإلجراءات العالجية املتأخرة، لذلك فإن 

ة ناجحة ومدروسة على املستوى الوطني إلدارة الكوارث واملخاطر يجب أن يتم بالتنسيق مع العديد من إعداد خط

الجهات ذات العالقة، وإلنجاز خطة ناجحة وفعالة إلدارة مخاطر الكوارث يجب أن يستند بناء هذه الخطة إلى 

ليس خطيا، فعندما تبدأ العلمية يجب عدد من الخطوات املتتالية، وأن يكون تتابع تنفيذ هذه الخطوات حلقيا وًّ

ًّ. 4أن تستمر لتنتهي بعبر مستفادة من كل حادث

ًّخطوات إدارة املخاطر:  1.4.2

هو عملية إيجاد وتحديد عوامل / حاالت الخطورة التي يمكن تتسبب في إثارة حادث أو  تحديد الخطر: 1.1.4.2

ًّملة.مرض، وكذلك مجموعة األفراد املعرضين لهذه املخاطر املحت

: هي عملية تقدير وتقييم جميع املقادير املرتبطة بكل املخاطر تقييم وتحليل الخطر )وضع األولويات( 2.1.4.2

حدوثه، وتشمل هذه  احتمال-التي تم تحديدها، ويعتمد مقدار الخطورة على كل من: شدة الضرر )العواقب( 

5ًّ التقنية خمس خطوات:

غير محتمل(، وتعيين القيمة  -ممكن-تماما  ممكن-محتمل-جداعها )مرجح كل املخاطر وفقا الحتمال وقوًّ تقديرًّ-أ

ًّالكمية وفقا لذلك.

ش يء(، وتعيين القيمة  الًّ-خفيفة-متوسطة-عالية-جداخطورة كل املخاطر وفقا لضررها املمكن، )عالية  تقديرًّ-ب

ًّالكمية وفقا لذلك.

يمكن الحصول على مجموعة من تقييمات تحديد احتمال الخطر وشدته عن طريق ضرب هذين العاملين،  بعد-ج

ًّ. 25و 1الخطر بين 

                                                           
ًّ.121طاهر أحمد، مرجع سابق، ص  ،أحمد 1
ًّ.24نفس املرجع، ص  2
ًّ.9اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق، ص  3
ًّ.154، ص أحمد طاهر أحمد، مرجع سابق 4
ًّ.13ميسون شفيق، مرجع سابق، ص  ،الريماويًّ 5
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الخطورة وتحديد معيار اإلجراءات، من الوضع العاجل الذي يتطلب ردود فعل فورية، إلى الحاالت  تقييم-د

متوسطة الخطورة التي تتطلب إجراءات على املدى القصير واملتوسط األجل، والحاالت قليلة املخاطر التي تتطلب 

ًّمزيدا من التقييم إجراءات محدودة نسبيا.

ًّاملدة الزمنية والكلفة الالزمتين. االعتبارًّمنها مع األخذ بعين  أولويات للمخاطر للحد تحديد-ه

ًّإن التحكم باملخاطر عبارة عن عملية تطبيق التدابير للحد من املخاطر، وهي تشمل ثالث عمليات: 

 وضع خطة )صنع القرار(. -

 التطبيق واملراقبة. -

 التحكم والرصد والتحسين.  -

 1 دورة إدارة مخاطر الكوارث: 2.4.2

 االستعدادوبعدها، وتشمل إجراءات  وأثناءهاهناك ثالث مراحل رئيسة في إدارة مخاطر الكوارث: قبل الكارثة 

 ةالواجب اتخاذها قبل وقوع الكارثة: تقييم املخاطر، تدابير التخفيف من أخطار محددة، والوقاية منها )الصيان

لحاالت الطوارئ التي ينبغي  االستعداداتوتنفيذها. أما واملتابعة، وإعداد سياسات وبرامج إدارة الكوارث املختلفة 

وقوع كارثة فتشمل إجراءات مثل إنشاء فريق للطوارئ، وضع خطة وتحديد إجراءات اإلجالء،  قبلاتخاذها 

ًّتركيب أنظمة إنذار مبكر، وضع خطط دورية للتدريب )كالتدريب على اإلخالء مثال( وتوفير تخزين مؤقت. 

اإلثنين والسبعين األولى التي تلي وقوع الحادث، ينبغي اتخاذ مختلف تدابير  وهي فترة الساعاتأثناء حالة الكارثة: 

الطارئة الكفيلة بإنقاذ الناس واملمتلكات، كما ينبغي أن يكون هناك مؤهلون قد تدربوا على تنفيذ هذه  االستجابة

ًّرئة.للحاالت الطا االستعداداإلجراءات خالل مرحلة 

: تشمل النشاطات التي يتم اتخاذها بعد حصول الكارثة تقييم األضرار والخسائر ومعالجة العناصر بعد الكارثة

التي تضررت من خالل إجراء تدخالت تتضمن عمليات التصليح والترميم وإعادة التهيئة، وجدير باملالحظة أن 

جراءات الالزمة لكل مرحلة من مراحل الكارثة: قبل للقيام باإلًّ واالستعدادإدارة مخاطر الكوارث تقتض ي التأهب 

لكارثة ما والتعافي املجال ملراجعة خطة إدارة مخاطر الكوارث التي  االستجابةوأثناء وبعد حصولها. وتفسح خبرة 

أعدت استنادا إلى عوامل نجاحاتها وإخفاقاتها، وفي الواقع يعد التواصل الدوري واملتابعة مسألة أساسية طوال 

ًّرة إدارة مخاطر الكوارث. دوًّ

 السمات الرئيسة إلدارة مخاطر الكوارث:  3.4.2

إن وضع خطة إلدارة مخاطر الكوارث يعد مسألة أساسية لتوفير توجيهات واضحة وعملية ومرنة )وليس قواعد  -

قائمة صارمة(، إذ ينبغي أن تتحلى الخطة بش يء من املرونة منذ البداية، كما يجب أال تقتصر على مجرد 

باألنشطة واألفعال، بل ينبغي أن تصف العمليات الواجب اتباعها من قبل السلطات املسؤولة من أجل إقرار 

ًّاإلجراءات املناسبة وتنفيذها.

ينبغي أن تحدد الخطة بوضوح األهداف األساسية للخطة وسير عملياتها ونهجها ونطاقها والجمهور املستهدف  -

ًّ. والجهات املسؤولة عن تنفيذها

وتقوم الخطة باألساس على تحديد املخاطر الرئيسة للكوارث وتقييمها، والتي قد ينجم عنها تأثيرات سلبية، والتي  -

ًّمن شأنها إلحاق الضرر بحياة البشر واملمتلكات. 

                                                           
ًّ.13منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص 1
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التنفيذ الالزمة لدرء املخاطر، والوقاية منها  واستراتيجياتتوضح الخطة بعد ذلك األدوات والتقنيات  -

ًّلها، واإلصالح والتعافي الصيانة واملتابعة. واالستجابةلحاالت الطوارئ  واالستعدادفيف من تأثيرها، والتخ

ًّوينبغي أيضا تحديد الفترات الزمنية واملواعيد النهائية للمراجعة الدورية للخطة.  -

على سبيل املثال يكون ويمكن لخطة إدارة مخاطر الكوارث أن تتخذ أشكاال عديدة وذلك تبعا للجمهور املعني، ف -

إعداد كتّيب أو ملصق مناسبا لرفع الوعي العام، في حين أن التعامل مع الهيئات الحكومية قد يستوجب إعداد 

ًّتقرير، ومهما كان شكل الخطة، ينبغي أن ترتبط ارتباطا وثيقا بخطة اإلدارة العامة أو بنظامها.

الكوارث موزعة في عدة أمكنة آمنة، حتى يمكن  ويجب الحفاظ على نسخ متعددة من خطة إدارة مخاطرًّ -

ًّ. 1الوصول إليها بسهولة والرجوع إليها أثناء الحالة الكارثية

وينبغي كذلك توضيح كيفية استقاء املكونات الرئيسية لخطة إدارة مخاطر الكوارث من مراحل دورة إدارة  -

2ًّ مخاطر الكوارث، وذلك على النحو التالي:

ًّ: كيف تحدد مخاطر الكوارث ونقيمها؟التحديد والتقييم -

ًّ: كيف ندرأ مخاطر الكوارث أو نخفف آثارها؟منع املخاطر والتخفيف من تأثيرها -

ًّ: كيف نستعد لحاالت الطوارئ ونستجيب لها؟ واإلستجابة لحاالت الطوارئ  االستعداد -

ًّ: كيف نعمل على إصالح الوضع بعد الكارثة ونعيد تأهيله؟اإلصالح -

ًّ: كيف نفّعل خطتنا؟ التنفيذ واملتابعة -

للحالة الكارثية، والتعافي  واالستجابةتشكل املراحل الثالث األساسية املتمثلة في الوقاية من املخاطر وتخفيفها، 

بعدها األساس الذي تقوم عليه خطة إدارة مخاطر الكوارث املكونة من سلسلة متتابعة من الخطوات الواجب 

لتخطيط هي أيضا ذات طابع دوري، إذ تجري في مسار استرجاعي دائري تترادف فيه عملية اتخاذها، وعملية ا

ًّ. 3تحديد األهداف وتتفاعل مراحل التقييم والتنفيذ

ينبغي أن يتألف فريق العمل األساس ي إلعداد خطة إدارة مخاطر الكوارث من املوظفين املسؤولين عن األقسام 

ملتابعة واألمن، ومن املهم جدا أيضا إشراك البلدية والحكومة املحلية ووجهاء والدوائر مثل الغدارة والصيانة وا

املجتمع املحلي والعلماء والباحثين املحليين ووكالة إدارة الكوارث واملؤسسات الصحية وفرق التدخل في حاالت 

ه العناصر أن تشارك الطوارئ مثل رجال املطافئ وخفر السواحل وفرق اإلنقاذ ورجال اإلعالم، وينبغي لجميع هذ

في إعداد النظام وصياغة خطة إدارة مخاطر الكوارث، وإذا كان هناك مجموعات محلية منظمة فينبغي أيضا 

إشراكهم في العملية، ومن املهم كذلك إشراك الناس الذين يمكنهم اإلسهام في تحديد املخاطر وتقييمها، كاملهنيين 

ًّعن الزالزل.  املختصين في علوم املياه وكل ما هو ناش ئ

يمكن أن يقوم قادة املجتمع املحلي واملنظمات املحلية بدور مسؤول في تعبئة املجتمع املحلي من أجل املشاركة  -

ًّالفعالة في صياغة الخطة وتنفيذها.

باملدارس واملستشفيات والجماعات الدينية وغيرها من املؤسسات الرسمية وغير الرسمية  االتصالويمكن أيضا  -

ًّل تحديد سبل التعاون املمكنة أو التشارك باملعلومات.من أج

بالطائرات والقوارب واملركبات، والسيما في املناطق النائية على  االنتفاعكما ينبغي حث من تتوفر لديهم إمكانية  -

ًّ. 4لإلسهام في عملية اإلخالء وغيرها من عمليات اإلنقاذ االستعداد

                                                           
ًّ.14، صمنظمة اليونسكو، مرجع سابق 1

ًّ.15، صنفس املرجع 2
ًّ.18منظمة اليونسكو، مرجع سابق، ص  3
ًّ.19نفس املرجع، ص  4
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ار في حالة الخطر، مثل وكاالت األرصاد الجوية ورصد الزالزل وغيرها من بالشبكات الوطنية لإلنذ االستعانة -

ًّالهيئات املعنية برصد املخاطر.

ينبغي أن يكون كل من الجيش وقوات الشرطة وجماعات املتطوعين ووسائل اإلعالم املختلفة على علم بخطط  -

ًّ.1الحاجة التصدي للكوارث، وأن يحظوا بالتدريب املناسب لتنفيذ هذه الخطط عند

املطيرة في سومطرة إلى خطر  االستوائيةفعلي سبيل املثال، وعلى إثر تسونامي املحيط الهندي، تعرضت الغابات 

الزوال بسبب الحاجة املاسة إلى كميات هائلة من األخشاب إلعادة إعمار ما دمره التسونامي، وهو ما استدعى 

ًّ. 2تنظيم حملة توعوية على مستوى املجتمع املحلي

 3األنواع الرئيسية لألخطار التي قد تسبب الكوارث: 5.2

فيما يلي بعض األخطار األكثر شيوعا التي قد تؤدي إلى الكوارث )حسب املنظمة العاملية لألرصاد الجوية، واملجلس 

ًّالدولي للعلوم(:

-/ عاصفة بَرد زوبعة-/ إعصار مداري/ إعصار التايفون إعصار-قوية رياح-: العواصف املخاطر املناخية 1.5.2

ناجم عن البرق/ فحم خامد وفح  حريق-البحيرات( األمواج )في البحار أو  حركة-رملية عاصفة-ثلجية عاصفة

 نشط/ احتراق الخث. 

-الكتل التي تسد مجاري األنهار  حركة-والبحيراتاألنهار  فيضان-: الفيضانات املخاطر الهيدرولوجية 2.5.2

ًّ.التسونامي

 االهتراء-الكتل )في البر والبحر(  حركة- الزلزالية-: البركانية املخاطر الجيولوجية/ الجيومورفولوجية 3.5.2

ًّ)ضفاف األنهار/ الخط الساحلي/ الجروف الساحلية(.

التي تنتقل بين اإلنسان  واألمراضاألوبئة )عند اإلنسان. الحيوان. والنبات، املخاطر البيولوجية:  4.5.2

 ابيضاض-السريع لألعشاب والنباتات الضارة  االنتشارًّ-الطحالب  تكاثرًّ-الضارةالحشرات  ش يتف-والحيوان( 

ًّاملرجان.

 النيازك. سقوط-الفيزيائيالطقس املخاطر الفيزيائية الفلكية:  5.5.2

الحرائق )حرق األراض ي بهدف تنظيفها. الحريق املتعمد. الحوادث. وحرق املخاطر من صنع البشر:  6.5.2

التلوث النووي الناتج عن حادث إشعاعي  -التلوث )الصحة مثل التسمم الغذائي واألمراض(  -املخلفات العضوية(

سامة أو  تلوث الهواء الناتج عن حرائق ذات انبعاثات  -حركة كتلة النفايات )أكوام متداعية من النفايات( -

  -تلوث املاء، تسرب، ارتشاح يلحق األذى بالحياة البرية ويرفع معدل وفيات الحيوان والنبات  -انفجار أو تسرب 

ارتفاع الوفيات البشرية والبرية وتدمير النظام   -رواسب -نفايات عضوية  -مواد مشعة/ نووية -مواد سامة 

األمراض سريعة التأثير، حمى اإليبوال  -املرض  -ي يشنها البشر اإليكولوجي بسبب العنف أو النزاعات املسلحة الت

األمراض التي تؤدي إلى الفقدان التدرييي للقدرة والتفكك  -، ومرض السارس والكوليرا وداء الكلبH5N1وفيروس 

لبرية الصيد غير املشروع، مجازر الحيوانات ا-تعارض اإلنسان مع الحياة البرية  - اإليدزًّاإلجتماعي مثل مرض 

نزوح السكان أو  -ذعر الحيوانات البرية وهيجانها وهجوم الحيوانات املفترسة  -وانقراضها ينتج عنه تفش ي اآلفات 

اختفاء الغطاء النباتي بوتيرة متسارعة، فيضانات، حركة الكتل األرضية،  -إعادة إسكانهم على نطاق واسع 

اإلفراط في الصيد/ الصيد غير  -انتشار األمراض وتفش ي األوبئة تلوث التربة أو املياه، -وتعارض الحياة مع البرية 

                                                           
ًّ.20نفس املرجع، ص 1
ًّ.58نفس املرجع، ص 2

3 WMO (2015): Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Making development sustainable: 
The future of disaster risk management, USA. 
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عنف وأنشطة غير قانونية مثل اإلتجار -املشروع، يعمق التعارض مع الحياة البرية ويؤدي إلى تفش ي األوبئة 

 -استخدام األسلحة النارية  -عناصر الحرب البيولوجية -املتفجرات )النووية وغيرها(  -الحروب  -باملخدرات 

تلوث املياه، وتفش ي األمراض واألمراض الوبائية  -فشل البنية التحتية  -اشتعال الغاز -استخدام األلغام األرضية 

 قصور في حماية املناطق الساحلية. -ضعف السدود أو الحواجز، فيضانات  -

 -نمط سقوط األمطار التغير في  -ذوبان التجمد السرمدي  -ارتفاع مستوى البحر مخاطر التغير املناخي:  7.5.2

ًّالتصحر.  -زيادة شدة العواصف ووتيرتها 

 :(Risk Communication)اتصال املخاطر . 3

هو عملية تفاعلية يتم فيها تبادل املعلومات والرموز واإلشارات بين طرفين يكون أحدهما على األقل في حالة خطر 

من جهة،  (الحماية املدنية...إلخ، رجال األمن، اإلسعافعناصر )الذي يتم بين فرق اإلنقاذ  االتصالأو تهديد، مثل 

يكونون في حالة خطر أو يواجهون حالة أو موقفا يهدد صحتهم أو سالمتهم أو حياتهم أو  نواألشخاص الذي

ممتلكاتهم أو البيئة بشكل عام من جهة أخرى، وذلك بهدف تفادي الخطر أو إيقافه أو نقله إلى مكان آخر أو 

دته، وبالتالي املحافظة على سالمة األشخاص واملمتلكات العامة والخاصة والبيئة من أي تهديد أو التقليل من ح

ًّضرر يمكن أن يلحق بها.

ًّ االتصالوهذا النوع من 
ً

 إشارات إنذار نجده حتى عند الحيوانات، حيث تصدر بعض الحيوانات كالطيور مثال

ت معينة لتعلم باقي الحيوانات من زمرتها بوجود خطر أو سمعية كرد فعل عند إحساسها بخطر ما، أو تقوم بحركا

سمعية على شكل رسائل كيمائية عند وجود أي خطر،  تهديد، كما تستخدم بعض الحيوانات األخرى إشارات الًّ

وعلى غرار إشارات اإلنذار عند الحيوانات ملواجهة الخطر، فإن اإلنسان لجأ إلى التكنولوجيا البتكار نظام إنذار 

، وصارت أجهزة اإلنذار حاليا تستخدم في السيارات واملنازل واالعتداءهة حاالت الخطر مثل السرقة ملواج

ًّواملؤسسات العمومية والخاصة لإلعالم بوجود خطر.

كما تعد أرقام الحماية املدنية واإلسعاف واألرقام الخضراء املجانية للشرطة والدرك نماذج حية التصال 

بها في حاالت التعرض ملخاطر صحية  االتصالألرقام ملن يواجهون خطرا معينا إمكانية املخاطر، حيث تتيح هذه ا

ًّأو حريق أو سرقة أو اعتداء... أو غيرها.

عن طريق  االتصالوعند صعودنا إلى الطائرة، وقبيل إقالعها يقوم أحد أفراد الطاقم بممارسة هذا النوع من 

مواجهة أي خطر محتمل، مثل اإلشارة إلى أماكن تواجد سترة تقديم إرشادات السالمة للركاب لتمكينهم من 

 االضطراريًّالنجاة وطريقة استخدام كمامات األكسجين في حاالت الضرورة، وكيفيات التصرف في حاالت الهبوط 

وأماكن مخارج الطوارئ، وكيفية ربط أحزمة املقاعد ...إلخ، كما يوجد كتيب أمام كل راكب يتضمن إرشادات 

ًّاملخاطر في الطائرة. اتصالوهذا الكتيب هو أحد وسائل السالمة، 

كما نجد في املباني العمومية والخاصة مثل الفنادق وغيرها إشارات تدل على اتجاه مخارج النجدة في حاالت 

الطوارئ مثل الحرائق أو تسربات الغاز أو غيرها، إضافة إلى أنها مجهزة بكاميرات للمراقبة استعداد ألي خطر 

ًّن يهددها.يمكن أ

وبالنسبة للسالمة املرورية، فإنها ال يمكن أن تتحقق بدون اتصال املخاطر، وهناك عدة أنواع من اإلشارات 

املرورية منها إشارات التوجيه، إشارات اإلجبار، إشارات الخطر...إلخ، ويمكن إدراج إشارات الخطر ضمن اتصال 

ًّتحقيق السالمة الطرقية.املخاطر الذي يهدف إلى الوقاية من حوادث املرور وًّ

ها في الشوارع واملؤسسات واملنتجات املختلفة أت التنبيهية والتحذيرية التي نقرًّكما يمكن إدراج العديد من العبارا

ًّضمن اتصال املخاطر مثل عبارة "ماء غير صالح للشرب"، "ممنوع التدخين"، "ال يبلع" ...إلخ.مثل األدوية 
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مثال في الدعاء أحد أوجه اتصال املخاطر، واملالذ األخير والوحيد أحيانا لإلنسان الروحي م االتصال اعتبارًّويمكن 

للنجاة من بعض املخاطر، وقد وردت بعض دالالت ذلك في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: "وإذا مس اإلنسان 

جاءتها ريح عاصف ، وقوله سبحانه: "حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 1الضر دعانا"

وجاءهم املوج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا هللا مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 

ًّ.  2الشاكرين"

ويعد مصطلح اتصال املخاطر من أكثر املصطلحات التصاقا بمجال اتصاالت األزمة، حتى يظن البعض أنهما 

كانت  واالتصالون، في حين أن الباحثين خاصة في مجال العالقات العامة مترادفان، ويحمالن نفس املعنى واملضم

التي تجري خاللهما. فقد  واالتصاالتلهم وقفة في هذا الشأن ملحاولة التفرقة بين إدارة املخاطر وإدارة األزمات 

حيث تناوله أوال،  (Risk)قدم الباحثون عدة تعريفات التصاالت املخاطر تستدعي ضرورة توضيح معنى الخطر 

املؤلفون أمثال "جرونج"، "مارا"، وكذلك "ويليامز" و "أولنران" في دراستهما عن استخدام مبادئ اتصال املخاطر في 

األزمة، من خالل تقديم املخاطر على أنها تعني: املواقف التي تكون مصدر خطر على املؤسسة،  اتصاالتإدارة 

اط املؤسسة، ويتم تداركها من خالله، بجانب التوقع املستمر لتلك وتكون ملحوظة أكثر للجمهور الذي يرتبط بنش

ألنها وقوع الحدث نفسه بطريقة غير معتادة  (Crisis)األخطار من جانب املؤسسة. وهذا بالطبع يختلف عن األزمة 

أن ومفاجئة في زمن وتوقيت حدوثها، مما يعني أن املخاطر هي مجموعة أحداث سابقة لوقوع األزمات من حيث 

تجاهل وعدم تدارك تلك املخاطر يجعلها تتمادى في خطورتها لتسبب األزمات والكوارث، وهذا يستند إلى إجراء 

ًّاملخاطر. اتصاالتالفعالة مع الجمهور لتدارك تلك األخطار والتي تسمى  االتصاالت

برامج الفعالة واألنشطة املخاطر من حيث دور املؤسسة على أنها تعني استخدام ال اتصاالتوهناك من يعرف      

من تعليم وإخبار الجمهور املستهدف، وخاصة الخارجي، بما تحققه املؤسسة من إنجازات وما تتعرض  االتصالية

له من أحداث سواء سلبية أو إيجابية، بحيث يكون الجمهور على دراية واطالع بالقضايا التي تحدث باملؤسسة، 

عملية تفاعلية يتم خاللها توجيه رسائل متعددة عن طبيعة املخاطر، كما عرفها مجلس البحوث القومي بأنها "

والتي تعبر عن اآلراء واألحداث واملهام التي تنجزها املؤسسة أو تتعرض لها، وكذلك الظهور أمام الجمهور بشكل 

ًّ. 3متضامن بين أعضاء املؤسسة في إدارة تلك املخاطر

األزمة في خمسة إجراءات  اتصاالتاملخاطر عند إدارة  اتصالدئ كما قدم املؤلفان "وليامز" و "أولنران" مبا 

ًّأساسية هي:

ًّواإلدراك لوجود األخطار. التوقع-1

ًّواملخاطر املختلفة. االنتقاداتآراء الجمهور وتبادل الحوارات معه ومشاركته في اكتشاف  استقبال-2

ًّحدث في املؤسسة. عليه، وجعله على دراية مستمرة بما ي واالعتمادثقة الجمهور  كسب-3

ًّملا تقدمه وسائل اإلعالم من انتقادات وموضوعات عن املؤسسة والعمل على حلها.  االستجابة-4

ًّأضرار بيئية وصحية ناجمة عنها.  جوانب وآثار التطورات التكنولوجية وإمكانية وجود مراعاة-5

األزمة أشمل وأعم من اتصاالت املخاطر، بل إن األخيرة تعد مرحلة من مراحل إدارة  إن اتصاالتيمكن القول 

األزمة، وهي مرحلة ما قبل وقوع األزمات أو مرحلة إدارة القضايا، والتي تمثل اإلجراءات الوقائية في إدارة  اتصاالت

تعد نظرة  االتصاالتأن تلك  األزمات وذلك بمحاولة حلها قبل تطورها، وهو ما يعني اتصاالت املخاطر، كما

                                                           
ًّ.12سورة يونس، اآلية  1
ًّ.22سورة يونس، اآلية  2
ًّ.36، ص 1وم للنشر والتوزيع، القاهرة، طالعلاستراتيجيات إدارة األزمات والكوارث، دور العالقات العامة، دار (: 2006) السيد ،السعيد 3
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استراتيجية في إقامة وبناء وإدارة العالقات القوية مع فئات الجمهور املستهدف للمؤسسة، والتي يكون لها املردود 

ًّاإليجابي والفعال عند وقوع األزمات. 

حالة وجود  التي تجريها املؤسسات سواء في االتصاالتوعلى املستوى املؤسس ي فإن اتصاالت املخاطر هي تلك  

واملقترحات من الجمهور املرتبط بنشاط  الشكاوىًّأزمات أو في عدم وجودها، من خالل تبادل اآلراء واستقبال 

املؤسسة أو الوسائل اإلعالمية، مع إظهار اهتمام املؤسسة بآراء الجمهور، مما يكون له األثر في إقامة عالقات 

ة حلها قبل تطورها، وهي عادة ما تتم من خالل اتصاالت وطيدة معه، تسمح باكتشاف بوادر األزمات ومحاول

ًّ. 1العالقات العامة اإلستراتيجية في إدارة العالقات مع الجمهورًّ

واهتماما بمخاطر السالمة والصحة املهنية وبنظام إدارة السالمة والصحة املهنية يجب أن تقوم املنظمة 

2ًّ باإلجراءات اآلتية:

ًّلوظائف واملستويات املختلفة داخل املنظمة.الداخلي بين جميع ا االتصال-1

ًّبجميع الزائرين ملواقع العمل. االتصال-2

ًّالتصاالت الجهات املعنية الخارجية.  واالستجابةوتوثيق  استالم-3

ومن بين اإلجراءات املتخذة في اتصال املخاطر نظام اإلنذار املبكر الذي هو مجموعة القدرات املطلوبة لخلق ونشر 

التحذيرية الجادة في الوقت املناسب لتمكين األفراد واملجتمعات املحلية واملنظمات املهددة بالخطر من  املعلومات

ًّ. 3التأهب والتحرك بشكل مناسب وبوقت كاف للتخفيف من إمكانية الضرر أو الخسائر

يكون اإلنذار ونظام اإلنذار هو أحد أوجه اتصال املخاطر يهدف إلى التنبيه بوجود خطر معين، لذا وجب أن 

 24متعارفا عليه ومفهوما للجميع، وقد يكون مسموعا أو مرئيا أو مسموعا مرئيا، ويكون جاهزا للعمل على مدار 

ساعة. وتستخدم عادة تسهيالت يعتمد عليها اإلنذار للتأكيد كاستخدام الراديو للخدمة العامة والشرطة 

صة كاألجراس والصافرات، إضافة إلى وضع عالمات والشبكات الحكومية، ويستخدم البعض الهواتف ونظم خا

ًّ.   4إرشادية بعدة لغات تشير إلى مواقع مخارج الطوارئًّ

ًّوسائل اتصال املخاطر في املنشأة:  1.3

ًّمحمولة...إلخ. أجهزة-السلكي- هواتف-كالهما( إنذار )مرئي أو مسموع أو  -

-صحف-راديو-هواتف-اتصالاألجهزة املستعملة في اإلبالغ خارج املنشأة عند امتداد الخطر للمجاورات: أجهزة  -

ًّ...إلخ. أشخاص-صوت مكبرات

-اإلداريونًّ العاملونًّ-العمليات أفراد-املشغلونًّ-مالكها)مدير املنشأة أو : بهم االتصالاألشخاص الواجب  2.3

املحلية والشرطة والدفاع  السلطات-إخالءدون في األماكن التي تتطلب املتواج األشخاص-املنشأةأمن  رجال

ًّ. 5الطيران واملالحة البحرية سلطات-البيئة مصلحة-النقل شركات-املساندة الوحدات-املستشفيات-اإلسعاف-املدني

 الوسائل املستعملة في اتصال املخاطر: 3.3

ًّاملباشر وجها لوجه بين القائمين باتصال املخاطر واألشخاص املحتمل تعرضهم ألخطار معينة. االتصال -

ًّالالفتات الدالة على الخطر مثل إشارات املرور الخاصة بالتحذير من أخطار الطريق. -

ًّ..إلخ.امللصقات مثل تلك التي توضع في املباني واملنشآت العمومية لتجنب مخاطر الحرائق وتسربات الغاز. -

                                                           
ًّ.37، ص ، مرجع سابقالسيد ،السعيد 1
ًّ.141أحمد طاهر أحمد، مرجع سابق، ص  2
ًّ.71اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، مرجع سابق، ص  3
ًّ.304، ص1الشروق، القاهرة، طالسالمة من الكوارث الطبيعية واملخاطر البشرية، دار  م(:2002)جمال  ،صالح 4
ًّ.240، ص، مرجع سابقجمال ،صالح 5
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ًّأجراس اإلنذار في حاالت الطوارئ. -

ًّكاميرات املراقبة. -

ًّوسائل اإلعالم املختلفة مثل الصحف واإلذاعات املحلية والوطنية والعاملية والقنوات التلفزيونية. -

ًّاملختلفة مثل الهاتف بنوعيه الثابت واملحمول والفاكس والرسائل النصية القصيرة. االتصالوسائل  -

ًّاألنباء الوطنية والعاملية.وكاالت  -

ًّاألقمار الصناعية للتنبؤ بالكوارث الطبيعية ورصدها قبل حدوثها. -

ًّشبكة االنترنيت، وبشكل خاص شبكات التواصل اإلجتماعي. -

 وسائل اإلعالم ومخاطر الكوارث: 4.3

ل البشر وتدمر املمتلكات لقد لعب اإلعالم دورا كبيرا في إبراز مخاطر الكوارث، حيث كانت في املاض ي تحدث وتقت

العامة والخاصة وال يعلم بها إال هللا وسكان املناطق التي تقع فيها، أما في الوقت الحاضر فيصل خبرها وآثارها 

أصقاع األرض، وكثير من األحداث يعلم بها البعيد قبل القريب، ويندر أن يمر يوم دون أن نسمر خبر وقوع حدث 

 . 1وسائل اإلعالم أو كارثة طبيعية أو بشرية في

اهتمت دراسة "ولكنز" و "بيترسون" بتحليل املخاطر في التقارير واألخبار اإلعالمية من خالل تناول الوسائل 

اإلعالمية املسموعة واملقروءة واملرئية لكارثة التسرب الكيميائي في مدينة بوهبال بالهند التي حدثت في ديسمبر 

مضمون الرسائل اإلعالمية التي نشرتها أو أذاعتها تلك الوسائل اإلعالمية بعد ، حيث قام الباحثان بتحليل 1984

حدوث الكارثة، ومن خالل تحليل املضمون اإلعالمي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تفيد اهتمام وسائل اإلعالم 

واجهة تلك التوابع، بنبإ وقوع الكارثة وما خلفها من توابع وأحداث جسيمة، كما ركت على اإلجراءات الالزمة مل

حيث أن الوسائل اهتمت بعرض املخاطر مما أثار الرأي العام وتخوفه من تلك املخاطر، مما يدل على أن الوسائل 

اإلعالمية قد ركزت على الجانب السلبي في تغطية األزمة، في حين أهملت الجوانب الخاصة بالكارثة وأبعادها، 

ًّ. 2اآلثار املترتبة عنها، وطرق املواجهة وتفادي األخطاروشرح تفاصيلها من حيث أسباب الحدوث، وًّ

ففي إعصار "ساندي" الذي ضرب الواليات املتحدة األمريكية، كانت وسائل اإلعالم املركزية واملحلية جزءا أساسيا 

مرحلة في إدارة مخاطر اإلعصار، ولعبت دورا أساسيا في تقليل الخسائر عبر توعية املواطنين ونقل البث الحي لكل 

من مراحل اإلعصار، وتعريف املواطنين بحقائقه كاملة، مع طمأنتهم بدون إخالل أو إخفاء لحجم الكارثة 

الحقيقي، وكذلك دون التضخيم واملبالغة، مع تغطية الحدث وتأثيراته املختلفة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا لتنجح 

ًّ .        3مواجهة مخاطر اإلعصار في جعل كل مواطن أمريكي مسؤوال وشريكا في تحمل دوره في

عندما تحدث أي كارثة في إحدى املناطق تصبح وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية والعاملية أهم األدوات ملعرفة 

تطورات هذه الكارثة وتداعياتها من جهة، وأهم منبر إليصال الرسائل التي يود القائمون على إدارة الكارثة إبالغها 

وإلى بقية األشخاص من جهة أخرى. وتؤدي الكيفية التي تتصرف بها وسائل اإلعالم تجاه الكارثة  إلى املنكوبين

وطرق معالجتها، إضافة إلى كيفية استخدامها في الحد من تداعياتها، دورا مهما في تخفيف حدة األضرار الناجمة 

ثارها السلبية. ويحظى املنظور اإلعالمي زيادة حدتها وآ إلى-سلبيةاستخدمت بصورة  إذا-عن الكارثة، أو قد تؤدي 

في إدارة مخاطر الكوارث بأهمية متزايدة، حيث يعد مكونا أساسيا من مكونات املزيج املتكامل في دراسة الكوارث، 

                                                           
ًّ.5، ص2008جغرافية املخاطر، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض،  (:2008) إبراهيم بن سليمان ،األحيدب 1
ًّ.50السيد، مرجع سابق، ص ،السعيد 2
ًّ.193طاهر أحمد، مرجع سابق، ص  ،أحمد 3
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وتبرز أهمية البعد اإلعالمي من خالل الدور الذي تقوم به أجهزة اإلعالم في تزويد الجماهير باملعلومات الالزمة 

ًّ.     1ء وبعد الكارثة، بهدف احتواء آثارهاقبل وأثنا

وبناء على ذلك فإن استخدام وسائل اإلعالم الحديثة نسبيا كالرسائل النصية القصيرة وشبكة االنترنيت يسهم 

إسهاما كبيرا في التخفيف من آثار الكارثة وأضرارها، وفي سرعة الوصول إلى املنكوبين ذوي الحاالت الخطيرة، 

رثة تصحبها في معظم األحيان أضرار كبيرة في الطرقات، وانقطاع شبكة الكهرباء، وانعدام طرق السيما أن الكا

اإلتصال بين فرق اإلنقاذ واملنكوبين. وتعد وكاالت األنباء أهم وسيلة إعالمية تستعمل للحصول على املعلومات 

عة بثها لألحداث املختلفة، واعتماد األولية عن الكارثة، بسبب انتشار هذه الوسيلة في شتى أنحاء العالم، وسرًّ

بقية وسائل اإلعالم عليها في تغطية األحداث في العالم، وبثها للمواد الخبرية مرفقة بالصور، واعتمادها على 

ًّمصادر مختلفة وثيقة الصلة بالحدث للحصول على املعلومات والبيانات الوافية.

كات التواصل اإلجتماعي تشكل منافسة رئيسية لوكاالت وأضحت الرسائل النصية القصيرة وشبكة اإلنترنيت وشب

األنباء في اإلعالم عن وقوع الكارثة، وعن تطوراتها وكيفية معالجة املعنيين لها، وتفيد هذه الوسائل في اإلسراع في 

لدولية، اإلبالغ بحدوث الكارثة، إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، إضافة إلى إعالم الدول والجهات اإلقليمية وا

وهذا يسهم في الحد من حدوث خسائر مادية ومعنوية جسيمة في املنطقة التي ضربتها الكارثة واملناطق القريبة 

ًّ. 2منها، وفي اإلسراع في إطالق حملة طوارئ رسمية وشعبية، وفي إرسال املعونات املختلفة إلى املناطق املنكوبة

عامليا للفقراء واملهمشين واألقليات، فقد كان إعصار كاترينا حدثا إن الخطر املتعولم إعالميا يمكن أن يمنح صوتا 

طبيعيا مروعا، إال أنه طور في الوقت نفسه بدون تعمد أو نية مسبقة دورا تنويريا باعتباره حدثا إعالميا عامليا، 

ا كانت قوته وحقق بذلك خالل أيام قليلة ما لم تستطع حركة اجتماعية وال حزب سياس ي وال تحليل اجتماعي مهم

وعظمته أن يصل إليه، فأمريكا والعالم تم مواجهتهما بالصوت والصورة بأمريكا األخرى املضطهدة، بالوجه 

العنصري للفقر للقوى العاملية الوحيدة الباقية. إن التلفاز األمريكي ال يفضل بث صور للفقراء، لكن الفقراء كانوا 

رينا إعالميا، والعالم بأسره شاهد وسمع كيف دمر الفيضان األحياء موجودين في كل مكان أثناء تغطية إعصار كات

ًّ.   3السكنية الخاصة بالسود في نيو أورليانز بسبب ضعفهم اإلجتماعي

كما بثت الصور التلفزيونية لكارثة تسونامي القانون األول ملجتمع املخاطر العالمي في كل منزل، وينص القانون 

الكوارث تتعقب الفقراء. إن املخاطر العاملية لها وجهان: احتمالية وقوع كوارث على أن: املخاطر الناتجة عن 

ًّ. 4نتيجة للكوارث االجتماعيةوالهشاشة 

صرخ مراسل تلفزيوني تركي في أثينا في امليكروفون قائال: "من كان يتصور أن تصبح الدموع لغتنا املشتركة في يوم 

الحدث الذي غير املفهوم بأن زلزالين كبيرين متعاقبين وقعا في نهاية ما؟"، كانت هذه الكلمات هي تعليقه على 

ًّ.  5عاما 180القرن العشرين أعادا املياه إلى مجاريها بين عدوين تقليديين ظال متناحرين ألكثر من 

نات، عند توقع إعصار ترفع أعالم حمراء أو سوداء على املناطق املعرضة، ويتولى مراقبون املتابعة وإصدار البيا

وبمجرد اقتراب اإلعصار من املدينة أو الساحل حيث سيكون التأثير شديدا تطلق صافرات اإلنذار، وتبدأ وسائل 

اإلعالم في إعطاء التحذيرات، ويلجأ الجميع إلى املالجئ أو غرف باملنازل يفضل أال يكون بها نوافذ أو فتحات، وإن 

                                                           
ًّ.53، ص 2011، 1عبد هللا بدران، اإلعالم والكوارث البيئية، الجمعية الكويتية لحماية البيئة، الكويت، ط 1
ًّ.55عبد هللا بدران، مرجع سابق، ص  2
ًّ.115، ص 2013، 1أولريش بيك، مجتمع املخاطر العالمي، بحثا عن األمان املفقود، تر: عال عادل وآخرين، املركز القومي للترجمة، القاهرة، ط 3
ًّ.116نفس املرجع، ص  4
ًّ.121نفس املرجع، ص 5
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 املختلفة بصفة مستمرة ليال ونهارًًّا واالتصالر وسائل اإلعالم وجدت تؤمن بإحكام غلقها، ثم تتابع البيانات عب

ًّ. 1حتى زوال الخطر

رغم أن العناصر األساسية إلدارة املخاطر تضم تعيين مختلف حاالت التعرض للمخاطر وقياسها ومتابعتها 

وإدارتها، إال أن جميع هذه الخطوات ال يمكن أن تنفذ بفاعلية ما لم تكن جزءا من نظام أشمل، يكون النظام 

تكون شاملة تغطي كل اإلدارات واألقسام التابعة اإلعالمي واإلتصالي أحد مكوناته، وال بد لعملية إدارة املخاطر أن 

ًّ. 2على وسائل اإلعالم باالعتمادللمؤسسة حتى توجد الوعي واإلدراك بمسألة إدارة املخاطر، وذلك 

فبفضل األفالم الوثائقية التلفزيونية التي تحظى بدعاية واسعة النطاق، والتي تعرض في عدة دول من العالم، 

البركانية الهائلة وموجات تسونامي العمالقة تصل اآلن إلى جمهور  لالنفجاراتاملتفاقمة بدأت مخاطر التهديدات 

أكبر بكثير من املجموعات املحدودة من العلماء الذين يعملون على هذه الظواهر. على وجه التحديد كفلت 

ظاهرة وقدرتها على استيعاب العالم وتقديره لتلك ال 2004التغطية اإلعالمية الشاملة لتسونامي آسيا عام 

ًّ. 3إحداث الدمار والخسائر في األرواح على نطاق واسع، حتي صار ذلك معلوما لدى القاص ي والداني

يجب أن تتناول خطة الطوارئ إعداد جهاز إعالم أو على األقل متحدثا رسميا يتولى مهمة إصدار البيانات عن 

بأول، فمن غير املعقول أن يستقي رجال اإلعالم أخبارهم  الحادث واستعدادات املواجهة واملوقف وما آل إليه أوالًّ

عن الحادث خلسة أو اجتهادا أو من أشخاص غير مسؤولين. ففي حادث مصنع ديو بونت مثال، ورغم إذاعة نبإ 

الحادث في معظم إذاعات وتلفزيونات العالم، لم يتمكن املراسلون الصحفيون من الحصول على معلومات 

ًّ. 4يجمعون البيانات من أي مصدر متاح، وقام أحد رجال اإلطفاء بإصدار تقارير دوريةدقيقة، مما جعلهم 

كما يلعب اإلعالم دورا بارزا في مواجهة مخاطر الظاهرة اإلرهابية من خالل توفير فيض من البيانات واملعلومات 

إلى املعلومات والبيانات عن  تتدفق باستمرار عن الجماعات اإلرهابية واملنشآت واألفراد املستهدفين، باإلضافة

أعضاء الجماعات اإلرهابية، كما ينبغي توجيه وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها لتوفير مناخ إعالمي ملواجهة 

ًّ. 5اإلرهاب بإعداد برامج ونشر مقاالت تساعد على مواجهة اإلرهاب وتوعية املواطنين بمخاطره

 اإلعالم واملخاطر البيئية: 5.3

مترا مكعبا من الهواء يوميا، إال أن نوعية هذا العنصر الحيوي ال تتوقف عن التدهور  15يتنفس كل إنسان 

، وهو ما يستوجب تعبئة إعالمية 6، إلى حد بات يهدد فيه صحة املاليين من البشراالقتصاديبسبب النشاط 

ًّمكثفة إليقاف التدهور البيئي ودرء مخاطر التلوث. 

رت الكثير من الدراسات النظرية التي حاولت رسم مهمة اإلعالم البيئي ووضع أجندة تخص وفي هذا الصدد نش

توجهاته بين الجماهير لتفعيل دوره في تحقيق التوعية املطلوبة باملخاطر البيئية للحفاظ على بيئة سليمة للكون 

تصميم التجارب اإلعالمية الذي يمثل املحيط الحيوي للحياة، وتم بحث السبل الكفيلة بإيصال املعلومات وًّ

بمفرداتها وقنواتها املختلفة، ومدى تقبل الجماهير ذات املستوى الثقافي املتباين ذلك، إلى جانب نشر الكتب 

، وقد تم التركيز على استخدام واالحتجاجوالتنديد  االستنكارًّوالدراسات املهمة والندوات واملؤتمرات ومسيرات 

خالل وسائل اإلعالم اإلخبارية، ومركبات النقل املتحركة التي تبث مواد مسجلة، الخطط اإلعالمية التي تنشر من 

                                                           
ًّ.70جمال، مرجع سابق، ص ،صالح 1
إدارة املخاطر، تحليل قضايا في الصناعة املالية اإلسالمية، تر: عثمان بابكر أحمد، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، م(: 2003) حبيب ،أحمد /طارق هللا ،خان 2

ًّ.35ص
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ًّ.336جمال، مرجع سابق، ص  ،صالح 4
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كما اتخذت الكثير من القرارات املتعلقة بفتح الدورات التأهيلية والتدريبية كوسيلة سريعة ومضمونة لنقل 

ًّ. 1املعرفة وتفاصيل التجارب التي تمت في الدول األخرىًّ

اءات التي سجلت مع عينات عشوائية من الجماهير في الدول التي نفذت تلك واللق االستبياناتوقد سجلت حاالت 

البرامج، أن ثمة عالقة مترابطة تنطلق من الوعي الكامن لدى املتلقي عن املخاطر البيئية املراد الترويج لها، 

لصحيحة والحقيقية وتتراوح النتائج بين االهتمام والتجاهل، وثمة شرائح طالبت وسائل اإلعالم بنشر املعلومات ا

وعدم التعتيم على الحدث البيئي، وفي التجارب املعتمدة في الدول املتقدمة، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية 

حيث توجد قنوات إعالمية خاصة بالبيئة، إلى جانب قنوات أخرى تجارية ورسمية، وتعمل الصحف واملجالت 

حدث البيئي الحاصل كما في حرائق كاليفورنيا واألعاصير التي على تقديم املساحة املطلوبة لتغطية مخاطر ال

تضرب الجنوب األمريكي بشكل مستمر، وتبث قنوات التلفزة تقارير على مدار الساعة عن تطور الحدث، وتنشر 

املعلومات الدقيقة والصحيحة في الغالب، ويغلب على ذلك العمل التنافس من أجل تقديم ما يكشف بأبعاد 

وره، ولم يكن ذلك االهتمام واضحا في الفترة التي توقفت فيها الحرب الفيتنامية، ولكنه تفاعل وأخذ الخطر وتط

بالظهور بشكل متزايد على خلفية العديد من الحوادث التي مثلت الكوارث البيئية التي تنذر بالخطر كما في تحطم 

لد النووي في "تري مايل آيلند" وانفجار بئر ، وحادثة املو1978ًّناقلة النفط "أموكودينر" التي حصلت في العام 

، وحادث املفاعل النووي في "تشرنوبيل"، والتلوث في منطقة "الخليج العربي" 1979النفط في خليج مكسيكو في 

بفعل حرب الناقالت وحدوث بقعة الزيت الكبيرة، والكشف عنم أخطر املشاكل البيئية املتمثلة في ثقب األوزون 

ًّالحراري وغيرها من حوادث البراكين والزالزل والفيضانات الكبيرة. حتباساالًّوكذلك ظاهرة 

وهناك أهداف كثيرة تظهر في أجندة التوعية البيئية العاملية ذات التشابك والتفاعل مع القضايا البيئية التي تعتبر 

تخدام الطاقة ذات أهمية قصوى ومطلوب معالجتها والبحث فيها والترويج ملخاطرها، ومن تلك األهداف اس

السكاني الهائل، إلى جانب موضوع األمراض واألوبئة  االنفجارًّبشكل غير رشيد، واستنزاف املوارد الطبيعية وزيادة 

ًّ. 2والتصحر...إلخ

هناك بعض التجارب حققت بعض النجاح كما في تجارب كينيا وكولومبيا ودول مجلس التعاون الخلييي العربية، 

، تحت رعاية منظمة اليونسكو والذي 1978ذير الذي أطلقه مؤتمر "تبليس ي" سنة جاءت تلك الجهود بعد التح

طلب من وسائل اإلعالم الرسمية املساهمة بحمالت التوعية اإلعالمية الهادفة إلى نشر املعلومات ذات الهدف 

املتلقي بحقائق  التوعوي بمخاطر التلوث، من خالل كتابة التقارير واألبحاث ونشر املقابالت وامللصقات وتزويد

داخل املنزل واإلرشادات املتعلقة بتدوير القمامة والتخلص منها وفق الطرق  االستهالكصحيحة ودقيقة حول 

املخصصة للتغذية  االستهالكيةالصحية الصحيحة، كما نبهت تلك الحمالت اإلعالمية إلى مراقبة صالحية املواد 

ًّ. 3لتي تعتبر عامال في حاالت اإلصابة املرضية... إلخوالتبليغ عن املواد ذات الصالحية النافدة، وا

من الطبيعي أن تستعين الحكومات باإلعالم البيئي بمختلف وسائله وقنواته إلطالق صرخة التحذير املطلوبة، لكي 

يعية، والحد من الهدر والتبذير في املوارد الطب االستهالكيتخذ البشر في كل مكان التدابير الوقائية الخاصة بترشيد 

والتوقف عن التسبب في حاالت التلوث أو التغيير في خواص البيئة مثل الطاقة واملياه وتلوث الهواء وتجريف 

ًّ. 4التربة
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ال بد من توفير اإلرشاد ونشر املعلومات التوعوية باملخاطر البيئية من خالل طباعة الكتيبات املخصصة لهذا 

ى جانب توفير املخصصات املالية لإلنفاق على املشاريع والخطط الغرض ومواد إعالمية أخرى مثل امللصقات، إل

البيئية اإلعالمية، وتبادل األفكار والخطط واألبحاث، وفتح نوافذ واسعة للنشر في الصحافة وقنوات اإلعالم 

األخرى، وإتاحة الفرصة الواسعة أمام األفكار التي تهدف إلى الكشف عن جوانب الخلل والقصور في الواقع 

بيئي، األمر الذي يقود إلى توسيع قاعدة الثقافة البيئية، ويمنح املتلقي التأهيل للمشاركة بشكل طوعي بما يحقق ال

اإلدراك ألهمية سالمة الكون من املخاطر البيئية، كما يقود ذلك إلى ابتعاد املتلقي عن املمارسات غير الصحيحة 

لدول املتقدمة يمكن استخدام املنصة اإلعالمية كوسيلة والضارة واعتماد السلوك الحضاري، وأيضا وكما في ا

فاعلة وحيوية إليصال املعلومات والحقائق ونقل اآلراء والتحاور مع أصحاب القرار والضغط على املشرع السياس ي 

ومطالبته باتخاذ التدابير املناسبة وفضح املمارسات الرسمية التي تتجاهل التدابير املتعلقة بحماية البيئة 

إلنسان والصحة، وكذلك مطالبة حكومات العالم الثالث بدعم النشر املعرفي حول املخاطر البيئية، وخاصة وا

من تجارب الدول  واالستفادةإنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية واألفالم التي توثق حاالت التلوث ومشاكل البيئة 

يام باستطالعات ودراسات وطرح عدة استبيانات وبشكل على املنجز من ذلك، والق واالطالعاألخرى في هذا املجال 

منظم ودوريا لجمع املعلومات التي تمثل الرأي الجماهيري في الخدمات البيئية واإلعالمية بهدف التوعية والتصدي 

للمخاطر البيئية التي ينعكس ضررها على التنمية، وتسخير وسائل اإلعالم ملعاضدة الجهود املبذولة في إطار ذلك 

ًّ. 1لهدفا

ومن املخاطر التي يجب أن يتطرق إليها اإلعالم البيئي بشكل مستمر وبقوة وواقعية، وبشكل صادق بعيدا عن 

مجاملة الهيئات السياسية : زحف الصحراء، تلوث املياه، تلوث البحار اإلقليمية، التضخم السكاني ومخاطره، 

التخلص من القمامة، التنبيه إلى مخاطر اإلشعاع  الجفاف وندرة املياه، الصيد الجائر، صرف النفايات وطرقًّ

النووي، تخضير املساحات التي فقدت غطاءها النباتي، توفير املياه الصالحة للشرب وعدم اإلسراف في 

استخدامها، مشكلة األوزون وتأثيرها على البيئة والحياة واإلنسان، املحافظة على األنواع النادرة من الحيوانات 

حيلولة دون انقراضها، التوعية بالتغيرات الجذرية الحاصلة في الطبيعة واملناخ بسبب الزيادة غير والنباتات وال

الطبيعية في كميات ثاني أوكسيد الكاربون، التنبيه إلى النشاط الصناعي غير املنضبط والذي يسبب مخاطر 

استهالك البترول في املنازل، فصل التلوث، املطالبة بتعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص، التقليل من 

إلى املواد التي تعتبر غير ضارة بالبيئة وعرض  االستهالكوتدوير النفايات وإعادة استخدامها في التصنيع، التحول في 

عن استخدام القارورات البالستيكية والزجاجية التي ال يمكن  االمتناعاألفكار التي تؤدي إلى الحلول السليمة، 

ًّ.2الحراري... إلخ االحتباسإعادة تدويرها، ظاهرة 

 . االستنتاجات والتوصيات:4

 االستنتاجات:1.4

 .ًّاتصال املخاطر أحد أنواع االتصال الفعال في توجيه املجتمعات للحماية من مخاطر الكوارث

 د من الخسائر البشرية واالقتصادية واملادية في املنطقة املعرضة لخطر يساهم اتصال املخاطر في الح

ًّالكوارث.

 .ًّيمكن أن يكون فعالية لوسائل االتصال االجتماعي في التوعية بمخاطر الكوارث

 .يمكن اعداد تطبيقات موبايل مخصصة لإلنذار املبكر بمخاطر الكوارث وأساليب الوقاية منها 

                                                           
ًّ.98، ص نفس املرجع 1
ًّ.99، ص مرجع سابق الحاج،شاكر  ،مخلف 2
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  بالتخفيض من مستوى املخاطر املرتبطة بالتلوث البيئي والتغيرات املناخية.تؤثر وسائل االتصال 

 التوصيات: 2.4

 .تعزيز استخدام اتصال املخاطر في إدارة الكوارث من خالل برامج التنبؤ بالكارثة واالنذار املبكر 

  للتخفيض بناء منظومة واضحة لالتصال والتواصل بين مقدمي الخدمات اإلنسانية وفرق االستجابة

 من حدة األضرار الواقعة على املجتمعات املتضررة من الكوارث.

 .تطوير أداء وسائل التواصل االجتماعي في التوعية بمخاطر الكوارث وآليات الحد من آثارها املستقبلية 

 .ًّالربط بين وسائل االتصال وخرائط تتبع املخاطر واملناطق املتأثرة منها

 خاتمة 3.4

هررررررررو فعررررررررل اسرررررررررتراتييي وسررررررررلوك حيررررررررروي يتوقررررررررف عليررررررررره  االتصرررررررررالباعتبررررررررراره أحررررررررد أهرررررررررم أنررررررررواع إن اتصررررررررال املخرررررررراطر 

النجرررررررراح فررررررررري عمليرررررررررات وخطرررررررررط إدارة املخررررررررراطر والكررررررررروارث لررررررررردى مختلرررررررررف الكيانرررررررررات سرررررررررواء كانرررررررررت فرررررررررردا أو جماعرررررررررة 

أو مؤسسرررررررررة أو دولرررررررررة، إذ يمكرررررررررن ملكاملرررررررررة هاتفيرررررررررة واحررررررررردة أن تنقرررررررررذ أرواح آالف األشرررررررررخاص، كمرررررررررا يمكرررررررررن لرسرررررررررالة 

ا مرررررررررن خرررررررررالل نشرررررررررر سرررررررررتباقيًًّاا وًّيرة أن تجنرررررررررب األفرررررررررراد مرررررررررآس وأضررررررررررارا بالغرررررررررة، كمرررررررررا أن لررررررررره دورا وقائًيرررررررررنصرررررررررية قصررررررررر

بشرررررررركل مباشرررررررر وجهررررررررا لوجرررررررره،  االتصرررررررالاملعلومرررررررات الترررررررري تسرررررررمح  بررررررررالتنبؤ برررررررالخطر قبررررررررل حلولررررررره، سررررررررواء كررررررران هررررررررذا 

 واالتصررررررررالاملختلفررررررررة، بمررررررررا فرررررررري ذلررررررررك التكنولوجيررررررررات الجديرررررررردة لإلعررررررررالم  واالتصررررررررالأو باسررررررررتخدام وسررررررررائل اإلعررررررررالم 

وعلررررررررررى رأسررررررررررها شرررررررررربكات التواصررررررررررل اإلجتمرررررررررراعي الترررررررررري أصرررررررررربحت فرررررررررري الوقررررررررررت الررررررررررراهن تسررررررررررتخدم بشرررررررررركل مكثررررررررررف فرررررررررري 

التوعيرررررررررة بمختلرررررررررف املخررررررررراطر والوقايرررررررررة منهرررررررررا، وفررررررررري تبرررررررررادل البيانرررررررررات واملعلومرررررررررات املتعلقرررررررررة باألخطرررررررررار، سرررررررررواء مرررررررررن 

، أو فرررررررررق اإلنقرررررررراذ واإلغاثرررررررررة، أو منظمررررررررات املجتمررررررررع املررررررررردني، أو املررررررررواطنين العرررررررراديين، ومرررررررررا قبررررررررل الهيئررررررررات الرسرررررررررمية

يرررررررررردل علررررررررررى أهميررررررررررة اتصررررررررررال املخرررررررررراطر أثنرررررررررراء الكرررررررررروارث هررررررررررو أن املنرررررررررراطق الترررررررررري ال تترررررررررروفر فيهررررررررررا إمكانيررررررررررة النفرررررررررراذ إلررررررررررى 

ان فررررررررري أي تكرررررررررون أكثرررررررررر تضرررررررررررا مرررررررررن غيرهرررررررررا، ومرررررررررا دام أن املخررررررررراطر يمكرررررررررن أن تحرررررررررل باإلنسررررررررر واالتصرررررررررالاملعلومرررررررررات 

مكرررررررررررران وفرررررررررررري أي لحظررررررررررررة، فينبغرررررررررررري التصررررررررررررال املخرررررررررررراطر أن يكررررررررررررون حاضرررررررررررررا فرررررررررررري كررررررررررررل األمرررررررررررراكن واألوقررررررررررررات، ومرافقررررررررررررا 

لإلنسررررررررران فررررررررري كرررررررررل نشررررررررراط يقرررررررررروم بررررررررره، فاألكرررررررررل غيرررررررررر الصرررررررررحي أو الفاسررررررررررد يعرضررررررررره ملخررررررررراطر األمرررررررررراض والتسررررررررررممات 

...، وهررررررررو مررررررررا يعنرررررررري أن قاالحتررررررررراأو  االختنرررررررراقالغذائيررررررررة، واسررررررررتخدامه ألجهررررررررزة التدفئررررررررة يمكررررررررن أن يصرررررررريبه بمخرررررررراطر 

اتصرررررررررررال املخررررررررررراطر أضرررررررررررحى فررررررررررري الوقرررررررررررت الرررررررررررراهن ضررررررررررررورة حتميرررررررررررة مالزمرررررررررررة لإلنسررررررررررران لسرررررررررررالمة األشرررررررررررخاص وإنقررررررررررراذ 

ًّاألرواح والحفاظ على املمتلكات والبيئة من األضرار التي يمكن أن تلحق بها. 

 التطلعات املستقبلية: 4.4

ًّمراحل يمر بها التخطيط اإلعالمي ألي كارثة هي:ثمة ثالث الخطة اإلعالمية إلدارة مخاطر الكوارث: مقترح 

ًّ ما قبل الكارثة: مرحلة 1.4.4

ًّعند التخطيط اإلعالمي في مرحلة ما قبل وقوع الكارثة هي: االعتبارًّثمة أمور أساسية يجب أخذها بعين 

بناء الخطط اإلعالمية املرتبطة بمخاطر الكوارث واملناطق املعرضة للخطر مع توضيح طبيعة الخطر ومصدره  -

ًّالعامة إلدارة الكارثة والتوجهات السياسية العامة. االستراتيجياتفي ضوء واألضرار املتوقعة 

 فئةلكل  والتأثيرًّ أساليب اإلقناعالكارثة، وًّ إدارةمرحلة من املجتمعات املتضررة في  املستهدفة الفئاتتحديد  -

ًّمنهم ضمن الخطاب اإلعالمي إلدارة مخاطر الكارثة.

أن تتسم الخطط اإلعالمية بالدقة والشمول واملرونة ووضوح الوسائل واألهداف، بحيث تستجيب ملا قد يطرأ  -

ًّعلى الكارثة من تطورات.

ًّ.وسائل اإلعالممصداقية البيانات واملعلومات الواردة في  -



 (34-12) ص برلين،– العربي الديمقراطي املركز – الفرص وإدارة للكوارث االستراتيجية الدراسات مجلة

 

 33 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

ًّتحديد سياسات النشر اإلعالمي للنشطاء حتى ال يحدث مبالغة أو تهوين لألحداث املصاحبة للكارثة. -

ًّاختيار الوقت املناسب لتزويد وسائل اإلعالم باملعلومات الجديدة بما ال يؤثر سلبا على مسار إدارة الكارثة. -

ًّط اإلعالمية ملواجهة الكوارث.بالخبراء واملتخصصين في تصميم وتنفيذ ومتابعة الخط االستعانة -

ًّاختيار وتدريب املتحدثين )الناطقين( الرسميين في وسائل اإلعالم عند وقوع الكوارث. -

 مرحلة مواجهة خطر الكوارث:  2.4.4

ا للدور الذي يؤديه ا يجب أن يحظى بعناية بالغة نظرًًّا جًدًّا مهمًًّتعد عملية املعالجة اإلعالمية في هذه املرحلة أمرًًّ

الم فيها، وللمتابعة املكثفة التي تحظى بها وسائل اإلعالم الجماهيرية ملعرفة تطورات الكارثة وتداعياتها، اإلع

ًّة.األساس ي للمعلومات في تلك املرحلباعتبارها املصدر 

 .ًّنشر املعلومات والبيانات بما يتوافق مع الحفاظ على األمن والسلم املجتمعي

 ًًّّاملعلومة. منع تداول االخبار من املصادر غير

 .ًّمتابعة الشائعات ومروجيها وتقديم رؤية إعالمية تراعي سمات الكارثة
  اإلعالن عن األساليب الوقائية الواجب اتباعها من املجتمعات املتضررة ًّ

 مهام القائمين على التخطيط اإلعالمي للكارثة: 

 ثمة مهمتان أساسيتان للقائمين على التخطيط اإلعالمي هما: 

معلومات دقيقة وشاملة عن الكارثة لوسائل اإلعالم والجهات املعنية، بما يؤدي تراكميا إلى تكوين ما  تقديم-1

ًّيمكن تسميته النسق املعرفي للمتلقي عن الكارثة، ومن ثم تمكينه من مواجهتها.

املعلومات وتحليلها وتقييمها، ونشر ما يمكن تسميته "ثقافة الكارثة"، بهدف تكوين النسق الفكري  تفسيرًّ-2

والقيمي للمتلقي إزاء الكارثة وجعله مدركا وواعيا بقدر كبير من الشمولية والعمق لواقع الكارثة، من حيث أسبابها 

ًّ  وشدتها وآثارها وسبل الحد من أضرارها. 

 الكارثة مرحلة ما بعد 3.4.4

ًّوضع خطة إعالمية للتوعية بمخاطر مخلفات الكارثة، وآليات التخلص منها. -

- ًّ

 . املراجع6 

: املراجع العربية
ً
 أوال

ًّ.القران الكريم سورة يونس -

استراتيجية مقترحة إلدارة األمات والكوارث البيئية كأحد دعائم التنمية م(: 2014) طاهر أحمد ،أحمد -

ماجستير في علوم البيئة، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، كلية التجارة، جامعة عين املستدامة، رسالة 

ًّ .شمس

ًّض.كتبة امللك فهد الوطنية، الرياجغرافية املخاطر، م (:2008) إبراهيم بن سليمان ،األحيدب -

طر الكوارث دليل لتعميم الحد من مخا(: 2013) اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرًّ -

ًّ.فوالتكيف مع التغير املناخي، جني

م، مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، 2020م(: التهديدات املؤكدة لعام 2020، رعد )العزاويًّ -

 املجلد األول، العدد الرابع، برلين

ًّ.د.م. ن. د. د. ن، 2السالمة في مواقع العمل، دليلك إلى سالمتك، طم(: 2016) ميسون شفيق ،الريماويًّ -
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استراتيجيات إدارة األزمات والكوارث، دور العالقات العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، (: 2006) السيد ،السعيد -

1ًّالقاهرة، ط

ا عن األمان املفقود، املركز الثقافي األملاني، تر "عال عادل، هند 2006بيك، أولريش ) -
ً
(: مجتمع املخاطر العالمي بحث

ًّ("، املركز القومي للترجمة، القاهرة.2013نت حسن )، بسمإبراهي

إدارة املخاطر، تحليل قضايا في الصناعة املالية اإلسالمية، تر: عثمان م(: 2003) حبيب ،أحمد /طارق هللا ،خان -

ًّ.بابكر أحمد، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة

ًّ                    .1املخاطر الطبيعية في العالم، تر: مارك عبود، مطبوعات املجلة العربية، الرياض، ط (:2015)لوييك  ،شوفو -

1ًّالسالمة من الكوارث الطبيعية واملخاطر البشرية، دار الشروق، القاهرة، ط م(:2002)جمال  ،صالح -

ًّ.2011، 1البيئة، الكويت، طعبد هللا بدران، اإلعالم والكوارث البيئية، الجمعية الكويتية لحماية  -

الكوارث العاملية، مقدمة قصيرة جدا، تر: أشرف عامر، مؤسسة هنداوي للتعليم  م(:2014)بيل  ،ماجواير -

ًّ.1والثقافة، القاهرة، ط

ًّ  .2016اإلعالم البيئي، دار دجلة، عمان،  م(:2016)شاكر الحاج  ،مخلف -

ًّ.للتراث العالمي، اليونسكوإدارة مخاطر الكوارث م(: 2016) منظمة اليونسكوًّ -

، مهارات إدارة األزمات والكوارث واملواقف الصعبة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، (2006)محمد  ،هيكل -

ًّ.القاهرة

: املراجع األجنبية
ً
 ثانيا

- WMO (2015): Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Making 
development sustainable: The future of disaster risk management, USA. 
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 .66-35(، أملانيا، ص7)

 املستخلص

لحريق الهائل الذي طال أحد اهدفت الدراسة الى تقييم إجراءات السالمة في املخابز اآللية في قطاع غزة، وذلك على إثر 

م.  استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي حيث تم دراسة الظاهرة 2020مخابز مدينة النصيرات مطلع مارس 

املختصين للحصول على النتائج من مصادرها، كما تم مراجعة  وتحليل نتائجها، وقد تم استخدام أداة املقابلة مع

 ضعف دورًّأهم نتائج الدراسة: .  كانت القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بترخيص املخابز واجراءات تشغيلها

من من الجهات املختصة. تخزين كميات كبيرة  التصاريح الالزمة للحصول على واد خطرةاملالبلديات بإلزام منشآت 

وجود  .تخزينللجراءات السالمة املختصة إلًّفتقار الوقود في املخابز خوفا من االنقطاع بسبب الحصار االسرائيلي مع االًّ

القانونية التي تحدد إجراءات التفتيش والضبط  ضعف اللوائحعجز كبير وواضح في امكانيات جهاز الدفاع املدني، 

ضرورة إنشاء منطقة صناعية ملنشآت املواد الخطرة واالكتفاء  التوصيات:وكانت أهم والتحقيق والجزاءات واملخالفات. 

وكذلك تخفيف كمية السوالر والغاز املخزنة لدى املخابز، مع توفير كافة إجراءات  ،فقط بنقاط بيع في املناطق املأهولًّ

تحديد األدوار بين الجهات  وتعزيز إمكانيات جهاز الدفاع املدني، وكذلك املخابز، ورفع كفاءةومعدات السالمة داخل 

ًّاملختصة والحرص على تكاملها وتجنب أي تداخل بين هذا األدوار.

 الخطرة، اللوائح والقوانين. السالمة، املواد، إجراءات الدفاع املدنياملخابز،  :الكلمات املفتاحية

Abstract 

This study aimed to assess the safety measures at the automated bakeries in Gaza strip, 

after to the huge fire that occurred at one of the bakeries in Nusierat city in Gaza Strip, at 

the beginning of March 2020. The researchers used the descriptive and analytical 

approach in which the phenomenon was studied and its results analysed. The interview 

tool with specialists was used  to obtain results from its sources. Laws, legislation and 

regulations related to licensing bakeries and their operating procedures were also 

reviewed. The most important results of the study were: the weakness of the municipalities’ 

role in obliging hazardous materials facilities to obtain the necessary licenses from the 

competent authorities. Also, storing large quantities of fuel in bakeries, for fear of 

mailto:rushdi.a.khalaf@hotmail.com
mailto:nashgar@iugaza.edu.ps
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interruption due to the Israeli blockade, with the lack of safety measures for storage. In 

addition, the existence of a large and clear deficit in the capabilities of the civil defence 

and the weakness of the legal regulations that define the procedures for inspection, 

seizure, investigation, penalties and violations. The most important recommendations 

were: the need to establish an industrial zone for facilities that deal with hazardous 

materials  and be satisfied with only points of sale in populated areas, as well as reduce 

the amount of diesel and gas stored in the bakeries, while providing all safety procedures 

and equipment inside the bakeries. Also, raising the efficiency and enhancing the 

capabilities of the civil defence devices, as well as defining the roles between the 

competent authorities and keenness to integrate them and avoid any overlap between these 

roles. 

Keywords: Bakeries, Civil defence, Safety measures, Hazardous materials, Regulations 

and laws. 

 امللخص املفاهيمي

السالمة في املنشآت التي يتم فيها تخزين وتداول املواد الخطرة من أهم الخطوات التي ينبغي  إجراءاتيعتبر تقييم 

القيام بها خالل تنفيذ إدارة املخاطر، وذلك من أجل تجنب وتقليل األحداث الكارثية التي قد تصاحب انطالق 

تداول والنقل والتعامل الفني غير املالئم. وقد ركزت هذه املواد الخطرة في تلك املنشآت بسبب عوامل التخزين وال

الدراسة على تحليل املخاطر الرئيسية لحريق سوق النصيرات املركزي الذي نشأ عن املخبز  اآللي هناك، وكيفية 

السالمة املهنية، و دور البلديات املحلية وقوات الدفاع املدني والجهات  إجراءاتالتعامل مع الحريق وتقييم 

السالمة واألمن املنهي في املخابز لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة، مع التطرق إلى  إجراءاتاملختصة في متابعة 

اإلمكانيات املتاحة وآليات التعامل مع كوارث مشابهة في املستقبل من خالل أخذ الدروس والعبر املستفادة، وذلك 

طورة والتي تسهم في توفير الوقت والجهد واملساعدة في الوصول باستخدام كافة األساليب والتطبيقات العلمية املت

ًّو اتخاذ القرارات السليمة في أوقات الطوارئ.

 السالمة في املخابز: إجراءاتوالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي لآللية التي تم اعتمادها في الدراسة لتقييم 
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التري توصرلت لهرا الدراسرة مرن خرالل تقريم هرم النترائج واملقترحرات والشكل التالي يوضح ملخص الدراسة البحثية وأ

 :اءات السالمة واألمن في قطاع غزةإجرًّ
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 تطلعات مستقبلية: 

 الدراسة وتسجيل اآلراء املهمة. هذه الدعوة لورش عمل للجهات املختصة بأمور األمن والسالمة املهنية ومنح التراخيص للحرف الخطرة، ودراسة نتائج وتوصيات.1

 ن خالل شبكة مراقبة الكترونية، لبحث متطلبات املخابز واحتياجاتها، ومتابعة ُسبل التطوير وأمور األمن والسالمة املهنية والعامة.تصميم تطبيق يشمل كافة املخابز م.2

كن تخزين الدقيق واملواد التموينية باإلضافة إلى مكان كذلك أماتوحيد التصاميم الداخلية للمخابز من حيث أماكن تواجد املعدات، وكذلك عدد مخارج الطوارئ وأماكن تواجدها، ونقاط التوزيع الداخلية، وًّ.3

 املولد ومخازن السوالر.

 ت التي تتعامل مع املواد الخطرة، واالكتفاء بنقاط توزيع وبيع في املناطق السكنية.آإنشاء منطقة صناعية تتواجد فيها جميع املنش.4

 والقضائية كرادع لكل مخالف. اتخاذ املقتض ى القانوني بحق املخالفين من طرف الجهات القانونية.5

 نقل املخابز التي تتواجد في املناطق السكنية املزدحمة..6

 عمل منظومة متكاملة ملنح التراخيص للمنشآت عالية الخطورة بما يضمن أخذ جميع االشتراطات بالحسبان..7

 املركزي  النصيرات سوق  حريق: حالة غزة. دراسة قطاع في املخابز  في السالمة إجراءات تقييم 

بأخذ التصاريح الالزمة من جميع الجهات املختصة من دفاع مدني ووزارة عمل وزارة االقتصاد،   بإلزام جميع املنشآت التي تحتوي على مواد خطرةإلى ضعف دور البلديات توصلت الدراسة 

  ابز في القيام بإجراءات  السالمة واألمن وفق االشتراطات واالجراءات الصحيحة.، وتهاون املختراخيص بشكل منفرد بدون الرجوع إلى اللجنة املشتركةالمنح التساهل في وًّ

 سالمة املواطنين.وجود غالبية املخابز وسط تجمعات سكانية مزدحمة مع حيازة هذه املخابز على بعض األرصفة واستخدامها بشكل غير آمن يؤثر بشكل كبير على 

 سس العلمية املستندة على اللوائح واالجراءات الوطنية والدولية.رة، وعمل إدارة سليمة لها وفق األًّاملنشآت التي تقوم بتخزين وتداول املواد الخطأوصت الدراسة بضرورة تحليل مخاطر 

 عالية الخطورة. املنشآتة واألمن املنهي في دورها في املتابعة والرقابة والتدخل بما يحقق السالم ألخذاملنظومة القانونية بما يلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة  وتعزيز 

 

وذلك لوصف وتوضيح ما حدث من انفجار تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي 

هائل هز مدينة النصيرات والذي نجم عن انفجار صهريج غاز خاص برر "مخبز البنا 

ائح ذوي االختصاص، ومراجعة اللوًّ ملقابالت الشخصية معا استخدام وقد تم اآللي"،

 .  واالجراءات ذات العالقة

متابعرررررة الحررررردث املفجرررررع لحريرررررق سررررروق النصرررررريرات مرررررن خرررررالل نبعرررررت املشررررركلة البحثيرررررة 

 ،هنررراك "اآللررري البنرررا مخبرررزًّ"املركررزي، والرررذي نجرررم عرررن انطرررالق وقرررود الغرراز املخرررزن بجانرررب 

ورغبررررة البرررراحثين للوقرررروف علررررى مسررررببات الحرررردث لكرررري يررررتم تجنررررب تكررررراره خصوصررررا أن 

قطرراع غررزة وهرري معرضررة لتكرررار بهنرراك العديررد مررن املخررابز املنتشرررة فرري املنرراطق السرركنية 

الحررررردث، فقرررررد تنررررراول البررررراحثون دراسرررررة هرررررذه الحالرررررة الدراسرررررية كنمررررروذج لتقيررررريم  هرررررذا

 . غزة إجراءات السالمة واألمن في املخابز بقطاع

هدفت الدراسة لتقييم إجراءات السالمة لدى املخابز بقطاع غزة، وإمكانيات الجهات 

 متابعة تلك االجراءات، وتقديم التوصيات لرفع كفاءتها وجهوزيتها في املستقبل. ياملختصة ف

. 
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 اإلطار العام. 1

 مقدمة: 1.1

وتزايد املنشآت التي تواكب الزيادة السكانية املستمرة ، في قطاع غزة مع استمرار التوسع البشري والزحف العمراني املستمرًّ

معايير ضابطة ومؤسسات  ، كان البد من وجودلتلبية حاجاتها وما يصاحب ذلك من مخاطر على املجتمع بصورة مضطردة

 املجتمعية، وتعمل أسس السالمة واألمان املجتمعي بما يحفظ االستقرار واالستدامة للمواردعلى تحقيق  مسؤولة تعمل

رفعة  تحقيق من شأنه بماممكن من الجهود والقدرات املتاحة لها  أكبر قدر ًّاملتطلبات الحياتية باستغالل  أيضا على إدارة

 واملحافظة على أمانه.املجتمع 

جمة، حيث وتعد البلديات ومنظمات السالمة واألمن في فلسطين بصفة عامة، وفي قطاع غزة بصفة خاصة ذات مسؤوليات 

إنها ليست بمنأى عن األحداث الجارية واألزمات املتتالية في قطاع غزة، وتقع عليها مسؤوليات وأعباء إدارية وخدماتية رئيسية 

ًّتطال مختلف مجاالت الحياة املجتمعية. وذلك بسبب ارتباطها باألوضاع السياسية القائمة على مر السنين.

صن تماًما من حدوث أزمة أو كارثة، حتى وإن كان قد نجا من تلك املخاطر واألهوال أي مكان في هذا العالم ُمحوال يوجد 

1ًّلسنوات عديدة، فإن تلك األماكن تظل فوق بركان من األزمات والكوارث ال تعلم متى يمكن أن يثور.

يجب أن تعمل في كافة  من املؤكد لدى الجميع أن البلديات ومنظمات السالمة واألمن هي من أهم املؤسسات الخدماتية التي

الظروف وحاالت الطوارئ وعلى اختالف أنواعها وأشكالها، حيث إن هذه املؤسسات تعمل بكامل طاقتها وامكانياتها 

التشغيلية أثناء الطوارئ، لكن ذلك املجهود واألداء ال يكون بالشكل املطلوب في ظل معوقات عديدة، ولذلك يجب حل تلك 

على معرفة املسببات  وقد ركزت هذه الدراسةوكفاءتها، واملؤسسات االخرى دمات البلديات املعوقات التي تؤثر على خ

والذي كانت بدايته في مخبز البنى اآللي وهو أحد املنشآت الحيوية في النصيرات، الرئيسية لحريق سوق النصيرات املركزي 

ر البلديات املحلية وقوات الدفاع املدني والجهات السالمة املهنية، و دوًّ إجراءاتسبل التعامل مع الحريق وتقييم كذلك وًّ

السالمة واألمن املنهي في املخابز لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة، مع التطرق إلى اإلمكانيات  إجراءاتاملختصة في متابعة 

باستخدام كافة  والعبر املستفادة، وذلك الدروساملتاحة وآليات التعامل مع كوارث مشابهة في املستقبل من خالل أخذ 

لقرارات السليمة افي الوصول و اتخاذ وًّ تساعد وًّ ،األساليب والتطبيقات العلمية املتطورة والتي تسهم في توفير الوقت والجهد

ًّفي أوقات الطوارئ.

 مشكلة الدراسة: 1.2

في ظل الواقع الذي يعيشه سكان قطاع غزة من أزمات سياسية واقتصادية أدت إلى حالة ضيق وفقر نتيجة الحصار  

املوارد مستمر في نقص  مع، باإلضافة إلى الحروب املتتالية والكوارث الطبيعية عام 14من  حوالياإلسرائيلي املستمر منذ 

ك إلى قيام العديد من املخابز بتخزين كميات كبيرة من الوقود والغاز واإلمكانيات وغيرها العديد من األزمات، أدى ذل

  أليالتشغيلي ملاكناتها تجنبا 
ً
عجز، مع افتقار هذه املخابز إلى أدنى مقومات السالمة واألمن املنهي، حيث تعرضت مؤخرا

أحد أهم املخابز في املنطقة مما  مدينة النصيرات وتحديًدا سوق النصيرات املركزي النفجار ضخم تسبب به صهريج غاز يزود

 وعشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح، والزالت التحقيقات جارية للوقوف على الحدث.
ً
 شديدا

ً
ًّخلف دمارا

وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتمثل في البحث عن مدى التزام املخابز بإجراءات السالمة والوقاية من الحرائق، وكذلك دور 

بلدية النصيرات ومؤسسات السالمة واألمن املنهي في ضمان وجود مقومات السالمة داخل املخابز، باإلضافة إلى دور جهات 

ًّاإلمكانيات الحالية في هذه الكارثة؟وًّهو تأثير املوارد  االستجابة في إدارة هذه الكارثة، وما

 تساؤالت الدراسة: 1.3

ًّة على النحو التالي:يتم العمل على اعداد هذه الدراسة لإلجابة على عدة أسئلة رئيس

                                                           
ًّ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.اآلليات –املراحل  -إدارة االزمات االسس (، 2002الشعالن، فهد أحمد ، ) 1



 (66-35) ص برلين،– العربي الديمقراطي املركز – الفرص وإدارة للكوارث االستراتيجية الدراسات مجلة

 

 40 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

السالمة الالزم توفرها  إجراءاتما هي األسباب الرئيسية التي تؤدي الى حدوث االنفجارات في املخابز اآللية؟ وما هي  .1

ًّاملخابز؟داخل هذه 

خولة بإعطاء التراخيص للمخابز؟ وما هي الشروط املفروضة والتي يجب أن تلتزم بها  .2
ُ
من هي الجهات املختصة وامل

 هذه املخابز للحصول على التراخيص الالزمة؟ ومدى التزام هذه املخابز بهذه الشروط؟

مع مثل هذه الكوارث؟ وما هي اإلمكانيات الالزم  اخالل تعامله االستجابةماهي املعوقات التي تواجه جهات وفرق  .3

 توفرها لدى هذه الجهات للسيطرة على هذه الحرائق املستقبل؟

 أهداف الدراسة: 1.4

ًّعدة أهداف على النحو التالي: لتحقيق دراسة الحالية تسعى ال

ًّلدى املخابز. املتوفرةالسالمة  إجراءاتتقييم  .1

تقييم اإلمكانيات واملوارد املتاحة لدى البلديات والجهات املختصة، وتقديم توصيات لرفع كفاءتها وجهوزيتها للتعامل  .2

 املشابهة في املستقبل. الطارئةمع الحاالت 

تقييم مدى التزام املخابز بالشروط التي تضعها الجهات املختصة املتعلقة بمتطلبات السالمة املهنية والعامة؟  .3

 قوف عند آليات منح هذه التراخيص للمخابز.والوًّ

 أهمية الدراسة: 1.5

من املتوقع أن تساهم هذه الدراسة في وضع توصيات ومقترحات للجهات املختصة ملنع تكرار مثل هذه الكوارث من 

ًّخالل ما يلي:

  سالمة وأمن ضمان استيفاء جميع املخابز لشروط وإجراءات السالمة واألمن والذي سينعكس بشكل مباشر على

ًّاملواطنين والعاملين.

  سريعة للجهات املختصة للتدخل في حاالت  استجابةوضع خطة فعالة إلدارة الكوارث للجهات املختصة تضمن

ًّالطوارئ.

 مبررات الدراسة: 1.6

املخابز ألدنى  تقع داخل املناطق السكنية املأهولة في منطقة النصيرات، مع افتقار هذهالتي العديد من املخابز اآللية  يوجد

وكذلك سالمة العاملين واملواطنين خالل تواجدهم داخل هذه املخابز، حيث إن  ،مقومات السالمة العامة في تخزين الوقود

حمد ُعقباها، والتي كان آخرها حريق سوق النصيرات املركزي نتيًجة انفجار 
ُ
مثل هذه املخالفات قد تؤدي إلى كوارث ال ت

ًّه املخابز.صهريج غاز يتبع ألحد هذ

لتأكد من مدى التزامها بالشروط العامة لجوانب السالمة واألمن، وكذلك لالدراسة تقييم واقعي لهذه املخابز  تم خالل هذه

التأكيد على ضرورة التزام البلديات والجهات املختصة بدورها في عدم منح أي تراخيص للمخابز املخالفة للقوانين والشروط 

ًّومات السالمة األساسية داخل هذه املخابز بهدف تجنب تكرار مثل هذه الكوارث في املستقبل.الالزمة لضمان وجود مق

 حدود الدراسة:  1.7

 تتمحور الدراسة الحالية حسب الحدود التالية الذكر:

املخابز بإجراءات السالمة ودور البلديات والدفاع املدني في متابعة هذه  التزام"مدى الحد املوضوعي للدراسة:  .1

ًّاإلجراءات"

 املخابز اآللية في محافظتي غزة والوسطى.الحد املكاني للدراسة:  .2

 م، ودراسة حريق سوق النصيرات املركزي.2020مارس الحد الزماني للدراسة:  .3

خابز واملؤسسات املحلية على مستوى البلديات وطواقم الدفاع تتركز الدراسة على أصحاب املالحد البشري للدراسة:  .4

ًّاملدني وجهات االختصاص.
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 منهجية الدراسة: 1.8

وذلك لوصف وتوضيح ما حدث من انفجار هائل هز مدينة النصيرات والذي نجم عن تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي 

السالمة املهنية والعامة املتبعة داخل هذه املخابز  بيان إجراءاتوًّمخبز البنا اآللي"، "يتبع تسرب غاز الطهي من صهريج تخزين 

وشروط السالمة داخل هذه املخابز، وكذلك توضيح القدرات  إجراءاتودور البلديات ومؤسسات السالمة املهنية في متابعة 

ئج وتقييمها واختبار الفرضيات للخروج بتوصيات البشرية واملوارد املتاحة لهذه الجهات املختصة، ومن ثم استخالص النتا

ًّواضحة وعملية ملنع تكرار مثل هذا الحادث املؤسف.

 أدوات الدراسة: 1.9

ًّالدراسة على أداتين رئيسيتين وهما: اعتمدت

 ،امليدانيةعلى املراجع الحية وامليدانية من خالل إجراء املقابالت والجوالت رئيس ي  الدراسة بشكلاعتمدت املقابلة:  -أ

حساسية املوضوع لدى  االعتبارًّوتدوين املالحظات وطرح األسئلة وتدوين إجابتها وصياغتها بطريقة علمية، مع األخذ بعين 

اإلدالء ببعض التفاصيل بسبب التحقيقات من قبل الجهات القضائية وذلك  عنبعضها  تالجهات املختصة التي تحفظ

ًّخالل فترة اجراء الدراسة. وفيما يلي تندرج املؤسسات التي تم اجراء املقابالت معها بخصوص الدارسة:

  عبيد، مدير الدائرة الهندسية في الدفاع املدني دإيا /جهاز الدفاع املدني، مهندسلاإلدارة العامة. 

 إياد الشوربيي، مدير هيئة البترول /ئة البترول، مهندسهي 

  ًّبلدية غزة، د. فؤاد شلح، رئيس قسم الحرف. –قسم الحرف التابع لإلدارة العامة للتنظيم

 .ًّإياد محمد النجار، رئيس بلدية املغازي. رئاسة بلدية املغازي وقسم الحرف، أ

 ًّات في وزارة العمل.وزارة العمل، أ. إعتماد الطرشاوي، مدير عام املديري

  النصيرات –مخبز السفراء. 

  مدينة غزة –مخبز العائالت. 

  مدينة غزة –مخبز اليازجي 

ومواقع االنترنت الرسمية للوزارات والهيئات  ،اعتمدت الدراسة كذلك على عدد من املراجع العلمية املراجع العلمية: -ب

املحلية في تحصيل الشروط واملقاييس العلمية وكذلك اللوائح القانونية الواجب أخذها في االعتبار خالل إنشاء املخابز. 

 االعتماد عليها عبر مواقع االنترنت الرسمية: تم وفيما يلي تندرج املراجع التي

 وزارة االقتصاد. هيئة املواصفات واملقاييس في 

 .ًّجمعية أصحاب املخابز في قطاع غزة

 مجتمع وعينة الدراسة: 1.10

  :واالختصاصاملخابز والجهات ذوي العالقة مجتمع الدراسة.ًّ

  :مخابز، وبلديات محلية ووزارات باإلضافة الى جهاز الدفاع املدني.عينة الدراسة 

 

 الدراسة:  مصطلحات 1.11

 :هي كل مؤسسة يتحدد غرضها األساس ي بتقديم خدمة لعمالئها، وفي هذا البحث تم تناول  املؤسسات الخدماتية

الخدماتية والتي تسعى لتقديم خدماتها للمواطن من خالل بذل أكبر جهد وطاقة  وهي املؤسساتبلديات قطاع غزة 

1ًّممكنة لديها. 

                                                           
مكملة لنيل شهادة املاجستير، جامعة عبد  م(. دور العالقات العامة في تحسين األداء الوظيفي في املؤسسة االقتصادية، مذكرة2019قمر، سويد أحمد؛ ساملة، حمادي. ) 1

 .67، ص 2019 -2018الحميد بن باديس، الجزائر، 
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 :بالشخصية املدنية فهي لها اسم، وتاريخ  هي مؤسسة خدماتية تشرف عليها وزارة الحكم املحلي، وتتمتع البلدية

نشأة، حيث تعمل على تطوير املدن والقرى املحيطة والتي تقع داخل نفوذها الجغرافي، باإلضافة إلى تقديم 

الخدمات العامة مثل: إنارة الطرق وتجهيز الشوارع، وزراعة األشجار، ووضع اللوحات اإلرشادية، والعمل على تنظيم 

البناء، والحفاظ على نظافة املدينة، حيث تقوم الدولة بتخصيص ميزانية مناسبة لها لضمان األسواق ومخططات 

 1استمرار عملها ولتتمكن من تطوير املدينة واالرتقاء بها.

 :هم مجموعة من األشخاص املنتخبون من قبل املواطنين في املنطقة التي تقع بها البلدية، ويمثلونًّ املجلس البلدي 

، ومساعديه ومستشاريه، ورؤساء بعض القبائل والعائالت، ومن يمثلون رموًزا في املنطقة " رئيس البلدية

الجغرافية"، حيث يختلف عددهم باختالف عدد سكان املنطقة البلدية، ومهمة هذا املجلس تكمن في دراسة 

املوارد املالية للبلدية، ميزانية البلدية ومناقشة مقترحات املواطنين أثناء االجتماعات معهم لتحقيق ما تسمح به 

 2بهدف تحسين ظروف العيش داخل تلك املنطقة الجغرافية.

 :وتأمين سالمة  ،يقصد بالدفاع املدني مجموعة االجراءات الضرورية لوقاية املدنيين وممتلكاتهم الدفاع املدني

وضمان سير العمل بانتظام في املرافق العامة وحماية املباني واملنشآت واملؤسسات العامة  ،املواصالت بأنواعها

الحرائق ًّأو ،أو من أخطار الكوارث الطبيعية ،سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من األعمال الحربية ،والخاصة

 3.ا وزارة الداخليةهأو االنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى ومرجعيت

 :البيئة صلبة أو سائلة أو غازية قد تؤذي البشر أو الكائنات الحية األخرى أو األمالك أو مادة هي أي املواد الخطرة.  

 :تعبر عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات اإلدارية )دولة، مؤسسة، مشروع، أسرة(  األزمة

ائج، ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة عليها، أو على تتالحق فيها األحداث وتتشابك معها األسباب بالنت

 4اتجاهاتها املستقبلية.

 :ويختص بكيفية ًّعلم إدارة األزمات هو العلم اإلداري الذي يختص بدراسة األزمات على تنوع تصنيفاتها إدارة األزمة

لسيئة سواء على املدى القريب أو ثارها اآوتجنب  ،التعامل مع األزمات وكيفية التغلب عليها وتخطيها أيضا

باإلضافة لكيفية حل املشاكل الناتجة عنها وتحويلها من سلبيات ضاره إلى إيجابيات يمكن  ،الطويل والبعيدًّاملدى

 5وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عن األزمات قدر اإلمكان. ،منها االستفادة

  :وتتسبب بخسائر مادية وبشرية وبيئية تتعدى طاقة املجتمع املصاب هي تعطيل لحركة العمل في مجتمع ما، الكارثة

 6وقدرته على التعامل معها من خالل املوارد الذاتية املتوفرة لديه.

 بإعداد الخبز واملعجنات بجميع أشكالها وأنواعها سواء كانت مستقلة أو  ويقصد بها األماكن التي تقوم :بزالمخا

 7وكة ملكية خاصة أو عامة. ملحقة بأنشطة أخرى أو كانت ممل

 الالئحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع املدني بتحديد : الئحة التفتيش والضبط والتحقيق

إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في املخالفات، والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع املدني والجزاءات املقررة 

 8.عليها

                                                           
 .8م(. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، االمانة العامة للحكومة،  ص 2012قانون الجماعات اإلقليمية. ) 1
 9املصدر السابق. ص  2
 http://www.pcd.ps/aboutم االسترداد من  ( ت2019املوقع الرسمي لجهاز الدفاع املدني ) 3
ًّ، مكتبة مدبولي، القاهرة2(، إدارة األزمات، علم امتالك كامل القوة في أشد لحظات الضعف، ط 1990الخضيري، محسن أحمد، ) 4
 م(. إدارة الكوارث واألزمات، النظرية والتطبيق ، مجموعة النيل العربية. مصر.2018محيريق، مبروكة عمر. ) 5

6 Alexander, D. E. (2002). Principles of emergency planning and management. Oxford University Press on Demand. 
 ،.http://www.pcd.ps/about( تم االسترداد من  2019املوقع الرسمي لجهاز الدفاع املدني ) 7
 املصدر السابق 8

http://www.pcd.ps/about
http://www.pcd.ps/about
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  :صد به في املخابز الخاصة مالك املخبز أو مديره أو مستأجره، ويعتبرون جميعا مسؤولون ويقاملسئول عن السالمة

 1. بالتضامن أمام النظام والالئحة

 2: وهي املواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات واملقاييس.املواصفات والقياسات الفلسطينية 

  هي  دوليةوجود املواصفات القياسية الفلسطينية تكون املواصفات ال: ويؤخذ بها في حالة عدم املواصفات العاملية

فإن مواصفاتها يجب  “األوروبية األمريكية “أما إذا كانت اآللة أو املادة مصنعة في غير تلك الدول  ،الواجب مراعاتها

تثبت توافر جميع  كما يجب في جميع األحوال تقديم وثيقة ،أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول املصنعة

3ًّقواعد السالمة باآللة أو املادة املستخدمة. 

 :هي عملية التنمية التي تلبي أمنيات وحاجات الحاضر دون تعريض قدرة األجيال القادمة  التنمية املستدامة

ى لحاجاتهم للخطر، وتعرف بأنها نمط من التقدم والرقي يتم بموجبه تلبية حاجات الحاضر دون ان يكون ذلك عل

 4حساب األجيال القادمة.

 :الدراسات السابقة 1.12

تطبيق تطبيق وضع الفشل و بعنوان:  5(Rizky Fajri Ramadhan, Evi Widowati, Mardiana, 2019دراسة ) 1.12.1

 املخابز.تصميم في مخاطر السالمة تقييم ل تحليل األثر
"Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Application for Safety Risk Assessment Design of 

“X” Bakery" 

، االنزالقل واملخاطر املحتملة مثل من حوادث العمهدفت هذه الدراسة إلى تصميم تقييم للمخاطر لتقليل اإلصابة 

 الحرائق، كهربائي،ماس الت، أو إصابات املصاعد التعبئة،وآالت  العجين،ضغط  تالًّوآ الخلط، اإلصابات من آالت

. حيث تم أخذ إفادات من عاملين إلجهاد الحراري واضطرابات الجهاز التنفس يا ساخن،زيت  تدفق، تسرب وقود رات،االنفجا

. FMEAفي املخابز كما تم استخدام أدوات للبحث منها الزيارات امليدانية وأوراق الرقابة، باإلضافة الى مقابالت وأوراق عمل 

قطاعات  8من املخاطر املحتملة في  23وقد تم التصديق على البحث من فريق متخصص. وقد خلصت الدراسة الى وجود 

(. وقد RPN=10)االنفجارأن أقل خطر محتمل هو  كما (RBN=140) االنزالقإنتاجية، وقد تبين أن أعلى خطر محتمل هو 

وإصالح التركيبات الكهربائية وأنابيب الغاز،  والتفتيش، ة،يهندسوال اإلدارية،لرقابة أوصت الدراسة الى ضرورة توفر ا

ًّمعدات الحماية الشخصية. واستخدام

  OHSAS 18001أثر تطبيق املعايير الدولية للسالمة والصحة املهنية) بعنوان: 6م(2019شحادة )دراسة أحمد  1.12.2

 (.دراسة ميدانية على البلديات الكبرى في قطاع غزة التنظيمية:على سلوك املواطنة 
The Impact of Applying Occupational Health and Safety Assessment Series OHSAS 18001 on 

the Organizational Citizenship Behavior (A Field Study On The Major Municipalities In 

Gaza trip) 

على سلوك املواطنة التنظيمية  OHSAS18001 أثر تطبيق املعايير الدولية للساملة والصحة املهنيةهدفت الدراسة إلى معرفة 

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج الوصفي  ،)ارسة ميدانية على البلديات الكبرى في قطاع غزةمن خالل د

في  اإلشراقيةمجتمع الدارسة من أصحاب املناصب البيانات، وقد تكون  كأداة رئيسة لجمع االستبانةالتحليلي واستخدم 

 218(موظف، واستخدم الباحث العينة العشوائية الطبقية، وقد قام بتوزيع ( 505عددهم ( البلديات الكبرى والبالغ

                                                           
ًّاملصدر السابق 1
 http://www.mne.ps/newmne/editor/institutionofminister/4.htmlم( تم االسترداد من 2020املوقع الرسمي لوزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني ) 2
 ااملصدر السابق 3
ًّ(، تقرير بروتالند، الجمعية العامة، األمم املتحدة.1987اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية، ) 4

5 Ramadhan, R. F., Widowati, E., & Mardiana, M. (2019). Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Application 

for Safety Risk Assessment Design of “X” Bakery. Unnes Journal of Public Health, 8(1), 38-44.  
دراسة ميدانية على البلديات الكبرى في قطاع  التنظيمية:على سلوك املواطنة   OHSAS 18001، أثر تطبيق املعايير الدولية للسالمة والصحة املهنية)2019(أحمد،  ،شحادة 6

ًّ.غزة، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغزة

http://www.mne.ps/newmne/editor/institutionofminister/4.html
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 181وتم استرداد ( من أجل جمع املزيد من البيانات، االختصاصشخصية مع بعض ذوي  التء مقاباكما قام بإجرًّ (استبانة،

إلى وجود وقد توصلت الدراسة  لتحليل البيانات. اإلحصائي( SPSS( (%وتم استخدام برنامج 02.83(استبانة بنسبة بلغت (

والصحة املهنية والتزام بالقوانين والتشريعات امللزمة لتطبيق متطلبات السالمة بمتطلبات  االلتزامحرص من البلديات على 

 بأبعاد سلوك وااللتزام االنتماءلى أن موظفي البلديات يتمتعون بمستوى عال من كما توصلت إ الساملة والصحة املهنية،

ًّاملواطنة التنظيمية.

 . قطاع غزة باستخدام نظم املعلوماتإدارة املخاطر في محطات الوقود والغاز ببعنوان:  1(م2018) العطار دراسة  1.12.3
Managing risks in fuel and gas stations in the Gaza Strip, using geographic information 

systems 

م تقنيات نظم املعلومات الجغرافية، الوقود والغاز بقطاع غزة باستخداهدفت الدراسة لتحليل املخاطر التي تواجه محطات 

أهم مخاطرها بغية تقديم  وإبرازًّوذلك من خالل التعرف على واقع التوزيع الجغرافي ملحطات الوقود ٕ والغاز في قطاع غزة، 

ولتحقيق األهداف استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة  والغاز.مقترح ملنظومة إدارة مخاطر الوقود 

املشكلة و تحليل كافة أبعادها ، واملنهج التاريخي الذي حدد البعد التاريخي للقوانين والتشريعات واملنظومة اإلدارية، ومنهج 

لدراسية ملخازن الوقود بجمهورية مصر، واملنهج االستنتاجي الذي يساهم في الوصول إلى الحلول املناسبة ، وذلك الحاالت ا

باستخدام تقنية نظم املعلومات الجغرافية ، والزيارات امليدانية واملالحظة املباشرة واملقابالت مع ذوي االختصاص ، وورشة 

 . محطة وقود وغاز 214ختص في هذا املجال، وقد شملت عينة الدراسة خبير م( 12عمل ملناقشة املخرجات بحضور )

أهمها أنه ال يوجد نظام موحد لتحديد املخاطر املتوقعة عن انتشار محطات الوقود  النتائج،توصلت الدراسة للعديد من 

ل ومخاطر التسريب ر االشتعاوالغاز وأنه يختلف نطاق التأثير الجغرافي ملخاطر االنفجار في محطات الوقود والغاز عن مخاط

ًّ.للغاز والوقود

قطاع  –الدوائي  دراسية القطاع حالة غزة قطاع في الخطرة املواد إدارة بعنوان: واقع 2م( 2018( دراسة أبوشرخ، 1.12.4

 غزة.
The reality of hazardous materials management in the Gaza Strip -Case study: The 

pharmaceutical sector - Gaza Strip. 

 الدوائي للقطاع اإلداريةاملراحل  إدارة منظومة وتحليل غزة قطاع في الخطرة املواد إدارة واقع لبيان البحثيةراسة الد هدفت

 الذي التحليلي الوصفي املنهج الباحثة استخدمت الهدف ولتحقيق والتخلص، والتداولًّ والتخزين والنقلاالستيراد  تشمل والتي

 اإلدارة شملت استبانة الباحثة وزعت وقد والعاملين واملهنيينبآراء الخراء  املتعلقة البياناتتحليل وًّ املشكلة ظاهرة وصف

ًّ .الفلسطيني العمل بوزارة التفتيش وحماية عملواالدارة العامة لل املدني للدفاع العامة املديرية ومفتش ي للصيدلة العامة

 معرفة أمامتوسطة،  بدرجة الخطرة إدارة المواد مراحل في للعاملين معرفة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت

 السالمة ومفتش ي للصيدلة العامة اإلدارة في العاملين من كلأراء  وتوافق قليلة، بدرجة املهنية والصحة السالمة مفتش ي العاملين

 املواد بتخزين واملعرفة قليلة، املوافقة درجة وكانت والتشريعات بالقوانين املعرفةاملشتركة  املجاالت في املهنية والصحة

 وقد كبيرة، املوافقة درجة وكانت الصيدالنية املواد تصنيع بإدارة واملعرفة متوسطة، املوافقة درجة وكانت الخطرة الصيدالنية

 الخطرة، الصيدالنية املواد عن وماتبمعل واملعرفةالخطرة(  الصيدالنية املواد بنقل املعرفةاملشتركة ) املجاالت في اآلراء  اختلفت

ًّ. العامة والسالمة الحماية بإجراءات واملعرفة

بعنوان: السالمة والصحة املهنية في شمال قبرص: تقييم  2017EmineAtasoylu,  Işıl NurdanIşık(3 , (دراسة  1.12.5

 .املخاطر
Occupational safety and health in North Cyprus: Evaluation of risk assessment 

                                                           
 (، إدارة املخاطر في محطات الوقود والغاز بقطاع غزة باستخدام نظم املعلومات، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغزة.2018العطار، يحيى ) 1
ًّاالسالمية بغزة.قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة  –الدوائي  دراسية القطاع حالة غزة قطاع في الخطرة املواد إدارة (، واقع2018صباح ) شرخ، أبوًّ 2

3 Işık, I. N., & Atasoylu, E. (2017). Occupational safety and health in North Cyprus: evaluation of risk 

assessment. Safety science, 94, 17-25. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516307159#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516307159#!
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، ملعرفة مدى وفاء أرباب العمل بالتزاماتهم إلجراء تقييمات تحديد وعي صاحب العمل بتقييم املخاطردراسة الى هدفت ال

وقياس فعالية القانون وتقييمات املخاطر الجارية. تضمنت أساليب الدراسة املقابالت الشفوية واالستطالعات  املخاطر،

لم يهتم أصحاب العمل  دراستها،م. في معظم أماكن العمل التي تمت الكتابية ألصحاب األعمال الصغيرة واملتوسطة الحج

بالسالمة املهنية. خمسة وسبعون باملائة لم يكونوا على دراية بقانون الصحة والسالمة املهنية. من بين أولئك الذين يعرفون 

أو تتخذ إجراءات  (RAمن الشركات لم تفي بمتطلبات تقييم املخاطر ) ٪87و  القانون،لم يعرفوا ما يشمله  ٪95 القانون،

وقائية. أفاد ثمانية وتسعون فاصلة تسعة في املائة أن مفتش مكتب العمل الحكومي لم يزر شركتهم أبًدا إلجراء تفتيش على 

اف  وأجرت تقييمات مرضية للمخاطر. الصحة والسالمة املهنية. وجدت الشركات التي أجرت تقييمات للمخاطر أن القانون ك

يبدو أن االفتقار إلى عمليات التفتيش الوقائية من قبل مفتش ي مكتب العمل الحكومي هو السبب الرئيس ي لعدم وفاء 

ًّبالغ األهمية. RAأصحاب العمل بالتزام 

 ممارسات إدارة السالمة في الشركات الصغيرة واملتوسطة في الهند بعنوان:  1( ,et al., 2015  RaufIqbal)دراسة  1.11.6
Safety Management Practices in Small and Medium Enterprises in India 

شركة صغيرة ومتوسطة تم اختيارها عشوائًيا في وحول مومباي  30تم تطوير استبيان وإدارته إلى  الدراسة،في هذه 

ومهاراشترا وواليات أخرى في الهند لتقييم ممارسات السالمة املطبقة في منشآتها. نظرت الدراسة أيًضا في الحواجز والدوافع 

كما تم تلقي اقتراحات من الشركات الصغيرة واملتوسطة املستجيبة ألفضل املمارسات بشأن قضايا  لتكنولوجي،الالبتكار 

تمثلت املساهمة الرئيسية للدراسة في بناء الوعي بقضايا السالمة في الشركات الصغيرة واملتوسطة التي  . حيثالسالمة

ومن أهم نتائج الدراسة تبين أن ممارسات إدارة السالمة غير كافية في معظم الشركات الصغيرة  .شاركت في املشروع

 ونقص الوعي ، ومقاومة التغيير ، ونقص تدريب املوظفين تشكل عوائق رئيسية. املالية،ووجد أن القيود  واملتوسطة؛
ًّ

: الوقاية من املشاكل الصحية بين عمال املخابز املخاطر املهنية)بعنوان:  2(م2012)العال  و عبد دراسة يوسف 1.11.7

 (.في مدينة بنها
"Occupational Hazards: Prevention of Health Problems among Bakery Workers in Benha 

City" 

الصحي للوقاية من املشاكل الصحية املتعلقة باملخاطر املهنية بين عمال املخابز  املنهي تقييم تأثير البرنامج الىالدراسة  هدفت

إصابة أو بلديها القدرة على التسبب  والتي عملهم؛يواجه العمال في املخابز الكثير من املخاطر في بيئة ، حيث بنها مدينة في

تم إدراج جميع مصر، كما  –ز في مدينة بنها تصميم شبه تجريبي، وقد تمت الدراسة على املخاب استخدامحيث تم  مرض.

تم استخدام وقد  .مخبًزا كعينة دراسية لجمعها البيانات 93العاملين في املخابز العشرة التي تم اختيارها عشوائًيا من بين 

املشاكل  للعمال،لجمع البيانات حول الخصائص الديموغرافية مقابالت تم تصميمه  استبيان-1هما:  أداتين لجمع البيانات

الصحية للعمال املبلغ عنها ذاتيا خالل األشهر الستة املاضية، املخاطر الصحية املهنية التي تواجه العمال ومعرفة العمال 

)ب(  املخابز،بيئة مصممة لتقييم )أ(  مرجعية قائمة-2ز، األخطار املهنية والوقاية منها في املخاببباملشكالت الصحية املتعلقة 

وقد خلصت الدراسة الى  .حاالت الطوارئًّ والتعامل في، )ج( ممارسات عمال املخابز لتقديم اإلسعافات األولية تدابير السالمة

 أن 

معرفة ضعيفة فيما يتعلق باملشكالت  كما أن لديهم غالبية عمال املخابز لم يتلقوا دورات تدريبية حول العمل سالمة،

برنامج الصحة املهنية لجميع العاملين ، وقد أوصت الدراسة بضرورة مواصلة االصحية املتعلقة باألخطار املهنية والوقاية منه

 املعرفي وتطوير ممارساتهم للوقاية من املشاكل الصحية املتعلقة باألخطار املهنية ، وتشمل ما يلي: في املخابز لرفع مستواهم

أجهزة ، توفير بير السالمة واالستعمال الشخص يدورات تدريبية حول األخطار املهنية واملشكالت الصحية والوقاية منها وتدا

                                                           
1 Unnikrishnan, S., Iqbal, R., Singh, A., & Nimkar, I. M. (2015). Safety management practices in small and 

medium enterprises in India. Safety and health at work, 6(1), 46-55. 
 م(، املخاطر املهنية: الوقاية من املشاكل الصحية بين عمال املخابز في مدينة بنها، مصر.2012)يوسف، هناء & عبد العال، ابتسام  2

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209379111400081X#!
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الفحص الدوري املنتظم لجميع عمال املخابز مهم فات األولية. باإلضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أن الحماية واإلسعا

ًّللغاية.

 :تحليل الدراسات السابقة 

السابقة وخصوصا الدراسات العربية حيث لوحظ نقص  الدراساتقلة التي الحظ الباحث  املواضيع من املوضوع هذا يعتبر

شديد في التطرق ملوضوع السالمة املهنية في الشركات واملنشآت الصناعية، مع عدد قليل من الدراسات األجنبية املختصة 

في  بالسالمة من الحريق. في حين لم يتمكن الباحث ن الحصول على دراسات حديثة مهتمة بإجراءات السالمة من الحريق

 الدولي، حيثاملخابز، ويبدو ان هذه القطاع الصناعي ال يحوز على اهتمام الباحثين لقلة الحوادث في الصعيد اإلقليمي أو 

، حيث Rizqi Ramadanتطرقت بعض الدراسات الى جزئيات بسيطة من موضوع الدراسة الحالي كما هو مالحظ في دراسة 

من املؤسسات املختصة بإجراءات السالمة العامة مثلما ورد في دراسة ) ابو  اهتمت غالبة الدراسات على الجانب الرقابي

ًّشرخ ، شحادة ، املغني (. 

أما بخصوص املنهجية العلمية لألبحاث فقد لوحظ أن غالبية األبحاث اتبعت املنهج الوصفي التحليلي من خالل إجراء اما 

استبانات أو مقابالت والتي يعتبرها الباحث أدوات رئيسية ساهمت في جمع البيانات بشكل سليم ونتج عنها توصيات مهمة 

ًّملهنية. تساهم في تطوير وتحسين اجراءات السالمة ا

 واإلضافة العلمية الفجوة البحثية: 

لم تتطرق غالبية األبحاث الى دراسة معمقة لوسائل السالمة الالزم توفرها في املخابز، وإنما كانت الدراسات تركز بشكل عام 

ببحث  على كيفية تخزين الوقود واستخدامه شكل عام وليس في املخابز بشكل خاص. لذلك جاءت هذه الدراسة لتقوم

 ة العمال العاملين في هذه املخابزًّلوسائل السالمة الحالية والالزم توفرها في مخابز قطاع غزة بهدف ضمان سالممعمق 

ًّاو القاطنين في محيط هذه املخابز في حال نشوب أي حريق ال قدر هللا.وكذلك املواطنين الزائرين 

 . اإلطار النظري 2
الدفاع املدني األمور الحساسة واملهمة التي تحظى باهتمام الجهات املختصة مثل جهاز  السالمة في املخابز من إجراءاتتعتبر 

 ،شروط السالمة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توفرها في املخابزب الئحة خاصةوجد توالوزارات املعنية، حيث 

أعدها جهاز الدفاع املدني والوزارات املختصة كمرجعية رئيسية ملنح التصاريح الالزمة والتراخيص إلنشاء املخابز بما يراعي 

 هذه الشروط في العناوين التالية . زًّتركوتسالمة املواطنين. 

 أهمها:معايير السالمة العامة في املخابز، حيث تركز املعايير على عدة جوانب  2.1

 وكذلك ، غذائية مهم لتقليل مخاطر السالمةاختيار املوقع املناسب للمنشأة ال :الجغرافي للمخبز ومساحته املوقع

 ومخططاتاملخبز التأكد من أن الصناعات واألنشطة املجاورة ال تصبح مصدر خطر، كذلك يجب أن يسمح حجم 

1ًّلحركة وعمليات الصيانة والتنظيف.األجهزة واملعدات بسهولة ا

 خابز على أنشطة مثل تخزين الدقيق، أفران كهربائية، خالط، امل تنطوي بيئة: الالزمة للمخبز واملعدات األجهزة

ن كل هذه األنشطة إفلترة يدوية وأوتوماتيكية. حيث  ، أدواتعجينة، مقسم، ماء للتبريد، مولد احتياطي، تكييف

ًّولد مستويات مختلفة من الخطر وتأثيرها املشترك قد يكون ضاًرا ت
ً
على العاملين داخل املخابز وكذلك  وخطيرا

2ًّ.املواطنين

عند حدوثها قد تكون خطيرة للغاية، باإلضافة  إال أنه املخابز،ة بشكل عام في وعلى الرغم من أن الحرائق واالنفجارات نادرًّ 

  3كما يلي.إلى أن وقت التعافي من الحادث يمكن أن يكون كبيًرا؛ وتعتبر املصادر الرئيسية للحرائق داخل املخابز اآللية 

                                                           
1 Agarwal, R. (2017). Food safety Management system, Guidance document, food industry guide to implement 

GMP/GHP requirements, Bakery & Bakery products, Page 10 
2 Doaa, M. A., Nagah, M. A., & Heba, M. S. (2017). Common health problems and safety measures among workers 

intraditional bakeries at Giza Governorate. Med. J. Cairo Univ, 85(3), 993-1001. 
3 Abaker’s dozens. (2016). 13th essentials for Health & safety in Bakeries. The Federation of Bakers,Page 65. 
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o غبار املكونات من دقيق ومواد غذائية. 

o الوقود الخاص باملاكنات أو املولد.ًّ

o ًّحرائق الفرن.ًّ

o ميقةقاليات الدهون الع.ًّ

o ارتفاع درجة الحرارةة انفجار اآلالت واملكانات نتيج.ًّ

o نتيجة تخزين املواد.ًّ

o حريق متعمد.ًّ

 :يجب الحرص على وجود أنظمة ميكانيكية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء،  األنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية

لتوفير الهواء بمستويات مريحة من درجات الحرارة والرطوبة وذلك من خالل مرواح وشفاطات هواء خاصة تضمن 

العلل  يجاد بعضإبيئة خالية من التراكمات الضارة من ذرات غبار الدقيق ومن مصادر أخرى يمكن أن تساهم في 

نتيجة حدوث تفاعل كيميائي معين. في حين أن استخدام  اتحدوث انفجارًّ إلىوكذلك مخاطر قد تؤدي  ،الصحية

ًّ
ً
مهما في املخابز لتجنب حدوث أي مخاطر كهربائية قد تحدث  أنظمة متعددة من الطاقة الكهربائية اآلمنة يعتبر أمرا

صحاب العمل واملوظفين، صيانة املعدات الكهربائية املعرضة نتيجة سوء في التصميم أو التوزيع.  كذلك يجب على أ

 1ألي مادة قابلة لالشتعال أو املتفجرة، بما في ذلك السوائل أو األبخرة القابلة لالشتعال مثل البنزين ملنع الخطر.

  :شيوًعا مرتبطة بتفريغ صهاريج الغاز  نفجارًّواالًّتبر أكثر مخاطر الحريق تعأنظمة إمداد وتخزين الوقود السائل والغاز

تيجة خلل في ث انسكابات وتسريبات للوقود بطرق مختلفة، وهذا قد يحدث نخزينها وصرفها، كذلك يمكن أن تحدوت

ستخدام خالل التعبئة، أو تخزين الوقود في حاويات غير االًّنابيب الواصلة، أو نتيجة سوء خزانات الوقود أو األًّ

   2مناسبة. 

  يجب تجهيز املخابز بنظام أوتوماتيكي  : بشكل عام،نذار املبكر والكشف عن الحريق ومعدات اإلطفاءأنظمة اإل

للكشف عن الحرائق تعمل على مدار الساعة، مع توفر عدد من أنظمة الكشف املختلفة للدخان أو ارتفاع كبير في 

ملعرضة ملخاطر محتملة مثل ألماكن ادرجة الحرارة. مع الحرص على وجود أجهزة الكشف عن الحريق بالقرب من ا

نظمة لضمان عملها بشكل سليم الى ضمان وجود فحص دوري لهذه األًّ ن مخازن الوقود، املولدات. إضافةاألفرا

 3نة كذلك بشكل دوري من جهة مختصة.وإجراء الصيا

 فران أو األًّابز تحدث في معظم انفجارات الغاز والحوادث في املخ أثبتت الدراسات أنالسالمة في التشغيل:  إجراءات

ث تحدث عند إشعال معدات الغاز يدوًيا ويكون هناك داملعدات التي تعمل على الغاز. نسبة كبيرة من هذه الحوا

تأخير بين تشغيل الغاز وتطبيق مصدر االشتعال. لذلك يجب تجهيز جميع معدات الغاز الحديثة بصمامات خاصة 

 4يكن هناك بالفعل لهب موجود لحرق هذا الغاز.  تمنع إطالق كمية كبيرة من الغاز ما لم

 السالمة ما قبل الطوارئ:  إجراءات 2.2 

  مرحلة االستعداد والتأهيل: حيث يجب على مالك املخبز تعيين مسؤول للسالمة العامة واملهنية وتكون مهامه متابعة

كل إجراءات السالمة واألمن املنهي وتأهيل عدد من العاملين املؤهلين واملدربين على أعمال السالمة ومكافحة الحريق 

5ًّما قد يحدث من طوارئ وأخطار.  وذلك لتأمين سالمة املخبز واملواطنين ومواجهة

                                                           
1  Petrol filling station guidance on Managing the risks of Fire & Explosions (The red Guide(, August 2009, Petroleum 

enforcement liaison group ‘PELG”، Page8. 
2 Department Of Labor And Employment (2011) Occupational Safety and Health Center, Basic Occupational Safety 

And Health Training, (Page 39), Republic of the Philippines. 
3 A baker’s dozens ( 2016) 13th essentials for Health & safety in Bakeries, The Federation of Bakers., Page 72. 
4 A baker’s dozens ( 2016) 13th essentials for Health & safety in Bakeries, The Federation of Bakers., Page 66. 
5 Conference for Food Protection, (2012-2014), Emergency Action Plan for Retail Food Establishments, Emergency 

Action Plan Committee of Council III, Practical guidance for retail grocery and food service establishments to plan and 
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  إجراءات السالمة عند الحريق: وهي اإلجراءات الالزم اتخاذها من أشخاص مؤهلين في حال حصول حريق تسمل

ًّ.عملية اإلخالء الى أقرب مخارج وإطفاء الحريق ما أمكن

 الجهات املختصة باإلشراف على املخابز "الجهات ذوي العالقة" 2.3

السالمة واألمن داخل املخابز اآللية والنصف آلية، من  إجراءاتتتعدد الجهات املختصة التي تقوم بدورها في متابعة كافة 

أجل ضمان سالمة العمال واملواطنين وتجنًبا ألي كوارث قد تحدث نتيجة اإلهمال املقصود أو غير املقصود، وتتكون هذه 

ًّالتالية:اللجنة املركزية من الجهات 

 :من دوره في التأكد من تطبيق اللوائح واملعايير واملواصفات الخاصة بإجراءات السالمة من  جهاز الدفاع املدني
ُ
ويك

تخزين للوقود والغاز بكافة أشكاله، مع التأكد من وجود معدات السالمة من أجهزة إنذار ومعدات إطفاء وتوفر 

ًّخطط للطوارئ. 

 :حيازة املخابز على كافة التصاريح من الجهات ذات االختصاص قبل منحها أية تهتم البلديات بالتأكد من  البلديات

ًّالسالمة املهنية والعامة داخل املخابز بشكل دوري.  إجراءاتتراخيص ملزاولة املهنة، إضافة إلى التأكد من 

 ية للتأكد من : يكمن دور وزارة الصحة في تفقد كافة الشروط الصحية في املخابز واملنشآت الغذائوزارة الصحة

 .سالمة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية

  بتعزيز قدرات القطاعات اإلنتاجية مثل املخابز من خالل توفير كافة  االقتصاد تقوم وزارة :االقتصادوزارة

اإلمكانات واملوارد لضمان استمرار تقديم الخدمة إلى املواطنين، إضافة إلى متابعة جودة وأسعار منتجات املخابز ملنع 

ًّمن قبل بعض املخابز. لالستغاللأي محاوالت 

 :الصناعية والتجارية ومنها املخابز، حيث تقوم الوزارة  املنشآتين في تهتم بشكل أساس ي بقطاع العامل وزارة العمل

 على سالمة العاملين فيها وروادهاوبالتأكد من تطبيق املخابز 
ً
باإلضافة  .الشتراطات السالمة والصحة املهنية حفاظا

ًّزارة. لعاملين داخل هذه املخابز على حقوقهم وفقا للوائح املعمول بها في الوًّإلى معرفة وحصول ا

 :مثل أصحاب ومالكي املخابز من أجل املتابعة مع الجهات املختصة  جمعية أصحاب املخابز
ُ
هي مجموعة منتخبة ت

توفر الوقود أو الدقيق لضمان  استمرارًّبخصوص أي قضايا تتعلق بآلية عمل املخابز من خالل تحديد األسعار أو 

 العمل في هذه املخابز. استمرارية

  لتعنى باإلشراف على كل ما  1994ًّوهي هيئة حكومية مستقلة وذات سلطة تأسست عام :للبترولالهيئة العامة

 .دولة فلسطينًّيتعلق بقطاع املحروقات في

 لوائح وقوانين ترخيص املخابز 2.3

هناك لوائح وقوانين ُمدرجة لدى الدفاع املدني تختص بالشروط الواجب توفرها واستيفاءها من قبل املخابز من أجل 

ًّ.ولوائح ومقاييس الجهات املختصةة الحصول على الترخيص إلقامة املخبز بما ال يتعارض مع شروط السالمة العام

 اإلطار العملي ومنهج البحث:  .1

اتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي الذي تم من خالله وصف مفاهيم وأدبيات الدراسة من خالله توضيح اإلجراءات 

ختصاص والتي تقوم مع ذوي االًّ أجريتواملعايير الالزم أخذها في االعتبار عند إنشاء املخابز من خالل املقابالت التي 

ًّبالترخيص واملتابعة الفنية الدورية طوال الفترة التشغيلية للمخابز لضمان وجود مقومات السالمة العامة. 

النصيرات، كذلك مسئول في الدفاع املدني لبحث ومناقشة اإلجراءات وًّغزة،  مدينتيفي عدد من املخابز وقد شملت العينة 

التي يتم تطبيقها من قبل الدفاع املدني على املخابز لضمان التزامها باملعايير العامة. إضافة إلى بلديتين محليتين، وهما بلدية 

من أجل فهم ت لحساسية األمر لديه. وذلك في حين لم يتمكن الباحثان من عقد لقاء مع بلدية النصيراغزة وبلدية الزوايدة، 

                                                                                                                                                                                                 
respond to emergency situations that could impact food safety and facility operations, Current Edition, Conference for 

Food Protection, Page 55. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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اآللية التي تتعامل بها البلديات في ترخيصها للمخابز ومعرفة الشروط واإلجراءات التي تتبعها هذه البلديات لضمان وجود 

هيئة وال مقومات السالمة الالزمة في هذه املخابز قبل منحها التراخيص املعتمدة، باإلضافة إلى وزارتي العمل واالقتصاد

بهدف معرفة دورهما في متابعة وتقييم اإلجراءات والشروط الخاصة بهما من أجل ضمان السالمة املهنية  العامة للبترول

ًّوالعامة للعمال واملواطنين.

( مقابالت مع الجهات ذات العالقة من مخابز ودفاع مدني وبلديات ووزارات 10) ونًّبلغ عدد املقابالت التي أجراها الباحث

 وجمعية أصحاب املخابزًّ في متابعة املخابز، في حين تم االعتماد على بعض التصريحات الصحفية لوزارة االقتصادمعنية 

ًّ.مع هذه الوزارةة تتعلق بعنوان البحث نظًرا لصعوبة التنسيق إلجراء مقابل

ارتكزت على الفكرة البحثية ن، وهذه األسئلة يوتم خالل املقابالت طرح عدة أسئلة رئيسية ُمعدة مسبًقا من قبل الباحث

 موضحة في 60العالقة ما يقارب ) اتومشكلة الدراسة بشكل أساس ي، وكان عدد األسئلة التي تم توجيهها للجهات ذ
ً

( سؤاال

 كما يلي:وتلخصت هذه األسئلة في عدد من املحاور موضحة  ،1رقم ملحق 

 املحاور املتعلقة باملخابز 3.1

  العالقة باملوقع  اتالجهات ذ اهتمامبعد توجيه سؤال ملالكي املخابز عن مدى  للمخابز:املوقع الجغرافي واملساحة

 ،الجغرافي ومساحة املخبز، تبين بأن الجهات املختصة ال تشترط أن يكون املخبز في مكان بعيد عن السكان املحليين

من قبل هذه الجهات بضمان عدم وجود أي مواد  اشتراطاتوكذلك ال تشترط مساحة معينة للمخابز وإنما هناك 

مشتعلة في محيط املخبز لضمان السيطرة السريعة على أي حريق قد ينشب في مخازن السوالر أو املعدات، ولكن ال 

يؤخذ بعين االعتبار التجمعات السكانية في محيط املخابز والتي قد تؤثر بشكل كبير في حال وجود أي حدث طارئ 

حيث لوحظ أن املوقع الجغرافي للمخبز ليس مدرجا ضمن اللوائح الخاصة بشروط السالمة   1خابز.داخل هذه امل

ًّبحاجة الى إعادة نظر، بحيث يتم وضع مسافة كافية بين املخبز وأقرب منزل سكني. ونًّيعتبره الباحث ذيوالوقاية، وال

 هاة بعض املخبوزات بالقرب من مداخلوخالل زيارة بعض هذه املخابز، لوحظ بأن بعض هذه املخابز تقوم بصناع 

كجم، والتي قد تشكل خطر على سالمة العاملين  48مثل خبز الصاج مستخدمة بعض اسطوانات الغاز من حجم 

أو اشتعال هذه االسطوانات بشكل فجائي. وهذا يخالف اللوائح التي  ،واملواطنين في حال انفجار هذه االسطوانات

من الئحة السالمة والوقاية في املخابز  17ضح في املادة رقم لين واملواطنين كما هو موًّتشترط وجود مخارج آمنة للعام

 م.1998( لعام 3لقانون رقم )

 :تبين من خالل املقابلة والزيارة امليدانية أن غالبية املخابز تقوم بفحص دوري لسالمة  األجهزة واملعدات والتركيبات

شهور، كذلك يتم عزل هذه املاكينات لتجنب تعرض املواطنين لها، ويكون ذلك  6التركيبات واملعدات بمعدل مرة كل 

 لباحثينل اجدهم داخل املخبز. ولكن لم يتسنمن خالل وسائل وإجراءات تضمن سالمة العاملين واملواطنين خالل توًّ

توثق أي اجراء  التحقق من صحة الفحص الدوري لسالمة التركيبات واملعدات لعدم توفر سجالت لدى هذه املخابزًّ

ًّفني من طرفهم.

  )كذلك بخصوص آلية تزويد املاكينات بالدقيق، وضمان عدم تطاير ذرات الدقيق داخل املخبز، يتم وضع )مصفاة

باإلضافة إلى وجود آلية  ،مرتبط مباشرة باملاكنة حيث يمنع أي تطاير للدقيق في غرف املاكينات PVCمزودة بأنبوب 

    اكينات لضمان سالمتهم.عزل تام بين العاملين وامل

  ،من هذه املعدات مكشوف للمواطنين وغير معزول بشكل كامل عن املواطنين 
ً
لكن لوحظ خالل الزيارة، أن جزءا

والذي قد يعزى لضيق املساحة  ،والذي قد يؤثر على سالمتهم في حال حدوث أي انفجار أو حريق داخل هذه املاكينات

                                                           
 صباحا. 10:30السفراء،  مدينة النصيرات ، الساعة  السالمة، مخبزًّ(: مقابلة مع مشرف 2020\3\16م. زعيتر، محمود ) 1
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من  30واملادة رقم  18، املادة رقم 17املادة رقم  فياملوضحة  واالشتراطاتيخالف اللوائح وهذا  ،التي يقام عليها املخبز

 .م1998( لعام 3الئحة السالمة والوقاية في املخابز لقانون رقم )

  :تبين أن هذه املخابز تعمل بشكل أساس ي على الكهرباء العامة، وفي أوقات األنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية

عتمد هذه املخابز على مولدات كهربائية خاصة بها متفاوتة القدرة، مع اعتماد بعض هذه املخابز على الطوارئ ت

ًّأنظمة الطاقة الشمسية في بعض االستخدامات مثل اإلنارة وأجهزة انذار الحريق واالستخدامات الخفيفة.

  ضمان تهوية مناسبة للماكينات وكذلك ملخازن للدى هذه املخابز  اهتمامأما بخصوص أنظمة التهوية، فلوحظ

 31و  18الدقيق من خالل وضع شفاطات في معظم املخابز تعمل على طرد الغبار للخارج، وهذا بتوافق مع املواد رقم 

  م1998( لعام 3الئحة السالمة والوقاية في املخابز لقانون رقم )في  املدرجة

  :الغاز  على وليس السوالر  وقود ز تعتمد في تشغيلها علىأن غالبية املخابتبين أنظمة إمداد وتخزين الوقود السائل

الطبيعي في تشغيل املاكينات اآللية، وذلك لخطورة الغاز في حال تسربه داخل املخبز، ولكن لوحظ أن مخزون 

يرة تسبب الوقود أكبر من االستخدام اليومي وذلك بحكم الظروف الخاصة التي يخضع لها قطاع غزة من أزمات كث

بها الحصار اإلسرائيلي وكذلك االنقسام الفلسطيني، إضافة إلى الحروب املتتالية التي تعرض لها القطاع خالل أقل 

سنوات، والتي أجبرت هذه املخابز على توفير مخزون احتياطي لديها يكفيها لعدة أيام في حال توقف إمداد  10من 

 قطاع غزة بالسوالر أو الغاز.

 السالمة من خالل تخزين  إجراءاتية تخزين الوقود السائل، فقد لوحظ أن هناك تقصير في بعض أما بخصوص آل

السوالر بجانب املولد الكهربائي بدون وجود فاصل إسمنتي يفصل بينهما لضمان عدم امتداد أي حريق في حال 

الئحة السالمة والوقاية في  من 33و 32، 15، 13رقم  في املواداملدرجة  واالشتراطاتنشوبه، والذي يخالف اللوائح 

 .م1998( لعام 3املخابز لقانون رقم )

  السالمة من خالل عدم وجود معدات مكافحة الحريق من طفايات  إجراءاتكذلك تفتقر غرفة تخزين الوقود على

كذلك تعتمد  ،كذلك ال توجد خراطيم مياه يدوية أو تعمل بشكل تلقائي في حال استشعارها ألي حريق ،أتوماتيكية

غاز متوسطة الحجم تستخدم لألعمال اليدوية مثل خبز الصاج، ولكن تفتقر ملقومات  أسطواناتهذه املخابز على 

السالمة العامة من خالل انكشافها للمواطنين بدون أي حواجز أو فواصل، مع عدم كفاءة الوصالت التي تربط 

ًّاسطوانات الغاز باملواقد.

 وحظ أن بعض هذه امل
ُ
 املخبزًّخابز تعتمد على مولدات مركزية في األحياء لتجنب وجود هذه املولدات بالقرب من كما ل

حال تعرضه ألي خطر، وهذا يعتبر جانب من جوانب السالمة العامة للمخبز لضمان بعد املخابز عن خطر هذه  في

 املولدات.

  :الزيارة أن املخابز لديها مخارج طوارئ ولكن تبين خالل أنظمة اإلنذار املبكر وإجراءات السالمة في حاالت الحريق

ليست بشكل كافي حيث لوحظ أن غالبية املخابز لديها فقط مخرجان للطوارئ أحدها أمامي واآلخر خلفي في حين أن 

بعض هذه املخارج تقع فقط على جهة واحدة، وذلك بسبب وجود هذه املخابز في مناطق تجارية أو سكنية مكتظة، 

من الئحة السالمة  17فير مخارج كافية للطوارئ، وهذا يتعارض مع اللوائح الواردة في مادة رقم مما يؤثر على توًّ

ًّ.م1998( لعام 3والوقاية في املخابز لقانون رقم )

  أما بخصوص طفايات الحريق، فقد لوحظ وجود طفايات حريق يدوية تستخدم بواسطة عاملين مخصصين في

اتيكية فوق طبلونات الكهرباء، ولكن من الواضح أنه ليس هناك معايير حاالت الطوارئ، وكذلك طفايات اوتوم

واضحة لدى العاملين توضح األماكن املناسبة لتواجد هذه الطفايات، حيث إن كل نوع من طفايات الحريق يستخدم 

ن ، أنظمة اإلنذار املبكر والكشف عاللوائح االشتراطاتلحرائق معينة حسب مواصفات الطفاية، وذلك حسب 

 الحريق ومعدات اإلطفاء.
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  هذا وقد لوحظ عدم وجود نظام إطفاء أوتوماتيكي يعمل باملاء أو الرغوةSprinklers والذي يعتبر ذو كفاءة عالية ،

ًّفي أوقات الحريق، وينصح بتواجده في املخابز وخصوًصا فوق املاكينات وغرف تخزين السوالر.

  أجهزة انذار للحريق تعمل بشكل تلقائي، ولكنها موصلة بشبكة الكهرباء أما بخصوص جهاز اإلنذار، فقد لوحظ وجود

ًّالرئيسية للمخبز، مما قد يؤخر تشغيل هذه األجهزة في حال وجود عطل في شبكة الكهرباء.

  ،كذلك أكد مالكو هذه املخابز على أنه يوجد تدريب طوارئ للعاملين في املخبز وذلك بشكل دوري بمعدل مرتين سنوًيا

يتم محاكاة وجود حريق داخل املخبز ويتم التأكد من معرفة كل شخص مسئولياته وطريقة تصرفه في حاالت حيث 

 االستجابةالطوارئ، وذلك بتوزيع مخارج الهروب حسب موقع العاملين واألشخاص املختصين بالتواصل مع جهات 

املخابز، حيث لوحظ وجود موظف مثل اإلسعاف أو الدفاع املدني، ويتم ذلك من خالل مسئولين للسالمة في 

ًّالسالمة والتدريبات املستمرة للعاملين.  إجراءاتمختص بإجراءات السالمة داخل املخابز ُيشرف على 

  حيث تخضع ملستوى املعرفة الشخص ي ملسئولي  احترافيهذا وقد تبين أن هذه املناورات والتدريبات تتم بشكل غير

إشراف من أجهزة الدفاع املدني. وأيًضا ال يؤخذ في الحسبان طريقة التعامل  السالمة بدون أي مرجعية أو متابعة أوًّ

ًّمع املواطنين في حالة الطوارئ.

 السالمة العامة لدى املخابز، من خالل وجود  إجراءاتلوحظ أن هناك مستوى جيد من السالمة العامة:  إجراءات

تعطلها وترك األمر للمختصين كذلك وجود آلية لعزل ة في حال ينتعليمات واضحة لدى العاملين بعدم ملس أي ماك

باإلضافة إلى وجود صناديق إسعافات أولية ولكن ليست كافية مع عدم وجود  ،العامل عن خطر املاكينات اآللية

ًّأشخاص مؤهلين ومدربين للتعامل مع اإلصابات لحين وصول الطواقم الطبية. 

  :ل املقابالت والزيارات امليدانية للمخابز، أن املخابز بدأت باتخاذ تبين خالالدروس املستفادة من حريق النصيرات

إضافية احترازية بعد حريق سوق النصيرات املركزي، وذلك لتجنب حدوث مثل هذه الكارثة في املستقبل،  إجراءات

ضمن حيث اتخذت بعض املخابز اإلجراءات بعد متابعة الدفاع املدني وجهات االختصاص لها كإجراء أولي من 

 ومن اإلجراءات املتخذة التالي:املتابعات لهذه املخابز، 

  .تخفيف كمية السوالر في املخزن الرئيس ي 

  ًّكليا الذي كان يتسع لر ستة أالف لتر من السوالر السائل.  االحتياطيإزالة مخزن السوالر

 .ًّإزالة املولد بعيدا عن مخزن السوالر وبعيدا عن املبنى ملئات األمتار

 ًّالسالمة من خالل تفقد األنابيب املوصلة للسوالر وتوفير طفايات حريق. إجراءاتق بعض بدء تطبي

 املحاور املتعلقة بالدفاع املدني 3.2

  أكد مدير الدائرة الهندسية في جهاز الدفاع املدني، أن السالمة في املخابز:  إجراءاتدور الدفاع املدني في متابعة

السالمة والوقاية داخل املخابز والتي  إجراءاتدور الدفاع املدني يكمن في أمر أساس ي وهو التأكد من توفير كافة 

ًّ.1تتعلق بالحرائق، حيث يعتبر الوقود املتواجد داخل هذه املخابز هو الهاجس األكبر للدفاع املدني

 جهاز بمتابعة آليات تخزين الوقود والسوالر السائل في املخابز، وطريقة وصلها باألفران لتشغيلها، لتجنب أي يقوم ال

خلل قد يؤدي في النهاية إلى حريق داخل هذه املخابز، كذلك من مهام الدفاع املدني، فحص مخططات املخابز قبل 

خبز مناسبة لتواجد املعدات واألفران بدون تأثير على اإلنشاء للتأكد من وجود مخارج طوارئ، وضمان أن مساحة امل

وتوفر كافة وسائل السالمة مثل وسائل  ،سالمة املواطنين والعمال، مع التأكد من جميع التمديدات الكهربائية

 في املخبز وبعض الوسائل األخرى. التبريد وطفايات حريق وكذلك أجهزة إنذار 

                                                           
 صباحا 09:00مقابلة مع مدير الدائرة الهندسية ، جهاز الدفاع املدني ، الساعة (: 2020\3\18م. عبيد، إياد )  1
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  كما يقوم الدفاع املدني بشكل فردي ومشترك بعمل زيارات تفقدية بشكل دوري على هذه املخابز للتفتيش ولتأكد

السالمة والوقاية املوص ى بها من قبل الدفاع املدني واللجنة املشتركة والتي  إجراءاتمن عدم مخالفتها ألي من 

 البلديات(. –وزارة الصحة  –وزارة االقتصاد  –تتكون من عدة جهات تشمل )وزارة العمل 

  السالمة في  إجراءاتيتبين أن دور الدفاع املدني هو جزء من منظومة وليس الجهة الوحيدة التي تقوم بمتابعة

ًّاملخابز.

  كما تبين أن الدفاع املدني ال يمنح تراخيص ألنها من مهمة البلدية، بينما يمنح الدفاع املدني فقط تصاريح بعد

السالمة والوقاية إن توفرت، ليقوم بعدها صاحب املخبز  إجراءاتلتأكد من أن املخبز يتوفر فيه مخاطبة البلدية ل

بأخذ هذه التصريح وتقديمه للبلدية من أجل أخذ الترخيص إلنشاء املخبز بعد أخذ باقي التصاريح من باقي الجهات 

تصاريح من الجهات املختصة  املختصة، ألنه وحسب النظام يمنع إعطاء تراخيص ألصحاب الحرف بدون أخذ

ًّوالتي يشملها الدفاع املدني.  

  بالرغم من ذلك فإن الدفاع املدني يقوم بزيارات تفقدية فردية حتى في حال عدم مخاطبة البلديات له، وذلك في

جراءات أول شهرين من كل سنة باإلضافة إلى الزيارات امليدانية املشتركة مع اللجان املشتركة للتأكد من سالمة اإلًّ

ًّداخل هذه املخابز.

  :أفاد مدير الدائرة الهندسية في الدفاع املدني، أنه يقدر عدد املخابز املرخصة املخاطر املتوقعة من تواجد املخابز

مخبز آلي ونصف آلي، ولكن تبين أن بعض املخابز ليس لها ترخيص من الدفاع املدني ولكنها  74في قطاع غزة حوالي 

ًّالبلديات التي تخضع تحت نفوذها.  حاصلة على ترخيص من 

  أما عن املخاطر املتوقعة، فقد أفاد أن الخطر األكبر املتوقع في هذه املخابز هو السوالر السائل أو الغاز الذي يتم

تخزينه داخل هذه املخابز، والذي من املمكن أن يؤدي إلى كارثة في حال انفجار هذه الخزانات ال قدر هللا خصوًصا 

 هذه املخابز تتواجد في مناطق سكنية مأهولة ومكتظة أحياًنا.  أن غالبية

  انفجار لبعض املعدات نتيجة الحرارة العالية(،  –بعض املخاطر األخرى مثل )املاس الكهربائي ذلك إلى يضاف

ًّني.ومخاطر تتعلق بسالمة العمال خالل عملهم والتي هي من مسئولية وزارة العمل وليست من مسئولية الدفاع املد

  :تبين أن الدفاع املدني ال يشترط معايير لتواجد املخابز في املناطق معايير تواجد املخابز في املناطق السكنية

واللوائح. ولكن  االشتراطاتفادة الدفاع املدني، والتي ليست مدرجة في إالسكنية وأن هذه هي مهمة البلديات حسب 

تم التأكيد على مشكلة عدم التزام فئات كثيرة من املجتمع بالقوانين والتعليمات بشكل منضبط، حيث إن بعض 

أصحاب الحرف مثل املخابز يقومون باستغالل الرصيف في أعمال تتعلق باملخبر مثل الصاج، وهذا يعتبر بمثابة 

بعض البلديات تقوم بالسماح بمثل هذه التصرفات على الرصيف  مخالفة بالنسبة للدفاع املدني، ولكن يتبين أن

والذي يعتبر مخصصا للمواطنين، مع األخذ باالعتبار أن قطاع غزة يعتبر من أكثر املناطق السكنية املكتظة في 

حمد
ُ
 العالم، فإن تواجد مثل هذه املخابز بما تتضمنه من مخاطر يعتبر مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى كوارث ال ت

 ُعقباها ال قدر هللا.

 يتم متابعتها من الدفاع املدني والواجب توافرها  التيمن اإلجراءات السالمة السالمة املطلوبة في املخابز:  إجراءات

 1ما يلي:داخل املخابر 

 ( ولكن تبين عدم وجود معيار يوضح عدد وكمية غاز –بودرة وجود وسائل اإلطفاء الفردية مثل طفايات حريق )

 الطفايات الالزم توفرها داخل املخبز.هذه 

  .ًّمنع وجود خزانات وقود بالستيكية

 .وجود طفايات حريق أوتوماتيكية فوق خزانات الوقود 
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  .ًّوجود أحواض حول خزانات الوقود للسيطرة على أي تسريب للوقود السائل

 .ًّوجود أجهزة إنذار تعمل بشكل تلقائي

 ًّكابالت تتحمل الحرارة العالية. تمديد شبكة الكهرباء داخلًيا مع استخدام

 .ًّتخزين الوقود على بعد كافي عن مبنى املخبز

 .ًّالفصل بين املولد وخزان الوقود بجدار إسمنتي

  :تبين من خالل املقابلة أن الهاجس األكبر لجهاز الدفاع املدني، هو تواجد معايير تخزين الوقود والسوالر في املخابز

 1ما يلي:ملعايير التي يقوم الدفاع املدني بالتأكد منها الوقود داخل املخابز لذلك من ا

  يمنع استخدام صهاريج الغاز داخل املخابز املتواجدة في مناطق سكنية، وتستبدل باستخدام اسطوانات غاز

كجم، ويتم استخدام هذه الصهاريج في املناطق الصناعية فقط والتي تكون بعيدة عن  48صغيرة من حجم 

 املناطق السكنية.

  .وجود شهادة صالحية لخزان الوقود السائل والغاز تثبت بأن الخزان سليم 

  .وجود إجراءات السالمة في أماكن تخزين الوقود 

 .ا من حدوث أي تسريب
ً
 تخزين السوالر في الطوابق السفلية للمباني تخوف

  االقتصادالتأكد من أن اسطوانات وصهاريج الغاز مفحوصة في قبل وزارة . 

  تمديدات معدنية نحاسية لكل املواقد مع توفر صمامات تعمل بشكل سليم في حال وجود أي تسريب.تركيب 

  كجم من الغاز داخل املبنى. 300يمنع وجود أكثر من 

  السالمة املوص ى بها. إجراءاتلتر، مع توفر  1000زيد كمية السوالر املخزنة داخل املبنى عن تأن ال 

 2500لتر، أما في حال كانت فوق األرض فال يزيد عن  5000ونة تحت األرض عن أن ال تزيد كمية السوالر املدف 

 لتر، داخل غرفة إسمنتية مع توفير إجراءات السالمة املوص ى بها.

  بخصوص شاحنات الوقود والغاز املتنقلة باألحياء، وما فيها من خطر متنقل من خالل مرورها بمناطق سكنية

بضرورة تحديد  االقتصادوزارة بجهاز الدفاع املدني يخاطب هيئة البترول  وتجارية وصناعية مكتظة، تبين أن

وقد تبين  أوقات مخصصة لهذه الشاحنات غير أوقات الذروة للتحرك وتجنب املرور بأي مناطق سكنية أو تجارية.

 2من قبل هيئة البترول أو محطات الوقود وسائقي هذه الشاحنات بأنه ال يوجد أي التزام

 تبين خالل املقابلة أن الدفاع املدني السالمة:  إجراءاتاملخابز وتدريبهم على العاملين في ع املدني في تأهيل دور الدفا

يعطي أولوية أكبر ملحطات الوقود والغاز، وذلك الحتوائها على كميات ضخمة من الوقود والغاز، حيث يتم تنفيذ 

لوحظ أنه ليس هناك تدريبات مخصصة للعاملين في املخابز العديد من الدورات للعاملين في هذه املحطات، ولكن 

وأصحابها، ويعتبر الدفاع املدني أن هذه مهمة مشتركة بين الدفاع املدني ووزارة العمل التي تختص بمتابعة أمور 

 السالمة املهنية للعاملين بشكل عامل في كافة الحرف.

  أفاد الدفاع املدني أن نسبة عقوبات التي من املمكن فرضها: املخابز بمعايير لجان السالمة واألمن وال التزاممدى

التزام أصحاب ومالكي املخابز جيدة، حيث غالبية املخابز ال تستخدم صهاريج الغاز وتعتمد على السوالر في تشغيل 

الصاج  : خبرًّمثلاألفران اآللية. لكن ليس هناك التزام من هذه املخابز في استخدام األرصفة ألعمال تخص املخبز 

حيث تعتبر البلديات من الجهات التي يجب أن توقف هذا التجاوز ألنها  ووجود اسطوانات الغاز على هذه األرصفة.

 تخضع تحت نفوذها والتي تعطي أحياًنا تراخيص ألصحاب الحرف بدون الرجوع للدفاع املدني. 
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 خالفين والغير ملتزمين بإجراءات السالمة، أما بخصوص العقوبات التي من املمكن اتخاذها من الدفاع املدني ضد امل

 فتبين أن الدفاع املدني ليس من مهامه فرض غرامات على املخالفين ولكن يقوم باإلجراءات التالية: 

 إخطار خطي مكتوب ملالك املخبز بتصويب أوضاعه، وغالًبا يتم تحديده بأسبوع. .1

لتصويب أوضاعه وإال يتم إحالة املخالفة إلى النيابة ، يتم عمل مخالفة وإعطاء مدة االلتزامفي حال عدم  .2

ًّالتخاذ اإلجراءات املناسبة والتي قد تصل في النهاية إلى السجن.

  :عرفة )خالل فترة اجراء الدراسة( ملع أن التحقيقات ما زالت جارية مرأي الدفاع املدني في حريق النصيرات األخير

، ألحد صهاريج الغاز التابعة م2020مارس رات املركزي والذي حدث في بداية األسباب وراء الحريق األخير في سوق النصي

مواطًنا وإصابة العشرات، وكذلك تضرر عدد كبير من  23الذي أدى إلى وفاة وًّفي مخيم النصيرات،  ملخبز )البنا اآللي(

 بالتالي: املحالت التجارية واملركبات. لكن التحقيقات األولية تفيد

ضحايا كانت في اللحظات األولى لالنفجار والحريق، وكان دور الدفاع املدني عند وصوله، هو نسبة كبيرة من ال .1

 السيطرة على الحريق ملنع امتداده وايقاع خسائر أخرى.

لتر، كان مخالًفا إلجراءات السالمة املوص ى بها للمخبز، وتم الطلب من مالك  3000وجود الصهريج بسعة  .2

بإرجاع الصهريج إلى املخبز خالل أزمة  مالصهريج وفعال تمت إزالته، ولكن لم يلتزم مالك املخبز وقا بإزالةاملخبز 

ًّالغاز األخيرة بدون علم جهاز الدفاع املدني.

الصهريج وعدم صالحيته لالستخدام، أدى النبعاج الصهريج وتسرب الغاز دفعة واحدة من داخل  اهتراء .3

السالمة والوقاية، والذي نتج عنه انتشار الغاز إلى مسافة كبيرة أدت  اءاتإجرًّالصهريج الذي افتقد ألي من 

 لوصول الحريق ملساحة كبيرة.

وجود مخزن لألخشاب قريب من صهريج الغاز أدى إلى انتشار الحريق وزيادة حجمه وصعوبة السيطرة عليه  .4

 من قبل أجهزة الدفاع املدني.

ثرت بشكل كبير على السيطرة على الحريق حيث امتدت مدة إخماد إمكانيات جهاز الدفاع املدني املتواضعة أ .5

 الحريق إلى ساعات الليل للتأكد من السيطرة عليه.

  :تبين أن جهاز الدفاع املدني يعاني من عجز كبير في امكانياته املعوقات التي واجهت فرق الدفاع املدني إلخماد الحريق

تعمل وًّحيث إن إمكانياته متواضعة جًدا، ويفتقد إلى املركبات الحديثة، حيث إن غالبية سيارات اإلطفاء قديمة جًدا 

ت جديدة إلى دخول أي مركبااإلسرائيلي  االحتاللعاًما، وذلك بسبب منع  20 منذ عشرات السنين وبعضها تجاوز الرر

. باإلضافة إلى قلة الطواقم املختصة بمكافحة الحرائق م2006قطاع غزة، وكذلك بسبب االنقسام الفلسطيني منذ عام 

 من املعيقات التي تواجه الدفاع املدني.التي تعتبر 

 ة إلى ذلك، يواجه الدفاع املدني بشكل دائم معيق
ً
ًّإضاف

ً
ًّأساسي ا

ً
، وهو ثقافة املجتمع الذي يحتشد عند وجود حرائق، ا

 حيث يعيق وصول طواقم الدفاع املدني وسيارات اإلطفاء للسيطرة على الحريق بشكل سريع. 

  أيضا عدم التزام املواطنين وأصحاب الحرف بإجراءات السالمة املوص ى بها من الدفاع املدني في ظل غياب القوانين

عقدة التي يعيشها القطاع من حصار اسرائيلي وانقسام فلسطيني، يعيق بشكل كبير أداء الصارمة نتيجة األوضاع امل

ًّجهاز الدفاع املدني في ضمان التزام الجميع بإجراءات السالمة والوقاية تجبًنا ألي كوراث تحدث في املستقبل.

 ،فيلزمه توفر سيارات ومركبات  أما عن اإلمكانيات املطلوبة بشكل عاجل لجهاز الدفاع املدني من أجل رفع كفاءته

إطفاء جديدة وُمجهزة بمدافع ومضخات مياه قوية، أيًضا يلزم وجود ساللم أطول وذات فعالية للوصول إلى الحرائق 

في األماكن الصعبة. إضافة إلى أدوات ومعدات الحماية لرجال اإلطفاء من سترات ضد الحريق مزودة بأنابيب أكسجين 

ًّول إلى قلب النار للسيطرة على مصادر الحريق وتطويقه بشكل سريع.وكمامات تتيح لهم الدخ
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  :ملقر الدفاع املدني حركة غير اعتيادية ونقاشات  ة الباحثينلوحظ خالل زيارًّالدروس املستفادة من حريق النصيرات

ع املدني أن هناك خذها لتجنب مثل هذه الحرائق في املستقبل، حيث أفادتنا إدارة الدفاأمعمقة في اإلجراءات الالزم 

  ومن هذه اإلجراءات:عاجلة وسريعة تم اتخاذها بشكل عاجل ملنع حدوث حرائق مشابهة في املستقبل  إجراءات

  التأكد من صالحية صهاريج الغاز والوقود املتواجدة في أماكن الحرف الخطرة، والتأكد من حصولها على

 التراخيص الالزمة. 

  ملناطق السكنية.خارج اإلى إزالة كافة الصهاريج 

 .ًّمنع تعبئة أي صهاريج غاز في املناطق السكنية

 .ًّزيادة التوعية والدورات التدريبية ألصحاب املخابز والحرف الخطرة

 املحاور املتعلقة بالبلديات  3.3

 اصدار بعد توجيه السؤال لرئيس القسم املسئول عن البلديات املتبعة ملنح املخابز التراخيص املطلوبة:  إجراءات

وجد عدة شروط ملنح رخصة الحرفة للمخبز والتي تؤهل تاألخرى في بلدية غزة، أفاد أنه  رخص الحرف للمخابز والحرف

1ًّالتالي:املخبز للعمل بشكل سليم وآمن من حيث الصحة واملوقع والتصميم، والتي تتمثل على النحو 

 يتسنى فتح معاملة لترخيص الحرفة، وتكون إحضار موافقة مبدئية من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني ل

 مرفقة باملستندات املطلوبة.

 .ًّموافقة اللجنة املحلية في البلديات وقسم مراقبة األغذية

 .ًّموافقة وزارة الصحة الحكومية

 .ًّموافقة مديرية الدفاع املدني

 .وأخيًرا طباعة الرخصة بشرط املوافقة النهائية من وزارة االقتصاد الفلسطيني 

 :املعايير فيما يخص  2بعد توجيه السؤال لرئيس بلدية املغازي  املعايير الالزمة لدى البلديات للسماح بإنشاء املخابز

 األساسية التي تفرضها البلدية إلنشاء مخبز آلي تبين وجود معيارين أساسيين وهما: 

  ًّمترًّ 250معيار املسافة والذي يحدد مسافة ال تقل عن
ً
 متر  375هوائًيا و  ا

ً
أرضًيا، وذلك للمخابز اليدوية ا

 ومخابز الفينو.

 .ًّاملعيار الثاني هو معيار املوافقة من قبل جميع الجهات املختصة واملشرفة على املخابز اآللية

 املغازي  دور البلديات في متابعة إجراءات السالمة في املخابز وخصوصا تخزين مصادر الوقود: تبين بعد سؤال رئيس بلدية

هي من اختصاص املديرية ه تابعة أماكن تخزين الوقود ومصادرًّعن مصادر الوقود وأماكن تخزينها، تمت اإلفادة بأن م

 3العامة للدفاع املدني وليس البلدية.

  ولكن في حالة وجود أو مالحظة خطر صحي أو مادي أو خطر على املواطنين من قبل أحد موظفين البلدية املختصين يتم

شعار املختصين في إدارة الدفاع املدني بضرورة التعامل مع الحالة إخطار ألصحاب املخابز لتحسين أوضاعها مع إتوجيه 

ًّاملوجودة.

  أنها ال تتهاون في متابعة  تمت مقابلة املختصين فيهاأكدت البلديات التي  :امللتزميناإلجراءات العقابية للمخالفين وغير

املخابز اآللية وخصوًصا املخالفين، حيث إنه عند وجود مخبز مخالف للقوانين وشروط األمن والسالمة تعمل البلدية 

 على تصحيح مسار املخبز من خالل عدة خطوات على النحو التالي:

 ًًّّمخالف في مدة زمنية ال تتجاوز األسبوع من تاريخ تحرير االخطار. اخطار أي مخبز

                                                           
 صباحا. 11:00(: مقابلة مع رئيس قسم الحرف ، بلدية غزة، الساعة 2020\3\21د. شلح، فؤاد ) 1
 صباحا. 10:30(: مقابلة مع رئيس بلدية املغازي، الساعة 2020\3\26النجار، محمد ) 2
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 .ًّتحرير مخالفة قانونية في حالة عدم االلتزام بالنظام والقوانين

  تحرير إذن إغالق إداري معتمد من السيد املستشار القانوني والسيد رئيس البلدية حسب النظام، وذلك بعد

 ملخالفات من قبل أي مخبز آلي.استنفاذ كافة الُسبل في تصويب الخطأ وا

  :عند السؤال عن مدى جهوزية البلديات للتدخل في دور البلديات في التدخل في حاالت الطوارئ وخصوصا الحرائق

ين أن بلدية غزة لديها لجنة خاصة بحاالت الطوارئ تم تشكيلها مطلع العام بالحاالت الطارئة خصوًصا حاالت الحرائق ت

لتصرف بالسرعة القصوى عند حدوث أي طارئ أو حريق وهي تدرس كافة اإلجراءات الالزمة تجنًبا م، والتي تعمل ل2019

 خالل: لحدوث املخاطر وذلك من

  جميع الجهات املختصة من خالل لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها في مع االستعداد التام ألي طارئ والتعاون

 .م2019العام 

  باستخدام جميع اآلليات واملوظفين بالتعاون مع الجهات املختصة الخارجية تكثيف كافة الجهود الالزمة

 كمديرية الدفاع املدني.

في حين أن بلديات أخرى منها بلدية املغازي لديها إمكانيات متواضعة وتعاني من عجز في الكوادر تحد من إطار تدخلها 

 في حال وجود أي طوارئ أو كوارث ال قدر هللا.

 بعد االستفسار عن اإلمكانيات واملوارد املتاحة واملوجودة لدى البلدية تبين أن بلدية توفرة لدى البلديات: اإلمكانيات امل

غزة تعمل بكامل طاقاتها التشغيلية لتلبية الحاالت الطارئة وتقديم الخدمات املنوطة بها للوطن واملواطن، فرغم الحصار 

بلدية لم توفر جهًدا في سبيل خدمة املواطنين وتوفير سبل الراحة إال أن ال م2007املفروض على القطاع منذ العام 

والخدمة لكافة املواطنين والجهات األخرى وأصحاب الحرف ومنح التراخيص القانونية وفرض شروط األمن والسالمة 

 املهنية للمواطنين وأصحاب الحرف الخطرة.

 تعاني من عجز في اإلمكانيات املتاحة والتي بحاجة إلى دعم  ومع كل ذلك فإن البلديات بقدر ما تقدمه من خدمات إال أنها

خارجي ليتم تحسين كافة الخدمات املقدمة والحفاظ على ُسبل األمن والسالمة، باإلضافة إلى عجز في الكوادر البشرية 

ًّالتي لديها دور رئيس ي في الرقابة واملتابعة ألصحاب الحرف.

 كانت إجابة هذا السؤال تتركز في عدم وجود ت في املخابز: اة سالمة اإلجراءاملعوقات التي تواجه البلديات في متابع

 ،الوعي لدى بعض أصحاب الحرف حيث عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات التي تسنها الجهات القانونية ملنح التراخيص

القانونية األخرى، ولكن عند التأكيد ومحاولة االلتفاف قانونًيا لتخفيف االجراء القانونية سواء داخل البلدية أو الجهات 

على وجود التجاوزات من قبل البلدية تبين أن البلدية ال تتهاون مع املخالفين وتمنع أي إجراء غير قانوني ومن ضمن 

 اإلجراءات التي تتخذها االغالق اإلداري ألي حرفة تصر على التجاوز القانوني.

  فإن املجتمع بحاجة إلى الوعي ر والتي تعاني من عجز في الكواد الصغيرةفي ظل وجود ضعف في هيكلية عدد من البلديات

والتوعية السليمة بخصوص املواد الخطرة وأسس األمن والسالمة املهنية وااللتزام بالتعليمات والشروط  ،الثقافي

 القانونية.

 هل املسموح بها ألصحاب باإلضافة إلى وجود ثغرات في القوانين التي تعتمد عليها الجهات املختصة في اإلخط
ُ
ارات وامل

ًّالحرف من أجل تعديل أوضاعها لتوافق القوانين.

  :عند توجيه السؤال ملعرفة ما هي التدابير التي تم التدابير الواجب اتخاذها لتجنب أي كوارث حرائق في املخابز

ق مع كافة الجهات املختصة اتخاذها لتجنب حريق في مخابز داخل نفوذ البلديات تبين أن البلديات تقوم بالتنسي

ومديريات الدفاع املدني للحد ومعرفة ان كان هناك تجاوزات في مخابز مخالفة داخل نفوذ البلدية. كما تم اخطار وانذار 

ًّكافة املخابز املخللة ولو بشرط واحد من شروط األمن والسالمة املهنية. 
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 احتياطات السالمة سنوًيا وتمنع أي مخبز من العمل في  ومن ضمن التدابير أوضح املوظف املسؤول أن البلدية تراجع

حالة عدم حصوله على رخصة حرفة من البلدية، مع مراعاة أن البلدية ترفض اصدار أي رخصة حرفة دون استيفاء 

 اإلجراءات القانونية واملفروضة من كافة الجهات املختصة التي تشرف على عمل املخابز.

 بعد االستفسار عن اإلجراءات التي قامت بها البلديات بعد ريق النصيرات االخير: الدروس املستفادة من حادثة ح

حادثة النصيرات، تبين أنها قامت بتشكيل لجنة مختصة بدراسة جميع الحرف الخطرة املرخصة وغير املرخصة واخطار 

ًّوتنظيم أوضاعها حسب النظام. –الالزم منها، بضرورة تقييدها بشروط األمن والسالمة 

 السالمة، وكذلك تصويب وضع املخابز املخلة بالقوانين  إجراءاتذلك لوحظ عمل جواالت ميدانية للتأكد من ك

ًّوالتشريعات وكذلك الحرف الخطرة كتعبئة أسطوانات الغاز العشوائية وخالفه.

 ًّة باقي اإلجراءات.كما لوحظ تعزيز التنسيق بين البلديات والجهات املختصة وعلى رأسها مديرية الدفاع املدني ملتابع

 املحاور املتعلقة بوزارة العمل 3.4

  :تبين خالل املقابلة أن الوزارة توكل هذه املهمة لدائرة التفتيش وحماية العمال في دور وزارة العمل في متابعة املخابز

السالمة املتعلقة بكل ما يتعلق بالعمال داخل هذه املخابز مثل )بيئة العمل،  إجراءاتالوزارة والتي بدورها تقوم بمتابعة 

1ًّتأمين العمال، التهوية، السالمة املهنية للعمال، كل ما يتعلق بالعمال وسالمتهم(، بالتنسيق مع الجهات املعنية.

  :التابعة لوزارة العمل تنطبق على كافة دائرة التفتيش  إجراءاتتبين أن مدى التزام املخابز بإجراءات السالمة للعاملين

 
ً

املخابز من خالل التقييم السنوي "دفاتر استيفاء السالمة املهنية"، حيث يتم مراجعة كافة الشروط الالزمة ومتابعتها أوال

 بأول لحين إلزام الجميع بتطبيق املعايير املنصوص عليها واملقيدة لدى وزارة العمل.

  تفتيشية سنوية مشتركة مع املؤسسات والجهات املختصة )وزارة االقتصاد، البلديات، الدفاع كما يتم تنظيم حمالت

ًّاملدني(.

  :في حالة وجود مخالفات من قبل أصحاب املخابز أو تجاوزات معينة، يتم توجيه اإلجراءات العقابية لغير امللتزمين

ًّبوعين.اخطار للمخبز املخالف لضرورة تصويب أوضاعه ملدة ال تزيد عن أس

  بعد ذلك يتم تنظيم زيارة ميدانية ملراقبة الوضع الجديد، وفي حالة عدم تصويب األوضاع يتم اغالق املخبز املخالف

ًّبشكل إجباري للحاالت الخطرة جًدا وذلك من خالل التحويل للجهات القضائية املختصة.

  :تبين أن الوزارة ال تقوم بمنح تراخيص للمخابز، وإنما تقوم بعملها للتأكد آلية منح التراخيص من قبل وزارة العمل

 السالمة والصحة املهنية، وعمل الجوالت التفتيشية الالزمة، وذلك بالتنسيق مع جهات االختصاص. إجراءاتمن 

  :عمل بتنظيم جوالت بعد حريق مخبز البنا في منطقة النصيرات، قامت وزارة الالدروس املستفادة من حريق النصيرات

تفتيشية ُمركزة على كافة املخابز والحرف الخطرة في قطاع غزة، ليتم تسوية كافة األمور الخاصة بالسالمة والصحة 

 املهنية، وتحرير اخطارات للمخالفين لتصويب أوضاعهم في مدة ال تتجاوز األسبوع من تاريخ االخطار.

  أفاد املوظف املختص بوجود تنسيق وتفاهم قوي ما كزية ملتابعة املخابز: مدى التنسيق بين الجهات املختلفة للجنة املر

بين وزارة العمل والجهات املختصة، حيث يوجد لجنة مشكلة تضم أفراد من كل الجهات املختصة )البلديات، الدفاع 

 ئاسة وزارة العمل.املدني، وزارة االقتصاد، وزارة العمل( تحت مسمى "اللجنة الفنية للسالمة والصحة املهنية" برًّ

 بهيئة البترولاملحاور املتعلقة  3.5

وضح م. إياد الشوربيي أن نطاق اختصاص الهيئة ال يتجاوز استيراد وبيع املنتجات : أفي متابعة املخابز هيئة البترولدور 

هي  االقتصادالبترولية، وأن مسئولية تخزين الوقود أصحاب املهن، ومن ضمنها املخابز التي ال تقع ضمن إشراف الهيئة. وأن وزارة 

                                                           
 صباحا 11:00الساعة (: مقابلة مع مدير عام املديريات ، وزارة العمل، 2020\3\24الطرشاوي، إعتماد )  1
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. أما فيما من بلديات وجهاز الدفاع املدني ووزرات معنية قةاملسئول املباشر على متابعة املخابز بالتنسيق مع الجهات ذوي العال

ًّومسئوليته املباشرة في املتابعة الدورية.  يتعلق بإجراءات السالمة واألمن فأكد أنها من اختصاص جهاز الدفاع املدني

تيراد البترول ألي محطة إال بعد أكد م. إياد الشوربيي أنه ال يتم إعطاء أي ترخيص السآلية منح التراخيص من قبل هيئة البترول: 

هذا يوضح أن دور الهيئة  .الحصول على موافقة الدفاع املدني والتأكد من سالمة اإلجراءات الفنية في الحفاظ على السالمة العامة

 راءات داخل املخابز.مقتصر على إعطار التصاريح للمركبات التي تقوم بنقل الوقود الى املخابز، وليس لدى الهيئة أي دور في متابعة اإلج

أكد الشوربيي ان هناك تنسيق مستمر مع الجهات ذوي مدى التنسيق بين الجهات املختلفة للجنة املركزية ملتابعة املخابز: 

 .واالستعمالالعالقة بخصوص استيراد املنتجات النفطية للتأكد من سالمة النقل والتخزين 

 املحاور املتعلقة بوزارة االقتصاد 3.6 

  :أكد مدير عام حماية املستهلك أن الوزارة تقوم بالتفتيش على جميع األدوات دور وزارة االقتصاد في متابعة املخابز

واملعدات التي تستخدم في املخابز، صالحية ونوع الدقيق، ونظافة املخابز، وآلية العمل في املخابز، استخدام املياه العذبة، 

 1.والتأكد من أوزان املبيعات

يتبع لوزارة االقتصاد هيئة تسمى بهيئة املواصفات واملقاييس، مهامها األساسية هي إجراء معايرة أدوات وأجهزة  كذلك

مثل: عدادات  القياس القانونية والصناعية، للتحقق من دقة املقاييس املستخدمة في التعامالت التي تهم املواطنين

لتوفير الحماية الصحية  الفلسطينيللمنتج ًّملطابقة والجودةعالمات االوقود واألوزان وغيرها، وبعدها يتم منح شهادات وًّ

ًّوالبيئة للمستهلك من خالل التأكد من أن املنتجات مطابقة للقواعد الفنية املعتمدة من قبل املؤسسة. 

، والذي أثر م2007ولكن تبين أن هذه الهيئة غير فعالة وليس لها دور على أرض الواقع منذ االنقسام الفلسطيني عام 

ًّومن ضمنها املخابز. املنشآتبشكل كبير على املتابعة امليدانية للمواصفات املطلوبة لخزانات الوقود املستخدمة لدى 

لتعليمات اتباع أصحاب املخابز ابجوالت ميدانية للتأكد من  االقتصادأما بخصوص متابعة املخابز، تقوم فرق من وزارة 

وطني ومدى االلتزام بالشروط الصحية الالزمة للعمل، والتأكد أيضا من سالمة املواد الصادرة عن وزارة االقتصاد ال

الخام التي تدخل في عملية اإلنتاج ومراقبة األوزان ومدى التزام أصحاب هذه املخابز باملواصفات والشروط الصحية، 

ن ذو تهوية ونظيف بعيًدا عن وعملية تخزين الدقيق والسكر واملواد التي تستخدم بشكل أساس ي وضمان وجود مكا

ًّالقوارض والفئران.

 االقتصادلوحظ التزام من غالبية املخابز في الشروط التي تضعها وزارة  :مدى التزام املخابز بإجراءات السالمة للعاملين ،

وجد تجاوزات فردية من البعض بخصوص استخدام بعض معدات الصيانة داخل املخابز، الذي من املمكن تولكن قد 

  أو فئران مما يؤثر على السالمة العامة. قوارضأن يترتب عليه وجود 

وجد بعض املالحظات على ضيق املكان في بعض املخابز، حيث يؤدي ذلك إلى تكدس معدات املخبز في مكان تمع ذلك 

متر  120مساحة كافية ال تقل عن ا أن أي مخبز يجب أن يكون ذبقد يؤدي إلى كارثة في حال حدوث أي حريق. علًما ضيق 

 حسب املواصفات القياسية الفلسطينية.

  :بحق أي  تجاوزاتأصحاب املخابز بخصوص أي  جميعهتبين أن هناك تنسيق دائم مع االجراءات العقابية لغير امللتزمين

تصحيح اإلجراءات، ولكن في حال وجود أي مخالفات يتم تحرير عدد من محاضر الضبط لبعض املخابز مخابز من أجل 

بخصوص بعض التجاوزات منها ما يتعلق بتخزين املواد املستخدمة للعجين، باإلضافة إلى بعض التجاوزات املتعلقة 

مخبز يتم تحرير محاضر ضبط قد تصل إلى  أما في حال وجود تكرار للتجاوزات ألي باملعدات املستخدمة داخل املخبز.

  إغالق املخبز نهائًيا.

                                                           
 (: مقابلة صحفية مع مدير عام حماية املستهلك ، وزارة االقتصاد الوطني، لقناة األقص ى الفضائية.2020\3\23أبو موس ى، عبد الفتاح ) 1
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 59 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

  هناك تنسيق جيد مع كافة الجهات الرسمية التي للجنة املركزية ملتابعة املخابز:  املختلفةمدى التنسيق بين الجهات

من سالمة  كدللتأتتابع املخابز كل حسب اهتمامه وتخصصه، ويتم عقد جوالت مشتركة بشكل دوري على هذه املخابز 

 اإلجراءات في هذه املخابز.

 املحاور املتعلقة بجمعية أصحاب املخابز 3.7

  :أصحاب  جمعيةأكد رئيس جمعية أصحاب املخابز في تصريحات لوسائل اإلعالم، أن دور دور جمعية أصحاب املخابز

املخابز يرتكز على متابعة كل القضايا املتعلقة باملخابز ويعتبر حلقة وصل مع الجهات الرسمية لتسهيل عمل املخابز وضمان 

توفر كافة املستلزمات التي تضمن التشغيل الدائم لهذه املخابز من خالل توفر الوقود والسوالر للمخابز، وكذلك مواد 

1ًّصنع املخبوزات. الدقيق واملواد املستخدمة في 

كذلك يتم التنسيق مع جميع املخابز لضمان التزام الجميع باألسعار واألوزان املعتمدة من الجهات الرسمية، باإلضافة إلى 

 املساهمة في حل أي اشكاليات تتعلق ببعض التجاوزات لدى بعض املخابز.

  ال تنكر الجمعية إمكانية وجود بعض التجاوزات لدى بعض املخابز، ولكن  :السالمة العامة بإجراءاتمدى التزام املخابز

وكل الجهات ذات االختصاص  االقتصادوجود تنسيق مع وزارة  التأكيدتؤكد على أن الغالبية تلتزم بالشروط العامة مع 

ًّلحل أي اشكاليات متعلقة بالتجاوزات في بعض املخابز. 

  :حادث النصيرات األليم، تم عقد لقاء بين جمعية أصحاب املخابز مع دائرة  بعددور الجمعية بعد حريق النصيرات

كذلك تم  الوقاية والسالمة في املخابز، وكميات الوقود والغاز املسموح تخزينها.  إجراءاتالدفاع املدني حيث ناقشوا 

ما اتفق الطرفان على عقد ورشة مناقشة مواصفات اسطوانات الغاز املستخدمة في املخابز والكمية املسموح بها يوميا، ك

 .2عمل لتثقيف وتدريب أصحاب املخابز والعاملين فيها بإجراءات األمن والسالمة، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحوادث

 استنتاجات الدراسة 3.8

أثر بشكل كبير على املتابعة الفنية املختصة لخزانات الوقود من  االقتصادتعطيل هيئة القياسات واملواصفات في وزارة  .1

ًّحيث فحص جودتها ومتابعة أي مشاكل فنية.

عدم التزام بعض البلديات وخصوًصا بلدية النصيرات، بإلزام جميع املنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، بأخذ  .2

ة عمل وزارة االقتصاد، ومنحهم تراخيص بشكل التصاريح الالزمة من جميع الجهات املختصة من دفاع مدني ووزارًّ

 منفرد بدون الرجوع إلى اللجنة املشتركة. 

وجود غالبية املخابز وسط تجمعات سكانية مزدحمة مع حيازة هذه املخابز على بعض األرصفة واستخدامها بشكل غير  .3

 آمن يؤثر بشكل كبير على سالمة املواطنين.

واكتظاظ املعدات واآلالت داخل املخبز مع عدم وجود مساحات كافية للزبائن ، ضيق مساحة جزء كبير من املخابز  .4

 داخل املخبز.

تأثير الحصار اإلسرائيلي على تزويد قطاع غزة بالسوالر بشكل مستمر مما ساهم في مخالفة بعض املخابز إلجراءات  .5

 األوقات الطارئة.ومعايير السالمة في تخزين الوقود لضمان استمرارية تشغيل هذه املخابز خالل 

السالمة من تواجد طفايات حريق يدوية وأوتوماتيكية وعدم وجود  إجراءاتعدم وجود اهتمام كبير لدى املخابز في  .6

 إشارات اإلخالء في الطوارئ داخل املخبز. 

ل أصحاب عدم وجود تدريبات دورية من الجهات املختصة للعاملين داخل املخابز واالكتفاء على تدريبات منفردة من قب .7

 املخابز.

                                                           
 (: مقابلة صحفية مع رئيس جمعية أصحاب املخابز في قطاع غزة، قناة الكتاب الفلسطينية.2016العجرمي، عبد الناصر ) 1
 (: لقاء بين جهاز الدفاع املدني وجمعية أصحاب املخابز.2020\3\22) 2
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فحوصات السالمة والصحة في عدم وجود موظفين مختصين لدى البلديات والجهات املعنية لديهم كفاءة عالية  .8

تخصصين يعملون في مجال السالمة والصحة املهنية ومنح التراخيص املغير ية، حيث إنه يوجد بعض املوظفين املهن

 للحرف الخطرة.

باالة لدى بعض املخابز واملواطنين في االلتزام بالقوانين واملعايير التي عدم املالقوانين وًّلوحظ وجود نوع من عدم احترام  .9

ًّتفرضها الجهات املختصة بخصوص تخزين السوالر والغاز الطبيعي.

وجود بعض املعدات واآلالت بالقرب من نقاط العرض للمواطنين مما يسبب خطر محتمل للعاملين واملواطنين في حال  .10

 ريق أو انفجار. حدوث أي ح

السالمة الخاصة بتخزين السوالر بالقرب من املولد الكهربائي، حيث لوحظ وجود  بإجراءاتعدم التزام غالبية املخابز  .11

 مخازن بالسوالر بالقرب من املولدات الكهربائية.

 بز أو خارج املبنى. عدم التزام بعض املخابز بالكمية املسموح بها لتخزين السوالر والغاز الطبيعي داخل مبنى املخ .12

السالمة املختصة بتخزين السوالر والغاز الطبيعي، من خالل عدم توفر طفايات  إجراءاتافتقار بعض املخابز إلى  .13

 أوتوماتيكية أو خراطيم مياه.

 ة داخل غرف إسمنتية وفق معايير الدفاع املدني.نغالبية املولدات وخزانات السوالر مكشوفة وغير مخزًّ .14

خابز على اسطوانات غاز متوسطة الحجم تستخدم لألعمال اليدوية مثل خبز الصاج، ولكن تفتقر تعتمد هذه امل .15

ملقومات السالمة العامة من خالل انكشافها للمواطنين بدون أي حواجز أو فواصل، مع عدم كفاءة الوصالت التي 

 تربط اسطوانات الغاز باملواقد.

ختصة ضد املخالفين من املخابز، لكن لوحظ تقصير وتهاون من عقابية رادعة لدى الجهات امل إجراءاتمع وجود  .16

 أعضاء بعض لجان املتابعة من الجهات املختصة. 

عدم وجود مخارج طوارئ كافية في عدد من املخابز، وكذلك عدم وجود مداخل خاصة بسيارات الدفاع املدني في حال  .17

 وجود حريق.

 ابز للتعامل مع طفايات الحريق.عدم وجود أشخاص مؤهلين ومدربين لدى موظفي املخ .18

 افتقار العاملين في املخابز إلجراءات االسعافات األولية للتعامل مع اإلصابات لحين وصول الفرق الطبية املختصة.  .19

الثقافة والتوعية املجتمعية في التجمع واالكتظاظ والتي تعيق عمل أجهزة االختصاص من الشرطة والدفاع املدني في  .20

 حدث طارئ. التعامل مع أي 

إلى سيارات اطفاء حديثة ومدافع أو رشاشات مياه  يفتقرًّوجود عجز كبير وواضح في امكانيات جهاز الدفاع املدني، حيث  .21

 قوية، باإلضافة إلى عجز في الكادر البشري.

 ظة.وجد اشتراطات لدى الجهات املختصة بخصوص معايير تواجد املخابز في املناطق السكنية املأهولة واملكتتال  .22

اهتراء جزء كبير من صهاريج الغاز املستخدمة في القطاع نتيجة لقدمها في ظل عدم ادخال صهاريج غاز جديدة توافق  .23

 املعايير نتيجة الحصار االسرائيلي.

 إجراء التعديالت على الصهاريج بدون الرجوع إلى املقاييس واملواصفات الهندسية للتصميم. .24

املواد الخطرة من قبل جهات االختصاص في قطاع غزة فيما يتعلق بتخزين وتداول عدم وجود منظومة متكاملة إلدارة  .25

 املواد الخطرة.

 قلة الجوالت التفتيشية للجهات املختصة على املخابز للتأكد من التزامها بإجراءات السالمة العامة والسالمة املهنية. .26

لتحقيق والجزاءات واملخالفات الخاصة بأعمال التفتيش والضبط وا إجراءاتعدم وجود لوائح قانونية واضحة تحدد  .27

 الدفاع املدني.

 توصيات الدراسة  .3



 (66-35) ص برلين،– العربي الديمقراطي املركز – الفرص وإدارة للكوارث االستراتيجية الدراسات مجلة

 

 61 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

الدعوة لورشة عمل للجهات املختصة بأمور األمن والسالمة املهنية ومنح التراخيص للحرف الخطرة، ودراسة نتائج  .1

ًّوتوصيات الدراسة وتسجيل اآلراء املهمة.

مراقبة الكترونية، لبحث متطلبات املخابز واحتياجاتها، ومتابعة تصميم تطبيق يشمل كافة املخابز من خالل شبكة  .2

 ُسبل التطوير وأمور األمن والسالمة املهنية والعامة.

توحيد التصاميم الداخلية للمخابز من حيث أماكن تواجد املعدات، وكذلك عدد مخارج الطوارئ وأماكن تواجدها،  .3

 قيق واملواد التموينية باإلضافة إلى مكان املولد ومخازن السوالر.ونقاط التوزيع الداخلية، وكذلك أماكن تخزين الد

التي تتعامل مع املواد الخطرة، واالكتفاء بنقاط توزيع وبيع في  املنشآتإنشاء منطقة صناعية تتواجد فيها جميع  .4

 املناطق السكنية.

 هم في حال حدوث أي حريق داخل املخبز.تقليل مساحات انتظار املواطنين داخل املخابز لتقليل نسبة الخطر املتوقع علي .5

تنفيذ تدريبات دورية وورش توعوية للعاملين في املخابز من قبل الجهات املختصة مثل الدفاع املدني بخصوص التعامل  .6

 مع طفايات الحريق واالسعافات األولية وكيفية التصرف في حاالت الطوارئ. 

بل الجهات املختصة مثل الدفاع املدني بخصوص التعامل مع تنفيذ ورش توعوية ألفراد املجتمع الفاعلين من ق .7

 طفايات الحريق واالسعافات األولية وكيفية التصرف والتعامل في حاالت الطوارئ.

 تكثيف الجوالت والزيارات التفتيشية على املخابز طول السنة للتأكد من التزامها باإلجراءات واملعايير املطلوبة. .8

 بحق املخالفين من طرف الجهات القانونية والقضائية كرادع لكل مخالف.اتخاذ املقتض ى القانوني  .9

 تركيب شبكة إطفاء تعمل بشكل أوتوماتيكي عند وجود أي حريق. .10

السالمة والوقاية من طفايات حريق وأجهزة انذار في مخازن السوالر وأماكن  إجراءاتإلزام جميع املخابز بتجهيز كافة  .11

 املولدات الكهربائية.

تخدام الغاز الطبيعي في املخابز وخصوصا التي تتواجد في املناطق السكنية، وكذلك تخفيف كمية السوالر منع اس .12

لتر لتقليل نسبة الخطر وسهولة السيطرة على الوضع الراهن في حال حصول  1000املخزنة لدى املخابز لتكون اقل من 

 أي تسريب.

املخابز في أماكن مكتظة بالسكان وفرض وجود مسافة كافية ال تفعيل اشتراطات الجهات املختصة ملنع وجود وانشاء  .13

 متر بين املخبز وأقرب مبنى سكني. 100تقل عن 

ضرورة التشديد والتأكيد على منع دخول الشاحنات املحملة بصهاريج الغاز والسوالر إلى املناطق السكنية واملناطق  .14

 التجارية املزدحمة وفرض غرامات على املخالفين.

ملتابعة خزانات الوقود من حيث فحص جودتها وإمكانية  االقتصاديئة القياسات واملواصفات في وزارة تفعيل ه .15

 استخدامها ومتابعة أي مشاكل فنية.

ضرورة إلزام وإجبار البلديات لجميع أصحاب املخابز بالحصول على كافة التصاريح الالزمة من قبل الجهات املختصة  .16

وزارة االقتصاد، وزارة العمل، وزارة الصحة، الخ( لضمان وجود مقومات السالمة والوقاية ذات العالقة )دفاع مدني، 

 لدى هذه املخابز قبل حصولها على التراخيص من قبل البلدية.

ضرورة وجود نص قانوني واضح يحدد املدة املسموح بها ألصحاب الحرف من أجل ضبط أوضاعها بما يتوافق مع  .17

 القانون.

وار بين الجهات املختصة والحرص على تكاملها وتجنب أي تداخل بين هذا األدوار لسد أي ثغرات في يجب تحديد األد .18

 املتابعة اإلدارية والقانونية.

إنشاء خزانات احتياطية للسوالر والغاز الطبيعي خاص باملخابز بعيًدا عن املناطق السكنية وفي مناطق نائية بإشراف  .19

 ومعايير السالمة. إجراءاتالجهات املختصة، مع توافر كافة 
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ًّأعمال قد تشكل خطرًّ ةالتشديد على عدم استخدام األرصفة في أي .20
ً
على سالمة املواطنين من خالل وجود أي  ا

 اسطوانات غاز أو مولدات كهربائية، حيث إن األرصفة هي للحق العام وليس للمخابز.

أكد من عدم صالحيتها واستبدالها بصهاريج وقف استخدام وإتالف جميع الصهاريج القديمة وذلك بعد فحصها والت .21

 توافق املقاييس واملواصفات واملعايير السليمة. 

 السالمة والوقاية الالزمة. إجراءاتضرورة إلزام جميع املخابز بفصل مخازن السوالر عن املولدات مع توفير  .22

مل على مدار الساعة وفحصها بشكل التشديد على وجود أجهزة اإلنذار املبكر مع ربطها بشبكة طاقة خارجية آمنة تع .23

 دوري من قبل إدارة املخبز والجهات املختصة خالل الجوالت التفتيشية.

رفع كفاءة وتعزيز إمكانيات جهاز الدفاع املدني بتوفير سيارات إطفاء حديثة ومدافع مياه قوية وكذلك ساللم  .24

 هيدروليكية ذات كفاءة للوصول إلى املناطق الصعبة لضمان السيطرة السريعة على الحريق. 

 املراجع  .4

 :املراجع العربية

تم االسترداد من:  .م(2020)املوقع الرسمي لوزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني  .1

http://www.mne.ps/newmne/editor/institutionofminister/4.html 

غزة، رسالة ماجستير،  قطاع –الدوائي  دراسية القطاع حالة غزة قطاع في الخطرة املواد إدارة واقع .(م2018صباح ) أبوشرخ، .2

 الجامعة االسالمية بغزة.

م(. التقرير الخاص بجمعية األمن والسالمة للقاء جمعية أصحاب املخابز، قطاع غزة، 2019جهاز الدفاع املدني الفلسطيني ) .3

 فلسطين

بة مدبولي، ، مكت2إدارة األزمات، علم امتالك كامل القوة في أشد لحظات الضعف، ط  .(م1990الخضيري، محسن أحمد ) .4

 القاهرة

على سلوك املواطنة التنظيمية:  OHSAS 18001 أثر تطبيق املعايير الدولية للسالمة والصحة املهنية .)م2019(،أحمد  شحادة .5

  دراسة ميدانية على البلديات الكبرى في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغزة.

، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية اآلليات –املراحل  -االزمات االسس إدارة  .(2002الشعالن، فهد أحمد )  .6
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1ًّملحق رقم 

 أسئلة املقابالت .1

تمحورت مقابالت الدراسة والتي تم اجراءاها مع الجهات ذات العالقة واالختصاص حول عدة أسئلة منها مع تم تكراره مع 

درج أكتر من جهة نظًرا ألهمية ذلك واشتراك ذوي 
ُ
العالقة في األمر ومنها ما كان ُمخصًصا لجهات بحد ذاتها، وهنا يمكننها أن ن

ًّاألسئلة التي وردت في الدراسة على النحو التالي:

 األسئلة املتعلقة بمقابالت املخابز 

 ما هي احتياطات السالمة املوجودة؟ .1

 ما هي معايير السالمة املوجودة واملعتمدة لديكم؟ .2

 تعبة لدى العاملين في حالة حدوث حريق؟ما هي اإلجراءات امل .3

 ما هي خطة االخالء السليمة أو املمرات اآلمنة في حالة حدوث حريق؟ .4

 ما هي درجة الوعي لدى العاملين؟ .5

 أين توجد املولدات الخاصة باملخبز؟ .6

 أين توجد مصادر الغاز؟ .7

 ما هو مصدر الغاز املعتمد )صهريج، أسطوانات غاز مضغوطة، غير ذلك(؟ .8

 املخبز حاصل على التراخيص الالزمة؟هل  .9

 من هي الجهات املخولة بمنح التراخيص للمخابز؟ .10

ركز عليها جهات منح التراخيص عند املوافقة على ترخيص املخبز؟ .11
ُ
 ما هي املعايير التي ت

 ما دور الدفاع املدني واإلجراءات التي يفرضها على املخابز؟ .12

 ا على املخابز؟ما هو دور البلديات واإلجراءات التي تفرضه .13

 ما هو دور وزارة االقتصاد واإلجراءات التي تفرضها على املخابز؟ .14

 هل يوجد دورات تدريبية من قبل الدفاع املدني أو البلديات إلجراءات الحماية واألمن بشكل دوري؟ .15

 هل هناك متابعة دورية من قبل الجهات املسؤولة لضمان السالمة واألمن املنهي؟ .16

 ملخابز في ضمان السالمة املهنية؟ما هو دور أصحاب ا .17

 ما هو دور أصحاب املخابز وموقفهم فيما حدث بالنصيرات؟ .18

 وهيئة البترول األسئلة املتعلقة بالدفاع املدني 

ًّما هو دور الدفاع املدني في متابعة إجراءات السالمة في املخابز؟ .1

 ماهي املخاطر املتوقعة من تواجد املخابز في مناطق مأهولة بالسكان؟ .2

 ما هي معايير تواجد املخابز في املناطق السكنية؟ .3

 ما هي إجراءات السالمة املطلوبة في املخابز؟ .4

 ما هو دور الدفاع املدني في تأهيل املخابز وتدريبهم على إجراءات السالمة؟ .5

 ما مدى التزام املخابز بمعايير لجان السالمة واألمن والعقوبات التي من املمكن فرضها؟ .6

 املدني في حريق النصيرات األخير؟ ما رأي الدفاع .7

 ما هي املعوقات التي واجهت فرق الدفاع املدني إلخماد الحريق؟ .8

 ما هي الدروس والعبر املستفادة من حريق النصيرات؟ .9

 "أسئلة املقابالت واملتعلقة بالبلديات "مؤسسات الحكم املحلي 

ًّماهي اإلجراءات التي تفرضها البلدية ملنح تراخيص املخابز؟ .1
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 هي املعايير الالزمة إلنشاء مخبز؟ ما .2

 هل يتم تطبيق كافة املعايير عند منح تراخيص املخابز؟ .3

 هل يوجد تجاوزات معينة في منح التراخيص؟ .4

 ما هي املواقع املناسبة لوضع أسطوانات الغاز املضغوطة والخاصة بعمل املخابز؟ .5

 ن من قبل املخبز؟ما هي اإلجراءات التي تتبعها البلدية في حالة مخالفة القواني .6

 بحريق النصيرات؟ .7
ً
 ما هي درجة الجهوزية املوجودة لدى البلدية للتعامل مع حريق في أحد املخابز أسوة

 هل تقوم كافة الجهات املعنية بالتدقيق في كافة شروط السالمة املهنية؟ .8

 هل تفرض البلدية توفير مكان آمن ملصدر الوقود )الغاز( على املخابز؟ .9

 ت أو تتخذ إجراءات عقابية على من يخالف ذلك؟هل تفرض غراما .10

 ماذا كان دور البلدية بعد حادثة النصيرات؟ .11

 ما هو دور البلدية في عمليات اإلنقاذ في حادثة النصيرات؟ .12

 هل كان هناك إجراءات رقابية بعد الحادثة؟ .13

الحدوث في مخابز نفوذ هل تم تشكيل لجنة لبحث ودراسة حالة النصيرات واتخاذ التدابير الالزمة لتجنب  .14

 البلدية؟

 ما أولى اإلجراءات الحاصلة على صعيد املخابز داخل نفوذ البلدية بعد حادثة النصيرات؟ .15

 هل يوجد مخالفات مشابهة تؤدي ملا حدث بالنصيرات؟ .16

 هل يوجد مخابز تعتمد على صهاريج غاز متنقلة داخل املدينة؟ .17

 يث النصيرات بصفتها البلدية األم؟هل للبلدية غزة دور في عمليات التحقيق في حد .18

 ما هو دور الحكم املحلي في متابعة األحداث؟ .19

 األسئلة املتعلقة بوزارة العمل 

ًّما هو دور وزارة العمل في متابعة املخابز؟ .1

 ما مدى التزام املخابز بإجراءات السالمة للعاملين واملفروضة من قبل وزارة العمل؟ .2

 زمين؟ما اإلجراءات العقابية لغير امللت .3

 ما هي آلية منح التراخيص من قبل وزارة العمل؟ .4

 ما مدى التنسيق بين الجهات املختلفة للجنة املركزية ملتابعة املخابز؟ .5

 ما هي الدروس والعبر املستفادة من حريق النصيرات؟ .6

 األسئلة املتعلقة بوزارة االقتصاد 

ًّما هو دور وزارة االقتصاد في متابعة املخابز؟ .1

 املخابز بإجراءات السالمة للعاملين واملفروضة من قبل وزارة االقتصاد؟ما مدى التزام  .2

 ما اإلجراءات العقابية لغير امللتزمين؟ .3

 ما هي آلية منح التراخيص من قبل وزارة االقتصاد؟ .4

 ما مدى التنسيق بين الجهات املختلفة للجنة املركزية ملتابعة املخابز؟ .5

 النصيرات؟ ما هي الدروس والعبر املستفادة من حريق .6

 األسئلة املتعلقة بجمعية أصحاب املخابز 

 ما هو دور جمعية أصحاب املخابز في منح التراخيص؟ .1

 ما مدى التزام املخابز بإجراءات السالمة العامة وإجراءات الجمعية بالخصوص؟ .2
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 ما هو دور الجمعية بعد حريق النصيرات؟ .3

  ستقصاءواال األسئلة املتعلقة بحادثة الحريق من خالل التحقيق 

ًّما هو السبب الرئيس ي لحدوث الحريق؟ .1

 هل البلدية كانت تعلم بوجود صهريج غاز متنقل؟ .2

 هل يوجد ترخيص من قبل الدفاع املدني؟ .3

 هل يوجد ترخيص من قبل بلدية النصيرات؟ .4

 هل كان هناك متابعة دورية من قبل البلدية للمخبز واملخابز املجاورة؟ .5

 الدفاع املدني للمخبز واملخابز املجاورة؟هل كان هناك متابعة دورية من قبل  .6

 هل كان هناك متابعة دورية من قبل وزارة االقتصاد للمخبز واملخابز املجاورة؟ .7

 هل يوجد مسبب خارجي للحريق؟ .8

 هل كان مصدر الغاز ملحوًما بحسب ادعاء البلدية؟ .9

 هل املخبز حاصل على رخصة مزاولة مهنة لهذا العام واألعوام السابقة؟ .10

 اك فكرة عن آليات التعامل مع املواد الخطرة؟هل هن .11

 هل لدى العاملين في املخبز وعي للتصرف في حالة حدوث حريق؟ .12
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القرار السياس ي وأثره على برامج اإلسكان دراسة (: 2020) عباس، إيهاب عبد هللا إبراهيم، محمد زروق محمد/ يوثق هذا البحث كـ:

 87-67 (، أملانيا، ص7(، العدد )2الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )، مجلة ميدانية على والية نهر النيل

 املستخلص

تقوم هذه الدراسة  ادارة االزمات لدى شركات النقل في االردن. في الناجحة االدارية تطبيق عناصر القيادةتقييم  هدفت الدراسة إلى

ادارة االزمات،  في الناجحة االدارية بدور تطبيق عناصر القيادةعلى املنهج الوصفي التحليلي: الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة 

وكذلك سيتم استخدام استبانة يتم تصميمها ألغراض هذه الدراسة وفقا للخطوات العملية املتعارف عليها لتغطية الجانب 

وجود عالقة ارتباط وثيق  توصلت الدراسة إلى من هذه الدراسة، والذي ستحاول الدراسة من خالله اإلجابة عن تساؤالتها.التطبيقي 

شركات  في الناجحة االدارية القيادةتطبيق عناصر خلصت الدراسة إلى  بين تطبيق عناصر القيادة االدارية الناجحة وادارة االزمة

ًّي تحسين ادارة االزماتالنقل في االردن له إثر كبير ف

ًّالقيادة. النقل؛شركات  االدارية القيادةادارة االزمات،  كلمات مفتاحية:

Abstract 
The study aimed to assessment of applying the elements of successful administrative 

leadership in crisis management to transport companies in Jordan. This study is based on 

the descriptive analytical approach: To review the most important literature related to the 

role of applying the elements of successful administrative leadership in crisis management, 

as well as a questionnaire designed for the purposes of this study will be used according to 

the practical steps that are accepted to cover the applied side of this study, which the study 

will try to During which to answer her questions. The study found that there is a significant 

correlation and effect between applying the elements of successful administrative 

leadership and crisis management. And concluded the application of the elements of 

successful administrative leadership in transport companies in Jordan has a major impact 

on crisis management 

Key words: crisis management, administrative leadership, transportation companies, 

leadership. 
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 امللخص املفاهيمي
تمررررررررر عمليررررررررات إدارة األزمررررررررات بمجموعررررررررة مررررررررن املراحررررررررل املرتبطررررررررة فرررررررري احتررررررررواء األزمررررررررة والسرررررررريطرة عليهررررررررا والحررررررررد مررررررررن 

العمليررررررة اإلداريررررررة املررررررورد البشررررررري الررررررذي يرررررردير األزمررررررة ومررررررا تأثيراتهررررررا السررررررلبية علررررررى بيئررررررة العمررررررل، وإن أهررررررم مررررررا يميررررررز 

يتسررررررررم برررررررره مررررررررن خصررررررررائص تؤهلرررررررره لررررررررإلدارة بفعاليررررررررة فرررررررري التعامررررررررل مررررررررع األزمررررررررات الناتجررررررررة عررررررررن شررررررررركات النقررررررررل بكررررررررل 

ًّمكوناتها اإلدارية والتنظيمية.

 يمكن زيادة عدد الدوائر املنبثقة عن الشكل املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
لتالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات لدور تطبيق عناصر القيادة اإلدارية والشكل ا

ًّالفعالة في عمليات إدارة األزمة في شركات النقل األردنية.

دور تطبيق عناصر 

القيادة االدارية 

 الفعالة في عمليات

ت ادارة االزمة في شركا

النقل االردنية

السمات 

القيادية في
إدارة األزمات

املرونة 

والتكيف

س الثقة بالنف

والقدرة على 
التصرف

:  املبادرة

الشجاعة

تشجيع 

الذات
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 تطلعات مستقبلية: 

. ًّاألردنية النقل شركات في الطارئة املتغيرات مع والتكيف باملرونة األزمة إدارة عمليات تسمت أن بد ال. 

بالنفس الثقة على املبنى القرارًّ اتخاذ آليات لتطويرًّ مخصصة األردنية النقل شركات في اإلدارية للقيادة تأهيل برامج بناء. 

األردنية النقل شركات في اإلدارية القيادية للمناسب تصعيدهم على والعمل وقدراتهم مهاراتهم وتطويرًّ والشجاعة املبادرة أصحاب األشخاص عن البحث. 

ًّمتزنة قرارات اتخاذ في يساهم الذي الذاتي والتشجيع التحفيزًّ ادوات تطوير. 

 

 االردنية النقل شركات في االزمة ادارة عمليات في الفعالة االدارية القيادة عناصر  تطبيق دور 

 وبالوقت الصعبة املواقف في الصائبة القرارات واتخاذ واملالية، املاديةوًّ البشرية، املستلزمات توافرًّ خالل من الصعبة املواقف تجاوزًّ على القدرةتوصلت الدراسة إلى 

 ( الذات تشجيع الشجاعة، املبادرة، التعرف، على والقدرة بالنفس الثقة والتكيف، املرونة) الناجحة اإلدارية القيادات خصائص بين وتأثيرًّ ارتباط عالقة وجود، املناسب

 والبرامج الخطط مراقبةوًّ الكفؤة البشرية باملوارد االهتمام، وًّالشخصية واالجتهادات راءاآلًّ عن بعيد مخطط صحيح علمي بأسلوب لألزمة التصديأوصت الدراسة ب

ًّ لها والتهيؤًّ وقوعها قبل األزمة من الوقاية أجل من باستمرارًّ
ً
 لها. املناسبة الحلولًّ ووضع، العاملين نوعية بهدف واملحاضرات الندوات عقد، وًّمبكرا

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الذي يوصف إدارة األزمات ومراحلها ومنهجيتها 

الذي يحلل ظاهرة املشكلة وتأثيراتها على شركات النقل واملنهج التحليلي 

 األردنية وبيان تأثير متغيرات القيادة اإلدارية على إدارة األزمة

 ومردى األزمرات إدارة فري اإلدارية القيادة فعالية مدى من الدراسة مشكلة نبعت

 فري وخاصرة واسرتمرارها اليوميرة الحيراة علرى االداريرة القيادة تقدمه الذي التأثيرًّ

 :التالي الرئيس التساؤلًّ ظهرًّ هنا ومن العام، النقل مجال

 إدارة عمليـــات فـــي الفعاليـــة االســـتراتيجية القيـــادة عناصـــر  تطبيـــق دور  هـــو  مـــا

 األردنية؟ النقل شركات في األزمة

 اإلداريررررررة القيرررررادة عناصرررررررًّ تطبيرررررق مرررررردي تبيررررران إلررررررى البحثيرررررة الدراسررررررة هررررردفت

 األردنية. النقل شركات في األزمة إدارة عمليات في الفعالة
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 اإلطار العام: .1

 املقدمة 1.1

 األزمة مواجهة في الواضح التباين من الرغم وعلى حدوثها حيث من منها الصغيرة أو الكبيرة سواء املنظمات في وتتكررًّ األزمة تأتي

 تعمل التي اإلدارية العملية على التركيز إلى بدورها تحتاج والتي والقابليات املهارات في االختالف نتيجة اإلدارية القيادة قبل من

 قلبها هي بل اإلدارية العملية نجاح جوهر هي القيادة فإن املنظمات نجاح جوهر هي اإلدارة كانت وإذا التحديات، مواجهة على

 .النابض

 تتضح لذا املعاصر الوقت في واملمارسين األكاديمين اهتمام نالت التي املوضوعات أبرزًّ بين من اإلدارية القيادات موضوع أصبح

 األزمة إلدارة املنظمات نجاح ضوئه في يحدد الذي املعيار أصبح والتي اإلدارية القيادات أهمية فهم خالل من البحث أهمية

ًّ ومواجهتها،
ً
 إدارية قيادة إيجاد منها يتطلب مما متعددة أزمات من املنظمات تواجهه ما في البحث أهمية تكمن ذلك على فضال

ًّاألزمات. هذه لتالفي وفاعله ناجحة

 مشكلة الدراسة: 2.1

نبعت مشكلة الدراسة من مدى فعالية القيادة اإلدارية في إدارة األزمات ومدى التأثير الذي تقدمه القيادة االدارية على 

ًّالتالي:الحياة اليومية واستمرارها وخاصة في مجال النقل العام، ومن هنا ظهر التساؤل الرئيس 

 ما هو دور تطبيق عناصر القيادة االستراتيجية الفعالية في عمليات إدارة األزمة في شركات النقل األردنية؟

 أهداف الدراسة: 3.1

هدفت الدراسة البحثية إلى تبيان مدي تطبيق عناصر القيادة اإلدارية الفعالة في عمليات إدارة األزمة في شركات النقل 

ًّتفرعت األهداف التالية:األردنية، ومنه 

 .دراسة مستوى نجاح القيادات اإلدارية وخصائصها في إدارة األزمة 

 .ًّتبيان دور القيادة اإلدارية في تصدير القرارات املبنية على الثقة بالنفس والقدرة على التصرف في وقت األزمات

ًّ البحث نموذج 4.1

 القيادات خصائص بين العالقة الى يشير الذي (1) الشكل في فرض ي نموذج تصميم البحث ملشكلة املنهجية املعالجة تتطلب

ًّ.أعاله الشكل في مؤشر وكما االزمة وادارة الناجحة االدارية

 

 عالقة ارتباط

ًًّّ

  عالقة تـأثير

ًّ  

 القيادات االدارية الناجحة 

 الخصائص والسمات 

 املرونة والتكيف  -1

 الثقة بالنفس والقدرة على التصرف  -2

 املبادرة -3

 الشجاعة -4

ًّتشجيع الذات -5

ًّ

 ادارة االزمة

 البحث نموذج(: 1الشكل )

 البحث فرضيات 5.1

  :هما فرضيتين على البحث اعتمد

 املرونة (وخصائصها الناجحة االدارية القيادات متغير بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة وجود :االولى الفرضية 1.5.1

 (.االزمة دارةإ ومتغير الذات وتشجيع والشجاعة، ،واملبادرة ،التصرف على والقدرة بالنفس الثقة ،والتكيف

 ،)املرونة وخصائصها الناجحة االدارية القيادات متغير بين معنوية داللة ذات تأثير عالقة وجود :الثانية الفرضية 2.5.1

ًّ(.االزمة ادارة ومتغير الذات وتشجيع ،والشجاعة ،واملبادرة ،التصرف على والقدرة ،بالنفس والثقة ،والتكيف
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  وعينة البحث مجتمع 6.1

 هذه في العامين املدراء على البحث عينة اشتملت وقد واملواصالت العامة في االردن، النقل بشركات البحث مجتمع تمثل

 نسبة بلغت وبذلك جميعها استرجع وقد عمدي بشكل استبيان استمارة (58) توزيع تم وقد االقسام ورؤساء ومعاونهم الشركات

ًّ.(%100)  االسترجاع

  البحث أدوات 7.1

 وتحقيق النتائج الى الوصولًّ اجل ومن وفرضياته، مخططة واختبار البحث هذا إلنجاز الالزمة البيانات على الحصولًّ أجل من

 واملقاالت والبحوث والدراسات الكتب من النظريًّ اإلطار بناء في وظفت التي واملراجع املصادر الباحث اعتمد فقد البحث أهداف

 .واالنترنت الجامعية والرسائل

 االعتماد طريق عن اعدادها تم التي االساسية البيانات جمع في االستبانة على الباحث اعتمد فقد امليداني التطبيقي الجانب ماأ

 رئيسين محورين على موزعة فقرة (31) من الحالي بشكله القياس صمم وقد واالجنبية العربية الدراسات مقاييس بعض على

ًّ الناجحة االدارية القيادات
ً
 mitrof) قياس اعتمد االزمات ادارة محورًّ ما(، أ2005فى، مصطم(، )1998، الدباغ)) قياس معتمدا

& person ,1993)، (2006، الخناق ،)(zhou Lihong & nanes miguec . 2009) ، الخماس ي ليكرت مقياس استخدام وتم ( 

Likert – scala ) يحدث ، (5) تماما يحدث  للمقياس االتية األوزان باستخدام وذلك ، كمية صيغة الى الوصفية االراء لتحويل 

ًّ(1) . غالبا يحدث ال (2) يحدث ال ، (3) قليال ، (4)

 السابقة الدراسات 8.1

 1االداري  االبداع تحقيق في االدارية القيادة م(، بعنوان: تأثير2012دراسة )جمعة وآخرون،  1.8.1

 عينة في االداريًّ االبداع ومتغير االدارية القيادة متغير بين واالثر االرتباط عالقة تحديد الى الدراسة هدفت تطبيقية دراسة

 وتوصلت االقسام، ورؤساء ومعاونيهم كلية عميد بين موزعين (60) عددهم البالغ ديالى جامعات في العليا القيادات من مؤلفة

 اعتماد بضرورة الدراسة اوصت وقد االداري، االبداع وتحقيق اإلدارية القيادة بين معنويين وأثر ارتباط عالقة وجود الى الدراسة

ًّ.املرؤوسين في للتأثير وممارستها االدارية االساليب على التعرف وضرورة الجامعة كليات قبل من البحث نتائج وتبني

 2االزمة ادارة استراتيجية في القيادية الخصائص أثربعنوان:  (2012دراسة )الصافي، 2.8.1

 العامة باملديريات املتمثلة املبحوثه العينة في  القيادية الخصائص تأثير مدى على التعرف الدراسة هذه تهدف ميدانية دارسة

 (195) عددها بلغ عينة في الدراسة متغيريًّ بين والتأثير االرتباط عالقة طبيعة وتحديد البشرية املوارد ادارة في الكهرباء لوزارة

 مكونات ضمن وحدات تأسيس وأ لجان بتشكيل وأوصت اعاله املتغيرات بين ايجابية عالقة وجود الى الدراسة توصلت وقد امديرًًّ

 ديوان في االزمة ادارة خلية مع ارتباطها ويكونًّ االزمة إلدارة املؤهلين من يكونًّ ان كادرها في يراعى للمديريات التنظيمي الهيكل

ًّ. الوزارة مجلس الى قراراتها تعطي بدورها والتي الوزارة

 3التنظيمية لالزمات الفاعلة االدارة في ودورها االدارية املعلومات تقانةبعنوان: م(، 2010الخفاجي، دراسة ) 3.8.1

 عينة في لالزمات الفعالة واالدارة االدارية املعلومات تقانة الدراسة متغيريًّ بين والتأثير االرتباط عالقه تحديد الى الدراسة هدفت

 تم التي البيانات لجمع االساس بالدرجة االستبانة استخدام خالل من بغداد/ العقاريًّ التسجيل دوائر في امديرًًّ (57) بلغت

 بين (ايجابية) معنويه ارتباط عالقة وجود الى تشير التي الفرضيات صحة الدراسة واثبتت ( spss ) برنامج باستخدام تحصيلها

 ابرزها استنتاجات عدة الى الدراسة توصلت اعاله املتغيرين بين متبادل وتأثير لالزمات الفاعلة واالدارة االدارية املعلومات تقانة

                                                           
مجلة اإلدارة واالقتصاد، كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة املستنصرية، االداري،  اإليداعفي تحقيق  اإلداريةتأثير القيادة  (2012جمعة، محمود حسن/ نوري، حيدر شاكر ) 1

ًّ.319-229(، صص90(، العدد )23املجلد )
، مجلة اإلدارة (: أثر الخصائص القيادية في استراتيجية إدارة األزمة دراسة ميدانية لعدد من املديريات العامة وزارة الكهرباء/ العراق2012الصافي، جبوري سناوي ) 2

ًّ.220-194(، صص90(، العدد )23، املجلد )املستنصرية الجامعة/واالقتصاد االدارة كليةواالقتصاد، 
، جامعة واالقتصادالفاعلة لألزمات التنظيمية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية اإلدارة  اإلداريةودورها في  اإلدارية(: تقانة املعلومات 2012مان ابراهيم احمد )الخفاجي، عث 3

ًّالعراق.بغداد، 
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 املرحلة في عليه يكونًّ ان يفترض الذي باملستوىًّ يكن لم ولكن العينة افراد لجميع واضحه االدارية املعلومات تقنية اهمية ان

ًّواملعرفي. والعلمي التكنولوجي بالتطورًّ يتسم متطورًّ عالم في نمر ونحن سيما وال الحالية

ًّالنظري  اإلطار .2

 :االدارية القيادة 1.2

 مثلما لإلدارة الجسد من الرأس بمثابة هي االعمال منظمات في اما نجاحها في املهم العامل عام بشكل املنظمات في القيادة تمثل

 أفضل، وانجاز متميز أداء تؤدي الناجحة القيادة فان وبهذا االعمال ملنظمات بالنسبة الجسد من الراس بمثابة هي االدارة ان

 .عليها تقوم التي األسس وبيان وجودها مقومات وتحديد القيادة فهم اقتض ى املنطلق هذا ومن

 القيادة مفهوم 1.1.2

 ممارسة والرقابة والتخطيط التنظيم مع تشكل حيث وممارستها االدارية العملية في امهًمًّ امحوًرًّ القيادية والعملية القيادة تعد

 من الرغم على .ابعادها بكافة اتقنت ما إذا وازدهارها نموها واستمرار اهدافها تحقيق في النجاح للمنظمة تعطي متكاملة

 ،املفهوم لهذا موحد اصطالحي تعريف تحديد يتم لم املوضوع بهذا االداريين واملتخصصين الباحثين قبل من الكبير االهتمام

 به القيام يجب ما حولًّ قناعهمإل خريناآلًّ في ثيرأالت عملية نهاأب 1اليه ذهب ما منها للقيادة تعاريف عدة تقدم ما على بناء وسنورد

 عرفها بينما املشتركة االهداف إلنجاز الجماعية الجهود وتكاتف الفردية الجهود توفير عملية وهي بفعالية تحقيقه يمكن وكيف

 مطلوبة مهام ديةأوت نجازإلًّ ومثابر عالي لتزامبا يعملونًّ لجعلهم خريناآلًّ في يرثتأ وأ لهامإ وأ ايحاء عمليات هي: 2العامري والغالبي

 العام الهدف تحقيق بقصد خريناآلًّ على الرقابة وتنسيق توحيد على الفائقة القدرة نهاأ على القيادة عرف 3ة:السكارن أما .منهم

 في جماعة على ثيرأالت عملية نهاأب معاصرة نظر وجهة من 4:الخفاف يرىًّ فيما .املرؤوسين على التأثير طريق عن وذلك للمنظمة

 خبرة ياهمإ مانحة املنظمة هدافأ تحقيق في برغبة للسعي ودفعهم فراداألًّ السترشاد معينة وظروف معين ووقت معين موقف

  )املرؤوسين (األفراد فعالأ على ثيرأللت تسعى اجتماعية عملية نهارأب 5يم:حرًّ عرفها حين في .مشتركة هدافأ تحقيق في للمساعدة

 من األخرين في التأثير مهارة هي القيادة ان نرىًّ تقدم ما خالل ومن ومرغوبة مشتركة اهداف لتحقيق ورغبة بجد للعمل وسلوكهم

 .الفعالية من قدر بأكبر املنظمة قبل من املرسومة االهداف تحقيق أجل

ًّاالدارية القيادة 2.1.2

 يخلف من اختيار عملية وتطوير تحسين على بالعمل الكبيرة املنظمات من العديد بدأت امليالدي العشرين القرنًّ الثمانينات منذ

 ومستوىًّ والجماعات االفراد سلوك على ثرهاأل وذلك لهم، القيادية املواهب على املبكر والتعرف التنفيذين املسؤولين كبار

 معاملة خالل من وكفاءتها نجاحها مدى قياس تستطيع فاملنظمة مباشر بشكل هدافاألًّ تحقيق على وبالتالي ؛التنظيم في أداءهم

 وتستطيع املنظمة على يجابيإ بشكل ذلك ينعكس وجيدة ةؤًّكف القيادة كانت فكلما العاملين، فرادلألًّ الناجحة داريةاإلًّ القيادة

ًّ.6هدافهاأ تحقق نأ

 على االداريًّ واالشراف واألوامر القرارات واصدارًّ اتخاذ مجال في االداريًّ القائد يمارسه الذي النشاط بانها االدارية القيادة تعرف

 هي 8:واخرون جمعة عرفها بينما 7معين هدف تحقيق بقصد واالستمالة التأثير طريق وعن الرسمية السلطة باستخدام االخرين

                                                           
الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة (: دور القيادة االبداعية في تعزيز الصحة التنظيمية في وزارة 2018النشار، أحمد عيس ى ) 1

 15والسياسية للدراسات العليا، برنامج الدراسات العليا مع جامعة األقص ى، غزة ص

ًّ.424ن، الطبعة األولى، صدارة واألعمال، دار وائل للنشر، األردن، عما(: اإل2007ًّالبي، ظاهر محسن صقور )العامري، صالح مهدي محسن/ الغ 2
 .18الفعالة، دار املسيرة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة األولى، ص اإلدارية(: القيادة 2010السكارنة، بالل خلف ) 3
ًّ.9الطبعة األولى، صدارة الحديثة، منهجية حديثة التنمية املوارد البشرية، دار دجلة، األردن، عمان، (: مبادئ اإل2009ًّالخفاق، عبد املعطي ) 4
 .216عمان، الطبعة الثانية، ص  األردن والنشر، للطباعة حامد دار املنظمة، وظائف اإلدارة، العمليات النظريات، الحديثة، دارةاإلًّ (: مبادئ2009حريم، حسن ) 5
ًّ.17(: مرجع سابق، ص2010السكارنة، بالل خلف ) 6
 .45، ص1(: تنمية املسارات القيادية للمديرين الجدد، دار السماح للنشر مصر، القاهرة، ط/ 2001عليوة، السيد ) 7
صرية، االداري، مجلة اإلدارة واالقتصاد، كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة املستن اإليداعفي تحقيق  اإلدارية( تأثير القيادة 2012جمعة، محمود حسن/ نوري، حيدر شاكر ) 8

 .229(، ص90(، العدد )23املجلد )
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: 1عباس ماأ .املطلوبة االهداف لتحقيق الجهود توحيد على تعمل والتي للمنظمة الضرورية واالدارية القيادية املهارات مجموعة

 من والتقليل القوة نقاط لتدعيم وتوجيههم املرؤوسين في والضعف القوة لنقاط التميزية املهارات تمتلك التي القيادة هي عرفها

 بواسطة النتائج على بالحصولًّ املتعلقة دارةاإلًّ من الجزء ذلك داريةاإلًّ القيادة نإ القولًّ يمكن تقدم ما ضوء وفي .الضعف نقاط

  .ساساألًّ بالدرجة قيادة عملية هي داريةاإلًّ فالعملية وعليه خريناآلًّ

  االدارية القيادة أهمية 3.1.2

 ،دارةاإلًّ مفتاح وأنها النابض وقلبها داريةاإلًّ العملية جوهر هي القيادة نأب القولًّ لىإ داريًّاإلًّ الفكر رجال من الكثير ذهب لقد

 ديناميكية أكثر دارةاإلًّ فتجعل داريةاإلًّ العملية جوانب كل في يسريًّ ساس يأ بدورًّ تقوم كونها من النابع دورها في أهميتها وتكمن

 هنا من ،داريًّإ تنظيم يأ نجاح ضوئه في يحدد الذي املعيار داريةاإلًّ فالقيادة هدافها،أ لتحقيق لها محركة داةأك وتعمل وفاعلية

2ًّعمالاألًّ دارةإوًّ العامة دارةاإلًّ كتب معظم في ابارًزًّ اجزءًًّ يمثل وأصبح ،دراساتهم في ارئيًسًّ اموضوعًًّ منها دارةاإلًّ علماء جعل

 :اإلدارية القيادية السمات) )الخصائص 4.1.2

: ومنها القادة فعالأوًّ تصرفات خالل من مالحظتها يمكن والتي الناجحة داريةاإلًّ القيادة بها تتحلى التي السمات من الكثير توجد

 اتخاذ في والشجاعة ،العمل ضغوط تحمل على العالية والقدرة والنزاهة، والصدق التصرف، على والقدرة بالنفس، الثقة)

  البحث هذا في  نتبنى وسوف،  (6، 5، 4، 3) الحماس العاطفي، ستقرارواالًّ الحزم، الذات، وتشجيع والتكييف، واملرونة القرارات،

 -: وهي الناجحة االدارية القيادات في توافرها بضرورة الباحثين من الكثير يتفق قد التي السمات هذه من جزء

 ويحسن امرنًًّ يكونًّ نأ القائد على يتعين هنا ومن التغيير عملية يسهل الذي الشخص هو القائد: والتكيف املرونة1.4.1.2

 هامة خاصية املواقف متخلف مع التكيف على القدرة أو املرونة بعيد عهد منذ الباحثونًّ اعتبر وقد ،التغيير يواكب لكي التكيف

 كل مطالب مع يتالءم بما التصرف حسن على قادرون الخاصية بهذه يتصفونًّ فالذين الناجحين، القادة خصائص من اجًدًّ

 .حده على موقف

 فالقائد واقعي نحو وعلى بنفسه الثقة من كبير بقدر الناجح القائد يتحلىرف: لتصا على والقدرة بالنفس الثقة 2.4.1.2

 وهذه صحيح بشكل املنظمة دارةإ على القدرة على يؤهله مما الفريق عضاءأ ثقة يكسب مغاالة وأ غرور دونًّ نفسه من الواثق

 وال ، عديدة مواقف في قادة على جريتأ التي الحديثة بحاثهمأ في الباحثونًّ عليها كدأ التي القيادية السمات ولىأ من هي السمة

 نأ يستطيع وهو الجماعة مامأ السمات هذه يبرز نأ عليه بل التعرف على والقدرة بالنفس الثقة بميزة القائد يتمتع نأ يكفي

 في السليم بالتصرف وقيامه الثابت الجيد الوضع واتخاذه فيها لبس ال واضحة عبارات ستخدامهاب حياناألًّ غلبأ في ذلك يفعل

  .املختلفة املواقف

 لىإ يفض ي الذي العمل وينفذونًّ خياراتهم يصنعونًّ نهمإف حداثواألًّ للوقائع الناجحونًّ القادة يستجيب ة:املبادر  3.4.1.2

 الجانب يعد فاملبادرة خرين،اآلًّ من تحفيز وأ دعم ودونًّ اتلقائيًًّ بالعمل املرء يقوم نأ العمل وأ املبادرة زمام نأ يعني هذا التغيير،

 على القدرة القيادية السمات بين من نأ يدرك يجب اقياديًًّ امنصبًًّ عينيه نصب يضع الذي والشخص القيادة في والنشط الحيويًّ

ًّ.وقوعها قبل زماتواألًّ املشاكل معرفة على باملقدرة عالقة لها التي املبادرة زمام اتخاذ

 وينبغيا، عموًمًّ املبادرة زمام واتخاذ االحتراسية املجازفات تحديات ليواجهوا الشجاعة لىإ القادة يحتاج الشجاعة 4.4.1.2 

 الوقت في القرارات اتخاذ جلأ من الشجاعة لىإ بحاجة والقائد م،عاتقه على امللقاة املسؤولية قدر على يكونوا نأ ايضًًّأ عليهم

 .الطارئة املواقف من يأ ملواصلة املناسبة والسرعة املناسب

                                                           
 .120ص  ،1(: القيادة االبتكارية واالداء املتميز، حقيقة تدريبية لتنمية األبداع االداري، ط / 2003عباس، سهيلة ) 1
ًّ.115(: مرجع سابق، ص2010السكارنة، بالل خلف ) 2
ًّ. net.org-aatagch@ses(، أدارة األزمات املشكالت، املعهد الوطني لإلدارة العامة  2005تيتوري عبد الرحمن )3
 .84، ص7(: مهارة بحوث، الهيئة العامة السورية للكتاب، سوريا، دمشق، ط 2011اندروج، دوبرين )مترجم   4
ًّ.156(، ص11/2009لسنة ) 24دارة األزمة، مكتبة الرافدين الجامعة للعلوم، العدد / (: العالقة بين تقانة املعلومات وإ2009احمد، شهناز فاضل ) 5
 .177(: مرجع سابق، ص2010السكارنة، بالل خلف ) 6
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 على الضوء يسلطونًّ ما  اغالبًًّ العاملين نأ ذإ ،ناالتزا فيا نموذًجًّ الناجح داريًّاإلًّ القائد يكونًّ نأ يجب: الذات تشجيع 5.4.1.2

 من سريع بشكل الشخصية املنافع على للحصولًّ رغبة بقدر كذلك ونزاهته اتزانه يقاس وقد النقد وطأة تحت دائما ويقع سلوكه

 تسمح القدرة وهذه باالنفعاالت والتحكم الذات تشجيع يتضمن نأ ينبغي والذي يمارسه، الذي القيادي بالدورًّ االكتراث دونًّ

 يقومونًّ عمل يأ في والكفاءة العالية باإلنتاجية القادة هؤالء يميز وما مجال، يأ في املتميز داءاألًّ نحو والتوجه التوازنًّ من للقائد

 وتحكم اقل واندفاع املطروحة للمهمة واالنتباه التركيز على اكبر وقدرة اكبر مسؤولية تحمل خالل من الذات تشجيع ويمكن به،

 . 1بالذات اكبر

  إدارة األزمة 2.2

 وجوانبه ومحاوره ومفاهيمه الحقل هذا سسأ وترعرعت نمت وقد ،ةالحديث داريةاإلًّ الحقولًّ من زماتاألًّ دارةإ حقل يمثل

 تهاوطبيع زماتاألًّ كثرة الحقل لهذا السريع التنامي هذا في السبب يكونًّ وقد خيرةاألًّ السنوات خالل وبارزة الفته بصورة املتعددة

ًّ صبحأ وقد (وغيرها .... ودولية ،حكومية شبه حكومية، ،وعامة ،ةصا )خانواعهأ اختالف على باملنظمات تعصف التي
ً
 في معروفا

ًّ.ومراحلهاا، شكالهأوًّ ،ةزماألًّ مفهوم املحورًّ هذا في نتناولًّ وسوف التغير هو الوحيد الثابت نإ عمالاألًّ عالم

  االزمة مفهوم 1.2.2

 وردت وقد عصيب وقت أو حاسمة لحظة وهي سوأاألًّ وأ فضلاألًّ لىإ تحولًّ نقطة بأنها األزمة (Webster) ويبستر معجم يعرف

 وهذا قوية سلبية نتائج له متوقع غير رئيس حدث Barton  :2))عرفها فقد املنظمة مستوىًّ على لألزمة التعاريف من مجموعة

 ) عرفها بينما ، السوقًّ في وسمعتها املالية وحالتها وخدماتها ومنتجاتها ومستخدميها املنظمة في مميزة بصورة يضر قد الحدث

(Lerbinger:3 الخطر الى املستقبل في ربحتها تنامي ويعرض ويهدد السمعة س يء وضع في املنظمة جعل على القدرة له حدث نهاأ 

 وما يميزها املنظمة نمو يهدد بالغ تأثير ذات حادثة نهاأب زمةاألًّ paraskeras( :4( فيه يرىًّ الذي الوقت في .بالكامل وجودها وربما

ًّ القرار، ووسائل والنتائج سبابلألًّ بالنسبة الغموض
ً

 pearso&clair):5( ما. أبسرعه القرارات اتخاذ بوجوب االعتقاد عن فضال

 غير ظاهرة انها على  عرفها فيما الحل ووسائل واالثر السبب بغموض ويتميز املنظمة نمو يهدد عالي تأثير ذو حدث عرفاها

ًّ تمثل مستقرة
ً
ًّ تهديدا

ً
ًّ مباشرا

ً
 في تحولًّ نقطة وتمثل املخاطرة من معينة بدرجة تتميز وهي واستمرارها املنظمة لبقاء وصريحا

 وجسدية ومعنوية مادية خسارة الى وتؤدي القرار متخذ وفاعلية كفاءة على اسلبًًّ مرغوبة غير نتائج الى تعود مستقرة غير اوضاع

ًّ.ومستقبلها ومكانتها املنظمات سمعة على تنعكس

 ي:االت أهمها مشتركه قواسم انًفًّأ املذكورة التعاريف تعكس

 .له مخطط غير حدث زمةاألًّ ان-أ

  .املصالح صحابأوًّ الجمهورًّ في ليؤثر ذلك يتعدى بل املنظمة داخل خريناآلًّ عضاءواألًّ املستخدمين على فقط تؤثر الًّ زمةاألًّ نإ-ب

 .ونموها املنظمة ربحية على تؤثر زمةاألًّ إن-ج

زمة أشكال 2.2.2
ُ
 :6هي شكالأ خمسة منها زمةاألًّ اشكال حولًّ النظر وجهات من الكثير قدمت: اال

 وسمعتها املالي وازدهارها املنظمة اقتصاد مباشرة بصورة يهدد الذي الخارجي الضررًّ الى هذا ويشير :خارجي اقتصادي هجوم-أ

  .املنظمة على الخارجية والضغوط واملقاطعة والرشوة االبتزاز مثل

                                                           
 .46، ص1، ط /(، مستجدات فكرية معاصرة في السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية، دار الوراق للنشر والتوزيع، األردن، عمان2011الساعدي، مؤيد نعمة، ) 1

22 -Barton,L., (2006) , Crisi in organizations II , ( south western college publishing – Thomson learning Cincinnati , Oh, 
p7. 
33 -Levbing er, O, (2007), The crisi manager: facing risk and responsibility , (Lawrence Erlbaum Associates publishers, 
Mahwah, NJ), P4 
4 Paraskevas, Alex and ros, (2008) crisis management or crisis response system? A complexity science approach to 
organizational crisis, management Decision, Vol.46,No7, p7 
5 Pearson, Christine M. and clair Judith A, (2009), Reframing crisis management: a survey of property development 
firms, property management, Vol.17No.3, p60. 
6 Pheug, Low sui: Ho, David K.K. & Ann, reap soon, (1999), crisis management: a survey of property development 
firms, property management , Vol.17.No.3, p233. 
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 ملكيتها وتستهدف املنظمة خارج من رئيسية بصورة تنبثق التي املنظمات على الهجمات يشمل: للمعلومات خارجي هجوم-ب

 .املدمرة والشائعات السرية املعلومات سرقة تتضمن الهجمات هذه مثل نإوًّ السرية واملعلومات

 او املرهق الجهد خالل من أنفسهم العاملين في واألضرار العمل ومرافق األساسية واملعدات املصنع انهيار: واالنهيار العطالت-ج

  .وغيرها العمل اخطاء

 يتعرض التي واالجتماعي النفسية واملشكالت باملنتوج والتالعب التخريب مثل االجرامية االنشطة وتشمل :النفسية االمراض-د

 .العاملين لها

 . البشرية باملوارد املحيطة باملعنويات تهتم وهذه: البشرية املوارد عوامل -هر

 يشير النماذج من الطيف هذا نأوًّ املنظمات، في تؤثر زمةاألًّ شكالأ من متنوعة مجموعة هناك نأ mitroff etol :1) (رأي حين في

 نهاأ الإ (1) الجدولًّ في ليهاإ املشار املختلفة شكالاألًّ هذه من الرغم وعلى املنظمات لها تتعرض التي زماتاألًّ شكالأ من الكم لىإ

ًّ .2املالوفة العناصر من عدد في تشترك

 املنظمات لها تتعرض التي االزمة اشكال (1) جدولًّ

 االبتزاز

 املعادية السيطرة

 باملنتج التالعب

 التزوير

 والخدمات االنتاج لتوقف الطبيعية الكارثة

 املنظمة امن اختراق

 التنفيذي املدير اختطاف

 الخبيثة الشائعات

 الرشوة

 املعلومات تخريب

  ارهابي هجوم

 االفراد على الهجوم

 مقر تدمر التي الطبيعية الكوارث

  املنظمة

 املراحل عدد تحديد على االتفاق عدم زماتاألًّ دارةإ حقل في والبحوث الدراسات خالل من يتضح -: األزمة دارةإ مراحل 3.2.2

 النظر وجهات خالل من زمةاألًّ دارةإ ملراحل كثيرة تقسيمات ظهرتأ فقد املراحل لهذه موحد تصنيف وأ دارتهاإوًّ زمةباألًّ املرتبطة

 والخطوات الوسطية والخطوات الوقائية التدابير الى :3العبيدي قسمها فقد بها تمر التي املراحل خالل من دارتهاإ كيفية في

 ضراراألًّ احتواء والوقاية، واالستعداد نذار،اإلًّ اشارات اكتشاف (:هي مراحل خمسة لىإ 5، والذهبي4أما الخضيريًّ العملية

 والتحضير االعداد ، زمةاألًّ )تحاش ي هي مراحل ستة الى املراحل، وقسما 7، وعثمان6(، ألما ماهروالتعليم ، النشاط واستعادة

 تتفق والبحوث الدراسات غلبأما أ زمة(،األًّ من االستفادة زمة،األًّ تسويه زمة،األًّ احتواء زمة،األًّ بوجود االعتراف زمة،األًّ دارةإلًّ

 سيتم والتي  (زمةاألًّ بعد دارةإ مرحلة زمة،األًّ ثناءأ دارةإ مرحلة زمة،األًّ قبل دارةإ مرحلة ) زمةاألًّ إلدارة ساسيةأ مراحل ثالثة على

8،9ًّ)البحث هذا في اعتمادها

 :هما أساسين أمرين على زمةاألًّ قبل ما دارةإ تركز :األزمة قبل ما دارةإ مرحلة 1.3.2.2

 سبابأ لىإ ذلك ويعود الفعالية من عالية بدرجة زماتاألًّ مع التعاطي في املنظمات من الكثير تخفقالحرجة:  النقاط تحليل 

 القيام هي ولىاألًّ الخطوة نإف هنا ومن زمةاألًّ حصولًّ احتمالية وتحديد تشخيص في تنجح الًّ املنظمات هذه نأ همهاأ كثيرة

 .كليهما بين التفاعل نتيجة وأ التنظيمية وأ البيئية سباباألًّ كشف على يركز التحليل وهذا الحرجة النقاط بتحليل

                                                           
1 Mirto ff, I an I: shrivastara,paul & volwadia, firdaus E. (2007), The academy of management executive, Vol.32., No.4, 
p285. 

 .88(: مرجع سابق، ص2012الخفاجي، عثمان ابراهيم احمد ) 2
 .45/ جامعة بغداد، العراق، ص واالقتصاداجستير مقدمة لكلية اإلدارة (: أدارة األزمات وعالقاتها بأنماط السلوك القيادي، رسالة م2002العبيدي، نماي ) 3
 .175(: أدارة األزمات منهج اقتصادي وإداري، مكتبة خديوي، القاهرة، ص1995الخضيري، محسن احمد، ) 4
 .218، العراق، بغداد، ص، دار الكتب للطباعة والنشرواستراتيجيات(: التطوير اإلداري مداخل ونظريات عمليات 2001الذهبي، جاسم ) 5
54ًّ، ص1، ط/اإلسكندرية(: إدارة األزمات، الدار الجامعية، مصر، 2006ماهر، أحمد ) 6
 .126، ص1/  القاهرة، ط(: التفاوض وإدارة األزمات، دار األمين للنشر، مصر، 2004عثمان، فاروق ) 7
ًّ.96(: مرجع سابق، ص2012الخفاجي، عثمان ابراهيم احمد ) 8
 .231، 1مدخل متكامل، أثراء للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط/ -(: إدارة األزمات2009ة، يوسف احمد )ابو فارًّ 9
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 املنظمة تزود النظم وهذه املبكر نذارواإلًّ للتحذير نظم وجود زمةلألًّ الفاعلة دارةاإلًّ تحتاج :املبكر نذارواإل  التحذير نظم 

 في االداء من االنواع هذه قياس ويتم املنظمة مستوىًّ على التنظيمي داءواألًّ ،املالي داءواألًّ ،اإلداريًّ داءلألًّ دورية بمرجعية

 .اخرىًّ منظمات ومع املاض ي مع املرجعية املقارنة ضوء

 قرارات اتخاذ وعلى زماتاألًّ مع التعامل على قادرة ستكونًّ زماتاألًّ دارةإلًّ فاعلة خطط وضع في تنجح التي املنظمات نإ

 .يمكن ما قلها أوجعل زمةاألًّ مدة تقليص على قادرة وستكونًّ زماتاألًّ ثناءأ في عقالنية

 وتوجيه بوضع وتكونًّ زمة،األًّ خطة وضع بعد تبدأ والتي وقوعها خالل زمةاألًّ دارةإ يمكن :زمةاأل  اثناء دارةإ مرحلة 2.3.2.2

 زمةاألًّ وقوع عند به والقيام فعله يجب بما تتعلق رشاداتاإلًّ وهذه منهم والعاملين ةاملختلف داريةاإلًّ باملستويات تتعلق رشاداتإ

 الضغط تحت يكونًّ املرحلة هذه ظل في القرارات اتخاذ ما، أالخسائر من ممكن قدر بأقل والرقابة السيطرة تحت زمةاألًّ بقاءإلًّ

 واستخدام العمل فرقًّ سلوبأ باستخدام ينصح نهإف القرارات وكفاءة فعالية ولضمان الوقت محدودية، وًّكدأالت عدم ظل في

 -: هي املرحلة هذه خالل بنجاح زمةاألًّ مع للتعامل املتطلبات همأ ومن القرارات صناعة في املتميزة ساليباألًّ بعض

 زمةاألًّ مواجهة في دارةاإلًّ تستخدمها نأ يمكن والتي املنظمة في املتاحة املوارد تحديد.  

 األزمة في املرحلي للتعامل الالزمة نشطةواأل املهام تحديد مكانيةإ املنظمة دارةإلًّ تتيح التي املرحلية هدافاألًّ تحديد. 

 األزمة مع التعامل في املدروسة السرعة توخي. 

 ًّالعملية وجوانبها النظرية املعرفية بجوانبها زماتاألًّ عن واملتراكمة السابقة املعرفة من فادةاإل. 

 املنظمة عمليات معبها وتضارًّ بتداخل السماح وعدم زمةاألًّ احتواء على العمل.  

 املنظمة هيكل في تغلغلها وشدة وقوة زمةاألًّ لحجم السليم التقدير. 

 من البد ( وهنا االزمة بعد ما )موقف للمنظمة الحالي املوقف بتحليل املرحلة هذه تبدأ :زمةاأل  بعد ما دارةإ مرحلة 3.3.2.2

 وتتالش ي تنحصر زمةاألًّ نإف ذلك بعد بنجاح، ومعالجتها ومواجهتهاها مع التعاطي في زماتاألًّ دارةإ تنجح نأ بعد نهأ التأكيد

 اعتماد (وهي املداخل من كثرأ وأ واحد خالل من يتحقق زمةاألًّ وراء ما ومواجهة معالجة نأ زماتاألًّ دارةإ فكر ظهرأ وقد وتختفي

 بعد وما والحداثة التفوقًّ مبدأ اعتماد للمنظمة، املستمر وتحسين التطوير مبدأ اعتماد والحذر، والحيطة الوقاية مبدأ

 قوىًّ على والتفوقًّ التغلب استمرار ضمان اجل من املنظمة قدرات بناء على تركز االزمات دارةإ فان املرحلة هذه وضمن )ةالحداث

 مشاعر وبناء قادمة مستقبلية زمةأ يأ مواجهة على قادرة املنظمة بجعل الكفيلة القدرات توفر ضمان جلأ من وكذلك زمةاألًّ

، إذ أنه املنظمة افراد بقية ولدى االزمة ادارة لدى والقدرة الثقة مشاعر وبناء زمةاألًّ صنع قوىًّ لدى واالحباط والفشل العجز

 . جيدة بصورة عالهأ املراحل من واحدة يأ دارةإ في دورًّ لها الناجحة داريةاإلًّ القيادة نإف زمةاألًّ نوع عن النظر بصرف

  :االزمة ادارة متطلبات 4.2.2

 ثم ومن الصعبة، حداثاألًّ مواجهة على وقدرتها دارةاإلًّ كفاءة مدى تظهر التي الرئيسية املحددات أحد زماتاألًّ مع التعامل يعد 

 من التنصل وعدم بالخطأ واالعتراف ،القرار اتخاذ على والشجاعة الصائب السريع التحليل على والقدرة الصحيحة الرؤية نإف

  2:يأتي إلى ما زمةاألًّ إدارة متطلباتقسمت  وقد، 1حلها ومحاولة بأزمة املرور خالل من عليها الحكم نال يمك املسؤولية

 يعتبر الوقت نإف وبالتالي عمالاألًّ انجاز في السرعة لىإ زمةاألًّ معالجة ثناءأ املنظمة تحتاج ذإ :االجراءات تعقيد عدم 

 .السياق هذا في حاسم عنصر

 زماتاألًّ مع التعامل واتجاه عمالهمأ إزاء للتفكير املرؤوسين يقود الذي العام اإلطار الخطة تمثل: الجيد التخطيط 

 .القرارات اتخاذ في والعشوائية االرتجالية عن يبعد زمةاألًّ إلدارة التخطيط فاستخدام

 مكان في مستمر بشكل الفريق أعضاء تواجد خالل من الإ الكبيرة زماتاألًّ معالجة الصعب من ذإ: املستمر التواجد 

 .االزمة عن املسؤول الفريق لدى الصورة اكتمال لىإ يؤدي مما زمةاألًّ

                                                           
 .119ص، مرجع سابق(: 2009احمد، شهناز فاضل ) 1
 .28دارة األزمات منهج اقتصادي وإداري، مكتبة خديوي، القاهرة، صإ(: 1995)الخضيري، محسن احمد،  2
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 املناسب القرار اتخاذ ضرورة لىإ حداثاألًّ تضطر فقد زماتاألًّ معالجة ثناءأ هميةاألًّ غاية في تعد: السلطة تفويض 

 املجال هذا في السلطة وتفويض اختصاصه ضمن القرار هذا يقع والذي املسؤول الشخص انتظار وبدونًّ سريع بشكل

 .ومتباعدة متفرقه ماكنأ عدة في حدثت قد زمةاألًّ كانت إذا وخاصة وضروريًّ حتمي مرأ

 بينهم فيما الفعال التنسيق توفير أجل من ،األزمات إدارة فريق عضاءأ بين انسجام وجود من بد ال: الجيد التنسيق.ًّ

 نواع االزمات أ 5.2.2

سس التي و معدل تكرار الحدوث، وتختلف باختالف األًّتها أزمات من حيث مراحل دورة حيااألًّ سس تصنيفاتأتختلف 

زمة )عميقة جوهرية، وغير عميقة، وهامشية زمات، وعمق األًّجراء التقسيم، والتصنيف لهذه األًّإيعتمدها الباحثون في 

خرى تصيب أر )شاملة لجميع اجزاء املنظمة، وًّزمة )عنيفة جامحة، وهادئة ضعيفة(، أو الشمول والتأثيالتأثير، أو شدة األًّ

 من املنظمة، أو محور األًّ
ً
 محددا

ً
(، جزءا

ً
زمة )على مستوى الدولة، على و مستوى األًّأزمة )مادية، معنوية، أو االثنين معا

 2، 1ة()مستوى حدوث االزمة، درجة تأثيرها، درجة املفاجئة وغير املفاجئ ساسأخرى على أنواع أمستوى املنظمة( ،وهناك 

فيما تتوجه البحوث الحديثة استخدام أكثر من معيار في  التصنيف،تعتمد التصنيفات السابقة الذكر اساس واحد في 

  (2)كما في الشكل  (crisis matrix)زمة أنموذجة الذي عبر عنه بمصفوفة األًّ 3(Gundelتصنيف االزمات وقد قدم )
ً
مصنفا

ًّ 4هما:زمة لتحديد نوع األًّ معيارييننواع باعتماد أربعة ألى إزمات األًّ

  اذ تكون االزمة قابلة للتنبؤ عندما يكون كل من املكان والزمان واسلوب حدوثها  باألزمة:قابلية التنبؤ،
ً
وال  معروفا

وألن الكوارث الطبيعية على سبيل املثال قابلة للتنبؤ بشكل عام فإن الحاجة الى  الحدوث.يتم تجاهل احتمالية 

ًّ  ويتمثل  معيار ثان 
ً
ًّالتأثير. بإمكانياتللتصنيف يكون مهما

  أذ يمكن التأثير في االزمة عندما تكون االستجابات ملواجهتها او تقليل أضرارها معروفة  االزمة:أمكانية التأثير فب

 االزمة.وممكنة التنفيذ، وذلك عبر مواجهة اسباب 

 بأزمةتساهم مصفوفة االزمة في تحديد انواع مختلفة من االزمات ومستوى تكرارها وتهيئة االجراءات املضادة واملحددة 

  املساعدة،مما يجهز متخذ القرار ملجموعة من الوسائل  معينة،
ً
أنواع لألزمة التي تظهر في  ألربعةوفي االتي استعراضا

ًّ -املصفوفة: 

ويحدث  ومحددة.وتكون قابلة للتنبؤ وامكانية التأثير فيها معروفة  املصفوفة،املربع االول من  ع فيتق-التقليدية: االزمات أ. 

االنظمة التكنولوجية الخطرة وربما تلك املركبة بصورة خاطئة مثل ازمات انفجارات  استخدامهذا النوع من االزمات بسبب 

احتمالية وتكون  تقليدية.الطبيعية أو االجتماعية على انها  رثتصنيف الكواأن يتم  من النادرًّفيما  الكيمياوية،املصانع 

وفقدان الحياة والعواقب السياسية  املصاحبة، املحتملة واالضرارًّهذه أالزمات وتكاليف الوقاية منها والخسائر  حدوث

ويمكن ادارتها وقيادة  واملعالجة،وان كانت كبيرة احيانا جميعها تكون معروفة وسهلة التوقع  التقليدية،الناجمة عن االزمات 

كذلك امكانية التدخل والتنفيذ سريعة  ومختبرة،ذلك ان التدابير املضادة تكون محددة  واملجتمع،التأثير فيها من املنظمة 

ًّمواجهتها.بسبب تكرار حدوث مثل هذه االزمات والخبرة املتراكمة في 

عن طريق تنفيذ نظام متكامل للجودة وادارة االزمة  منع وقوعهامكن وعلى الرغم من عدم تشابه االزمات التقليدية فانه ي

 الصلةاضافة الى التدريب والتنظيم الفاعل عند تنفيذ االنشطة واالجراءات وثيقة  الكفؤة،تهيئة املالك املؤهل والتجهيزات 

ًّالتقليدية.   باألزمات

                                                           
ًّ.72(: مرجع سابق ص1995الخضيري، محسن احمد، ) 1
 113(: مرجع سابق، 2009ابو فارة، يوسف احمد ) 2

3 Gundel, Stephan (2005). "Towards new typology of crisis". journal of contingencies 8 crisis management. Vol. (13), 
No.(3). 

/ واالقتصاد االدارة كلية/ واالدارية االقتصادية العلوم مجلة اإلسالمي"، املنظورًّ وفق على مفاهيمي تأخيرًّ مات:األزًّ دارةإ ستراتيجيةا( "2011) الهادي، عبد أيثارًّ محمد، 4

 .(64) العدد( 17) املجلد بغداد، جامعة
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االزمات نادرة الحدوث التي ال يمكن التنبؤ بها مقارنة  وهيفي املربع الثاني من املصفوفة  تقع-متوقعة: الزمات الغير أرر ب 

ويحدث هذا النوع بسبب استخدام االنظمة التكنولوجية  فيها،التقليدية كحوادث الحرائق اال انها حساسة للتأثير  باألزمات

وعلى الرغم من  فيها.يد كبير بالخطر اال انه يمكن التأثير ذات الخصائص الشاذة او بسبب االنظمة الطبيعية وتنطوي على تهد

صعوبة اجراء وتنفيذ التدابير الوقائية بسبب عدم القابلية على التنبؤ بحدوث االزمه اال انه يمكن تقليل مخاطر الحدوث 

مدراء  واعداد االزمة، قبل حدوثاملتكرر عن طريق االستعداد الجيد من خالل تحسين تبادل املعلومات عن االسباب 

اهمية منح  فاعل، معالطوارئ وتشكيل وتدريب فرق عمل متجانسة ودائمة ملعالجة املهمات الصعبة وغير املتوقعة بشكل 

ًّاملتوقعة.الالمركزية في اتخاذ القرار لتأمين التدخل السريع عند حدوث االزمات غير 

ًّ

ًّساسيةزمة األًّاألًّ
 

زمات غير املتوقعةاألًّ  

ًّ

ًّزمات العنيفةاألًّ
ًّزمات التقليديةاألًّ

ًّزمةاألًّ يقابلية التأثير ف

 ًّ

 1أنواع االزمة( : )مصفوفة(2شكل )

كثر خطورة وهي نادرة الحدوث ومجهولة كونها تجمع غياب القدرة على التنبؤ زمات األصنف األًّ وتمثل-األساسية: زمات ألًّاج رر 

نها تستمر إال إوتظهر بشكل سريع ومفاجئ  االرهابية،تدميرية هائلة كالهجمات  باحتماليةمما يزودها  املقيدة،وامكانيات التأثير 

 علية. ويكونًّوتمتاز بسرعة التغير وضعف الخبرة وهذا هو التحدي الذي يكاد يكون من الصعب التغلب  طويلة.لفترات 

زمات لى األًّإبسبب استحالة تقدير املؤشرات الضرورية للتحضير  كفؤة،زمات غير معروفة وغير جابة ملثل هذه األًّاالستعداد واإلًّ

و تحييد هذا ألذا من الصعب منع  املناسبة،جراءات املضادة واإلًّ الحدوث،واحتمالية  واملكان،وخاصة الزمان  األساسية،

عداد ساسية هي اإلًّزمات األًّهمية التي تتبعها الجهات التنفيذية للتعامل مع األًّأكثر جراءات األزمات. وتبقى اإلًّألًّاالنوع من 

جراءات وقد تشمل اإلًّ خبيرة.وتشكيل مجموعات  تأكد،التعامل مع درجة عالية مع عدم  الفعال فيمني والتنظيم األًّ املنظم

ًّاملواطنين.غير مرغوب بها تؤثر في حرية  ةقانونيا ثارًًّأاملضادة 

ذ يصعب إ مرنه،زمات عنيدة وغير أنه من النادر التأثير فيها لكونها أال إزمات يمكن توقع حدوثها أ هي العنيفة:زمات د ــ األ 

وحوادث االزدحامات والتدافع في  األرضية،والهزات  النووية،التي تحصل في املفاعالت  تكاالنفجارا وتوجيهها،السيطرة عليها 

ت غير املتوقعة كما يصعب تجاوزها على زماضرار املصاحبة لها حدود ما تسببه األًّوتتخطى املخاطر واألًّ واملناسبات.املالعب 

ًّأالرغم من 
ً
ن االستعداد إوذلك  والنوع. الزمان واملجالا ومن السهل تحديده في ن الخطر الناجم عنها يكون معروف

وينحصر التعامل والسيطرة على هذا  فيها. لصعوبة التأثيرًّو أشبه باملستحيل أواالستجابة والتدخل لعالجها يكون صعب 

تعتمد على دراسة وتفحص مستمرين للنظام املستخدم  معروفة،جراءات غير تقليدية وغير إزمات في ايجاد النوع من األًّ

زمات ال بد من جهد مشترك على الصعيد الخارجي وال سيما زمات وبسبب صعوبة مواجهة هذه األًّوالتركيز على التوقع بهذه األًّ

ًّ العنيفة.زمات للدول واملنظمات التي تواجه مخاطر األًّ بالنسبة

ًّ

                                                           
1 Gundel, Stephan (2005). "Towards new typology of crisis ". Joural of contingencies 8 crisis management. Vol. 
(13),No.(3):112.  

قابلية 
التنبؤ 

 باألزمة 

 صعب 

 سهل  

 صعب  سهل  
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 سباب االزمات أ 6.2.2

1ًّ:همهاأسباب وًّأ ةزمأولكل  وسريع،زمة في تحقيق استجابة صحيحة تتجلى في اتخاذ قرار فاعل األًّ بأسبابتساهم املعرفة 

  أو تداخلهازمة نتيجة قلقها وفهم املعلومات املتوافرة عن األًّ استقبالفي  الفهم: خطأسوء   -أ

 بالنفس.نتيجة الثقة الزائدة  فيها،و اعطاء قيمة للمعلومات مبالغ أالشك في املعلومات  التقدير: أماسوء  -ب

 االدارية.نظمة للعمليات أداري أو عدم وجود و االستبداد اإلًّأالعشوائية  اإلدارة: بسببسوء  -ت

هدافهم أومن ثم  الصراع، أطرافو ميول أو اهتمامات أالختالف شخصية  واالهداف: نتيجةتعارض املصالح  -ث

 تحقيقها.ووسائل 

و انخفاض أو قلة الخبرة ألغياب التدريب  معها،زمة على التعامل األًّ أطرافقدرة ورغبة  البشرية: ضعف األخطاء -ج

 الدافعية.

بسبب انعدام  األزمة،لى إاملعلومات الكاذبة واملضللة في توقيت ومناخ من التوتر والقلق يؤدي  الشائعات: استخدام -ح

 املسؤولية.و تخبط أالحقائق لدى الجمهور 

و التدهور في إداري لى القمع اإلًّإمل في حل املشكالت والذي يعزى و فقدان األًّأو عدم القدرة أ االحباط-اليأس:   -خ

 اإلدارية.نظمة األًّ

 أزمة،جل صنع أخطاءه من أمتخذ القرار لضغوط نفسية ومادية وشخصية واستغالل  االبتزاز: تعرضفي  الرغبة -د

 خالقي.األًّ الوازع الدينيوكنتيجة لغياب 

ًّدارة.و عدم كفاءة اإلًّأو االستبداد أخرين في املنظمة نتيجة الخوف انعدام الثقة في األًّ  -ذ

 األزمة:معالجة  7.2.2

تدخل يتبنى تطبيق الخطط والسيناريوهات  والفاعلة، ويكونًّ الكفؤةجل معالجتها في الصورة أزمة من يتدخل القادة في األًّ

2ًّاالتية:زمة من خالل مجموعة من املهام التدخل ملعالجة األًّ أزمة، ويمكنالتي تناسب كل 

و كل أتتعلق بالصدام مع بعض  وامتصاصها، ومهامزمة هم هذه املهام االساسية مهام تتعلق باستيعاب األًّأ اساسية:أــ مهام 

زمة من التصاعد والتزايد زمة ومنع هذه األًّومهام تتعلق باستنزاف األًّ ذكية،ومواجهة هذه القوى بأساليب  األزمة،قوى 

ًّكبيرة.ضرار ألى خسائر وًّإخر يؤدي آباتجاه  تحويل مسارهازمة والعمل على ومهام تتعلق بالوقاية من األًّ والتفاقم،

وتوفير الدعم والحماية  الالزمة،وهي املهام التي تركز على عمليات تهيئة املسارات املختلفة وتأمين االمدادات  ثانوية:ب ــ مهام 

ًّمعالجتها.جل أزمة وتواجهها من التي تدير األًّ لألطراف

الجانبية السلبية  ثارًّوهذه املهام تهتم بمعالجة جميع اآل وعالجية،ن املهام التكميلية هي مهام تجميلية إ تكميلية:جـ ـ مهام 

ًّ االزمة.طراف املختلفة في ظل عن وقوع الصدامات واملواجهات بين األًّ الناجمة

 ومواجهتها،زمة هداف املتصلة بمعالجة األًّن تركز على تحقيق مجموعة من األًّأزمة دارة األًّإن على إف الخطوة،وضمن هذه 

ًّاألهداف:هم هذه أوًّ

   عنها.زالة جميع التأثيرات والتداعيات السلبية التي نجمت إوًّ الالزمة،عالج النتائج الحالية 

  االزمة،لى املستويات املقبولة التي كانت قبل إداء التشغيلي للمنظمة بحيث يعود الوظيفي واألًّ األداءتطوير وتحسين 

 السابقة.أو تحقيق مستويات أفضل من تلك املستويات 

  دارة املوارد البشرية إوالتسويق وًّ باإلنتاجت الوظيفية املتعلقة يجابي في املجاالًّإحداث تطوير فاعل وًّأالعمل على

 الوظيفية.دارة البحث التطوير وغيرها من املجاالت إدارية وًّدارة نظم املعلومات اإلًّإدارية واملالية وًّواإلًّ

                                                           
 .23ص مرجع سابق،(: 2006ماهر، أحمد )   1
 227(: مرجع سابق، 2009ابو فارة، يوسف احمد ) 2
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 ًّعلى  اتجعله قادرًًّ بأدوات النظاموتزويد هذا  أخرى،زمة مرة تصميم نظام دفاعي ووقائي يحول دون وقوع هذه األ

 أخرى.مرة  ومثيالتها األزمةوقعت هذه  إذااملواجهة فيما 

 العملي اإلطار  .3
 متغيراته.يتضمن هذا املبحث وصف وتشخيص متغيرات البحث من اجل التعرف على االختالفات في اراء العينة وقياس عالقات االرتباط بين 

  التحليليةنتائج البحث  1.3
راء عينة البحث تم االعتماد على مجموعة من املؤشرات والوسائل االحصائية وهي الوسط الحسابي أاالجابات وًّلى تحليل إجل التوصل أمن 

وفق   (3)ساليب االحصائية وقد اعتمد الوسط الفرض ي البالغ وغيرها من األًّ املئوية.ومعامل االختالف ونسبة االتفاق ونسبه  ،واالنحراف املعياريًّ

 درجة املتغيرات.لقياس  امعيارًًّ مقياس ليكرت الخماس ي بوصفه

 ()خصائصهاالقيادات االدارية الناجحة  /املتغير املستقيل  1.1.3

 والتكيف، )املرونةلخصائص القيادة االدارية الناجحة تم تقسيم خصائصها الى خمسة خصائص هي  املبحوث العينةبهدف قياس مدى امتالك 

  .(وتشجيع الذات والشجاعة، واملبادرة، التصرف،بالنفس، والقدرة على  والثقة

 (والتكيفاملرونة ) لخاصية املئوية والنسبة االختالف ومعامل املعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط (2) جدول 

 الوسط الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 نبسه

 االتفاق

 حاصل

 االختالف

 املئوية النسبة

1 

 

 املستهدف ومقارنة السابقة الخطط مراجعة

 باملتحقق

4.26 

 

0.61 

 

85.2 

 

14.31 

 

%85.2 

 

2 

 

 4.03 تصحيحها ومحاولة املتخذة القرارات مراجعة

 

0.72 

 

80.6 

 

17.87 

 

%80.6 

 

3 

 

 الظروف ضوء في واالجراءات البرامج تغيير

 واملتغيرات

3.89 0.74 77.8 19.02 %77.8 

 73.8% 10.32 73.8 0.75 3.69 الطارئة املواقف مع التكييف 4

 80.4% 17.91 80.4 0.72 4.02 العام املعدل 

 إذا ول،األًّ الترتيب احتلت باملتحقق، املستهدف ومقارنة السابقة الخطط مراجعة (1) رقم فقرة نأ يتضح عالهأ الجدولًّ خالل من

 املواقف مع التكييف (4) الفقرة لتتواح (14.31) اختالف ومعامل (0.61) معياريًّ وبانحراف (4.26) الحسابي وسطها بلغ

 احتلت( 3ة )الفقرًّ ماأ (10.32) اختالف ومعامل (0.75) معياريًّ وبانحراف (3.69) الحسابي الوسط بلغ إذا اأخيرًًّ الطارئة،

ًّ الترتيب
ً
ًّ .(4.03) لها الحسابي والوسط بلغ حيث اثانيًًّ (2) والفقرة (3.89) حسابي بوسط اثالث

 ) التصرف على والقدرة بالنفس لخاصية )الثقة املئوية والنسب االختالف ومعامل املعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط(3) جدول 

 الوسطًّالفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياريًّ

 نسبة

 االتفاق

 معامل

 االختالف

 النسبة

 املئوية

 77.8% 23.6 77.8 0.92 3.89  الصعبة املواقف وتجاوزًّ املنظمة ادارة على القدرة 5

 64.2%41.4ًّ 1.33ًّ64.2 3.21ًّ قناعاتي مع تتعارض التي االفكار تزعجني ال 6

 70.4% 32.7 70.4 1.21 3.70 املناسب الوقت في صائبة قرارات اتخاذ على القدرة 7

 يمكن املنظمة تواجهها التي الظروف ان اشعر 8

 تجاوزها

4.03 0.72 80.6 17.87 %80.6 

 74.15% 28.89 74.15 1.04 3.70  العام املعدل  

 معياريًّ وبانحراف (3.70)ما يعادل ) التصرف على والقدرة بالنفس الثقة (العام الحسابي الوسط قيمة بلغت فقد عامة بصورة

 (4.03) لها الحسابي الوسط بلغ (8) الفقرة هي التصرف على والقدرة بالنفس الثقة بناء في مساهمة كثراأل الفقرة ماأ (1.04)

 في (1.33) معياريًّ وبانحراف (3.21) الحسابي وسطها وبلغ خيرةاألًّ املرتبة في احتلت فقد (6) الفقرة ماأ (0.72) معياريًّ وبانحراف

ًّ  .(3.21) ،(3.70) التوالي على 2) ،(3 للفقرتين الحسابي الوسط بلغ حيث
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 )املبادرة( لخاصية املئوية والنسب االختالفات ومعامالت املعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط: (4) جدول 

 الوسط الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 نسبة

 االتفاق

 معامل

 االختالف

 النسبة

 املئوية

 82.2% 20.92 82.2 86 .0 4.11 املستقبلية الخطط بوضع كبيرا اهتماما اعطي 9

 76.2% 27.82 76.2 1.06 3.81 التحليل الستراتيجي خالل من املستقبل استشرف 10

 82.4% 20.87 82.4 0.86 4.12  املهمة القرارات اتخاذ على الصعبة تحفزني الظروف 11

 يسعون  الذي النجاح تحقيق على املرؤوسين تشجيع 12

 اليه

3.52 1.16 70.4 25.64 %70.4 

 77.8% 25.64 8-77 0.98 3.89 العام املعدل 

  ) املهمة القرارات اتخاذ على تحفزني الصعبة )الظروف (11) الفقرة نأ عالهأ (4) رقم جدولًّ خالل من ونالحظ

 احتلت فقد (12) الفقرة ماأ، (0.86) معياريًّ وبانحراف الفرض ي الوسط قيمة من أكبر بلغت وهي (4.12) الحسابي وسطها بلغ

،  (4.11) حسابي بوسط اثانيًًّ احتلت فقد (9)الفقرة ماأ (1.16) معياريًّ وبانحراف (3.52) الحسابي وسطها بلغ إذا خيراألًّ الترتيب

ًّ .خيراألًّ الترتيب احتلت وبذلك (3.81) الحسابي وسطها بلغ فقد (10) الفقرة ماأ

 ) الشجاعة (لخاصية املئوية والنسب االختالفات ومعامالت املعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط: (5) جدول 

 الوسط الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 نسبة

 االتفاق

 معامل

 االختالف

 النسبة

 املئوية

 89.6% 12.94 89.6 0.58 4.48 االوامر اصدار عند الكاملة املسؤولية تحمل 13

 95% 13.33 95 0.60 4.50  كامل بشكل لي املمنوحة الصالحيات استخدام 14

  نفس ي أجد 15
ً
 84.6% 17.73 84.6 0.75 4.23  املنظمة اداء تلكؤ في السبب من جزءا

 71.2% 22.47 71.2 0.80 3.56 الحرجة املواقف مواجهة على القدرة 16

 83.8% 16.61 83.8 68.2 4.19 العام املعدل 

 (16) الفقرة احتلت حيث في (0.60) معياريًّ وبانحراف (14) للفقرة (4.50) بلغ علىاألًّ الحسابي الوسط نأ (5) الجدولًّ من يتضح

 ،(4.48) التوالي على الحسابي وسطها بلغ 13) ،(12 الفقرتين ماأ (0.80) معياريًّ وبانحراف (3.56) الحسابي الوسط بلغ إذا اخيرًًّأ

(4.33).  

 الذات( )تشجيعلخاصية  املئوية والنسب االختالفات ومعامالت املعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط: (6) جدول 

 الوسط الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 نسبة

 االتفاق

 معامل

 االختالف

 النسبة

 املئوية

 66.4% 23.83 66.4 0.77 3.32  العالي االداء نحو التوجه على القدرة 17

 89.6% 13.83 89.6 0.62 4.48 ذاتيا املدارة العمل فرق  تشجيع 18

 86% 14.88 86 0.64 4.30  االخرين على التأثير في ومهاراتي قدراتي على االعتماد 19

 من كبيرة بدرجة والخارجية الداخلية بالعالقات االهتمام 20

  املنظمة اهداف تحقيق أجل

3.38 0.88 67.6 26.03 %67.6 

 77.4% 19.64 77.4 0.72 3.87 العام املعدل 

  .(0.62) معياريًّ وبانحراف (4.48) الحسابي وسطها بلغ إذا ولًّاألًّ الترتيب احتلت (18) الفقرة نأ عالهأ الجدولًّ خالل من يتضح

 (20.19) الفقرتين حيث في (0.77) معياريًّ وبانحراف (3.32) لها الحسابي الوسط بلغ إذا األخير الترتيب احتلت (17) الفقرة ماأ

 للقيادات) السمات (الخصائص عن وضوحا أكثر صورة امتالك ولغرض .(3.38) ،(4.30) التوالي على الحسابية اوسطها بلغت

 الوسط على باالعتماد االهمية حيث من وترتيبها الخصائص هذه مستوىًّ يوضح االتي (7) الجدولًّ فان الناجحة اإلدارية

   .االختالف ومعامل الحسابي
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 .(الناجحة االدارية للقيادات (الخصائص السمات اهمية مستوى  (7) جدول 

 الوسط الناجحة االدارية القيادات خصائص ت

 الحسابي

 معدل

 االختالف

 الترتيب

  الثاني 17.91 4.02  والتكييف املرونة 1

  الخامس 28.89 3.70 التعرف على والقدرة بالنفس الثقة 2

 الرابع 25.69 3.89 املبادرة 3

  االول16.61ًًّّ 4.19  الشجاعة 4

 الثالث 19.64 3.87  الذات تشجيع 5

 في يليه ،(4.19) الحسابي الوسط بلغ إذا ،األهمية حيث من ولىاألًّ املرتبة تحتل) الشجاعة) خاصية أن (7) الجدولًّ من يالحظ

 ذإ) املبادرة) خاصية احتلت هميةاألًّ حيث من الثالثة املرتبة في ماأ ،(والتكيف املرونة) خاصية تمثل والتي (4.02) الثانية املرتبة

 تقدمما  خالل ومن) .التصرف على والقدرة بالنفس الثقة (الخاصية سجلت فقد هميةأ قلأ ماأ ،(3.89)الحسابي الوسط بلغ

 مع التعامل في االدارية للقيادات والخصائص والقابليات املهارات تأثير مستوىًّ ما )أ( مشكلة في السؤال عن اإلجابة تمت فقد

  .االزمة

 التصدي في املبحوثة الشركات في داريةاإلًّ القيادات قدرة ومعرفة) زمةاألًّ دارةإ(للمتغير البحث عينة راءأ تحليل لغرض 

 كل في زمةاألًّ مواجهة وسبل زمةاألًّ دارةإ مراحل عن تعبر فقرة عشرة حدأ لىإ املتغير هذا تقسيم تم ذاإ ومواجهتها ةزملألًّ

 مئوية نسبة ذات) العام )املعدل جماليةاإلًّ بمؤشراتها زمةاألًّ دارةإ نإ (8) الجدولًّ نتائج تشير زمةاألًّ مراحل من مرحلة

 بلغ عام حسابي وبوسط (79.74) بلغت حيث ومتطلباتها زمةاألًّ دارةإ بمراحل البحث عينة اهتمام لىإ يشير مما عالية

 نأ على يدل وهذا (17.04) اختالف ومعامل (0.66) عام معياريًّ وبانحراف الفرض ي الوسط من علىأ وهو (3.98)

ًّأ كان زمةلألًّ لتصدي املعتمد سلوباألًّ
ً
ًّ اعلميًًّ سلوبا

ً
 حسابي بوسط ولىاألًّ املرتبة (25) الفقرة احتلت وقد ، صحيحا

 زمةاألًّ احتواء جلأ من زمةاألًّ والبشرية املادية املواد االهتمام ضرورة يعني هذا (0.49) معياريًّ وبانحراف (4.38)

 يدل وهذا (0.87) معياريًّ وبانحراف (3.44) حسابي بوسط خيرةاألًّ املرتبة احتلت فقد (21) الفقرة ماأ ،عليها والسيطرة

 بين خرىًّاألًّ الفقرات تراوحت حين في زمة،األًّ ملعالجة املبحوثة الشركات في املتوفرة والبرامج الخطط ضعف على

 بين  النسب تراوحت فقد ،ةضعيف ةمئوي ةنسب يأ يسجل لم نهأ (8) الجدولًّ خالل من ونالحظ عالهأ الفقرتين

 . ومعالجتها زمةاألًّ ملواجهة املبحوثه الشركات قبل من والتهيؤ استعداد على يدل مما ( %68.8- %87.6)

 االزمة ادارة/املئوية والنسبة االتفاق ونسبة االختالف ومعامالت املعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط: (8) جدول 

 الوسط الفقرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 نسبة

 االتفاق

 معامل

 االختالف

 النسبة

 املئوية

 68.8% 25.29 68.6 0.87 3.44  االزمة بمعالجة الكفيلة املناسبة والبرامج الخطط وضع 21

 كيفية لتوضيح املرؤوسين مع دورية واجتماعات لقاءات عقد 22

  االزمة مع التعامل

4.01 0.89 80.2 22.25 %80.2 

 83% 19.96 83 0.83 4.15  االزمة مع التعامل في والدقة (الوقت (السرعة بعامل االهتمام 23

 76.8% 19.66 76.8 0.75 3.84  وقوعها حال االزمة ملواجهة الصالحيات وتفويض املهام توزيع 24

 املادية االمكانيات وتحريك حشد في مناسبة وسرعة قدرة هناك 25

  االزمة الحتواء الالزمة والبشرية

4.38 0.49 87.6 11.14 %87.6 

 الدعم وتقديم باألزمة تضررت التي للمواقع توفيره املطلوب تحديد 26

   االعتيادي النشاط الستعادة الالزم

3.99 0.49 79.8 12.30 %79.8 

 ملعالجة املستلزمات بكل مجهزة االزمة ادارة عمليات غرفة تخصيص 27

   حدوثها على املترتبة واالضرار االزمة اسباب

4.30 0.50 86 11.62 %86 

 لصنع االخرى  املنظمات في املتوفرة واملقدرات بالخبرات االستعانة 28

  لألزمة املناسبة الحلول 

4.13 0.33 82.6 8.07 %82.6 
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 للتعامل واجهتها التي االزمات من والدروس العبر املنظمة تستخلص 29

  سليم بشكل املستقبل في املتشابهة االزمات مع

3.73 0.78 74.6 20.88 %74.6 

 مؤسسات في املماثلة باألزمات ومقارنتها لألزمة وموضوعي دقيق تقييم 30

   مماثلة

4.03 0.70 80.6 17.41 %80.6 

 عن والخروج واالتصاالت املعلومات غياب ظل في بحكمة التعرف 31

 املألوف الوضع

3.86 0.73 77.2 18.87 %77.2 

 79.74% 17.04 79.74 0.66 3.98 العام املعدل 

  الفرضيات اختبار 2.3

 (t) اختبار وكذلك ،ارتباط معامل استخدام جرىًّ ذإ البحث متغيرات بين واالرتباط االنحدار فرضية اختبار على الفقرة هذه تركز

 القيادات بين العالقة تأثير لبيان محاولة في البسيط الخطي االنحدار النموذج واستخدام املتغيرات بين االرتباط معامل الختبار

  :تيأي كما النتائج وكانت زمةاألًّ دارةإوًّ الناجحة داريةاإلًّ

ًّ ) .زمةاألًّ دارةإ ومراحل داريةاإلًّ القيادات بعادأ بين إحصائية دالله ذات ارتباط عالقة وجود (االولى الفرضيةأفادت  1.2.3

 االزمة وادارة الناجحة االدارية القيادات خصائص بين االرتباط عالقة (9) جدول 

 الداللة r t-test املستقيل املتغير

 دال 7.60 0.68 والتكيف املرونة

 دال 6.01 0.53 التصرف على القدرة بالنفس النقد

 دال 4.94 0.42  املبادرة

 دال 5.09 0.43 الشجاعة

 دال 6.20 0.55 الذات تشجيع

 1.80 = (05-0) داللة مستوى  عن الجدولية (t) قيمة

 2.76 = (0.51) داللة مستوى  عن الجدولية (t) قيمة

 قيمة بلغت ذاإ ودالة موجبة قيمة وهي) (0.68) زمةاألًّ دارةإوًّ والتكيف املرونة (بين االرتباط معامل قيمة بلغت (t) وهي (7.60) املحسوبة 

 بين معنوية داللة ذات طردية ارتباط عالقة هناك نأ يعني وهذا (2.36) والبالغة (0.01) داللة مستوىًّ عند الجدولية قيمتها من كبرأ

  .زمةاألًّ دارةإوًّ (والتكيف املرونة)

 قيمة بلغت ذاإ ودالة موجبه قيمة وهي (0.53) زمةاألًّ دارةإوًّ ،) التصرف على والقدرة بالنفس بين )الثقة االرتباط معامل قيمة بلغت (t) 

 داللة ذات طردية عالقة هناك نأ يعني وهذا (2.36) والبالغة (0.01) داللة مستوىًّ عن الجدولية قيمتها من كبرأ وهي (6.01) املحسوبة

 .زمةاألًّ دارةإوًّ (التصرف على والقدرة بالنفس الثقة) بين معنوية

 قيمة بلغت ذاإ ودالة موجبة قيمة وهي) (0.42) زمةاألًّ دارةإوًّ ،املبادرة (بين االرتباط معامل قيمة بلغت (t) من كبرأ وهي (4.94) املحسوبة 

 وإدارة املبادرة) بين معنوية داللة ذات طردية ارتباط عالقة هناك نأ يعني وهذا (2.36) والبالغة (0.01) داللة مستوىًّ عن الجدولية قيمتها

  ) .زمةاألًّ

 قيمة بلغت اذا ودالة موجبة قيمة وهي )(0.43) زمةاألًّ دارةإوًّ ،الشجاعة (بين االرتباط معامل قيمة بلغت (t) من كبرأ وهي (5.09) املحسوبة 

 ، الشجاعة)  بين معنوية داللة ذات طردية ارتباط عالقة هناك نأ يعني وهذا (2.36) والبالغة (0.01) داللة مستوىًّ عن الجدولية قيمتها

  .االزمة( وادارة

  قيمة بلغت ذاإ ودالة موجبة قيمة وهي )(0.55) االزمة وادارة الذات، )تشجيع بين االرتباط معامل قيمة بلغت  (t) وهي (6.20) املحسوبة 

 ) بين معنوية داللة ذات طردية ارتباط عالقة هناك نأ يعني وهذا (2.36) والبالغة (0.01) داللة مستوىًّ عن الجدولية قيمتها من كبرأ

  .االزمة( وإدارة ، الذات تشجيع

ًّ .زمةاألًّ دارةإوًّ الناجحة داريةاإلًّ القيادة لخصائص احصائية داللة ذو تأثير وجود الثانية الفرضية فادتأ 2.2.3
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 زمةاأل  دارةإو  الناجحة داريةاإل  القيادات خصائص بين العالقات ثرأ تحليل نتائج(10) جدول 

 ةالدالل املمسويه (f) قيمة %التحديد معامل قميه   املعتمد املتغير املستقبل املتغير

 تأثير وجود 24.28 0.18 0.46 2.30 االزمة ادارة  والتكيف املرونة

 تأثير وجود 23.24 0.20 0.40 2.18   بالنفس الثقة

 تأثير وجود 30.32 0.30 0.68 1.70   املبادرة

 تأثير وجود 25.20 0.16 0.32 2.55  الشجاعة

 تأثير وجود 21.35 0.23 0.39 2.05  الذات تشجيع

 3.66 = (0.05) داللة مستوى  عند املحسوبة (F) قيمة                                      

 7.20 = (0.01) داللة عند املحسوبة (F) قيمة

 قيمتها من كبرأ وهي (24.28) املحسوبة (f) قيمة بلغت حيث (زمةاألًّ دارةإ في والتكيف ةللمرون) يجابيإ تأثير هناك -أ

 وحدة تغير نأ يعني وهذا  (0.18) التحديد معامل قيمة وبلغت ، (7.20)والبالغة (0.01) داللة مستوىًّ عند الجدولية

 قيمة وهي (0.46) معامل قيمة بلغت وقد زمةاألًّ دارةإ من (0.18) بمقدار يفسر سوف( والتكيف املرونة )في واحدة

 . االزمة ادارة في (0.46) بمقدار زيادة هناك يكونًّ سوف والتكيف( املرونة) في واحدة وحدة تغير عند يعني وهذا موجية

 كبرأ وهي  (23.24) املمسويه (f) قيمة حيث (زمةاألًّ دارةإ في التصرف على القدرة ،بالنفس للثقه (ايجابي تأثير هناك-ب

 بالنفس الثقة في واحدة وحده تغير نأ يعني وهذا (0.20) التحديد معامل قيمة وبلغت عاله،أ الجدولية قيمتها من

 موجيه قيمة وهي (0.40) بيتا معامل قيمة بلغت وقد زمةاألًّ دارةإ في (0.20) بمقدار يفسر سوف التعرف على والقدرة

 دارةإ في (0.40) بمقدار زيادة هناك يكونًّ سوف التعرف على والقدرة بالنفس ةالثق في واحدة وحدة تغير عند يعني وهذا

   .زمةاألًّ

 عاله،أ الجدولية قيمتها من كبرأ وهي (30.32) املحسوبة (f) قيمة بلغت حيث( زمةاألًّ دارةإ في للمبادرة) ايجابي تأثير هناك-ج

 دارةإ في (0.30) بمقدار يفسر سوف( املبادرة) في واحدة وحدة تغير نأ يعني وهذا (0.30) التحديد معامل قيمة وبلغت

 هناك يكونًّ املبادرة( سوففي ) واحدة وحدة تغير عند يعني وهذا موجية قيمة وهي (0.68) بيتا قيمة بلغت وقد زمةاألًّ

ًّ .زمةاألًّ دارةإ في (0.68) بمقدار زيادة

 25.20)التوالي على منها لكل املحسوبة (f) قيمة بلغت حيث( زمةاألًّ دارةإ في  الذات تشجيع ، للشجاعة (ايجابي تأثير هناك -د

 وحدة تغير ان يعني وهذا (0.23) (0.16) لهما التحديد معامل قيمة وبلغت الجدولية قيمتها من كبرأ وهي (21.35 ،

 سوف واحدة وحدة في تغير ي( أالذات تشجع) ماأ زمةاألًّ دارةإ في (25.20) بمقدار يفسر سوف الشجاعة في واحدة

 عند يعني وهذا موجية قيمة وهي )(0.32) )للشجاعة  بيتا معامل قيمة بلغت وقد زمة،األًّ دارةإ في (21.35) بمقدار يفسر

 بيتا معامل قيمة بلغت حيث في زمةاألًّ دارةإ في (0.32) بمقدار زيادة هناك يكونًّ سوف الشجاعة في واحدة وحدة تغير

 بمقدار زيادة هناك يكونًّ سوف فيها واحدة وحدة تغير عند يعني وهذا موجية قيمة وهي) (0.39) الذات )لتشجيع

ًّ .االزمة ادارة في (0.39)

 والتوصيات ستنتاجاتاال . 4

  االستنتاجات 1.4

 في الصائبة القرارات واتخاذ ،واملالية املادية ،البشرية املستلزمات توافر خالل من الصعبة املواقف تجاوزًّ القدرة على 

 .املناسب وبالوقت الصعبة املواقف

 التعرف على والقدرة بالنفس الثقة ،والتكيف املرونة) الناجحة داريةاإلًّ القيادات خصائص بين وتأثير ارتباط عالقة وجود، 

 .األزمة دارةإوًّ الذات( تشجيع ،الشجاعة ،املبادرة

 الطارئة املواقف مع التكيف على والقدرة تصحيحها على والعمل ومراجعتها الخطط وضع خالل من ومعالجتها زمةاألًّ دارةإ، 

 خرى مبدعة. ألى إزمة يستدعي تجاوز الطرائق املعتادة في الحل والتعامل مع األًّ
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 املنظمة في املتوفرة واملقدرات بالذات ستعانةاالًّ مكانيةإوًّ ،وقوعها حال األزمة ملواجهة الصالحيات وتحديد املهام توزيع ضرورة 

 .ومعالجتها األزمة دارةإلًّ املناسبة الحلولًّ لوضع األخرىًّ

 ستعداداالًّ على يدل ( مما 68.8%رر87.6%)بين  ما تراوحت فقد ضعيفة مئوية نسبة وجود عدم حصائياإلًّ التحليل وضحأ 

 ومعالجتها. األزمة ملواجهة املبحوثة الشركات قبل من والتهيؤ

 ًّوالفنية.دارية عالمية واإلًّخرى اإلًّزمات األًّزمة عدد من األًّيرافق األ  

  زمات املختلفة. لى ظهور األًّإعدم التخطيط املسبق لعمليات الشركات املختلفة أدى 

  التوصيات 2.4

 .الشخصية جتهاداتواالًّ راءاآلًّ عن بعيد مخطط صحيح علمي بأسلوب لألزمة التصدي -1

 الخطط مراقبة مسؤوليتها املبحوثة الشركات من شركة كل في عمليات غرفة وتشكيل الكفؤة البشرية باملوارد هتماماالًّ -2

ًّ لها والتهيؤ وقوعها قبل األزمة من الوقاية جلأ من ستمراراب والبرامج
ً
 .مبكرا

 الحلولًّ ووضع معالجتها أجل من عنها املواقف ورفع املشاكل تحديد بأهمية العاملين نوعية بهدف واملحاضرات الندوات عقد -3

ًّ ،لها املناسبة
ً
 .املبحوثة املنظمات في اإلدارية القيادات وخصوصا زمةاألًّ دارةإلًّ الضرورية املفاهيم تبني عن فضال

 واألزمات املشكالت تجاه البحث في اليها املشار الناجحة اإلدارية القيادات سيما املبحوثة املنظمات في اإلدارية القيادات تمثل -4

 .ومعالجتها األزمة أدارة أجل من منظماتهم لها تتعرض التي

 .املستقبل في تجنبها أجل من األزمة ظهورًّ لىإ تؤدي التي الرئيسية واألسباب العوامل وكشف معرفة على العمل -5

  لألزمة.عادة بناء املنظمة التي تتعرض وتبني السلوكيات املناسبة إلًّ األزمة،دارة إتدريب القدرة واكسابهم املهارات الخاصة ب -6

زمات جل االعداد السليم لألًّأدروس منها من واستلهام الاألخطاء، والتعلم في  املاضية،املراجعة املوضوعية لألزمات  -7

 املماثلة لها. 

ًّتطلعات مستقبلية: 3.4

 .ًّال بد أن تستعمل عمليات إدارة األزمة باملرونة والتكيف مع املتغيرات الطارئة في شركات النقل األردنية

  اتخاذ القرار املبنى على الثقة بالنفس.بناء برامج تأهيل للقيادة اإلدارية في شركات النقل األردنية مخصصة لتطوير آليات 

  البحث عن األشخاص أصحاب املبادرة والشجاعة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والعمل على تصعيدهم للمناسب القيادية

 اإلدارية في شركات النقل األردنية.

 .ًّتطوير ادوات التحفيز والتشجيع الذاتي الذي يساهم في اتخاذ قرارات متزنة

 املصادر. 5

ًّ العربية املصادر 1.5

 ( تأثير القيادة 2012جمعة، محمود حسن/ نوري، حيدر شاكر )مجلة اإلدارة واالقتصاد، االداري،  اإليداعفي تحقيق  اإلدارية

 (.90(، العدد )23كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة املستنصرية، املجلد )

 ( أثر الخصائص القيادية في استراتيجية إدارة األزمة 2012الصافي، جبوري سناوي :) دراسة ميدانية لعدد من املديريات

(، العدد 23العامة وزارة الكهرباء/ العراق، مجلة اإلدارة واالقتصاد، كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة املستنصرية، املجلد )

(90.)ًّ

 ( تقانة املعلومات 2012الخفاجي، عثمان ابراهيم احمد :)ودورها في اإلدارية الفاعلة لألزمات التنظيمية، رسالة  اإلدارية

ًّ، جامعة بغداد، العراق.واالقتصادماجستير مقدمة الى كلية اإلدارة 

 ( دور القيادة االبداعية في تعزيز الصحة التنظيمية في وزار2018ًّالنشار، أحمد عيس ى :) ة الداخلية واألمن الوطني

الفلسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات العليا، برنامج الدراسات العليا مع جامعة 

 األقص ى.
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القرار السياس ي وأثره على برامج اإلسكان دراسة (: 2020) عباس، إيهاب عبد هللا إبراهيم، محمد زروق محمد/ يوثق هذا البحث كـ:

 116-88 (، أملانيا، ص7(، العدد )2، مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )ميدانية على والية نهر النيل

 املستخلص

دراسة ميدانية على والية نهر النيل، وتكمن مشكلة البحث في  –وأثره على اإلسكان  يتناول البحث القرار السياس ي

 في توفير املسكن
ً

 هاما
ً

تسليط الضوء على ويهدف البحث الي  ،اإلجابة على السؤال هل يلعب القرار السياس ي دورا

ك املساكن وبين واالستقرار ، ويفترض البحث أن هناك عالقة بين تملالتجارب الدولية واملحلية في مجال اإلسكان

االجتماعي والسياس ي، وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي واالستبيان واملقابلة، حيث توصل 

الطلب على املسكن، ويوص ي البحث باالهتمام باملسكن وضرورة تجهيز  فيالبحث نتائج أهمها أن هناك زيادة 

ًّ.دةمخططات سكنية متكاملة بمواصفات جي

ًّالقرار السياس ي، املسكن، اقتصاديات املساكن، والية نهر النيل  :الكلمات املفتاحية

Abstract 
This recharge deals with the political decision and its impact on housing - a field study on 

the state of the Nile River, and the problem of the research lies in answering the question 

whether the political decision plays an important role in providing housing, and the 

research aims to shed light on international and local experiences in the field of housing, 
The research assumes that there is a relationship between home ownership and social and 

political stability, and the research relied on the descriptive approach, the analytical 

method, the questionnaire and the interview, where the research reached results, the most 

important of which is that there is an increase in the demand for housing, The research 

recommends paying attention to housing and the necessity of preparing integrated housing 

plans with good specifications. 

Key words: political decision, housing, housing economics, River Nile State 
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 يميامللخص املفاه
السررررررررررررركن واملرررررررررررررأوى حرررررررررررررق أساسررررررررررررر ي كرررررررررررررل انسررررررررررررران كفلتررررررررررررره لررررررررررررره الشررررررررررررررائع السرررررررررررررماوية والقررررررررررررروانين واألنظمرررررررررررررة الدوليرررررررررررررة 

والوطنيرررررررررة، تعمرررررررررل الررررررررردول الهشرررررررررة علرررررررررى بنررررررررراء البررررررررررامج الوطنيرررررررررة إلسررررررررركان املجتمعرررررررررات، وعمررررررررردت دولرررررررررة السرررررررررودان 

سررررررررررراهمت علررررررررررى ترررررررررروفير السررررررررررركن وفررررررررررق مجموعررررررررررة مرررررررررررن السياسررررررررررات الوطنيرررررررررررة واالقليميررررررررررة وفررررررررررق قررررررررررررارات جديرررررررررردة، 

القرررررررررارات السياسررررررررية واملتغيرررررررررات السياسررررررررية والوطنيررررررررة فرررررررري تطبيررررررررق سياسررررررررات االسرررررررركان املسررررررررتدام فرررررررري السررررررررودان، 

ورغرررررررررم املرررررررررؤثرات الواقعرررررررررة فررررررررري السرررررررررودان بسررررررررربب الحصرررررررررار حاولرررررررررت الجهرررررررررات الحاكمرررررررررة  بتررررررررروفير مشررررررررراريع تمويليرررررررررة 

ًّللعديد من املشاريع التى يحتاجها املجتمع السوداني في والية النيل.

 للقرارات السياسية ودورها في االسكان بالسودان املفاهيمي امللخصل التالي يوضح الشك

ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات للقرار السياس ي وأثره على برامج اإلسكان 

ًّدراسة ميدانية على والية نهر النيل.

القرار السياس ي 

وأثره على برامج 

اإلسكان

دراسة ميدانية على

(  والية نهر النيل)

الحق في 

الحصول على 
السكن واملأوى 

املالئم 

للمجتمعات

القرارات 

االستراتيجية
لبرامح االسكان

السياسات 

االقتصادية 
لالسكان وفق 

األنظمة 

والتشريعات 
الدولية 

اقتصاديات 

االسكان في 
السوادن

ة التجارب العربي

والعاملية في 
توفير السكن

امليسر

ر تجربة والية نه

ن النيل في السك
املالءم ودور 

يالقرار السياس 
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 تطلعات مستقبلية: 

.دراسة التحديات واملتغيرات املؤثرة على البيئة اإلسكانية في السودان عامة ووالية النيل خاصة 

ًّسكان املستدام يراعي التمدد العمراني والنمو الديمغرافي.بناء منظومة سياسات وطنية لإل 

.تعزيز تمويل مشاريع االسكان للفئات الهشة، واصحاب الدخل املنخفض 

.تقليل الحد من التأثيرات الخاصة بالقرارات السياسية على املشاريع االسكانية والتنموية 

ًّار االجتماعي والسياس ي لسكان والية النيل.تلبية الفجوات املتعلقة باإلسكان بما يتناسب مع االستقر 

.وضع معايير قومية للمناطق الصالحة للسكن بما يساهم في استقرار استخدامات األراض ي على مستوى الواليات 

 النيل نهر  والية على ميدانية دراسة اإلسكان برامج على وأثره السياس ي للقرار 

 السياس ي للقرارًّ كان •، واالجتماعي السياس ي واالستقرارًّ املساكن إنتاج بين عالقة هناك، وأن احصائية بين القرار السياس ي وتملك املساكنعالقة ذات داللة توصلت الدراسة إلي وجود 

ًّ
ً
ًّ دورا

ً
 .املشاريع من لعدد الدعم توفيرًّ في واالتحادات املنظمات وبعض الوالية حكومة أسهمت، االجراءات وتسهيل األرض بمنح وذلك النيل نهرًّ بوالية السكنية املشروعات نجاح في مهما

نيات والقطاع بضرورة تجهيز مخططات سكنية لتشييد شقق سكنية على مناطق صالحة للسكن، وأن تهتم بأمر املسكن وترفع من درجة أولويته، وأن تقوم التعاوًّأوصت الدراسة 

بمواصفات متناغمة، سن وتشريع القوانين التى تساعد في تنفيذ برامج إسكان محدودي الدخل، وتعزيز برامج التعاون الخاص واملستثمرين املحليين والوافدين بتشييد ابراج سكنية 

 .الدولي

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي يصف الوضع القائم لإلسكان في 

السودان، واملنهج التحليلي من خالل املقابالت واالستبانة املتعلقة بالسياسات 

 .للمشاريع االسكانية التاريخي واملنهج االسكانية في والية النيل،

 املسكن؟ توفيرًّ في السياس ي القرارًّ دورًّ هوًّ ما رئيس سؤال على اإلجابة في تتمثل

 الغيرًّ الدخل محدودي من غالبيتهم وأن السكان عدد في الزيادة مع خاصة

  التالي:التساؤل الرئيس  ظهرت هنا ومن. مساكن امتالك على قادرين

  السياس ي القرار  يلعب هل
ً
  دورا

ً
 اإلسكان؟ برامج في هاما

 إبرازًّ، وًّاإلسكان برامج على السياس ي القرارًّ أثرًّ وضيحت الى البحث يهدف

 االقتصادي النشاط في وأثرها للمساكن واالقتصادية االجتماعية األهمية

.الكلي
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 . اإلطار العام:1

 املقدمة:  1.1

تسعى الحكومات لتلبيته، وتتكامل فيه الجوانب السياسية وًّيعتبر املسكن حق ضروري يرتبط بالتطور االنساني 

واالقتصادية واالجتماعية واالدارية والتصميمية والفنية والعمرانية والقانونية والتصنيعية والتنظيمية 

 في تلبيته وهذا ما سيعمل والتخطيطية، ويالحظ الطلب املتزايد عليه، لذلك كان ال بد أن يكوًّ
ً
ن للدول دورا

 البحث على توضيحه.

 مشكلة البحث: 2.1

السكان عدد  فيالزيادة  في اإلجابة على سؤال رئيس ما هو دور القرار السياس ي في توفير املسكن؟ خاصة مع تتمثل

 ومن هنا ظهرت التساؤل الرئيس التالية:  .مساكن امتالكغير قادرين على الالدخل  محدوديمن  تهمغالبيوأن 

 في برامج اإلسكانالسؤال الرئيس: تساؤالت البحث: 
ً
 هاما

ً
 وتتفرع منه ؟هل يلعب القرار السياس ي دورا

 ما هي العوامل املؤثرة في صناعة القرار السياس ي لإلسكان؟ 

  هل يؤدي توفير املسكن الي االستقرار السياس ي واالجتماعي 

  خدمة؟هل يحتاج انتاج املسكن الي وتمويل وهل هو سلعة أم 

 أهمية البحث: 3.1

تأتى أهمية البحث من أهمية القرار السياس ي في تنفيذ البرامج الهادفة الى خدمة املجتمع ومن اهمها برامج  

 اإلسكان، وأهمية تقديم معلومات لصانعي القرار في هذا املجال. 

 أهداف البحث: 4.1

 هذا البحث الى تحقيق جملة من الفوائد وهي: يهدف 

  .توضيح أثر القرار السياس ي على برامج اإلسكان 

 .إبراز األهمية االجتماعية واالقتصادية للمساكن وأثرها في النشاط االقتصادي الكلي 

 .ايجاد حلول وبدائل ملشكلة السكن ملحدودي الدخل  ًّ

 فروض الدراسة 5.1

 -صياغة الفروض االتية: البحث يمكن  من خالل مشكلة

  .ًّهناك عالقة ذات داللة احصائية بين القرار السياس ي وتملك املساكن

 .ًّهناك عالقة بين انتاج املساكن واالستقرار االجتماعي والسياس ي

 حدود البحث: 6.1

 ًّالحدود املكانية: والية نهر النيل

  م2020-1975 الزمانية:الحدود 

 منهج البحث: 7.1

 املنهج التحليلي واملنهج التاريخي. وعلىيعتمد البحث على املنهج الوصفي  

ًّمصادر ومراجع البحث: 8.1

 ًّ
ً
 واملقابلة.  االستبانة: املصادر األولية: وتشمل أوال

  املصادر الثانوية: وتشمل الكتب والدوريات العلمية والرسائل الجامعية والتقارير :
ً
ًّثانيا
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ًّهيكل البحث:  9.1

يشتمل البحث على املقدمة والدراسات السابقة، وأربعة مباحث، األول بعنوان تعريف القرار السياس ي 

وخصائصه، واملبحث الثاني يتناول مفهوم املسكن، واملبحث الثالث بعنوان املسكن واقتصادياته ويأتي املبحث 

ًّية نهر النيل. الرابع بعنوان أثر القرار السياس ي على برامج اإلسكان بالتطبيق على والًّ

 الدراسات السابقة: 10.1

 الدراسات الخاصة بالقرار السياس ي: املحور األول: 1.10.1

 ( بعنوان: توزيع1995، صديق املؤمتيدراسة ،)املشاريع التنموية بين القرار السياس ي ومعايير  م

  .141التخطيط االقليمي

في اتجاهات الطالب على االلتحاق بجامعة مؤتة، نبعت مشكلة البحث من استقصاء أثر املسافة والحجم السكاني 

واهمية البحث تأتي من االعتماد على االمكانات املتوفرة لرسم السياسات الحكومية في توزيع التنمية، ويهدف 

البحث الي املساعدة في اتخاذ القرارات التنموية، ويفترض البحث أن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين 

لسكاني، ويتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي، ومن نتائج البحث ان هناك أثر ذي داللة املسافة والحجم ا

احصائية للمسافة والحجم السكاني في حجم الطلب الكلي على التعليم الجامعي في األردن، ويوص ي بضرورة 

 .مراعات التخطيط اإلسكاني في توزيع املشاريع التنموية

  بعنوان: دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياس ي، مجلة م، 2005)ناصوري، أحمد دراسة

 .142جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

مشكلة الدراسة بغية التعرف على العالقة بين النظام السياس ي ومحيطه واستجابته للمطالب املوجهة اليه، ظهرة 

ويفترض البحث ان عملية صنع القرار وأهمية الدراسة استكشاف نموذج نظري لتحليل عملية صنع القرار، 

السياس ي تتداخل فيها مجموعة من العوامل، ويهدف البحث الي تحليل الحركة الوظيفية للنظام السياس ي، ويتبع 

البحث املنهج البنائي الوظيفي والسلوكي، وكانت أهم النتائج ان اآللية املتبعة في صنع القرار السياس ي هي عامل 

عن األهداف  ألنظمة السياسية، ويوص ي البحث بضرورة وجود حياة سياسية ديمقراطية تعبرًّأساس ي للتمييز بين ا

 . املجتمعية

  143م(، بعنوان: صنع القرار والدور التنموي للمدن الجديدة في مصر2007محمود، نجوى دراسة  

البحث من معرفة برزت مشكلة البحث في معرفة السياسات املتبعة في تنمية املدن الجديدة في مصر، وأهمية 

 في تنفيذ املخططات، واعتمد البحث على املنهج 
ً
صنع القرار في املدن الجديدة، ويفترض البحث أن هناك انحرافا

التحليلي الوصفي، وكانت اهم النتائج أن السياسات املتبعة أدت الي عدم التوازن بين السكان املقيمين وعدد 

 الوحدات السكنية.

  االستشارية ودورها في صنع القرار السياس ي (، بعنوان: الوظيفة 2013دراسة )بن ساس ي، محمد

 ، 144دراسة حالة املجلس االقتصادي االجتماعياإلداري 

                                                           
ًّ.( بغداد1العدد) والتنمية،املخطط مجلة  االقليمي،توزيع املشاريع التنموية بين القرار السياس ي ومعايير التخطيط  م(:1995) املؤمتي صديق 141
، العدد األولًّ (،21املجلد ) ونية،والقانمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  السياس ي،دراسة تحليلية لعملية صنع القرار  (2005أحمد ) ناصوري 142

 دمشق.
 أكتوبر، )د.ن(، مصر. 6م(: صنع القرار والدور التنموي للمدن الجديدة في مصر، جامعة 2007محمود، نجوى ابراهيم ) 143
(: الوظيفية االستشارية ودورها في صنع القرار السياس ي واإلداري دارسة حالة املجلس االقتصادي االجتماعي، رسالة ماجستير 2013) محمد فؤاد، ساس يبن  144

 غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، الجزائر.
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ظهرت مشكلة البحث ملعرفة دور الوظيفة االستشارية في عملية صنع القرار السياس ي، وأهمية البحث من دور 

لبحث أن هناك عالقة بين الوظيفة االستشارية وصناعة االستشارة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات، ويفترض ا

القرار السياس ي، واعتمد البحث على املنهج الوصفي، واهم النتائج أن الوظيفة االستشارية من املواضيع 

 األساسية في صناعة القرار السياس ي وحل املشكالت.

 الدراسات الخاصة باملسكن واقتصادياته )انتاجه وتمويله(: 2.10.1

  التمويل باالقتراض المتالك املسكن وعالقته بإدارة الدخل م(، بعنوان: 2010دراسة )مله، رفعة

 .145املالي لألسرة السعودية

بحث التمويل باالقتراض المتالك املسكن وعالقته بإدارة الدخل املالي لألسرة السعودية، ومشكلة البحث معرفة 

إلقاء الضوء على رة الدخل املالي لألسرة السعودية، وأهمية البحث عالقة التمويل باالقتراض المتالك املسكن بإدا

هناك عالقة بين مستوى إدارة األسرة ويفترض البحث أن دوافع األسرة إلى اللجوء لتمويل املسكن باالقتراض، 

، حليليالوصفي الت، واعتمد البحث على املنهج للتمويل باالقتراض المتالك مسكن ومستوى إدارتها لدخلها املالي

 أصحاب الدخل الثابت يسهل عليهم سداد اقساط القرض.واهم النتائج أن 

 النظري: القرار السياس ي واالسكان اإلطار . 2

 القرار السياس ي 1.2

 تعريف القرار السياس ي 1.1.2

ة العامرة، حيعتبر القرار من الوسائل التي تستخدمها األجهزة السياسية واإلدارية في القيام بوظائفهرا لتحقيرق املصرل

 لتعررردد املجررراالت الترررى يررررتبط بهرررا فقرررد تعرررددت واختلفرررت التعريفرررات حرررول القررررار بررراختالف وجهرررات النظرررر برررين 
ً
وتبعرررا

املختصررين والعلمرراء، وسررنبرز مررن خررالل هررذا املبحررث تعريررف القرررار بصررفة عامررة والقرررار السياسرر ي ومفهومرره بصررفة 

 ل التي تؤثر في صناعته وتنفيذه.أكثر خصوصية وأنواعه وخصائصه ومراحل اتخاذه والعوام

-  :
ً
تعنرري كلمررة قرررار فرري اللغررة: الحكررم بترررجيح جانررب علررى آخررر، أو إيجرراد حررل ملشرركلة، أو تعريــف القــرار لغــة

وجررراءت لفظرررة قررررار فررري لسررران العررررب بمعنرررى مرررا قرررًر فيررره، قيرررل ومنررره قولررره  146.إقررررار الشررر يء أو تبنيررره أو اسرررتعماله

 ﴿ تعررالى
ً
، وصرررار األمررر الرري قررراراه 147﴾جعــل لكــم األرض قـــرارا

ً
 وسرركنا

ً
. وكلمررة القرررار تعنررري ومسرررتقرة، أي مسررتقرا

قالـت يـا أيهـا املـأل أفتـوني فـي ﴿ قطع عملية التفكير وهي عملية تقود الي فعل معين ففي قوله تعالى أيالقطع، 

 حتــ  تشــهدون 
ً
ملتاحررة الترري ويعرررف القرررار بأنرره االختيررار بررين عرردد مررن البرردائل ا .148﴾أمــري مــا كنــت قاطعــة أمــرا

 149تتسم بعدم اليقينية في نتائجها.

-  :
ً
أمرررا )وارن(  ،يعرفه)هوراسرررون( بأنرره نوعيررة صررياغة الخطرررط والعمررل بموجبهرراالقــرار السياســ ي اصــطالحا

ويعرفره )كرود( بأنره عبرارة عرن اتخراذ موقرف مرا إزاء  .150بأنه الصرياغة إلجرراء عمرل مرع نيرة ثابترة لتنفيرذه يعرفه

 على املوقف السياس ي الذي يتبناه صاحب القرار.قضية مطروحة وبصيغة 
ً
 151عملية تستند أساسا

                                                           
ك املسكن وعالقته بإدارة الدخل املالي لألسرة السعودية، رسالة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد املنزلي التمويل باالقتراض المتال هر(:1431) رفعه تركي ،مله 145

 .ململكة العربية السعوديةتخصص السكن وإدارة املنزل، جامعة امللك عبد العزيز، ا
 .13مرجع سابق ص (: 2013محمدًّفؤادًّ)، ساسيبن  146
 64ورة غافر، اآلية سقران الكريم، ال 147
32ًّالقران الكريم، سورة النمل، اآلية  148

 .35ص، 1ط مجدالوي،موسوعة علم السياسة، األردن، دار م(: 2004)ناظم ، الجاسورًّ 149
 .367ص ،1األردن، دار مجدالوي، ط االزمات،(: العالقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة 2005الخزرجي، ثامر كامل ) 150

151 Snyder, Foreing Policy Decition Making, New York ,1963 
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هنرررراك تبرررراين واضررررح حرررررول تحديررررد مفهرررروم القرررررار السياسرررر ي حيررررث يررررري )جرررررون السياســــ ي: مفهــــوم القــــرار  -

 مرررررن اإلجرررررراءات التررررري تحررررررول املشررررراكل إلرررررى 
ً
 سياسرررررة، ويرررررررىًّلرررررونهردت( إن صرررررناعة القررررررار السياسررررر ي تعتبررررررر طرررررورا

ر كعمررل مرردروس قررام برره صرراحب القرررار باتجرراه مجموعررة مررن األفعررال لهررا خصوصرريتها وهررو )ب.لرروفين( أن القرررا

 .152عمل يؤخذ على ضوء خطة عمل يمكن تصنيف عناصرها الرئيسية إلى نتائج العمل وحصيلة املنتوج

 بطرح الحدود غير 
ً
 بممارسة الحذر والتعقل وثانيا

ً
ويري )إليوت جاك( إن القرار حدث نفس ي يتصف أوال

 عن ذلك 
ً
 فإن القرار هو هدف يحاول صاحب القرار تحقيقه وفضال

ً
املعقولة أثناء املمارسة العقالنية وثالثا

وبالنسبة إلى )لوسيان سفيز( فيعرفه بأنه سالح أسطوري بيد  .فإنه التزام قد يؤدي الي نتائج سلبية وإيجابية

اعي وذلك من خالل قدرته على امتصاص الحكام يستعمل من قبلهم من اجل املحافظة على الواقع االجتم

ويري )د.حامد خليل( أن القرار نوع من عقد العزم من  .التوتر السائد في مجتمع ما وفي فترة زمنية محددة

جانب السلطة على اختيار اسلوب معين من أساليب التخلص من حالة من حاالت التوتر التي تفرضها 

 153املمارسة السياسية.

ال يختلف القرار السياس ي عن بقية أنواع القرارات األخرى، فهو تعبير عن إرادة متخذ ويرى الباحثان أنه 

القرار في تحقيق هدف محدد باختيار بديل مناسب من بين مجموعة من البدائل املتاحة، ويتميز القرار 

 واألهداف ا
ً
 سياسيا

ً
لسياسية السياس ي بصلته السياسية التي يكتسبها من شخصية متخذه باعتباره قائدا

التي يرمي إلى تحقيقها خدمة للنظام السياس ي والبيئة التي يطبق فيها القرار في أي من املجتمعات السياسية 

ويمكن القول بأن القرار السياس ي ما كان موضوعه سياسيا وتتخذه جهة  الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.

في صورة تصريحات ومواقف أو في شكل سياسات سياسية، وقد يكون في صيغة إجراءات وأوامر وتوجيهات أو 

وبرامج وخطط. ويتعلق موضوع القرار السياس ي بقضايا السلطة وإدارة شؤون الدولة وتنفيذ سياسيات 

الحكم تجاه املجتمع الداخلي والخارجي وفي حاالت السلم والحرب، كما يتعلق بتصريف أمور املوطنين في 

السياس ي معني بالقرار السياس ي الذي يتم اتخاذها داخل هياكل هذه واملجتمع املدني وًّ مختلف املجاالت.

املنظمات أو تلك التي تضغط على السلطة الستصداره أو تشارك في صناعته. ومن هنا فإن القرار السياس ي 

 يعني الجهات التي تتخذه بل إن الجميع في الدولة معني به إما مباشرة أو بآثاره كمواطن.

تتعرررردد أسررررس تصررررنيف القرررررارات وتتنرررروع ويمكررررن أن تصررررنف مررررن حيررررث درجررررة  :أنــــواع القــــرارات السياســــية 2.1.2

ومرن حيرث القروة فري القررارات ومرن حيرث الهردف أو الغررض وحسرب املوضروع محرل القررار وقررارات تنفيذيرة  االلتزام

 .154ومن حيث املساهمة في صنع واتخاذ القرارات وحسب مجال اهتمامها

 لقرار السياس ي وأنواعه ومراحل اتخاذه:خصائص ا 3.1.2

يتميررز القرررار السياسرر ي بمجموعررة مررن الخصررائص التررى تتررداخل فيهررا العوامررل خصــائص القــرار السياســ ي:  1.3.1.2

النفسررررية واالجتماعيررررة والتطبيقيررررة والبيئيررررة والفنيررررة وتتمثررررل فرررري أنرررره عمليررررة قابلررررة للتنفيررررذ وقررررد ال يكررررون باإلمكرررران 

قرررار ممتررد مررن الوصررول إلررى تنفيررذ كامررل. ويتررأثر القرررار بعوامررل ذات صرريغة إنسررانية واجتماعيررة وعوامررل نفسررية. وال

املاضرر ي واملسررتقبل. والقرررار جهررد مشررترك يبرررز مررن خررالل مراحلرره املختلفررة ويتطلررب إعررداد وتحضررير. والقرررار عمليررة 

تبردأ مرن قبرل اتخراذ القررار وتسرتمر حترى متابعرة تنفيرذه  متعرددةمراحرل  تفتضريهامعقدة تتضمن نشراطات مختلفرة 

 وتقوميه.

                                                           
(: صنع القرار السياس ي في الواليات املتحدة األمريكية، رسالة ماجستير في العلوم السياسية األكاديمية العربية املفتوحة 2013املشهداني، سالم علي أحمد ) 152

 في الدنمارك كلية القانون والسياسة.
366ًّم(، مرجع سابق، ص2005الخزرجي، ثامر ) 153

 .م(، مرجع سابق2005الخزرجي، ثامر ) 154
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إن عمليرررررة صررررناعة القررررررار واتخررررراذه تقررررروم علرررررى مجموعرررررة مرررررن ياســـــ ي: مراحـــــل صـــــناعة واتخـــــاذ القـــــرار الس 2.3.1.2

املراحرررل والخطررروات مرتبطرررة ببعضرررها الررربعض وتسرررهم جميعهرررا فررري اتخررراذ القررررار وتنفيرررذه وتتمثرررل هرررذه الخطررروات فررري 

خيرررررررررا التقيرررررررريم أوًّ تحديرررررررد املشرررررررركلة وتحديررررررررد الهرررررررردف وجمررررررررع املعلومررررررررات وتحليلهرررررررا وتحديررررررررد البرررررررردائل واتخرررررررراذ القرررررررررارًّ

. وال بد ألي قرار أن يمرر بهرذه املراحرل والخطروات السرابقة حترى يتسرنى لره تحقيرق أهدافره وحرل املشركلة 155واملتابعة

الترري اتخررذ ألجلهررا، ويمكررن أن ترردمج بعررض الخطرروات فرري خطرروات أخررري أو أن تختررزل بعضررها ولكررن يجررب أن تكررون 

 تحقق من أنه يحقق غاياته. هناك مراحل قبل صناعة القرار واتخاذه ومراحل بعد اتخاذ القرار وتطبيقه لل

 العوامل املؤثرة في صناعة القرار السياس ي وآليات صناعته:  3.3.1.2

وهرررري مجموعررررة املتغيرررررات الداخليررررة والخارجيررررة الترررري تررررؤثر علررررى )أ(: العوامــــل املــــؤثرة فــــي صــــناعة القــــرار السياســــ ي: 

مرن املجتمرع الرداخلي لدولرة صرانع القررار صناعة القرار السياس ي ويمكن تقسيمها الي املتغيرات الداخلية هري تصردر 

وتشرررمل املتغيرررر االقتصرررادي واملتغيرررر العسررركري واملتغيرررر الجغرافررري واملتغيرررر السررركاني والنظرررام الرررداخلي للدولرررة والررررأي 

واأليدلوجيرة  156العام واألحزاب السياسية وجماعات الضغط والنظرام السياسر ي والتكروين الشخصر ي لصرانع القررار

ة املتغيررررات الخارجيررة وهررري التررى تكرررون ناتجررة عرررن البيئررة الخارجيرررة خررارج دولرررة صررانع القررررار . ومجموعرر157السياسررية

 . 158وتشمل الوضع السياس ي الدولي والرأي العام الدولي

عرردد مررن املسرراهمين فرري صررناعة القرررار السياسرر ي ويمكررن أن  هنرراك)ب(: آليــات وهياكــل صــناعة القــرار السياســ ي: 

وتتمثررررل فرررري الحكومررررة وأجهزتهررررا كالسررررلطة التشررررريعية والسررررلطة  لجهررررات الرسررررميةنجمررررل صررررناع القرررررار السياسرررر ي فرررري ا

وجماعات  ،161واألحزاب السياسية. 160، والجهات الغير رسمية وتشمل الرأي العام159التنفيذية والسلطة القضائية

 .162الضغط

فرررري تحديررررد هنرررراك مررررؤثرات عامررررة وخاصررررة داخليررررة وخارجيررررة لهررررا دور معوقــــات صــــناعة القــــرار السياســــ ي:  4.3.1.2

نقررص املعلومررات أو عررردم وضرروحها وانعررردام الرؤيررة الواضرررحة  نوعيررة أو اختيررار البرررديل املناسررب ويمكرررن إجمالهررا فررري

)جمرررررال زهرررررران، لألهررررداف السياسرررررية واخرررررتالف فهررررم األشرررررخاص للحقرررررائق واملعلومررررات املتاحرررررة فررررري اتخرررراذ القررررررارات 

املقرردرة علررى اسررتخدام الطرررق الحديثررة فرري تحليررل البيانررات. ، وقلررة املرروارد املاليررة والبشرررية واملعلوماتيررة وًّ(13-10ص

عدم قدرة جهاز صنع القرارات وًّ 163وسيطرة الشك والقلق وعدم توفر الوقت الكافي، وعدم وفرة الخيارات أو قلتها،

. 165. والنزاعرات التري تنشرأ برين صرانعي القررارات نتيجرة عردم التجرانس164على إجراء تقييم دقيق لعناصر قوة الدولة

 فإن عملية صنع القرار السياس ي من الوظائف التي يقروم بهرا اي نظرام سياسر ي، وترأتي قروة القررار السياسر ي وع
ً
موما

 عنرردما يحقررق تطلعررات الشررعب ويكررون أكثررر مسررؤولية 
ً
مررن مرردي تفاعررل الهياكررل املشررتركة فرري صررياغته، ويكررون فعرراال

 عندما يكون هناك نظم للمحاسبة واملسائلة. 

 

                                                           
 .16مرجع سابق ص (: 2013) محمد فؤاد، ساس ين ب 155
 .444، ص1للنشر والتوزيع، األردن، ط مجدالويًّ(: األساس في العلوم السياسية، دار 2004الحمداني، قحطان احمد سليمان ) 156

 .94ص م(: مرجع سابق،2004)ناظم ، الجاسورًّ 157
ًّ.64(، العراق، ص10، عدد )الشورىم(: آليات األنظمة السياسية في صناعة القرار السياس ي، جامعة تكريت، مجلة 2008عباس، قتيبة ) 158

 .68-65ص، مرجع سابقم(: 2008عباس، قتيبة ) 159
 .329، ص10مكتبة األنجلو املصرية، ط السياسية،م(: مدخل العلوم 1998غالي، بطرس/ خيري، محمود ) 160
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 .12م(: اتخاذ القرار بين العلم واالبتكار، الدار الجامعية، االسكندرية، ص2008ماهر، احمد ) 163

 .مرجع سابقم(: 1998غالي، بطرس/ خيري، محمود ) 164
 .17ص م(: القرار السياس ي في السودان، مكتبة شريف األكاديمية، الخرطوم،2008سليمان، الخير عمر احمد ) 165
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 مفهوم املسكن  2.2

 :ومفهومه املسكنتعريف  1.2.2

 تعريف املسكن في اللغة:  -

السكون: ثبوت الش يء بعد تحرك، ويستعمل في االستيطان نحو: سكن فالن مكان كذا، أي: استوطنه،  سكن

وله ما سكن في الليل  ﴿:، وقال تعالى166ال يرى إال مساكنهم﴾ ﴿:واسم املكان مسكن، والجمع مساكن، قال تعالى

ًّ. 168لتسكنوا فيه﴾﴿ . 167والنهار﴾

:ااملسكن  -
ً
 صطالحا

هناك عدة تعريفات للمسكن ومنها أنه املأوى الذي يقيم فيه االنسان واملكان الذي يعده لسكناه وهو مستودع 

169ًّ.أسراره ومكان راحته، وهو املكان الذي يخلو فيه االنسان لنفسه فيودع فيه خصوصياته وأسراره ومكان راحته

وعرفه "باشيلدر" بأنه املساحة املحببة األولى الينا وهو حامي القيم والحميمية وهو مثير االحالم والذكريات، وربط 

"رابوبورت" ما بين طريقة العيش واألشكال املبنية وهذا ما يدل بوضوح على نوعية التنظيم االجتماعي الذي ينتمي 

سكن الهندس ي، وارتبطت تفاصيل املسكن عند "شمبرت" تنعكس على شكل امل املبنيةاليه الفرد فاألشكال 

بحاجات األفراد فكلما تطورت االحتياجات كلما تغير شكل املسكن، وكشف "مارك" أن املسكن لغة جماعية 

 كتلك الصور التي 
ً
 فإننا نخلق مكان أمن وسالم وهدوء تماما

ً
نكتشفها عبر التحليل النفس ي فعندما نبني مسكنا

األم وما توحيه من طمأنينة وابتعاد عن العدوانية وإن راحة النفس هي في املسكن في داخله وعبر نعيشها في بطن 

، واعتبر "الجاردجي" أن 
ً
أجزائه وعناصره وخالصة فكرته هي أننا عندما نحلل النفس فإننا بذلك نبني لها منزال

 وإرادة عمارة
ً
 اجتماعيا

ً
تستمد جمالياتها من املاكينة ومن  املسكن هو عملية ابداع مستمرة تتناول مطلبا

واملسكن هو البيت، وفي الفقه هو مكان السكن، ويعرف  (.8-7)الحق في السكن، سلسلة الدراسات الخلفية، ص 170الحداثة.

بأنه املأوى الذي تتحقق فيه الحاجات الجسدية ورعاية األطفال وحفظ املمتلكات والحصول على الهدوء 

عامة إنجاز الوظائف األساسية والشخصية لألسرة، وتتأثر به أمور مهمة من بينها: واستقبال األصدقاء، وبصفة 

الصحة الجسمية والنفسية، وفيه تتوفر كل االحتياجات بنوع من الرفاهية، واملفهوم اللفظي للمسكن تشتق 

171ًّمعانيه من السكن والسكينة، والتي تعني الهدوء واالستقرار والراحة والطمأنينة.

 172من األهمية أن نشير الي املعاني الواسعة لإلسكان وهي املعاني التي تقع فيما يلي:م املسكن: مفهو  2.2.2

وهو يعتبر من املفاهيم القديمة املستخدمة لتحديد املسكن، إن لم يعتبر من املعاني التقليدية  املأوى: -

عتباره املكان الذي تتحقق التي ترافقت معه منذ فترة زمنية بعيدة. وينسحب املعنى الضيق على املأوى با

فيه حاجات الجسد ورعاية األطفال وحفظ املمتلكات ووعاء للتنشئة االجتماعية ومجال إقامة 

 العالقات األسرية.

وهو املعنى الذي يتحقق من خالل اعتبار املسكن أحد مصادر األمن الذاتي لألشخاص الذي  الحماية: -

 كان نوعها، واصبحت 
ً
 الحماية تحمل معاني االستقرار والرضا.يدرأ عنهم املخاطر أيا

                                                           
 .25ية القران الكريم، سورة األحقاق، اآلًّ 166
 .13ية القران الكريم، سورة األنعام، اآلًّ 167
 .67ية القران الكريم، سورة يونس، اآلًّ 168
 (، فلسطين.2وحلول مقترحة، سلسلة تقارير خاصة)السكن املشترك مشاكل م(: 2000الهيئة املستقلة لحقوق املواطن ) 169
(: حق السكن، الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، لجنة حقوق االنسان بمجلس النواب، لبنان، سلسلة الدراسات الخلفية، 2012مجلس النواب اللبناني ) 170

 .8-7ص
ًّ.28هر(: مرجع سابق، ص1431مله، رفعه تركي ) 171
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وهي املفهوم الذي يقيم العالقات املتكاملة بين قطاع اإلسكان من جانب  املرافق والخدمات العامة: -

من جانب آخر ومن الضروري أن تتوفر في املبنى السكني املرافق والخدمات  األخرىًّوبين القطاعات 

 العامة التي تكفل استمرار الحياة فيه.

وهو املعنى الحديث الذي يتطرق الي الوحدة املنزلية  عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة: -

بحيث تتم عملية انشاء البيوت في إطار الخطة العامة للبالد. ومن هنا جاء مفهوم املستوطنات البشرية 

تكاملة التي يتوفر لها األراض ي ألول مرة في البنايات االقتصادية وهو يعني إقامة املشروعات السكنية امل

الواسعة إلقامة املباني ومختلف األطر األساسية املادية ومختلف الخدمات املادية التي يحتاج اليها 

 األفراد لتكوين املجتمع اإلنساني.

واملفهوم الشامل للمسكن أنه هو كل ما يسكن له أو يستأنس به اإلنسان، فهو املكان الذي يعيش فيه ويلبي 

ًّ.173فة احتياجاته، ويتمتع فيه بالخصوصية واالستقراركا

  الحصول على املسكن: فيحق االنسان  3.2.2

لحقوق االنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق  العالميكفل اإلعالن )أ( حق املسكن في املواثيق الدولية: 

لسياسية إعالن التقدم واإلنماء في االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية وا

 .174امليدان االجتماعي

 األمن القانوني للحيازة قد وردت  -
ً
إن األحكام الرئيسية املتعلقة بالحق القانوني في السكن املالئم متضمنا

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي ينص على 1)11في املادة 

ش ي كاف له وألسرته يوفر ما ما يلي: "تقر الدول االطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معي

يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه املعيشية، وتتعهد الدول 

هذا الحق، معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون  إلنفاذاألطراف باتخاذ التدابير الالزمة 

ًّرتضاء الحر" الدولي القائم على االًّ

ج( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة تلتزم الدول األطراف من التأكد من )14املادة  -

: "التمتع بظروف معيشية مالئمة وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق 175حصول املرأة على ما يلي

ًّالصحية واالمداد بالكهرباء واملاء والنقل واملواصالت".

 لظروفها  176قوق الطفل تنص على ما يلي( من اتفاقية ح3)37املادة  -
ً
" تتخذ الدول األطراف وفقا

الوطنية في حدود امكانياتها التدابير املالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من االشخاص، عن 

الطفل، على اعمال هذا الحق وتقًدم عند الضرورة املساعدة املادية وبرامج الدعم وال سيما فيما يتعلق 

ًّوالكساء واإلسكان".بالتغذية 

م للفرد الحق فى السكن 2005للعام  االنتقاليكفل دستور السودان )ب( حق السكن في القوانين السودانية:  

ًّ 177الفصل الثاني املبادئ الهادية واملوجهات )االقتصاد الوطني( على اآلتي: ( من1( الفقرة )10حيث نصت املادة )

القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان  هيتصادية ( تكون األهداف األشمل للتنمية االق1)

ومما سبق  .التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل املواطنين

                                                           
 .28مرجع سابق، ص هر(:1431) رفعه تركي ،مله 173
 م77/1993(: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لجنة حقوق االنسان قرار رقم 1993األمم املتحدة ) 174

 12، صمرجع سابق(: 2012لبناني )مجلس النواب ال 175
 12، صمرجع سابق(: 2012مجلس النواب اللبناني ) 176
 .2005جمهورية السودان االنتقالي للعام  دستورًّ(: 2005جمهورية السودان ) 177
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ًّوالقوانييتضح أن املسكن حق أصيل كفلته املواثيق الدولية 
ً
في  ن وعززته القيم وأكدته الحاجة وظهر ذلك جليا

ًّالنصوص الواضحة واالتفاقيات والعهود املوثقة وذلك لضرورته الحياتية.

 اقتصاديات املساكن انتاجها وتمويلها: 3.2

 انتاج املساكن: 1.3.2

يحتاج إلى عوامل االنتاج التي تتضافر مع بعضها البعض بنسبة معينة وهي أربعة عوامل  إنتاجيإن كل نشاط 

للموارد االقتصادية  استخدامه فياالرض ورأس املال والعمل باإلضافة إلى التنظيم. وال يختلف االنتاج  فيتتمثل 

حالة الخدمة التى تقدمها الدولة لألفراد، وفي  فيصورة السلعة املادية امللموسة، أم  في النهائيسواء أكان املنتج 

تاجها لتوفير املنازل للمواطنين بغية إشباع حاجياتهم قطاع االسكان البد من وجود املوارد االقتصادية التى يح

ًّومن هنا فإن هذا املبحث سوف يتناول عوامل اإلنتاج اإلسكانية.

: توفير 
ً
 السكنية: األراض يأوال

تعتبر األرض من عناصر اإلنتاج التى تقوم عليها مواقع األبنية، ويجب أن تتوفر  توفير األراض ي السكنية: -

. 178األراض يتحضير  فيباملقادير التى تحتاج إليها العمليات اإلنشائية. وهنا يظهر دور مجالس البلدية 

تهيئة املساحات األرضية الصغيرة من اإلجراءات املتعلقة ب إلىالصالحة للسكن  األراض يويعتبر تقسيم 

ومن األهمية أن نبين ما يجب أن تكون عليه القوائم السكانية من  .179السكنية للبناء األراض ي

ًّ.180الخصائص حيث أن وجود املساحة املعيارية لألرض والبناء يعتبر من األمور االساسية

الصالحة للسكن من الجوانب الهامة  األراض يالصالحة للسكن: يعتبر تنظيم سوق  األراض يتنظيم سوق  -

سلعة  كأيإلى األخرين بواسطة عمليات البيع والشراء  األراض ي. ويتم انتقال األراض يعملية توفير  في

 
ً
نظام البيع بإيجاد األجهزة االدارية التى تتولى اثبات انتقال امللكية من  فياخرى. وتتدخل الدولة غالبا

السكنية على  املبانيهذا النطاق ان تتم اقامة  فيل الحكومية املستخدمة البائع إلى املشترى، ومن الوسائ

تؤجرها إلى بعض الهيئات  كياالفراد  أيديالحكومية، أو املواقع التى تم االستيالء عليها من  األراض ي

التى يتم فيها بيع  فهيأما فيما يتعلق بالسوق العقارية الخاصة . االجتماعية وفق أسس موضوعية

 لقوى الطلب والعرض السائدة فيها ومن  ض ياألرا
ً
أن تتوفر النظم التى تكفل  الضروريًّاململوكة وفقا

ًّالحصول عليها. فيمتناول كل من يرغب  فيأن تكون  األراض يللكميات املعروضة من هذه 

 تقديم املنافع والخدمات العامة: 
ً
 فيالتى تدخل تعتبر املنافع والخدمات العامة من عوامل االنتاج الهامة ثانيا

الفضاء املعدة للبناء التى لم يتم ادخال  األراض يالعمليات االنشائية املدنية للمساكن. ويجب أن نفرق هنا بين 

التى تم تحسينها وذلك بتوفير ما تحتاج إليه من املياه والطاقة ومعالجة  األراض يالتحسينات عليها وبين غيرها من 

وتندرج املدارس ا من االحتياجات االخرى التى تندرج تحت الخدمات. املخالفات والنقل واملواصالت وغيره

واملؤسسات الصحية ضمن ما يجب أن تشمل عليه املستوطنات البشرية من املنافع العامة. ولقد بات واضحا 

لى اآلن أن تقوم األجهزة الحكومية بتزويد األبنية السكنية وغير السكنية بهذه الخدمات، وهذا يرجع في األصل إ

اعتبارها من املجاالت التي ال تقدم على توفيرها إال الدولة نظرا لطبيعتها، والسؤال الذي يفرض نفسه هل يتم 

تزويد املساكن باملنافع والخدمات العامة قبل توزيع االراض ي السكنية أم بعدها، إن الواقع العملي لم يشهد 

 كبيرًّ
ً
ة بين الجهود املنظمة والجهود العفوية في مجال تقديم اسلوبا واحدا حول هذا الشأن حيث إن هنالك فروقا

                                                           
 .37ص مرجع سابق،(: 1988الشيخ دره، اسماعيل ابراهيم ) 178
أكتوبر بمصر، ورقة علمية، ندوة تشريعات  6(: التوظيف األمثل لألراض ي والتنمية بالتطبيق على مدينة 2013يوسف، محمد محمود عبد هللا يوسف ) 179

 حماية البيئة من اجل تنمية مستدامة، مكة املكرمة.
 .41-39ص مرجع سابق،(: 1988الشيخ دره، اسماعيل ابراهيم ) 180
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هذه الخدمات. يجب أن يكون هنالك تنسيق بين االجهزة اإلدارية قبل البدء في العمليات االنشائية، وهذا من 

 .    181شأنه أن يكون أقدر على تكامل الجهود املبذولة

:
ً
يعتبر إعداد التصاميم الهندسية واملعمارية من مقومات وعناصر : إعداد التصاميم الهندسية واملعمارية ثالثا

 لحاجات األفراد املقرر إقامة املشروعات السكنية لهم. وتقوم 
ً
اإلنتاج اإلسكانية ويتم عادة وضع التصاميم وفقا

عي التي يجب أن ترا االقتصاديبهذه املهمة وزارة اإلسكان وهناك مجموعة من القواعد الجديدة ذات الطابع 

متطلبات املستفيدين وطريقة معيشتهم ومراعاة االقتصاد في التصميم الذي ينعكس على كلفة التنفيذ وأن تكون 

املباني قليلة التكاليف في فترة الصيانة واملواد والتنفيذ وتوحيد مواصفات الوحدات املتكررة في املساكن 

الطاقة ووضع  استهالكلحراري واالقتصاد في واستخدام التصاميم الهندسية واملعمارية التي تكفل العزل ا

التصاميم التي تكون في متناول الطبقات الفقيرة وذوي الدخول املتوسطة واملحدود ووضع التصاميم التي تهدف 

 .182من املواد االقتصادية املحلية املتاحة وتقليل االعتماد على الخارج بقدر اإلمكان االستفادةإلى 

: توفير املواد اإل
ً
يعتبر توفير مواد البناء من أهم املوارد االقتصادية السكنية وإيجاد هذه نشائية والبنائية: رابعا

املواد يعتبر من مفردات السياسة اإلسكانية للحكومات. وتعتبر صناعة املواد البنائية ذات أهمية في االقتصاد 

التجارة -القيمة املضافة -لعاملة عدد أفراد القوة ا-القومي وتشتمل على )رأس املال املستثمر في الصناعة 

الخارجية. ويكون تدخل الدولة في قطاع اإلسكان على هذا النطاق من السياسات اإليجابية، بحيث يعتبر املستهلك 

 . 183األول ملا يتم إنتاجه من املواد اإلنشائية

: تنفيذ مقاوالت مشاريع بناء املساكن: 
ً
املساكن من عوامل اإلنتاج في يعتبر تنفيذ مقاوالت مشاريع بناء خامسا

قطاع اإلسكان وهو النشاط الذي تقوم به شركات التعهدات أو األفراد املقاولون إلنجاز ما تم تصميمه من املنازل 

 على درجة كبيرة من 
ً
التي وضعها املهندسون. ومن املهم أن نذكر أن تنمية القطاع الوطني للمقاوالت يعتبر أمرا

عنه بأي حال من األحوال وملا كان غياب القطاع الوطني للمقاوالت يعتبر من  تغناءاالسيمكن  الضرورة والًّ

الصعوبات القائمة في وجه تنفيذ املشروعات في الدول النامية فقد عمدت الحكومات إلى التدخل في هذا القطاع 

وال التي تساهم فيها بإيجاد الشركات املتخصصة في هذا املجال وتختلف مظاهر هذا التدخل من حيث مقادير األم

 .184في رأس مالها أو ما تقدمه من الحوافز املالية والتشجيعات العينية

: توفير القوى العاملة: 
ً
 االستغناءيمكن  من العناصر اإلنتاجية التي الًّ باعتبارهاينظر الي القوى العاملة سادسا

األفراد العاملين، وعليه فإن األشخاص  عنها وتظهر هذه األهمية في الحاالت التي يزداد فيها الطلب الكلي على

الذين يعملون في أحد األنشطة يعتبرون من املؤشرات األساسية للحكم على مدى أهمية هذا النشاط، أو ذلك 

 
ً
 من خالل النصيب النسبي للعاملين في  انخفاضهاأعدادهم أو  الرتفاعتبعا

ً
،كما يمكن التدليل على ذلك أيضا

 حيث يتراوح حجم العمالة فيه بنسبة قطاع البناء والتشييد مث
ً
من جملة الذين يؤدون األعمال  %25 -20ال

. ومن الخصائص األخرى املتواجدة في قطاع اإلنشاءات هي سهولة تحويل أفراد القوى العاملة من 185املختلفة

 لظروف الطلب السائدة في كل نشاط على حدة. 
ً
 نشاط آلخر وفقا

تعتبر املوارد املالية من عوامل اإلنتاج األساسية ولم تعرف املؤسسات التمويلية تمويل إنشاء املساكن:  2.3.2

 واحدا من أشكال القروض، بل عرفت األصناف العديدة كما أنها في الوقت نفسه قد شهدت من 
ً
شكال

                                                           
 .بغداد ،(3العدد) م(: التخطيط لإلسكان الحضري، مجلة املخطط والتنمية، السنة الثانية،1996الدليمي، محمد داف ) 181

 .52-50ص مرجع سابق،(: 1988الشيخ دره، اسماعيل ابراهيم ) 182
 55ص مرجع سابق،(: 1988الشيخ دره، اسماعيل ابراهيم ) 183
 .65ص مرجع سابق،(: 1988الشيخ دره، اسماعيل ابراهيم ) 184
 .66ص مرجع سابق،(: 1988الشيخ دره، اسماعيل ابراهيم ) 185
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 كانت تتطلع إلى توفير املوارد امل
ً
الية الالزمة لقطاع االختالفات التي تتعلق بشروط االقتراض الكثير، إال أنها جميعا

 186اإلسكان ويمكن تقسيم التمويل الي االنواع االتية.

: التمويل بحسب مدة القرض: 
ً
تعتبر الفترة الزمنية للقرض من املؤشرات املستخدمة في النشاط اإلسكاني أوال

 إليجاد أصناف القروض التي ترتبط بها وتكون على شكل القروض قصيرة األجل والقروض طويلة األجل.

: التمويل بحسب املصادر التمويلية: 
ً
تعتبر املصادر التمويلية من املعايير املهمة لتحديد بعض األصناف ثانيا

االئتمانية الذي يتم تقديمه لألنشطة العقارية الخاصة ببناء املساكن أو األنشطة املعاونة لإلسكان ويمكن تقسيم 

 الخارجية للتمويل. هذه املصادر الي املصادر الداخلية للتمويل واملصادرًّ

: التمويل بحسب ملكية األموال املستثمرة: 
ً
إن ملكية األموال التي يتم استثمارها في النشاط اإلسكاني تعتبر ثالثا

أحد املقاييس املتبعة ملعرفة بعض األنماط التمويلية. كما إن الذي يدقق في طبيعة التوزيعات الهيكلية للوحدات 

 ملا
ً
 على  السكنية املختلفة وفقا

ً
جاءت به البد من أن يلمس أن الجهود الخاصة هي التي تكاد مسيطرة تماما

 .السوق العقارية فيما يتعلق بإنشاء املنازل على اختالف أنواعها

: التمويل بحسب طبيعة النشاط العقاري: 
ً
 من أنواع التمويل على رابعا

ً
إن النشاط العقاري قد نجد فيه صنوفا

وفير األراض ي السكنية وتمويل املنافع والخدمات العامة وتمويل التصاميم الهندسية نحو ما سنذكره كتمويل ت

 واملعمارية.

: تجارب دولية في توفير املساكن:  تجارب دولية في توفير املساكن: 3.3.2
ً
 أوال

ًّونستعرض هنا بعض التجارب التي تمت عدد من دول العالم في مجال اإلسكان وذلك على النحو التالي:

تعتبران من الدول ذات التجربة الكبيرة في هذا املجال حيث تعهدت  الواليات املتحدة األمريكية وكندا: -

 .187الواليات املتحدة بالسعي نحو توفير بيت الئق ومستوى معيشة كريم لجميع األمريكيين

1980ًّتم تنفيذ حوالي مليون ومائتين ألف وحدة سكنية باملدن الجديدة خالل الحقبة ) جمهورية مصر: -

 850ألف وحدة منفذة بمعرفة هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة، وحوالي  350م( منها حوالي 2011 –

-اقتصاديألف وحدة منفذة بمعرفة القطاع الخاص والجهات األخرى بمختلف مستويات اإلسكان )

 188(.فاخر-متوسط

تميزت بتعدد برامجها، ومن أهمها برنامج منح األراض ي، وقروض صندوق  اململكة العربية السعودية: -

التنمية العقارية، وبرامج اإلسكان الحكومي بشقيه الخاص والعام، التي توفر املسكن ملوظفي العديد من 

  189القطاعات الحكومية

ان في دولة اإلمارات على توفير السكن والبيئة السكنيرة ترتكز سياسة اإلسك االمارات العربية املتحدة: -

 .190املتكاملة

، وقد حدد القانون أربعة مفاهيم 2006بدأت اليابان تطبيق القانون األساس ي لإلسكان في يونيو  اليابان: -

أساسية تتعلق بتحسين املعايير املعيشية التي يجب مراعاتها في املساكن في اليابان وهي توفير مساكن 

تحتية املالئمة ملعايير ذات نوعية ممتازة، وبناء مثل هذه املساكن وتحسينها وإدارتها، لتشكل البنية ال

                                                           
 .174-155ص مرجع سابق،(: 1988الشيخ دره، اسماعيل ابراهيم ) 186
املحدودة، كندا، تملك املسكن امليسر من خالل التمويل االسالمي، ندوة اإلسكان  لإلسكان(: رئيس الشركة التعاونية للتمويل االسالمي 2004نسيم، برفيز ) 187

 .2004مارس31-28هر املوافق 1425صفر10-7نية )املسكن امليسر(، الرياض، الثا
، مؤتمر االسكان العربي 2012يوسف، محمد محمود عبد هللا ) 188

ً
 ، العراق.2(: دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات اإلسكانية، مصر نموذجا

م(: استراتيجيات اإلسكان الحكومي في دول التعاون وبعض الدول األوربية بالتعاون مع برنامج 2009) مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  189

ًّ.8-6، ص م2/2009الرأي، العردد قسم استطالعات  بحثية،، دراسة 2009فبراير  15حتى  2008نوفمبر  1الشيخ زايد لإلسكان من 
 .8-6مرجع سابق، ص م(: 2009مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ) 190
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معيشية رفيعة في اليابان اآلن وفي املستقبل وإيجاد بيئات سكنية ذات نوعية ممتازة، بحيث تحظى 

بإعجاب السكان ورضاهم وحماية مصالح األفراد الذين يشترون مساكن ليقطنوا فيها، وتشجيع هذا 

ديهم احتياجات سكنية تتطلب اعتبارات التوجه وتوفير االستقرار والرعاية للعائالت واألفراد الذين ل

ًّ .191خاصة )ذوي الدخل املنخفض، وذوي االحتياجات الخاصة(

العمل بنظام اإليجار املنخفض، كدعم غير مباشر للفقراء من ناحية، وكآلية للحفاظ  فيتتمثل  الصين: -

192ًّعلى توازن أسعار العقارات من ناحية أخرى.

الهدف الرئيس ي لسياسة اإلسكان في معظم دول االتحاد  :تجارب اإلسكان في دول االتحاد األوربي -

ًّ.193األوربي يتمثل في توفير مساكن مناسبة بسعر معقول لجميع السكان

عدُّ ملكية  سنغافورة:  -
ُ
 لتوفير السكن بسهولة في املدن اآلسيوية، وت

ً
 ناجحا

ً
تمثل سنغافورة نموذجا

 في املجتمع السنغافوري، وأصبحت 
ً
 مهما

ً
 من استراتيجية الحكومة، وتتضمن املساكن أمرا

ً
جزءا

 من العناصر الضرورية الستمرار نجاحها وهي التزام سياس ي قوي 
ً
السياسة اإلسكانية في سنغافورة عددا

تجاه اإلسكان العام، دعم والتزام مالي يأتي في شكل قروض وإعانات مالية، دعم تشريعي قوي يسمح 

هيدة، ممارسة سلطتها القانونية إزاء القضايا املتعلقة بتطوير للحكومة بحيازة األراض ي بسرعة وبأسعار زًّ

اإلسكان العام وإدارته، وسياسات حكومية داعمة. وقد هدفت حكومة سنغافورة إلى زيادة ملكيات 

194ًّاإلسكان من أجل تحقيق مجتمع يمتلك كل أفراده مساكنهم

: تجربة السودان:
ً
ًّونستعرض هنا بعض التجارب التي تمت في السودان وذلك على النحو التالي: 195 ثانيا

مشروعات صندوق اإلسكان والتعمير والية الخرطوم مجمع العودة السكني: يقع في مدينة امدرمان  -

( شقة سكنية تشتمل كل شقة على غرفتين وصالون ومطبخ وحمام، ومزود باملرافق 1200يحتوي على )

( بنايات 8متر مربع مكون من ) 9000لراقي السكني: يقع في مدينة الخرطوم في مساحة والخدمات ومجمع ا

حمامات،  3متر مربع به أربع غرف وصالتين و222( شقة سكنية مساحة الشقة 112ويحتوي على )

ومزود باملرافق والخدمات ومجمع النيلين السكني: يقع في مدينة الخرطوم وهو من نوع السكن 

 3غرف وصالتين و 3( شقة تشتمل الواحدة على 120( بنايات يحتوى على )3تمل على )االستثماري يش

 حمامات ومطبخ، ومزود بالخدمات واملرافق.

م، يتمثل نشاطها في 2003مشروعات شركة سوقطرة وهي شركة سودانية سعودية يمنية تأسست عام  -

ذ نشأتها عدد من املشروعات إنشاء مدن سكنية ومدها بكافة الخدمات الضرورية ونفذت الشركة من

 857,512أبرزها مخطط مدينة النخيل السكني الذي يقع في منطقة بحري محلية شرق النيل، بمساحة 

( متر مربع 600( إلى )400( قطعة سكنية مساحة كل قطعة من )1088متر مربع والذي يشمل عدد)

للمشروع ويحتوي على شبكة تم إعداد شبكة مياه متكاملة  ( مرفق خدمي.35باإلضافة إلى عدد )

وشبكة من الطرق، ويكون نظام التمليك عن طريق البيع باألقساط بعد دفع مبلغ من املال  للكهرباء

 كمقدم وتقديم ضمانات مناسبة.

                                                           
 .21مرجع سابق، ص م(: 2009مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ) 191
الشامل، الدورة  الدوري(: تقرير األمم املتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق االنسان، الفريق املعنى باالستعراض 2009الجمعية العامة لألمم املتحدة )  192

 للفقرة  –م 2009فبراير  13-2الرابعة، جنيف 
ً
ًّالصين. 5/1)أ( من مرفق قرار مجلس حقوق االنسان 15التقرير املقدم وفقا

 .22مرجع سابق، ص م(: 2009مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ) 193
 .مرجع سابق(: 2012يوسف، محمد محمود عبد هللا ) 194
 . م2010ابريل  12الخرطوم ، االثنين  التطور(،الواقع وآفاق  –توفير السكن  في)تجربة الحكومة  الدورياملنتدى  م(:2010) وزارة رئاسة مجلس الوزراء 195
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من مساهمين  2007شركة الرواد للتطوير العقاري وهي شركة مساهمة تأسست في السودان عام  -

اء مشاريع في مجاالت املجمعات السكنية ومن مشروعاتها مجمع وتسعى إلى خلق وبن محليين واقليميين

 النصر السكني.

 . اإلطار العملي: أثر القرار السياس ي على برامج االسكان بالتطبيق على والية نهر النيل: 3
 والية نهر النيل من واليات السودان وذلك حسب تقسيم الواليات للعامنبذة تعريفية عن والية نهر النيل:  1.3

 وخط طول  22-16وتقع والية نهر النيل بين خطى عرض  196.م1994
ً
ألف  124شرق وتبلغ مساحتها  32-30شماال

. وهي غنية باملوارد الطبيعية وامليزات والخصائص النسبية للوالية تتمثل في صحراويًّكلم مربع واملناخ شبه 

من األسواق الداخلية وميناء التصدير. وتتمتع  االستقرار األمني بالوالية واملوقع الجغرافي املميز من حيث القرب

الوالية ببنيات أساسية وخدمات التعليم وخدمات الصحة متوفرة في املستشفيات التعليمية واملتخصصة 

ًّ 27والريفية في القطاعين العام والخاص، والجهاز املصرفي موجود بفعالية حيث يوجد بالوالية 
ً
وهناك  ا،مصرف

 .197سكان والتعمير بالواليةفرع للصندوق القومي لإلًّ

 التطور في عدد السكان بوالية نهر النيل: 2.3

. 198م1995عام  سكاني( من آخر تعداد % 26,7( نسمة بنسبة زيادة )1,120,441/ بلغ عدد السكان بالوالية )1

ًّيوضح ذلك: التالي، والجدول %48,9( بنسبة 548,639ناث )دد اإلًّوع %51,1( بنسبة 571,802وكان عدد الذكور )

 2008( تعداد سكان واليات السودان عام 1جدول رقم )

 الوالية
 كل األعمار

 اإلناث الذكور  الجملة

 19,080,513 20,073,977 39,154,490 إجمالي الواليات

 345320 353745 699065 الشمالية

 548.639 571.802 1.120.441 نهر النيل

 595422 800688 1396110 البحر األحمر

 798992 990814 1789806 كسال

 678561 669817 1348378 القضارف

 2474297 2800024 5274321 الخرطوم

 1850950 1724330 3575280 الجزيرة

 881445 849143 1730588 النيل األبيض

 659325 625733 1285058 سنار

 410354 421758 832112 النيل األزرق

 1514430 1406562 2920992 شمال كردفان

 711521 694883 1406404 جنوب كردفان

 1033690 1079936 2113626 شمال دارفورًّ

 668318 639907 1308225 غرب دارفورًّ

1936059ًّ 2157535 4093594 جنوب دارفورًّ

 م2008الخامس  السكانيالتعداد  – لإلحصاء املركزي املصدر: الجهاز 

                                                           
ًّم.1994لعام  (: قانون الحكم االتحادي1994جمهورية السودان ) 196
 م(: دليل االستثمار، األمانة العامة لحكومة والية نهر النيل.2002جمهورية السودان ) 197
ًّ.السودان، 1995لعام  السكانيم(: نتائج التعداد 1996) لإلحصاءالجهاز املركزي  198
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 لإلحصاءات التي كشفتها لجنة األمن 2
ً
دولة وفدوا إلى الوالية  18أجنبي من  1400فإن ًّبوالية نهر النيل/ وفقا

ًّ.199للتنقيب عن الذهب

ًّتحليل بيانات البحث )أثر القرار السياس ي على اإلسكان بوالية نهر النيل(  3.3

 في مجال إنشاء املساكن واملجمعات السكنية قامت بالوالية بعض املشروعات وكان للقرار السياس ي أثر فى نجاحها.

ًّوهنا سنعمل على قياس أثرها من خالل ادوات الدراسة التطبيقية املكونة من املقابلة واالستبيان.

: تحليل أداة البحث )املقابلة(: 
ً
( سؤال واجريت هذه املقابلة مع 25تم تصميم أسئلة للمقابلة اشتملت على )أوال

 ت، والجدول التالي يوضح تلخيص ذلك:( مقابال7ًّعدد من الجهات ذات الصلة بالبحث وبلغت عدد املقابالت )

 ( يوضح ملخص املقابالت2جدول رقم )

 البيان السؤال

صندوق اإلسكان والتعمير والية نهر  –بيوت البنك العقاري  –املساكن الشعبية ًّاسماء املشروعات

منازل أسر الشهداء  –منازل ضباط الصف )املدفعية(  –النيل )املعمورة، الزيتونة( 

ًّء هيئة التدريس جامعة شندي شقق أعضا –

ًّشندي –أبوحمد  –بربر  –الدامر  –عطبرة ًّموقع املشروعات

ًّم2020-1975الفترة من ًّأعوام تنفيذ املشروعات

منظمة الشهيد  –البنك السوداني الفرنس ي فرع عطبرة  –البنك العقاري فرع عطبرة ًّالجهات املمولة للمشروعات

جامعة  –الخيرية لدعم القوات املسلحة والية نهر النيل الهيئة  –والية نهر النيل 

ًّصندوق اإلسكان والية نهر النيل.-شندي

ًّمن مرحلة الي مرحلتين طول املرحلة سنتينًّمراحل تنفيذ املشروعات

ًّوحدة سكنية   8,547ًّمجموع عدد الوحدات باملشروعات

2ًّم400الي  2م300الي  2م250تتراوح من ًّمساحات الوحدة الواحدة باملشروعات

م جنيه 1990ألف عام  100,000م الي 1990الف جنيه عام  75,000تتراوح ما بين ًّتكلفة انتاج الوحدة الواحدة باملشروعات

ًّم2014الف جنيه عام  160,000الف جنيه الي  120,000الي 

ًّوحمام(غرفتين ومطبخ  وحمام اليتتراوح من )غرفة ومطبخ ًّالغرف ومحتويات الوحدات باملشروعات

ًّ، األسمنت، الزنك، الخشب، البروش.اإلسمنتيالطوب األحمر، الطوب ًّنوع املواد املستخدمة في البناء بالوحدات 

ًّموصولة جميعها بالطرق املعبدةًّالطرق واملواصالت باملشروعات

ًّتتوفر بجميع املشروعات إمدادات الكهرباء واملياهًّتوفر إمداد املياه والكهرباء باملشروعات

ًّنظام آبار عادية، نظام آبار سايفون مشتركة ًّنوع الصرف الصحي باملشروعات

املرافق العامة )مساجد، مدارس، مراكز 

ًّصحية، شرطة، أندية(

مراكز شرطة ونقطة  4نادي،  12مراكز صحية،  10مسجد،  13تتوفر في املشروعات 

ًّبسط أمن. 

املشروعات االنتاجية واالقتصادية املصاحبة 

ًّللمشروعات

في مدينة املعمورة بعطبرة، حواشات زراعية لتوطين  اإلسمنتيمصانع للطوب 

ًّاملتأثرين من قيام سد مروي.

 ويدفع املتبقي أقساط ًّطريقة السداد للمستفيدين من املشروعات
ً
ًّعن طريق دفع جزء من املبلغ الكلي مقدما

ًّالي خمس سنوات والي عشرة سنواتتمتد االقساط ًّفترات السداد للمستفيدين من املشروعات

كان للقرار السياس ي دور مهم في قيام املشروعات وبرز في منح األرض وتخصيصها ًّدور القرار السياس ي في املشروعات

ًّبأسعار رمزية وبتوصيل إمداد املياه والكهرباء 

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

                                                           
واالجتماعية للتعدين السطحي والتعدين األهلي بوالية نهر النيل، جامعة وادي النيل  االقتصاديةم(: تقرير ورشة عمل حول اآلثار 2010جامعة الوادي ) 199

 م.2010يونيو  –بالتعاون مع صحيفة الدار 
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من الجدول نالحظ تنفيذ املشروعات وتمويلها عبر صندوق اإلسكان والتعمير والبنك السوداني الفرنس ي وبعض 

عدد  املنطقة،شملت التجارب معظم محليات الوالية ماعدا محلية املتمة وذلك لثقافة سكان  الخيرية،املنظمات 

( مراكز 10( مسجد، )13افق العامة حيث بلغت )في مراحل، وتتوفر بها املرًّ وحدة،( 8547الوحدات املنفذة بلغت )

التكلفة لكل وحدة سكنية متراوحة والسداد عبر األقساط لفترات زمنية تصل حتى عشر  نادي،( 12صحية، )

املستهدفين من محدودي الدخل حيث يمكن لبعض الجهات كفالتهم والسداد  الشرائح،سنوات، وصفرية لبعض 

 عنهم. وموظفي القطاع الع
ً
ام بلغت نسبة املستفيدين منهم من مشاريع صندوق اإلسكان والتعمير بالوالية بدال

(. ومنتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية وأسر الشهداء. واملتقاعدين واملعاشيين، جميع هذه التجارب 40%)

 –يئة التدريس نظام البناء األفقي حيث لم تكن هناك تجربة للبناء الرأس ي إال في )مساكن أعضاء ه اعتمدت

 حكومية،وكان للقرار السياس ي دور كبير في نجاح هذه التجارب حيث تم تشييدها على أراض ي  ،جامعة شندي(

ًّوكان للتسهيالت الحكومية أثر في تقليل التكلفة.

: تحليل النماذج لكل مشروع )تفاصيل املقابالت(:
ً
 ثانيا

 بمدينة عطبرة:( يوضح تفاصيل مشروع املساكن الشعبية 3جدول رقم)

الوحدات ًّجهة التمويلًّاسم املشروع

ًّاملنفذة

الوصف / املساحة / التكلفة 

ًّ/ وصف املباني

ًّالعقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

املساكن  حي

 –الشعبية 

ًّعطبرة

قطع سكنية 

ممنوحة + جهد 

فردى + خدمات 

ًّالسكة الحديد 

 بناء أفقي 20ًّ

 (2م300مساحة الوحدة )

( غرفة + مطبخ + منافع 2)

 بالطوب األحمر 

السقف من الجريد والبروش 

ًّوالزنك

األرض مخصصة من الحكومة  -1

للمعاشيين من السكة الحديد بأسعار رمزية وتوفر 

العمالة املاهرة بأسعار مناسبة وتوفر مواد البناء 

االسمنت( وتم توصيل املشروع  –)الطوب 

 بالكهرباء واملياه 

 الصحيالصرف  في كانت هناك مشكلة -2

ًّ
ً
ًّ.ولكن تم حلها مؤخرا

 2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( أسرة بنظام تمليك األرض والعقار واألرض منحة من الحكومة ونمط 20ومن الجدول يتضح ان املستفيدين )

ًّوكان هناك مشكلة في الصرف الصحي ولكن تم حلها. ،2م 300البناء أفقي وتبلغ مساحة الوحدة الواحدة 

 ( يوضح تفاصيل مشروع منازل البنك العقاري فرع عطبرة:4جدول رقم )

اسم 

ًّاملشروع

جهة 

ًّالتمويل

عدد 

ًّالوحدات 

الوصف / املساحة 

ًّاملبانيوصف 

ًّالعقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

بيوت البنك 

 العقاريًّ

ًّعطبرة

البنك 

 العقاريًّ

فرع 

ًّعطبرة 

  أفقيبناء 186ًّ

مساحة الوحدة 

 ( 2م288)

مطبخ +  غرفة +( 2)

 منافع بالطوب االحمر

السقف من الجريد 

ًّوالبروش 

االرض مخصصة من الحكومة للبنك بأسعار رمزية وتوفر  -1

االسمنت( وتم  –العمالة املاهرة بأسعار مناسبة وتوفر مواد البناء )الطوب 

توصيل املشروع بالكهرباء واملياه بسهولة نتيجة للتدخل املباشر من حكومة 

 الوالية. وتم اعتماد ضمانات مناسبة للسداد 

السداد وفى املرحلة  فيملستهدفين تعثر بعض ا فيالعقبات تمثلت  -2

من سعر التكلفة  الواحدة أقلاألولى من املشروع كان سعر البيع للوحدة 

ًّاملرحلة الثانية  فيولكن تم تدارك هذا 

2020ًّاملصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( 186من املشروع ) استفادرمزية، ومن الجدول نالحظ أن األرض مخصصة من الحكومة للبنك العقاري بأسعار 

مرحلتين ونمط البناء أفقي وتم توصيل خدمات املياه والكهرباء بتوجيه مباشر من الحكومة، وواجهت  علىأسرة 

التجربة بعض العقبات كتعسر بعض املستفيدين من سداد االقساط التي عليهم وكذلك كانت تكلفة الوحدة 

ًّا األمر في املرحلة الثانية من املشروع.الواحد أكبر من سعر البيع ولكن تم تدارك هذ
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 م:2008( تجربة الهيئة الخيرية لدعم القوات املسلحة: منازل ضباط الصف 5جدول رقم )

اسم 

 املشروع

عدد  جهة التمويل

 الوحدات 

الوصف / املساحة / 

 املبانيالتكلفة / وصف 

 العقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

منازل  حي

ضباط صف 

املدفعية 

ًّعطبرة

الهيئة الخيرية 

لدعم القوات 

املسلحة والية 

ًّنهر النيل

  أفقيبناء 60ًّ

 (2م250مساحة الوحدة )

( غرفة + مطبخ + 2)

 منافع بالطوب األحمر 

السقف من الحديد 

ًّوالزنك

االرض مخصصة من املنطقة العسكرية بدون سعر  -1

وتوفر التمويل من الهيئة الخيرية لدعم القوات املسلحة وتوفر 

 البناء،العمالة املاهرة من املنتسبين لسالح املدفعية وتوفر مواد 

 تم توصيل الكهرباء واملياه نتيجة لوقوع املشروع 

2-  
ً
هذه املنازل مملوكة للمدفعية وليست ملكا

ًّالخدمة. حيث يتم إعادة شغلها حسب  لألشخاص

 2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( أسرة، وتم توصيل بالخدمات، وهذه املنازل مملوكة 60ومن الجدول نالحظ ان املستفيدين من هذا املشروع )

ًّالخدمة. في)سالح املدفعية( حيث يتم إعادة شغلها حسب االستمرار 

 النيل:( يوضح منازل أسر الشهداء بوالية نهر 6جدول رقم )

اسم 

 املشروع

جهة 

 التمويل

عدد 

 الوحدات 

الوصف / املساحة / 

 املبانيالتكلفة / وصف 

 العقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

منازل أسر 

ًّالشهداء

منظمة 

الشهيد 

والية نهر 

ًّالنيل

  أفقيبناء 100ًّ

( الى 2م250مساحة الوحدة )

 ( 2م500)

( غرفة + مطبخ + منافع 2)

 بالطوب األحمر 

ًّالسقف من الجريد والبروش 

االرض منحة من الحكومة ألسر الشهداء برسوم رمزية  -1

وتوفر التمويل من منظمة الشهيد بالوالية توفر العمالة 

 املاهرة.

 فيبعض هذه املنازل ال تتوفر بها خدمة الكهرباء لوقوعها  -2

.بعض املناطق التى ال تتوفر فيها الخدمة 
ً
 أصال

تعامل هذه املنازل بمعاملة أنها )وقف( حيث ال يحق  -3

ًّبالبيع.ألسرة الشهيد التصرف فيها 

 2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( مستفيد وأنها مستمرة، وأن االرض منحة من 100من هذه التجربة بلغ ) ومن الجدول نالحظ أن املستفيدين

 (.الحكومة ألسر الشهداء والتمويل للبناء من منظمة الشهيد، وتعامل هذه املنازل بمعاملة أنها )وقف

 ( تجربة توطين املتأثرين من قيام سد مروي7جدول رقم )

عدد ًّجهة التمويلًّاسم املشروع

ًّالوحدات 

الوصف / املساحة / 

ًّاملبانيالتكلفة / وصف 

ًّالعقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

منازل توطين 

املتأثرين من قيام 

سد مروى 

)املكابراب، شرق 

كحيلة  –الدامر 

شرق، محلية أبو 

ًّحمد(

وحدة تنفيذ 

ًّالسدود

(2292 )

وحدة 

بمشروع 

املكابراب + 

(3030 )

وحدة 

بمشروع 

ًّكحيلة شرق 

  أفقيبناء 

 ( 2م500مساحة الوحدة )

( غرفة + مطبخ + منافع 2)

 بالطوب األحمر 

ًّالسقف من الحديد والزنك 

االرض تعويض من الحكومة للمتأثرين من  -1

 %40قيام السد ويمثل مشروع املكابراب توطين نسبة 

من جملة املتأثرين وتوفر التمويل من وحدة تنفيذ 

 السدود

هذه املجمعات بها منافذ خدمات صحية  -2

واقتصادية وخدمية وملحق بها مشروعات زراعية 

وقربها من مناطق العمران وسهولة املواصالت  وتعاونية،

ًّالخدمات.وتوفر 

 2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( 5322سد مروي وبلغ عددها ) ومن الجدول نالحظ أن هذه املشروعات تمت نتيجة لتوطين املتأثرين من قيام

وحدة، وتم توفير التمويل للبناء من وحدة تنفيذ السدود، وأن هذه املجمعات بها منافذ خدمات صحية 

ًّواقتصادية وخدمية وملحق بها مشروعات زراعية وتعاونية وقربة من العمران وسهولة املواصالت. 
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 ( تجربة منازل اإلسكان الشعبي مدينة شندي8جدول رقم )

اسم 

 املشروع

جهة 

 التمويل

عدد 

 الوحدات 

الوصف / املساحة / 

 املبانيالتكلفة / وصف 

 العقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

منازل السكن 

الشعبي 

)املعمورة( 

ًّشندي 

صندوق 

االسكان 

والتعمير 

بوالية نهر 

ًّالنيل

ويتوقع  500

أن تصل الي 

1200 ًّ

  أفقيبناء 

 ( 2م300مساحة الوحدة )

غرفة + مطبخ + منافع 

بالطوب األحمر + السقف 

من الحديد واألسمنت 

 
ً
ًّالتأسيس للتوسع رأسيا

االرض من الحكومة لصندوق االسكان والتعمير  -1

وتوفر التمويل من البنك السوداني الفرنس ي بالتعاقد مع 

  والتعمير.صندوق االسكان 

نوع السكن الشعبي تكلفة البناء تقدر بمبلغ  -2

( مقدم ويستقطع متبقي %10جنيه يتم دفع ) ألف( 120)

املبلغ ملدة عشر سنوات تبدأ بعد التأكد من استغالل 

ًّالسكن واالستقرار بثالثة أشهر

 2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( 120غ )( أسرة والتمويل من البنك السوداني الفرنس ي تقدر قيمتها للمستفيد بمبل500ومن الجدول املستفيدين )

ًّجنيه مقسمة على أقساط ال تستقطع إال بعد التأكد من شغل املسكن.  ألف

 م2015( يوضح تجربة مشاريع اإلسكان الشعبي بمحلية عطبرة 9جدول رقم )

اسم 

 املشروع

جهة 

 التمويل

عدد الوحدات 

 املنفذة

الوصف / 

 املساحة / 

 العقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

)الزيتونة +  

املعمورة + 

النهضة 

ًّالسكنية

البنك 

السوداني 

ًّالفرنس ي

( 500الزيتونة )

وحدة الزيتونة 

ًّسكن اقتصادي

( +200 )

املعمورة سكن 

اقتصادي 

(+1200 )

النهضة سكن 

ًّشعبي

  أفقيبناء 

مساحة 

الوحدة 

 ( 2م300)

ًّ

االرض لصندوق اإلسكان والتعمير وتوفر التمويل من  -1

الفرنس ي وتوفر العمالة املاهرة وتوفر مواد البناء البنك السوداني 

االسمنت( وهذه املجمعات بها منافذ خدمات صحية  –)الطوب 

واقتصادية وخدمية وقربها من مناطق العمران وسهولة املواصالت 

 وتوفر الخدمات )مسؤولية صندوق اإلسكان(

 ألف( 120نوع السكن الشعبي تكلفة البناء تقدر بمبلغ ) -2

( مقدم ويستقطع متبقي املبلغ ملدة عشر %10دفع ) جنيه يتم

سنوات تبدأ بعد التأكد من استغالل السكن واالستقرار بثالثة 

( 200-165أشهر ونوع السكن االقتصادي تكلفة البناء تقدر بمبلغ )

ًّ( مقدم ويستقطع متبقي املبلغ %10جنيه يتم دفع ) ألف

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( أسرة، والتمويل من البنك السوداني الفرنس ي ونوع السكن اقتصادي التكلفة 1900ومن الجدول املستفيدين )

ًّ( سنوات. 10( مقدم ويستقطع املتبقي ملدة )%10جنيه يتم دفع ) ألف( 200-165بمبلغ )

 م2015( يوضح مشاريع صندوق اإلسكان والتعمير بمحلية الدامر)املعمورة( 10جدول رقم )

اسم 

 املشروع

جهة 

 التمويل

عدد 

 الوحدات 

الوصف / 

 املساحة 

 العقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

البنك ًّاملعمورة  

السوداني 

ًّالفرنس ي

املعمورة 

 ( وحدة 500)

ًّ

 بناء أفقى 

مساحة 

الوحدة 

  2م300

ًّ

االرض لصندوق اإلسكان والتعمير وتوفر التمويل من البنك السوداني  -1

االسمنت( وهذه  –الفرنس ي وتوفر العمالة املاهرة وتوفر مواد البناء )الطوب 

ًّاملجمعات بها منافذ خدمات صحية واقتصادية وخدمية 

( الف جنيه يتم دفع 120نوع السكن الشعبي تكلفة البناء تقدر بمبلغ ) -2

ويستقطع متبقي املبلغ ملدة عشر سنوات تبدأ بعد التأكد من ( مقدم 10%)

 استغالل السكن بثالثة أشهر

( الف جنيه 200-165نوع السكن االقتصادي تكلفة البناء تقدر بمبلغ ) -3

ًّ( مقدم ويستقطع متبقي املبلغ %10يتم دفع )

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

ًّالفرنس ي.( أسرة، والتمويل من البنك السوداني 500ومن الجدول املستفيدين )
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 ( يوضح مشاريع )املعمورة االقتصادي( بمحلية أبو حمد11جدول رقم )

جهة  اسم املشروع

 التمويل

عدد 

الوحدات 

 املنفذة

الوصف / 

املساحة/ 

 املبانيالتكلفة/ 

 العقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

البنك ًّاملعمورة   

السوداني 

ًّالفرنس ي

( 60املعمورة )

ًّوحدة

  أفقيبناء 

مساحة الوحدة 

 ( 2م300)

ًّ

االرض لصندوق اإلسكان والتعمير وتوفر التمويل من البنك السوداني  -1

هذه املجمعات بها -4الفرنس ي وتوفر العمالة املاهرة وتوفر مواد البناء 

منافذ خدمات صحية واقتصادية وخدمية وقربها من مناطق العمران 

ًّوتوفر الخدمات )مسؤولية صندوق اإلسكان(. وسهولة املواصالت

جنيه  ألف( 120نوع السكن الشعبي تكلفة البناء تقدر بمبلغ ) -2

( مقدم ويستقطع متبقي املبلغ ملدة عشر سنوات تبدأ بعد %10يتم دفع )

ًّالتأكد من استغالل السكن واالستقرار بثالثة أشهر

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

ًّ ( أسرة ونوع السكن شعبي.60ومن الجدول املستفيدين )

 ( يوضح مشروع صندوق اإلسكان والتعمير بمحلية بربر :12جدول رقم )

اسم 

 املشروع

جهة 

 التمويل

الوحدات 

 املنفذة

الوصف / املساحة / 

 املبانيالتكلفة / 

 العقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

املعمورة  

ًّبربر 

البنك 

السوداني 

ًّالفرنس ي

 ( وحدة 40)

ًّ

  أفقيبناء 

مساحة الوحدة 

( بزيادة 2م400)

( لكل وحدة 2م100)

عن كل الوحدات 

   األخرىًّباملشاريع 

ًّ

االرض مملوكة لصندوق اإلسكان والتعمير وتوفر التمويل  -1

من البنك السوداني الفرنس ي وتوفر العمالة املاهرة وتوفر مواد البناء 

االسمنت( وهذه املجمعات بها منافذ خدمات صحية  –)الطوب 

ًّواقتصادية. 

( الف 120نوع السكن الشعبي تكلفة البناء تقدر بمبلغ ) -2

ويستقطع متبقي املبلغ ملدة عشر سنوات  ( مقدم%10جنيه يتم دفع )

ًّتبدأ بعد التأكد من استغالل السكن واالستقرار بثالثة أشهر

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( أسرة وهو أقل عدد مستفيد في هذه املشروعات وذلك لضعف االقبال على هذه 40ومن الجدول املستفيدين )

ًّللوحدة.( وهي أكبر مساحة 2م400ة ومساحة الوحدة )املشاريع في هذه املحلي

 ( يوضح تجربة مساكن أعضاء هيئة التدريس )جامعة شندي(:13جدول رقم )

جهة ًّاسم املشروع

ًّالتمويل

عدد 

ًّالوحدات 

الوصف / املساحة / 

ًّالتكلفة / املباني

ًّالعقبات( –مالحظات )عوامل النجاح 

مساكن 

أعضاء هيئة 

التدريس 

بجامعة 

ًّشندي

جامعة 

ًّشندي 

 بناء رأس ي )شقق سكنية( 40ًّ

مساحة الوحدة 

 (2م250)

( 2( غرف + مطبخ + )3)

 حمام هول + بلكونة

ًّالخرسانةالسقف من 

 األرض مخصصة من جامعة شندي )مجمع التربية(. -1

تم توصيل املشروع بالكهرباء واملياه بسهولة نتيجة لوقوع  -2

 املشروع داخل حرم الجامعة )مجمع التربية( 

هيئة التدريس بسعر  ألعضاءالشقق مؤجرة من الجامعة   -3

عبارة عن خصم بدل السكن املخصص لعضو هيئة التدريس  رمزيًّ

من املرتب ويتنافس أعضاء هيئة التدريس للحصول على هذه الخدمة 

 لشروط الئحة سكن اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ً
ًّوفقا

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

ًّ( أسرة، بنظام االيجار، ونمط البناء رأس ي 40ومن الجدول املستفيدين )
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 تحليل أداة البحث )االستبيان(: 4.3

( فرد مستفيد من برامج اإلسكان 60الخبرة، وتوجيهها إلى عينة من ) ذويًّوتحكيمها من قبل  استبانةتم تصميم 

( اسئلة وتم قياس صدقها وثباتها، واستخدمت األساليب اإلحصائية عن طريق 10بوالية نهر النيل، واحتوت على )

ًّ (.Spssبرنامج التحليل اإلحصائي )

 العينة:تحليل البيانات الشخصية ألفراد  1.4.3

 النوع:1.1.4.3

 إفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع التكراري إلجابات( التوزيع 14ول رقم )جد

 الرقم النوع التكرار النسبة

58.3%ًّ 35ًّ ًّذكر 1. ًّ

41.7%ًّ 25ًّ ًّ .2 أنثي

 املجموع 60 100%

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

ًّفرد إناث.( %41.7( فرد ذكور، وأن هنالك نسبة )%58.3من الجدول هنالك نسبة )

ًّالعمر: 2.1.4.3

 ( التوزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر15جدول رقم )

 الرقم العمر التكرار النسبة

71.7%ًّ 43ًّ ًّ .1 سنة 30أقل من 

15%ًّ 9ًّ ًّ .2 سنة 40-30من

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .3 سنة 50-40من 

10%ًّ 6ًّ ًّ .4 سنة فأكثر 50

100% 60ًّ  املجموع

ًّم2020من نتائج الدراسة املصدر: إعداد الباحثان 

 40- 30( فرد أعمارهم من%15سنة، وهنالك نسبة ) 30( فرد أعمارهم أقل من %71.7من الجدول هنالك نسبة )

 .سنة 50-40( فرد أعمارهم من%3.3)نسبة سنة، وهنالك  50( فرد أعمارهم أكثر من%10وهنالك نسبة ) سنة،

 الحالة االجتماعية: 3.1.4.3

 وزيع التكراري إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة االجتماعية( الت16جدول رقم )

 الرقم الحالة االجتماعية التكرار النسبة

31.7%ًّ 19ًّ ًّمتزوج 1. ًّ

60%ًّ 36ًّ ًّ .2 عازب

1.7%ًّ 1ًّ ًّأرمل 3. ًّ

6.7%ًّ 4ًّ ًّأخريًّ 4. ًّ

100% 60ًّ  املجموع

ًّ م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

حالتهم  ( فرد%31.7( فرد حالتهم االجتماعية عازب ، وأن هنالك نسبة )%60)من الجدول أن هنالك نسبة 

 نسبة )%6.7االجتماعية متزوج، وأن هنالك نسبة )
ً
( %1.7( فرد لديهم حاالت اجتماعية أخرى، وأن هنالك أيضا

ًّ.ارملفرد حالتهم االجتماعية 
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 كيفية الحصول على سكن: 4.1.4.3

 ي إلجابات إفراد عينة الدراسة وفق كيفية الحصول على سكن ( التوزيع التكرار 17جدول رقم )

 الرقم سنوات الخبرة التكرار النسبة

58.3%ًّ 35ًّ ًّ .1 شراء

23.3%ًّ 14ًّ ًّ .2 منحة

5%ًّ 3ًّ ًّتمويل مصرفي 3. ًّ

1.7%ًّ 1ًّ ًّصناديق وتعاونيات 4. ًّ

11.7%ًّ 7ًّ ًّأخرىًّ 5. ًّ

 املجموع 60 100%

  م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( فرد كانت طريقة حصولهم على سكن هي شراء، وأن هنالك نسبة %58.3يتضح من الجدول أن هنالك نسبة )

 على( فرد لديهم طرق أخرى للحصول %11.7( فرد طريقة حصولهم عن طريق منحة، وأن هنالك نسبة )23.3%)

فرد عن طريق صناديق  (%1.7وأن هنالك نسبة ) مصرفي،( فرد عن طريق تمويل %5وأن هنالك نسبة ) السكن،

ًّوتعاونيات. 

ًّتحليل عبارات االستبيان: 2.4.3

 مهما ًفي التخطيط االستراتيجي الحضري: األولي:العبارة 
ً
 يلعب القرار السياس ي دورا

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولي 18جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

53.3% 32ًّ ًّ .1 أوافق بشدة

ًّ .2 أوافق 22 36.7%

6.7%ًّ ًّ .3 محايد 4

ًّ .4 ال أوافق  2 3.3%

_ _ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة

100%ًّ  املجموع 60

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

 وافقوا،( فرد %36.7( فرد وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وهنالك نسبة )%53.3من الجدول هنالك نسبة )    

ويتضح من ذلك أن القرار  يوافقوا،( فرد لم %3.3وأن هنالك نسبة ) محايدين،( فرد %6.7وأن هنالك نسبة )

 في التخطيط االستراتييي الحضري.
ً
 مهما

ً
ًّالسياس ي يلعب دورا

 في تقديم الخدمات والتسهيالت: الثانية:العبارة 
ً
 مهما

ً
 يلعب القرار السياس ي دورا

 التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية( التوزيع 19جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

53.3%ًّ 32ًّ ًّأوافق بشدة 1. ًّ

ًّ .2 أوافق 20 33.3%

8.3%ًّ 5ًّ ًّمحايد 3. ًّ

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .4 ال أوافق 

1.7%ًّ 1ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة

100%ًّ 60ًّ  املجموع

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 
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( %8.3( فرد وافقوا، ونسبة )%33.3( فرد وافقوا بشدة على العبارة، ونسبة )%53.3هنالك نسبة )من الجدول 

ويتضح من ذلك أن القرار  بشدة،( فرد لم يوافق %1.7( فرد لم يوافقوا، ونسبة )%3.3ونسبة ) محايدين، فرد

 مه
ً
 في تقديم الخدمات والتسهيالتالسياس ي يلعب دورا

ً
 .ما

 العبارة الثالثة: يعد القرار السياس ي من العوامل املؤثرة على اإلسكان: 

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة (20جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

41.7%ًّ 25ًّ ًّأوافق بشدة 1. ًّ

41.7%ًّ ًّ .2 أوافق 25

3.3%ًّ ًّ .3 محايد 2

11.7%ًّ 7ًّ ًّ .4 ال أوافق

1.7ًّ 1ًّ ًّ .5 أوافق بشدة الًّ

 املجموع 60 100%

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( فرد وافقوا ونسبة %41.7) أعاله، ونسبة( فرد وافقوا بشدة على العبارة %41.7من الجدول هنالك نسبة )

ويتضح أن القرار  بشدة،( فرد لم يوافقوا %1.7( فرد محايدين، ونسبة )%3.3( فرد لم يوافقوا، ونسبة )11.7%)

ًّالسياس ي يعد من العوامل املؤثرة على اإلسكان.

 العبارة الرابعة: تنزيل السلطات يساعد الواليات واملحليات في تنفيذ برامج خدمة املجتمع وأهمها السكن:

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة21جدول رقم )

 الرقم ةاإلجاب العدد النسبة

23.3%ًّ 14ًّ ًّأوافق بشدة 1. ًّ

56.7%ًّ ًّ .2 أوافق 34

16.7%ًّ 10ًّ ًّمحايد 3. ًّ

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .4 ال أوافق

-ًّ -ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة

100% 60ًّ  املجموع

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( فرد وافقوا بشدة، ونسبة %23.3( فرد وافقوا على العبارة أعاله، ونسبة )%56.7من الجدول أن هنالك نسبة )

تنزيل السلطات يساعد الواليات  ويتضح من أن يوافقوا،( فرد لم %3.3( فرد محايدين، ونسبة )16.7%)

ًّواملحليات في تنفيذ برامج خدمة املجتمع وأهمها السكن.

 يعتبر املسكن من متطلبات الحياة الضرورية وتسعى الحكومات لتلبيتها: سة:الخامالعبارة  

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة22جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

53.3%ًّ 32ًّ ًّأوافق بشدة 1. ًّ

ًّ .2 أوافق 22 36.7%

3.3%ًّ 2ًّ ًّمحايد 3. ًّ

5%ًّ 3ًّ ًّ .4 ال أوافق 

1.7% 1ًّ ًّ .5 أوافق بشدةال 

100%ًّ 60ًّ  املجموع

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 
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( فرد وافقوا، ونسبة %36.7( فرد وافقوا بشدة على العبارة أعاله، ونسبة )%53.3من الجدول هنالك نسبة )

ويتضح أن املسكن  بشدة،( فرد لم يوافقوا %1.7( فرد محايدين، ونسبة )%3.3( فرد لم يوافقوا، ونسبة )5%)

ًّمن متطلبات الحياة الضرورية وتسعى الحكومات لتلبيتها.

 العبارة السادسة: توفير مساكن لألسر الفقيرة يؤدي لالستقرار السياس ي ورضاء املواطنين عن حكومتهم:

 التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة عشر ( التوزيع23جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

ًّ .1 أوافق بشدة 40 66.7%

28.3%ًّ ًّ .2 أوافق 17

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .3 محايد

1.7%ًّ 1ًّ ًّ .4 ال أوافق 

-ًّ -ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة

100%ًّ 60ًّ  املجموع

 2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( فرد %28.3( فرد وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )%66.7أن هنالك نسبة ) يتضح من الجدولًّ

أن  ويتضح من ذلك يوافقوا،( فرد لم %1.7( فرد محايدين، وأن هنالك نسبة )%3.3وافقوا، وأن هنالك نسبة )

ًّعن حكومتهم. توفير مساكن لألسر املبتدئة والفقيرة يؤدي لالستقرار السياس ي ورضاء املواطنين 

العبارة السابعة: توفير مساكن ملحدودي الدخل يؤدي إلى استقرارهم اجتماعيا ً ويحافظ على النسق الفئوي 

 واالجتماعي:

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة عشر24جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

ًّ .1 أوافق بشدة 31 51.7%

41.7%ًّ ًّ .2 أوافق 25

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .3 محايد

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .4 ال أوافق 

_ًّ _ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة

100%ًّ 60ًّ  املجموع

ًّم2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( فرد %41.7( فرد وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )%51.7أن هنالك نسبة ) يتضح من الجدولًّ

 نسبة )%3.3)وافقوا، وأن هنالك نسبة 
ً
( فرد لم يوافق، ويتضح من خالل %3.3( فرد محايدين، وأن هنالك أيضا

ذلك أن توفير املساكن لطبقة محدودي الدخل يؤدي إلى استقرارهم اجتماعيا ً ويحافظ على النسق الفئوي 

ًّواالجتماعي.

 العبارة الثامنة: توفير املرافق العامة يساعد في النمو االجتماعي واإلنساني:

ًّ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة عشر25جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

ًّ .1 أوافق بشدة 49 81.7%

15%ًّ ًّ .2 أوافق 9

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .3 محايد

_ًّ _ًّ ًّ .4 ال أوافق 

_ًّ _ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة
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100%ًّ 100ًّ  املجموع

 م2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( فرد وافقوا، ونسبة %15( فرد وافقوا بشدة على العبارة أعاله، وأن هنالك نسبة )%81,7يتضح أن نسبة )

ًّ( محايدين، ويتضح أن توفير املرافق العامة يساعد في النمو االجتماعي.3.3%)

 العبارة التاسعة: إنتاج املساكن يزيد النمو السكاني ويشجع على الزواج وتكوين األسر:

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة عشر26جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

ًّ .1 أوافق بشدة 39 65%

26.7%ًّ ًّ .2 أوافق 16

6.7%ًّ 4ًّ ًّ .3 محايد

1.7%ًّ 1ًّ ًّ .4 ال أوافق 

_ًّ _ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة

100%ًّ 100ًّ  املجموع

 م2020الدراسة املصدر: إعداد الباحثان من نتائج 

( فرد %26.7نسبة ) وأن هنالك( فرد وافقوا بشدة على العبارة أعاله، %65يتضح من الجدول أن هنالك نسبة )

( فرد لم يوافقوا، ومن ذلك أن إنتاج %1.7( فرد محايدين، وأن هنالك نسبة )%6.7وافقوا، وأن هنالك نسبة )

ًّاملساكن يؤدي إلى زيادة النمو السكاني ويشجع على الزواج. 

 العبارة العاشرة: إنتاج املساكن يقض ي على ظاهرة السكن العشوائي:

 التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العشرون( التوزيع 27جدول رقم )

 الرقم اإلجابة العدد النسبة

ًّ .1 أوافق بشدة 37 61.7%

28.3%ًّ ًّ .2 أوافق 17

6.7%ًّ 4ًّ ًّ .3 محايد

3.3%ًّ 2ًّ ًّ .4 ال أوافق 

_ًّ _ًّ ًّ .5 ال أوافق بشدة

100%ًّ 100ًّ  املجموع

 2020املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة 

( %6.7( فرد وافقوا ونسبة )%28.3، ونسبة )على العبارة أعاله( فرد وافقوا بشدة %61.7يتضح أن هنالك نسبة )

ًّ( فرد لم يوافقوا، ويتضح أن إنتاج املساكن يقض ي على ظاهرة السكن العشوائي.%3.3ونسبة ) محايدين،فرد 

 النتائج والتوصيات: . 4

 النتائج: 1.4

  .أن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين القرار السياس ي وتملك املساكن 

 .ًّأن هناك عالقة بين إنتاج املساكن واالستقرار السياس ي واالجتماعي

  بالوالية.الطلب على املسكن نتيجة لزيادة عدد السكان  فيهناك زيادة 

 ًّفي نجاح املشروعات السكنية بوال 
ً
 مهما

ً
ية نهر النيل وذلك بمنح األرض وتسهيل كان للقرار السياس ي دورا

 االجراءات.

  توفير الدعم لعدد من املشاريع. فيأسهمت حكومة الوالية وبعض املنظمات واالتحادات 
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  قيام بعض املشروعات نتيجة لتعويضات من الحكومة لبعض املواطنين مثل املتأثرين من قيام سد

 مروي.

  مجال بناء املساكن كان لها األثر الواضح في االستقرار السياس ي واالجتماعي. فيثبت ان هناك تجارب 

 التوصيات: 2.4

  ضرورة أن تقوم حكومة الوالية بتجهيز مخططات سكنية لتشييد شقق سكنية على مناطق صالحة

 الدخل من االستقرار. محدوديحت يستطيع  الخدمات،للسكن وتوفير 

 كن وترفع من درجة أولويته، فبالرغم من الجهود التى تبذلها فى سبيل السلطات أن تهتم بأمر املس على

 عليه.توفيره اال ان التوفر من املسكن يعد قليال باملقارنة مع الطلب 

  ضرورة أن تقوم التعاونيات والقطاع الخاص واملستثمرين املحليين والوافدين بتشييد ابراج سكنية

 بمواصفات.

  تعزيز برامج التعاون الدولي و الدخل،تنفيذ برامج إسكان محدودي  فيسن وتشريع القوانين التى تساعد

 املناسبة.ويساهم في الحصول على تكنولوجيا البناء 

ًّ الخاتمة: 3.4

وتناول البحث أثر  السكن،تعرض البحث الى أحد الجوانب الهامة في سياسات الدول وحاجة األفراد وهي حق 

بالتطبيق على والية نهر النيل، واملجهودات التى تقوم بها الجهات الرسمية  –السياس ي على اإلسكان  القرارًّ

والشعبية في إيجاد حلول وبدائل ملشكلة السكن بالوالية وكذلك األهمية االجتماعية واالقتصادية للمساكن وأنها 

 عملية مؤثرة في النشاط الحياتي والتنموي.

 تطلعات مستقبلية: 4.4

 .دراسة التحديات واملتغيرات املؤثرة على البيئة اإلسكانية في السودان عامة ووالية النيل خاصة 

 .بناء منظومة سياسات وطنية لإلسكان املستدام يراعي التمدد العمراني والنمو الديمغرافي 

 .تعزيز تمويل مشاريع االسكان للفئات الهشة، واصحاب الدخل املنخفض 

 يرات الخاصة بالقرارات السياسية على املشاريع االسكانية والتنموية.تقليل الحد من التأث 

 .تلبية الفجوات املتعلقة باإلسكان بما يتناسب مع االستقرار االجتماعي والسياس ي لسكان والية النيل 

  وضع معايير قومية للمناطق الصالحة للسكن بما يساهم في استقرار استخدامات األراض ي على مستوى

 الواليات.

 . املراجع5

ًّالقران: 1.5

 64ورة غافر، اآلية س 

  32ًّسورة النمل، اآلية

 ًّ25ية سورة األحقاق، اآل. 

 ًّ13ية سورة األنعام، اآل. 

 ًّ67ية سورة يونس، اآل. 

ًّ
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ًّ

 املراجع العربية 2.5

 مجلة املخطط  االقليمي،توزيع املشاريع التنموية بين القرار السياس ي ومعايير التخطيط  م(:1995) املؤمتي صديق

ًّ( بغداد.1العدد) والتنمية،

 مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  السياس ي،دراسة تحليلية لعملية صنع القرار  (2005أحمد ) ناصوري

 ، دمشق.العدد األولًّ (،21املجلد ) والقانونية،

 ( صنع القرار والدور التنموي للمدن الجديدة في مصر، جا2007محمود، نجوى ابراهيم :)أكتوبر،  6معة م

 )د.ن(، مصر.

  (: الوظيفية االستشارية ودورها في صنع القرار السياس ي واإلداري دارسة حالة 2013) محمد فؤاد، ساس يبن

املجلس االقتصادي االجتماعي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية، ورقلة، الجزائر.

  هر(: التمويل باالقتراض المتالك املسكن وعالقته بإدارة الدخل املالي لألسرة السعودية، 1431)مله، رفعه تركي

رسالة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد املنزلي تخصص السكن وإدارة املنزل، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة 

 العربية السعودية.
 ًّ1ط مجدالوي،دار  موسوعة علم السياسة، األردن،م(: 2004)ناظم ، الجاسور. 

 1 ( العالقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة 2005الخزرجي، ثامر كامل :)،األردن، دار مجدالوي،  االزمات

 .1ط

 ( صنع القرار السياس ي في الواليات املتحدة األمريكية، رسالة ماجستير في 2013املشهداني، سالم علي أحمد :)

 بية املفتوحة في الدنمارك كلية القانون والسياسة.العلوم السياسية األكاديمية العرًّ

 ( األساس في العلوم السياسية، دار 2004الحمداني، قحطان احمد سليمان :)ًّللنشر والتوزيع، األردن،  مجدالوي

 .1ط

 ( آليات األنظمة السياسية في صناعة القرار السياس ي، جامعة تكريت، مجلة 2008عباس، قتيبة :)الشورىم ،

ًّالعراق.(، 10عدد )

 ( مدخل العلوم 1998غالي، بطرس/ خيري، محمود :)10مكتبة األنجلو املصرية، ط السياسية،م. 

 ( اتخاذ القرار بين العلم واالبتكار، الدار الجامعية، االسكندرية.2008ماهر، احمد :)م 

 ( القرار السياس ي في السودان، مكتبة شريف األكاديمية، 2008سليمان، الخير عمر احمد :)الخرطوم.م 

 ( 2000الهيئة املستقلة لحقوق املواطن :)(، 2السكن املشترك مشاكل وحلول مقترحة، سلسلة تقارير خاصة)م

 فلسطين.

 ( حق السكن، الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، لجنة حقوق االنسان بمجلس 2012مجلس النواب اللبناني :)

 النواب، لبنان، سلسلة الدراسات الخلفية.

  ،(: اقتصاديات اإلسكان، املجلس الوطني للثقافة الفنون واآلداب، الكويت1988اسماعيل ابراهيم )الشيخ دره.ًّ

 ( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لجنة حقوق االنسان قرار رقم 1993األمم املتحدة :)م77/1993 

 ( 2005جمهورية السودان :)ًّ2005جمهورية السودان االنتقالي للعام  دستور. 

 6(: التوظيف األمثل لألراض ي والتنمية بالتطبيق على مدينة 2013محمود عبد هللا يوسف ) يوسف، محمد 

 أكتوبر بمصر، ورقة علمية، ندوة تشريعات حماية البيئة من اجل تنمية مستدامة، مكة املكرمة.
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 ( التخطيط لإلسكان الحضري، مجلة املخطط والتنمية، السنة الثانية، 1996الدليمي، محمد داف :)م

 .بغداد ،(3العدد)

 ( رئيس الشركة التعاونية للتمويل االسالمي 2004نسيم، برفيز :)املحدودة، كندا، تملك املسكن امليسر  لإلسكان

-28هر املوافق 1425صفر10-7من خالل التمويل االسالمي، ندوة اإلسكان الثانية )املسكن امليسر(، الرياض، 

 .2004مارس31

 ( دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات اإلسكانية، مصر 2012يوسف، محمد محمود عبد هللا :)

، مؤتمر االسكان العربي 
ً
 ، العراق.2نموذجا

 م(: استراتيجيات اإلسكان الحكومي في دول التعاون 2009) مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

، دراسة 2009فبراير  15حتى  2008نوفمبر  1من  وبعض الدول األوربية بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان

ًّم.2/2009الرأي، العردد قسم استطالعات  بحثية،

 ( تقرير األمم املتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق االنسان، الفريق 2009الجمعية العامة لألمم املتحدة :)

 للفقرة  –م 2009فبراير  13-2الشامل، الدورة الرابعة، جنيف  الدورياملعنى باالستعراض 
ً
التقرير املقدم وفقا

ًّالصين. 5/1)أ( من مرفق قرار مجلس حقوق االنسان 15

 التطور(،الواقع وآفاق  –توفير السكن  في)تجربة الحكومة  الدورياملنتدى  م(:2010) وزارة رئاسة مجلس الوزراء 

 .م2010ابريل  12االثنين  الخرطوم،

 ( قانون الحكم االتحادي1994جمهورية السودان :)  ًّم.1994لعام

 ( دليل االستثمار، األمانة العامة لحكومة والية نهر النيل.2002جمهورية السودان :)م 

  السودان، 1995لعام  السكانيم(: نتائج التعداد 1996) لإلحصاءالجهاز املركزي.ًّ

 ( تقرير ورشة عمل حو2010ًّجامعة الوادي :)واالجتماعية للتعدين السطحي والتعدين  االقتصاديةل اآلثار م

 م.2010يونيو  –األهلي بوالية نهر النيل، جامعة وادي النيل بالتعاون مع صحيفة الدار 

 املراجع االجنبية 3.5
 Snyder, Foreing Policy Decition Making, New York ,1963 

 املقابالت 4.5

  م  2014–عطبرة  –املشرف على مشروع بيوت البنك العقاري  –مقابلة مع السيد: أسامة يوسف محمد 

  رئاسة املنظمة  –والية نهر النيل  –مدير منظمة الشهيد محلية عطبرة  –مقابلة مع السيد/ عبد هللا كرار– 

 م2014

 مشروع مساكن )شقق( أعضاء  مقابلة مع السيد/د. صالح محمد الهدي، وكيل جامعة شندي، املشرف على

. 12م الساعة 2015مارس  6هيئة التدريس بالجامعة، األربعاء 
ً
 ظهرا

  ،م2014مقابلة مع / محمد على أحمد، مدير املشروعات، الهيئة الخيرية لدعم القوات املسلحة، والية نهر النيل 

 يوليو  10-م2014ة، عطبرة، مقابلة مع السيد/ مدثر املصباح، عضو اللجنة الشعبية حي املساكن الشعبي

 ظهرا. 12م الساعة 2014

  صندوق اإلسكان والتعمير والية نهر النيل –باحثة اجتماعية -مقابلة مع السيدة/ هويدا أحمد عبد الرحيم-

 ظهرا. 12:55الساعة  –م 2015/مايو 17األحد 

  األحد -ير والية نهر النيلصندوق اإلسكان والتعم –قسم املعلومات  –مقابلة مع السيدة/ هويدا سر الختم

ًّ 12:30الساعة  –م 2015/مايو 17
ً
 ظهرا
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 ظهرا. 12:40الساعة  –م 2015

 ي للصندوق القومي لإلسكان حوار صحفي اجرته رشا التوم مع السيد/ عبد الرحمن أيوبيه، املدير التنفيذ-
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، مجلة السودان حالة دراسة –ًّالوطنية والكوارث لألزمات اإلستراتيجية اإلدارة(: 2020) مصعب ،الهاشمي يوثق هذا البحث كـ:

 137-117(، أملانيا، ص 7(، العدد )2الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

أهمية اإلدارة  في السودان، وتعزيز الوطنية لألزمات والكوارثمفهوم اإلدارة اإلستراتيجية  تهدف الدراسة الي تعميق

قواعد ومناهج التعامل مع  على األزمات والكوارث، والتعرفأنواع  على الضوء وإلقاء ،لألزمات والكوارثاإلستراتيجية 

توضيح  ضرورة. وتأتي أهمية البحث لألزمات والكوارثخطوات اإلدارة اإلستراتيجية  والتعرف على ،األزمات والكوارث

واملنهج الوصفي  وقد اعتمد الباحث علي املنهج .الوطنية لألزمات والكوارثستراتيجية الجوانب املوضوعية لإلدارة اإلًّ

ًّالدراسات.على اعتبار أنها أنسب الطرق املنهجية البحثية في مثل هذه  ومنهج دراسة الحالة، االستقرائي

ويوجد  الوطنية. والكوارثاألزمات توجد مناهج ومتطلبات خاصة للتعامل مع  التالية:قد توصل الباحث الي النتائج 

ساعد  لألزمات والكوارثفي التصدي  األخرى، ومشاركة املجتمعواملفاهيم ذات العالقة  األزمات والكوارثبين  خلط

سبب في وقوع  األزمات والكوارث الوطنيةوأن غياب نظام وطني إلدارة  بصورة واضحة في التقليل من اآلثار الكبيرة لها،

الوطنية معقدة وطويلة  لألزمات والكوارثخطوات اإلدارة اإلستراتيجية  املتالحقة، وأن والكوارث األزماتالبالد فريسة 

ًّ.وتحتاج للمزيد من البحث والدراسة

البحث في موضوعات الدراسات  علىالعمل علي حث الجامعات ومراكز البحوث والباحثين  باآلتي: الدراسة توقد أوص

علمية،.....الخ( عن اإلدارة  تقنية، زراعية، صناعية،مسابقة بحثية حسب القطاعات ) اإلستراتيجية. وتبني

 الوطنية. األزمات والكوارثهيئة وطنية إلدارة  اإلستراتيجية الوطنية .وحث مجلس الوزراء لتبني مشروع قانون ألنشاء

 الستراتيجياتالدولة  تبني مؤسساتوًّ .األزمات والكوارثادارة  علىتدريب املؤسسات وأفراد املجتمع  والعمل على

نشر الكتب واألوراق العلمية الخاصة بالدراسات  واملساهمة في الوطنية. األزمات والكوارثواضحة ملواجهة 

ًّاإلستراتيجية.

 الوطنية .األزمات الكوارث، اإلستراتيجية، : اإلدارةالكلمات املفتاحية

Abstract 
The study aims to deepen the concept of strategic management of national crises and 

disasters in Sudan, enhance the importance of strategic management of disasters and 

crises, shed light on the types of disasters and crises, identify the rules and methods of 

dealing with disasters and crises, and identify the steps of strategic management of 

disasters and crises. The importance of the research is necessary to clarify the substantive 

mailto:musaabalhashmi@yahoo.com
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aspects of strategic management of disasters and national crises. The researcher relied on 

the descriptive approach and the inductive approach And case study curriculum, as the 

most appropriate methodological research methods in such studies. 
The researcher has finding the following conclusions: There are special approaches and 

requirements for dealing with national disasters and crises. There is a mix of disasters, 

crises and other related concepts. The participation of the community in dealing with 

disasters and crises has clearly helped to reduce the large impacts. Disaster and national 

crises caused the country to fall prey to disasters and successive crises, and the steps of 

strategic management of disasters and national crises complex and long and need further 

research and study. 
The Study recommended the following: To urge universities and research centers and 

researchers to research the subjects of strategic studies and adopt a research competition 

by sectors (agricultural, industrial, technical, scientific, etc.) on national strategic 

management. A law for the establishment of a national disaster management and crisis 

management organization; and the training of institutions and members of society to 

manage disasters and crises. The institutions of the state adopt clear strategies for dealing 

with disasters and national crises and contribute to the publication of books and scientific 

papers for strategic studies. 

Keywords: strategic management, disasters, national crises. 
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 امللخص املفاهيمي
 مررررررررررع تطررررررررررور الفكررررررررررر 

ً
االسررررررررررتراتييي، اإلدارة اإلسررررررررررتراتيجية مصررررررررررطلح لررررررررررم يعرررررررررررف فرررررررررري أدبيررررررررررات علررررررررررم اإلدارة إال مررررررررررؤخرا

وهررررررررررررررري اإلطرررررررررررررررار املتكامرررررررررررررررل الرررررررررررررررذي يرررررررررررررررتم مرررررررررررررررن خاللررررررررررررررره تحديرررررررررررررررد وتحقيرررررررررررررررق وترررررررررررررررأمين املصرررررررررررررررالح والغايرررررررررررررررات الوطنيرررررررررررررررة 

اإلسررررررررررتراتيجية. وعلررررررررررم ادارة األزمررررررررررات والكرررررررررروارث يعررررررررررد مررررررررررن العلرررررررررروم اإلنسررررررررررانية حديثررررررررررة النشررررررررررأة. ويعتبررررررررررر هررررررررررو علررررررررررم 

ل املختلفررررررررررررة ذات التررررررررررررأثير املسررررررررررررتقبل اذ يعمررررررررررررل علررررررررررررى التكيررررررررررررف مررررررررررررع املتغيرررررررررررررات، وتحريررررررررررررك الثوابررررررررررررت وقرررررررررررروى الفعرررررررررررر

السياسرررررررر ي واالقتصررررررررادي واالجتمرررررررراعي، وكررررررررذلك الثقررررررررافي. وهررررررررو علررررررررم لرررررررره أدبيررررررررات ومناهجرررررررره فرررررررري تشررررررررخيص األزمررررررررات 

ًّوالكوارث وله خطوات لتنفيذ وتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث.

 شكليمكن زيادة عدد الدوائر املنبثقة عن ال املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
ًّوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات إلدارة األزمات والكوارث الوطنية 

اإلدارة 

اإلستراتيجية 

لألزمات والكوارث

القومية

اإلطار املفاهيمي 

للدراسة 

أنواع الكوارث 

واألزمات 

مفهوم إدارة 

الكوارث واألزمات

مناهج تشخيص 

الكوارث واألزمات

خطوات اإلدارة 

اإلستراتيجية 
للكوارث واألزمات 

الوطنية 

نتائج وتوصيات 

الدراسة 
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 تطلعات مستقبلية: 

.تأهيل وتطوير البنية التحتية لتحمل مخاطر األزمات والكوارث 

.تفعيل برنامج وطني لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

.دمج متطلبات وقواعد ادارة األزمات والكوارث ضمن املناهج الدراسية الوطنية 

 ،التعافي( على املستوى املجتمعي.التوسع في برامج وقواعد إدارة األزمات )التأهب، االستجابة 

. لنص الدستور 
ً
 إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. وفقا

 اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث الوطنية 

، وأن خطوات اإلدارة األخرىًّواملفاهيم ذات العالقة  لكوارثاألزمات وابين  ويوجد خلط الوطنية. األزمات والكوارثتوجد مناهج ومتطلبات خاصة للتعامل مع  اهم النتائج:

 .الوطنية معقدة وطويلة وتحتاج للمزيد من البحث والدراسة لألزمات والكوارثاإلستراتيجية 

تدريب املؤسسات وأفراد املجتمع علي ادارة  والعمل علي  اإلستراتيجية.البحث في موضوعات الدراسات  علىالعمل علي حث مراكز البحوث والباحثين أهم التوصيات: 

 املساهمة في نشر الكتب واألوراق العلمية الخاصة بالدراسات اإلستراتيجية. األزمات والكوارثواضحة ملواجهة  الستراتيجياتالدولة  وتبني مؤسسات .األزمات والكوارث

 البيانرات جمرع عبرر واالسرتقرائي ودراسرة الحالرة، الوصرفي املرنهج الدراسرة اسرتخدمت

 نترائج الري والوصرولًّ تفسريرها أجل من مدلوالتها بين والربط وتحليلها وتبويبها واملعلومات
 في تكوين فكرة اإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث. واضحة بصورة تسهم

 في لألزمات والكوارثفي أن مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية  الدراسة مشكلة تتمثل 

الفكر املعاصر هو مفهوم معقد ومركب وتتشابك فيه األبعاد اإلدارية 

اإلستراتيجية، وكذلك خطوات اإلدارة  واالقتصادية والسياسية والقانونية،

ًّ
ً
  املستوي القومي أو الوطني. على خصوصا

 تعزيزاإلدارة اإلستراتيجية لألزمات والكوارث وًّ مفهوم تعميق الدراسة تهدف

 اإلستراتيجية لألزمات والكوارث. واسقاط ذلك على السودانأهمية اإلدارة 
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 مقدمة: 1.1

تطرروير أسرراليبها ومناهجهررا ملواجهررة املواقررف املتجررددة  علررىفرري بدايررة القرررن الحررادي والعشرررون تجررد نظررم اإلدارة نفسررها مرغمررة 

والتطررررورات التقنيررررة والتحرررروالت االجتماعيررررة حرررردود لهررررا نتيجررررة للكرررروارث واألزمررررات املتفجرررررة  الترررري تحمررررل فرررري طياتهررررا مخرررراطر ال

ًّ املختلفة التي تشعل نار العنف والتطرف.

التغييررررر  والبررررراكين،كرررروارث الررررزالزل والفيضررررانات  والنوويررررة،أزمررررة النفايررررات الذريررررة  املررررال،أزمررررات أسررررواق رأس  الحررررروب،أزمررررات 

 ظاهرة التطرف واإلرهاب.، زًّدمانمشكلة البطالة مشكلة اإلًّ املياه،ندرة  البيئة،املناخي وتدهور 
ً
ًّيادة معدالت الجريمة. وأخيرا

تواجررره إنسررران هرررذا العصرررر وتتكررررر كرررل يررروم وال  واحرررد،والحررروادث بمصرررطلحات مختلفرررة ومضرررمون  األزمرررات والكررروارثكرررل هرررذه 

مررررن  رثاألزمرررات والكررروامرررن حيرررث حررردوث األزمررررة رغرررم التبررراين الواضرررح فررري التعامرررل مرررع  املتقدمرررة،تفررررق برررين الررردول الناميرررة أو 

 األزمرات والكروارثيردفعنا الري االقتنراع برأن العرالم يعريش عصرر  األزمرات والكروارثهذا الكرم مرن  مجتمع متقدم الي مجتمع نام.

ًّ مشكلة؟لكن أي من األحداث السابقة كارثة وأيها أزمة وأيها 

 ، تحررررردث فررررري كرررررّلإ زمررررران ومكررررران؛ فرررررإن العرررررالم املعاصرررررر، بعرررررد أن األزمرررررات والكررررروارثوإذا كانرررررت 
ً
أصررررربح وحررررردة متقاربرررررة، سياسررررريا

 ررر بررات أّي مررن كياناترره عرضررة 
ً
 واجتماعيررا

ً
 وثقافيررا

ً
تعصررف برره، مررن وقررت إلررى آخررر، وتررؤثر فرري مجتمعاترره  لألزمررات، الترريواقتصرراديا

ة؛ ليس لتحقيرق نترائج إيجابيرة مرن  تأثيرات متفاوتة. ولذلك، أصبح استخدام املناهج العلمية في مواجهة األزمات، ضرورة ملحَّ

 لتعامل معها؛ وإنما لتجّنب نتائجها املدمرة.ا

وعلم إدارة األزمات والكوارث، ُيَعّد من العلوم اإلنسانية حديثة النشأة. وأبرزت أهميته التغيرات العاملية، التي أخلت بموازين 

رم؛ يكرون علرم إدارة 
َ
األزمرات والكروارث، هرو علرم القوى، اإلقليمية والعاملية، وأوجبت رْصدها وتحليل حركتها واتجاهاتهرا. ومرن ث

املسرتقبل؛ إذ يعمرل علرى التكيرف مررع املتغيررات، وتحريرك الثوابرت وقروى الفعررل املختلفرة، ذات الترأثير، السياسر ي واالقتصررادي 

 
ً
 مباشررا

ً
 أنره، فري الوقرت نفسره، يتصرل اتصراال

ّ
واالجتماعي، وكذلك الثقافي. وإذا كان ذلك العلم من العلروم املسرتقلة برذاتها؛ إال

ًّالعلوم اإلنسانية.ب

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

الفكر املعاصر هو مفهوم معقد ومركب  واألزمات فيفي أن مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للكوارث  الدراسة مشكلة تتمثل

ًّاإلستراتيجية، وكذلك خطوات اإلدارة  وتتشابك فيه األبعاد اإلدارية واالقتصادية والسياسية والقانونية،
ً
 على خصوصا

ًّ:التالية التساؤالت على الدراسة جيبتوسوف  املستوي القومي أو الوطني.

ًّاإلستراتيجية؟املقصود باإلدارة  ما -

ًّ؟واألزماتما املقصود بالكوارث  -

 ؟واألزماتأنواع الكوارث  ما -

 ما أهمية انشاء املركز الوطني للطوارئ والكوارث واألزمات؟ -

 واألزمات؟ما قواعد ومناهج التعامل مع الكوارث  -

 ؟الوطنيةما خطوات اإلدارة اإلستراتيجية للكوارث واألزمات  -

 أهداف الدراسة: 3.1

ًّ:االتي تحقيق الي الدراسة تهدف

ًّواألزمات.اإلدارة اإلستراتيجية للكوارث  مفهوم تعميق -

ًّ.واألزماتأهمية اإلدارة اإلستراتيجية للكوارث  تعزيز -

ًّواألزمات.أنواع الكوارث  على الضوء إلقاء -

 .واألزماتقواعد ومناهج التعامل مع الكوارث  علىالتعرف  -

 الوطنية.خطوات اإلدارة اإلستراتيجية للكوارث واألزمات  علىالتعرف  -
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 أهمية الدراسة: 4.1

ًّ تكمن أهمية الدراسة في ما يلي:

ًّ.العربية الجامعات مكتباتاإلستراتيجية للكوارث واألزمات باإلدارة  حولًّ والبحوث الدراسات توفر عدم أو قلة -

ًّالوطنية.إلدارة الكوارث واألزمات  الحالي الواقع توضيح في الدراسة تسهم -

ًّ.الدراسة بموضوع املتعلقة السابقة الدراسات عنها غفلة التي الجوانب على الضوء الدراسة تسلط -

الوطنية ذات العالقة بموضوع ادارة الكوارث واألزمات الوطنية كل الجهات  الدراسة هذه نتائج من تستفيد -

 .والباحثين ومراكز البحوث والدراسات اإلستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية

ًّ منهجية الدراسة: 5.1

 واملعلومات البيانات جمع على يعتمد الذي ،الحالةومنهج دراسة  واالستقرائي الوصفي املنهج الدراسة ههذ ستخدمت سوف

في تكوين فكرة اإلدارة  واضحة بصورة تسهم عامة نتائج الي والوصولًّ تفسيرها أجل من مدلوالتها بين والربط وتحليلها وتبويبها

ًّ:التالية املناهج على معتمد اإلستراتيجية للكوارث واألزمات

ًّ.الوصفي املنهج -

 .االستقرائي املنهج -

ًّمنهج دراسة الحالة. -

 .الدراسات هذه مثل في البحثية املنهجية الطرقًّ أنسب أنها اعتبار على وذلك

 حدود الدراسة: 6.1

ًّم 2020 –م 2019 الزمانية:الحدود  1:6:1

ًّجمهورية السودان  :املكانيةالحدود  2:6:1

من حيث التعريف واملفهوم واألنواع  الوطنية، لألزمات والكوارثاإلدارة اإلستراتيجية  املوضوعية:الحدود  3:6:1

ًّالوطنية. لألزمات والكوارثوالقواعد واملناهج املستخدمة في التعامل وخطوات اإلدارة اإلستراتيجية 

 النظري:. اإلطار 2
بعض املفاهيم واملصطلحات من خالل شرحها واستيضاح مفهومها ومدلولها  علىإن طبيعة الدراسة تحتم علينا الوقوف 

باإلضافة الي  مختلفة،خاصة فيما يتعلق بالكوارث واألزمات نسبة الستخدام نفس املصطلح بمدلوالت  االصطالحيوًّاللغوي 

 مع تطور الفكر 
ً
األمر الذي استوجب  االستراتييي،أن مصطلح اإلدارة اإلستراتيجية لم يعرف في أدبيات علم اإلدارة إال مؤخرا

ًّفهم الجيد في املراحل القادمة من الدراسة. هذه املدلوالت من أجل ال علىعلينا الوقوف 

 مصطلحات الدراسة 1.2

 اإلستراتيجية:اإلدارة  1.1.2

ح والغايات اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر الباحث هي اإلطار املتكامل الذي يتم من خالله تحديد وتحقيق وتأمين املصال

انجاز التغيير  اإلستراتيجية،، تنفيذ االستراتييي)التخطيط  التالية:، وهي بهذا املفهوم تتضمن العمليات الوطنية اإلستراتيجية

 املتابعة والتقييم والتقويم(. اإلستراتيجية،املطلوب لتهيئة األوضاع املناسبة لتحقيق املصالح  االستراتييي

 الكوارث 2.1.2

، العواصف( أو بسبب فعل اإلنسان عن قوى الطبيعة مثل )الزالزل، الفيضاناتجمة هي الحادثة غير املتوقعة النا الكارثة:

 ويترتب عليها خسائر في األرواح وتدمير في املمتلكات تؤثر 
ً
 أو ال إراديا

ً
االقتصاد الوطني ونظام الحياة  علىسواء كان إراديا

  وقدرة مواجهتها تفوق قدرة السلطات االجتماعية،
ً
ًّاملختصة وتتطلب تعاونا

ً
أو تفوق قدرة الدولة وتتطلب معونة  مؤقتا

ًّ.1دولية

                                                           
ًّ.66الرياض، ص  األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  الكوارث،إدارة  :م(1988) حلميصديق، محمد  1
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ً
األرواح والنواحي املادية  علىفي أداء املجتمع أو التجمعات يتضمن خسائر كبيرة وآثار سلبية  اضطراب" بأنها:عرفت أيضا

ًّ.1ارده الذاتية"مواجهتها باستخدام موًّ علىواالقتصادية والبيئية التي تفوق قدرة املجتمع أو التجمع العمراني املتأثر 

 
ً
 ما تحدث بفعل  بأنها:عرفت أيضا

ً
وتخل  للبالد،تهدد املصالح الوطنية  الطبيعة،"عبارة عن أحداث جسيمة ومفاجئة غالبا

2ًّفي مواجهتها كافة أجهزة الدولة" وتشارك لألمور،بالتوازن الطبيعي 

 
ً
 األرواح،، وينتج عنه خسائر في الحياة اليومية اباضطرًّويؤدي الي  الوقت،"حدث مفاجئ يتميز بضيق  بأنها:كما عرفت أيضا

3ًّوالدولية" املحلية وتتطلب مواجهتها والحد من أضرارها تضافر الجهود والعامة،واملمتلكات بنوعيها الخاصة 

:عرفت الكوارث 
ً
 بها،لديهم قابلية للتأثر  قصوىًّ ألحداث"هي الحوادث التي تقع عندما يتعرض عدد كبير من الناس  أيضا

 دمار للممتلكات والظروف املعيشية"
ً
 .4وينجم عن ذلك جرحي وموتي ويصاحبها غالبا

 رأي يعرف الكارثة 
ً
 بصورة مفاجئة  أنها: علىظهر أخيرا

ً
"تحول مدمر وعنيف في أسلوب الحياة الطبيعية والبشرية محدثا

 مادية 
ً
 من الجرحى  علىاضرارا

ً
 كبيرا

ً
 عددا

ً
 :5ثم البد من توافر عناصر ثالث ومن والوفيات،نطاق واسع مخلفا

 املفاجأة. -

 الدمار.اتساع رقعة  -

 شمول أعداد كبيرة من األفراد. -

 األزمات   3.1.2

حيث استخدم هذا املصطلح للداللة  القديم،يمكن ارجاع األصل التاريخي ملصطلح األزمة الي علم الطب اإلغريقي  األزمات:

وإما  قصيرة،يتوقف عليها إما شفاء املريض خالل فترة  املرض،أو لحظات مصيرية في تطور  مهمة،وجود نقطة تحول  على

فيما يلي عرض لبعض هذه  أخرى،واتفقت في جوانب  الجوانب،فاختلفت في بعض  األزمات،لقد تعددت تعريفات  .6موته

ًّ التعريفات:

ة تحول في حياة الفرد أو الجماعة، أو املنظمة أو املجتمع، "ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن، ويمثل نقط بأنها:تعرف األزمة 

 ما ينتج عنه تغيير كبير"
ً
ًّ.7وغالبا

 بأنها: "حالة توتر ونقطة تحولًّت
ً
 ينتج عنه مواقف جديدة، سلبية كانت أو ايجابية، تتعرف أيضا

ً
مختلف  على، تؤثر طلب قرارا

ًّ.8الكيانات ذات العالقة"

ًّلألزمة:ثالثة تعريفات  أحدهم اليكما يشير 

وهي تعني تداعي سلسلة من التفاعالت يترتب عليها نشوء موقف  املعتاد،أن األزمة هي "تحول مفاجئ عن السلوك  األول:

 ضيق،مما يستلزم معه اتخاذ قرارات سريعة في وقت  للدولة،تهديد مباشر للقيم أو املصالح الجوهرية  علىمفاجئ ينطوي 

ًّ.9األزمة الي مواجهة تنفجرًّ د حتى الًّوفي ظروف عدم التأك

                                                           
ًّ.8مايو ص جنيف، سويسرا، الكوارث،مصطلحات االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر  (،م2009)الكوارث، أمانة األمم املتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من  1
مقدم الي الندوة العلمية التاسعة والعشرون )االنقاذ والتدخل السريع في مواقف الكوارث الطبيعية(، املركز العربي  الكوارث، بحث إدارة (:هر1414) الدينعلي، ماهر جمال  2

 .5والتدريب، الرياض، صللدراسات األمنية 
رسالة ماجستير  (،)باململكة العربية السعوديةبجازان وادي املتصدع حمى ال علىاالجراءات األمنية في الكوارث الوبائية ر دراسة مسحية  :م(2002) عليالرميح، عبد هللا بن  3

ًّ.29ص  الرياض، األمنية،أكاديمية نايف العربية للعلوم  الي،مقدمة 
ًّ.4اإلسكندرية، ص اإلقليمي لشرق املتوسط، دليل عملي صحة البيئة في الطوارئ والكوارث، املكتب (:م2007) العامليةمنظمة الصحة  4
ًّ.17ص  القاهرة، الشروق،دار  األولي،الطبعة  البشرية،من الكوارث الطبيعية واملخاطر  السالمة (:م2002) جمالصالح،  5
ًّ.17ص  القاهرة، والنشر،مركز االهرام للترجمة  متغير،إدارة األزمات في عالم  :م(1993) رشديالعماري، عباس  6

7 Oxford Dictionary (1992): Oxford: the Clarendan Press, P194. 
ًّ.24ص  الرياض،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،  األسس واملراحل واآلليات، ،إدارة األزمات :م(1999)أحمدالشعالن، فهد  8
 .3مقدمة في إدارة األزمات، جامعة قناة السويس، القاهرة، ص  :م(1989)عامر، أحمد  9
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 عن النمط املعتاد للتفاعل بتأثير سلسلة املتغيرات التي تحيط بموقف معين، الثاني:
ً
 أو خروجا

ً
بحيث  أن األزمة تعني انقطاعا

ًّ.1قرارات سريعة وفي ظروف عدم التأكد" علىينطوي هذا التطور املفاجئ 

ًّ.2التوتر الدولي الذي يمكن أن يتطور أو يتعقد الي حالة النزاع املسلح": أن األزمة عبارة عن حالة من الثالث

 
ً
 “ :بأنهاتعرف أيضا

ً
 شديدا

ً
 املنشأة،كما أنها تهدد االفتراضات الرئيسة التي تقوم عليها  املنشأة، علىعبارة عن خلل يؤثر تأثيرا

كذلك األزمة تعني "توقف األحداث  .3واستمرارها"وهذا يعني أن األزمة في جوهرها هي تهديد مباشر وصريح لبقاء املنشأة 

التوازن ولتكوين عادات جديدة أكثر  إلعادةواضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغيير السريع  واملتوقعة،املنتظمة 

زمة وجمعها كما تدل كلمة )األًّ عنه،أمسك  الش يء األزمة في معاجم اللغة العربية تعني الشدة والقحط و )أزم( عن .4مالئمة"

ًّ.5 أزمة اقتصادية وأزمة سياسية الشدة والضيق كالحديث عن ىأزمات( عل

كما يأتي املصطلح )مأزم( وهو الطريق  االعتيادية، ملجريات األمورًّ ومخالف مغاير،كما تشير الي حالة طارئة وموقف استثنائي 

 .6 العربية القديمةولم تكن كلمة أزمة شائعة االستعمال في األدبيات  الضيق بين جبلين

"نقطة تحول يحدث عندها تغيير الي األفضل أو األسواء وهي لحظة حاسمة أو وقت عصيب في حياة  بأنها:تعرف األزمة 

7ًّاملنظمة وفي اللغة العربية فإن كلمة أزمة تشير الي حدث عصيب يهدد كيان الوجود اإلنساني أو الجماعة البشرية".

 ، بعكس األزمة في أن الكوارث هي حدث أو واقعة 
ً
 ينتج عنها أضرار فادحة في األرواح أو املمتلكات أو في كليهما معا

ً
حدثت فعال

مراحلها األولي عند وقوعها ال ينتج عنها بالضرورة خسائر مادية أو بشرية في بدايتها ، إال أنه عندما تتفاقم وتنفجر أحداثها 

ليهما فإن الحدث ينتقل من كونه أزمة الي كارثة ، فالكارثة هي لحظة تؤدي الى حدوث خسائر مادية وبشرية كبيرة أو في ك

تفاقم وانفجار األزمة وحدوث أضرار مادية أو بشرية فادحة ، فخطف الطائرات يشكل في حد ذاته أزمة وتفجيرها وحدوث 

املتعلقة بالكارثة واألزمة  . بالرغم من تشابه املترادفاتأزمة الي كارثة كونهخسائر مادية وبشرية فادحة تنقل الحدث من 

 كما نري اليوم في األزمة السورية
ً
ًّ.8والخطر اال أن األزمات قد تمتد وتتحول الي كوارث أو أشد أثرا

 األزمات والكوارثادارة  4.1.2

العلم الذي يعنى باألساس في  بأنه:كما يعرف  9أو إلدارة أحداث سببتها أزمة ما. هي محاولة منتظمة لتجنب أزمة في منظمة

وعرف  .10من ايجابياتها واالستفادةاألزمات والكوارث باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة وتجنب سلبياتها  علىكيفية التغلب 

 
ً
 حركتها.علم ادارة توازنات القوى ورصد  بأنه:أيضا

 الوطنية: 5.1.2

وقدرتها على الدفاع عن استقاللها السياس ي واستقرارها الداخلي. وهو أعظم ويقصد بها الدولة الوطنية/القطرية/القومية، 

11ًّمسئوليات الدولة. ويستهدف تحقيق املصالح الوطنية للدولة كما تحددها بإرادتها

 

                                                           
ًّ.4املرجع السابق، ص  1
ًّ.8ص  نفسه،املرجع السابق  2
ًّ.3، ص ، القاهرةادارة األزمات، تجارب محلية وعاملية، مكتبة عين شمس :م(1993) رشادالحمالوي، محمد  3
ًّ.82ص  بيروت، لبنان،، مكتبة معجم العلوم االجتماعية :م(1982) بدوي، أحمد زكي 4
 .10ص  دمشق،، دار ، بيروت34ط :م(1994) عالمواالًّاملنجد في اللغة  5
 .42ص قطر،الدوحة  ،166 :العدد األمة،كتاب  األزمة،دور القيادة في إدارة  :هر(1436حامد )سلوى  املال، 6
ًّ.22مهارات إدارة األزمات والكوارث واملواقف الصعبة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص  :م(2006محمد أحمد الطيب ) هيكل، 7
الوطني، ، جامعة الرباط نية في الحد من الكوارث واألزمات: دور التشريعات الدولية والوطنوانبع ،منشورة ماجستير،رسالة  :م(2017) الهاشمي، مصعب حبيب مرحوم 8

 السودان الخرطوم
9 Management , Academy of Management Review , 23 , PP 59 – 76. (19) Pearson . C. M. And Clair , J . A . (1998) : Reframing Crisis 

ًّالطبعة الثالثة. دار األمين للطباعة، الدولي، واإلرهابمخاطر العوملة  ادارة األزمات والكوارث، :م(2004) السيد عليوة، 10
ًّمصر. حلوان،جامعة  السياسية،استاذ العلوم  سعد،أبو عامود، محمد  11



 (137-117) ص برلين،– العربي الديمقراطي املركز – الفرص وإدارة للكوارث االستراتيجية الدراسات مجلة

 

 125 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

 جمهورية السودان 6.1.2

 تشاد ومن الغرب وليبيا مصرًّ ومن الشمال وإريتريا إثيوبيا تحدها من الشرقًّ أفريقيا تقع في شمال شرقًّ  دولة عربية هي

ًّ .جنوب السودان ومن الجنوب دولة وجمهورية أفريقيا الوسطى
ً
عن  وهي ثالث أكبر بلد من حيث املساحة في أفريقيا، فضال

الحرب األهلية  وقبل ،مربع ميل 700000وتبلغ مساحة السودان  أكبر الدول العربية من حيث املساحة. كونها كذلك ثالث

ًّ (*)  السودانية
ً
ًّ.اإلسالم الديانة السائدة في السودان هيم.2011من السودان، لكنه انفصل عام  كان جنوب السودان جزءا

 أنواع الكوارث واألزمات  2.2

 أنواع الكوارث  1.2.2

تعرف الكوارث بأنها الظاهرات واألحداث التي وقعت في البيئة أو املنطقة ، ونتج عنها خسائر بشرية  ومادية جسيمة  وتدمير 

واالقتصادية  واالجتماعية  للبنية التحتية  واملساكن  وتشريد للسكان وإرباك للحياة السائدة اليومية ، التعليمية واإلدارية  

واألمنية  والصحية وقد تكون الكوارث مفاجئة أو متوقعة  سريعة كالبراكين  والزالزل  واالعاصير املدارية  واألمواج البحرية 

ة  العاتية "التسونامي" املصاحبة للزالزل البحرية  وانفجار املحطات النووية  ومصانع املواد الخطرة االشعاعية  والكيميائي

ًّ.1وكوارث بطيئة الحدوث  كاملجاعات  والتصحر  وانتشار األوبئة  واألمراض الفتاكة

 مخاطر متوقعة الحدوث ، وقد 
ً
متوقعة ، وليس كل خطر يهدد املنطقة ينتج عنه كارثة ، ولكن  ال تكونًّتكون الكوارث أحيانا

  األمطار وال
ً
 ، ولكن قد  ال تشكلسيول التي تنتج عنها تحول الخطر الي كارثة قد ينتج عن تصرف اإلنسان  فمثال

ً
 دائما

ً
خطرا

، بتغيير مساراتها  أو عمل حواجز تقطعها  أو )*(تتحول الي كوارث عندما يتدخل اإلنسان في تغيير جيومورفولوجية األودية

 منها ، بحيث تحتجز  وتعرقل جريان املياه في  االستيطان
ً
 جدا

ً
ها  فيرتفع منسوب املياه في أو اقامة منشأة في بطونها  أو قريبا

ت واملزارع والطرق أو نتيجة لذلك تحدث آمجاري األودية  وتفيض نحو املناطق املجاورة لها ، حيث املباني واملرافق  واملنش

2ًّ.الفيضانات

ناطق وفي املاألرض وتقع علي اليابسة واملاء  يخلو منها مكان من سطح ، الًّالم ملخاطر وكوارث طبيعية متنوعةيتعرض الع

الخطورة واملتوسط ومنها شديد  والعالمي، املحلي واالقليميوأنواعها كثيرة فمنها  املتقدمة واملتخلفة والغنية والفقيرة،

ًّ.3ما ليس له تأثير  العامة والخاصة ومنهامباشرة علي األرواح واملمتلكات  مباشرة وغيرًّيؤثر  ومنها ما والضعيف

ًّ

ًّ

                                                           
، وهو ما رفضته الحكومة املركزية في فيدراليةتعود بداية الحرب األهلية في السودان إلى ما قبل االستقالل، حين طالب أبناء اإلقليم الجنوبي بالحكم الذاتي في إطار دولة  (*)

يعرف بقانون  ه الحرب للسياسات االستعمارية البريطانية أو ماينسب املؤرخون أسباب هذ .الشمال بحجة أن ذلك سيؤدي إلى االنفصال النهائي لإلقليم، وهو ما حدث الحًقا

 .ة بين أبناء الوطن الواحداملناطق املقفولة. حسب هذا القانون منع البريطانيون أي شكل من أشكال التواصل بين شمال السودان وجنوبه، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوًّ

م أول محاولة جادة لحل األزمة، ولكن لم يثمر هذا املؤتمر 1965حيث كان مؤتمر املائدة املستديرة  إلى اتفاق ينهي الحرب،التوصل  ًّحاول الفرقاء السودانيون في أكثر من مرة

م 1983م صمدت هذه االتفاقية حتى العام 1973م ، ووقعت مع املتمردين الجنوبيين اتفاق سالم برعاية أثيوبية 1969في التوصل إلى اتفاق حتى جاءت حكومة النميري 

م عندما وقع الطرفان الحكومة 2005عندما قام النميري نفسه بنقضها وإعالن قوانين الشريعة اإلسالمية أو ما يعرف بقوانين سبتمبر، لتشتعل الحرب مرة أخرى حتى العام 

تحاد األفريقي، لتنهي بذلك أطول حرب أهلية في أفريقيا، وتضمن السودانية والحركة الشعبية للتحرير السودان اتفاقية سالم في نيفاشا الكينية، برعاية األمم املتحدة واال

م بعد تصويت الجنوبيين لخيار 2011وهو ما أدى إلى انفصال الجنوب في التاسع من يوليو  االتفاق حق تقرير املصير لإلقليم الجنوبي عقب فترة انتقالية ملدة ست سنوات،

ًّ.االنفصال
ًّ. 20، صية، الرياضإدارة األزمات األمنية "مواجهة الكوارث الطبيعية"، جامعة نايف العربية للعلوم األمن :م(2012مظلوم، محمد جمال الدين ) 1

علررى دراسررة التضرراريس )كالجبررال والسررهول واألوديررة واألنهررار والصررحاري والسررواحل(  تركررزًّ :Geomorphology جيومورفولوجيررة األوديررة: تعنرري علررم شرركل األرض، باإلنجليزيررة )*(

يقروم علرم  األرض مرن ظرواهر وإنشراءات خاصرة طبيعيرة نشرات األرض بهرا. هذا العلم ما هو إال علم خاص بدارسة الظواهر الطبيعية املوجرودة علرى ظهرر .نشأتها وتطورها وأسباب

ة. وتجررارب فري املختبرررات ونمراذج رقميررطريررق مجموعرة مررن عمليرات املالحظررة األرضرية  املسرتقبلية عررن وتنبرؤ التغييررراتبتحليرل التضرراريس والبحرث لفهررم تراريخ وتطررور  شركل األرض

ًّ(.)وكبيديا املوسوعة الحرة
 .29م(: إدارة األزمات األمنية "مواجهة الكوارث الطبيعية"، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص2012مظلوم، محمد جمال الدين ) 2
ًّ.7ستراتيجية العامة ملواجهة الكوارث ، القاهرة ، ص م(، اال2007ًّ)طارق،الجمال،  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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، واملخاطر ومخاطر حيوية1، الي مخاطر جيوفيزيائيةالكوارث حسب مسببات وقوعهامة عن تختلف املخاطر الناج

ًّ.2ومخاطر مائية ومخاطر حيوية حيوية،ومخاطر  أرضية،الجيوفيزيائية تنقسم الي مخاطر 

 
ً
 ضية والغازاتاألرًّ كالبراكين والزالزل والهزاتالتي تحدث في األرض  األحداث والوقائعتشمل  األرضية:: املخاطر والكوارث أوال

وزحف  الطينية والحصوية،السفحية  األرضية واالنهياراتوالتشققات  األرض والتصدعاتالسامة التي تخرج من باطن 

ًّ.3الرمال

 
ً
كالهربكين والتيفون صف الهوائية ، والعواهرات التي تقع في الجو كاألعاصيروالظا األحداث،تتألف من  الجوية:: املخاطر ثانيا

والصواعق والصقيع واألمطار الغزيرة والضباب والبرق  ، واملوجات الهوائية الباردة والحارة والبردوالعواصف الترابيةوالترنيدو 

4ًّ، وغيرها من الظاهرات التي تقع بسبب عوامل جويةقحطوالجفاف وال الحرائق التي تشتعل بسبب الصواعقوًّ

 
ً
ليابسة وتشكل ا البحرية وعليوالسواحل  البحار واملحيطاتتقع في  التي املائيةهي األحداث والظاهرات  املائية:: املخاطر ثالثا

 علي البيئة
ً
 واالنهياراتوالدوامات املائية  والسيول والفيضانات   ا كاألمواج البحرية "التسونامي" واملد والجزرًّومكوناته خطرا

والدوامات 7والترنيدو 6والتيفونًّ 5ائية كالهربكينواملخاطر املائية باملخاطر الجوية امل جية، وتصنف بعض املخاطر الحيويةالثل

8ًّاملائية ، ألنها رياح  وعواصف شديدة مصحوبة بمياه

:
ً
وتنقسم املخاطر الحيوية الى  املختلفة،التي تصيب الكائنات الحية  واألوبئة واآلفاتاألمراض  هي الحيوية:املخاطر  رابعا

ًّإنسانية وحيوانية ونباتية:مخاطر 

أو تصيبه  فتميته،والبكتيرية التي يتعرض لها اإلنسان  الجرثومية،تشمل األمراض واألوبئة  اإلنسانية:املخاطر  -

من االنفلونزا وغيرها  والكوليرا واملالريا وأنواعكمرض الطاعون والسرطان واإليدز والسل  بالعلل واملصائب والتشويه

أو أكل لحومها  للحيوانات،غير مباشرة من خالل مالمسته  من األمراض واألوبئة التي يتعرض لها اإلنسان مباشرة أوًّ

ًّ.9ألبانها ومشتقاتهاأو تناول 

  بأنواعها،والطيور  الحيوانات،هي األمراض التي تصيب  الحيوانية:املخاطر  -
ً
اإلنسان  علىثم  عليها ومنوتشكل خطرا

 من منتجاتها كجنون البقر  مالمستها أوًّنتيجة 
ً
 الطيور وأنفلونزا املالطية وانفلونزا والطاعون والحمىأكل شيئا

ًّ.10، واصابة الذين من حولها من البشرالحيوانية التي تؤدي الي نفوقها وغيرها من األمراض الخنازير،

                                                           
الحضرية )رسم الخرائط فائدة، التخزين تحت األرض موقع الخزان(.  تعني املخاطر الجيولوجية )التخفيف زلزال وانهيار بنية رسم الخرائط. في املناطق جيوفيزيائية:مخاطر  1

والدفن  "ما يسمى بر "براونفيلد .(NDT) الهندسة املدنية / االختبارات غير املتلفة .(.)أي الدفن غير القانوني، الخالجيولوجية. علم اآلثار. الطب الشرعي  رسم الخرائط

و هو،  الجيوفيزيائية،الهندسة  . سالمة السدود. تطبيقات البنية التحتية لديها أكثر من "عنصر فياملنفجرة( التحقيقات. الذخائر غير املنفجرة )كشف الذخائر واأللغام غير

ينطوي على الكشف عن الفراغات تحت الطرق  الخطرة الكامنة مثل الطرق السريعة والجبلية، وهذا النوع من التطبيق قد التعامل مع كشف وتوصيف ظروف رصف الطرقًّ

، )هويدى، عبد الجليل و األخرىًّهياكل الجسور أو وسائل النقل  ية فيالتعدين أو األنفاق(، أو وصف لسالمة النسبية لتعزيز الهياكل البنائ بسبب الحفريات تحت األرض )أي

ًّمكتبة الدار العربية للكتاب. التاريخية،اساسيات الجيولوجيا  :م(2004)احمد هيكل، محمد 
 .22ص اإلسالمية، الرياض،جامعة االمام محمد بن سعود  وتداعياتها،الكوارث  :هر(1431)سليمان األحيدب، إبراهيم بن  2
ًّ.23ص  السابق،املرجع  الدين،مظلوم، محمد جمال  3
ًّ.24ص  السابق،املرجع  4
 فلوريدا في جنوب شرق الواليات املتحدة، وتتكون عواصف الهربكين عندما تقوىًّ األعاصير املدارية في خليج املكسيك، وجزر الهند الغربية، وشبه جزيرة الهربكين : يطلق على 5

ًّ. 136ص  ، املرجع سابق،عبد الجليل هويدى و محمد احمد هيكلاالنخفاضات الجوية املدارية بفعل الهواء الرطب الحار فوق املحيطات املدارية، 
.وغير هذه املناطق تحدث  يابان في الفترة مابين مايو وديسمبرًّال التيفون : مثل الهربكين يحدث في جنوب شرق آسيا وبصفة خاصة في بحر الصين وجزر الفلبين وجنوب 6

ًّ.137املرجع  السابق، ص  جزيرة مدغشقر وشرق وشمال استراليا، املدارية أيضا في جهات مدارية أخرى مثل خليج البنغال والبحر العربي وشرقي األعاصير
 "التو يستر" ويتكون الترنيدو من دوامة هوائية إعصارية حول ضغط شديد ، ويطلق عليها أحيانا أعنف أنواع العواصف التي تحدث في العروض الوسطى الترنيدو : هوًّ 7

ويبلغ  ميل في الساعة 300,200يؤدي إلى سرعة وعنف الرياح التي تصل عادة ما بين  وينشأ عن صغر هذه الدوامة اإلعصارية انحدار شديد في الضغط ، مما االنخفاض،

ًّ. 137الساعة أو أكثر، املرجع السابق، ص ميال في 60معدل تحركها 
ًّ.25 ص: السابق،املرجع  مظلوم، محمد جمال الدين، 8
ًّ.23ص:  السابق،املرجع  9

ًّ.23ص  السابق، الدين، املرجعمظلوم، محمد جمال  10

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF/+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%89+%D9%88+%D8%AF/+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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تصيب النباتات واملحاصيل الزراعية  والفيروسية، التي الفطرية والبكتيرية، األمراض واألوبئة: هي املخاطر النباتية -

 الحمراء،، وسوسة النخيل 1كمرض الذبول الوعائي انتاجها،أو تدني  نموها،بأنواعها فتؤدي الي تلفها أو ضعف 

2ًّاختالف أنواعها. علىالتي تصيب النباتات  األمراض واآلفاتمن  والحلزونيات وغيرها النباتية والحشراتوالعناكب 

 
ً
املجتمعات  البيئة أوًّسبق أن وقعت في  تحدث أوًّيمكن أن  الوقائع واملصائب التيهي  البشرية:الكوارث : املخاطر و خامسا

وجودها  قصد فيأو بغير  مباشرة بقصدنشاطه املختلف فهو املتسبب مباشرة أو غير  عمله أوًّنتيجة  اإلنسان أوًّبسبب تصرف 

وصناعية وتقنية وزراعية وغذائية منها مخاطر اقتصادية  كثيرة،البشر  تصرفات وسلوكياتاملخاطر الناتجة عن  وحدوثها.

تقع هذه األحداث  املختلفة وحينما البيئة ومكوناتها علىوالوقائع التي تؤثر  املشكالت،من  وفكرية وعقدية واجتماعية وغيرها

ويمكن أن  بشرية،ة الي كوارث فإنها تتحول من مخاطر بشري األرواح واملمتلكاتينتج عنها خسائر جسيمة في  البيئة أوًّفي 

ًّ:3البشرية الي األنواع التالية املخاطر والكوارثتصنف 

ًّ:4ومنها االقتصادي،تتضمن املصائب واألزمات االقتصادية التي تحدث بسبب نشاط اإلنسان  االقتصادية:املخاطر  -

كالنباتات واملوارد والثروات السطحية  كاملعادن والبترول واملياهالطبيعية الجوفية  املوارد والثرواتاستنزاف  -

 .والحيوانات

األوبئة  الكيماوية وانتشارًّ املخصبات واملبيدات الزراعي واستخدامالنشاط  التربة بسببوتلوث  املياه وتدهورًّتلوث  -

ًّمما يقلل من  الزراعية،التي تصيب املحاصيل  واألمراض والفطريات
ً
 وارتفاع انتاجها كما

ً
اسعار املواد  وكيفا

 الغذائية.

 في  والشركات كماالي خسائر مالية كبيرة لألفراد  املالية يؤديواملضاربات  كساد النشاط التجاريًّ -
ً
يحدث اآلن كثيرا

 أسواق األسهم املحلية والعاملية.

نتيجة عدم توفر الكفاية من املواد الغذائية املعروضة  غذائية،يتسبب اإلنسان في نشوء أزمات  الغذائية:املخاطر  -

املواد الغذائية  األمن وتشكلاشتعال الحروب وعدم استتباب  التجار بسببأو احتكارها من قبل بعض  األسواق، في

 
ً
يبالغ كثير من  املختلفة التيالزراعية  للسموم واملبيداتاإلنسان في بعض األوقات بسبب تعرضها  علىخطرا

ًّ.5اآلفات والفطريات النباتية على الزراعي والقضاءاإلنتاج  األخيرة لزيادةاملزارعين في استخدامها في السنوات 

 الصناعة وتوليدالحديثة في  اآلالت والتقنياتوهي املخاطر التي تنتج عن استخدام  والتقنية:املخاطر الصناعية  -

املختلفة، التي تؤثر في  واملواد السامة الكيماوية واالشعاعيةاملواد  الحرائق وتسربينتج عنها من اشتعال  الطاقة وما

ًّ.6األنسان والكائنات الحية األخرىًّ وتشريد وقتل األمراض واألوبئةوتتسبب في انتشار  البيئة

مجاالت الطاقة  والطبية والغذائية وفيالسلمية  السلمية وغيرًّيقوم العلماء في املجاالت  العلمية:مخاطر التجارب  -

 الحيوانات والنباتات واإلنسان البحار واملحيطات وعلىقيعان  وفياألرض وفي  التجارب في الغالف الجويًّ بإجراء

 املستعصية،واألمراض  األوبئة، البيئة وانتشارًّفي  الكيماوية واالشعاعيةوينتج عن ذلك انتشار السموم واملواد 

7ًّكاألورام الخبيثة وأمراض السرطان بأنواعه

                                                           
 يعيش الفطر املسبب في .رئيسية للفطر عوائل ي تشكلالت الباذنجانية الفصيلة ، منها عدد كبير من نباتاتثنائيات الفلقة من نباتي نوع 300خطير يصيب حوالي  فطريًّ مرض 1

من أعلى ألسفل، وذلك نتيجة نمو الفطر  األغصان في الذبولًّ ينتشر .للساق لوعائيةاألنسجة ا ، ويتحرك إلى أعلى داخلالجذر ، ويدخل إلى النبات عن طريق الجروح فيالتربة

 .األسفللذبول إلى ومع زيادة نمو الفطر في الساق ينتشر ا يوقف تدفق املاء والعناصر الغذائية لقمة الفرع، فيبدأ بالذبول من األعلى، داخل األنسجة الوعائية للغصن، مما

 )وكبيديا املوسوعة الحرة(.
ًّ.25ص  السابق، الدين، املرجعمظلوم، محمد جمال  2
ًّ.25ص السابق، سليمان، املرجعاألحيدب، إبراهيم بن  3
ًّ.24ص  السابق، الدين، املرجعمظلوم، محمد جمال  4
ًّ.25ص  السابق،املرجع  سليمان،األحيدب، إبراهيم بن  5
ًّ.25ص  السابق،املرجع  6
ًّ.26ص  السابق،املرجع  7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B5%D9%86


 (137-117) ص برلين،– العربي الديمقراطي املركز – الفرص وإدارة للكوارث االستراتيجية الدراسات مجلة

 

 128 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

مختلفة قبلية واقتصادية ودينية  ألسباب وأهداف لعامليةاملحلية واإلقليمية واتشتعل الحروب  الحربية:املخاطر  -

وأرضية جوية  اجتماعية واقتصادية وبيئيةتخلف هذه الحروب وراءها مشكالت وأزمات  وسياسية.واستعمارية 

ًّوقتل وتشريد لسكان املناطق التي تقع  ومائية وحيوية
ً
ًّ.1ما يتجاوز تأثيرها مناطق النزاعات والحروب فيها وكثيرا

 خطر ملا تسببه من حوادث ينتج عنها قتل واصابة  مخاطر وسائل النقل: أصبحت وسائل النقل املختلفة -
ً
مصدرا

 نتيجةاآلالف من البشر 
ً
االصابات وقد تجاوز عدد  البحرية والقطارات والسيارات الطيران واملالحةحوادث  سنويا

 العالم،التي تنتج عن األمراض في كثير من دول  ىوالقتلالسنوي لحركة النقل املواصالت عدد االصابات  والقتلى

أكسيد  الكربون وثانيخاصة الدول النامية. كما أن وسائط النقل تساهم في تلوث البيئة بما تبثه من أول أكسيد 

ما حرارة الجو نتيجة االحتراق الداخلي في املحركات، كذلك  السامة وارتفاع والرصاص والهيدروكربوناتالنتروجين 

نتيجة حوادث مرورية أو تسرب في  الكبيرة، باملركبات والحاوياتوالسامة املنقولة من تسرب للمواد الخطرة  يحصل

ًّ.2الصهاريج

 البشري الذيالنشاط  الصناعي وتعددالتقدم  الحديث نتيجةمخاطر العصر  البيئي منيعد التلوث  التلوث البيئي: -

كثير  الصوتي والضوئي وأصبحت الهواء واملاء والتربة والتلوثالتلوث البيئي تلوث  األرض ويشمليزداد بزيادة سكان 

 من الترب أصبحت ميتة وغير منتجة الحية كماالكائنات  ال تتناسبمن االجواء واملياه ملوثة 
ً
ًّ.3أن كثيرا

 بصحتها وخطأأصحابها  مانواملخاطر أليأخطر املصائب  الفكرية والعقديةتعد املخاطر  والعقائدية:املخاطر الفكرية  -

التي تحدث علي مر  آثارها الصراعاتاملؤمنين بها. من  الواسع وكثرةالجغرافي  الزمني وانتشارهااآلخرين وامتدادها 

ومذهبه كثير من أتباعها ملعتقده  منها ولتعصبالقرون بين أتباع الديانات السماوية والعقائد واملذاهب التي تفرعت 

استمر بعضها  األرض،عنها صراعات طاحنة بين معتنقيها في مناطق كثيرة من سطح  آلخرين نتجل وتكفيره وكراهيته

ًّ، نتج عنها قتل وتشريد املاليين من 4ألكثر من مائة سنة
ً
األمراض  مجاعات وانتشارًّ اقتصادي وحدوث البشر وتدهورا

ًّواألوبئة.

صراعات وحروب واحتالل مهمان فيما يحدث في العالم من  والعقدي عامالنيعد في الوقت الحاضر العامل الفكري 

وتشريد سكان املناطق التي وقعت فيها  قتل واصابةكان لها آثار سلبية حيث أدت الي  العالم.في كثير من دول  وتفجيرات

ًّعت فيها.الذي كان يسود املناطق التي وق واالستقرارًّهذا الي جانب فقدان سكانها األمن  بالشلل.واصابة اقتصادها 

ضعف دور الضوابط الدينية  واألعراف االجتماعية الجيدة  التي تحدد العالقة بين  :املخاطر االجتماعية والسلوكية -

البشر  وتوجه اإلنسان نحو األفضل  واحترام اآلخرين  واإلثارة  وحب الخير لهم  وطغت املصالح املادية  وحب 

والنفسية  ذلك كثير من املخاطر واألمراض االجتماعية  والصحية  الذات  علي حساب حقوق اآلخرين  وقد نتج عن 

الرشوة في املجتمعات  والسرقات املادية  والفكرية  وجرائم القتل  واالغتصاب  واالختطاف  ومنها انتشار الفساد وًّ

                                                           
ًّ.25ص  السابق،املرجع  1
ل اإلصابات الناجمة عن حوادث املرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية  1.25يقض ي نحو  2

ّ
  .سنة 29-15مليون نسمة نحبهم كل عام نتيجة حوادث املرور، تمث

 تقريبا نصف  املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، على الرغم من أّن تلك البلدان البلدانمن الوفيات العاملية الناجمة عن حوادث الطرق في   %90،
ّ
تمتلك إال

 إلى فئة "مستخدمي الطرقًّ
ً
املعّرضين للخطر"، وهذه الفئة تشمل الراجلين وراكبي الدارجات  املركبات املوجودة في العالم، ينتمي نصف من يموتون في طرق العالم تقريبا

ّتخذ إجراءات بشأنها، لتصبح سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيس بيوراك
ُ
 .م2030ية بحلول عام الدارجات النارية، من املتوقع أن ترتفع معدالت حوادث املرور، إن لم ت

ً
)نقال

 عن املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية( .
 .26ص  السابق، سليمان، املرجعاألحيدب، إبراهيم بن  3
ْن  116عبارة عن صراع طويل بين فرنسا وإنجلترا، وقد دام  حرب املائة عام 4  مإ

َ
من أجله. هذه الحرب  امللوُك اإلنجليُز العرُش الفرنس ُي وكافحوا ادعى. 1453إلى  1337سنة

ْنًّ
َ
ْبَل أ

َ
ْن السالمإ ق ّدة فترات طويلة مإ ْن فرنسا، باستثناء كالي قوطعْت بعإ ، اما بالنسبة لتعبير "حرب املائة عام" فقد  وكانت الحرب سلسلة من ه.تنتهي بطردإ اإلنجليزإ مإ النزاعاتإ

ان تعبيرا 
َ
بل املؤرخين لَوْصف سلسلةإ  تاريخياك ن قإ  مإ

ً
ًّاصطلح الحقا عمان  والتوزيع،دار زهران للنشر  التاريخية،م(، معجم املعارك 2011)، جاة سليممحاسيس، ن .األحداثإ

 .461ص  األردن،
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ملشروعة  والعالقات الجنسية غير ا تعاطي وإدمان املخدرات واالنتحارًّوًّ والتفكك األسري وارتفاع نسب الطالق

ًّ.1والشذوذ الجنس ي ،  وما نتج عنها من أمراض خطيرة

املعني بالكوارث غير التقليدية تلك التي تنشأ من مواد غير تقليدية في الكوارث التي تسبب  التقليدية:الكوارث غير  -

 الشامل وهية الدمار حة التي تصنع منها هذه املواد وهي أسلحفي األدبيات لألسل حهنالك مصطل اإلنسان وأصبحفيها 

ة التي يمكنها قتل أعداد كبيرة من البشر ح. هي األسلالنووية والكيميائية والبيولوجية التحديد،ثالثة أنواع علي وجه 

يطة بوجه عام.  وتفصيلها حت واملرافق العامة أو الخاصة أو الطبيعية أو املنطقة املة للمنشآحأو تسبب خسائر فاد

ًّ: 2و التاليحالن على

 وجود نظائر مشعة ومتفاعالت نوويةدث نتيجة ح: وتة النووية والذريةحألسلا. 

 مثل غازًّح: وهي عبارة عن مجموعة من الغازات السامة يتم تة الكيميائيةحاألسل 
ً
الدموع وغاز  ضيرها كيميائيا

 األعصاب.، وغاز القئ والغاز الخانق

 وتتكون من كائنات 3ة البيولوجيةحاألسل 
ً
ية معدية تعيش وتتكاثر ويمكن صنع ترسانة منها ح: وهي األكثر تدميرا

ًّمادية وتكنولوجية بسيطة.   وبإمكانياتخالل وقت قصير 

 أنواع األزمات  2.2.2

ًّ:4تتعدد أنواع األزمات وتختلف، آال أنه يمكن تصنيفها وفقا لعدة أسس أهمها األسس اآلتية

هررذا مثررل أي  فرريتمررر األزمررة باعتبارهررا ظرراهرة اجتماعيررة برردورة حيرراة، مثلهررا تصــنيف األزمــات وفقــا ملرحلــة التكــوين:  1.2.2.2

اإلحاطرررة بهررا مرررن جانررب متخرررذ القررررار اإلداري، فكلمررا كررران متخررذ القررررار سرررريع  فرريكررائن حررري، وهررذه الررردورة تمثررل أهميرررة قصررروى 

ًّ.5على عالجها والتعامل معها أقدرًّوين عواملها كلما كان اإلحاطة ببداية ظهور األزمة، أو بتك فيالتنبه 

التفرقرة برين األزمرات  فريويعرد هرذا األسراس مرن أهرم األسرس الترى تسرتخدم : نيف األزمات مـن حيـث تكـرار حـدوثهاتص 2.2.2.2

ًّنميز بين نوعين من األزمات هما: وفى تشخيصها أيضا ووفقا لهذا األساس يمكننا أن

ًّمتكرر.أزمات ذات طابع دوري  -

- ًّ
ً
ًّ.أزمات غير دورية عشوائية وغير متكررة أال نادرا

ًّتصنيف األزمات وفقا ملقدار عمق األزمة 3.2.2.2

ًّه األزمة الى نوعين أساسيين هما:حدثت ب الذيبنيان الكيان  فييمكن تصنيف األزمات وفقا ملقدار عمقها أو تغلغلها 

ًّأزمات سطحية. -

ًّ.أزمات عميقة متغلغلة -

ًّاألزمات من حيث التأثيرتصنيف  4.2.2.2

                                                           
 .29ر  25صص  السابق، سليمان، املرجعاألحيدب، إبراهيم بن  1
 .124- 122ص  الرياض، األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  التقليدية،م(، مواجهة الكوارث غير 2009، )محمودأبو شامة، عباس  2
رروفي أكثرر مرن  3

ُ
رالل القررن املاضر ي، ت سررببات األمرراض، أو عشررات اآلالف .مليرون شررخص مرن األمرراض املعديرة 500خإ

ُ
السرموم. وكانررت  مرن هرذه الوفيررات بسربب اإلطرالق املتعمرد مل

بررل اليابررانيين خررالل هجمرراتهم علررى الصررين فرري الحرررب سررببة لألمررراض، وكررذلك  العامليررة الثانيررة. فاألسررلحة البيولوجيررة عبررارة عررن أنظمررة معقرردة تنشررر الكائنررات معظمهررا مررن قإ
ُ
امل

نتجرررة 
ُ
والفطريرررات، والررررفيروسات، وكرررذلك السرررموم املوجرررودة فررري  تشرررمل هرررذه األسرررلحة كرررل الكائنرررات الدقيقرررة كالبكتريرررا، .والنباترررات شرررر، والحيوانرررات،لقترررل الب للسرررموم وذلررركامل

فرزة بواسرطة
ُ
شرتقة مرن النباترات والحيوانرات الطبيعة امل

ُ
لكرن  الشرامل أسرلحة الردمارًّ تنردرج األسرلحة البيولوجيرة، والنوويرة، وكرذلك الكيميائيرة تحرت ُمسرمى .هرذه الكائنرات، أو امل

رررغر الحجرررم، وسرررهولة الُحصرررول عليهرررا وسرررهولة  وذلرررك ألنهرررا أول أسررلحة الررردمار الشرررامل املسرررتخدمة فررري الحرررروب، وملررا تتميرررز بررره األسررلحة البيولوجيرررة األكثررر تميرررًزا هررري أيًضرررا مررن صإ

 عرن قردرتها التدميريرة الفتاكرة، محمرد الجراويش، تقريرر بعنروان : األسرلحة الًّالسرريع باإلضرافة إلرى  استخدامها، وانتشرارها
ً

بيولوجيرة هري األكثرر دمراًرا فري التراريخ.. فهرل سُتصربح برديال

 م.2015أبريل  النووية،األسلحة 
 .141، صاألزمات، مجموعة النيل العربية، مدينة نصر، مصر م(، األسس النظرية العامة لعلم إدارة2003) أحمدالخضيري، محسن  4
 .13خليج للنشر والتوزيع، صدار ال ،إدارة األزمات م(، سيكلوجية2017)إياد نصر،  5

https://en.wikipedia.org/wiki/Weapon_of_mass_destruction
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_warfare
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حردثت فيره األزمرة، الرى نروعين  الرذييمكن تقسيم األزمات الى نوعين أساسريين وفقرا ملقردار وحجرم ترأثير األزمرة علرى أداء الكيران 

ًّهما:

ًّأزمات ظرفية هامشية محدودة التأثير. -

ًّأزمة جوهرية هيكلية التأثير. -

ًّتصنيف األزمات من حيث درجة شدتها 5.2.2.2

ًّاألزمات الى نوعين أساسيين هما: األساس يتم تصنيف ووفقا لهذا

ًّأزمات عنيفة جامحة ساحقة ماحقة. -

ًّأزمات هادئة خفيفة. -

ًّمن حيث املستوى  6.2.2.2

ًّفرقة بين نوعين من األزمات هما:ووفقا لهذا األساس يمكن لنا الت

ًّأزمات على املستوى القومي الكلى. -

ًّأو على املستوى الجزئي. أزمات على املستوى الخاص بالوحدة اإلنتاجية -

ًّمن حيث عالقة األزمة بالعالم الخارجي 7.2.2.2

ًّ:1التاليملدى عالقتها بالعالم الخارجي على النحو  األزمات وفقايمكن لنا تصنيف أنواع أخرى من 

ًّأزمة عاملية مستوردة من الخارج. -

ًّأزمة محلية أمكن تصديرها الى الخارج. -

ًّالخارج.أزمة محلية ال يمكن تصديرها الى  -

 مفهوم إدارة الكوارث واألزمات   3.2.2

 ازديرررراد عررررن ناجمررررة واجتماعيررررة، اقتصررررادية لعوامررررلا تكررررونًّ فقررررد. وتنّوعهررررا الصررررراعات بتعرررردد األزمرررراتالكرررروارث وًّ أسررررباب تتعرررردد

 ذات املجتمعررررات فرررري والررررديني، القررررومي التفرررراخر، قوامهررررا سياسررررية، عواملهررررا وتكررررونًّ. املجتمررررع طبقررررات بررررين االجتماعيررررة الفرررروارقًّ

 فري الصرراع، سربب يكرونًّ قد كذلك،. السياسية املشاركة وعدم والثقافية، الحزبية الصراعات، أوًّ املختلفة، والديانات األعراق

َيمه تباين هوًّ ما، مجتمع  الحكرم نظرام برين أوًّ املتباينرة، االجتماعيرة الطوائرف برين أيرديولوجي، تنرافرًّ إلى يؤول والذي ومبادئه، قإ

ًّ وتأخررذ الررداخلي، الصررراع معررالم تتضررح وبررذلك،. والشررعب
ً
 املالئمررة، اآلليررات تسررويته تفتقررد حينمررا املقاومررة، أشرركال مررن شرركال

ًّ والفاعلة؛
ً
د ما الدولة؛ في االجتماعي التوازنًّ تحقيق على القدرة عن فضال رًّ شرعيته، الحكم ُيْفقإ  برالتمزق، املجتمع أبناء وُيشعإ

 أينمررا الناشررط، التفاعررل عمليررات برره تتسررم الررذي الصررراع، مراحررل مررن مرحلررة األزمررة تكررونًّ وبررذلك،. واالغتررراب الهويررة، وفقرردان

 .املختلفة صورها من صورة أّيًّ وفي الحياة، وجدت

ر  4.2.2  : األزمات إدارة مفهوم تطوُّ

 العالقرررات صرررورًّ مختلرررف علرررى وانطباقررره اسرررتعماله، نطررراق اتسررراع بعرررد وخاصرررة لألزمرررة، وشرررامل دقيرررق مفهررروم تحديرررد يصرررعب

ًّ القرررديم، اإلغريقررري الطرررب فررري ظهررررًّ قرررد التررراريخي، تطررروره أن إالًّ. كافرررة التعامرررل مجررراالت وفررري اإلنسرررانية،
ً
رررولًّ نقطرررة عرررن تعبيررررا  تحُّ

م، ومن موته أوًّ محددة، زمنية فترة خالل املريض، شفاء بها يرتهن املرض، تطورًّ في مصيرية
َ
 دالئرل أوًّ املررض، مؤشررات تكرونًّ ث

 عن وليس لها؛ الجسم ومقاومة والجراثيم امليكروبات بين الصراع، عن والناجمة املريض، على تظهرًّ التي األعراض، هي األزمة،

 القررررنًّ بدايرررة مرررع اسرررتخدامه، بررردأ الطبيرررة، والكترررب املعررراجم فررري األزمرررة، اصرررطالح شررراع أن وبعرررد. بررره أملرررت التررري املرضرررية، األزمرررة

 العالقررررات تطررررورًّ فررري الحاسررررمة، التحررررولًّ نقررراط إلررررى إشرررارة الرررردول، تواجههررررا التررري املشرررراكل، ظهرررورًّ عررررن التعبيرررررًّ فررري عشررررر، التاسرررع

 .2واالجتماعية واالقتصادية السياسية

                                                           
 .164الخضيري، محسن أحمد، األسس النظرية العامة لعلم إدارة األزمات ، مرجع سابق،ص 1
 .17دار الجنان للنشر والتوزيع ،ص ،لواليات املتحدة لألزمات الدوليةا إدارة م(:2011) مطرًّالزبيدي، نصير  2
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 : االجتماعية العلوم في األزمة، مفهوم 1.4.2.2

َزمًَّ. والقحرررط الشررردة: العربيرررة اللغرررة فررري األزمرررة، تعنررري
َ
َزمًَّ. عنررره أمسرررك: الشررر يء عرررن وأ

َ
ًّ الشررر يء علرررى وأ

ً
ررره برررالفم عرررض: أْزمرررا إ

ّ
ًّ كل

ً
 عضرررا

ًّ
ً
لًّ نقطرة بأنهرا Crisis وبسرترًّ قراموس فيعّرفهرا األزمرة؛ تعريرف اإلنجليزيرة، اللغرة وفري .أزمرة أصرابته: وتأزم. شديدا  األحسرن إلرى تحروُّ

فها. مستقرة غيرًّ أوضاع وفي اإلنسان، حالة في جذريًّ تغييرًّ أوًّ الوظائف، في خلل أوًّ خطير، مرض في األسوأ، إلى أوًّ  قاموس وعرَّ

ًّ تشمل مستقرة، غيرًّ حالة أوًّ حاسم، قرارًّ أوًّ وقت بأنها هيرتيج أمريكان
ً
، تغييرا

ً
؛ حاسما

ً
 أّمرا. السياسرية الشرؤون فري كمرا متوقعرا

فهرا أكسفورد، قاموس ل، نقطرة بأنهرا فعرَّ  وكرذلك. السياسرية أوًّ املاليرة كاألزمرة اإلنسران، حيراة مجررىًّ فري حاسرمة لحظرة أوًّ تحروُّ

لًّ نقطررة بأنهررا األزمررة، أكسررفورد جامعررة قرراموس َعرررَّف رًّ فرري تحرروُّ رًّ أوًّ املرررض، تطرروُّ رًّ أوًّ الحيرراة، تطرروُّ لًّ ونقطررة. الترراريخ تطرروُّ  التحرروُّ

د، قرررارًّ اتخرراذ ووجرروب املسررتقبل؛ مررن والقلررق والخطرررًّ بالصررعوبة يتسررم وقررت، هرري هررذه،  .محررددة زمنيررة فترررة فرري وحاسررم، محرردَّ

Decision.1ًّ قرارًّ: وتعني ؛Krisis هي اإلغريقية، في الكلمة وجذورًّ

 :األزمة ومفهوم اإلدارة علم 2.4.2.2

 تنوعرررررت ولرررررذلك،. النجررررراح وشرررررروط بررررراإلدارة الخاصرررررة كافرررررة، بالجوانرررررب عالقتررررره فررررري األزمرررررة، مفهررررروم بتحديرررررد اإلدارة علرررررم اهرررررتم

 موضرروعات تنرراولًّ مررا وثمررة عامررة؛صررورة ب األزمررات إدارة تنرراولًّ مررا فمنهررا اهتماماتهررا؛ وتعرردد األزمررات، إدارة مجررال فرري الدراسررات

 تررررررروفيرًّ بأسرررررررلوب تخصصرررررررت وأخررررررررىًّ أثناءهرررررررا؛ القررررررررارات، اتخررررررراذ بعمليرررررررة اهتمرررررررت ودراسرررررررات ملواجهتهرررررررا؛ واالسرررررررتعداد التخطررررررريط

 اإليجابيرة نتائجهرا، أوًّ األزمرة، موقرف فري بعضرها وتركرزًّ مفاهيمهرا، تعرددت ثرم، ومرن. األزمرة إّبران االتصراالت، وعمليرة املعلومات،

 نظرررًّ وجهررة مررن األزمررة، مفهرروم وتحرردد. املطلوبررة االسررتجابة أوًّ الوقائيررة، برراإلجراءات االهتمررام كرران اإلطررار، هررذا وفرري السررلبية؛ أوًّ

 أوًّ الوقرررت، بضررغط يتسررم وكررذلك، الجوهريررة؛ واألهررداف للمصررالح الشررديد بالتهديررد يتسررم موقررف، أوًّ حالررة بأنرره اإلدارة، علررم

ًّ يكرررونًّ وتفاقمهرررا، املحتملرررة األضررررارًّ وقررروع قبرررل القررررار، ملتخرررذ املتررراح الوقرررت فرررإن ولرررذلك،. الزمنررري الضرررغط
ً
ًّ محررردودا

ً
 ويترررأثرًّ جررردا

ًّ
ً
ًّ.2به يشعرًّ الذي الضغط ومستوىًّ وسماته، بخصائصه أساسا

 : األزمة ودراسة االجتماع علم 3.4.2.2

 وانعكاسرها السرائدة، االجتماعيرة العالقرات فري وتأثيرهرا االجتمراعي، البنراء لهرا يتعررض التري األزمرات، بدراسرة االجتماع علم اهتم

 مواجهرة أثنراء ودراسرتها االجتمراعي والسرلوك االجتماعيرة، الفعرل ردود تحديد في مساهماته أبرزًّ وتركزًّ. املختلفة الجماعات على

ل األزمات؛
َّ
ْولرى. األزمرات سوسريولوجيا علرم ظهرورًّ فري ذلك وتمث

َ
 فري املرألوف، عرن الخرروج أوًّ االنحرراف، اهتمامره االجتمراع علرم وأ

م العالقرررات
ُ
ًّ تكررررونًّ قرررد الترررري األزمررررات، تسررررببه والررررذي االجتماعيررررة، والررررنظ

ً
ًّ سررررببا

ً
 والضرررررورية املسررررتقرة، العالقررررات لترررردميرًّ أساسرررريا

ًّ. لإلنسان
ً
ق ما إلى االنتباه تلفت إنها إذ باألزمة؛ وارتباطها املخاطرة في يركزًّ بدأ وحديثا ل، أخطار، من باملجتمعات يْحدإ إ

ّ
 على تمث

ًّ سلبيتها
ً
ًّ مبدأ

ً
 .3والطبيعة التراث مع قطيعة أحدث الذي للمجتمع، محركا

 األزمة: ودراسة النفس علم 4.4.2.2

ًّ تتخذ قد والتي لألزمة، النفسية اآلثارًّ دراسة على النفس علم حرص
ً
 وعدم والتوترًّ والقلق والصدمة كاالرتباك متنوعة، أشكاال

ًّ. التوازنًّ
ً
ًّ األزمرة تسربب مرا وغالبرا

ً
ًّ ارتباكرا

ً
 الخروف مشراعرًّ تثيررًّ مرا وعرادة الضرغوط؛ مرع تكريفهم وأسراليب حيراتهم فري للنراس، كبيررا

 :اآلتي في تتمثل فرضيات، عدة إلى النفس، علم إطارًّ في األزمة، نظرية وتستند. والصدمة

مررن الشررائع، أن يمررر النرراس بحالررة مررن عرردم االتررزان، ومررن تفكررك النظررام االجتمرراعي، مررع وجررود عوائررق ضرراغطة، فرري   .1

 غضون وقائع األزمة.

الحررراّد خبررررة حيررراة عاديرررة، وليسرررت جسررريمة؛ يمكنهرررا أن تطررراول، فررري الغالرررب، كثيررررين، وفررري وقرررت ُيَعررّد الضرررغط املررروقفي  .2

 واحد من حياتهم.

زانهم. .3 إ
ّ
 أولئك الذين يمرون باضطرابات داخلية، يثابرون على استعادة ات

                                                           
ًّالقاهرة. باألهرام،الدراسات السياسية واالستراتيجية  والعشرين، مركزًّنحو بناء نموذج عربي في القرن الحادي  الدولية:م(، إدارة األزمة 2005أحمد، حسن بكر ) 1
 .17ص والنشر، القاهرة،مركز األهرام للترجمة  متغير،م(، إدارة األزمات في عالم 1993) عليوة، سيد 2
 .67والنشر، القاهرة، صركز األهرام للترجمة م ،إدارة األزمات في عالم متغيرم( 1993العماري، عباس رشدي ) 3
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 لنفس ي.أثناء الصراع، الستعادة االتزان الداخلي، يكون اإلنسان في حالة حاّدة، محدودة الزمن، من الضعف ا .4

 أثناء هذه الحالة من الضعف النفس ي، فإن عامة الناس يكونون قابلين للتدخل النفس ي. .5

هرم؛ بغرض  .6
ّ
يمكن أن تتسم االستجابة الداخلية للناس بمراحل عامة، لررد الفعرل ألزمرة، والرذي يمكرن أن يمرروا بره كل

 النظر عن طبيعة الحدث الواقع.

 أن تنتج سلبيات.يمكن األزمات أن تنمو وتتطور، كما يمكنها  .7

ًّ األزمررة
ً
 العالقررة تلررك تكررونًّ عنرردما تظهرررًّ وهرري .لإلنسرران املطلوبررة املسررتقرة، العالقررات فرري ارتبرراك الررنفس، علررم نظرررًّ وجهررة مررن إذا

ًّ.تدهورها أوًّ العالقات تحطم الناس يدرك وعندما له، مهمة

 أهمية املركز الوطني للطوارئ والكوارث واألزمات  5.2.2

م في إحداث تغيرات كبيرة في منظومرة إدارة الطروارئ واألزمرات فري الواليرات 2001تسببت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

 واشرررنطونًّوكانرررت هرررذه األحرررداث والرررذعر الرررذي سرررببته حمرررى الجمررررة الخبيثرررة فررري  العرررالم،املتحررردة األمريكيرررة برررل وفررري جميرررع دول 

عادة اختبار نظام إدارة الطوارئ واألزمات، ويشتمل ذلك علي تحديد األولويات عة إلًّم بمثابة قوة داف2001أكتوبر العاصمة في 

 عرن نظرام تعقرب 
ً
ومصدر التمويل والتطبيقات. حيث تعراطف الكثيررون مرع تلرك األحرداث التري وجهرت دفرة إدارة األزمرات بعيردا

ًّ :1وهيئات رهاب. وقد تم تصنيف هذه املتغيرات في خمس فر الي مصدر أخر متطرف لإلًّاملخاط

 تطبيقات املستجيب األول والبرتوكوالت. -

 اإلرهابية.التأهب للهجمات  -

 اإلرهاب.تمويل الحرب ضد  -

 تأسيس املراكز املتخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث واألزمات. -

 .اإلرهاب علىنظام إدارة األزمات الخاصة بالدولة نحو الحرب  علىتحويل االتجاه من التركيز  -

 علرررررىدارة األزمرررررات والكررررروارث يحتررررراج الررررري وجرررررود مراكرررررز ووحررررردات تخرررررتص برررررالتخطيط وإدارة األزمرررررات والكررررروارث ن التخطررررريط إلًّإ

 لتأدية هذا الدور بكفاءة على أن  املستوى املحلي والوطني.
ً
سبيل املثال،  وعلىتكون تلك املراكز في مواقع مناسبة ومجهزة كامال

طرة، ويمكررن حمايترره مررن اإلرهررابيين ومرتكبرري الشررغب، ومررن تهديرردات البيئررة فرري موقررع أمررن للقيررادة والسرري يجررب أن يكررون املركررزًّ

واألسررررررلحة الناريررررررة والكيماويررررررة، وتحمررررررل الكرررررروارث الطبيعيررررررة كررررررالزالزل واألعاصررررررير  كاالنفجرررررراراتوالتهديرررررردات مررررررن صررررررنع البشررررررر، 

ًّ .2ت واملواصالت بطبيعة الحالوالسيول، وأن تكون مجهزة باملؤن، كاألطعمة واملشروبات، وكافة وسائل االتصال واملعلوما

ًّ. أنواع األزمات واملناهج العلمية للتعامل معها :  3
تتبرررراين اسررررس تصررررنيفات األزمررررات مررررن حيررررث مراحررررل دورة حيرررراة األزمررررة ، او معرررردل تكرررررار الحرررردوث )ذات طررررابع دوري 

متكررررر، وطرررابع فجرررائي عشررروائي ( ، وعمرررق األزمرررة ) عميقرررة جوهريرررة وهيكليرررة الترررأثير ، وغيرررر عميقرررة وهامشرررية الترررأثير(، او شررردة 

" أجررزاءتررأثير) شراملة لجميررع اجررزاء املنظمرة ، واخرررى تصريب جررزء" أو األزمرة )عنيفررة جامحرة ،وهادئررة ضررعيفة (، او الشرمول وال

توى الدولرررة ، وعلرررى ( ، او مسرررتوى األزمرررة )علرررى مسرررمعنويرررة ، او "االثنرررين معرررا" محرررددة مرررن املنظمرررة (، او محرررور األزمرررة) ماديرررة،

ًّ.3(مستوى املنظمة

خرررى مررن أو أزمررات طبيعيررة، وأ داريررة .... الررخ .ة، أو إوقررد تبرروب األزمررة علررى أنهررا داخليررة أو خارجيررة، او حسررب طبيعتهررا اقتصررادي

ًّ. للتقانةصنع االنسان واستخدامه 

                                                           
جمهورية  مدينة نصر ، والنشر،املجموعة العربية للتدريب  الطبعة األولي، م(، املدخل الي ادارة األزمات والطوارئ، ترجمة هبة عجينة،2013كوبوال، دامون ب، وأخرون ) 1

 .554مصر العربية،ص
 . 172الجيزة ،جمهورية مصر العربية، ص الطبعة األولي، هال للنشر والتوزيع، ،اإلرهابم(، التخطيط ملواجهة األزمات والكوارث ومكافحة 2006) الرهوان، محمد حافظ 2
بة مدبولي ، القاهرة ، ص مكت االقتصادية،القومي والوحدة  االقتصادمنهج اقتصادي اداري لحل األزمات علي مستوي  األزمات:م(، إدارة 1993) أحمدالخضيري، محسن  3

 .72 –71ًّص  
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مررن معيررار فرري  أكثرررًّ اسررتخدام، فيمررا تتوجرره البحرروث الحديثررة الررى ابقة الررذكر اسرراس واحررد فرري التصررنيفتعتمررد التصررفيات السرر

(. مصنفا" 1رقم ) ، شكلCrisis Matrixالذي عبر عنه بمصفوفه األزمة  نموذجه( Gundel , 2005وقد قدم ) األزمات،تصنيف 

ًّهما:األزمات الى اربعة انواع باعتماد معياريين لتحديد نوع األزمة 

:
ً
: اذ تكرررون األزمرررة قابلرررة للتنبرررؤ عنررردما يكرررون كرررل مرررن املكررران والزمررران واسرررلوب حررردوثها  Predictabilityقابليرررة التنبرررؤ باألزمرررة  أوال

 
ً
، وال يررتم تجاهررل احتماليررة الحرردوث . وألن الكرروارث الطبيعيررة علررى سرربيل املثررال قابلررة للتنبررؤ بشرركل عررام، فررأن الحاجررة معروفررا

ًّالتأثير. بإمكانياتالى معيار ثان للتصنيف يكون مهما" ويتمثل 

:
ً
ا تكون االسرتجابات ملواجهتهرا او تقليرل : أذ يمكن التأثير في األزمة عندم Influence Possibilities امكانيات التأثير في األزمة ثانيا

تسرراهم مصررفوفة األزمررة فرري تحديررد انررواع مختلفررة مررن  أضرررارها معروفررة وممكنررة التنفيررذ ، وذلررك عبررر مواجهرره اسررباب األزمررة .

ممرررا يجهرررز متخرررذ القررررار بمجموعرررة مرررن الوسرررائل  معينرررة،األزمرررات ومسرررتوى تكرارهرررا وتهيئرررة االجرررراءات املضرررادة واملحرررددة بأزمرررة 

1ًّ" للمجاالت األربعة لألزمة التي تظهر في املصفوفة:استعراضا االتياملساعدة ، وفي 

فيهررا  التررأثيرًّ: وتقررع فرري املربررع االول مررن املصررفوفة، وتكررون قابلررة للتنبررؤ ، وامكانيررة  Conventional Crises  األزمررات التقليديررة -أ

ويحرردث هررذا النرروع مرررن األزمررات بسرربب اسررتخدام االنظمررة التكنلوجيرررة الخطرررة وربمررا تلررك املركبررة بصرررورة  معروفررة ومحررددة .

علرى أنهرا  االجتماعيرةمثل ازمات انفجارات املصانع الكيمياوية ، فيما من النادر أن يرتم تصرنيف الكروارث الطبيعيرة أو  خاطئة،

، وفقرردان الحيرراة املصرراحبةلوقايررة منهررا والخسررائر املحتملررة واالضرررار حرردوث هررذه األزمررات وتكرراليف ا احتماليررةتقليديررة. وتكررون 

وان كانت كبيرة أحيانا"، جميعها تكون معروفة وسهلة التوقع واملعالجة،  التقليدية،والعواقب السياسية الناجمة عن األزمات 

املضررررادة تكررررون محررررددة ومختبرررررة ، كررررذلك  ويمكررررن أدارتهررررا وقيررررادة التررررأثير فيهررررا مررررن املنظمررررة واملجتمررررع والدولررررة، ذلررررك أن الترررردابيرًّ

ًّامكانية التدخل والتنفيذ سريعة بسبب تكرار حدوث مثل هذه األزمات والخبرة املتراكمة في مواجهتها. 

وعلى الرغم من عدم تشابه األزمات التقليدية فانره يمكرن منرع وقوعهرا عرن طريرق تنفيرذ نظرام متكامرل للجرودة وادارة 

اضرررافة الرررى التررردريب والتنظررريم الفاعرررل عنرررد تنفيرررذ االنشرررطة واالجرررراءات  الكفرررؤة،ملؤهرررل والتجهيرررزات األزمرررة مرررع تهيئرررة املرررالك ا

ًّ التقليدية.الوثيقة الصلة باألزمات 

التنبؤ بها  نال يمكوتقع في املربع الثاني من املصفوفة وهي األزمات نادرة الحدوث التي : (Unexpected) غير املتوقعة  األزمات-ب

مقارنة باألزمات التقليدية كحوادث الحرائق اال انها حساسة للتأثير فيها . يحدث هذا النوع بسبب استخدام االنظمة 

خطر اال انه يمكن التأثير فيها التكنلوجية ذات الخصائص الشاذة او بسبب االنظمة الطبيعية وتنطوي على تهديد كبير بال

ًّمصفوفة األزمات (:1شكل رقم )

ًّاألزمة االساسية

-4- 

ًّاألزمات غير املتوقعة

-2- 
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ًّاألزمات العنيفة

-3- 

ًّاألزمات التقليدية

-1- 

ًّفي األزمة            سهل التأثيرًّصعب         قابلية                             

وعلرررى الررررغم مرررن صرررعوبة اجرررراء وتنفيرررذ التررردابير الوقائيرررة بسررربب عررردم القابليرررة علرررى التنبرررؤ بحررردوث األزمرررة اال انررره يمكرررن تقليرررل 

 األزمرررة،مخررراطر الحررردوث املتكررررر عرررن طريرررق االسرررتعداد الجيرررد مرررن خرررالل تحسرررين تبرررادل املعلومرررات عرررن األسرررباب قبرررل حررردوث 

                                                           
1 Gundel , Stephan (2005) . "Towards New Typology of Crisis " . Journal of Contingencies &Crisis Management . Vol .(13) , No .(3)  :112. 
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مرع  فاعرل،ل متجانسة ودائمرة ملعالجرة املهمرات الصرعبة وغيرر املتوقعرة بشركل واعداد مدراء الطوارئ وتشكيل وتدريب فرق عم

 أهمية منح الالمركزية في اتخاذ القرار لتامين التدخل السريع عند حدوث األزمات غير املتوقعة.

كونها أزمرات عنيردة وغيرر :  وهي أزمات يمكن توقع حدوثها اال انه من النادر التأثير فيها ل Crises Intractable العنيفة األزمات-ج

مرنررررة ، اذ يصررررعب السرررريطرة عليهررررا وتوجيههررررا ، كاالنفجررررارات الترررري تحصررررل فرررري املفرررراعالت النوويررررة ، والهررررزات االرضررررية ، وحرررروادث 

لهررا حرردود مررا تسررببه األزمررات غيررر املتوقعررة  املصرراحبةاالزدحامررات والترردافع فرري املالعررب واملناسرربات. وتتخطررى املخرراطرة واالضرررار 

ذلرك  والنروع.ب تجاوزها على الرغم من ان الخطر الناجم عنها يكرون معروفرا ومرن السرهل تحديرده فري الزمران واملجرال كما يصع

وينحصرر التعامرل والسريطرة  فيها.والتدخل لعالجها يكون صعبا" او أشبه باملستحيل لصعوبة التأثير  واالستجابةان االستعداد 

تعتمررررد علررررى دراسررررة وتفحررررص مسررررتمرين للنظررررام  معروفررررة،ات غيررررر تقليديررررة وغيررررر علررررى هررررذا النرررروع مررررن األزمررررات فرررري ايجرررراد اجررررراء

والبررررد مررررن جهررررد مشررررترك علررررى الصررررعيد  األزمررررات.املسررررتخدم والتركيررررز علررررى التوقررررع بهررررذه األزمررررات وبسرررربب صررررعوبة مواجهررررة هررررذه 

ًّالعنيفة.الخارجي والسيما بالنسبة للدول واملنظمات التي تواجه مخاطر األزمات 

: وتمثررررل صررررنف األزمررررات األكثررررر خطررررورة وهرررري نررررادرة الحرررردوث ومجهولررررة كونهررررا تجمررررع غيرررراب Fundamentalساسررررية األًّ األزمررررات-د

وتظهرررر بشررركل سرررريع  اإلرهابيرررة.تدميريرررة هائلرررة كالهجمرررات  باحتماليرررةالترررأثير املقيررردة، ممرررا يزودهرررا  وإمكانيررراتالقررردرة علرررى التنبرررؤ 

التغيرررر وضرررعف الخبررررة وهرررذا هرررو التحررردي الرررذي يكررراد يكرررون مرررن الصرررعب وتمتررراز بسررررعة  طويلرررة.اال أنهرررا تسرررتمر لفتررررات  ومفررراجئ

بسرررربب اسررررتحالة تقرررردير املؤشرررررات  كفررررؤة،ملثررررل هررررذه األزمررررات غيررررر معروفررررة وغيررررر  واالسررررتجابة االسررررتعدادالتغلررررب عليرررره. ويكررررون 

لرذا مرن  املناسربة،املضرادة  واإلجرراءات الحردوث،واحتمالية  واملكان،وخاصة الزمان  األساسية، الى األزماتالضرورية للتحضير 

األكثر اهمية التي تتبعها الجهات التنفيذية للتعامل مع األزمرات  اإلجراءاتوتبقى  األزمات.الصعب منع أو تحييد هذا النوع من 

وتشررركيل املجموعرررات  التأكرررد،األساسرررية هررري: األعرررداد املنظمررري والتنظررريم األمنررري الفعرررال فررري التعامرررل مرررع درجرررة عاليرررة مرررن عررردم 

 قانونيةاملضادة  اإلجراءاتوقد تشمل  بيرة.الخ
ً
ًّ.1غير مرغوب بها تؤثر في حرية املواطنين أثارا

   واألزمات. مناهج تشخيص الكوارث 3:1

يعرررررد التشرررررخيص السرررررليم لألزمرررررات هرررررو مفتررررراح التعامرررررل معهرررررا، وبررررردون هرررررذا التشرررررخيص السرررررليم يصررررربح التعامرررررل مرررررع 

ًّالكوارث 
ً
2ًّدراك. وفيما يلي عرض لكل منها:السليم هو املعرفة واملمارسة والخبرة واإلًّ، وأساس التشخيص واألزمات ارتجاال

ًّاملنهج الوصفي التحليلي. .1

ًّاملنهج التاريخي لتشخيص األزمات. .2

ًّتشخيص األزمات. فيمنهج النظم  .3

ًّاملنهج البيئي. .4

ًّمنهج دراسة الحالة لتشخيص األزمات. .5

ًّمنهج الدراسات املقارنة لتشخيص األزمات. .6

ًّ.ت املتكاملة لتشخيص األزماتمنهج الدراسا .7

 في السودان . نحو منهج متكامل للتعامل مع الكوارث واألزمات4

ًّن يكون البرنامج مبنى على اآلتي:تحرص كافة الكيانات اإلدارية أ

اإلداريرررررة فررررررق معالجرررررة األزمرررررات والكررررروارث فررررري املسرررررتويات وضررررروح األهرررررداف والسياسرررررات واإلجرررررراءات للبرنرررررامج لكرررررل أفرررررراد . 1 ًًًًًّّّّّ

ًّاملختلفة في السودان.

وفررق أنظمررة التحليررل التررى تعرردها  تروفر اإلمكانررات املاليررة والبشرررية واملعرردات الالزمرة للتعامررل مررع األزمررة الحاليررة واملتوقعرة. 2 ًًًًًّّّّّ

ًّ.فرق تحليل وإدارة املخاطر املهددة لدولة السودان

                                                           
1 Gundel , Stephan (2005) . "Towards New Typology of Crisis" . Journal of Contingencies &Crisis Management. Vol. (13) , No .(3)  :112. 
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السرروداني للوقررع تحررت  األزمررة، ومعالجررة إفرازاتهررا وتجنررب الكيرران اإلداريًّ فرريالقرردرة علررى اختيررار الوقررت املناسررب للترردخل . 3 ًًًًًّّّّّ

ًّ.الضغط في اتخاذ قرارات املعالجة أو احتواء األزمة مما يهدد االستقرار الحياتي للمجتمع السوداني

بمرا يؤهرل فررق التعامرل  التنفيرذ والقردرة علرى التطويرع السرريع للتوافرق، والتكيرف مرع أحرداث ومتغيررات األزمرة فياملرونة . 4 ًًًًًّّّّّ

ًّ.مع األزمة بالوصول للحلول األكثر استدامة لتالفي تكرار األزمة

 في السودانارث واألزمات الوطنية اإلدارة اإلستراتيجية للكو مقترح . 5

 .مكونات الواليات السودانيةعمل مسوحات جيولوجية وخرائط كنتورية وطبوغرافية وصور جوية لكل  .1

تحليل الوضع الراهن وتشمل البنيات التحتية والطرق والجسور والسركك الحديرد واملطرارات والكهربراء ومصرادر  .2

خررررررائط التوزيرررررع القرررررومي  الطبيعيرررررةالطاقرررررة والخررررردمات االساسرررررية وبيانرررررات املررررروارد البشررررررية واسرررررتخدام املررررروارد 

  .للموارد السودانية

  .تأثير واالهتمام والخصوم سواء املعلن أو الخفيوتحليل ال جيوستراتيييتحليل الواقع من منظور  .3

 .الواليات في السودانتحليل املوارد البشرية من حيث العدد والتأهيل والتوزيع الجغرافي داخل  .4

بمرررا يخررردم تجرررزأة املعالجرررة لألزمرررات  (تعررردين ...الرررخ خررردمات، صرررناعة، زراعرررة،تحليرررل أوضررراع النشررراط البشرررري ) .5

 .والكوارث

بغيررررررة بنرررررراء  واألزمرررررراتالسرررررلوك املتعلررررررق بررررررإدارة الكررررروارث  االخالقيررررررة،التنميررررررة  االجتماعيرررررة، تحليرررررل أوضرررررراع القرررررروة .6

 .منظومة الوعي املجتمعي باملخاطر املؤثرة على القوة االجتماعية السودانية

وذلرررك مرررن خرررالل التررردريبات االفتراضرررية ومشررراركة الررردول  واألزمررراتحسررراب قررروة الدولرررة فررري مجرررال إدارة الكررروارث  .7

  .ي التدريبات اإلقليميةاملحيطة ف

ودراسة املوارد والقدرات واملزايا الوطنية التي تردعم إدارة الكروارث  القوة،تحليل ودراسة البيئة من حيث نقاط  .8

والبيئرررة  وبرررراكين،والظرررروف الطبيعيرررة مرررن زالزل  املنررراخ، الطبيعيرررة،املررروارد  الجغرافررري،واألزمرررات مرررن حيرررث املوقرررع 

  والقوة.الداخلية من حيث نقاط الضعف 

واألوضرراع والقرردرات واملزايررا النسرربية  املهررددات،تحليررل البيئررة الخارجيررة مررن حيررث الفرررص واتجاهاتهررا مررن حيررث  .9

  العاملية.املتعلقة بالفرص املتاحة والنظم والقوانين 

  السياسية.دراسة اإلستراتيجية  .10

  االجتماعية.دراسة اإلستراتيجية  .11

 والعسكرية.دراسة اإلستراتيجية العلمية والتقنية واإلعالمية  .12

  الخاص.دراسة أوضاع القطاع  .13

  اإلستراتيجية.اختيار اإلستراتيجية الوطنية وتحديد البدائل  .14

  واألزمات.اختيار الفلسفة اإلستراتيجية الوطنية للكوارث  .15

  االستراتييي.تحديد مجال التغيير  .16

 االستراتييي.التنفيذ  .17

 االستراتييي.التغيير  .18

 والتقويم.املتابعة والتقييم  .19

 . النتائج والتوصيات:6

 النتائج 1.6

ًّالتالية:الي النتائج  الدراسة توقد توصل

 .الوطنيةتوجد مناهج ومتطلبات خاصة للتعامل مع الكوارث واألزمات  -1
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 .األخرىًّيوجد خلط بين الكوارث واألزمات واملفاهيم ذات العالقة  -2

  لها.مشاركة املجتمع في التصدي للكوارث واألزمات ساعد بصورة واضحة في التقليل من اآلثار الكبيرة  -3

 املتالحقة.غياب نظام وطني إلدارة الكوارث واألزمات القومية سبب في وقوع البالد فريسة الكوارث واألزمات  -4

ًّ والدراسة.خطوات اإلدارة اإلستراتيجية للكوارث واألزمات الوطنية معقدة وطويلة وتحتاج للمزيد من البحث  -5

  التوصيات: 2.6

ًّ التالية:بالتوصيات  الدراسة توقد أوصي

 اإلستراتيجية.البحث في موضوعات الدراسات  علىالعمل علي حث الجامعات ومراكز البحوث والباحثين  -1

علميرررررة،.....الخ( عرررررن اإلدارة اإلسرررررتراتيجية  تقنيرررررة، زراعيرررررة، صرررررناعية،بحثيرررررة حسرررررب القطاعرررررات )تبنررررري مسرررررابقة  -2

 الوطنية .

 حث مجلس الوزراء لتبني مشروع قانون ألنشاء هيئة وطنية إلدارة الكوارث واألزمات القومية. -3

 ادارة الكوارث واألزمات. علىتدريب املؤسسات وأفراد املجتمع  علىالعمل  -4

 واضحة ملواجهة الكوارث واألزمات الوطنية. الستراتيجياتتبني مؤسسات الدولة  -5

ًّاملساهمة في نشر الكتب واألوراق العلمية الخاصة بالدراسات اإلستراتيجية. -6

 مستقبلية:تطلعات  3.6

 تأهيل وتطوير البنية التحتية لتحمل مخاطر األزمات والكوارث. -

 املستدامة.تفعيل برنامج وطني لتحقيق أهداف التنمية  -

 الوطنية.دمج متطلبات وقواعد ادارة األزمات والكوارث ضمن املناهج الدراسية  -

 املستوى املجتمعي. علىالتعافي(  االستجابة، التأهب،التوسع في برامج وقواعد إدارة األزمات ) -

 لنص  الكوارث.إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات وًّ -
ً
 الدستور.وفقا

 واملراجع:املصادر  1.7

:
ً
 الكتب واملراجع العربية :  أوال

  مصطلحات االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر  (:م2009) الكوارثأمانة األمم املتحدة لالستراتيجية الدولية للحد من

ًّ.جنيف، سويسرا الكوارث،

  مقدم الي الندوة العلمية التاسعة والعشرون )االنقاذ والتدخل  الكوارث، بحث (: إدارةهر1414)الدين علي، ماهر جمال

 .والتدريب، الرياضالسريع في مواقف الكوارث الطبيعية(، املركز العربي للدراسات األمنية 

  بجازان ملتصدع حمى الوادي ا علىاالجراءات األمنية في الكوارث الوبائية ر دراسة مسحية  :م(2002)علي الرميح، عبد هللا بن

ًّالرياض. األمنية،أكاديمية نايف العربية للعلوم  الي،رسالة ماجستير مقدمة  (،)باململكة العربية السعودية

  اإلقليمي لشرق املتوسط، دليل عملي صحة البيئة في الطوارئ والكوارث، (: املكتبم2007)العاملية منظمة الصحة 

ًّ.اإلسكندرية

  ،ًّالقاهرة. الشروق،دار  األولي،الطبعة  البشرية،من الكوارث الطبيعية واملخاطر  (: السالمةم2002)جمال صالح

  ًّالقاهرة. والنشر،مركز االهرام للترجمة  متغير،إدارة األزمات في عالم  :م(1993)رشدي العماري، عباس

  ًّالرياض.ة للعلوم األمنية، أكاديمية نايف العربي األسس واملراحل واآلليات، إدارة األزمات، :م(1999)أحمدالشعالن، فهد

 ( 1989عامر، أحمد)مقدمة في إدارة األزمات، جامعة قناة السويس، القاهرة :م. 

  ادارة األزمات، تجارب محلية وعاملية، مكتبة عين شمس، القاهرة :م(1993)رشاد الحمالوي، محمد.ًّ

 ًّبيروت. لبنان،معجم العلوم االجتماعية، مكتبة  :م(1982) بدوي، أحمد زكي
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مجلة الدراسات االستراتيجية  العاملية، الوبائية االزمة خالل الدولي التضامن مبدأ(: 2020) مصعب ،الهاشمي يوثق هذا البحث كـ:

 165-138(، أملانيا، ص 7العدد )(، 2للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

عرف العالم انتشار جائحة فيروس كورونا الذي شكل خطرا كبيرا على البشرية، والذي ادى الى ارتفاع كبير في 

عدد االصابات، ووفاة اعداد هائلة من سكان العالم بداية من ووهان الصينية، وصوال الى اوروبا وافريقيا، لكن 

التدابير التي وضعتها الدول، وخاصة االعتماد على الذات واالنغالق الشبه الكلي، ووقف دوران بالرغم من كل 

عجلة االقتصاد، اضحى يشكل خطورة كبيرة على دول العالم، والذي اصبح معه الزامية تضامن الدول من اجل 

ع الوباء عن طريق مختبرات الصينية في زرًّ-القضاء على الفيروس بشكل جماعي، بالرغم من االتهامات االمريكية

 عاملية بالدولتين... .

-مريكينسانية، نظرية املؤامرة، الصراع األًّإلروس كورونا، العالم، املساعدات االتضامن، في الكلمات املفتاحية:

ًّالصيني.

Abstract  
The world knew the spread of the Coronavirus pandemic, which posed a great danger to 

humanity, which led to a significant increase in the number of infections, and the death of+ 

huge numbers of the world's population, starting from Wuhan, China, reaching Europe 

and Africa, but despite all the measures put in place by countries, especially relying on 

The self and the near total closure, and stopping the rotation of the wheel of the economy, 

has become a great danger to the countries of the world, and with which it has become 

obligatory for the solidarity of countries to eradicate the virus collectively, despite US-

Chinese accusations of planting the epidemic through international laboratories in the two 

countries ... 

Keywords: Solidarity, Corona virus, the world, Humanitarian aid, conspiracy theory, the 

US-China conflict.... 
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 يامللخص املفاهيم
من خالل  ،التي ابانت على علو كعبها ،شكل انتشار فيروس كورونا عبر العالّم، تضامنا دوليا ملجموعة من الدولًّ

 ،املساعدات االنسانية املقدمة للدول الضعيفة، بحيث قامت الصين الشعبية بأدوار عدة في تقديم املساعدات

، والتي عبرت الواليات املتحدة االمريكية عن امتعاضها الشديد ،والقضاء على الفيروس أوال، لكن بالرغم من ذلك

هي املتهم  (و.م.أ)انطالقا من ووهان الصينية، في حين ردت الصين على أن  ،ت من خالله الصين بنشر الوباءاتهم

ًّاالول في نشر الفيروس بسبب بعض الجنود املتواجدة بدورة لأللعاب االوملبية بالصين. 

ًّ.19لي املخطط املفاهيمي للتضامن الدولي في ظل األزمة الوبائية العاملية كوفيد يظهر الشكل التا

 

ًّ
ًّ

ًّوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات للتضامن الدولي في األزمة الوبائية

مبدأ التضامن الدولي

خالل االزمة الوبائية 
العاملية

افيروس كورون

مستوى 

التضامن

أشكال 

التضامن 
الدولي

املساعدات 

االنسانية

ة األساب املعلن

والخفية 
للتضامن

الصراع 

-االمريكي
الصيني
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ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ

 تطلعات مستقبلية: 

 بناء سياسات عاملية جديدة تراعي األسس االنسانية على الصعيد الدولي. -

 تعزي منهجية التنبؤ املستقبلي في القرارات املرتبطة بتفش ي األوبئة واألمراض. -

 قارية لتعزيز التضامن الدولي. بناء منظومة صحية عاملية ينبثق عنها أنظمة -

 تطوير املنظومة العاملية املعتمدة على التعددية وليس القطبية الواحدة. -

 بناء سياسات معيارية لتدول الشرعية الدولية في مجلس األمن تعتمد على تمثيل كل املكونات العاملية. -

 .الدوليا يساهم في تعزيز التضامن إعادة تطوير التشريعات الدولية بم -

 مبدأ التضامن الدولي خالل االزمة الوبائية العاملية

عالمي، أن التضامن الدولي أحد أهم ركائز العمل االنساني الذي دعت أليه الشرائع السماوية، وأن أمريكيا فقدت القيم االنسانية في التضامن التوصلت الدراسة إلى 

 اتها في السيطرة على تفش ي الوباء.تهالك املنظومة العاملية الصحية وضعف قدرًّالتضامن الدولي، وًّعلى  ثر سلًباأتراجع الدعم األمريكي ملنظمة الصحة العاملية 
 غياب آليات التعاون الدويل املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة.-

منح الفرص للدول ، وًّةتطوير العالقات الدولية بين االتحادات القاري، وًّتعلقة بالتضامن االنساني الدوليإعادة النظر في تطبيقات القوانين الدولية املبأوصت الدراسة 

 تشكيل عالقات صينية أوروبية بشكل اقوى مستقبال.ة، وًّعامليالنهج تشاركي يراعي املتغيرات  وفق تطوير منظومة االقتصاد الصحي، وًّالقادرة على إدارة املنظومة الصحية

 ت الشرعية الدولية بما يحقق التوازن بين االحتياجات واملتغيرات واملستجدات على الساحة العاملية.-

اتبع الباحث املنهج التحليلي الذي يتناسب مع ظاهرة املشكلة املرتبطة بطبيعة 

التضامن الدولي في األزمات بهدف الحد من مخاطرها، واملنهج التاريخي الذي يصف 

 التسلسل التاريخي لعمليات التضامن الدولي في األوبئة واألمراض واألزمات الدولية.

يمثل التضامن الدولي ركن أساس ي في استدامة العمل االنساني البشري، 

ويتسم ذلك في مستوى تدخل الدول العظمي في الدعم والتخفيف من األعباء 

الدولية، مما يؤثر على طبيعة العالقات الدولية، ومن هنا ظهر التساؤل 

وبائية العاملية؟ ما هو واقع التضامن الدولي في مواجهة األزمة الالرئيس التالي: 

 ؟19-وماهي اهم التكتالت التي عملت على التصدي لفيروس كوفيد
 

تهدف الدراسة لبيان دور مبدأ التضامن الدولي في الحد من التأثيرات الناتجة 

    عن األزمة الوبائية في العالم مما يساهم في التخفيف من حدتها.
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 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة 1.1

بعض األوبئة التي انتشرت على نطاق واسع، وأصابت أعداًدا هائلة  -عبر التاريخ–واجهت املجتمعات اإلنسانية 

رت هذه األزمات
ّ
على األفراد الذين عاشوا هذه  من البشر، وأودت بحياة املاليين في فترة زمنية قصيرة، وقد أث

يمية، وأثارت لديهم العديد من األسئلة الوجودية االستثن حقبة الزمنيةال ائية، إذ غّيرت جانًبا من اتجاهاتهم القإ

التي ال إجابات لها، بل وتركت في بعض الحاالت تأثيرات على التركيبة النفسية ألجيال كاملة، والتي وإن استطاعت 

ًّ
َ
ًًّّ.1من آثاره النفسية واالجتماعية ىالنجاة البدنية من الوباء، فإنها لم تتعاف

 
ا لتاريخه، مثلما ترسخ وباء الطاعون، أو  ًنا أساسي  تظل هذه الخبرة عالقة في الضمير الجمعي للمجتمعات ومكّوإ

الخبرة اإلنسانية للمجتمع األوروبي على كست العديد من األعمال األدبية انعاألسود" في التاريخ األوروبي، وًّ "املوت

الفترة، والتي ال تزال قائمة في املجال العام األوروبي حتى بعد مرور مئات السنوات، فاألوبئة مثلها مثل خالل هذه 

) فهنا يمكن الحديث عن الحربين العامليتين، ففي اعقاب الحرب العاملية األولى والتي ذهب ضحيتها  .خبرة الحروب

ما الحرب العاملية الثانية فقد أدوالر،  مليارًّ 833ادية امل مليون جريح، ومعوق، وبلغت كلفتها 20ماليين قتيل و 10

مليون  100مليون قتيل، وعدد الجرحى واملشوهين ما ال يقل عن  50و 45بلغ عدد الضحايا البشرية ما بين 

ملجتمعات تغيرات جذرية في نمط حياتها شهدت ا، حيث 2ترليون دوالر( 4 شخص، والتي بلغت كلفتها املادية

ًّ.3وتتبدل مالمح الحياة، وتنتهي التجربة بخلق معان  وقيم وأفكار وأنماط مختلفة للحياة اإلنسانيةاليومية، 

                                                           
(: سيكولوجية األوبئة: ماذا يحدث للمجتمعات عند تعرضها لوباء مفاجئ، مقال منشور على موقع املستقبل لألبحاث 2020-06-01الحفناوي هالة ) 1

ًّمساءا.   17على الساعة  1.06.2020والدراسات املتقدمة، تاريخ الزيارة 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR1i4fS_-zBvv2MlI7H-
6175g9CsQG10aBQgatXxfN4J_uMR-NzkHxyg9U4 

ركز امل(: األمم املتحدة بين الفعالية واالكراه، "الحماية اإلنسانية نموذج"، مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية، العدد الثالث، 2020وراش ي، محمد ) 2

ًّ للدراسات االستراتيجية واالقتصادية، برلين الديمقراطي العربي
ًّهالة الحفناوي، مرجع سابق.3

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR1i4fS_-zBvv2MlI7H-6175g9CsQG10aBQgatXxfN4J_uMR-NzkHxyg9U4
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR1i4fS_-zBvv2MlI7H-6175g9CsQG10aBQgatXxfN4J_uMR-NzkHxyg9U4
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الدراسات املستقبلية للقرن العشرين، والتي ترسم ما سيأتي انطالقا من معطيات الحاضر، اهتّزت  إن أغلب

. إن وعينا لم يستوعب الطفرات 0202في حين نعجز عن فهم  2050و 2025قيمتها، فما زلنا نتنبأ بما سيأتي سنة 

، ومن هنا كانت مسلمتي الشهيرة غير املتوقعة في حركة التاريخ، والحقيقة أن أهم ما يجب توقعه هو غير املتوقع

ًّ.1انتظر نفسك في غير املنتظر""

ظل ما ، والذي يعرف معه في 19-نسان، وهو ما سمي بكوفيدالعالم أحد أخطر األوبئة على اإل فيشهد ،ما اآلنأ

تخلفه وما سوف تخلفه هذه األزمة من انعكاسات وتدهور على حساب منظومة التعاون الدولي املمثلة للنظام 

الدولي القائم، باعتبارها آلية من اآلليات التي يعتمدها املجتمع الدولي في تكريس مهمة العمل املشترك فيما بين 

. ولقد عبر عن 2وتشاركي، وليس بمنطق الدولة القومية املغلقة ة التحديات العاملية بمنطق جماعيدول ملواجهال

بمناسبة اليوم الدولي لتعددية األطراف والدبلوماسية من أجل ذلك األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 

تذكرة مأساوية بمدى ارتباطنا العميق، وأن  19-كوفيدأن جائحة ، حين أكد على "2020أبريل  24السالم يوم 

ا كأسرة إنسانية واحدة، ا، وال بد للتصدي له، وأن نعمل معًًّا عامليًًّجوهره تحديًًّ ا ويمثل فيالفيروس ال يعرف حدودًًّ

خلص وضرورة بذل كل ما في وسعنا إلنقاذ األرواح والتخفيف من الدمار االقتصادي واالجتماعي، ومن األهمية أن نست

وأوجه عدم املساواة التي كشف عنها الفيروس، وأن نحشد  ،من هذه التجربة الدروس املناسبة بشأن أوجه الضعف

االستثمارات في مجاالت التعليم، والنظم الصحية، والحماية االجتماعية، والقدرة على الصمود، وهذا هو أكبر تحدي 

بل هذا االختبار، كان العالم يواجه مخاطر كبيرة أخرى عابرة لحدود دولي منذ الحرب العاملية الثانية، ومع ذلك، فحتى ق

ًّ.3على رأسها تغير املناخ" –الدول الوطنية 

ما عبر عنه كذلك مستشاره الخاص السيد "فابريزيو هوتشيلد" بنفس املناسبة حين قال طار، نذكر وفي نفس اإلًّ

إما أن تهتم ببلدك أو أنك أممي..، و عالمي، أالخاطئ بين خياري إما أنك قومي  "علينا التغلب على هذا االنقسام

ا كذلك، ألن هذه الطريقة هي التي يعمل بها العالم، فهذه ا، يجب أن تكون أمميًًّا حًقًّا ووطنيًًّإذا كنت قوميًًّ

االقتناع بمجهود التعاون العبارات والكلمات تكتس ي أهمية بالغة في إعالن نوع من القلق وخيبة األمل، وعدم 

الدولي الذي يعتبر من أسس العمل الدولي الذي تفتخر به املجموعة الدولية قبل أزمة كورونا، فما الذي يحصل 

ًّ
ً

 من حتى تنبه املنظمة العاملية عبر مسؤوليها من الشعبوية املفرطة، ومن االتجاه املفاجئ للدول نحو االنكفاء بدال

                                                           
تاريخ الزيارة: ، املوقع االلكتروني(: حول جائحة الكورونا والعزل الصحي والعلم والعوملة ومستقبل اإلنسانية، مقال منشور على 2020-04-26موران، ادغار ) -1 

ًّمساءا. 14.30على الساعة  15.6.2020يوم 

 https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-
%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDs
a0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI  

 وأزمة منظومة التعاون الدولي... ما البديل امام دول الجنوب؟، مقال منشور على موقع بناصا 19(: كوفيد 2020-06-02البلعمش ي، عبد الفتاح ) -2 

  مساءا. 15، على الساعة 2.6.2020، تاريخ الزيارة يوم اإللكتروني

https://banassa.com/orbites/20729.html?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74
z7fy_iS_5M_ayA  

تاريخ  على املوقع الرسمي لألمم املتحدة،منشور املقال (: اليوم الدولي لتعددية األطراف، والدبلوماسية من اجل السالم، 04/2020-24غوتيريش، أنطونيو ) 3 

ًّ.10على الساعة  3.6.2020الزيارة يوم 

 https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-
day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%
D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%
A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AF%D9%8A%D8%B
3%D9%85%D8%A8%D8%B1%202018.  

https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://banassa.com/orbites/20729.html?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
https://banassa.com/orbites/20729.html?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
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الدولي واملنظمات الدولية راكمتها املمارسة الدولية"، وبالتالي فإن منظومة التعاون  تفعيل آليات التعاون التي

محك حقيقي، بخصوص التدبير  نااملمثلة لها، باإلضافة إلى املبادئ، واملقاصد التي تأسست عليها توجد اليوم أمام

1ًّمن أزمة غير مسبوقةالعالمي لجائحة كورونا، حيث يالحظ منذ بداية الوباء أن العالم بالفعل يمر 

ا ا ملنع انتشار هذا الوباء وتفادي الكارثة، نظرًًّا ومتعاونًًّولكن رغم ذلك، يبدو أن العالم ما يزال حتى اآلن متعاضًدًّ  

ًّالطائفية، ويمثل ما يشبه عدوًًّ االنتماءاتألن الوباء ال جنسية له، وال يبالي بالحدود الجغرافية وال 
ً
ا لجميع ا مشترك

يهدد أمنها الجماعي، وسيدفعها ال محالة إلى التعاون ملواجهته. وإذا تفاقم الوباء أكثر فسنشهد وًّالدول واألمم، 

ا بين بعض الدول التي توجد بينها عداوات طويلة، وقد تنشأ فيما بينها آليات مشتركة ا ومباشرًًّا فعليًًّبالتأكيد تعاونًًّ

، ألن أحوال التعاون الدولي تتواصل وتتعمق على الرغم من 2مستقبالملواجهة هذا الوباء وتفادي تكراره 

ًّ.3االنقطاعات التي تتسبب فيها االزمات الفجائية والغير املتوقعة

 مشكلة الدراسة البحثية وتساؤالتها: 2.1

 و تلقيها، تراوده مجموعة من النقط يصعبأالباحث غمار البحث عن املعلومة  من خالل خوض

وبالتالي تتبادر إلى الذهن عدة  وخاصة في ظل ضبابية املسألة املرتبطة بتضامن الدولي في ظل الجائحة، تفكيكها،

تساؤالت، وأمام هذا املوضوع املتواضع الذي يشكل أكثر من عالمة استفهام بخصوص ما يقع، وملحاولة فهم ما 

ًّأسئلة كالتالي:يجري على الساحة الدولية والوطنية تتم اإلجابة عن عدة إشكاليات وًّ

ما هو واقع التضامن الدولي في مواجهة األزمة الوبائية العاملية؟ وماهي اهم التكتالت التي عملت على 

 ؟19-التصدي لفيروس كوفيد

 دوافع اختيار املوضوع 3.1 

 ن العالم يمر بعدة أزمات وصعوبات من خالل الحروب، والتغيرات املناخية، وظاهرة اإلرهاب، والسباق نحوًّإ

التسلح، تساهم في التدمير عوض بناء االنسان واالوطان. فلقد أصبحت لدينا اوبئة عاملية تظهر بشكل فجائي 

أنفلونزا الخنازير، اإليبوال،  زا االسبانية، أنفلونزا الطيور،مثلة )كالطاعون، األنفلوندون علم بها من خالل بعض األًّ

عه العالم للعمل بشكل مشترك وبآليات تعاونية من أجل ، مما يدعو م19-...( وصوال الى الكوفيد1والسارس 

الحفاظ على املشترك اإلنساني، ومحاولة وضع برامج وخطط تساهم في التصدي لألوبئة عبر الوطنية، دون 

ًّاالعتماد على ما هو داخلي فقط.

 الدراسةأهمية  4.1

ا في مجال البحث ا ولو يسيرًًّنشكل جزءًًّا على قراءات متعددة للباحثين، وبما أننا إن لكل موضوع أهميته بناءًًّ

رتأينا تسليط الضوء على الصعوبات التي تعتري العالم، وخاصة الفاعليين الدوليين في التصدي أالعلمي، فقد 

19ًّ -لألزمة الوبائية املتمثلة في كوفيد
ً

 في كل األنشطة العاملية التي تقتض ي تضافر الجهود بين ، الذي شكل شلال

ًّكل الفاعليين، سوًّ
ً

، أو منظمات إقليمية أو عاملية للتعاون الدولي، والتضامن للتصدي للجائحة التي اء كانوا دوال

اعترت كل بقاع العالم دون استثناء، ما جعل كل دول املعمور في مواجهة للوباء التاجي مما يصعب معه االنغالق 

 واالعتماد على الذات. 

                                                           
ًّالبلعمش ي، عبد الفتاح ، مرجع سابق. 1 

، مقال منشور على موقع بناصا، تاريخ الزيارة يوم مجدها تستعيد الوطنية والدولة أكثرًّ دولي تعاونًّ كورونا: بعد ما العالم(: 2020-06-04الصديقي، سعيد ) 2

 .17على الساعة  4.6.2020

https://banassa.com/home/13660.html?fbclid=IwAR2vFN2B632YlpLv9wMLeK0TtLHfZCIfe9tpStQmdsm3ZSU

JDeF5mhvyu70 ًّ

ًّ.39التعاون الدولي، مؤسسة الفكر العربي، لبنان، الطبعة األولى، الصفحة  تطور -أوحدلم عا(: 2016ديغان، غيوم ) -3 

https://banassa.com/home/13660.html
https://banassa.com/home/13660.html?fbclid=IwAR2vFN2B632YlpLv9wMLeK0TtLHfZCIfe9tpStQmdsm3ZSUJDeF5mhvyu70
https://banassa.com/home/13660.html?fbclid=IwAR2vFN2B632YlpLv9wMLeK0TtLHfZCIfe9tpStQmdsm3ZSUJDeF5mhvyu70
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 الصعوبات املتعلقة بإنجاز املوضوع 5.1

ي موضوع كان، البد من نقط قوة ونقط ضعف، وال محيد من تلقي املالحظات، وأخدها بعين االعتبار أانجاز  إن

هم الصعوبات التي اعترت هذا املوضوع هو الصعوبة في الحصول أبحث املراد العمل عليه، فمن بين ا للتجويًدًّ

ًّعلى املراجع نظرًًّ
ً

لى طبيعة املوضوع وراهنيته إللكترونية، باإلضافة ، ثم االعتماد على بعض املراجع االا لقلتها أوال

 ". 19-مما شكل لنا صعوبة في الحصول على كل املراجع املتنوعة في عالقتها بالوباء "كوفيد

 دراسةمنهجية ال 6.1

 عدة مناهج علمية ليكون هذا العمل في املستوى املطلوب،ت الدراسة على ليل كل االفكار واملعطيات، اعتمدلتح

بين املناهج املعتمدة، نجد املنهج التحليلي بحيث اعتمدنا على وثائق متعددة في تحليلنا ملوضوعنا قيد ومن 

ا من خالل األوبئة السابقة حداث التي عرفها العالم سابًقًّالتاريخي من خالل الوقوف على األًّ الدراسة، وكذا املنهج

ًّ.نظرا لفتكها بحياة البشرية

 الدراسةخطة  7.1

حث متكاملة ومنظمة، ا على املناهج املذكورة، ارتأينا اتباع وضع خطة باملنطلقات السابقة، واعتمادًًّمن خالل 

 لى الوقوف على التصميم التالي: إمما أدى بنا 

ًّ_ املحور األول: التضامن الدولي بين التعطيل والتفعيل خالل الجائحة.      

ًّ_ املحور الثاني: دور التكتالت الكبرى في مواجهة االزمة الوبائية.      

 التضامن الدولي بين التفعيل والتعطيل خالل الجائحة .2 
وتؤدي  ،نسان بصفة عامةوسات وأوبئة، والتي تهدد حياة اإلإن العالم يشهد أزمة من نوع آخر بسبب تفش ي فير

فأزمة كورونا، باعتقاد تشومسكي، هي مجرد جزء واحد من كابوس  ته،األنشطة التي تساهم في تنمي إلى وقف كل

رهيب مقبل، وإن لم يشرع الناس على الفور في تنظيم أنفسهم ويتضامنوا في ما بينهم لتحقيق عالم أفضل بكثير 

ق الحق والعدالة، كما من العالم الذي يعيشون فيه، فهم سيواجهون مصاعب هائلة لطاملا أعاقت طري

االستعداد للتعامل مع الخطرين الوجوديين للحرب النووية، والتغيرات املناخية، والكوارث، التي سيتسبب بها 

االحتباس الحراري، والتي "لن نتعافى منها ما لم نكن حازمين في مواجهتها حين نصل إلى تلك املرحلة، وهي باتت 

ًّ.1 "وشيكة الحدوث

جبرت على الحجر الصحي في منزلي بالفقيه بن صالح، وهذا ما نشهده اليوم من أفي ووهان  فبسبب فيروس ظهرًّ

مما يحتم معها رحلة ذهنية لفك هذه  ؛ى الذهن عدة أسئلة مترابطةإليروس كورونا، فهنا تتبادر خالل ف

مع الوباء أم أن  ردي في التعاملخدت األمور بشكل فأفكيف تعاملت معه دول العالم؟ هل اإلشكاالت العالقة، 

ًّا
ً

ًّ آخر في التطوع ودعم الدول التي تضررت بفعل الجائحة؟المر شكل شكال

ًّ

ًّ

 مواجهة الوباء، والعمل اإلنساني الكبير  بينالصين _ أوال:  

                                                           
ًّمقال منشور على موقع مساءا. 21.00على الساعة  4.06.2020تاريخ الزيارة يوم (: ما بعد كورونا أخطر من الوضع الراهن، 2020-06-04تشومسكي، نعوم ) -1 
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حالة في مقاطعة هوبي في  27م بوجود 2019كانون األول  31أبلغ مركز منظمة الصحة العاملية في الصين بتاريخ 

تم اغالق سوق  2020كانون الثاني  1بإصابتها بااللتهاب الرئوي واألسباب في ذلك غير معروفة، وفي الصين مشتبه 

املأكوالت البحرية بعد التأكد من ارتباطه الوثيق باملرض ى، واستبعد األطباء واملختصين من أن يكون االلتهاب 

 للمرض. ومن ناحية
ً
مشتبه  أخرى أبلغت هونغ كونغ عن حاالت الرئوي الحاد )السارس( أو أنفلونزا الطيور سببا

 عن تسجيل حاالت وفاة، لذا تم تشخيص املرض على إبإصابتها بالفيروس اضافة 
ً
خرى مؤكدة فضال

ُ
لى حاالت  أ

نه نوع جديد من الفيروسات التاجية، وعملت الصين على حجر مدينة ووهان بالكامل، وقد أفادت منظمة 
َ
أ

نسان  آلخر حول العالم، وأطلقت على فيروس إالعدوى من أن يستعد النتشار  الصحة العاملية بأن العالم يجب

 من طوكيو عاصمة  2020كانون الثاني  16وفي تاريخ  .COVID“-19 اسمكورونا الجديد 
ً
ن رجال

َ
تم التأكد من أ

 بهذا املرض وذلك بعد سفره الى ووهان الصينية، واعلنت تايلند اكتشافها 
ً
حالة لسيدة كانت اليابان كان مصابا

تسكن في ووهان، لذا بدأت الواليات املتحدة األمريكية والعديد من الدول بفحص القادمين من ووهان عبر 

جراءات املشددة التي ع أنحاء الصين، وعلى الرغم من اإلًّاملطارات. وفي ذلك الوقت أخذ الفيروس يتفش ى في جمي

نَّ الفيروس أخذ ينت
َ
 أ

َّ
شر في غالبية دول العالم، وتم تأكيد إصابة أول أمريكي، وهو رجل اتخذتها بعض الدول إال

في الثالثينيات من عمره بفيروس كورونا املستجد في والية واشنطن، وسجلت إيطاليا، وإسبانيا، وأملانيا، وايران، 

ابات، وقد قال والواليات املتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، املراتب األولى في قائمة أكثر الدول في عدد اإلص

الرئيس الصيني )ش ي جين بينغ( إن إنقاذ األرواح على رأس األولويات وإن املعلومات حول املرض يتم نشرها في 

ًّ.1الوقت املناسب"“

عيون “مباشرة، تداولت وسائل التواصل اإلجتماعي واإلعالم، عدة صفحات من رواية  انتشارهيروس بعد بدء الف

، والتي تتحدث عن 1981والتي ألفها الكاتب األمريكي املشهور "دين كونتز" عام  ، Darkness”The Eyes ofالظالم

سنة من  39ي قبل أ، 2020مدينة ووهان في الصين سنة ظهور تعديل الجيش الصيني لفيروس صيني خطير في 

الجانب األمريكي، بذلك صدرت عن  االتهاماتفي العالم، إال ان أولى  وانتشارهظهور الفايروس بشكل حقيقي 

ني هو وراء من على قناة فوكس نيوز في فبراير املاض ي، بأن الجيش الصي الجمهوريوذلك عندما أتهم السيناتور 

. في املقابل تتهم الصين مباشرة الواليات املتحدة بالوقوف وراء نشر الفايروس، ييولوجبالفايروس كسالح حرب 

، هي استغالل األلعاب العسكرية العاملية في ووهان خالل أكتوبر من السنة املاضية، 
ً
وهناك رواية رائجة كثيرا

ي تم تسجيلها يوم حيث قام ضابط ضمن الجيش األمريكي بنشر الفايروس بطريقة صامتة ألن أولى الحاالت الت

يروس في الجسم وبدء ظهور األلعاب، وهي مدة حضانة الف انتهاءنوفمبر من العام املاض ي، بعد اسبوعين من  17

ًّ ،2أعراضه

                                                           
الصينية والواقع، دراسة بحثية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية  -(: الكورونا بين االتهامات االمريكية03/2020-25علي، ضحى مهند ) 1 

ًّمنشورة على موقع املركز االلكتروني ظهرا، 12على الساعة  5.06.2020يوم تاريخ الزيارة: واالقتصادية والسياسية، 

 https://democraticac.de/?p=65453&fbclid=IwAR2Df6qRn4e9bdWJBdTQqEdXOT1wnuLayciz7sOf-
IuxhXvc58UWLopnSPc  

العربي للدراسات  الديمقراطيما بعد الكورونا..الحاجة الى قيادة جديدة، دراسة بحثية، املركز  (: عالم2020-04-20املعموري، علي عبد الخضر محمد ) 2 

ًّمنشورة على موقع املركز االلكتروني، امساءًًّ 15على الساعة  5.06.2020تاريخ الزيارة يوم االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، 

https://democraticac.de/?p=65975&fbclid=IwAR1OyNWGaksfFR3JuRWs9blqVw_U5YJG9wE9zJLvPiy36SAhn
Rc1K3LRaZU  
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، فكل إمكانات الدولة الصحية والعلمية والتكنولوجية ُسخرت من أجل 
ً
 مغايرا

ً
فالتطبيق الصيني أظهر سلوكا

 في مدى حماية حياة الصينيين عبر تقديم 
ً
خدمة صحية "كفؤ"، استطاعت أن تحاصر الوباء وأن تجد له عالجا

ًّ.1زمني قصير، وتجتهد بحماس كبير إلنتاج لقاح يحمي الناس ويحافظ على حياتهم

ما على املستوى الدولي، فقد استطاعت الصين أن تتضامن مع دول العالم للتصدي للجائحة الوبائية، كما أ

وحصلت على اعتراف دولي بتفادي الكارثة، وقدرة إدارتها على االستجابة ملطالب بقية نجحت في احتواء الوباء، 

ًّدول العالم، بتقديم املساعدة لها عبر مجموعة من الخدمات الطبية، والتقنية ملواجهة الوباء.

جهزة الصدد استطاعت الصين االستجابة لنداءات إيطاليا، وإيران، ودول أخرى بإرسال العديد من أ وفي هذا

التنفس االصطناعي، واألقنعة الواقية، واملعدات الطبية، إضافة إلى األطقم الطبية، وتصريف تجربتها الناجحة في 

التعامل مع الوباء في محاولة لكسب ود هذه الدول، في ظل تقاعس وعجز االتحاد األوربي عن االستجابة ملطالب 

الية املطلوبة )إيطاليا وإسبانيا(، مما قد تكون له انعكاسات الدول األعضاء املتضررة من الفيروس بالسرعة والفع

خطيرة على تحديد مستقبل الكيان ما بعد األزمة، وهو ما عبرا عنه بشكل واضح كل من رئيس وزراء إيطاليا، 

ًّ. 2ووزير خارجية إسبانيا

ن تكفر عن كونها أن الصين من خالل مساعداتها الطبية الكبيرة تحاول إضوع هناك من قال لكن وارتباطا باملوًّ

، ومع ذلك يمكن االعتراف بأنها تغلبت على انتشار الوباء دون دعم دولي، وهزمته 3املصدر األول لفيروس كورونا

فيات، وبدأت بواسطة العزل والحجر الصحي ومنع االختالط بين مواطنيها، ولم تعد تسجل حاالت باإلصابة وال بالوًّ

ًّ.4في تنفيذ برنامج العودة إلى الحياة العادية بالتدرج

ويرى الباحث أن الصين تمتلك تجربة مميزة في التعامل مع هذا الوباء بصفتها الدولة األولى عاملًيا الت  

ية سخرت إمكانياتها ومواردها من أجل القضاء على الوباء والحد من التفش ي املؤثر على نمط الحياة الطبيع

 وسخرت امكانياتها املادية للدول الت  انتقل لها الفيروس.

 النبوغ الكوبي  2.2

 
ً
، فرضته عليها الواليات املتحّدة األميركية عقابا

ً
تعتبر كوبا الجزيرة الكاريبية الغارقة في حصار  ُممتد منذ سّتين عاما

 خلفية»على انتصار الثورة االشتراكية بقيادة فيدال كاسترو، ولرفضها أن تكون 
ً
لواشنطن، نجحت آلة «ًّحديقة

                                                           
(: مستقبل النموذج الليبرالي في عالم ما بعد كورونا، دراسة بحثية، املركز الديمقراطي 2020-5-9، محمد نبوي/محمد، السيد )/ مصطفىالبستاني، جاد  1
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برى"، أمثال الواليات ئق حولها، ولكن في مقابل أزمات الدعاية األميركية في شيطنتها وتشويه الحقا
ُ
الدول "الك

 أساسية املتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، ووقوفها عاجزة عن مواجهة 
ً
كورونا، برزت كوبا شريكة

ألوروبا، فهذا ن تقوم بعرض مساعداتها أنعوم تشومسكي كيف لدولة مثل كوبا  تساءل، وقد 1في مكافحة انتشاره

ش يء صادم ومثير للدهشة، ففي حين تجد املانيا ترفض مساعداتها لليونان، نجد كوبا تقدم املساعدة الى أوروبا 

 . 2في محنتها ملواجهة الفيروس التاجي

نتج في الدولة B Interferon alpha»2كانون الثاني، حين اختارت الصين دواء الر 25بدأ الدور الكوبي في 
ُ
، امل

 من حوالى الك
ً
ًّلجنة الصحة الوطنية الصينية»دواًء تّم اختيارها من قبل  30وبية، ليكون واحدا لعالج الجهاز «

التنفس ي، والدواء هو أحد ُمنتجات التكنولوجيا الحيوية الكوبية، وقد اسُتخدم أيًضا ضد االلتهابات الفيروسية 

، ثّم انطلقت البعثات الدبلوماسية  Cو  Bب الكبدمثل نقص املناعة البشرية، والورم الحليمي البشري، والتها

ًّ.3الكوبية في معظم البلدان التي أصابها الفيروس، تعرض وضع خبراتها وإمكاناتها الطبية، بتصّرف الدول املحتاجة

أستاذ العالقات الدولية في جامعة هولي نايمز األميركية أنه "منذ مطلع القرن،  -ليفي-يوضح الكوبي أرتورو لوبيز

هناك حديث عن احتمال تفش ي وباء عالمي، وقد حّضرت كوبا جيشها من أصحاب القمصان البيضاء، وهذه 

ر بأنه في "نهاية الحرب  استراتيجية
ّ
معّدة من قبل، في بلد جعل من الصحة والتعليم ركيزتي ثورته االشتراكية، ويذك

 أصبحت أداة رئيسية في سياستها الخارجية، وتؤتي هذه 
ً
الباردة، طّورت كوبا هذه القدرة، وبالتالي منطقيا

 إلى  593افانا ، حيث أرسلت ه19-السياسة اليوم ثمارها، منذ بدء تفش ي وباء كوفيد
ً
 صحيا

ً
دولة، بينها  14خبيرا

 من املرض مع تسجيلها أكثر من 
ً
ألف وفاة، وأندورا التي أبلغت عن  15إيطاليا الدولة األوروبية األكثر تضررا

ًّ .4وفاة 12حوالي 

غرب في لى جانب عدة دول، كالصين، واملإالالعبين الدوليين في املساهمة  أبرزًّ إحدىيمكن القول بأن كوبا كانت 

شكل دهشة عند تضامنهم الكبير مع بقية دول العالم املتضررة جراء تفش ي الوباء بسرعة خيالية، وهذا ما 

ًّمجموعة باحثين ومحللين، ولكن كيف ستتعامل بقية دول العالم مع هذا الفيروس في عالقتها بالكتلة الدولية؟

واالمكانيات من أجل العمل االنساني والصحي والحد من يرى الباحث أن األصل في التضامن تسخير املوارد 

املخاطر على املجتمعات املتضررة، وقد ظهر هذا الدور كأولوية لدي الدولة الكوبية في سبيل التضامن 

وتسخير إمكانياتها ومواردها ملواجهة املخاطر املهددة للمجتمع االنساني، وخاصة وأنها دأبت على التنبؤ املسبق 

باء ووضعت األسس الخاصة بمواجهة هذا الوباء وسخرت مواردها الطبية لخدمة املجتمعات بتفش ي الو 

 املتضررة.
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 االنسحاب األمريكي من الشأن الدولي )من خالل االزمات الدولية(   3.2 

املعلومات منذ  على الرغم من توفرشهدت الواليات املتحدة االمريكية ضربة قوية بعد تفش ي جائحة كورونا، 

، عن أعراض وباء فتاك غير معروف مسبباته، والتي قدمتها الصين إلى منظمة الصحة 2019ديسمبر )كانون األول( 

 وغير االعاملية حين تفش ى الوباء في "ووهان" وتم تعميمها في العالم أجمع، كان تحرك ترًّ
ً
مب وقادة أوروبا بطيئا

صنيع كريمات البشرة على إيجاد لقاح أو عالجات وبسبب عقلية اقتصاد السوق، فضلت شركات األدوية ت مسؤول

فهم كانوا يعرفون منذ تفش ي فيروس السارس بوباء كورونا املحتمل، وقد تم  لألوبئة املحتملة ألنها أكثر ربحا،

القيام بأبحاث منذ فيروس السارس، وتم تحديد التسلسل الجيني لساللة سارس التي ينتمي إليها فيروس كورونا 

محتمل للساللة تم التأكد منه، ماذا حدث؟ لم تعمد الحكومات وشركات األدوية العمالقة على كتطور جيني 

ًّ .1االنكباب لتصنيع العالجات أو اللقاحات لحماية الناس"

ًّكورونا»وضعت جائحة  الواليات املتحدة كقطب دولي وازن، تحت محّك حقيقي لتجريب قّوتها، وعلى عكس «

 أكبر حصيلة دولية على املتوقع، بدت مرتبكة في 
ً
تدبيرها، ما أتاح تفش ي الوباء داخل عدد من الواليات، مخلفا

مستوى اإلصابات، والوفيات، فيما ذهبت بعض الدراسات إلى أن األمريكيين من ذوي األصول اإلفريقية، أو من 

الصحية، وفقدان كثير منهم أمريكا الالتينية، باتوا أكثر عرضة لإلصابة والتضّرر من الوباء، مع ضعف التأمينات 

 .2لعمله

وهكذا، بدت الواليات املتحدة التي لطاملا تم التسويق إلمكاناتها البشرية، والتكنولوجية، والعلمية، والصناعية، 

ضعيفة أمام الوباء الذي يبدو أن تداعياته االقتصادية واالجتماعية ستكون أشّد وأكثر خطورة في املستقبل، مع 

في عدد من الواليات، وما رافقه من إيقاف العمل في عدد من الشركات واملصالح،  ةالطوارئ الصّحيفرض حالة 

ع الكثير من التقارير أن األزمة االقتصادية ستتعّمق بشكل كبير في البالد، بشكل سيتجاوز التداعيات التي 
ّ
ويتوق

ر من إمكانية تنامي االحتجاج1929خلفتها أزمة 
ّ
ات التي قد تصل إلى حّد العصيان املدني، ، بل إن هناك من حذ

تحت ضغط املعضالت االجتماعية، وستتعقد األوضاع أكثر، مع اندالع احتجاجات واسعة في عدد من الواليات، 

ًّ.  3جّراء مقتل املواطن األمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد"

العاملية، ومن شراكتها ودعمها املادي لها، انسحبت الواليات املتحدة من منظمة الصحة  زمة،فمن خالل األًّ

ا، فقد انسحبت من كل االتفاقيات الدولية، ومن املؤسسات العاملية املساهمة في التعاون الدولي، وأيضًًّ

دولة، بدعوى  195من قبل  2015قررت االنسحاب من اتفاقية باريس حول املناخ املوقعة سنة واإلنساني، ف

دية ألمريكا، وفي السنة نفسها انسحبت اإلدارة األمريكية من اتفاقية الشراكة تعارضها مع املصالح االقتصا

ًّ.4املحيط الهادي االقتصادية االستراتيجية عبرًّ

، أو إعالن نيويورك لالجئين واملهاجرين؛ الهادف إلى تحسين إدارة ”امليثاق العالمي للهجرة“وانسحبت كذلك من 

انسحبت أيضا من أهم ، وًّ”ال يتوافق مع السيادة األمريكية“هذا امليثاق وضعية الالجئين في العالم، واعتبرت أن 

                                                           
ًّعوم تشومسكي، ما بعد كورونا أخطر من الوضع الراهن، مرجع سابق.ن 1 

مساءا.  مقال منشور  23.00على الساعة  202008.8.الزعامة االمريكية وضغط االزمات، موقع الخليج، تاريخ الزيارة يوم (: 2020-06-12) الكريني، ادريس 2 

ًّعلى الرابط

 http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/A5DED717-E7FC-41B4-947A-F5583E5A6AFD   

ًّنفس املرجع السابق. 3 

مساءا،  22.00على الساعة  09.06.2020يات الدولية بشعار " أمريكا أوال"، موقع بناصا، تاريخ الزيارة (: املنظمات واالتفاق2020-04-24) علىاالدريس ي،  4 

ًّاملقال منشور على الرابط 

https://banassa.com/orbites/20309.html?fbclid=IwAR3OtyCoz9apLNcbD9RtCRtwo1YCEN8EN7gE8-- 
sMX0de8c0Z7vTHbmPMXw 
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https://banassa.com/orbites/20309.html?fbclid=IwAR3OtyCoz9apLNcbD9RtCRtwo1YCEN8EN7gE8--%20sMX0de8c0Z7vTHbmPMXw
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 149 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

تعارض قرارات اليونيسكو مع السياسة الخارجية األمريكية، ، بتهمة اليونسكو منظمة ثقافية وعلمية عاملية، وهي

على إثر قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في املنظمة، وقد اعتبرت إدارة الرئيس ترامب أن قبول عضوية 

وبعد حوالي شهرين من انسحاب ترامب وسياسة أمريكا في الشرق األوسط،  ،إسرائيل فلسطين في اليونسكو يعادي

( قرر ايقاف أي تمويل لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 2018من مجلس حقوق اإلنسان، )يونيو 

يون دوالر، بدعوى سوء تسيير تلك األموال، غير أن الكثير من املالحظين رأوا أن مل 368)األونروا(، البالغ آنذاك 

، حين طلب 2019، وقد تبين ذلك بوضوح الحقا في ”صفقة القرنًّ“ا لتطبيق ما يسمى ا عمليًًّالقرار كان تمهيًدًّ

 5على مدى مليار دوالر  50ًّترامب من الفلسطينيين قبول الصفقة مقابل ضمان مصالح معيشية لهم، شعارها

ًّ.1سنوات

 
تظهر الخارطة السابقة مدى املساهمة األمريكية في موازنات األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها وأنها تعمل 

ا بعكس دول أسيا الت  تسدد ما عليها في وقت الحق  تعلى تديد ما عليها من التزاما
ً
في الوقت املحدد مسبق

 ودول أمريكيا الالتينية الت  لم تسدد الحصص الت  عليها. 

ًّإنجازات“ومن  ، تعليق مساهمة بالده ”أمريكا أوال“(، لتحقيق شعاره 2020 –4ًّ –15ًّالرئيس ترامب مؤخرا )”

مليون دوالر سنويا، بدعوى أن تلك املنظمة، انحازت إلى  300ملية، املقدرة برر املالية في ميزانية منظمة الصحة العا

نعتقد بأن تعليق املساهمة املالية، ًّلكن،ًّالصين، بدل خدمة أكبر ممول لها، وقد حدث ذلك في عز جائحة كورونا،

نها ال تلبي مطامحه غير يتماش ى ومواقف ترامب من املنظمات، واملعاهدات، واالتفاقات الدولية، التي يرى فيها أ

 .20172من يناير 20القابلة للنقاش، وذلك منذ التحاقه بالبيت األبيض في 

                                                           
ًّاملرجع السابق(: 2020-04-24) علىاالدريس ي،  1 

ًّنفس املرجع السابق. 2 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0e81feb2-3bb5-4608-b6fa-8bf71fac5d8a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
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ًّ
يظهر الشكل السابق مستوى املساهمات الت  قدمتها الواليات املتحدة األمريكية خالل السنوات العشر 

م، كما وأنها التزمت مستوى 2014م، وأدناها في العام 2017املاضية والتي تبين أعلى مساهمة لها في العام 

 واضح من املساهمات التطوعية في موازنة منظمة الصحة العاملية.

هذه الجائحة العاملية فّجرت عندنا ر بل عّمقت بشكل خطير ر أزمة صحية حّتمت انغالقا خنق االقتصاد، وحّول 

العوملة في أزمة خانقة، والتي خلقت  نمط عيش الناس املنفتح على الخارج إلى ارتداد إلى الداخل، وهو وضع جعل

)العوملة( أشكاال من االرتباط املتبادل، ولكنه ارتباط ال موقع فيه للتضامن بين البشر، واألسوأ أنها أثارت ر في 

شكل ردود أفعال ر أشكال انعزال عرقي، وديني، وقومي، مثلت سمة العشرية األولى من هذا القرن، وفي غياب 

ة على حماية النشاطات التضامنية بين الدول، فقد انقلبت الدول القومية على بعضها مؤسسات دولية قادرًّ

البعض، اختطفت كما تعلمون جمهورية التشيك شحنة كّمامات واقية في طريقها إلى إيطاليا، وحولت الواليات 

األمريكية دفعت أضعاف السعر الواليات املتحدة ف ،1املتحدة األمريكية هي األخرى وجهة شحنة موجهة إلى فرنسا

ثالث مرات حسب املصادر الفرنسية للجهة املصنعة في الصين؛ مما جعل الشحنة تغير مسارها نحو الواليات 

املتحدة األمريكية، ونفس املوقف حدث مع أملانيا التي اتهمت الواليات املتحدة األمريكية بأنها استولت على طلبيتها 

الواليات املتحدة األمريكية ذلك، وبالتالي نجد أن هذه القرصنة التي تقوم على مبدأ  من تايالند، بالرغم من نفي

ًّ.2أساس ي أال وهو من يدفع أكثر ومن يملك املال نقًدا يستطيع أن يحسم الصفقة مع الطرف الصيني

                                                           
 11.30على الساعة  10.06.2020الصحي والعلم والعوملة ومستقبل اإلنسانية، تاريخ الزيارة: يوم  الكورونا والعزلًّ(: حول جائحة 2020-04-24موران، إدغار ) -1 

 صباحا. مقال منشور على املوقع 

https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-
%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDs
a0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI  

مقال منشور على   مساءا. 16.38على الساعة  11.06.2020تاريخ الزيارة: يوم ات الطبية. الوجه الجديد للقرصنة، (: حرب الكمام2020-04-29جدو، فؤاد ) -2 

ًّموقع

 https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-
gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8 

https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
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ملساهمات اتجاه لى بعض اإزمة، باإلضافة مريكية على إيران في عز األًّبات األًّا في العقوًّمن هنا وجب التمعن أيضًًّ

الدول املتضررة التي تظل باهتة، وبالتالي يمكن القول بأن األزمة التي يمر بها العالم اآلن، أثبتت أن املعطيات التي 

بني عليها النظام الدولي الحالي، لم تعد قائمة مثل العدالة الدولية، والتكامل، واالندماج، وهذا ما سيجعل 

ًّ.1جديدة تقوم على القوة، والتصارع، واملصلحة، وتراجع استخدام القانون الدولي املبادئ الحالية تتغير إلى أطرًّ

يتضح أن الواليات املتحدة األمريكية تعتمد على منهجية العلو وأنها دائًما على صواب وتعمل على وقف 

كية وهذا الدعم املقدم للمشاريع واملنظمات الدولية واالنسانية بحجة مخالفة السياسات الخارجية األمري

كان واضح جلًيا في مسألة التعامل مع األزمة العاملية لوباء كورونا خاصة عندما قررت االنسحاب من منظمة 

 الصحة العاملية واتهمها باالنحياز لصالح الصين.

 فريقيا أمريكا و أملساعدات الدولية اتجاه أوروبا و الدبلوماسية املغربية الناعمة في تقديم ا 4.2

، أن أمير املؤمنين، صاحب الجاللة امللك محمد "عمر هالل" للمغرب لدى األمم املتحدة املمثل الدائمأكد السفير 

ًّ
ً
إلى الدعوة لعالم ، 19-ملية التي سببتها جائحة كوفيدا، قبل فترة طويلة من نشوب األزمة العاالسادس، كان سباق

وأشار الدبلوماس ي املغربي إلى أن الزعماء متضامن قائم على مبادئ التعايش، وتقبل اآلخر، والتعددية، والغيرية. 

الدينيين، وعلى غرار باقي األطراف املعنية على املستوى الدولي، "يمكنهم املساهمة في انبثاق +حلقة فاضلة+ 

لجماعي ليس فقط ملواجهة العواقب الوخيمة لهذا الوباء، بل، قبل كل ش يء، وتسخير قوتهم في اإلقناع، وعملهم ا

 .”2ا في العالم الجديد الذي نود أن نتركه لألجيال القادمةللتفكر سويًًّ

ملتحدة في مكافحة جائحة وأعرب السيد هالل عن دعم اململكة املغربية للدور القيادي لألمين العام لألمم ا

إن مبادراتك الوجيهة للغاية، وكذا نداءاتك املتعددة جعلت من املمكن توحيد “ياه: ا إوقال مخاطبًًّ 19-كوفيد

املجتمع الدولي في هذه األوقات العصيبة، ولقد أثبتتم بذلك أن تعددية األطراف، وفي صلبها األمم املتحدة، شرط 

ًّ.”3ال غنى عنه لتجاوز هذه األزمة

تمكن في ظرف قياس ي من أن يصبح ثاني أكبر منتج للكمامات في طار انخراط املغرب في املنتظم الدولي، إوفي 

ي تدوينة فمليون كمامة طبية في وقت وجيز، و 100العالم، بعد الصين الشعبية، حيث قام بإنتاج أزيد من 

، فإن ”فيسبوك“، على حسابه الرسمي على موقع ”أالن بولوماك“للصحافي الفرنس ي املقيم بالواليات املتحدة 

جهاز  450كمامة طبية، هذا باإلضافة إلى  25.000ويورك توصلت بأول شحنات الكمامات املغربية، تضم بلدية ني

ًّ.4تنفس مغربي الصنع

                                                           
ًّالسابق.نفس املرجع  1 

تاريخ ، مقال منشور على وكالة املغرب العربي لألنباء، 19-(: جاللة امللك كان سباقا الى الدعوة لعالم متضامن قبل جائحة كوفيد2020-05-12هالل ) ،عمر -2 

ًّ، رابط املوقع.مساءا 22.45على الساعة  11.06.2020الزيارة: يوم 

 http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-
%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-
%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AU
OqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis  

ًّنفس املرجع السابق.  -3

 ثاني أكبر منتج للكمامات في العالم، موقع عبر ماليين كمامة وأجهزة تنفس مغربية الصنع إلى أمريكا واململكة تصبح 10(: 2020-05-02)االن  بوملاك، -4 

ًّ،بر الرابط، مقال على املوقع االلكتروني 00.00على الساعة  11.06.2020يوم تاريخ الزيارة:  

  https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/. 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
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في الوقت الذي تعاني فيه دول كبرى كفرنسا، وروسيا، إليجاد الكمامات الطبية ما على املستوى األوربي، وأ

كورونا، استطاعت اململكة املغربية أن تكتفي ذاتًيا من ومواجهة فيروس ًّالالزمة للخروج من الحجر الصحي،

املغربية جاهزة ًًّّحيث فرضت إلزامية ارتدائها على جميع املواطنين، وباتت املصانعًّصناعة األقنعة الطبية،

لتصدير أولى شحنات الكمامات خارج البالد، وشدد عدة سياسيين فرنسيين في انتقاد حكومتهم بسبب نقص 

ة، وباتوا يضربون املثل باململكة املغربية، وقبل هذا نوه االتحاد األوروبي، وأشاد بالتدابير التي الكمامات الطبي

ًّ  .1اتخذها املغرب في مواجهة فيروس كورونا

فتحت جنوب، فلقد -طار عالقة املغرب بجيرانه األفارقة، وسياسة جنوبإفريقية، وفي ما بخصوص القارة األًّأ

موعة من الفرص أمام املغرب لتعزيز موقعه األفريقي على نحو الفت، إذ سارعت أزمة تفش ي فيروس كورونا مج

الوطنية، إلرسال ًّالصناعات وقطاعًّفي الجهاز الصحي،ًّاملتوفرة إمكاناتهاًّاململكة املغربية، إلى االستفادة من

دولة أفريقية  لدعم جهودها في مكافحة هذه الجائحة، وفيما يبدو أن  15مساعدات ومستلزمات طبية وقائية إلى 

اململكة املغربية أصبحت أكثر من أي وقت مض ى تركز على دبلوماسية جديدة ناعمة، من أجل اختراق العمق 

 ُيطرح اليوم عن إ
ً
" في دعم الحركة الدبلوماسية املغربية الكّماماتًّمكان نجاح "دبلوماسيةاألفريقي، فإن سؤاال

التي تدمج الجانبين االقتصادي والديني، في مواجهة التحديات التي يطرحها التفاوت بين محدودية إمكاناتها 

 .2وطموحاتها الكبيرة فوق الرمال املتحركة ألفريقيا

، من خالل الثناء واإلشا أوبد
ً
دة اللذين تلقاهما املغرب على مبادراته اإلنسانية، خالل األيام املاضية، من جليا

قبل قادة الدول األفريقية ومنظمة الصحة العاملية، أن الرباط لم تفّوت فرصة الظروف االستثنائية، لبعث 

ى أهم الوسائل رسائل إلى العمق األفريقي عن طريق تقديم ماليين الكّمامات واألجهزة الطبية، التي باتت إحد

ًّ.3للتعبير عن "التضامن السياس ي" بين الدول في زمن كورونا

في املقابل فإن املغرب لم يستطع أن يدبر إحدى القضايا الجد مهمة واألكثر إنسانية )في إطار التضامن والعالقات 

ا، ومعاناتهم، لكنه تدارك األمر مؤخرًًّبين الدول إزاء فتح الحدود(، واألمر يتعلق بقضية املغاربة العالقين بالخارج 

وأصبح يقوم بجلبهم على شكل دفعات من كل بقاع العالم، دون أن ننس ى اقتراح جاللة امللك محمد السادس 

إطالق مبادرة لرؤساء الدول االفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان االفريقية في مختلف 

. ولعرل أحسرن درس للمغررب، مرن هرذه التجربرة هو محاولة التحررر مرن التبعيرة مراحل تدبيرها لجائحة كورونا

للخارج فيما يتعلق باألمن الدوائي والصحي، وسرينعكس ذلك على السياسات العامة املرتبطة بالقطاع الصحي 

                                                           
قال على صباحا. م 10.45على الساعة  12.06.2020(: اململكة املغربية توفر الكمامات الطبية ألوروبا، تاريخ الزيارة: يوم 2020-05-02بونجار، عالء الدين ) -1 

ًّ:موقع مونت كارلو الدولية

 https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 . 

مساءا. مقال  15.45على الساعة  202007.12.(: "دبلوماسية الكمامات" في خدمة اهداف املغرب االفريقية، تاريخ الزيارة: يوم 2020-06-21عادل نجدي ) -2 

ًّعلى املوقع العربي الجديد،

https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%
B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9  

ًّنفس املرجع السابق. 3 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/2020/6/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2020/6/17/%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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و إنشاء صناعة أدوية سواء فيما يتعلق بالبنيات التحتية، أو تكوين العنصر البشري الكاف، أو البحرث العلمي، أ

متطورة، وقادرة على االستجابة للحاجيات الوطنية في حالة الطوارئ الصحية. كما يجب عليرره أيضررا أن يعررزز في 

 املسررتقبل التعرراون الطبرري مررع الرردول املتقدمررة قصرد االسرررتفادة مرررن خبراتهم في مجرررال البحرررث العلمررري، لتحقيرررق

ًّ.1ما يمكن من االكتفاء الذاتي في مجال الدواء والصناعة الطبيةأقص ى 

يتضح للباحث أن اململكة املغربية ساهمت في بناء منظومة صحية تعتمد على سياسات وطنية واضحة 

وتراعي املساهمة والتضامن مع الشعوب الهشة، وتساهم في بناء منظومة اقتصادية تعتمد على االقتصاد 

 ي تصدير املعدات الوقائية والتدخالت الخاصة في التعامل مع وباء كورونا.الصحي، مما ساهم ف

 (19-التكتالت اإلقليمية في مواجهة الوباء التاجي )كوفيد .3
(، 19-شكل غياب التعاون مع بداية األزمة العاملية الصحية، واملتمثلة في انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد

تطوير والوفيات، ويجب  االصاباتال بد من التضامن العالمي ملنع املزيد من والتي مست كل دول العالم، ف

وس لم يعط فرصة لألنظمة الصحية واتضح أن هذا الفير ،2بأمثلة في القيادة والتعاونًّ منظومة التضامن

عالج أو لقاح العاملية أن ترتب أوراقها وأنظمتها ملواجهة هذا الفيروس الذي يتميز بسرعة انتشاره، وعدم وجود أي 

، وخاصة الدول املنضوية تحت قوة التكتالت اإلقليمية، وأخص بالذكر: االتحاد األوربي، 3له في الوقت الراهن

ومجموعة البريكس... وآخرون، بحيث شكلت هذه التكتالت قوة واحدة، وتم إعطاء مكانة بارزة للتضامن 

وعة من القضايا كاملتعلقة بالهجرة، وحقوق االنسان، والتعاون بين هذه الدول كقوة في شتى املجاالت، وفي مجم

والبيئة...، في حين شهدت هذه التكتالت ارتباكات واضحة خالل االزمة الوبائية، وهذا ما سنراه من خالل الخوض 

 في أدوارها.

                           غياب التضامن الدولي داخل االتحاد االوربي  1.3

مليون قناع طبي  1.5التعاون ولو بشكل نسبي، خاصة مع الحالة اإليطالية )أرسلت النمسا بدأت دول العالم في 

ألف  20إلى إيطاليا، وأرسلت الدنمارك أجهزة تهوية، ومعدات املستشفيات امليدانية إلى إيطاليا، وأرسلت التشيك 

بدأت بعض الدول ترسل كميات  ، التي عرفت تزايد في عدد اإلصابات والوفيات، حيث4بدلة واقية إلى إيطاليا(

متوسطة من املساعدات الطبية، وعلى رأسها الكمامات الطبية، وهنا بدأ الصراع مع تسارع انتشار الوباء، خاصة 

 من التعاون؛ مما أحدث هزة في 
ً

في أوروبا ودخول دول االتحاد األوروبي في سباق نحو االنغالق على نفسها، بدال

بدأت األمور تنحرف عن مسارها من التعاون إلى القرصنة، أي قرصنة هذه الكمامات  العالقات فيما بينها، وهنا

ًّ، 5الطبية

                                                           
ة "قراءات في تحوالت الفرد " على السياسات الدولية؟ مقال ضمن كتاب جماعي، عالم ما بعد الجائح19(: أي تأثير لوباء "كوفيد 2020الصديقي، سعيد ) 1

ًّ . 274-273واملجتمع واألمة والعالقات الدولية"، الطبعة األولى، الصفحة 
2  -Dominique Vervoort, Xiya Ma, Jessica G Y Luc (2020): " COVID-19 Pandemic: A Time for Collaboration- 
and A Unified Global Health Front " , Oxford University Press in association with the International Society 
for Quality in Health Care 

صباحا.  11.45الساعة على  13.06.2020الوجه الجديد للقرصنة، أبحاث ودراسات، تاريخ الزيارة: يوم  الطبية.(: حرب الكمامات 2020-04-20فؤاد ) ،جدو -3 

ًّعلى موقع ساسة بوست،

 https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-
gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8 

 4-19 coronavirus pandemic, Date -2020): COVID-05-European Council Council of the European Union (05 

of visit: 06/29/2020 Time 17:00m Posted on the official website of the European Union. 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/european-solidarity-in-
action/?fbclid=IwAR0Lyo7C3pgtUDYdvS100ttfGZaRtiuV93MCoI-yHN3cSpoudDjYlV5Q6Os 

 جدو، فؤاد، مرجع سابق. -5 

https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/european-solidarity-in-action/?fbclid=IwAR0Lyo7C3pgtUDYdvS100ttfGZaRtiuV93MCoI-yHN3cSpoudDjYlV5Q6Os
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/european-solidarity-in-action/?fbclid=IwAR0Lyo7C3pgtUDYdvS100ttfGZaRtiuV93MCoI-yHN3cSpoudDjYlV5Q6Os
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فقد أبان االتحاد األوروبي عن هشاشة مبدأ التضامن لدى الدول األعضاء، وكذا انقسامات بين دول االتحاد، 

رة منها، وهذا راجع باألساس إلى بحيث شكلت أزمة كورونا، وخصوصا التأخر في إدارة األزمة ومرافقة الدول املتضرًّ

تنامي األنانية الوطنية بين الدول األعضاء، مما سيكون له انعكاسات على روابط وتماسك االتحاد، ومن جهة 

أخرى هناك انقسامات بين دول الشمال، ودول الجنوب، فقد رفضت دول الشمال كأملانيا، وهولندا، طلب 

من إيطاليا، وإسبانيا، بدعم من فرنسا، وبلجيكا، وغيرها من دول االستعانة الجماعية الذي تقدمت به كل 

الجنوب، هذه التفاعالت جعلت الخبراء والباحثين يرجحون فرضية تفكك االتحاد مستقبال، خصوصا بعد األزمة 

ًّ.1االقتصادية املتوقعة بعد هذا الوباء العالمي

أ الذي وقعت فيه معظم الدول األوروبية في التعامل أوضح وزير الخارجية اإليطالي السابق فرانكو فراتاني الخط

مع فيروس كورونا، حيث أكد أن الكثير من قادة الدول األوروبية أساؤوا في البداية تقدير خطورة انتشار 

الفيروس، وإن إيطاليا بعد اكتشاف حجم تفش ي الوباء، قامت بإغالق حدودها، بينما رفضت فرنسا اتباع نفس 

 8تبرت إسبانيا أن األمر "مشكلة إيطالية" وسمحت باالحتفال بعيد املرأة في العاصمة مدريد في اإلجراء، فيما اع

وأضاف الوزير أن العديد من الدول األوروبية لم تتعلم من الدرس اإليطالي، ولم تكن متحدة، ليصل  .مارس/آذار

ه به، وذلك بعد أن أنكر في بداية األزمة الفيروس إلى رئيس الوزراء البريطاني الذي دفع بنفسه الضريبة إثر إصابت

 .2وجود أي خطر يهدد اململكة املتحدة، وترك الحياة اليومية تسير دون أي تغيير أو إجراءات وقائية خاصة

من جانبه، أكد وزير الثقافة التونس ي السابق املهدي املبروك أن أزمة كورونا أعادت رسم الحدود الوطنية داخل 

ض الدول األعضاء مثل إيطاليا وإسبانيا، مشددا على أن االتحاد األوروبي لم يتصرف أوروبا، مما خذل بع

باعتباره جماعة ووحدة إقليمية، وإنما ترك هامشا واسعا للمبادرات الوطنية التي شكلت حماية "قاسية" ال تأخذ 

لتحرك األوروبي لتدارك ونبه أيضا إلى أن فيروس كورونا كان أسرع من ا .بعين االعتبار مصالح الدول الجارة

األخطاء الذي جاء متأخرا، وأن "الجراح الرمزية" ستظل تالحق هذه الوحدة خالل السنوات القادمة، متوقعا 

 .3حصول تغيرات جيوسياسية في املنطقة ذات عالقة بالدروس املستخلصة من أزمة الجائحة

أما بخصوص إعالن رئيسة املفوضية األوروبية عن خطة "املئة مليار يورو" ملساعدة دول االتحاد، اعتبر فراتاني    

أن رد رئيس الوزراء اإليطالي على املبادرة "غير كافية" صحيح، ألنها خطوة أولى تحتاج لدعمها، وأشار إلى أن 

بل سنوات، وأن أوروبا تنادي اآلن من أجل صحوة حقيقية فيروس كورونا بصدد تدمير العوملة التي تم تأسيسها ق

 .ملواجهة مشتركة للمخاطر املحدقة

عن قناعته بأن األوروبيين لم يتعلموا من دورس سابقة كترك إيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، تواجه  فراتانيًّوعبر  

ين على ترجمة نداءاتهم إلى أفعال، أزمة الهجرة غير النظامية وحيدة، مشددا على ضرورة عمل القادة األوروبي

                                                           
على الساعة  12.06.2020(: رهانات التعاون الدولي في ظل أزمة كورونا، املعهد املصري للدراسات، تاريخ الزيارة: يوم 2020-04-17الخمليش ي، سمر ) -1 

ًّملوقع االلكترونيمساءا. مقال على ا23.45

 https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/  . 

ًّصباحا. على املوقع االلكتروني الجزيرة 10.45على الساعة  13.06.2020(: "برنامج للقصة بقية" تاريخ الزيارة: يوم 2020-04-06)موقع الجزيرة  -2 

 https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 . 

ًّنفس املرجع السابق.  -3 

https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
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وتحويل اإلعالنات إلى مشاريع ملموسة، محذرا من تغير كبير لالتحاد األوروبي بعد أزمة كورونا أمام "موجة األنانية 

والقومية" التي عرفتها عدة دول أعضاء، ووصلت إلى ممارسة غير مسبوقة مثل إعاقة وصول املساعدات إلى دول 

ًّ. 1جارة

حاد األوروبي“ّن املتغيرات األخيرة في بال شك، إ
ّ
 من ”ًّالفردي“، وطريقة التعاطي ”االت

ً
، في مواجهة فيروس ”العمل الجماعي“بدال

ك“جاذبيته، وبالتالي فهو يخلق مرحلة جديدة وقناعات جديدة، تميل إلى ”ًّالتكّتل األوروبي“كورونا، أفقد 
ّ
ًّ”ًّالتفك

ً
 من بدال

ك على بهذا النموذج غير القاد”ًّالتشبث“
ّ
ر على إدارة األزمات، والتعاطي معها، بالعمل الجماعي، وبالتالي سيفرض هذا التفك

، كإيطاليا، ما يعني أّن ”ًّخذلت“بعض الدول السير في الطريق البريطاني، وخاصة تلك التي ترى أّنها 
ً
املشروع األوروبي “أوروبّيا

ًّ. 2بات في أيامه األخيرة"

، رئيس املفوضية األوروبية السابق الذي ساعد في بناء (jacques Delors) رًّوفي تصريح نادر، كسر جاك ديلوًّ

 على االتحاد األوروبي
ً
 قاتال

ً
وفي  ."االتحاد األوروبي الحديث صمته، للتحذير من أن عدم التضامن يشكل "خطرا

" جراء الوباء قال إنريكو ليتا، رئيس وزراء إيطاليا السابق، إن االتحاد األوروبي يواجه  نفس السياق،
ً
 مميتا

ً
"خطرا

 أن أكبر  العالمي، ثم
ً
عبر على "إن الروح الجماعية ألوروبا أضعف اليوم مما كانت عليه قبل عشر سنوات"، مضيفا

حذر أيضا من أنه إذا اتخذ الجميع  وقد .خطر على االتحاد األوروبي هو "فيروس ترامب"، حسب تعبيره

" أو "بلجي
ً
 تمامااستراتيجية "إيطاليا أوال

ً
"، "فسنغوص جميعا

ً
" أو "أملانيا أوال

ً
ًّ.3كا أوال

ئيسة برنامج الهجرة في مركز السياسة األوروبية، وهو مركز أبحاث مقره بروكسيل، الى أن ماري دي سوم ر وتشير

يتوقف على " تغيير قواعد  ه"نظام شنغن في حالة سيئة للغاية ومثيرة للمشاكل"، وأن استعادته لكامل وظائف

حاد األوروبي، وفشل املشروع األوروبي في الحفاظ على  .4وء والهجرة داخل دول الكتلة"اللج
ّ
ك االت

ّ
وبالتالي فإن تأثيرات تفك

، سيكون له انعكاسات على تكتالت أخرى، وسوف تدفع بعض الدول الى أن تتحاش ى 
ً
 ونموذجا

ً
جاذبيته، وهو الذي كان مثاال

ًّ.5ت عدم فاعليته في إدارة األزماتفي الدخول في تكتالت جديدة بعدما شاهد

يرى الباحث أن مشروع االتحاد األوروبي املوحد يظهر في موقف صعب جًدا أفقده أهم أسس البناء االتحادي وهو 

املرتبط في التضامن بين الدول وبناء منظومة اتحادية ملواجهة التحديات في القارة األوروبية والت  من شأنها الحد من 

                                                           
ًّنفس املرجع السابق. -1 

مساءا. دراسة  13.30على الساعة  19.06.2020الزيارة: يوم  (: فيروس كورونا..وفشل التكتالت، مؤسسة ليفانت اإلعالمية، تاريخ2020-05-25الزعتر خالد ) -2 

ًّعلى املوقع االلكتروني
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عام، فهل ينهار االتحاد األوربي  2000ون مسرفون.. كورونا كشف انقساما أوربيا عمره تحليالت، شماليون أغنياء وجنوبي(: 2020-04-02موقع عربي بوست ) -3 

ًّمساءا. على املوقع االلكتروني، عربي بوست، 13.45على الساعة  13.06.2020بسببه؟ تاريخ الزيارة: يوم 
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utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZO
b0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE  

ام يصحيفة األًّ بكرة كورونا البلورية، 2070الع لعالم (: ، االستشراف الجيوستراتييي النقدي عقب الجائحة: قراءة الط2020-07-01الشرقاوي محمد ) -4 

ًّمقالة على املوقع، .مساءا 23.55 الساعة على 25.06.2020 يوم: الزيارة تاريخ( 904املغربية األسبوعية، العدد)

https://staticalayam24.mcdn.ma/uploads/2020/06/alayam_904_VF.pdf?fbclid=IwAR2yntJmYpDYP5Tk17NK
YR5rgGXa_j9htISE5wOBEq9gisKXMmstlwR1iIM  

ًّخالد الزعتر، مرجع سابق.-5 
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السلبية الكبرى على القومية االوروبية، وكما وأن التدخالت االتحادية فيما يخص معالجة تفش ي الوباء تعتبر التأثيرات 

ضعيفة جًدا وخاصة وأن العمل الفردي هو الذي اتسم املرحلة السابقة، وقد ظهر ذلك في انهيار املنظومة الصحية 

لعالقات الداخلية األوروبية وتطوير منظومة التعاون املبني لبعض دول االتحاد، ويدعو الباحث لضرورة اعادة النظر في ا

 على التشارك والتعاون في مواجهة تحديات تفش ي وباء كورونا.

 2.3 جهود االتحاد اإلفريقي

عمل االتحاد اإلفريقي على إرساء استراتيجية واضحة تستهدف مالحقة الفيروس واحتواء انتشاره، وتخفيف آثاره 

االجتماعية واالقتصادية؛ من خالل التضامن والتنسيق بين الدول اإلفريقية إلى جانب التعاون مع القطاع 

دعم الدول اإلفريقية في تعاطيها مع الخاص، واملؤسسات العاملية، مثل منظمة الصحة العاملية؛ من أجل 

ي ضوء سعي االتحاد اإلفريقي نحو تحقيق مبادئ التضامن، وفالفيروس، وتقديم الخبرة والدعم الفني الالزم، 

اء انتشار فيروس كورونا؛ اتجه إلى تعبئة القطاعات الصحية املختلفة بالدول  وحماية الدول اإلفريقية جرَّ

، وفرق العمل املعنية بفيروس (CDC) ق مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منهااإلفريقية، إلى جانب التنسي

، للحصول على الخبرات الالزمة للتعامل مع الفيروس؛ وذلك من  (AFTCOR) نقص املناعة البشرية في إفريقيا

     PACT:1خالل مبادرة

به انتشار فيروس كورونا من آثار سلبية على جميع   القطاعات االقتصادية في العالم، والتي طالت في ضوء ما سبَّ

 لتدارك اآلثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا على 
ً
االقتصادات اإلفريقية على مختلف مجاالتها، ومحاولة

االقتصاد اإلفريقي، تضافرت جهود وزراء املالية األفارقة في احتواء األزمة، وتخفيف اآلثار االقتصادية 

 :ل عدة مبادرات على سبيل املثالواالجتماعية من خال

إنشاء صندوق االستجابة اإلفريقي؛ بهدف تعبئة املوارد الالزمة ملواجهة تحدي فيروس كورونا، وتقديم الدعم 

االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات األكثر احتياًجا، والقدرة على تغطية االحتياجات الطبية املطلوبة، وتعزيز 

ض والوقاية منها في إفريقيا لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ الصحية العامة في قدرة مراكز مكافحة األمرا

 .2مليون دوالر من ميزانيته الخاصة لدعم الصندوق  25جميع أنحاء القارة، وخصص االتحاد اإلفريقي 

مجموعة زمة بالشكل الصحيح، مما سيؤثر على ة االتحاد االفريقي على تدبير األًّاالصح، يكمن في عدم قدرًّ لكن

من الدول االفريقية الفقيرة، ناهيك عن ضعف املنح والدعم املخصص للدول االفريقية من قبل الدول املانحة، 

واملؤسسات العاملية، ما سيترتب عنه نقص في املواد األساسية ومواد التطبيب ملعالجة اإلصابات الهائلة املصابة 

ًّبفيروس كورونا املستجد.

ضامن األفريقي في التعاطي من الوباء كان مستواه أعلى من التضامن األوروبي يرى الباحث أن مستوى الت

وقد خصصت دول االتحاد االفريقي صندوق لالستجابة االفريقية ملواجهة تفش ي الوباء مما يعطي فرصة 

  لبناء منظومة صحية أفريقية تساعد على انتقال الخبرات بين الدول.

                                                           
التي ترتكز على االستراتيجية القارية املشتركة وًّ ،  PACTمبادرة(: 2020-06-05) وحكومات االتحاد األفريقيزراء الصحة األفريقيون ومكتب رؤساء دول وًّ-1 

، هي مبادرة للمساعدة في منع انتقال اء دول وحكومات االتحاد األفريقيالتي أقرها وزراء الصحة األفريقيون ومكتب رؤس COVID- 19لالتحاد األفريقي بشأن

وتسعى إلى تنفيذ إجراءات جيدة التنسيق وشراكات قوية لتعزيز  COVID-.19 تقليل الضرر االجتماعي واالقتصادي الناجم عن ذلك إلىالعدوى والوفيات وًّ

 على املوقع االلكتروني .22.10 الساعة على 2020-07-6 يوم: الزيارة تاريخفعالية االستجابة عبر أفريقيا، 

 https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-african-union-rolls-out-partnership-to-accelerate-
covid19-testing?lang=ar  

(: استجابة محدودة: دور االتحاد االفريقي في ظل أزمة كورونا )دراسة(، موقع الصحراوي منبر الخبر والتحليل، تاريخ 2020-06-19رويحة، زينب مصطفى ) -2 

ًّ:االلكتروني صباحا. دراسة على املوقع 11.40على الساعة  15.06.2020الزيارة: يوم 

 https://www.saharawi.net/?p=46340  

https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-african-union-rolls-out-partnership-to-accelerate-covid19-testing?lang=ar
https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-african-union-rolls-out-partnership-to-accelerate-covid19-testing?lang=ar
https://www.saharawi.net/?p=46340
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 في مواجهة كورونادور مجموعة البريكس واألسيان  3.3

 ،مع انتشار وباء كورونا بالصين، سارع بنك التنمية الجديد التابع للتكتل االقتصادي املعروف باسم البريكس

والذي يضم كال من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا )بحيث تشترك هذه الدول في تطبيق 

ادي الفردي الذي تحقق على مدى العقد املاض ي واستراتيجيات اإلصالحات االقتصادية الليبرالية، والنمو االقتص

 7، إلى منح قرض للصين بقيمة 1التنمية التي جاءت كخيارات معبرة عن كيفية االندماج في االقتصاد العالمي(

 .2مليار يوان في إطار برنامج بنك التنمية الجديد للمساعدة الطارئة في مكافحة كورونا

ون التزام بنك التنمية الوطني فقط بمساعدة الصين من خالل برنامج املساعدة لتعزيز وفي هذا السياق، لن يك

التنمية املستدامة للبلدان األعضاء فيه، ولكن األهم توفر الدعم الطارئ الذي يحتاجه البلد العضو الذي يواجه 

الفروف أن البلدان األعضاء  علن وزير الخارجية الروس ي سيرغيوأكما  .تحديات اقتصادية خطيرة ومعاناة إنسانية

في تجمع بريكس مطالبة اليوم بتقديم جملة من املبادرات في مواجهة العواقب التي يخلفها انتشار وباء كورونا 

لفت الفروف إلى أن املهمة ، وًّا أن روسيا ستقدم جملة مبادرات بما فيها املجال االجتماعي واالقتصاديموضًحًّ

املجموعة هي التصدي لجائحة كورونا، ومن ثم صياغة اإلجابة عن التحديات العامة الرئيسة املاثلة أمام بلدان 

إن صوت “املعاصرة، كالدفاع عن مبدأ تعدد األطراف، واالعتماد على القانون الدولي، وعبر من خالله على 

متعدد التضامن لبلدان بريكس مطلوب اليوم حسب قناعتنا أكثر من أي وقت مض ى في دعم النظام العالمي 

ا على االحترام القانوني ملصالح كل البلدان، واحترام األقطاب الذي يتشكل اليوم بصورة ديمقراطية، واملبني أساًسًّ

 .3" جميع قواعد ومبادئ ميثاق منظمة األمم املتحدة

 "قنغ شوانغ" املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان صحفي إلكتروني، إن الصين تقدرًّ في حين ناد

ووصف قنغ الدول بشدة، البيان الذي أصدرته رئاسة بريكس لدعم الصين في حربها ضد فيروس كورونا الجديد، 

األخرى األعضاء بمجموعة بريكس، بأنهم شركاء مهمون بالنسبة للصين، قائال إن هذا البيان نقل رسائل إيجابية 

في حماية أمن الصحة العامة، وأضاف أن  وبناءة، وأعرب عن دعمه لجهود الصين، وحث على تعاون دولي أعظم

"هذا يثبت روح بريكس في مساعدة بعضنا البعض في أوقات األزمات، ويجسد أيضا الدعم الذي حصلت عليه 

 .4"الصين من املجتمع الدولي

 ا عن نموذج التعاون املالي الخاص بمجموعة البريكس، تم تطوير التعاون فيما يخص تبادل املعلومات داخلبعيًدًّ

 .التكتل االقتصادي اآلسيان أو املنظمة الحكومية الدولية اإلقليمية التي تضم عشرة بلدان في جنوب شرق آسيا

فمنذ أن تبادل مسؤولو الصحة من الصين املعلومات األولى عن املرض، كانت شبكة مركز عمليات الطوارئ 

بقيادة ماليزيا، وبدعم من أمانة رابطة أمم  التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لحاالت الطوارئ الصحية العامة

جنوب شرق آسيا، تتبادل تحديثات الحالة اليومية، كما أنها توفر معلومات حول تدابير الوقاية، والكشف، 

واالستجابة لكبار املسؤولين في اآلسيان، من أجل التنمية الصحية في اآلسيان، والصين، واليابان، وكوريا، ويضاف 

                                                           
ًّ. 14-13(: البريكس، القوى االقتصادية في القرن الحادي والعشرين، مؤسسة الفكر العربي، الطبعة األولى، ص2015ريغو، باسكال ) -1 

ًّالخمليش ي، سمر: مرجع سابق. -2 

مساءا،  20.30على الساعة  17.6.2020تاريخ الزيارة: يوم وكالة سانا دول بريكس مطالبة بمبادرات ملواجهة عواقب وباء كورونا، : (2020-04-28) الفروف-3 

ًّمقال على املوقع االلكتروني

 https://www.sana.sy/?p=1142734  

(: متحدث باسم الخارجية: الصين تقدر بيان بريكس الذي يدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا الجديد، تاريخ 2020-02-13)موقع الشعب العربي -4 

ًّمساءا. بيان على املوقع االلكتروني 13.00على الساعة  16.06.2020الزيارة: يوم 

 http://arabic.people.com.cn/n3/2020/0213/c31664-9657275.html  

https://www.sana.sy/?p=1142734
http://arabic.people.com.cn/n3/2020/0213/c31664-9657275.html
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املعلومات في الوقت الحقيقي للتدريب على الوبائيات، من خالل تبادل الرسائل الفورية عبر الهاتف  إلى ذلك تبادل

 .1املحمول داخل الشبكة التي تتكون من مسؤولي الوقاية من األمراض ومكافحتها في الدول األعضاء

ستجابة للمختبرات، من كما تبادلت الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، إجراءات االستعداد، واالًّ

خالل الشبكة اإلقليمية ملختبرات الصحة العامة بقيادة تايالند، كما استفادت إجراءات االتصال الوطنية 

الحالية بشأن املخاطر لنشر التدابير الوقائية والسيطرة، بما في ذلك مكافحة األخبار واملعلومات الكاذبة التي يتم 

ماعي، من برامج التأهب وبناء القدرات ملركز تقييم املخاطر واتصاالت املخاطر في تداولها في وسائل التواصل االجت

ن خالل نموذجي البريكس واآلسيان، يتبين لنا أن اإلرادة السياسية للتضامن موجودة بين الدول م .اآلسيان

قتصادي ال يزال األعضاء في محاولة إيجاد حلول ألزمة انتشار فيروس كورونا بهذه الدول، غير أن الجانب اال

مسيطرا على الجانب اإلنساني، حيث أن الدعم بخصوص دول البريكس كان عبارة عن قرض فقط، في غياب 

للمساعدات الطبية. نفس األمر بالنسبة لآلسيان التي ركز قادتها في بيان رسمي على تكثيف الجهود من أجل إنقاذ 

األعضاء، وقد حال ذلك دون إعطاء األولوية للجانب  االقتصاد، حيث لم يتم إغالق شامل للحدود بين الدولًّ

اإلنساني، حيث قد ثبت بأن التنقل بين الدول من أهم أسباب تفش ي الوباء بالعالم، وقد اكتفى التعاون إذن بين 

مليون دوالر في حاالت  18.3دول اآلسيان بتبادل املعلومات، بل وقد قدمت حكومة الواليات املتحدة حوالي 

لصحية، واملساعدات اإلنسانية للدول األعضاء في اآلسيان، مما يدل على ان دور املنظمة ال زال الطوارئ ا

ًّ.2محدودا في كيفية إدارة األزمات ماديا واقتصاديا

من خالل الخوض في أدوار تكثالت البريكس واالسيان، تبين لنا بأنه هناك إرادة قوية لهذه املجموعات على 

واالوبئة، خاصة جائحة كورونا العاملية، بالرغم من الصعوبات املتمثلة في ضعف املساعدات مواجهة كل املخاطر 

املالية، وتوفير االليات التضامنية االنية، ناهيك عن صعوبة الظرفية الحرجة، والتي شلت كل تحركات الدول، 

ذه الدول إمكانية التواصل واالغالق الكامل للحدود، واالعتماد على الذات في مواجهة الوباء، مما أتاح له

ًّبمعلومات لها أهميتها الراهنية قدر املستطاع حول الوباء.

يرى الباحث أن مجموعة البريكس كان لها دور هام ومميز في التضامن الفعلي بين الدول األعضاء مما أثر على 

تماعية الت  رافقت االستجابة الفاعلة للتعامل مع هذا الوباء وخاصة في ظل التحديات االقتصادية واالج

التفش ي في املجتمعات األسيوية أو دول األعضاء، كما وأن التبادل املعرفي واالمكانيات واملوارد أحد أهم 

سمات املواجهة والت  اتبعها قيادة املجموعة بشكل يحقق تضامن انساني دولي بين الدول األعضاء 

 واملجتمعات الهشة.

 . االستنتاجات والتوصيات:4

 تنتاجاتاالس 1.4

ًّيشكل التضامن الدولي أحد أهم ركائز العمل االنساني الذي دعت أليه الشرائع السماوية. -

فقدت أمريكيا القيم املجتمعية واالنسانية في التضامن العالمي للمساهمة في معالجة آثار الوباء على املجتمعات  -

ًّالهشة.

ًّمؤشرات سلبة على مستوى التضامن الدولي.تراجع الدعم األمريكي ملنظمة الصحة العاملية لها  -

ًّظهرت الوحشية العنصرية للمجتمع األوروبي واالنانية في التعامل مع مواجهة تفش ي الوباء. -

ًّتهالك املنظومة العاملية الصحية وضعف قدراتها في السيطرة على تفش ي الوباء. -

                                                           
ًّالخمليش ي، سمر: مرجع سابق. -1 

ًّمرجع سابق. سمر:الخمليش ي  -2 
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ًّغياب املنهجية التشاركية في التعاون والتضامن الدولي. -

ًّل االتحاد األفريقي تعزيز التضامن الداخلي بين الدول األعضاء.حاوًّ -

ًّعززت مجموعة البريكس أسس التضامن منذ بداية نشأة األزمة الوبائية العاملية. -

 التوصيات: 2.4

ًّإعادة النظر في تطبيقات القوانين الدولية املتعلقة بالتضامن االنساني الدولي. -

ًّاالتحادات القارية مما يعزز صمود املجتمعات الهشة.تطوير العالقات الدولية بين  -

منح الفرص للدول القادرة على إدارة املنظومة الصحية كالصين وكوبا وغيرها من الدول التى تمتلك الخبرات في -

ًّالتعامل مع الوباء.

ًّالمي.نهج تشاركي يراعي املتغيرات املستمرة للنظام الصحي العوفق تطوير منظومة االقتصاد الصحي  -

ًّ.مستقبال اقوىًّ بشكل أوروبية صينية عالقات تشكيل -

ًّنقل الخبرات والتجارب التى اجرتها املجموعات الدولية واالتحادات مما يساهم في نشر املعرفة البشرية. -

ت إعادة تشكيل النظام الدولي املسيطر على قرارات الشرعية الدولية بما يحقق التوازن بين االحتياجات واملتغيرا -

ًّواملستجدات على الساحة العاملية.

 الخاتمة: 3.4

، من حيث تدبير الجائحة، حيث واختالفاتعلى سبيل الختم، أبان العالم خالل جائحة كورونا عن عدة تباينات 

ًّ
ً

، وكيفية وضع استراتيجية ناجحة على غرار بعض ظلت الدول، والتكتالت عاجزة عن فهم انتشار الوباء أوال

مما شكل من اتساع الهوة  ؛نموذج، باإلضافة الى غياب آليات التعاون الدولي، والتضامن اإلنسانيالدول، كالصين 

من خالل بعض أعضائه، كإيطاليا من سخطها  ظهرًّبين مجموعة من التكتالت، أبرزها االتحاد األوربي الذي 

اء االنتشار السريع للوباء، الذي دعا مما أطاح بعديد اإلصابات والوفيات جرًّ ؛العارم، وإنعزاليتها في مواجهة الوباء

و تضامن من هذا األخير، بالرغم من االستفاقة املتأخرة. أبي كتعبير عن غياب أي دعم وًّلى إزالة علم االتحاد األورًّإ

لكن رغم ذلك اختلفت بعض الدول داخل االتحاد األوربي في وضع استراتيجية ملواجهة االزمة، كل هذه األمور 

ي إزالة علم االتحاد األوربي داخل إيطاليا، ورفع العلم الصيني كعربون على تضامنها، وربط ساهمت بل عجلت ف

عالقات قوية مستقبال، على عكس تخلي سياسة "أمريكا أوال" عن الحلفاء القدماء، كاالتحاد األوربي مما قد 

ًّومتزن.  تابتيشكل ضربة ألمريكا ودعم للتنين الصيني الصاعد بشكل 

 مستقبلية:تطلعات  4.4

ًّبناء سياسات عاملية جديدة تراعي األسس االنسانية على الصعيد الدولي. -

ًّتعزي منهجية التنبؤ املستقبلي في القرارات املرتبطة بتفش ي األوبئة واألمراض. -

ًّبناء منظومة صحية عاملية ينبثق عنها أنظمة قارية لتعزيز التضامن الدولي. -

ًّاملعتمدة على التعددية وليس القطبية الواحدة.تطوير املنظومة العاملية  -

ًّبناء سياسات معيارية لتدول الشرعية الدولية في مجلس األمن تعتمد على تمثيل كل املكونات العاملية. -

ًّإعادة تطوير التشريعات الدولية بما يساهم في تعزيز التضامن الدولي. -

ًّ  
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 الئحة املراجع املعتمدة. 5

 املراجع العربية 1.5

 ( أي تأثير لوباء "كوفيد 2020الصديقي، سعيد :)على السياسات الدولية؟ مقال ضمن كتاب جماعي، عالم 19 "

 .الطبعة األولى ما بعد الجائحة "قراءات في تحوالت الفرد واملجتمع واألمة والعالقات الدولية"،

 ( البريكس، القوى االقتصادية في القرن الحادي والعشري2015ريغو، باسكال :) ،ن، مؤسسة الفكر العربي

 .الطبعة األولى

 ( األمم املتحدة بين الفعالية واالكراه، "الحماية اإلنسانية نموذج"، مجلة القانون الدولي 2020وراش ي، محمد :)

ًّ للدراسات االستراتيجية واالقتصادية، برلين ركز الديمقراطي العربياملللدراسات البحثية، العدد الثالث، 

 ( 2016ديغان، غيوم :) ًّى.لبنان، الطبعة األولالتعاون الدولي، مؤسسة الفكر العربي،  تطور -أوحدعالم

ًّاملقاالت االلكترونية 2.5

 ( سيكولوجية األوبئة: ماذا يحدث للمجتمعات عند تعرضها لوباء مفاجئ، مقال 2020-06-01الحفناوي هالة :)

ًّمساءا.   17على الساعة  1.06.2020منشور على موقع املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، تاريخ الزيارة 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR1i4fS_-zBvv2MlI7H-
6175g9CsQG10aBQgatXxfN4J_uMR-NzkHxyg9U4 

 ( حول جائحة الكورونا والعزل الصحي والعلم وال2020-04-26موران، ادغار :) عوملة ومستقبل اإلنسانية، مقال

ًّمساءا. 14.30على الساعة  15.6.2020تاريخ الزيارة: يوم ، املوقع االلكترونيمنشور على 

 https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-
%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtr
NPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI  

 ( كوفيد 2020-06-02البلعمش ي، عبد الفتاح :)وأزمة منظومة التعاون الدولي... ما البديل امام دول  19

  مساءا. 15، على الساعة 2.6.2020، تاريخ الزيارة يوم اإللكتروني الجنوب؟، مقال منشور على موقع بناصا

https://banassa.com/orbites/20729.html?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_
LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA  

 ( اليوم الدولي لتعددية األطراف، والدبلوماسية من اجل السالم، 04/2020-24غوتيريش، أنطونيو :) منشور

ًّ.10على الساعة  3.6.2020ة يوم تاريخ الزيارًّ على املوقع الرسمي لألمم املتحدة،املقال 

 https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-
day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%
D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%
A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D
8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%
D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%2F%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A
8%D8%B1%202018.  

 مقال مجدها تستعيد الوطنية والدولة أكثرًّ دولي تعاونًّ كورونا: بعد ما العالم(: 2020-06-04لصديقي، سعيد )ا ،

 .17على الساعة  4.6.2020ارة يوم منشور على موقع بناصا، تاريخ الزي

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR1i4fS_-zBvv2MlI7H-6175g9CsQG10aBQgatXxfN4J_uMR-NzkHxyg9U4
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379?fbclid=IwAR1i4fS_-zBvv2MlI7H-6175g9CsQG10aBQgatXxfN4J_uMR-NzkHxyg9U4
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://banassa.com/orbites/20729.html?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
https://banassa.com/orbites/20729.html?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day#:~:text=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9,12%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
https://banassa.com/home/13660.html


 (165-138) ص برلين،– العربي الديمقراطي املركز – الفرص وإدارة للكوارث االستراتيجية الدراسات مجلة

 

 161 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

https://banassa.com/home/13660.html?fbclid=IwAR2vFN2B632YlpLv9wMLeK0TtLHfZCIfe
09tpStQmdsm3ZSUJDeF5mhvyu7 ًّ

 ( ما بعد كورونا أخطر من الوضع الراهن، 2020-06-04تشومسكي، نعوم :) على  4.06.2020تاريخ الزيارة يوم

ًّمقال منشور على موقع مساءا. 21.00الساعة 

https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81
%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-
%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr
2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook  

 ( الكورونا بين االتهامات 03/2020-25علي، ضحى مهند :)والواقع، دراسة بحثية، املركز  الصينية-االمريكية

على الساعة  5.06.2020تاريخ الزيارة: يوم الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، 

ًّمنشورة على موقع املركز االلكتروني ظهرا، 12

https://democraticac.de/?p=65453&fbclid=IwAR2Df6qRn4e9bdWJBdTQqEdXOT1wnuLayc
iz7sOf-IuxhXvc58UWLopnSPc  

 ( عالم2020-04-20املعموري، علي عبد الخضر محمد :)  ما بعد الكورونا..الحاجة الى قيادة جديدة، دراسة

 5.06.2020تاريخ الزيارة يوم العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية،  الديمقراطيبحثية، املركز 

ًّمنشورة على موقع املركز االلكتروني، مساًءا 15على الساعة 

https://democraticac.de/?p=65975&fbclid=IwAR1OyNWGaksfFR3JuRWs9blqVw_U5YJG9
wE9zJLvPiy36SAhnRc1K3LRaZU  

 في عالم ما بعد (: مستقبل النموذج الليبرالي 2020-5-9، محمد نبوي/محمد، السيد )/ مصطفىالبستاني، جاد

كورونا، دراسة بحثية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية، تاريخ الزيارة: 

ًّمساءا، منشور على موقع املركز االلكتروني، 20على الساعة  5.06.2020يوم 

.https://democraticac.de/?p=66230&fbclid=IwAR0vmPk-
T1iw4YNPq817r2tk_NX58PmXc43ouMoIUONiW9oGjoSeY5BTL5o  

 كورونا ومسار تحوالت النظام الدولي، مقال منشور على موقع بناصا، تاريخ  (:2020-06-06) املصطفى ،بوكرين

ًّصباحا. 10على الساعة  6.06.2020زيارة يوم ال

https://banassa.com/opinions/18428.html?fbclid=IwAR3tDKeBo-
s_vO3ghsyCRpA5DvKK4krTb5rS6O0xY7lxps61tGsoyNPkYwc  

 6.06.2020تاريخ الزيارة، هل تغير كورونا خارطة العالقات الدولية مستقبال،  (:2020-06-06)عبد هللا  ،بوصوف 

 مقال منشور على موقع لبالد زواال.  16.00على الساعة 

http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-
%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy
_iS_5M_ayA   

  صبري الحو، اجتماع مجلس االمن فرصة للتضامن الدولي ملواجهة انتشار كورونا؟ او بداية زعامة الصين

ًّصباحا. 11.00على الساعة  7.06.2020ة تاريخ الزيارًّللعالم؟ مقال منشور على موقع بناصا، 

https://banassa.com/home/13660.html?fbclid=IwAR2vFN2B632YlpLv9wMLeK0TtLHfZCIfe9tpStQmdsm3ZSUJDeF5mhvyu70
https://banassa.com/home/13660.html?fbclid=IwAR2vFN2B632YlpLv9wMLeK0TtLHfZCIfe9tpStQmdsm3ZSUJDeF5mhvyu70
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook
https://democraticac.de/?p=65453&fbclid=IwAR2Df6qRn4e9bdWJBdTQqEdXOT1wnuLayciz7sOf-IuxhXvc58UWLopnSPc
https://democraticac.de/?p=65453&fbclid=IwAR2Df6qRn4e9bdWJBdTQqEdXOT1wnuLayciz7sOf-IuxhXvc58UWLopnSPc
https://democraticac.de/?p=65975&fbclid=IwAR1OyNWGaksfFR3JuRWs9blqVw_U5YJG9wE9zJLvPiy36SAhnRc1K3LRaZU
https://democraticac.de/?p=65975&fbclid=IwAR1OyNWGaksfFR3JuRWs9blqVw_U5YJG9wE9zJLvPiy36SAhnRc1K3LRaZU
https://democraticac.de/?p=66230&fbclid=IwAR0vmPk-T1iw4YNPq817r2tk_NX58PmXc43ouMoIUONiW9oGjoSeY5BTL5o
https://democraticac.de/?p=66230&fbclid=IwAR0vmPk-T1iw4YNPq817r2tk_NX58PmXc43ouMoIUONiW9oGjoSeY5BTL5o
https://banassa.com/opinions/18428.html?fbclid=IwAR3tDKeBo-s_vO3ghsyCRpA5DvKK4krTb5rS6O0xY7lxps61tGsoyNPkYwc
https://banassa.com/opinions/18428.html?fbclid=IwAR3tDKeBo-s_vO3ghsyCRpA5DvKK4krTb5rS6O0xY7lxps61tGsoyNPkYwc
http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
http://lblad.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR0BZiKgd8r5scJErvL9nM2kmplicPgP_LuQWbMBQXL74z7fy_iS_5M_ayA
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https://banassa.com/orbites/17659.html?fbclid=IwAR2DkJpHLMhz7ZabSpXdHLTlVAxBiSt
AHyDD2QlgnM6qfKN4lLi5kVq1SVA ،  

 ( كوبا املحاصرة... شريكة إيطاليا والعالم في مكافحة كورونا، 2020-06-07سليمان، بتول :) تاريخ الزيارة: يوم

ًّ akhbar.com/World/285732-https://alمقال منشور على  مساءا.   18.00على الساعة  07.6.2020

  على  7.06.2020تاريخ الزيارة يوم من الوضع الراهن،  أخطرًّما بعد كورونا  (:2020-04-14نعوم )تشومسكي

ًّمقال منشور على موقع مساءا.  21.00الساعة 

https://www.independentarabia.com/node/111151/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81
%D8%A9/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85-
%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86?fbclid=IwAR0JNIAR3zogXpEwKLKMr
2-OYwzGR-bZ4assZQJk_6c4-6uRHgzf2jHqFYE#.XpWkgbJpaCE.facebook . 

  ،على  8.06.2020تاريخ الزيارة: يوم بتول سليمان، كوبا املحاصرة... شريكة إيطاليا والعالم في مكافحة كورونا

  موقع ، مقال منشور علىظهرا 13.00الساعة 

https://al-akhbar.com/World/285732. 

 ( ،2020-04-05موقع الجزيرة االلكتروني :) ،على الساعة  08.06.2020تاريخ الزيارة: يوم مقال على موقع الجزيرة

  مساءا.   19.00

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/5/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%
D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-
%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF  

 8.08.2020الزعامة االمريكية وضغط االزمات، موقع الخليج، تاريخ الزيارة يوم (: 2020-06-12) الكريني، ادريس 

ًّمساءا.  مقال منشور على الرابط 23.00على الساعة 

 http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/A5DED717-E7FC-41B4-947A-
F5583E5A6AFD   

  ،(: املنظمات واالتفاقيات الدولية بشعار " أمريكا أوال"، موقع بناصا، تاريخ الزيارة 2020-04-24) علىاالدريس ي

ًّمساءا، املقال منشور على الرابط  22.00على الساعة  09.06.2020

https://banassa.com/orbites/20309.html?fbclid=IwAR3OtyCoz9apLNcbD9RtCRtwo1YCEN
8EN7gE8-- sMX0de8c0Z7vTHbmPMXw 

 ( حول جائحة 2020-04-24موران، إدغار :)ًّالصحي والعلم والعوملة ومستقبل اإلنسانية، تاريخ  الكورونا والعزل

 صباحا. مقال منشور على املوقع  11.30على الساعة  10.06.2020الزيارة: يوم 

https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-
%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtr
NPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI  

 ( حرب الكمامات الطبية. الوجه الجديد للقرصنة، 2020-04-29جدو، فؤاد :) 11.06.2020تاريخ الزيارة: يوم 

ًّمقال منشور على موقع  مساءا. 16.38على الساعة 

 https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-
gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8 

https://banassa.com/orbites/17659.html?fbclid=IwAR2DkJpHLMhz7ZabSpXdHLTlVAxBiStAHyDD2QlgnM6qfKN4lLi5kVq1SVA
https://banassa.com/orbites/17659.html?fbclid=IwAR2DkJpHLMhz7ZabSpXdHLTlVAxBiStAHyDD2QlgnM6qfKN4lLi5kVq1SVA
https://al-akhbar.com/World/285732
https://al-akhbar.com/World/285732
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/5/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/5/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/5/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/A5DED717-E7FC-41B4-947A-F5583E5A6AFD
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/A5DED717-E7FC-41B4-947A-F5583E5A6AFD
https://banassa.com/orbites/20309.html?fbclid=IwAR3OtyCoz9apLNcbD9RtCRtwo1YCEN8EN7gE8--%20sMX0de8c0Z7vTHbmPMXw
https://banassa.com/orbites/20309.html?fbclid=IwAR3OtyCoz9apLNcbD9RtCRtwo1YCEN8EN7gE8--%20sMX0de8c0Z7vTHbmPMXw
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://couua.com/2020/04/26/%d8%a5%d8%af%d8%ba%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%84/?fbclid=IwAR0zzmdIWFgnsjEgazQFgtrNPOVQS_sCdqDsa0Hqlpx8eYf-a35ZGyOiBJI
https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
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 مقال 19-(: جاللة امللك كان سباقا الى الدعوة لعالم متضامن قبل جائحة كوفيد2020-05-12هالل ) ،عمر ،

ًّ، رابط املوقع.مساءا 22.45على الساعة  11.06.2020تاريخ الزيارة: يوم  منشور على وكالة املغرب العربي لألنباء،

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D
8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-
%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2iz
QIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis  

 ،ماليين كمامة وأجهزة تنفس مغربية الصنع إلى أمريكا واململكة تصبح ثاني أكبر  10(: 2020-05-02)االن  بوملاك

عبر ، مقال على املوقع االلكتروني 00.00على الساعة  11.06.2020يوم تاريخ الزيارة:  منتج للكمامات في العالم،

ًّ،الرابط

  https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-
%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/. 

 ( اململكة املغربية توفر 2020-05-02بونجار، عالء الدين :) الكمامات الطبية ألوروبا، تاريخ الزيارة: يوم

ًّ:صباحا. مقال على موقع مونت كارلو الدولية 10.45على الساعة  12.06.2020

 https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 . 

 ( دبلوماسية الكمامات" في خدمة اهداف املغرب االفريقية، تاريخ الزيارة: يوم 2020-06-21عادل نجدي" :)

ًّمساءا. مقال على املوقع العربي الجديد، 15.45على الساعة  12.07.2020

https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%
85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9  

 الوجه الجديد للقرصنة، أبحاث ودراسات، تاريخ الزيارة:  الطبية.(: حرب الكمامات 2020-04-20فؤاد ) ،جدو

ًّلى موقع ساسة بوست،صباحا. ع 11.45على الساعة  13.06.2020يوم 

 https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-
gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8 

 ( رهانات التعاون الدولي في ظل أزمة كورونا، املعهد املصري للدراسات، تاريخ 2020-04-17الخمليش ي، سمر :)

ًّمساءا. مقال على املوقع االلكتروني23.45 على الساعة 12.06.2020الزيارة: يوم 

 https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/?fbclid=IwAR0XPBmhF2izQIaEdt_Wlok6AUOqxudVdC-1HNPAvqciFJtAABvg-4Wvwis
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://aabbir.com/10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200502-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/6/21/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
https://www.sasapost.com/opinion/war-of-medical-gags/?fbclid=IwAR3piWQPEB9rP_NmhLJeoPjEWHpdPfE21IJkqiOpWzPErpIk7to_9u7vMw8
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/


 (165-138) ص برلين،– العربي الديمقراطي املركز – الفرص وإدارة للكوارث االستراتيجية الدراسات مجلة

 

 164 السابعالعدد  – الثانيالمجلد 

%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/  . 

 ( برنامج للقصة بقية" تاريخ الزيارة: يوم 2020-04-06موقع الجزيرة" :)صباحا.  10.45على الساعة  13.06.2020

ًّعلى املوقع االلكتروني الجزيرة

 https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 . 

 ( فيروس كورونا..2020-05-25الزعتر خالد :)  وفشل التكتالت، مؤسسة ليفانت اإلعالمية، تاريخ الزيارة: يوم

ًّمساءا. دراسة على املوقع االلكتروني 13.30 على الساعة 19.06.2020

  https://thelevantnews.com/2020/05/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA/ 

 ( 2020-04-02موقع عربي بوست :) تحليالت، شماليون أغنياء وجنوبيون مسرفون.. كورونا كشف انقساما

 13.45على الساعة  13.06.2020عام، فهل ينهار االتحاد األوربي بسببه؟ تاريخ الزيارة: يوم  2000مره أوربيا ع

ًّمساءا. على املوقع االلكتروني، عربي بوست،

 https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%8
4%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%
D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source
=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7
P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE  

 ( االستشراف الجيوستراتييي النقدي عقب الجائحة: قراءة الطالع 2020-07-01الشرقاوي محمد ، :) لعالم

 على 25.06.2020 يوم: الزيارة تاريخ( 904ام املغربية األسبوعية، العدد)يبكرة كورونا البلورية، صحيفة األًّ 2070

ًّمقالة على املوقع، .مساءا 23.55 الساعة

https://staticalayam24.mcdn.ma/uploads/2020/06/alayam_904_VF.pdf?fbclid=IwAR2ynt
JmYpDYP5Tk17NKYR5rgGXa_j9htISE5wOBEq9gisKXMmstlwR1iIM  

 ًّمبادرة(: 2020-06-05) زراء الصحة األفريقيون ومكتب رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقيوPACT  ، تاريخ 

 على املوقع االلكتروني .22.10 الساعة على 2020-07-6 يوم: الزيارة

 https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-african-union-rolls-out-
partnership-to-accelerate-covid19-testing?lang=ar  

 ( 2020-06-19رويحة، زينب مصطفى ،)(: استجابة محدودة: دور االتحاد االفريقي في ظل أزمة كورونا )دراسة

صباحا. دراسة على  11.40ى الساعة عل 15.06.2020موقع الصحراوي منبر الخبر والتحليل، تاريخ الزيارة: يوم 

ًّ:املوقع االلكتروني

 https://www.saharawi.net/?p=46340  

 تاريخ الزيارة: يوم وكالة سانا دول بريكس مطالبة بمبادرات ملواجهة عواقب وباء كورونا، (: 2020-04-28) الفروف

ًّمقال على املوقع االلكترونيمساءا،  20.30على الساعة  17.6.2020

 https://www.sana.sy/?p=1142734  

https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/programs/rest-of-the-story/2020/4/7/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://thelevantnews.com/2020/05/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://thelevantnews.com/2020/05/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://thelevantnews.com/2020/05/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/?utm_medium=advert&utm_source=Facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=hk&utm_content=link&fbclid=IwAR2Q7P_WYlmQsYHdzeiQbltdbuuTrgN0ZOb0J7Sm9dkAupgBSwfeqspicSE
https://staticalayam24.mcdn.ma/uploads/2020/06/alayam_904_VF.pdf?fbclid=IwAR2yntJmYpDYP5Tk17NKYR5rgGXa_j9htISE5wOBEq9gisKXMmstlwR1iIM
https://staticalayam24.mcdn.ma/uploads/2020/06/alayam_904_VF.pdf?fbclid=IwAR2yntJmYpDYP5Tk17NKYR5rgGXa_j9htISE5wOBEq9gisKXMmstlwR1iIM
https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-african-union-rolls-out-partnership-to-accelerate-covid19-testing?lang=ar
https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-african-union-rolls-out-partnership-to-accelerate-covid19-testing?lang=ar
https://www.saharawi.net/?p=46340
https://www.sana.sy/?p=1142734
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 ( متحدث باسم الخارجية: الصين تقدر بيان بريكس الذي يدعم جهودها في 2020-02-13موقع الشعب العربي :)

مساءا. بيان على املوقع  13.00على الساعة  16.06.2020مكافحة فيروس كورونا الجديد، تاريخ الزيارة: يوم 

ًّااللكتروني

 http://arabic.people.com.cn/n3/2020/0213/c31664-9657275.html  
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pandemic, Date of visit: 06/29/2020 Time 17:00m Posted on the official website of 

the European Union. 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/european-solidarity-in-
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http://arabic.people.com.cn/n3/2020/0213/c31664-9657275.html
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/european-solidarity-in-action/?fbclid=IwAR0Lyo7C3pgtUDYdvS100ttfGZaRtiuV93MCoI-yHN3cSpoudDjYlV5Q6Os
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