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 لمؤتمر الدولي األول لإلعمار املستدام يف الشرق األوسط:لاألوراق العملية 

 املستنزفةإعادة اإلعمار والتأهيل يف املناطق 
First International Conference on Sustainable Reconstruction in the Middle 

East : Reconstruction and rehabilitation in depleted areas 

م بواسطة تقنية التحاضر المرئي عبر 2020نوفمبر  30-29والذي عقد يومي 
 (ZOOMتطبيق )

للدراسات االستراتيجية والسياسية املركز الديمقراطي العربي  الناشر:
 أملانيا–برلين –واالقتصادية 

 :الشرفية الرئاسة
 .الداء يحسن ف للبحث التخصصات متعدد المركز مدير حنيش عمر د 

 المغرب-بالرباط الخامس محمد لجامعة التابع والتنافسية
 .ليبيا االقتصادية والدراسات البحوث مركز مدير زغيل الكريم عبد حاتم د 
 .برلين –رئيس المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  – شرعان عمار أ. 

 أ.د محمد رمضان األغارئيس المؤتمر: 
 د.م محمد محمد عبد ربه المغيررئيس اللجنة العلمية: 

 د. صيد أحمد سفيانرئيس اللجنة التحضيرية: 
 د. ناجية سليمانمديرة المؤتمر: 

 ط.د كرين عايشرئيس اللجنة التنظيمية: 
 د. شيماء الهوارياللجنة اإلعالمية: 
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 اعمال املؤتمر الدولي األول لإلعمار املستدام في الشرق األوسط: إعادة اإلعمار والتأهيل في املناطق املستنزفة.

 د. محمد محمد عبد ربه املغيرإشراف وتنسيق: 

 رمتؤ ملا لامعأاملؤلف: 

 VR.3383.6446Bرقم تسجيل الكتاب: 

 م2020األولى الطبعة 

إن األفكار واآلراء الواردة التى تنشر في هذا الكتاب بأسماء مؤلفيها ال تحمل بالضرورة وجهة نظر املركز الديمقراطي 

 .أملانيا-برلين –العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 ميظنت
-واالقتصاديةستراتيجية والسياسية املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل

 :أملانيا، بالتعاون مع–برلين 
املركز متعدد التخصصات للبحث يف  –املغرب -جامعة محمد الخامس بالرباط 

 حسن األداء والتنافسية
 ومركز البحوث والدراسات االقتصادية ليبيا

المعلومات أو نقله  ء منه أو تخزينه في نطاق استعادةال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جز 
 بأي شكل من األشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر 
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 الخلفية
سيتم إنشاء ملتقى علمي بحثي دائم يجمع املفكرين العرب يف القضايا 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية، وأصحاب الخبرات يف املشاريع 
التأهيلية إلعادة بناء اقتصاد عربي مستدام يلبي طموحات املجتمعات العربية 
ويساهم يف دعم املوارد ويحمي البيئة والطبيعة ويعزز الروابط االجتماعية، إن 
هذا امللتقي يمكن أن يجتمع بمؤتمر دولي كل عامين ملناقشة أهم القضايا 

 ط.واملجاالت والتحديات التي تطرأ ىلع الشرق األوس
 أهداف المؤتمر

 الى:يهدف املؤتمر 
  الوقوف ىلع حيثيات إعادة اإلعمار يف املناطق العنفية، والتي يستنزف

 فيها الطاقات واملوارد.
  الوصول إلى حلول مستدامة تساهم يف تعزيز النماذج االستراتيجية

 لعمليات اإلعمار والتنمية املستدامة.
 ياًجا. توجيه الدعم الدولي للمناطق األكثر احت 

 محاور المؤتمر وجلساته:
 رئيس الجلسة املحور

 د. سهام كامل جودة الحياة وتحسين الظروف املعيشية
 د. صباح أحمد أبو شرخ التخطيط االستباقي وإدارة املخاطر

 أ.د أسماء جاسم استدامة املوارد املحلية يف ظل تنوع املخاطر
 أ.د خالد الخطيب التخطيط العمراني املستدام

 د.م هبة الرحمن أحمد تمويل مشاريع اإلعمار وأثرها ىلع صناعة القرار الوطني
 د. ناجية سليمان دمج مشاريع اإلعمار مع الخطط التنموية

 د. بشير النجاب اإلعالم املعريف والتنموي املستدام
 د. صيد أحمد سفيان الفاعلون واألدوار واملسئوليات يف اإلعمار
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 لجان المؤتمر
 اللجنة العلمية:

 العراق-ألضيفيأ.د ميثاق بيات  فلسطين –د.م محمد محمد عبد ربه املغير 
 تونس-د. أدريس بن عبد املالك  مصر-مندورأ.د محمد عالء عادل 

 الجزائر-بوخاريد. هشام  مصر-د. الحسني نور الدين محمد 
 الجزائر- الرحمان عبدمكي أم السعد د.  .الجزائر-د. نصيرة بن بلبول 
 الجزائر-عيشوبةد. رفيفة بن  ليبيا-التوميد. خالد عبد القادر 

 الجزائر-القادرأ.د. بوعرفة عبد  الجزائر-د. محمد بركة 
 الجزائر- د. مغربي زين العابدين الجزائر-أد/ عمر الزاوي 

 أ.د مناهل مصطفى عبد الحميد العراق الجزائر- د. زاير أبو الديهاج
 الجزائر-أ.د. عمارة فاتح  الجزائر-أ.د. فريحة محمد كريم 
 الجزائر-د. طرابلسي عبد الحق  العراق-د أسماء جاسم محمد 

 فرنسا- د ناتلي كاركودأ. الجزائر-د. عثمان منادي 
 الجزائر – الصادق قرفية د .أ .فلسطين-تايهد. علي 

 تونس-داهرد نجم  ا. الجزائر-قسومد جمال الدين . ا
 الجزائر- د دباش ربيعة الجزائر-االميند حركات محمد 

 د/ قندوز زينب باريس-قلياند نورة 
 د/ محي الدين احمد محمد هواري د/ احمد الشحات محمود املنشاوي

 الجزائر-قرفيةأ.د الصادق  تونس-أنيسد/ قرعة 
 الجزائر-حموشأ.د مصطفي بن  ليبيا-البوسنيد. حميدة ىلع 
 الجزائر –د. لخضر معاشو  العراق-محمدد. سهام كامل 

 الجزائر-أ. طارق بن محمد  العراق-د. بيداء ستار لفته 
 الجزائر-أ.د سعيد معزوز  أملانيا-د. نبيل عياد 

 املكسيك-يحيىأ.د الهادي  مصر-أ.د عبد الرحيم قناوي 
 السودان-أ. د. عز الدين الطيب  .فلسطين-د. بسام تايه 

 ماليزيا-عمرد. سالم أبو  فلسطين-د. حسام النجار 
 الجزائر-د. يوسف زروق  الجزائر-د. عثمان عزيزي: 

 الجزائر-أ.د صالح نبيل العرباوي  العراق-د. افتخار محمد مناحي 
 الجزائر-أ.د نورة سعداني  العراق-عايشد. عروبة معين 

 الجزائر-موساوي د. عبد الحليم  العراق-حسيند. وصال عبد الله 
 الجزائر-د. فؤاد شعنبي  الجزائر-قواسميةد/ أسماء 
 الجزائر-د. مريم قسول  الجزائر-قواسميةد/ سهام 

 الجزائر-خليفة  ابند. سميرة  الجزائر-صالحد/ صيد 
 الجزائر-د. خديجة لحلو  املغرب-الهاشميمصطفى  .ا
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 العراق-فوزي الجيالوي  أ. د. ندى مهدي الجزائر-جخدلد. سعد الحاج بن 
 اللجنة التحضيرية

 فلسطين-د. صباح أبو شرخ  الجزائر-سفيانصيد أحمد د. 
 الجزائر –د. عبلة مزوزي  الجزائر-د. سكال بابو مريم 

 .فلسطين-النحالد. ياسر أ.  العراق-أ.د ثريا الخزرجي 
 املغرب-الرباعد. جواد  .الجزائر-بورباريةد. صورية 

 الجزائر-الوايفد. سامي  العراق-صادقنداء أ.د 
 الجزائر-د. بحري صابر  الجزائر-د. عائشة عباس 

 الجزائر-سنوسيأ.د محمد  الجزائر-رانجةد. زكية 
 الجزائر-خرموشد. منى  فلسطين-وايفد.م سليمان 

 الجزائر-د. فاطمة الزهراء نسيسة  الجزائر-دريديد. منير بن 
 فلسطين-صالحةد. رائد  الجزائر-لفرعد. ىلع بن 

 .مصر-قناويأ.د عبد الرحيم  فلسطين-شحيبرأ. فؤاد 
 الجزائر-د. إيمان بوقصة  فلسطين-الكحلوتأ.د محمد 

 اللجنة اإلعالمية:
 السودان-د. مرتضى البشير عثمان  املغرب-الهواري شيماءد. 

 مصر-الجميلد. عائشة محمد  العراق-سلوميد. فاطمة حسين 
 املغرب-ملهيديد. نادية  الجزائر-د. نسيم حرَّار 
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 رئيس املؤتمرافتتاحية لكلمة 

 سيدنا محمد  ىلعالحمد لله والصالة والسالمة 

 برلين. –رئيس المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –عناية أ. عمار شرعان 
حسن األداء والتنافسية التابع لجامعة محمد الخامس  عناية د. عمر حنيش مدير المركز متعدد التخصصات للبحث في

 المغرب-بالرباط
 عناية د. حاتم عبد الكريم زغيل مدير مركز البحوث والدراسات االقتصادية ليبيا

 د. محمد محمد عبد ربه المغير رئيس اللجنة العلمية
 صيد أحمد سفيان رئيس اللجنة التحضيرية .د

 ت رؤساء اجللسات، الباحثون والباحثات، أعضاء اللجنة العلمية واللجنة التحضريية، واالعالميةاألخوة الزمالء االخوات الزميال
 ورحمة اهلل وبركاته. السالم عليكم

تدام يف الشرق موها يف إجناح فعاليات املؤمتر الدويل األول لإلعمار املسنتقدم لسيادتكم جبزيل الشكر والعرفان على اجلهود الىت بذلت
دة اإلعمار والتأهيل يف املناطق املستنزفة والذي يعترب مبثابة ملتقى علمي دويل يهتم بعمليات التأهيل واالعمار يف إعااألوسط: 

مناطق الشرق األوسط وتطوير أساليب التفكري العلمي بني النخب العربية واحمللية يف جمال إدارة التجمعات العمرانية وفق الظروف 
 م يف استدامة االستقرار للمناطق احلضرية.البيئة احمليطة واليت تساه

حماور تراعي التخطيط االستباقي  8عمدت هيئة املؤمتر على السعي للتنوع يف املواضيع والعناوين الىت يناقشها املؤمتر فقد عرض املؤمتر 
لية وإلدارة املخاطر وبناء العمليات التخطيطية والتنموية لتطوير جودة احلياة مبا يساهم يف حتسني الظروف املعيشية واستدامة املوارد احمل

يف ظل تنوع املخاطر املؤثرة على احلالة املستقرة يف الشرق األوسط، وخاصة يف جمال استدامة التخطيط العمراين وتوجيه التمويالت 
اخلاصة بعمليات االعمار للمناطق املستهدفة واملستنزفة مما يشكل هتديد على القرار الوطين للدول املعرضة لألزمات والكوارث 

تباعها لدمج مشاريع االعمار مع اخلطط التنموية وتسخي املنظومة االعالمية حتدى حول املنهجيات الواجب ا وهنا يربزوالصراعات، 
 واملسئوليات يف عمليات االعمار. للمسامهة يف التنمية املستدامة، وذلك مبا يعزز فعالية املؤسسات واملنظمات

 ل سنوي خيدم دراسة املشكالت الىت هتدد اجملتمعات اهلشة يفنسعى بشكل مشرتك مع كافة الشركاء الن يكون هذا املؤمتر بشك
الشرق األوسط، وبناء منظومات تنموية مستدامة تراعي تطبيق املعايري العاملية الستدامة جودة احلياة البشرية واحلد من املخاطر 

ة الوطنية والتنمية االقليمية لناء ت املرتبطة بالتنمياملهددة للتكوينات البشرية املختلفة، وبناء خنبة عربية تعمد على توجيه صناعة القرارا
 منظومة وطنية تساهم يف احلد من األخطار الىت تشرتط فيها أكثر من دولة.
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يسعدين أن أكون بينكم يف هذا املؤمتر الذي يعترب نقلة نوعية يف منط التفكري املشرتك مع كافة الشركاء يف الوطن العريب مبا حيقق 
املوارد واألصول لالستفادة منها يف احملددات التنموية واحلد من املخاطر البيئية والطبيعة املؤثرة على كافة املكونات استدامة محاية 

 االقليمية وتعزيز االستجابة العاجلة الحتياجات النمو املتزايد يف محاية اجملتمعات اهلشة.
اء وده الىت يبذهلا لتطوير منظومة البحث العملي العريب وبنختاًما اتقدم بالشكر العميق لألخ االستاذ/ عمار شرعان على جه

منظومات تشاركية بني اخلرباء يف كافة التخصصات العلمية واألكادميية، والشكر العميق لألخ/ الدكتور صيد أمحد سفيان على 
اح املؤمتر، وكذلك جهود رائعة يف جن جهوده يف التجهيز للمؤمتر، واألخ الدكتور/ حممد املغري رئيس اللجنة العلمية على ما بذله من

الدعم الفين والتقين الدكتور/ جواد رباع، واالخ/ كرمي عايش على جهودهم التقنية يف ابراز هذا املؤمتر يف نشره على مواقع التواصل 
 والدراسات وثالبح ركزم و املغرب-حممد اخلامس بالرباطاالجتماعي، والدكتورة/ ناجية سليمان مديرة املؤمتر، والشركاء يف جامعة 

 ألول.ونسعد بأن تكونوا شركاء يف صناعة مؤمترات أكثر ختصيصية يف اجملاالت واحملاور الىت تطرق هلا املؤمتر العملي ا .ليبيا االقتصادية
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 أ.د محمد رمضان األغا.أخوكم 
 رئيس المؤتمر

 االستراتيجيةرئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات 
 للكوارث وإدارة الفرص 
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 الكلمة االفتتاحية للمؤتمر

، ىل يوم الدينا بإحساناحلمد هلل محد الشاكرين والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
 عناية االخوة األعزاء 

 رئيس املؤمتر محمد رمضان األغا أ.د 
 .اخلامس مدحم جلامعة التابع والتنافسية األداء حسن يف للبحث التخصصات متعدد املركز مدير حنيش عمر د 

 املغرب-بالرباط
 .ليبيا االقتصادية والدراسات البحوث مركز مدير زغيل الكريم عبد حاتم د 
 برلني –رئيس املركز الدميقراطي العريب أملانيا  – شرعان عمار. 
 رئيس اللجنة التحضريية سفيان أحمد صيد .د 
 مديرة املؤمتر د. ناجية سليمان 
 رئيس اللجنة التنظيمية ط.د كرين عايش 
 .اللجنة اإلعالمية الهواري شيماء د 
أعضاء اللجنة العملية نتقدم جبريل الشكر والعرفان اىل كل من ساهم يف جناح هذا املؤمتر من األخوة أعضاء اللجنة هيئة املؤمتر و باسم 
 والتحضرية واعضاء هيئة املؤمتر.العلمية 

وكما ونرحب باألخوة املشاركني يف فعاليات املؤمتر كٌل بامسه ولقبه ونرجب باألخوة املتابعتني للبث املباشر عرب املركز الدميقراطي 
 العريب للدراسات االقتصادية والسياسية والكائن يف برلني.
وجاهي وذلك بسبب تفشي وباء كورونا يف العامل كتحدي جديد يضاف رغم املعيقات الىت حالت دون اعداد املؤمتر بشكل 

 للتحديات واألحداث املرتبطة بزيادة مستوى االستنزاف يف الشرق األوسط 
من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بني الثقافات املختلفة وتشكيل جمتمع علمي يضم باحثني من احمليط اىل اخلليج إضافة ملعاجلة 

 :برلني مؤمتر دويل حتت عنوان –ية املشرتكة. ضمن هذا ينظم املركز الدميقراطي العريب ومقره أملانيا املشاكل احلضار 
 إعادة اإلعمار والتأهيل في المناطق المستنزفة المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط:

لك بعد بشكل أفضل للمناطق املستهدفة يف الشرق األوسط. وذيعتمد مؤمترنا هذا على الدراسات االستشرافية املسامهة يف البناء 
النزاعات املسلحة يف العديد من الدول العربية، وحتوهلا إىل مناطق غري مستقرة؛ مما يتطلب ابتكار منهجيات خمتلفة يف التخطيط 

قليدية. وب واالنتهاكات غري التواالعمار والتنمية ومواجهة التحديات واملخاطر. فلقد أصبح الشرق األوسط منطقة معرضة للحر 
لذا سوف تتم دراسة الواقع احلايل لكافة املخاطر اليت تعرض هلا الشرق األوسط على مدار سنوات، مع حتديد أهم املناطق اليت 
بل قتتطلب التدخالت إلعادة اإلعمار بغية الوصول إىل اسرتاتيجية ووطنية وإقليمية وسياسة دولية مستدامة تساهم يف بناء مست

 أفضل للشرق األوسط والوطن العريب.
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وقد سعى املؤمتر من خالل اجللسات واألوراق العلمية الىت قدمت له إىل مناقشة وطرح الرؤى االستشرافية اجلديدة والتواصل إىل 
طبيعية العربية، وخاصة لحلول إبداعية ملواجهة املخاطر احلالية واملستقبلية للقضايا اليت تشكل استنزاف للموارد وتساهم يف استنزاف ا

ؤى ر يف جمال القضايا العمرانية واالقتصادية واالجتماعية البيئة املستدامة، مما يساهم يف نشر التوعية اجملتمعية حول أمهية الربط بني ال
 واستخال  القضايا يباالستشرافية والتنمية الوطنية وإعادة اإلعمار بغية البناء بشكل أفضل، مما يعزز أواصر التكامل االقليمي والعر 

 الرئيسية وربطها مع التوجهات العاملية احلديثة يف التنمية وإدارة املخاطر وإعادة اإلعمار بعد الدمج باخلطط القائمة.
نتطلع إىل أن خيرج لنا هذا املؤمتر يف تكوين ملتقى علمي حبثي دائم جيمع املفكرين العرب يف القضايا االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية والبيئية، وأصحاب اخلربات يف املشاريع التأهيلية إلعادة بناء اقتصاد عريب مستدام يليب طموحات اجملتمعات العربية 
ة شويساهم يف دعم املوارد وحيمي البيئة والطبيعة ويعزز الروابط االجتماعية، إن هذا امللتقي ميكن أن جيتمع مبؤمتر دويل كل عامني ملناق

 ايا واجملاالت والتحديات اليت تطرأ على الشرق األوسط.أهم القض
سنعمل جاهدين على نشر خمرجات هذا املتمر بالتنسيق مع الشركاء يف املؤمتر وارساهلا لصناع القرارات يف الدول العربية لتكون منرب 

 عملي يساهم يف حلول املشكالت للمجتمعات اهلشة.
ل هم معنا يف جناح هذا املؤمتر والذي سيكون مرجعية علمية رائعة يف جمال االعمار والتأهيويف ختام كلميت أتقدم بالشكر لكل من سا

املستدام على أن نلتقي بكم يف مؤمتر دويل قادم يساهم يف تطوير التخطيط التنموي املستدام يف الشراق األوسط مبا يراعي املتغريات 
 ون حتسن جودة احلياة بأقل استنزاف للموارد.الىت تعصف مبنطقتنا العربية وخيدم اجملتمعات اهلشة حن

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 أخوكم د.م محمد محمد المغير
 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
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  العمراني التخطيط ورهانات التنموية املشاريع بين الهشة املجاالت
 نموذجا أنجرة الفحص إقليم

Les Espaces Vénurable Entre Les Projets de Développement et 
Enjeux D'urbanisme. Cas Province de fahs Anjra 

  الدين بدر الرواص د
 .املغرب. السعدي املالك عبد جامعة

Dr. Erouass Badr Eden 
Abdul Malik Saadi University. Morocco, West, Sunset. 

 سفيان احمد صيد د
      عنابة مختار باجي جامعة( والبيئة العمرانية التحاليل مخبر) التهيئة قسم

Dr. Sid A. Soufiane 
Preparation Department (Urban and Environmental Analysis Laboratory), 

University of Badji Mokhtar Annaba 
 امللخص:

تلعب التنمية الترابية دورا في تقليص الفوارق الحضرية القروية والسوسيو اقتصادية، والتخفيف من االختالالت 

ف املجال القروي يعر املجالية، وتوفير الخدمات األساسية، والرفع من جودة الحياة في املجاالت الهشة. ومن املعلوم أن 

اتجة عن تفعيل مشاريع استراتيجية كاملركب املينائي طنجة تحوالت سوسيو اقتصادية ومجالية وثقافية مهمة ن

ويعتبر  .املتوسطي. ولذا فكل تدخل لتهيئة املجال القروي، يجب أن يساير هذه التحوالت، ويستبق آثارها على املجال

تجهيزات الإقليم الفحص أنجرة من األقاليم الهشة الحديثة العهد، حيث عرف إنجاز املركب املينائي طنجة املتوسطي و 

ترتكز املداخلة على معالجة إشكالية املشاريع . ه تحوالت سوسيو اقتصادية ومجاليةمما نتج عن .املرافقة له على ترابه

لى قليم كمجال قروي هش يعتمد عاال في تنمية ن أهميتهاالتنموية في إعادة تأهيل املجاالت الهشة. كما تهدف إلى تبيا

 رقمية كاإلحصائيات  وسائل و على مناهج أهمها املنهج االحصائي لتأكيد اقتصاد معيش ي. وذلك باالعتماد 

 نجةمصنع رونو ط-القطب املينائي طنجة املتوسطي- الترابيةالتنمية -انجرة-: إقليم الفحصالكلمات االفتتاحية
Résumé : 
L'aménagement du territoire joue un rôle dans la réduction des disparités urbaines, rurales et 

socio-économiques, la réduction des déséquilibres spatiaux, la fourniture de services de base 

et l'amélioration de la qualité de vie dans les zones fragiles. On sait que la sphère rurale connaît 

d'importantes transformations socio-économiques, spatiales et culturelles résultant de 

l'activation de projets stratégiques comme le complexe portuaire méditerranéen de Tanger. 

Ainsi, toute intervention de préparation du territoire rural doit faire face à ces changements et 

anticiper leurs effets sur le terrain. La province d'examen Anjra est considérée comme l'une 

des régions rurales fragiles de l'ère récente, où l'achèvement du complexe portuaire de Tanger 

Med et des équipements d'accompagnement était connu sur son sol. Ce qui a entraîné de 

profondes transformations socio-économiques et spatiales, L'intervention s'est concentrée sur 

la mise en évidence de l'importance des projets de développement dans la réhabilitation des 

zones fragiles. Il montre également l'importance de ces projets dans le développement de la 
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zone d'essai d'Anjra en tant que zone rurale vénurable dépendant d'une économie de 

subsistance. 

Mots clés : province Fahs Anjra - développement territorial-pole portuaire tangermed  
 مقدمة:

 "الراعية الدولةتفعيل التخطيط االستراتيجي، الذي يرتكز على مقاربة تنموية أمنية"  إلى االستقالل املغرب بعد ىسع لقد

(Etat providence)1 بات الجيو سياسية. ولقد ساهمت
ّ
ضحت بل أ ؛الّتقليدية للّتنمية وتجاوز املعرفةمراجعة  في التقل

بة تستهدف تحقيق املتطلبات  ديناميكيةعملية 
ّ
. 2ييراتفي حدوث تغ وعنصر حاسمعل حصيلة تفاو  ،االجتماعيةومرك

يع نتيجة املشار  ،الحديثة الهشة التي عرفت تحوالت كبرى  ميعتبر إقليم الفحص أنجرة من األقاليوفي هذا اإلطار 

والتجهيزات املرافقة لها، التي أنجزت على ترابه أهمها املركب املينائي طنجة املتوسطي، ومصنع رونو طنجة،  التنموية

 واملنطقة الصناعية املندمجة، والتي ساهمت في ظهور مشاريع إعادة تأهيل عمرانية، ومشاريع سوسيو ثقافية.

 إشكالية البحث: -أ

التي أنشئت حديثا في إطار استراتيجية ترابية متكاملة األبعاد، من بين يعتبر إقليم الفحص أنجرة من األقاليم الهشة 

ظهور مشاريع املتوسطي، و ما تستهدف ملواكبة املشاريع االقتصادية التي أنجزت على ترابه، خاصة املركب املينائي طنجة 

ة عن فحص أنجرة، ناتجهور تحوالت كبرى في إقليم الالتهيئة، وظمشروع الشرافات وتصاميم  الحضري مثلللتأهيل 

ية، وماهي التنمية التراب هي مشاريعما : ". من هنا ينبثق السؤال املحورياملشاريع الترابية واليات التخطيط ال العمراني

 "أنجرة، وهل ساهمت في إعادة تأهيل الوضعية الهشة-مظاهر التخطيط العمراني لتأهيل وإعمار إقليم الفحص

 ؟للتنمية الترابية والتخطيط العمراني ؛ ليصبح نموذجا جهويالإلقليم

 فروض البحث: -ب

 عانى إقليم الفحص أنجرة من وضعية سوسيو اقتصادية هشة؛ -

 عرف إقليم الفحص أنجرة عدة مشاريع تنموية ساهمت في خلق تحوالت كبرى؛ -

تنموي ل قروي هش إلى نموذج ساهمت املشاريع التنموية في إعادة تأهيل مجال اإلقليم؛ وتحوله من مجا -

 جهوي.

 أهداف البحث -ت

 .املشاريع التنمويةوضعية إقليم الفحص أنجرة السوسيواقتصادية واملجالية قبل إنشاء الوقوف على  -

، القاعدة العسكرية البحرية املناطق الحرة والصناعية، مدن ي)امليناء املتوسطاملشاريع الكبرى  إبراز أهمية -

، مجال هش ومهمشفي تحول إقليم الفحص أنجرة من  (املنجزةوأقطاب حضرية حديثة والشبكة الطرقية 

 ذج تنموي جهوي، ومنطقة جذب دولية.إلى نمو 

 العاماملنهج االستنباطي، حيث انطلقنا من ك عدة مناهج لتحقيق األهداف اعتمدنا على: منهجية البحث -ث

، (ة التي عرفها اإلقليمالتحوالت السوسيو اقتصادية واملجاليإلى الخاص ) إقليم الفحص أنجرة( وضعية)

                                                           
 .55إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ص: ، تكامل؟ أم إقصاء السياسية، والنخبة املدني املجتمع ،"1997قرنفل،  حسن - 1
خطيط االقتصادي"،، "2006د. فليح حسن خلف،  - 2

ّ
نمية والت

ّ
 .180عالم الكتب الحديث، األردن، ص: الت
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سوسيو مؤشرات كما تم االعتماد على . واملنهج اإلحصائي عبر االعتماد على معطيات إحصائية رسمية

ختالالت واال  ،في التخفيف من الفوارق االجتماعية املشاريع التنمويةلقياس مدى مساهمة  ؛اقتصادية ومجالية

السكاني ومتوسط حجم األسرة ومعدل الخصوبة؛ واملعطى املجالية كاملعطى الديموغرافي كمؤشرات التزايد 

 .االقتصادي كمؤشر الولوج إلى الشبكة الطرقية، واملعطى املجالي كمؤشر وثائق التعمير

اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من الوسائل والتقنيات املعتمدة، وفقا ملراحل تتماش ى : أدوات البحث -ج

لهذا . و التنمية على ما كتب حول  االطالعطريق  وذلك عنلبحث العلمي، املعمول بها في ا نسبيا، والضوابط

من طرف الجهات  والتصاميم()الخرائط  تقنية ومعطيات ،رسمية رقمية لزاما االعتماد على إحصائيات فكان

جانب نظم املعلومات الجغرافية  . إلىواملندوبية الجهوية للسياحة، الرسمية املختصة كالوكالة الحضرية

ملعالجة األرقام وإنجاز  excelلرسم الخرائط، وكذلك برنامج  ArcGISنامج نظم املعلومات الجغرافية كبر 

 الرسومات البيانية والجداول.

يقع إقليم الفحص أنجرة في أقص ى شمال املغرب. يحد شماال بمضيق جبل طارق : تحديد مجال الدراسة  -ح

  .ة أصيلة، وشرقا بوالية تطوان، وعمالة املضيق الفنيدقوبالبحر األبيض املتوسط، وجنوبا وغربا بعمالة طنج

من املساحة اإلجمالية لجهة  %5,98حيث يمثل ما يعادل ،2مك 682,26قليم على مساحة تقدر ب يمتد اإلو 

ة لجبال لهوامش الشمالية الغربيباويتميز اإلقليم بتعقد بنيته الجيولوجية املرتبطة . طنجة تطوان الحسيمة

كما تسود  .من املساحة االجمالية لإلقليم 48سيادة طابع االرتفاع، إذ تمثل الجبال %يم بيتميز اإلقل. و 1الريف

 .ليمقمن تربات اإل 50 %من أكثر تربات فقيرة وهشة التي تمثل 

ريف رقم  اسمتأّسس إقليم الفحص أنجرة ألوّل مّرة تحت لقد 
ّ

هير الش
ّ
بتاريخ  02-97-281الفحص بني مكادة وفق الظ

 10بتاريخ  الّصادر  02-03-527إقليم الفحص أنجرة بموجب املرسوم رقم  ، ثم تغير االسم إلى1997أبريل سنة  09

 .2003شتنبر سنة

  

                                                           
ي ي نور الدين،  - 1 

ّ
"، منشّّّّّّّّّّّّّورات تحوالت الجماعات الضااااااااااااااحوية، حالة املجموعة اليضااااااااااااارية التطوانية، تحوالت األرياف في جبال الريف باملغرب،"2005الشّّّّّّّّّّّّّ

 .114مجموعة البحث الجغرافي حول جبال الريف، كلية اآلداب، تطوان مطبعة الخليج العربي، ص: 
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 سية إلقليم الفحص أنجرةالتضاري الوضعية: 2الخريطة رقم  : املوقع الجغرافي إلقليم الفحص أنجرة1الخريطة رقم 

  
 واملندوبية السامية للتخطيط 2009املصدر: عمل شخص ي اعتماداعلى معطيات التقسيم اإلداري لسنة 

 املشاريع االقتصادية عنصر فعال لتطوير االقتصاد املعيش ي باإلقليم -1

 املركب املينائي طنجة املتوسطي: 1-1

متر مربع، وقد أدمج فيه وعاءا  500محمد السادس على مساحة  برعاية فعلية من امللك 2007انطلق املشروع سنة 

في و ويعتبر القطب املينائي طنجة املتوسطي أضخم مشروع مينائي في املغرب وإفريقيا .الحرةا باملناطق ا خاص  عقاري  

ستيعابية افريدة، ويتوفر على قدرة ، نظرا لكونه يستجيب للمعايير العاملية وبأوصاف حوض البحر األبيض املتوسط

عالية الستقبال الحاويات تصل إلى تسع ماليين حاوية. إضافة إلى قدرته على استقبال السفن الضخمة من الجيل 

  الثالث.

 : املركب املينائي طنجة املتوسطي1الصورة رقم

 
 2019-05-22عدسة الباحث )الروا  بدر الدين( بتاريخ   

ي تبلغ مساحتها حرة، الت ةيتوفر القطب املينائي على منطقة لوجيستكيتوضح الصورة القطب املينائي املتوسطي. 

 هكتارا من املسطحات املفتوحة.  250

 

  



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   17 

 

 :مصنع رونو طنجة مشروع صناعي ضخم في إقليم قروي هش 1-2

هم أيعتبر مصنع رونو نيسان من أهم املشاريع االقتصادية التي عرفها املغرب عامة وإقليم الفحص أنجرة. ويعتبر من  

منصب غير  3000منصب شغل مباشر و 6000الوحدات الصناعية ملجموعة رونو الفرنسية وأكبرها بإفريقيا. وخلق 

  مباشر.

 : مصنع رونو طنجة2الصورة رقم 

 
 2019-05-22عدسة الباحث )الرواص بدر الدين( بتاريخ 

وقد تم طنجة.  لوالية التابع أنجرة الفحص إقليم بتراب ملوسة جماعة في توضح الصورة معمل رونو طنجة الذي

 30000 منها ،مهمة عمل فرص وفريس(، للمعمل الذي 1الصناعية الحرة ملوسة ) املنطقةتهيئة مساحة مهمة من 

 سنويا. سّيارة ألف 200 يقارب ما مباشر، وإنتاج عمل6000و مباشر غير شغل منصب

 باإلقليماملندمجة منطقة لتأهيل الجماعات الترابية الهشة املنطقة الصناعية  1-3

كلم عن مدينة طنجة.  14على تراب جماعة اجوامعة، على مسافة  السيارات،أنجزت املنطقة املندمجة لصناعة مواد 

هكتارا منطقة غير حرة  82هكتارا مخصصة للتجهيزات الخاصة بالسيارات و178هكتار منها  260وتمتد على مساحة 

، كمنطقة مخصصة للمقاوالت 2013خصصة ملختلف الصناعات التي تنمية للقطاع الثالث. وقد انطلق العمل سنة م

 الصناعية املتخصصة في قطع غيار السيارات. 

 : املنطقة الصناعية املندمجة3الصورة رقم 

 
 2019-05-22عدسة الباحث )الروا  بدر الدين( بتاريخ 

هكتار  80بلغت املساحة التي أنشئت فيها املقاوالت حاليا  الصناعية املندمجة.توضح الصورة املنطقة 

 مليون درهم. 848من مجموع املنطقة. في حين بلغ حجم االستثمارات اإلجمالية حوالي 

ثقافي أليات لتأهيل العنصر البشري املهمش  و مشاريع التنمية وإعادة التأهيل السوسي  1-4

 باإلقليم
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أنجرة إنجاز عدة مشاريع سوسيو ثقافية من أجل تطوير املستوى التعليمي، وتشجيع املرأة على عرف إقليم الفحص 

 التمدرس، وخلق أنشطة مدرة للدخل للتخفيف من حدة الفقر والهشاشة.

 ثقافية بإقليم الفحص أنجرة و مشاريع السوسي: 9، 7،8، 6، 5، 4 الصور رقم

 
 2019-05-22عدسة الباحث )الروا  بدر الدين( بتاريخ 

والرفع من  ،توضح الصور مشاريع مدرسية وثقافية التي أنجزت بإقليم الفحص أنجرة ملحاربة الهدر املدرس ي، وتنمية القدرات النسائية

 املستوى املدرس ي، لتسهيل الولوج إلى فرص العمل باملشاريع التنموية.

 واألثر السوسيو اقتصادي والثقافي عل مجال إقليم الفحص أنجرةاملشاريع التنموية  -2

منحته مكانة خاّصة من وجهة  ،نجرة على ساحل مضيق جبل طارق أإلقليم الفحص  ةالجيواستراتيجيإن الوضعية 

املشاريع إن وفي هذا السياق ف .بّوابة إلفريقيا باعتبارهعالقته بأوروبا  وثقافية في وسوسيو اقتصادية استراتيجية نظر

 التنموية التي أنجزت على ترابه، كان لها أثرا بالغا على الوضع السوسيو اقتصادي والثقافي ملجال إقليم الفحص أنجرة.

 بإقليم الفحص أنجرة: يإعادة التأهيل السوسيو ثقاف 2-1

سوسيو تأهيل املجال الإعادة والصحية، و  والرفع من البنية املدرسيةارتفاع عدد السكان، ساهمت املشاريع التنموية في 

 وهذا ما سنعمل على إبرازه في هذا املحور. ثقافي، وتحسين الولوج إلى التجهيزات األساسية.

 بالنسمة 2014و 2004: تطور عدد السكان بإقليم الفحص أنجرة ما بين سنة 1الجدول رقم 

 2014 2004 الجماعة

 76447 67433 عدد السكان

 16457 14855 عدد األسر

 4,5 5,1 عدد أفراد األسرة متوسط

 2,5 3,3 معدل الخصوبة

 .2014و 2004املصدر: إعداد شخص ي اعتمادا على نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 76447إلى  2004 نسمة سنة 67433من خالل الجدول عرف عدد سكان إقليم الفحص أنجرة تطورا، إذ ارتفع من 

ارتفاع عدد الوالدات، وتزايد عدد املهاجرين . ويعود ذلك إلى %1,3 النمو السكانيوقد بلغت نسبة . 2014 نسمة سنة

إلى  2004أسرة سنة  14855للعمل في املشاريع االقتصادية التي أنجزت باإلقليم. مقابل ذلك ارتفع عدد األسر من 

أفراد سنة  4,5إلى  2004 أفراد باألسرة سنة 5,1عرف متوسط حجم األسرة تراجعا من  كما. 2014أسرة سنة  16457

2014. 
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سنة % 3,3من  . بيد أن معدل الخصوبة تراجعتراجع األسرة املوسعة على حساب األسرة الزوجيةب ويمكن تفسير ذلك

، ويعود ذلك إلى تراجع سن الزواج األول، والتحول الجذري في السلوك اإلنجابي للنساء، 2014سنة % 2,5إلى  2004

العائلي التي تحث على تنظيم األسرة، إضافة إلى اهتمام املرأة بالعمل لتحسين مستوى  وبرامج التوعية للتخطيط

 . العيش. كما ان التغطية الكهربائية ساهمت في التأثير سلبا على معدل الخصوبة

. واملالحظ أن هذه الفئة 56%التي ظلت تمثل  2014و 2004سنة( ما بين سنة  59- 15سيادة الفئات العمرية )ويالحظ 

ابل ذلك مقالعمرية تساهم في ارتفاع نسبة النشاط وعدد السكان النشيطين، الذين يشكلون تحديا لتوفير الشغل. 

نسمة إلى  121,8إلى  1994سنة  2/ كمنسمة 93,1عرف معدل الكثافة السكانية بإقليم الفحص أنجرة ارتفاعا من 

إلى ارتفاع عدد املهاجرين التي تم استقطابهم للعمل في املشاريع االقتصادية باإلقليم . ويعود ذلك 2منسمة في ك 112,04

 .في تزايد الضغط على العقار في مركزي القصر الصغير وقصر املجاز مخاصة في املركب املينائي. وهذا ما ساه

 %2014و 2004سنة  ما بين: تطور معدل البطالة بإقليم الفحص أنجرة 2لجدول رقم ا

 2014 2004 ؤشرامل

 15,60 13,80 (%البطالة )

 .2014و 2004املصدر: إعداد شخص ي اعتمادا على نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

وهو رقم مرتفع مقارنة مع نسبة  2014سنة  %15,60 إلى 2004سنة  %13,80 نالحظ أن نسبة البطالة ارتفعت من

لكنها تبقى متوسطة مقارنة مع نسبة البطالة على املستوى  %14,9 البطالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي بلغت

. ورغم املشاريع االقتصادية التي أقيمت باإلقليم، ما زالت نسبة البطالة مرتفعة، نظرا لعدم %16,2 الوطني التي بلغت

 لشابة على مؤهالت وكفاءات مهنية.اليد العاملة اتوفر 

 : توزيع البنية التعليمية بإقليم الفحص أنجرة حسب األسالك بعد إنجاز املركب املينائي1مبيان رقم 

 
 (2017-2018)املوسم الدراس ي  املصدر: املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفحص أنجرة

من خالل املبيان يالحظ أن الوضعية التعليمية بإقليم الفحص أنجرة عرفت تطورا، إذ ارتفع عدد التالميذ بعد إنجاز 

تلميذا في السلك  1108تلميذا في السلك اإلعدادي، و 3269تلميذا في السلك اإلعدادي، و 10448املركب املينائي إلى 

مؤسسة ابتدائية، والتي  36مية، حيث بلغ عدد املؤسسات باإلقليم الثانوي. ويعود ذلك إلى إنجاز عدة مؤسسات تعلي

10448
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السلك االبتدائي السلك اإلعدادي  السلك الثانوي 
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إطارا  250إداريا. إضافة إلى سبع مؤسسات إعدادية وثانوية، والتي تتوفر على  36من األطر التربوية، و 429تتوفر على 

 إداريا. 32تربويا، و

 2017سنة توزيع التجهيزات السوسيو ثقافية بإقليم الفحص أنجرة  :3لجدول رقما

 املجموع الخزانة املدرسية النادي النسوي  دار الطالب املركز االجتماعي للقرب دار الشباب الجماعة

 21 04 04 04 05 03 املجموع

 . 2019 املصدر: إعداد شخصي اعتمادا على العمل امليداين: فرباير
إقليم الفحص أنجرة عرف تحسنا على مستوى التجهيزات السوسيو ثقافية بعد إنجاز يالحظ من خالل الجدول أن 

(. حيث ساهم الفاعلون الترابيون في دعم املشاريع التنموية خاصة مؤسسة طنجة املتوسط 16املركب املينائي )الخريطة 

ئات الشابة ا غير كافية مقارنة مع عدد الفللتنمية البشرية، واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية، لكنه

 .املوجودة في جماعات اإلقليم، ووضعية الهشاشة التي يعانيها اإلقليم

وغياب مؤسسات  هشة،، يعاني من وجود بنية صحية املشاريع التنمويةكان إقليم الفحص أنجرة قبل إنجاز 

 14استشفائية، وإدارة إقليمية صحية؛ لتدبير شؤون الصحة باإلقليم، حيث كان يتوفر على تسعة مراكز صحية، و

بيد أن املشاريع التنمية ستساهم في ، وخمس صيدليات، وثالث سيارات إسعاف. ممرضا وأربعة أطر إدارية 28ا وطبيب

 تطور نسبي البنية الصحية باإلقليم.

 تطور الطاقم الطبي وشيه الطبي بإقليم الفحص أنجرة بعد إنجاز املركب املينائي :4رقم  الجدول 

 الجماعة

 الترابية

 عدد املراكز

 الصيية

 الطاقم الطبي والشبه الطبي

 أطباء األسنان عدد األطباء صيدلي الشبه الطبي

 03 12 02 39 07 املجموع

 (2017 العمومية بإقليم الفحص أنجرة: )معطيات سنةاملصدر: املديرية اإلقليمية للصية 

من خالل الجدول يالحظ أن املشاريع التنموية ساهمت نسبيا في تطور البنية البشرية الصحية، حيث ارتفع عدد 

ويمكن القول إن املشاريع  .39الشبه الطبي  مطبيبا، في حين بلغ عدد أفراد الطاق 17أفراد الطاقم الطبي ما يقارب

 التنموية ساهمت في تحسن البنية املدرسية، وتطور معدل الفقر والهشاشة، وهذا ما يوضحه الجدول التالي.

 (%) 2014و 2004توزيع نسبة الهشاشة والفقر بإقليم الفحص أنجرة ما بين سنة : 5الجدول رقم 

2014 2004 

 الهشاشة الفقر الهشاشة الفقر

5,43 18,30 18. 61 21,18 

 2014و2004والسكنى لسنة  للسكاناملصدر: املندوبية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة: اإلحصاء العام 

 % 21,18نسبة الهشاشة بإقليم الفحص أنجرة عرفت تطورا، إذ تراجعت من يالحظ من خالل الجدول أن 

. أما نسبة الفقر %5,43إلى  2004سنة  %18,61. في حين تراجعت نسبة الفقر من 2014 سنة %18,30إلى  2004سنة 

املدرة للدخل، التي ساهمت  ةفقد انخفضت في كل الجماعات. ويعود ذلك إلى دور املشاريع االقتصادية، وأثر األنشط

 ملحلية.في توفير فرص الشغل، وخلق قيم مالية مضافة للرفع من املستوى املعيش ي للساكنة ا

 2018و 1999سنة  ما بينتطور عدد الجمعيات بإقليم الفحص أنجرة  :2 املبيان رقم
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 إقليم الفحص أنجرة: قسم الشؤون العامة املصدر:

من خالل املبيان يالحظ أن عدد الجمعيات بإقليم الفحص أنجرة، قد عرف تزايدا بعد إنجاز املركب املينائي طنجة 

ويعود ذلك إلى رغبة في االستفادة من الدعم املالي الذي تمنحه الوكالة الخاصة طنجة املتوسط وعبر   املتوسطي.

 مؤسستها االجتماعية مؤسسة طنجة املتوسط للتنمية البشرية.

 بإقليم الفحص أنجرة والرفع من القدرات التنافسية إعادة تأهيل املجال االقتصادي 2-2

الفحص أنجرة مشاريع اقتصادية كاملركب املينائي طنجة املتوسطي، ومصنع رونو طنجة.  هذه املشاريع  معرف اإلقلي

راهنت على تقوية االقتصاد املحلي، والعمل على االنتقال من اقتصاد معيش ي إلى اقتصاد معولم؛ فعلى املستوى الفالحي 

 ،2016قطعة سنة  58200إلى  2006قطعة سنة  54150عرف القطاع تطورا، إذ ارتفع عدد املشارات الفالحية من 

دمت . كما قويعود ذلك إلى تنفيذ بعض مقتضيات مشروع املغرب األخضر، الذي دعا إلى استصالح األراض ي وتجميعها

إلى  2008درهم سنة  909191,81دعم األعالف التي ارتفعت من إعانات مالية ل املديرية اإلقليمية للفالحة بطنجة

 .2015رهم سنة د 1493182,90

 مشاريع البنية التحتية 2-2-1

كلم  61,4كلم، منها  149,1، إذ بلغ طولها املشاريع التنمويةعرفت الشبكة الطرقية تطورا بإقليم الفحص أنجرة بعد 

ريع الطرقية املنجزة في اإلقليم. كلم من الطرق اإلقليمية. ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد املشا 78,7من الطرق الرئيسية، و

تنفيذ عدة مشاريع لتهيئة الطرق، وصيانتها على  عرفت 2017حظ أن الطرق اإلقليمية باملجال املدروس سنة نال و 

 مليون درهم. 159كلم، بغالف مالي بلغ 70مسافة 

 

 16الطريق الرئيسية رقم  : صيانة11 الجدول رقم تجهيزات البنية التحتية :10 الصورة رقم
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خلط احلمل اخلط السككي و  )قناطر( فنيةتشري الصورة إىل جتهيزات 
ي طنجة املينائ بط املركبر  طرقية برية، سامهت يف السيار، وهي خطوط

  املتوسطي

عند مرفئ  16الطريق الوطنية رقم  مقطع من تشر الصورة إىل
جة بني امليناء ومدن طنالديكي. وهي طريق ساحلية نشيطة تربط 

 والفنيدق

 2019-05-22دين( بتاريخ عدسة الباحث )الروا  بدر ال

 باإلقليممشاريع البنية السياحية لتأهيل القطاع السياحي  2-2-2

ر على فندقان كان اإلقليم 
ّ
ومن الوحدات السياحية التي انشئت فوق  سياحي.مخّيمان غير مصّنفان ومنتجع مع يتوف

القصر  وفندق طريفة بجماعة ،بوادي إليان وفندق القروية بالّديكي تم ايقافه منذ سنين "أفريكا بنغالو"تراب اإلقليم: 

 الصغير.

 2017: توزيع املشاريع السياحية باملجال املدروس سنة  6 الجدول رقم

 عدد األسرة الدرجة الجماعة اسم الفندق

 10 02 قصر املجاز اإلقامة البحرية

 50 02 الجوهرة

 68 02 قصر املجاز

 350 02 وسط امليناء cantorكانتور 

 110 03 ملوسة املتوسط

 436 03 القصر الصغير طريفة

 06 02 دار الزيتون 

 (2017)معطيات سنة  املصدر: املندوبية اجلهوية للسياحة جلهة طنجة تطوان احلسيمة

داخل ميناء طنجة املتوسطي، وعلى لألكالت الخفيفة، تتمركز أغلبها  14مطعما و 20يتوفر إقليم الفحص أنجرة على 

وذلك لتلبية طلبات العاملين بامليناء من جهة واملسافرين ، املؤدية للميناء طنجة املتوسطي 16طول الطريق الوطنية رقم 

أو الوافدين عبر امليناء، نظرا للطلبات املتزايدة على الوجبات السريعة وارتفاع اليد العاملة بامليناء. ومنها مطاعم تقليدية 

، الت الخفيفةبمركز القصر الصغير تستجيب لحاجيات ذوي الدخل الضعيف. إضافة إلى مطاعم عصرية تقدم األك

 تستجيب لحاجيات العمال بالقطب املينائي. 

 

 

 

 فندق املتوسط :13الصورة رقم فندق طريفة :12الصورة رقم
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توضح الصورة فندق طريفة بجماعة القصر الصغير. يتميز 

الفندق بموقع مهم، إذ يطل على الواجهة املتوسطية، وعلى 

 16الطريق الوطنية رقم 

تشير الصورة فندق "املتوسط" الذي أنجز على الطريق الرابطة بين مصنع 

. وبلغت طاقته اإليوائية ما 02رونو وجماعة ملوسة، والطريق الوطنية رقم 

 سرير. 110يقارب 

 2019-05-22عدسة الباحث )الرواص بدر الدين( بتاريخ 

 مشاريع التخطيط العمراني 2-3

والذي اهتم بساحل اإلقليم  2004سنة طط الّتوجيهي للّتهيئة العمرانية للساحل املتوّسطي الذي صودق عليه املخ يعتبر 

صودق  الذي املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لطنجةإضافة إلى  .املمتد من سيدي قنقوش إلى شاطئ واد املرس ى

 .1كأهم وثيقة تعميرية باإلقليم قبل إنجاز املشاريع التنموية ،1998فبراير سنة  09عليه في 

 : تحول مجال إقليم الفحص أنجرة بعد إنجاز املركب املينائي طنجة املتوسطي13 الصورة رقم

 
إذ تغيرت مالمح الساحل، حيث اختفت شواطئ مثل شاطئ واد الرمل، الذي أقيم فيه الشطر األول  تحوال،ساحل املجال املدروس عرف  يالحظ

عند مدخل  16من ميناء طنجة املتوسطي، والجزء الشرقي من شاطئ واد أغاللة، إلى حدود املشروع السياحي، املوجود على الطريق الوطنية رقم 

 مدشر واد أغاللة، 
 2017وثائق التعمير التي أعدت باملجال املدروس سنة : توزيع عدد 7الجدول رقم 

 الجماعة وثائق التعمير

 النظرة املجالية مخطط توجيهي تصميم تهيئة تصميم تهيئة قروية تصميم إعادة التجهيز املجموع

 املجموع 01 01 08 16 02 31

 2017المصدر: الوكالة الحضرية لطنجة. التقرير اإلداري السنوي لسنة 
وثيقة تعميرية متنوعة لضبط التكتالت العمرانية، والحد من  31خالل الجدول نالحظ أن اإلقليم عرف إنجازمن 

الزحف العمراني على الساحل املتوسطي. إضافة إلى تأهيل املجال املدروس، وتقوية بنياته األساسية، للتكيف مع 

 رابه.التحوالت الناجمة عن إنجاز املشاريع االقتصادية الضخمة على ت
 مركز القطب اليضري واإلداري القصر الصغير قصر املجاز تهيئة: 1 رقم تصميم

                                                           
ي ي نور الدين،  - 1

ّ
 . 183، ص: مرجع سابق،"2005الش
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 . )بتصرف(2012املصدر: املونوغرافية التقنية إلقليم الفحص أنجرة سنة 

وفي إطار توفير عرض سكني ملواكبة التحوالت، تم إنجاز مشروع سكني لتلبية حاجيات السكان والعمال، تنفيذا للقرارات 

 امللكية املجيبة عن أسئلة السكن والشغل التي تدخل ضمن األولويات الوطنية في الجماعات املحيطة باملركب املينائي. 

 شر الشهبة بجماعة القصر الصغيراملشروع السكني اليديث بمد :2التصميم رقم

 
 املصدر: عمل شخص ي اعتمادا على معطيات إقليم الفحص أنجرة: قسم التعمير

موقعه ب الذي يتميز  السكني،يعتبر مدشر اللشبة أول موضع تم اختياره من طرف مجموعة العمران، الستقبال املشروع 

االستراتيجي في مركز اإلقليم وبالقرب من ممر الطريق السيار والخط السككي، ومن املحور الطرقي املتوسطي، ومن 

امليناء املتوسطي، الذي يوفر مجاال مهما للشغل. ومن أجل تسهيل الولوج إلى املشروع السكني، تم تهيئة مسلكين بتكلفة 

 متر مربع 900. 289روع السكني درهم. وتبلغ مساحة املش 4357100بلغت 
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 توزيع املساحات حسب األنشطة بمدينة الشرافات :3 املبيان رقم

 
 85(: وزارة اإلسكان والتعمير والتنمية املجالية. مرجع سابق. ص: 2011املصدر: اململكة املغربية )

هكتار، حيث  770التي ستتمركز في املدينة الجديدة، بلغت  لألنشطةمن خالل املبيان نالحظ ان املساحات املخصصة 

هكتار، بينما خصصت  416مشاريع السكن واألنشطة املندمجة التي رصد لها مساحة  إذ نجدتتباين حسب األنشطة، 

 هكتار للشبكة الطرقية. 129املناطق الخضراء، ومساحة  147مساحة 

 خالصات واستنتاجات:

وية خاصة املركب املينائي طنجة املتوسطي ومصنع رونو واملنطقة الصناعية املندمجة في لقد ساهمت املشاريع التنم

التأثير بشكل إيجابي على املؤشرات السوسيو اقتصادية والثقافية بإقليم الفحص أنجرة. ولعل هذه املؤشرات سمحت 

 لنا بدراسة التحوالت العامة التي عرفها اإلقليم، والتي استخلصنا من خاللها:

 .2014و 2004سنة  نفردا ما بي 4.5فردا إلى  5,1تراجع حجم االسرة القروية باإلقليم من  -

 بسبب التحول الجذري للمرأة القروية باإلقليم.% 2,5إلى % 3,3تراجع معدل الخصوبة من  -

، مع تحسن البنية املدرسية، 2014سنة % 93إلى  2004سنة %60ارتفاع نسبة التمدرس باإلقليم من  -

 النقل املدرس ي في نقل التالميذ من املداشر البعيدة. ومساهمة

في السلك % 48,6في السلك االعدادي، و% 76,4في السلك االبتدائي، و % 90,5ارتفاع نسبة التمدرس إلى  -

 الثانوي.

في السلك % 48,6في السلك االعدادي، و % 76,4في السلك االبتدائي، و% 1,53انخفاض نسبة الهدر املدرس ي  -

 الثانوي.

بسبب استقطاب  % 15,60إلى % 13,80لم تنجح املشاريع التنموية في خفض نسبة البطالة، التي ارتفعت من  -

 وضعيفة التكوين. يد عاملة من خارج اإلقليم، ووجود يد عاملة محلية غير مؤهلة

ة من ر تحسن مؤشر العزلة، إذ يبين تطور متوسط املسافة بين املسكن والطريق املعبدة بإقليم الفحص أنج -

 .2014كلم سنة  2,9إلى  2004كلم سنة  2,6

، مع تراجع نسبي ملعدل الهشاشة %3 ،5إلى  %18,61من  2014و 2004معدل الفقر تراجعا ما بين سنة تراجع  -

 .%18,30إلى  %21,18من 

ي في تطور البنية املدرسية، والرفع من املستوى ال ةخالصة القول إن املشاريع التنموي
ّ
ليمي للساكنة تعساهمت بشكل جل

املحلية، لتسهيل ولوجها لفرص العمل في املشاريع االقتصادية التي أقيمت على تراب اإلقليم. ويجدر اإلشارة إلى املرأة 

54%

10%

19%

17%

السكن واألنشطة املندمجة املرافق العمومية املناطق الخضراء والساحات الشبكة الطرقية
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القروية تمكنت من الولوج إلى التجهيزات السوسيو ثقافية، وتأسيس جمعيات وتعاونيات، وخلق أنشطة مدرة للدخل، 

قليم. والعمل على خلق قيم مضافة للرفع من املستوى املعيش ي الهش الذي ميز ساكنة التي نشطت في أسواق القرب باإل

 إقليم الفحص أنجرة.

لة اليد العام بيد أن مشاريع إعادة تأهيل إقليم الفحص أنجرة ملواكبة التحوالت الناتجة عن إنجازها. نتج عنه تزايد

املرافقة له، وخلق رواج تجاري واستقرار محالت تجارية وخدماتية على بامليناء، وفي التجهيزات واملشاريع االقتصادية 

املرتبطة باملشاريع التنموية خاصة املركب املينائي طنجة  02ورقم  16طول الطرق الرئيسية كالطريق الوطنية رقم 

لسكن عصرية من ا وظهور أنماط ،إنعاش نشاط املقاوالت السكنيةو ارتفاع الطلب على الكراء،  املتوسطي، ومصنع رونو 

 وهذا سيساهم في ، وانتشار الدار املغربية كنمط عصري حديث، على حساب السكن القروي كنمط تقليدي،الجماعي

املدروس. إلى جانب ذلك ساهمت املشاريع التنموية في تحول اإلقليم من تزايد الضغط على الوعاء العقاري باملجال 

 مجال قروي هش إلى مجال معولم.

 ملعتمدة:   املراجع ا

ي ي نور الدين،  -
ّ

تحوالت الجماعات الضاحوية، حالة املجموعة اليضرية التطوانية، تحوالت األرياف في جبال ،"2005الش

 "، منشورات مجموعة البحث الجغرافي حول جبال الريف، كلية اآلداب، تطوان مطبعة الخليج العربي.الريف باملغرب

 ، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء.تكامل؟ أم إقصاء السياسية، والنخبة املدني املجتمع ،"1997قرنفل،  حسن -

خطيط االقتصادي"،، "2006فليح حسن خلف،  -
ّ
نمية والت

ّ
 .180عالم الكتب الحديث، األردن، ص: الت

ات ، سلسلة دراسة"الجماعات الترابية باملغرب من التسيير اإلداري إلى تدبير اقتصاد التنمي،" 2016الحاضري عبد القادر، -

 ، مؤسسة آفاق للدراسات والتواصل والنشر، مراكش.1تنموية رقم 

ة نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسناملندوبية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، "اململكة املغربية، -

 ."2014و 2004

 ".تهيئة القطب اليضري واإلداري للقصر الصغير قصر املجازتصميم ،" 2011الوكالة الحضرية بطنجة، اململكة املغربية، -

 2007مشاريع صيانة الطرق باإلقليم ما بين سنة وزارة الداخلية، إقليم الفحص أنجرة: قسم التجهيز،" اململكة املغربية، -

 "2017و

، دراسة أنجزت في نمية الترابية"املراكز الصاعدة رافعة للت(" 2012املنتدى الجهوي للشاوية ورديغة حول سياسة املدينة، )-

 إطار شراكة بين الوكالة الحضرية واملعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

األسرة القروية باملغرب من الوحدة اإلنتاجية إلى االستهالك دراسة ميدانية التجاهات التغير (: 2014العنبي )عبد الرحيم( )

  ابن زهر. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. أكادير.. منشورات جامعة األسري بالوسط القروي املغربي

، مجلة مسالك في الفكر والسياسة التنمية" الجماعة الترابية بين متطلبات اليكامة ورهان،"2015قريش ي، املصطفى،-

 . مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء31/32واالقتصاد، العدد مزدوج 
-Aloui Omar, 2007 : "Development Territorial Rural Concept et Outil، Éléments d’analyse sur le 

développement territorial، Aspects théoriques et emperies ”،  sous la direction de Jean Lapèse، 

Nacer El kadiri, Nouzha Lamrani, Le Harmattan (paris) et Économie critique (Rabat)  

-Pecqueur. B. 1990 : "Le développement local Edition Syros, Alternatives Economique", 

Economie rurale, 
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 الصناعة يف التنافسية القدرة ورفع الجودة
 العراق حالة دراسة

. Quality and Competitiveness in the Industry ; a Case Study of Iraq 

 الحميد عبد مصطفى أ.د مناهل
Prof. Dr. Manahel Mustafa Abd Alhameed 

 اسماء جاسم محمد أ.م. د
Assistant professer. Dr. Asmma Jassim Mohammed                         

  جامعة بغداد ،قسم االقتصاد /كلية االدارة واالقتصاد
Department of Economico ; College of Administration and Economice, Baghdad 

University. 
 املستخلص:

 من السياسات واالجراءات التي حاولت النهوض بها، 
 
واجهت الصناعة في العراق خالل مراحل تطورها املختلفة عددا

أمام تدفق هائل من السلع القادمة من الخارج والتي تتمتع  2003وقد وجدت الصناعة في العراق نفسها بعد عام 

املحلية وكل ذلك يتطلب العمل على توجيه الصناعة في العراق لدفع قدرتها بمميزات تنافسية أفضل من السلع 

ولقد تبين من خالل التحليل، أن الصناعة العراقية تفتقر إلى األخذ  ،عن طريق تحسين الجودة والنوعية التنافسية

 والجودة.بمبدأ امليزة والقدرة التنافسية 

 مؤشرات في العراق التنافسية، الجودة، :املفتاحيةالكلمات 

Abstract 
The industry in Iraq has faced, during the various stages of its development, a number of 

policies and procedures that have tried to advance them, and the industry in Iraq has found itself 

after a year 2003 in front of a massive influx of goods coming from abroad that have better 

competitive advantages than local goods and all this requires work to guide the industry in Iraq 

to advance its competitiveness by improving quality and quality, and it has been found through 

analysis that the Iraqi industry lacks the introduction of the principle of advantage, 

competitiveness and quality .                                                          
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 . اإلطار العام1

 املقدمة 1.1

االقتصاديين واملهتمين بإدارة األعمال منذ بداية الثمانينات،  اهتماملقد شغل تحديد الجودة ورفع القدرة التنافسية 

 أن تطبيق معايير الجودة في املنشاة 
 
 وثيقا

 
وتوصلوا إلى أن الكفاءة اإلنتاجية والقدرة التنافسية مرتبطان ارتباطا

ت على الوفورااالقتصادية يعد وسيلة للوصول إلى تحقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة للمنشأة لتحقيق أ

 االقتصادية املمكنة.

 لذلك فإن االرتقاء بقدرات القطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية البد وأن يتماش ى مع قدرة الصناعة على 
 
ووفقا

 االبتكار واالبداع بالشكل الذي يساعدها على التنبؤ باالحتياجات السوق سواء كانت محلية أو دولية.

راهن للصناعة في العراق، فقد واجهت الصناعة في العراق خالل مراحل تطورها فيما يتعلق بتشخيص الوضع ال

 من السياسات واإلجراءات التي حاولت النهوض بها بخاصة بعد تدمير البنية الصناعة في العراق التي 
 
املختلفة عددا

هائل لسلع قادمة من نفسها أمام تدفق  ۲۰۰۳أدت إلى تعطل االنتاج، ووجدت الصناعة العراقية نفسها بعد عام 

الخارج تتمتع بميزات تنافسية أفضل من السلع املحلية وذات أسعار مناسبة مما أدى إلى تهميش الصناعة املحلية، كل 

ذلك يتطلب اآلن العمل على توجيه الصناعة في العراق لدفع قدرتها التنافسية عن طريق تحسين الجودة والنوعية 

دية التي تواجه عملية التسويق، وعليه فإن البحث يناقش السؤال التالي: )هل تمتلك باعتبارها أهم املحددات االقتصا

الصناعة في العراق عناصر الجودة التي تعمق قدرتها التنافسية، بحيث تمكنها من االستمرار والنمو في ظل التغيرات 

 التي يشهدها االقتصاد العراقي؟.

 : الدراسة وتساؤالتهامشكلة  2.1

في مقدمتها عدم القدرة على منافسة املنتجات والسلع الخارجية التي  يأتيتواجه الصناعة في العراق مشاكل عديدة 

فضال عن عدم وجود تشريعات وقوانين تحمي املنتج املحلي من  املنافذ،مختلفة ومن  بأشكالتدخل السوق العراقية 

 :شكلة البحث تدور حول تساؤل مفادهن مومن هنا فا راق،بالعالتدفق السلعي الخارجي الذي عرف 

  لسلعية؟اما هي اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العراقي وتحد من امكانية التنافسية والجودة للمنتجات 

   :الدراسةفرضية  3.1

املشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العراق قد تكون لها اثار سلبية في مجال دعم الجودة والقدرة 

 الصناعية.التنافسية للسلع 

 :هدف الدراسة 4.1

  .دراسة التنافسية ومعرفة أنواعها مع االهتمام بها كمصدر للنمو 

  تها التنافسية في ظل التغيرات الحاصلة في امليدان تسليط الضوء على الصناعة العراقية والتعرف على قدر

 االقتصادي في العراق مع بيان االجراءات الالزمة لدفع الجودة والقدرة التنافسية لها. 

 منهجية البحث: 5.1
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 عن االعتماد فضال  الصناعية،االستنباطي من خالل وضع الجانب املفاهيمي للجودة والتنافسية  جتم االعتماد على املنه 

 البحث.على االسلوب الوصفي في تحليل البيانات التي تتعلق بموضوع 

 البحث:هيكلية  6.1

 ، جاء البحث بمحورين
 
املفاهيمي للتنافسية، واملحور الثاني ملحة تاريخية عن  واإلطار تناول املحور االول الجودة تاريخيا

 االستنتاجات.الى جانب تثبيت بعض  ،واقع الصناعة في العراق

 املفاهيمي للتنافسية  واإلطار الجودة تاريخيا  .2

 الجودة تاريخيا  1.2

 ياجاتباحتخدمة بمستوى عالي تكون قادرة من خاللها على الوفاء  تقديمتعني الجودة قيام املؤسسة بإنتاج سلعة أو 

 مقايسذلك من خالل  لديهم، ويتمالرضا والسعادة  وتحقيقمع توقعاتهم،  يتفقورغبات زبائنها، بالشكل الذي 

 1صفة التميز فيها ايجادالخدمة و  تقديما إلنتاج السلعة أو موضوعة سلف  

ا ف  املوضوعة سل واملقاييسملجموعة من املواصفات  معينن مفهوم الجودة يتلخص في مدى مطابقة منتج أمما يعني 

، مما يجعلها همورغبات ت املستهلكيناحتياجامع  وتتالءمتتفق  معينةو مخططات أو  تصاميممن قبل املؤسسة في شكل 

 منتجات املؤسسات املنافسة. لقد مرت الجودة بعدة مراحل عبر التاريخ وكاآلتي:  بقيةتتميز عن 

كان االعتماد على الجودة يتم من خالل بناء املنشأة للسمعة الجيدة والثقة باملنتجات وكان  :الصناعيةا قبل الثورة 1

 لقلة املنتجات وقلة تنوعها مع انخفاض حجم التبادل االقتصادي. 
 
 هذا األسلوب مناسبة نظرا

من  طرق جديدة للتأكد تطور االنتاج كما وتوسع حجم التبادل االقتصادي مما دفع الى تبني :الصناعيةبعد الثورة ّ 2

هذه  العملية االنتاجية وكانت انتهاءجودة املنتجات كانت عملية التأكد من املنتجات تتم بفحص جميع املنتجات بعد 

 عن 
 
 فضال

 
 كفاءتها.  انخفاضالطريقة تكلف كثيرا

 طابقة. ن املنتجات غير املتم تطوير األساليب االحصائية لفحص املنتجات والتخلص م :الثانيةخالل اليرب العاملية ّ 3

بدأت فكرة تصميم املواصفات الدولية بعد طلب تقدم به املندوب البريطاني في منظمة املواصفات الدولية عام     

صدار مواصفات نوعية نشرت في بداية اتم  1986شكلت على أساسه لجنة فنية لتطوير املواصفات، وفي عام  1979

(، واعتمدت املواصفات في البداية على املواصفات املستخدمة في بريطانيا ISO 900كأول مواصفات أيزو ) ۱۹۸۷عام 

 لغاية اليوم
 
 2وكندا وحلف النيتو، وما زال التطوير مستمرا

   

                                                           
 17، عمان، األردن، ص1(: املنهجية الكاملة إلدارة الجودة الشاملة، دار وائل للنشر، ط2001عقيلي، عمر وصفي ) 1 

م، الرابط 5/11/2020، موقع جريدة االقتصادية، تاريخ الزيارة تطبيق معايير الجودة النوعية في الخدمات الحكومية(: 2009مايو  1جليدان، سعود بن هاشم ) 2 

(https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_13237.html ) 

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_13237.html
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 الجانب املفاهيمي للتنافسية: 2.3

 مفهوم امليزة التنافسية 1.2.3

طرق جديدة أكثر فعالية من الطرق املستخدمة من قبل  اكتشافتنشأ امليزة التنافسية عندما تتوصل املنشاة إلى 

 ،
 
حصول عملية أبداع بمفهومه الواسع أن  بمعنىاملنافسين، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا

املنشأة تحاول من خالل وصولها لطرق جديدة لإلنتاج، رفع قدرتها، أنتاج السلع والخدمات بالنوعية االفضل وبسعر 

مليزة االخرى، وحتى تكون ا املنشآتمناسب وفي الوقت املناسب لغرض تلبية حاجات املستهلك بشكل أكثر كفاءة من 

 : 1ة البد أن يتم االستناد إلى الشروط التاليةالتنافسية فعال

 حيث تعطي األسبقية والتفوق على املنافس.  حاسمة:أّ 

 أي تستمر خالل الزمن. االستمرارية:ب ّ 

 صعوبة محاكاتها أو الغائها من قبل املنافس.ج ّ 

ملنافسون، افع لعمالئها تزيد عما قدمه لهم اتمثل املهارة أو التقنية التي تتيح للمنشاة أنتاج قيم ومن التنافسية:القدرة د ّ 

 بأن القدرة التنافسية تتجسد في وضع تنافس ي ولهذا فهي القدرة على البيع مدة اطول مع تحقيق الربح. 
 
 علما

التنافس: تمثل مجموعة متكاملة من االجراءات التي تؤدي إلى تحقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن  استراتيجيةهّ ّّ 

 .2هذه االستراتيجية تتحقق من خالل طريقة التنافس وحلبة التنافس واساس التنافساملنافسين و 

 أنواع امليزة التنافسية 2.2.3

يمكن أن تكون املنشاة ذات ميزة تنافسية من خالل ميزة الكلفة األقل ملجمل نشاطها االقتصادي  :االقلأ ّ ميزة الكلفة 

 أن ال يتم 
 
وأقل من كلف منافسيها. على املنشأة في هذا املجال أن تراقب عوامل تطور تكاليفها مقارنة بمنافسيها، مثال

تكاليف النفايات واألنشطة املنتجة األخرى، وقد تصل بل يتعداه الى  فقط،تركيز املنشأة على تكاليف اليد العاملة 

 الحجم.  اقتصادياتاملنشأة الى الكلفة األقل من خالل وصولها إلى 

: تحصل عليها املنشأة عندما تكون بمقدورها الحصول على خصائص فريدة وتتميز بها تجعل املستهلك ب ّ ميزة التميز

خالل ما يدعى بالتفرد الذي يساعدها على تعزيز الجودة في العملية االنتاجية، يرغب بها، وتصل املنشأة إلى هذه امليزة من 

 وتزداد هذه امليزة كلما تتمعن املنشأة باملهارات والكفاءات التي يصعب على املنافسين تقليدها. 

 : 3تتحدد من خالل وان جودة امليزة التنافسية

 تعتمد على الكلفة األقل ملوارد االنتاج، وهي سهلة التنفيذ من قبل املنافسين. منخفضة:تنافسية  أا مزایا

تعتمد على تميز املنتج أو الخدمة، مثل العالمة التجارية، العالقة الجيدة مع الزبائن، وهذه  مرتفعة:ب ا مزايا تنافسية 

 تتطلب مهارات عالية املستوى مثل تدريب اليد العاملة.

                                                           
بعنوان: "اإلدارة االستراتيجية والقيمة التنافسية ملنشآت األعمال ، معيار القدرة التنافسية، املؤتمر األول للجمعية العربية لإلدارة 1996لطفي لويز ، ،سيفين 1

 .أكتوبر. 31-30العربية، االسكندرية 

  . 82ص، مركز اسكندرية للكتاب، مصر، امليزة التنافسية في مجال األعمال(: 1998) نبيل مرس ي ،خليل 2

 . 82(: املرجع السابق، ص 1998) نبيل مرس ي ،خليل 3
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ير كبير في مقدمتها املواد األولية التي لها تأث ويأتي املواردومنها  ،حتى يصعب على املنافسين تقليدها تعدد مصادر امليزة

 على الجودة للمنتجات، لذا يجب على املنشاة أن تحسن اختيار مواردها والتفاوض على أسعارها وجودتها. 

 : 1وتشمل املوارد على

التي تعد من أهم أصول املنشأة التي يحقق القيمة املضافة الناتجة عن تحويل املواد األولية إلى  االنتاج:أ ا معدات 

 منتجات، لذا يجب على املنشاة ضمان تشغيلها وصيانتها بهدف تحقيق فعالیتها أطول مدة ممكنة. 

 التي تساعد املنشاة للوصول الى منتجات جديدة.  :املاليةب ا املوارد 

تساعد املنشاة على الحصول على حصة في السوق وتشير الجودة إلى قدرة املنتج أو الخدمة على الوفاء  :الجودةج ا 

بتوقعات املستهلكين وتعد الجودة كسالح بيد املنشاة تساعدها على الدخول الى السوق سواء كانت محلية أو دولية 

 وكسب ثقة املتعاملين. 

 ة على دعم امليزة التنافسية أذ أنها تجعل املنشاة في مصنع أفضل منافسيها. : تعد أهم املوارد القادر د ا التكنولوجيا

ت القرارات في الوق اتخاذحيث توفر للمنشأة مصدرة ملعرفة خطط املنافسين كما تمكن املنشأة من  :املعلوماتها ا 

 املناسب. 

وتضم املعلومات التقنية والعلمية الجديدة التي تحصل عليها املنشاة من مراكز البحث، حيث تساهم املعرفة  :املعرفةو ا 

 في إغناء القدرات االبداعية للمنشاة. 

وتعد أصل من أصول املنشاة ألنها ذات طبيعة تراكمية وقد تكون الكفاءات فردية يكون الفرد فيها سريع  :الكفاءاتي ا 

القرار واالبداع يجعل األشخاص في وضعية مربحة، أو قد تكون الكفاءات جماعية ناتجة عن  اتخاذقدرة  التعلم ويملك

تظافر وتداخل بين مجموعة من أنشطة املنشاة بحيث نستطيع أنشاء موارد جديدة للمنشاة، ويمكن لهذه الكفاءات 

 تج أنها في نظر املستهلك.أن تساعد للوصول إلى عدة أنواع من االسواق تساهم في رفع قيمة املن

 : 2من خالل ويمكن قياس امليزة التنافسية للمنشأة

  .الربحية 

  .معدالت نموها 

 .الجودة العالية للسلع والخدمات 

 الوقت األقل من االنتاج اعتماد السرعة في تلبية الطلب لزبائنها. اعتماد 

  تحدث.املرونة في مختلف األساليب بحيث تتماش ى مع املتغيرات التي قد 

  .الكلفة االقل والسعر األقل 

  في شراء السلع والخدمات. املستهلكةالرغبة لدى 

                                                           
، الحليب ومشتقاته مستغانم(: أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تنافسية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج 2017نايل، زهراء ) 1

 مذكرة تخرج لنيل درجة املاستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر 

 . 4صمصر،  ،املزايا التنافسية في املنطقة العربية الواقع واملستقبل، املؤتمر العلمي الثالث، كلية التجارة جامعة األزهر(: 1999)محمود حسن  ،حسين 2
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وبالتالي فإن التنافس على مستوى املنشاة ستتمثل في قدرة املنشاة على تزويد املستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر 

 بية حاجات الطلب املحلي واملعتمد علىنتاجية عوامل االنتاج، ويعد تلالية وتتوصل إلى ذلك من خالل رفع كفاءة وفعا

 الجودة خطوة أساسية في تحقيق القدرة على تلبية الطلب سواء كان محلية أو عاملية. 

 ملحة تاريخية عن واقع الصناعة في العراق .3

 واقع الصناعة في العراق 1.3

ولقد حفزت  ،1935الصناعي عام وأعقبه تأسيس البنك الزراعي  1929إن أول قانون شرع للصناعة العراقية عام 

الظروف التي الحرب العاملية الثانية بعض الرأسماليين العراقيين على االهتمام بالصناعة وذلك لقلة السلع االستهالكية 

 عن الرغبة في تحقيق األرباح من خالل ما يمكن صناعته 
 
االستهالكية ومن هذه الصناعات الغزل  لألغراضفضال

 والنسيج والزيوت النباتية.

لألخذ بيد الصناعة حيث ساهمت هذا املصرف بقيام  1946على تأسيس املصرف الصناعي عام  اكذنآعملت الحكومة 

 في دعم الصناعة من الناح 1950بعض املشاريع مثل السمنت والغزل أو كان إلنشاء مجلس االعمار عام 
 
ية النوعية دورا

فقد تم إنشاء عدة صناعات مثل الغزل والنسيج في  1959-1955مليون دينار، ومع العمل بالخطة  14حيث خصص 

 39حيث خصص في الصناعة  1962-1959للسنوات  اقتصاديةاملوصل ومعمل السمنت والسكر، تبع ذلك خطط 

 .1969-1965مليون دينار في الخطة  188إلى  ارتفعت، دينارمليون 

أن أهم ما يميز هذه الخطط أنها كانت تركز على الصناعات االستهالكية أكثر من الصناعات الثقيلة أما ضمن الخطة 

مليون دينار، وكان التركيز على الجوانب  839فقد تم تخصيص  %12.5تنمية القطاع الصناعي بمعدل نمو  1970-1975

 وتشجيع الصناعات ألجل الت
 
طوير وزيادة االنتاجية مع االهتمام بعملية التكامل بين التكنولوجية األكثر تطورا

 4490استيراد ما يمكن توفيره بالداخل ورصدت هذه الخطة ما مقداره  1980-1976الصناعات، بينما ذهبت الخطة 

 اقتصاديةإلى تبع ذلك خطط  11.1سهام الصناعة التحويلية في الصناعة من امليون دينار للصناعة حيث ارتفعت نسبة 

-1965مليون دينار في الخطة  872إلى  ارتفعتمليون دينار،  39، حيث خصص فيها للصناعة 1962-1959للسنوات 

 ..1 %12محققة معدل نمو  1969

 عن تلكؤ تنفيذ 
 
إن أهم ما يميز هذه الخطط أنها ركزت على الصناعات االستهالكية أكثر من الصناعات الثقيلة فضال

 لغياب الكوا
 
تثمارية أما بالنسبة للتخصيصات االس امليدانية،در الفنية العراقية املشرفة مع غياب الخبرة املشاريع نظرا

  :2للقطاع الصناعي فقد كانت

 .1961-1959مليون دينار ضمن الخطة  38.7 -

 .1965-1961مليون دينار ضمن الخطة  166.8 -

                                                           
 ، 237-227(: "التخلف والتنمية"، دار النهضة العربية، بيروت، ص ص1976محي الدين، عمرو ) 1

 10"بغداد، ص 1995بعيدة املدى، االتجاهات الرئيسية للتطور االقتصادي واالجتماعي في العراق لغاية  (: الخطة1974وزارة التخطيط ) -
 (160-153 )أساليبه تطبيقاته واجهزته، بيت الحكمة للنشر والتوزيع،  التخطيط الصناعي في العراق(: 2002) اسطيفانجي، كجي  2
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 .1969-1965مليون دينار ضمن الخطة  1872 -

خصص للقطاع الصناعي  %12.5التي أكدت على تنمية القطاع الصناعي بمعدل نمو  1975-1970أما ضمن الخطة 

  839فيها 
 
 بعوامل اإلنتاج والتركيز على الجوانب التكنولوجية األكثر تطورا

 
مليون دينار، وكان االهتمام فيها منصبا

 هتمام بعملية التكامل بين الصناعات. وتشجيع الصناعات ألجل التصدير وزيادة االنتاجية مع اال 

مليون  4490على ضرورة االهتمام بالصناعات املحلية ورصدت هذه الخطة ما مقداره  1980-1976بينما ذهبت الخطة 

وضمن الخطة  .19801عام  %17.9إلى  %11.1دينار للصناعة وارتفعت نسبة إسهام الصناعة التحويلية في الصناعة من 

 .1980مقارنة بعام  %39.3مليون دينار، بنسبة زيادة  246حجم التخصيصات ما مقداره مليار ، بلغت 1981-1985

يتضح تذبذب التخصيصات االستثمارية، وذلك بسبب الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العراق وال سيما  مما سبق

 الحرب. 

القطاع كان ضرورة ملحة فرضتها املرحلة من خالل االستعراض التاري ي لقطاع الصناعة، وجدنا دعم الدول لهذا 

 بخاصة بعد أن توفرت لدى الدولة عوائد نفطية تؤهلها من االهتمام بهذا القطاع.

كانت من أصعب املراحل التي مر بها العراق وأنعكس أثرها على القطاع الصناعي  2003-1980إال أن املدة بعد عام 

 العراق.قتصادية التي وفرضت على ت والعقوبات االآبشكل واضح تمثل بتدمير املنش

 أهم التحديات التي يعاني منها القطاع الصناعي في العراق 2.3

على الرغم من االهتمام الذي اعطي للقطاع الصناعي ضمن خطط التنمية املختلفة إال أنه الزال يعاني من مشاكل 

 2 منها:عديدة نذكر 

لقد اتبعت الصناعة العراقية عن االهتمام بمعايير الجودة واملواصفات القياسية للسلع واملنتجات  الجودة:ضعف  -

 للحصول على حصة من  فاذاالصناعية، 
 
 ما يكون منصبا

 
 للسوق الخارجية فإن االهتمام غالبا

 
كان املنتج موجها

 التي من شأنها حماية املستهلك.  السوق، كما تفتقر الصناعة العراقية إلى ضعف أجهزة الرقابة الصناعية

ضعف الترابط بين الصناعة والبحث العلمي: لرفع مستوى الجودة واملستوى التنافس ي للصناعة، البد من االهتمام  -

 بالبحث العلمي لرفع قدرة الصناعة على االبتكار واإلبداع. 

راكز بحثية كاملراكز البحثية في إن الصناعة في العراق لم تعط هذا الجانب أهمية تذكر للعمل على إيجاد م -

مكانات االنتاج؛ لذا نجد أن معظم الصناعات العراقية غير قادرة على مواكبة التطور االجامعات لغرض تطوير 

 عن 
 
 الصناعة.  احتياجاتالتكنولوجي، كما أن اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير ما زال بعيدا

 تدني انتاجية العمل: وهذا ما أوضحته البيانات التي وردت في مؤشرات الصناعة.  -

 ضعف مستويات التدريب:  -

                                                           
 .10"بغداد، ص 1995(: الخطة بعيدة املدى، االتجاهات الرئيسية للتطور االقتصادي واالجتماعي في العراق لغاية 1974وزارة التخطيط ) 1
 . 349صالدار الجامعية، االسكندرية،  ة،اقتصاديات الخدمات واملشروعات العامة، دراسة نظرية تطبيقي (:2002)سعيد عبد العزيز  ،عثمان 2
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إن من أهم الصعوبات التي تواجه الصناعة في العراق هو النقص في األيدي العاملة املدربة واملاهرة، أن املعدل الطبيعي 

 -أسباب: نسبة لم يصل إليها العراق لعدة ( في حين أن هذه ال۱هو عدد ثالثة فنيين لكل مهندس )

 التدريب.  استراتيجياتأ ّ غياب 

 ب ّ ضعف االنفاق على التعليم والتدريب الفني واملنهي.

 .كفؤيناملدرب الكفوء مما يعني تخرج متدربين غير  باختيار ج ّ عدم االهتمام 

 1 العمل وانتاجية جميع عوامل االنتاج. إنتاجيةلقد انعكس ذلك بآثار سلبية على 

ألن هذه الصناعات ما زالت تعاني من : عدم قدرة الصناعات املغذية على تلبية احتياجات الصناعات الكبيرة -

 على االهتمام باملشاريع والصناعات الصغيرة 
 
مشاكل كثيرة، فعلى الرغم من أن االهتمام اآلن في أغلب الدول منصبا

نه ال يمكن ألي مجتمع صناعي أن يتقدم دون االعتماد على قاعدة متكاملة من الصناعات لغرض تنميتها، أل 

 الصغيرة واملتوسطة والتي تكون مغذية للصناعات الكبيرة. 

تتصف معظم الصناعة العراقية بضعف القاعدة التكنولوجية واعتمدت على  :التكنولوجيضعف املستوى  -

م املفتاح، وبالتالي سنجد أن القيمة املضافة متدنية بسبب تدني املكون التكنولوجيا املستوردة ومشاريع تسلي

 للصناعة وهذا ما يؤثر على القطاع في الداخل والخارج. الرأسمالي

: سياسات عديدة لتنمية القطاع الصناعي، أال أنها لم تتمكن من عدم نجاح سياسات تنمية القطاع الصناعي -

 النهوض بهذا القطاع، وكانت النتيجة لذلك زيادة االستيرادات الصناعية دون أن يرافقها زيادة مماثلة في الصادرات. 

ل واجهة املشاكقصور في الهياكل التنظيمية واالدارية بحيث نجم عن ذلك عجز االدارة عن أخذ زمام املبادرة في م -

 التي تعاني منها الصناعة. 

أن نسبة الصناعات ذات املكون التكنولوجي املرتفع في القطاع الصناعي في العراق تعد منخفضة وهو ما يقلل من  -

 قدرة الصناعة على املنافسة. 

 في ب افتقار  -
 
مثل  عض الدول العراق لوجود الصناعات املغذية والتي تتجمع على شكل عناقيد، والتي حققت نجاحا

 صناعة املالبس واألحذية.

  

                                                           
 .349 ص(: مرجع سابق، ،2002) سعيد عبد العزيز  ،عثمان 1
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 مؤشرات الصناعة والصناعة التحويلية في العراق 3.3

  العراق:جدول يوضح اهم مؤشرات الصناعة والصناعة التحويلية في  يأتيفيما 

 2017-2013و 2009-2003و 2002-2000( يبين معدالت النمو للمدة من 1جدول )

 السنوات

 املؤشرات

 (2017_2013املدة ) (2009_2000املدة ) (2002_2000)املدة 

 1,7 4,48 2,49 عدد العاملين 

 14,8 14,8 14,1 االجور واملزايا

 18,7 2,85 10,4 انتاجية العمل

 16,2 1,89 14,2 القيمة املضافة

 ، نتائج االحصاء الصناعي لسنوات مختلفة.لإلحصاءوزارة التخطيط، الجهاز املركزي  املصدر:

فنسبة  ،2009-2003و 2002-2000للسنوات من يالحظ التذبذب واضحا في الجدول السابق وبمقارنة معدالت النمو 

وهكذا  (،2000ّ2002للمدة ) %2.49( بعد ان كانت النسبة 2003ّ2009للمدة ) %4.48عدد العاملين ارتفعت الى 

 (.2003ّ2009بالنسبة لبقية املؤشرات التي اخذت باالنخفاض خالل املدة )

 عن عدم قدرة  إنتاجيةأعداد العاملين على  الرتفاعوهذه النسب في معدالت النمو تعكس األثر السلبي 
 
العمل، فضال

اال ان  م،2003شركات الصناعة التحويلية من خالل القيمة املضافة من تغطية الرواتب واألجور بخاصة بعد عام 

العمل والقيمة  إلنتاجيةهناك ارتفاع في نسب النمو بالنسبة  ( اذ ظهر 2013ّ2017الوضع اختلف بالنسبة للمدة )

 .الفترات السابقةاملضافة عند املقارنة مع 

سهام بالقيمة املضافة للصناعة التحويلية حيث بلغت ا هذا وقد سجلت الشركة العامة للسمنت العراقية أعلى نسبة

كان أكبر من معدل النمو في االنتاجية للشركات التالية  وان معدل النمو في الرواتب واألجور  ،2009-2000للمدة  11.9%

  :2008-1998للسنوات 

 2008-1998( يبين معدل النمو في الرواتب واألجور االنتاجية للشركات للسنوات 2جدول )

 معدل نمو االنتاجية معدل النمو والرواتب واألجور  نوع النشاط

 % -19.19 %188.77 الصناعات االنشائية

 % -61.36 %189.2 الصناعات الكيمائية

 % -6.8 1625.6 الصناعات الدوائية 

 2008-1998مؤشرات اإلحصاء الصناعي،  املصدر:

 وبالسالب مقارنة بمعدل نمو األجور والرواتب.  لإلنتاجيةومن هذا يتضح تذبذب معدل النمو 

 اإلجراءات الالزمة لرفع القدرة التنافسية للصناعة في العراق 4.3

 لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وذلك يمكن أن يتم من خالل االجراءات 
 
 ضروريا

 
إن توفير البيئة التنافسية يعد شرطا

  التالية:

 الحد من تصدير املواد الخام وتوجيهها نحو التصنيع كسلع نهائية أو وسيطة.  -
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وذلك عن طريق التخصص في السلع التي تتمتع فيها الدول بامليزة التنافسية وتوجيه  االنتاجي،هيكلة الجهاز  إعادة -

 سجاد،الوصناعة  األدوية،وصناعة  السمنت،االستثمارات اليها وتدريب اليد العاملة فيها ومثال على ذلك صناعة 

وبالتالي يمكن أن تصبح هذه الصناعات صناعات قائدة وبخاصة إذا تم االهتمام بالجودة فيها  الجلود،وصناعة 

 من خالل االهتمام بالبحث والتطوير.

 ملا جاء في الفقرة األولى ولغرض االهتمام بهذه الصناعات التي تم  -
 
لب البد من االهتمام بدراسة الط اقتراحها،وفقا

ة التصديرية لها مع رفع مستوى الجودة املنتجات هذه الصناعات مع التركيز على عامليا والعمل على زيادة القدر 

 من الصادرات مواد خام.
 
 الصادرات الصناعية بدال

االستغالل األمثل واألقص ى للموارد البشرية وذلك يعد من أبرز عوامل زیادة االنتاج، ويمكن الوصول إلى ذلك من  -

عادة توزيع العاملين ضمن كل قطاع من أجل االستغالل األمثل لهذه القوي خالل التدريب والتأهيل العلمي، مع أ

 في االنتاج لزيادة القيمة املضافة وبخاصة طاقاته الفكرية. 

العمل على زيادة فعالية شركات القطاع الصناعي من الناحية التنظيمية واالدارية والتكنولوجية، مع العمل على  -

 توفير مؤسسات تعمل على تقديم اال 
 
شركات القطاع  الحتياجاتستشارات لغرض توفير خدمات أفضل وفقا

 الصناعي. 

مع السوق  بإيجابيةتحتاج السياسة الصناعية في العراق إلى تصحيح حتى يستطيع االقتصاد العراقي أن يتفاعل  -

 العالمي ويمكن أن يتم ذلك من خالل:

 أ ّ رفع معدل نمو الصادرات عن االستيرادات. 

 الكفوء بين التكنولوجيا املحلية واألجنبية. ب ّ املزج 

 .
 
 ج ّ وضع حوافز لتشجيع الصناعة محليا

 د ّ وضع حوافز لتشجيع البحث واالبتكار.

العمل على تحديث الصناعة والتركيز على أن تكون الصناعات متكاملة مع التأكيد على أهمية الصناعات املغذية؛  -

حيث أنها تستوعب يد عاملة كثيفة وتوفر مكونات محلية لعملية التصنيع، ألنها املحرك الرئيس ي لتنمية الصناعة 

 مع العمل على خلق ميزة تنافسية هذا املجال. 

بناء قاعدة معلومات لقطاع الصناعة التحويلية قائمة على التطور التقني املستمر بحيث تشتمل على كل  -

 الصناعات. 

القتصاد لبناء القدرة التنافسية ل استراتيجيةون في ذات الوقت عراقية صناعية تكنولوجية تك استراتيجيةصياغة  -

 العراقي. 

 التكنولوجيا التي تساعد على ضبط جودة املنتجات.  استخدام -

 تشجيع الصناعات املنتجة لسلع ذات محتوى تكنولوجي عالي.  -

ت خالل انتاج منتجا أن تعمل الصناعة على تحقيق ميزة تنافسية تمكنها من السيطرة على السوق الداخلية من -

 ذات جودة عالية ونوعية عالية تؤهلها بأن تكون مقبولة لدى املستهلكين. 

وتبني مجموعة من الصناعات التي يمكن أن تكون رائدة مع توفير التمويل املالزم لها ألنشطة البحوث  اختيار  -

ت، كيماويات، األدوية، صناعة السمنوالتطوير املتعلقة بها، والتي يمكن أن تكون لها قدرة تنافسية، مثل البترو

 الجلود. 
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إلى مكان لخلق املعرفة، وبناء  على ذلك فإن  لإلنتاجمن مكان  انتقلتأن معظم مؤسسات االعمال في العالم  -

اجة تدعو بل أصبحت الح اقتصاديةالتكنولوجيا املصاحبة للمفهوم التقليدي للصناعة التحويلية لم تعد كافية 

 ياجاتاحتمن التكنولوجيا يتفق واملفهوم الجديد للشركات املنتجة للمعرفة وما تتطلب من إلى وجود نوع أخر 

مثل أمكانية االستجابة السريعة الطلبات املستهلكين، القدرة على خلق أسواق جديدة، والقدرة على تنمية منتجات 

 جديدة وغيرها. 

 القدرة التنافسية.  توفير الحماية والدعم للصناعة املحلية بحيث تساعد على بناء -

االرتقاء بمنظومة الجودة باعتبارها املحور الرئيس ي لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات داخلية وخارجية، وكذلك  -

زيادة معدالت النمو االقتصادي باعتبار الجودة فلسفة وثقافة وتوجه استراتيجي تنافس ي، وأن يتم التركيز على 

 عن جودة امل
 
 نتج وأن يكون التقييم بالتالي لتحفيز التميز واالبداع ودعم التنافسية.جودة املنشاة، فضال

 الخالصة. 4

تبين من البحث انه على الرغم من االهتمام الذي اعطي للقطاع الصناعي ضمن خطط التنمية املختلفة إال أنه الزال 

فضال عن تدني انتاجية  العلمي،يعاني من مشاكل عديدة منها ضعف الجودة وضعف الترابط بين الصناعة والبحث 

 .الصناعيوعدم نجاح سياسات تنمية القطاع  التكنولوجي،مع ضعف املستوى  التدريب،وضعف مستويات  العمل،

 عن عدم قدرة  إنتاجيةأعداد العاملين على  الرتفاعوتبين ايضا ان معدالت النمو تعكس األثر السلبي 
 
العمل، فضال

اال ان  ،2003خالل القيمة املضافة من تغطية الرواتب واألجور بخاصة بعد عام شركات الصناعة التحويلية من 

العمل والقيمة  إلنتاجية( اذ ظهر هناك ارتفاع في نسب النمو بالنسبة 2013ّ2017الوضع اختلف بالنسبة للمدة )

  السابقة.املضافة عند املقارنة مع الفترات 
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 خلخص:امل

هّدد البشرية. نظرا للمشكالت التي تتعد حماية البيئة واملحافظة عليها من القضايا التي تفرض نفسها على املجتمع الدولي 

لدورهما األساس ي في توسيع الوعي  ملاهذا اإلطار، ال تتحقق هذه الحماية إال بتظافر الجهود من مؤسسات وأفراد  يوف

باألخطار التي تمس بالبيئة وتفش ي السلوكيات املّضرة بالبيئة وغيرها من األفعال التي تحول دون تحقيق التنمية 

والجزائر كغيرها من البلدان تقوم بمجهودات كبيرة في هذا املجال، السيما التشريعات التي سّنتها في هذا املستدامة، 

البيئة أو تلك التي تنظم نشاط الجمعيات البيئية. وتأتي هذه الدراسة الوصفية حماية الصّدد، سواء تلك املتعلقة ب

ط الضوء على تفعيل مشاركة املجتمع املد
ّ

ني من أفراد ومؤسسات في مسار التنمية املستدامة، تلك التحليلية لتسل

 التنمية التي لها ارتباط وثيق مع توفير أرضية لبيئة سليمة ونظيفة. 

  البيئيةالجمعيات املستدامة،  التنمية املجتمع املدني، حماية البيئة، :املفتاحية الكلمات

Abstract : 
Protecting and preserving the environment is a self-imposed issue to the international 

community regarding of problems that threaten humanity. In this context, this protection can 

only be achieved through the concerted efforts of institutions and individuals for their primary 

role to expand awareness of threats to the environment as well as, a harmful environmental 

behavior and other acts which are rampant to achieve sustainable development. Algeria, like 

other countries, is making considerable efforts in this area, particularly legislations introduced 

either those for protecting the environment or those that regulate the activity of environmental 

associations. This analytical meta-study comes to highlight the activation of participation Civil 

society by individuals and institutions in the path of sustainable development, this development 

that is closely linked to providing a platform for an environment sound and clean. 

 



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   40 

 

Key words : Environmental protection, civil society, sustainable development, environmental 

associations.  

 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة: 1.1

مع التطور الذي عرفته البشرية على مّر العصور، جعل مسألة حماية البيئة واملحافظة عليها لصالح جميع األجيال 

الحاضرة واملقبلة على حد سواء من القضايا الشائكة التي باتت تؤرق شعوب دول العالم، والسيما نتيجة للتطور 

ن قيم املجتمع الذي يسعى للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل يشكل العلمي والصناعي أصبح للبيئة قيمة جديدة ضم

تهديدا واضرارا بها، ولهذا اتجهت الدول الى تأكيد هذه القيمة الجديدة في قوانينها، بل وحتى في دساتيرها الوطنية، وكذا 

الل وضع اآلليات الكفيلة اإلعالنات العاملية والدولية، وهذا مع اعتبار أن البيئة تعد حق من حقوق االنسان من خ

  .بتكريس مبادئ هذا االهتمام على مستوى كل منها

يمكن ربط حماية البيئة ضمن مسار التنمية الحضرية املستدامة من خالل اعطاء تعريف للتنمية املستدامة وربطها 

دة دينة وهي سياسة جديبالواقع الحضري على ان التنمية التي تضع على رأس أولوياتها االرتقاء بجودة الحياة في امل

، كما انها خطوة ملعالجة مشاكل  املدينة الحرجة، وهي آلية لالرتقاء بأفراد املجتمع  1واعدة لكبح تدهور الحياة الحضرية

لحياة مستقرة وآمنة، تسهل لهم القدرة للحصول على متطلبات الحياة من صحة وبيئة وسكن الئق وسهلة الوصول 

رفيه، وتحفزهم على االندماج والتفاعل االجتماعي وتقوي إرادتهم لالنخراط في مؤسسات املجتمع الى املنافع العامة والت

.وهنا تبدو الحاجة القوية 2املدني مما يسمح لهم باملشاركة في تسيير فضاءاتهم املعيشية في اطار من الحوار والتضامن

. واستجابة للخطاب العالمي بشأن تدعيم دور املجتمع الى مجتمع مدني يقوم بتوعية افراد املجتمع بأهمية حماية البيئة

 .املدني في مجال التنمية بصفة عامة وحماية البيئة بصفة خاصة

ومن هذا املنطلق، ومن أجل تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني في حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، لجأ 

تفعيل دور االفراد واملؤسسات في تحقيق ذلك من خالل نصوص املشرع الجزائري الى تكريس قضية حماية البيئة و 

 تشريعية نظمت ذلك.

 مشكلة البحث: 2.1

إن إخفاق كل دولة في مسار حماية البيئة واإلضرار بها ينعكس سلبا على حياة االنسان ومنه عرقلة التنمية املستدامة، 

الضرورية لضمان استمرارية النشاطات التنموية دون من هذا املنطلق ظهرت الحاجة وبشكل ملح في وضع اآلليات 

 .التأثير السلبي على البيئة، ومن أبرز املتدخلين في هذا املسار الجمعيات البيئية أو جمعيات حماية البيئة

 وعلى هذا األساس وبغية بلورة املوضوع يمكننا طرح االشكال التالي: 

                                                           
ورفاهيتهم، البعد االقتصادي: الحفاظ على املوارد وذلك ما يسمى "مبدأ التنمية املستدامة" ذو االبعاد الثالثة: البعد االجتماعي الذي يعني حاجات االفراد 1 

بدأ العديد ت على هذا املالطبيعية لألجيال الحاضرة وضمان وصولها سليمة لألجيال املستقبلية، البعد البيئي: حماية البيئة وصون النظام البيئي من التدهور، أكد

 1992من املؤتمرات الدولية املتعاقبة بدءا من اعالن ريو 

 .23، ص للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر"النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية االقتصادية"، دار هومة  (:2015) لكحل أحمد 2 
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  البيئة املساهمة في تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر في كيف يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حماية

املتعلق  06-12املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة والقانون رقم  10-03ظل القانون رقم 

 بالجمعيات؟

 وقد تفرعت عن اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية االتية: 

 ني في الجزائر؟ما هو املركز القانوني للمجتمع املد 

 كيف تساهم الجمعيات البيئية في حماية البيئة وما مدى فاعليتها؟ 

 ما هو املركز القانوني للمجتمع املدني في الجزائر؟ 

  إلى أي مّدى يمكن اعتبار اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر فاعلة في مواجهة التحديات البيئية

 الحالية؟

 للبحث:األهمية العلمية  3.1

تكمن أهمية البحث في أنه يدرس االليات التي تكرس حماية البيئة من أجل تحقيق التنمية املستدامة وتحفيز املجتمع 

املدني على املشاركة في هذه العملية، ملا له من دور فعال في توفير بيئة سليمة والذي بفضله تتبوأ الدول املكانة العالية 

ابها للخطاب السياس ي الجديد الذي يؤكد على قيمة إسهام املجتمع املدني في حماية من بين باقي الدول ومدى استيع

 .البيئة في ظل تنوع أنماطه وأنشطته

كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول الكشف عن دور املجتمع املدني في مجال حماية البيئة وتحديد مسؤوليته في 

العالقة التشاركية بين املجتمع املدني والدولة في ابتكار وتنفيذ املشاريع  هذا اإلطار. كما تفتح الدراسة الباب لتقييم

 .تسليط الضوء على النشاط الجمعوي الرامي الى تحقيق غاية خاصة وهي حماية البيئة والعيش في بيئة سليمةو  .البيئية

  :األهداف املرجوة من البحث 4.1

 :نسعى من خالله الى تحقيق األهداف التالية

التعريف بالجمعيات واملنظمات البيئية، باإلضافة الى معرفة آليات العمل املتاحة للمجتمع املدني والتي يعتمد  -

عليها من أجل القضاء على أهم مسببات التدهور البيئي، وكذلك تقييم دور املجتمع املدني الناشط في مجال 

 .إلطارحماية البيئة واملحافظة عليها ومعرفة مدى فاعليته في هذا ا

 .ابراز دور التشريع الخاص بحماية البيئة وذاك الخاص بالجمعيات واالهداف التي يسعى اليها -

 سرد نموذج لجمعية ساهمت بطريقة مباشرة او غير مباشرة في حماية البيئة -

 :منهجية البحث 5.1

على املنهج الوصفي التحليلي في جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة محل البحث، وتوصيف كل من  الدراسةاعتمدت 

مدى دور  على وللتعرفا من خالل جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات وتحليلها ا وإقليمي  ا ووطني  املنظمات البيئية عاملي  

دى فّعالية تدخل منظمات املجتمع املدني في مواجهة االفراد واملؤسسات في خدمة البيئة والبيئة الحضرية ،وتحديد م

التحديات البيئية ،مما يقتض ي منا تحليل هذا الدور وتمحيصه، بالشكل الذي يجعلنا نتبّين مدى كفايته أو قصوره، 

ومدى فّعالية الحماية التي يحققها على أرض الواقع ، كما قمنا بسرد التشريعات ذات الصدد من خالل تحليل 
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القانونية، وخلصنا من خالل الدراسة إلى وضع مجموعة من التوصيات التي تعد بمثابة حلول يجب مراعاتها  النصوص

 .لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر وتعزيز دور املجتمع املدني في مجال حماية البيئة

 خطة البحث: 6.1

 :أساسين ومطلبين بحيثلغرض اإلملام بكل جوانب املوضوع قسمنا الدراسة إلى مبحثين 

املنظمات  عريفتاملبحث األول: االهتمام العالمي بالبيئة والتنمية املستدامة في إطار املنظمات البيئية، وفيه نتعرض إلى 

م نشأتها البيئية 
ّ
 لثاني(على املستوى العالمي واإلقليمي واملحلي )املطلب ا)املطلب األول( ومن ث

املبحث الثاني: اهتمام املجتمع املدني بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة في الجزائر، ونذكر من خالله الى تكريس  

دور جمعيات حماية البيئة في القانون الجزائري )املطلب األول(، ونضع نموذجا تطبيقيا إلحدى الجمعيات الناشطة في 

 .)املطلب الثاني(الجزائر بيئية بصفة عامة في مجال البيئة مع تقييم دور الجمعيات ال

  االهتمام العاملي بالبيئة والتنمية املستدامة في إطار املنظمات البيئية .2

 املنظمات البيئية  ماهية  1.2

 تعريف املنظمات البيئية  1.1.2

ق حماية البيئة، وقد تحّق  لقد انتشرت في اآلونة األخيرة جملة من املنظمات غير الحكومية وتجمعات تضطلع في مجال

كان  يهذا االنتشار نتيجة عوامل عديدة من ضمنها ضرورة توسيع دور املنظمات غير الحكومية في العمل التنموي، والذ

اتجاٍه من أعلى إلى أسفل دون إشراك القاعدة الشعبية العريضة من املواطنين.  وعلى والحكومات،يقتصر على الدول 

ومع سعي االنسان للتحّضر والتصنيع ما أدى به إلى تلويث البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية، األمر الذي دفع 

ية إلى ي إلى دفع الدول النامباملؤسسات واملنظمات العاملية في الستينات السبعينات إلى نشر خطا بها العالمي، الداع

 .1 البحث عن آليات جديدة لتعبئة الجهود الشعبية للمشاركة في العمل التنموي 

وفي هذا السياق برزت العديد من الشبكات غير الحكومية التي قامت بمبادرة تنموية جديدة في مجاالت اجتماعية 

ينها واملوجهة أساسا لتطوير قدرات األفراد واملنظمات مختلفة، تشمل مجموعة من األنشطة املخططة واملرتبطة فيما ب

 املستدامة.السيما حماية البيئة في إطار التنمية 

تعرف املنظمات غير الحكومية التي يطلق عليها أحيانا تسمية "املنظمات أو الجمعيات األهلية " بأنها منظمات أو جمعيات 

اللها مع قضايا محددة ويعملون من أجلها، سواء بصفتهم أفراد تطوعية ال تهدف إلى الربح، يتجاوب املواطنون من خ

ذلك الوقت كان معظم أعضاء هذه  ، في20أو جماعات. يرجع تكون املنظمات غير الحكومة األولى إلى ما قبل القرن 

الجمعيات من األغنياء والنبالء الذين ينظمون الرحالت االستكشافية، أو يعملون على حماية أنواع من الحياة البرية، 

 أو مناطق طبيعية متميزة أو غير ذلك تكونت ّ مع ظهور الحركة البيئية الحديثة في منتصف الستينيات من القرن املاض ي

                                                           
، املؤسسة (: آليات حماية البيئة والتنمية املستدامة في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تخصص إدارة واقتصاد2016بومناد، قادة & بلحضر، وبختي ) -1  

 .31املركز الجامعي لعين تيموشنت، قسم العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ص 
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نظمات غير الحكومية خاصة في الواليات املتحدة وأوروبا، واختلفت اهتماماتها حول قضايا البيئة فمنها ما مئات من امل

 2كان يهتم بالحياة البرية، ومنها ما كان يهتم بالحياة، ولقد لعبت هذه املنظمات دورا هاما في الضغط على الحكومات 

وفي نشر الوعي والعمل  1972ملتحدة لبيئة اإلنسان في استوكهولم عام البحرية إلى ما هنالك املختلفة لعقد مؤتمر األمم ا

 البيئي بعد ذلك.

 ملنظمات البيئية نشأة ا 2.2

 على املستوى العاملي 1.2.2

،بناء على اقتراح مجلس إدارة برنامج األمّم املتحّدة للبيئّة لجنّة  1983ملا أنشأت األمم املتحدة الجمعية العامة سنة 

لتقّديم شّرح أكثّر تفصّيال للتنميّة املسّتدامة وكيفيّة تطبيقها،   "WCED" تسّمى "اللجنّة العامليّة للبيئّة والتنميّةدوليّة 

وقد عرضت مقترحات اللجنة على الجمعية العامة، وكانّت الخطّوة التاليّة اعتمّاد مفهّوم التنميّة املسّتدامة كّالتزام 

ا جّاء في مّؤتمر األمّم املتحّدة للبيئّة والتنميّة املعّروف بّّ "قمّّة األرض" الّّذي عقّّد في ريّّو مّن جانّب كّل الّدول، وهّو مّ

الّّذي أنشّّئت خالله "لجنة التنمية املستدامة" والتي تم تخويلها متابعة  1992يونيّّو  14إلى 3دي جّّانيرو بالبرازيّّل مّّن 

أبعادها في إطّار هما االقتصّّادي واالجتمّّاعي وبالتعّّاون مّّع وكّّاالت األمّّم بجميع  1مدى تحقيق التنمية املستدامة 

املتحّّدة واملنظمّّات العامليّّة والوطنيّّة والوكاالت الحكومية املهتمة وأصّحاب املصّلحة اآلخّرين، كما ذكر إعالن ريو لعام 

ا البيئية هي بمشاركة كافة املواطنين املعنيين على ، بشأن البيئة والتنمية أن أفضل طريقة ملعالجة القضاي1992

املستوى املناسب، وينبغي أن يكون لكل فرد  على الصعيد الوطني إمكانية الحصول على معلومات من السطات العامة 

ليات ماملتعلقة بالبيئة بما في ذلك املعلومات املتعلقة باملواد واألنشطة الخطرة في مجتمعاتها، وفرصة املشاركة في ع

 .اتخاذ القرار

وعليه فقد وجدت املنظمات غير الحكومية البيئية صداها في هذه االتفاقيات البيئية التي عقدت أثناء و بعد قمة ريو، 

كما برزت  التنظيمات غير الحكومية ذات الطابع البيئي بعدها في العديد من دول العالم لتحسيس بخطورة هذه 

اد الحلول املمكنة للتصدي له، تسعى إلى ضرورة حماية والحفاظ على البيئة، والتي الظواهر، وضرورة االهتمام بإيج

تبنت برامج وإجراءات قصد التصدي لهذه املشكالت ومحاولة تبيين األثر السلبي الذي تركته التنمية االقتصادية على 

 :مي الكبير هيحساب البيئة الطبيعية واإلنسان، ومن أبرزها وذات الطابع العالمي والصيت اإلعال 

 :
ا

  peace Green جمعية الّسالم األخضرأوال

، -هولندا-دولة، كما ولها هيئة استشارية في أمستردام 40ويمكن تعريفها بأنها منظمة بيئية دولية ولها وكاالت بأكثر من 

االقبال  البيئي، وقد تموهي جمعية غير حكومية ومن مؤسسات املجتمع املدني وتهدف للمحافظة على البيئة ونشر الوعي 

 ماليين عضو.صبح عدد األعضاء ثالثة على املنظمة من مختلف دول العالم حتى أ

وتعد منظمة السالم األخضر من قبيل املنظمات البيئية الرائدة في العالم في مجال الدفاع عن البيئة وحمايتها من كل 

، وهي منظمة عاملية مستقلة مقرها هولندا تأسست  " Green Peace " أشكال التلوث ، ُيطلق على املنظمة قرين بيس

عندما قام مجموعة من الناشطين في املجال البيئي من شمال أمريكا باإلبحار إلى جزيرة امشيتكا بأالسكا  1971سنة 

باالنقراض،  ةلالعتراض على التجارب النووية التي كانت تقوم بها أمريكا على الجزيرة التي تزخر بالكائنات النادرة واملهدد

                                                           
 ،2014-04-07، حرر يوم 59ص ، ، لبنان(: الحماية الدولية للحق في البيئة، مجلة جيل حقوق اإلنسان، العدد الثاني، طرابلس2014بن عطاهلل، بن علية ) 1 

 .2020-12-09تصفح يوم 
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وهؤالء الناشطون هم املؤسسون األوائل لهذه املنظمة التي تطورت مع مر السنوات لتضم اليوم أكثر من ثالثة ماليين 

( ، كما أصبحت تمتلك العديد من املكاتب اإلقليمية املوزعة على أكثر من أربعين دولة في مختلف أنحاء 5من األعضاء)

ة على القضايا البيئة التي تشكل تحديات عاملية مثل تغير املناخ، استهالك الطاقة، العالم. وترتكز اهتمامات املنظم

، وتستخدم طرق سلمية لغرض الوصول الى الهدف، 1التلوث النووي، التلوث البيولوجي وغيرها من القضايا البيئية

هضة مجال البيئة وأهميتها وكذا مناوالتشجيع على اصدار البحوث والدراسات العلمية التي تصب في العلم واملعرفة في 

رية ما يؤثر على البيئة البحجميع القضايا النووية من خالل التجارب التي تقوم بها الدول املتطورة في أعالي البحار م

 .ذلكى غير إل...

 :ولتحقيق األهداف تستخدم املنظمة عدة طرق سلمية لذلك وكاآلتي

 .البيئية وبروح الفريق لغرض الوقوف بوجه الدمار البيئيالتحرك املباشر وجميع مؤيدي القضايا  -

لعمل على اصدار بحوث ودراسات علمية لغرض التوعية والتنبيه ملا للبيئة من اهمية كبيرة على حياة ا -

 .االنسان

مليون فرد  2،9ال تقبل املنظمة التمويل من الحكومات او الشركات او االحزاب السياسية، وهي تعتمد على  -

 .ن لها في كل دول العالممناصري

 .تعمل على مستوى العالم وبدون حدود وليس لحماية البيئة االوربية فقط -

وهب للمنظمة، ولدى الشأن االقتصادي واالجتماعي ركز استشاري عام 
ُ
وبالنسبة للتمويل فإنها تعتمد على املنح التي ت

نظمة السالم االخضر عضو مؤسس في ميثاق مساءلة وتعد م. في مجلس األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية

يتوجه   .ّ وهي تعمل على تعزيز املساءلة والشفافية في املنظمة غير الحكومية (INGO) املنظمات لدولية غير الحكومية

 على البيئة، وبدون اللجوء الى استخدام القوة يسعون الى إيقاف 
 
النشطاء الى مكان التحرك الذي يشكل خطرا

  .الفرنسية في جنوب املحيط الهادئ يات، وهي تعمل على تغيير السياسات الحكومية إجراء التجارب النوويةالتعد

بالعديد من الحمالت بغية تسليط األضواء على  1971لقد قامت منظمة السالم األخضر الدولية منذ نشأتها سنة 

للعديد من التهديدات البيئية. و لعل أهم حدث و إنجاز املشاكل البيئية العاملية، فكان لها الفضل في وضع الحلول 

، حيث قام ناشطوا املنظمة بالتصدي 2010ملنظمة السالم األخضر خالل األلفية، هو ما حدث من جانفي إلى أفريل 

ر هلقطارات معبأة بالنفايات النووية الفرنسية و التي كانت في طريقها للتصدير إلى روسيا عن طريق املوانئ، إذ تجم

املناضلون على طول الخطوط السكة الحديدية وعلى أبواب املصانع حاملين الفتات كتب عليها "روسيا ليست مزبلة" 

وقامت املنظمة أيضا بنفس املظاهرات في روسيا ،و كانت البواخر التابعة للمنظمة تقوم بعرقلة مسار البواخر املحملة 

سية، ومن مظاهر االحتجاج أن قام مناضلوا املنظمة بحمل نفاياتهم ومزابلهم بالنفايات والتي أمكنها مغادرة املوانئ الفرن

 ."EDF وشركة كهرباء فرنسا" AREVA وتم وضعها أمام أبواب مصانع "آريفا

ويس "جون ل كما قامت املنظمة بدعوة الجماهير إلى اإلمضاء على عريضة على موقعها اإللكتروني لترسل فيما بعد إلى

الوزير الفرنس ي للبيئة والطاقة، إضافة لهذا قامت مناضلة من مدينة ليون الفرنسية بشرح  ""Jean Louis Borloo بورلو

 .2 تحركات التي تقوم بها املنظمة ونادت للمساندة الجماهيرية

                                                           
م(: تاريخ الفكر االقتصادي )دراسة تحليلية لألفكار االقتصادية عبر الحقب الزمنية(، دار الدكتور للعلوم االدارية 2017جعفر طالب احمد )الخزعلي،  1 

 .246واالقتصادية، بغداد، العراق ص

 248م(: املرجع السابق، ص 2017الخزعلي، جعفر طالب احمد ) 2 
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"آريفا" التوقف اضطراريا عن نقل هذه النفايات، و هنأت املنظمة نفسها بعد هذه  و في نهاية شهر ماي قررت شركة

 تعبئة الضخمة و كانت متبوعة أيضا بعرض وتائقي على معظم القنوات التلفزيونية الفرنسية من إعداد "لور نوالهاتال

Laure Noualhat   وإريك قيري Eric Guéret "" والذي عنوانه ب "النفايات: الكابوس النووي"، وبعد عدم حصول الوزير

ريفا" قرر التوجه إلى "اللجنة العليا للشفافية واإلعالم حول الفرنس ي للبيئة والطاقة على أجوبة من طرف شركة "آ

والتي بدورها فتحت " Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire  األمن النووي

 .تحقيقا في املوضوع

حول حماية البيئة  1989روس ي الصادر في وتعتبر املنظمة أن تصدير النفايات النووية إلى روسيا منافي للقانون ال

واملتعلقة بمراقبة  2006والقاض ي بمنع استيراد النفايات النووية، وأيضا مخالفة للتوجيهات األوروبية الصادرة في سنة 

 .1وحراسة نقل النفايات املشعة والوقود النووي املستعمل

ا   Friends of Earth األرضأصدقاء ثانيا

، ذات تركيبة هرمية من األسفل إلى األعلى، حيث 1969شبكة عاملية ملنظمات بيئية تأسست سنة تعتبر هذه املنظمة 

هي عبارة عن تجمع ملنظمات محلية صغيرة شكلت الشبكة الكبيرة العاملية. للشبكة مكتب مركزي في أمستردام يؤمن 

منظمات بيئية مستقلة اعتمادها األكبر  . وهي منظمة مبنية على تحالف فيدرالي بين2الدعم للشبكة وحمالتها البيئية

على الجماعات املحلية املوجودة في كل بلد من االعتماد على مكتب مركزي، وهي ترى أنها منظمة تعتمد على القاعدة 

الجماهيرية، من بين أهدافها ممارسة الضغط ضد املنتجات املعدلة وراثيا، ومناهضة استخدام املواد الكيميائية ذات 

البيئية. وتعمل املنظمة على املشاكل البيئية الحالية والعاجلة، وكذا القضايا البيئية واالجتماعية في عصرنا، املخاطر 

وتستمد قوتها من خالل العمل مع الشركاء املحليين واملجتمعات والسكان املحليين من أجل وضع برامج دولية مستدامة، 

ء األرض العاملية هي ذات تركيبة هرمية من األسفل إلى األعلى، حيث وتحقيق العدالة االجتماعية العاملية. فإن أصدقا

  .هي عبارة عن تجمع ملنظمات محلية صغيرة شكلت الشبكة الكبيرة العاملية

وتدور برامج املنظمة حول العدالة والطاقة، على اعتبار أن العالم يواجه تحديات تغير املناخ وأزمة الطاقة العاملية 

مليون جائع تحديا بسبب أزمة املناخ التي  860ى برنامج السيادة الغذائية، حيث يشكل وجود أكثر من وغيرها، إضافة إل

د اإلنتاج الفالحي، إذ تقوم منظمة أصدقاء األرض بتدعيم املزارعين الصغار، ثم برنامج التنوع البيولوجي للغابات، تهّد 

لتي تخص منتجاتها للصناعة وتصدير األخشاب، وأخيرا برنامج حيث أنه نتيجة لتحرير التجارة ازدادت املزارع الكبيرة ا

العدالة االقتصادية إذ تعتبر حاليا التجارة واالستثمار وتحكم الشركات الكبرى من أهم معالم االقتصاد، ويعمل أصدقاء 

قة وتضمن تنمية مستدامة
َّ
 .األرض على رفع التحدي للحد من تأثير هذه الشركات، والعمل بطريقة خال

تعمل الشبكة على القضايا البيئية واالجتماعية امللحة في عصرنا. وتستمد قوتها من خالل العمل مع الشركاء املحليين، 

 .واملجتمعات والسكان املحليين من أجل وضع برامج دولية مستدامة وتحقيق العدالة االجتماعية العاملية

لألطراف املتعاقدة في اتفاقية حماية البحر املتوسط من ومن بين أنشطة املنظمة في االجتماع العادي الثاني عشر 

، وذلك Malta Trust Nature . وفي إطار هذا االجتماع، تحّدث مراقب ممثل2001نوفمبر  17-14التلوث املنعقد بموناكو،

سط و نيابة أيضا عن شبكة الشرق/البحر املتوسط ألصدقاء األرض، ومحفل البحر املتوسط، ومكتب إعالم البحر املت

                                                           
التنمية الحضرية في الجزائر، أي دور للمجتمع املدني؟،دراسة ميدانية ألحزاب ونقابات وجمعيات بمدينة خنشلة،  (:2018. بوسالمي، عامر& مونيس، أحمد )1 

 .23، ص46لبنان، العدد -مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية، طرابلس

صص قانون البيئة كلية الحقوق، دة املاجستير في القانون، تخ(: دور املنظمات غير الحكومية في حماية البيئة"، مذكرة تخرج لنيل شها2019حجين، سفيان )2 

 معة باجي مختار، عنابة، الجزائرجا
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-CIDCE للبيئة والثقافة والتنمية املستدامة، ومكتب البيئة األوروبي، واملنظمة القانونية الدولية للبيئة والتنمية

CRIEAU ية املتوسط، فدعا األطراف املتعاقدة إلى توجيه دعوة إلى االجتماع الخامس لوزراء خارجية الشراكة األوروبية

مي بين خطة عمل البحر املتوسط واملفوضية األوروبية للنهوض بفعالية لعقد اجتماع رس،(2002)فالنسيا /أفريل 

برنامج العمل لألولويات القصيرة واملتوسطة األجل، وإدماج البحوث والدراسات الخاصة بخطة عمل البحر املتوسط 

ك وإشرابشكل كامل في أعمال الشراكة، وتكليف خطة عمل البحر املتوسط بحضور اجتماعات الشراكة ذات الصلة 

املجتمع املدني برمته، وبخاصة املنظمات غير الحكومية بالبحر املتوسط، في كافة أنشطة الشراكة املتصلة بالتنمية 

 .1 املستدامة في املنطقة

  املستوى االقليمي على 2.2

ناسّب وتّوفير اإلطّار التنظيمّي املتعتّبر الهيئّات والوكّاالت التابعّة لالتحّاد األوروبي رائدة في مجّال حمايّة البيئّة        

األوروبية وخولتها سّلطات ملؤتمرات التي أنشأتها املجموعة لّذلك، وحسّبنا أن نشّير إلى بعض األجهزة واللجان وا

لخاصّة اواختصاصّات مّن بينهّا نّذكر: اللجنّة األوروبيّة للمحافظّة علّى الطبيعّة واملّوارد الطبيعيّة، اللجنّة الفرعيّة 

، اللجنّّة الخاصّّة باآلثّّار واملواقّّع الطبيعيّّة املتميّّزة، اللجنة 2بتلّوث الهّّواء، اللجنّّة الفرعيّّة الخاصّّة بتلّّوث امليّّاه

االقتصادية الخاصة بالجوانب املتعلقة بالسياسات االقتصادية لحماية البيئة، املؤتمر األوروبي للمحافظة على 

تمر الوزاري األوروبي بشأن البيئة، اللجنة الخاصة بالبيئة والصحة باإلضافة إلى هذه الهياكّل املتخصصّة، الطبيعة، املؤ 

ي ّتلعّب الهيئّات الرئيسّية لالتحّاد دور في توعيّة الّدول األعضّاء باألخطّّار البيئيّّة وانعكاسّّا علّّى اإلنسّّان األوروبي، ففّ

ؤسّّاء دول وحكومّات االتحّاد األوروبي الّذين يشّكلون "املجلس األوروبي" علّى خطّة ، صّّادق ر  2007شّّهر مّّارس 

وط تحّّّدد الخطّّ -أحّّد األجهّّزة التنفيذيّّة لالتحّّاد -متكاملّة خاصّة بتغّير املنّاخ والطاقّّة تقّّدمت "اللجنّّة األوروبيّّة"

عنّد انقضّاء مدة  2012دولية شاملة للتصدي لتغير املنّاخ بعّد عّام  العريضّّة ملقترحات االتحاد األوروبي حول اتفاقية

للحرارة بما ال  0أهداف بروتوكول كيوتو، ويبين تحليل اللجنة أنه "لكي ينال العالم فرصة مناسبة للحفاظ على معدل 

ثم تنخفض بما  2020عام م، ينبغي أن تستقر الغازات املنبعثة العاملية الناتجة عن غازات الصوبة بحلول 2يزيد عن 

 ."2050بحلول عام  1990عن مستويات  % 50يصل إلى 

كما أصدرت جامعة الدول العربية من جهتها البيان العربي للبيئة والتنمية وأفاق املستقبل املنبثق عن املؤتمر العربي 

راد واملنظمات غير الحكومية في الذي أشار إلى حق األف 1991أكتوبر  12-10الوزاري عن البيئة والتنمية املنعقد بين 

االطالع على القضايا البيئية ذات الصلة بهما والوصول إلى املعلومات واالشتراك في صياغة وتنفيذ القرارات التي يحتمل 

  .أن تؤثر على بيئتهم وكذلك إشراكهم في متابعة تنفيذ مشروعات حماية البيئة

 

 على املستوى املحلي 3.2

                                                           
. )برنامج 2001نوفمبر  17-14(: تقرير االجتماع العادي الثاني عشر لألطراف املتعاقدة في اتفاقية حماية البحر املتوسط من التلوث، موناكو 2001األمم املتحدة ) 1 

 األمم املتحدة للبيئة(، موناكو.

 65، ص 110مجلة السياسة الدولية، العدد:(: "أبعّاد اقتصّادية ملشّكالت البيئّة العاملية"، 1992فهمّي، خالّد محمّد )2 
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ومصر  تونسعرفت عّدة دول على مستواها ظهور منظمات أو باألحرى جمعيات تعنى باالهتمام بقضايا البيئة، وتعتبر 

، وتحظى هذه GONGOsرائدتين في املنطقة في تأسيس املنظمات غير الحكومية التابعة لحكومات املعروفة اختصارا بّّّّ ّ

ها بحضور التجمعات الدولية واإلقليمية لطرح اآلراء املقبولة رسميا املنظمات بموارد كبيرة من السلطات، ويقوّ ممثلو 

 .بشأن السياسات الحكومية وملواجهة ممثلي املنظمات غير الحكومية املحمية واملتخصصين املحميين ومؤهالتهم

 في مجال التأثير  على الجهود التي تبذلها املنظمات غير الحكومية 1994حيث أكد مؤتمر القاهرة للسكان و التنمية لسنة 

صص 
ُ
في سياسات التنمية، على أساس اعتبارها شريك شرعي و فعلي للحكومات في عملية التنمية، و بموجب هذا خ

الفصل الخامس عشر لتوصيات املؤتمر لهذه املنظمات غير الحكومية، و من بين ما جاء فيه" نظرا ملا تقدمه املنظمات 

وري إقامة مشاركة واسعة النطاق ملة يكتسب اعترافا أوضح ... فمن الضر غير الحكومية من مساهمات فعلية و محت

 ."فعالة بين الحكومات و املنظمات غير الحكومية للمساعدة في وضع وتنفيذ و رصد األهداف املتعلقة بالسكان و التنميةو 

ومركز األمم املتحدة وفي هذا الصدد نظمت " جمعية االرتقاء بالبيئة العمرانية " في جمهورية مصر العربية " 

ية ا عربيا حول " دور املنظمات غير الحكومية في دعم التنمي  للمستوطنات البشرية" والبرنامج اإلغاثي لألمم املتحدة" ملتق

 :، ومن بين أهدافه1995أكتوبر  18-16املتواصلة للمجتمعات الفقيرة " في القاهرة خالل الفترة بين 

 .واملعنوية( للمنظمات غير الحكومية على املستويين املحلي واإلقليميتعزيز بناء القدرات )املادية  -

 .تعزيز التعاون اإلقليمي بين املنظمات غير الحكومية والهيئات واملؤسسات الدولية -

توفير اآلليات الرامية إلى تعزيز دور املنظمات غير الحكومية في رسم السياسات وصنع القرار واملشاركة في  -

 .نمية املالئمة بيئيا وتنفيذها وتقييمهاتصميم برامج الت

وفي قطر نّوه مؤتمر " الدور التكاملي للمنظمات غير الحكومية والحكومية والدولية في التنمية املستدامة" الذي عقد من 

، على دور املنظمات غير الحكومية في التحسيس والتوعية واملمارسات تماشيا مع أهداف التنمية 2002مارس  06إلى  04

  .املستدامة

وتلعّب الهيئّات الرئيسّية لالتحّاد األوربي دور في توعيّة الّدول األعضّاء باألخطّّار البيئيّّة، وانعكاسّّها علّّى اإلنسّّان 

األوروبي، ففي فرنسا مثال نالحظ تكاثر الجمعيات البيئية وكذا التشارك بين الجمعيات واملؤسسات على جميع أصعدة 

جمعية بيئية محلية معتمدة من قبل وزارة ترتيب األراض ي والبيئة  1715تم إحصاء  1999حيث في عام الحياة املحلية، 

تضطلع بدور أساس ي في تفعيل رقابة القضاء ، 1995د صدور قانون البيئة لسنة .وأصبحت الجمعيات البيئية بع

 .اإلداري على مختلف التدابير والقرارات اإلدارية املتعلقة باملجال البيئي

وتعتبر الجزائر من بين الدول التي عرفت حداثة نسبية في مجال الحركة الجمعوية، حيث برز هذا املفهوم بشكل كبير 

في اآلونة األخيرة، بعد التحول الذي عرفته الجزائر نحو التعددية، وفسح املجال أمام الجمعيات لتضطلع بدورها في 

 جميع املجاالت الحياتية خاصة البيئية منها.

 اهتمام املجتمع املدني بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة في الجزائر .3



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   48 

 

سنتعرض في هذا املبحث الى تكريس دور جمعيات حماية البيئية في القانون الجزائري )املطلب األول( وكذا نموذج عن 

 (جمعيات حماية البيئة وتقييم دورها في الجزائر )املطلب الثاني

   معيات حماية البيئة في الجزائرتكريس دور ج 1.3

ظهرت منظمات املجتمع املدني في الجزائر بشكل واضح وجلي خالل الفترة املمتدة ما بين أحداث أكتوبر في الجزائر بين 

ّ حيث لم يعرف مفهوم املجتمع املدني هذا الشيوع إال من خالل هذه الفترة بسبب التحّول الديمقراطي 1995و 1988

العالم ولكن ذلك ال ينفي فرضية وجود مؤسسات املجتمع املدني قبل على غرار العديد من أنظمة 1الذي عرفته الجزائر 

 .ذلك

 العالقة بين املجتمع املدني وحماية البيئة في القانون الجزائري  1.1.3

كثيرا ما توجه النصوص التشريعية والتنظيمية الواقع والظواهر نحو تحقيق نمو املجتمع ومواكبة تطوره، ويعد 

األسمى الذي يرسم التصورات العامة، ويضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ثم  الدستور القانون األساس ي

 .تأتي القوانين لتحدد كيفيات تطبيق املبادئ الدستورية ولتوضح آليات العمل

هرة من أهمها ألنه يحكم ظا 06-12ويعد قانون البيئة اإلطار العام لحماية البيئة في الجزائر فضال عن قانون الجمعيات 

  .ففي غاية األهمية لبلورة مجتمع مزدهر تسوده روح املدنية واملواطنة في شقه الخاص بالجمعيات البيئية

 
ا
املتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03يعتبر قانون  :10-03في إطار قانون حماية البيئة  الجمعيات البيئيةأوال

الجمعيات في مجال حماية البيئة إذ خّولتها صالحيات واسعة في التنمية املستدامة من أهم القوانين التي كرست دور 

هذا املجال الحيوي، حيث خّص الجمعيات بفصل مستقل. وقد وضع املشرع ضمن هذا القانون عدة مبادئ كرّسها 

ألثر البيئي ا القانون الدولي، كمبدأ الحيطة، ومبدأ الوقاية، ومبدأ امللّوث يدفع باإلضافة إلى مبدأ آخر مهم يتعلق بتقييم

في نّصها على أنها من ضمن  5ملشاريع التي يتم إنشاؤها كما حّددت أدوات لتسيير البيئة في الفقرة االخيرة من املادة 

 2ةهذه األدوات تدخل االفراد والجمعيات في مجال حماية البيئ

م يشمل جميع الجمعيات في املادة كما لم يحّدد املشرع الجزائري مفهوما للجمعية البيئية وكل ما قدمه هو تعريف عا

املتعلق بالجمعيات من خالل اعتبار الجمعية بأنها اتفاقية تخضع للقوانين  12/06( من القانون رقم 2و 1)فقرة 2

 .3املعمول بها ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ملدة محددة أو غير محددة

والسيما نص  06-12أكد املشرع الجزائري بموجب قانون : 06-12إطار قانون الجمعيات املجتمع املدني في ثانُيا: 

منه، على ضرورة ترقية النشاطات ذات الطابع البيئي، كما لم يحّدد املشرع الجزائري مفهوما للجمعية البيئية  02املادة 

املتعلق بالجمعيات  12/06القانون رقم  ( من2و 1)فقرة 2وكل ما قدمه هو تعريف عام يشمل جميع الجمعيات في املادة 

                                                           
الجمعيات الخيرية أنموذجا، مجلة السراج –الشباب الجزائري  املواطنة لدى(: العمل التطوعي ودوره في تنمية ثقافة 2018حفيظة، طالبي & مبارك، علي الطالب )1 

 .، الجزائر203صفي التربية وقضايا املجتمع، العدد السابع، 

م، 2003يوليو سنة  20(، 43، العدد )لبيئة في إطار التنمية املستدامةاملتعلق بحماية ا 10-03من القانون  5املادة (: 2003ية للجمهورية الجزائرية )الجريدة الرسم 2 

 الجزائر.

 م، الجزائر.2012ير سنة ينا 15(، 02، العدد )املتعلق بالجمعيات 06-12القانون من  2املادة (: 2012الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )3 
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من خالل اعتبار الجمعية بأنها اتفاقية تخضع للقوانين املعمول بها ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون 

منه،  02أكّد املشرع الجزائري في نفس القانون و السيما نص املادة  امحددة، كمعاقدي ملدة محددة أو غير على أساس ت

 .النشاطات ذات الطابع البيئيقد أكد على ضرورة ترقية 

  املتعلق بالجمعيات 06-12والقانون رقم  03/10ميكانيزمات حماية البيئة وفقا لقانون رقم  2.1.3

 على األساليب التالية: البيئة الجمعيات في مجال نشاطها الرامي لحماية  تعتمد

 :
ا

 األساليب الوقائيةأوال

الدور الوقائي للجمعيات البيئية على املشاركة الشعبية التي تعد أحد ركائز  يعتمدواالستشارة: املشاركة الشعبية -أ

املجتمع املدني الحديث حيث يقوم على املشاركة اإليجابية ملختلف التنظيمات الجمعوية. وفي هذا اإلطار فهي تقوم 

وذلك من خالل عضويتها في بعض الهيئات واملساهمة في صنع القرار البيئي بالشراكة واملشاورة مع املنتخبين واإلداريين 

 .فهي بذلك تمثل املواطنين وتعبر عن مطالبهم في الدفاع عن البيئة

وتتمثل االستشارة عن طريق ممارستها دورا استشاريا بالنسبة للجهات املختصة باتخاذ قرار يتعلق بالبيئة، وقد تكون 

ان التي تتولى إعداد التشريعات املتعلقة بحماية البيئة بعد أخذ رأي الجمعيات األكثر تمثيال مشاركة في أعمال اللج

لجمعيات حماية البيئة، حيث أن الهيئات املختصة ملزمة، سواء كانت مركزية أو محلية، بإشراك الجمعيات في صنع 

ن ارات. وكذا يمكنها ممارسة الدور االستشاري عالقرارات في املسائل املتعلقة بالبيئة بغرض تأكيد ديمقراطية هذه القر 

رس اطريق العضوية في بعض املؤسسات قصد اتخاذ القرارات املناسبة حيث تساهم الجمعيات املعتمدة قانونا والتي تم

 .1البيئةأنشطتها في مجال حماية 

ويمكن أن تلعب الجمعيات البيئية دور السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية للدولة في املسائل املتعلقة بحماية 

تقديمها اقتراحات مباشرة ودراسات عن رؤيتها ملا يمكن إصداره من قرارات وقوانين لحماية البيئة  خالل:البيئة من 

ق باملساعدة واملشاركة وف املعيش ي وذلكبيئة وتحسين اإلطار منه أن تشارك في عمل الهيئات العمومية بخصوص ال

 .التشريع املعمول به

من قانون الجمعيات على أنه يمكن للجّّّمّّّعّّّيّّّات أن تّّّتّّّعّّّاون في إطّّّار الّشّّراكّّة مع جّمّّعّّيّات  23كما نصت املادة 

ومّّّيّّّة تّّّنّّّشّّّد نّّفّس األهّّداف فّي ظل احّّّتّّّرام الّّقّّّيم والّثّوابت الّوطّنّيّة واألحّكّام أجّّنّبّّيّّة ومّنّّظّمّّات دولّّيّة غّّيّر حّّّكّّ

 .الّتّشّريّعّيّة والّتّنّظّيّمّية املعمول بها

  العمل التطّوعي-ب
 
 مستمد من قيم وثقافة املجتمع، كما أنه يعتبر مطلبا

 
 اجتماعيا

 
 ت يعتبر العمل التطّوعي مسلكا

 
نمويا

طاملا نادى به الباحثون واملصلحون االجتماعيون، العتقادهم بأنه ال يمكن تحقيق التنمية املستدامة دون املشاركة 

الواسعة والفاعلة لكافة أفراد املجتمع في تحقيق التنمية املستدامة من خالل القيام بحمالت تطوعية كتنظيف وتزيين 

                                                           
(: املجتمع املدني ودوره في حماية البيئة في الجزائر، جمعيات حماية البيئة نموذجا"، مجلة دراسات إنسانية 2020باعلي، واسعيد باحمد& العيفة، سالمي )1 

 ، الجزائر.223، ص3العدد  9واجتماعية، املجلد 
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. نتيجة لذلك 1خيري، وإنجاز بعض األهداف املتعلقة بالحياة اليومية للسكاناملحيط وغرس قيم التعاون والعمل ال

اتجهت العديد من الدول إلى االهتمام بالعمل التطوعي من خالل دعم املنظمات غير الحكومية والجمعيات التطوعية. 

لتكافل بعض املهام مثل: اوبالتالي أصبح العمل التطّوعي يشكل أهم أحد العناصر الفاعلة في التنمية، بفضل قيامه ب

االجتماعي، تقديم املساعدات الطارئة عند حدوث الكوارث، حماية البيئة، الجمعيات الخيرية... الرعاية االجتماعية، 

 2...املشاركة الشعبية

املتعلق بحماية البيئة من نفس القانون فقد نصت على أنه يمكن  10-03من القانون رقم  02وقد نّصت املادة 

طّّّّة ات ان تشترك في تّّسّخّّيّّر مّّعّّارفّهم ووسّّائّّلّهّم تّّطّّوعّا ولّّغّّرض غّّيّّر مّّربح مّن أجل تّّرقّّيّة األنّّّّّشّّّّللجمعي

ّّّّيّّّّمّّّّا في املجال املنهي واالجّّتّّّمّّاعي والّّّعّّلّّمي والّّّديّّني والّّّ ّّّيّّّّعّّّّهّّّّا ال سّ خيري تّّربّّوي والّّّثّّقّّافي والرياض ي والبيئي والوتّّّّشّّّّجّّ

  .واإلنساني. ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة أي بموضوع النشاط

منه تتمتع الجمعيات بحرية اختيار النشاطات القانونية املالئمة واملتاحة لها لبلوغ هدفها، فلها أن تختار العمل التوعوي 

والتحسيس ي والتطوعي امليداني، أو أن تركز على اتصالها باملنتخبين املحليين وتلعب دور املنبه واملراقب للكشف عن 

 .االنتهاكات التي تمس البيئة

ة بالبيئة-ج
ّ
يستند العمل الجمعوي باألساس إلى  :الدور االعالمي التحسيس ي والتوعوي وجمع املعلومات ذات الصل

يس املواطنين وكل فعاليات املجتمع املدني باألخطار التي تحيق بهم جراء التدهور البيئي، إذ مخاطبة الجمهور بتحس

تلعب الجمعيات البيئية من خالل البرامج املسطرة في بنك األهداف املنش ئ لها إلى عالم وتوعية وتحسيس املواطنين 

 .فضال عن تبليغ اإلدارة عما يلحق البيئة من أخطار وتهديدات

عالم البيئي هو ذلك االعالم الذي يسعى لتحقيق أغراض حماية البيئة من خالل خطة إعالمية موضوعية على ويعد اإل 

أسس علمية سليمة تستخدم فيها كل وسائل االعالم، وتخاطب مجموعة بعينها من الناس أو عدة مجموعات مستهدفة 

 .والوسائل األخرى  من خالل االتصاالت الشخصية وامللصقات واملناشير واإلذاعة والصحف

وللدور االعالمي للجمعيات البيئية أهمية بالغة، وذلك ملا لها من تأثير باعتبار أن االعالم هو الصوت الذي يدخل البيوت 

، وإعالم السلطات من 3دون استئذان كما تلعب الجمعيات البيئية دورا مزدوجا في إعالم جمهور املواطنين من جهة

االيقاظ والتنوير ومهمة اإلنذار والتنبيه. كما تبرز أهمية الدور االعالمي للجمعيات البيئية  جهة أخرى فهي تمارس مهمة

في عضوية هذه الجمعيات في العديد من الهيئات الوطنية واملحلية ذات الصلة بالبيئة حيث تساهم في صناعة القرار 

 .البيئي

                                                           
1 Le mouvement associatif lié à l’environnement (1998), étude institutionnelle et juridique, Alger : PNUD. 

جزائر بن ل(: "دور املجتمع املدني في حماية البيئة"، بحث لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، فرع البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة ا2017محمد، مازن ) 2

 .73، ص 2017يوسف بن خدة، السنة الجامعية 
 نمية، قسمالت( "دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البيئية"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في علم االجتماع 2014قريد، سمير ) 3

 .102ص  علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة باجي مختار عنابة،
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بداية بجمع املعلومات املتعلقة باملشاكل التي تهدد الوسط كما تلجأ الجمعيات إلى عّدة وسائل من أجل تحقيق أهدافها، 

البيئي، وذلك عن طريق القيام بوضع قاعدة بيانات حول املشاكل واألسباب التي تؤدي إليها وذلك لعرض هذه املعلومات 

 .على الجهات اإلدارية من أجل العمل على إزالة هذه املعوقات واملشاكل البيئية

تعد املسابقات البيئية من أهم اآلليات اإلجرائية التحفيزية الهامة التي تثير وتشجع أفراد  :البيئيةتنظيم املسابقات -د

املجتمع على حماية البيئة، من خال: تعزيز روح املنافسة عالن الجهود املبذولة من الدولة واملجتمع بينهم في حماية 

ة، مما يساعد في النهاية على بناء فرد ومجتمع قادر علي معالجة البيئة، كما تفيد في نشر الوعي املدني تجاه حماية البيئ

 .1ةقضايا البيئ

ا   األسلوب الردعي:ثانيا

املتعلق قانون البيئة للجمعيات  البيئية حقها في التقاض ي من أجل الدفاع عن املصالح  10-03من   36خّولت املادة 

املرتبطة به سواء باللجوء إلى القضاء العادي أو اإلداري اذ خصها املشروعة املرتبطة بأهدافها ، وفرض احترام القواعد 

القانون ألحكام خاصة كأحد الضمانات األساسية لتفعيل الرقابة االجتماعية لحمل اإلدارة على احترام القواعد البيئية 

الوقائية عن  وترفع دعوى عن كل مساس بالبيئة، خاصة عندما ال تتمكن الجمعيات من تحقيق أهدافها بالطريقة

طريق املشاركة، نتيجة لضعف أو عدم فعالية االسلوب الوقائي إذ يمكن كل جمعية يتضمن موضوعها حماية الطبيعة 

 .2ةوالبيئة رفع دعوى أمام الجهات القضائية املختص

ير من نفس القانون، فقد ذهب املشرع بعيدا في تفعيل دور الجمعيات من خالل منح األشخاص غ 38أما املادة 

املنتسبين للجمعيات الحق في أن يفوضوا جمعية معتمدة قانونا لكي ترفع باسمهم دعوى تعويض أمام القاض ي العادي 

دون االخالل باألحكام القانونية السارية املفعول، أو أن تتأسس طرفا مدنيا أمام القضاء الجزائي وهذا ما نصت عليه 

  .من القانون املذكور أعاله 38املادة 

منه أنه حين تكتسب الجمّّعّية املعّّتمّدة  17املتعلق بالجمعيات، فقد نصت املادة  06-12بالنسبة للقانون رقم أما  

 :الّشّخّّصّية املعنوية واألهلية بمجرد تأسيسها يمكن حينئذ للجمعية القيام بما يأتي

بّّكل اإلجّّراءات أمّّام الجّّهّّات الّّقّّّضّّّائّّّيّّّة املختصة  التصرف لدى الغير ولدى اإلدارات العمومية والّّتّّقّّاض ي والّّقّّّيّّام -

ائها ة ألعضبسبب وقّّّائع لّّّهّّّا عالقّّّة بّّّهّّدف الجمعية ألحّّّقّت ضّّّررا بمصالح الجّّّمّّّعّّّيّّّة أو املصالح الفردية أو الجماعي

 .3اهدفهله عالقة مع 

   نموذج عن جمعيات حماية البيئة وتقييم دور الجمعيات في الجزائر 2.3

  الجمعية الوطنية ليماية البيئة ومكافحة التلوث في حماية البيئة بوالية عنابة 1.2.3

                                                           
حمد م (: "املجتمع املدني وحماية البيئة في الجزائر، واقع وآفاق" مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، تخصص قانون البيئة جامعة2015حواس )صباح  1

 36، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 2ملين دباغين سطيف 
 (: مرجع سابق.2016بومناد، قادة & بلحضر، وبختي )2

مة ص(: اإلطار املفاهيمي لحماية البيئة، نشرت في كتاب أعمال ملتقى آليات حماية البيئة، الذي نظمه مركز جيل البحث العلمي بالجزائر العا2017بالخير، انتصار ) 3 

  .65. ص 2017ديسمبر  30يوم 
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 نبذة تعريفية عن الجمعيةأوال

( أي بعد صدور 1990س مار  11تأسست هذه الجمعية في البداية واعتمدت رسميا من قبل السلطات الجزائرية بتاريخ )

الخاص بالجمعيات، وذلك كجمعية محلية بوالية عنابة، نتيجة لحاجة املنطقة إلى التقليل من التدهور  90/31قانون 

البيئي الناجم عن نفايات املصانع كأسمدال ومركب الحديد والصلب )بالحجار(، والضرر املحدق بالصحة العمومية 

. باعتبار الجمعيات 1996ي ظل قلة الثقافة البيئية لدى السكان عموما جانفي وسالمة املحيط بشكل أخص السيما ف

شريكا هاما لتحقيق تسيير مستدام في مجال النفايات الصلبة الحضرية، وذلك لتجربتها امليدانية وامكانياتها ومعارفها 

ة الحضرية. ستدام للنفايات الصلباملختلفة، باملحافظة على املحيط وتحقيق االدوات املرتبطة بالتسيير املتكامل وامل

وقد اتخذت الجمعية مقرا رئيسيا لها ببلدية البوني، ثم استطاعت شيئا فشيئا من أن توسع من دائرة نشاطاتها لترتقي 

والصادر  106إلى املستوى الوطني وتصبح جمعية وطنية بعد االعتماد املقدم لها من طرف وزارة الداخلية تحت رقم 

إال أن الطابع الوطني لجمعية حماية البيئة ومكافحة التلوث مكن من فتح مكاتب والئية عبر  1996ي جانف 20بتاريخ 

والية، تمكنت من أن تتوزع عليها لحد اآلن وهي: تيزي وزو، قسنطينة، سوق أهراس، األغواط، سكيكدة، بسكرة،  12

 .سعيدة، املسيلة، باتنة، الجزائر العاصمة، عنابة

ا   نشاطات الجمعية في مجال حماية البيئة ثانيا

ماي  08شاركت الجمعية في املؤتمر الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر بتاريخ -

،حيث تم التركيز في هذا اإلطار على الوضع البيئي املتردي الذي تعرفه البالد جراء ظاهرة التلوث، وكذا على بعض  2001

لول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، وهو االهتمام نفسه الذي حمله امللتقى الدولي حول التلوث الصناعي املنعقد الح

وحماية البيئة والذي كان للجمعية حضور فيه من خالل تحت إشراف وزارة التهيئة  ، 2001ماي  21-20بالجزائر بين 

ي في املجتمع الجزائري والتحديات الحقيقية املنتظرة من املجتمع املدنالعمرانية الى تطرقت إلى املعطيات البيئية الراهنة 

 .في هذا السياق السيما على صعيد ترسيخ ثقافة بيئية تعيد للسلوك اإلنساني  البيئي توازنه

قامت الجمعية باملشاركة في إعداد بعض امللفات املتعلقة بالبيئة على مستوى بعض الواليات والذي أعدت بالتنسيق -

مع مفتشية البيئة ومديريات الفالحة والصيد البحري والري والغابات بالوالية فضال عن البلديات ومثال على ذلك عن 

يوضح الوضع البيئي املتردي الذي تعرفه بلديات عنابة جراء ظاهرة التلوث الصناعي الناتج عن  2003تقرير شامل في 

ض التوصيات للتقليل من هذه الظاهرة على رأسها مشاركة جميع املركبات الصناعة الضخمة في املدن، كما يقدم بع

األفراد ومؤسسات املجتمع املدني )خاصة الجمعيات البيئية( في عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر ظاهرة التلوث 

و أالبيئي هذا عن املوضوع البيئي األول الذي شكل حسب إجابات الباحثين محور التنسيق بين الجمعية والهيئات 

 .املؤسسات الرسمية

ملتقى وطني حول على تحسيس  1999جوان  06نظمت الجمعية بالتنسيق مع مفتشية البيئة لوالية عنابة يوم -

املؤسسات االقتصادية )الصناعية( ركزت فيه بأهمية استرجاع النفايات لالستفادة منها في إنتاج مواد بديلة تتالءم مع 

-سيق مع مفتشية البيئة بوالية عنابة وبلديات )عنابة، البوني، الحجار، سيدي عمار(بالتن-البيئة الطبيعية، كما نظمت
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لفتح مسالك مركز القمامة التابع لبلدية البوني، حيث كان الهدف من وراء ذلك  1999سبتمبر  09حملة تطوعية في 

رة عبر لية والصناعية املنتشباألساس هو تحسيس أفراد املجتمع بضرورة القضاء على الرمي الفوضوي للنفايات املنز 

 1أحياء وشوارع املدينة، أي ترسيخ ثقافة بيئية معينة ضمن الفضاء السكني 

  تقييم دور جمعيات حماية البيئة في الجزائر 2.2.3

رغم أهمية الوعي بالدور الذي تلعبه الجمعيات ومختلف مؤسسات املجتمع املدني وتنظيماته وتحسين ظروف املجتمع، 

هناك عراقيل تعيق دور الجمعيات وتحّد من مساهمتها في مسار التنمية التي ال تتحقق اال بتوفير إطار لبيئة إال أن 

 :دور الجمعيات البيئية في الجزائر فيما يلي تقييمويمكن  .سليمة ونقية

عيف ض إن صورة عضوية جمعيات حماية البيئة في الجزائر ضمن الهيئات املشرفة على حماية البيئة ال يزال -

جدا، إذ تنحصر عضوية الجمعيات البيئية في اللجنة القانونية واالقتصادية للمجلس العلى للتنمية 

 .االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة محدودة املستدامة، ولذلك تظل فعالية مشاركتها في تحقيق أهداف

ص الجماعية، وحتى مصالح الشخا بالرغم من التوسع في قبول تأسيس الجمعيات البيئية للدفاع عن املصالح -

غير املنتسبين إليها بانتظام أو بالتفويض من شخصين، فإن النزاع الجمعوي البيئي لم يزدهر ولم تعد القضايا 

منشورة ومتداولة من قبل الباحث، بل أنها تعد على رؤوس األصابع، ويعزى ذلك إلى حداثة التشريع الذي 

 .10-03حماية البيئة فالتقاض ي من خالل قانون تناول ألول مرة وبوضوح حق جمعيات 

ملحدودية املوارد الناجمة عن اشتراكات األعضاء، والعائدات املرتبطة بنشاط الجمعيات، والهبات  انظر   -

والوصايا، فإن نشاط الجمعيات عموما والجمعي ات البيئية خصوصا يتوقف على دعم السلطات العامة 

  .لتحقيق أهدافها

ذي تحصل عليه الجمعيات من الصناديق الوالئية لترقية مبادرات الشباب واملمارسات وحتى الدعم ال -

من ناتج الضرائب املباشرة املحلية  ٪ 7الرياضية، والتي يتم تغذيتها من مساهمات الواليات والبلديات بنسبة 

ط ل نشافي الواليات والبلديات تعاني صعوبة الحصول عليه بسبب عدم إشارة نصوصه الخاصة بتموي

الجمعيات البيئية، باإلضافة إلى وجود صعوبات أيضا فيما يخص التمويل املركزي لجمعيات حماية البيئة 

مقابل مشاريعها املقبولة لعدم وجود نصوص قانو نية واضحة، تبين بصورة دقيقة كيفية التمويل، إضافة 

ن قطاعات وزارية مختلفة وظهور إلى الطابع املتشعب ملوضوع نشاط الجمعيات البيئية، الذي يندرج ضم

تعقيدات بيروقراطية في التمويل، ما ينعكس سلبا على نشاطات الجمعية، وضعف التنسيق بين الجمعيات 

البيئية والجمعيات األخرى، وبينها وبين اإلدارة، زيادة إلى غياب التخطيط املستقبلي وعدم القدرة على التنبؤ 

 .والتصور املستقبلي

                                                           
در بعنابة عن الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث، العدد (: >>اخبار الجمعية.<<، مجلة البيئة واإلنسان، الصا2002عبدة، سليمة & وآخرون )1 

 .186، ص 2002ماي  05،  يوم  07)،ص 2)
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كة الجمعيات في اتخاذ القرارات العامة جد مهمة في حماية البيئة، ويتجلى ذلك من خالل لذا تعتبر مشار  -

املساهمة في صنع القرارات املسبقة مع اإلدارة.  وقد تأثرت حماية البيئة في الجزائر بالتناوب املستمر ملختلق 

، والتي ظلت 1لعناصر البيئيةالوزارات على مهمة حماية البيئة، وعدم استقرارها والطابع القطاعي ملختلف ا

تحتفظ به وزارات قطاعية خاصة مع غياب أو نقص التنسيق نتيجة لعدم وجود وزارة قوية، وبعد استحداث 

وزارة خاصة بالبيئة كرست النصوص املنظمة للمجال ولها تصورات خاصة بطريقة تسيير الطابع القطاعي 

لحماية البيئة من خالل التنسيق بين مختلف الوزارات والوزارة املكلفة بالبيئة، أما الهيئات املحلية فيتجلى 

 والتدخل.دورها في الوقاية 

 نتائج وتوصيات()الخاتمة . 4

 النتائج 1.4 

ق وأن كما سب -وفي األخير، تلعب مشاركة الجمعيات في التأثير في سياسات التنمية الحضرية املستدامة دورا مهما  

في تشكيل وعي بيئي لدى الجميع، والتحسيس بأولوية العمل على تحقيق تنمية مستدامة تضمن حق األجيال -أشرنا

الجمعيات  وتهدف،كما همة الجمعيات البيئية في التنمية الحالية في التمتع ببيئة نظيفة وموارد طبيعية مصانة مسا

البيئية إلى تحسين املحيط البيئي لفائدة املواطنين، وتشجيع االهتمام بالنشاطات املحلية التي من شأنها تحسين رفاهية 

ل املحلية، كالسكان، ومساهمتهم في تجسيد األهداف وتسيير الشؤون املحلية، كذلك فهي تقوم باملساهمة في حل املشا

التوعية، التعبئة، الضبط، االتصال بالسلطات املحلية وكذلك املساهمة في اتخاذ القرار وتحسين األوضاع املحلية، 

 . ولذلك فهي تتجه للتأثير في سياسات التنمية على املستوى املحلي، السيما باملتابعة امليدانية لها

والتنظيمات غير الحكومية العاملة في الحقل البيئي، أصبحت هي  وفي الدول السائرة في طريق النمو، فإن الجمعيات

األخرى تفرضها متطلبات التنمية املتزايدة، السيما وأن الدولة املركزية ال تستطيع بمفردها مواجهة مشكالت التخلف 

لدعوة طار فقد ظهرت االثقافي واالجتماعي، وكذا الوضع البيئي املتدهور الذي تشهده العديد من هذه الدول، وفي هذا اإل 

ملحة إلى تعاون الجهود والتنظيمات التطوعية والحكومية في مواجهة متطلبات التنمية. ولذلك فإن جانبا من املسؤولية 

في حماية البيئة يقع على عاتق الجمعيات والتنظيمات التطوعية غير الحكومية، في كل بلدان العالم النامي وعلى كافة 

لقومية، ،وتجعلها أكثر قدرة على التعرف على خصائصها االجتماعية والثقافية وتوجيه سلوكياتها املستويات املحلية وا

في التفاعل إيجابيا مع البيئة الطبيعية وبناء مدن حضرية ترعي الشأن البيئي وبالتالي حسن استخدام البيئة الحضرية 

 ية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بواليةلتفعيل تنمية حضرية في اطار التنمية املستدامة، وقد كانت الجمع

 .عنابة كتنظيم اجتماعي عامل في حقل حماية البيئة وتحقيق التنمية الحضرية املستدامة  خير مثال على ذلك

ولإلجابة عن االشكال املطروح يمكننا القول انه ال تقتصر التغيرات التي يشهدها املجتمع املدني في الواقع، على نمو  

مؤسساته ومنظماته وتنوعها في عموم مناطق العالم فقط، بل امتدت إلى املفاهيم والفلسفة التي تحدد توجهاته وتؤثر 

                                                           
1 Doucin, Michel (2000): guide de la liberté associative dans le monde les législations des sociétés civiles de 138 
pays, la documentation Française, Parie, cedex 07.page 86. 
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األساسية لهذا القطاع الحيوي من املجتمع، طرحت كبديل للتنمية  فيها. فبعد أن كان مفهوم ويمثالن املنطلقات

الشاملة لتعيش بذلك حركة املجتمع املدني وحركة التنمية حالة من حاالت االنسجام والتناغم في الهدف والتوازن في 

ئة يتحقق ة البيالسير. وفي هذا السياق من املهم التذكير بأن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات حماي

من خالل التدخل التشاركي ملجموعة من الفاعلين في مجال إدارة البيئة وهو مشاركة املجتمع املدني عبر مختلف 

مؤسساته ومنظماته في مشاريع التنمية، وملا ألهمية ادماج التي يكرسها إدماج البعد البيئي ضمن استراتيجية التنمية 

في -ر آلياتهعب–املجتمعية، باعتبار الجمعيات شريكا اجتماعيا واقتصاديا يساهم وبالتالي تحقيق التنمية املستدامة

تعظيم قدرات األفراد على املساهمة في النشاطات املجتمعية املختلفة، وتحمل حتى بعض املسؤوليات التي قد تتخلى 

ة في اطار حمايبالتنمية  فيها الدولة عن دورها، بحيث تعمل على إيجاد بعض الحلول الناجحة للمشكالت املتعلقة

كما  يمكن القول ان تفعيل دور املجتمع املدني في التنمية الحضرية املستدامة بالجزائر في اعتبار منظمات البيئة . 

املجتمع املدني شريكا أساسيا مع الحكومة على قاعدة الحوار والتشاور والتنسيق والتعاون الداخلي واملركزي، كما 

ية املستدامة لتعزيز ارساء سياسات البيئية وتحسين األداء الداخلي ملنظمات املجتمع املدني تقتض ي التنمية الحضر 

والعمل على تطوير املمارسات املؤسسية وإتاحة الفرصة لظهور عناصر جديدة في إدارة شؤون ومشاركة الفئات 

ن طرف ية اآلليات القانونية املتخذة ماملستهدفة في تحديد االحتياجات التي تتطلبها املدن، وفي إطار تقييم مدى فعال

املشرع الجزائري في سبيل تحقيق التوازن بني متطلبات التنمية ومقتضيات حماية البيئة. وأن املشرع تبين للعديد من 

اآلليات التي تتباين في مستوى فعاليتها، حيث نسجل وجود مجموعة من اآلليات تتسم بالفاعلية والكفاءة ومجموعة 

بالضعف، كما نسجل غياب لإلطار القانوني املنظم لبعض اآلليات في هذا الصدد وبشكل أكثر تفصيلي أخرى تتسم 

 النتيجة التالية:يمكن الوصول إلى 

ب فعل التنمية على حساب حماية البيئة، من خالل الحفاظ واإلبقاء على إحدى وسائل التنمية من  -
ّ
أن املشرع قد غل

  .التي ترتكب في حّقهاالبيئية لتي قد تنجم عن املخالفات الزوال على الرغم من األضرار ا

  توصيات 2.4

 :يمكن تقديم بعض التوصيات في هذا الصّدد في إطار هذه الدراسة كما يلي

حث جميع الدول على املشاركة واالنضمام في أي مجتمع يهدف إلى حماية البيئة وتكريس التنمية املستدامة،  -

 .والتصديق على االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تصب في مصلحة البيئةوعدم التواني في ذلك، 

مناشدة الدول بّسن القوانين والتشريعات الداخلية والتزام الصرامة في مرتكبي جرائم ضد البيئة وعدم  -

 .التراخي في توقيع العقوبات عليهم، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية

فعالة إلى نشر الوعي التنموي املستدام في كافة األجهزة املختلفة، وتكثيف براجمه الداعية التوجيه بوسائل  -

للمحافظة عليها، وإطالع األفراد على مخاطر التلوث وكذلك زيادة النشرات والبحوث والدوريات املتخصصة 

 .والتي تحمل طابع اإلرشاد والتوجيه للتعامل مع البيئة
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ملعلومات بين الدول واملنظمات بشأن املشاكل البيئية تتصف بالسرعة والدقة إتباع آلية أفضل لتبادل ا -

 .وبعيدة عن الجوانب اإلجرائية الشكلية، وذلك لالنتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة

 .وياعنتعزيز دور الرقابة والتفتيش وتهيئة كل مستلزمات جناح الجهات الرقابية في أداء مهامها ماداي وم -

 .متخصصة لتفعيل تطبيق القوانين البيئيةمحاكم انشاء  -

ب الخبرات لكس البيئية الدوليةلتشارك في النشاطات والحمالت  للجمعيات البيئيةالظروف املشجعة  تهيئة -

 .التفاوض والنقاش البيئي أكثر فأكثر ومستويات التحسيسفي طرق  الفنيةواملهارات 

يكون قد غطى كل جوانب املوضوع، اتضح لنا أن حماية البيئة تعّد ضرورة حتمية  وبعد هذا العرض، الذي نأمل أن

بصفة عامة وللفرد بصفة خاصة، والذي يعتبر هذا األخير العنصر اإليجابي أو السلبي في نفس الوقت، لذا يقع على 

 لية التامة.عاتق الجمعيات البيئية واإلدارة عند اتخاذهما القرار ذو الصلة بالشأن البيئي املسؤو 
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 يف( GIS) الجغرافية املعلومات نظم باستخدام الفيضانات مخاطر إدارة
 ( حانون بيت وادي: حالة دراسة) فلسطين – غزة قطاع
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 مخلخص:

املعلومات الجغرافية في منطقة وادي بيت حانون وبيان هدفت الدراسة إلى تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام نظم 

دورها وتحديد املناطق الخطرة املعرضة للفيضانات وتقديم السيناريوهات والحلول وإنتاج الخرائط املناسبة للمساعدة 

املنهج الوصفي والتحليلي واالستنتاجي وصناع القرار ودراسة الحالة وذلك من خالل تحليل  الباحثون اعتمد  في إدارتها.

(، وعقد ورش عمل مع أعضاء لجنة الطوارئ الحكومية وإجراء مقابالت مع الجهات ArcMapالبيانات عن طريق برنامج )

من محافظة الشمال والتي  % 7.7ون أظهرت النتائج أن املساحة املعرضة لخطر الفيضان في وادي بيت حان املختصة.

( شخص لخطر الفيضان، فكلما زاد التوسع 11,014( مبنى سكني و)908، وبذلك تتعرض )2كم 4.699تبلغ مساحتها 

الحضري كلما كانت زادت مساحة املناطق املعرضة للفيضانات. وتظهر النتائج مشكلة في توزيع مزودي الخدمات )الدفاع 

وأوصت الدراسة بإعداد برنامج بواسطة نظم املعلومات الجغرافية عبر  ( في حرم وادي بيت حانون.املدني، مراكز اإليواء

االنترنت إلدارة مخاطر الفيضانات وربطه بمجسات وكاميرات ملراقبة ارتفاع مياه األمطار، وإعادة توجيه التوسع 

 عن حرم الوادي، وإدراج نتائج البحث ضمن خطط التنمية ا
 
ملستدامة وإعادة توزيع أماكن مزودي الحضري بعيدا

 حد من املخاطر والسيطرة على الحوادث الناتجة عن الفيضانات.املقترح للالخدمات وتطبيق السيناريو 

 الفيضانات، إدارة املخاطر، نظم املعلومات الجغرافية، قطاع غزة. الكلمات املفتاحية:

Abstract :   
The study aimed at analyzing flood risks using geographic information systems in Wadi Beit 

Hanoun, explaining their role, identifying dangerous areas exposed to floods, providing 

scenarios and solutions, and producing appropriate maps to assist in their management. The 

researcher adopted the descriptive, analytical, and deductive approach, decision makers and 

case studies, by analyzing data through the ArcMap program, holding workshops with members 

of the government emergency committee and conducting interviews with the competent 

authorities. The results showed that 7.7% of the North Governorate is exposed to flood risk in 

Wadi Beit Hanoun, which has an area of 4,699 km2, thus exposing (908) residential buildings 

and (11,014) people to the risk of flooding, so the greater the urban expansion, the greater the 
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area of the areas exposed to floods. The results show a problem in the distribution of service 

providers (civil defense, shelters) in the Wadi Beit Hanoun campus. The study recommended 

preparing a program using geographic information systems over the Internet to manage flood 

risks and linking it to sensors and cameras to monitor the rise in rainwater, redirect urban 

expansion away from the valley's sanctuary, and include the results of the research in 

sustainable development plans, redistribute places of service providers and apply the scenario 

suggested by the researcher to reduce Risk and control of accidents resulting from floods. 
Key words: floods, risk management, Geographic information systems, Gaza Strip. 

 . اإلطار العام1

 :املقدمة 1.1

يتعرض العالم للتقلبات الجوية واملتغيرات املناخية، والتي تؤثر على البيئة الحضرية؛ مما ينتج عنها العديد من 

الفيضانات والسيول والتي من املتوقع أن تتحول إلى كوارث كل عام، حيث أظهر بحث علمي دولي أن مخاطر الفيضانات 

، مما تجلب 
 
 .1تأثيرات أكثر ضررا من الكوارث األخرى مثل الزالزل واألعاصيرأصبحت من أعلى الكوارث شيوعا

تسعى الحكومات إلى الحد من األضرار املالزمة لوقوع الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها والتقليل من آثارها 

عرضها للخطر تالسلبية، من خالل التخطيط املسبق وتعزيز القدرات للتنبؤ بمخرجاتها، وذلك بتحديد املناطق املحتمل 

واستخدام التقنيات الالزمة إلدارة مخاطرها مثل تقنية نظم املعلومات الجغرافية، وذلك بالتحليل املكاني لها وبناء 

السيناريوهات املتوقعة واقتراح البدائل التي تساعد أصحاب القرار على وضع الحلول املناسبة، مما يعمل على تفادي 

 تجة عن مخاطر الفيضانات والسيول قدر اإلمكان. الخسائر البشرية واملادية النا

شهد قطاع غزة في الفترة األخيرة سلسلة من املخاطر الطبيعية أبرزها ما يصاحب املنخفضات الجوية، ومنها  

الفيضانات ِوالسيول التي أدت إلى ارتفاع منسوب املياه في الشوارع وبرك تجمع املياه واألودية، وتسبب ذلك في تعطيل 

 2اة اليومية للمناطق املغمورة باملياه وتعرض سالمة املواطنين للخطر، وما يالزم ذلك من خسائر ماديةالحي

 املشكلة البحثية: 2.1

بناء على حاالت الفيضانات والسيول التي حدثت في قطاع غزة خالل السنوات العشر املاضية في العديد من املحافظات 

م، والتي أدت إلى غرق مناطق عديدة في قطاع غزة ونزوح العديد من املواطنين 2013في قطاع غزة والتي كان أشدها عام 

إضافة إلى الخسائر املادية الكبيرة، وأيضا طبيعة القطاع الطبوغرافيا التي تسمح بتجميع مياه األمطار، وبعد االطالع 

من ناتجة عن املنخفضات الجوية، و على التقارير املنشورة وغير املنشورة التي تتعلق بحوادث الفيضانات والسيول ال

خالل توصيات لجنة الطوارئ الحكومية والجهات املختصة باالستجابة بضرورة إنشاء أو بناء آلية إلدارة الفيضانات 

 والسيول وذلك باستخدام نظم املعلومات الجغرافية، من خالل ما سبق ظهر يمكن تحديد السؤال الرئيس ي: 

                                                           
1 Lian, J., Xu, H., Xu, K., & Ma, C. (2017). Optimal management of the flooding risk caused by the joint 
occurrence of extreme rainfall and high tide level in a coastal city. Natural Hazards, 89(1), 183-200 . 
Lukas, S., Oliver, S., & Peter, H. (2014). Mind the Risk: A Global Ranking of Cities Under Threat from 
Natural Disasters. 

 م عشر سنوات من الحصار. غزة: تقرير غير منشور وحدة التخطيط والتطوير.2017 - 2008م(. تقرير االنجازات 2018الدفاع املدني. ) 2
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 وادي بيت حانون؟ –مات الجغرافية في إدارة مخاطر الفيضانات في قطاع غزة كيف يمكن استخدام نظم املعلو 

 ويتفرع منه األسئلة التالية:

 ما العوامل املؤثرة على حدوث الفيضانات والسيول في وادي بيت حانون؟ 

 ما مساحة املناطق الخطرة التي تتعرض لها وادي بيت حانون؟ 

 مخاطر الفيضانات؟ ما دور نظم املعلومات الجغرافية في إدارة 

 هل تتناسب أماكن مزودي الخدمات مع األماكن الخطرة التي تتعرض للفيضانات والسيول؟ 

 ما أفضل السيناريوهات إلدارة مخاطر الفيضانات باستخدام نظم املعلومات الجغرافية؟ 

 أهداف البحث:  3.1 

، وادي بيت حانون  –الفيضانات في قطاع غزة  استخدام نظم املعلومات الجغرافية في إدارة مخاطر هدفت الدراسة إلى 

 وتفرعت منه األهداف التالية

 ( تحديد املناطق الخطرة التي تتعرض لفيضانات وسيول باستخدامGIS.في قطاع غزة ) 

 .تقديم سيناريوهات واقتراحات للتعامل مع املناطق التي تتعرض للسيول والفيضانات 

  إدارة املخاطر.بيان دور نظم املعلومات الجغرافية في 

  بيان مدى مناسبة أماكن مزودي الخدمات مع األماكن الخطرة التي تتعرض للفيضانات والسيول 

 ( انتاج الخرائط املناسبة باالعتماد على تقنيةGIS يمكن االستفادة منها واستخدامها للحماية من أضرار )

 الفيضانات ألجل التخطيط الحضري السليم.

 أهمية البحث: 4.1 

 البحث الجهات املختصة إلى التعرف على آليات إدارة مخاطر الفيضانات مما يساهم في فعالية  يساعد

 االستجابة في حاالت الطواري.

  يعد هذا البحث من الدراسات الهامة التي تساعد على استمرارية الحياة للسكان في حاالت الفيضانات وتقدم

 اطر.سيناريوهات للجهات املختصة تساعد على إدارة املخ

  يمكن أن يساعد هذا البحث الجهات املعنية في تطوير إدارة مخاطر الفيضانات في قطاع غزة وستساهم في

 تحسين صناعة القرار والحد من املخاطر املتوقعة.

 :منهجية البحث 5.1

تخدام سباستخدام مناهج عدة للبحث حيث كل منهج يؤدي املتطلبات مرحلة معينة في البحث، وسيتم ا ون قام الباحث

 املناهج اآلتية: 

  املنهج الوصفي: استخدم هذا املنهج في التعرف على إدارة املخاطر وألياتها وأسلوبها، بهدف تحديد املشاكل

 وإيجاد العالقة بين الظواهر لتحديد االحتياجات املختلفة.

 ( املنهج التحليلي: وذلك من خالل تحليل البيانات املطلوبة عن طريق برنامجARC MAP)  وتحليل مخرجاتها

 وفق آليات إدارة املخاطر.
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  املنهج االستنتاجي: استخدم هذا املنهج والذي يقوم على وضع الفروض ثم التحليل من أجل التوصل إلى

 املعرفة لوضع الحلول في أجزاء كثيرة من البحث.

 ة نات ومعلومات املتعلقمنهج صناعة القرار: يمكن االستفادة من هذا املنهج في اصدار قرارات مبنية على بيا

 في االستجابة.

 .منهج دراسة الحالة: وذلك من خالل طرح عدة سيناريوهات للمناطق املعرضة لخطر الفيضانات 

 على مجموعة من األدوات تتمثل في: ون لتطبيق املناهج السابقة اعتمد الباحث

  املعلومات الجغرافية.تحليل النطاق الجغرافي للفيضانات والسيول في قطاع غزة باستخدام نظم 

  عقد ورشة عمل مع أعضاء لجنة الطوارئ الحكومية بحضور شخصيات من )وزارة الحكم املحلي، وزارة

الداخلية، وزارة األشغال العامة، وزارة الزراعة، الدفاع املدني، وزارة االتصاالت(، إضافة إلى حضور مختصين 

غزة )بلدية بيت الهيا، بلدية غزة، بلدية الزهراء، بلدية وخبراء نظم املعلومات الجغرافية في بلديات قطاع 

وادي غزة، بلدية البريج، بلدية الزوايدة، بلدية املغازي، بلدية الفخاري، بلدية خانيونس، بلدية النصر، بلدية 

 القرارة، بلدية خزاعة، بلدية عبسان الكبيرة( 

 كومية وغير الحكومية والعمليات املركزية والبلديات، الزيارات امليدانية للجهات املختصة في إدارة الطوارئ الح

 املالحظات املباشرة للتجهيزات وألية التعامل مع الفيضانات في فصل الشتاء.

 طرق معالجة البيانات 6.1

 االرتفاعات( إلجراء تحليل هيدرولوجي لطبقة نموذج Arc Map 10.4) ( في برنامجArc Hydro Toolsاستخدام محلق )

( للوصول للمجاري املائية واألودية وأحواض التصريف املائي واتجاه DEM( املعرف )Digital Elevation Modelالرقمية )

 .مستواها جريان املياه التي تحدث عن طريق الفيضانات وتصنيف درجة خطورتها بناء على عمقها واتساعها

 حدود البحث: 7.1

 .الحد املكاني: وادي بيت حانون، قطاع غزة، فلسطين 

  :م.2019-م 2009الحد الزماني 

 .الحد املوضوعي: الفيضانات الناتجة عن األمطار 
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 . اإلطار النظري وأدبيات الدراسة:2

  1:دعم نظم املعلومات الجغرافية في إدارة الكوارث 1.2

 (.1سيتم استعراض دعم نظم املعلومات الجغرافية في مراحل الكوارث األربعة كما هو موضح في الشكل رقم )

 
مكونات نظم املعلومات الجغرافية في إطار إدارة الكوارث ( 1الشكل )خطأ! ال يوجد نص من النمط املعين في املستند.

 (Abdalla & Esmail, 2018)املصدر:

تحاول جهود التخفيف منع األخطار من التحول إلى كوارث بالكامل، أو  :(Mitigation)التخفيف مرحلة  1.1.2

الحد من آثار الكوارث عند حدوثها. تختلف مرحلة التخفيف عن املراحل األخرى ألنها تركز على التدابير طويلة األجل 

إدارة  . تخطيطلتخفيض املخاطر أو القضاء عليها. التخفيف الناجح هو نتيجة مباشرة للتخطيط والتحليل الشامل

الكوارث هو عملية تحليل للمخاطر والقيم الخاصة باملجتمع لتحديد مدى تعرضها للكوارث الطبيعية والتكنولوجية 

واإلرهابية ويقدم تحليل شامل للمخاطر واألخطار األساس لتطوير خطط التخفيف واالستعداد واالستجابة والتعافي، 

على كميات كبيرة من املعلومات والبيانات ودمجها وتحليلها في مجموعة كما يتطلب تخطيط إدارة الكوارث الحصول 

متنوعة من التنسيقات املختلفة لوضع برنامج شامل إلدارة الطوارئ. توفر تقنية نظم املعلومات الجغرافية القدرة على 

ة لتحتية الحيوية والكثافتحديد جميع املخاطر وأنواعها وتصوير آثارها املحتملة. عندما يتم دمج املخاطر بالبنية ا

السكانية والقيم املجتمعية األخرى، يمكن مالحظة نقاط الضعف ونمذجتها وفهمها بشكل أفضل. بناء  على التأثير 

                                                           
1 Abdalla, R., & Esmail, M. (2018). WebGIS for Disaster Management and Emergency Response: Springer. 
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ا تطوير خطط الطوارئ  املحتمل ألي خطر معين على القيم الحرجة، يمكن تحديد أولويات التخفيف، ويمكن أيض 

 .املعرضة للخطر واالستجابة بناء  على القيم املهمة

  (:Preparedness) مرحلة التأهب 2.1.2

االستعداد: يقوم مديرو الطوارئ بتطوير خطط عمل عند وقوع الكوارث، ويتم تحديد أولويات تطوير خطة العمل في 

 عملية التخطيط والتحليل، وتشمل تدابير االستعداد الشائعة بعض اإلجراءات التالية:

 للمرفق.خطط الطوارئ الطارئة  •

 خطط االتصال مع توفير املصطلحات سهلة الفهم والتسلسل القيادي. •

 تطوير وممارسة التنسيق بين لجنة الطوارئ الحكومية واملجتمع املحلي. •

 الصيانة املناسبة وتدريب خدمات الطوارئ. •

ن املخزون تطوير وممارسة أساليب اإلنذار الطارئ للسكان إلى جانب مالجئ الطوارئ وخطط اإلخالء وتخزي •

 واملعدات وصيانتها.

تطوير املرافق واملوظفين واملعدات واألدوات الالزمة لتخطيط ومراقبة وتسهيل اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة  •

 الطوارئ وتبادل املعلومات.

 (:Responseمرحلة االستجابة ) 3.1.2

املستجيبين لحاالت الطوارئ املعقدة، يمكن أن تساعد إدارة الطوارئ في تعبئة خدمات وموارد الطوارئ لدعم أول 

يشمل ذلك فرق اإلنقاذ املتخصصة والدعم اللوجستي والسالمة العامة واملتطوعين واملنظمات غير الحكومية وغيرها، 

مسؤول عن تلبية احتياجات عمليات إدارة الحوادث التي تخرج عن السيطرة والحفاظ  1(EOCمركز عمليات الطوارئ )

رارية العمليات اليومية للمجتمع، يعد الحصول على حالة املوارد وإدارتها والحفاظ عليها من مواقع مختلفة على استم

 من الوظائف املهمة.

 :2( مهمة االستجابة كما يليGISيدعم )

تقديم تحذيرات وإشعارات للجمهور وغيره من حاالت الطوارئ املعلقة أو القائمة أو التي تتكشف بناء  على  -

ع أو املناطق التي ستتأثر بالحادث، يمكن تحديد املناطق التي تتعرض للخطر على الخريطة، ويمكن تنفيذ املوق

 (.GISاملالحظة الجماعية من خالل نظم املعلومات الجغرافية )

تحديد عمليات تنشيط املأوى املناسبة بناء  على موقع الحادث والتوجيه األمثل للمجموعات السكانية املتأثرة  -

 صول إلى املالجئ املناسبة.للو 

الحفاظ على استمرارية موقع املأوى للعمليات: قوائم جرد اإلمداد، متطلبات الطاقة الخارجية، قدرات مأوى  -

 املأوى، إلخ.

 تحديد مواقع وقدرات موارد السالمة العامة الحالية واملتبادلة. -

                                                           
1 (EOC مركز عمليات الطوارئ ) 

2 Abdalla, R., & Esmail, M. (2018). WebGIS for Disaster Management and Emergency Response: Springer. 
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 ت ووضع األولويات.توفير التسهيالت لتجميع رؤساء األقسام للتعاون واتخاذ القرارا -

قم بتوفير القدرة على إنشاء اتصاالت عن بعد إلى مركز األوامر للخبراء وغيرهم ممن يحتاجون إلى املشاركة  -

 ولكنهم غير قادرين على الحضور إلى مركز األوامر.

 عمليات دعم القدرة على جمع وتبادل املعلومات بين مدراء اإلدارات التخاذ القرارات في حاالت الطوارئ لدعم -

 الطوارئ ودعم العمليات الحكومية.

 تطوير القدرة على تبادل املعلومات والوضع مع املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني. -

 دعم عمليات إدارة الحوادث واملوظفين وتوفير املوارد الالزمة وتبادل املعلومات الداخلية والخارجية. -

 ييم األضرار وتحليلها.الحفاظ على حالة الحادث وتسهيل جمع تق -

 ضمان استمرار العمليات الحكومية. -

 إعداد خرائط وموجزات وتقارير حالة للقيادة التنفيذية )منتخبة من الخبراء(  -

 (:Recoveryمرحلة التعافي ) 4.1.2

ي تركيزها، االستجابة فالهدف من مرحلة التعافي هو استعادة املنطقة املتأثرة إلى حالتها األصلية، إنها تختلف عن مرحلة 

يركز التعافي قصير األجل على استعادة الخدمات األساسية والدعم، وترتبط جهود التعافي طويلة األجل باإلجراءات التي 

 تتضمن إعادة بناء التدمير املدمر وإعادة التوظيف وإصالح البنية التحتية األساسية.

ا ال يتجزأ من االسترداد من خالل GISيعد )  توفير مستودع معلومات مركزي لتقييم األضرار والخسائر التي توفر:( جزء 

 (GIS)تحديد الضرر على أساس الفرز على درجة الضرر أو الخسارة الكاملة، يعمل نظام املعلومات الجغرافية  •

ر يعلى األجهزة املحمولة على تسريع عملية تقييم الضرر املختلفة ويمكن أن يشمل الصور الفوتوغرافية وتقار 

 األضرار املرتبطة باملواقع الجغرافية املحددة(.

 تكاليف األضرار الشاملة وأولويات إعادة اإلعمار والجهود القائمة على املعايير املحلية املناسبة. •

 مواقع األعمال واللوازم الالزمة لدعم إعادة اإلعمار. •

 :1عمال القصيرة األجل عن اإلجراءات التاليةتقييم األضرار البالغة األهمية التي لحقت بالبنية التحتية وردع األ  •

 اإلسعافات األولية والصحة. -

 احتياجات املأوى اإلضافية. -

 املواقع األمثل للمساعدة العامة. -

 مواقع بديلة للعمليات الحكومية إذا املنشآت الحكومية تعرضت للضرر. -

 طرق نقل بديلة للعمليات املستمرة. -

حسب املوقع املحدد لجهود إعادة اإلعمار لكل من االحتياجات الطويلة األجل والقصيرة رصد التقدم املحرز  -

 األجل.

  .نشر خرائط ملشاركة املعلومات مع الجمهور واملؤسسات الحكومية األخرى للتقدم نحو أهداف التعافي -

                                                           
1 Sakurai, M., & Murayama, Y. (2019). Information technologies and disaster management–Benefits and issues. 
Progress in Disaster Science, 100012. 
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 وادي بيت حانون: 2.2

محافظة الشمال هو وادي بيت حانون يبدأ هذا الوادي من تالل الخليل ويمر من النقب الشمالي للوصول  أول وادي في

ا إلى البحر املتوسط جنوب عسقالن، وادي   ملالقاة الروافد الرئيسية للتدفقات املتجهة غرب 
 

إلى بيت حانون ويتجه شماال

قبرة الشرقية" شرق مخيم جباليا والثاني يبدأ من منطقة بيت حانون، له مصدران رئيسيان: األول يأتي من شرق "امل

 بمخيم جباليا من الجهة الشرقية و 
 
يتجه نحو بلدة التفاح شرق مدينة غزة، ويمر الوادي شمال شرق مدينة غزة مرورا

حتلة مرة أخرى جهة معبر بيت حانون. يبلغ طول هذا الواد بيت حانون وانتهاء
ُ
 9و ي همن الشريط باتجاه األراض ي امل

 55كم، يتناقص االرتفاع من املنطقة الشرقية ملدينة غزة باتجاه معبر بيت حانون حيث يقرأ املتوسط على التوالي من 

ا في الجنوب إلى  ا في الشمال عند معبر بيت حانون  30متر  ا أثناء هطول األمطار بسبب 1متر  ا جد  ، يعد الوادي خطير 

 .جاورةاالنحدار الحاد في ارتفاع املناطق امل

يتم التحكم باألودية الثالثة من قبل االحتالل اإلسرائيلي حيث يتم إدارة املياه عن طريق العديد من السدود داخل 

م، حيث يقوم االحتالل اإلسرائيلي بفتح السدود املائية مما يؤدي إلى غرق املناطق املجاورة 1948فلسطين املحتلة عام 

 .2لبعض املستشفيات نتيجة غرق الطرقات املؤدية إليها لألدوية الثالثة ويتعذر الوصول إلى

( يتبين خط مسار الوديان واملباني املجاورة لها، مما يشكل خطورة 2من خالل ما سبق وأيضا ومن خالل الخريطة رقم )

عمق  فيعلى األماكن املجاورة للوديان في حالة األمطار الغزيرة التي تسقط على قطاع غزة، والذي يعكس عامل الخطر 

ومساحة الفيضان، وعامل الضعف في املباني املجاورة وتعرضها للغرق، والخطورة األساسية تكمن في فتح االحتالل 

م، لذلك على مخططي الطواري 2010اإلسرائيلي للسدود في نفس التوقيت التي تكون فيه األمطار غزيرة كما حدث عام 

ملجاورة للوديان، بما يخدم التخطيط الحضري، مع العلم أن املناطق سند قوانين تضبط استخدام األراض ي في املناطق ا

 تحدث فيها فيضانات قصيرة املدة بسبب انحدار األرض إلى الغرب.

                                                           
 -. تم االسترداد من سلطة املياه http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=5OmXWDa2720110074a5OmXWDم(. 2018، 1 22سلطة املياه الفلسطينية. ) 1

 دولة فلسطين.
 يوهات الفيضانات في قطاع غزة واملخاطر املتوقعة. )مقابلة، املحاور( غزة: مقابلة، مدير عام الدفاع املدني الفلسطيني.م(. سينار 2020زهير شاهين. ) 2
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الوديان الموجودة في قطاع غزة( 2الشكل )  

 دراسة حالة: السيناريوهات املتوقعة وادي بيت حانون  3.2

وارتفاع منسوب املياه بارتفاعات مختلفة، وذلك بسبب األمطار الغزيرة في يتعرض وادي بيت حانون إلى حاالت غرق 

 ( يستعرض نطاق تأثير الفيضان بالتفصيل.1فصل الشتاء أو فتح السدود االحتالل اإلسرائيلي. الجدول )
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  منطقة وادي بيت حانون. المباني والمساحة المعرضة للفيضانات فيعدد و  ( متر5-1) ارتفاع المياه (1)جدول 

 املساحة املعرضة املباني املتأثرة ارتفاع املياه باملتر السيناريو واملعطيات

 نطاق التأثير املحدود األول:

 سقوط األمطار ملدة ثالثة أيام. -

 فتح السدود من االحتالل اإلسرائيلي. -

م2  1.012 كم2 70 

 الثاني: نطاق التأثير املتوسط

من االحتالل اإلسرائيلي وتدفق مزيد من  استمرار فتح السدود -

 املياه.

م 4  2.060 كم2 202 

م 6  2.708 كم2 357 

 نطاق التأثير العالي الثالث:

 استمرار فتح السدود من قبل االحتالل. -

 مصارف املياه من قبل املواطنين باتجاه الوادي. -

م 8  3.488 كم2 570 

م 10  4.699 كم2 908 

 

 

 متر في منطقة وادي بيت حانون. 20سيناريو ارتفاع المياه  (3شكل )
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 االستجابة األولية لخليدث من أقرب مراكز الخدمات لسيناريو وادي بيت حانون  1.3.2

 

 أقرب مركز خدمة في منطقة وادي بيت حانون في حالة الفيضان. (4شكل )
 املسافة إلى أقرب مركز خدمة في سيناريو منطقة بيت حانون  (2) جدول 

 املسافة بالكيلومتر االسم أقرب مركز خدمة

 2.659 كم املستشفى اإلندونيس ي مستشفى 

 1.664 كم مركز إطفاء بيت الهيا الدفاع املدني

 1.433 كم بيت حانون  -مدرسة العزبة  مركز االيواء
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( تم تحديد أقرب مستشفى قريب من مكان الحدث والذي يبعد مسافة 2والجدول رقم )( 4من خالل الخريطة رقم )

، وأقرب مركز إطفاء بيت الهياكم وهو  1.664، وأقرب مركز دفاع والذي يبعد املستشفى األندونيس يكم وهو  2.659

مراكز الخدمات من الحدث مما ، من املالحظ قرب حانون  بيت-مدرسة العزبة كم وهي  1.433مركز لإليواء والذي يبعد 

سيؤدي إلى سرعة االستجابة، من املالحظ أن مراكز الخدمات الثالثة األقرب تحت الخطر ولذلك تم اعداد طريقة 

 بديل ومركز إيواء بديل لتقديم الخدمات.

 االستجابة لخليدث من مراكز الخدمات لسيناريو وادي بيت حانون. 2.3.2

 
 تقسيم منطقة اليدث في وادي بيت حانون لعدة مناطق وتوزيع مركز الخدمات عليها. (5شكل )
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تم تقسيم منطقة الحدث لعدة أقسام، حيث تم توزيع كل منطقة على مراكز خدمات تابعة لها ليتم التخفيف على 

ة يخدم كل منطقة، إضاف مراكز الخدمات وعلى املوطنين، وهذا التقسيم يتيح للمواطنين التوجه ملراكز اإليواء الذي

إلى تحديد املسار الذي سيصلون به إلى مركز اإليواء، حيث تم تحديد أقرب مستشفى ومركز إيواء ودفاع مدني لكل 

منطقة في وادي بيت حانون، حيث يالحظ وجود مركز إيواء ودفاع مدني ومستشفى ضمن منطقة الحدث مما جعل 

 (5)ون قريبة من منطقة الحدث كما هو موضح في الشكل رقم يبحث عن مراكز خدمات بديلة وتك الباحثون 

 ( املسافة إلى أقرب مركز خدمة في سيناريو منطقة وادي بيت حانون.3جدول )

 املسافة بالكيلومتر االسم أقرب مركز خدمة املنطقة

4.835 املستشفى اإلندونيس ي مستشفى 1 كم   

2.815 مركز إطفاء بيت الهيا الدفاع املدني كم   

3.044 مدرسة األونروا للبنات مركز االيواء كم   

1.955 املستشفى اإلندونيس ي مستشفى 2 كم   

2.329 مركز إطفاء بيت الهيا الدفاع املدني كم   

2.275 مدرسة بيت الهيا املتوسطة للبنات مركز االيواء كم   

2.710 مستشفى العودة مستشفى 3 كم   

 مركز إطفاء بيت الهيا الدفاع املدني

 مركز إطفاء جباليا

 2.329 كم

4.733 كم   

ذكور املتوسطة مدرسة جباليا  مركز االيواء  2.352 كم   

5.431 مستشفى الخدمة العامة مستشفى 4 كم   

3.589 مركز إطفاء التفاح الدفاع املدني كم   

4.106 مدرسة الصفطاوي  مركز االيواء كم   
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 كيلومتر من منطقة بيت حانون. 2تحديد مراكز الخدمات على نطاق  (6شكل )

 2مركز منها  7كيلو متر من مركز الحدث، وهو  2يتضح عدد مراكز الخدمات على نطاق ( 6) من خالل الخريطة رقم

 مركز إيواء. حيث يوجد مركز تحت الخطر. 3مستشفى واحد و 2مركز دفاع مدني و

 للسيناريوهات:املخاطر املتوقعة  4.2
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 تلف ممتلكات املواطنين. -

 نزوح املواطنين. -

 تلف املحاصيل الزراعية. -

 خسائر اقتصادية عالية. -

 . االستنتاجات والتوصيات3

 النتائج  1.3

 نظم املعلومات الجغرافية أحد التطبيقات املهمة في إدارة مخاطر الفيضانات. •

التي تساعد على تحليل منطقة الدراسة لتحديد مواطن توفر نظم املعلومات الجغرافية مجموعة من األدوات  •

 الضعف وأماكن املعرضة لخطر الفيضان لتساعد في جميع مراحل الكوارث.

 التخطيط العشوائي الغير متوازن للمباني السكنية في حرم الوادي يشكل نقطة ضعف في التخطيط الحضري.  •

 لهطول كميات تكمن خطورة األودية ومجاريها في قطاع غزة بفتح االحت •
 
الل للسدود بشكل مفاجئ مصاحبا

 على املناطق املجاورة للوادي.
 
 كبيرة من األمطار بشكل متواصل، األمر الذي يشكل خطرا

من محافظة  %7.7( ما يمثل 2كم 4.699تبلغ إجمالي املساحة املعرضة لخطر الفيضان في وادي بيت حانون ) •

 شمال قطاع غزة

 %2.7بة املباني املعرضة لخطر الفيضانات في وادي بيت حانون والبالغ نسبتها يستنتج من خالل التحليل نس •

 مبنى. 908من مباني محافظة الشمال ويبلغ عددها 

( وحدة سكنية، وعليه يبلغ 1967يبلغ عدد الوحدات السكنية املعرضة لخطر فيضانات وادي بيت حانون ) •

 ( شخص.11,013) مجمل عدد السكان املعرضين لخطر الفيضانات الداخلية

 أظهرت النتائج أن بعض مراكز اإليواء في قطاع غزة تقع ضمن املناطق املعرضة لخطر الفيضانات. •

 لجنة الطوارئ الحكومية ليس لديها جهة مختصة في نظم املعلومات الجغرافية. •

 ال يوجد نظام قائم على نظم املعلومات الجغرافية يحقق االستجابة السريعة لحاالت الكوارث. •

 التوصيات: 2.3

تشكيل إدارة نظم معلومات جغرافية على مستوى الحكومة تتبع لحنة الطوارئ الحكومية لتوحيد جهود  •

 املبذولة في جميع الوزارات والبلديات.

إنشاء مركز بيانات خاص بالحكومة يحوي على جميع البيانات املتعلقة بنظم املعلومات الجغرافية، بحيث  •

 بأجهزة االستشعار وأنظمة اإلنذار املبكر الخاصة بالتنبؤ بخطر الفيضانات.يصبح باإلمكان ربطها 

 وضع مجسات في املناطق املعرضة للفيضانات وربطه في برنامج نظم املعلومات الجغرافية. •

تركيب كاميرات في املناطق املعرضة للفيضانات التي تم تحديدها ملراقبة ارتفاع مياه األمطار وربطها في برنامج  •

 م املعلومات الجغرافية.نظ

 خالل الدراسة. الباحثون اجراء محاكاة وتدريبات عملية مدروسة على السيناريو التي أعده  •

إعادة تخطيط استخدامات األراض ي بناء على نتائج البحث ووضع قوانين للبناء في املناطق املعرضة  •

 للفيضانات، وبذلك منع التوسع الحضري بناء على تحديدها.

 والتوسع الحضري. اب القرار إلدراج نتائج البحث ضمن خطط التنمية املستدامةتوجيه أصح •
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إعادة توزيع أماكن مراكز مزودي الخدمات بناء على وقوعها في منطقة الخطر أو عدم قدرتها على االستجابة  •

 السريعة.

 ات.مة خطر الفيضانإعادة تأهيل املباني املوجودة في املناطق املعرضة لخطر الفيضان بما يتناسب مع مقاو  •

 املراجع:

م عشر سنوات من الحصار . غزة: تقرير غير منشور وحدة 2017 - 2008م(. تقرير االنجازات 2018الدفاع املدني . ) •

 التخطيط والتطوير.

م(. 2018، 1 22سلطة املياه الفلسطينية. ) •

http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=5OmXWDa2720110074a5OmXWD تم االسترداد من سلطة املياه .- 

 دولة فلسطين.

 - Evaluation of Groundwater - Water Levels in the Gaza Coastal Aquifer(. 2013سلطة املياه الفلسطينية. ) •

Part A . 

 .Status of environment in the state of palestine(. 2015سلطة املياه الفلسطينية. ) •

(. سيناريوهات الفيضانات في قطاع غزة واملخاطر املتوقعة. )مقابلة، املحاور( غزة: مقابلة، مدير م2020زهير شاهين. ) •

 عام الدفاع املدني الفلسطيني.

اليابان: املؤتمر الدولي  -م. سنداي 2030 - 2015(. إطار سنداي للحد من مخاطر الكوراث 2015األمم املتحدة. ) •

 الثالث للحد من مخاطر الكوراث.

(. ورشة عمل مع أعضاء الطورائ في الحكومة والبلديات برئاسة وزارة الحكم املحلي أجراها: 2019عمل. ) ورشة •

 (.2019-10-20إبراهيم الهباش)

• Lian, J., Xu, H., Xu, K & ،.Ma, C. (2017). Optimal management of the flooding risk 

caused by the joint occurrence of extreme rainfall and high tide level in a coastal city. 

Natural Hazards, 89(1), 183-200 . 

• Lukas, S., Oliver, S., & Peter, H. (2014). Mind the Risk : A Global Ranking of Cities 

Under Threat From Natural Disasters . 

• Abdalla, R., & Esmail, M. (2018). WebGIS for Disaster Management and Emergency 

Response : Springer. 

• Sakurai, M & ،.Murayama, Y. (2019). Information technologies and disaster 

management–Benefits and issues. Progress in Disaster Science, 100012 . 
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 إيران يف والكوارث األزمات إدارة منهجية
Crisis and Disaster Management Methodology in Iran 

 غربي هيبة
Gharbi  Hi ba  

 الدراسات اختصاص/الدولية العالقات قسم السياسة العلوم يف ماستر
 .الجزائر/ 3 قسنطينة جامعة بـــــــ 2017 واالستراتيجية األمنية

Master in Political Science Department of International Relations / Security 

Studies and Strategic Studies 2017 Constantine University 3 / Algeria. 
 املخلخص:

بالرغم من تلك الخبرة التاريخية في التعاطي مع األزمات من جانب إيران، غير أّن حجم التحديات التي تواجهها طهران 

 وخاصة منذ وصول الرئيس "
 

 وضغطا
 

" ومبيومايك بللحكم وإدارته املتمثلة في "" دونالد ترامباليوم بات أكثر تهديدا

مستشار األمن القومي، واملعروف عن عداءهما لّّّّّّّّّّّّّّّّ سياسات طهران، كما أّن األزمات جون بولتون" وزير الخارجية، و"

 غير مسبوق إلي
 

 نوعيا
 

مثل تحديا  أكثر كثافة ومن جوانب عدة شملت الداخل والخارج، وهو ما يُ
 

ران، اتخذت بعدا

 شديد الصعوبة لّّّّّّّّّّّّ  الثورة اإلسالمية نفسها وقدرة النظام على االستمرار، وعلى السياسة الخارجية 
 

شكل اختبارا ويُ

اإليرانية وما تحمله من مقدرة على الصمود وإتباع نفس النهج أو املراجعة وتغيير هذه السياسة التي ال تعطي نتيجة وال 

.
 

هنا في كيفية تعامل إيران مع األزمة إثر وقوعها، وكيف تستطيع الحكومة مللمة األوضاع، واحتواء  أين يبقى الرهان تهدنا

على التغيير، وهو ما أكدته املقاربة البنائية في إحدى  أكبر واالعتماد بشكل  املشكلة ومعالجتها بأسلوب علمي وفّعال.

وة قتحليالتها انه ال يوجد ش يء حتمي وثابت في العالقات الدولية وانه هناك إمكانية للتغير، والتغيير هنا ينحصر في 

 الذي سيكون على مستوى صناع القرار والنخبة الحاكمة في إيران. األفكار

 .إدارة– الكوارث – األزمات – إيرانالكلمات املفتاحية: 

Abstract : 
Despite this historical experience in dealing with crises by Iran, the scale of the challenges 

facing Tehran today has become more threatening and pressure, especially since President 

Donald Trump came to power and his administration of Secretary of State Mike Pompeo and 

John Bolton, an adviser. Crises have taken on a more intense and multifaceted dimension, 

including at home and abroad, which represents an unprecedented qualitative challenge for 

Iran, and is a very difficult test for the Islamic Revolution itself and the regime's viability. 

Iranian foreign and carries the ability to withstand and follow the same approach or review 

and change this policy, which does not give a result not Tahedna. Where is the bet here on how 

Iran will deal with the crisis after the fact, and how the government can cope with the situation, 

contain the problem and address it in a scientific and effective manner. And relying more on 

change, which was confirmed by the constructive approach in one analysis that there is nothing 



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   75 

 

inevitable and constant in international relations and that there is a possibility of change, and 

change here is limited to the power of ideas, which will be at the level of decision-makers and 

the ruling elite in Iran. 

Key words : Iran - Crisis - Disaster - Management.  

 اإلطار العام للدراسة .2

 مقدمة: 1.1

مرت إيران منذ ثورة الجمهورية اإلسالمية وحتى الوقت الراهن بالعديد من األزمات؛ سواء تلك التحديات الداخلية 

، واملظاهرات في 1979التي أحاطت الثورة في بدايتها وهددت استمرارها مثل التمرد الكردي الذي بدأ مع الثورة سنة 

تبريز عاصمة إقليم أذربيجان، وهجمات جماعة الفرقان الراديكالية، صدامات رجال الدين وجماعة مجاهدي خلق، 

 خلق" "فدائيوجماعة  "حزب توده الشيوعي املوالي ملوسكو"ومواجهة بعض الكيانات املعادية للثورة مثل 

أو تلك املتعلقة باختبار الكردية"...... املاركسية "كوماله جموعةوم الشيوعي" "بايكاراملتشددون وتنظيم  املاركسيون 

قدرة إيران العسكرية في الحرب مع العراق والتي رضخت في نهايتها وأعلنت وقف القتال. وكذلك التحديات األمنية 

ّّّ العقوبات  أو األزمات .2009املتعلقة بّّّّّّ مواجهة االنتفاضات والتظاهرات عبر تاريخها، وآخرها كانت سنة  ّّّ ّّّّّ املتعلقة بّّ

املتكررة املفروضة عليها ملدة عقود. غير أّن تلك التحديات التي مرت بها إيران، استطاعت بشكل أو بآخر الخروج منها 

عبر استراتيجيات قائمة على التكيف أو الخروج بأقل الخسائر، وإعادة البحث عن بدائل، والتحايل عليها للوصول 

فضة التخلي عن عقيدتها القائمة على املشروع الفارس ي، وتصدير الثورة بما يكتنفهما من إصرار على التدخل ألهدافها را

في الشئون الداخلية لدول اإلقليم وهو ما ال يتوافق مع قواعد املنظمة الدولية وال األعراف الدبلوماسية والسلمية 

 فها والضغط لتشكيل دور فاعل وضاغط لها.وتشكيل كيانات وميليشيات موازية تستخدمها لتحقيق أهدا

فبرغم من تلك الخبرة التاريخية في التعاطي مع األزمات من جانب إيران، غير أّن حجم التحديات التي تواجهها طهران 

 وخاصة منذ وصول الرئيس 
 
 وضغطا

 
 مبيو"في "مايك بو للحكم وإدارته املتمثلة  "دونالد ترامب"اليوم بات أكثر تهديدا

مستشار األمن القومي، واملعروف عنهما عداءهما لسياسات طهران، كما أّن األزمات  "جون بولتون"وزير الخارجية، و

 غير مسبوق إليران، 
 
 نوعيا

 
 أكثر كثافة ومن جوانب عدة شملت الداخل والخارج، وهو ما ُيمثل تحديا

 
اتخذت بعدا

 شديد الصعوبة لّّّّّّّّّّّّوُيشكل اختب
 
ة اإلسالمية نفسها وقدرة النظام على االستمرار، وعلى السياسة الخارجية الثور  ارا

أو املراجعة وتغيير هذه السياسة التي ال تعطي نتيجة  .1اإليرانية وما تحمله من مقدرة على الصمود وإتباع نفس النهج

.
 
 تستطيع الحكومة مللمة األوضاع، أين يبقى الرهان هنا في كيفية تعامل إيران مع األزمة إثر وقوعها، وكيف وال تهدنا

 واحتواء املشكلة ومعالجتها بأسلوب علمي عقالني وفّعال. 

  

                                                           
املركز العربي للبحوث والدراسات، موقع: "، إليران اإلقليميعلى الدور  األزماتثير تأطهران الصعبة... أيام" (:2019أبريل  29)هاني  ،سليمان. 1

http://www.acrseg.org ،04/02/2020. 

http://www.acrseg.org/
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 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة 2.1

 أكثر كثافة ومن جوانب عدة شملت الداخل والخارج، وهو ما في إيران اتخذت أّن األزمات تبرز مشكلة الدراسة في 
 
بعدا

 غير مسبوق 
 
 نوعيا

 
 شديد الصعوبة لّّّّّّّّّّّّ، وُيشكل اختبالها ُيمثل تحديا

 
الثورة اإلسالمية نفسها وقدرة النظام على  را

االستمرار، وعلى السياسة الخارجية اإليرانية وما تحمله من مقدرة على الصمود وإتباع نفس النهج أو املراجعة وتغيير 

 
ُ
.هذه السياسة التي ال ت

 
أين يبقى الرهان هنا في كيفية تعامل إيران مع األزمة إثر وقوعها، وكيف  عطي نتيجة وال تهدنا

 ومن هنا ظهر التساؤل  .تستطيع الحكومة مللمة األوضاع، واحتواء املشكلة ومعالجتها بأسلوب علمي عقالني وفّعال

 الرئيس التالي:

ع واحتواء الكوارث واألزمات ومعالجتها ما مدى مساهمة منهجية إدارة األزمات املعتمدة في إيران على مللمة األوضا

 ومنه تفرعت األسئلة التالية: وفعال؟بااا أسلوب علمي ...عقالني 

  إيران؟أهم األزمات التي واجهتها ما هي 

 ما هي أهم املخططات اإليرانية املحتملة لتعزيز موقعها على الساحة الدولية؟ 

 الطريقة األفضل للصمود والييلولة دون سقوط  كيف تساهم إدارة األزمات املعتمدة في إيران في جعل

 النظام هو اإلدارة نفسها؟

 أهمية الدراسة: 4.1

 غير 
 
 نوعيا

 
 أكثر كثافة ومن جوانب عدة شملت الداخل والخارج، وهو ما ُيمثل تحديا

 
اتخذت األزمات في إيران بعدا

 شديد الصعوبة لّّّّّّّّّّّ الثورة 
 
اإلسالمية نفسها وقدرة النظام على االستمرار، وعلى السياسة مسبوق لها، وُيشكل اختبارا

الخارجية اإليرانية وما تحمله من مقدرة على الصمود وإتباع نفس النهج أو املراجعة وتغيير هذه السياسة التي ال تعطي 

.
 
مة طيع الحكومة مللأين يبقى الرهان هنا في كيفية تعامل إيران مع األزمة إثر وقوعها، وكيف تست نتيجة وال تهدنا

 األوضاع، واحتواء املشكلة ومعالجتها بأسلوب علمي وفّعال.

 فرضية الدراسة: 5.1

 ن أن كحدة تلك الضغوط وبناء حائط صد يُم من تقليص الرؤية الجديدة والتعديل السلوكي إليران، ُيمكنها ال

 يساعدها في مواجهة العقوبات األمريكية أو االستحقاقات التي يمكن أن 
ُ
دم قتنتج عن اإلجراءات التي ربما ت

 .عليها في املرحلة القادمة

 ق بكافة الطر و السعي إيرانعلى و الطريقة األفضل للصمود والحيلولة دون سقوط النظام،  هي إدارة األزمات

والوسائل املتاحة إلى تطبيع الداخل اإليراني وأقلمته مع األوضاع الراهنة واألزمات الناتجة عن العقوبات 

 .على التغيير أكبر ألميركية واالعتماد بشكل ا
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 منهجية الدراسة: 6.1

ّّّ  "املنهج الوصفي"اعتمدت الدراسة على  ّّّ ّّّّّّّ املنهج "وأهم األزمات التي واجهتها إيران من خالل وصف وعرض لّّّّ

  "األزمة"وهو االنتقال من الجزء  االستنباطي"
 
ها عالتعامل م وأسس ومراحلها نشؤها بها وأسبابمن التعريف  انطالقا

ّّّ ستراتيجيات مرورا بأهم األسس واال  ّّّّّ ّّّ ّّّ  مواجهتهالّّ
 
 اتاألزم إدارة"منهجية الكل وهو املوضوع محل الدراسة  إلى . وصوال

لذي االقائمة في حد ذاتها على التعديل السلوكي، و جديدة اإليرانية الرؤية التطرق إلى المن خالل  "إيرانوالكوارث في 

سُيمكنها التقليص من حدة تلك الضغوط وبناء حائط صد يُمكن أن يساعدها في مواجهة العقوبات األمريكية أو 

قدم عليها في املرحلة القادمة. وهي ضرورة حتمية ال بد منها االستحقاقات التي يُ 
ُ
مكن أن تنتج عن اإلجراءات التي ربما ت

 في إطار سياساتها الخارجية الجديدة.

 هناك مجموعة من الدراسات السابقة والتي جاءت تقريبا في نفس الصدد أهمها: :لدراسات السابقةا 7.1

ركز الكاتب هنا على  .2013سنة  صدر األزمات وإدارةاملعلومات  تكنولوجياتحت عنوان  السعيد احمد أشرفكتاب 

ستخدم للداللة على وجود القديم، حيث يُ إلى علم الطب اإلغريقي والذي يرجع  "Crisis"بداية ظهور مصطلح األزمة 

نقطة تحول مهمة، أو لحظات مصيرية في تطور املرض، ويتوقف عليها شفاء املريض خالل فترة زمنية قصيرة أو موته. 

 بذلك 
 
تلك النقطة الحرجة، واللحظات الحاسمة التي يتحدد عندها مصير تطور  املنطلق منمعناها العام املجرد، مبينا

لك إلى ذإضافة  لى األفضل أو إلى األسوأ، الحياة أو املوت، الحرب أو السالم، وإيجاد حل ملشكلة ما أو انفجارها.ما، إما إ

 دراستها من خاللهم. التي ُيمكن اإلشارة إلى أهم املنظورات

ة واستراتيجيات مواجه اإلداريةتشخيص العالقة بين القيادة  عنوانتحت  سعدية حايف كاظم السلططانيكتاب  

الكاتب على انه . ركز 2017صدر سنة  عينة من العاملين في مديرية توزيع كهرباء راءآل دراسة استطالعية  األزمات

املواجهة مع األزمة، خالل مراحلها املختلفة كما أّن تحديد اإلستراتيجية  أكثر فيأو  استراتيجيةاستخدام  هناك إمكانية

النجاح في التعامل معها، هو أّن و  .الواجب استخدامها تختلف بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اختالف الهدف املحدد لالزمة نفسها عند تكرارها

أن ُيحقق القدرة على التكامل، بين مختلف املجالت، املواجهة ومنهجها، والذي يجب  الستراتيجيةرهين االختيار السليم 

ّّّ وفر مناخ التفاهم واملشاركة الفعالة، السياسية واالقتصادية واإلدارية، ويُ  ّّّ ّّّ ّّّّّ ّّّ جميع املستويات واالختصاصات لّ

 .الوظيفية، في الكيان اإلداري أو املؤسسة أو الدولة

حث على مجموعة من الدراسات ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة : استعرض البالتعقيب على الدراسات السابقة

األبحاث من خالل تلك الدراسات إلى مجموعة من النتائج أعانته على  تبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ موضوع البحث محل الدراسة، أين توصل

 التعقيب على هذه األخيرة في ُيمكنناالسابقة إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية، ومن خالل االستعراض للدراسات 

 النقاط التالية:

 أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسات اليالية:

زمة بداية ظهور مصطلح األ التركيز على  كالهما يهدفان إلى البحث في أدبيات موضوع الدراسة من خاللأوجه التشابه: 

"Crisis"  تلك النقطة الحرجة، واللحظات الحاسمة التي يتحدد عندها  املنطلق منمعناها العام املجرد، مبينين في ذلك
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 مصير تطور ما، إما إلى األفضل أو إلى األسوأ، الحياة أو املوت، الحرب أو السالم، وإيجاد حل ملشكلة ما أو انفجارها.

األزمة، خالل مراحلها املختلفة كما أّن تحديد املواجهة مع  أكثر فيأو  استراتيجيةاستخدام  هناك إمكانيةوانه 

لتعامل النجاح في اأّن و  .اإلستراتيجية الواجب استخدامها تختلف بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اختالف الهدف املحدد لالزمة نفسها عند تكرارها

املواجهة ومنهجها، والذي يجب أن ُيحقق القدرة على التكامل، بين مختلف  الستراتيجيةمعها، هو رهين االختيار السليم 

ّّّ وفر مناخ التفاهم واملشاركة الفعالة، املجالت، السياسية واالقتصادية واإلدارية، ويُ  ّّّ ّّّّّ ّّّ ّّ اصات جميع املستويات واالختصلّّ

 .الوظيفية، في الكيان اإلداري أو املؤسسة أو الدولة

 دراسة نظرية فقط خالية من التطبيق ،املوضوع بحث الدراسة معا قدمت الدراسات السابقة في تعامله: فأوجه االختال 

ات ماألز  "منهجية إدارةعلى عكس الدراسة الحالية التي اعتمدت على التطبيق من خالل تطرقها إلى على ارض الواقع 

 إلى أهم ،  والكوارث في إيران"
 
 إلى أهم املخططات املحتملة وصوال

 
 من أهم األزمات التي واجهتها إيران مرورا

 
انطالقا

أّن الطريقة األفضل للصمود والحيلولة دون سقوط النظام هو إدارة األزمات، والسعي النتائج والتوصيات القائمة على 

لمته مع األوضاع الراهنة واألزمات الناتجة عن العقوبات بكافة الطرق والوسائل املتاحة إلى تطبيع الداخل اإليراني وأق

. هذا التغيير الذي سيكون على مستوى أفكار صناع القرار وإتباع مرحلة األميركية واالعتماد بشكل اكبر على التغيير

ئمة وال جديدة خارجة عن نطاق املصلحة أو على األقل التقليل منها خاصة واّن العالم هو عالم فوض ى فال صداقة دا

  عداوة دائمة وإنما هناك مصلحة دائمة.

 :املفاهيم العامة واألسس النظرية إلدارة األزمات .2

 أنها تؤثر فيه ت
ّ
، وتتفأعلى الرغم من أّن األزمة هي وليدة مجتمعاتها، إال

 
 مباشرا

 
ل اعاعل مع معطياته وظروفه. والتفثيرا

، ازدادت 
 
املتبادل بين األزمة واملجتمع، يحكمه، في األساس، الفكر السائد في املجتمع، فكلما كان ذلك الفكر متقدما

 لتدمير املجتمعات وانهيارها، 
 
 كافيا

 
قدرة املجتمع على تجاوز أزماته، وازدياد شدة األزمة واستفحالها، لن يكون سببا

سيطر على قيم املجتمع ومثله العليا، أين وخاصة وتلك الراغبة في مواجهتها. ولن 
ُ
 من خالل إدارة، ت

ّ
يتحقق ذلك، إال

 عن املشاركة الفعالة، من أبناء املجتمع، في 
 
تكون قادرة على تنظيم مسيرته، وتعمل على تقوية دعائمه وروابطه، فضال

 مواجهة ومقاومة التصدعات، التي تنعكس على قدراته، وتؤثر في إمكاناته. 

، التي من املصالح املتعارضة للقوى  ويتأتىالتأثير املتبادل، بين األزمة واملجتمع، يتأطد بّّّّّّّّ عالقات متناقضة،  إذا كان

 ما، قد اعتر املجتمع، ويلزم مواجهته باألساليب 
 
 مؤشر واضح، يؤكد خلال

ّ
 أّن األزمة ليست إال

ّ
أوجدتها تلك املضادة لها، إال

فأمام هذا الكم من األزمات والكوارث كان البد علينا من التعرف على   .1لى توازنه الطبيعيالعلمية، حتى يمكن إعادته إ

ل واهم مراح نشؤهاكل هذا يكون مرتبط بأسباب األزمة من حيث مفهومها، وخصائصها، وطبيعتها، والفرق بينهما. 

 إلى أسس التعامل مع هذه األخيرة 
 
 إلى مفهوم إدارة األزمات والتطور التاري ي لعلم إدارة األزمات وصوال

 
تكوينها. مرورا

 منهجها. املواجهة و  الستراتيجيةواستراتيجيات مواجهتها أين يكون النجاح في التعامل معها هو رهين االختيار السليم 

                                                           
 .4ص  الجزائر،، "األزمات وإدارةصناعة  استراتيجية (:2016) املعهد التخصص ي للدراسات " (1)
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 :ة وأسس التعامل معها واستراتيجيات مواجهتهامفهوم إدارة األزم 1.2

إلى علم الطب اإلغريقي القديم، حيث يستخدم للداللة على وجود نقطة  "Crisis"يرجع بداية ظهور مصطلح األزمة 

تحول مهمة، أو لحظات مصيرية في تطور املرض، ويتوقف عليها شفاء املريض خالل فترة زمنية قصيرة أو موته. واألزمة 

ّّّ معناها العام املجرد، هي تلك النقطة الحرجة، واللحظات الحاسمة التي يتحد ّّ ّّّ : د عندها مصير تطور ما، إما إلىبّّّّّّّ

 األفضل أو إلى األسوأ، الحياة أو املوت، الحرب أو السالم، وإيجاد حل ملشكلة ما أو انفجارها.

 مفهوم األزمة: 1.1.2

على الش يء ازما  أزم، 1ويعني شدة العض "أزم"األزمة في اللغة العربية تعني الشدة والقحط، وهي مأخوذة من الفعل 

 أزمت السنة أي اشتد قحطها أي
 
، فمثال يقال أزم الفرس على اللجام ويقال أيضا

 
. وجمع 2عض بالفم كله عضا شديدا

وتعني نقطة  "Crisisاالنجليزية "األزمة في اللغة  .(4)"مأزم"، كما انه يطلق على كل طريق بين جبلين (3)أزمة "أوازم"كلمة 

التحول من املرض أو تطور الحياة أو التاريخ ونقطة الحياة تتسم بالصعوبة والخطورة والقلق على املستقبل، وضرورة 

ومن هنا يعني لفظ األزمة بالفترة الحاسمة ملرض معين، وبالتالي  .5اتخاذ قرار محدد وحاسم في فترة زمنية معينة محددة

ّّّّّّّّّّ ال ّّ  . 6فترة التي يمكن للمرض أن يتطور فيها سواء نحو التحسن او نحو التراجعفهو يرتبط بّّ

 
ا
 تنتج عنه مواقف جديدة، سلبية كانت أو ايجابية، تؤثر على اصطالحا

 
: هي حالة توتو ونقطة تحول تتطلبان قرارا

 .7مختلف الكيانات ذات العالقة

االقتصادي، منظور القانون الدولي والعالقات  ظور أهمها املنهذا وُيمكن دراسة مفهوم األزمة من عدة منظورات 

 املنظور اإلداري لالزمة وهي كالتالي:
 
 الدولية، وأخيرا

 تجنب "املشكلة ": عند الحديث عن األزمة من منظور إداري فانه يجب استبعاد مفهوم املنظور اإلداري لالزمة
 
 وأيضا

 ما يكون معلوم األبعاد، واالتجاهات، وتضاد مصالحهم،  ُيعبر عن تصارع إرادتين الذي ""الصراعمفهوم 
 
والذي غالبا

"حالة أو ظاهرة إدارية غير مستقرة تتميز بدرجة معينة من املخاطر وتنذر بان واألطراف، واألهداف. فاألزمة اإلدارية 

 .8"جابيةنتائج ايهناك تغير حاد وشيك اليدوث، وان هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية أو 

 9خصائص األزمة:

 _ املفاجأة 

                                                           
 .13-12ص، ص مصر، الحديث، الكتاب دار  العربية، النهضة دار  العربي، الفكر  دار  األزمات، وإدارة املعلومات تكنولوجيا(: 2013) السعيد أشرف احمد، 1
 .7، ص اإلستراتيجية/ كلية العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم املواجهة" استراتيجية األزمات إدارة"(: 2012) علي هلهول  ،الرويلي 2
 .13-12ص، ، صمرجع سبق ذكره (:2013) السعيد أشرف ،احمد 3
، العدد التعريفي، 1، ماملجلة الدولية ألبحاث األزمات األزمات،دور مؤشرات اإلنذار املبكر الرئيسية في إدارة  (:2017) إبراهيم إبراهيم بن عبد العزيز  ،اللحيدان 4

 .48. ص الرياض
 .13ص  ،مرجع سبق ذكره (:2013)السعيد  أشرف ،احمد 5
 .6-5ص ، ص2009، 1مركز النشر العلمي، ط جدة: ،إسالميوحلول من منظور  أسباباملالية العاملية:  األزمة (:2009) عبد الرزاق سعيد ،بلعباس 6
 .48ص  ،املرجع سبق ذكره(: 2017)ابراهيم  اللحيدان إبراهيم بن عبد العزيز  7
 .16، ص مرجع سبق ذكره(: 2013) السعيد أشرف ،احمد 8
 .11ص سبق ذكره، مرجع (: 2013) السعيد أشرف احمد، 9
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 _ قلة الوقت.

 في صناعة القرار. _ اإلرباك

 _ عدم وفرة املعلومات.

 _ عدم توفر اإلمكانات.

 ._ التوتر واإلحساس بالخطر والضغوطات القوية أثناء العمل

: األزمة هي مرحلة حاسمة في تطور األشياء واألحداث واألفكار للداللة على وجود انفصام توازن معين التعريف اإلجرائي

عبر عن حالة مختلفة عن مجريات األوضاع واألمور الطبيعية في الحياة، ينتج عنها 
ُ
سواء نحو التحسن أو نحو التراجع. ت

لومات وضيق الوقت. وعليه فاّن ظاهرة األزمة تقوم على تهديد مفاجئ، يحتاج إلى اتخاذ قرار سريع، في ظل نقص املع

 :(1)الشكل رقم ثالثة عناصر أساسية يمكن توضيحها في 

 
 (18، ص2013اعداد الباحثة بالرجوع إلى )أحمد، أشرف السعيد ، : عناصر األزمة1شكل رقم

وكّرثه األمر أي اشتد عليه وبلغ منه  "كوارث"،: الكارثة هي النازلة العظيمة والشدة وجمعها املفهوم اللغوي للكارثة

عبر عن اضطراب مأساوي مفاجئ في حياة مجتمع ما، يقع بمنذرات بسيطة أو دون إنذار وُيسبب في أو 1املشقة
ُ
. فهي ت

زة الطوارئ املختصة ُيهدد بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ وفاة أو إصابات خطيرة، أو تشريد أعداد كبيرة من املجتمع تفوق قدرة وإمكانات أجه

لتعامل معها في الحاالت العادية ومن ثم تتطلب تحريك وحدات مماثلة لها من أماكن أخرى لوالسلطات املحلية 

 .2ملساعدتها في مواجهة هذه األخيرة والسيطرة عليا

 على ما تقدم، وبعد استعراض التعريفات املختلفة لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ مفهوم األزمة وال
 
 كارثة واهم العناصر األساسية لهما خاصةبناءا

عنصر املفاجئة والتوتر، يطيب لنا أن نفرق بين األزمة والكارثة، حيث يخلط الكثير بينهما ويستخدمهما ككلمتين 

 مترادفتين بالرغم من االختالف البين بينهما. 

                                                           
 .19، ص مرجع سبق ذكره (:2013) السعيد أشرف ،احمد 1
 .3ص  "إدارة الكوارث الطبيعية"، )د.ن(: املركز الوطني للمعلومات 2

تهديد مفاجئ

ضيق الوقتنقص المعلومات
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 ما يرتبط بها الحس القومي خاصة إذا كانت طبيعية، وال دخل ل
 
إلنسان في حدوثها، من هنا نجد الكارثة الكارثة كثيرا

 في إيجاد عوامل ايجابية، مثل تعبئة الشعور القومي والوجداني للفرد وتحفيز الطاقات البشرية املختلفة في املجتمع 
 
سببا

 ضخمة وتؤدي إلى فقد
 
 وتوحيد جهودها من اجل التغلب على ما أفرزته الكارثة من نتائج. أّما األزمة فهي تولد شكوكا

، بل قد يكون 
 
 ايجابيا

 
عنصر الثقة في الكيان اإلداري الذي نشأت فيه األزمة وليس بّّّّّّّّّّّّّّّّ الضرورة أن تولد عنها عامال

 
 
، أما الكارثة فيقع الحدث كامال

 
 عندما تصل األزمة إلى قمتها. هذا ويكون الحدث في األزمة تصاعديا

 
 مدمرا

 
تأثيرها سلبيا

 :(1)رقم لجدول اوالكارثة في  األزمةبما يتبعه مجموعة من الكوارث املتتالية. يمكننا توضيح الفرق بين وبالقوة نفسها، ور 

 : الفرق بين األزمة والكارثة1جدول رقم

 الكارثة األزمة وجه املقارنة

 مفاجأة كاملة مفاجأة تصاعدية مدى حجم املفاجأة

 كامل تصاعدي وقوع اليدث

 الييويةحجم التهديد للمصالح 

 للدولة

ال تؤثر على املصالح الحيوية للدولة، حيث تتعاون قوى  تمثل أعلى تهديد ملصالح الدولة.

الشعب مع الحكومة ملواجهة الكارثة، باإلضافة إلى 

 املعونات من الدول الصديقة ملواجهة الكارثة.

. مدى ضغط الواقع على متخذ القرار
 
 لنوع وحجم الكارثة.يختلف مستوى  ضغط وتوتر عاليان جدا

 
 الضغط طبقا

يمكن التدخل لرفع التهديد من خالل  التدخل

 التفاوض.

 ال يمكن التدخل فيها لكن يمكن التخفيف من آثارها.

 .23ص  ،(2013) السعيد أشرف ،احمداعداد الباحثة بالرجوع إلى 

ه هناك ارتباط وثيق في العالقة بين الظاهرتين، فاألزمة ُيمكن أن ينتج عنها كارثة أو  الحقيقة ال في 
ّ
يمكن اإلنكار على ان

 .  1مجموعة من الكوارث والعكس صحيح، أّن الكارثة يمكن أن ينتج عنها أزمة أو مجموعة من األزمات

 أسباب نشوء األزمات: 

ذ القرار، نتيجة لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ خلل ما في األنظمة اإلدارية، أو عدم وجود يدل نشوء األزمة على وجود فشل إداري لدى متخ

شير إلى احتمال وجود أزمة، وعلى الجهاز اإلداري أن يدرس تلك املظاهر 
ُ
 ما تكون هناك مظاهر أو شواهد ت

 
خبرة، وغالبا

 ّّّ ّّّ ّّّّّّّ  قمة الجبل أو الشواهد التي تهدد املنظمة. وهذا األمر أشبه بّّ
ّ
جبل الجليد املختفي تحت املاء، حيث ال يمكن رؤية إال

عبر عن نتائج سلبية وخسائر  عبر عن بعض األسباب والشواهد ولكن باقي الجبل الجليدي، يختفي تحت املاء وي 
ُ
والتي ت

ّّّّّ نمتعاظمة وأحداث متوالية ومتغيرات غير معروفة املصير قادمة في الحاضر أو في املستقبل. ومن أه ّّّّّ ّّ شوء م األسباب لّ

 (.2)الشكل رقمهذا ما يوضحه  .2األزمةاألزمات ما يلي: من الكتاب ومراحل نشوء 

                                                           
 .22-21ص ص  ،املرجع سبق ذكره(: 2013)السعيد  أشرف ،احمد 1
 .14، ص مرجع سبق ذكره (:2012)علي هلهول  ،الرويلي 2
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 .31ص  ،(2013)السعيد  ، أشرفاحمداعداد الباحثة بالرجوع إلى  : أسباب نشوء األزمات(2م )الشكل رق

 مراحل نشوء األزمات:  

دورة حياة مثل أي  ويكون لهافي الواقع إن األزمة كظاهرة اجتماعية مثل باقي الظواهر تمر بّّّّّّّّّّّّّ مراحل وخطوات معينة، 

وضح سلسلة تطورها منذ بدايتها ّّنشأتها ب تمر فيو كائن، 
ُ
ا بقبل ظهورها  أو عدة مراحل أساسية ت التعامل و  اهمواجهتومرور 

في كتابه "الخروج من املأزق فن إدارة األزمات" مراحل نشوء األزمة إلى خمسة مراحل  فتحي""محمد ولقد قسم  1.امعه

  :وهي كالتالي

وهي التي يظهر فيها إحساس غامض لوجود ش يء ما يلوح في األفق وهذا اإلحساس ُينذر بخطر  أ/ مرحلة ميالد األزمة:

حب القرار أن يستوجب هذه املرحلة يتم التعاطي غير محدد املعالم أو املدى الذي سيصل إليه ويتوجب على صا

 سوف تنتقل إلى املرحلة التالية.
ّ
 والتعامل معها وإال

النمو عندما ال يتم السيطرة عليها في املرحلة األولى أين ّ: وفي هذه املرحلة تبدأ األزمة بب/ مرحلة نمو واتساع األزمة

 فقط تظهر األزمة للعيان وال يمكن إنكارها أو تجاهلها.تستمد قوتها نموها من عوامل داخلية وخارجية عندها 

وهي املرحلة الخطيرة التي تصل فيها األزمة إلى أقص ى قوتها وعنفها ويصعب السيطرة عليها وهنا  ت/مرحلة قمة النضج:

 يبدأ التدمير والخسائر حتى تنحسر األزمة وتنتهي.

                                                           
 .32ص  ،سبق ذكره مرجع (:2012)علي هلهول  ،الرويلي 1

أسباب 

نشوء األزمة

استعراض

القوة سوء 

الفهم

سوء 

التقدير

سوء 

اإلدراك

 الرغبة في

االبتزاز

اإلدارة 

تعارض ةالعشوائي

املصالح

اإلشاعات

األزمات 

املتعددة

تعارض 

املصالح

األخطاء 

البشرية

اليأس
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تبدأ األزمة في االنحسار والتقلص نتيجة ملجابهتها واالصطدام معها وفق خطط  ث/ مرحلة انحسار وتقلص األزمة:

 مدروسة تستمر في التعامل معها حتى تصل بها إلى املرحلة املوالية.

تتالش ى األزمة في هذه املرحلة وتختفي عن السطح ويختفي ذكرها غير أن وجودها يبقى  ج/ مرحلة اختفاء األزمة:

 (.3)رقم الشكل هذا ما يوضحه  .1االستفادة منها في املستقبلكسابقة تاريخية يمكن 

 
 األزمةيبين مراحل تكون  : منحني3شكل رقم 

 .10، املعهد التخصص ي للدراسات، ص صناعة وإدارة األزمات استراتيجيةاملصدر: 

 :أهدافها واهم مراحل إدارتهامفهوم ونشأة إدارة األزمات  2.1.2

الذين يتسمون  املديرينمحاور االهتمام في اإلدارة، أين يقتض ي املوضوع وجود نوع من  أحديعد التعامل مع األزمات 

 على التفكير اإلبداعي واالتصال والحوار وصياغة بالعديد من املهارات منها الشجاعة والثبات واالتزان االنفعالي والقدر ة

 التكتيكات لالزمة للتعامل مع األزمة.ورسم 

 مفهوم إدارة األزمات: 
ُ
"عملية إدارية متميزة ألنها تتعرض ليدث مفاجئ، وألنها تحتاج عرف إدارة األزمة على أنها ت

لتصرفات حاسمة سريعة تتفق مع تطورات األزمة، وبالتالي يكون إلدارتها زمام املبادأة في قيادة األحداث والتأثير 

 ملقتضيات األمور"عليها و 
ا
 .2توجيهها وفقا

 من مظاهر تعامل اإلنسان مع نشأتها: 
 
انبثقت إدارة األزمات منذ القدم، من خالل املمارسة العملية، فكانت مظهرا

املواقف الحرجة، التي ُيواجهها في إطار مسميات، أي مثل الحنكة، والخبرة الدبلوماسية، وكفاءة القيادة. وكانت هذه 

هي االختبار الحقيقي لقدرته على مواجهة األزمات، وتعامله مع املواقف الصعبة، التي تتمخض بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ تفجر  املمارسات،

                                                           
 .15 -14، ص ص مرجع سبق ذكره (:2012) هلهول علي الرويلي  1
، موقع: دراسات أمنية "،Crisis Management"مفهوم إدارة األزمة:  (:2019يناير  5) واالستراتيجيةاملوسوعة الجزائرية للدراسات السياسية  2

dz.com/-https://www.politics ،13/02/2020. 
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طاقاته اإلبداعية. ولقد اهتدت الجماعات اإلنسانية في وقت مبكر من تاريخها، إلى أسلوب آخر، غير الصراع والتنافس، 

استمرارها وتطورها. فإذا كان مبدأ البقاء لألقوى، قد ساد املراحل األولى لنشأة ُيمكنها من املحافظة على بقائها و 

اإلنسانية، وأودى ببعض الجماعات، املتصارعة على املراعي ومصادر املياه، فان اإلنسان قد تبين أّن التعاون، واقتسام 

 املوارد املتاحة، هما أفضل من الصراع، الذي يعرض اإلنسانية لخطر الفناء.

نشأ اصطالح إدارة األزمات في األصل، من خالل علم اإلدارة العامة، وذلك لإلشارة إلى دور الدولة في مواجهة الكوارث 

املفاجئة، والظروف الطارئة، مثل: الزالزل والفيضانات واألوبئة والحرائق، والصراعات املساحة، والحروب الشاملة. وما 

، والسيما في م
 
جال العالقات الدولية، لإلشارة إلى أسلوب إدارة السياسة الخارجية، في مواجهة لبث أن نما، بصفته علما

، تبنته األجهزة الحكومية، 
 
 جديدا

 
املواقف الدولية املتوترة. وسرعان ما ازدهر في إطار علم اإلدارة، بكونه أسلوبا

خالل تحقيق تلك املهام ظهرت إدارة مهام عاجلة، وضرورية أو لحل املواقف الطارئة. ومن  إلنجاز واملنظمات العامة، 

  الحادة، املتفجرة، فهياملشروعات، أو فكرة غرفة العمليات، الرامية إلى إدارة املشاكل 
 
مثل "إدارة أزمات"إذا

ُ
 حدأ، وت

فروع واليات اإلدارة، مثل اإلدارة باألهداف أو اإلدارة العلمية. وبتبلور أسلوب إدارة األزمات، بدأت تتضح إمكانية 

حويله إلى نمط متكامل، ذي وحدة وظيفية متكاملة، ملعالجة مواقف محددة، تتمثل في املشاكل واألزمات، الصعبة، ت

 محدد الخصائص، له آلياته الخاصة، ملواجهة تلك املتعددة، املتتالية، واملتزامنة معها ليصبح بذلك
 
 إداريا

 
 . 1نمطا

يقوم على افتعال األزمات، كوسيلة أو كأسلوب للتغطية والتمويه على  "اإلدارة باألزمات" فهوا فيما يخص مصطلح أّم 

 ،
 
املشاكل القائمة التي تواجه الكيان اإلداري أو الدولة، فنسيان مشكلة ما، يتم عندما تحدث مشكلة اكبر أو واشد تأثيرا

د حتى يتم تدميره، هذا  وق بحيث تطغى على املشكلة القائمة وهكذا يظل الكيان اإلداري يتعرض الزمة تلوى األخرى،

غراض شخصية أو جماعية لفئة معينة لتحقيق مكاسب شخصية من وراء تلك األزمة، ومن أل  "اإلدارة باألزمات"تكون 

 . (2)"علم صناعة األزمة للتحكم والسيطرة على اآلخرين"هنا يطلق على اإلدارة باألزمات بّّّّّّّّّّّّّّّ 

إّن الهدف من وراء إدارة األزمات هو تحقيق درجة استجابة سريعة وفعالة لّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ظروف املتغيرات املتسارعة  أهدافها:

الالزم  موتوفير الدعلالزمة بهدف درء أو تخفيف أخطارها عن طريق االستعدادات الالزمة لالزمات املتنبأ بها وبّّّّّّّّّّّّّّ حدوثها 

 حالته الطبيعية. وتتلخص أهم هذه األهداف فيما يلي:إلعادة التوازن إلى 

_ توفير القدرة العلمية على استقراء وتنبأ مصادر التهديد الواقعة واملحتملة واالستغالل األمثل للموارد 

 واإلمكانيات املتاحة للحد من آثار األزمة.

 لقيادة األزمات._ تحديد دور كل من األجهزة املعنية لتنظيم وإدارة األزمة وإنشاء مركز 

 _ توفير القدرات العلمية واإلمكانيات املادية لالستعداد ملواجهتها

 _ العمل على تقليل األثر السلبي والضار لالزمات على األفراد والجماعات.

 خالل فترتها. ة_ وقاية األحياء واملمتلكات في مكان األزمة والتخفيف من املعانا

                                                           
 .11، ص رجع سبق ذكرهم (:2016) املعهد التخصص ي للدراسات " 1
 .37-36صص  ،املرجع سبق ذكره(: 2013) شرفأاحمد السعدي،  2
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 أن تتوفر مجموعة من املتطلبات وهي كالتالي:جل تحقيق إدارة األزمات أومن 
ا
 بااااااااااااشكل فعال من املهم جدا

 _ تحقيق التكامل بين األنشطة املتعددة واملتنوعة التي تستوجبها طبيعة إدارة   األزمة.

 لعالقة.ا_ تأصيل مناخ إداري يقوم على التفاهم واملشاركة بين جميع املستويات واالختصاصات الوظيفية ذات 

مكن من التشكيل التنظيمي وإعادة تشكيله وفق طبيعة األزمة ودرجة حدتها.
ُ
 _ توفير املرونة التي ت

 _ بناء وتنمية شبكة من االتصاالت الفعالة التي تؤمن توافر املعلومات بالسرعة املطلوبة.

تها من الخارج إلى الداخل أي ال _ أن تتم إدارة األزمة من بعدين أساسين هما اإلدارة من الداخل للخارج وإدار 

 يجب النظر إلى إدارتها على املستوى الداخلي للمنظمة أو الكيان ولكن أيضا على املستوى الخارجي.

_ إّن إدارة األزمة تحتاج إلى رؤية شاملة حديثة ومتطورة للممارسة الوظائف اإلدارية املختلفة )تخطيط، تنظيم، 

 نشطة الوظيفية املختلفة للمنظمة ذاتها.توجيهن رقابة( وكذلك ممارسة األ

 _ ضرورة وجود برنامج أو نظام مخطط بّّّّّّّّّّّّّّّّ شكل جيد للمواجهة يتم تنفيذه في الحال لتقليل الخسائر.

_ عدم ترك عنصر الصدفة أو املفاجأة ألي حدث أو أحداث كانت عن طريق دراسة كافة االحتماالت املمكنة 

 الجيدة.وإعداد السيناريوهات 

 لتوجهاتهم مراحلها: 
 
تمر إدارة األزمات بّّّّّّّّّّّّ مراحل ومستويات متعددة اختلف الكتاب والباحثين في تصنيفهم لها تبعا

 انه على األغلب تمر إدارة األزمة بّّّّّّّّّّّ 
ّ
الفكرية فمنهم من صنفها إلى أربعة مراحل ومنهم من صنفها إلى ستة مراحل إال

 ي كالتالي:خمسة مراحل وه

يتم فيها استكشاف كافة االحتماالت واملتغيرات التي قد ينجم عنها أزمة ما، ومن ثم بحث السبل واآلليات  تجنب األزمة:

 املناسبة ملواجهة تلك األزمات املحتملة.

 تفلح في ة وال الغاية منها التحضير واالستعداد للمواجهة التي ال تفيد فيها إجراءات تجنب األزم التحضير واالستعداد:

 منع حدوثها.

 االعتراف بوجود أزمة في تفادي الكثير من املشاكل التي يمكن أن تحدث في املستقبل. ُيساهم األزمة:االعتراف بوجود 

احتواء األزمة ومجابهتها: تعتمد هذه األخيرة على مرحلة االستعداد والتحضير ملواجهة األزمات أين يجب أن تتخذ اإلدارة 

 ية ومناسبة.قرارات سلم

في هذه املرحلة قدرة الكيان اإلداري على إعادة ترتيب األمور إلى سابق عهدها قبل وقوع  وتتجلى األزمة:االستفادة من 

 األزمة أو أفضل مما كانت عليه في البداية.

العشوائية وإنما يجب إّن اإلدارة الفعالة لالزمات مقومات جُد أساسية، إذ ال يمكن التعامل مع هذه األخيرة في إطار من 

 .أن يخضع هذا التعامل في جميع مراحل تطورها لألسلوب العلمي الذي يميز املنهج اإلداري السليم. كتاب الكوفة
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 :أسس التعامل مع األزمات واستراتيجيات مواجهتها 2.2

 لإلمكانيات امل
 
توافرة، واملتاحة، والتحديد تتعدد أسس واستراتيجيات مواجهة األزمات. ويحدد اختيار أّي منها، وفقا

 ستراتيجيةال الدقيق ملسارات األزمة، والتحوالت التي قد تطرأ عليها. والنجاح في التعامل معها، هو رهين االختيار السليم 

املواجهة ومنهجها، والذي يجب أن ُيحقق القدرة على التكامل، بين مختلف املجالت، السياسية واالقتصادية واإلدارية، 

مناخ التفاهم واملشاركة الفعالة، بّّّّّّّّّّ جميع املستويات واالختصاصات الوظيفية، في الكيان اإلداري أو املؤسسة وفر ويُ 

أو الدولة. وتستند الكفاءة، والفعالية في استقراء املستقبل، وبالقدر الذي ُيحقق اإلدراك الكامل بطبيعة األزمة، فان 

 إلى االستنتاج الدق
 
 يق لشتى الخيارات املمكنة، في مواجهة أخطارها.ذلك يتوقف أساسا

 بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ مرحلة الحد من خطرها، وحتى ُيمكن أسس التعامل مع األزمات:  1.2.2
 
ّن مواجهة األزمات، منذ نشأتها، مرورا

لى كل ذي يتعين عتتطلب االلتزام بعدة أسس أساسية، هي بداية نجاحها وهي تمثل الدستور اإلداري ال –التغلب عليها 

 عند التعامل مع أي 
 
، وان ال يتناس ى أو يتجاهل إحدى هذه األسس شديدة أزمة تواجههمتخذ قرار أن يعيه جيدا

 تي:اآلاألهمية والخطورة واملتمثلة في 

، من أهم عوامل النجاح في مواجهة األزمات، والسيما الهدف الرئ تحديد األهداف واألسبقيات:
 
 دقيقا

 
س ي، ييعد تحديدا

 ما يكون غير واضح. بيد أّن 
 
ال يشترط أن يكون هو قمة األزمة، وإنما هو جزء من ذو تأثير فعال في  تحديدها،الذي كثيرا

من معالجتها ومواجهتها. والبد من تنسيق األهداف، وتحديد أسبقيتها، إذ أّن الهدف  %50بنيتها ومجرياتها، أين ُيمثل 

الرئيس ي، املتمثل في مواجهة األزمة بّّّّّّّّّّّ رمتها، قد يكون غير ممكن أو خارج اإلمكانيات والقدرات املتاحة، فيعمد إلى 

.
 
 تجزئته، أو تحديد أهداف ثانوية، ومواجهة أشدها خطرا

ّّّّّّ متخذي القرار عن التأثر  ركة وسرعة املبادأة:حرية الي ّّّ حرية الحركة، هي أولى خطوات تحقيق الهدف، إذ تنأى بّّ

خضع األزمة لعامل رد الفعل العكس ي، فيمكن السيطرة عليها والحد من خطرها. 
ُ
تيح لهم املبادأة، التي ت

ُ
 بالصدمات، وت

حقق السيطرة الكاماملباغتة
ُ
لة على األزمة، ولفترات مالئمة، إذ أن إعالن أسلوب مواجهتها، يمكن أن : تكاد املفاجأة ت

تيح الحد من خطرها والقضاء عليها. ولتحقيق املباغتة، 
ُ
ُيسفر عن فشل الجهود املبذولة لحلها، بينما نتائج املفاجأة، ت

ا يمكن م أقرب(، وبتوصيلها إلى البد من الكتمان الشديد في حشد القوة املكلفة بالتعامل مع األزمة )اإلرهابيون مثال

 . 1من الهدف

إّن امتالك القوة من عوامل النجاح في مواجهة األزمة، وإحداث التأثير املطلوب في املحيط،  حشد القوى وتنظيمها:

 ،
 
 لنطاقها. إذ يهدف تنظيم القوى إلى حشد اإلمكانيات كافة، املادية والبشرية، وتعبئتها معنويا

 
املحلي والدولي، وفقا

مكنها من مواجهة األزمة والقضاء عليا. ويتضمن حشد ال
ُ
قوة خمسة جوانب أساسية، تتمثل في القوة البشرية، تعبئة ت

مثل الجانب النفس ي اإلدراكي، 
ُ
القوة الجغرافية، والقوة االقتصادية، والقوة العسكرية، إضافة إلى القوة املعنوية التي ت

طلح ، وهو مصلتأثيري. ويعد مصطلح "القوة" من املصطلحات الهامة املستخدمة في علم إدارة األزماتاوالجانب اإلعالمي 

تستخدمه علوم عدة منها الجغرافية السياسية، والعلوم السياسية، والعلوم العسكرية واالقتصاد وغيرها من العلوم. 

                                                           
 .17-16، ص ص مرجع سبق ذكره (:2016) املعهد التخصص ي للدراسات  1
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حركه 
ُ
 لحسن إدارة األزمة فهي بّّّّّّّّّّ مثابة الروح بالنسبة للكيان اإلداري ت

 
ومن ثم فان تكريس وحيازة القوة، أمر هام جدا

ره، ومن ثم فإنها غير قابلة لإلشباع وال حدود لها وتظل رهينة التطورات التقنية وبالتالي ليست وتحفظ وجوده واستمرا

 .(4)الشكل رقم . هذا ما يوضحه 1مطلقة

 
 

 : الجوانب املختلفة ملصطخلح القوة4.1الشكل رقم

 .19، املعهد التخصص ي للدراسات، ص األزمات وإدارةصناعة  استراتيجية املصدر:

سواء كانت محلية او دولة،  : قد تعجز القدرات املتاحة على مواجهة األزمات الناشئة،واملشاركة الفعالةالتعاون 

تساعد على اتساع الرؤية، وشمولية  مواجهتها، بلفتتحتم عليها االستعانة بمساندة خارجية، تضاعف الطاقات على 

 ن عن تنوع الخبرات واملهرات والقدرات.التخصص، وتكامل املواجهة، إضافة إلى السرعة والدقة، الناجمتي

يزيد التالحق السريع، إلحداث األزمة، من حدة أثارها السلبية، الناتجة من  السيطرة املستمرة على األحداث:

استقطاب، عوامل قوة خارجية مدعمة لها. ولذلك، فان التعامل معها، يتطلب التفوق في السيطرة على أحداثها، من 

ملة بتطوراتها، واإلجراءات الفاعلة الالزمة ملواجهتها. كما تتطلب عملية السيطرة التحكم في ثالثة خالل املعرفة الكا

اتجاهات، تتمثل في التعامل مع العوامل املسببة لالزمة، والقوى املدعمة لها، وكذلك العوامل ذات الصلة بها. ولذلك، 

 ا.تحقيق التفوق في السيطرة على أحداثه وجبفان مواجهتها تست

يعد التامين املادي لألشخاص واملمتلكات واالحتياجات، ضرورة  التامين الشامل لألشخاص واملمتلكات واملعلومات:

حتمية ملواجهة األزمات، إذ يجب توفير الحد األدنى من التامين الطبيعي، لكل من األشخاص واملمتلكات وكذلك 

 
 
لذي ، وااملعلومات، قبل حدثها، وتوفير سبل الوقاية منها. وكذلك التامين الحيوي اإلضافي، عند حدوث األزمة فعال

                                                           
 .19-18ص ص  ،مرجع نفسه (:2016) املعهد التخصص ي للدراسات 1
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يتطلب مواجهة قواها بقوى اشد منها، إليقاف تنامي أثارها، والحد من امتدادات مجاالتها، وقوامه هو تكوين 

 االحتياطات الفاعلة، التي يحتاج إليها الكيان، للتغلب على أزمته.

ما ن شهدهما العالم، وأثرهاألزمة ومراحلها: كان للطفرة التكنولوجية، والتقدم العلمي، اللذي السريعة ألحداثاملواجهة 

البالغ في طبيعة األزمات، التي أصبحت سريعة التطور واألحداث، فاستدعت التصدع السريع لها، ما يحتم وجود 

الكوادر العلمية، املدربة على مواجهة األزمات، وتوافر إمكانيات وموارد، تحد من التدهور السريع لألحداث. وإذا كانت 

يوي، فان ها يجب أن تتسم بالدقة، كي ال تتزايد حدة األزمة، وحتى يمكن تكبيد مسببها خسائر املواجهة السريعة أمر ح

 فادحة، تردعه عن التفكير في صناعة أزمة جديدة.

  االقتصاد في استخدام القوة:
 
يجب أن يكون تحديد اإلمكانيات والقدرات، املخصصة بها مواجهة األزمة، خاضعا

ي استخدام القوة، يكون إهدارا لإلمكانيات، من حيث نفقتها، مقارنة بّّّّّّّّّّّّّّّّّ معدل األمان لحسابات دقيقة. فاإلفراط ف

الذي وفرته، ورد الفعل العكس ي الناتج من األزمة، وكذلك احتماالت، وجود عمليات ارتداد خداعي لالزمات الهامشية، 

 ما ينهك، في النهاية قدرات الكيان.

تعد األساليب غير املباشرة، من أفضل الوسائل للتعامل مع األزمة  باشرة في مواجهة األزمة:إتباع األساليب غير امل

الشمول والتنوع، خاصة وان التدرج في مواجهة األزمات والتعامل معها  به منوالتأثير في تطوراتها، نظرا إلى ما تتسم 

املعالجة لالزمة بشكل متالزم، ومتتابع بعكس  سيكون اشد فعالية، وعلى مراحل متفاوتة. أين يمكن استخدام األدوات

 .1األساليب املباشرة، التي تحتاج إلى التعرض السريع لألحداث

لتدهور ا الحد منإضافة إلى األساليب غير املباشرة في مواجهة األزمة هناك أساليب أخرى لها نفس الهدف املتمثل في 

ودراسة أسبابها وعواملها، كي يمكن اتخاذ اإلجراءات  والتطوير،ح والخسائر، واالستفادة من املوقف املستجد، في اإلصال 

نتهج عدة أساليب أبرزها األساليب التقليدية بطابعها الخاص، املستمد من 
ُ
املالئمة ملنع تكرارها. ولتحقيق ذلك، ت

 .2خصوصية األزمة

املواجهة مع األزمة، خالل مراحلها  أكثر فيأو  استراتيجيةيمكن استخدام استراتيجيات املواجهة مع األزمة:  2.2.2

ا. هاملختلفة كما أّن تحديد اإلستراتيجية الواجب استخدامها تختلف بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اختالف الهدف املحدد لالزمة نفسها عند تكرار 

 ومن أهم هده االستراتيجيات ما يلي:

جية في حالة املواجهة مع األزمة املجهولة إذ ال تتوفر اإلستراتي ههذ تستعمل األزمة:العنف في التعامل مع  استراتيجية

املعلومات الكافية، واملواجهة مع األزمة املتعلقة باملبادئ والقيم ومواجهة األزمات التي تؤكد املعلومات أهمية استخدام 

 العنف فيها واالنتشار السرطاني لالزمة في عدة اتجاهات.  

                                                           
 .20-19ص ، صمرجع سبق ذكره (:2016) املعهد التخصص ي للدراسات  1
 .21-20ص ، ص(: مرجع سبق ذكره2016) املعهد التخصص ي للدراسات 2
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 بّّّّّّّّّّّّّّّّّ التدمير الداخلي من خالل تحطيم املقومات التكتيك املستخدم في التعامل العنيف  -
ّ
مع األزمة يكون إما

ظهورها من الجوانب واألطراف وضرب العقول املفكرة لالزمة، أو بّّّّّّّّّّّّّّّّّ التدمير  األزمة فيالتي اعتمدت عليها 

 الخارجي من خالل الحصار الشديد حول العناصر املسببة واملغذية لالزمة من الخارج وقطع مصادر اإلمداد.

ي نفس اقع وبذل الجهد ملنع تدهوره، وفتهدف هذه اإلستراتيجية إلى التركيز على قبول األمر الو  وقف النمو: استراتيجية

الوقت السعي إلى تقليل مشاعر الغضب والثورة املصاحبة لالزمة، وتستخدم هذه اإلستراتيجية في الحاالت اآلتية، 

 اإلضرابات املالية(. )املواجهة مع قوى ذات حجم كبير ومتشعبة، قضايا الرأي العام والجماهير،

وقف النمو من خالل التعامل بذكاء وحرص شديدين مع القوى املسببة  ةاستراتيجيالتكتيك املستخدم في  -

والتوجيه  ةالتكتيكيلالزمة واالهتمام واالستماع لقوى األزمة وتلبية بعض املتطلبات وتقديم بعض التنازالت 

 والنصح واإلرشاد لتخفيف حدة األزمة حتى يمكن دراسة العوامل املسببة لالزمة وتالفيها.

تعتمد على البحث والتحليل الكافي والدقيق للعوامل املكونة والقوى املؤثرة والعالقات واالرتباطين  التجزئة: استراتيجية

 عندما تكون مجتمعة في كتلة واحدة وتحويلها 
 
 كبيرا

 
شكل تهديدا

ُ
بينها وبصفة خاصة في األزمات الكبيرة القوية والتي ت

التعامل معها، أين تركز هز هذه اإلستراتيجية على ضرب الروابط إلى أزمات صغيرة ذات ضغوط اقل قوة مما ُيسهل 

 املجمعة لالزمة لتجزئتها، وتحويل العناصر املتحدة إلى عناصر متعارضة.

تجزئة األزمة من خالل خلق نوع من التعارض للمصالح بين األجزاء املكونة  استراتيجيةلتكتيك املستخدم في ا -

األجزاء، وتقديم  أحدلتحالفات األزمة ومساعدة بعض القيادات املغمورة على الظهور والصراع على قيادة 

 .1اإلغراءات ضد استمرار التحالفات

 يتمثل الفكر الذي يقف  إجهاض الفكر الصانع لالزمة: استراتيجية
 
وراء األزمة في صور قيم واتجاهات معينة وتأثيرا

وترتكز هذه اإلستراتيجية على التأثير على هذا الفكر وإضعاف األسس واملبادئ  شديدا على قوة األزمة وشدة تأثيرها،

 التي يقوم عليها.

اإلجهاض من خالل التكتيك في العناصر املكونة للفكر واالقتراب من بعض  استراتيجيةالتكتيك املستخدم في  -

الفئات املرتبطة شكل ضعيف بالفكر والتحالف معها، والتضامن مع الفكر الذي يقود األزمة ثم التخلي عنها 

 وإحداث االنقسام.

ّّّّّ دفع القوى املشاركة في صناعة األزمة إلى : تهدف هذه اإلستراتيجية إلى اإلسراع بّّّّّّدفع األزمة إلى األمام استراتيجية

مرحلة متقدمة تظهر خالفاتهم وشرع بوجود الصراع بينهم، وتصلح هذه األخيرة عند تكتل وتضامن قوى غير متشابهة 

 ومتنافرة من اجل صناعة أزمة.

دفع األزمة وهنا يجري التظاهر بعدم القدرة على املقاومة، وتسريب معلومات  استراتيجيةالتكتيك املستخدم في  -

ة لتكون مصدرا للصراع عند مناقش تكتيكية، وتقديم تنازالت لحدوث األزمةخاطئة عن انهيارات حدثت نتيجة 

 كيفية االستفادة منها.

                                                           
عينة من العاملين في  راءآل دراسة استطالعية  األزماتواستراتيجيات مواجهة  اإلداريةتشخيص العالقة بين القيادة  (:2017)سعدية حايف كاظم  ،السلطاني 1

 .56-55ص ص، 4ع ، 15 م، مجلة جامعة كربالء العلمية، مديرية توزيع كهرباء بابل
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ات الجارفة والشديدة التي يصعب الوقوف تهدف هذه اإلستراتيجية إلى التعامل مع األزم تغيير املسار: استراتيجية

أمامها. وتركز على ركوب عربة قيادة األزمة والسير معها ألقصر مسافة ممكنة لتغيير مسارها الطبيعي تحويلها إلى مسارات 

بعيدة عن اتجاه قمة األزمة بل ويمكن حتى االستفادة منها في تحقيق بعض النتائج الطيبة التي يمكن أن تعوض بعض 

 واملبادأة. سائر التي أفرزتها األزمة، مثل خلق نوع من التحدي،الخ

تغيير املسار وهذا لالنحناء للعاصفة والسير في نفس اتجاهها من خالل  استراتيجيةالتكتيك املستخدم في  -

والعرج باألزمة الناتجة عن مسارات فرعية وتصدير ها لخارج املجال املتأزم وإحكام  سرعتها محاولة إبطاء

 .1السيطرة على اتجاهها واستثمار نتائجها بشكلها الجديد لتعويض الخسائر السابقة

 خاصة وقد أصبحت  نشؤهاوعلى هذا األساس كان من الضروري فهم األزمات وإدارتها وأسباب 
 
 وواضحا

 
 دقيقا

 
فهما

 ا
ُ
 بّّّّّّّّحياة اإلنسان، وت

 
 مرتبطا

 
شكل مصدر قلق للقيادة واملسئولين واملواطنين على حد سواء، وذلك ألزمة اليوم جزءا

لصعوبة السيطرة عليها بسبب التغيرات الحادة واملفاجئة في البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية من جهة 

 نموذج مالئم للتغيرات من جهة ثانية.وضعف اإلدارة املسؤولة في القدرة على تبني 

 :أهم األزمات التي واجهتها إيران .3

واجهت الحكومة اإليرانية الكثير من االنتقادات؛ بسبب األزمات التي تتعرض لها إيران مثل األزمة االقتصادية والعقوبات 

لحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وأخير ا وفشل ا ،1+5األمريكية، والخروج األميركي من االتفاق النووي املبرم مع مجموعة 

قدر بّّّّّّّّّّّّّّّّّ مليارات الدوال 
ُ
ا في املمتلكات والبنى التحتية والتي ت ا واسع  َفت عشرات القتلى ودمار 

ّ
ات، ر أزمة السيول التي خل

ا، وقد كل هذا أدى في ُمجَمله إلى زيادة السخط الشعبي ضّد الحكومة على وجه الخصوص وضّد النظام اإلي راني عموم 

حيين وداعميه من اإلصال  "حسن روحاني"ُيوظفها املتشددون في النظام اإليراني ملمارسة مزيد من الضغوط على الرئيس 

   .2واملعتدلين

وإنهاء إعفاءات  ،احتجاجات متكررة وحزمة عقوبات غير مسبوقة في تاريخ إيران مع تصفير الصادرات 1.3

 :النفط اإليراني

ضربة موجعة  2015مع إيران في "باراك أوباما" شكل خروج الواليات املتحدة األمريكية من االتفاق النووي الذي أبرمه 

لطهران ليس فقط على اعتبار فقدان الرئيس روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف للورقة األهم التي كانت تعتبر النجاح 

جديد من العقوبات املفروضة. وعلى الرغم من تعرض طهران لعقوبات في األكبر لهما، لكن ملا نتج عنها من وجود خط 

ثل البنوك م استراتيجيةالسابق، غير أّن حزم العقوبات األخيرة تعتبر األقوى في تاريخ إيران خاصة أنها امتدت لقطاعات 

 في االقتصاد والتشييد والبناء وصادرات النفط، واملعامالت مع البنوك املركزية ..إلخ، األمر الذي أح
 
 تاما

 
دث شلال

اإليراني بخروج عشرات الشركات العاملية التي كانت قد بدأت تستعد لالستثمار في إيران، مع آمال النظام بالقضاء على 

                                                           
 .56ص مرجع سبق ذكره،  (:2017)سعدية حايف كاظم  ،السلطاني 1
، موقع: اإليرانيةاملعهد الدولي للدراسات ؟"، اإليرانيةروحاني وضيفة املتحدث باسم اليكومة  ألغى"هل  (:2019أبريل  23) معتصم صديق ،عبد هللا 2

iiis.org/-https://rasanah ،04/03/2020. 

https://rasanah-iiis.org/
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وعمق من أثرها  ،%20مشكالت الفقر والبطالة التي طالت فئات كبيرة من الشعب، حيث بلغت البطالة أكثر من 

من الشعب  %40إجراءات الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، األمر الذي أصبح معها حوالي أكثر من 

  .اإليراني تحت خط الفقر

رغم من محاولة بعض الدول األوروبية مساعدة طهران للحفاظ على فرصها االقتصادية معها، وقيامها بإنشاء آلية الوب

ثر تلك العقوبات، غير أن تلك اإلجراءات لم تنجح في تجاوز تلك األزمة، األمر الذي انعكس على بروز مالية لتقليص أ

، وطالت العديد من املحافظات 2019والتي امتدت لبدايات  2018ديسمبر حركة احتجاجات في الداخل اإليراني بنهاية 

 
ّ
 .1ألمنية واالعتقاالتبالقبضة ا واألقاليم اإليرانية، وفشل النظام في احتواءها إال

، عليها "أقص ى الضغوط"هذا وقد كثفت الواليات املتحدة ولعدد من االعتبارات، حملتها ضد إيران في إطار فرض 

بيت كما جاء في بيان لل فأعلنت إنهاء كل اإلعفاءات التي كانت منحتها لّّّّّّّّّّّّّّّّت ثماني دول ملواصلة شراء النفط اإليراني.

 وبالتالي حرمان "دونالد ترامب"  األبيض، أّن الرئيس
 
ينوي بذلك التأكد من أّن صادرات النفط اإليراني ستصبح صفرا

ن "الهند وتركيا واليابااملاض ي، بات على الدول السبع، وهي  الثاني مايوابتداء من  ه األساس ي.النظام من مصدر دخل

 عن شراء النفط اإليراني. وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان"،
 
 وبلهجة تحذيرية انه ف التوقف تماما

 
ي محذرا

 على تطبيق هذه 
 
 على الوصول إلى الصفر... الصفر مع  األخيرة،حال لم يتقيدوا فستكون هناك عقوبات، عازما

 
مصرحا

يك "ماالجميع. وانه لن تكون هناك إعفاءات نفطية تمتد بعد تلك الفترة. هذا وقد أضاف وزير الخارجية األمريكية 

مثل  بومبيو"
ُ
ّّّ تمويل أنشطة طهران التي تصفها واشنطن  "املصدر األول"أّن أرباح النفط ت ّّّ ّّّّّّّ ّّّّّ ّّّ لّّ ّّّّّ ّّّ ّّّّّ وأّن   "الخبيثة".بّ

عطي النظام اإليراني نحو 
ُ
أّن هذه العقوبات منعت إيران، إلى حد اآلن، من الحصول على و  من أرباحه، %40صادراته ت

 هللا"،"حماس وحزب كان سيخصصها النظام لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ دعم مجموعات إرهابية مثل  مليارات دوالر 10أرباح تزيد على 

وكذلك ملواصلة تطوير برنامجها الصاروخي رغم صدور قرارات مجلس األمن حول تفاقم األزمة اإلنسانية في 

 أّن منع شراء النفط اإليراني أهم بنود العقوبات األميركية التي أرادتها واشنطن أن تكون  اليمن.
 
ى في "األقص معتبرا

 .2التاريخ"

ت النفط من شأنه أن ُيعظم من األزمة في طهران ليس فقط بّّّّّّّّّّّّّّّّّ قدرتها على دعم مثل هذا اإلجراء بإنهاء إعفاءاإّن 

 في الداخل، وهو ما ُينذر باتساع التظاهرات وتهديدها للنظام. حيث في الوقت الحالي 
 
عملياتها في الخارج، ولكن أيضا

كما ، %51.4ل التضخم نسبة هائلة بلغت كما بلغ معد ،%6وصلت نسبة االنكماش في االقتصاد اإليراني حوالي 

عد السعودية، ب"أوبك" تراجعت إيران من املركز الثالث إلى املركز الرابع في ترتيب الدول األكبر في إنتاج النفط في الّّّّّّّّّّّّّّ

واإلمارات. وتلك األرقام مرشحة لالستفحال حال نجاح الواليات املتحدة بّّّّّّّّّّّّ فرض وقف اإلعفاءات، على الرغم  العراق،

عتبر أكبر مستورد للنفط في العالم والتي تربطها ملفات اقتصادية متأزمة مع الواليات املتحدة -من تحفظ الصين 
ُ
التي ت

                                                           
 مرجع سبق ذكره. (:2019أبريل  29)هاني  ،سليمان1
صادرات إيران النفطية: ال إعفاءات بعد األول من مايو... انتهى « تصفير»واشنطن تطلق مرحلة " (:2019أبريل  23) واالستشارات لألبحاثاملركز اللبناني  2

 .lcrc.net-http://www.center ،08/03/2020 موقع:"، ..النقاش

http://www.center-lcrc.net/
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من النفط اإليراني، وهو ما سُيشكل أزمة لها خاصة في  %40ي احتياجاتها على وتركيا التي تعتمد ف -األمريكية مؤخرا

 العتبارات الثقة والتبعية خاصة وأّن 
 
ضوء عدم قدرتها في التعامل مع البدائل التي طرحتها الواليات املتحدة نظرا

ملتحدة لألكراد وقوات سوريا عالقات تركيا وأمريكا ليست جيدة الفترة األخيرة مع وجود ملفات مثل دعم الواليات ا

"الطيب رجب أزمة القس األمريكي، قبل حلها، دعم الواليات املتحدة لّّّّّّّّّّّّّّّّ فتح هللا جولن ضد  "قسد"،الديمقراطية 

 ، واتهامات بضلوع أمريكا في أزمة الليرة التركية، وقبلها محاولة االنقالب عليه.أردوغان"

لة للعراق في محاو  "حسن روحاني"دة األمريكية الطريق أمام إيران بعد الزيارة األولى لّّّّّّّّّّّّّّ وقد أغلقت الواليات املتحهذا 

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه على اعتبار وجود بعض النفوذ لّّّّّّّّّّّ طهران في الداخل العراقي ُيمكن استثماره في تخفيف وطأة 

ّّّّ غير أّن الوال  العقوبات وقيام بغداد بدور وسيط، ّّّّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّّّّ التأكيد على التزام العراق بّّ ّّّّّّّ ّّّّّ يات املتحدة األمريكية أعقبت ذلك بّّ

 .1العقوبات على طهران

 :خالفات وتصدعات النخبة السياسية في إيرانتصنيف اليرس الثوري كمنظمة إرهابية و  2.3

 إلى  "اليرس الثوري"ُيعتبر تصنيف 
 
خطوة مهمة، من حيث رمزيتها وكونها سابقة قانونية على حد سواء. لكن نظرا

 فعلية على التعامالت األجنبية مع هذه املنظمة، 
 
رضت فيها العقوبات واألوامر التنفيذية السابقة قيودا

 
الدرجة التي ف

بية أجنبية محدودة، ومن املحتمل كمنظمة إرها "اليرس الثوري"فمن املرجح أن تكون اآلثار االقتصادية لتصنيف 

التي تنتهجها واشنطن ضد إيران. "الضغط األقص ى"  جزء من سياسة أي-أن يعتبرها النظام خطوة سياسية بحتة 

 ضرورة التصدي لّ "علي خامنئي"فخالل األشهر القليلة املاضية، ناقش املرشد األعلى 
 
 وتكرارا

 
ّّّ مرارا ّّّّّّّ ّّّّّ "اليرب ّّّ

 على إيضاح أن التدابير املضادة الضرورية هي ذات طابع اقتصادي ونفس ي ة" االقتصادي
 
األمريكية، لكنه كان حريصا

ّّ  أفريل 09في "اليرس الثوري" وليس عسكري. وعلى نحو مماثل، كان الخطاب الذي أدلى به بمناسبة يوم   بّّّّّّّّّّّّّّّ
 
مليئا

"اليرس إّن فكرة تصنيف   .تحذيرات من انتقام عسكري مباشر الشعارات حول الصمود في مواجهة الضغوط، دون أي

 لالهتمام. وحين ظهرت تقارير سنة  الثوري"
 
كمنظمة إرهابية أجنبية كانت متداولة من قبل، وكان رّد فعل إيران مثيرا

 قد يأمر بّّّّّّّّّّ مثل هذا التصنيف، هّددت طهران بإدراج "دونالد ترامب" التي مفادها بأّن الرئيس  2017
 
املنتخب حديثا

إلى  "محمد علي جعفري " وقد ذهب قائد الحرس الثوري "تنظيم داعش".الجيش األمريكي كجماعة إرهابية على غرار 

كي من خالل تطوير إيران ستستهدف القوات األمريكية ووعده بمقاومة الضغط األمري أبعد من ذلك بإشارته إلى أّن 

    .2"البرامج الدفاعية والصاروخية واإلقليمية التقليدية" للنظام

تبدت عدد من املؤشرات التي توحي بعدم وجود توافق بين عناصر النخبة السياسية في إيران، ويمكن مالحظة هذا وقد 

 ذلك من خالل عدة نقاط وهي كالتالي:

                                                           
 املرجع سبق ذكره. (:2019أبريل  29)هاني  ،سليمان 1
: ، موقع، املرصد السياس يمعهد واشنطن "توقيت تصنيف اليرس الثوري اإليراني منظمة إرهابية هو األسوأ بالنسبة إليران"،(: 2019ابريل  9) عومير  ،كرمي 2

https://www.washingtoninstitute.org/ ،08/03/2020. 

https://www.washingtoninstitute.org/
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أوجد االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي فرصة كبيرة للمتشددين في إيران وبخاصة الحرس  :أ/صراع األجنحة

وهو ما جعل الخالف يتسع، وخاصة بتحميله مسئولية تردي األوضاع  "حسن روحاني"،الثوري للهجوم على الرئيس 

ة الفعل الخاصة بوزير الخارجية االقتصادية وزيادة االحتجاجات في الداخل. وقد ظهرت وطأة تلك الخالفات مع رد

توافق داخل النخبة الحاكمة وبما يحمله من ضغوط وجود عدم ل تاجكنالذي أعلن استقالته  "محمد جواد ظريف"

 ومسئولية شديدة، قبل أن يتراجع عن استقالته، لكنها تظل تحمل داللة كبيرة على هذا الصراع.

، "محمد علي جعفري "بعد نحو عامين من تمديد مهمة قائد الحرس الثوري اإليراني  ب/ تغيير قيادة اليرس الثوري:

ثوري تغيير قائد الحرس ال ،"علي خامنئي"، وقبل عام من انتهاء فترته املمددة، جاء قرار املرشد اإليراني مفاجئوبتطور 

 قضاها في هذا املنصب الذي تواله منذ 12 بعد ما يقرب من
 
تزامن ذلك التغيير بعد إدراج على  وقد .2007 سنة عاما

 قائمة اإلرهاب الدولي، وهو ما يعطي داللة على االرتباك السياس ي الواضح.

تغيير قيادة الحرس الثوري يطرح أسئلة قديمة تتعلق بعدم الرضاء من قرارات املرشد األعلى في الفترة األخيرة  كما أّن 

 فصل قيادة استخبارات 
 
والتي شملت فصل قيادة فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني عن قيادة الحرس الثوري، وأيضا

 لل
 
جنرال جعفري الذي يجلس على رأس الحرس بدون صالحيات الحرس عن قيادة الحرس، والقرار األخير يعد تهميشا

حقيقية أو على أقل تقدير تجعل آخرين من املفترض أنهم تحت قيادته لكن الحقيقة أنهم في رتبة مساوية له، إن لم 

 .يكونوا أعلى منه

ي باعتباره هو السبب الرئيس ينظر للحرس الثوري "حسن روحاني" يرى البعض أّن الرئيس  جااا/روحاني واليرس الثوري:

 
ُ
ذلك التصور عاد ليطرح بقوة ويثير موجة خالفات مع تصريحات عضو لجنة  عاني منها طهران، غير أّن في األزمات التي ت

وهو من أشد املنتمين لجناح املحافظين،  "جواد كريمي قدوس ي"،، اإليراني األمن القومي والسياسة الخارجية في البرملان

خّربة.
ُ
وال   واتهامه لروحاني بّّّّّّّّّّّّّّّ السعي نحو حّل الحرس الثوري، وأنه وصف تدخالت الحرس الثوري في املنطقة بالّمّ

 "محمد باقري"،، اللواء اإليرانية ينفصل ذلك عن سياق الرسالة التي وجهها رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة

لرئيس الجمهورية حسن روحاني قبل شهرين، ليطلب منه مناقشة ميزانية الحرس الثوري، والتي وصفها أنها مبالغ فيها 

 .1ومبذرة

  :النظام ضد الجرأة سقف ارتفاع 3.3

"حسين تصاعدت حدة االنتقادات لّّّّّّّّّّّّ سياسات النظام، وارتفع سقف الجرأة لدى العديد من رموز اإلصالح أمثال 

وغيرهم، وراحت صحف إيرانية إصالحية ترفع من سقف  فسنجاني" و"محمد خاتمي" الخميني" و"فائزة هاشمير 

عني في وانتقادها ي علي خامنئي"،ُيحددها املرشد اإليراني "جرأتها في انتقاد سياسات البالد الخارجية، والتي يرسمها و 

إيران انتقاد املرشد األعلى الذي ُيعتبر خطا أحمر وأي انتقاد له يعني كسر املحرمات، وخير مثال على ذلك افتتاحية 

"غالم رضا في البرملان اإليراني  "أميد"قلم عضو كتلة بّ  ،2019جانفي  9 في عددها الصادر يوم "ابتكار"صحيفة 

 من التدخالت الخارجية،  حيدري"
 
والذي تطرق فيها إلى ضرورة االطالع واالهتمام بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ املصالح الوطنية اإليرانية بدال

                                                           
 املرجع سبق ذكره. (:2019أبريل  29)هاني  ،سليمان 1

https://www.hafryat.com/node/2122
https://www.hafryat.com/node/637
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ألميركية ا معتبرا ذلك أهم بكثير من مناصرة إيران للمستضعفين في األرض، وبدأ الكاتب بالتأكيد على أّن العقوبات

سيكون لها تأثير على األوضاع في إيران، ومن يقول غير ذلك فهو جاهل، وذلك في إشارة منه إلى تصريحات كبار قادة 

إيران الذين عادة ما يؤكدون أّن العقوبات األميركية لن يكون لها أي تأثير على إيران، ثم تطرق الكاتب إلى امليزانية التي 

عتبر من أقرتها الحكومة للعام اإل 
ُ
يراني املقبل، وانتقد فيها بشدة ميزانية مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية، والتي ت

أنها ال تستحق مثل هذه "غالم رضا حيدري" أهم مؤسسات النظام والتابعة للمرشد اإليراني مباشرة، حيث أكد 

 امليزانية الضخمة، 
 

قدم متسائال
ُ
 ادعاءاتها بأّن عدد عن األعمال واإلنجازات الوطنية التي ت

 
ها هذه املؤسسة، نافيا

 أّن الجمهور اإليراني يذهب إلى فضائيات ومحطات أخرى غير التلفزيون اإليراني، 
 
 بعد يوم، مؤكدا

 
جمهورها يتزايد يوما

 
 
 كما تطرق أيضا إلى ميزانية الدفاع، وانتقد تدخالت إيران الخارجية تحت غطاء نصرة املستضعفين في األرض، مشيرا

 بعد يوم وفقا 
 
إلى أّن الداخل اإليراني هو الذي بحاجة إلى مساعدة ونصرة، خاصة أّن أعداد الفقراء يتزايدون يوما

  "غالم رضا حيدري"لإلحصائيات اإليرانية الرسمية، ودعا 
 
إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات إيران الخارجية، مؤكدا

م، وأولى بكثير من هدر النظام ملليارات الدوالرات على ملفات إقليمية ال جدوى أّن حماية املصالح الوطنية إليران هي األه

 .منها

، وعلى رأسهم الرئيس اإليراني األسبق 
 
"محمد خاتمي"، كما انتقد عدد من الرموز والشخصيات السياسية مؤخرا

عدد كبير من أعضاء مجلس و  "فائزة هاشمي رفسنجاني"،حفيد املرشد اإليراني األول الخميني، و "حسن الخميني"و

الشورى وشخصيات ورموز سياسية، سياسات النظام واملرشد خامنئي، وحذروا صراحة من سقوط النظام اإليراني 

ألسباب عديدة أهمها التدخالت اإليرانية الخارجية وتوريط إيران في امللفات اإلقليمية، وانتشار الفساد وارتفاع معدالت 

 ظاهرة انتقاد سياسات خامنئي بين شخصيات ورموز سياسية وأعضاء في مجلس الفقر والبطالة وغيرها، وت
 
تسع حاليا

: "جليل رحيمي جهان أبادي" الشورى، إذ انتقد النائب في البرملان اإليراني 
 
 "السياسية الخارجية لبالده، قائال

ّ
إن

 م نا مشلولين في شوارع طهران"،سياسة إيران الخارجية لديها كثير من التكاليف غير الضرورية، ويمكن أن تترك
 
طالبا

بإزالة التكاليف غير الضرورية من إنفاق البالد، والتي يقصد بها تكاليف التدخالت اإليرانية في املنطقة، مستشهدا 

 .باالتحاد السوفيتي السابق الذي تفكك في نهاية حكمه، بالرغم من امتالكه لرؤوس حربية نووية

 لعدم وجود أي مؤشر 2019 سنة الحاكمة وإيديولوجياته النظام سياسات معارضة حالة تصاعدت هذا وقد
 
، فنظرا

على نجاح النظام أو تمكن أجهزته ومؤسساته من معالجة الوضع املتأزم، تصاعدت حالة معارضة سياسات النظام 

وإيديولوجياته الحاكمة في األوساط اإليرانية، وميول الطبقة املثقفة والرموز السياسية والنشطاء إلى الدفع بهذه الحالة 

 من التوجهات والتيارات السياسية والفكرية غير املنسجمة مع معتقدات  إلى اإلمام، إذ انه
 
من املتوقع أن يبرز مزيدا

م تصعيد أساليب املواجهة مع الباحثين والخبراء الجامعيين، الذين يحملون آراء 
َ
النظام في املرحلة القادمة، ومن ث

وهو ما سيواجهه النظام تحت مظلة اختراق األعداء تتباين عن األيديولوجيا الحاكمة، والسياسات الرسمية للدولة، 

ضايا الخبير املعروف في ق "كاوه مدني"،للدوائر واملؤسسات الحكومية اإليرانية والتجسس عليها، كما حدث في موضوع 

 لّّّّّّّّّّّّ 2017سبتمبر البيئة، وأستاذ كلية لندن اإلمبراطورية، الذي عين في 
 
"منظمة ّ رئيس بعد عودته إلى إيران مساعدا
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ّّّ النفوذ غادر إيران في  حماية البيئة اإليرانية للشؤون الدولية"، ّّ ّّّ ّّّ فريل أغير أنه في نهاية املطاف وخشية أن يتهم بّّ

 في إيران بعد قيام األجهزة األمنية بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت التحقيق معه والضغط عليه 
 
املاض ي بسبب مخاوف من توريطه أمنيا

 موضوع واستجوا
 
املواطن اإليراني الكندي، أستاذ علم االجتماع  "كاووس سيد إمامي"اعتقال  به، وما أثاره أيضا

 السياس ي في جامعة اإلمام الصادق، والذي مات في اليجون اإليرانية وقالت السلطات أنه قد انتحر .

 إلى أّن هذه املواجهات التي ُيمارسها الحرس الثوري ضد اهذا يُ 
 
لجامعيين واملفكرين وطالب الجامعات، سوف شير أيضا

تتم بطرق ملتوية كاالتهام بّّّّّّّّّّّّّ التجسس واالختراق واتباع طرق ناعمة إلسقاط النظام، وخاصة أنه نجح في مواجهة عدد 

أستاذ الرياضيات في جامعة لندن  "عباس عدالت"،منهم ولديه خبرة في التعامل مع هذه الطبقة، مثل ما حصل مع 

ميد كوكبياإلمبراطورية، 
ُ
ن إيرانيان وهما خبيرا "كاميار وآرش عالئي"،"، الباحث في فيزياء الليزر في جامعة تكساس. وو"أ

 أميركيان في مرض االيدز وغيرهم من املفكرين والنشطاء.

ّّّّّّ صراحة تامة على وجود  ما ذكرناهكل ف ّّّ ّّّ ّّّّّ برنامج ومخطط لدى األجهزة األمنية واالستخباراتية اإليرانية يستهدف يدل وبّّ

ّّّّّّ مزدوجي الجنسيات، أي من يحملون جنسية إيرانية وأخرى غربية، ب ّّّ ّّّ ّّّّّ تشديد الرقابة عليهم وتقييد تحركاتهم وأنشطتهم ّّ

القرار من قبل القوى الغربية كخطوة  داخل إيران، لتخوف النظام من اختراق املؤسسات الحكومية والنافذة وأصحاب

إلسقاط النظام اإليراني بطرق ناعمة، ما يعني أّن مثل هذه املواجهات سوف تتصاعد في املرحلة القادمة بكل تأكيد، 

وذلك الرتباطها إلى حد بعيد بتصاعد الضغوط الخارجية على الحكومة اإليرانية من جهة، وتطور االحتجاجات الداخلية 

 .(1)رى، وهو ما ستعاني منه إيران في املرحلة القادمةمن جهة أخ

 على هبوط مكانة املرشد في املجتمعات اإليرانية، وفقدان قاعدته الشعبية، وارتفاع سقف  وهو ما -
 
 واضحا

 
ُيعتبر مؤشرا

الثوري في منع الشعب واملعارضين للنظام من تجاوز الخطوط الحمراء وكسر  وفشل الحرسالجرأة ضد النظام، 

 .املحرمات

 :أزمة السيول ومزيد من تعرية النظام 4.3

، وراح مدينة وقرية إيرانية 1900 تعرضت إيران في األسابيع املاضية ملوجات كبيرة من السيول والفيضانات طالت حوالي

ا، ونزح حوالي  62 ضحيتها شخص إلى أماكن إيواء، عالوة على الخسائر التي ألحقتها بالقطاع الزراعي  ألف 86شخص 

 .على األقل مليون دوالر 350حوالي  تريليون ريال 47تصل قيمتها إلى 

وقد ضاعف من تأثير تلك السيول ما أقدمت عليه الحكومة اإليرانية من تحويل مجارى األنهار ونقل مياه األنهار إلى 

ا لالرئيسية اإليرانية الواقعة ضمن املحافظات الفارسية، ما يُ داخل املدن  ّّّ شكل امتداد  ّّّ ّّّ ّّ ّّ  سياسات فاسدة للنظام فيّ

ا بين ُمشيد بالفعل، وما هو  1330وصلت إلى ما يقرب من -إدارته مللف املوارد املائية، وملف إنشاء السدود  تحت  سدًّ

األقليات، على سبيل املثال حرمان األراض ي الزراعية في األحواز من املياه من خاصة في املناطق التي يقطنها  -اإلنشاء

 ما أدى لتجمع املياه وفيضانها مع السيول.  خالل بناء عدد من السدود الضخمة على األنهار

                                                           
، موقع: "2019"دراسة في التوقعات السياسية واالقتصادية في طهران (: 2019يناير  20) للدراسات والبحوث ةمركز املزما 1

https://almezmaah.com/،23/03/2020. 

https://almezmaah.com/
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امشاركة عناصر الحرس الثوري اإليراني األكثر قدرة  رغم-كما أّن تعاطي الحكومة مع األزمة  اسة انتك لُيشك-واستعداد 

كبيرة تضاف إلى سجل القصور في معالجة هموم وقضايا الشعب اإليراني، الذي بات ال يستطيع تحمل الضغوط في 

ا في العالم حسب التقديرات واملؤشرات  النواحي االقتصادية والحياتية الرئيسية كافة، في بلد يعد من أعلى الدول فساد 

 أّن  إلىتعرضت مدنهم للكوارث الطبيعية في إيران  واألكراد الذينيشير عدد من املحللين األحواز و  .1الرسمية العاملية

السبب الرئيس ي في ذلك يتمثل في سياسات النظام التي كانت ومازالت تتعمد نقل مياه األنهار إلى داخل املدن الرئيسية 

لك إلى تجمع املياه بشكل أدى إلى الفيضانات بعد هبوط ذ وبالتبعية أدىاإليرانية الواقعة ضمن املحافظات الفارسية، 

 عن  .األمطار الغزيرة
 
 جمة تمثلت في عدد كبير من الضحايا واملصابين فضال

 
هذا وقد خلفت هذه األزمة في إيران أضرارا

من  عارمةلتصاعد موجات  دفعغرق مساحات كبيرة من املناطق التي تعرضت للفيضانات واألمطار الشديدة، مما 

سيما في املناطق التي يقطنها األحواز ال ، والعنفاالحتجاجات ضد حكومة روحاني وظهرت هناك حالة من االضطراب 

قوط س إلىاألنهار، بما أدى  مجاري تحويل ي هذه األماكن من تجريف للتربة و جراء السياسات التي تقوم بها الحكومة ف

 2.أماكن أخرى  ب فيوالترسكمية هائلة من األمطار نتيجة سرعة التبخر 

لتي ا "فيروس كورونا"ال يمكننا الخروج من هذا املبحث دون التطرق إلى األزمة الصحية العاملية التي مست إيران وهي 

ّّّ الفيروس املستجد املسبب ملرض 2020مارس31منظمة الصحة العاملية يوم  صنفتها ّّّ ، "19"كوفيد  بّّ
 
 عامليا

 
، وباءا

 إلىوعدد الوفيات  ألف 800 إلىمؤكدة أّن أرقام اإلصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت عدد اإلصابات في آخر تحديث 

 .3في كل دولة ومنطقة حول العالم ألف 38قرابة 

ا من صندوق النقد بقيمة  ،1962وألول مرة منذ سنة إيران وهو ما جعل  ا مالي  ، ملكافحة مليارات دوالر 5تطلب دعم 

إيران بحاجة إلى دعم اليوم و   .املستجد، الذي تفش ى بشكل واسع في البالد، في خطوة غير متوقعة "كورونا"فيروس 

"كريستينا خاصة وان مديرة صندوق النقد الدولي  .اقتصادي ملواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البالد

ستحصل على تمويالت سريعة "كورونا" البلدان املتضررة من  ّن أ، مارسشهر في وقت سابق من  أشارت ،"جورجيفا

: " "محمد غروياملحلل السياس ي اإليراني  هذا وقد صرح  .ملواجهة الفيروس
 
 "قائال

ّ
هذا الطلب كان من  إن

خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تمنع العقوبات طهران من التزود باملستلزمات  األمريكية العقوبات أجل

: "."الطبية، أو املواد الخام لتصنيع األدوية
 
تتوحد الدول فيما بينها انه في ظل هذه األزمات من املفترض أن مؤكدا

 
ّ
ا، إال   وتنحي الخالفات جانبا

ّ
 من أن تدخل على خط مساعدة إيران وباقي الدول  أن

ا
أمريكا على عكس ذلك وبدال

  ".املصابة بالفيروس تمنع وصول مساعدات الدول األخرى للبالد
 
  ": مضيفا

ّ
  أن

ّ
 إيران تريد أن تقول للعالم إن

ست في كل الياالت إيران لي سلوكيات أمريكا لم تتغير، والعقوبات املالية واالقتصادية موجودة قبل وبعد كورونا،

                                                           
 املرجع سبق ذكره. (:2019أبريل  29)هاني  ،سليمان 1
املركز العربي للبحوث والدراسات، موقع:  وسيطرة املؤسسات املوازية"، اإلدارة...بين فساد إيرانفي  ل السيو  أزمة" (:2019أبريل  27)مرفت ، زكرياء 2

http://www.acrseg.org/ ،31/03/2020. 
 .https://www.who.int/ ،31/03/2020منظمة الصحة العاملية، موقع:  3

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003131044859911-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.acrseg.org/
https://www.who.int/
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مليارات دوالر تمكننا من مواجهة األزمة، أما إذا رفض تكون إيران  5خاسرة، ففي حال وافق البنك سنحصل على 

 
ّ
ا في املياه الراكدة، وذك  ."1قوبات األمريكية الظاملةرت العالم بالعقد ألقت حجرا

مجموعة من الوظائف تقوم إيران في تعامالتها الخارجية على مبدأين أساسيين: "نظرية الدور" من خالل 

 .الرئيسية التي تقوم بها في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك في إطار تحقيق أهداف سياستها الخارجية

فسر و"
ُ
 وهما وجهان لعملة عالقات الدول كلها عالقات "مصخلية" املرادفة للقوةالواقعية الكالسيكية" التي ت

 البحث عن القوة واألمن هو هدف كل الدول، وهو املحرك واحدة 
ّ
جادل بأن

ُ
ق بااااااااااا ااالهدف، فهي ت

َّ
خاصة فيما يتعل

ا للتركيز على "  واضيا
ا

ق هذا لتحقيفالقوة واألمن"، األساس ي لسلوك الدولة، وُيظهر األداء السياس ي اإليراني ميال

التزامن مع إضعاف الخصوم واألعداء، في سعي واضح لترجيح كفتها في ااااااااااااااااااااا الهدف تسعى إيران إلى زيادة قوتها ب

 مجمل أداء إيران يأتي في إطار جمع ومضاعفة عناصر القوة، ويجري النظر إلى 
ّ
ميزان القوى اإلقليمي، وعليه فإن

 القوة إذا لم تكن في يد الدولة ذاتها كل دولة 
ّ
لذلك هناك  عليها. خطر فهيمن الدول األخرى كمنافسين باعتبار أن

 حضور إيران في عدد من امللفات اإلقليمية وما يرافق ذلك من أعباء 
ّ
اع القرار بأن

َّ
قناعة راسخة في أذهان صن

 اقتصادية هو ضرورة البدَّ منها لضمان أمنها القومي.  

ا، وُيثير خنق فئات داخلهذا  ا وسياسيًّ ف اقتصاديًّ ِّ
ّ
  الفعل الخارجي إليران مكل

ّ
لف ومخت فقراء إيرانإيران ترى أن

أولى باااااااااا الدعم من حزب هللا وحماس  األزمات التي تعاني منها االقتصادية السياسية االجتماعية وحتى الصيية

 وسوريا.

 :واضية وبرامج محتملة إيرانية مخططات .4

لم تعد إيران تكتفي بدورها في املنطقة أو حضورها في دول األزمات، أو مواصلة تنشيط برنامجيها النووي والصاروخي، 

في محاوالتها لتعزيز موقعها في مواجهة الضغوط والعقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة األمريكية، والتي يبدو أنها 

ء رفض طهران عروض التفاوض التي قدمتها واشنطن، وآخرها خالل سوف تتصاعد خالل املرحلة القادمة، على ضو

 عن االتهامات التي 2019 جوان14إلى  12إلى طهران في الفترة من  "شينزو آبي"زيارة رئيس الوزراء الياباني 
 
، فضال

ليج خالل الختوجهها واشنطن إلى طهران باملسئولية عن الهجمات التي تعرضت لها بعض السفن والناقالت في منطقة 

الفترة األخيرة. ومن هنا، بدأت إيران مرحلة جديدة من حملتها الدبلوماسية التي تهدف من خاللها إلى تعزيز موقعها على 

ا لرفع مستوى الضغوط الغربية واإلقليمية ضدها في املستقبل القريب
 
  .الساحة الدولية، استباق

  :تدشين حملة دبلوماسية إيرانية جديدة 1.4

إيران في الفترة األخيرة إلى تدشين حملة دبلوماسية جديدة سعت عبرها إلى مواصلة تحسين عالقاتها مع العديد  سارعت

ّّّّ جولة آسيوية في الفترة  "محمد جواد ظريف"من القوى الدولية، السيما اآلسيوية، أين قام وزير الخارجية اإليراني  ّّّّّّّ بّّ

                                                           
 ألول مرة منذ م(: 2020مارس  14موقع عربي ) 1

ا
...هل ُيجبر كورونا إيران على حل أزمة النووي"، 50طلبت دعما

ا
 موقع: عاما

https://arabic.sputniknews.com/،31/03/2020. 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/02/2015218999779800.html
https://arabic.sputniknews.com/
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 من  الفائت، شملت ماي 18إلى  12من 
 
، ستان""باكثم تبعها بّّّّّّّّّّّ زيارة إلى  "تركمانستان والهند واليابان والصين"،كال

  من العام ذاته. افريل 22قد زار طهران في "عمر خان" من الشهر نفسه، والتي كان رئيس وزراءها  24 في

، كان الرئيس اض ياملجوان  14إلى طهران، في  "شينزو آبي"وفي اليوم نفسه الذي انتهت فيه زيارة رئيس الوزراء الياباني 

ّّّ ل "قيرغيزستان"يزور  "حسن روحاني" ّّّّّ حضور قمة منظمة شنغهاى للتعاون، حيث التقى خاللها بكل من الرئيس ّّ

ّّّ وبعدها بيوم واحد قام ب، "فيالديمير بوتين"والروس ي  "ش ي جين بينغ"الصيني  ّّ ّّّ اركة في قمة للمش "طاجيكستان"زيارة ّّّ

 "التعاون وبناء الثقة في آسيا".

عبر عن سياسة إيرانية جديدة، تعزيز العالقات مع بعض القوى الدولية له أهداف متعددة، فهو ال يُ  من دون شك، فإّن 

 عن
 
 أّن الظروف الحالية التي تمر بها املنطقة، فضال

ّ
ا ما سعت إلى تبني هذا النهج. إال ات التداعي حيث أّن إيران دائم 

القوية التي بدأت تفرضها العقوبات األمريكية وتزايد الحشد العسكري األمريكي بالقرب من حدودها، واندفاعها إلى 

ا من األهمية والزخم على  اتخاذ خطوات مضادة للرد على اإلجراءات األمريكية، كل ذلك أكسب هذا التوجه مزيد 

ألخيرة عبر تبني تلك اإلستراتيجية، التي باتت تكتسب أهمية خاصة من جانب إذ تسعى هذه ا الساحة الداخلية اإليرانية.

 :1العديد من املؤسسات الرئيسية داخل النظام، إلى تحقيق أهداف عديدة يتمثل أبرزها فيما يلي

ا اليرب التجارية" ا"بّ تتابع إيران بدقة تطورات ما يسمى  أ/استغالل التوترات الدولية: ين الواليات بلتي تتصاعد حالي 

تزايد حدة التنافس بين الطرفين على الساحة الدولية يمكن أن يوسع من  املتحدة األمريكية والصين، حيث ترى أّن 

ذلك، في رؤيتها، ربما يدفع الصين إلى تحدي اإلجراءات األمريكية  هامش الحركة والخيارات املتاح أمامها، باعتبار أّن 

ادية معها، أو على األقل عدم اتخاذ خطوات من شأنها تخفيض مستوى تلك ضدها عبر تعزيز العالقات االقتص

  العالقات.

ا، هو أن اتجاهات عديدة داخل إيران قرأت ما نشرته تقارير أمريكية عديدة، في أواخر  والالفت في هذا السياق أيض 

إلى التركيز  التي ترمي"البنتاجون" ريكية وزارة الدفاع األم استراتيجيةالتوتر مع إيران يهدد بتقويض  الفائت، عن أّن  ماي

 على املنافسة كقوة عظمى والتصدي لروسيا والصين، على أنه يخدم هذه اإلستراتيجية.

ا لتلك الرؤية، فإّن  تعدد الخصوم، أو بمعنى أدق املنافسين، سوف يقلص من قدرة الواليات املتحدة األمريكية  وطبق 

إيران إلى القبول بخيار التفاوض في الوقت الحالي، باعتبار أنه سوف يؤدي إلى على فرض الضغوط التي يمكن أن تدفع 

عزز من قدرة طهران على مواجهة تداعيات تشتيت الجهود األمريكية في مناطق وملفات مختلفة ومتباعدة، على نحو قد يُ 

 اإلجراءات العقابية التي تتخذها ضدها.

ا أّن  ا بإلقاء الضوء على اللقاء الذي عقد بين الرئيس وسائل اإلعالم اإل  ومن هنا، كان الفت  ا خاص  يرانية أبدت اهتمام 

للتعاون في قيرغيزستان، والذي  "منظمة شنغهاى"على هامش قمة  "حسن روحاني"والرئيس  "ش ي جين بينغ"الصين 

 روف".عن تغير الظ "بالده سوف تعمل على تطوير عالقاتها مع إيران بشكل مطرد بصرف النظر  أكد فيه األول على أّن 

                                                           
، موقع: واشنطن" أمام: كيف تحاول طهران توسيع هامش خيارتها اإلقليمالخروج من "(: 2019يونيو  17)املتقدمة  والدراسات لألبحاث املستقبل مركز  1
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 ، التي اعتبرت أنها تعكس استقرار السياسة"تغير الظروف"وقد كان أهم ما لفت انتباه تلك الجهات هو العبارة األخيرة 

التي تتبناها بكين تجاه طهران حتى بعد تصاعد حدة التوتر في املنطقة بين األخيرة وواشنطن، بعد انسحاب إدارة الرئيس 

، وفرضها عقوبات جديدة عليها، وبعد تزايد التوتر في 2018ماي  8من االتفاق النووي في  "امبدونالد تر "األمريكي 

 منطقة الخليج.

ا في الضغوطي تقوم به إيران في املنطقة، وال : أصبح الدور الذب/تقليص الضغوط ا رئيسي   سيما في دول األزمات، سبب 

القوى الدولية املعنية بأزمات املنطقة. فقد اتسع نطاق التي تتعرض لها من جانب العديد من القوى اإلقليمية و 

الخالفات بين إيران وتلك القوى بسبب إمعان إيران في تقديم الدعم للمنظمات وامليليشيات اإلرهابية واملسلحة 

نا، هاملوجودة في تلك الدول، وعرقلة الجهود التي تبذل من جانب تلك األطراف للوصول إلى تسوية لتلك األزمات. ومن 

فإن االنتقال إلى السياق الدولي يمكن أن يساعد إيران في تقليص تلك الضغوط، باعتبار أن التعاون والتنسيق، على 

ن ياملستويين االقتصادي والسياس ي، وليس التنافس أو التوتر، سوف يكون هو النمط األبرز للتفاعالت التي تجري ب

 يا.سيما الصين وروسإيران وبعض القوى الدولية، ال 

لم تعد إيران تستبعد أن تتمكن قوى غربية من نقل ملفها مرة أخرى إلى مجلس األمن، وهو الخيار  جا/الظهير الدولي:

الذي حذرت من أنها سوف تتخذ إجراءات متشددة في حالة االستناد إليه. ومن هنا، تسعى إيران في املرحلة الحالية إلى 

جهود قد تبذلها بعض القوى الستصدار قرارات من مجلس األمن ضدها، سواء تأمين ظهيرها الدولي من أجل عرقلة أية 

فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي أو الدور اإلقليمي، خاصة دعمها العسكري لبعض امليلشيات 

 عن دورها في الهجمات األخيرة التي تعرضت لها بعض السفن والناقالت
 
 .1خليجفي منطقة ال اإلرهابية واملسلحة، فضال

هذا وقد شهدت الشهور القليلة املاضية، تصاعد وتيرة االتهامات التي وجهتها اإلدارة األمريكية إليران، بالضلوع في 

أنشطة إجرامية وإرهابية في فنزويال، األمر الذي اعتبرته واشنطن بمثابة تهديد ألمنها القومي، وكذلك أمن منطقة أمريكا 

وتكشف االتهامات األمريكية إليران عن اتساع نطاق املواجهة األمريكية اإليرانية إلى خارج حدود منطقة  الالتينية برمتها.

الشرق األوسط، لتمتد إلى أمريكا الالتينية، حيث تعمل طهران على تكثيف حضورها هناك، وهو األمر الذي تحركه 

ال ُيعد باألمر الجديد؛ إذ عرفت العالقات اإليرانية  زويال الوجود اإليراني في فن العديد من الدوافع واألسباب خاصة وأّن 

ا منذ 
 
ا ملحوظ ا في عهد الرئيس اإليراني األسبق  ،2005 سنةالفنزويلية تطور  الذي ربطته  "أحمدي نجاد"وتحديد 

يخ ى ترسإيران سعت على مدار الشهور املاضية إل غير أّن "هوجو شافيز"، عالقات قوية مع الرئيس الفنزويلي الراحل 

وجودها العسكري واملالي في فنزويال، من خالل استثمار األوضاع السياسية واألمنية املتدهورة نتيجة األزمة السياسية 

ا بالوكالة"،نفسه  "خوان جوايدو"التي تصاعدت حدتها مع تنصيب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية  ي ف "رئيسا

نيكوالس "املاض ي، واعتراف الواليات املتحدة به، وهو األمر الذي رفضته إيران التي أعلنت دعمها القوي للرئيس  جانفي

 منها: ي فنزويال، عوامل وأسباب متعددة،ويقف وراء املحاوالت اإليرانية املستمرة لتعزيز نفوذها ف مادورو".

مثل أمريكا الالتينية وفن أ/تحدي الهيمنة األمريكية:
ُ
زويال على وجه التحديد ساحة مهمة من ساحات املواجهة اإليرانية ت

                                                           
 .(: مرجع سبق ذكره2019يونيو  17)املتقدمة  والدراسات لألبحاث املستقبل مركز  1
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ن ولكونها الفناء الخلفي للواليات املتحدة بسبب قربها الجغرافي منها، ولك اإلستراتيجيةمع واشنطن، ليس فقط ألهميتها 

ا ألّن  مثل بيئة سانحة إليران لتحدي الهيمنة األمريكية، خاصة مع وجود  أيض 
ُ
التي  بعض القوى اإلقليميةتلك املنطقة ت

تتبنى أجندة معادية لواشنطن في أمريكا الالتينية، وتأتي فنزويال في مقدمة تلك القوى؛ حيث تسعى إلى تنسيق جهودها 

ا روسيا والصين وإيران، لعرقلة محاوالت واشنطن الستعادة نفوذها في نصف  مع بعض الدول خارج املنطقة، وتحديد 

 الكرة الغربي.

طار ذاته، تأتي التحركات اإليرانية األخيرة في فنزويال كمحاولة من جانبها لكسر حصار العزلة األمريكية املفروضة وفي اإل 

عليها، ومع تصاعد وتيرة املواجهة اإليرانية مع واشنطن وحلفائها في منطقة الخليج العربي، تعمل طهران على تعزيز 

ا منها إلى موازنة ضغوط واشنطن ضد إيران على الساحتين اإلقليمية والدولية،  تحركاتها ونشاطها في فنزويال، سعي 

 2019جانفي 4وتوسيع هامش املناورة مع واشنطن. وهو األمر الذي برز بوضوح مع إعالن نائب قائد البحرية اإليراني في 

ا على قيام حامالت الطائرات  أّن  طهران تعتزم إرسال سفن حربية لغرب املحيط األطلنطي بالقرب من املياه األمريكية، ردًّ

 األمريكية باإلبحار في املياه الدولية بالقرب من إيران.

 املاض ي بأّن  يفري ف 6في  "مايك بومبيو"خاصة مع تصريح وزير الخارجية األمريكي  تهديد األمن القومي األمريكي:ب/

وم التالي وفي الي "حزب هللا لديه خاليا نشطة، اإليرانيون يؤثرون على شعب فنزويال وجميع أنحاء أمريكا الجنوبية"،

قائد القيادة الجنوبية للواليات املتحدة، أمام لجنة القوات املسلحة بمجلس  "كريج إس. فالير"،مباشرة، شهد األدميرال 

ت تغطيتها اإلعالمية باللغة اإلسبانية املناهضة للواليات املتحدة، وصّدرت دعمها "إيران قد عمق الشيوخ بأّن 

ّّّ . هذا باليكومي لإلرهاب إلى نصف الكرة الغربي" ّّ ّّّ ّّّ ّّ 
ُ
شير إليه تقارير صادرة عن وزارة الدفاع األمريكية اإلضافة إلى ما ت

لحزب ا قبالة ساحل الكاريبي في فنزويال، والتي ُيرجح أّن من وجود معسكر تدريب إلرهابيي حزب هللا في جزيرة مارجريتا 

ا لتخطيط عملياته اإلرهابية وجمع املعلومات االستخباراتية، والتي يمكن أن تستخدمها إيران لتنفيذ  يتخذها مركز 

مريكي ئيس األ عمليات إرهابية ضد أهداف أمريكية في أمريكا الالتينية أو على األراض ي األمريكية، وهو ما دفع نائب الر 

"النظام اإليراني عمل مع ديكتاتورية فنزويال الفاسدة إلقامة مالذ  في مايو املاض ي إلى التحذير من أّن  "مايك بينس"

  .(1)آمن لعمالئه اإلرهابيين في نصف الكرة الغربي"

 11ي ف "جون بولتون"حيث أكد مستشار األمن القومي األمريكي  ت/املساعدة في استئناف البرنامج النووي اإليراني:

ئ ا يدفع طهران إليجاد موط، امتالك فنزويال ثاني أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم، بعد كندا، مّم املاض يجوان 

الضخمة من اليورانيوم، وهو ما يرتبط بشكل وثيق برغبة إيران في امتالك  احتياطاتهاقدم لها في فنزويال للوصول إلى 

ا بذلك، اتفقت إيران وفنزويال في أبريل املاض ي على إطالق رحالت طيران مباشرة بين 
 
السالح النووي وتطويره. وارتباط

ية مباشرة بين طهران ، وهي شركة طيران إيرانية خاصة، بتسيير رحالت جو "ماهان إير"البلدين، من خالل قيام 

بسبب تقديمها الدعم املالي للحرس  ،2011 سنةوكاراكاس، وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على هذه الشركة 

                                                           
والدراسات  لألبحاثمركز املستقبل فنزويال؟"،  أزمة إلى اإليراني-األمريكيمخازن التهديد: ملاذا يتمدد الصراع " (:2019يونيو  24)صدفة محمد  ،محمود 1

 .https://futureuae.com/ ،14/03/2020املتقدمة، موقع: 
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الثوري اإليراني، كما حظرت فرنسا وأملانيا رحالت الشركة، متهمة إياها بنقل معدات عسكرية وأفراد إلى حلفاء إيران 

 الرحالت الجوية اإليرانية إلى فنزويال قد تستخدم للغرض ئولون األمريكيون من أّن في سوريا ولبنان واليمن، ويخش ى املس

 ذاته.

ا إلى األمين العام لحزب هللا  "نيكوالس مادورو"كتب الرئيس  ث/توفير مصادر تمويل بديلة: ا خطاب  نصر  "حسنمؤخر 

صرح و "مادورو". يين للحفاظ على نظام يشكره على دعمه بعد أن تعهد األخير بإرسال أخصائيين عسكريين وأمن هللا"

ا على خطاب  "نصر هللا" صة خا "شافيز"،مكن لحزب هللا تقديمه ملادورو ولذكرى يُ  "جزء صغير"ذلك  بأّن "مادورو" ردًّ

ّّّ مع الدعم الذي قدموه ل ا توفير األموال للحزب. في هذا السياق، صرح وزير الخارجية األمّّّّّ يكي ر حزب هللا وإيران، وتحديد 

: املاض ي افريل 13في 
 
 " قائال

ّ
إيران لها وجود مالي في أمريكا الجنوبية، تستخدمه ألغراض خبيثة؛  بأنه ال شك في أن

لدعم حزب هللا واملنظمات اإلجرامية العابرة لخليدود الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى نشر اإلرهاب في جميع 

 خالل جلسة ملجلس الشيوخ  املاض ي جوان 12في "بومبيو" . كما أكد أنحاء املنطقة"
ّ
مجموعة إرهابية كبرى،  "أن

فنزويال  ّن أو  ةخاص األوسط".تدعمها إيران، تستخدم شبكات تهريب املخدرات في فنزويال لتمويل عملياتها في الشرق 

 
ُ
 ملثلثاببر نقطة عبور رئيسية للكوكايين، وهو ما حاول حزب هللا االستفادة منه من خالل تعزيز وجوده فيما يعرف تعت

ر هذه املنطقة بيئة مثالية لعناصر حزب هللا التي تسعى إلى بناء  اليدودي"،
ّ
بين فنزويال والبرازيل وباراجواي، حيث توف

ة عالقاته املصرفية السرية في أمريكا الالتينية، نجح حزب هللا، في شبكات دعم مالي ولوجيستي للحزب. وبفضل شبك

ُيعتقد أنها من عائدات تجارة املخدرات وغيرها  ،2016و 2014 سنتيبين  مليون دوالر 700و 600تبييض ما يتراوح بين 

 من األنشطة غير املشروعة.

شير بعض التقارير األمريكية إلى سيطرة حزب هللا
ُ
 على مشروع فنزويلي ضخم في مجال التعدين وفي السياق ذاته، ت

من  طن 7000والتنقيب عن الذهب، وذلك في املنطقة املمتدة بين والية بوليفار وحدود والية األمازون، ويحتوي على 

 املاض ي عن حصول تركيا على ما قيمته فيفري  شهر  البريطانية في"بي بي س ي" احتياطيات الذهب. كما كشفت إذاعة 

ّّّ من الذهب الخام من فنزويال ب يار دوالرملحوالي  ّّّّّ ّّّ ا ج حجة صقله وإعادة تصديره إليها، وُيعتقد على نطاق واسع أّن ّّّّ زء 

ا إلى إيران، وهو ما يوفر لحزب هللا مصادر مهمة  من الذهب الذي يتم تصديره من فنزويال إلى تركيا يتم تهريبه سرًّ

 .1اف على العقوبات االقتصادية األمريكيةلتمويل عملياته، ووسيلة جيدة لاللتف

"الخروج من اإلقليم"، وتعني محاولة  يمكن تسميتها باااااااااااااااااا استراتيجيةيمكن القول إن إيران بدأت في إتباع 

نقل أزمتها املتصاعدة مع الواليات املتحدة األمريكية من سياقها اإلقليمي الذي تتعرض فيه لضغوط متتالية، إلى 

ا لرؤيتها، تقليص حدة تلك الضغوط وبناء حائط صد يمكن 
ا
ا، الذي تستطيع فيه، وفق اإلطار الدولي األكثر اتساعا

أن يساعدها في مواجهة العقوبات األمريكية أو االستحقاقات التي يمكن أن تنتج عن اإلجراءات التي ربما تقدم 

ا من اإلجراءات عليها في املرحلة القادمة، بعد انتهاء املهلة اليالية ا لتي منحتها للقوى الدولية قبل أن تتخذ مزيدا

 .التصعيدية في برنامجها النووي

                                                           
 املرجع نفسه. 1
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 اإليراني:الطريقة األفضل للصمود والييلولة دون سقوط النظام  إدارة األزمات 2.4

ومية وتبدو القّن تحليل تاريخ إيران يتميز بنوع خاص من الشعور القومي، الذي يربط الوضوح بالتشدد السياس ي، ا

 ذال كتعبير عن تحوالت عميقة أثرت في بلورة مضامين العالقات الداخلية والخارجية لتنمية الشعور بعظمة إيران،

 تأخذ التحديات املستقبلية ل
 
 فلسفيا

 
في  ، للحفاظ على املصلحة القومية ولتحقيق توازن أكبر سياستها الخارجية طابعا

ذلك ل رفع العلم األبيض واالعتراف بتأثير العقوبات هو أكبر هزيمة له، النظام اإليراني أّن  يرى  . ربما1املصالح املتبادلة

لتحدي هذه العقوبات هي املقاومة والبقاء على قيد الحياة، وهذا هو االنتصار األهم مهما كان  استراتيجيةأهم  فإّن 

ا، إذ يعتقد النظام أّن  البالد لديها تاريخ يكسبها مناعة، فالحصار واملعاناة االقتصادية الطويلة ليس باألمر الجديد  مكلف 

 .2بالنسبة لحكام إيران أو لشعبها

لشعب ا قادرة على حل مشاكلها االقتصادية باالعتماد على طاقاتها الذاتية، وأّن  إيران أّن يتفق العديد من املحللين على 

ة في إيران جراء العقوبات شاع عن تفاقم الفقر واملجاعكل ما يُ  والحكومة يتكاتفان من أجل تحقيق هذا الهدف، وأّن 

 
ّ
  ليس إال

 
 "فرناز مال محمد"الناشطة والخبيرة في الشؤون االجتماعية  أشارت أين .شغبنفسية تهدف إلى إثارة ال حربا

مكن تجاهل أثر العقوبات على املجتمع اإليراني وتداعياتها على نسبة التضخم وفقدان العملة الوطنية قيمتها، إلى أنه ال يُ 

الحياة اليومية للشعب اإليراني  أّن  مضيفة إلى .أثرها يقتصر على قطاعات محدودة وليس كل القطاعات أّن  مبينة بذلك

كل ما يلمسه الشعب ينحصر في تعطل املشاريع الصغيرة وانخفاض القيمة الشرائية  لم تتأثر كثيرا جراء العقوبات، وأّن 

 .3للناس

ا على قدرة املجتمع اإليراني على الصمود، أّن  دلذلك نج فيما يتعلق بالحالة االحتجاجية، فهي ف الرهان ما زال قائم 

إلى  1979 سنة من االحتجاجات التي شهدتها إيران منذ بعددالتذكير ليست جديدة بالنسبة للمجتمع اإليراني، ويمكن 

اإلضرابات بسبب التضخم وتراجع الحالة  يرى بعض الباحثين بأّن  إذ . 2017، 2009، 1996اليوم، وأبرزها: احتجاجات 

االقتصادية، وتدني الرواتب هي جزء من أبجديات املجتمع اإليراني، والحالة السياسية تعود في تاريخها إلى ما قبل 

أشاروا إلى نشوء وتطور حالة أطلقوا الباحثين  على الرغم من اإلقرار بأهمية وحساسية الحالة االحتجاجية فإّن فالثورة. 

في املجتمع اإليراني، وهي حالة تتضمن قدرة الدولة على اإلقرار باملطالب املشروعة للناس  "ثقافة االحتجاج"يها عل

وطنية، تستلزم إحداث حالة  استراتيجيةلذلك فإنها تحتاج إلى  .4وتطوير أدوات سلمية للتعامل مع الحالة االحتجاجية

ري تيار ف .تحول ثقافي، وإشاعة العقالنية والوصول إلى فهم مشترك حول ماهية النظام الدولي ِ
ّ
كان من الواضح أن منظ

كشرط إلحداث التقدم، لكن الخارج املنشود هو الغرب، وضمن "االستثمار الخارجي" قد وضعوا  "روحاني"حسن 

                                                           
 موقع: ،اإلستراتيجية"للبحوث والدراسات  أمية، مركز اإليرانيةسوسيولوجية السياسة الخارجية " (:15/12/2017)غازي فيصل حسين،  1

http://www.umayya.org/ ،24/03/2020. 
، /https://www.sasapost.com"، موقع: اآلنفي الصمود حتى  إيران"عام على العقوبات الجديدة...كيف نجيت  (:2019سبتمبر  03)احمد  ،املحسن 2

24/03/2020. 
 .https://www.aljazeera.net/ ،25/03/2020موقع: مع املصاعب االقتصادية املتزايدة؟"،  اإليرانيون "كيف يتعايش (: 2019يونيو  30موقع الجزيرة ) 3
، مركز الجزيرة للدراسات، موقع: ما يريده ترامب" إيران"هل تحقق العقوبات على  (: 2018نوفمبر  17)فاطمة  ،الصمادي 4

https://studies.aljazeera.net،25/03/2020. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/why-trumps-sanctions-iran-arent-working/589288/
http://www.umayya.org/
https://www.sasapost.com/
https://www.aljazeera.net/
https://studies.aljazeera.net/
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ا في ، وهو ما يفرض تيران وأميركا، يتيح إليران إمكانيات أكبر لالستثمار والتجارة""الصخلح بين إهذه الرؤية فإن  غيير 

 على إيران التغيير في سياستها الخارجية1السياسة الخارجية اإليرانية
 
 إلزاميا

 
ياسة أين تعتبر واشنطن س . وعليه كان واجبا

ترى من جهة أخرى  لحمل طهران على تغيير سلوكها،إيران مزعزعة ألمن واستقرار الشرق األوسط وتبحث عن سبل 

تنظر للشرق األوسط باعتباره الحيز  كماأّن في نشاطها اإلقليمي ضرورة ألمنها القومي وإضافة ألمن املنطقة،  طهران

 وط األميركية.األمثل ملواجهة الضغ

هذا ويبدو أّن مشاكل االقتصاد اإليراني ال ترجع إلى العقوبات األميركية فقط بل ُيمكن اإلشارة إلى ضعف اإلدارة، 

ا للخبير االقتصادي،  ّّّ  "أمير رضا حسني"،لدرجة أنه وفق  ّّ ّّّ ّّّّّّّ ّّ "مركز األبحاث التابع ملجلس وباالستناد إلى تقرير لّ

فقط من املشكالت االقتصادية التي شهدتها إيران في السنوات األخيرة كانت نتيجة للعقوبات  %35، فإّن الشورى"

اد اإلدارة غير الكفؤة القتصف منها بسبب املشاكل الداخلية والضعف اإلداري وانتشار الفساد. % 65الدولية، في حين أّن 

إليراني التي ال ترجع إلى العقوبات األميركية في جزء إيران في العقود األخيرة، مسؤولة عن كثير من مشاكل االقتصاد ا

شير إلى إمكانية مواجهة العقوبات إذا نجحت محاوالت اإلصالح االقتصادي وكبح ا يُ كبير منها، بل إلى ضعف اإلدارة، ممّ 

ين الشركاء التجاريدبلوماسية إيران االقتصادية غير الكافية في العقود األخيرة؛ حيث ال يزيد عدد  ّن اخاصة و  .الفساد

 . 2األزمةا يجعلها غير قادرة على التعامل مع هذه مسة أو ستة بلدان آسيوية كبرى؛ مالرئيسيين إليران عن خ

ّّّ إيرانافتراض  أّن نجد  وعلى هذا ّّ ّّّ في تجاوزها ألزمتها الحالية تحت العقوبات، وهي إحدى  "نظرية االقتصاد املقاوم"لّّ

كحل من الحلول الناجعة للمشكالت االقتصادية  "علي خامنئي" النظريات الجديدة التي طرحها مرشد الثورة اإليرانية

اإليرانية الخبير في الشؤون  الهتيمي" "أسامةفمن جانبه، أكد  .العويصة التي يتخبط فيها اقتصاد الجمهورية اإليرانية

ّّّ التصعيد العسكري األمريكي في املنطقة جاء ب أّن  ّّ ّّّ ّّّ ّّّّّ ّّّ للنظام اإليراني على عكس ما يتصور الجميع،  "قبلة حياة"مثابة ّّ

وقبيل االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي حالة من الغليان الشعبي املتصاعد، الذي  هذه األخيرةإذ كانت تشهد 

ا على تردي وسوء الحالة املعيشية اإليرانية، فجاء التصعيد األمريكي  ا واحتجاج  شمل أغلب محافظات إيران رفض 

ا من األزمات حدث حالة من االصطفاف الشعبي حول القيادة التي لديها قدرة فائقة على االسليُ  تفادة بشكل جيد جدًّ

مع الخارج، عبر توظيف قيم الوطنية وشعارات املقاومة واملمانعة وغير ذلك ومن ثم فقد اختصم التصعيد األمريكي 

من العمل الثوري في الشارع اإليراني، وأدى إلى تراجع املشكالت االقتصادية واملعيشية إلى املرتبة الثانية في اهتمامات 

   .هذا الشارع وأولويات
 
تعكس خبرات إيران طيلة سنوات حكم ثورة الخميني في التعاطي مع هذه النظرية  أّن  علما

، 2014 نةسالعقوبات التي تعرضت لها منذ بداية الثمانينيات من القرن امليالدي املاض ي، والتي ربما تبلورت مالمحها 

كيفية االستفادة من املوارد املحلية، واالعتماد على القدرات وتم تحديد مرتكزاتها العشرة والتي تدور أغلبها حول 

                                                           
للدراسات، موقع:  الحظيرةمركز  : امن هش وسيناريوهات مكلفة"،إيرانضد  األمريكيفي التصعيد "(: 2019يونيو  24)فاطمة  ،الصمادي 1

https://studies.aljazeera.net ،26/03/2020. 
 مرجع سبق ذكره."(:2018نوفمبر  17)فاطمة  ،الصمادي 2

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/180918094254775.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/180918094254775.html
https://studies.aljazeera.net/
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البالد ا ينأى بالخاصة، وتفعيل دور العقيدة الجهادية ومركزية العنصر البشري، ومواجهة نمط االستهالك، وغير ذلك مّم 

 .1عن الرفاهية والترف والتقليد

 القدرة على الصمود  بالرغم إلى ما تعرضت إليه إيران من أزمات قوية وضربات عنيفة،
ا
لكنها أظهرت نسبيا

 
ا
ن مخططات إيرانية محتملة وبرامج واضية إذ لم يعد أمامها ملواجهة العقوبات األميركية وما محتى اآلن، انطالقا

 ال طاقة إليران في  ،أنتجته من عزلة وأزمات
ّ
 أن

ا
سوى توسيع عالقتها أكثر فأكثر .فاملسؤولين في إيران يدركون تماما

 الطريقة األفضل للصمود والييلولة دون 
ّ
 ضدها، وأن

ا
 عامليا

ا
صد تأثير السياسات األميركية التي خلقت حظرا

تطبيع الداخل اإليراني وأقلمته مع سقوط النظام هو إدارة األزمات، والسعي بكافة الطرق والوسائل املتاحة إلى 

ذي . هذا التغيير الاألوضاع الراهنة واألزمات الناتجة عن العقوبات األميركية واالعتماد بشكل اكبر على التغيير

سيكون على مستوى أفكار صناع القرار وإتباع مرحلة جديدة خارجة عن نطاق املصخلية أو على األقل التقليل منها 

 العالم 
ّ
  دائمة.هو عالم فوض ى فال صداقة دائمة وال عداوة دائمة وإنما هناك مصخلية خاصة وان

 من هذهوعليه، 
ا
جديدة من حملتها الدبلوماسية التي تهدف من خاللها إلى تعزيز موقعها على الرحلة امل انطالقا

ا لرفع مستوى الضغوط الغربية واإلقليمية ضدها في املستقبل القري
ا
 هناك  .بالساحة الدولية، استباق

ّ
نجد أن

ملصخلية املرادفة للقوة إلى البحث في كيفية خلق عالقات تقوم عن اضرورة حتمية على إيران االنتقال من البحث 

على مبادئ النظرية الليبرالية الهادفة إلى تكثيف عالقات ثنائية تبادلية والتعاون املشترك في شق فوض ى العالم 

 عن طريق االتصال وبالتالي التقليل من حدة املعضلة األ 
ّ
منية من خالل تعزيز املؤسساتية والتي لن تتحقق إال

 القائمة فيما بين الدول. 

ا 
ا
ن كحدة تلك الضغوط وبناء حائط صد يُم من تقليص لهذه الرؤية الجديدة وهذا التعديل السلوكي، ُيمكنها الوفق

 
ُ
دم قأن يساعدها في مواجهة العقوبات األمريكية أو االستحقاقات التي يمكن أن تنتج عن اإلجراءات التي ربما ت

  القادمة،عليها في املرحلة 

 النتائج

 أنها تؤثر فيه تماألزمة هي وليدة _ 
ّ
، وتتفاعل مع معطياته وظروفه. والتفاعل املتبادل بين األزمة أجتمعاتها، إال

 
 مباشرا

 
ثيرا

، ازدادت قدرة املجتمع على 
 
واملجتمع، يحكمه، في األساس، الفكر السائد في املجتمع، فكلما كان ذلك الفكر متقدما

 لتدمير املجتمعات وانهيارها، وخاصة وتلك الراغبة  أزماته، وازدياد شدة األزمة واستفحالهاتجاوز 
 
 كافيا

 
لن يكون سببا

 في مواجهتها.

 لإلمكانيات املتوافرة، واملتاحة، والتحديد تتعدد أسس واستراتيجيات مواجهة األزمات. ويُ _ 
 
حدد اختيار أّي منها، وفقا

 ستراتيجيةال لتحوالت التي قد تطرأ عليها. والنجاح في التعامل معها، هو رهين االختيار السليم الدقيق ملسارات األزمة، وا

                                                           
،  paris.com/-https://www.almarjieموقع:العقوبات واليرب املحتملة"،  أزمةلتجاوز  إيران"اقتصاد املقاومة....نظرية (: 2019يونيو  18محمد، اسالم ) 1

28/03/2020. 

https://www.almarjie-paris.com/
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وفر مناخ التفاهم واملشاركة املواجهة ومنهجها، والذي يجب أن ُيحقق القدرة على التكامل، بين مختلف املجالت، ويُ 

ّّّّّ جميع املستويات واالختصاصات الوظيفية، في   الكيان اإلداري أو املؤسسة أو الدولة.الفعالة، بّّّّّ

الحكومة اإليرانية الكثير من االنتقادات؛ بسبب األزمات التي تتعرض لها إيران مثل األزمة االقتصادية  جهتوا_ 

وفشل الحكومة في الوفاء  ،1+5والعقوبات األمريكية، والخروج األميركي من االتفاق النووي املبرم مع مجموعة 

قدر بّّّّّّّّّّّ
ُ
ا في املمتلكات والبنى التحتية والتي ت ا واسع  َفت عشرات القتلى ودمار 

ّ
ا أزمة السيول التي خل ّّّّ ّبالتزاماتها، وأخير  ّ

 اممليارات الدوالرات، كل هذا أدى في ُمجَمله إلى زيادة السخط الشعبي ضّد الحكومة على وجه الخصوص وضّد النظ

ا  .اإليراني عموم 

مجموعة من الوظائف الرئيسية من خالل  "نظرية الدور"تقوم إيران في تعامالتها الخارجية على مبدأين أساسيين: _ 

ية الواقع". والتي تقوم بها في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك في إطار تحقيق أهداف سياستها الخارجية

فسر عالقات الدول كلها عالقات  الكالسيكية"
ُ
ة خاصوهما وجهان لعملة واحدة  املرادفة للقوة "مصخلية"التي ت

ق بّّّّّّّّّّّ ّّالهدف
َّ
 .فيما يتعل

اع القرار بأّن حضور إيران في عدد من امللفات اإلقليمية وما يرافق ذلك من أعباء _  هناك قناعة راسخة في أذهان صنَّ

ا، وُيثير خنق هذا اقتصادية هو ضرورة البدَّ منها لضمان أمنها القومي.  ا وسياسيًّ ف اقتصاديًّ ِ
ّ
الفعل الخارجي إليران مكل

عاني منها االقتصادية السياسية االجتماعية وحتى الصحية نإيران ترى أّن فقراء إيرا فئات داخل
ُ
 ومختلف األزمات التي ت

 وغيرها. أولى بّّّّّّّّّّ الدعم من حزب هللا وحماس وسوريا

الطريقة األفضل للصمود والحيلولة دون سقوط النظام هو إدارة األزمات، والسعي بكافة الطرق والوسائل  إّن _ 

ل اإليراني وأقلمته مع األوضاع الراهنة واألزمات الناتجة عن العقوبات األميركية واالعتماد بشكل املتاحة إلى تطبيع الداخ

. هذا التغيير الذي سيكون على مستوى أفكار صناع القرار وإتباع مرحلة جديدة خارجة عن نطاق على التغيير أكبر 

ى فال صداقة دائمة وال عداوة دائمة وإنما هناك املصلحة أو على األقل التقليل منها خاصة واّن العالم هو عالم فوض 

  مصلحة دائمة.

من البحث عن املصلحة املرادفة للقوة إلى البحث في كيفية خلق عالقات  تنتقلإيران  تجعلهناك ضرورة حتمية _ 

 ،تقوم على مبادئ النظرية الليبرالية الهادفة إلى تكثيف عالقات ثنائية تبادلية والتعاون املشترك في شق فوض ى العالم

 عن طريق االتصال وبالتالي التقليل من
ّ
قائمة حدة املعضلة األمنية ال من خالل تعزيز املؤسساتية والتي لن تتحقق إال

ا و فيما بين الدول.   حدة تلك الضغوط وبناءمن تقليص مكنها اليُ  وهذا التعديل السلوكي، لهذه الرؤية الجديدةوفق 

كن أن يساعدها في مواجهة العقوبات األمريكية أو االستحقاقات التي يمكن أن تنتج عن اإلجراءات التي حائط صد يُم 

 
ُ
  .في املرحلة القادمةقدم عليها ربما ت

 التوصيات:
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ملجتمع، الفكر السائد في ا يحكمه في األساس والذي التفاعل املتبادل بين األزمة واملجتمع،_ يجب أن يكون هناك نوع من 

، ازدادت قدرة 
 
 لن يكون  على تجاوز أزماته، وازدياد شدة األزمة واستفحالها هذا األخير فكلما كان ذلك الفكر متقدما

 
 
 لتدمير املجتمعات وانهيارها، وخاصة وتلك الراغبة في مواجهتها.سببا

 
 كافيا

مجموعة من الوظائف الرئيسية  التي تأسس على "نظرية الدور"في تعامالتها الخارجية على التخلي إيران _ على 

 السيكية"اقعية الكالو ". وتقوم بها في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك في إطار تحقيق أهداف سياستها الخارجية

فسر عالقات الدول كلها عالقات 
ُ
ق بّّّّّّّّّّّ وهما وجهان لعملة واحدة  املرادفة للقوة "مصخلية"التي ت

َّ
خاصة فيما يتعل

 .ّّالهدف

ائل بكافة الطرق والوسو السعي إيرانعلى و ، لصمود والحيلولة دون سقوط النظامالطريقة األفضل ل هي إدارة األزمات_ 

املتاحة إلى تطبيع الداخل اإليراني وأقلمته مع األوضاع الراهنة واألزمات الناتجة عن العقوبات األميركية واالعتماد بشكل 

التغيير الذي سيكون على مستوى أفكار صناع القرار وإتباع مرحلة جديدة خارجة عن نطاق املصلحة  .على التغيير أكبر 

العالم هو عالم فوض ى فال صداقة دائمة وال عداوة دائمة وإنما هناك مصلحة  على اعتبار أّن لتقليل منها أو على األقل ا

  دائمة.

من البحث عن املصلحة املرادفة للقوة إلى البحث في كيفية خلق عالقات تقوم على مبادئ النظرية _ على إيران االنتقال 

عزيز املؤسساتية من خالل ت ،تبادلية والتعاون املشترك في شق فوض ى العالمالليبرالية الهادفة إلى تكثيف عالقات ثنائية 

 عن طريق االتصال وبالتالي التقليل من حدة املعضلة األمنية القائمة فيما بين الدول. 
ّ
ا و والتي لن تتحقق إال لهذه وفق 

ا كن أن يساعدهوبناء حائط صد يُم حدة تلك الضغوط من تقليص مكنها اليُ  وهذا التعديل السلوكي، الرؤية الجديدة

 
ُ
لة قدم عليها في املرحفي مواجهة العقوبات األمريكية أو االستحقاقات التي يمكن أن تنتج عن اإلجراءات التي ربما ت

 وهي ضرورة حتمية ال بد منها في إطار سياساتها الخارجية الجديدة. .القادمة

 خاتمة:

ائر الضغوط والخس ة الخارجية التي تعرض لها النظام اإليراني، وبين حجممقارنة بين حجم املشاكل واألزمات الداخلي

التي تعرض لها النظام على الصعيد الشعبي الداخلي والتعاون الدولي الخارجي، فإنه يمكن القول أّن األزمات كانت 

ة أّن السلطات اإليراني عاصفة وقوية، ضاعفت من الضغوط الداخلية والخارجية على النظام اإليراني، لكن هذا ال يعني

 لها قدرة كافية في إقناع الشعوب اإليرانية بحسن إدارتها ّن أاملحيطة بها، خاصة  و  ستفشل في إدارة مختلف األزمات

 من  .تهالألمور، وتطبيع الداخل على األزمات التي جلبتها العقوبات كطريقة وحيدة قد لجأ إليها النظام ملواجه
 
 أّن انطالقا

 أنها تؤثر فيه تاألزمة هي و 
ّ
، وتتفاعل مع معطياته وظروفه. والتفاعل املتبادل بين األزمة أليدة مجتمعاتها، إال

 
 مباشرا

 
ثيرا

، ازدادت قدرة املجتمع على 
 
واملجتمع، يحكمه، في األساس، الفكر السائد في املجتمع، فكلما كان ذلك الفكر متقدما

 لتدمير املجتمعات وانهيارها، وخاصة وتلك الراغبة تجاوز أزماته، وازدياد شدة األزمة واستفحاله
 
 كافيا

 
ا لن يكون سببا

الحصار واملعاناة االقتصادية الطويلة ليس باألمر الجديد و يكسبها مناعة،  هاتاريخفوإيران واحدة منها  في مواجهتها.

 .أو لشعبها هابالنسبة لحكام
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 حالة دراسة- غزة قطاع معابر عمل بحالة املرتبطة املخاطر تحليل
 الزراعي القطاع

Analyzing the Risks Related to the Working Status of the Gaza Strip 
Crossings - Case Study of the Agricultural Sector 

  راضي علي بسام
 .غزة االسالمية الجامعة والكوارث األزمات إدارة ماجستير باحث

Bassam A. Radi  
Researcher Master in the Crisis and Disaster Management - Islamic University, 

Gaza. 
 املغير محمد محمد م.د

 اإلسالمية، الجامعة العلوم كلية والكوارث األزمات إدارة ماجستير برنامج مساعد أستاذ
 فلسطين جامعة الهندسة كلية مساعد أستاذ

Dr. Eng. Mohammed M. Al Mougher 
Assistant Professor- Master Program of Crisis and Disaster Management- 

Assistant Professor-Faculty of Engineering, Palestine University 
 مخلخص:

مصدر رئيس ي لألمن الغذائي في قطاع غزة، وكذلك مصدر ال يستهان به في تشغيل األيدي العاملة، يعتبر القطاع الزراعي 

ة جراء اغالق املعابر املؤدية إلى قطاع غز  ؤثر على القطاع الزراعياملخاطر التي ت بعض هدفت الدراسة إلى تبيان وتحليل

.من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي يحكم الحصار على قطاع غزة م
 

ة ولتحقيق هذه الغاي نذ ما يزيد على أربعة عشر عاما

املخاطر املترتبة على إغالق املعابر على القطاع الزراعي كحالة دراسة وقد  بعض استخدمنا املنهج الوصفي لتحليل

ومات قأن للمعابر املؤدية لقطاع غزة والتي يسيطر عليها االحتالل اإلسرائيلي تأثير كبير على متوصلت الدراسة إلى 

استمرارية القطاع الزراعي، حيث احتل خطر منع أو إعاقة استيراد مستلزمات النتاج الزراعي نسبة خطورة عالية 

مقارنة بخطر منع أو إعاقة تصدير املنتجات الزراعية، وهذا الوضع الغامض أدى بدوره إلى  العزوف عن االستثمار في 

 هنة الزراعة في قطاع غزة.هذا القطاع، وعزوف شريحة كبيرة من العمل في م

، مستلزمات اإلنتاج الزراعي، اإلنتاج املخاطرغزة،  قطاعالحدودية،  املعابر ، الزراعي: القطاع الكلمات املفتاحية

 الزراعي.

Abstract : 
The agricultural sector is a major source of food security in the Gaza Strip, as well as a 

significant source of employment in the labor force. The study aimed to demonstrate and 

analyze some of the risks that affect the agricultural sector because of the closure of the 

crossings leading to the Gaza Strip by the Israeli occupation, which governs the blockade on 

the Gaza Strip. For over fourteen years. To this end, we used the descriptive approach to 

analyze some of the risks involved in closing the crossings on the agricultural sector as a case 

study. The study concluded that the crossings leading to the Gaza Strip, which are controlled 

by the Israeli occupation, have a significant impact on the viability of the agricultural sector. 

A high-risk ratio compared to the risk of preventing or hindering the export of agricultural 
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products. This ambiguous situation, in turn, led to a reluctance to invest in this sector and a 

large segment of work in the agricultural profession in the Gaza Strip. 

Key words : Agricultural sector, Cross Points, Gaza Strip, risks, Agricultural 

production inputs, Agricultural productions. 

 اإلطار العام .1

 مقدمة: 1.1

يتميز قطاع غزة بموقع استراتيجي جغرافي، والذي ساهم في ذلك وقوعه على ساحل البحر األبيض املتوسط، حيث 

 ملرور املسافرين والتجارة، وبذلك تنوعت طرق املواصالت سواء 
 
 مهما

 
قع ي البرية أو البحرية أو الجوية.أكسبه طريقا

، يحده من الجنوب جمهورية مصر 2كم 365قطاع غزة في املنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني، وتبلغ مساحته 

، وتطل على  52م بطول 1948كم، واألراض ي الفلسطينية املحتلة عام  12العربية بحدود برية بطول 
 
 وشرقا

 
كم شماال

  1كم، ويعتبر ملتقى قارتي أفريقيا وآسيا. 42من الغرب بطول  البحر األبيض املتوسط

تعتبر األراض ي الزراعية في قطاع غزة سلة الغذاء الرئيسية لسكان القطاع، وهذا يستدعي حمايتها وتطويرها، خاصة 

استيراد ، وتقليل االعتماد على %52أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل ضرورية في مواجهة البطالة التي زادت عن 

  2املنتجات الزراعية من الخارج، كذلك املساهمة الكبيرة في تعزيز األمن الغذائي.

يعاني هذا القطاع من مشاكل كثيرة تؤثر على استمرارية اإلنتاج الزراعي بمجاالته الثالثة الرئيسية النباتي والحيواني 

ى توقف هذا القطاع عن اإلنتاج إذا ما استمرت والصيد البحري، هذه املشاكل تؤدي باملحصلة على املدى الطويل إل

سنسلط الضوء في حالة قطاع غزة التي تكاد  بهذا الحال، ويمكن أن تحدث فجوة كبيرة في األمن الغذائي في قطاع غزة.

ائع ضأن تكون فريدة، على قضية الخطر الذي يحدثه التحكم في املعابر الحدودية والحاجة اإلجبارية إلى املرور في نقل الب

 وحركة تنقل املسافرين من هذه املعابر التي يسيطر عليها االحتالل اإلسرائيلي.

وهذه الحالة تجعل من ظروف تسويق املنتجات الزراعية صعبة للغاية مع إجراءات االحتالل املتمثلة في اإلغالقات 

منهجة، وقوائم االستخدام املزدوج كما يسميها االحتالل
ُ
 ويتم تحديث هذه القوائم من وقت آلخر  والعرقلة املستمرة وامل

 يصعب عملية 2006لضرب االقتصاد في قطاع غزة كهدف أساس ي للحصار املفروض منذ العام 
 
م، وهذا بدوره تحديدا

تسويق املنتجات الزراعية، التي سوف تخلق مشاكل تلقي بظاللها على أسعار املنتجات الزراعية من حيث التذبذب 

 املصلحة "املزارع والتاجر واملستهلك" بدرجات متفاوتة. وبذلك يتأثر كل أصحاب

يعتبر التصدير محرك رئيس للتنمية االقتصادية ومن الركائز املهمة لالقتصاد في قطاع غزة الذي يعاني من محدودية 

ديدة جات جاملوارد الطبيعية، فزيادة الصادرات تكون من خالل زيادة الصادرات إلى األسواق املوجودة وفتح أسواق ومنت

 وتشجيع املنتجين على التوجه لألسواق اإلقليمية والدولية.

 مشكلة الدراسة: 2.1

                                                           
 (، قطاع غزة، فلسطين2020-2005(: املخطط اإلقليمي املحدث لقطاع غزة )2015وزارة التخطيط الفلسطينية) 1
 .التقرير السنوي، وزارة الزراعة، قطاع غزة، فلسطينم(: 2018) اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات 2
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يعتبر القطاع الزراعي املصدر الرئيس ي لتحيق االمن الغذائي في القطاع والذي يضم اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي، 

لتحكم في ا ىاب مفهوم االستقرار الحدودي املؤدي الويعتبر كرم أبو سالم حاليا هو املعبر الوحيد. وتظهر املشكلة بغي

 القاع الزراعي، ومن هنا ظهر التساؤل الرئيس ي التالي:بحركة البضائع املرتبطة 

 معابر قطاع غزة واملؤثرة على القطاع الزراعي؟حالة عمل ما هي املخاطر املرتبطة ب

 وتفرع منه األسئلة التالية:

  التجاري؟ما هي املعابر املخصصة للتبادل 

 ما هي مخاطر تحكم االحتالل بمعابر قطاع غزة؟ 

 ما هي االثار املترتبة على االقتصاد الزراعي بسبب اغالق املعابر؟ 

 أهداف الدراسة: 3.1

 تهدف الدراسة البحثية للتعرف على مخاطر إغالق املعابر الحدودية لقطاع غزة، ومنها ظهرت األهداف التالية:

  غزة مع االحتالل اإلسرائيلي.التعرف على معابر قطاع 

 .التعرف على مكونات القطاع الزراعي في قطاع غزة 

 .بيان تأثير املعابر الحدودية على القطاع الزراعي في قطاع غزة 

 أهمية الدراسة: 4.1

  تعد هذه الدراسة من الدراسات املهمة التي تمس حياة السكان، وتمس القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات

 يرتكز عليها االقتصاد في قطاع غزة.التي 

  اعتماد شريحة واسعة بشكل كبير عليها في سوق العمل، وتعكس حالة جانب من االقتصاد الحالي في قطاع

 غزة.

  تساهم الدراسة في توفير أسس منهجية وعلمية تساعد صناع القرار في أولوية التصرف في حالة ضبابية وضع

 املعابر الحدودية.

 العربية واملحلية في الدراسات البحثية النوعية والتي تعتمد على األسس التطبيقية والربط بين  تثري املكتبة

 متغيرات بحثية معقدة.

 حدود الدراسة 5.1

 :م.2019-2015لفترة الزمنية املسحية ليجري الباحث الدراسة  اليد الزماني 

 :2( كم365احته )تم اجراء الدراسة البحثية في قطاع غزة البالغ مس اليد املكاني. 

 :راسة دمع االحتالل اإلسرائيلي، معابر قطاع غزة حالة العمل في تحليل املخاطر املرتبطة ب اليد املوضوعي

 حالة القطاع الزراعي.
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 منهجية الدراسة:  6.1

التحليلي الذي م واملنهج 2019م الى 2015تعتمد الدراسة البحثية على املنهج الوصفي الذي يصف حالة املعابر من عام 

 يحلل التأثيرات املرتبطة بمخاطر القطاع الزراعي نتيجة حالة هذه املعابر.

واملنهج االستنباطي الستنباط املخاطر وذلك بغية التوصل للمخاطر املرتبطة بإغالق املعابر من خالل استمارة تحليل 

PESTLE  معSOWT .بطريقة مدمجة 

 مفاهيم ومصطخليات الدراسة 7.1

 بيانات كوناتم من ُمكّون  كّل  لدراسة واملنطقي التحليلي التفكير  باستخدام البيانات تقييم عملية هو  :تحليلال 

 تجربة إجراء عند تكتمل أن يجب التي العديدة الخطوات من واحدة خطوة ُمجّرد التحليل هذا ويعتبر  البحث،

 و أ البحث من نوٍع  لتشكيل تحليلها ثم ومن ومراجعتها، مختلفة، مصادر  من البيانات جمع ويتم البحث،

 1االستنتاج.

 :2هي احتمالية حدوث نتائج ضارة بحجم معين. املخاطر 

وعرفتها وزارة الخزانة البريطانية: على أنها صورة من التهديد الوشيك الحدوث الذي قد يتعرض له اإلنسان 

 في نفسه أو ما يملك.

 3.باملخاطر يتعلق فيما املنظمة ومراقبة لتوجيه منسقة أنشطةهي : تحليل املخاطر 

 :ي تكاليف  املخاطر االقتصادية
ّ
من الناحية املالية هي مخاطر عدم إمكانية بيع إنتاج مشروع بسعر يغط

ومن الناحية التجارية هي مخاطر  .Economic Riskتشغيله وصيانته واحتياجاته لتغطية ديونه، وتعني 

 Business Risk.4تكّبد الشركة ألرباح ضئيلة واحتمال فشلها أو إفالسها، وتعني 

 :عرفه الباحث، يطلق على مجموعة األعمال واألنشطة واملشروعات التي تتم في املجال  القطاع الزراعي

الزراعي بجميع أشكاله )اإلنتاج النباتي، واإلنتاج الحيواني، والصيد البحري( وشركات تجارة وتصنيع 

ية، أو أو التربمستلزمات اإلنتاج الزراعي وشركات التسويق الزراعي، إضافة لنشاط األيدي العاملة في الحرث، 

 إلى التاجر واملوزع وانتهاء  في يد املستهلك.
 
 الصيد، وصوال

 :الحدود خطوط مرسومة على الخرائط لتحديد األرض التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي  املعابر اليدودية

هي قليم وتنتتخضع لسلطانها، وتعين هذه الحدود من األهمية بمكان إذ عندها تبدأ سيادة الدولة صاحبة اإل

واملعابر عبارة عن نقاط عبور على هذه الحدود  5سيادة غيرها، ووراءها تنتهي سيادتها وتبدأ سيادة غيرها.

 تستخدم لحركة التجارة أو مرور املسافرين.
  

                                                           
1 "Data Analytics", www.investopedia.com, Retrieved 8-1-2020. 
2 Ricci, P. (2006). Environmental and health risk assessment and management: principles and practices. 
Springer Science & Business Media  (9.)  
3 ISO. (2018). ISO 31000 Risk management — Guidelines. ISO Office. 

 www.almaany.comم، من موقع املعاني: 2019م(. تعريف ومعنى املخاطر االقتصادية. تاريخ االسترداد ديسمبر، 2010موقع املعاني. ) 4
 (. االسكندرية، جمهورية مصر العربية: دار املعارف.8القانون الدولي العام )اإلصدار  (.1996أبو هيف، علي صادق. ) 5
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 الدراسات السابقة 8.1

فيها الدراسات العلمية نسان في قطاع غزة، وقد قلت التي تمس حياة وغذاء اإل يعتبر املوضوع من املواضيع املهمة

 املتخصصة، مع توفر تقارير وأخبار في املجال لحالة قطاع غزة، وقد تناولت دراسات في املجال نذكر منها:

م( أثر الصادرات واالستيرادات الزراعية في نمو الناتج الزراعي في اقطار عربية 2012دراسة )راميا خليل،  1.8.1

 م2010-1990 مختارة للمدة

الصادرات واالستيرادات الزراعية من األنشطة االقتصادية املهمة في العديد من األقطار العربية، وإن زيادة تعتبر 

الصادرات الزراعية تؤدي إلى زيادة عوائد النقد األجنبي والتي تستخدمها البلدان النامية في تنفيذ برامجها التنموية ، 

بلدان والذي يتمثل في تدني مقدرتها على زيادة وتنويع إنتاجها تتمثل مشكلة البحث في القيد الذي يواجه هذه ال

وصادراتها الزراعية ويهدف البحث إلى تقدير وتحليل اثر الصادرات واالستيرادات الزراعية في نمو الناتج الزراعي وما لها 

تي مفادها ان الواردات من تأثيرات متباينة في أداء اقتصاديات البلدان النامية ومن اجل إثبات فرضية الدراسة وال

الصادرات الزراعية تأثيرات متباينة في تحقيق النمو الزراعي تم اعتماد أسلوب التحليل الخطي املتعدد وباستخدام 

القوانين الرياضية واإلحصائية والقياسية لبناء النموذج القياس ي القابل للتحليل وقد تبين من نتائج التحليل إن 

غير ايجابي في نمو الناتج الزراعي في األردن وسوريا وتونس وان للواردات اثر ايجابي في نمو للصادرات الزراعية تأثير 

 الناتج الزراعي في العراق.

 "م( ارتباط التنمية الزراعية باإلرادة السياسية اليرة "فلسطين نموذجا2012دراسة )ماهر صالح،  2.8.1

لى الذات لدى األمم، وذلك من خالل توفير األمن الغذائي، ودورها نناقش في هذه الدراسة أهمية الزراعة في االعتماد ع

في تنمية االرتباط بالوطن من خالل التفاعل اليومي بين اإلنسان واألرض. فقضية األرض في جوهرها مرتبطة بقضية 

ما يعينه  لكلاإلنسان وحمايته وكرامته وتحقيق طموحاته. وحرية اإلنسان وحقه في الحياة يتضمنان امللكية لألرض و 

في حياته ويساعده على االستقرار والطمأنينة االجتماعية، واألرض ال تتكلم إال لغة من يقيم فيها ويزرعها ويرعى فيها، 

 ومن هنا ينشأ االرتباط والتعلق بين اإلنسان واألرض لتصبح العالقة شبه عضوية، ال انفكاك لها.

 حقيقية التي تهدف إلى تكريس االعتماد على الذات، والتقليل بقدر وقد توصلت الدراسة إلى أن التنمية الوطنية ال

اإلمكان من التبعية للخارج، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للفالحين والعمال، وذلك عبر اإلنتاج املحلي بهدف 

غذائي عنوانا تقالل الاالستهالك في املناطق الفلسطينية ذاتها، هي تنمية ال تضع الربح ضمن أولوياتها، بل تضع االس

حتى ال يمد يده ألحد. وهذا األمر يحتاج إلى اعتماد استراتيجية وطنية تحقق هذه األهداف، وذلك من أجل الوصول إلى 

إرادة وطنية حرة مرتكزة على قاعدة راسخة من التمسك باألرض، والتعلق الوجداني بها، والقدرة على الصمود عبر توفير 

 رجي املشروط دوما بما يشكل انتهاكا لإلرادة الوطنية الحرة.البديل عن الدعم الخا

م( واقع الصادرات الزراعية بظل تأثير سياسات منظمة 2013دراسة )قيس غزال وايفين القوطجي،  3.8.1

 م2010 – 1980التجارة العاملية في بعض البلدان النامية للمدة 
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رة العاملية الصادرات الزراعية في البلدان النامية فمن هذه لقد تعددت اآلراء التي درست أثر سياسات منظمة التجا

اآلراء اشارت الى ان سياسات املنظمة عملت على تدنية حصة تلك الصادرات الى ناتجها املحلي االجمال وبذلك أصبح 

ين الوطن يمعدل التبادل التجاري في غير صالح هذه البلدان وذلك عكس أثره في سعة توزيع دخلها القومي على املستو 

والعالمي وهو االمر الذي زاد من تخلف البلدان النامية واسهم في تقدم البلدان املتقدمة. وثمة اراء اخرى اشارت الى 

ان لسياسات منظمة التجارة العاملية فوائد كبيرة للبلدان النامية عكست اثرها في صادراتها الزراعة معتمدة في 

كالسيكية في التجارة الخارجية التي جاء بها االقتصادي ديفد ريكاردو في كتابه استنتاجها هذا على مبادئ النظرية ال

م، وفي هذا الشأن اعتمدت الدراسة على فرضية مفادها ان لسياسات منظمة التجارة 1817االقتصاد السياس ي عام 

ظمها قبل االقتصادية وكفاءة نالعاملية تأثيرات متباينة في الصادرات الزراعية في البلدان النامية حسب طبيعة هياكلها 

إقامة املنظمة وبعد تعاملها مع سياسات املنظمة، ومن اجل اثبات فرضية البحث تم اختيار عينة من البلدان النامية 

شملت كل من )مصر، موريتانيا، تونس، تركيا، تايلند، اندونيسيا، املغرب واألردن( وفيها تم االعتماد على بيانات 

ادراته في ص ت الحاصلةي تقدير الظاهرة قيد الدراسة ولكل بلد على انفراد كونها تعكس التغيراالسالسل الزمنية ف

 الزراعية بحسب ما له من خصائص وسمات تختلف من بلد الى اخر.

 اإلطار النظري: .2

 املعابر اليدودية: 1.2

  قطاع غزة له سبعة معابر، واحد فقط مع جمهورية مصر العربية، وستة منها مع سلطات
 
االحتالل التي تفرض قيودا

إن القيود املفروضة منذ وقت طويل على حركة األشخاص والبضائع من وإلى غزة قد  1.على توريد السلع بشكل عام

مليون فلسطيني في غزة. وتقوم إسرائيل بمنع كافة أسباب الوصول  2عملت على تقويض الظروف املعيشية ملا مجموعه 

لبحر والجو. كما أن حركة األشخاص والبضائع داخل وخارج غزة مقتصرة على ثالثة من وإلى قطاع غزة عن طريق ا

 معابر: معبر رفح ومعبر إيريز ومعبر كرم أبو سالم.

وتسيطر السلطات املصرية على معبر رفح وتسمح بحركة عدد من املسافرين املصرح لهم والحاالت الطبية واإلنسانية 

وهي تقنيا تسمح بحركة عمال اإلغاثة ولعدد محدود من املسافرين  بيت حانون عبر الفلسطينية. وتسيطر إسرائيل على م

املصرح لهم، بمن في ذلك الحاالت الطبية واإلنسانية الفلسطينية. أما معبر كرم أبو سالم، والذي تسيطر عليه أيضا 

  2السلطات اإلسرائيلية، فهو عمليا يسمح بحركة البضائع املسموح بها فقط.

أن يدخل أو يخرج ش يء من القطاع دون املرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي، واملعبر ال يمكن 

الوحيد الخارج عن سيطرة االحتالل هو معبر رفح، الذي يقع تحت إشراف مصر والسلطة الفلسطينية برقابة أوروبية، 

                                                           
، من موقع 2019مايو،  5م(. قائمة باملصطلحات التي يستخدمها مركز امليزان في إصداراته وتقاريره. تاريخ االسترداد 2016فبراير،  10مركز امليزان لحقوق االنسان. ) 1

 http://mezan.org/post/21559نسان على االنترنت: مركز امليزان لحقوق اال
2 Unaited Natioans. (2019). GAZA EMERGENCY - 13 Years Gaza Blockade. https://www.unrwa.org/gaza-
emergency. 
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بية والثانية متداولة إسرائيليا، وتتوزع معابر قطاع غزة السبعة ولكل معبر من املعابر الستة األولى تسميتان؛ إحداهما عر 

  1كما هو مبين في الجدول التالي:

 املعابر اليدودية التي تحيط بقطاع غزة( توزيع 1رقم ) جدول 

 التسمية م.

 الفلسطينية

 التسمية

 االسرائيلية

 اإلشراف السيطرة، التخصص/

اإلسرائيلية الكاملة، وهو مخصص لحركة وعبور األفراد والحاالت اإلنسانية يخضع للسيطرة  إيرز  حانون  بيت  .1

والوفود الدولية وقد تم إغالقه في فترات متفاوتة، ويعتبر نقطة االنتقال بين املناطق الفلسطينية 

في الضفة الغربية واملناطق الفلسطينية املحتلة واالنتقال من الضفة لألردن، وكما وتمر منه 

 طبوعات الورقية.الصحف وامل

يخضع للسيطرة اإلسرائيلية املباشرة وهو اآلن مغلق، حيث أوقفت قوات االحتالل االسرائيلي العمل  عوز  ناحل الشجاعية  .2

م(، ويعتبر هذا املعبر من املعابر التي تتميز 2007على املعبر بعد أحداث االنقسام الفلسطيني )

الوقود والغاز، وتدير املعبر شركة إسرائيلية تعمل بحساسية عالية وذلك ألنه مخصص لدخول 

 على توريد الوقود والغاز لقطاع غزة.

م، حيث إنه كان يعتبر من 2006تسيطر عليه السلطات اإلسرائيلية املحتلة وهو مغلق منذ العام  كارني املنطار  .3

 املحتلة.أهم املعابر وأكبرها من حيث الحركة التجارية للسلع بين قطاع غزة واألراض ي 

م(، 2007يخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وهو مغلق منذ أحداث االنقسام الفلسطيني عام ) صوفا العودة  .4

يعتبر من املعابر التجارية والتي خصصت للحركة التجارية املتعلقة بمواد البناء ويعمل باتجاه قطاع 

 كان يد
 
خل منه العاملين في األراض ي املحتلة غزة فقط وال يصدر منه مواد باتجاه إسرائيل، وقديما

 م(.2002حتى عام )

يخضع تحت السيطرة اإلسرائيلية، ويعتبر هذا املعبر مخصص للتحرك العسكري اإلسرائيلي حيث  كيسوفيم القرارة  .5

تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح القطاع، ومنه يمكن تقسيم 

 قطاع غزة إلى جزئيين.

تسيطر عليه السلطات اإلسرائيلية بالتنسيق مع جمهورية مصر، ويخصص هذا املعبر في األصل  شالوم كيرم سالم أبو  كرم  .6

للحركة التجارية بين القطاع والعالم الخارجي في توفير متطلبات قطاع غزة من السلع التجارية 

دم على توريد البضائع، وقد استخ واالحتياجات اليومية، ويعتبر املعبر الوحيد واألساس ي الذي يعمل

هذا املعبر في بعض األحيان لعبور املساعدات إلى القطاع، وكان يمر منه بعض الفلسطينيين حين 

يتعذر عليهم استعمال معبر رفح القريب منه، وأصبح اآلن املعبر الرئيس ي ملرور البضائع والوقود والغاز 

 لحديد لألراض ي املحتلة.لقطاع غزة، وتصدير بعض الفواكه والخضروات وا

تشرف على عملية تشغيله السلطات املصرية، وقد أدارته من الجانب الفلسطيني السلطة الوطنية  رفح رفح  .7

م والذي أعاد 2017م، ومن ثم أدارته حكومة غزة حتى اتفاق أكتوبر 2007الفلسطينية حتى عام 

 التفاقية املعابر 
 
في  ةاملوقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطيني السلطة مرة أخرى إلدارة املعبر. ووفقا

م، يسمح لعبور كل مواطن فلسطيني يحمل هوية فلسطينية، ويستخدم 2005نوفمبر/تشرين الثاني 

املعبر لتصدير البضائع الفلسطينية، خاصة املنتجات الزراعية رغم اعتراض إسرائيل. وبعد اشتداد 

طينية لعقد اتفاق املصالحة، وظهور العديد من الحصار االسرائيلي والسعي من االطراف الفلس

التحديات ساهمت جمهورية مصر العربية بتخفيف الحصار وتوريد الوقود والغاز والبضائع والسلع 

 منه.

 باالستناد إلى مركز املعلومات الفلسطيني املصدر: الباحث

                                                           
 (. تقرير حالة املعابر الفلسطينية. رام هللا.2018مركز املعلومات الفلسطيني. ) 1
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معابر مع االحتالل ومعبر مع جمهورية مصر العربية، وأغلب املعابر مع االحتالل  ستة( أن هناك 1يتضح من جدول رقم )

لحركة البضائع التجارية ومعبر بيت حانون لحركة االفراد إلى الداخل املحتل مغلقة باستثناء معبر كرم ابو سالم 

 واالنتقال للضفة الغربية.

 
 ( خارطة معابر قطاع غزة 1شكل رقم )

 1زيرة املصدر: موقع الج

 القطاع الزراعي: 2.2

 ارفواملع واإلدارة، العمل دور  ازدياد من الرغم على اإلنتاجية، العملية في املهمة اإلنتاج عناصر  أهم أحد األرض تعتبر 

 والنوعي ابمساحاته الكمي ببعديها الزراعية األراض ي تزال وال  الزراعي، النشاط في الحديثة الزراعية واملدخالت العلمية،

 حمايتها لىع العمل من البد استراتيجية ثروة الزراعية األراض ي أن الزراعي، لإلنتاج األساسية القاعدة تشكل بخصوبتها،

  2.كافة املتاحة بالوسائل وتنميتها

 إجمالي من %20.2 بنسبة حيازة( 6501) غزة قطاع في واملختلطة الحيوانية الحيازات تبلغ :الييازات الزراعية 1.2.2

 الزراعي األطلس مشروع وحسب 3.م2012/2013 الزراعي العام خالل حيازة( 32.177) البالغ فلسطين في الحيازات

حيازة،  32491، فقد بلغ عدد الحيازات الزراعية م2019 العام نهاية غزة بقطاع الزراعة وزارة في انجازه تم الذي

 4دونم. 129334.715بمساحة 

                                                           
 ttps://www.aljazeera.net/news/presstour/2008/3/6hم، 2008موقع الجزيرة،  1
 م(. التقرير السنوي. محافظات غزة: اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات.2018وزارة الزراعة الفلسطينية. ) 2
 م(. فلسطين في أرقام. رام هللا: مركز اإلحصاء الفلسطيني.2018الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. ) 3
 غزة )املجلد األولى(. قطاع غزة، فلسطين: اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات. محافظات-م(. األطلس الزراعي 2019وزارة الزراعة الفلسطينية. ) 4
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 املاضية، العقود خالل أنواعها، اختالف على األهلية املنظمات لعبت في قطاع غزة:مكونات القطاع الزراعي  2.2.2

 تجفيف نإ ووجوده، كيانه تهدد تزال وال  كانت التي واملخاطر  التحديات كافة من املجتمعي النسيج حماية في مركزيا دورا

 عن زتهمي نوعها، من فريدة خصوصية األهلي والقطاع األهلية املنظمات أعطى الفلسطينية للحكومة التمويل منابع

 .العربية األقطار  من غيره

دولية، ويبلغ عدد املؤسسات األهلية  مؤسسة 30 بقطاع غزة الزراعي القطاع في العاملةالدولية  املؤسسات عدد يبلغو 

محافظة ، وفي 3، وفي محافظة الوسطى 3وفي محافظة شمال غزة  في محافظة غزة 7 منهامؤسسة  23والجمعيات 

 1.مؤسسة 3، وفي محافظة رفح 7خانيونس 

 املخاطر التي تقع نتيجة التحكم في املعابر: 3.2

 عليه هي:املخاطر التي يتعرض لها  بعض من أهم
 
 القطاع الزراعي وأشدها تأثيرا

 .منع أو إعاقة استيراد مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

 الخارجي، أو تسويقها إلى محافظات الضفة الغربية. منع أو إعاقة تصدير املنتجات الزراعية إلى العالم 

 .تدني مقومات بناء اقتصاد زراعي يراعي املتغيرات في االحتياجات للسلة الغذائية 

 .تكدس البضائع في قطاع غزة مما يتسبب في خسارة التجار واملزارعين 

 ساهم في تلفها.تكدس البضائع الواردة في جانب االحتالل اثناء االغالق وفي املوانئ مما ي 

 اإلطار العملي للدراسة: .3

 واقع القطاع الزراعي: 1.3

ألف دونم،  82دونم، حيث تبلغ املساحات املزروعة بالخضار  61966.59تبلغ املساحات الزراعية الفعلية في قطاع غزة 

باملحاصيل الحقلية مثل ألف دونم. وباقي املساحات الزراعية تزرع  71,400واملساحات املزروعة بالفاكهة تصل إلى 

 ألف دونم. 20القمح والشعير والنباتات العطرية واملحاصيل التصديرية وتبلغ مساحتها ما يقرب من 

وأكبر املساحات الزراعية متواجدة في محافظتي خانيونس ورفح، حيث يوجد توسع في قطاع غزة في الجنوب الذي 

لشرقية، باإلضافة إلى املنطقة الحدودية من شمال القطاع إلى يحوي أراض ي املحررات، ومنطقة املواص ي واملنطقة ا

 2دونم. 22,500جنوبه والتي تقدر بّّ 

  

                                                           
 اإلدارة العامة للتخطيط. ،دليل املنظمات الدولية العاملة بالقطاع الزراعي في قطاع غزة(: م2009) وزارة الزراعة الفلسطينية 1
 محافظات غزة )املجلد األولى(. قطاع غزة، فلسطين: اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات.-األطلس الزراعي  :(م2019ارة الزراعة الفلسطينية. )وز  2
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 الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي: 1.1.3 
 م باملليون دوالر2014قيمة األضرار في القطاع الزراعي بقطاع غزة ( 2جدول رقم )

 قيمة التدخالت قيمة الضرر  صنف الضرر 

 39,945,974 210,474,604 اإلنتاج النباتيقطاع 

 22,021,751 86,039,657 قطاع اإلنتاج الييواني

 13,382,671 27,489,289 اآلبار واملياه، واملياه املعالجة

 3,900,785 2,110,778 الثروة السمكية

 79,251,181 326,114,328 اإلجمالي

 1م(2019، حصر األضرار الزراعية دائرة)املصدر: 

 
م على قطاع غزة، أنه 2014يتضح من الجدول والتمثيل البياني لألضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي خالل حرب 

كان أعلى األضرار في قطاع اإلنتاج النباتي ويليه على التوالي الحيواني واملياه والثروة السمكية، مما ينذر بأن املشكلة 

 في النباتات التي ي
 
 هذا الضرر نتيجة انتهاج األكبر ستكون مستقبال

 
نتجها القطاع الزراعي، ويعزي الباحث تحديدا

األراض ي الزراعية ممنهجة تستهدف املساحات املعمرة من األشجار كالحمضيات والزيتون على االحتالل طريقة اعتداء 

 ، وهذه األصناف ممكن أن تسد فجوة في األصناف التصديرية.واللوزيات

 م
 
من إجمالي األضرار في جميع القطاعات الزراعية  %24.3نحنى التدخالت املتدني الذي لم يتجاوز في املقابل يتضح أيضا

 في قطاع غزة.

  

                                                           
 م(: دائرة حصر األصرار الزراعية، اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات.2019وزارة الزراعة الفلسطينية )1 
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 مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي: 2.1.3
 باملليون دوالرم 2018-2015في الفترة ، باألسعار الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية GDPالناتج املحلى اإلجمالي  (3جدول رقم )

الناتج املحلى اإلجمالي/ قطاع  العام

 غزة

الناتج املحلى اإلجمالي/ 

 الضفة الغربية

الناتج املحلي اإلجمالي حسب 

 نشاط الزراعة وصيد األسماك

2015 2,900.1 11,072.3 1,035.2 

2016 3,223.6 12,181.8 1,171.4 

2017 3,125.3 13,002.3 1,135.5 

2018 2,979.6 13,297.0 1,197.9 

  1 م(2019)سلطة النقد الفلسطينية، املصدر: 

 
للناتج املحلي لقطاع غزة والضفة الغربية، أن هناك بون واسع بين الناتجين املحليين يتضح من الجدول والتمثيل البياني 

والتسويق الداخلي، واملتأثرة رغم أنهما شطر الوطن الواحد، وهذا راجع للحالة االقتصادية وحالة التجارة الخارجية 

بالوضع السياس ي للمنطقتين من الوطن، فقطاع غزة نتيجة الحصار املطبق يتأثر أكثر من الضفة الغربية املنفتحة على 

 العالم الخارجي مما يؤثر على الناتج املحلي اإلجمالي.

تدني، وهذا نتيجة سياسات االحتالل كذلك الناتج املحلي اإلجمالي حسب األنشطة الزراعية وصيد األسماك، يعتبر م

 في استهداف القطاع الزراعي واألمن الغذائي من خالل االعتداء على األراض ي والتضيق على املزارعين والصيادين.

 م2018-2015في الفترة ، مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلى اإلجمالي في قطاع غزة والضفة الغربية (4رقم ) جدول 

الناتج املحلى اإلجمالي/ قطاع غزة والضفة  العام

 الغربية/ مليون دوالر

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي 

 اإلجمالي/ نسبة مئوية

2015 13,972.4 3.6 

2016 15,405.4 3.2 

2017 16,128.0 2.9 

2018 16,276.6 3.1 

 2 م(2019)سلطة النقد الفلسطينية، املصدر: 

                                                           
 .الفلسطينية النقد سلطة: هللا رام. الجارية باألسعار عليه واالنفاق اإلجمالي المحلي الناتج(. م2019). الفلسطينية النقد سلطة 1
 .الفلسطينية النقد سلطة: هللا رام. الرئيسة االقتصادية المؤشرات(. م2019. )الفلسطينية النقد سلطة 2
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الناتج المحلى 
ة الضف/ اإلجمالي
الغربية

الناتج المحلي 
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نشاط الزراعة 
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 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   120 

 

م 2018 – 2015أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي اإلجمالي للسنوات األربع من يتضح من الجدول 

، وهذا يرجع إلى العزوف املتنامي من قبل أصحاب املهنة نتيجة االستهداف املمنهج بشتى %3متدنية، وتتأرجح حول 

 الطرق والوسائل من قبل االحتالل اإلسرائيلي للقطاع الزراعي.

/ ا
ا
 الغالقات املتكررة على:أوال

 1 املعابر البرية: .1

 م2012-2008أيام عمل املعابر التجارية  (5جدول رقم )

 كرم ابو سالم رفح الشجاعية صوفا املنطار أيام العام العام

2008 364 130 164 203 0 79 

2009 365 117 0 175 71 94 

2010 364 99 0 1 8 248 

2011 365 20 18 0 0 232 

2012 364 0 0 0 3 236 

 889 82 379 182 366 1822 املجموع

 2 م(2019، وزارة االقتصاد الوطني)املصدر: 

 

 مع بداية عام  السابق والتمثيل البياني، أنيتضح من الجدول 
 
م، 2012معبري صوفا واملنطار قد تم اغالقهما تماما

املعابر كان لها تأثير واضح على حركة التجارة لقطاع ، وهذه م2011مع بداية العام  وأن معبر الشجاعية قد تم اغالقه

غزة وتأثر القطاع الزراعي بذلك، لكن األهم هنا أن معبر كرم أبو سالم قد أصبح املعبر الرئيس ي بعد هذه الفترة كمعبر 

فتح أو ال وحيد للبضائع املستوردة أو املصدرة لقطاع غزة من خالل تطبيق املنهجية املؤدية إلى امتالك خيوط وزمام

االغالق للمعابر املؤدية إلى قطاع غزة، وبالتالي تحديد الوقت املناسب ملكاسب سياسية على حساب الوضع في قطاع 

 غزة.

 

                                                           
 .الحدودية المعابر دائرة: زةغ قطاع. الحدودية المعابر حركة(. م2019. )الوطني االقتصاد وزارة 1

  سلطة النقد الفلسطينية. )2019م(. المؤشرات االقتصادية الرئيسة. رام هللا: سلطة النقد الفلسطينية.2
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 م2019-2013أيام عمل/ اغالق معبر رفح  (6جدول رقم )

 أيام عمل أيام اغالق عدد أيام الهام معبر رفح

2015 365 347 18 

2016 365 334 31 

2017 365 225 140 

2018 364 238 116 

 171 102 273 / سبتمبر2019
 

 

معبر رفح املصري مع قطاع غزة قد أصبح أحد املنافذ التي تستغلها  السابق والتمثيل البياني، أنيتضح من الجدول 

قابل يتضح املإسرائيل ويتم من خاللها تطبيق سياساته املمنهجة ضد قطاع غزة بحكم االتفاقيات املبرة مع مصر، وفي 

م، وهذا من شأنه أن يخفف من املشاكل 2019م حتى 2017أن حركة معبر رفح قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ العام 

 التي يعاني منها قطاع غزة.

 م2019-2015أيام عمل/ اغالق معبر كرم أبو سالم  (7جدول رقم )

 أيام عمل أيام اغالق عدد أيام العام  أبو سالم 

2015 365 122 243 

2016 365 124 241 

2017 365 125 240 

2018 364 140 223 

 102 171 273 / سبتمبر2019

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 سبتمبر/ 2019

م2019-2015اغالق معبر رفح / أيام عمل

#REF! أيام اغالق



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   122 

 

 
معبر كرم أبو سالم أصبح املعبر الرئيس ي والنافذة الوحيدة املطلة على  السابق والتمثيل البياني، أنيتضح من الجدول 

املشاكل التي يعاني منها قطاع غزة. لكن أمر فتحه االحتالل اإلسرائيلي للعالم الخارجي، وهذا من شأنه أن يخفف من 

واغالقه بيد االحتالل وحده، لتبقى زمام التحكم بالتجارة الخارجية للقطاع الزراعي وتسويق املنتجات الزراعية للضفة 

 الغربية.

نتيجة  للمخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي SWOTو PESTLEتحليل البيئة الداخلية والخارجية باستخدام 

 حالة املعابر املؤدية لقطاع غزة
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م2019-2013اغالق معبر كرم أبو سالم / أيام عمل

عدد أيام االغالق عدد أيام العمل

Political 

 السياسية

Economic 

  االقتصادية

Social 

االجتماعية 

 والثقافية

Technology 

 التكنولوجية

Legal 

 القانونية

Environment 

 البيئية

 نقاط القوة

.السياسات 1

الضريبية مخففة في 

 حالة اليصار.

. نوعية املزارع 2

الغزي مصر على 

 واملقاومة. العيش

. يشجع القطاع 3

اليكومي على تكون 

أجسام نقابية 

للدفاع عن مهنة 

 الزراعة.

. تعدد االتفاقيات 4

مع أوروبا، والدول 

 العربية.

. تعدد املشاريع 1

االغاثية املنفذة للقطاع 

 الزراعي.

. السياسات الضريبية 2

مشجعة لالستثمار في 

 بعد حصار 
 
خصوصا

 القطاع.

. ال قيود على 3

التصدير، وشروط 

االستيراد غير مرهقة 

للمستثمر في القطاع 

 الزراعي. 

. قوة ومتانة الجبهة 1

الداخلية في قطاع 

 غزة.

. تفهم املجتمع في 2

القطاع لظروف 

الحصار املفروض 

 عام. 14منذ 

. إصرار املزارع 3

الفلسطيني على 

البقاء في أرضه 

 وممارسة مهنته.

. مواكبة املزارع في قطاع 1

للتكنولوجيا الحديثة  غزة

في الزراعة نتيجة ارتباط 

 هذا الجانب باالحتالل.

. قضية فلسطين 1

قضية عادلة، 

وحصار غزة غير 

 قانوني.

. توفر قانون 2

زراعي فلسطيني 

 قوي.

. توفر قوانين 3

وقرارات حكومية 

تشجع على 

 
 
االستثمار وخصوصا

 في القطاع الزراعي.

. وجود اهتمام حكومي 1

املوارد  للحفاظ على

الطبيعية الالزمة لإلنتاج 

 الزراعي.

. وجود إجراءات لوزارة 2

الزراعة لالستخدام اآلمن 

للمبيدات واألسمدة 

 الكيماوية.

. وجود جمعيات 3

ومؤسسات تعنى باملحافظة 

 على البيئة.

 نقاط الضعف

.  االنقسام 1

 الفلسطيني.

.  قصور التدخالت 1

الدولية على املشاريع 

 االغاثية دون التنموية.

. زيادة معدل 1

 الهجرة لفئة الشباب.

. عدم توفر بنية تحتية 1

متينة للقطاع الزراعي في 

 قطاع غزة.

. صعوبة تطبيق 1

 مع 
 
القوانين تماشيا

األوضاع 

. استنزاف الخزان الجوفي 1

 ملياه قطاع غزة.
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 :ةالتاليمن خالل التحليل ظهرت عندنا املخاطر 

. اليصار الخانق 2

 على قطاع غزة.

. تأثير السياسة 3

بشكل كبير على 

األنشطة االقتصادية 

 في قطاع غزة.

. نوعية املزارع 4

الغزي مصر على 

 العيش واملقاومة.

. يشجع القطاع 5

اليكومي على تكون 

أجسام نقابية 

للدفاع عن مهنة 

 الزراعة.

. تذبذب كبير في أسعار 2

الزراعية  املنتجات

نتيجة ضبابية وضع 

 املعابر.

. ارتفاع مستوى 3

 البطالة في قطاع غزة.

. تراجع مساهمة 4

القطاع الزراعي في 

القوى العاملة في 

 القطاع.

. ضعف الدعم 5

الحكومي للقطاع 

 الزراعي.

عزوف فئة كبيرة . 2

من املزارعين عن 

ممارسة مهنة 

 .الزراعة

 

. قلة اإلمكانيات املادية 2

لتطبيق تكنولوجيا 

 الزراعة الحديثة.

االقتصادية في 

 قطاع غزة.

. تعطيل بعض 2

تطبيق نصوص 

قوانين نتيجة 

الوضع االقتصادي 

الصعب في قطاع 

 غزة.

. استهالل خصوبة التربة 2

الزراعية على املدى 

 الطويل.

. عدم وعي املزارع 3

للمخاطر من استخدام 

املبيدات واألسمدة 

 الزراعية.

 الفرص

.  زيادة التوجه 1

للمؤسسات الدولية 

 2لرفع اليصار عن 

مليون فلسطيني في 

 قطاع غزة.

مساعي  . تدخل2

عربية ودولية 

إلمكانية وجود 

اشراف دولي على 

فتح امليناء واملطار في 

 قطاع غزة.

 

.  التوجه للحيازات 1

الزراعية البيتية 

 الصغيرة.

. التشجيع على 2

 الزراعة البديلة.

. محاولة تطبيق 3

إحالل الواردات 

 الزراعية.

. مشاركة األجسام 1

النقابية للمزارعين في 

ندة القرارات املست

لقراءة واقع القطاع 

 الزراعي.

. اطالع نقابات 2

العاملين في القطاع 

الزراعي لإلسهام في 

تخطي مشاكل 

الناتجة عن 

ممارسات االحتالل في 

 أي لحظة.

. إمكانية التدريب في 1

دول الجوار لالستخدام 

األمثل لتكنولوجيا 

 الزراعة الحديثة.

. اكتساب تجارب من 2

خالل االطالع على 

وجيا الزراعة التي تكنول

 يستخدمها االحتالل.

. رفع دعوات 1

قضائية في املحافل 

الدولية لرفع 

 الحصار عن غزة.

. فتح قنوات مع 2

األصدقاء 

ومجموعات 

الضغط لرفع 

 الحصار.

. توجيه 3

مجموعات الضغط 

للعمل على تخفيف 

اإلجراءات على 

 األقل.

. استخدام املمارسات 1

د املوار اآلمنة في التعامل مع 

 الطبيعية لقطاع غزة.

. ترشيد استهالك املياه 2

من خالل املمارسات 

 الزراعية املختلفة.

 التهديدات

.  إغالق املعابر 1

اليدودية مع قطاع 

 غزة بشكل كامل.

. تنفيذ اعتداء 2

عسكري كبير من قبل 

االحتالل على قطاع 

 غزة.

. تنفيذ اعتداءات 3

من وقت آلخر وتدمير 

التحتية البنية 

الزراعية خاصة في 

املناطق اليدودية 

 للقطاع.

.  توقف اإلنتاج 1

الزراعي نتيجة توقف 

إدخال مستلزمات 

 اإلنتاج الزراعي.

. انخفاض القيمة 2

املضافة ملهنة الزراعة 

في االقتصاد بقطاع 

 غزة.

. عزوف شريحة كبيرة 3

من املزارعين عن 

 ممارسة املهنة.

. زيادة معدالت 1

 البطالة.

. زيادة معدالت 2

الفقر التي تؤدي إلى 

تفاقم معدالت 

 الجريمة.

. ندرة العاملين في 3

 مهنة الزراعة.

. عدم القدرة على 1

اإلنتاج الزراعي مقابل 

الزيادة املطردة لعدد 

 السكان في قطاع غزة.

. بطء في توفير كميات 2

اإلنتاج الزراعي للمطلوبة 

 للقطاع.

. فوض ى الهدر 1

ية للموارد الطبيع

نتيجة التساهل في 

تطبيق القوانين 

 مع 
 
تماشيا

الصعوبات 

االقتصادية التي 

يعاني منها قطاع 

 غزة.

. تفاقم االستخدام الجائر 1

للموارد الطبيعية 

 واالستنزاف املستمر.

. فوض ى االستخدام 2

الجائر للمبيدات واألسمدة 

 الضارة لصحة االنسان.
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 ظل في الزراعي القطاع على االقتصادية املخاطر  تحليل في SWOT & PESTLE بين املدمج التحليل منهجية على تعقيبا

 ويضع ها،وإغالق فتحها زمام اإلسرائيلي االحتالل يمتلك التي الحدودية املعابر  أن نستنتج املعابر، على السيطرة عدم

 لقطاعا نجاح مدى على الكبير  التأثير  لها املعابر  هذه والسياسية، والعسكرية األمنية مصالحه تخدم التي اإلجراءات

  عشر  أربعة من أكثر  منذ الحصار  من الفريدة بالحالة املتأثر  غزة قطاع في الكامل انهياره أو  الزراعي
 
 .عاما

  كبيرة أهمية هناك أن يؤكد ذلك
 
 الزراعي اإلنتاج ملستلزمات بدائل وإيجاد الزراعية، العملية سلسلة لضبط جدا

 دير لتص جديدة أسواق لفتح بدائل إيجاد وضرورة موانئه، عبر  الخارج من القادمة أو  اإلسرائيلي الجانب من املستوردة

 .غزة قطاع من الزراعية املنتجات

 . االستنتاجات والتوصيات5

 االستنتاجات 1.5

  حالة فيو الزراعي، القطاع الستمرار  الرئيس ي الحياة شريان بمثابة هي اإلسرائيلي، االحتالل مع غزة قطاع معابر 

  لها الكامل االغالق
 
 2 كون سي واملتواصل، املمنهج الضغط إطار  في االحتالل قبل من سياس ي لوضع استثمارا

 .للجوع معرض فلسطيني مليون 

  على املطبق الحصار  تخفيف أو  لرفع جادة وعربية أممية تدخالت يوجد وال  مطار، يوجد ال  ميناء، يوجد ال 

 .عام 14 منذ غزة قطاع

 دثهيح الذي الكبير  الخطر  عن ناجم وذلك الزراعي، القطاع في االستثمار  على اإلقدام في كبير  تخوف هناك 

  آلخر  وقت من االحتالل
 
 .القطاع هذا ملقدرات واضح ضرر  إيصال في املمنهجة باإلجراءات متمثال

 كومةالح قدرة عدم إلى ذلك ويرجع لديها، املتوفرة الزراعية الخطط تطبيق تستطيع لن غزة في الزراعة وزارة 

 .اإلنتاج من بالفائض األمثل التصرف عدم أو  الخسائر  حالة في للمزارعين التعويضات لتقديم املالية

 اعالقط في واملستثمرين املزارعين من كبيرة شريحة عزوف إلى أدى الزراعة القطاع في واضحة خسارة كهنا 

 .الزراعي

 مامأ توضع أخرى  وعراقيل اإلسرائيلية للمواصفات الفلسطينية الواردات مطابقة شروط في صعوبة هناك 

 .الفلسطينية والصادرات الواردات

 التوصيات 2.5

 الزراعي اإلنتاج مخاطر  نسب تخفيض إلى يؤدى من قبل املزارعين املحصولية التركيبة تنويع. 

 الزراعية للمحاصيل املحلي والتسويق التنافسية القدرة رفع. 

 املقاوم الزراعي االقتصاد سياسة بتبني الواردات إحالل سياسة تطبيق على التأكيد. 

 نهام الزراعي القطاع على تقوم التي التحويلية الصناعات تشجيع خالل من بالصناعي الزراعي القطاع ربط 

 ... األخشاب نشر  األلبان، التعليب، املطاحن، النباتية، الزيوت السكر، والنسيج، الغزل 

 الذات على عتمدةاملو  بديلةال زراعيةال تنميةتشجيع ال. 

 الزراعي القطاع تخدم التي املشاريع تنفيذ ترعى التي الزراعة وزارة سياسة دعم. 

 املراجع:
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 ووادي الحمراء الساقية جهتي بسواحل السمكية املوارد استدامة
 املناخية التغيرات وشبح االستنزاف مخاطر تزايد ظل يف الذهب

The Sustainability of Fish Resources in the Coasts of Sakia El Hamra 

and Oued Eddahab in Light of the Increasing Risks of Depletion and 

the Specter of Climate Change 

 بوهكو أحمد. د

 املغرب-البيضاء الدار-املحمدية الثاني الحسن جامعة الجغرافيا، يف باحث
 .الصحراء حول واألبحاث للدراسات نماء مركز رئيس

Dr. Ahmed Bouhkou 
Chercheur en Géographie, Université Hassan II-Casablanca-Maroc 

Président du Centre Namaa D’études et de recherches sur le sahara 

 مخلخص 

املهيمن وطنيا من حيث اإلنتاج  يعتبر نشاط الصيد البحري بجتهي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب،

في املئة، هذا املعطى يفسر بالثروة السمكية الكبيرة واملتنوعة املتواجدة بسواحل هاتين 80والقيمة بنسب تفوق 

الجهتين، والتي يرجع الفضل فيها لتواجد عوالق نباتية وحيوانية دقيقة تشكل أسفل السلسلة الغذائية بالنسبة لألحياء 

لى لثروة السمكية إضافة إ املكثف  االستغالليحكمه نظام بيئي فريد وفي نفس الوقت هش، ويعد  البحرية، كل هذا

التغيرات املناخية أكبر عاملين مؤثرين على استدامة هذه املوارد بسواحل الجهتين، اللتين يعد الصيد البحري بهما أهم 

 واجتماعيا. اقتصاديالدوره التنموي  اقتصاديقطاع 

 االستدامة.–الصيد البحري  –التغيرات املناخية  –حماية الثروة –املوارد السمكية  املفاتيح:الكلمات 

Abstract : 

The maritime fishing activity on the two regions of laayoune sakya elhamra and dakhla ouad 

dahab, which is nationally dominant in terms of production and value by more than 80%, 

explains the wide and varied fish stocks on the coasts of these two sides, which are credited for 

the presence of accurate plant and animal plankton plankton plankton below the food chain for 

the marine life. All of this is governed by a unique yet fragile ecosystem, and the 

unreasonableness of fish stocks as well as climate changes are the two largest factors 

influencing the sustainability of these resources by the coasts of the two, of which marine fishing 

is the most important economic sector for its economic and social development role. 

Key words: Fish Resources - Protection of Marine wealth - Climate Change - Marine Fishing 

– sustainability. 
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 تقديم منهجي:

األسّّّاس ملخزونات سّّّمكية هامة تعد البيئة البحرية لسّّّواحل جتهي العيون السّّّاقية الحمراء ووادي الذهب الحاضّّّنة 

إذ تعيش أصّّّّّناف شّّّّّتى من األسّّّّّماك والرخويات مسّّّّّتفيدة من موقع املنطقة االسّّّّّتراتيجي كأحد املناطق األربعة حول 

"، ومن التيّّارات البحريّّة الّّدافئّّة القّّادمّّة من الجنوب، إلى upwellingالعّّالم التي تعرف بظّّاهرة اإلنبثّّاقّّات املّّائيّّة "

ّّّّّماك املرتبط باألعماق البحرية واملتمثل في كميات هائلة من الكائنات الحية الدقيقة املتحركة جانب تواجد غذاء  األسّّ

". Zooplankton" و الزوبالنكتون "phytoplankton" بنوعيه الفيتوبالنكتون "planktonالتي تعرف باسّّّّّّّم: البالنكتون "

كما يعتبر قطاع الصّّّّّّّيد البحري بهاتين الجهتين أحد املقومات االقتصّّّّّّّادية األسّّّّّّّاسّّّّّّّية سّّّّّّّواء على الصّّّّّّّعيد الوطني أو 

الجهوي وقاطرة للتنمية االقتصّّّّّّّّادية واالجتماعية، سّّّّّّّّواء عن طريق تشّّّّّّّّغيل عدد هائل من اليد العاملة التي تسّّّّّّّّاهم 

تحقيق االكتفاء الذاتي، وكذا في حجم الصّّّّّّادرات حيث بدورها في دعم االقتصّّّّّّاد وسّّّّّّد الفراغ الحاصّّّّّّل في التغذية ل

مليار دوالر، مسّّّّاهمة بذلك بأكثر من  2,4حققت صّّّّادرات املنتجات البحرية خالل السّّّّنوات األخيرة رقم معامالت بلغ 

 ( من صادرات املغرب الغذائية والزراعية.50%)

في حجم وقيمة منتجات الصّّيد البحري وطنيا  لكن رغم ما تسّّاهم به هذه املخزونات السّّمكية الهامة بهذه السّّواحل

الذي استدعى الدراسة والبحث في سبل  الش يءإال أن مؤشرات استنزاف هذا املخزون السمكي أصبحت ظاهرة للعيان 

معالجة هذا املشّّّّّّّّّّّّّّكل الذي يهدد الجهود املبذولة لتنمية املتعددة األوجه باملنطقة، هذا دون تجاهل معطى التغيرات 

أثيره على مصائد األسماك بفعل التغيرات املرتبطة بالنظم والعالقات البيئية الشديدة الحساسية اتجاه اي املناخية وت

ّّّّّة الدولة التنموية بالقطاع  ّّّّّياسّّّ ّّّاللها على سّّّ ّّ ّّّّواحل تلقي بضّّّ ّّ ّّّّّة املعطى البيئي بالسّّ ّّّّّاشّّّ ّّّكالية هشّّّ ّّ تغيير. وبهذا تبقى اشّّّ

 اقتصاديا واجتماعيا ومجاليا.

 ومن هنا يبرز التساؤل التالي:

مّّا مّّدى قّّدرة املخزون السّّّّّّّّّّّّّّمكي بسّّّّّّّّّّّّّّواحّّل جتهي العيون السّّّّّّّّّّّّّّّاقيّّة الحمراء والّّداخلّّة وادي الّّذهّّب على  -

ّّّّّمود في ظل تزا ّّ ّّّّايد حاليا الصّ ّّ ّّّّّتغالل املكثف لهذه املصّّ ّّ ّّّبب االسّ ّّ ّّّّّمكية بسّّّ ّّ ّّّّّتنزاف الثروة السّ ّّ يد مخاطر اسّ

 وشبح التغيرات املناخية مستقبال؟

السليمة من أجل الوصول إلى النتائج املطلوبة، وألجل كل هذا البد وملعالجة املوضوع املدروس البد من إتباع الطريقة 

من وضّّع فرضّّية كحل مقترح، تتمحور حول: أن تأمين املخزون السّّمكي واسّّتدامته باملنطقة مرتبط بسّّياسّّة الدولة 

 التنموية التي تهم قطاع الصيد البحري بهذه الجهات التي تصطدم بواقع االستنزاف وتحدي تغير املناخ.

عتمد في انجاز هذا املقال منهجية تقوم على املقاربة النسّّّّّّّّّّّّّّقية واملعاينة امليدانية أسّّّّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّّّّها التشّّّّّّّّّّّّّّخيص الوصّّّّّّّّّّّّّّفي ا

والتحليل االسّّتكشّّافي ثم االسّّتنتاج، واسّّتعمال مقاييس مختلفة للدراسّّة من الوطني مرورا بالجهوي ثم املحلي، بغية 

 التوصل إلى نتائج شمولية حول املوضوع.

ّّّّّطة  أخيرا إن الهدف ّّّّّاحلية بهذه املنطقة بفعل األنشّّ ّّّّّاهمة هو التعرف على مدى تأثر البيئة البحرية السّّ من هذه املسّّ

االقتصادية املتعلقة بقطاع الصيد البحري، والبحث عن أفضل السبل الكفيلة بتحقيق االستدامة للمخزون السمكي 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zooplankton
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ّّّّّتنزافباملنطقة ووقف  ّّ ّّ ّّ دون إغفال التحديات املرتبطة بالتغيرات املناخية. ثم الخروج في األخير بتوصّّّّّّّّّّّّّيات تجعل  االسّّ

   قطاع الصيد البحري يسير في طريق تحقيق تنمية مستدامة تراعي الحفاظ على البيئة البحرية.

 اإلمكانات البيئية باملحيط أساس قوة االقتصاد األزرق باملنطقة -1
ّّّاعد املوقع الجغرافي املميز  ّّ ّّ ّّ ّّّّواحل الغربية األفريقية تواجد به يالذي سّ ّّ ّّ لتي كأحد املناطق األربع في العالم ااملغرب بالسّّ

ّّّّّماة " ّّ ّّ ّّّّواحلها لتأثير ظاهرة االنبثاقات املائية املسّ ّّ ّّ ّّّع سّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّب منظمة األغذية العاملية التابعة upwellingتخضّ ّّ ّّ " التي وحسّ

ّّّّاحة البحار  %3ع ال تتجاوز من مجموع محصّّّّّّّّّّول األسّّّّّّّّّّماك العالمي في مواضّّّّّّّّّّ %40لألمم املتحدة تتوفر على  ّّ ّّ من مسّّ

(. وتعد ظاهرة انبثاق املياه كمفهوم: حركة "upwellingالمناطق األربعة حول العالم لإلنبثاقات المائية ": واملحيطات )خريطة

ارتفاع للمياه العميقة رأسّّّّّّّّّّيا إلى السّّّّّّّّّّطح وهي ظاهرة منتشّّّّّّّّّّرة في مواضّّّّّّّّّّع معينة من البحار واملحيطات، حيثما تتوفر 

التي تؤدي إلى حّّّدوثهّّّا، والتي من أهمهّّّا: التقّّّاء تيّّّارين بحريين مختلفين أمّّّام أحّّّد السّّّّّّّّّّّّّّواحّّّل، حيّّّث يؤدي  الظروف

 . 1التقائهما وتغير اتجاههما إلى حدوث حركة تصعيد في املاء

 "upwellingخريطة: املناطق األربعة حول العالم لإلنبثاقات املائية "

 
 .INRH  -املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عمل شخص ي اعتمادا على تقرير صادر عن  املصدر:

 «Le réchauffement climatique et l’acidification des océans de la région Nord-Ouest Africaine (Courant 

des Canaries et Mer d’Alboran).», Laboratoires Centraux – Casablanca, Septembre 2016, p.32. 

 البحري باملنطقةالتواجد الكثيف للعوالق البحرية الدقيقة سر قوة قطاع الصيد  1-1

ّّّع  ّّّّواحل املنطقة تخضّّ بشّّّّّكل أسّّّّّاسّّّّّ ي لتأثير تيار الكناري البارد القادم من الشّّّّّمال، والذي يعتبر أحد أهم التيارات سّ

البحرية املارة بسّّّّّّّّّواحل الجهة، حيث يشّّّّّّّّّكل التقائه بتيارات أخرى دافئة معاكسّّّّّّّّّة، منطقة اسّّّّّّّّّتقرار وتكاثر للكائنات 

                                                           
 .40-39معجم مصطلحات الجغرافيا الطبيعية والفلكية والسياسية، دار يافا للنشر والتوزيع، ص. (:2008) يحي محمد نبهان 1

http://www.inrh.ma/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.inrh.ma/ar/%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
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"( والنباتي: )الفيتوبالنكتون Zooplanktonنكتون بنوعيه الحيواني: )الزوبالنكتون "البحرية الدقيقة، والتي تعرف بالبال 

""Phytoplankton)1. 

 الفيتوبالنكتون: -

ّّّّطلح  ّّ ّّ ّّ  πλαγκτος” (planktonو "(نبات- Phyto) ”φιτονمن اليونانية  Phytoplankton الفيتوبالنكتون يأتي مصّ

 أسّّاسللغاية ك امهم ادور  تلعبالحياة انتشّّارا في البحار واملحيطات، و " أي النبات املتجول، وتمثل أكثر أنواع (متجول -

ّّّلّّة ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّلسّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّر على جودة امليّّاه. في السّّّ ّّ ّّ ّّ من حيّّث  تختلف ،مجهريّّةوهي عبّّارة عن عوالق نبّّاتيّّة بحريّّة  الغّّذائيّّة وكمؤشّّّ

 ميكرومتر، وتضم بحسب تقسيماتها الحجمية:  2000ميكرومتر حتى البالغة  0,2أحجامها بدأ من 

 picoplancton (μm 0,2-2)نكتون البيكوبال  -

 nanoplancton (μm 2-20)النانوبالنكتون  -

 microplancton (μm 20-200)امليكروبالنكتون  -

 . mésoplancton (mμ 200-2000)2امليزوبالنكتون  -

ذائية، الغوتعد هذه العوالق الغذاء األساس الذي تقوم عليه الحياة البحرية األخرى، كونها تتواجد في أسفل السلسلة 

ي بهذا مادة الكلوروفيل وه الحتوائها على كما تعتبر املسّّّّّّّّؤولة عن نسّّّّّّّّبة كبيرة من عملية التمثيل الضّّّّّّّّوئي على األرض

مليّة جلوكوز خالل ع إلىتشّّّّّّّّّّّّّّبّّه النبّّاتّّات األرضّّّّّّّّّّّّّّيّّة حيّّث تقوم بتثبيّّت ثّّاني أكسّّّّّّّّّّّّّّيّّد الكربون في وجود املّّاء وتحويلّّه 

 ،ود ضّّوء الشّّمس والعناصّّر املغذية األخرى مثل النيتروجين والفسّّفور وجذلك بو  (photosynthèse) الضّّوئي التمثيل

 فضال عن اطالقها لألكسجين املهم بالنسبة للكائنات األخرى.

 الدياتومأمثلة عن العوالق النباتية املتواجدة بسواحل املنطقة وباألخص السوطيات الدوارة و 

   
 الدياتوم

Diatomea : 

Guinardia striata 

 الدياتوم
Diatomea : 

Coscinodiscus sp 

 السوطيات الدوارة
Dinoflagellata : 

Neoceratium arietinum 

Source : Instituto Español de Oceanografía, Cambio climático y oceanográfico en el Atlántico del 

norte de España, Editores : Antonio Bode, Alicia Lavín, Luis Valdés, 2012. 

                                                           
1  Institut National de Recherche Halieutique (INRH), février 2015, Bulletin halieutique, Laboratoires Centraux – 

Casablanca, p.1-2, Maroc. 
2  Reynolds, C. S, 1996. Plant life of the pelagic. Proceedings of the International Association for Theoretical and 

Applied Limnology.26:97-113. 
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 الزوبالنكتون: -

ويشمل هذا النوع العوالق أو الهائمات الحيوانية الصغيرة الطافية أو املتواجدة في األعماق وفي بعضها عبارة عن يرقات 

الحركة  عأي انها ال تستطيألحياء أخرى، وتوصف بكون قدرتها على التنقل الذاتي والهجرة األفقية ضئيلة إلى معدومة 

ضد التيارات املائية. وتبرز أهمية هذه العوالق الحيوانية من موقعها في السلسلة الغذائية حيث تلعب دور الوسيط 

بين العوالق النباتية وبين املفترسات األخرى ذات التغذية الحيوانية كاألسماك والرخويات، فهي تمثل املصدر األساس 

 من الكائنات البحرية تعتمد عليها كغذاء. %80قاتها وغيرها من الكائنات البحرية حيث ان لتغذية االسماك وير 

داخل هذه العوالق الحيوانية هناك الكبير منها يتغدا على الصّّغير، وبحسّّب هذا تصّّنف هذه العوالق حسّّب حجمها 

 إلى أربعة أنواع: 

 micro-zooplankton( "μm 2-200)العوالق الحيوانية الدقيقة أو امليكروزوبالنكتون " -

 meso-zooplankton( "μm–2 mm 200)العوالق الحيوانية املتوسطة أو امليزوزوبالنكتون " -

 macro-zooplankton( "mm–20 mm 2)العوالق الحيوانية الكبيرة أو املاكروزوبالنكتون " -

 .zooplankton-mega( "> 20 mm)1العوالق الحيوانية الضخمة أو امليغازوبالنكتون " -

أمثلة عن العوالق الحيوانية املتواجدة بسواحل املنطقة وباألخص مجدافيات األرجل ومفصليات األرجل والديدان 

 السهمية

   
 الديدان السهمية
Sagittoidea :  

Quetognatos 

 مفصليات األرجل
Cladocera : 

Evadne spinifera 

 مجدافيات األرجل
Copepoda : 

Larva nauplius 
Source : Instituto Español de Oceanografía, Cambio climático y oceanográfico en el Atlántico del 

norte de España, Editores : Antonio Bode, Alicia Lavín, Luis Valdés, 2012. 

 سمكية بسواحل املنطقة أساس دينامية قطاع الصيد باملنطقةوفرة وتنوع الثروة ال 1-2

ّّّّالفة الذكر الدقيقة  عوالق البحريةال ّّ ّّ ّّّفلو تعد األمالح املعدنية والضّّّّّّّّّّوء والحرارة من عوامل تكاثرها،  السّّ ّّ ّّ ّّّكل أسّّّ ّّ ّّ  تشّّّ

ّّلة الغذائية، حيث ي ّّ ّّّلسّّ ّّ ّّّّّردين وغيره من عد السّ ّّّمك السّ ّّ ّّّّّراب سّ ّّّببا في التواجد الكبير ألسّ ّّ ّّّّواحل املنطقة سّ توفرها بسّّ

ّّّكل غذاء األسّّّّّّّّماك السّّّّّّّّطحية الصّّّّّّّّغيرة التي تتغذى عليها، وهذه األخيرة بدورها )األسّّّّّّّّم ّّ ّّّغيرة( تشّّّ ّّ ّّّّطحية الصّّّ ّّ اك السّّ

                                                           
1 Mark J Gibbons, 1997, An introduction to the Zooplankton of the Benguella current Region, p 2. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AGibbons%2C+Mark+J..&qt=hot_author
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بالنسبة ألسماك القاع بأنواعه، الش يء الذي سمح بتوفر سواحل املنطقة على ثروات سمكية متنوعة وضخمة، تضم 

أصّّناف متعددة من األسّّماك السّّطحية كسّّمك السّّردين، والسّّطحية الكبيرة كأسّّماك التونة وأبو سّّيف، وأسّّماك 

، وأسماك القرش، إلى جانب الرخويات كاألخطبوط والحبار، والقشريات كجراد القاع املختلفة كسمك القرب والباجو

البحر، إضّّّّّّافة إلى أنواع أخرى ملتقطة على الشّّّّّّاطئ أو بالقرب منه كطحالب البحر والصّّّّّّدفيات والشّّّّّّوكيات كقنفذ 

 البحر.

 أسماك السطح الصغيرة -

   
 السردين

la sardine 

Sardina pilchardus 

 االسقمري
Le Maquerau Espagnol 

Scomber colias 

 االنشوبة
L’Anchois 

Engraulis encrasicolus 

 أسماك السطح الكبيرة -

   
 سمك التونة
Thon rouge 

Thunnus thynnus 

 البينيث األطلسي
Bonite à dos rayé 

Sarda sarda 

سيفسمك أبو   
Espadon 

Xiphias gladius 

 اسماك القرش -

   
مطرقةالقرش أبو   

Requin marteau 

Sphyrna zygaena 

 القرش
Taupe bleu 

Isurus oxyrinchus 

 كلبالماء
Emissole, Chien de mer 

Mustelus mustelus 

 أسماك القاع -

    

 سمكة القنومة
Marbré 

Lithognathus mormyrus 

 سمكة مرجان
Pagre commun 

Pagrus pagrus 

 سمك أم جواء
Sar à museau pointu 

Diplodus puntazzo 

 سمك الفاديجو
Lirio 

Campogramma glaycos 

 

 الرخويات -
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 االخطبوط

Poulpe 

Octopus vulgaris 

 الحبار

Calmar 

Loligo vulgaris 

 الحبار الشائع

Seiche 

Sepia officinalis 

 القشريات -

   

 سرطان البحر
Crabe, Arraignée de mer 

Maja Squinado 

 جراد البحر
Langouste 

Palinurus elephas 

 كركند
Homard 

Homarus gammarus 

 الصدفيات البحرية: -

  
 

 أذن البحر
Ormeau 

Haliotis tuberculata 

البحر حلزون  
Bigorneau 

Littorina littorea 

 بلح البحر
Moule 

Mytilus edulis 

 والطحالب البحرية: شوكيات الجلد -

    

 البرنقيل
Pied de biche 

Mitella pollicipes 

 الطحالب
Algue rouge 

Gelidium sesquipedale 

 خيار البحر
concombre de mer 

Holothuroidea 

البحر قنفد  
Oursin 

Paracentrotus lividus 

 
صعيد أو على ال املحليعلى صعيد  سواء قتصادية األساسيةالأحد املقومات ا بهذه الجهاتيعتبر قطاع الصيد البحري 

 .االجتماعيةقتصادية و القاطرة للتنمية ا من خالل دوره في تعزيز حجم وقيمة الصادرات، كما يعد الوطني

ألف من اليد العاملة التي تعمل على متن سفن وقوارب  50إذ يساهم قطاع الصيد البحري في تشغيل ما يزيد عن 

شطة أخرى مرتبطة به كصناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد الصيد، كما يعتبر الصيد البحري بمثابة املحرك ألن
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وتختلف هذه الوحدات الصناعية التحويلية البحرية حسب تنوع صناعة  وحدة. 133البحري، والتي بلغ عددها أزيد 

الصيد، وتتوزع هذه األخيرة وفق سلسلة من الصناعات التحويلية السمكية، وتضم في مجملها معامل لتصبير والتجميد 

هذه  وتستفيدوإنتاج زيت ودقيق السمك ومعامل أخرى مرتبطة بهذه الصناعة كصناعة الثلج ومعالجة السمك الطري. 

وفرة اإلنتاج البحري واإلعفاءات الضريبية والتسهيالت التي توفرها الدولة لالستثمار، إلى جانب توفر اليد  الصناعة من

 العاملة باملنطقة وتكلفتها الزهيدة.

 2019رواج الصيد البحري بميناء العيون سنة صور تبين 

 
 2019عدسة الباحث أحمد بوهكو،  املصدر:

 وشبح التغيرات املناخيةالثروة البحرية  استنزافتزايد مخاطر  -2

 االستغالل غير العقالني لثروة السمكية وما ينتج عنه من استنزاف للبيئة البحرية 2-1

السمكية هي ظاهرة يعاني منها قطاع الصيد البحري باملناطق الجنوبية برمتها، االستغالل املفرط وغير املقنن لثروة 

 الصيد في أعالي البحار، ويعود الصيد الساحلي أو  وتشترك فيها كل فروع الصيد البحري سواء الصيد التقليدي أو 

 مراقبة الدولة وتواطؤ عدةانتشار هذه الظاهرة إلى زيادة وتيرة التهريب وما يصاحبه من صيد غير مشروع نظرا لغياب 

 جهات في هذه العملية.

مع غياب مراقبة األجهزة الوصّّية، وما يصّّاحب هذا الصّّيد من اسّّتعمال غير املقنن و  املكثفأدى انتشّّار الصّّيد  وقد

. وعليّّّه وفي ظّّّل غيّّّاب الوعي بقيمّّّة هّّّذه الثروة وانعّّّدام رة كشّّّّّّّّّّّّّّبّّّاك الجر املحظورة وغيرهّّّاجّّّائر ألدوات وطرق خطي

 جرية صارمة من طرف الدولة تبقى البيئة البحرية في تدهور مستمر.قوانين ز 

زيت ودقيق  ،تجميد-: تصبيرصناعات الصيد) زيادة على هذا تبقى النفايات الصناعية املرتبطة بالصناعات التحويلية

، ذه السواحلدة مياه هبالنسبة لجو  األكثر ضرراواملتركزة باملناطق الصناعية املحاذية ملوانئ هاتين الجهتين،  ( السمك.

حيث تم تسجيل ارتفاع في نسب امللوثات الهيدروكربونية النترات وكذا بعض املعادن الثقيلة كالنحاس والكاديوم، وهو 
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األمر الذي يجعل العديد من الكائنات الحية عرضة للتهديد واالنقراض بسبب حساسية بيضها من التغيرات الفيزيائية 

 .1للماءالكيميائية والبيولوجية 

ّّّّّادر في  1.14.95وقّّد جّّاءت مواد الظهير الشّّّّّّّّّّّّّّريف رقم  ّّ ّّ ّّ ّّ ( بتنفيّّذ القّّانون رقم 2014مّّاي  12) 1435من رجّّب  12صّّ

القانوني وغير املصّّّّّرح به وغير املنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشّّّّّريف  املتعلق بالوقاية من الصّّّّّيد غير  15.12

، لتكون 2( املتعلق بتنظيم الصّّيد البحري 1973نونبر  23) 1393من شّّوال  27الصّّادر في   1.73.255 بمثابة قانون رقم

هذه ل لبمثابة القانون الجزري ملحاسّّّّّّّّّّّّّّبة املخالفين، غير أن غياب عامل رقابة السّّّّّّّّّّّّّّلطات الذي يبقى هو العامل املفع

 للثروة السمكية. االستنزافالقوانين يزيد من العشوائية في الصيد والسير نحو مزيد من 

 التغيرات املناخية وتأثيرها على استدامة قطاع الصيد باملنطقة 2-2

باشّّرة أو متعرف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية تغير املناخ في املادة األولى منها بأنه "التغير في املناخ الذي يعزى بصّّورة 

غير مباشّّرة إلى النشّّاط البشّّري الذي يفضّّ ي إلى تغير في تركيب الغالف الجوي العالمي والذي يالحظ على مدى فترات 

زمنية متماثلة" وهنا تشّّّّّّّّير هذه االتفاقية بشّّّّّّّّكل واضّّّّّّّّح إلى النشّّّّّّّّاط البشّّّّّّّّري كسّّّّّّّّبب مباشّّّّّّّّر سّّّّّّّّاهم في تزايد غازات 

ّّّكل تهديدا في  االحتباس الحراري الذي أدى بدوره إلى التغيرات ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّبحت تشّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّهدها العالم والتي أصّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ املناخية التي بدأ يشّّّ

عنها،  ىبمنأالوقت الحاضّّّّّّّر لألمن الغذائي والتنمية بمختلف مجاالتها، هذه التأثيرات لن يكون قطاع الصّّّّّّّيد البحري 

خصّّّوصّّّا وأن هذه الظاهرة تشّّّكل خطرا على الثروة السّّّمكية التي تعد عصّّّب الحياة بالنسّّّبة لهذا القطاع باألقاليم 

 الجنوبية.

 أثر التغيرات املناخية على الساحل والبنيات التحتية: -

من النتّّائج الكّّارثيّّة النّّاتجّّة عن تغير املنّّاخ ارتفّّاع درجّّة حرارة األرض وتفكّّك الكتّّل الجليّّديّّة القطبيّّة، األمر الّّذي 

أن ارتفع القرن  دبع 2100،3في أفق سّّّّّنة  ر سّّّّّنتمت 50سّّّّّيؤدي إلى ارتفاع مسّّّّّتوى منسّّّّّوب مياه البحر، والذي قدر ب 

ّّّ ي بمعدل  البحر سّّّّّتكون له عواقب وخيمة على السّّّّّواحل، حيث يعيش  سّّّّّنتمتر. هذا االرتفاع ملنسّّّّّوب مياه 15املاضّّ

نصف سكان األرض على سواحل البحار واملحيطات، هذا االرتفاع لن يؤدي فقط إلى طرد املاليين من ساكنة السواحل 

ة، يبفعل غمر املدن السّّّّاحلية، بل سّّّّيتعداه إلى تراجع في نسّّّّبة األراضّّّّ ي الزراعية وتسّّّّرب مياه البحر إلى املياه الجوف

 إلى غيره من التأثيرات املتشعبة املجاالت، التي ستهدد مصير البشرية. 

عن هذا االرتفاع ملستوى سطح البحر حيث ستعرف هذه املناطق تأكال في السواحل  ىبمنأاألقاليم الجنوبية لن تكون 

 الوجيمورفو كبير في إلى جانب تغيرات في مسّّّّّّّّّّتوى األمواج وحدتها والتي أضّّّّّّّّّّحت في السّّّّّّّّّّنوات األخيرة تسّّّّّّّّّّاهم بشّّّّّّّّّّكل 

وأشّّّّّّّّّّّّّّكال هذه السّّّّّّّّّّّّّّواحل مع ما تعرفه من تأكل وانهيارات لألجراف البحرية وتراجع في الشّّّّّّّّّّّّّّواطئ الرملية وتعويضّّّّّّّّّّّّّّه 

                                                           
1 Noureddine Bouchriti, (2003): Surveillance des zones de production conchylicole: Acte du séminaire sur la 

qualité des produits de la pêche, Institute Agronomique et vétérinaire Hassan 2, Casablanca 20-24 mai 2002, 

p.90. 
 .، املغرب(2014ماي  26) 1435رجب  26الصادرة بتاريخ  6259الجريدة الرسمية عدد   2
 .40ص. ،التغير املناخي، ترجمة زينب منعم، الطبعة األولى، الرياض ،2015،إيف سياما  3

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/71891.htm
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Noureddine+Bouchriti%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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بالحصّّّّّّ ى، الذي ينتج عنه اضّّّّّّطرابات في مواقع التعرية والتسّّّّّّمين. وهذا يؤثر على البنيات التحتية املينائية وكذا قرى 

ة األمامية لكل تغير يطرأ على السّّّاحل وليس أدل على هذا ظاهرة الترمل التي تعرفها الصّّّيد البحري والتي تعتبر الواجه

ّّّل كمية تنقل هذه الرمال بهذه املوانئ إلى ما بين  ّّ ّّ ّّ ألف متر  600و 400األحواض املينائية باألقاليم الجنوبية، حيث تصّّّ

ّّّّكل  مكعب في السّّّّّّّّنة من الرمال، مما يؤدي إلى عرقلة رسّّّّّّّّو السّّّّّّّّفن ذات العمق الكبير  ّّ داخله، وتتم مواجهة هذا املشّّ

 عن طريق جرف هذه الرمال، مما يزيد من عبئ استغالل هذه املوانئ في الصيد.

 التغيرات املناخية وآثرها على األحياء البحرية: -

تعتبر التيّّارات البحريّّة أحّّد عوامّّل توطين عّّدد هّّائّّل من األسّّّّّّّّّّّّّّمّّاك ويعّّد تيّّار الكنّّاري الّّذي يمر بسّّّّّّّّّّّّّّواحّّل األقّّاليم 

ة أهم مساهم في استقرار وتكاثر األسماك السطحية خاصة الصغيرة كالسردين والتي تضطلع بدورها في إطعام الجنوبي

 الذي يؤدي إلى استدامة أنشطة الصيد بهذه األقاليم. الش يءأعداد كبيرة من الضواري 

ّّّبح للجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات ا 2015هذا التيار البارد وحسّّّّّّب أخر تقرير لسّّّّّّنة  ّّ ّّّكو، أصّ ّّ لتابعة لليونسّ

، وهّّذا يعّّد بمثّّابّّة جرس إنّّذار ملّّدى 2013و 1982درجّّة مئويّّة في الفترة بين  0.28أدفئ بمتوسّّّّّّّّّّّّّّط حرارة وصّّّّّّّّّّّّّّّل إلى 

اسّّّّّّّّّّّّتمرارية هذا التيار في توفير الظروف املالئمة لهذه الكائنات البحرية خصّّّّّّّّّّّّوصّّّّّّّّّّّّا وأن الية عمل هذا التيار تتمثل في 

ألعلى  دافعا معه األمالح املعدنية نحو السطح، الش يء الذي يؤدي إلى تحريك عدد هائل تحريك املياه من األسفل نحو ا

من الكّّّّّّائنّّّّّّات الّّّّّّدقيقّّّّّّة )العوالق( التي تتغّّّّّّذى عليهّّّّّّا األسّّّّّّّّّّّّّّمّّّّّّاك والتي تعرف بّّّّّّاسّّّّّّّّّّّّّّم البالنكتون بنوعيّّّّّّه الحيواني: 

 (." Phytoplankton""( والنباتي: )الفيتوبالنكتون Zooplankton)الزوبالنكتون "

 
 : الية عمل اإلنبثاقات املائية1شكل رقم 

 .2017(، monde.org-du-www.planctonعلى معطيات الية عمل اإلنبثاقات املائية، املوقع ) اعتماداعمل شخص ي  املصدر:

ّّّما ّّّيد ( تظهر بجالء أكثر من خالل Upwelling) ةهذه األلية املسّّّ ّّّّات التي يقوم بها املعهد الوطني للبحث في الصّّّ القياسّّ

(. والتي تبين قياسات درجة حرارة سطح البحر وقياسات تركز العوالق البحرية بسواحل الوطنية خالل INRHالبحري )

 .2014فترة شهر دجنبر سنة 

http://www.plancton-du-monde.org/
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 األطلنطية: قياسات درجة حرارة سطح مياه البحر بالسواحل 2شكل رقم 

Source :Institut National de Recherche Halieutique (INRH) Laayoune, Bulletin halieutique, 

Edition février 2015. 

 

 
 األطلنطية: قياسات تركز العوالق البحرية بمياه البحر بالسواحل 3شكل رقم 

Source :Institut National de Recherche Halieutique (INRH) Laayoune, Bulletin halieutique, 

Edition février 2015. 
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كما ونظرا إلى أن معظم األسّماك باردة الدم تتأثر نظمها األيضّية بشّدة من جراء التغيرات البيئية، وخصّوصّا درجات 

الحرارة. يمكن للتغيرات في درجات الحرارة أن تعدل بقوة من دورات تكاثرها، بما في ذلك سّّرعة النضّّج وتوقيت وضّّع 

 .1مهاالبويضات وحج

أنواع عدة من األسماك البحرية إلى مناطق أخرى بفعل هذه  وطبقا لتوقعات الخبراء ستشهد البحار واملحيطات انتقال

التغيرات املناخية حيث سّّّّّتصّّّّّبح املناطق االسّّّّّتوائية واملدارية مناطق طرد لهذه األسّّّّّماك التي سّّّّّتتجه نحو القطبين. 

قاليم الجنوبية مع ما تمت مالمسته من تقلص الكميات املصطادة، وهذا ما ستعرفه أو ما أصبحت تعرفه سواحل األ

 في غياب تقارير مؤكدة.

ّّّكل كبير واملجال البحري يتأثر  ّّ ّّّّّة مع االنبعاثات املتزايدة  بشّ ّّّيد غللغازات الدفيئة كبالتغيرات املناخية خاصّ ّّ از ثاني أكسّ

على األحياء البحرية بهذا املجال وهو ما أصّّّّّّّّّّّّّّبحنا نلمسّّّّّّّّّّّّّّه اليوم من خالل تضّّّّّّّّّّّّّّاؤل  ةخطير  اتتأثير الذي له الكربون، 

 كميات بعض األنواع السمكية بل واندثار أنواع أخرى من ساحل الجهة.

ّّّا كما يؤدي ارتفاع معدالت ثاني أكسّّّّّّيد الكربون  في زيادة نسّّّّّّب حموضّّّّّّة مياه البحر وهي عملية طبيعية تتم عن أيضّّّ

يد الكربون املأخوذ من الجو بمياه البحار ليشّّّكل حمض الكربونيك، وتزايد كمية هذا الحمض طريق تفاعل ثاني أكسّّّ

ّّّا 2الخفيف يغير كيمياء املحيطات ويتدخل في حياة الحيوانات والكائنات البحرية ّّ ّّ ّّّّوصّّ ّّ ّّ ، مما يهدد الحياة البحرية وخصّ

ب في اختالل السّّّّلسّّّّة الغذائية وما يترتالصّّّّدفيات كبلح البحر املتواجد بكثرة بالسّّّّواحل الجنوبية فضّّّّال عن أثر هذا 

  عن ذلك من نقص في الثروة السمكية.

 ستراتيجية اليوتيس كحل لتطوير قطاع الصيد وطنيا وضمان تأمين استدامة الثروة البحرية.ا 2-3

ّّّّّنة  خططاالنطالقة مل أعطت اململكة املغربية ّّ ّّّتنبر سّّّ ّّ ّّ ّّّتراتيجية، وهي 2009أليوتيس في شّّّ ّّ ّّ تنموية مندمجة ترمي إلى  اسّّّ

الوصّّّّّّّول إلى أهداف أسّّّّّّّاسّّّّّّّية تتمحور حول تأهيل وعصّّّّّّّرنة مختلف فروع قطاع الصّّّّّّّيد البحري، مع ضّّّّّّّمان تأمين 

 استدامة هذه املوارد لفائدة األجيال القادمة باإلضافة إلى منح الرؤية للمستثمرين. 

مليّار  21.9لبحري واألنشّّّّّّّّّّّّّّطّة املرتبطّة بّه إلى ويروم مخطط أليوتيس إلى رفع النّاتج الّداخلي الخّام لقطّاع الصّّّّّّّّّّّّّّيّد ا

 16كيلوغرام للفرد سّّّنويا إلى  12و 10، مع رفع معدل اسّّّتهالك األسّّّماك باملغرب من ما بين 2020درهم في أفق سّّّنة 

 .2020كيلوغراما سنة 

املغرب، إلى ب الجديدة لتنمية وتطوير تنافسية قطاع الصيد البحري  االستراتيجيةكما يتطلع هذا املخطط الذي يشكل 

ّّّمك إلى  ّّ ّّّّّناعة وتربية السّ ّّّّغل في مجال صّ ّّّّّب الشّّ ّّّّغل غير  115الرفع عدد مناصّ ّّّّّب الشّّ ّّّّّب، وكذا عدد مناصّ ألف منصّ

ّّّّّب 500املباشّّّّّّّّّّّّّّرة إلى نحو أزيد من  ّّ ّّ ّّ طنا، وكذا  660فضّّّّّّّّّّّّّّال عن زيادة حجم املنتوجات البحرية إلى مليون و .ألف منصّّّ

                                                           
، 2009 ديسمبر 11تقرير، الثروة السمكية العاملية تواجه أخطارا متعددة جراء تغير املناخ، (2009)( FAOمنظمة األغذية والزراعة العاملية التابعة لألمم املتحدة )  1

 (.9201 كتوبر أ 25)تاريخ الزيارة ،  http://www.fao.org/news/story/ar/item/38160/icode، 2013روما، سبتمبر 
2 Institut National de Recherche Halieutique (INRH),Septembre 2016 « Le réchauffement climatique et 

l’acidification des océans de la région Nord-Ouest Africaine (Courant des Canaries et Mer d’Alboran) », 

Laboratoires Centraux – Casablanca, p.17-19, Maroc. 

http://www.fao.org/news/story/ar/item/38160/icode
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ّّّمن هّذه 2020ة ماليير ومّائّة مليون دوالر سّّّّّّّّّّّّّّنّة الرفع من قيمّة صّّّّّّّّّّّّّّادرات منتجّات البحر إلى أكثر من ثالثّ ّّ ّّ ّّ ّّ . كمّا تتضّّّ

مشروعا مهيكال في إطار السعي إلى تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية  16الجديدة إنجاز  االستراتيجية

 املرتبطة به وتثمينها.

 ر رئيسية:، كمخطط يسعى إلى أن يشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد، يقوم على ثالثة محاو ليوتيسأو 

الفاعلين  تمكين : ويتمثل في ضمان استدامة واستمرارية األصناف الهشة واملعرضة للصيد املفرط معاالستمرارية -

ّّّّّاديين ّّ ّّ ّّ تعزيز اسّّّّّّّّّّّّتثماراتهم. كما يرمي إلى تحسّّّّّّّّّّّّيس العاملين وتمكينهم من تبني  تمكنهم من رؤية من إيجاد االقتصّ

 الصيد البحري. مبادئ صيد مسؤول مع تشجيع البحث العلمي في مجال

الفعّّّّاليّّّّة: يتجلى في ضّّّّّّّّّّّّّّمّّّّان الشّّّّّّّّّّّّّّروط املثلى للجودة في معّّّّالجّّّّة املنتجّّّّات وتثمين املوارد خالل كّّّّافّّّّة املراحّّّّل  -

 الرئيسية. ويهدف هذا املحور أيضا لضمان الشفافية أثناء سلسلة القيمة وإنشاء آليات فعالة للبيع في السوق.

ّّّّواق الواعدة من خالل التنافسّّّّّّّّّية: وتهدف إلى تسّّّّّّّّّهيل وصّّّّّّّّّول الصّّّّّّّّّناعيين إ - ّّ ّّ لى املواد األولية وتوجيههم نحو األسّ

إنشّّّاء ثالثة أقطاب للتنافسّّّية في اململكة. وحرصّّّا على تحقيق التآزر، سّّّتسّّّاعد هذه املراكز على تجميع شّّّركات 

ّّّيتم إحّّداث تلّّك األقطّّاب على النحو األمثّّل، اعتمّّادا على  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّيّّد ومراكز البحوث وغيرهّّا من املتّّدخلين. وسّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ الصّّ

 1.السمكية وأسواق االستهالك املوارد

هذا املخطط رغم ما يحمله من إجراءات نوعية وفعالة لتطوير قطاع الصيد وضمان استدامته إال أنه ال زال يصطدم 

بحجم الفسّّّّّّّّاد املسّّّّّّّّتشّّّّّّّّري بالقطاع وتحايل مهنيي الصّّّّّّّّيد على القوانين التي جاء بها، ضّّّّّّّّاربين بعرض الحائط األمال 

 على هذا املخطط من أجل الحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامتها لألجيال القادمة.الكبيرة التي كانت معقودة 

 خاتمة:

عموما يبقى قطاع الصّّّّّّّّّّّّّيد البحري بجتهي العيون السّّّّّّّّّّّّّاقية الحمراء والدخلة وادي الذهب رغم ما يخلقه من دينامية 

ّّّّتويات اعلى  ّّ ّّ ّّّّّايد قتصّّّّّّّّّادية واجتماعية محكوما بمدى الجدية في محاربة كل عدة مسّ ّّ ّّّّّتغالل املفرط ملصّّ ّّ ّّّكال االسّّ ّّ ّّ أشّّ

 األسماك، وكذا محاولة البحث عن سبل تقلل من تأثيرات التغيرات املناخية على البيئة البحرية باملنطقة.

هذه التحديات والتغيرات املناخية سّّّّّّّتنعكس ال محالة على الدور التنموي لقطاع الصّّّّّّّيد البحري، الذي أصّّّّّّّبح رهينا 

ى بها القطّاع املكّانّة التي ينبغي أن يحظ ءوطّأة التغيرات املنّاخيّة، التي تقف أمّام تبو بتفعيّل القوانين والتخفيف من

محليا وكذا وطنيا. ولتحقيق هذه الغاية البد من وضّّّّّّّع مجموعة من الخطط والبرامج واالسّّّّّّّتراتيجيات واملشّّّّّّّاريع التي 

ّّّّّتمرار في هذا العالم املتغير. لكن يبدو ومن خالل املخططا ّّ ّّ ّّّّّمن للقطاع االسّ ّّ ّّ ت واملشّّّّّّّّّّاريع املنجزة من طرف الدولة تضّ

بقطاع الصيد البحري أنها ال تعير أي اهتمام لتهديدات استدامة الثروة السمكية باملنطقة. حيث ركز مخطط أليوتيس 

، إلى الوصّّّّول ألهداف ثالث أسّّّّاسّّّّية تتمحور حول تأهيل وعصّّّّرنة مختلف فروع قطاع الصّّّّيد البحري، 2009سّّّّنة 

                                                           
1 
Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Département de 

la pêche maritime, Halieutis Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique marocain à 

l’horizon 2020. 
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مع ضّّّّمان تأمين اسّّّّتدامة هذه املوارد لفائدة األجيال القادمة، هذا الهدف األخير لم يراعي  ومنح الرؤية للمسّّّّتثمرين،

 الخطر األساس الذي يهدد هذه الثروة بالزوال ويجعل جميع املشاريع املنجزة في مهب الريح.

جتهي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب بسواحل وفي الختام يمكن القول بأن استدامة الثروة السمكية 

ّّّبل الكفيلة  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّايد حاليا والبحث عن السّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّتغالل املكثف لهذه املصّ ّّ ّّ ّّ لن يتحقق إال بمراجعة التدابير التي تحد من االسّّّ

ّّّّّّتقبال ّّ ّّّّّبح التغيرات املناخية مسّ ّّ تنمية في الالصّّّّّّّّّيد البحري من أجل اسّّّّّّّّّتمرارية دور قطاع  كل هذا ،لتقليل تأثيرات شّّ

 ختلفة األوجه بالجهة. وتبعا لهذا تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات نجملها على الشكل التالي:امل

االهتمام بالبحث العلمي في ميدان الصّّّّّّّّّّّّّّيد البحري وذلك بغية مراقبة املخزون السّّّّّّّّّّّّّّمكي وتحديد الكمية  -

 ومناطق منع الصيد. اصطيادهااملسموح 

ّّّيد  - ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّديد في القوانين املنظمة لقطاع الصّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ من قوانين للحفاظ على البيئة واسّّّّّّّّّّّّّّتدامة املوارد البحرية التشّ

ّّّّّبة للعاملين بالقطاع ومنع التهريب والحد من بيع املنتجات البحرية  ّّ ّّ ّّ ّّّالمة بالنسّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّائل السّ ّّ ّّ ّّ والرقابة على وسّ

 بالسوق السوداء، ومحاربة الفساد الذي ينخر بعض املؤسسات الوصية على القطاع.

فيهم الحس البيئي وكذا توعيتهم بخطورة  دورات تكوينية تنميإخضّّّّّّّّّّّّاع البحارة والعمال بقطاع الصّّّّّّّّّّّّيد ل -

 .االستغالل املكثف لثروة البحرية على استدامة مصايد األسماك باملنطقة

مراجعّّة طريقّّة هنّّدسّّّّّّّّّّّّّّّّة وبنّّاء املوانئ بّّالجهّّة ومراعّّاة اإلكراهّّات الطبيعيّّة والتي تعّّد التيّّارات البحريّّة  -

 عل تنقل الرمال وبالتالي جرفها مبالغ باهظة. أهمها حيث يكلف طمر األحواض املينائية بف

أخيرا نسعى من التوصيات التي أدرجناها أن تلفت االنتباه لسبل الكفيلة بتطوير القطاع لتحقيق التنمية املنشودة مع 

ّّّكل التي القضّّّّايا . كما نأمل أن يسّّّّاعد هذا البحث في إثارة بعضالبحرية مراعاة الحفاظ على الثروة  لطرح منطلقا تشّ

 املستدامة. التنميةاإلعمار و  عملية في الجغرافيا دور  تعزز  جديدة فرضيات
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 فلسطين جامعة الهندسة كلية مساعد أستاذ

Dr. Eng. Mohammed M. Al Mougher 
Assistant Professor- Master Program of Crisis and Disaster Management- 

Assistant Professor-Faculty of Engineering, Palestine University 
 مخلخص:

يعتبر االقتصاد االزرق من القضايا الهامة التي طرأ استخدامها في العقد األخير ملا لها من تأثير في تنظيم املوار املرتبطة 

بالبحار واملحيطات واملجاري املائية، هدفت الدراسة إلى بيان منهجية إدارة االقتصاد االزرق في منطقة قطاع غزة في 

يز على الثروة السمكية، ولتحقيق األهداف سوف تتبع الدراسة املنهج الوصفي ظل الظروف غير املستقرة مع الترك

تتوفر العديد من املعايير املتعلقة لوصف ظاهرة الدراسة وتحليل أثارها على املجتمع البحري. توصلت الدراسة إلى 

بحرية، يمكن ية االقتصادية الباالستزراع السمكي في البيئة البرية والبحرية وذلك بما يساهم في توفير متطلبات التنم

العمل على بناء منظومة اقتصادية بحرية متكاملة الخدمات واألركان من خالل تنوع عناصر االقتصاد األزرق وذلك 

وفق ما يتناسب مع بيئة قطاع غزة غير املستقرة، هناك قدرة على توفير متطلبات التنمية في االقتصاد األزرق مما 

ة البحرية. أوصت الدراسة باتباع منهج مستدام لتطوير القطاع البحري، تحويل الصيادون يساهم في استدامة البيئ

من مجتمع صيد إلى مجتمع مزارع يساهم في تنمية واستدامة البيئة البحرية، بناء آليات حكومية مشجعة لالستثمار في 

 لدعم االستراتيجيات املقترحة.قطاع االقتصاد األزرق، اقتراح لجنة وزارية استشارية لتبني وترشيح ممثلين 

 االقتصاد األزرق، الثروة السمكية، املناطق غير املستقرة، قطاع غزة الكلمات املفتاحية:

Abstract 

Because of its effect on controlling the services associated with the seas, oceans and 

sewers, the blue economy is considered one of the significant problems that have arisen 

through its use in the last decade. The aim of the research was to demonstrate the 

methodology for managing the blue economy under unstable conditions in the gaze strip 

region, concentrating on fish stocks to achieve their goals, the study will adopt the 

descriptive approach of explaining the phenomenon of the study and evaluating its effect 

on the marine community . The study found that a range of conditions for fish farming 

in the terrestrial and marine environments lead to fulfilling the marine economic 
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development requirements. The study recommended a sustainable approach to the 

development of the marine sector, the transformation of fishermen from a fishing 

community to a farming community that contributes to the development and 

sustainability of the marine environment, the establishment of governmental 

mechanisms to promote investment in the blue economy, and the proposal of a 

ministerial advisory committee to sponsor and appoint reps. 

Key words : blue economy, fisheries, unstable areas, Gaza Strip. 
 

 اإلطار العام للدراسة  .1

 مقدمة: 1.1

م، ويقصد به اإلدارة الجيدة 2020" في العام 20ظهر مصطلح االقتصاد االزرق في العقد الحالي في اعقاب مؤتمر ريو +

للموارد املائية واالعتماد على البحار واملحيطات في التنمية املستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق االكتفاء الذاتي من 

وجيه النمو االقتصادي، وتحسين سبل العيش وخلق فرص عمل مع ضمان الغذاء املرتبط بالبيئة املائية؛ بهدف ت

احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي ويشمل االقتصاد عدة أمور منها توليد الكهرباء من طاقة املياه، 

اد ف العام لالقتصوأنشطة التعدين والسياحة البحرية وانشطة صيد األسماك واستخراج املواد الخام من البحار والهد

األزرق هو االستخدام املستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح املاء وأيضا صون املحيطات والبحار واملوارد البحرية 

واستخدامها بصورة مستدامة ودعم اإلدارة والحماية املستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية وتنظيم صيد 

 .1األسماك والحد من الصيد الجائر 

تمر املجتمعات بظروف تجعل حياتها غير مستقرة، والتي تجعل املجتمعات تخضع الى فروقات فردية وجمعية من خالل 

. إذ أن هناك خطورة للمجتمعات غير املستقرة في محيطها املحلي واإلقليمي والدولي، وعدم استقرار ات واملصالحالرغب

قوتها الشاملة تكون مركز استقطاب وتنافس حتى التصارع بين  هذه املناطق يؤدى إلى ضعف في جميع أنظمتها وعناصر 

القوى الدولية واإلقليمية من أجل السيطرة على ثروتها وتتعرض تلك املناطق إلى ارتفاع الجرائم منها اإلرهاب ألنها بيئة 

دية رات غير التقليحاضنة مما ينتج الفقر وانعدم الوعى واالدراك، وبالتالي فشل القوى السياسية، كما تساهم الهج

والشؤون السياسية واالمنية وفي تغير أنماط االستقرار، ويمكن تحقيق ضمان للمجتمعات غير  يةواملتغيرات املناخ

املستقرة عن طريق اجتهاد املجتمعات في احتواء مدخالت عدم االستقرار، السعي المتالك القوة الذاتية التي يمكنها ان 

يمية والدولية، تفعيل وتطوير القانون الدولي والقانون اإلنساني واملؤسسات الدولية تجنب من تدخالت القوى اإلقل

 2املعنية بتنفيذ إجراءات تطبيقهما في البيئة.

                                                           
 (: حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية في العالم، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، روما.2018األمم املتحدة ) 1

2 Ulrich Beck (2007):weltrisikogesellschaft. Auf der suche nach einer verlorenen sicherheit, suhrkamp Verlag 
Frankfurt am main, Initated and coordinated by the Goethe- Instiut and Funded By the foreign office, Garmany 
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تعد الثروة السمكية أحد فروع القطاع الزراعي ومصد دخل قومي مهم تساهم في توفير األمن الغذائي للمواطنين وإيجاد 

إلنتاجيتها العالية وغير املكلفة مقارنة بالثروات األخرى، ولها دور كبير في تكوين االنتاج فرص عمل، ولها أهمية كبيرة 

 1 املحلى، وتشارك الثروة السمكية في قطاعي اإلنتاج النباتي والحيواني وتستوعب جزء كبير من األيدي العاملة.

 ،ديد مساحة الصيد من قبل االحتالليعاني قطاع الثروة السمكية في قطاع غزة من عديد من املشكالت أهمها تح

يادين التي تتم بحق الص االحتالل تداءاتعاو  ،غالء أسعار األراض يو لعملية االستزراع السمكي وندرة األراض ي املخصصة 

وتوفر فرص  ،احتياجات السكان املحليين تلبيانها بوتنبع أهمية الثروة السمكية  .من تعرض للحبس وانتهاكات لحقوقهم

ن كمية الصيد ال تلبى احتياجات الفرد إحيث  ؛وتساهم في تكوين الناتج املحلى ،يد من الصيادين والعمالعدلعمل ل

 .من القيمة الغذائية

ا  يعد ا واقتصادي  ا وأمني  ا بسبب االحتالل و قطاع غزة من املناطق غير املستقرة سياسي  ستدعي ، وهذا يهتأثيراتوبيئي 

قتصادية متكاملة في قطاع غزة تتطلب التفكير باالعتماد على الذات، والذهاب نحو البحث والدراسة في بناء منظومة ا

االستثمار في املوارد املحلية املتوفرة في قطاع غزة، كاالقتصاد األزرق وما يحتويه من مكونات تساهم في تعزيز املنظومة 

انت فكرة الدراسة البحثية حول إدارة االقتصادية على أرضية صلبة تراعي مقومات االستدامة التنموية، ومن هنا ك

 الثروة السمكية كأحد مكونات االقتصاد األزرق.

 :مشكلة الدراسة 2.1
ا
 
سس مما يتطلب دراسة مقوماته وأ ؛يعتبر االقتصاد االزرق من القضايا الحيوية الهامة التي طرحتها األمم املتحدة حديث

تدني  املؤدية إلى ةقطاع غزة في ظل العوامل املتعدد فيبناؤه؛ تظهر مشكلة الدراسة في غياب مفهوم االقتصاد األزرق 

 وتراجع مؤشرات النمو االقتصادي، ومن هنا يبرز التساؤل الرئيس التالي: ،مستويات االستقرار

 غزة؟ ومنه تفرعت التساؤالت التالية: االقتصاد االزرق في قطاع كيف يدار

 ما هي مكونات االقتصاد األزرق الفاعلة في قطاع غزة؟ 

 في عدم االستقرار في االقتصاد األزرق؟ تما هي العوامل التي ساهم 

 ما هي آليات إدارة الثروة السمكية في قطاع غزة؟ 

 ما هي سبل تطوير االقتصاد األزرق في قطاع غزة؟ 

تهدف الدراسة البحثية للتعرف على أليات إدارة االقتصاد االزرق في قطاع غزة ودور الثروة  :أهداف الدراسة 3.1

السمكية في تطوير منظومة االقتصاد األزرق في ظل تنوع العوامل املساعدة في عدم االستقرار في قطاع غزة، ومنه 

 ظهرت األهداف التالية:

  غزة.التعرف على مكونات االقتصاد األزرق في قطاع 

 .بيان العوامل املؤثرة على تراجع مؤشرات االستقرار االقتصادي في قطاع غزة 

 وعالقته بالثروة السمكية تحليل آليات إدارة ونمو االقتصاد األزرق في قطاع غزة. 

                                                           
 غزة اإلسالمية. الجامعةماجستير،  غزة، رسالة(، االفاق االقتصادية لتنمية الثروة السمكية في قطاع 2017زكى وديع) الشوا، وديع 1
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 أهمية الدراسة: 4.1

األزرق على املستوى تعتبر الدارسة هي األولى من نوعها على حد علم الباحثة خاصة في ظل ظهور قضايا االقتصاد 

 الدولي والتي تتطلب البحث والتقص ي.

 تغطي الدراسة فجوة بحثية في هذا املجال وفق ما أفاد به مدير عام اإلدارة العامة للثروة السمكية.

 تساهم الدراسة في توفير أسس منهجية وعلمية تساعد صناع القرار في تفعيل االقتصاد األزرق في قطاع غزة.

العربية واملحلية في الدراسات البحثية النوعية والتي تعتمد على األسس التطبيقية والربط بين متغيرات تثري املكتبة 

 بحثية معقدة.

 حدود الدراسة 5.1

 :وتناقش التقارير الواردة من  2020-2019تجري الباحثة الدراسة خالل الفترة الزمنية  اليد الزماني

 م أي بعد ظهور مصطلح االقتصاد األزرق. 2012املؤسسات الرسمية في الفترة ما بعد 

 :والذي يتمتع بإطاللة 2( كم365سيتم اجراء الدراسة البحثية في قطاع غزة البالغ مساحته ) اليد املكاني ،

 كم. 42لية تزيد عن ساح

 :االقتصاد األزرق، وإدارة الثروة السمكية اليد املوضوعي. 

 منهجية الدراسة: 6.1

الوصفي الذي يصف االقتصاد األزرق ومكوناته، واملنهج التحليل الذي يحلل  األسلوبتعتمد الدراسة البحثية على 

تها زرق، واملنهج البيئي لدراسة الظاهرة البيئية وعالقظاهرة املشكلة وانعكاس املتغيرات غير املستقرة على االقتصاد األ 

باالقتصاد األزرق، وسوف تستخدم الباحثة العديد من األدوات لتطبيق املنهجية منها استمارة الزيارة امليدانية، 

البؤرية  تواستمارة املالحظة املباشرة، واملقابالت مع ذوي االختصاص والخبراء في هذا املوضوع، وورش العل واملجموعا

 املركزة.

 مفاهيم ومصطخليات الدراسة 7.1

 :؛ فةقل تكلأو  ،وتأدية املطلوب بأفضل الطرق  ،هي القيام بما هو مطلوب من العاملين بشكل صحيح اإلدارة

وتصميم الهيكل التنظيمي للمشروع  ،يتم من خاللها رسم السياسات والتنسيق بين األنشطة املختلفة إذ

هي عملية تخطيط وتنظيم وصنع القرار وقيادة أنشطة أعضاء املنظمة  والقيام بأعمال الرقابة النهائية.

 1واستخدام جميع املوارد املتاحة إلنجاز األهداف الخاصة باملؤسسة.  ،املختلفة

 :الي شرج كيفية بناء الثروة وتوزيعها ضمن مجموعة من النظريات والنماذج الفكرية التي تسعى  االقتصاد

هو العلم الذي يهتم بدراسة و  وفهم طريقة تعامل األشخاص مع املوارد خصوصا النادرة منها. ،املجتمعات

 2بهدف اشباع حاجاته املتعددة واملتزايدة باستخدام املوارد املتاحة.  ؛نشاط االنسان

                                                           
 .32م(: األساسيات في اإلدارة املعاصرة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن، ص2011درة، عبد الباري& جودة، محفوظ ) 1
لطبعة األولى، الناشر قسم االقتصاد الزراعي م(: مدخل إلى االقتصاد البيئي واقتصاديات املوارد والتنمية املستدامة، ا2019فواز، محمود & سليمان، سرحان ) 2

 .5-3كلية االقتصاد جامعة كفر الشيخ، مصر، ص
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 ي موحد لألنشطة االقتصادية والصناعات التي لها عالقة هي محاولة إيجاد تعريف عالم :االقتصاد األزرق

 حيث يأخذ بعين ،هداف التنمية املستدامةأدون انتهاك  ،جل اقتصاد متقدم ومستدامأمن  ؛باملوارد البحرية

 1واألنشطة البحرية والتأثير على النظام األيكولوجي. ،االعتبار العوائد االقتصادية للصناعات

 هي املناطق التي تتدنى فيها مستويات االستقرار السياس ي او االجتماعي او االقتصادي  :املناطق غير املستقرة

 2وتؤثر على مسارات الحياة اليومية مما يصعب التخطيط طويل األمد.  ،او البيئي

 على شكل شريط ضيق شمال  وهو  ،هو املنطقة الجنوبية من السهل الساحلي على البحر املتوسط :قطاع غزة

كم  365منطقتين معزولتين األخرى هي الضفة الغربية وتبلغ مساحة القطاع  وهي ،شرق شبه جزيرة سيناء

 3.من الشمال الشرقي ومصر من الجنوب الغربي م1948األراض ي الفلسطينية املحتلة عام ويحدها  ،مربع

 من  ،مين االستفادة القصوى من املوارد السمكيةأن تهي الجهة املختصة واملسئولة ع :إدارة الثروة السمكية

ومتابعة ترخيص الصيادين وحركة  ،خالل الجرعات التطويرية والعمل على تطوير أنظمة االستزراع السمكي

من وقاته واملساهم في عملية األ أوتحديد ماهية طرق الصيد و  ،والحفاظ على استدامة أنشطة الصيد ،املراكب

 .4الغذائي الوطني

 الدراسات السابقة 8.1

ا والتي تنخفض فيها الدراسات البحثية املتخصصة وبالتالي لجأ الباحثون  يعتبر املوضوع من املواضيع الحديثة نسبي 

 للذهاب إلى اعداد الدراسات البحثية الخاصة بمتغيرات الدراسة.

للدول النفطية الساحلية )دراسة ( مستقبل واعى لتبنى االقتصاد األزرق كبديل 2019دراسة )الخضر سهام  1.8.1

 5حالة الجزائر نموذجا(

يعتبر االقتصاد ركيزة  للنمو االقتصادي ،نتيجة لذلك اتجه املجتمع الدولي في السنوات األخيرة الى سن قوانين ولوائح 

ق األزر وعقد اتفاقيات بين الدول خاصة الساحلية منها، السمكية، وكيفية االستخدام األمثل للموارد االقتصاد 

الطبيعية وتعزيزها ،هدفت الدراسة الى التعرف على املفاهيم األساسية لالقتصاد األزرق ،واهم مبادئه ،ودوره في تعزيز 

التنمية املستدامة ،واهمية املحافظة على موارد االقتصاد األزرق ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت 

املستدامة ،واهمية املحافظة على البيئة البحرية والكائنات البحرية ،زيادة وعى الدراسة الى تعزيز اهداف التنمية 

 املؤسسات والحكومات بأهمية االقتصاد األزرق .

((: دراسة اقتصادية األسماك 2016دراسة )على، وحيد وسليم، ثناء والشاويش محمد وعبد السالم، دعاء ) 2.8.1

 .6في مصر

االغذية الحتوائها على العديد من الفوائد وغناها بالبروتينات حيث تعتبر مصدر غذاء تعتبر األسماك من اهم مصادر 

رئيس ي لألفراد ،تعانى مصر من مشكلة الكثافة السكانية املتزايدة وزيادة الطلب على الغذاء وباألخص البروتين الحيواني 

                                                           
 العربية.جمهورية مصر -التشغيل، القاهرة(: البند التاسع تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص 2019منظمة العمل العربية ) 1
 ، مجلة الدراسة االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص العدد الرابع.0202(، التهديدات العاملية املؤكدة لعام 2020الغزاوي، رعد ) 2
 (: املخطط االقليمي املحدث لقطاع غزة، وزارة الحكم املحلي، غزة.2015وزارة التخطيط الفلسطيني ) 3
 مساءا ( فلسطين . 8:00الساعة  11/11/2020،تاريخ الزيارة) s://moa.gov.ps/?page_id=39http( ،املوقع 2017اإلدارة العامة للثروة السمكية) 4
 مستقبل واعى لتبنى االقتصاد األزرق كبديل للدول النفطية الساحلية)دراسة حالة الجزائر نموذجا( ( :2019الخضر، غربى/ سهام ، مهدى ) 5
(( :دراسة اقتصادية األسماك في مصر، قسم االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة 2016السالم، دعاء )ثناء & الشاويش، محمد &عبد  ،سليمعلى، وحيد &  6

 عين شمس  .

https://moa.gov.ps/?page_id=39
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التي يتعرض لها  للصعوبات في انتاج االسماط نتيجةحيث تتميز مصر باملصادر املائية اال انها ملا تستغلها بالشكل األمثل 

هدفت الدراسة الى التعرف على الوضع الراهن لإلنتاج السمكي في مصر وتحديد دالة الطلب على األسماك  ،القطاع

ودراسة االستهالك السمكي في مصر ،استخدمت الدراسة األساليب االقتصادية واالحصائية والتحليل الوصفي والكى 

الظروف االقتصادية واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية املنشورة من قبل الجهات الحكومية ،اوصت لتقدير 

الدراسة بتقوية جهاز االرشاد السمكي في مصر لنقل نتائج البحوث الى املزارعين املستثمرين في نشاط االستزراع ،رسم 

 عمل على تنمية االستثمار في مجال االستزراع واالملام بكلالسياسات الالزمة لتخطيط اإلنتاج واالستهالك وتنظيمه ،ال

 ما يشمل هذا القطاع .

يعتبر االقتصاد االزرق من العناوين الساخنة الحديثة التى مازال البحث فيها  التعقيب على الدراسات السابقة: 2.8.1

ا، إذ تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث املوقع الجغر  افي، ومن حيث األدوات واالجراءات جاري 

 املستخدمة؛ مما يساهم في تغطية الفجوة البحثية املرتبطة في الرؤية التطويرية لالقتصاد األزرق في قطاع غزة.

 النظري: اإلطار  .2

 االقتصاد األزرق 1.2

ر أنظمة التنقل املائية، وتطوييهدف االقتصاد األزرق إلى تلبية متطلبات األجيال القائمة من املنتجات املتوفرة في البيئة 

املائي وبناء منظومات اتحادية ملنع التلوث لبيئة البحار واملحيطات واملجاري املائية، وبالتالي تعزيز الحماية للمخلوقات 

ة ياملائية وتقليل االستهداف الجائر للمخلوقات البحرية. إذ يسعى االقتصاد االزرق إلى توفير العائد املادي لألجيال الحال

واملستقبلية، وتحقيق األمن الغذائي وحماية التنوع الحيوي وزيادة االنتاجية؛ مما ينعكس على البيئة املعيشية بأعلى 

جودة، كما ويهتم االقتصاد االزرق باالعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقات املتجددة وتدوير املوارد، إن التحكم 

 1أثر الواقع على البيئة املائية والبحري.ليب التى تتسم بالشمولية وتقليل باالقتصاد األزرق يتم من خالل االسا

  2مكونات االقتصاد األزرق 2.2

يتكون االقتصاد األزرق من النقل والخدمات والتكنولوجيا وأحواض بناء السفن والطاقة املختلفة والتصنيع والثقافة 

( الذي يوضح مكونات 1-2وقد استنبط الباحثتان الشكل رقم ) 3السياحية والترفيهية والصيد والتربية البحرية.

 االقتصاد األزرق وفق تقارير مؤتمرات ومنتديات املنظمات الدولية.

                                                           
1 Spalding ،Mark J. (2016) "The New Blue Economy: The Future of Sustainability،" Journal of Ocean and Coastal 
Economics: Vol. 2 ،Article8 

 جمهورية مصر العربية.-التشغيل، القاهرةالبند التاسع تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص  (:2019منظمة العمل العربية ) 2
3 United Nations Conference on Trade and Development Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(2018): “Achieving the Targets of Sustainable Development Goal 14: Sustainable Fish and Seafood Value Chains 
and Trade”, Background Note. 
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 ( يوضح عناصر االقتصاد االزرق1الشكل رقم )

ق االمن ق: يساهم بشكل كبير في تعزيز الدخل القومي واستيعاب عدد كبير من القوى العاملة ويحالصيد البحري  1.2.2

الغذائي للسكان ويوفر عدد من الفرص االقتصادية للعديد من الصناعات والحرف القائمة ويحسن مستوى االمن 

 الغذائي لجزء كبير من السكان.

: يتم استخدام تكنولوجيا عالية ويتم استخدامها في القطاعات الصناعية مثل التكنولوجيا الييوية البحرية 2.2.2

 ومن املوارد الحيوية البحرية التي ،املكمالت الغذائية واالنزيمات والعديد من املواد الكيمائيةمستحضرات التجميل و 

على  ويستخدم ،تستخدم في هذا املجال االسفنج والرخويات وبعض أنواع األسماك والبكتيريا والطحالب ودود البحر

 د الحيوي وطب االسنان.نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والزراعية وصناعة االدوية والوقو 

: يعتبر هذا القطاع من القطاعات الهامة في االقتصاد األزرق التعدين في سواحل واعماق البحار واملحيطات 3.2.2

حيث يتم االعتماد على اقتصادات الدولة ويشمل املوارد البحرية مثل الرمال والحص ى والكبريت واملاغنيسيوم والنفط 

 لذهب واملعادن الثقيلة.والغاز إضافة الى املاس وا

: توفر املساحة البحرية العديد من األنشطة مثل السياحة وحمامات الشمس والغوص وركوب السياحة البحرية 4.2.2

األمواج والزوارق ومشاهدة الشعب املرجانية الى جانب السياحة التقليدية وهذا يكسب أهمية كبيرة من بين قطاعات 

 فر فرص عمل.االقتصاد األزرق إضافة الى تو 

يعتبر هذا القطاع حل ملشكلة الطاقة والذي يشمل امن وعدالة وتوزيع الطاقة  الطاقة املتجددة البحرية: 5.2.2

باإلضافة الى االستدامة البيئية ومن اشكال الطاقة املتجددة )الطاقة الشمسية البحرية، الرياح البحرية، املد والجزر 

 ا(.وحرارة املحيط وطاقة الكتلة الحيوية البحرية وتعتبر طاقة الرياح األكثر انتشار 

تحتية هم ركيزة للبنية الأتعتبر املوانئ واملراس ى البحرية : الشين واملوانئ والخدمات اللوجستية )البحري( 6.2.2

ا ويعتبر عنصر منافسة وجذب في نفس الوقت خصوص   ،لالقتصاد املعاصر واطاللتها على التجارة والنقل البحري العالمي

فلذلك الدول التي لها موقع على الساحل واطالالت بحرية تسعى  ؛لبحري ن نسبة النقل األكبر تتم عن طريق النقل اأ
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طلب من حيث يت ،وتعتبر املوانئ محطات لوجستية ومناطق استثمارية مولدة ألنشطة ذات قيمة عالية ،لتطوير املوانئ

ري وسيلة النقل البحويشكل  ،فضلأكثر حداثة وتقديم خدمات أوجعلها  ،البنية التحتية ملوانئهاالدول العربية تطوير 

 مهمة لنقل وتوريد املواد الخام فهو بشكل أساس ي يساهك في تتطور االقتصاد.

هذا القطاع تعتمد عليه قطاعات أخرى وتشمل الصناعات البحرية وبناء وإصالح القوارب الصناعات البحرية:  7.2.2

 وأيضا صناعة وتفكيك وإعادة تدوير السفن. ،وغيرها من الهياكل العائمة ،وجميع أنواع السفن والغواصات واليخوت

مل خدمات التمويل البحري وخدمات البحرية تش التجارةالتجارة وتكنولوجيا االتصال واملعلومات البحرية:  8.2.2

ما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أ ،تاحة القوانين البحرية والتامين البحري والخدمات الخاصة بتمويل السفنا

واالرصاد الجوية واالستشارات البيئية واملائية وخدمات املعلومات  ،مل االستشارات الهندسية البحريةالبحرية تش

ة ويغطى الخسائر التي تتكبدها األنشط ،صناعة بصفة عامةالمين البحري عنصر مهم في أحيث يعتبر الت ،الجغرافية

 البحرية بسبب املخاطر الجوية.

 ،كتر من نصف االحتياجات العاملية من املأكوالت البحريةأحياء املائية نتاج تربية األ إيلبى  تربية االحياء املائية: 9.2.2

د السكان عداأ حيث متوقع زيادة ،يتطلب ذلك التوسع في تربيتها لسد احتياجات السكان اإلضافية في املستقبل إذ

استغالل الثروة السمكية والى انتشار ، هناك عدة عوامل تؤدى الى مخاطر في 2050مليار نسمة عام  2بنحو حوالي 

 ،هذا يؤدى الى زيادة نسبة التلوث في البيئة البحرية ،وتصريف املغذيات الصناعية ،استخدام الكيماويات :االمراض مثل

 تؤثر هذه العوامل على البروتين الخاص باألسماك في البحر.و 

 خاصة مع تطور  ،يطات والسواحل ذات أهمية كبيرةأصبحت قضايا البحار واملح التعليم والبحوث البحرية: 10.2.2

لبحوث ويهدف التعليم وا ،االقتصاد األزرق واعتماده كأولوية لتحقيق التنمية املستدامة املبنية على املوارد البحرية

وهذا يتطلب عدد من الجهود والتنسيقات ما بين  ،البحرية الى تطوير استراتيجيات شاملة لحماية البيئة البحرية

رميم وت ،يتضمن التخطيط املكاني البحري وإدارة مصائد األسماك ،لقطاعات املختلفة بالنسبة للبحث البحري ا

 وزيادة التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا البحرية.  ،واستعادة السواحل والعوائل البحرية

 الجهات املشاركة في إدارة االقتصاد األزرق 3.2

في إدارة االقتصاد األزرق أهمها اللجنة املركزية لألبنية تنظيم املدن والتي يقع على عاتقها تشترك العديد من الجهات 

تشريع األنظمة التخطيطية للمناطق الساحلية املرتبطة باالقتصاد االزرق، والوزارات الحكومية ذات العالقة من أبرزها 

، واملنظمات الدولية واملستثمرين ورجال االعمال، ويوضح وزارة االقتصاد الوطني، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية وغيرها

 ( الشركاء في إدارة االقتصاد االزرق.2شكل رقم )
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 1( الشركاء في االقتصاد األزرق.2شكل رقم )

 العوامل املساعدة في تدني مستويات االستقرار االقتصادي 4.2

االستقرار االقتصادي والتي من شأنها التأثير السلبي  يرى الباحثان أن هناك مجموعة من العوامل التى تساعد في تدني

ا وهي:  على تركيبة االقتصاد األزرق وفي أكثر املناطق عدم استقرار 

 انخفاض قيمة الطلب اإلجمالي بسبب تراجع االستهالك واالستثمار. -

 وجود عدد كبير من الشركات املفلسة. -

 ارتفاع نسب اعداد البطالة. -

 ة جدا.وجود ضريبة عالي-

 ستقر.املوضع االستقرار األمني غير  -

 سيطرة االحتالل على املعابر. -

 تدني الدخل الفردي. -

 .تغلب املستثمرين في الوصول للفرص الخاصة بذلك -
 الثروة السمكية 5.2

تعتبر األسماك من املصادر الغذائية الرئيسية لإلنسان ولها أهمية واضحة في املجاالت االقتصادية املختلفة، وتتنوع 

يعتبر قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات التي تساهم في زيادة الدخل الثروة السمكية، و باألنشطة املرتبطة 

ية في مجال الصيد والخدمات السياحية الساحلية ذات التأثير االقتصادي إذ يعمل العديد من سكان املنطقة الساحل

                                                           
-غزة(: رؤية تنموية مستدامة لالقتصاد األزرق حالة راسية تصميم مجمع اقتصادي بحري مستدام بقطاع 2020املغير، محمد& وادي، هبة& أبو جياب، لوزان ) 1

دسة املعمارية لهناملركز الديمقراطي العربي بالتعاون مع مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، ومجلة التخطيط العمراني واملجالي، وقسم ا، فلسطين

 .142بجامعة فلسطين، برلين، ص
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.   وتتنوع الثروة السمكية ما بين الصيد البحري واالستزراع املباشر على مسارات التنمية وتدعيم االقتصاد املحلي

 1السمكي سواء في البيئة البحرية أو البيئة املصنوعة على اليابسة.

 أدارتها.مكونات الثروة السمكية وأسس  6.2

تعتبر مهنة الصيد البحري أحد املهن الرئيسة املساهمة في تطور مسارات التنمية االقتصادية : الصيد البحري  1.6.2

خاطر املؤثرة واملالعديد من املعوقات ، وتعرضت املهنة بائهمآتوارثها األبناء عن يمهنة تقليدية املحلية والدولية، إذ أنها 

وممتلكاتهم املستخدمة في البيئة البحرية؛ وذلك وفق الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية على حياة العاملين 

والعوامل املناخية والطبيعية املؤثرة على حركة املالحة البحرية وما يرافقها من أنشطة اقتصادية في مجال التنمية 

  .2والصيد البحري 

ذائية البروتين والعناصر الغ مصدر ملصادر الغذائية لإلنسان كونها هم اأتعتبر األسماك من االستزراع السمكي:  2.6.2

ي إلى زيادة الفجوة ف وقد أدى التعداد السكاني والصيد الجائر والتلوث البحري وزيادة الطلب على الكائنات البحرية

السمكي  االستزراعويعرف  تطور االستزراع السمكي.الطلب على االسماك والتي تتطلب توفيرها بطرق بديلة، ومن هنا 

  3بعدة مفاهيم:

 .تربية األحياء املائية كاألسماك والقشريات واملحاريات 

  جل أن مالتي تتالءم مع دورة حياة السمكة تربية األحياء املائية تحت إدارة وسيطرة اإلنسان للظروف البيئية

 البيئية املناسبةأو بمعنى أبسط هو الزراعة تحت املاء من خالل توفير الظروف اإلنتاج، 

  هو أحد صور االستزراع املائي، ويمكن تعريفه بأنه: " تربية أنواع معينة من األسماك، سواء في املياه املفتوحة

 ، في ظروف التحكم، بهدف تحقيق منفعة اقتصادية أو اجتماعية.)صناعي( كالبحيرات أو في حيز مائي محدد

  :4ما يلىأسس اإلدارة للثروة السمكية تتخلخص في 3.6.2

  عمل نظام تراخيص للصيد وإيقاف إعطاء تراخيص جديدة ملنع التوسع في استغالل املصايد السمكية 

 .تقسيم املحميات البحرية الى مناطق مختلفة وتحديد املناطق التي يمنع الصيد فيها 

 .منع استخدام أساليب الصيد الغير مستدامة مثل الصيد بالشباك والجر القاعى 

  في مواسم تكاثر األسماكمنع الصيد. 
  

                                                           
 .4غزة، ص–اجستير، الجامعة اإلسالمية (، اآلفاق االقتصادية لتنمية الثروة السمكية في قطاع غزة، رسالة م2017الشوا، وديع ذكي ) 1
، مجلة الدراسات 2014(: تقييم إدارة التأهيل واإلعمار لقطاع الصيد البحري والثروة السمكية بعد العدوان على غزة 2019الفرا، عالء/ األغا، محمد ) 2

 (.45-22( برلين، صفحة )1(، عدد )1االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، مجلد )
 (، اقتصاديات االستزراع السمكي في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، مصر2008، ريهام )املرس ى3
 بى .(،أبو ظ2030-2019(: بيان االطار الوطني الستدامة الثروة السمكية بدولة االمارات العربية املتحدة )2019هيئة البيئة االماراتية )4
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 اإلطار املنهجي للدراسة .3

 الثروة السمكية في قطاع غزة 1.3

باالستناد إلى املقابالت التي أجرتها الباحثتان مع كل من األستاذ الدكتور محمد رمضان األغا رئيس قسم علوم البحار 

نور عبيد، في اإلدارة العامة للثروة السمكية ومن ووزير الزراعة الفلسطيني السابق، وم. عالء الفرا، وم. وليد ثابت، م. أ

م 2018، والتقرير السنوي لإلدارة العامة للثروة السمكية للعام 1خالل تحليل تقارير اإلدارة العامة للثروة السمكية

 ما يلي: ظهر 

( طن سنويا ونادر ما يصل إلى أقص ى قيمة حيث أن هذه الكمية  4000-3000يصل انتاج كمية األسماك حوالي من )

اك انتاج األسم انخفاضمما يحتاجه الفرد من البروتين املوجود في األسماك وهناك عدة أسباب تعود إلى %20ال تغطى 

االحتالل اإلسرائيلي باتفاقية أوسلو إذ أنه كان من  تزامال( ميل، وعدم 8منها منع االحتالل من تجاوز كحد اقص ى )

ا وفق مالحق االتفاقية، ومصادرة مراكب الصيادين وأدواتهم واطالق النار عليهم  20املفروض أن تسمح ب  ميل تقريب 

الى  اوتعرضهم إلى االعتقال، إذ أن هذه املمارسات ضمن خطة ممنهجة من قبل االحتالل، بسبب تلك التحديثات لجأو 

 طريقة االستزراع السمكي.

 خسائر قطاع الصيد في قطاع غزة: 2.3

 (555.000)م ب 2001قدرت الخسائر املالية املباشرة لقطاع الصيد البحري خالل عام خسائر مادية مباشرة:  1.2.3

 2.زراعةوذلك وفقا لتقديرات اإلدارة العامة لثروة السمكية بوزارة ال اإلسرائيلية؛دوالر نتيجة املمارسات 

  دوالر؛ وذلك ( مليون 60)ب قدرت الخسائر خسائر مادية غير مباشرة:  2.2.3
 
لتقديرات اإلدارة العامة لثروة  وفقا

  3السمكية ووزارة الزراعة.

لغ اجمالي الخسائر في قطاع الصيد والبحري بم: 2014خسائر االعتداءات العسكرية األخيرة على قطاع غزة 3.2.3

( من إجمالي الخسائر وأما %88( للصيد البحري بما نسبته )$1,832,364( بواقع )$2,084,680واالستزراع السمكي )

( من إجمالي خسائر القطاع وكانت أغلب الخسائر تتعلق %12( بما نسبته )$252,316خسائر االستزراع السمكي بلغ )

 4.التحتية ونفوق أعداد هائلة من السمك املتوفر في محطات االستزراع السمكيالبنية ب

 واقع االقتصاد االزرق في قطاع غزة 1.3

يعاني قطاع االقتصاد األزرق من مجموعة كبيرة من التحديات منها تزايد الضغوط والتعديات املمنهجة على األنظمة 

الكوادر البشرية املؤهلة لتطبيق اليات االقتصاد األزرق في القطاعات واملوانئ البحرية نتيجة الصيد الجائر، نقص 

                                                           
 اإلدارة العامة للثروة السمكية، تقرير تنمية االستزراع السمكي في قطاع غزة، وزارة الزراعة الفلسطينية، غزة. 1
 .15( أثر املمارسات اإلسرائيلية على قطاع الصيد البحري في قطاع غزة، مركز دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، فلسطين، ص2013أبو حطب، غسان ) 2
 .15( أثر املمارسات اإلسرائيلية على قطاع الصيد البحري في قطاع غزة، مركز دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، فلسطين، ص2013ان )أبو حطب، غس 3
قطاع غزة م(: تقييم إدارة التأهيل وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار لقطاع الصيد البحري والثروة السمكية بعد العدوان على 2019الفرا، عالء/ األغا، محمد ) 4

 .45-22(، برلين، ص 2(، عدد )1م، مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، مجلد )2014
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حاول العاملون في هذا القطاع تفعيل بعض مكوناته خاصة في مجال االستزراع السمكي والتي كانت وفق  املختلفة.

 الزيارات امليدانية كما يلي:

. شهرة ر األكث وهي املياه هذه في الدنيس أسماك تربية ويتم ،(فرش وفش البحار،) مثل :البحر بمياه االستزراع 1.2.3

 مذاقو  طعم الى يرتاحون  املستهلكون  أن إذ الجوفية، املياه على الحفاظ في يساهم ألنه الطريقة هذه يفضل حيث

 ما ستزراعاال  هذه من اإلنتاج كمية بلغت فقد النمو، خصائص نفس الكتسابها املالحة املياه في تعيش التي األسماك

ا طن( 400-200) من حوالي الغريبة الضفة إلى التصدير  ويتم ،2018 إحصائية حسب طن( 800-700) يقارب  .سنوي 

 األحمر ) بأنواعه البلطي استخدموا 2006 عام في بدأ طويلة فترة منذ شائع النوع هذا: العذبة باملياه االستزراع 2.2.3

 مستدامة تنموية خطة ضمن املزارعين على البلطي بذرة وزعت الزراعة وزارة أن إذ( واألسود األزرق والبلطي والزهري 

 أو  املالحة املياه في بالعيش يتكيف ان ويمكن املناخية للتغيرات مقاوم أنه البلطي السمك يتسم. البيئية املعايير  تراعي

 .العذبة

 هذا اجانت كان الزراعية، املناطق في كسماد استخدامها تم( نيتروجين) عن عبارة هي التي األسماك مخلفات استخدمت

ا، ضعيف اقبال هناك وقد طن 300-200 بين ما يتراوح النوع  طعم بأن الشائعة املجتمع ثقافة ألن ذلك ويرجع نسبي 

ا، مختلفة الغذائية قيمته وأن البحر  من املستخرج السمك عن يختلف املستزرع السمك  ستزراعا هناك وأن كما نسبي 

 .كامل كلبش وتحليليها زيارتها على الباحثتان عملت والتي الزراعة لوزارة التابعة حطين محطة في البلطي من سمكي

 عوامل تراجع االستقرار االقتصادي األزرق في قطاع غزة 3.2.3

 املمارسات اإلسرائيلية. -أ

 االنفاق على البضائع الغير األساسية ازداد بالضفة وتناقص في غزة. -ب

 راعة.االستثمار في قطاعي الصناعة والز  -ت

 الديون وبطالة الشباب على راس التحديات التي تهدد االستقرار االقتصادي. -ث

 : املحلية التغذية آليات 4.2.3

 براتاملخت في الدقيقة والكائنات الطحالب من معينة أنواع عمل يتم( اليرقات) األسماك لتغديه طرق  عدة تتوفر  •

  كالبحار، القائمة املشاريع في املتواجدة
 
 .العذبة املياه في االستزراع وأيضا

 غذيةت تم أنه إذ الزراعية البرك في األسماك استزراع تم عندما الزراعية املناطق في البعوض مشكلة حل تم وقد •

 يتغذىف املياه فوق  البيض يفقس البعوض ان إذ للمواطنين، املؤرقة املشكلة وحل البعوض حشرة على األسماك

 نظامال توازن  تعمل اخر  كائن من للبعوض مقاومة( املزدوج اإلنتاج) البيولوجية املقاومة يسمى وهذا السمك عليه

 .األيكولوجي

 واقع الصيد والتصدير واالستيراد 5.2.3

طن في قطاع غزة ويظهر جدول  3038= 2018بلغ اجمالي األسماك التي تم صيدها خالل عام كمية املصيد:  1.5.2.3

 1دها وفق املوانئ املوزعة في املحافظات.( كمية األسماك التي تم صي1-4رقم )

 
 

                                                           
 م، وزارة الزراعة، غزة.2018م(: التقرير السنوي لعام 2018اإلدارة العامة للثروة السمكية ) 1
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 ( يوضح األسماك التي تم صيدها وفق املحافظات1جدول رقم )

 النسبة املئوية الكمية بالطن املحافظة م .

 72.51 2203 غزة 1

 6.28 191 دير البلح 2

 13.13 399 خانيونس 3

 8.08 245 رفح 4

 3038 اإلجمالي

 م2018 لإلدارة العامة للثروة السمكيةاملصدر: التقرير السنوي 

يتم تصدير عدد من األنواع البحرية املختلفة منها )الدنيس، لوكس، جمبري، تصدير واستيراد األسماك:  2.5.2.3

ا.طن  251.5سطلعونات، أقالم، مشكل( حيث بلغت كمية التصدير  ( كمية األسماك 2-4ويظهر جدول رقم ) تقريب 

 م.2018م حتى 2016املصدرة من العام 

 كميات األسماك املصدرة خالل السنوات الثالثة السابقة. -
 م2018-2016( يوضح كمية األسماك املصدرة لعام 2جدول رقم )

 الكمية /طن السنة

2016 11.5 

2017 47.4 

2018 251.5 

 م2018 لإلدارة العامة للثروة السمكيةاملصدر: التقرير السنوي 

 -كمية األسماك المستوردة:  -
 م2018-2016( يوضح كمية األسماك املستورة لعام 3جدول رقم )

 أجمالي /طن ممخلح مجمد طازج السنة

2016 582 3431 110 4123 

2017 425.7 3885 201 4511.7 

2018 195 2758 81 3034 

 م2018 لإلدارة العامة للثروة السمكيةاملصدر: التقرير السنوي 

ا للفرد وهو أقل من املتوسط العام 3= 2018إذ أن نصيب الفرد من األسماك في قطاع غزة لعام  ا سنوي  كجم تقريب 

ا للفرد  11حسب املقياس الدولي والذي يساوى   كجم سنوي 

 تحليل مخرجات الزيارة امليدانية  3.3

 ،بزيارة مزارع االستزراع السمكي في قطاع غزة وهى)فش فرش ،البحار حطين( انقامت الباحثمن خالل الزيارات امليدانية 

ا ر سلب  مما يؤث ؛وتبين من خالل الزيارات حجم املعاناة الذي يعانيه القطاع واعظم مشكله هي انقطاع التيار الكهربائي

أسعار االعالف وتحديد ، وارتفاع الحاضنات وتوقف الثالجات وعمل ،على حياة األسماك اذا انه يتوقف عمل الدفاشات

االستزراع السمكي ال خاصة وأن  ،تزراع سمكي لنوع جديد من األسماكذا انه ال يمكن عملية اسإ ؛مساحة الصيد

من مزارع األسماك ،وعدم وجود أي دعم خارجي وتعويضات في ظل تدمير االحتالل جزء  ،يغطى حاجة االفراد األساسية

 ،ضرار بيئية بنفس الوقت يعانى املواطن من غالء سعر األسماك املستزرعةأو أ ،ار الناتجة عن االحتاللمادية عن االضر 

 أوجه التشابه واالختالف في املزارع التى تم زيارتها( 4)ويظهر جدول رقم 
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 ( يوضح أوجه التشابه واالختالف في الحاالت املحلية4جدول رقم )

 أوجه االختالف  أوجه الشبة  وجه املقارنة

النماذج املحلية )حطين، 

 فش فرش، البحار(

  احواض األمهات موجودة على

 اليابس 

  االعتماد على مياه البحر في تعبئة

 االحواض 

  تربية اسماك الدنيس 

  إعادة تكرير للمياه املوجودة في

احواض األمهات )في حطين 

 فقط(

 ( جم.1نقل الزريعة الى البحر بعد ) 

 لب كعداء لألسماكاستزراع الطحا 

 تصنيع األعالف من مخلفات األسماك 

  ال توجد مخلفات مياه ملوثة في مرحلة التربية

 والتسمين

 طعم األسماك مختلف.

  ال يوجد اعتماد على الخزان الجوفي بسبب الضرر

 حطين(الالحق بالبيئة مثل )

 الزيارة امليدانيةاملصدر: 

 املرتبطة بتطوير وادارة االقتصاد األزرق. آليات معالجة التحديات والعقبات 4

 أساليب إدارة الثروة السمكية 1.4

 العمل على صيانة اآلالت واملعدات واملنشئات السمكية واملحافظة عليها.

 .تنظيم املستودعات وحفظ املواد واملعدات وقطع الغيار بما يتالءم مع خصوصيتها 

  والسالمة املهنية.العمل على متابعة تطبيق لوائح االمن الصناعي 

 .اقتراح قوانين ونظم خاصة للصيد وحماية االحياء املائية 

 .مراقبة تحركات القوارب في حدود مناطق الصيد 

 .التأكد من عدم استخدام مواد ممنوعة وضارة باالصطياد 

 .التعاون مع املؤسسات في متابعة اعمالها املرتبطة بالثروة السمكية 

 ألزرقتطوير االقتصاد ا نتائج 2.4

 .توفير عوائد اجتماعية واقتصادية لألجيال الحالية واملستقبلية ويتم ذلك عن طريق تحقيق االمن الغذائي 

 .القضاء على الفقر وتحسين مستوى املعيشة والدخل وتحقيق تنمية صحية وامنية وسياسة مستدامة 

 االعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة املتجددة 

 د وذلك لتامين االستدامة االقتصادية واالجتماعية طوال الوقت.إعادة تدوير املوا 

 .التحكم في إدارة االقتصاد األزرق من خالل استخدام أساليب اإلدارة التي تتصف انها شاملة ومستدامة 

 .اشراك جميع أصحاب املصلحة والعالقة وصنع القرار في االقتصاد األزرق 

 تطوير إدارة الثروة السمكية في قطاع غزة. مهام 3.4

 .تشجيع اإلدارة املستدامة ملصايد األسماك 

 .التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية بخصوص حماية األسماك النادرة 

 .دعم مواقع توجد األسماك النادرة 

 .تطوير جودة ودقة عمليات الصيد 

  يقانونالغير الحد من حاالت الصيد. 
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 دول بخصوص تدابير امليناء.تنفيذ اتفاقية ال 

 .تحسين معايير تتبع السفن 

 .وضع مبادئ توجيهية لضمان شفافية النقل عبر البحر 

 .متابعة التوصيات الواردة في االتفاق الخاص بأرصدة الثروة السمكية 

 الرؤية التنموية املعاصرة:  5.4

حقيق تنمية لت؛ املستقبلية على استخدام الطاقات املتجددة املتوفرة في بيئة غزة مثل الطاقة الشمسية الرؤيةتعتمد 

 وإعادة استخدام ،صناعة بيئة بحرية مناسبة تراعى دورة حياة السمكةوذلك بغية مستدامة تراعى االبعاد البيئية 

لجانب ااملرتبطة باالقتصادية األبعاد والترفيهي و  االجتماعية من خالل الجانب السياحياالبعاد و  .مخلفات االسماك

وذلك من خالل عناصر املشروع التي سيطغى عليها استخدام التصميم العضوي  ؛السياحي والترفيهي والتربية والتسمين

ي لبهدف استدامة حركة الرياح للمناطق التي ت ؛لكافة املباني املقترحة ( م وبشكل متدرج15بما ال يزيد عن ارتفاع )

طريق  سمكة عنلاملشروع كما سيعمل املشروع على بناء مزارع االستزراع السمكي بما يساهم في التغذية الطبيعية ل

 استزراع الطحالب وسوف تستفيد الباحثان من خطوط الحركة لألمواج في العملية التصميمة للمشروع.

 تحسين ظروف املعيشة االقتصادية واالجتماعية للسكان: 1.5.4
 دورات تنمية متكاملة في سبيل جذب االستثمارات الجيدة واملحافظة عليها خاصة في قطاع السياحة. تطوير  -

 دمج الفئات املهمشة في خدمات املدينة والتنمية االقتصادية. -

 تعزيز املشاريع االقتصادية املبتكرة. -

 التركيز على سبل كسب العيش. -

 مركز جذاب ذو سياحة مستدامة: 2.5.4

 السياحية. تنوع األنشطة -

 التشجيع على االبداع واالبتكار. -

 عمل مخطط جديد للمنطقة ودمجها بالبيئة في التنمية السياحية. -

 نظيفة ذات موارد قيمة ومحمية بحرية مدينةانشاء  -

 .وتعزيز إدارته تخفيف الضرر الواقع على الساحل -

 حماية املوارد املائية من التلوث. -

 قى.ترشيد استهالك الطاقة وتوفير جو ن -

 - استراتيجيات تطوير االقتصاد الوطني: 3.5.4

فتح مجال للمستثمرين واملمولين وإشراك القطاع الخاص في بناء املناطق السياحية والترفيهية ومناطق  -1

 االستجمام وأحواض االستزراع السمكي.

 لألجيال القادمة.التحول من مجتمع يعتمد على الصيد إلى مجتمع مزارع لألسماك وبالتالي استدامتها  -2

 عمل منطقة أحواض االستزراع السمكي منطقة محمية طبيعية. -3
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 االستنتاجات والتوصيات. 5
 االستنتاجات 1.5

  تتوفر العديد من املعايير املتعلقة باالستزراع السمكي في البيئة البرية والبحرية وذلك بما يساهم في توفير

 متطلبات التنمية االقتصادية البحرية.

  ا. 450مقدار اإلنتاج املحلي ما يقارب يبلغ  طن سنوي 

 .يستورد قطاع غزة العديد من األسماك املجمدة واململحة والطازجة واملعلبة من الجانب اإلسرائيلي واملصري 

 .تسعى املؤسسات الحكومية لدعم فكرة االستزراع السمكي وذلك من خالل توزيع بذرة البلطي على املزارعين 

  ستزراع السمكي في توفير متطلبات االستهالك اليومي لألسماك وفق املدخوالت االقتصادية تساهم مشاريع اال

 املضطربة للمواطنين.

  يمكن العمل على بناء منظومة اقتصادية بحرية متكاملة الخدمات واألركان من خالل تنوع عناصر االقتصاد

 األزرق وذلك وفق ما يتناسب مع بيئة قطاع غزة غير املستقرة.

 ر الصيد الجائر على تدهور الحياة البحرية واستنزاف مصادر املنتجات البحرية.يؤث 

  يمكن أن تعمل اإلدارة العامة للثرة السمكية على توفير املتطلبات اإلدارية الفنية لتطوير االستثمار في قطاع

 االستزراع السمكي.

 هم في استدامة البيئة البحرية.هناك قدرة على توفير متطلبات التنمية في االقتصاد األزرق مما يسا 

 التوصيات 2.5

 .اتباع منهج مستدام لتطوير القطاع البحري 

 .تحويل الصيادون من مجتمع صيد إلى مجتمع مزارع يساهم في تنمية واستدامة البيئة البحرية 

 .عقد دورات تدريبية في كيفية انشاء مزارع األسماك داخل البيئة البحرية 

 عة لالستثمار في قطاع االقتصاد األزرق.بناء آليات حكومية مشج 

 .فتح آفاق لدعم التكنولوجيا البحرية 

 .اقتراح لجنة وزارية استشارية لتبني وترشيح ممثلين لدعم االستراتيجيات املقترحة 

 .تشكيل لجنة وطنية لتطبيق مخرجات االقتصاد األزرق بمشاركة كافة املكونات املختصة 

  االنشاءات تحت املاء.العمل على بناء كادر مختص في 

  السمكي البحري. االستزراعمشاركة الصيادين في تقسيم األحواض من خالل الجمعيات التعاونية في إدارة 

 املراجع العربية .4

 ( حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية في العالم، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 2018األمم املتحدة :)

 روما.

 ماجستير، الجامعة غزة، رسالة(، االفاق االقتصادية لتنمية الثروة السمكية في قطاع 2017زكى وديع) الشوا، وديع 

 اإلسالمية.
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 ( رؤية تنموية مستدامة لالقتصاد األزرق حالة راسية تصميم 2020املغير، محمد& وادي، هبة& أبو جياب، لوزان :)

، املركز الديمقراطي العربي بالتعاون مع مجلة الدراسات ينفلسط-غزةمجمع اقتصادي بحري مستدام بقطاع 

االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، ومجلة التخطيط العمراني واملجالي، وقسم الهندسة املعمارية بجامعة فلسطين، 

 .142برلين، ص

 ( األساسيات في اإلدارة املعاصرة، الطبعة األولى2011درة، عبد الباري& جودة، محفوظ :)دار وائل للنشر والتوزيع، م ،

التشغيل، التاسع تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص  (: البند2019.منظمة العمل العربية )32عمان األردن، ص

 العربية.جمهورية مصر -القاهرة

 ة الفرص للكوارث وإدار  االستراتيجيةالدراسة  ، مجلة2020العاملية املؤكدة لعام  (، التهديدات2020) الغزاوي، رعد

 العدد الرابع.

 ( املخطط االقليمي املحدث لقطاع غزة، وزارة الحكم املحلي، غزة.2015وزارة التخطيط الفلسطيني :) 

 ،اسة )در  (: مستقبل واعى لتبنى االقتصاد األزرق كبديل للدول النفطية الساحلية2019) سهام، مهدى& غربى الخضر

 حالة الجزائر نموذجا(

  اقتصادية األسماك في مصر، : دراسة(2016دعاء ) عبد السالم،& محمد  الشاويش،&  ثناء سليم،& على، وحيد 

 شمس.عين  الزراعة، جامعة الزراعي، كليةقسم االقتصاد 

 ( 2019منظمة العمل العربية:)  جمهورية -التشغيل، القاهرةالبند التاسع تعزيز دور االقتصاد األزرق لدعم فرص

 مصر العربية.

  م(: مدخل إلى االقتصاد البيئي واقتصاديات املوارد والتنمية املستدامة، 2019& سليمان، سرحان )فواز، محمود

 .5-3الطبعة األولى، الناشر قسم االقتصاد الزراعي كلية االقتصاد جامعة كفر الشيخ، مصر، ص

 ( بيان 2019هيئة البيئة االماراتية :) 2019مارات العربية املتحدة )الوطني الستدامة الثروة السمكية بدولة اال  اإلطار-

 ظبي. (، أبو 2030

 ( اقتصاديات االستزراع السمكي في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد الزراعي، 2008املرس ى، ريهام ،)

 كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، مصر
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 ظل يف العراق واملواصالت يف للنقل التحتية البنية تأهيل إعادة
 املستقرة غير الظروف

Rehabilitation of Transport of Infrastructure in Iraq Under Unstable 

Conditions 

 شهاب نعمان عادل/  م.ر
 للجنة التنفيذية االمانة قسم/ والدراسات التخطيط شعبة مسؤول/ مهندسين رئيس
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Chief Engineer / Adel Noman Shahab 

Chief Engineer / Responsible for Planning and Studies Division / Executive 

Secretariat Department of the National Committee for Transport and Trade 

Facilitation in ESCWA / Iraqi Ministry of Transport 

 املخلخص:

إن تجربة التشغيل املشترك هي نوع من االستثمار واملشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق عدة أهداف في تقديم الخدمات 

لقطاع النقل غايتها األساسية هي تقديم الخدمة الحديثة واملتطورة للمواطن العراقي ومحاولة اللحاق مع ركب الدول 

عباء املالية عن كاهل الدولة ، والقطاع الخاص له القدرة في انجاز املتقدمة في مجال النقل الحديث  وكذلك تخفيف األ 

األعمال وتقديم الخدمة املتطورة ألنه ليس لديه الروتين اإلداري واملالي ولديه القدرة املالية واالطالع على التكنولوجيا 

ي عة وااللتزام باملواعيد فالحديثة بما يساهم في تحقيق الهدف املطلوب وبأسرع وقت ، فخدمات النقل تتطلب السر 

حركة سير املركبات أو الطائرات أو السكك وفي وصول البضائع في الوقت املحدد ويتطلب كذلك البنى التحتية املتطورة  

. ولتحقيق املصلحة العليا يحتاج هذا النظام إلى اإلعادة الدورية للضوابط القانونية وبما يتناسب مع التغيرات 

ية في البلد وكذلك عقد الندوات واملؤتمرات التي تساهم في نشر هذه التجربة واالستفادة من االقتصادية والسياس

ولنجاح هذا النظام عمليا يتم تنظيم جداول إحصائية دورية بالنتائج املتحققة لهذه  املجال.الخبرات العاملية في هذا 

 فق نظامو يحتاج العمل املراد التوقيع عليه  ألعمال.االعقود موضحا فيه اإليرادات املتحققة والوقت املستغرق في انجاز 

التشغيل املشترك إلى دراسة شاملة معززا بدراسة الجدوى االقتصادية ونوع الشركة املراد التعاقد معها وخبرتها 

فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة وفي كافة التشكيالت نحتاج لتفعيل هذه  الحكومية. هناكوسمعتها مع باقي الجهات 

 عكافة وتشجيفرص وتحويلها إلى خطوات عملية إلى سرعة تقديم الدراسات االقتصادية وإتباع أساليب اإلعالن ال

 العزيز.الشركات العاملية والقطاع الخاص للدخول في تنفيذ هذه املشاريع خدمة للمواطن العراقي 

Abstract  
The experience of joint venture operation is a type of investment and partnership with the 

private sector to achieve several objectives in providing services for the transport sector the 

fundamental objective is to provide the service of modern and sophisticated for the Iraqi people 

and try to catch up with the behind the advanced countries in the field of modern transportation, 
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as well as ease the financial burden on the shoulders of the state, and the private sector has 

capacity in the completion of the work and service advanced because it has no routine 

administrative and financial and has the financial capacity and access to modern technology, 

which would contribute in achieving the desired goal, and as soon as possible, transport 

services requiring speed and punctuality in the traffic of vehicles, aircraft or railway and the 

arrival of goods on time and requires well-developed infrastructure. To achieve the best 

interests of this system needs to return the rotating controls legal and commensurate with the 

economic and political changes in the country, as well as seminars and conferences that 

contribute to the dissemination of this experience and benefit from international expertise in 

this area. The success of this system in practice is organized periodic statistical tables the 

results obtained for these contracts showing the revenue and the time it takes to complete the 

work. Work needs to be signed in accordance with the joint venture operation  system common 

to a comprehensive study of enhanced economic feasibility study and the type of company to be 

contracted, experience and reputation with other government agencies .There are investment 

opportunities are many and varied and in all configurations we need to activate these 

opportunities and turn them into practical steps to provide the speed of economic studies and 

follow all the methods of advertising and promotion of international companies and the private 

sector to engage in the implementation of these service projects for the Iraqi people dear 

 اإلطار العام .1

 املقدماة: 1.1

مكن ي لنجاح قطاعات الدولة املختلفة كونه يمثل حلقة الوصل بينها جميعا وال يعتبر قطاع النقل الشريان الرئيس ي 

النهوض بهذه القطاعات دون االرتقاء بالواقع العلمي والتكنولوجي لقطاع النقل وهذا أصبح واضحا وجليا في الدول 

افرين اطن على مستوى نقل املسولكون وزارة النقل لديها مسؤوليات كثيرة وأعمال خدمية كثيرة لتقديمها للمو  املتقدمة.

ونقل البضائع بالطرق البرية والبحرية والجوية وكذلك تطوير البنى التحتية لهذه القطاعات أخذت وزارة النقل على 

الكثير من النشاطات في قطاع النقل ولكافة التشكيالت التابعة ملركز الوزارة  بإنجاز عاتقها تقديم هذه الخدمات وقامت 

لقطاع الخاص وكذلك لدعم بعض التشكيالت التي تعاني من الترهل اإلداري ومن عدم تحقيق ولغرض تنشيط ا

االكتفاء الذاتي واألرباح مع عدم القدرة في تحقيق الخدمة املمتازة للمواطن قامت تشكيالت الوزارة بتوقيع عقود 

منها هو تحقيق عدة أهداف منها التشغيل املشترك مع القطاع الخاص وملختلف الشركات واألعمال الهدف الرئيس ي 

تحويل هذه الشركات من شركة خاسرة إلى رابحة مع  سرعة انجاز األعمال املطلوبة  ومشاركة القطاع الخاص في خدمة 

الوطن وتقديم الخدمة املمتازة للمواطن وزيادة خبرة وكفاءة املوظفين في هذه التشكيالت وكذلك االطالع على 

سائل النقل الحديثة وهذا البحث يتطرق إلى كافة التفاصيل الخاصة بالتشغيل املشترك التكنولوجيا  الحديثة وو 

 وفوائده والضوابط الخاصة به واملشاريع التي تم انجازها واملشاريع املستقبلية .

 

 البحث:فرضية  2.1



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   161 

 

شترك بتجربة التشغيل املالبحث يتطرق إلى تجربة نظرية وعملية وكيفية تطويرها حيث تم إقرار التعليمات الخاصة 

واملصادق عليها من قبل  5/4/2009مع القطاع الخاص بموجب مذكرة قانونية من القيادة العليا في الوزارة بتاريخ 

الوزير السابق عامر عبد الجبار وعندها قامت التشكيالت العائدة للوزارة بالدراسة الفنية واالقتصادية للمشاريع املهمة 

هذه املشاريع وبموجب التعليمات  إلنجاز اءها لعدة أسباب وتم التعاقد مع القطاع الخاص تستطيع أد والتي ال 

والضوابط وهذه التجربة هي إحدى الخطوات التي تساعد على تنشيط القطاع الخاص وكذلك تساعد الشركات العائدة 

 لوزارة النقل لتحقيق االكتفاء الذاتي واألرباح ملوظفيها وتطويرهم .

  -بحث: الهدف  3.1

 كالتالي:هناك عدة أهداف لهذا البحث يمكن توضيحها 

 بين تشكيالت الوزارة والقطاع الخاص. تفاصيل تجربة التشغيل املشترك ما توضيح كافة 

  تطوير هذه التجربة بما يحقق األهداف الرئيسية لوزارة النقل وهي تقديم الخدمة املمتازة واملتطورة للمواطنين

 شركاتها.وتطوير 

 النقل.يع القطاع الخاص للدخول في مشاريع مشتركة مع وزارة تشج 

  العاملية.تطوير البنى التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات 

  تشجيع األقسام البحثية في الشركات التي تم تطبيق تجربة التشغيل املشترك إلعداد البحوث والدراسات حول

 املوضوع.هذا 

  -النقل: نبذة عن وزارة  .2

نظرا لتوسع أعمالها تم  1959وفي عام  النافعة( )وزارةباسم  1920تشكلت وزارة النقل واملواصالت في العراق عام  

دمج الوزارتين وزارة واحدة هي وزارة النقل  1979تشكيل وزارتين هما وزارة النقل ووزارة املواصالت وفي عام 

 االتصاالت.رة النقل ووزارة تم فصل الوزارتين إلى وزا 2003واملواصالت وبعد عام 

وتقّوم حاليا الّوزارة بكّافة دوائّرها وتشكيالتها بصياغة قانّون 1994( لسنة 7تخضع وزارة النّقل حاليا إلى قانّون رقّم )

الّوزارة وبما يتالءم مع التغّيرات التي حصلت في العّراق وعند إكماله سيتم تقديمه إلى مجلس النّواب ليتم املصّادقة 

( فقرة ومهّام 11( تتضمن املهّام التي تقوم فيها الوزارة وفيها )1( مادة فاملّادة رقم )13( يتضمن )7وقانون رقم ) يه.عل

 :1الوزارة هي

  اإلشراف على قطاع النقل واملساهمة في تأمين النقل الجوي والبري واملائي لألشخاص والبضائع بوسائط النقل

 املختلفة.

   اإلشراف على شركات النقل وإدارة املكاتب الحدودية التي تتولى تنظيم عمليات النقل بين العراق والدول

 األخرى.

  الرسمية.تلبية حاجّات دوائّر الّدولة من السيارات الالزمة لتنقالت الضيوف والوفود 

                                                           
 شكيالت التابعة لها، وزارة النقل العراقية، العراق.م(: التقرير السنوي لوزارة النقل والت2010دائرة التخطيط واملتابعة ) 1 
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  املائية.العمل على تحسين أحوال املالحة في األنهار واملسطحات 

  والبريد.تامين االتصاالت السلكية والالسلكية 

 .القيام بأعمال نشاطات األنواء الجوية والرصد الزلزالي                           

  إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد واملطارات املدنية واملوانئ واملراس ي واجهزة وشبكات االتصاالت

 والبريد.السلكية والالسلكية 

 راسات الجدوى االقتصادية والفنية ملشاريع النقل الجوي والبري واملائي والسكك الحديد واالتصاالت إعداد د

السلكية والالسلكية والبريد وتصميم وتنفيذ املشاريع والقيام بجميع األعمال والخدمات املتصلة بتلك 

  األغراض.

 االشتراكي واملختلط والخاص لقاء اجر وفق تقديم الخدمات االستشارية املتعلقة بنشاطات الوزارة الى القطاع 

  الغرض.عقود معدة لهذا 

  استخدام وسائل نقل واتصاالت ومواصالت متطورة لتحقيق روابط وثيقة بين العراق واألقطار العربية وسائر

  العالم.دول 

  قا واالتصاالت وفإعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل ألجهزة الوزارة في مجالي النقل

لألساليب العلمية الحديثة بما يمكن تلك األجهزة من تأدية عملها في مجال تخصصها بأعلى قدر من الكفاءة 

 سليما.وحسن استخدام املوارد والعناصر استخداما 

ا.ا أما بقية مواد القانون فتتضمن عملية تنظيم مركز الوزارة وتشكيالتها إداري      وقانوني 

زارة مستمرة في إدخال واستحداث دوائر جديدة وبما يتالءم مع املتطلبات الحديثة ومع التعليمات التي علما إن الو 

تمت إضافة دائرة املفتش العام ودائرة العقود والتراخيص والدائرة الفنية كذلك  الوزراء حيثتصدر من مجلس 

 رة.التنظيمي للوزااستحداث أقسام مثل قسم البيئة وكما موضح في الهيكل 

 1تشكيالت وزارة النقل: 1.2

  العراقية.الشركة العامة للسكك الحديد 

  العراق.الشركة العامة ملوانئ  

  املدني.املنشاة العامة للطيران 

  البحري.الشركة العامة للنقل 

  العراقية.الشركة العامة للخطوط الجوية  

  الزلزالي.الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد 

  لتنفيذ مشاريع النقلالشركة العامة 

 الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود 

  البري.الشركة العامة للنقل 

                                                           
 م، العراق1995(: نظام وزارة النقل واملواصالت 1995الوقائع العراقية الرسمية ) 1 
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   الخاص.الشركة العامة إلدارة النقل 

 املشترك:التشغيل . 3

ها هذا التشكيل على أن يكون انجاز ؤ داأبين القطاع الخاص والتشكيل املعني ألداء األعمال التي يعجز عن  هو اتفاق ما

هذه األعمال بصورة حديثة ومتطورة وبما يلبي طموحات التشكيل والوزارة في خدمة املواطن وكذلك تحقيق األرباح 

وبنسبة ترض ي الطرفين مع وجوب أن يقوم موظفي هذا التشكيل بأداء هذه األعمال بمشاركة القطاع الخاص املعني 

ملالية عن الدولة  ويتم تنظيم هذا االتفاق بما يضمن حقوق الطرفين وان تراعى املصلحة كذلك لتخفيف األعباء ا

 . 1الوطنية للمال العام وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام في سبيل خدمة الوطن واملواطن 

وزارة النقل تركة ثقيلة من القوانين التي تقيد عمل الوزارة وتقيد التشكيالت  املشترك: ورثتأسباب التشغيل  1.3

العائدة لها ولكون النظام الجديد اعتمد في الدستور االقتصاد الحر وملرور مدة طويلة على عدم سن القوانين الخاصة 

 الحر. فمن املمكن وضع األسباب باالستثمار من قبل مجلس النواب التي تنظم عمل الوزارات بما يتالءم مع االقتصاد

 2التي أدت إلى اعتماد وزارة النقل مبدأ التشغيل املشترك كالتالي:

  كافة.ضعف البنى التحتية املوروثة وللتشكيالت 

  إلى عمليات السلب والنهب والتخريب. 2003تعرض التشكيالت بعد عام 

  سابق.الالنظام املالي الروتيني والقوانين الروتينية املوروثة من 

  منها.عدم االستقرار األمني مما أدى إلى عدم قدرة التشكيالت على انجاز كافة األعمال املطلوبة 

  م2003ضعف املوازنة املالية املخصصة للوزارة ولألعوام كافة بعد عام                                                        . 

  والسكك.نقل الحديث وخصوصا تشكيالت املوانئ والطيران عدم االطالع على التكنولوجيا ووسائل ال 

  كافة.كثرة األعمال املطلوبة وتنوعها والرغبة بسرعة انجازها وللتشكيالت 

 .رفع املستوى املادي والتكنولوجي والعلمي لبعض الشركات التي تتعرض إلى خسائر مادية 

  لعراقي.االرغبة في تقديم كافة الخدمات السريعة واملتطورة للمواطن  

 ضوابط التشغيل المشترك: 2.3

بدأت وزارة النقل نظام التشغيل املشترك بموجب التعليمات التي تم إقرارها من قبل لجنة مركزية تضم السيد الوكيل 

واملصادقة عليها  5/4/2009الفني والسيد املفتش العام والسيد املستشار والسيد مدير قسم الشؤون القانونية بتاريخ 

 3السيد الوزير السابق عامر عبد الجبار والتعليمات هي كالتالي:من قبل 

                                                           
(: دراسة الشراكة بين القطاع العام والخاص وتحليل تجربة التنفيذ والتشغيل املشترك لقطاع املوانئ، دائرة 2016شاكر، أنهار محمد ) خليفة، أحمد راتب & 1 

 تخطيط القطاعات قسم النقل واملواصالت، وزارة التخطيط، العراق.

 (: مرجع سبق ذكره.2016خليفة، أحمد راتب & شاكر، أنهار محمد ) 2 

مصادق عليها من قبل معالي الوزير السابق عامر عبد الجبار ، وزارة النقل  5/4/2009(: مذكرة بتاريخ 2009عقود والتراخيص، الشعبة القانونية )دائرة ال 3 

 العراقية. العراق
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  ( لسنة 22( من قانون الشركات العامة رقم )19( واملادة )3( ف )15استنادا إلى أحكام املادة )املذكور  1997

تقوم الشركات وتشكيالتها املعنية كال حسب اختصاصه بإعداد دراسة للنشاطات التي يمكن إدارتها بأسلوب 

راسة من قبل مجلس إدارة الشركة املعنية التشغيل املشترك مع توفر الجدوى االقتصادية على أن تتم تلك الد

  األسلوب.معززا بقرار املجلس بهذا 

   قيام الجهات الفنية بالتشكيالت بإعداد دراسة متكاملة بالجدوى االقتصادية للنشاط املراد إدارته بالطريقة

  املذكورة.

   باشرة وعبر األسلوب بالدعوى املتتبع التشكيالت املعنية ولتحقيق املنافسة املطلوبة والشفافية النتهاج هذا

تقل تلك الدعوات عن ثالث  كافة الوسائل املتاحة داخل العراق وخارجه للشركات املتخصصة علما أن ال 

شركات أو اإلعالن إذا كان النشاط يتعلق بشركات داخل العراق وفيما يتعلق بعدد الصحف واملدد الزمنية 

 .م2008( لسنة 1كومية رقم )يتم الرجوع إلى تعليمات تنفيذ العقود الح

   ليها.عيقوم مجلس اإلدارة برفع التوصيات إلى لجنة املصادقة على العقود في مقر الوزارة لدراستها واملصادقة  

لغرض تطوير وتحسين األداء لكافة التشكيالت وفق مبدأ التشغيل املشترك تم تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة لغرض 

عليمات بما يسهل تنفيذ هذه األعمال وفي هذا البحث هناك بعض النقاط املهمة التي تساهم دراسة وتعديل وإضافة ت

 ومنها.في تطوير هذا العمل املشترك 

   للتجديد في حالة التزام الشركة الخاصة  سنوات قابلة( 5تزيد عن ) أن تكون املدة الزمنية لفترة محدودة وال

                      باالتفاق املبرم مع التشكيل.            

  النتائج.أن يكون العمل وفق جداول إحصائية ومتابعة مستمرة ليتم تقييم 

   العقد.إدخال الوسائل الحديثة في العمل وان تعود ملكيتها للتشكيل بعد انتهاء 

   ل ماأعمال سابقة سواء في مجال االستثمار أو أع وطيبة ولهاأن تكون الشركة املستفيدة ذات سمعة عالية

  الحكومية.مع الجهات 

   وخارجه.إشراك املوظفين في التشكيل في دورات تدريبية داخل العراق 

 :1مشاريع التشغيل املشترك 3.3

 املدني:املنشاة العامة للطيران 1.3.3

  بولونيا  – هولندا –فرنسا –ماليزيا  –)روسيا  التالية:تحديث اتفاقيات النقل الجوي الثنائية في العراق والدول

 تونس(. –اململكة العربية السعودية  –الهند  –سلطنة عمان  –الصين  –البرازيل  –

  واليمن.توقيع االتفاق الجوي الثنائي بين العراق ومصر 

 ( مفاتحة سلطة الطيران املدني السويدي لغرض منح شركةARSWEDENللتشغيل على القطاع ستوكه )/ولم 

 اربيل.

   والعراق.منح شركة الطيران السورية ترخيص للتشغيل بين سوريا 

   العراق.بالتشغيل إلى  والعربية( )االتحادمنح شركات الطيران اإلماراتية  

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهم(: 2010دائرة التخطيط واملتابعة ) 1 
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  انغوال.                عقد اتفاق جوي مع 

 العراقية: الشركة العامة لخلخطوط الجوية  2.3.3

  شركة عقد تشغيل مشترك معpalm jet)تشغيل طائرات وهليكوبتر )VIP)  للشخصيات املهمة ورجال األعمال )

 واشنطن .  –( راكب وبمديات مختلفة تصل من بغداد 60-9يصل عدد الركاب فيها )

  ( عقد تشغيل مشترك مع شركةRoss Afechen لتجهيز معدات الشحن الجوي وجلب )طائرة كحد أدنى  20

سنوات وتمليك شركة الخطوط الجوية العراقية لطائرتي شحن بعد انتهاء  (4للتشغيل املشترك ومدة العقد )

وتقوم هذه األجهزة املالحية بمساعدة الطائرات على الهبوط رغم سوء  (ils cat2)العقد وتجهيز ونصب جهازي 

الظروف الجوية التي تؤدي إلى عدم الرؤية وتقوم بتدريب الطيارين العراقيين ويقوم طيارو الخطوط الجوية 

  لهم.العراقية بقيادة هذه الطائرات ويتم دفع الرواتب 

 ( عقد تشغيل مع شركة blow nex األملانية ) ( على خط بغداد 320للطيران بتشغيل ثالث طائرات نوع )ايرباص

 لندن والى بلدان االتحاد األوربي . –

  للهيئة.عقد تشغيل طائرات الهيئة العليا للحج والعمرة مع شركة بالد النهرين اململوكة 

 الشركة العامة للنقل البحري:    3.3.3

  الحموالت.ك لنقل استمرار تشغيل الباخرة الناصر بعقد تشغيل مشتر 

   ير اسطول بحري حيث تقوم تلك الشركة بتوف أكبر توقيع عقد مع شركة كلوبال ريفانيري السويسرية لتشغيل

( باخرة مختلفة األحجام والحموالت للعمل على نقل كافة أنواع البضائع ومفردات البطاقة التموينية من 66)

 العراق.املوانئ العاملية إلى 

 البري:مة للنقل الشركة العا 4.3.3

   اليرقة.مع شركة  املعقل(-الزبير خور -عقد إدارة وتشغيل للمكاتب الحدودية )ابو فلوس 

  العالي.عقد إدارة وتشغيل لبيع املنفيست اآللي على املنفذ اإليراني مع شركة الجبل األخضر 

  لعام.اللتجارة والنقل  عقد إدارة وتشغيل لبيع املنفيست اآللي في مكتب أم قصر مع شركة ظالل الصدارة  

  الفض ي.تجديد عقد تشغيل إدارة مكتب إبراهيم الخليل مع شركة الجبل 

  العراقية.عقد وكالة عامة لبيع املنفيست اآللي في سوريا مع الشركة السورية 

 الشركة العامة إلدارة النقل الخاص : 5.3.3

 . عقد تشغيل مشترك لتاهيل وتطوير مرآب الرمادي املوحد 

   وتطوير مرآب القرنة في محافظة البصرة . لتأهيلعقد تشغيل مشترك 

   الدجيل.تجهيز الشركة بلوحات الداللة ملركبات التكس ي في محافظة بغداد مع شركة خيرات 

  للبرمجيات.عقد للعمل بالبوابات الذكية في مرآب الكرخ الجنوبي مع شركة السالمي 

   في عملية البرمجة باستخدام البوابات الذكية ونصب شاشات كبيرة تم التعاقد مع إحدى الشركات املختصة

   الخطوط.في األقسام الغرض منها السيطرة على عملية جباية األموال وتنظيم حركة 

  :العراقالشركة العامة ملوانئ  6.3.3
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  -وكالتالي: مناقصات تشغيل مشترك  بإعالنقامت الشركة العامة ملوانئ العراق 

 )  الترفيهيللمركز الثقافي  املشتركالتشغيل (P O R T C LU B)  و ملدة سبع 
 
 .سنواتسابقا

  وملدة ستة سنوات  قصر(تبريد في ام  )مخازن 

  العرضقدمت شركة دبي العاملية عرضا إلدارة أرصفة املوانئ والنقل البحري وتقوم الوزارة حاليا بدراسة . 

 : 1الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود 7.3.3

  ومعداتها كافة مع مطبعة املسرة من القطاع الخاص على أن تتحمل املطبعة  بآلياتهاعقد تشغيل املطبعة

من إيرادها شهريا  (%11( موظف مع دفع نسبة )81املذكورة رواتب موظفي مطبعة الشركة البالغ عددهم )

 للشركة.

 ومعدات حديثة ومتطورة من مناش ئ  عقد تأهيل وتشغيل معمل الشركة املتوقف واستغالله ورفده بمكائن

 ثمن.عاملية للقيام بتصليح املركبات العائدة للشركة وكذلك للغير مقابل 

  عقد تشغيل خط رحالت برية لنقل الركاب وأمتعتهم بين العراق وسوريا وبالعكس برحالت يومية منتظمة

 ( لشركة% 20و ) للشركة( %80شركة نجم الرحاب وبنسبة ) النجف( مع –كربالء  – دمشق)بين وكذلك 

  الرحاب.نجم 

 ( حافلة في محافظة النجف وكربالء مع شركة ضياء النيزك على ان تتحمل 80عقد تشغيل وتأهيل وتصليح )

  فعليا.( سائق بالرغم من عدم استفادة الشركة الفعلية من خدمة السواق 80شركة ضياء النيزك رواتب )

  ت(السيارااستراحة ومطعم وإيواء  )دار عقد استثمار وتأهيل مرآب أبو غريب مع شركة أنوار الحارثية على شكل 

  اإليرادات.من إجمالي  (%5)( موظف من املالك تتحمل الشركة املذكورة رواتبهم وبنسبة 15باستخدام )

 ( موظف 50الستفادة من خدمات )عقد استثمار وتأهيل مرآب كسرة وعطش مع شركة )لورين األردنية( مع ا

  الشهرية.اإليرادات  ( من%6)تتحمل الشركة املذكورة رواتبهم وحصة الشركة 

 . الفرص واالستنتاجات والتوصيات4

 -املشترك: الفرص االستثمارية للتشغيل  1.4

ي من قلة لتي تعانالتشكيالت ا للوزارة وخصوصاهناك فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة في كافة التشكيالت العائدة 

 ومنها:اإليرادات والبنى التحتية 

رة وحديثة تجارية متطو  )مجمعاتاستغالل األراض ي الغير مستغلة وفي كافة التشكيالت لبناء مختلف املشاريع منها  -أ

/ بناء مدن صناعية / بناء مطاعم درجة اولى / مدن العاب / محطات غسل وتشحيم كافة أنواع السيارات / أندية 

 .سكنية(رياضية / مجمعات 

استغالل األرصفة والساحات وبناء فندق حديث وإنشاء كراج حديث متطور محلي وللمحافظات الخارجية وبناء  -ب

مخازن متطورة في املوانئ العراقية خصوصا إن املوانئ العراقية بدائية ومن الجيل األول مجمعات صناعية و 

  الثاني.وتفتقد للكثير من املنشآت باستثناء ميناء خور الزبير الذي هو من الجيل 

                                                           
 ، وزارة النقل العراقية. العراقالشركة العامة لنقل املسافرين والوفود (18/1/2012في  516املرقم  (: )الكتاب2012) قسم التخطيط واملتابعة1 
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 كافة.إنشاء مرآب حديثة وفي خارج املحافظات تتوفر فيها الخدمات  -ت

 ملطار(.ااملطار / فندق املطار / موالت  )تكس يا وملختلف املشاريع منها استغالل املطارات واألراض ي املحيطة به -ث

  التجارية.استغالل جميع أعمال التشكيالت سواء البري أو الجوي أو البحري في مجاالت اإلعالنات  -ج

 خطوط السكك الغير مبنية وملختلف املحافظات ومع الدول املجاورة خصوصا إن العراق لديه الكثير من العتبات -ح

  السياح.املقدسة واألماكن التاريخية التي تجذب 

  والسياحة.استغالل نهري دجلة والفرات وشط العرب للنقل  -خ

ودية التشغيل املشترك مع الشركات السع كافة بتفعيلاستغالل موسم الحج للنقل البري للمسافرين ولدول العالم  -د

  املجاورة.والشركات للدول 

  ن.املواطتطوير وتفعيل النقل الداخلي لها بالتشغيل املشترك وبما يخدم االتفاق مع مجالس املحافظات ل  -ذ

او  بين مركز املدينة واملطار  االتفاق مع الجهات املعنية كافة وفي جميع املحافظات الستغالل الطريق الواصل ما -ر

  للمسافرين.امليناء او املسافرين بالبر سواء باإلعالنات أو ببناء محطات استراحة 

  -االستنتاجات:  2.4

وتغيير النظام السياس ي واالقتصادي للبلد اتجهت الدولة لبناء املؤسسات وتنظيم القوانين التي تساهم  2003بعد عام 

في النهوض بواقع قطاع النقل في العراق ، تم استغالل امليزانية السنوية واالستثمار مع الشركات العاملية والقطاع 

تشكيالته كافة علما إن وزارتنا هي الوزارة الوحيدة التي اتبعت هذا الخاص والتشغيل املشترك لتطوير قطاع النقل و 

النظام وابتدأ هذا النظام بشكل تدريجي حيث تم تطبيقه في املوانئ التجارية واثبت نجاحه فاتجهت الوزارة لتطبيقه 

لتشغيل ات وان عقود افي القطاعات كافة  وخصوصا التشكيالت التي تعاني من قلة اإليرادات والبنى التحتية والتجهيز 

املشترك كافة  أخذت بنظر االعتبار الهدف األساس ي منه وهي تحقيق األرباح للتشكيل املعني مع تقديم الخدمة املمتازة 

واملتطورة للمواطن وإدخال التكنولوجيا الحديثة ومشاركة القطاع الخاص في بناء البلد ،  تم اتخاذ الخطوات العملية 

إبرام الكثير من العقود الخاصة بالتشغيل املشترك، ومنعا الستغالل هذا العمل املشترك ملصالح لتطبيق هذا النظام و 

شخصية وملحاربة الفساد املالي تم تشكيل لجنة عليا إلعادة تنظيم التعليمات الخاصة بهذا النظام  وتعميمها على 

 التشكيالت كافة وبما يحقق املصلحة العليا للبلد . 

أو الجوي أو سكك الحديد باإلمكان  رية كثيرة في قطاع النقل سواء في املجال البري أو البحري هناك فرص استثما

 الخاص.استغاللها وفق هذا النظام املشترك ومع الشركات العاملية كافة والقطاع 
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  التوصيات: 3.4

 ملوانئ ا القطاع من تأهيل اتضافر الجهود كافة لدعم قطاع النقل وان مشاريع النقل تتطلب مبالغ كبيرة لتطوير هذ

 واملطارات وشراء الطائرات والناقالت ومشاريع السكك والشاحنات والحافالت الحديثة وتأهيل املرآب.

  سرعة إكمال قانون وزارة النقل على أن يتضمن املتغيرات االقتصادية ودعم االستثمار وإرساله إلى مجلس النواب

 عليه.ليتم املصادقة 

 والسياسية.لتعليمات نظام التشغيل املشترك وفقا للمتغيرات االقتصادية  املراجعة الدورية 

  الخاص.دعم وتطوير نظام التشغيل املشترك مع الشركات العاملية والشركات املحلية والقطاع 

  التنسيق مع مجالس املحافظات لتسهيل تطبيق نظام التشغيل املشترك ملا له من فائدة في سرعة انجاز املشاريع

  الدولة. عن كاهلطورة التي تساهم في خدمة أبناء املحافظات وتخفيف األعباء املالية املت

  رك.املشتالتنسيق مع وزارة املوارد املائية في استغالل نهري دجلة والفرات وشط العرب في مشاريع التشغيل 

  استغالل موسم الحج للنقل البري لحجاج والعمرة فيالتنسيق مع اململكة السعودية والشركات املتخصصة بالحج 

 األخرى.العراق والدول املجاورة والدول اإلسالمية 

  تقديم البحوث والدراسات من قبل التشكيالت التي طبقت نظام التشغيل املشترك ولكل عقد متضمنا جداول

   النظام.هذا اإليرادات والنتائج والتكنولوجيا الحديثة التي تم إدخالها وفق  موضحا فيهإحصائية 

 -املصادر :

 ( التقرير السنوي لوزارة النقل والتشكيالت التابعة لها، وزارة النقل العراقية، 2010دائرة التخطيط واملتابعة :)م

 العراق.

 ( نظام وزارة النقل واملواصالت 1995الوقائع العراقية الرسمية :)م، العراق1995 

  (: دراسة الشراكة بين القطاع العام والخاص وتحليل تجربة 2016)خليفة، أحمد راتب & شاكر، أنهار محمد

التنفيذ والتشغيل املشترك لقطاع املوانئ، دائرة تخطيط القطاعات قسم النقل واملواصالت، وزارة التخطيط، 

 العراق.

 ( مذكرة بتاريخ 2009دائرة العقود والتراخيص، الشعبة القانونية :)مصادق عليها من قبل معالي الوزير  5/4/2009

 وزارة النقل العراقية. العراق الجبار،السابق عامر عبد 

 الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود (18/1/2012في  516املرقم  (: )الكتاب2012) قسم التخطيط واملتابعة، 

 وزارة النقل العراقية. العراق
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 البيئية السياحة تطوير يف البيئي التخطيط أهمية
 جيجل والية -العوانة ملنطقة تطبيقية دراسة-

L'importance de la planification environnementale dans le 

développement de l'écotourisme 

- Une étude appliquée de la région d'Al-Awana –W .Jijel 

 أ. كيحل أمال
Ki hal  Amel 

 د. صيد أحمد سفيان
Dr. Sid A. Soufiane 

عنابة مختار باجي جامعة( والبيئة العمرانية التحاليل مخبر) التهيئة قسم       

Land Use Planning Department, Space and Environmental Analysis Laboratory, 

Badji Mokhtar - Annaba University, Faculty of Earth Sciences, Annaba 

University, Annaba, Algeria, 
 املخلخص:

أثبتت العديد من التجارب التنموية في العالم أن البعد البيئي له دور محوري في رسم استراتيجية التنمية لقد 

 في النظام البيئي. الدول التي توصلت املستدامة، لذا تسعى معظم الدول إلى تطوير سياحتها البيئية دون إحداث خلل

البيئي،  متوازنة و منسجمة مع النظاماعت مواكبة التطور السياحي بصفة استط بيئةإلى التدبير الذكي ملختلف عناصر ال

بالضبط على مستوى منطقة العوانة والتي تتعرض بيئتها إلى انتهاكات هذا لم نلتمسه بعد على مستوانا و غير أن 

لتها منطقة مختلة بيئيا، حيث غلب فيها التخطيط التقليدي الذي كانت نتائجه وخيمة على البيئة و من وتهديدات جع

هذا املنطلق تحاول هذه الورقة البحثية إبراز أهمية التخطيط البيئي في تثمين البيئة وتطوير السياحة البيئية، حيث 

ملؤسسات التي لها عالقة باملنطقة من جهة واملالحظات تم وصف الظاهرة وتحليل املعطيات املتحصل عليها من مختلف ا

امليدانية من جهة أخرى، وإجراء تطبيق لتخطيط بيئي على منطقة العوانة باستخدام نظم املعلومات الجغرافية، 

بط النتوصل في األخير إلى أنه ال يمكن االرتقاء بالسياحة البيئية إال من خالل التخطيط البيئي فهو بمثابة الجسر الر 

 بين البيئة والتنمية املستدامة.   

  التنمية املستدامة، نظم املعلومات الجغرافية، منطقة العوانةالسياحة البيئية، التخطيط البيئي،  املفتاحية:الكلمات 

Résumé: 

De nombreuses expériences de développement dans le monde ont prouvé que la dimension 

environnementale a un rôle central dans l'élaboration d'une stratégie de développement 

durable. La plupart des pays cherchent donc à développer leur tourisme écologique sans 

perturber l'écosystème. Les pays qui ont atteint la gestion intelligente des différents éléments 

de l'environnement ont pu suivre le rythme du développement du tourisme de manière 

équilibrée et harmonieuse avec l'écosystème, mais cela n'a pas encore été recherché à notre 

niveau et précisément au niveau de la région d'Al-Awana, dont l'environnement est exposé à 
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des violations et des menaces qui en ont fait une zone écologiquement déficiente, où elle 

prévalait. La planification traditionnelle dont les conséquences ont été désastreuses pour 

l'environnement et de ce point de vue ce document de recherche tente de mettre en évidence 

l'importance de la planification environnementale dans l'évaluation de l'environnement et le 

développement de l'écotourisme, où le phénomène a été décrit et les données obtenues auprès 

de diverses institutions ayant une relation avec la région ont été analysées d'une part et les 

notes de terrain d'autre part, Et une application de la planification environnementale à la zone 

d'Awana, à l'aide de systèmes d'information géographique, pour conclure à la fin que 

l'écotourisme ne peut être promu que par la planification environnementale, car c'est un pont 

entre l'environnement et le développement durable. 

Mots clés: écotourisme, planification environnementale, développement durable, 

systèmes d'information géographique, région d'El Awana 

 املقدمة:

والبيئة،  بدأ العالم يعترف باالرتباط الوثيق بين التنمية االقتصادية ،بداية السبعينات منذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم في

على أن هناك حاجة ماسة إلى أسلوب جديد يضمن استمرار  "وقد شدد تقرير األمم املتحدة املسمى "مستقبلنا املشترك

ّّعّرف على أنها "تلبية احتياجات األجيال الحالية  التي املدى البعيد، ومن هنا ظهر مفهوم التنمية املستدامة التنمية على
ُ
تّ

 وقد أولت معظم دول العالم في العقد األخير من القرن  ،القادمة على تلبية احتياجاتها" دون اإلضرار بقدرة األجيال

 بمواضيع
 
 واسعا

 
يولد هذا االهتمام من فراغ فقد  حماية البيئة والتنمية املستدامة، ولم املنصرم عناية خاصة واهتماما

البشرية املختلفة ونادت بخفض املخلفات  الناجمة عن األنشطة البيئية املنادية بتقليل اآلثار البيئية تعالت األصوات

  .الطبيعية لألجيال القادمة وامللوثات والحفاظ على قاعدة املوارد

م على أهمية مشاركة جميع الحكومات والشعوب 1987في العام  مم املتحدة عن البيئة والتنميةكما شدد تقرير األ 

 شدد والقطاعات الصناعية بما
 
كل من  فيها القطاعات العمرانية في الحفاظ على البيئة وصيانة املوارد الطبيعية، أيضا

الذي عقد في  م ومؤتمر قمة األرض الثاني1992ام في ع الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤتمر قمة األرض األول 

الطبيعية التي أصبحت  م على العمل بأسرع وقت ممكن للحد من فقدان املوارد2002بجنوب أفريقيا في عام  جوهانسبرغ

  .مهددة باالضمحالل

ها العالم، لكن تطور أصبحت السياحة من أهم القطاعات التنموية التي تولى اهتماما كبيرا من قبل دول  اإلشكالية:

 هذا في معظم الدول كان على حساب البيئة والتي أضحت مهددة بخسارة منظومتها إن استمر الوضع على هذا الحال.

 ماهي أهمية التخطيط البيئي في تطوير السياحة البيئية؟لذا فإن اإلشكالية الرئيسية التي يمكن طرحها هي: 

 الهدف من البحث:

 يهدف البحث إلى إبراز أهمية التخطيط البيئي في تطوير السياحة البيئية، من خالل دراسة تطبيقية على منطقة العوانة.  

 ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سنتطرق للمحاور التالية:

 .ماهية العالقة بين البيئة والتنمية 

  والتنمية املستدامة.التخطيط البيئي وعالقته بالبيئة 
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 العوانة.دراسة تطبيقية ملنطقة -لبيئي في الجزائرالتخطيط ا 

 :والتنميةماهية العالقة بين البيئة  -1

د أن التنمية تقوم على استغالل موار  والتنمية حيثلم يعد للشك اليوم مجاال في حقيقة العالقة املتينة بين البيئة 

بية العقالنية سيكون له تأثيرات سل واستغاللها بصفةالبيئة وال يمكن أن تقوم دون سواها، لذا فإن أي إخالل باملوارد 

 على العملية التنموية. 

املستوى املعيش ي  املجتمعات إلى وضع خطط تنموية بهدف النهوض بالبنية االقتصادية واالجتماعية لرفع تسابقلذا فإن 

الغير النمو السريع  اتج القومي يؤدي إلىستهالك واالدخار والناال  النمو وبالتالي التغيير والزيادة فيكذا تحقيق لألفراد و 

وقد يظهر ذلك في مختلف املجاالت بؤس املجتمع املعني بالتنمية،  يؤدي إلى مشاكل بيئية تزيد من هذا األخير متوازن 

وقد يظهر  ألنواع التلوث في خضم إقامة املشاريع التنموية وتأثير ذلك على الصحة ونوعية الحياة، مثل الزيادة املطردة

ملياه وسوء استغالل التربة، ملصادر ا في صورة عدم استقرار اإلنتاجية من خالل على سبيل املثال االستغالل الخاطئ

حسب مفهوم التنمية التي يتبناها املجتمع ونموه االقتصادي وسياسته  ولذا فإن من الطبيعي أن املشاكل البيئية تتفاوت

 البيئة. اإلدارية تجاه

تأثير لقدراته في اللذلك فإن ما حدث من تدهور خطير للبيئة في عصرنا الراهن، لم يكن سوى نتاج الستخدام اإلنسان 

ذلك في ظل يئي و محيطه الببتائج واآلثار السلبية املضرة به و في استنزاف مواردها، دون األخذ في االعتبار بالنعلى البيئة و

 خصائص تلك التنمية بما يلي:ن نلخص أهم سمات و ويمكن أ. ما يعرف بالتنمية التقليدية

التركيز على النمو االقتصادي، باالعتماد على التوسع األفقي و تعدد و تنوع األنشطة االقتصادية، و االستهالك املفرط  -

وب سعت شعففي ظل التنمية التقليدية  للموارد الطبيعية ،أي أنها بذلك جعلت النمو االقتصادي هدفا نهائيا لها،

العالم قاطبة نحو رفع مستوى النمو االقتصادي باعتباره الطريق األمثل لتحسين معيشة اإلنسان و زيادة الرفاهية ،أما 

إال عبارة عن مخزون هائل من املوارد الطبيعية  عن البيئة فقد غفل أمرها و لم تكن في إطار االتجاه التنموي العام،

ت ملخلفات التنمية ،وعلى الرغم من أهمية النمو االقتصادي و النتائج الالزمة للتنمية ، و مصرف في نفس الوق

حيث استخدمت لتحقيق هذا النمو تكنولوجيا تعتمد على ت على حساب البيئة االقتصادية التي تحققت إال أنها كان

 ي واسع.بيئ االستخدام الكثيف للموارد الطبيعية و البيئة وطاقة و مواد كيماوية تركيبية تسببت في حدوث تلوث

بات وبالتالي تم تجاهلها في الحسا مستمر، ومتاحة بشكلالتعامل مع املوارد البيئية باعتبارها سلعا مجانية  -

القومية بعدم احتساب التكاليف الناجمة عن استنزافها املفرط على أساس أنها قادرة على التجدد، كما اعتبر 

 البيئة سيؤدي إلى تدني مستوى النمو االقتصادي.حماية البيئة نوعا من الترف وأن تحسين نوعية 

 التقليدي للتنمية الذي يركز على النمو االقتصادي ينظر  والتنمية البشرية، فاملفهومعدم االهتمام باإلنسان  -

 ،الصحياألوجه ) وتطوره متعددبنموه  ولم يهتم وليس غايةلإلنسان على أنه وسيلة وأداة لزيادة اإلنتاج 

أخذت مكانا خلفيا في غمرة  والبطالة وتوزيع الدخلالثقافي......الخ(، لذلك فإن مشاكل الفقر  ،نيالبد ،العقلي

 االهتمام باالرتفاع بمعدالت نمو الدخل القومي اإلجمالي. 
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لقد أسفر هذا املفهوم الضيق للتنمية عن نتائج متناقضة، ففي الوقت الذي حققت فيه التنمية التقليدية حتى مطلع 

البلدان، زيادة في معدالت النمو االقتصادي فهي في نفس الوقت تركت آثارا اقتصادية، اجتماعية  وفي معظمنات السبعي

لموارد ل واالستغالل املكثفالتي اعتمدت في تنميتها على االستخدام  النامية،خصوصا في البلدان  وبيئة متعددة

 .1هتمامالطبيعية دون أن تعطي للعنصر البشري القدر الكافي من اال 

 تمرار لالسوهي تنمية قابلة ، البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى املستدامة ولقد أدى االرتباط الوثيق بين

ومحيطه الطبيعي وبين املجتمع وتنميته، والتركيز ليس فقط  اإلنسان بالعالقة املتبادلة ما بين االهتماموالتي تهدف إلى 

واإلسكان، وتهدف  تحسين توزيع الدخل بين أفراد املجتمع وتوفير فرصة العمل والصحة والتربيةمثل  على الكم بل النوع

 إلى 
 
 عي واالقتصادي للمشاريع التنموية،البيئي واالجتما بشكل رئيس ي بتقييم األثر االهتمامالتنمية املستدامة أيضا

املجتمعات  تبعهانسان وأن التنمية هي األسلوب التي تاإلالطبيعي للموارد التي يعتمد عليها  وحيث أن البيئة هي املخزون

، و لكي تتحقق هذه األهداف بعضها البعض للوصول إلى الرفاهية واملنفعة، لذا فإن األهداف التنموية البيئية يكمل

 .البيئيبصفة متوازنة وجب حسن التخطيط و االعتماد على التخطيط 

 املستدامة:حماية البيئة وتحقيق التنمية  ودوره فيالتخطيط البيئي -2

بقضايا حماية البيئة، برزت الدعوة إلى ضرورة األخذ بالتخطيط  وتزايد االهتماممع تعمق مفهوم التنمية املستدامة 

للتنمية، فمن خالل التخطيط البيئي فقط  وكآلية راشدةالبيئي كأحد أهم الوسائل العلمية في الحفاظ على البيئة 

ذاته أن املوارد البيئية محافظ عليها من أجل  وفي الوقتتأكد من أن املجتمع ينال الفوائد املرجوة من التنمية يمكن ال

  االستعمال املستقبلي.

 البيئي: التخطيط-2-1

ضمن  نويستغله اإلنساما يقيمه  وواقعية ومتكاملة لكلهو ذلك التخطيط الذي يكون بنظرة شاملة  التخطيط البيئي

جغرافي الذي يستغله اإلنسان، كما يتضمن معالجة كافة املشاكل البيئة الناجمة أو التي قد تنجم عن استغالل الحيز ال

البيئية، مع األخذ باالعتبار بعدها اإلقليمي، وعليه فإن عمليات التخطيط البيئي  وتحسين النوعيةالحيز  وتنمية هذا

ة لى حد سواء، كما تعني بالتغيرات الهيكلية في هذه املكونات، خاصع واملبنية للبيئةيجب أن تعني باملكونات الطبيعية 

 2تلك التي تؤدي إلى تردي النوعية البيئية

 :يهدف التخطيط البيئي إلى تحقيق األهداف التالية: واهتماماتهأهداف التخطيط البيئي -2-2

ضمان و على الفقر  والسعي للقضاء، والقادمةتحقيق التنمية املستدامة بما يحقق مصلحة األجيال الحاضرة -

 اقتصادي وليس نمو ، خالل العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية واألرياف معاسكان املدن  رفاهية

 .والحضريةالتنمية الريفية  والتوازي بين وتحقيق التوازن فقط، 

                                                           
التشريعات البيئية العربية و دورها في إرساء دعائم التخطيط البيئي، ندوة حول دور القوانين و التشريعات في حماية  (:2005)عادل عبد الرشيد  ،عبد الرزاق 1

 2، ص عربية املتحدةاإلمارات ال –الشارقة -البيئة العربية، 

 .15، ص ي للتخطيط، الكويتنص املحاضرة العامة حول األبعاد البيئية للتنمية، املعهد العرب (:1992)ضاري ناصر  ،العجمي  2 
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 املدن وجعلبيئيا  املضرة واألفعالاألخرى من كافة األنشطة  والكائنات الحية وصحة اإلنسانحماية املجتمع -

 .وبيئياللعيش صحيا  والقرى مالئمة

يعية تنمية املوارد الطب والعمل علىالطبيعة،  وتوازنها وصيانة أنظمنهاسالمتها  والحفاظ علىحماية البيئة -

 رشيدا. والحية واستغاللها استغالال 

أضرار أو أثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة، أجلة أو عاجلة،  وتجنب أيةمكافحة التلوث بأشكاله املختلفة -

 التنمية.الناتجة عن تنفيذ برامج 

 تلك األهداف األساسية يسعى التخطيط البيئي إلى تحقيق أهداف تخطيطية تفصيلية نذكر منها: وعلى ضوء

 التخطيط إلعادة تدوير املخلفات.-

 اطق الحساسة بيئيا.التخطيط إلنشاء املحميات الطبيعية في املن-

بدال عن التكنولوجيات ذات أثار ضارة  واإلنتاج األنظفالتخطيط الستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة -

 بالبيئة.

 التخطيط للتوسيع في أنشطة السياحة البيئية.-

 .والتراث العمرانيالتخطيط للحفاظ على اآلثار التاريخية -

 التخطيط السليم الستخدام األراض ي.-

 التخطيط لزيادة املساحات الخضراء.-

 التخطيط الستخدام األدوات االقتصادية في حماية البيئة.-

 لإلدارة البيئية. ورفع القدراتالتخطيط للتطوير املؤسس ي -

 التخطيط لترشيد استخدام الطاقة والبحث عن مصادر للطاقة البديلة املتجددة.-

 األبحاث البيئية. ولدعم أنشطةمجال البيئة  في ومدربةالتخطيط إلعداد كوادر مؤهلة علميا، -

 الوعي البيئي. وأنشطة لرفعالتخطيط إلعداد برامج -

 .والجامعيالتخطيط إلدراج التربية البيئية ضمن مناهج التعليم العام -

 وفقا الشتراطات العمارة الخضراء. واملساكن الجديدةالتخطيط إلنشاء األبنية -

 اطق العشوائية.التخطيط للقضاء على املن-

 التخطيط إلنشاء مناطق صناعية بأقل ما يمكن من التأثيرات السلبية على البيئة.-

 التخطيط في االستفادة من إعادة تطبيق املوروثات البيئية السليمة للمجتمعات املحلية.-

 التخطيط في إنشاء محطات للرصد البيئي.-

شكالت البيئية مثل املكافحة البيولوجية لآلفات التخطيط في استخدام الطرق الطبيعية ملواجهة امل-

 .والحشرات النباتية

 التخطيط إلعادة تسوية أوضاع املنشآت الصناعية القائمة لتكون مالئم بيئيا.-

 مقومات التخطيط البيئي:-2-3
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وجزها ن ن أنويمكيرتكز التخطيط البيئي على مجموعة من املقومات أو الدعائم التي ال غنى عنها في تحقيق أهدافه، 

 : 1كاآلتي

 ة للتخطيطواالستراتيجيإن توافر املعلومات البيئية، تعتبر الدعامة األولى  :وتفصيليةتوافر معلومات بيئية شاملة -أ

ولة يسهم في تحديد القدرة أو الحم وتفصيلية بماال بد أن تكون هذه املعلومات البيئية شاملة  ويشترط أنهالبيئي، 

ر البيانات تواف ويتطلب أيضاالبيئية أو ما يطلق عليه رأس املال البيئي، عن املنطقة أو اإلقليم املراد التخطيط له، 

لسكان ا وإمكانياتها احتياجاتالسكانية عن نفس املنطقة أو اإلقليم ملعرفة هل يمكن أن تفي هذه القدرات البيئية 

 حجم ضغوطات السكان على البيئة. وما هي، تقبالومسأنيا 

إن وجود أية خطة مقرونة باسم البيئة، أو تسعى إلى حماية البيئة ال يعني بالضرورة أنها وجود إدارة بيئية فاعلة: -ب

 عملية في العمل ولديها خبراتستحقق أهدافا بيئية، ما لم تكن هناك إدارة بيئية فاعلة تمتلك قدرات مؤسسية 

، كما أن نجاح أية خطة بيئية مرهون بمدى قدرة اإلدارة البيئية اإلشراف وبيئيامؤهلة فنيا  ومعززة بكوادر يئي، الب

 إن لزم األمر. ومراقبتها وتعديلها بمرونةعلى تنفيذها 

ين وجود فئة معينة من املخطط وبالتالي يتطلبإن التخطيط البيئي هو نوع خاص من التخطيط، املخطط البيئي: -ج

ما يخطط في خلفيته عند وحمايتها واملحافظة عليهاهو كل متخصص يضع صيانة البيئة  واملخطط البيئيالبيئيين، 

 مشروعات التنمية، كما يتصف املخطط البيئي بمجموعة من الصفات التي تميزه عن املخططين اآلخرين. 

مام األمان تمثل ص وذلك لكونهاالتخطيط البيئي،  وسبل إنجاحتمثل الرقابة البيئية إحدى دعائم  الرقابة البيئية:-د

بيئية دون رقابتها يشجع على عدم  وضع خطة وإال فإنلضمان االلتزام باالشتراطات البيئية املدرجة في الخطط، 

جهودا ضائعة، كما أن الرقابة البيئية توفر آلية  وضع الخطةتصبح كل الجهود املبذولة في  ومن ثمااللتزام بها، 

أن تؤدي إلى تعديل الخطط لبلوغ قسط أكبر من االنسجام مع أهداف  والتي يمكنية للتغذية االسترجاعية تصحيح

 اقتضت الضرورة تعديل األهداف نفسها. وإذا ماالتنمية، 

من الصعب نجاح التخطيط البيئي في ظل مجتمع ينخفض فيه مستوى الوعي البيئي، حيث  التوعية البيئية:-ه

خطيط البيئي و األهداف و التغيرات التي تسعى إليها مقاومة شديدة، فمثال قد تحتوي الخطة على تواجه مشاريع الت

و ال  -مثل مشروع تثبيت الكثبان الرملية -مشروعات تستهدف بالدرجة األولى تنمية املوارد البيئية و املحافظة عليها

رضة بحكم أنها تحقق تكاليف و ال تساهم في تحقق عائدا اقتصاديا على املدى القريب فتلقى تلك املشروعات معا

زيادة النمو االقتصادي، و لذلك فمن الشروط األساسية لتطبيق التخطيط البيئي في أي مجتمع يتطلب أوال رفع 

 الوعي البيئي لدى أفرادها و خصوصا أصحاب اتخاذ القرار.

، إذا ما تم أخذ عنصر املشاركة الشعبية إن فرص نجاح التخطيط البيئي يرتفع إلى حد كبير املشاركة الشعبية:-و

، شاكلهاوإدراكا ملطا ببيئتهم البيئية، حيث أن األفراد املحليين أكثر ارتبا وتنفيذ الخططبعين االعتبار عند إعداد 

                                                           
 10، مرجع سابق، ص (2005) عادل عبد الرشيدعبد الرازق،  1 
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برات واملعارف والخللقيم  وتفهما أفضل، ومعلومات قيمةلذلك فإن مشاركتهم يوفر للمخططين البيئيين بيانات و 

 املدرجة في الخطط البيئية.  وتقبلهم للمشاريع، كما يكسب تأييدهم املحلية

 :العوانةمنطقة  حالة-التخطيط البيئي في الجزائر-3

 والسعي إلىالجزائر كغيرها من دول العالم ال زالت تعاني العديد من املشاكل الناجمة عن سوء التخطيط، فالتطور 

 خاص. واإلنسان بشكلتحقيق التنمية أدى إلى خلق مشاكل تهدد البيئة بشكل عام 

 مجاالت التخطيط البيئي الوالئي حسب املشرع الجزائري:-3-1

 فيم يلي بعض مجاالت التخطيط البيئي على مستوى الوالية:

 93/164رقم  واملرسوم التنفيذي /212أكدت عليه كل من قانون املياه رقم  وهو ما، املحافظة على موارد املياه -

 بسبب حدوث تلوث، أيضا ومنع االستحماممن هذا األخير أكدت على أنه للوالي صالحيات التدخل  5خاصة املادة رقم 

استعجاليه لذلك تم التأكيد  وإحداث مخططاتاملتضمن مكافحة تلوث البحر  94/279طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 1التي تتولى مكافحة كل أشكال التلوث البحري  على أن الوالي يرأس اللجنة

للوالي صالحية  2006-1-7املؤرخ في  06/02من املرسوم التنفيذي رقم  9أسندت املادة  حماية الهواء من التلوث -

 .2من النشاطات امللوثة والبيئة واملتعلقة بالحداتخاذ كل التدابير التي تهدف إلى حماية صحة اإلنسان 

تدابير الكفيلة ، باتخاذ الوالتصحرحيث تسعى الوالية املعنية ملنع التربة من االنجراف  والتنوع البيولوجيحماية التربة  -

ماية أول قانون يتعلق بح وقد صدر ، والحيوانبتحقيق ذلك للمحافظة في الوقت نفسه على الكائنات الحية كالنبات 

املتضمن النظام العام للغابات الذي أكد أن الوالية تتخذ كل  91/12ثم عدل بالقانون  1984الثروة الغابية سنة

 .3إجراءات الحماية لكي تضمن دوام الثروة الغابية

اط التهيئة نش ويتم ضبطمستوى البلديات  وتجسد علىباألساس املخططات العمرانية تنظم  مجال التهيئة العمرانية -

ر والتعميبالتهيئة  واملتمم املتعلقاملعدل  90/29يأتي في مقدمتها القانون  العمرانية في الوالية عدد من النصوص القانونية

 .4مراعاة دواعي الحفاظ على البيئة والتعمير معإلى احترام القواعد العامة للتهيئة  والذي يرمي

املخطط التوجيهي من القانون أعاله التي نصت على مصادقة الوالي على  27و قد خول للوالي عدة صالحيات منها املادة 

منه موافقة الوالي على تسليم رئيس املجلس الشعبي البلدي لرخصة البناء أو  65للتهيئة و التعمير، و اشترطت املادة 

التجزئة لكن فقط خالل غياب مخطط شغل األراض ي ، و للوالي تسليم الرخصة املتعلقة باملنشآت املنجزة لحساب 

الي زيارة البنايات الجاري تشييدها في أي وقت و إجراء التحقيقات التي يعتبرونها الدولة و هياكلها، أيضا بإمكان الو 

مفيدة و له حق طلب إبالغه في كل وقت باملستندات التقنية املتعلقة بالبناء و استكماال لصالحيات الوالي أتبع القانون 

                                                           
  1 سعيدان علي )2008(: حماية البيئة في القانون الجزائري، الطبعة األولى، دار الخلدونية، الجزائر، ص 259 

 179الوسائل القانونية و املؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر،ص  (:2001)هنوني نصر الدين  2
 .47، ص دة املاجستير حقوق، جامعة ورقلةمجال تدخل الهيئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شها (:2011) عبد الحق، خنتاش 3
 .71، ص 2005القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  (:2005)عمار  ،عوادي 4
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بمراسيم  90/29لصالحيات الوالي أتبع قانون  طلب إبالغه في كل وقت باملستندات التقنية املتعلقة بالبناء، و استكماال 

 .  1الذي يحدد الشروط التي يجب احترامها في ميدان البناء 91/175تنظيمية منها :املرسوم رقم 

 والحفاظ علىخول املشرع للوالي اختصاصات هامة في مجال الوقاية من التلوث اليفاظ على الصية العمومية  -

حيث يتوجب على الجماعات املحلية ضرورة  85/05ورد في قانون الصحة العمومية رقم الصحة العمومية منها مثال ما 

تطبيق اإلجراءات الرامية لضمان املقاييس الصحية في كل أماكن الحياة، كما يرأس الوالي اللجان املختصة في متابعة 

 ياه.أمراض منتقلة بواسطة امل والتي أغلبهااألمراض الوبائية ذات التصريح اإلجباري 

الدولة للوقاية من هذه األمراض فال زالت الجزائر تسجل سنويا حاالت ألمراض مختلفة  واملتخذة منورغم التدابير 

 2مصدرها باألساس األمراض املنقولة باملياه.

تقض ي باملحافظة عل هذا التراث  حماية التراث بصفة عامة الوالية في مجال حماية التراث لها صالحيات واسعة -

 ،2/12/1981املؤرخ في  81/328من املرسوم رقم  1تضمن تطوره في املناطق التابعة لها كما تنص على ذلك املادة و 

ها والطبيعية وتسجيل واألماكن الثقافيةالتاريخية  وتصنيف اآلثار منه أن الوالية تتولى اقتراح  5بينما تنص املادة 

 3وتحافظ عليها

وتطل على البحر املتوسط شماال بواجهة تمتد  2مك 2398,69 قدرهاعلى مساحة  الواليةتتربع  والية جيجل: موقع-3-2

من الغرب بجاية، من الشرق  تحدهاالساحلي الجزائري(،  الشريطمن طول  1/10كلم )120على مسافة تقدر ب 

 كلم.375وتبعد على العاصمة بمسافة حوالي ميلة وسطيف  واليتيومن الجنوب  سكيكدة

                                                           
 .68، ص في القانون العام، جامعة تلمساناآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  (:2007)وناس  ،يحي 1
 .183مرجع سابق، ص  (:2001)هنوني نصر الدين  2
 102، ص 2011دور الجماعات املحلية في مجال حماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة املاجستير حقوق، جامعة ورقلة،  (:2011)رمضان  ،عبد املجيد 3
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تتميز بلدية العوانة بموقع استراتيجي هام في الوالية اذ تقع في الشمال الغربي لها بمساحة  بلدية العوانة: موقع-3-4

 03كم اذ تضم  20، تبعد عنها مدينة جيجل ب 137ئي الوالطريق الو  43كم مربع والتي يمر بها الطريق الوطني  03,128

حر الشمال الب من-يحدها: تجمعات الرئيس ي منها مدينة العوانة والتجمعين الثانويين هما تيميزارت وأفتيس، حيث 

 .بلدية سلمى بن زيادة ومن الجنوباألبيض املتوسط، من الشمال الشرقي بلدية جيجل، من الغرب زيامة املنصورية 

 
إن تنوع تضاريس بلدية العوانة وتداخل بيئاتها الطبيعية  العوانة:النظم البيئية والتنوع البيولوجي في منطقة -3-5

من بر وبحر وتخللها بشبكة هيدرولوجية كثيفة واعتدال مناخها جعل منها بلدية غنية بمختلف األنظمة البيئة املتنوعة 

 

: املوقع الجغرافي لوالية جيجل01ريطة الخ  

 

 

بالنسبة للبلديات املجاورة: موقع بلدية العوانة 02الخريطة   
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اهتمام السياح من مختلف املناطق والدول حول العالم بخصائصها الطبيعية املختلفة وتنوعها البيولوجي التي تثير 

 :الفريد من نوعه، ومن هذه األنظمة نجد

يتكون ساحل العوانة من بيئات ومالجئ متنوعة للعديد من األنواع وتضم مختلف األنواع النباتية : الساحل-3-5-1

لعطرية على شواطئها، يتم تصنيفها وفقا لطبيعة التربة إلى شواطئ صخرية وشواطئ رملية خاصة النباتات الطبية وا

كلم من الساحل ومن أهم الشواطئ شاطئ العوانة، شاطئ أفتيس، شاطئ أندرو، شاطئ الصخرة 20موزعة على 

 .السوداء، شاطئ كسير

  واجهة البحرية وهي:تضم بلدية العوانة ثالث جزر وجزيرات على ال والجزيرات: الجزر -3-5-2

م عن البر الرئيس ي لبلدية العوانة،  950كلم عن عاصمة الوالية وعلى بعد 20تقع على بعد  جزيرة كافالو الكبيرة:-أ

هكتار وتتميز بتضاريس وعرة للغاية، ويتكون غطائها النباتي بشكل رئيس ي من البطم العدس ي والزرود  6وتبلغ مساحتها 

 نباتات النيتروفيليك: القراص، الخبازة اللينية.ضيق األوراق، وجزئيا من 

م من البر الرئيس ي، اذ 750كلم من العاصمة، في منطقة أندرو، على بعد  13تقع على بعد  جزيرة كفالو الصغيرة:-ب

أمتار على العموم وهي  10مع أقص ى ارتفاع يصل إلى  حد ماهكتار بتضاريس بسيطة ومسطحة إلى  4تشغل مساحة 

 مغطاة بغطاء نباتي مكون من: البطم العدس ي والزرود.

م، معظمها بنية  30هكتار وبحد أقص ى لالرتفاع  0.15متر من الشاطئ بمساحة  50تقع على بعد  جزيرة كافالو:-ج

 صخرية قاحلة بغطاء نباتي على شكل خصل في أعلى الجزيرة.

تضم بلدية العوانة سلسلة جبلية متركزة في الجهة الجنوبية الغربية خاصة، حيث تضم  والجبال: الغابات-3-5-3

الجبال غابات غنية بالغطاء النباتي وتضم مختلف األنواع النباتية والحيوانية، ويمثل الجدول التالي املناطق الغابية 

  في البلدية:

 
تعتبر األراض ي الفالحية من النظم البيئية التي تعتبر مصدرا معيشيا لبعض سكان  :البيئية الزراعية النظم-3-5-4

وتنقسم إلى أراض ي ، هكتار 5722تنتجه من خضر وفواكه، إذ تبلغ مساحة األراض ي الزراعية في العوانة  املنطقة ملا

نها سهلية وتقع على سفوح الجبال م أشجار الزيتون والتين، وأراض ي فالحيةفالحية جبلية تضم األشجار املثمرة خاصة 

 

 الغابات في بلدية العوانة: 01دول الج
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وشبه حضرية وتضم مختلف املش اتل ملختلف األنواع  األراض ي الواقعة على الساحل والتي تعتبر مناطق زراعية حضرية

 األشجار والنباتات املثمرة خاصة الزيتون والفراولة.

الوديان في بلدية العوانة مناظر طبيعية خالبة، في نظام بيئي مائي متجانس مع تشكل  البحيرات و الوديان: -3-5-5

النظم الجبلية ، حيث تنمو على مستواها مختلف النباتات الخاصة باملناطق الرطبة التي ال نجدها في النظم األخرى، 

لسياحي العوانة، فرغم أن ساعدت هذه النظم على تشكيل نظم مائية أخرى كالبحيرة املتواجدة في منطقة التوسع ا

البحيرة اصطناعية تم إنشاءها في عهد االستعمار ألغراض السقي وري املناطق الزراعية إال أنها اندمجت مع الطبيعة 

املحيطة بها، حيث أدى تشكيلها لنمو العديد من النباتات التي تعمل على حماية املناطق الرطبة كالقصب الطويل، كما 

 .ن الكائنات املائية والبرمائية كما أنها تعتبر محطة للعديد من الطيور املهاجرةأصبحت موطن للعديد م

نوع بما فيها األنواع البحرية وتتوزع  1765تقدر الثروة الحيوانية والنباتية ببلدية العوانة ب  :البيولوجي التنوع-3-5-6

 :كآالتي

 :بينهانوع من  953تحتوي بلدية العوانة على  :الييوانية الثروة-أ

 .بحرية أنواع-4نوع من الثدييات منها  24 ❖

 منها 23الجوارح،  من-24الطيور املائية و  من-19الجواثم و  من-72نوع من الطيور:  154 ❖

 أخرى. أنواع 16وبحرية 

 الحشرات.نوع من  297 ❖

 .أنواع من الزواحف البرية ونوع واحد من الزواحف البحرية 9❖

 .البرمائياتأنواع من  4❖

وجد منه واملغرب حيث ي ومن األصناف النادرة التي تزخر بها البلدية، القرد املغربي الذي ال يتواجد عامليا إال في الجزائر 

أيضا كاسر الجوز القبائلي والذي يستوطن في  فرد، إضافة إلى طائر النسيبة الزرقاء وهو طائر نادر يدعى 1000حوالي 

 أعالي جبال العوانة.

نوع، 147صنف من النباتات البرية من بينها، نباتات طبية  484تم إحصاء إلى يومنا هذا  النباتية:الثروة  -أ

نبات بحري، ومن أهم الثروات النباتية  193نوع بنوعيها السامة وغير السامة، يوجد أيضا  135الفطريات 

بغابة الزان الواقعة بجبل قروش،  بلدية العوانة عن غيرها هي أشجار الزان النادرة واملتواجدة التي تتمي ربها

من إجمالي مساحة الحظيرة الوطنية لتازة، يتميز هذا النوع  86.43هكتار، أي ما يعادل  1670بّ  تقدر مساحتها

 األشجار بطوله ونوعية خشبه الصلبة. من
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 :املهددة للنظم البيئية وتنوعها البيولوجي العوامل-3-6

رغم تنوع النظم البيئية والثروات الطبيعية التي تزخر بها بلدية العوانة، إال أن هناك أخطار تهدد توازنها واستقرارها 

 :ومن بينها

ر كثافة تكث تلتهم الحرائق مئات الهكتارات سنويا من الغابات خاصة في فصلي الربيع والصيف أين :اليرائق-3-6-1

الغطاء النباتي، ما تؤدي إلى هالك العديد من األصناف النباتية والحيوانية، وتسبب خسائر بيئية واقتصادية كبيرة، 

حيث ترجع مسببات الحرائق إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وكذلك التدخل البشري، العتبار غابات العوانة 

، ة جيجل فإن املناطق األكثر تعرضاديرية محافظة الغابات لواليمقاصد سياحية للراحة واالستجمام وحسب م

:للحرائق في بلدية العوانة تختلف حسب نوع الغطاء النباتي كما يبينه الجدول التالي

 
جع إلى كثافة ار  املحروقة من البلوط الفليني تكون كبيرة، وهذاويعود هذا السبب في االختالف إلى كون املساحات 

الغطاء النباتي تحت األشجار، كما أن عند نشوب أي حريق بعد عملية جني الفلين يكون أكثر قوة، ألن عملية تقشير 

 .شجرة البلوط الفليني يؤدي إلى فقدان حمايتها حيث يؤدي تقشيرها إلى سيالن مادة سريعة االشتعال

 

 :توزيع الغطاء النباتي بمنطقة العوانة 03الخريطة 

 

 العوانة : األصناف الغابية األكثر تعرضا لخليرائق ببلدية02الجدول 
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العالية تحت أشجار  أما في حالة أشجار الزان فإن املساحة املحروقة تكون بنسب ضئيلة جدا، وهذا ارجع إلى الرطوبة

الزان الطويلة، الناتجة عن كثافة هذه األشجار التي تمنع دخول الضوء والحرارة، مما تحد من نمو وتكاثف الغطاء 

 النباتي تحت األشجار.

العوانة من مختلف أشكال التلوث خاصة التلوث املائي، الذي يسبب كارثة بيئية على  تعاني بلدية :التلوث-3-6-2

مستوى الوديان والشواطئ املؤدية إلى اختالل النظم البيئية وفقدان البلدية لخاصيتها السياحية، ومن بين مشاكل 

 التلوث نجد:

الصحي في البلدية تصب في الو ديان مما يحولها تسرب مياه الصرف الصحي إلى الوديان والبحر: معظم قنوات الصرف 

إلى خطر بيئي على األنواع التي تعيش في هذا النظام الطبيعي، حيث شهد واد بوالرشايد تلوثا كبيرا أثر على الحياة 

الطبيعية وصحة السكان، فقد أدى ذلك إلى هجرة العديد من الطيور وتدهور الغطاء النباتي وتضرر األراض ي الفالحية 

التي تعتمد على الواد في عملية السقي، وبما أن مصب الواد في البحر مباشرة فقد تحول شاطئ الصخرة السوداء إلى 

مصب للمياه القدرة، وأدى إلى تدمير الحياة البحرية وفقدان الشاطئ حيويته جراء نفور املصطافين منه، كذلك الحال 

لترفيه الذي أدى إلى اختالط مياه الصرف الصحي مع مياه البحر بالنسبة لشاطئ العوانة بعد إنشاء ميناء الصيد وا

 .وتتفاقم الكارثة في فصل الشتاء خاصة

تقع هذ ه املفرغة على ضفاف واد صغير وتعتبر كارثة بيئية بكل املعايير ملا  العشوائية بالواد صغير: املفرغة-3-6-3

على ضفاف الوادي فاألزمة تزداد تفاقما عند سقوط  تسببه من تلوث بري، جوي ومائي، وباعتبار املفرغة متموضعة

األمطار في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى جريان املياه في الوادي والتي تجرف معها الفضالت واألكياس البالستيكية متجهة 

 .بها إلى شاطئ البحر

ببه يعية وتدهور حالتها وما تسومن خالل إبراز أكبر مظاهر التلوث في العوانة الحظنا كيفية تأثيره على األوساط الطب

من أضرار على البيئة والسكان، إضافة إلى تأثيرها على القطاع السياحي نظرا الرتباط السياحة بالنظم البيئية الطبيعية 

 .السليمة

 
Jijel news.com                                                                                     

 

 : املفرغة العشوائية بواد الصغير01الصورة 
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نظرا لتنوع البيولوجي في العوانة فإن الصيد يعتبر من النشاطات املمارسة سواء صيد بحري  الغير شرعي: الصيد-3-6-4

ق الكائنات ح ، فالصيد املفرط يعتبر انتهاك فيومصدر للرزقالهدف منه بين الهواية  ويختلفعلى مستوى الغابات  أو 

يد الزمن، إذ البد من تنظيم الص البيئية مع مرور  واختالل النظمالحية خاصة في مواسم التكاثر، ما يؤدي إلى انقراضها 

 والتحكم في أوقاته.

اإلسمنتية على حسابها، فمن مظاهر غزو فمن العوامل املهددة للنظم البيئية اتساع الرقعة  االسمنت: غزو -3-6-5

نظرا للعائق الشمالي والجنوبي البحر واملرتفعات  43اإلسمنت التوسع العمراني الذي يأخذ شكال موازيا للطريق الوطني 

الجبلية، إضافة إلى توضع املدينة على السهل الساحلي والذي يعتبر منطقة زراعية خصبة، والتوسع العمراني على 

 .دي إلى تقليص رقعة هذا النظام البيئي الذي يمثل قوة اقتصادية للمنطقةحسابها يؤ 

كما يمثل التوسع السياحي على حساب هذه النظم عامال مهددا لها، فإن استغالل نظم بيئية طبيعية للتوسع السياحي 

لى حسابها املنشآت السياحية عسالح ذو حدين، فإن لم تراعى املعايير البيئية للحفاظ على هذه النظم واالستمرار في بناء 

 .فذلك سيؤدي إلى القضاء عليها

ات بعد تحديد مختلف مقوم التخطيط البيئي في منطقة العوانة من أجل التطوير السياحي البيئي بها: خطوات-3-7

 منطقة الدراسة تتمثل خطوات تطوير املنطقة في:

ركة الح أجل توجيهوجود مسار إيكو سياحي للمشاة يربط بين مختلف املواقع السياحية في املنطقة من  أوال:

املمر الذي يمكن من خالله اكتشاف التنوع البيولوجي بأمان السياحية في الغابة أو املناطق الحساسة بيئيا، هذا 

 ى:بوسائل بسيطة كما يمكن للمرشد أن يرافق املتنزهين، وهو مقسم إل

مسالك بحرية تربط بين اليابسة والجزر املتواجدة باملنطقة عن طريق قوارب خشبية، تسمح للزائر  ❖

باكتشاف أماكن ونظم بيئية من نوع اخر، كالجزيرة وتنوعها البيولوجي واألحواض العائمة وسط البحر 

 .التي تتم تربية األسماك بها، هذا ما يعطي السائح تحفيزا الكتشاف أماكن أكثر

حيث يكون عبارة عن ممرات عامة للمشاة، تتكون من الرمل أو الحجارة الطبيعية،  مسالك طبيعية ❖

وتتواجد أغلبها على طول الجهة الجنوبية وسط الطبيعة، تربط عدة مناطق مهمة ببعضها البعض 

 .وتحدد املسار اليها خاصة ذات املسافة البعيدة

تنطلق من جانب املزرعة نحو امليناء ومرورا بجبل طالو، مسالك خشبية تتمثل في أرضية خشبية  ❖

يعطي اطاللة بانورامية على الساحل نظرا لذلك الفارق الصغير للشاطئ واملسار، يكون مصنوع من 

 .خشب الفلين املحلي واملقاوم للمناخ الرطب، مما يؤدي الى استدامته

 وعرة نوعا ما. وهي مسالك طبيعية أيضا لكن ذات طبوغرافيا مسالك جبلية ❖



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   183 

 

 
بهدف تنشيط املجتمع املحلي ودمجه في النشاطات السياحية من خالل عرض املنتجات املحلية على  ثانيا:

العودة و لالنطالق  وتكون نقطةتزويد املسار بمحطات سياحية مختلفة: محطة رئيسية لإلقامة  السياح، سيتم

املنطقة الزراعية املتواجدة بمنطقة التوسع السياحي العوانة، حيث سنقوم فيها بالدمج بين  واملتمثلة في

 .والزراعة السياحة :اقتصاديتينوظيفتين 

 املحطات السياحية باملنطقة:

حتوي على عدة تعتبر نقطة االنطالق في هذا املسار، والتي بحد ذاتها ت املزرعة االيكوسياحية: ❖

 نشاطات صديقة للبيئة.

للبحر  من املزرعة ننطلق نحو امليناء على مسار خشبي يطل على منظر بانورامي :العوانةميناء  ❖

والجزر، يوجد بامليناء ثالث أحواض عائمة، تتم تربية فيها عدة أنواع من األسماك في إطار املحافظة على 

 .واالستمتاع بها، كما يمكن الحصول على سمك مخصص للطهيالنظم البحرية، يمكن مشاهدتها 

، نجد  من امليناء نتوجه نحو جزيرة كافالو الكبيرة عن طريق قوارب خشبية جزيرة كافالو الكبيرة: ❖

فيها نوعا من الطمأنينة والسكون، حيث تعطي منظرين اختياريين لزرقة املياه أو ملنظر الجبال واملدينة 

فيها عدة نشاطات صديقة للبيئة، كالغوص تحت املاء أو السباحة وحتى الصيد في  املقابلة لك، تتم

مواسمه املسموح بها، كما يمكن تناول وجبة سمك مشوي على الجمر والتخلص من النفايات بطريقة 

  غير مضرة بالبيئة، كرمي بقايا السمك بعد تنظيفه في البحر ليكون غذاء للكائنات البحرية املوجودة

ثم تكتمل الرحلة من الجزيرة نحو البر عن طريق القوارب أيضا مرورا  يقة الييوانات كيسير:حد ❖

بجزيرة كافالو الصغيرة و تكون الوجهة بالضبط نحو حديقة الحيوانات، والتي بدورها تحتوي على عدة 

ذات يضم العديد من أحواض األسماك  نشاطات تنوعت بين مشاهدة الحيوانات وزيارة املتحف الذي

كما يوجد بها مساحات خاصة بلعب األطفال، وجميع  األنواع النادرة، وحيوانات محنطة منذ القديم

 

 : املسار اإلكوسياحي املقترح ملنطقة العوانة04الخريطة 
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األثاث الالزمة للراحة ورمي النفايات، إضافة الى بحيرة اصطناعية بها العديد من الطيور، كما يوجد 

 مساحة شاسعة من األشجار.

 د قسط من الراحة، من أجل استكمال الرحلة.يتوجه السياح الى املخيم ألخ مخيم بنت السلطان: ❖

من املخيم ينطلق السياح نحو غابة االستجمام كيسير عبر مسار رملي مرورا بطريق الوزن  غابة بارك: ❖

الثقيل الذي تقع بمحاذاته، نكتشف غابة من نوع آخر كل ما فيها مصنوع من الطبيعة واألشجار، التي 

ار للكب ا، تتكون من العديد من األثاث الخشبية ومساحات للعبتم قطعها من املنطقة املوضعة عليه

جهة البحر  والصغار، كما نجد مطاعم لألكل وتتميز بطبوغرافيا تسمح بإعطاء إطاللة على املنطقة

 .وإطاللة أخرى على سد كيسير

بعد االنتهاء من الغابة بارك نخصص الوقت األكبر ملمارسة رياضة الجدف بالقوارب  سد كسير: ❖

املخصصة لها واملصنوعة من البالستيك هذه الرياضة تحتاج في أغلب األوقات الى بدل جهد عضلي، 

 .ويمكن مشاهدة ذلك أيضا من غابة االستجمام، كما يمكن ممارسة هو اية الصيد لتوفير وجبة العشاء

بعد الرياضة وتعب النشاط اليومي، نأخذ وقت للراحة في  نطقة الراحة واالستجمام كيسير:م ❖

الجهة املقابلة للسد، وذلك مرورا بالطريق الذي يقطعه، أين نجد منطقة للراحة واالستجمام تحتوي 

بر يها، ععلى مجموعة من الكراس ي والطاوالت، التي يمكننا تناول العشاء أو الحوت الذي تم اصطياده عل

اطاللة رائعة في جهة السد بفعل الطبوغرافيا، وفي الجهة املقابلة للطاوالت جهة املسار نجد مجموعة 

 .من األكواخ الخشبية التي توفر لنا مكان إلقامة والراحة

قرية حمزة أين تتواجد خيمات مخصصة لصناعة  منطقة الصناعات التقليدية واليرفية : ❖

واد أولية طبيعية محلية عن طريق مسلك يدمج بين الجبلي والطبيعي، تم اختيار املنتوجات املحلية من م

املوقع بالضبط لكثرة الكثافة السكانية به، حيث ينشط السكان املحليين به في عدة صناعات تمثلت في 

منتجات محلية كعمل املربى والعسل الحر وحتى األكالت التقليدية الخاصة باملنطقة، وكذلك صناعة 

كاللباس التقليدي الخاص باملنطقة أيضا، صناعة العطور، صناعة التحف الحرفية... تنقسم  جاتمنت

املنطقة الى قسمين مركز خاص باألكالت الطبيعية والتقليدية الذي يرفقه مطعم يقدم األكالت ويعرف 

تمكن  كماالسائح بها، ومركز ثاني يختص في الصناعات الحرفية والذي يعرض فيه كل ثقافة املنطقة 

 .السائح من أخذ تذكار يعرفه بها

 املنطقة املخصصة للرياضات وخاصة منها الجماعية الحماسية منطقة النشاطات الرياضية: ❖

كمخيم التدريب والترفيه الذي يحتوي على معسكر ميهئ من بعدة أنواع من الرياضات واأللعاب كما 

  يدان الكشافة وحتى يمكن ممارسة تسلق الجباليسمى برمي األقواس، الحبل وكل النشاطات التي في م

 هنا تنتهي رحلة السياح بعد يوم مليء باإلثارة والتشويق، وذلك بالوصول الى غابة غابة قروش: ❖

  قروش حيث يمكن التخييم وقضاء ليلة بها تحت أشجار الزان العالية.
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استغاللها إال من خالل التخطيط البيئي الذي  وال يمكنتحتوي منطقة العوانة على مناطق طبيعية سياحية بامتياز، 

يأخذ في االعتبار كل عناصر البيئة، فالتخطيط البيئي ال ينتج الخطط البيئية التي تهدف مباشرة إلى حماية البيئة 

 من ثمو  االعتبار،األخرى من الخطط التي تأخذ البعد البيئي بعين  عوإنما األنوااملوارد الطبيعية فقط،  والحفاظ على

فإن التخطيط البيئي قد يشمل مشروعات ذات صبغة بيئية خالصة مثل مشروع إعادة تأهيل نهر ملوث، كما قد 

 يشمل مشروعات تنموية بيئية مثل مشروعات السياحة البيئية كما هو مبين في الدراسة.

 خاتمة:

أو في  في القمة واملستويات سواءاليوم من املواضيع الحساسة، التي تطرح بحدة على جميع األصعدة أصبحت البيئة 

أو  ال يقتصر على منطقة أو قرية والتوازن اإليكولوجيالقاعدة، على املستوى اإلقليمي أو القطري ألنها قضية الجميع، 

 العالم للحفاظ على الوسط البيئي.  نطقة فيومحي أو مدينة فقط دون غيرها بل هو ضرورة حتمية في كل دولة 

الجزائر جزء ال يتجزأ من هذا العالم إذ أن الكثير من مدنها تعاني من عدة مشاكل و ظواهر بيئية، فهي بأمس الحاجة 

اليوم إلى سياسات ممنهجة تراعي الجانب البيئي إلى أقص ى حد، فاملشهد الذي خلفه التطور الكبير من أجل تحقيق 

ة على البيئة، يثير العديد من التساؤالت الجوهرية و امللحة عن مدى استمرارية التوازن البيئي ومدى دوام املوارد التنمي

الطبيعية ، و في إطار التغيرات املعاصرة بات من الضروري إعطاء حافز جديد لهذه الظاهرة كي يتم الحفاظ على حق 

البيئي هو املخرج الجديد ألزمة التنمية بل و كأهم أداة لحماية البيئة األجيال القادمة، و من هنا ارتأينا أن التخطيط 

 :واالقتراحاتالتوصيات  ومن أهممن أجل تحقيق التنمية املستدامة. 

 التخطيط.االهتمام باملعطيات املناخية عند  -

 

 : املحطات السياحية بمنطقة العوانة05الخريطة 
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 يجب - لبيئية.إيقاف املشروع إذا اتضح عدم كفاءته ا وتعديل أو إخضاع أي مشروع تنموي للتقويم البيئي،  -

عند إنشاء شبكة صرف املياه في مختلف املشاريع أن تستكمل هذه األخيرة بمحطات معالجة املياه، قبل صرفها 

عنصر املاء من جهة أخرى، إلمكانية استغالله  والحفاظ علىالتلوث من جهة  وذلك ملكافحةفي املسطحات املائية 

 بعد املعالجة في أغراض أخرى.

املفاهيم "التصميم  اتباع أساليب جديدة لم تكن مألوفة من قبل في تصميم وتنفيذ املشاريع، ومن هذه -

املفاهيم جميعها تعكس االهتمام املتنامي لدى  هذه "،املستدام" و"العمارة الخضراء" و"املباني املستدامة

وخفض استهالك الطاقة، واالستغالل االقتصادية في ظل حماية البيئة،  القطاعات العمرانية بقضايا التنمية

  .أكبر على مصادر الطاقة واالعتماد بشكلالطبيعية  األمثل للموارد

 املخلفات              إعادة تدوير الحضرية، و إيجاد مخطط لتسيير النفايات الصلبة  -

 إنشاء املحميات الطبيعية في املناطق الحساسة بيئيا. -

 يئة.بالببدال عن التكنولوجيات ذات أثار ضارة  واإلنتاج األنظفاستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة  -

 لها. واالستخدام السليماالستغالل العقالني لألراض ي  -

 استخدام النقل الصديق للبيئة. -

 الثروة الغابية. واملحافظة علىاألخضر  وتوسيع النطاقالخضراء  وزيادة املساحاتتكثيف  -

 الترشيد من استخدام الطاقة والبحث عن مصادر للطاقة البديلة املتجددة كاستعمال الطاقة الشمسية. -

  .ومعنويا وتحفيزهم مادياتشجيع البحث العلمي في هذا املجال، بتخصيص مراكز تسهل عمل الباحثين  -

لواجب ا والتعريف باملعايير  وكيفية تفاديها،باملشاكل البيئية  واالتصال للتعريفتوظيف وسائل اإلعالم  -

 واملرئية.املسموعة  الوسائل،في هذا امليدان هي  واألكثر نجاعة ،مراعاتها

حتياجات ا، والذي يركز على التعاون مع السلطات املحلية من أجل تلبية املسئول  االستثمار التأكيد على أهمية  -

 .   حافظة على موارد األجيال القادمةالسكان املحليين، مع امل

عمليات من خالل القيام ب أهمية املحافظة على املناطق الطبيعية وحثهم علىنشر الثقافة البيئية لدى السكان  -

   .تحسيسية

ملختلفة ااملشاريع األشجار في  وتقليل استخدام البيئة،على البنية التحتية التي تنسجم مع ظروف  االعتماد -

  الفطرية.الحياة  فظة علىواملحا

 املراجع:

إرساء دعائم التخطيط البيئي، ندوة  ودورها فيالتشريعات البيئية العربية  (:2005)عادل عبد الرشيد  ،عبد الرزاق (1)

 .تحدةاإلمارات العربية امل –الشارقة -حماية البيئة العربية،  والتشريعات فيحول دور القوانين 

ير ادة املاجستمجال تدخل الهيئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شه (:2011) عبد الحق خنتاش (2)

 .حقوق، جامعة ورقلة
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 أم البواقي. 
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استدامة التخطيط العمراني للمحافظة ىلع الهوية املعمارية 
 حالة مدينة تبسة –والعمرانية للمدينة الجزائرية 

Sustainability of Urban Planning to Preserve the Architectural 

and Urban Identity of the Algerian City - The Case of the City of 

Tebessa 

 هاني تورغيأ. 
Tourghi Hani 

 د. صيد أحمد سفيان
Dr. Sid A. Soufiane 

عنابة مختار باجي جامعة( والبيئة العمرانية التحاليل مخبر) التهيئة قسم       

Land Use Planning Department, Space and Environmental Analysis Laboratory, 

Badji Mokhtar - Annaba University, Faculty of Earth Sciences, Annaba 

University, Annaba, Algeria, 
 املخلخص:

التخطيط للمحافظة على الهوية العمرانية املعمارية بمدينة  موضوع استدامةالهدف من هذه املقالة هو البحث في 

بسة حيث يهدف البحث إلى دراسة أهمية اإلرتقاء بالتراث العمراني مع املحافظة على هوية املدينة، وهذا في ظل أزمة ت

معمارية و الهوية التي تعيشها املدينة الجزائرية   تفيد نتيجة هذا البحث أن مدينة تبسة بها تراث عمراني وهوية عمرانية 

ع برامج الدولة وخاصة منها السكن الذي جعل صورة املدينة تبتعد عن م وغيبت خاصة الكافي،تستغل بالشكل  لم

 الجزائرية هوية وتقاليد املدينة

 .العمراني التراث-التخطيط استدامة-املعمارية الهوية-تبسة: مدينة الكلمات االساسية

Abstract : 

The aim of this article is to research the topic of sustainable planning to preserve the 

architectural urban identity of the city of Tebessa, where the research aims to study the 

importance of upgrading the urban heritage while preserving the identity of the city, and this 

in light of the identity crisis in the Algerian city, the result of this research indicates that the 

city of Tebessa has a heritage Urbanism and an urban and architectural identity that was not 

sufficiently exploited, and it was absent especially with state programs, especially housing, 

which made the image of the city deviate from the identity and traditions of the Algerian city 

Key words: Tebessa City - Architectural Identity - Sustainability Planning - Urban Heritage  
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 املقدمة:

حيث أن هذه البرامج أو املشاريع  املدينة،الحضرية على مستوى  عرفت الجزائر عدة إصالحات مست معظم القطاعات

بتاريخ وتراث وهوية املدينة الجزائرية املستمد من حضارات عريقة  ولم تهتم املدينة،التنموية كان مجالها الحاضن 

 (1)1رغم أن أصل العمران الجزائري عمران أصيل تقليدي املاضية،تقليدية على مر األزمنة والعصور 

ة بمخلفات التراث املعماري والعمراني التقليدي ملختلف الحضارات املتعاقبة منذ القدم، املدينة الجزائرية مرتبطفهوية 

ومرتبطة كذلك بمختلف التحوالت املتسارعة التي مست املظهر العمراني املادي وأثرت كثيرا في تغيير املجال الحضري 

وتغييرات مست جميع الجوانب االجتماعية  تحوالتعدة والهوية املعمارية والعمرانية للمدينة الجزائرية ، حيث شهدت 

بالحداثة  تأثرهال،الثقافية ، التاريخية... مما اثر على توجه وصورة املدينة، حيث تفككت البنى العائلية التقليدية نتيجة 

ختلف م  تأثيراتعن موروثها ونمطها العمراني املميز، كما برزت  وابتعدتوالعوملة ، كما تغيرت مراكز املدن الجزائرية 

البرامج الحكومية للدولة الجزائرية التي مست العمران والبنى التحتية الكبرى مما أثر في صورة وتوجه املدينة الجزائرية 

نحو  واتجهتتعدت عن خصوصية الحضارة التقليدية اإلسالمية وعمقها الحضاري على وجه الخصوص بحيث إ

واملعمارية ، وكذا تراث املجتمع الجزائري على وجه  العمرانيةفة للثقا وااللتفات االهتمامالحداثة العشوائية دون 

 الخصوص 

 :                                                        اإلشكالية

ة على مدينة تبس العام وعلىتطرح هذه الدراسة اشكالية الهوية العمرانية واملعمارية وصورة املدن الجزائرية بالشكل  

مدى نجاعة البرامج واملشاريع التي يتم تنفيذها من قبل صناع  هذه دراسة اثباتسنحاول في  حيثالخصوص وجه 

 الرئيس ي:ومن هنا يمكن طرح سؤالنا  الجزائرية،على هوية وتراث املدينة  وكيف أثرتالقرار 

، العوملة واليداثة إن الهوية والتراث املعماري والعمراني للمدن الجزائرية يعاني من مشاكل وتحديات عديدة فظل

        تبسة؟واملعمارية ملدينة  الهوية العمرانيةكيف تأثرت 

  :االسئلة الفرعية

 الجزائري؟كيف أثرت البرامج الحكومية للدولة بشكل عام وبرامج السكن بشكل خاص على العمران  •

املستمد من تعاقب هل حافظت املدن الجزائرية بشكل عام ومدينة تبسة بشكل خاص على موروثها العمران  •

 الحضارات؟

 ؟مميزةهل تمتلك املدينة الجزائرية بصفة عامة ومدينة تبسة بصفة خاصة خصوصية معمارية وعمرانية  •

 الدراسة:فرضيات 

 إشكاليته:الفرضيات التالية من أجل تحليل الوضع محل الدراسة وتحليل  اعتمدنا

  تعاني املدينة الجزائرية من أزمة هوية 

  البرامج التنموية املعتمدة مثل السكن لم تراعي صورة املدينة الجزائرية وتراثها العمراني 

                                                           
 .الجزائرالعمران واملدينة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،  (:2005) خلف هللا ،بوجمعة 1 
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 : عى لتحقيقها الدراسة هي كالتاليمن بين أبرز االهداف التي تس الدراسة: أهداف

  املدينةصورة تطور  فيتلعبه أن  والدور املمكنإبراز دور السياسة العامة في الجزائر 

  الهوية العمرانية واملعمارية للمدينة الجزائرية للحضارات القديمة امتدادمحاولة معرفة 

  السياسة السكنية على صورة وتوجه املدينة الجزائرية بشكل عام ومدينة تبسة بشكل  تأثير إبراز وبيان كيفية

 خاص 

  إلى مدينة جزائرية مستدامة محاولة الوصول إبراز هدف السياسة السكنية من خالل 

ة معلومات جديد اكتسابهذه الدراسة من الدراسات التي تهدف إلى تحليل وتقييم ظاهرة ما أو  تعدلبحث: امنهجية 

لتكوين صورة أكثر دقة، ومن أجل ذلك تم إتباع املنهج الوصفي واملنهج الكمي، الذي ال يقف عند جمع املعلومات 

تفسيرها والوصول إلى استنتاجات ا من أجل لوصف الظاهرة وإنما يعتمد إلى تحليل الظاهرة وكشف مختلف أبعاده

 ستخالصات تساهم في حقيق الواقع وتطويرهاو 

نظرية: عموميات-1  

فّي  مّعوالّذي يج، واالسّتمرارية معّاالتّراث هّو ذلّك املخّزون املتميّز الّذي يميّزه الثبّات : العام للتراث التعريف-1-1

ّجيال ، لكونهّا تسواحترامها، باإلضّافة إلّى كونّه حقيقّة ماديّة قائمّة فرضّت قبولهّا والجماليّةالروحيّة  أعطافّه القّيم

 .1العصور  والفكرية عبر  ومالمحّه اإلنسانية ووحّدة منهجّهلثقافّة املجتمّع 

 يشتمل التراث على جانبيين أساسيين هما            

 :اني ملجتمع ما ويجدر اإلشارة إلى أن األنهار والينابيع ويشمل مجمل نشاطات التخطيط العمر  التراث العمااراني

 .2التخطيط العمراني مما ينعكس على التراث املعماري سلبا أو إيجابا مهم فيوالوديان تلعب دور 

  3يقصد به اآلثار ومجموعة املباني واملواقع ذات القيمة التاريخية والجمالية واألثرية: التراث املعماري 

إن الهوية العمرانية هي كذلك نتاج فني يعبر عن العمران العام للمدن ينتج من  واملعمارية:الهوية العمرانية -1-2

 .4تراث عمراني ومعماري متراكم ومتمازج على مر السنين والعصور 

 التطبيقي:الجانب -2

 تبسة تحدها من الشمال بلدية بولحاففي الجزء الشمالي الشرقي لوالية  تبسة تقع مدينة :الدراسةمجال  تقديم-2-1

ومن الشمال الشرقي بلدية الكويف، ومن الشمال الغربي بلدية الحمامات ومن الجنوب بلدية املاء األبيض  الدير،

                      .5بئر مقدم وشرقا بلدية بكارية وغربا بلدية وبلدية العقلة املالحة،

                                                           
 .مصر،  02العدد رقم  كلية الفنون الجميلة، نظريات العمارة، الهوية املعمارية والعمرانية،(: 2015)منى  ،الغفارعبد  1 

 (: توظيف خصائص العمارة التراثية في العمارة املعاصرة مدينة كوكبان، مذكرة ماجستير، جامعة صنعاء.2015العنس ي، محي الدين ) 2 

 36، الرياض، ص105(: أهمية الهوية العمرانية واملعمارية، املجلة االقتصادية، العدد 2011باهمام، علي بن سالم ) 3 

 09، ،ص4(: النمط املعماري والهوية املعمارية، مجلة املراث، العدد2010أبو قاسم، رمضان الطاهر ) 4 

 339واملجتمع، صمجلة علوم االنسان  تنمية املستدامة بمدينة تبسة،لتحقيق ال كألية(: تقييم التراث الحضري 2015حجلة، علي ) 5 
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أداة الدراسة تقديم-2-2  

ين املختلفة من املتخصصاملجتمع استبيان إلشراك فئات ي لعمل دراسة تطبيقية وهالفصل ومن هنا يتعرض هذا  .

الذي يحتوي على مختلف الحقب التي مرت عليه ويرمز ول ملركز املدينة القديم وغيرهم وتم عمل نموذجين لالستبيان األ 

مكن وضعها للحصول على عمران مستدام وله هوية واالستبيان إلى هوية وأصالة املدينة وذلك ملعرفة املعايير التي ي

يمثل جميع برامج الدولة و مختلف صيغ السكنية املنتهجة من طرف دولة  ومختلف فئاته فاطمة الزهراء  اآلخر لي حي

 م
 
 شراكدى أهمية اوذلك بغرض قياس درجة وعى املجتمع بأهمية وجود هوية والحفاظ عليها معمارية وعمرانيا وأيضا

و لقد كان الهدف من دراسة نتائج هذا االستبيان و تحليلها هو معرفة أثر برامج الدولة وخاصة السكن  ،ذلك فياملجتمع 

السكان   املدينة وتطرق إلى  حالة السكن و هوية املعمارية والعمرانية للمدينة مع أخذ بعين االعتبار نظرة على هوية منها 

في  استجوابهمتم  لكل حي سكني، شخص 100كان لعينة عشوائية مقدرة ب االستبيان  .ومشاكل التي تترتب عليها هذه

تم تحليل النتائج عن طريق  املدروسة،وهذا لتشخيص الظاهرة  2018مارس 22إلى 2018مارس15متدة من املفترة ال

 تقاطع العينات برنامج سفنكس بخاصية تحليل 
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معرفة نمط هوية مدينة تبسة قمنا بجراء تحليل لنتائج االستبيان بهدف  :عمراني كتراثمدينة تبسة  هوية-3

 ممثلة في العناصر التالية: بخاصية تحليل تقاطع العينات وهذا على أقسام وتركيبات عديدة

واجهة  )خاص بتقاطع عينات الجنس، املستوى التعليمي نوع السكن املقطون،: السكن املشغول  خصوصية-3-1 

في كال مجالي الدراسة وهذا ما يبرزه الجول املوالي  ما تعبر(السكن املقطون الى   

  
 حي مركز املدينة استبياننتائج  حي فاطمة الزهراء استبياننتائج 

                  

الزهراء(فاطمة  )حيمجال الدراسة  حي مركز املدينة  تقاطع عينات 

  لهم  68بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة هم بنسبة

 مستوى تعليمي جامعي 

  أغلبهم  32بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة هم بنسبة

 مستوى تعليمي ثانوي  لهم

  لهم  68.4بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة هم بنسبة

 مستوى تعليمي بين الجامعي ومستوى دراسات عليا

  31.6بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة هم بنسبة 

 مستوى تعليمي ثانوي  أغلبهم لهم

الجنس واملستوى 

 التعليمي

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة تفضل سكن العمارات

 )راجع لهوية جماعية بصرية(

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة تفضل السكن التقليدي

 يحمل تراث عربي جزائري 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة يفضلون سكن

 العمارات راجع لهوية بصرية جمالية 

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة يفضلون السكن

 الفردي وهذا راجع لهوية شخصية فردية

نوع السكن 

 املقطون 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة يرون أن واجهة السكن

 الفرنس ي خاصة( مار االستعتعبر عن هوية أوروبية )تأثير 

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة يرون أن واجهة السكن

 تعبر عن مزيج بين الهوية الجزائرية والهوية العربية 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة يرون أن واجهة

السكن تعبر عن هوية جزائرية )تراعي العادات 

 والتقاليد الخاصة(

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة يرون أن واجهة

ني العثما االمتدادالسكن تعبر عن هوية تركية )بسبب 

 في الجزائر(

ماذا تعبر واجهة 

 السكن املقطون به

)خاص بتقاطع عينات الجنس، املستوى، الخصوصية  :املعمارية والعمرانية ملدينة تبسة الخصوصية-3-2

 املعمارية والعمرانية، نمط الحي السكني، حالة املباني( على مستوى مجالي الدراسة وهذا ما يبرزه الجدول املوالي
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 حي فاطمة الزهراء استبياننتائج  حي مركز املدينة استبياننتائج 

  

الزهراء(فاطمة  )حيمجال الدراسة  حي مركز املدينة  تقاطع عينات 

  لهم  68بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة هم بنسبة

 مستوى تعليمي الثانوي والجامعي

  32بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة هم بنسبة 

 مستوى تعليمي متوسط أغلبهم لهم

  68.4بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة هم بنسبة 

 ملستوى لهم مستوى تعليمي بين املتوسط ودون ا

  31.6بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة هم بنسبة 

 مستوى تعليمي جامعي أغلبهم لهم

الجنس واملستوى 

 التعليمي

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى مدينة تبسة

 تحوي خصوية معمارية وعمرانية

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن مدينة تبسة

 وعمرانيةال تحوي خصوصية معمارية 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى مدينة تبسة

 تحوي خصوية معمارية وعمرانية

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن مدينة

 تبسة ال تحوي خصوصية معمارية وعمرانية

الخصوصية املعمارية 

 والعمرانية ملدينة تبسة

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى مدينة تبسة

 خصوية معمارية وعمرانيةتحوي 

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن مدينة تبسة

 ال تحوي خصوصية معمارية وعمرانية

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن نمط

 الحي هو نمط جزائري 

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة تررى أن نمط

 الحي نمط عصري 

نوع نمط الحي الذي 

 تسكن به

  لفئة الذكور املستجوبة ترى أن حالة بعض بالنسبة

هو جيد وما يحتاج الى ترميم كامل  املباني مزيج بين ما

 وما يحتاج إلى تهديم كلي

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن حالة بعض

 املباني تحتاج إلى بعض العناية  

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن حالة

 بعض العنايةبعض املباني تحتاج إلى 

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن حالة

 بعض املباني تحتاج إلى تهديم كلي 

 حالة املباني

)خاص بتقاطع عينات الجنس واملستوى التعليمي، تأثير التراث العمراني ملدينة تبسة : وهويتهامدينة تبسة  تراث-3-3

في مستوى مجالي الدراسة مستندا للجدول  هوية مدينة تبسة(النمط العمراني السائد، خصوصية  على هوية املدينة،

 املوالي:
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 نتائج استبيان حي فاطمة الزهراء حي مركز املدينة استبياننتائج 

 

الزهراء(فاطمة  )حيمجال الدراسة  حي مركز املدينة  تقاطع عينات 

  لهم  68بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة هم بنسبة

 مستوى تعليمي بين املتوسط ودون املستوى 

  أغلبهم  32بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة هم بنسبة

 مستوى تعليمي بين الثانوي والدراسات العليا  لهم

  لهم  68.4بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة هم بنسبة

 ستوى دراسات عليامستوى تعليمي بين الجامعي وم

  31.6بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة هم بنسبة 

 مستوى تعليمي ثانوي  أغلبهم لهم

 الجنس واملستوى التعليمي

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن التراث

 املموزج ملدينة تبسة أثر على النمط املعيش ي للسكان 

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن التراث

 املمزوج ملدينة تبسة أثر على النمط العمراني السائد 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن التراث ملموزج

ملدينة تبسة أثر على النمط العمراني العام وعلى نمط 

 املعيشة

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن التراث املمزوج

 ملدينة تبسة أثر على كافة األنماط

كيف أثر التراث املمزوج 

ملدينة تبسة على هوية 

 املدينة

 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن النمط

العمراني السائد في مدينة تبسة هو نمط عمراني 

حديث معبر عن أصالة املدينة أثر على كافة األنماط 

 العمرانية 

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن نمط

العمراني مزيج بين القديم واليديث محافظا نسبيا 

 على أصالة املدينة  

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن نمط

العمراني هو نمط حديث غير معبر عن أصالة مدينة 

 تبسة  

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة تررى أن نمط

العمراني مزيج بين القديم والحديث محافظا نسبيا على 

 أصالة املدينة  

ما هو النمط العمراني 

السائد وهل يعبر عن 

 أصالة املدينة

 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن

 مدينة تبسة تمتلك هوية خاصة مميزة 

  املستجوبة ترى أن بالنسبة لفئة اإلناث

 تمتلك هوية خاصة    مدينة تبسة ال 

  بالنسبة لفئة الذكور املستجوبة ترى أن مدينة تبسة

 تمتلك هوية خاصة )إرث حضاري تاري ي كبير(

  بالنسبة لفئة اإلناث املستجوبة ترى أن مدينة تبسة ال 

 تمتلك هوية خاصة  

هل تملك تبسة هوية 

 خاصة بها
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 يمكن إبرازها من خالل الجدول التالي :بين منطقتي الدراسة املقارنة-3-4

منطقة الدراسة الثانية )حي فاطمة 

 زهراء(

 عناصر املقارنة منطقة الدراسة االولى )مركز املدينة(

 

 

 املوقع

 

 

 الهوية

هوية جماعية معتمدة على النشاط الجماعي 

املتمثل في السكن الجماعي وما ينتج عنه من 

 جماعيتوجه 

هوية تقليدية تراثية )ذات طابع مميز لشكل املباني 

ية بالخصوص العمراني املرتبطوالنسيج اليضري 

 التقليدية(

بتخطيط هوية عمرانية ومعمارية موجهة 

مسبقة عن طريق برامج سكنية  وساسة

موجهة من مختلف االنماط والصيغ ذات 

 التوجه السكني

موجهة بمعنى ان  هوية عمرانية ومعمارية غير 

من تخطيط  تأتيالبيئة العمرانية واملعمارية ال 

مسبق وانما التشكيل العمراني واملعماري يكون 

 مالئم مع طبيعة وتاريخ وتراث املكان

 الهوية املعمارية والعمرانية 

نمط عمراني حديث يحمل توجه وبعد 

سياسة سكنية يهدف لتحقيق غاية 

الجانب الجمالي اجتماعية كما انه يراعي 

 باعتباره مستوحى من تصاميم غربية

النمط العمراني ملركز املدينة قديم يحمل بعد 

 )بزنطي، تقليدي يتميز بانه مزيج عمراني معماري 

فرنس ي...( يحوي على كثافة عالية روماني،  

 النمط العمراني
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إبرازها من خالل الجدول التالي يمكن: الدراسةبين صفات منطقتي  املقارنة-3-5  

حي فاطمة الزهراء()الثانية منطقة الدراسة   عناصر املقارنة منطقة الدراسة االولى )مركز املدينة( 

 

 

البيئة العمرانية 

 والعمرانية

بيئة عمرانية ومعمارية مخططة )السكنات 

الجماعية معبرة عن قوانين وتشريعات تحددها 

 (الجهات الرسمية

عمرانية ومعمارية تقليدية )املباني معبرة عن هوية بيئة 

 معمارية وعمرانية وكذلك عن ثقافة وتراث مجتمع قديم(

العوامل الغير مادية )هي العوامل السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية التي تظهر في شكل 

 برامج رسمية مثل البرامج السكنية(

والطرز  والشوارع،االزقة  العوامل املادية )طرق االنشاء،

 العمراني واملعماري املستوحى من موروث عمران تبسة(

 

العوامل املؤثرة على 

 العمران

مجتمع سائر في طريق العوملة املعاصرة خاصة 

في الجانب العمراني اذ ان جل تصميمات 

 التصميمالعمرانية واملعمارية مستوحات من 

 االوروبي 

والنمط املعاصر اذ ان  النمط التقليديمجتمع مزيج بين 

تطوره وعصرنته تراعي دائما الجانب االجتماعي والثقافي 

 والتراثي التقليدي 

 مجتمع الدراسة 

مشاركة شعبية عن طريق ابداء الراي وتقديم االقتراحات بين مكونات واطياف املجتمع املدني بكافة شرائحه 

 سواء اناث ذكور مثقفين غير مثقفين...من خالل استبيان

 اسلوب املشاركة

والتوصيات النتائج-4  

 النتائج:-4-1

 ة.الجزائريفشل تقريبا جل البرامج التنموية في إضفاء صورة حقيقية وتوجه يحافظ على هوية املدينة  •

وفشل كافة األنماط السكنية املتمخضة من السياسة السكنية للدولة في إضفاء وتقديم خصوصية  ابتعاد •

 معمارية وعمرانية تحافظ وتحمي وتطور العمران الجزائري التقليدي.

ابتعاد املدينة الجزائرية عن هويتها وصورتها الحقيقية بسبب اإلهمال املستمر لكل مكونات النسيج العمراني  •

 القائم

عدم معرفة العناصر والخصائص العمرانية واملعمارية التي تمتاز بها جل املدن الجزائرية بشكل عام ومدينة  •

 تبسة بشكل خاص 

 باألصالة في التصميم والتخطيط  االهتماموعدم  االبتعاد •
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ختلف إن لغياب الوعي الثقافي مسؤولية كبيرة ملا وصلت اليه املدينة الجزائرية من تخيط وتداخل كبير مل •

 كموناتها وتوجهاتها 

الت الجزائرية في ظل التحو  املدينةغياب وإنعدام مشاركة شعبية للمجتمع املحلي الجزائري في إرصاء وتطوير  •

 التي تشهدها 

ية ومرتبطّّة بتشكيل هو  للّّشعوب،إن الهويّّة املعماريّّة والعمرانية تعتبّّر جّّزء ال يتجّّزأ مّّن الهويّّة الثقافيّّة  •

 ملكان وهوية اإلنسان الثقافيةا

 من واقعها التقليدي إلى واقع جديّد يتّسم  •
 
 جذريا

 
شهدت مدينة تبسة كغيرها من املدن الجزائرية تحوال

 سلبي على الهوية والخصوصية املعمارية والعمرانية املعمارية للمدينة أثر بشكلبالحداثّة والتجديد 

ة ملدينة تبسة بشكل خاص واملدينة الجزائرية بشكل عام، إال أنه بالرغم من الخصوصية املعمارية والعمراني •

املدينة الجزائرية عن هويتها وصورتها الحقيقية بسبب اإلهمال  ابتعادوجدنا من خالل دراستنا التطبيقية 

نة عن رونق وصورة املدي واالبتعاداملستمر لكل مكونات النسيج العمراني القائم وكذا التركيز على الحداثة 

 الجزائرية.

 العامة: التوصيات-4-2

  وائح التيالقيود  وتحريرها مندعم شركات املقاولة العامة
ّ
 تعوق انطالقها للتصدي ملشكلة السكن والل

  مكنة في للتسهيالت امل وذلك بتقديمهالخاص في املساهمة في تنمية القطاع السكني  وتشجيع القطاعتطوير

بير كاملختلفة من شأنه أن يوفر جزء  والسياسات ووسائل التمويلالعمليات االستثمارية املتمثلة في الطرق 

 االحتياجات السكنية من

  الحد من توسع املدن على حساب املناطق التقليدية، وأهمية التأكيد على دراسة تلك املناطق باعتبارها مناطق

، يتم إعادة تأهيلها أخذا بعين االعتبار متطلبات األصالة والتكامل واألبعاد الوظيفية ذات طبيعة خاصة

 .االقتصادية الراهنة

 توظيف املباني وإحياء األسواق التقليدية ومراكز املدن )بوظائف اقتصادية ثقافية سياحية( مالئمة للموقع. 

 ية والعمرانية كمورد اقتصادي ضمن خططتوظيف التراث بشكل تكاملي في شتى جوانبه الطبيعية والثقاف 

 .التنمية املستدامة

  املعمارية و تكامل دور التراث العمراني في التنمية الوطنية الشاملة بشكل عام، والتنمية السياحية والعمرانية

 .خاص بشكل

 الئمة لذلك امل إشراك املجتمعات املحلية في برامج املحافظة التراث العمراني، ومشاريع تشغيلها، وإيجاد الصيغ

في البلدان اإلسالمية لالستفادة من فوائد ومزايا إعادة تأهيل مباني التراث العمراني، وتوظيفه في االستخدامات 

 السكنية، والسياحية، والثقافية

  توعية القطاع الخاص بأهمية املشاركة في املحافظة على التراث العمراني وإعادة توظيفه، وجعل ذلك ضمن

مجال املسئولية االجتماعية، ومن ذلك دعم الجمعيات املحلية للمساهمة في التنمية، ودعم  أولوياته في

  .املؤسسات التعليمية في مجال املحافظة على املباني التراثية وإعادة توظيفها
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 الحد من توسع املدن على حساب املناطق التقليدية، وأهمية التأكيد على دراسة تلك املناطق باعتبارها مناطق 

ذات طبيعة خاصة، يتم إعادة تأهيلها أخذا بعين االعتبار متطلبات األصالة والتكامل واألبعاد الوظيفية 

 .االقتصادية الراهنة

 لتطوير وترميم مباني التراث العمراني 
 
 وفنيا

 
 .تحفيز املجتمعات املحلية ماليا

 في املباني التراث 
 
 ية والنسيج العمراني، والتأكيد على أن ُينصالحد من التدخل أو إحداث أية تغيرات تأثر سلبيا

 .على ذلك في األنظمة الخاصة بالبناء والتطوير

  االلتزام باستخدام املواد التقليدية املستخدمة في املبني التراثي وعدم استخدام مواد حديثة إال في أضيق

 .الحدود، بما يتماش ى مع الوضع األصلي للمبنى

 التقليدية ومراكز املدن )بوظائف اقتصادية ثقافية سياحية( مالئمة للموقع توظيف املباني وإحياء األسواق. 

 واملعماريين :التوصيات على مستوى املهيئين  -1-2-4

 دراسة الجوانب السلبية التي قد تكون سببا في طمس هوية املجتمع املحلي املرتبط بأصالته 

 حوي على ت الجديدة التيري الجديد املتمثل في املدن محاولة التصدي لألثار السلبية للنموذج العمراني واملعما

 يحمل تأثيرات على هوية املدينة الجزائرية الزهراء، والذيالسكنات الجماعية مثل حي فاطمة 

  على امليهئء أو املعماري أو املختص أن يكون ملما بتفاصيل ثقافتنا وهويتنا ومراعات ذلك في التخطيط

 والتصميم العمراني واملعماري 

  يجب على املهندسين وخاصة أصحاب مكاتب الدراسات اإلملام بكافة الخصوصيات املعمارية والعمرانية

 للمدينة الجزائرية 

  -4-2-2التوصيات على مستوى الدولة والجهات الرسمية:

 عملية التنمية في الجزائر خطوات عديدة وتفرز مجتمعات في االقاليم املختلفة منها املتميزة ومنها الذي  تأخذ

ليس له هوية وال يرتبط بأي شكل بالبيئة املحيطة، وفي إطار إصفاء هوية متميزة وطابع خاص ملجتمعنا املحلي 

 العتبار اعمارة والتهيئة اإلقليمية األخذ في يجب على املختصين باملجاالت املختلفة وخاصة مجال العمران وال

  يلي: ما

o  يجب أن ال تكون برامج السياسة السكنية موجهة إال للقضاء على أزمة السكن، بل يجب أن تعمل على

إطار املحافظة على بعدها التاري ي خاصة في مجال التراث العمراني  صورة املدينة الجزائرية في تطوير 

 التقليدي

o  لة والجهات الرسمية إطالق برامج ونماذج سكنية تضمن املحافظة على الخصوصية يجب على الدو

 ة كنموذج مدينة تافياللت فغردايةاملعمارية والعمراني
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 :الخاتمة

خلصت دراستنا أنه لم تستطع مدينة تبسة بشكل عام واملدينة الجزائرية بشكل خاص في املحافظة على الهوية وعلى 

الخصوصية العمرانية واملعمارية التقليدية لغاية الوقت الحاضر، رغم بساطة وتناسق مكونات النسيج الحضري 

 غني من املباني واملفردات املعمارية والعمرانية املستمدة كمابموروثه الكبير وال اشتهر العمراني للمدينة الجزائرية الذي 

قلنا سابقا من تاريخ وتراث الحضارات السابقة، فرغم العصرنة العمرانية واملعمارية املوجودة في الوقت الراهن ،إال أن 

تلف دية خاصة مع مخلفات مخزالت تعاني من أزمة فقدان للهوية وللمعالم املعمارية الحديثة التقليا املدينة الجزائرية م

البرامج التنموية التي اطلقتها الدولة الجزائرية والتي زادت في حدة أزمة هوية املدينة الجزائرية التائهة بين املحافظة على 

نموية تإرثها وتركتها املعمارية، وبين الحداثة والجمالية املعمارية والعمرانية التي تدعو إليها مثل هذه البرامج واملشاريع ال

 التي هي مستوحات أصل من تصاميم غريبة بعيدة عن توجهات وصورة املدينة الجزائرية 

  واملراجع:قائمة املصادر 

o ،الجزائر مليلة، عين والتوزيع، والنشر  للطباعة الهدى دار  واملدينة، العمران(: 2005) هللا خلف بوجمعة. 

o مصر ،02 رقم العدد الجميلة، الفنون  كلية العمارة، نظريات والعمرانية، املعمارية الهوية(: 2015) منى الغفار، عبد. 

o ،ماجستير، مذكرة كوكبان، مدينة املعاصرة العمارة في التراثية العمارة خصائص توظيف(: 2015) الدين محي العنس ي 

 .صنعاء جامعة

o ،الرياض. ،105 العدد االقتصادية، املجلة واملعمارية، العمرانية الهوية أهمية(: 2011) سالم بن علي باهمام 

o  4العدد  املراث، مجلة املعمارية، والهوية املعماري  النمط(: 2010) الطاهر  رمضان قاسم، أبو. 

o ،املجتمع.و  االنسان علوم مجلة تبسة، بمدينة املستدامة التنمية لتحقيق كألية الحضري  التراث تقييم(: 2015) على حجلة 
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 العربية الهوية توأمة بين :صفاقس بمدينة األوروبية العمارة واقع
 الحديث الفرنسي العمراني واملوروث اإلسالمية،

« Arabisance », « Patrimoine Partagé », Identité, Modernité, 

Communication, « Continuité Architecturale », Interaction. 

 القرعة انيسد. 
Dr. Anis Karaa 

 تونس منوبة، جامعة التصميم، وتكنولوجيات لعلوم العليا املدرسة

Higher School of Design Sciences and Technologies, University of Manouba, 

Tunisia 
 املخلخص

تعد الحضارة العربية اإلسالمية الي جانب الفترة االستعمارية الفرنسية من اهم املؤثرات في نمط عيش سكان مدينة 

، خيةالتاري هامباني، تعّدد منطقة "باب بحر"ومختلف مفاصل حياتهم. وقد يالحظ نزيل صفاقس، وأساليب سكنهم، 

البحث تعريف وتثمين التراث املعماري املحلي واألوروبّي بمدينة  يحاول  واختالف أشكال ومرجعّيات تراثها املعماري والفني.

للكشف عن مختلف العالقات ويسعى البحث أهميته وعالقته بمسألة الهوية العربية االسالمية.  صفاقس، عبر إبراز

قارن بين ي تحليل، ضمن دة فترة الحماية الفرنسيةاملشّي األوروبية والعمارة  والتأثيرات املتبادلة بين العمارة املحلية

تتكون عينة البحث من  ...واإليديولوجية، والداللية مختلف املضامين، واألمكنة، والجوانب الثقافية، واالجتماعية، 

د وت ،بمدينة صفاقس« باب بحر»مباني سكنية وإدارية أوروبية، منتمية جلها ملنطقة 
ّ

 نمط»س ي دور مهندعلى دراستها ؤك

ل على العم طريقعن  ،في السعي إلدراك التفاعل بين العمارة األوروبية واملحلية «النمط الحداثي»و «الفن التعريبي

التكّيف مع العوامل الثقافية واملناخية. ويخلص البحث وعبر التأكيد على اهمية  ،التواصل املعماري والحضري فرض 

مدرسة  كونهبمدينة صفاقس، لملزيد التفكير في سبل تعصير العمارة  «التعريبي النمط»من  اإلقرار بأهمية االستلهام الى

بادئ الفن املعماري التونس ي املعاصر، ومدى ضرورة أخذه من األسلوب العربي في فنية تدعو إلى مزيد فهم ثوابت وم

 فن العمارة.

  التواصل، التفاعل. الحداثة،، الهوية، «التراث املعماري املشترك»، «العمارة التعريبية» :يةالكلمات املفاتيح

Résumé  

Notre travail se veut une contribution à la connaissance du patrimoine architectural 

de la ville de Sfax dans son cadre historique, architecturale, et culturel.  

À travers une démarche descriptive, et critique, nous avons analysé l'architecture européenne 

à Sfax, en insistant sur celle présentant une interaction visible avec son architecture locale. 

Nous interrogeons la question de l'interaction produite lors des circulations des modèles 

architecturaux européens à Sfax, en soulignant le rôle du style « Arabisance » et du style 

« Reconstruction ». Après un examen des diverses architectures traduisant cette influence 
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partagée (entre l’architecture locale et l’architecture coloniale), nous concluons que: 

Qu’aujourd'hui après un grand débat sur la notion de la "Tunisianité" et de "l'identité", nous 

remarquons une prise en conscience de l'importance et de la fragilité du patrimoine coloniale 

Tunisien dit : patrimoine partagé. Il s’agit d’un territoire riche, garni de valeurs et empli de 

significations. Nous avons par ce travail, contribué à une meilleure connaissance et 

compréhension du style "Arabisance", afin qu’il soit une source d’inspiration pour la 

modernisation l'architecture à Sfax.  

  :عاااااااامة مقدمة

األبيض املتوسط، وتأّسست حدودها في أواسط القرن التاسع كانت صفاقس تجمعا سكنّيا أمازيغيا، مطال على البحر 

. وتتمّيز املدينة التاريخية بطريقة 1)زمن حكم الدولة األغلبية في إفريقية( على يد علي بن سالم البكري الوائلى ميالدي

فاقس ز مدينة صبنائها النصف دائري، وتفرع بقية األحياء واملناطق الحضرية من املركز على شكل أشعة. وينقسم مرك

إلى ثالث مناطق، وهي: منطقة املدينة العتيقة )رمز الحضارة العربية االسالمية(، منطقة "باب بحر" )املشّيدة فترة 

 الحماية الفرنسية(، ومنطقة "صفاقس الجديدة" )املتكّونة من فضاءات تجارية ومن مسكان عصرية(.  

 

 

 العتيقة للمدينةبحر منطقة باب صفاقس األوروبية  تجاور مدينة مخطط إنشاء مدينة صفاقس األوروبية

 https://www.realites.com.tnاملصدر:  املصدر: أرشيف بلدية صفاقس

 التراث املعمااري والعمراني بمدينة صفاقس:  .1

 واملفاهيمالعمارة التقليدية بمدينة صفاقس العتيقة: الثوابت  1.1

تمتاز مدينة صفاقس العتيقة، كمجال حضري واجتماعي، بنسيج ملتحم من الوحدات السكنية والتجارية املتعامدة 

املتراصة واملنظمة. وتتوزع هذه الوحدات بحسب تقاطع محورين يلتقيان في مستوى املسجد الجامع وتتفرع انطالقا 

                                                           
 :أنظر مدينة صفاقس مخطط لسور علي بن سالم البكري الوائلى هو اول  1 

 .33الحياة العمرانية الجزء األول، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، ص- تاريخ صفاقس :(1966عبد الكافي )أبو بكر، 

دينة العتيقةامل  

«باب بحر»منطقة   
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زقة )النافذة وغير النافذة( في شكل تربيعي بصفة تفاضلية )من من املسجد كل األحياء، وتنطلق عبرها األنهج واأل 

 الساحة/البطحة الى الزنقة( فتأتي على شكل وحدات عمرانية ملتصقة. )انظر املثال والصورة املرافقة للنص(.

   
 النسيج الحضري املتراصة واملنظمة مبانى مدينة صفاقس العتيقة

 www.sfax1881-1956.com/Origines/medina.htm املصدر: )بتصرف(املصدر: جمعية صيانة مدينة صفاقس 

العامة والخاصة، املنتمية لنمط البناء العربي اإلسالمي، وامللتزمة أغلبها  املبانيتزخر مدينة صفاقس العتيقة بعديد 

امللتصقة منشآت منغلقة على الخارج ومفتوحة من الداخل. وتّتصل  املبانيأفقية العمارة، مما يجعل من هذه بعنصر 

هندسة هذه املنشآت بالتجربة املتراكمة الخاضعة للتفاعل بين املعّطيات املناخية واإلمكانات املحلية، في عالقتها 

 باالحّتياجات السكنية واملتطلبات املنضوية في نطاق منظومة القيم واألعراف.

لة 2         1عماريةوتتصف العناصر امل
ّ
أشكالها وبالداخلية،  هافضاءاتب بزخارفها امللتزمةملدينة صفاقس العتيقة  املشك

التداول والنقل في الخبرات ومعارف العمل )إعادة اإلنتاج والبقاء(، واعتماد التصاميم واألنماط انطالقا من الدالة على 

 للنص(.النماذج الضمّنية املسبقة )انظر الصور املرافقة 

   
 تصوير املؤلف(العتيقة )مدينة صفاقس  ملبانيصورة 

ونالحظ إن دققنا النظر في هياكل وتشكيالت منازل ومساكن مدينة صفاقس العتيقة سمك الحوائط وتجاورها 

ِد 
ّ
ِل الحضرِي، واملنتِج للنسيِج العمرانِي، واملؤك

ّ
ِص املسكِن لخصائبواسطة الجدار املشترك، وهو العنصر املكّون للتشكّ

                                                           
ك، وزخارف األرابيس املعمارية: املساجد، والزوايا، واملحاريب، والصحون، والعقود، واألعمدة، والتيجان، واملآذن، والقبب، والزخارف الهندسية،ونقصد بالعناصر  1 

 واملقرنصات.
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على داخله بحضور الفناء املركزي، وصغر منافذه الخارجية باستثناء باب الدخول الرئيس ي(.  بانفتاحهالتقليدي )

والتفرقة بّيّن الّمجّال العام )الشارع( واملّجال الخاص )املسّكن(، عن طريق الزقاق النافذ، ثم الزقاق غير النافذ، وهو 

 انظر االمثلة الهندسية والصور املرافقة للنص(.مجال وسيط ال يّؤّمّه في الّمطّلّق سوى السكان املتجاورين. )

  
 موقع دار كمون باملدينة العتيقة بصفاقس الرئيسية لدار كمون باملدينة العتيقة بصفاقس الواجهة

 
 دار كمون باملدينة العتيقة بصفاقس: مقطع افقي للطابق االرض ي       دار كمون باملدينة العتيقة بصفاقس: مقطع افقي للطابق العلوي    

 املصدر: جمعية صيانة مدينة صفاقس

   
 صور للفضاءات الداخلية دار كمون، بنهج الشيخ التيجاني، العتيقة بصفاقس

 املصدر: تصوير املؤلف

تبّين األمثلة الهندسية والصور السابقة، تعّدد تقنيات الزخرفة وأصنافها، بحسب تعّدد املواد املستعملة وباختالف 

توجهات وأصول أصحاب الخبرة والصنعة، وانفتاح املنزل على الصحن، وصغر النوافذ الخارجية للطابق االرض ي، 
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 ببقية ع
 
ناصر زخرفية الواجهة. وتختلف زخرفة مساكن املدينة العتيقة واالعتناء بزخرفة باب الدخول الرئيس ي مقارنة

 بصفاقس، في عالقتها بمنزلة مالك املنزل أو الدار )االجتماعية(. 

 ومن بين أهم الخامات والتقنيات املستعملة في زخرفة الفضاءات الداخلية للمنازل نذكر: 

املستخدمة لصنع األلواح املنقوشة والتجوفات واألسقف والعوارض املطلية، واملشبيات... ويستعمل  :مادة الخشب -

قد نجد العديد من العناصر الخشبية املستخدمة و الخشب في السقوف كعنصر معماري وزخرفي في آن واحد، 

 كفواصل للفضاء أو كدعامات ومساند لألثاث.

 املستعملة خاصة في أرضية فضاء الصحن، كما اسُتعمل الرخام في صنع األعمدة والتيجان. :مادة الرخام -

ف الزخارف الخزفية من مفردات نباتية )تتكّون تشكيالت  :مادة الخزف املطلي -
ّ
املستخدمة في اكساء الجدران، وتتأل

 دسية(.األزهار الطبيعية كالزنبق والورد(، أو هندسية )تتكون من أشكال املضلعات هن

 حيث ُيستعَمل الحديُد املطّوُع واملطروُق لستر النوافذ وزخرفتها. :مادة الحديد -

العناصر الحجرية املهندمة: وهي املستخدمة في تأطير األبواب والنوافذ وبناء العقود، حيث يستعمل الكذال لتأطير  -

 .1األبواب والنوافذ وإنشاء العقود بأعمدتها وتيجانها وفقراتها

 ارة األوروبّية بمدينة صفاقس فترة اليماية الفرنسية: األنماط والدالالتالعم 2.1

ل البسيط للهيمنة عليها، أو الستغاللها: انه التجسيد املادي ملفهوم املدينة 
ّ
"يتجاوز إنشاء أو تغيير مالمح املدن التدخ

ون غرس معالم، ونقل عالمات ال مادية األوروبية، الذي يستجيب باألساس إلرادة املحاكاة لدى املستعمرين الذين يحاول

في الفضاء. إن تصّور هذه املدن واإلعداد لها هو تعبير عن استجابة واضحة ملستلزمات الذائقة األوروبية، في عالقتها 

تها ا بمبانيها". وتتجاور مدينة صفاقس العربية اإلسالمّية )2بضرورة احتواء اآلخر
ّ
غير لومناراتّها، وأنّهجها الّضيقة، وأزق

النافذة(، مع مدينة صفاقس األوروبية )املبنّية على الّنموذج الهندس ي املتقاطع واملتنامي عمودّيا(، لتفتح الواحدة على 

 ويستنتج هذا التحّول 
ّ
جاه البحر، إال

ّ
األخرى عبر ساحة باب الديوان. وال يكاد املرء يتجاوز عتبة املدينة العتيقة في ات

 لبناء وشكل البنية الحضرية.السريع واملفاجئ في نمط ا

كنية الس املبانيبظهور  وعمرانية سريعةلقد شهدت مدينة صفاقس، منذ فترة الحماية الفرنسية، تحوالت معمارية 

)الحي اإلفرنجي( في اتجاه البحر. وقد تبع قدوم  3الحضرية خارج األسوار انطالقا من منطقة الربض القبلي واملنشآت

                                                           
ملتجاوز. ومن املفردات الزخرفية تتكون أغلب تيجان منازل مدينة صفاقس العتيقة من الطراز الحفص ي أو األندلس ي، والعقود في جلها من النمط املنكسر وا 1 

 الحجرية األكثر شيوعا نذكر: األشكال النباتية، والتوريقية، واألشكال الهندسية، وأشكال الزخارف الكتابية.
2 Odile, Goerg (2005): « La ville européenne d'outre-mer: sens, devenir et mutation», in Architecture coloniale et patrimoniale, institut national du 

patrimoine, Paris, pg27 

الجهة الجنوبية للسور وبرج الرصاص غربه.  يحّدها برج النار شرق ، في منطقة 1830استقر الفرنسيين واملالطيين واإليطاليين واليهود خارج السور منذ سنة  3 

 بّ" الربض القبلي". باألجانبسّميت هذه املساحة املأهولة 
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 املفرداتبعض ملحوظ ل ادماٍج ، متالزمة مع 1ظهور العديد من األنماط املعمارية الجديدة 1881الفرنسيين سنة 

 ة املحلية بصفاقس. يالزخرفالبنائية و 

ومن أجل التعريف بما أنتجته هذه التحوالت، يهتم هذا الجزء من البحث بجرد تجليات وأنماط العمارة األوروبّية 

سا ملنطقة "باب بحر"(، فيصف ممّيزاتها املعمارية والفنية والحضرية، في بمدينة صفاقس العصرية، )واملنتمية أسا

 عالقتها بالهوية العربية اإلسالمية، والتراث املتوسطي والفرنس ي.

لقد خضع فعل البناء، أثناء سنوات الحماية الفرنسية لصفاقس لعّدة أساليب )أنماط/طرز( معمارية، يمكن ترتيبها 

(، الذي تفّرع عنه فيما بعد، نمط "الفن الجديد" 1900-1881األسلوب االنتقائي ) :لتفي خمسة توجهات فنّية شم

-1943( وأخيرا النمط الحداثي )1930-1900) (، يليه "النمط التعريبي"1940-1925) "األرت ديكو"( ونمط 1900-1920)

دى مي"، وإبراز تنّوع مفرداته، و (. وسنحاول، من خالل التعّرض لهذه الطرز، تسليط الضوء حول "النمط التعريب1947

 وتفّرد معانيها.  2،أصالة هندسته

 األسلوب االنتقائي 

ْصِطفاء وخلط مفردات بنائية وتنميقية من معاجم ا" في أواخر القرن الثامن عشر، ويقوم على االنتقائيظهر " األسلوب 

لى ة: وذلك باإلبقاء عفالكالسيكي في البناء والزخر مختلفة من تاريخ الفن والعمارة، دون االنشقاق التام عن الطراز 

التكوين الكالسيكي في تشكيل الواجهة املعمارية، املتباينة الفواصل بين الطوابق واملستويات، وتقسيمها بانتظام 

واستقامة الخطوط العمودية واألفقية، وزخرفتها باستعمال العناصر النيوكالسيكية والباروكية مجتمعة )كاستخدام 

القوصرة املحاطة باألعمدة "النيوكالسيكية"، واألسطح املعمدة، واعتماد شتى أشكال األفاريز، والدرابيز، والكرنيشات، 

 واالستفادة من التصاميم  الغنية باملنحنيات واملنحوتات...(. 

 "نمط "الفّن الجديد: 

، في الفترة الفاصلة بين سنة "فّن الجديدال"شهدت القطيعة مع األسلوب االنتقائي بداياتها في صفاقس مع ظهور نمط 

 ، مما جعل منه اإلشارة األولى التي تقّدم وتمّهد للحداثة في املجال املعماري والفني ككل. 1910وسنة  1900

مدينة صفاقس، بتجديد امليوالت في مجال البناء، بأسلوب زخرفي  مباني، املمّيز لبعض "الفّن الجديد"وينفرد نمط 

ق، ُيناغم بين هندسة وزخرفة واجهات 
ّ
والغائر. وكان اللجوء إلى  الناتئ، باستخدام شتى فنون النحت املبانيخال

ق، والّزجاج امل
ّ

يلة لّون الوساستخدام العديد من الخامات متعاضدة: كالحديد املطروق، والخزف املطلي، والخشب املعش

ار تتمّيز مبانى"الفن الجديد" بمدينة صفاقس، على غر و  .املثلى ليكتمل فعل التصميم في عالقته الحميّمية بالطبيعة

مدينة تونس وغيرها من املدن التونسية )كمدينة بنزرت وسوسة(، بزخرفة واجهاتها اعتمادا على املفردات النباتية 

                                                           
واجهاتها املزخرفة  ك النفتاحنقصد باألنماط املعمارية الجديدة، هي األساليب التي بنيت بها املباني الحديثة املتباينة مع طبيعة البناء املحلي بمدينة صفاقس، وذل 1 

 لشارع، حيث تتميز الواجهات املعمارية ذات النمط األوروبي، بكثافة الكرنيشات، والشرفات، والحواجز الحديدية واألفاريز...على ا

 راثت حضور التسنثبت في الجزء األخير من البحث دور " النمط التعريبي" بمدينة صفاقس، في فرض تفاعل العمارة األوروبية مع الثقافة اإلسالمية، واثبا 2 

 املعماري الفرنس ي في عالقته بحداثة البناء العربي
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حدات التشكيلية والزخارف في عالقتها بتكوين وهيكل البناء )انظر الصور املرافقة والهندسية )اللّينة(، وبتكرار الو 

 للنص(.

   
 جزئات نحتية ناتئة وزخارف هندسية غائرة التقسيم العمودي يعزز تناظر الواجهة املطلة على نهج "باتريس لومومبا" النافذة

 ّيبة )تصوير شخص ي(ڤشارع الحبيب بور  43عمارة النوري، 

على إرادة القطع مع األساليب النيوكالسيكة، باعتماد أشكاٍل ومفرداٍت بمدينة صفاقس  "الفّن الجديد" مبانيتشهد 

يف
ّ
، واملجانّية على املشهد العمراني في بداية 1)بنائية وزخرفية( مستلهمة من عناصر الطبيعة، لتضفي نوعا من التك

 القرن العشرين.

لى علواجهات املفتوحة ا حسن هندمةجل هذه األبنية تلتزم بالحضور الجلي للزخارف الحائطية، املقتصرة على  نإ

تصميمات الساللم والحديد املطروق، دون االكتراث املعّمق بالتصّور الهندس ي للفضاءات الخارج، واالبداع في 

ل العّمال ونحاتي الواجهات  الداخلية، في ما عدا فضاء البهو وهيكلة وزخرفة املنافذ: أين
ّ
ط الضوء على أهمية تدخ

ّ
ُيَسل

 . 2اإليطاليين

 :"نمط "األرت ديكو 

ظهر في مدينة صفاقس تيار يدعو للبساطة والتجريد التصويري، وإلى الحّد من زخم الزخرف. إنه  1925بداية من سنة 

د أولوّية الهيكل على الزخرفة، وأولو  "األرت ديكو"نمط 
ّ
ّية املنطق على الخيال، وأولوّية الوظيفة على الذي جاء يؤك

وَجب تناغما منطقّيا على مستوى معالجة الواجهات. ويتمّيز هذا النمط بّّّّ:
َ
 الجمال، وهو الذي أ

استعمال األشكال املنّمطة واملزخرفة على شكل "موتيفات" زهرية وهندسية، عوضا عن الخطوط املتمّوجة: حيث  -

 مدينة صفاقس العصرية.   مبانياءا، وأصبح تجريد الخطوط املنحية من ميزات أصبحت األشكال أكثر نق

                                                           
ل )ان ُوجدت( في أكث 1 

ّ
تي تمث

ّ
لة لإلنسان في زخرفة واجهات مبانى "الفّن الجديد" بصفاقس، وال

ّ
سبّية للمنحوتات املمث

ّ
ي اإلنجاز، ر األحيان بساطة فنالحظ الندرة الن

د حضور التماثيل النصفية في 
ّ
ْبهاء االبنية وفي غرف بعض شقق العمارات السكنية.ولكننا مع ذلك نؤك

َ
 أ

ل في اللجوء الستعمال: الزخرفة ذات املفردات االنسيابية، والخطوط املنحنية، واألشكال ذات األصول الطبيعية، وخاصة م 2 
ّ
اتية.    نها الزهرية والنبيبرز هذا التدخ

 أنظر:

 L. Quattrocchi (1998) : Art nouveau à Tunis (1900-1905), AMVPPC, Tunis. 
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قابلّية وحظوة لدى كل من املهندسين املعماريين والبنائين الغربيين، نظرا ملا يمّيزه من يسر في أعمال البناء  -

 لّسابقين. واألشكال املعّقدة لألسلوبين الفّنيين ا لالنحناءاتوالزخرفة، ونظرا لتجّنب تصاميمه 

ة والالحواجز املشّبكة،  اعتماد -
ّ
درابزينات املصنوعة من االسمنت والحديد املطروق، واستخدام الزخرفة املتكون

من الخطوط املنكسرة، واملنحنيات الهندسية املسَتعملة وفق القوانين التشكيلية للواجهة الكالسيكّية )املبنية على 

 ية القسم الرئيس ي املتوسط للمبنى(.التركيبة الثالثية، وأفضلو التناظر، 

لم تحظ مدينة صفاقس االوروبية على غرار مدينة تونس العاصمة بنفس االهتمام بنمطي "الفن الجديد" و"األرت 

. ومن بين أهم النماذج املعمارية الناطقة 2الحداثّّيّّة وبمبانيها، ولكنها تميزت وُعِرفت خاصة بمعمارها "التعريبي"، 1ديكو"

 عمارة "تقتق"، ومبنى "مكتبة التقدم" )انظر الصور املرافقة للنص(. "األرت ديكو" نذكر: نمطبلغة 

   
 عمارة تقتق: زخارف بأعلى البناء عمارة تقتق: الواجهة الرئيسية عمارة تقتق: نافذة الطابق الثاني

 عمارة تقتق: التقاء جادة الحبيب بورقيبة ونهج السوق البلدي )تصوير شخص ي(

يعكس املثال األول: استعمال األشكال املنّمطة والهندسية، واستخدام الدرابزينات املصنوعة من االسمنت والحديد 

 املطروق واملتكونة من الخطوط املنكسرة، واملزخرفة بحسب منحنيات هندسية وموتيفات زهرية مبّسطة.

                                                           
ُعّد مدينة تونس حالّيا حوالي  1 

َ
بناية ذات نمط "األرت ديكو"، وتحض ى بأكبر وبأجمل وأضخم مباني "الفن الجديد"، وأكثرهم عددا، مقارنة مع مجمل واليات  400ت

 الجمهورية التونسية.

 نتاجإل تيار "الحداثة في العمارة": وكان الهدف من ذلك وجوب تبسيط األشكال ونبذ الزخرفة، يتصف عدد كبير من مباني منطقة "باب بحر" بصفاقس بانتمائهم ل 2 

 التقني، ولفرضهندسية نقية ووظيفية. وانتشرت هذه املوجة من منذ النصف األول من القرن العشرين، نتيجة لتعاليم حركة الباوهاوس، وتفاعال مع التطور 

 و"االنتقائية" اللذان مّيزا القرن التاسع عشر.القطيعة مع "الكالسيكية الجديدة" 
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 الواجهة الرئيسية )تصوير شخص ي( التقدم )بلدية صفاقس(مخطط ملبنى مكتبة  )تصوير شخص ي( نافذة الطابق االول 

ويعكس املثال الثاني: سذاجة في الزخرفة، يحكمها استعمال األشكال املنّمطة، واستخدام األعمدة االسطوانية املهذبة، 

 والدرابزينات ذات االشكال الهندسية النقية.

  :عمارة "إعادة البناء" / النمط الحداثي 

ادة البناء" بإعداد األمثلة الهندسية الضرورّية للتهيئة العمرانية والتوسعة الحضرية، وكان "بارنار اتسمت فترة "إع

زارفوس" وفريقه املسؤولين عن إعادة توطين وإيواء السكان الذين نكبتهم الحرب بتصميم مساكن وأحياء في شتى املدن 

جِريت عم
ُ
برى. وفيما يخص مدينة صفاقس، فقد أ

ُ
ليات إعادة البناء في شتى أرجاء املدينة األوروبية، التونسية الك

 . )انظر الصور املرافقة للنص(.1انطالقا من املنطقة الفاصلة بين شارع فرنسا واألسوار

سُتدِعى في تلك فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية، كل من: "جاك مارماي"، الذي كان يعمل آنذاك باملغرب، 
ُ
وأ

اللذان كانا يعمالن  "،( الذي كان في ليبيا، و"جان دريو الروشال"، و"جازون كيرياكوبولوسJ-P Ventreو"جان بيار فانتر")

بالجزائر، و"جون لّّّّوكوتار" الذي كان في باريس، كما التحق "بول هارباي" باملجموعة، على غرار عديد املهندسين 

 إلنتاجلن الخصائص الطبيعية والبيئية منطلقا املعماريين الشبان. وقد أبدع "زارفوس" مع فريقه هندسة، تتخذ م

املعماري، وكانت أعماله وتصاميمه الحداثية، في تونس عامة ومدينة صفاقس خاصة، موسومة باالستلهام من أساليب 

 .2البناء املحلي )التقليدي املرتبط بالجهة والعادة(

                                                           
 89، وذكر ان عددها بلغ: 1944جوان  10( املباني الخاضعة للهدم واعادة البناء، جراء الحرب بمدينة صفاقس، في M. Du Rochetاحص ى املقرر "دو روشيت" ) 1 

 مبنى في املدينة العتيقة. 60لربض القبلي(، ومبنى في الحي االفرنجي القديم )منطقة ا 227مبنى في املدينة األوروبية، و

 (.1956-1945انظر الجزء الخاص بمراحل التوسع املعماري والحضري: الفترة الثالثة للتوسع ) 2 
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 حاليا( علي محمد نهج) Mattéi بنهج البناء اعادة اعمال :1946مارس املشهد الحضري جنوب املدينة العتيقة بصفاقس بعد القصف

 http://www.sfax1881-1956.com/recons/reconst1.htm املصدر:

 "نمط "الفن التعريبي: 

بعديد املباني الجديدة، املشّيدة بأسلوب يكاد يكون مألوفا  20بتونس في بداية القرن  1ُعرف نمط "الفن التعريبي"

ّّبة بمدينة صفاقس، املتمّيزة باستلهامها من املعجم يڤفي محيطه، ومثال ذلك مباني شارع الحبيب بور أو متجانسا 

 املعماري العربي واملحلي في تصميم الواجهات والفضاءات الداخلية. )انظر الصور املرافقة للنص(.

  
 )تصوير املؤلف( ،(1913)مبنى قصر بن رمضان  )تصوير املؤلف( ،(1907) مبنى شركة "فسفاط قفصة"

بمدينة صفاقس إلى فترة الثالثين األولى للقرن العشرين، وذلك ضمن تواصل ُجزئي  "الفن التعريبي" أصول نمطتعود 

لخصوصّيات هندسة وزخرفة املعماري املحلي. وتطّور هذا النمط، باالعتماد على جملة من اإلضافات املعمارية 

على العديد من العناصر  "التعريبيالفن "والتصميمية املهّمة التي أتى بها كبار الحرفّيين واملهندسين الغربّيين. ويعتمد 

 املعمارية والزخرفية ذات العالقة الوطيدة بالفن العربي اإلسالمي في البناء والتشييد، ولعل أهمها:

 :ولم يكن لهذا العنصر الدور  .من العمارة املحلية واملستخدمة خاصة في العمارة الدينية اقترضوهو عنصر  البّّرج

ستخدم فقط لتعريب الوظيفي الخاص بالعمارة ال
ُ
 .الغربية ذات نمط "الفن التعريبي" املبانيدينية، ولكنه أ

                                                           
اثة في العمارة األخر بفن "الحدللفن التعريبي في العمارة عدة تسميات: يسميه البعض نمط "األرابيزنس"، أو"الفن املعّرب"، أو "الفن الّنيوموريسكي"، وينعته البعض  1 

 العربية"، ويمكن أيضا أن نطلق على هذا التيار تسمية نمط "الفن التعريبي".



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   210 

 

 ل هذا العنصر املعماري بروزا في مساحة الغرفة املطلة على الخارج، ونجده في واجهة املبنى على  :املشربية
ّ
ويمث

ي والت-ن تحّول املشربية وفي في عهد الحماية الفرنسية، نالحظ في بعض األحيا .مستوى الطابق األول أو ما فوقه

 شرفة مفتوحة كالتي تحاكي شرفات منازل بالبندقية. إلى-التونسيةّّنارية" باللهجة ڤيطلق عليها اسم "الّ

 نة: ال تملك جدران  1حواجز املبنى/ درابيز، وتسمى أيضا بالشرفات أو الدرابيز
ّ
التقليدية درابيز مزخرفة،  املبانياملسن

نة فهي حكر على أسوار املدن العتيقة أما األفاريز والشرفات ا
ّ
  .املرموقة فقط واملبانيملسن

 خالصة

تتصف مدينة صفاقس العتيقة، بأزقتها الطويلة، وممّراتها املقّوسة، وساحاتها وأسواقها، ومساجدها، ومعمارها الذي 

ر الهوية العربية اإلسالمية. ويمتاز تصميم عمارة 
ّ
. 2عاملدينة العتيقة بحجمه املتواضيشهد على ثراء ذاكرة املكان وتجذ

ويتمّيز نمط بناء معمارها التقليدي بعدم إبراز الفوارق االجتماعية، والتأكيد على مبدأ املساواة، فال نالحظ وفرة الزخرفة 

 إال في املساجد أو داخل القصور والديار الفخمة. 

ي والذي ننفذ إليه عبر ممر يفتح نحو املدخل ويّتصف البيت التقليدي الصفاقس ي بتجمع غرفه حول الفناء املركز  

أو الصحن، وتقتصر النوافذ  3الرئيس ي للبيت. ويفتح باب الدخول الرئيس ي عادة على سّقيّفّة منكسرة، تفتح على الفناء

على الطابق العلوي وعلى داخل الفناء في تناظر مع أبواب الغرف. ويكون شكل الفناء مستطيال أو مربعا تحيط به 

يد من األروقة. ويأتي بين الفضاء املكشوف )الفناء( والفضاء املسقوف )فراغات السكنى واملرافق(، ويعّد الرواق العد

هو الفراغ الوسيط الذي يمثل امتدادا لفضاءات الخدمات )املخزن، املطبخ(، وهو الذي يحّد من التضاد الحراري 

ل الرواق فضاءا وسيطا وحال معمارّيا يق
ّ
ص من استطالة شكل الفّناء، ليفتح فيه جزء السقيفة والضوئي. ويمث

ّ
ل

الداخلي ومختلف املرافق، وبعض الغرف. ويضل الفّناء قّلب املسكّن، ومركّز الحيّاة األسرية، أما بالنسبة لباقي الفراغات 

ة الوظائّف، فهي فراغات مشتركة، تجمع املرافق والخدمات، أو فّراغات خاصة: تتكّون من غّرف متعّدد :)املسقوفة(

 .4تّتمّّتّع باستقاللية نسبية

تعّدد ل ذلكو  أما منطقة "باب بحر" املحاذية للمدينة العتيقة بصفاقس، فتتمّيز بطابعها " الكسموبولوتي " والحداثي:

فتوحة م مورفولوجية وتنميقية. كّل هذه املعطيات تقّدم لهيئة عمائرهازخارف وتنّوع أنماط و  اجناس ووظائف مبانيها،

، ووفرة نياملبابمدينة صفاقس. وبالرغم من ضخامة هذه القوي على الشارع، ترمز إلى التفّوق الفني والحضور الفرنس ي 

)انظر  ة.داخليال هاببساطة توزيع فضاءاتو  ،الفنيةالتشكيلية و عالجات في امل بسالسة تتصف اال انهازخارف واجهاتها، 

 للنص(. لألمثلة املرافقة

                                                           
 يرّجح أن أصل كلمة "دربوز" تركي، وتعني الحواجز اإلسمنتية أو الحديدية للبناء والدرج. 1 

 م، وهي قلما تصل طابقين، انظر10م وارتفاعها 20ال يتجاوز طول الدار  2 

نس، و (: "باب بحر صفاقس التاريخ الذاكرة الهوية"، مخبر البحث حول الجهات واملوارد التراثية بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة، ت2009القالل، رضا ) 

 (.18، ص2009

 سية واجتماعية.هو مجال عبور مربع أو مستطيل يتوسط الدار، يمّد املسكن بالنور والهواء. كما يؤدي الفناء وظائف هند 3 

سكن طرقّا مرسومة مع تخّطيط املكّل فراغ سكّني محّّدد بالرجّوع إلى األدوار االجّتماعّية واالقتصادية التي يلعبها أفراد األسرة، وكل حركة تّحّصل باملسكن تّتّبع  4 

 في نّطاق الحياة االجتماعية.
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إدماج كل هذه األساليب والتمضهرات، في تجاهل كبير للخصوصّية الثقافّية والفنّية ملدينة صفاقس، حيث لقد تم 

تعلق األمر بتطوير فن البناء على الطريق األوروبّية والذي تّم استيراده، في اغلب األحيان، دون مالئمة مع األسلوب 

 املرافقة للنص(.)انظر الصور واالمثلة  .1املحلي

 
Construction d' un immeuble 1e,2e Et, 6 route de Gabes, Pr Mr Auguste Mattei 

Casier 1/MPB/Dossier3 / Code 5410/1909 :املصدر 

  
 مقطع ارض ي لطوابق املبنى تصوير املؤلف(الرئيسية )الواجهة  مبنى سكنى، شارع فرحات حشاد:

Casier 1/MPB/Dossier3 / Code 5410/1909 املصدر :  

لت زخرفة الواجهات في هذه 
ّ
الجديدة )في الفترة األولى للحماية(، في نقل آلي لقاموس زخرفي كامل  املبانيلقد تمث

تّمت استعارته من أوروبا، ومثال ذلك استعمال الّضفائر واألطواق، والرسوم ذات األشكال النجمية، والعناصر الزخرفية 

وتم استعمال جل الزخارف الداعمة لألفاريز والشرفات من النقوش والرسوم الشرائطية واألفاريز الحائطّية )...(، 

الخارجّية بعناية وترتيب، وبتكرار رتيب للعقود املوتورة، والشرفات ذات الحوامل الحجرية، واألروقة الخارجّية. أّما 

راصف األفقّي والعمودّي 
ّ
 منظومة التركيب الكالسيكّية، والتي تّم استعمالها في أغلب األحيان، فقد اعتمدت على الت

دة التقسيم ا
ّ
لثالثي للواجهة، وعلى تطبيق منظومة املراوحة بين املليء والفراغ، وذلك بالّتعويل على عناصر تزيد مؤك

                                                           
لت وجوها تأثرت البنية الحضرية لجل املدن التونسية بفرض اساليب  1 

ّ
معمارية جديدة تكاد تتضارب مع روح و مظهر البناء العربي االسالمي، لكنها مع ذلك شك

ة البحر مرات املنتميمشتركة تقاسمتها جميع االصقاع التي خضعت للتدخل االوروبي في ميدان العمارة. كما تتماثل موجات التجديد املعماري هذه في عديد املستع

 :هذه املباني االوروبية املزروعة تراثا يشترك في حمايته كل الجهات املعنية بنشأته وانتشاره. انظر األبيض املتوسط. وأصبحت

Maurice Culot - Jean-Marie Thiveaud (1994): Architectures françaises outre-mer, in Revue française d'histoire d'outre- mer, éd Liège, Pierre Mardaga.  
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من تقسيم الواجهة مثل نظم التنسيق، والتراصف، والتمييز بين أحجام وأشكال عناصر الزخرفة الحائطية. )انظر 

 للنص(. واالمثلة املرافقةالصور 

  
 Maison / Pr Soly Pierre Facade sur B. de France فرحات حشاد حاليا(مباني شارع فرنسا )شارع 

: املصدر CPA TUNISIE Casier 1/MPB/Dossier3 / Code 5410/1902املصدر:     

  
Construction d' un Immeuble sur le croisement des rue Tyna et victor hugo 

Casier 4/MPB/Dossier9 / Code 5410/189 :املصدر 

 بمدينة صفاقس: السياق املعماري والثقافي  « باب بحر»منطقة  .2

جديدة على أرض مستصلحة من البحر،  مبانيشهدت مدينة صفاقس االوروبية خالل فترة الحماية الفرنسية إنشاء 

طت جل أنهجها وشوارعها بطريقة تربيعية متعامدة لتحاكي أنهج املدينة الوسيطة وأزقتها. وتنتمي هذه 
ُ
ملنطقة  بانياملخ

 "باب بحر".)انظر الصور املرافقة للنص(.
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 املحاذية للميناءمخطط املواءمة شوارع منطقة باب بحر  مخطط إنشاء مدينة صفاقس االوروبية

Ref. Arch. Serie M, M5, Carton 12, Dossier 98 املصدر: .   

 بمدينة صفاقس « باب بحر»منطقة  1.2 

  باب بحر»التحوالت الحضرية واملعمارية: من الربض القبلي الى  :» 

يج على النسيتصف النسيج الحضري بمدينة صفاقس العتيقة بشبكة أنهج منتظمة في شكل تربيعي، وجاء هذا 

نحو مركزي. ويذكرنا التخطيط الحضري للمدينة بتخطيط املدن اإلغريقية والرومانية القديمة، حيث يتقاطع شارعان 

محوريان في مستوى قلب املدينة ثم تتوزع األنهج بحسب ترتيب تفاضلي، تفض ي فيها الجادة إلى النهج ومنه إلى الباحة 

 غير النافذ )انظر العنصر االول من البحث(.)الرحبة( ومنه الى الزقاق النافذ أو 

م عربيا اسالميا وارتبطت تجلياته املعمارية بالنمط الهندس ي 1775ونشا الربض القبلي خارج اسوار صفاقس سنة 

. 2لذلك سمي ايضا بالحي االفرنجي، 1ني، سكانا من اليهود واملسيحيالتاسع عشر للمدينة العربية، واحتوى في القرن 

)انظر  3في الحي االفرنجي جعله بمثابة الحاجز ملواجهة الغارات البحرية نواملسيحييوكان الغرض من تجميع اليهود 

 الصورة املرافقة للنص(. 

                                                           
د تعدد االجناس واالديان والثقافات فيها قبل دخول الحماية يصف رضا 1 

ّ
حيث أنه  :القالل في كتابه "صفاقس البيضاء" مدينة صفاقس بّ" الكوسموبوليتية"، ويؤك

ينة صفاقس )في حدود سنة الي القرن العشرين هروبا من الفقر والحركة الفاشية، وان لدخول اليونانيين ملد 18لم تنقطع هجرة اإليطاليين الي تونس من القرن 

لها الدور  النار(، كان ( دور كبير في ازدهار قطاع االسفنج والصيد البحري، وان الجالية اليهودية القاطنة بين في الريض القبلي )بين باب الديوان ومنطقة برج1879

 االسمى في صناعة الذهب والفضة...

نشأ الربط القبلي وتحول بعد ذلك إلى فضاء ، ملا ضاقت 18انطالقا من النصف الثاني من القرن  2 
ُ
مدينة صفاقس العتيقة بسكانها وازدحمت أنشطتها التجارية، أ

 :انظر يسكنه عديد الجنسيات األجنبية )كاإليطاليين واملالطيين والفرنسيين واليهود( لذلك سمي بالحي اإلفرنجي.

 .الفنون واإلنسانيات بمنوبة، تونس، مخبر البحث حول الجهات واملوارد التراثية بكلية اآلداب و "الهويةباب بحر صفاقس التاريخ الذاكرة "(، 2009القالل ) رضا،
3 "Le quartier franc de Sfax du XVIII au XIX es " (1991): in Revue d’Histoire Maghrébine, n° 63-64, juillet. 
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 1943-1942دك الربض القبلي أثناء الحرب العاملية الثانية سنة  تجاور مدينة صفاقس العتيقة والربض القبلي )بتصرف(

 Van der Meerschen Michel املصدر: Mahfoudh Faouzi املصدر:

Le Quartier Franc 

http://laam.tn/Article/faouzi/up%205.pdf 

La médina de Sfax, enquête préliminaire 

https://www.icomos.org/monumentum/vol8/vol8_1.pdf 

)املدينة الحديثة(، اعتمدت السلطات الفرنسية سياسة الردم واستغالل االرض انطالقا « باب بحر»ولتوسيع منطقة 

وتم  ،1م1906سنة هكتار الى موفى  100حيث ُردم حوالي  (:1914- 1881من منطقة الربض القبلي في اتجاه البحر )

، لتعزيز 1897وبناء ميناء مدينة صفاقس وتدشينه سنة ، 2الشروع في تهيئة ميناء الصيد البحري "شط القراقنة"

، تم تدمير حي "باب 1943وزيت الزيتون. وفي سنة  ،التنمية االقتصادية وتجارة الحلفاء واالسفنج، وتصدير الفسفاط

 بحر" أثناء الحرب العاملية الثانية، وُعّوض بحي تجاري جديد بعد بضعة سنين.

 :مراحل التوسع املعماري والحضري 

 ( 1914-1881الفترة األولى للتوسع :)املدنية املباني 

، من بين اهم املنجزات 3تطّور عدد سكان مدينة صفاقس مما زاد في اعمارها وتعددها االجتماعي والثقافي واملعماري 

 التي مّيزت الفترة االولى للتوسع العمراني على حساب البحر، نذكر:

(، مبنى الديوانة 1886(، املسلخ البلدي)1884ذلك: دار فرنسا، قصر البلدية)التجهيزات املدنية والعسكرية ومثال  -

انظر الصورة املرافقة ) قفصة،مقر شركة فسفاط صفاقس  ،(، مقر محطة القطار94-1892(، قصر البريد )1887)

 للنص(.

 التجهيزات االقتصادية والخدمية مثل: تهيئة وتدشين امليناء التجاري، والبنوك، واملقاهي، والحانات، والفنادق...   -

 (.1903(، ومبنى املسرح البلدي )1883الثقافية والسياحية على غرار مبنى نزل فرنسا الكبير) تالتجهيزا -

                                                           
 .1905نوفمبر  4الديباش سفكسيان "،  1 

شر واإلشهار، تونس، ص 1995)شيخة ، جمعة 2 
ٌ
باعة والن

ٌ
 .37(، مدينة صفاقس عبر الٌتاريخ ومن خالل كتب الرحالت، املطبعة املغاربية للط

عائلة، أما املدينة  9800منزال و 2520أوروبي، ونجد في املدينة العتيقة  8.600فرنس ي و 2000ألف ساكن، وتعد  111اكثر من  1910تعد مدينة صفاقس سنة  3 

 انظر:  عائلة. ويعود ذلك لكثرة الوكاالت القنصلية بمدينة صفاقس من بلجيكا و الدنمارك واليونان واسبانيا و ايطاليا... 1750منزال و 417االوروبية فتحتوي 

Paul Lambert, Dictionnaire illustré de La Tunisie (1912): choses et gens de Tunisie, éd. C. Saliba aîné,Tunis. 
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(، واتسم البعض منها 13-1909(، وقصر بن رمضان)1912) نهج الحبيب ثامر  21بّ العمارة السكنية: كالبناء القائم  -

 .1906ببناء األروقة على مستوى الطابق االرض ي، وجّهزت الشوارع بالفوانيس بداية من سنة 

 
 املصدر: ارشيف مدينة صفاقس-مقر شركة فسفاط صفاقس قفصة  

 ( املرافق العمومية وأول مثال 1939-1918الفترة الثانية للتوسع :)للتهيئة العمرانية 

. وتندرج أهداف التخطيط 1929(، بإنشاء أول مثال للتهيئة العمرانية سنة 1939-1918الحربين ) نما بيواتسمت فترة 

العمراني في ذلك الزمن ضمن موجة التحديث الحضري القائم على حفظ الصحة، وتحديث مباني السكن الجماعي، 

دي في حماية القيم الجمالية للمجال املعماري والعمراني. )انظر الصورة وصيانة وتعصير حركة املرور، والبحث الج

 املرافقة للنص(.

  
 نهج الشيخ مقديش زاوية 1926 كمون،واجهة عمارة سعيد  1926، نهج الحبيب معزون،10واجهة متجر وبيت لالستخدام املنهي: 

 مدينة صفاقس املصدر: أرشيف

Casier 28/MPB/Dossier 11/Code 5410 

 مدينة صفاقس املصدر: أرشيف

Casier 28/MPB/Dossier 7/ Code 5410 

وشهدت املدينة انشاء العديد من الحدائق والساحات )كحديقة "الجنرال جماي"، وحديقة "بول بيك"، ومنتزه الحديقة 

مدينة صفاقس، العمومية(، وحّددت اسماء الشوارع واألنهج بحسب اشارّيات تحمل اسماء عديد الفرنسين اصيلي 

ئرة إلغاء وإزالة الدا بإقرارهعالوة على اقامة النصب التاريخية في الحدائق. واهتم املجلس البلدي بالجانب السياحي )
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العسكري، واملستنقعات(، وبالجانب االجتماعي )بتوفيره للمرافق العمومية والتجهيزات الخدمية  واملستشفىالعسكرية، 

 ((.1935(، امللعب البلدي )1935(، املستشفى الجهوي )1932)كبناء السوق البلدية )

 ( التهيئة الحضرية وانشاء الحي التجاري الجديد 1956-1945الفترة الثالثة للتوسع :) 

 املهندس دعوة وتّمت ّة،1943سنّ أفريقيا شمال تحرير بعد العصرّية تونس بناء إعادة في الفرنسّية الحكومة شرعت

ف والذي املعماريين، املهندسين رئيس بصفته ُعّين الذي، (Bernard Zehrfuss) زارفوس" "برنارد الفرنس ي املعماري 
ّ
ل
ُ
 ك

 سوسة، وبواليات ،1تونس في العمرانّية الهياكل وتعصير بناء إعادة في وعللشر  والعمران، املعمارية الهندسة مصلحة ببعث

  للنص(. املرافقة الصور  )انظر وصفاقس ،بنزرت

  
 (R. Dianouxو  zehrfussلسنة ) 1948االقتراح الثالث ملشروع تطوير وتوسيع الحي التجاري  مجاالت املباني الخاضعة للهدم واعادة البناء

 103/100l' Architecture d'Aujourd'hui Numéro 20 octobre 1948, page املصدر:

ى ّة،1948سنّ وفي
ّ
ة في أعمالهم تقديم املعمارّيون  املهندسون  هؤالء تول

ّ
دوا حيث ،«اليومالهندسة املعمارية » مجل

ّ
 أك

 .3األصل البناء اليدتق الحترام والحاجة ،2والحضري  املعماري  املجال في الحداثّية، الحركات إلى انتماءهم

 ةاملعماري املكّونات من جملة توظيف تم وقد ومجّردة، بسيطة نحتّية معمارّية هندسة فريقه مع "زارفوس" أنتج لقد   

 الدرابيز، اعتماد خاصة منها نذكر :تونس في املحلية املعمارية والتقاليد االستعماالت من واملستلهمة املنتمية والزخرفية

مس ألشعة الحاجبة اآلجر وحواجز
ّ

ة واألروقة ،الش
ّ
 مدواعت والفتوحات. لألقواس متناغم توزيع بحسب الخارج على املطل

 ائدةلف املفرطة، الزخرفة إهمال فّضلوا حيث والتصميم، البناء في عقالنية أكثر طرقا "الحداثي الّتّيار" هذا مهندس ي جل

  .4ناخيةوامل الوظيفية للعوامل ومالئمة تجريدا، أكثر تركيبات

                                                           
1  Marc Breitman, Rationalisme et tradition : le cas Marmey (1943-1949), page. 16 et 17. 

بالحّد من تكلفة املعار املشّيد في املستوطنات الغربية، والجاري بِاعتماد معمار يقتصر على بعض  والقائم-يوّضح "زارفوس" استحالة التطبيق الصارم مليثاق أثينا  2 

ية والحضرية ر يطة، والحلول االقتصادية املعقولة، ولكنه يحترم جل مبادئه، مع فرض أسلوبه الخاص في التعامل والتصميم، )الدراسات واإلنجازات املعماالقواعد البس

 .(20، صفحة 1948، 20، في الهندسة املعمارية اليوم، عدد 1943 في تونس منذ سنة "

 العقالنّية واحترام التقاليد:عن مبدأ  "مارك برايمان"يتحّدث  3 

Voir: Marc Breitman (1995): Rationalisme et tradition : Tunisie 1943-1947, Edition Mardaga. 
4  Alia, Sellami (2014): Le régime ambiantal dans l’architecture moderniste de Jacques Marmey, ENAU, mars. 
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 باملردودية رانهااقت في للمباني الشكلية الخصائص باعتماد البناء"، "إعادة فترة في صفاقس بمدينة الحداثّي  النمط وتمّيز 

 لضرورة دعمها الحداثّية، ،"زارفوس بارنار" فريق أعمال اثبتت كما   .واإلضاءة التهوية بعوامل وعالقتها االنجاز، وسرعة

 املعمارّية الهندسة بروح ومعرفة إنغماٍس  عن تعّبر ونماذَج  بأشكاٍل  وتشبثها يحتويه، الذي وللمشهد ناخللم املعمار ُمالئمة

س من نوعا أّسس مما اإلسالمّية،
ُ
 )انظر قريعة سوق  مبنى ويجّسد .1املحلية املعمارية والتجارب الغربية الخبرات بين الّتجان

 ذكره: تم ما ،1952 سنة قريعة" "محمد املقاول  اشغاله أتم والذي ،"فوسزار  بارنار" صممه الذي (،للنص املرافقة الصور 

 القبابب )املرفوقة مداخله، سقوف انشاء ولطبيعة والجير(، املحلية )بالحجارة التقليدية الطريقة على لبنائه وذلك

 لجبليا لباب )املجاور  ضري الح املشهد تعزز  املعمارية، العناصر هذه كل الطيني(. بالطوب املنجزة األسطوانية واألقبة

 .بيئته في قريعة لسوق  والجمالي الهندس ي والتكامل صفاقس(، بمدينة

   
 مشاهد وصور من مبنى سوق قريعة شمال باب الجبلي )تصوير املؤلف(

 
 : مقطع عموديسوق قريعة

www.histoiredesfax.com/201411 املصدر: قريعة/-سوق -الجديد-السوق -  

 

 بمدينة صفاقس:« باب بحر»بمنطقة « العمارة التعريبية» 2.2

 :السياق الثقافي واالجتماعي 

                                                           
 (.Bilan, par Paul Herbé: )121، الصفحة 1948، لسنة 20يوم، عدد ال الهندسة املعماريةمجلة  1 
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شهدت عديد املدن الجزائرية، في بداية االستعمار الفرنس ي، تدميرا كثيفا وتدريجّيا. وتعود أول بوادر التخلي عن 

السياسات الفرنسية َعْن فعل الهدم،  . مما تسّبب في استعاضة1ّة1865سنّ ،"نابليون بونابرت"هذه النزعة، إلى زيارة 

دولي املؤتمر ال اثر عمار، وترميم املباني العربّية القديمة. وبعد بضع سنوات، و إلواستبدال أعمال اإلتالف بفلسفة ا

 "الفن التعريبي"التي فرضت نمط  2،  (Jonnart)جونارت"ّة، صدرت توجيهات الحاكم العام 1900للمعمار االستعماري سنّ

( بداية Lyautey) "ليوتى" نضرا لدور كأسلوب رسمي لبناء املنشآت واملباني بالجزائر. كما انتشرت هذه النزعة في املغرب 

ّة، الذي اكتسب وفرض حينها، سلطة واسعة النفوذ تقض ي بالتأثير على السياسات املعمارية والتعميرية 1912من سنّ

 قافة املحلية املغربية.الغربية، ملزيد من التفاعل والتناغم مع الث

دها 
ّ
، مثاال يقتدي به بشتى املستعمرات "ليوتى"و "جونارت"لقد أصبحت كل من التجربة املغربية، والجزائرية والتي أك

والزخرفة،  ، في البناء«العمارة التعريبية»الفرنسية ببلدان شمال أفريقيا خالل الفترة الثالثينات. وتدّعم تبّني نمط 

القائمة على التخلي جزئيا عن األساليب الكالسيكية  النزعات اإلقليمّية في فعل الهندسة املعمارية،باالستناد على 

القديمة، دعما للوعي املطرد بقيمة املكان، ولضرورة مالئمة فعل التصميم املعماري لطبيعة املناخ واألرض، مّما يؤّدى 

س املعمار مع محيطه، في عالقته بالح
ُ
ومن بين أكثر األسباب أهمية في والدة  3.تقاليد والحرف املحليةفاظ على الإلى تجان

 5املتآلف مع طرِز وطرِق البناء املحلي للمدينة األصل، 4التحّول املنِتُج لّ"نمط الحامي"وامتداد نمط "الفن التعريبي"، هو 

 .6وذلك بعد االنتشار األول لّّ"نمط الفائز"

 السياق الهندس ي والتقني: 

ر مهندسو 
ّ
نمط "الفن التعريبي" باألشكال املعمارية األصلية )املحلّية(، مما جعل تصاميمهم املعمارية تجمع بشكل تأث

بات الحداثة. وأصبحت بعض العناصر الوظيفّية املمّيزة 
ّ
رائع ومتكامل بين تقاليد البناء املحلية، وضرورّيات ومتطل

 ناصر تزويقية سطحّية.للهندسة املعمارية املحلّية، في مدينة صفاقس العتيقة، ع

وكان حضور فعل التعريب، القائم على زخرفة واجهات املباني االوروبية الضخمة جليا وكثيفا، ولكنه بات يعكس 

 على املستويات 
ّ
تصنيفات وتشكيالت تنميقية، مفرغة من معانيها األصلية. ولم يظهر تأثير الهندسة املعمارية املحلّية إال

وقد تّم استخدام نمط  .عدى النوافذ واألبواب الداخلية واملحيطة لصحن البناء، وان وجدت الخارجية للمباني، فيما

                                                           
1  François Béguin, Arabisances, limites et grands traces, Corda, page 21, 34 

مما غّير مشهد الهندسة املعمارّية في  ّة أولى التعليمات تعريب البناء االوروبي واملحافظة على املباني املحلّية،1900الحاكم العام بالجزائر سنّ« جونارت»أصدر  2 

ذي ُسّمي أسلوب 
ّ
 «.جونارت»ُبلدان شمال أفريقيا. ولقد ِارتبط إسُمه بنحو األسلوب الّنيوموريسكي ال

األيام الدراسّية املنظّمة  ، والتي احتضنتها1950وسنة  1850ّان: " الهندسة املعمارية االقليمية"، والتي اتصلت بموضوع البناء في تونس بين سنة ڤفرانسوا بيّ 3 

 .2009 ، لسنةبمناسبة االحتفاالت بشهر التراث في دورته السادسة

: حيث أوقفت عمليات الهدم بالجزائر، وانطلقت سياسة 1865النتيجة األولى لزيارة نابليون الثالث للجزائر سنة  Style du Protecteur يمثل "نمط الحامي" ) 4 

 ية الكبرى لشمال أفريقيا، وترميم املباني األكثر تعبيرا للفن املعماري العربي.الحفاظ على املراكز الحضر 
5  Luca Quattrocci (1998): Art nouveau à Tunis (1900-1905) Agence de mise en valeur du Patrimoine et de 
la promotion culturelle,1998. 

ِد ملفهوم السلطة واالختالف شغف الفرنسيين املنصب نحو االهتمام باملعمار الروماني، حيث كانت أحكامهم املؤ  Style du Vainqueur)يعكس "نمط الفائز" ) 6 
ّ
ك

 .موّجهة نحو احتقار أساليب السكن األصلية للمدن العتيقة بشمال إفريقيا



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   219 

 

رَض عليهم هذا الطراز، أو اللذين أعجبوا باملعالم العربية اإلسالمية 
ُ
"الفن التعريبي" من قبل املهندسين اللذين ف

 لنمط، استعداد السلطة الفرنسية لالعترافاملنتشرة باملدينة العتيقة بصفاقس. وكان األصل في حضور ووالدة هذا ا

ية في مجال البناء والتعمير
ّ
 .بالثقافة املحل

ومن أهم البنايات التي مّيزت هذا التوّجه املعماري بمدينة صفاقس، نذكر مبنى قصر البلدية، ومبنى شركة فسفاط 

ويعد قصر البلدية من أهم املباني العاكسة  (.رمضان، )...، ومبنى البنك الفالحي، ومبنى قصر دار بن قفصة-صفاقس 

لنمط "الفن التعريبي". ويقع املبنى بتقاطع شارع الحبيب بورقيبة وشارع الهادي شاكر، ويتكون من طابقين تعلوهما 

قبة في الوسط، ويتميز بصحن لإلنارة والتهوية يذكرنا بصحن "الدار العربي". كما تعلو املبنى منارة تذكرنا باملسجد، 

كال من أش باالستلهامكسو البناء برمته تأليفات من الحجارة الوردية والرخام األحمر واألبيض. ونالحظ االهتمام وت

الزخرفة املحلّية والنباتية، وذلك للتذكير بالخصائص التشكيلية والزخرفية املوجود في أفنية منازل مدينة صفاقس 

كساء الجدران من الخزف امللّون، وأشكال الخشب املنحوت واملخّرم( العربية )وخاصة منها األشكال التعبيرية الخاصة بإ

 )انظر الصور واألمثلة(

  
 جادة الحبيب بورڤيبة ،الرئيسية (: الواجهة1903مبنى قصر البلدية ) ّي"ڤصفاقس "  البلدية بمدينةمقطع عمودي لقصر 

R. Guy , L’architecture moderne de style arabe  P. N° 37 املصدر: أرشيف بلدية صفاقس : املصدر   

  
 )تصوير املؤلف(  الزخارف النباتية للقبة )تصوير املؤلف(  الزخارف تكسو جدران قاعة االجتماعات

، صورة أخرى تعكس استلهام مصممه "ريسبالندي" من مفردات البناء قفصة- ويعد مبنى شركة فسفاط صفاقس

ملقومات البناء الكالسيكي ذو املبنى ويستجيب . 1907املحلي )زاوية سيدي أبي الحسن الكّراي(، ويعود بناء املبنى لسنة 
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اسب الفتوحات(، والتنالتقسيم الثالثي )القاعدة والجسم والتاج(، وتعتمد الواجهة على التناظر )على مستوى توزيع 

ور )انظر الص من حيث توزيع النوافذ التي باتت بحسب الزخرفة التي تحيطها وحدات تشكيلية متكررة بانتظام.

 واألمثلة(.

   
 مثال لشرفة العقود النصف دائرية الرئيسية قفصة: الواجهةمبنى شركة فسفاط صفاقس 

  
 فضاء الصحن زاوية سيدي أبو الحسن الكراي: )تصوير املؤلف( الرئيسية لزاوية سيدي أبو الحسن الكراي الواجهةاملؤلف( )تصوير 

رة بالحجارة املصقولة( والنوافذ )ذات العقود املتوئمة واملنمقة بشتى 
ّ
تعّبر التشكيالت املميزة لزخرفة الشرفات )املؤط

 :أشكال األرابيسك( عن أهداف وهواجس تدعو لّ

 يد على مبدا التناظر التام في التكوين والجزئي في الزخرفةالتأك- 

 .تدعيم الزخرف املنحوت القائم على تكرار الوحدات التشكيلية ذات العناصر النباتية املأسلبة- 

 .لفرض التناسب الزخرفي والشكلي في بناء وتوزيع النوافذ -

 الغربي املعّرب"، عبر ادماجه عنصر املئذنة في الواجهة، والتأكيدويتأكد انتماء مبنى البنك الفالحي املعماري لنمط "الفن 

 على مبدا التناظر في التكوين، وتدعيم تكرار الوحدات التشكيلية والزخرفية املستقات من السجل العربي االسالمي.

 )انظر الصور واألمثلة(.
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 باب الدخول الرئيس ي مبنى البنك الفالحي: (47ص أطروحة فوزي الفندري،) -1928-واجهة مبنى البنك الفالحي "مورانا"

   
 صور من مبنى البنك الفالحي )تصوير املؤلف(

مبنى قصر بن رمضان، الواقع بشارع الحبيب بورقيبة، بمنزلة قّيمة وموقع مهم بمنطقة باب بحر بصفاقس. ى ويحض 

ويتكون املبنى من طابقين علويين مخصصين للسكن، وطابق سفلي ذي طابع تجاري وخدمي. يخضع املبنى لنمط "الفن 

لى تحتل الركن الذي يلتقي فيه شارع الحبيب لصومعتان مندمجتان في جسم العمارة: صومعة أو  الحتوائهالتعريبي"، 

ّيبة بشارع الهادي شاكر، وصومعة ثانية تغطى املدخل الرئيس ي املبنى )وهي املشابهة لصومعة جامع سيدي ڤبور 

بوشويشة بمدينة صفاقس العتيقة )انظر الصورة املرافقة للنص((. ويتكون الباب الرئيس ي للمبنى من مصراعين 

شا زخرفية زهرية وهندسية، ويحيط به عمودان ينتهيان بتاجين من النمط األندلس ي. ويعلو الباب خشبيين، يحمالن نقو 

إطار يتضمن عقدا دائريا متجاوزا. ويتشكل الرواق الخارجي، من سلسلة من العقود املتجاوزة املحمولة على تيجان من 

 النمط الحفص ي )انظر الصور واألمثلة(.
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 مدينة صفاقس املصدر: أرشيف  Casier 15/MPB/Dossier 14/ Piece 61 (1913-1909بن رمضان )قصر  جامع سيدي بوشويشة

  
 تصوير املؤلف(رمضان )صور من مبنى قصر بن 

 خالصة

 كاآلتي:بمدينة صفاقس، وتتوزع « الفن التعريب»أو « العمارة التعريبية»تتباين طرق تصميم 

  إنتاج عمارة ذو سياق "أوروبي معّرب انتقائي"، أرادت السلطات السياسية بها إخفاء 1930وسنة  1900بين سنة :

الطابع العدواني للمستعمر الخاص باإلنتاج املعماري، ولنشر صورة املتسامح الحامي. واقتصرت عملية التعريب 

ت تلعب دور اللحاف الذي يخفي الهيئة الغربية. على مجال الظاهر، وخاصة في التفاصيل، فكانت في اغلب الحاال 

"، و"فاالنس ي" أول املهندسين الذين اهتموا بالتراث املعماري املحلي، واملنتجين لعديد ّّيڤوكان "ساالدان"،" رافائيل 

 (.ةخرفز في فعل البناء وال التونس ي-االوروبي، واملبدعين لهندسة تعريبية تعكس التفاعل الثقافي 1املؤلفات حوله

  وهي فترة "إعادة اإلعمار": وتتمّيز باالستلهام من أشكال  ":: العودة إلى "الفن االوروبي املعّرب املجّرد1945حول سنة

ومكونات العمارة التقليدية، والبحث عن البساطة، حيث تدان الزخرفة اقتداءا بتعاليم مدرسة "الباوهاوس". من 

 modèleرفوس"، و"مارمي" اللذان اعتمدا النموذج املتوسّّّّّطي )"زا ذكر أهم مهندس ي نمط "إعادة اإلعمار" ن

méditerranéen أوروبا.( املتبع في 

 :الخاااااااتمة

                                                           
 الحديثة ذات النمط العربي" ڤي".العمارة  -. 1923مساكن تونسية "فاالنس ي"،  -. 1908تونس والقيروان مدن الفن "ساالدان"،  1 
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تأثيرات أوروبية أدخلت تحويرات هامة في العديد من تفاصيل البناء والزخرفة، لم 19العمارة التونسية في القرن  تعرضت

شهدت املدينة العتيقة واملدينة األوروبية بمدينة  وقد. 1الواجهات املعماريةفتعددت أشكال زخرفة األبواب وتنميق 

رة انماط املعمار بحسب الفت واملعمارية، حيث تطّورت صفاقس زمن الحماية الفرنسية، تغيرات في بنيتها الحضرية

 انظر الجدول الورفق للنص والتوجه واملفهوم:

 املفهوم التوّجه الفترة

: "نمط املنتصر" )/ 1التوّجه  1900إلى  1881من 

 النيوكالسيكي(

يمنة وعبر اعالن اله، ةالضخم تشييد املباني طريقعن  الفرنس ي التفوق إنتاج صورة 

 .جوار املدينة العتيقةب املعمارية والتقنية

 :2التوّجه  1930إلى  1900من 

 النزعة الرمزّية والتزويقية

 القائم على ":اإلنتقائي املعّربإنتاج صورة املشهد املعماري ذو "األسلوب 

 ...  االكساء والتصفيحاملرئي ب خاٍص  ،هتم بالجزئياتم تعريٍب 

: أسلوب تعبيري يقترب 3التوّجه  1945انطالقا من 

في  تدريجّيا من حركة الحداثة

 العمارة

 سيطالبالتنميط و البحث عن  القائم علىالرجوع لنمط "الفن التعريبي التجريدي" 

 تأثير مدرسة "الباوهاوس"باتباعة"املتوسطي معاجم العمارة ، واتباع " 

 .للعيان وإخراجها املحلية، التونسّية املعمارّية الهندسة عناصر بعض تبسيط في ،"الفن التعريبي" حضور  ساهم لقد

 الغربية لعمارةا بين والتجاوب التفاعل لتعميم التونسية املدن من العديد في ،الحماية فترة في التوجه هذا تجليات وانتشر

ختلفة، والُعقود القباب، وأشكال واألحجام، الخطوط، خالل من وذلك املحلية، وقرينتها
ُ
ُرق  واأللوان، واملواّد، امل

ُ
 وط

 الّزخرفة(. وأنماط البناء،

ل نوعا من االبداع الفني في « الفن التعريبي»لقد أحدث 
ّ
بمدينة صفاقس، نقلة نوعية في عملية اإلنتاج املعماري، وشك

والحضري مع العوامل الثقافية والسياسية والتقنية واملناخية. وتعتبر  الهندس يعالقته بعامل التكّيف والتواصل 

كن االنطالق منه ملزيد التفكير في سبل تعصير العمارة التونسية بمدينة صفاقس خير نموذج يم« العمارة التعريبية»

ل " الفن التعريبي" مدرسة فنية تدعو إلى مزيد فهم ثوابت ومبادئ الفن املعماري التونس ي املعاصر، ومدى 
ّ
ككل. ويشك

 نسعى:نحن  العربي.ضرورة أخذه من األسلوب 

شأة خالل القرن التاسع عشر بمثابة الجسم الدخيل، بعض الباحثين اللذين يعتبرون املدن املن لتشّددلصد  .1

 فيقتصر خطابهم على مظاهر القطيعة والتضارب املدن األصلية،

لتبيان ما أتى به املهندسون وأصحاب الخبرة واملعرفة )االيطاليين منهم والفرنسيين( في مجال البناء املعماري  .2

 .صفاقستأثير ذلك على مباني مدينة وإبراز والتزويق 

ل )االوروبي/ املحلي(، والحفاظ عليه من خالصفاقس العتراف بجمالية التراث املعماري والعمراني املشترك بمدينة ل .3

 السعي لتبادل الخبرات واملمارسات واألساليب. 

 املصادر واملراجع:

 أرشيف بلدية صفاقس 

                                                           
 من الرخام ليحتضن هيكال من الحديد املشبك محاط بقوسلقد انقسم تكوين األبواب في تلك الفترة إلى قسمين: تمّيز القسم العلوي بإدماج شكل نصف دائري 1 

رخاميتان يعلوهما قوس، واستبدلت تقنية التسمير بزرع عوارض أو املطروق، أما القسم السفلي )وهو القسم املحيط باملدخل(، فيتكّون من قطعتان عموديتان 

 خشبية ذات منقوشة.
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دراسة حالة لبنان بعد النزاع "مجتمعات ما بعد  اإلعمار يفإعادة 
 م"1989النزاع املسلح 

Reconstruction in Post- conflict Societies « A Case Study of Lebanon 
After the Armed conflict, 1989 » 

 حنان ناصف
Hanane Nacef 

 قاملة، كلية 1945ماي 8جامعة - العلوم السياسية والعالقات الدولية باحثة دكتوراه يف
 الحقوق والعلوم السياسية
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 خلخص:امل

وي، من تدهور في مختلف البنى التحتية بصنفيها املادي واملعن املسلح به مجتمعات ما بعد النزاعنظرا للوضع التي تتميز 

اقتض ى من الضرورة البحث عن مخرجات ذلك الوضع والسعي نحو إيجاد حلول تساهم في تجاوز حالة الدمار الذي 

دراسة أهم العمليات املبرمجة في جهود على ، وانطالقا من هذه الفكرة تقوم هذه الورقة البحثية النزاع املسلح هخلف

بهدف  وذلك "إعادة النشاط للدول املدمرة" والتي تتمثل في عمليات "إعادة اإلعمار" إسقاطا على الحالة اللبنانية،

 اإلحاطة بأهم الخطوات املتخذة في هذا النطاق وتحدياته الواردة واملحتملة.

 لبنان، اإلعمار املادي، اإلعمار املعنوي. مجتمع ما بعد النزاع،الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

In view of the situation that characterizes post-conflict societies in terms of deterioration in the 

various infrastructures, both material and moral, it was necessary to search for the outcomes of 

that situation and seek solutions that contribute to overcoming the state of devastation left by 

the conflict, and on the basis of this idea this research paper studies  The most important 

operations programmed in the "reactivation of destroyed countries" efforts, which are 

represented in "reconstruction" operations. This is a projection of the Lebanese situation, with 

the aim of capturing the most important steps taken in this area and its incoming and potential 

challenges. 

Key words : post-conflict society, Lebanon, physical reconstruction, moral reconstruction. 
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 اإلطار العام للدراسة.1

 مقدمة: 1.1

إن الوضع التي تتميز به مرحلة ما بعد النزاعات املسلحة خلق تحدي واضح على النطاق املعيش ي لدى الدول واملجتمعات 

ن الضحايا أشكالها بداية م التحتية بمختلفاملتضررة، نظرا لقيمة الخسائر والدمار الذي تسببه هذه األخيرة على البنى 

 وضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي...وغيرها.واملشردين واألرامل والقتلى إلى تدهور ال

فبالرغم من نهاية النزاع املسلح بعد اتفاق التسوية إال أنها  ،تعد لبنان من بين الدول املتضررة من النزاعات املستمرة

بعا لتأثير لك توذ ،حتمالية العودة إلى النزاع أو األفول عنهال  نظراتبقى على واجهة املسار أثناء عملية التحول املجتمعي 

بد ال  العودة للنزاع املسلح" اإليجابي" عدم النزاع املسلح وتداعياته، وعلى هذا األساس من أجل بلوغ مقاصد التحول 

 اإلقليمية في تحقيق ذلك بناءا علىو مختلف الجهود املحلية تظافر شاريع إلعادة اإلعمار املادي واملعنوي و توافر م من

 .سياسات رشيدة

 :مشكلة البحث 2.1

 الضرورة في مواجهة الوضع استلزمتهملا  وذلك نظراإعادة اإلعمار من أهم العمليات الواردة في وقتنا الحالي، ة إن عملي

ما بعد النزاع املسلح، وتنوع النزاعات املختلفة التي ظهرت على الواجهة كأهم معرقل  مرحلةالكارثي الذي خلفته وتخلفه 

وتنطبق هذه الوضعية على الحالة اللبنانية تحديد ا نظرا لحدة مخلفات النزاع املسلح من جهة،  .في هذه املواجهات

"من جهة أخرى، وإنطالقا من هذا األساس تتمثل اإلشكالية األساسية على النحو 1989ولتنوع أشكال النزاع بعدها "

 التالي:

  زاع املسخلح؟بعد الن إعادة إعمار لبنان ما إنه تمإلى أي مدى يمكن القول 

 التساؤالت الفرعية التالية:إلى وتتفرع اإلشكالية الرئيسية    

 ما املقصود بإعادة اإلعمار؟ وفيما تتمثل أهم مراحله؟ 

 طبيعة الوضع في لبنان مابعد النزاع املسلح؟ ما 

 هي أهم اإلجراءات املتخذة في إعادة اإلعمار املادي في لبنان؟ ما 

  املتخذة في إعمار لبنان معنويا؟فيما تتمثل أهم الجهود 

 هي أهم التحديات التي تواجهها جهود إعادة اإلعمار في لبنان؟ ما 

 فرضيات البحث:  3.1

طلب منا تحديد فرضية يستند عليها البحث وذلك سعيا للبحث في مدى تا مع إجراءات البحوث العلمية الدقيقة تماشي  

 النحو التالي:صحتها عن عدم صحتها، ويمكن إدراجها على 

  للفشل.جهود إعادة اإلعمار على الدعم الخارجي كلما كانت أكثر عرضة  اعتمادكلما كان 
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 األهمية العلمية للبحث وأهدافه: .4.1

ندرج أهمية البحث في تقديم صورة واضحة ومبسطة عن موضوع إعادة إعمار لبنان في مرحلة ما بعد النزاع املسلح، ت

تشهده هذه املنطقة من جانب، وتوضيح أهم الخطوات واإلجراءات والجهود املتخذة  الذيالوضع وذلك إحاطة بطبيعة 

في إعادة إعمار لبنان ماديا ومعنويا من جانب آخر، كل ذلك سعيا نحو تقديم نموذج في إعادة إعمار مجتمع مابعد 

فيه نظرا ملا لها من أهمية في حفظ في إحداث عملية إعادة اإلعمار  هالنزاع، أو البحث في أهم الثغرات التي قد تعيق

 .واالستقراراألمن 

 : السابقةراسات .الد 5.1

 (الحرب اإلسرائيلية على 2006يوسف أحمد وآخرون :)واإلسرائيلية وتأثيراتهااللبنانية  لبنان" التداعيات 

 بحوث ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان.-العربية واإلقليمية والدولية

 عة جاملبنان: األحزاب السياسية والذاكرة والتعلم من املاض ي في  "(: قوة التذكر2016مارا وعكر باسال) ألبرشت

 سيدة اللويزة، لبنان.

 (الحقيقة 2017عمر فاخوري :) وأحاديث"، مؤسسة هنداوي س ي أي س، اململكة املتحدة. اللبنانية" خواطر 

 Oussama Saf(2014) : Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World « The 

Work of Civil Society Organisations in Lebanon and Morocco » http ; //www.berghof-

handbook.net 

 البحث: منهجية وخطة . 6.1

لة الص منهج "دراسة حالة " نظرا ملا يمكننا من جمع البيانات العلمية ذات تم االعتماد في هذه الورقة البحثية على

سعيا لتنشيط املقدرة على التفكير املنطقي والتحليل املوضوعي العميق ألهم الجهود املتبعة في إعادة  ،والتعمق فيها

على نموذج "جون بول ليدراخ" كنموذج معالج  االعتمادومن الناحية النظرية تم  .املسلح إعمار لبنان ما بعد النزاع

 للنزاع.

وبناءا على إشكالية البحث الرئيسية وتساؤالته الفرعية تم تقسيم النقاط األساسية للبحث بما يتوافق معها، وذلك 

من خالل التطرق في الجزء األول لألطر املفهومية التي يقضيها البحث بداية من تناول موضوع تحويل النزاع والرابطة 

ط وأصناف عملية إعادة اإلعمار وتحديد أهم مراحلها ومستوياتها، وفي التي تجمعه بعملية إعادة اإلعمار إلى ذكر أنما

" وذلك للتقرب 1989الجزء الثاني من البحث قد تم التعرض للوضع الذي يعرفه لبنان في مرحلة مابعد النزاع املسلح"

ادرات املتخذة في من الظاهرة محل البحث بصيغة أوسع وأدق، وفي الجزء الثالث فقد تم اإلحاطة بأهم الجهود واملب

 في إعادة إعمار لبنان معنويا، للخروج بأهم الجهود إعادة إعمار لبنان ماديا لننتقل في الجزء الرابع واألخير ألهم 

 والتوصيات من هذه الدراسة. التحديات  واالستنتاجات
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 تحويل النزاع وإعادة اإلعمار: نحو املقاربة املعرفية. 2

بالرغم من كون النزاع ظاهرة مالزمة للحياة البشرية إال أن هذا الوضع ال يتطلب بالضرورة الخضوع له والسماح 

والتكيف مع مخلفاته وآثاره، وإنما تكثف مختلف الجهود العلمية واألكاديمية في فهم هذه الظاهرة والسعي  باالستمرار 

ن لم نقل إلغاءها كليا، ومن بين هذه الدراسات "دراسات النزاع نحو تفسيرها والبحث عن حلول للتقليل من آثارها إ

 والسالم" الذي تعنى بفهم وتفسير وتحليل النزاع والبحث في ضوابط تحويله.

وانطالقا من هذا األساس بداية البد من تحديد املقاربة املعرفية ملفهومي" تحويل النزاع وإعادة اإلعمار" بما يتماش ى 

 ح طبيعة الرابطة بين املفهومينموضوع البحث، وتوضي

 تحويل النزاع:  .1.2

خدمة وحماية للمصالح  الجذرية إلنهائهإن القدرة على التعامل مع النزاع والتغلب على أحد جوانبه أو معالجة أسبابه 

للحل الودي بين األطراف "الوساطة" بعيدا عن كافة الوسائل األخرى غير  قانونية تفض يالحيوية عن طريق وسائل 

غير الشرعية للمواثيق الدولية، وذلك سعيا من أجل إصالح العالقات  االنتهاكاتالسلمية أو العنيفة "القوة" التي تعكس 

النزاعات املجتمعية محليا، تعقيدا مع تنامي  ازدادبين مختلف األطراف وكذا محيطهم، تحقيقا للسالم الدائم الذي 

  1إقليميا، دوليا وعامليا جراء التدخالت األجنبية املتفاوتة 

تشمل عملية تحويل النزاع مختلف اإلجراءات الساعية في خلق وضع جديد سلمي مغاير لسابقه، ومن أهم  ومن هذا

ت في املجتمع أو خارجة عنه لها تأثير كل املجاالت والنطاقات داخلية كانيشمل  اإلجراءات "إعادة اإلعمار" الذيه هذ

كافة  على الثقافية منها واالجتماعية واالقتصادية األساسية ،مباشر أو غير مباشر، خدمة وتلبية للحاجيات اإلنسانية

 2األصعدة املحلية والدولية

 إعادة اإلعمار: .2.2

 االنفصال"ملعالجة مشاكل 1877-1865مصطلح إعادة اإلعمار في أعقاب الحرب األهلية األمريكية عام " استخدملقد  

من أجل تحقيق الوحدة ، وقد تطور هذا املصطلح نحو   واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية  وانعكاساتها  والعبودية 

إلى حالة اإلستقرار والسالم  في مواجهة الكوارث  3عد النزاعاملرحلة اإلنتقالية من حالة ماب تقتضيهالشمولية والتكامل ملا 

واإلستعداد لها قبل حدوثها وفرصة إلعادة صياغة املجتمع من جديد في تحسين الظروف املعيشية وإنتاج بيئة عمرانية 

أفضل من تلك التي كانت قائمة كفرصة إلنشاء مؤسسات إجتماعية، سياسية وقضائية جديدة، وقوة دافعة نحو 

 عد الدمار.التطور ب

اإلعمار" ضمن مجموعة شاملة من إجراءات تلبية إحتياجات الدول الخارجة  مصطلح" إعادةتم إعتماد  2006وفي سنة 

ومعالجة أسباب كل ذلك من أجل ترسيخ البنى التي من  انتكاساتهمن النزاع والحيلولة دون تصاعد النزاع، تفادي 

                                                           
1  Thomas Matyok, Jessica Senehi Sean Byrne,(2011),critical issues in peace and conflict studies « theory, practice 

and pedagogy»,lebrary of congress cataloging in publication data,United states of America,p115 
 .108.107مركز الخليج لألبحاث، السعودية،ص.ص تاريخ النشر(،املفاهيم األساسية في العالقات الدولية، )وكالهان، ، أغريفيثس وتيري  مارتن ، 2 

 .8-2.مصر، ص.صمعهد الجيزة العالي للتكنولوجيا والهندسة،  والحروب،(، سياسات إعادة اإلعمار في فترة مابعد النزاعات 2017بكر، هاشم وآخرون ) 3 
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حقيق اإلستقرار، إستعادة املؤسسات ومعالجة القضايا املختلفة شأنها تدعيم السالم املستدام سواء من حيث ت

 على النحو التالي: معنوي بمختلف مجاالتها من إعمار مادي وإعمار 

 

 :وذلك بناءا على عدة مراحل من

 والتي ترتكز على توفير الخدمات اإلنسانية الطارئة ودعم االستقرار  النزاع املسلحفور نهاية  االستجابة األولية

 وحالة السالم

  ي اإلقتصادادة اإلعمار بإعواالهتمام  بتعزيز وتطوير قدرات املجتمع الدولي واملحلي الفترة االنتقالية

  1ما يمنع العودة للنزاع املسلحالسياس ي بما يرسخ ويدعم واإلستثمار 

 ما لالستقرار واألمن في مختلف سياقاتهفترة التسعينات على تخصيص دعم دولي إلعادة البناء دع منذترسخت والتي 

قديم تمن خالل إعادة بناء الهياكل األساسية  بالطريقة التي تضمن كانت، اجتماعية أو اقتصادية ...وغيرها،سياسية 

دمة خ حفز في تفعيل دور الجهود غير الرسمية ما ،مستوى مماثل مع التقلبات املؤقتة قد تضمنمساعدات إنمائية 

 لتحويل النزاع من مجتمع النزاع ملجتمع السالم.

 : اإلعمار عراقيل واستراتيجيات إعادة 3.2

إن الوضع الذي تخلفه النزاعات بمختلف أشكالها ومستوياتها خاصة منها املسلحة يجسد حالة مأساوية، تتعرقل 

قافية.... والث واالجتماعية واالقتصاديةبموجبها إمكانات العيش املستقر السليم، فالدمار من حيث البنيات البشرية 

 عا من الحظوظ في معالجته بناء على إعادة تجديد الدورة الحياتية نسبيا إن لم نقل بصيغة مطلقةوغيره يلقى نو 

التي تتجسد لدى مختلف األفراد واملجموعات وعائالت الضحايا الذين خسروا ذواتهم  االنتقامال أن فكرة الخوف أو إ 

ة والحقد لدى الطرف اآلخر، والذي يستحيل من د يخلق نوع من الضغينفي ذلك النزاع املسلح قوعائالتهم وأموالهم 

ي نطاق من السالم الروتيني أو السالم املستدام، وإنما تخلق حالة سالم مضطربة معرضة للتهديد في فخالله العيش 

 ا.أي مرحلة منذرة بعودة النزاع مجدد  

 

 :سعت وتسعى مختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية في البحث عنلذا 

                                                           
 .08-02: املرجع السابق، ص.ص(2017هاشم وآخرون) ،بكر 1 

 إعمار مادي

من حيث البيئة العمرانية 

املشيدة قطاع اإلسكان وإعادة 

 والالجئينتوطين النازحين 

 إعمار معنوي

من حيث البنية غير املشيدة 

لإلعمار االقتصادي والسياس ي 

 واالجتماعي
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  كغاية تسعى من أجلها مجتمعات دون .1 والرفاه والطمأنينة مبادئ اإلستقرار سبل إعادة اإلعمار بناءا على

 بعد النزاع "عدم العودة له" " ومامجتمعات النزاع" بحثا عن حلوله "،منه النزاع" وقاية

  وفهم النزاع ومعالجته مع إمكانية حله وتحويله من نزاع عنيف إلى  استيعابتقديم مفهوم دينامي يمكن من

دور في الوساطة والحياد كالحوارات  باتخاذنزاع غير عنيف من طرف مختلف الجهات الفاعلة املؤهلة 

 2واملؤتمرات.....إلخ

ف تلبية لالحتياجات التي ومنه، يتضح أن إعادة اإلعمار آلية من آليات تحويل النزاع من نزاع عنيف إلى نزاع غير عني

يقتضيها السالم، انطالقا من االستجابة األولية إلى املرحلة اإلنتقالية عن طريق تظافر مختلف األدوار رسمية وغير 

رسمية ومختلف الجهود املحلية والخارجية. وتعد لبنان من بين أهم الحاالت التي تتطلب فهم وضعها بعد النزاع املسلح 

 ر تحويله فيها عموما وإعادة اإلعمار خصوصا.لكي يتسنى فهم مسا

 السلبي لالستقرار وضع اللبناني: من النزاع املسخلح . ال3

 مرحلة ما قبل اليرب الباردة:.1.3

م حالة من عدم االستقرار وغياب مقومات الدولة القومية، نظرا  1943لقد شهد لبنان منذ استقالله من فرنسا عام 

لخالفاته الداخلية وملوقعه الجغرافي ونظامه الطائفي، ومع إعادة ترتيب البيئة الشرق أوسطية وبعد اتفاقات فض 

القوى و  الصهاينةوميدان الصراع بين  الصهيونياع العربي االشتباك أضحت لبنان ساحة حرب باإلنابة كجزء من الصر 

، ما أثر على املجتمع اللبناني باالصطفاف املذهبي الذي انعكس على تقاسم ةاملسيحية واملقاومة الفلسطينية وسوري

 3املناصب واملنافع كميدان لتصفية الحسابات

 صادية لبنان نظرا ألسباب اقت علىة باالنتكاسات التي أثرت فتر تميزت هذه ال الستينات والسبعينات: فترة

واجتماعية وسياسية كهزيمة العرب أمام الكيان الصهيوني، والدور السوري الداعم للمقاومة الفلسطينية 

 لطائفة املسيحية املارونيةل، حال لنشوب مواجهات وتحالفات كتهديد املسلحوشرعية وجودها 

 بين  ام بغزو الكيان الصهيوني للبنان، وازدواج السلطات داخله نزاع املسلححدة التصاعدت  لثمانينات:فترة ا

رسمية وغير رسمية واشتباكات بين جيوش معظمها وإخراج بعضها، وبرعاية  ،لبنانية وسورية وفلسطينية

بإصالحات سياسية وإدارية لم تنجح على  ة لبنانوهوي ةسعودية أمريكية تم اتفاق الطائف تأكيدا على وحد

  4إثرها أي قوى في تقديم مشروع توحيدي، إال أنه انتهى الدور اللبناني بتفجير مشاكل العرب

مع  هإال أن الطائف" اتفاق" التسويةبموجب اتفاق  النزاع املسلحبالرغم من انتهاء  :رحلة ما بعد اليرب الباردة. م2.3

 باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري  ة النزاعحد تتعقد الوجود السوري تصاعدو  االقتصادية املشكالت تزايد

                                                           
1  Graham, Kemp and Douglas (2014) : keeping peace «conflict resolution and peaceful societies around tha 
world »,routledge New York and London,p14 
2 Johan, Galtung(1996) : peace by peaceful means «peace and conflict development and civilization», 
international peace research institute,Oslo,p.p.265.266 

أنموذجا"، املركز العربي ودراسة السياسات، قطر،   لبنان -سورية -العراق-إيران(: سياسة الواليات املتحدة وإدارة األزمات الدولية "2015محمد تامر، عبادة) 3 
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 4 محمد تامر، عبادة)2015(: املرجع نفسه، ص238
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زيادة الضغط على إيران والتأثير على في فقد أحدث االغتيال جدل داخلي وخارجي باستغالل أمريكي  1م 2005 عام

أعاد تشكيل و آذار  14وآذار 8فريق خليا بين باتهامها في املحكمة الدولية الخاصة، انقسم بموجبه لبنان دا ةسوري

 االصطفاف العربي

  :مستهدفا قوات حزب هللا  2006جتاح الكيان الصهيوني جنوب لبنان عام االيرب الصهيونية على لبنان

وافد لت االجتياحهذا بالتقارب مع التنظيمات الفلسطينية والهجمات في الضفة الغربية، أدى  هاتهامجراء 

ال بمقاومة لبنانية وتكريس حالة االستقطاب الداخلي بين القوى وتوزيعها إلى ائتالف األكثرية الالجئين شما

 2.من كتل املستقبل وحزب هللا وحركة أمل

 م انطلقت 2007 لقد شهدت لبنان أزمة تشكيل الحكومة وبعد انتهاء عهد الرئيس لحودألزمة السياسية: ا

م سحب مقاتلي 2008األكثرية النيابية تشكيل حكومة وحدة وطنية للمطالبة برئيس توافقي إلى أن طرحت 

شهدت انتخابات نيابية  2009حزب هللا، واستئناف الحوار اللبناني بين املوالة والحكومة برعاية غربية، وفي 

 3شكلت حكومة عاجزة عن استيعاب خطط اإلعمار بسبب انشغاالتها باملحكمة الدولية والصراع مع حزب هللا

 م:2011لبنان بعد  3.3
ظرا للتمسك بقضية االغتيال مما أسقط حكومة سعد الحريري االئتالفية بعد اتهام ن 2011الوضع في لبنان بعد  تأزم

 حزب هللا، وانتهت األزمة بعد محادثات الدوحة والدور السعودي والسوري، ما يؤكد املخاطر على الديمقراطية التوافقية

صر هللا( )سعد ن شهد صراع سياس ي بين تيار املستقبل )سعد الحريري( وبين حزب هللاي)حكم املذاهب(، فلبنان حاليا 

   4فإذا ما تم تبرئة حزب هللا من االغتيال تكون الغلبة الحكومية له خلفا لسعد الحريري 

وموجة  2003مريكية للعراق عام هذا إلى جانب اضطراب لبنان تحت عبئ عواقب بين غزو الواليات املتحدة األ 

فقد أدى سقوط األنظمة في تونس وليبيا واندالع االضطرابات في دول عربية أخرى  2011االنتفاضات العربية عام 

ومنه عدم االستقرار على الصعيدين  ،إلى هجرة السوريين وتصاعد أزمة الالجئين 2006 عام منذوأزمة النظام السوري 

   5واإلدارة غير الفعالة النزاعاتيعبر عن استمرار  مما ،الداخلي والخارجي

، لفساد، االخوف، نظرا لالشتباكات املسلحة 6توحي عن عدم االستقراركما أنها أعمال العنف ال تزال مستمرة وعليه 

 فضال عن احتالله من قبل قوى أجنبية وذلك في غياب شبه كلي 7نعدام الفرص،ا، ثقافة العنف واإلفالت من العقاب

ألي اعتراف رسمي للجرائم املرتكبة خالل النزاع املسلح الداخلي مع استمرار النزاع بين مجموعات مسلحة وميليشيات 

 8متنوعة ضد اإلنسانية )املدنيين(

                                                           
 128ص. ،47على الوحدة الوطنية، مجلة دراسات دولية، العدد  وانعكاساتها(: التطورات السياسية في لبنان 2013نادية فاضل ) ،عباس 1
      240.239(: املرجع نفسه، ص2013نادية فاضل ) ،عباس 2
          9240.23املرجع السابق، ص :(2013نادية فاضل ) ،عباس 3
 لبنان أطلس لبنان تحديات جديدة، املجلس الوطني للبحوث العلمية، (:2016) وآخرون&  غالب ،فاعور  4

  5 فاعور ، غالب & وآخرون )2016(: املرجع نفسه

  6 مركز الدولي للعدالة االنتقالية )2018(: كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان"دراسة حول تجارب سكان بيروت الكبرى وتطلعاتهم "، تونس، ص43

 7 مواجهة إرث العنف السياس ي في لبنان )2014(: برنامج للتغيير" توصيات إلى حكومة لبنان مع املجتمع املدني اللبناني"، لبنان، ص2

  8 لبنان إرث من العنف السياس ي "مسح لالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ما بين 1975-2008 "،ص108
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من  مستوياته باختالفمن املالحظ أن سمة النزاع ظاهرة مالزمة للمجتمع اللبناني والدولة اللبنانية وذلك ، ومن هذا

 داخليالتهديد" ال"التوتر، األزمة" واملستويات العليا "الصراع والنزاع املسلح" وذلك حسب طبيعة  الدنيااملستويات 

"محلية، دولية" وكذا حسب أسبابه، دوافعه ومخرجاته، وهذا ما قد يسهل لنا فهم  والخارجي" وحسب األطراف املعنية

أخرى ليتسنى لنا معرفة الحلول املطلقة الواردة في تفادي طبيعة النزاع أكثر من خالل إجراء املقارنة بين مرحلة عن 

حالة النزاع املسلح، والحلول النسبية الواردة في تفادي حالة النزاع، ولهذا األساس البد من اإلحاطة بمخلفات النزاع 

 أكثرليتضح مسار عملية إعادة اإلعمار 

 :مخلفات النزاع في لبنان 4.3

وية اتسمت بخسائر مادية ومعن اللبناني، إذانعكاسات على الوضع الداخلي والخارجي  في لبنان النزاع املسلح كلفلقد 

 إدراجها على النحو التالي: يمكن ضخمة

  ناهيك عن تدمير  ،1ماليير دوالر 3مليار دوالر، ومديونية بقيمة  25ما قيمته  لبنان خسرت :املاديةاملخلفات

البنى التحتية وهجرة األيادي العاملة وهروب رؤوس األموال، وانخفاض في اإليرادات الحكومية وتفاقم عجز 

  امليزانية ومنه تضخم وانخفاض قيمة العملة املحلية

تالل الصهيوني واالح 1976لبنان عام إلى التدخل السوري في  النزاع املسلح ىأما من حيث االنعكاسات الخارجية فقد أد

دخلت  2رسمية وغير رسمية ،بين لبنانية سورية وفلسطينية ، إضافة الزدواج السلطات داخل لبنان ما1982 عام

بموجبه لبنان أزمة سياسية وفراغ دستوري بسبب النظام التوافقي والفشل املتواصل للجهود الدولية في توفير نظام 

  3حكم مستدام

الّدور و  نيالصهيو ازديّّّاد النفّّّوذ ب سمح والذيأما عن املقاومة الفلسطينية فقد خلفت خسّّائر كبيّّرة للجانّّب اللبنّّاني 

على مخيم الفلسطينيين "نهر  2007 عامكما ونجم عن احتالل الحركة اإلسالمية فتح اإلسالم  4السّوري فّي املنطقّة

 مدنيا مع خسائر مادية أخرى  22من امليليشيات و 222يا من الجيش وعسكر  163البارد" في الشمال مقتل 

أضرارا كبيرة باملناطق املدنية وفي مقدمها الضاحية الجنوبية  2006 لبنان عامعلى  الصهيونيكما وألحق االجتياح 

رية، ألف وحدة سكنية وتجا 30مبنى تضم  1232الغارات والقصف الصاروخي الكثيف  ءجرا تلبيروت، حيث تضرر 

 و 951ومن بينها 
َ
وعليه دمار هائل لحق بمختلف القطاعات خاصة ما تعلق بقطاع  ،مبنى مهدما 281مبنى متضررا

سسات املؤ  عمار والتصدي لصدمة الدمار بضرورة بناءعادة اإل السكن، التعليم والصحة، تطلب طرح مختلف النماذج إل 

  املاديةالعامة على نحو تتخلص معه من املخلفات 

                                                           

، 8، العدد 20، املجلد ، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية1989-1995ململكة العربية السعودية والحرب األهلية اللبنانية (: ا2013م )محمد تمي ،مد عليمح1 

 106ص

 106املرجع نفسه، ص (،2013)محمد تميم  ،محمد علي2 

د العد (،10جلد )لديمقراطية التوافقية في املجتمعات التعددية" دراسة مقارنة بين لبنان وماليزيا، مجلة العلوم القانونية والسياسية، امل(: ا2015)ساعد  يد،رش3 

  1743-1737(، ص. ص01)

 .73(: املرجع السابق، ص2013)فاضل، عباس فضلينادية  4 
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 خلفات املعنويةامل: 

، 1اختفوا أو تضرروا من جراء العنف، شردوا، أصيبوا ،عشرات اآلالف من املدنيين في لبنان النزاع املسلح لقد كلف

د لبنان بلد في حالة ما بعد النزاع إال أنه اليزال املجتمع اللبناني يج واعتبار وعلى الرغم من انتهاء النزاع املسلح في لبنان  

املسلحة املناطقية التي تتسم بسمة اإلفالت من  لالشتباكاتضحية  2نفسه بشكل متقطع وغير متوقع في حالة نزاع 

يد الفئات ملظالم عبر تجنا النتشار ثقافة العنف وتحوله لعيوب بنيوية تفتح املجال  انتشار وتشجيع العداوات،  3العقاب

 "املناطق النائية واملخيمات" املتضررة للقيام به خارج إطار عمل الدولة

بالغياب أو عدم الكفاية نظرا لتحريض الجماعات  النزاع املسلحعملية املصالحة في فترة ما بعد  تسمتا عليه، فقدو 

 حاضرة النزاع املسلحبعضها البعض جراء االختالفات الطائفية التي أبقت توترات 

 انتشار " وجود سلسلة من ديناميات النزاع القادرة على إحداث نزاع مسلح واسع النطاق في لبنان اتضحفمؤخرا 

بروز جبهات في املساحات الحضرية العامة املتقدمة على بعضها، ومواجهات طائفية حصلت  األسلحة، تزايد املظاهرات،

ناجم ال االستقرار واملواجهات املسلحة نتيجة عدم  اشتباكاتزيد من إجمالي حصول في أحياء مختلطة....وغيرها، مما ي

عن السياسات الوطنية واإلقليمية والسيطرة املحدودة للحكومة عن األحزاب السياسية والجماعات املسلحة في البالد 

، تصاديةاالقت السياسية، التمييز غير املتكافئ للبنية التحتية الذي تسهله وتعززه املؤسسا النعكاساتونظرا 

 ...وغيرها من املؤسسات. واالجتماعية

على توحيد اإلحساس بالهوية والخواص الثقافية املشتركة  اعتماداتمنع من وجود ذلك وذلك  احتماالتولكن هناك    

سور الجذب افر جالتي يغيب وجود بديل أكثر فائدة منها للمجتمع اللبناني، التاريخ واملوقع الجغرافي املشترك دون تو 

الخارجي، هذا ناهيك عن وضع ثقافي واقتصادي أفضل من دول أقطاب الجذب، والقدرة على تصحيح األوضاع بالوعي 

 لبنان الستمراريةبفعل التنوع الديني والتعايش املشترك خدمة 4السلمي ملختلف املجموعات فيها 

  

                                                           
1 Dylan ,O’Driscoll(2018):. Communication interventions supporting positive civic action in Lebanon. 

University of Manchester.  United Nation,pp.01-24. 
ناقشات، بحوث وم –(: الحرب اإلسرائيلية على لبنان" التداعيات اللبنانية واإلسرائيلية وتأثيراتها العربية واإلقليمية والدولية 2006يوسف أحمد وآخرون، ) أحمد2

 مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 
  www.abaadmena.orgالجندرية  دراسة نوعية حول الحرب والهويات الجندرية للرجال والعالقات على أساس الهويات 3 
(: بناء املواطنية في لبنان"دولة الندوة الفكرية التي عقدتها الجامعة األمريكية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت وأوكسفام وجامعة 1999وليد، مبارك وآخرون)4 

 .69.68اللبنانية األمريكية،لبنان، ص.ص "، منشورات الجامعة 1998كاليفورنيا

http://www.abaadmena.org/
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 بعد النزاع املسلحعنوان املخطط: الخسائر املادية واملعنوية في مرحلة ما 

 الخسائر املعنوية الخسائر املادية  

  :2006قبل 

 *أعمال عنف على املمتلكات واملقدسات              

 مليار دوالر  24مليار دوالر و 63*خسائر               

 ماليير دوالر 3*خسائر في البنية التحتية ومديونية بقيمة                

 *انخفاض اإليرادات الحكومية وقيمة العملة                

*هجرة األيادي العاملة وهروب رؤوس األموال والتجارة في                

 السلع املهربة 

  :2006بعد 

 *أوضاع اقتصادية صعبة جنوبا               

 في املائة من الناتج املحلي 16*العجز في املوازنة               

 *ضغوط على الليرة اللبنانية              

ألف وحدة  15مليار دوالر بما فيها تدمير  6.3ومنه خسائر تقارب   

ألف سكن، والذي تقدر  35طريق وأكثر من  94جسر و80وسكنية 

              مليارات دوالر 7ب تكلفة اعادة اعماره 

 : 2006قبل 

 أالف من املدنيين10*قتل                        

 *هجرة قرابة املليون نسمة                       

في املائة من  86.1*اعاقات جسدية ونفسية                       

 املدنيين

 الغزو الصهيوني:

 ألف شخص 160 *نزوح املئات من جنوب لبنان إلى بيروت      

في املائة من السكان على يد أبناء وطنهم واآلالف على  2*قتل        

 أيدي الصهيونيين وغيرهم

 : 2006حرب 

 *قتل أكثر من ألف لبناني وشرد اآلالف، اخفاء قسري         

 في املائة من السكان تأثروا بالنزاع والصراع املسلح 75ومنه    

م وتنامي دعاة العنف *مشاكل اجتماعية جراء حقول األلغا        

 وتحول أعمال العنف من عنف جسدي لعنف بنيوي 

 إعادة اإلعمار في لبنان .5

 إعادة اإلعمار املعنوي في لبنان: 1.5

ناشئة عن إرث املاض ي وضغوط الهوية املستمرة في الوقت الحاضر الاالنقسام املجتمعي الذي يعاني منه لبنان وتحديات 

ن م على وجه السرعة لتحقيق العدالة، املصالحة والتماسك االجتماعي املعنوي  اإلعمار يتطلب سياسة شاملة إلعادة 

ية خصوصا مع إثبات الطائف خالل تحديد القيم املدنية ووجهات النظر في صنع القرار حول التنمية الحضرية كأولوية

      . 1أنها غير قادرة على تلبية أبسط إحتياجات املواطنين اللبنانيين

فيها مجموعة من املنظمات غير الحكومية  انضمتعادة إعمار لبنان معنويا في أواخر الثمانينات إسدت مبادرات تج لقد

بهدف تطوير فريق من القادة الشباب ذوي املهارات على مبادئ  مشروع اليونيسيف" التعليم من أجل السالم" إلى

 .لكن سرعان ما توقف املشروع رسميافية والدينية و حل النزاعات وتعليمه لألطفال الصغار تحديا للتقسيمات الطائ

ساهمت في عملية إعادة  وورش عمل حول الوساطة،   Searchورش عمل حول تحويل النزاعنظمت  1996وفي عام 

 اإلعمار املعنوي 

"حركة إلى دعوة مختلف األديان واملناطق للمصالحة كتحدي منظمة املنظمات الشعبية كما وساهمت مختلف    

العنف املسلح بإصالح االنقسام الديني في البالد، كما وقد نظمت املنظمة مظاهرات لتوضيح معارضة الالعنف" 

 الشعب للنزاع املسلح التي كان يقاتل فيه امليليشيات والقادة السياسيين  

                                                           
1  Jessica, Banfield and Victoria ,Stamadianou(2015) : Understanding conflict. Building peace. «TOWARDS A 

PEACE ECONOMY IN LEBANON » International Alert,United Nation. 
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بالتدخل املباشر املعنية نان ( في لبLCRN) 1لبنان ليل النزاعات ومن إحدى املحاوالت األولى للمجموعات املحلية شبكة

. 2مأل الفراغ الذي خلفته الحكومة بدعم من اللجنة املركزية تدخلهابهدف إعادة بناء العالقات املتضررة، وقد نتج عن 

واملشاركة في رفع مستوى  حة الصغيرة في لبنان بشكل مباشر،مسألة األسل ملعالجة (PPM) 3حركة السالم الدائمو

الوعي والتركيز على بناء الثقة وتعزيز مهارات املجموعات املستهدفة بشكل تدريجي، واإلستثمار في بناء قدرات املنظمات 

 4إحداث التحول الحقيقي "الحوار اإلسالمي املسيحي"في املجتمعية واملنظمات غير الحكومية في كونها أفضل قناة 

ل والتعددية بين رجا جامعة القديس يوسف االنفتاح فيالدراسات اإلسالمية املسيحية هذا إلى جانب تشجيع معهد 

الدين من خالل نهج متكامل للتدريب، يستهدف تطوير املهارات واملعارف في التعددية الدينية، التنوع والتسامح، 

إضافة ملراقبة تطور أوضاع السلم األهلي  .قوالب النمطيةوالتشجيع على العمل املشترك من مختلف الخلفيات وكسر ال

كأداة علمية مساعدة على توفير منصة للتوصيات املستقبلية من أجل  لسالم املدني الدائما مرصدفي لبنان من خالل 

 سالم دائم في لبنان

ص الدروس الالزمة وتوثيقها واستخال  النزاع املسلحإحياء ذكرى  في "2001 ذاكرة املستقبلملؤتمرات "كما وقد ساهمت ا

اللبنانيون الذين اختفوا  17000رت مبادرات مماثلة تسعى ملعرفة الحقيقة حول ما حدث لّ ، وظهلألجيال الجديدة

 5خالل الحرب والذين ال يزال مصيرهم مجهوال

ف االجتماعي من خالل مختلتنفيذا السّّتراتيجيات االستقرار  التي حظيت بدورها املشاريع الثقافيةهذا إلى جانب 

يّة وإظهار أهم املحليّّة املتعّّددة منّّع النزاعّّات أو الحّّد منهّّا بيّّن املجتمعّّات مّّن األنشطة الهادفّّة إلّّى تمكيّّن اللجّّان

مكيّن تالتعّاون عبر أفالم وثائقية، املسرح، دورات لغوية، دورات في الرياضة واملوسيقى تهدف لرفع مستوى الوعي و 

 6بما يضمن التعايّش السّلمي وإرسّّاء مساحة لثقافّّة الحّّوار والتواصّّل السّكان املحلييّن

التي تدافع عن نماذج العدالة اإلنتقالية "لجنة تقص ي الحقائق الدولية"، الخطابات العاملية إضافة إلى تأثير      

إشعال العداوات العرقية والطائفية، األدب املتعلق  ةوإمكانيالتحذيرات النقدية الشعبية مخاطر "التذكر النشط" 

 بالنزاع، أفالم، التركيبات الفنية، نصب الشهداء، النزاعات التراثية.

 :إعادة اإلعمار املادي في لبنان 2.5

                                                           
وجعلهم  مبتطوير واختبار منهجية تدريب متميزة يتكون من نهج متكامل من ثالث مراحل تعمل املرحلة التمهيدية على الربح فهم املتلقين واحتياجاته LCRNقام مدربو  1 

ين تقوم علية بالكامل، في حعلى دراية باملفاهيم األساسية حل النزاعات والتحول، وتتكون املرحلة الثانية من التدريب الفعلي الذي يستخدم منهجية تفاعلية وفا

ات ضد مجال التدريب ى االنتقاداملرحلة الثالثة على التقاء املدربون باملتدربين و تزويدهم باستبيانات متابعة ومناقشة كيفية تطبيقهم املكتسب كان هذا النهج ردا عل

 LCRNا ضئيلة للغاية يتم ترجمتها إلى ممارسة بإتباع املراحل الثالث حيث توفر على حل النزاعات بشكل عام أن فعاليات التدريب املنفردة لم تكن فعالة وكانت فرصه

ات في التغلب على الصعوبدورة مستمرة من التغذية الراجعة والتواصل مع املتدربين للتأكد من أن املهارات املكتسبة خالل حلقات العمل ذات الصلة واملعتاد يمكن 

 تطبيقها
2Oussama,Safa)2014( :Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World: The Work of Civil Society 

.Organisations in Lebanon and Morocco. http ;//www.berghof-handbook.net 

 1991ي عام كمجموعة سالم جامعية لتصبح منظمة غير حكومية مسجلة رسميا بعد الحرب ف 1986نشأت حركة السالم الدائم في عام  3 
4 Oussama ,Safa .(2014),Op.cite 
5Oussama Safa .(2014).opcite    

 ، الفصل الرابع،  البنك العربي، لبنان.14:النشّرة اإلخباريّة رقم  (2016)»  م في لبنانال مشروع بناء الس 6 
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ية املناطقالتنمية وأبرز مثال على ذلك سياسة اللواء شهاب حول التنمية  إحداثلقد ساهمت مؤسسات الدولة في      

"مخطط إرفد" ومع نهايته كانت عملية إعادة اإلعمار هدف مجلس اإلنماء واإلعمار، مجلس  الشاملة قبل النزاع املسلح

 .1صندوق املهجرين كسياسات إصالحية تمكنت من خاللها الدولة تجاوز آثار النزاع املسلح إلى حد ما الجنوب،

 :املناطقي في إعادة اإلعمار االنحياز  3.5

 لبنان إلى حد كبير على "منطقة بيروت" وتطوير الشركات الضخمة إعمار ركزت عمليات إعادة  قدل: بيروت

إحدى أكبر الورش بيروت إذ تعد عملية إعادة إعمار  ،2بدال من اإلسكان والبنية التحتية وإدارة النفايات

كما أطلقت مشاريع عمرانية علقت بسبب  التي تمسكت بها الحكومة اللبنانية على عكس املناطق املغلقة،

 نقص التمويل العام أو غياب املستثمرين

 والتي  3مركز الثقل في إعادة إعمار الضاحية الجنوبية عبر مؤسسة وعد حزب هللا شكل :الضاحية الجنوبية

نجحت في إقناع أصحاب الحقوق بمنحها توكيال يسمح لها بتولي مسؤولية إعادة إعمار مبانيهم، والتعاون 

لتطوير األراض ي العامة بدعم من آالف املتطوعين ومئات املهندسين ومؤسسات أخرى تابعة للحزب، كما 

ضافة إلى رأس املال املقدم من أدارت املؤسسة أموال التعويضات التي دفعتها الحكومة للمستفيدين باإل 

مبنى أو  270من إعادة بناء « وعد»مليون دوالر، وعليه تمكنت  400الحزب ومؤيديه السياسيين ويقدر بّ

 4وحدة سكنية وتجارية خالل خمس سنوات 4700

 أمينإلى ت الحكومي توصلقامت لجنة محلية "نازحين ومتطوعين" اقتراح بديل للمشروع  :مخيم نهر البارد 

املعارك بين الجيش اللبناني ومقاتلي التنظيم املتطرف إلى  أدت، وقد «5االونروا»من تبني مشروعها بدعم 

بإعادة إعمار وتطوير نموذج يسمح  جنةعملت النسمة، وقد  30000يقارب  تدمير املخيم كليا حيث أخلي ما

قد  2008 عامي مؤتمر فيينا قبل النزاع إلى جانب دعم الجهات املانحة ف حالتهملبتحديد حقوق األسر وفقا 

جميد تم ت التّمويل الالزم لبدء عملية البناء وفي أعقاب انسحاب الجهات املانحة من التزاماتها لألونرواوفر 

 6 املشروع

بين أهم املشاريع املقدمة إلعادة إعمار لبنان "مشروع اإلرث الثقافي وتنمية املناطق الحضرية" والذي تم من خالله  ومن

إعادة تأهيل الشوارع التاريخية من بينها مدينة "صور، امليادين والتجمعات املجتمعية، وإحياء املوجودات التاريخية 

من %70 يم هذه في خلق فرص عمل لسكان املناطق املجاورة بحواليكترميم معبد" باخوس"، وقد ساهمت فرص الترم

 كل ذلك بهدف تحسين الظروف املعيشية بدرجة أكبر7السوريين" ‘األيدي العاملة لالجئين 

 :التمويل املادي في إعادة اإلعمار 4.5

                                                           
1 Search for common Ground (2020) :Lebanon stratège 2017-2021, www.sfcg.org/lebanon 
2 Paul,Colier(2008) :post-conflict risky,http://doi.org 

 الكيانات الوحيدة املخولة في القانون اللبناني إعادة بناء قطاع ما3 
4 Search for common Ground (2020) :op.cite 

 وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 5 
6  Search for common Ground (2020) :op.cite 

 (: مشروع اإلرث الثقافي يدعم األنشطة االقتصادية واملجتمعية في لبنان،مصر.2016)الدولي، مجموعة البنك 7   
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، املةام الذي تطلب هيكلة ششاريع الدولة بالرغم من تفاقم الدين العملقد ساهم القطاع املصرفي اللبناني في تمويل 

بالرغم من القطاعين املصرفي والسياحي املقومين الذي يتمتع بهما لبنان اضطرت الحكومة اللبنانية إلى اقتراض مبالغ و 

 .1كبيرة إلعادة بناء البنية التحتية وبخاصة في قطاعي الطاقة والنقل

كما وساهمت مختلف الجهود الفردية على شكل مساعدات فردية إال أن التخوف من إمكانية التمويل وشروط املرافقة 

لعروض التمويل الداخلية واإلقليمية قد ساهم في تفاقم املشكلة السياسية الداخلية من جراء اإلمالءات السياسية 

لدولي وصندوق النقد الدولي والدول املانحة" الواليات وصيات البنك اتوفق  اقتصاديةوالضغوط بإجراء إصالحات 

املتحدة األمريكية، اإلتحاد األوروبي، الجزيرة العربية النفطية، مؤسسات التمويل الدولي، فقد كانت معظم عروض 

 .2"إيران مثال" األموال إلعادة اإلعمار من أجل ردع نفوذ قوى مهددة

"دولة املحاصصة" نظرا ملا يسمح من توسيع تقاسم  جعلت من لبنانلبنان فمثال السياسة السورية في إعادة إعمار 

السلطة بموجب الحصص وعلى أساسها يتم توزيع املناصب على مختلف الجماعات الدينية من خالل تطبيق منطق 

 3الزبائنية واالختالف الديني بشكل أوسع. وهذه املمارسة أبقت اإلصالحات في حالة من الجمود

 املادي: ت جهود إعادة اإلعمار مخرجا. 3.5

لقد تحققت إنجازات إيجابية منذ نهاية النزاع املسلح من حيث إعادة إعمار وسط بيروت، غير أن من سلبياتها إعطاء 

 ،عملية إعادة إعمار لبنان األفضلية ألصحاب النفوذ مما أسفر لتجند املجتمع اللبناني من خالل الجمعيات العابرة

خصصة إلعادة اإلعمار، وقد سعت نقابات العمال ومجموعات أخرى إلى إيجاد وسائل للتعبئة التنوع الديني وامل

 املختلفة والتحرك من أجل التغيير بالرغم من التحديات التي لقيتها النزاعاتومواجهة 

ورت ما ص نسرعاكما وأنه بالرغم من االعتراض عن سياسات إعادة اإلعمار املستندة على نموذج الليبيرالية املتجددة، 

لبنان، خصوصا مع عدم قدرته على أخذ دور املركز التجاري واملصرفي إقليميا،  اقتصادعلى أنها السبيل الوحيد إلنعاش 

القطاعات. ومن هذا تمت عملية إعادة إعمار  باختالفليأخذ شكل "الجمهورية التاجرة" واملتجاهلة ملختلف الحقوق 

املعنية واملجتمع املدني أو النقابات، وأعطت األفضلية لفئة أصحاب املشاريع لبنان عبر محاولة تهميش األطراف 

 وشركائهم.

ة إمكانيات للتطور" املياه، املواقع السياحي المتالكهافمثال عملية إعادة إعمار جنوب لبنان التي تأثرت من النزاع، نظرا 

لرغم من قيام الحكومة اللبنانية بجهود اإلصالح والحفاظ القوى العاملة، املوقع الجغرافي...وغيرها، إال أنه با الضمنية،

على الشبكات العامة وإطالق املشاريع الجديدة في صور والنبطية التي تركزت على املياه والصرف الصحي إال أنها كانت 

                                                           
 26ص العنف"، مؤسسة راند سانتا مونيكا، كاليفورنيا، انتشار الصراع في سوريا "تقييم للعوامل التي تساعد وتمنع  امتداد(: 2014)وآخرون، ويليام، يونغ  1 

 .106(: املرجع السابق، ص2006)أحمد، يوسف أحمد.  2 
3 Picard, Elizabeth and Alexander Ramsbotham(2018) : reconciliation reform and reilience positive peac for 

Lebanon.http://halshs.archives-ouvertes.fr 
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املتعلقة  د املشاكلمما يؤدي لتزاي "املهاجرين "عودة وذلك لعدم تكامله ، املنطقة أقل تقدما في باقي املناطق في الدولة 

 . 1واستمراريتهاوالنزاع بين العائالت والقرى  االنتقامبتوزيع الطاقة واملياه ، وظهور ظاهرة 

محاوالت السعي في االستغالل املحلي لنبع الوزاني، والذي رد هذا إلى جانب التهديد الخارجي الذي عرفته املنطقة مع 

سية البيئية الشديدة لحوض نهر األردن وتدفقه إلى بحيرة طبرية كمورد عليه الكيان الصهيوني بشكل حاد بسبب الحسا

 .2مياه عذبة مستدامة إلى فلسطين املحتلة

نظرا لألولويات امللحة كعودة  بامتياز أن عملية إعادة اإلعمار في لبنان قضية سياسية  لهذا الوضع يتضح وإسنادا

قابل حزب هللا، ممناطة لالنازحين، ترميم املنازل أو إعادة بناءها، تشغيل املرافق والخدمات العامة والتي تعنى كمهمة 

 .3استغالل الحكومة في النزاعات الداخلية حول مرجعية اإلعمار وتقدير الكلفة وتوزيع الحصص

 إلى: استنادادة اإلعمار يمهد وضعية إصالح البنى النظامية وهذا ما يستلزم إقرار ميثاق إلعا

  جديد يؤمن التمثيل اإلجمالي لكافة اللبنانيين انتخابيقانون 

 تبني أهداف وآليات فعالة وتنفيذها بما يعود على الفائدة للمجتمع اللبناني ككل 

  استثناءتعزيز القطاعات املنتجة وتنمية كل املناطق دون 

  يتشارك-مختلف املوارد بطابع تنموي  واستثمار تعبئة املقوم البشري اللبناني 

 "تشجيع املنتوج املحلي والتركيز على مبدأ" الوطني أوال 

 السعي نحو إدماج الشباب واألطفال وتفعيل دور املرأة في إنجاح جهود اإلعمار 

 ،ودون فرض إمالءات على توجهاتها  القبول بالدعم من الجهات املانحة شرط عدم ارتباطها باملشروطية

 الداخلية أو الخارجية في صنع قراراتها

 لبنان:مستويات تحليل عملية إعادة إعمار . 6

عملية إعادة اإلعمار في لبنان عملية طويلة مكلفة تتطلب بيئة آمنة إضافة لعدة شروط أخرى على نحو مراعاة        

أهمية التخطيط والتنسيق بين املانحين وشركات التنفيذ، وإعطاء الحكومة دور للديناميات املحلية، نظرا ملا تعتريه 

التغيير اإلجتماعي واالقتصادي اإليجابي إلى جانب دور "العنصر "املشاركة الشعبية" في صنع القرارات أهمية في تحقيق 

النسوي" في عملية صنع القرار، وذلك وفق مشاريع قائمة على الظروف املحلية تتطلب مرونة الجهات الدولية الفاعلة 

 السكان املحليين  احتياجاتلدعم الدورة الكاملة ومعالجة 

 ة":القاعدة إلى القم األسفل "مناملستوى 1.6

املتوافقة مع الفهم املحلي" الثقافة املحلية" والتركيز على إعادة سبل  االقتصاديةإن ربط مشاريع إعادة اإلعمار بالتنمية 

على الحلول من القاعدة إلى القمة "حلول  اعتماداالعيش وتقديم الخدمات الضرورية للسكان بالعدل واألمن، 

                                                           
(: املياه والسالم من أجل الناس "حلول ممكنة للنزاعات املائية في الشرق األوسط، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة، 2000مارتن، تروندالن، )جون  1 

 90ص

 92(:املرجع نفسه، ص2000جون مارتن، تروندالن ) 2 

 .106املرجع السابق، ص (: 2006أحمد، يوسف أحمد) 3 
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ادة الفعالة القي والتزامتصاعدية" ملواجهة األسباب الحقيقية للنزاع "الفقر، عدم املساواة، التهميش السياس ي....وغيرها" 

القدرات،  ءبعد النزاع بمعالجة أوجه عدم املساواة األفقية واإلقصاء، تعزيز الحوار اإلجتماعي واملصالحة، بنا في فترة ما

مات املنظ فهم تعقيدات البيئة السياسية والتنسيق الفعال للمشاريع بتظافر جهود "الجهات املانحة، الحكومة،

املجتمعية، مختلف التقنيات الجديدة املسهلة، تلبية الحتياجات السكان املحليين خاصة منهم املتأثرين سلبا من النزاع 

 .1واالستثماراملسلح باملعونة 

 ":ملستوى األعلى "من القمة إلى القاعدةا. 2.6

تساعد في التغلب على قضايا النزاع املسلح في مختلف املجاالت وذلك  املؤسسات الشمولية لجميع الضواحيإن بناء 

 من خالل:

  دعم هياكل االقتصادي الجزئي بدل هياكل االقتصاد الكلي املعزز لفساد النخب دون االقتصادياملجال :

 يمن نفقات قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ف االستفادةإفادة املجتمع أو تقليل املخاطر فيه، مع 

 .2التقليل من تجدد النزاع املسلح

 رة املالية الحكومية السليمة وفرض سياسات السيطرة تحسين األداء التشريعي لضمان اإلدا :املجال املالي

الكبير على القطاع املصرفي مع إدخال إصالحات ضريبية إلعادة توزيع  االعتمادعلى الدين العام وتقليل 

الثروة تضمن الحصول على الخدمات األساسية، إلى جانب إعادة النظر في جدوى السرية املصرفية وسياسة 

الليرة اللبنانية والقدرة التنافسية للصادرات اللبنانية، مع إعادة تقييم التكاليف  سعر الصرف لتحسين وضع

 .3والفوائد املرتبطة بالقروض املدعومة وتحسين الكفاءة والثقافة املصرفية الشاملة

من الرأس املال البشري واإلقليمي ودمج وتنسيق جميع الجهود املحلية وبدعم من الجهات  االستفادةمع ضرورة   

 في لبنان االستقرار املانحة الدولية نحو دعم مبادرات التنمية املحلية بما يعزز سياسة 

 الل خ سعى املجتمع الدولي ملساعدة لبنان في التعامل مع تأثير تداعيات األزمة السورية من :املجال الدولي

باإلشراك مع حكومة لبنان  2016عام  بروكسل-لندندعم الالجئين واملجتمعات اللبنانية املتضررة في مؤتمر 

سعى املجتمع الدولي إلى إعادة توجيه  االستجابةكجزء من  2017 وفي عاملدعم مئات اآلالف من األشخاص 

 .4توياتهااألدوات املالية املتاحة لتعزيز املؤسسات اللبنانية بمختلف مس

 أعمال اإلغاثة في مخيمات الالجئين الفلسطينيينمن فمثال املساعدة اإلنسانية التي يوفرها اإلتحاد األوروبي      

رط كشملبادئ الحوكمة الالجئين بكرامة ودعما كشروط أساسية لعيش  واالجتماعية االقتصاديةللحقوق  والترويج

 .5إلحداث حقوق اإلنسان

                                                           
1  Paul,Colier(2008) :Op.cite 
2  Paul,Colier(2008) Op.cite 
3  Jessica, Banfield and Victoria ,Stamadianou(2015) :Op.cite 
4  The Brussels 2 conferences(2018) :Lebanon partnership paper conference document,p8 
5  Picard,Elizabeth and Alexander Ramsbotham(2018) :Op.cite.p84. 
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التنشئة والرعاية الصحية والبنية التحتية في منطقة البقاع -على الخدمات املدنية "التعليم املاليةكما وللمساعدات   

اخل حزب هللا لقيام دولة د لبنان وسعي القوة جنوبالتي تقدمها إيران إلى الحكومة، للحفاظ على  الجنوبية في لبنان"

  1ملصالحها وأهدافها في املنطقة قد يحول للتقسيم املجتمعي وإضعاف الحكومة تحقيقا دولة، ما

 :تحديات عملية إعادة اإلعمار في لبنان. 7

 :منها أصنافهاتواجه عملية إعادة اإلعمار في لبنان تحديات على النطاق املادي واملعنوي بشتى 

حيث تكون عملية إعادة اإلعمار صعبة نظرا للفساد الضخم الذي يتطلب بالضرورة  :الفسادتدابير املساءلة على  1.7

على الحكومات ووكاالت املعونة إنشاء أنظمة مراقبة ملكافحة الفساد وضمان الشفافية ووضع تدابير خاصة للمساءلة، 

را ملا تكرار مشاريع أو تنفيذها نظ إلى جانب واقع التنسيق بين الجهات املانحة املتعددة والوكاالت املشاركة من أجل منع

 املجتمع بين الجهات الفاعلة احتياجاتتؤدي إلهدار املوارد وفشلها في الوصول إلى جميع 

ين حيث قد يستخدم املانحوالثروة، يمكن أن تستخدم النخب إعادة اإلعمار لتعزيز السلطة  تعزيز السلطة والثروة: 2.7

إعادة اإلعمار إلعطاء شكل من أشكال الشرعية للدولة في بناءها، إذ أن تحسين تقديم الخدمات ال يؤدي بالضرورة 

 تحسين تصورات شرعية الحكومة 

كثر أاللبناني غير املستدام يعرض لبنان إلى التبعية الخارجية حيث يستورد  االقتصادطبيعة : لتبعية الخارجيةا 3.7

من الخارج مما يخلق عجزا تجاريا مستمرا هشا ومتقلبا للغاية ويحول املوارد بعيدا عن التنمية  استهالكهمن  %80من

 تالسليمة في جميع القطاعا

املتحيز نتيجة سياسة مصرف لبنان والتدفقات الكبيرة لرأس املال والتي تضمنت تدفقات رأس  االقتصادإضافة لتأثير 

الكلي الذي يحول دون قدرة الدولة  على التطوير  لالقتصاداملال األجنبي والتحويالت واملساعدات التنموية ونتاجا 

شكل لجزئي القائم على تعزيز القطاع الخاص با باالقتصاداملحلي وفشلها في توفير نمو عضوي للشركات املحلية مقارنة 

نية ويجذب االستثمار األجنبي والب االقتصاديةعلى املساعدات الخارجية ويوسع القاعدة  االعتمادأفضل "إنعاشه" ويقلل 

 ادر استيالنزاع تعرف نقصا في املوارد الالزمة ملشاريع إعادة اإلعمار ومنه  ما بعد.خصوصا وأن بنية 2التحتية املحلية

يمكن أن يكون البناء داخل عملية إعادة اإلعمار عنيف في حد ذاته "يمكن  :التقسيم بدل التوافق املجتمعي 4.7

إلى  ادي بدورهؤ تاآلثار السلبية على البيئة فمثال لتقسيم املجتمعات بدال من التوفيق مع املناطق األخرى"،  استخدامه

 ستثمار او تعطيل مشاريع إعادة اإلعمار خصوصا ما تعلق منه بتمكين و الهجرة، وغياب الوعي يسمح بمنع  نحو  التحفيز 

 3االحتياجاتتلبية 

اإلدماج املغلوطة إلى تسليح السياسيين بدال من جعل امليليشيات حضارية، وبالرغم من إعادة  لقد أدت سياسات إعادة

 التوترات الطائفية واألولويات السياسية املتضاربة إلى إضعاف دورها تأهيل القوات املسلحة وإعادة تنظيمها أدت

                                                           
Analysis of the current situation in Lebanon" pillars of support and possible outcome" CANVAS،p20 

  Paul,Colier(2008) :Op.cite 
3  Dylan ,O’Driscoll(2018):Op.cite. 
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عتراف واملسامحة انحرفت عن مسارها واملقاربات املشتركة على أساس اال كما وأن تجاهل التقاليد واألعراف املحلية    

وتم استبعاد الضحايا عن املناقشات الخاصة بسياسات العودة وربط  وأخذت بالدوافع الطائفية بدل الفردية،

 املصالحة الرسمية. باتفاقاتالتعويضات 

 . االستنتاجات والتوصيات8

 :االستنتاجات 1.8
وفي األخير يمكن القول بأنه كلما كان إعتماد جهود إعادة اإلعمار على الدعم الخارجي كلما كانت أكثر عرضة للفشل   

 إذا كان ذلك الدعم يفرض إمالءات على الدولة ومن أهم النقاط التي تم التوصل إليها:خاصة ما 

  تشمل عملية تحويل النزاع مختلف اإلجراءات الساعية في خلق وضع جديد سلمي مغاير لسابقه من نزاع

ل الخارجة مسلح إلى نزاع غير مسلح، وتشمل عملية إعادة اإلعمار مجمل اإلجراءات في تلبية إحتياجات الدو 

 األولية واملرحلة االستجابةمن النزاع والحيلولة دون تصاعده مقابل تدعيم سبل السالم بناءا على مراحل" 

اإلنتقالية". وبالرغم من العراقيل التي تحيطها إال أن الفواعل الرسمية وغير رسمية قد تكون املضاد في ذلك. 

 زاع.ومنه إعادة اإلعمار آلية من أهم آليات تحويل الن

    شهدت لبنان سلسلة من التحديات بداية من التهديدات الخارجية والسيطرة االستعمارية الفرنسية   إلى

أزمة و والتدخل السوري  ي،الوجود الصهيون تحديإثره والذي عرف لبنان على  1989-1975 النزاع املسلح

نوع التهديدات إلى أنها خلفت تدهور وبالرغم من ت، مخيم نهر البارد احتاللغتيال اال العالقات بسبب قضية 

آذار إلى  14آذار و 8في الجانب السياس ي اللبناني حيث شهدت لبنان أزمة تشكيل الحكومة والصراع بين قوى 

 إلى أزمة ثقافة العنف وغياب املصالحة النزاع املسلح السوريأزمة الالجئين السوريين وانعكاسات 

   ن شكل ملبنان شكل بدوره تنوع من حيث الخسائر املادية واملعنوية ففي كل  مر بهنزاع الذي ان تنوع ال

 من حيث مختلف الهياكل القاعدية والبنى التحتية األساسيةاإلحصائيات نزاع تنوعت وتضاربت ال أشكال

 عنف،  اإلعمار املعنوي "املصالحة" عبر مشروع اليونيسيف، ورش عمل، منظمات ال  تنوعت جهود إعادة

لشبكات والحركات املعنية بحل النزاع وإعادة االعمار، ومختلف األدوار التي تقوم بها املعاهد مختلف ا

 واملؤتمرات أو املشاريع الثقافية 

  دور كل من الدولة، حزب هللا ومختلف اللجان املحلية إلى جانب دعم في لبنان االعمار املادي ت جهود شمل

  من جهة وإمالءات الجهات املانحة من جهة أخرى  نحيازيةاال ، وذلك نظرا للسياسات اللجان املانحة

  من أهم التحديات التي تشهدها عملية إعادة اإلعمار في لبنان " تدابير املساءلة على الفساد، تعزيز السلطة

 والثروة، التبعية الخارجية، التقسيم بدل التوافق املجتمعي ...وغيرها من التحديات.

 التوصيات: 2.8

 توصيات التي توصل إليه البحث، تتمثل على النحو التالي:ومن أهم ال 

 ضرورة إقرار ميثاق إلعادة اإلعمار يمهد وضعية إصالح البنى النظامية 

 تعزيز دور الشباب، وتفعيل دور املرأة"املجتمع املدنيعلى دور الفاعل املحلي"  االعتماد ، 

  ربط قبول املنح الخارجية بمصلحة الدولة اللبنانية واملجتمع اللبناني ككل 
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 بالنماذج الناجحة في تحقيق إعادة اإلعمار واالستعانةعلى الكفاءات الداخلية  االعتماد 

  على كال املستويين من القاعدة إلى القمة، ومن القمة إلى القاعدة وتفعيل أدوار جميع املستويات  االعتماد

على مستوى واحد والذي قد يخلق الثغرات  االستنادكهرم واحد يقوم إلنجاح عملية إعادة اإلعمار، وعدم 

 نحو فشل جل الجهود

  دة على حساب األخرى وإنما تالزمهما سبيل إلنجاح عدم فصل عمليات إعادة اإلعمار املادية واملعنوية الواح

 عملية إعادة اإلعمار ككل نظرا لكونهما وجهان لعملة " السبيل نحو اإلستقرار واألمن والسالم"

 قائمة املراجع: 

 ة:باللغة العربي

 ،ج لألبحاث، الخلي مركز الدولية، األساسية في العالقات  (، املفاهيمتاريخ النشر دون )غريفيثس وتيري، أوكالهان،  مارتن

 السعودية

 معهد الجيزة العالي  والحروب،بعد النزاعات  (، سياسات إعادة اإلعمار في فترة ما2017، هاشم وآخرون )بكر
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 ."ااٍلعمار وإعادة املشاريع تمويل يف تحليلية

U.S Strategy Impact on the Middle East Analysis in Project Finance, 
Rehabilitation and Reconstruction 
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 :خلخصامل

خاصة  ط"املشاريع و أعمار الشرق األوس" تأثير اإلستراتيجية األمريكية في تمويل يهدف هذا البحث إلى تحليل وتفسير 

التي و باهتمام الكثير من الباحثين في العلوم السياسية والعالقات الدولية، دونالد ترامبفي ظل اإلدارة األمريكية للرئيس 

أثارت العديد من التساؤالت حول مستقبل اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، في ضوء تصريحاته 

فيعتبر موضوع دراسة الجامعيين من األساتذة والطلبة في مختلف التخصصات السيما ،فه في الحملة االنتخابيةومواق

حيث أنه ب ا،ا كبير  تترك أثر   " السابقة،دونالد ترامبفي ميدان العلوم السياسية والنظر أن قرارات الرئيس األمريكي" 

األمريكية كمحدد للنظام الدولي الجديد النابعة من اإلستراتيجية تمثل هذه  القرارات توجهات صانع السياسة الخارجية 

األمريكية ،ومعرفة توجهات صانع القرار األمريكي البراغماتية تجاه منطقة الشرق األوسط من خالل متغير اقتصادي 

 مهم وتمويل املشاريع و ٍاعمار الشرق األوسط.

 املصلحة الوطنية. العالقات الدولية، السياسية، العلوم األوسط، الشرق  اإلستراتيجية األمريكية، الكلمات املفتاحية:

Abstract 

This research aims to analyze and explain the "impact of the U.S. strategy on project 

financing and the ages of the Middle East", especially under the   U.S. administration 

Donald Trump with the attention of many researchers in political science and 

international relations, because of its importance, which raised many questions about 

the future of the U.S. strategy toward the Middle East. The topic of studying university 

professors and students in various disciplines, especially in the field of political science, 

considers that the decisions of President Donald Trump make a big impact, so that 

these decisions represent the directions of the American foreign policy maker as a 

determinant of the new international order stemming from the American strategy, and 

know the pragmatic attitudes of the American decision maker towards the Middle East 

through an important economic change and the financing of projects and the 

reconstruction of the Middle East.  
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 اإلطار العام للدراسة  .5

 مقدمة: 1.1

 ٍاهتماما بالغ األهمية لبعض النماذج اإلستراتيجية في العالم، إعادة ٍاعمار وتأهيل الشرق األوسط، فرض موضوع 

في ظل  خاصة وأثرت اإلستراتيجية األمريكية في تمويل املشاريع و أعمار الشرق األوسط" النموذج األمريكي،ومنها 

والتي أثارت العديد من التساؤالت حول مستقبل اإلستراتيجية األمريكية تجاه  ،دونالد ترامبرئيس اإلدارة األمريكية 

ه  بحيث أنه تمثل هذ ا،" تركت أثرا كبير  دونالد ترامبفقرارات الرئيس األمريكي السابقة " ، األوسطمنطقة الشرق 

 .القرارات توجهات صانع السياسة الخارجية األمريكية كمحدد للنظام الدولي الجديد النابعة من اإلستراتيجية األمريكية

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة 2.1
األمريكي البراغماتية تجاه منطقة الشرق األوسط من خالل متغير اقتصادي مهم وتمويل عرفة توجهات صانع القرار ملو  

اراك بفهناك أوجه ااٍلختالف بين اإلستراتيجية األمريكية في ظل فترة الرئيس األمريكي  املشاريع و ٍاعمار الشرق األوسط،

ة على أساس متغير املصلحة الوطني األوسط، خاصة تجاه منطقة الشرق  ،دونالد ترامبوفترة الرئيس األمريكي  ،أوباما

اؤل الرئيس ومن هنا يبرز التس :،األمريكية التي تقتض ي تعزيز مكانة الواليات املتحدة األمريكية في منطقة الشرق األوسط

عت ومنه تفر  فيما تتمثل توجهات اإلستراتيجية األمريكية تجاه قضايا تمويل وٍاعمار الشرق األوسط؟التالي:

 الت التالية:التساؤ 

  ؟هو مفهوم اإلستراتيجية األمريكية وتطورها التاري ي في الشرق األوسطما 

 ما ااٍلطار النظري املناسب لتفسير اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط؟ 

  بني مها األداء ااٍلستراتيجي األمريكي تجاه الشرق األوسط غرضها ٍاعمار الشرق األوسط وتمويل املشاريع، أم

 على أساس مصلحة الواليات املتحدة األمريكية في تلك املنطقة؟

  :أهداف الدراسة 3.1

ويل دراسة تحليلية ملشاريع التم ،اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسطللتعرف على  تهدف الدراسة البحثية

 ظهرت األهداف التالية: ومنهوإعادة االعمار 

  األمريكية تجاه الشرق األوسطاإلستراتيجية التعرف على. 

 إبراز اإلطار النظري املناسب لتفسير اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط. 

 األداء ااٍلستراتيجي األمريكي تجاه منطقة الشرق األوسط: دراسة تحليلية في مشاريع التمويل وإعادة  تحليل

 .ااٍلعمار
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 أهمية الدراسة: 4.1

  أهم الدراسات التي طرأ عليها التحليل في ميدان العالقات الدولية عامة، وخاصة تعتبر الدارسة هي األولى من

 .في حقل الدراسات اإلستراتيجية

  تحاول فهم القيمة التحليلية لالستراتيجية الدراسة ويتميز هذا املوضوع بأهمية علمية وأكاديمية، فهذه

 .دراسة في مشاريع التمويل، وإعادة ااٍلعماراألمريكية تجاه الشرق األوسط، 

  في فهم تأثير اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، في ظل اإلدارة األمريكية تساهم الدراسة

 .دونالد ترامبللرئيس األمريكي 

 حدود الدراسة 5.1

 :ظل  ، في2020-2019الفترة الزمنية  منذ نشأة وتطور اإلستراتيجية األمريكية ٍالى غاية اليد الزماني

 ، تجاه منطقة الشرق األوسط.دونالد ترامباإلستراتيجية األمريكية عند الرئيس 

 :لالستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسطالدراسة البحثية  إجراءسيتم  اليد املكاني. 

 :اإلستراتيجية األمريكية، الشرق األوسط اليد املوضوعي. 

 منهجية الدراسة: 6.1

املنهج التاري ي من خالل الكشف عن نشأة وتطور اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة تعتمد الدراسة البحثية على 

حليلي لت، واملنهج اصف تأثير اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسطلذي يالوصفي ا الشرق األوسط، واألسلوب

ن خالل عرض وتحليل ألهم املقاربات النظرية الخاصة لتحليل تأثير اإلستراتيجية وذلك ملا تقتضيه طبيعة الدراسة، م

األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، واألسلوب االستشرافي، وذلك من خالل ااٍلستشراف بمستقبل تأثير اإلستراتيجية 

ودراسة حالة منطقة الشرق األوسط  األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، في دراسة مشاريع التمويل وإعادة ااٍلعمار،

 .أنموذجا.

 مفاهيم ومصطخليات الدراسة 7.1

 :رق وخصوصا في منطقة الش لتحقيق مصالحها في العالم، هي قائمة على مبدأ القوة، اإلستراتيجية األمريكية

صالح امل ت مجموعة منر وبعد الحرب الباردة تبلو  وسبق أن حددتها في السياسة الخارجية األمريكية، األوسط،

ط من أجل ٍاستغالل نف فجاء ااٍلهتمام األمريكي بهذه املنطقة الحيوية، األمريكية في منطقة الشرق األوسط،

 1والحفاظ على األسواق التجارية في الشرق األوسط. تلك املنطقة،

  :اصنع الّقرار بمنطقة غربي آسي في بعض دوائّر  ،منطقة الشرق األوسطوتسمى  منطقة الشرق األوسط 

 .2ومنها الواليات املتحدة األمريكية وهي من أهم املناطق التي تتنافس فيها الدول الكبرى، وشمالي ٍافريقيا،

                                                           
 .17ص. ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع،دار  عمان: األمريكية تجاه الشرق األوسط، (، اإلستراتيجية2013) سعد شاكر ، شبلي 1
 .01ص مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ،االستراتيجية األوسطمنطقة الشرق  وأهميةالصراع على النفط والغاز  (:2016)نيسان  نبيل، سرور 2
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  :املتحدة  للواليات املصخلية الوطنيةومنها متغير  ،النظرية الواقعيةالتي ترتكز عليها هي  النظرية الواقعية

 .1االقتصاديةخاصة القوة  ،القوةوالتركيز على مفهوم  األمريكية،

 الدراسات السابقة 8.1

هناك عدة مراجع تهتم  ووضعه في شكل دراسة علمية أكاديمية، علمي، املوضوع بشكلعند محاولة تفكيك عناصر  

اجع خاصة بالنسبة للمر  ،ااٍلعمار وإعادةدراسة في مشاريع التمويل  األمريكية تجاه الشرق األوسط، جيةباالستراتي

 العربية ومنها: بلغةالجامعات الجزائرية التي تزخر بها مكتبات 

مدخل للتحوالت اإلستراتيجية في الشرق األوسط في نهاية العقد األول من القرن  م(2016دراسة )عودة جهاد 1.8.1

 2الواحد والعشرين

 صالح القوى اإلقليمية، والدولية،تعاظم فيها م كبرى،ذات أهمية اقتصادية  تعتبر منطقة الشرق األوسط، أنه ويرى 

حيث يلعب البترول) إنتاج بمعدالت عالية رخص تكاليف استخراجه احتياطي وخاصة في اإلستراتيجية األمريكية، 

 تا لهذه األهمية دفعونظر   ا في صياغة أهمية املنطقة اقتصاديا، وبالرغم من ذلك،ا كبير  فوائض عائداته( دور   -ضخم 

 وهو ما دفع البعض ا بأن مراجعة تاريخ السياسة الخارجية األمريكية،علم   الواليات املتحدة لطرح مثل هذه املبادرة،

إلى القول بان إطالق مثل هذه املبادرة يذكرنا بما سبق وأطلقه بوش األب في أعقاب حرب الخليج برفعه شعار " النظام 

  العالمي الجديد ".

 3م( اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط2013شاكر شلبي دراسة )سعد  2.8.1

في منطقة  اوخصوص   لتحقيق مصالحها في العالم، فهي قائمة على مبدأ القوة، األمريكية، باالستراتيجيةوفيما يتعلق  

الح عة من املصت مجمو ر وبعد الحرب الباردة تبلو  وسبق أن حددتها في السياسة الخارجية األمريكية، الشرق األوسط،

من أجل ٍاستغالل نفط تلك  فجاء ااٍلهتمام األمريكي بهذه املنطقة الحيوية، األمريكية في منطقة الشرق األوسط،

  والحفاظ على األسواق التجارية في الشرق األوسط. املنطقة،

يعتبر موضوع اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، من  التعقيب على الدراسات السابقة: 2.8.1

ا، بحيث تقوم صياغتها وثيقة األمن القومي األمريكي بعد كل فترة حكم ٍادارة  املواضيع التى مازال البحث فيها جاري 

يجية وهذه دراسة اإلسترات الرئيس األمريكي، إذ تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الفترة الزمنية،

ة تحليلية ، دراسونالد ترامباألمريكية تجاه الشرق األوسط تمت في الفترة الراهنة، في ظل اإلدارة األمريكية للرئيس د

 في مشاريع التمويل وااٍلعمار.

 

                                                           
مقدمة لنيل شهادة  رسالة ،سبتمبر 11 مني األمريكي بعدالتنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد اليرب الباردة دراسة في الخطاب األ  (:2008) خالد، معمري  1

 .83--81ص املاجستير في العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة بابنة، الجزائر،
لعربي ا دار املكتب القاهرة، والعشرين،مدخل للتحوالت ااٍلستراتيجية في منطقة الشرق األوسط في نهاية العقد األول من نهاية القرن الواحد  (:2016) جهاد، عودة 2 

 .353-350ص للمعارف،

 .17م(: ااٍلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، عمان، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع، ص.2013) سعد شاكر ، شلبي 3 
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 النظري: اإلطار  .6

 األمريكية تجاه الشرق األوسط: لالستراتيجية لتأصيل املفاهيميا 1.2

ة من خالل البحث عن ماهي األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، لالستراتيجيةسوف نتطرق للتأصيل املفاهيمي 

اإلضافة ب وتطورها التاري ي، وذلك من خالل البحث عن مفهومها، اإلستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط،

تي توظفها اإلستراتيجية األمريكية لتحقيق أهدافها في من خالل التطرق للمؤسسات ال للبحث عن أهدافها ومبادئها،

 منطقة الشرق األوسط.

 مفهوم اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط:1.1.2

يستخدم ف من املفاهيم الكثيرة التداول في مجال علم السياسة والعالقات الدولية، "اإلستراتيجية"يعتبر مفهوم    

لة ويستخدم علماء الجغرافيا السياسية التعبير للدال إدارة الصراع بين قوتين متضادتين،أو  للداللة على كيفية مواجهة،

في معناها الجغرافي هي النمط اإلقليمي للصراع بين  فاالستراتيجية على الصراع الذي يقوم على اعتبارات جغرافية،

ة ية في جميع املجاالت السياسية واالقتصاديالقوى العاملية) البرية، البحرية، الجوية(،وبعد أن اتسع مجال اإلستراتيج

،وقد تم تعريفها بأنها" علم وفن  ٍاحتلت الحيز األول من اهتمام القيادات العليا في الدولة والعسكرية واالجتماعية،

لتحقيق أقص ى قدر ممكن من  لدولة أو مجموعة من الدول، والعسكرية، استخدام القدرات السياسية، واالقتصادية،

 1للسياسات التي تتخذها في الحرب والسلم.الدعم 

يات بتوجيه االستراتيج وتعني باستخدام كل قوى الدولة في ظروف الحرب والسلم التحقيق األهداف القومية للدولة،

املختلفة:)السياسية والدبلوماسية، واالقتصادية، والعسكرية وغيرها(،والتنسيق فيما بينها في وقت السلم والحرب على 

ومن ثم يتضح الفرق بين السياسة  لتحقيق األهداف القومية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، سواء،حد 

 فإن اإلستراتيجية تهتم بالوسائل وتحديد البدائل بتعبئة ، فإذا كانت السياسة هي التي تحدد األهداف،واالستراتيجية

األهداف، ويمكن تعريف اإلستراتيجية بأنها علم وفن تنمية املوارد املتاحة واستخدامها أفضل استخدام التحقيق هذه 

بما يضمن تحقيق األهداف القومية، التي  في زمن السلم والحرب، أو مجموعة دول، وتعبئة واستخدام قدرات دولة ما،

 2 تحددها السياسة .

ي منطقة وخصوصا ف ي العالم،لتحقيق مصالحها ف فهي قائمة على مبدأ القوة، األمريكية، باالستراتيجيةوفيما يتعلق 

ح ت مجموعة من املصالر وبعد الحرب الباردة تبلو  وسبق أن حددتها في السياسة الخارجية األمريكية، الشرق األوسط،

من أجل ٍاستغالل نفط تلك  فجاء ااٍلهتمام األمريكي بهذه املنطقة الحيوية، األمريكية في منطقة الشرق األوسط،

 3األسواق التجارية في الشرق األوسط.والحفاظ على  املنطقة،

 

                                                           
 . 326-324ص ص. ،مرجع سبق ذكره جهاد،عودة  1
 .328ص. ،مرجع سبق ذكره جهاد،عودة   2
 .17ص. ،مرجع سبق ذكره شاكر،سعد  ،شبلي  3
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 األوسط: في الشرق األمريكية  لالستراتيجيةالتطور التاريخي 2.2

ذات أهمية اقتصادية كبرى، تتعاظم فيها مصالح القوى اإلقليمية، والدولية، حيث  تعتبر منطقة الشرق األوسط، 

ة فوائض عائداته( دورا كبيرا في صياغ -احتياطي ضخم إنتاج بمعدالت عالية رخص تكاليف استخراجه ) يلعب البترول

ا لم  ع ونظرا لهذه األهمية دفعت الواليات املتحدة لطرح مثل هذه املبادرة، أهمية املنطقة اقتصاديا، وبالرغم من ذلك،

ا بما ة يذكرنوهو ما دفع البعض إلى القول بان إطالق مثل هذه املبادر  بأن مراجعة تاريخ السياسة الخارجية األمريكية،

 1سبق وأطلقه بوش األب في أعقاب حرب الخليج برفعه شعار " النظام العالمي الجديد ".

دار حوار داخل الدوائر الرسمية األمريكية حول اإلستراتيجية الواجبة والفعالة لتحقيق املصالح  وفي ضوء كل ذلك،

مهوري ويؤمن بفلسفة القوة العسكرية واالقتصادية وبرز تيارين: التيار املحافظ املتمثل في الحزب الج األمريكية،

لتحقيق والحفاظ على تلك املصالح والتي يطلق عليها القوة الصلبة، على الجانب اآلخر برز التيار الليبرالي واملتمثل في 

ا مثل هالحزب الديمقراطي ويرى أن املصالح األمريكية يمكن حمايتها وتحقيقها من خالل تبنى القيم األمريكية ونشر 

والذي يعد  "القوة الناعمة، الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان والعالقات االقتصادية أو ما يمكن أن نطلق عليه

عندما تناول أهمية اإلقناع والثقافة  1990أول من استعمل مفهوم القوة الناعمة في مقال له عام  جوزيف ناي

أحداث  ومع وقوع املتحدة، خاصة وأنها اقل تكلفة من القوة العسكرية،واأليديولوجية في جذب اآلخرين بإتباع الواليات 

القوة الناعمة التي طرحها جوزيف ناي والتي أكد خاللها على جاذبية  استراتيجية، والتي اتفقت مع 2001سبتمبر  11

 2األفكار واإلقناع بدال من استعمال القوة العسكرية.

من خالل تبادالت تهدف إلى  دة املدى تقوم على دبلوماسية الرأي العام،أمريكية بعي استراتيجية جوزيف نایوطرح 

فإن من يتحدث باسمها ال يجب  ومن اجل تحقيق ذلك، تأسيس مجتمع مدني أكثر انفتاحا في منطقة الشرق األوسط،

 بة من داخلأي أن ناي يدعو إلى تجنيد نخ أن يكون األمريكيين أنفسهم بل أهل تلك الدول الذين يتفهمون قيمها،

 3املجتمعات العربية واإلسالمية لتبني حملة دعائية تروج للقوة الناعمة األمريكية.

ل ملجموعة الثماني ودو على املستوى الوزاري لوزراء الخارجية واالقتصاد  "منبر من أجل املستقبل"،كما جاء تأسيس  

ية والتأكيد على تغيير البنية الثقافية في املنطقة العرب الكبير بهدف تعزيز نفوذ القوى االقتصادية،الشرق األوسط 

ومن الجدير باإلشارة أن الواليات  اإلسالمية بما يخدم أهداف هذه الدول وهو ما يتفق تماما مع نظرية القوة الناعمة،

 11املتحدة قد استنفرت مراكز األبحاث اإلستراتيجية لدراسة وتفهم األسباب والدوافع وراء وقوع أحداث 

ني وتحليل عمق إلى دعوة الواليات املتحدة لتب استراتيجيم،وقد قامت تلك املراكز البحثية بناء على تفكير 2001سبتمبر

ي مدير التخطيط السياس  ،ريتشارد هانسومن أهمها دراسة  مفاهيم اإلسالم الليبرالي وتشجيع الذين يرفعون لواءه،

ل شير ديمقراطية شاملة"، ولكن اخطر تلك الدراسات هي التي أعدتها بوزارة الخارجية األمريكية تحت عنوان " نحو 

                                                           
 .352-350ص ص. ،مرجع سبق ذكره جهاد عودة،1 

 .352ص ص. ،مرجع سبق ذكره جهاد عودة، 2 

 .354-352-ص ص ،مرجع سبق ذكره جهاد عودة، 3 
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وقد دعت الدراسة الحكومة  "اإلسالم املدني الديمقراطي: الشركاء واملوارد واالستراتيجيات"،تحمل عنوان  ،بینارد

يكية والتي تميل بادئ األمر األمريكية لتبني اإلسالم الليبرالي ومؤديه وشن حملة تشويه على التيارات التي تعادي القيم وامل

 1إلى العنف والتطرف.

 األمريكية: اإلستراتيجيةاملؤسسات املسؤولة عن صنع 3 .2

قمة هرم الفرع  ،(Donald Trump) دونالد ترامبيعد الرئيس األمريكي  :مؤسسة الرئيس األمريكي1.3.2 

كما تعتبر  2والحلقات التي يتكون منها الفرع التنفيذي.وهناك العديد من القنوات  ،القرار األمريكي في صنع التنفيذي،

يشكل  ولذا بات الرئيس األمريكي في الواليات املتحدة األمريكية، اإلستراتيجيةوصنع  بإدارةالجهة الرسمية التي تقوم 

كما  نغرس،مع الكو كما زاد النفوذ الرئيس األمريكي بعالقته  متغيرا مهما في عملية صنع القرار ااٍلستراتيجي األمريكي،

 Legislativ)) السلطة التشريعيةيعطي  ،النظام السياس ي األمريكييتحدد القرار االستراتيجي األمريكي وفق 

Power  مريكيالنظام السياس ي األ الهيئة التشريعية في  ،الكونغرسبحيث يعتبر  األمريكية، االستراتيجيةدور في، 

 U.S. Senators)ومجلس الشيوخ األمريكي،(Council U.S Deputies)مجلس النواب األمريكيويتكون من 

اء من األعض مجلس النواب األمريكييتكون ،و*الدستور األمريكي مناألولى  املادةواسعة حسب  اختصاصاتولها  ،3(

وهم  ا،عضو   435ويبلغ عدد أعضاءه كل عامين، حيث يواجه هؤالء النواب الهيئة الناخبة، الذين يمثلون الواليات،

 عضو، 100وهو الذي يتكون من  ومجلس الشيوخ، يمثل الشعب األمريكي وفق عدد السكان، الذين يمثلون الواليات،

ثلثهم  ويتم تجديد ملدة ست سنوات، مباشرة، انتخابهويتم  من الواليات الخمسين، ممثلين بواقع عضوين لكل والية،

 4مصالحها.ويحافظ على  وهو يمثل الواليات، كل عامين،

مؤسسات صنع القرار في السياسة أهم  وهي :(Ministry of Foreign Affairs) الوزارةالخارجية2.3.2

 داخل الجهاز التنفيذي، (،U.S. Foreign Policy Decision-Making Institutions) الخارجية األمريكية

وهو  ويرأسها وزير الخارجية، ،(U.S.Cاألمريكي)الدستور وتعتبر أقدم الوزارات التي أنشأها  م،1789وقد أنشأت عام 

ويتحمل الوزير املسؤولية الكاملة في الشؤون  ،(National Security Council) مجلس األمن القوميعضو في 

 5.كييعملية صنع القرار األمر ولها دور مهم في  الخارجية للواليات املتحدة األمريكية،

 وتعتمد على القوة كداعم للدبلوماسية، ااٍلستراتيجية العسكرية األمريكية، وللوزارة الخارجية تأثير واضح في صنع

يا خارج عن طرق ٍادارة عالقتها مع البلدان األخرى، وٍاجراءات سياسية، وتنفيذ ااٍلستراتيجية املقررة بشكل قرارات،

  6على املستوى الدبلوماس ي. كمنطقة الشرق األوسط،

                                                           
 .355ص. ،مرجع سبق ذكره جهاد عودة، 1 

 .309ص. العدد السابع، مجلة مداد الألداب، القرار السياس ي األمريكي"،صنع  م(:2014وأنس أكرم محمد ) ،صبحي د &ياسين محم ،العيثاوي  2
املركز الديمقراطي العربي  فلسطين: السياسة الخارجية األمريكية دراسة نظرية ومفاهيمية، ومحدداته فيصناعة القرار السياس ي  (،2017جمال ) ،أبو الرب 3

 .77ص. للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية،

 4 أبو الرب، جمال، مرجع سبق ذكره، ص.60.
 .76ص. ،، مرجع سبق ذكرهجمال ،أبو الرب 5
 .26-25ص ص. ،، مرجع سبق ذكرهسعد شاكر ،شلبي 6
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مكانة خاصة داخل  ،تحتل املؤسسة العسكرية (:Military establishment) املؤسسة العسكرية 3.3.2 

( M.E) املؤسسة العسكريةوتضم  ،بالكونغرسولها عالقة  ضمن األجهزة التنفيذية، ،صناعة القرار األمريكيأجهزة 

ووكالة املخابرات  ،(National Security Council) مجلس األمن القومي ،*وزارة الدفاع ثالثة أقسام رئيسية وهي:

.1(C.I.A) املركزية
 

ة ولها مكان صنع السياسة الخارجية األمريكية،في  وتشارك تحت إشراف وزير الدفاع، ،1947سنة  أنشئت وزارة الدفاع

 رتباطهااوحدة ضمن املؤسسات التنفيذية أو بعالقتها بالكونجرس أو في إطار  باعتبارهاداخل أجهزة صناعة القرار سواء 

 2املصالح.بجماعات الضغط و 

 عن خيرواأل  األول، املسؤول أنها والسيما األمريكية، العسكرية اإلستراتيجية مجريات في كبير دور  الدفاع وزارة تمارس

 والتواجد اإلشراف عن املسؤولة الجهة هي أنها كما الخارج، في األمريكية املسلحة للقوات العسكرية والعمليات الفعاليات

 في كبيرا دورا لعبت وقد األمريكية، املتحدة الواليات حلفاء مع األمريكية العسكرية العالقات وإدارة الخارج، في العسكري 

 ليوم،ا األمريكية املتحدة الواليات تواجهها التي التحديات ظل وفي الباردة، الحرب خالل األمريكية، السياسات صياغة

 تحدةامل الواليات بقاء ضمان أساس وعلى األمريكية، األمنية ستراتيجيةاإل  في مؤثرا دورا تلعب الدفاع وزارة أصبحت

 لألهداف لوحيدا الضمان تعدها التي العسكرية، قوتها بفاعلية أساسا ويرتبط الدولي، الهرم قمة على مكانتها في األمريكية

 3مضطرد. بشكل دورها ٍازداد وبالتالي األمريكية، املتحدة الواليات ومصالح

 ومنها: أمنية، اتسمؤس وهناك

وهي هيئة ااٍلستخبارات في املجاالت العسكرية والسياسية وااٍلقتصادية ذات الطابع  :وكالة املخابرات املركزية 4.3.2

تمارس دورا كبيرا في عملية صناعة  ،4من أهم الوسائل لتحقيق اإلستراتيجية األمنية ااٍلستخباراتية ااٍلستراتيجي،

فعلى الرغم من أن هذه الوكالة سيطر عليها الكونغرس  ولها تأثير واضح على القرار األمريكي، األمريكية، اإلستراتيجية

 5من خالل لجان املخابرات التي تتابع عملها وتراقب تحركها.

الواليات املتحدة عتمد ت األمريكية في منطقة الشرق األوسط: اإلستراتيجيةمبادئ وأهداف  2.35.

جاري والتبادل الت ،تعظم قوتها الذكية األمريكية كااٍلستثمارات ااٍلقتصادية،*مقومات ٍاقتصاديةعلى (U.S)األمريكية

فهذه املقومات ااٍلقتصادية للواليات املتحدة األمريكية تكرس  6تجاه منطقة الشرق األوسط. استراتيجيتهااألمريكي في 

                                                           
  .210ص. ،مرجع سبق ذكره ،ياسين محمد ،العيثاوي  1

 .73ص. ،سبق ذكرهمرجع  جمال أبو الرب، 2 
 .23-22ص.ص  ،مرجع سبق ذكره شاكر،سعد  ،شلبي 3
 .21ص. ،مرجع سبق ذكره ،ياسين محمد ،العيثاوي  4

 .23.، صمرجع سبق ذكره شاكر،سعد  ،شلبي 5 
 ألبحاث العربي بيروت:املركز  ،1ط. أنموذجا، األمريكية املتحدة الواليات الدولي التغيير  أليات من كألية األمريكية الذكية القوة مقتربات (:2016) سيف ،الهرمزي  6

 .  211،ص.السياسات، ودراسة



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   252 

 

فٍان القوة ااٍلقتصادية صارت فعال أهم مما :"* ( NyeJoseph) جوزيف نايحيث يقول  معالم الهيمنة العاملية،

 1.في عالم من العوملة ااٍلقتصادية كانت عليه في املاض ي،

يات الوال طورت  حيث العوامل العسكرية املؤثرة على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية،وهناك 

لعسكرية وتطوير قوتها ا مع تطور األهداف السياسية للدولة، يتالءمبما  ،العسكرية إلستراتيجيةا ،األمريكيةاملتحدة 

من  ،روسيابعد  ،املرتبة الثانيةبحيث تحتل  وٍامتالكها ألسلحة النووية، القدرات النووية، التقليدية كالجيش األمريكي،

ة املرتبوتحتل  العسكري العالمي، اإلنفاقوهناك مؤشرات وأرقام عاملية عند البحث عن  املخزون للسالح النووي،

أحد العناصر األساسية في تحديد ،,القوة العسكري وتمثل  العسكري على األسلحة وتطويرها، اإلنفاقمن حيث األولى 

 2فضال عن ذلك فهي  مفتاح األمن وااٍلستقرار. ،ليالنظام الدو مركز الدولة ومكانتها في 

التي تختص بصناعة األسلحة والتكنولوجيا  الشركاتاملتكون من مجموعة من  ،مجمعات عسكرية أمريكيةولها 

وصنع  ية،األمريك اإلدارةولها نفوذا واسعا داخل  ،اإلستراتيجية األمريكيةدورها وأصبحت تؤثر في  تناميوالذي  الحربية،

 (Charles Mills) ميلزتشارلز  أطروحاتويمكن االستدالل على  السياسة الخارجية التي تتوافق مع مصالح الدولة،

كانت محكومة بنخبة يشغل أصحابها  ،يةاألمريكالواليات املتحدة أن  (، ويؤكدنخبة السلطة)بعنوان كتاب له  في

 .3شركة أمريكية وأكبر مئة من ،ووزارة الدفاع ،الكونغرسو ،البيت األبيضاملناصب الحاكمة في 

نشأت  (،Political parties) األحزاب السياسيةمثل  وهناك مجموعة من املؤسسات األخرى الغير الرسمية، 

 4.النظام السياس ي األمريكي الديمقراطيفهي مؤسسة من مؤسسات  األحزاب السياسية

ففي  ،السياسة األمريكيةفهي كيانات لها دو رفي  ضخمة، مؤسسات إعالمية ،الواليات املتحدة األمريكيةتمتلك و    

دور كبير في دعم ا وله ،الرئاسية االنتخابات،دور السيد في ( Media)اإلعالم،يلعب (U.S)الواليات املتحدة األمريكية

وأداة  هما،م اقتصاديايّعد رافدا و ،املستوى الدوليعلى الشركات اإلعالمية فهي تتوفر على أضخم  السياسات وإفشاله،

حيفة مثل ص،وخلقها بما يخدم مصلحتها للسيطرة على مسار األحداث عبر العالم، سياسية قوية تعتمدها بشكل ذكي،

هي و  سلمية، بأنها دولة متعاونة، ،صورة للواليات املتحدة األمريكيةوكذلك تساهم في وضع  ،واشنطن بوست""

 5.األمريكية اإلستراتيجيةاملحرك األساس ي في صناعة 

كما تنقسم املراكز الفكرية التي تعتمد عليها  القرن العشرين، بداية ،Think thanks)) املراكز الفكرية كما تّعد 

 :إلى السياسة الخارجية األمريكية

                                                           
 .37ص. الرياض: مكتبة العبيكان، ،1ط. مفارقة القوة األمريكية، مترجما، (:2003) جوزيف، ،ناي 1

 .  168-159ص ص.سبق ذكره،  مرجع سيف، ،الهرمزي  2

 3 الهرمزي ، سيف، مرجع سبق ذكره، ص.169.
رسالة مقدمة لنيل شهادة  )األردن دراسة حالة(، تشكيل الحكومة البرملانية دراسة مستقبلية دور األحزاب السياسية في (:2020تيسير محمد ) عبد الغنيالخاليلة،  4

 .18ص. قسم العلوم السياسية، داب والعلوم،كلية اآل  األردن،-جامعة الشرق األوسط عمان املاجيستير في العلوم السياسية،
 .20ص.مرجع سبق ذكره،  ،جمال ،أبو الّرب 5
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ل والحق هي مؤسسات فكرية أكاديمية بحثية متخصصة بحقول متعددة منها الحقل السياس ي، طالب: جامعات بال -

كية داخل الجامعات األمريوتغذي املؤسسات البحثية  تعود نشأتها ملطلع القرن العشرين، ،والشأن الدولي ،ااٍلقتصادي

 1.دورية الشؤون الخارجية وتصدر (، Harvard) كجامعة هارفارد ،مراكز القرار الحكومي األمريكي

اٍلدارة اوالضغط املباشر على  وهي مراكز فكرية تستخدم للدراسات والبحوث والوسائل األخرى، مراكز ضغط سياسية:-

 ، والذي*)CSIS) والدولية اإلستراتيجيةمركز الدراسات مثل  ،السياس ي األمريكيصناعة القرار والتأثير على  ،األمريكية

 Global Go To Think Tank Index Report.2 2019 تصنيفٍاحتل املرتبة األولى عامليا في 

لسياسات الشرق  (Washington Institute) معهد واشنطنومنها  :مؤسسات فكرية خاصة بالشرق األوسط-

 3.اإلسرائيليةللدفاع عن املصالح السياسية  م،1985أنش ئ في عام األدنى الذي 

 األمريكية تجاه الشرق األوسط: لالستراتيجيةاإلطار املفسر .3

 وضع، ثيروي ،وليةالعالقات الدت نظريابواسطة  يمكن تفسير اإلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط،

 ميليا كوركيو ،* (Tim Dawn)تيم داون فحسب  ب تعددها وتنوعها،ببس التحليل،صعوبة ااٍلختيار أيها أنسب في 

(Milya Korki) *ستيف سميث،و (Steve Smith) * نظريات ،"فٍان املعيار املتعلق بقرار ٍاختيار من بين

فنظريات ،(Pick and Mix)طريقة ااٍلختيار واملزجويمكن تبني  هو القضايا التي تريد تفسيرها، العالقات الدولية،

ة :هي العالقات الدولية
ّ
سترى  ٍاذا وضعت واحدة أمام عينك، املختلفة، (Colored lenses)"كالعدسات امللون

 4األمور بشكل مختلف"

 ة،التي تقول بأن املصالح ال تحقق بمعزل عن القو  بمتغير القوة، تمسكت الواليات املتحدة األمريكية بنظرية الواقعية،

وتبلور مفهوم القوة عند مفكري النظرية  ،استراتيجيتهاوأن القوة يجب أن تبقى حاضرة إذا أرادت الدولة ضمان نجاح 

وتوظيف نظرية القوة في  ،وفريديريك شومان وسبيكمان، هانس مورغانتو،أمثال  الواقعية في العالقات الدولية،

التي يمكن و  السلوك ااٍلستراتيجي األمريكي الفعلي في هذه املنطقة،يقوم على  اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط،

التي تسعى لتحقيقها في ضوء املصالح الحيوية لها في هذه املنطقة  الوصول إليها من خالل مالمح األهداف األمريكية،

رئيس ي املتمثل من هدفها ال ة،حيث تتبع كافة املصالح واألهداف األمريكي ستراتيجية األمريكية،اإل التي تتمتع بها  املهمة،

 5لضمان وتأكيد الهيمنة على العالم بأسره.

                                                           
 .141ص. ،سبق ذكره مرجع ،سيف ،الهرمزي  1

2 James, G.Megann, (2019):2019 Global Go to Think Tanks Index Report, Pennsylvania, Pa: Think Tanks and 

Civil Societies Program, p85. 

 3 الهرمزي ، سيف، مرجع سبق ذكره، ص.142.
 .64-63ص ص.، مرجع سبق ذكره، تيم ،دان 4
ومحرر املجلة األوروبية  في جامعة ٍاكسنر، االجتماعيةوالعلوم  ورئيس قسم العلوم ااٍلنسانية، أستاذ في تخصص العالقات الدولية، :هو (Tim Dawn) تيم داون *

 والتنوع، وكتاب نظريات العالقات الدولية التخصص م،2008عام النظريات واألشخاص الفاعلون والقضايا، السياسة الخارجية: ومن أهم مؤلفاته: للعالقات الدولية،

 .28ص. ،نفس املرجع أنظر، وملعرفة املزيد من التفاصيل،

 التحليل ٍاستعادة الدولية: العالقات في السببية كتاب ومؤلفة أبريستوايث، جامعة في الدولية، العالقات نظرية في محاضرة هي: (Milya Korki) ميليا كوركي*

 .31املرجع،ص. نفس أنظر: التفاصيل، من املزيد ملعرفة الدولية، العالقات مجلة تحرير في ومشاركة باحثة، م،وحاليا2008السببي،عام

 .18ص.شاكر، مرجع سبق ذكره،  ، سعدشلبي 5
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وقد برزت الواليات املتحدة األمريكية مصالحها في هذه املنطقة بأن لها عدد من األهداف اإلستراتيجية وضمن الجوانب 

سسات املسؤولة عن صنع وبناء هذه األهداف من خالل مؤ  بحيث جرت عملية صنع، السياسية وااٍلقتصادية واألمنية،

 1ااٍلستراتيجية األمريكية.

تب ورّوج الكا من خالل القيادة األحادية للعالم، من فرض السالم الدولّي، ،الهيمنة في العالقات الدولية نظريةوتنطلق 

وظهر  ،(Soft power)القوة الناعمةملقاربة  في أبحاثه، ،الهيمنةلفكرة  ،(Joseph Nye)جوزيف ناياألمريكي 

Smart ) كقوة ذكيةكد على تصنيف القوة الناعمة ؤ وي ، (The future of power)مستقبل القوةكتابه عن 

power)،  اليكم في عالم يتجه نحو العوملة" في كتابه ي،جوزيف ناوأورد"  (Governance in a globalized 

world) خرى،أ فواعلبل أصبحت تعتمد على  ،الباردةاليرب لم تعد مباشرة كما كانت في  ،السيطرة األمريكية،أن 

النظام العاملي  "بناء الدولة: في مؤلفه،(Francis Fukuyama) فرانسيس فوكوياماوروّج الباحث األمريكي 

 Nation-building: the world order and the") "ومشكلة اليكم وااٍلدارة في القرن اليادي والعشرين

problem of governance and governance in the 21st century)،  على حتمية دفع النظرية

 في كتابه وأورد وتسهيل التحكم في الدول الضعيفة، املؤسسية ٍالى التطبيق  في مختلف الدول لعقلنة أنظمة الحكم،

الهيمنة ،في U.S))الواليات املتحدة األمريكية،في أحقية *،وااٍلنسان األخير(End of History) "نهاية التاريخ"

  .2العاملية

يعرف منذ عقود  ،العالقات الدوليةٍالى أن حقل  ،(Knud Eric Jorgensen) كنود ٍايريك يورقنسنويشير 

 ستيف سميثلخصها  وأصبغت عليه صبغة أمريكية خالصة، نفت عنه صبغة عاملية، واضحة، ،هيمنة أمريكية

(Steve Smith ) والتي جعلها عنوانا لواحدة من  حقال مهيمنا عليه"،"بلد مهيمن على العالم يستلزم في مقولة

 3.العالقات الدولية ، وحقل)U.S) الواليات املتحدة األمريكيةدراساته حول 

تبقى أمريكا مركز " بقوله: على قوة النموذج األمريكي، (،Ziginev.Brzezinski) ""زيغينيف بريجنسكي ويّصر 

بطريقة  ،األمريكيةوصياغة السياسة  توجيه، بإعادة ،القيادة األمريكيةوينصح  ،أم أبى" شاء املرء، ااٍلهتمام العاملي،

 4ووجهاته. بتفوق النظام السياس ي األمريكي، تستعيد ٍاعجاب العالم،

 Le) السيطرة األمريكية وما يترتب عليها جيوٍاستراتيجيا رقعة الشطرنج الكبرى:" ويقدم بريجينسكي في مؤلفه الهام

et le Rest du Monde) L'Amérique: EthiquierGrand 5، على العالم، ،للهيمنة األمريكيةتنظيرا 

بلي زكي شستاذ ويميل األ  ،الواليات املتحدة األمريكيةالهامة التي حظيت بها  ،الجيوبوليتيكيةٍاضافة ٍالى الجائزة 

                                                           
 .19-18ص ص. شاكر، مرجع سبق ذكره، ، سعدشلبي 1 

وزيغينيو بريجنسكي  فرانسيس فوكوياما، ناي،الهيمنة" كهدف في السياسة الخارجية األمريكية" دراسة في أدبيات جوزيف  (:2016)جوان  عصام ،بن الشيخ 2

 .291-290ص ص ،11 العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون، أنموذجا،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم  دراسة في املنطلقات واألسس، تطور الحقل النظري للعالقات الدولية: (:م2015) محمد الطاهر  ،عديلة 3

 .40ص. اسية،يقسم العلوم الس كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر باتنة، فرع العالقات الدولية، والعالقات الدولية،السياسية 

 292ص.مرجع سبق ذكره،  ،عصام ،بن الشيخ 4.
5 Ziginev, Brzezinski, (1997) : Le Grand Ethiquier: L Amérique et le Rest du Monde, Paris, Bayard Edit, p.52. 



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   255 

 

يلخص و  في تلك املنطقة، خالل ٍارساء السالم،من  ،السياسة األمريكيةفي  ،الشرق األوسطٍالى تأكيد مركزية  ،تخليمي

ٍاستنفار " وتأكيد التخطيط األمريكي: ،دفع األخرين ٍالى التحدي ااٍلرادة األمريكية"" في على العالم، الهيمنة األمريكية،

  .1"لتبرير السيطرة األمريكية على العالم عدوانية األخرين

تجاه منطقة  ،(The Great Powers) القوى الكبرى بين  عالت،يمكن تفسير ما يحدث من تفا وعلى هذا األساس، 

2املقاربة الجيوبوليتيكية الشرق األوسط وفق
ويعتبر مفهوم  الجيوبوليتيكي، والتحليل النظام قواعد أرست والتي ،

 ويؤكد أيضا لعالم،لالهيمنة األمريكية وبالتحديد  ،التحليل الجيوبوليتيكيمن املفاهيم األساسية في  ،الهيمنة العاملية

أن هناك موضوعات  ،الجيوبوليتيكس النقديكتاباته عن موضوعات  في (،Klaus Dodds)""كالوس دودز

 .3تكريس الهيمنة األمريكيةأساسية يجب أن تؤخذ بعين ااٍلعتبار كموضوع 

 والتأهيل(: األداء ااٍلستراتيجي األمريكي ملنطقة الشرق األوسط )دراسة تحليلية في إعادة ااٍلعمار .4

ٍابقاء  ا في حرصه علىيكمن أساس   ،منطقة الشرق األوسطفي  األداء ااٍلستراتيجي األمريكي للرئيس دونالد ترامبإن 

 كما تحرص هذه الدول  ومصر واألردن واملغرب، عالقاته مع الدول الصديقة لألنظمة السياسية مع دول الخليج العربي،

يات املتحدة فالوال  وإرضاء مطالب السياسة األمريكية باملنطقة، ،لدونالد ترامبية األمريك لالستراتيجيةعلى املساندة 

مع تحمل التكلفة األعباء مع الدول  عاما، 18على مدى  تريليونات دوالر في الشرق األوسط، 7األمريكية أنفقت أكثر من 

ودية املتحدة األمريكية املساعدة من السعمثال طلب الواليات  الغنية ملنطقة الشرق األوسط وخاصة التي تمتلك النفط،

ية على مصالح الواليات املتحدة األمريك دونالد ترامبالرئيس األمريكي  إدارةوباملقابل تقوم  إلعادة ٍاعمار سوريا واليمن،

 4.أمريكا أوال استراتيجيةفي إطار  بحلفائها في املنطقة،

وعلى  ،دونالد ترامباألمريكية للرئيس  اإلدارةفي ظل  ألوسط،األمريكية تجاه منطقة الشرق ا اإلستراتيجيةتأثير و

ن م للعالم،للدور األمريكي الرغم من وجود صعوبة في ذلك ٍاال أنه يمكن قراءة بعض املنطلقات ولعل أهمها نظرته 

كهدف عام في سياسته  "،"أمريكا أوال مبدأ دونالد ترامبالرئيس  يتبنى. ،ومبدأ الصفقة مبدأ أمريكا أوال،خالل 

ع م أن تؤمن مصالح غيرها أو تضعها في ٍاعتبارها، أمريكاتجاه الشرق األوسط،،بمعنى أنه ال يجب على  واستراتيجيته

ا أن تتحمل ليس عليه فأمريكا والتعامل معها على أنها الدافع األساس ي ألي تحركها، ضرورة ااٍللتزام باملصالح األمريكية،

ريكا لتكون أم واملهم عنده هو العالقات التجارية الدولية الجديدة، والدفاع عنها بدون مقابل، خرى،عبئ حماية الدول األ 

ولم تعد راغبة في  جاء ليؤكد أنها بدأت تتراجع من قيادة العالم، ،"أمريكا أوال"في وضع األفضلية،،ويبدو أن مبدأ 

  .5في العالمظمى القوة العممارسة أدوارها العاملية مقابل حصولها على أنها 

                                                           
 .292-289،ص ص.مرجع سبق ذكره عصام، بن الشيخ 1 

 .60-59ص ص. دار الكتب، مصر، الجيوبوليتيكا علم هندسة السياسة الخارجية للدول، (:2019) محمد ،عبد السالم 2
 .93ص. للنشر والتوزيع، السليمانية كردستان: الجيوبوليتيكس املعاصر تحليل منهج سلوك، (:2013) فؤاد خورشيد ،حمه 3
 اسية والعالقاتيوسوعة العلوم السم األمريكية في الشرق األوسط بين الثابت واملتغير في عهد ترامب، اإلستراتيجيةم(: 2020نوفمبر  08)خالد هاشم ، محمد 4

 .16:34م،على الساعة:08/11/2020يوم  ااٍللكتروني:تم تصفح املوقع ، post_16.html-online.com/2019/04/blog-https://www.elsiyasaالدولية،
 .247-246ص.، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية دونالد ترامب، إدارةفي ظل  إيرانالسياسة الخارجية األمريكية تجاه  (:10/12/2018) بن يحي ،عتيقة 5
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حيث تتوقف  ،مبدأ الصفقةعلى مفهوم و (Donald Trump)دونالد ترامب  الرئيس األمريكي تقوم سياسةو

ر فكل ش يء عنده يقد تجاه أي قضية على مدى املكاسب التي تحققها في قضية معينة، ،اإلستراتيجية األمريكية

 اإلستراتيجيةمن أهم محددات  ،الرئيس ي فيها هو شخصية القائدفاألكيد أن الفاعل  باملكاسب واألرباح املادية،

 1.األمريكية

أن بالده  م(،2018)سبتمبرالجمعية العامة ألمم املتحدةفي خطابه أمام  دونالد ترامبولقد أعلن الرئيس األمريكي 

شرق إقليمي لتحقيق األمن في الإلقامة تحالف ٍاستراتيجي  ومصر واألردن، تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي،

محاولة و  ولكن يمتد أيضا للتعاون ااٍلقتصادي والدبلوماس ي، وهذا التحالف ال يشمل فقط التعاون العسكري، األوسط،

 2ومعالجة مختلف قضايا الشرق األوسط. ،إيرانومواجهة  الصراع في سوريا، إنهاء

مريكي وسعى الرئيس األ  أسلوب التعاون في منطقة الشرق األوسط،فالتخطيط ااٍلستراتيجي األمريكي الذي يقوم على 

ي فقام الرئيس األمريك على نحو ذلك األسلوب، جديدة في منطقة الشرق األوسط، استراتيجيةلصياغة  دونالد ترامب

اململكة م،حامال عقود تجارية وعسكرية مع الدولة الحليفة 2018بمجموعة من زيارات ملنطقة الشرق األوسط منذ عام 

مع صفقة  مليار دوالر مع دول الخليج العربي،900ووصلت بنحو مليار دوالر أمريكي،450تقّدر بنحو  العربية السعودية،

وملف التنسيق الكامل بين الواليات املتحدة األمريكية ودول  وتفويض تحقيق أمن الخليج العربي، األسلحة مع قطر،

 حليالت،وبعد هذه الت ت قوة الواليات املتحدة األمريكية وهيمنتها على العالم،وهو يحاول إثبا املنطقة لتصدي لإلرهاب،

األمريكية لرئيس دونالد ترامب على النظام الدولي  اإلدارةهل ستستمر الهيمنة األمريكية بعد  يمكن أن نطرح تساؤال:

 3.والعاملي؟

وى س ،النظام العاملي الجديدحيث لم يكن هناك قوة دولية في  ،بنية النظام الدوليأن هناك تحوالت في  وال شك

الواليات املتحدة قوة  إلىبأن القوى الصاعدة لم تصل بعد  ا،نستوعب جيد   ، أنU.S)) الواليات املتحدة األمريكية

لهيمنة اولكن تبقى  ،ملهيمنةهي ا الواليات املتحدة األمريكية،وبالرغم من ذلك مازالت  في كافة املجاالت،األمريكية 

 ليست هيمنة مطلقة. األمريكية،

  

                                                           
 .249ص. نفس املرجع، 1
 .مرجع سبق ذكره هاشم،خالد  ،محمد 2

 املوقع ااٍللكترونياألهرام، تم ااٍلطالع على  املتغيرات الجديدة في ااٍلستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط،(: 2017يونيو،  7)سمير فرج  ،لواء 3 

70707_1.htmlhttp://samirfarag.com/sf_article/egyusa/201،  16:34 على الساعة: م،08/11/2020يوم. 
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 االستنتاجات والتوصيات. 5

 االستنتاجات 1.5

  ،إال أنها تّعدمن الالعبين  رغم محاوالت الواليات املتحدة األمريكية في إعادة ٍاعمار وتمويل الشرق األوسط

وس ي كتعاظم الدور الر  ااٍلستراتيجي للدول األخرى،الذين تراجعت أدوراها في تلك املنطقة ّوهذا راجع للتنافس 

مما سيؤثر سلبا على مكانة ونفوذ الواليات املتحدة األمريكية في منطقة الشرق  في منطقة الشرق األوسط،

 وتراجع أدوارها. األوسط مستقبال،

  وهذا ،مع تنامي قوتها ااٍلقتصادية ، يتناسبالنظام العاملي الجديدظهرت قوى جديدة تتطلع لدور أساس ي في 

 في فهناك عودة ألقطاب جديدة، ليست هي القوة العاملية وحدها، ،الواليات املتحدة األمريكيةيوضح أن 

فٍان القوى الصاعدة لم تصل بعد ٍالى  وحتى تكون النظرة أكثر واقعية، الصعود الصيني،مثل النظام الدولي 

 الواليات املتحدة األمريكيةوبالرغم من ذلك مازالت  ي كافة املجاالت،ف األمريكيةالواليات املتحدة قوة 

((U.S، ليست هيمنة مطلقة.الهيمنة األمريكية ولكن تبقى  ،ملهيمنةهي ا 

  األمريكية على مبدأ القوة في تحقيق مصالحها في منطقة الشرق األوسط من خالل مبدأ  اإلستراتيجيةتعتمد

 من خالل مبدأ الصفقة. أسواقها التجارية،والحفاظ على  أمريكا أوال،

 ،يجعل نفوذ الواليات املتحدة األمريكية تتراجع، إن الصعود الصيني كقوة ٍاقتصادية في النظام الدولي الجديد 

 ويجعل هيمنتها ليست مطلقة على منطقة الشرق األوسط.

  اتها،من خالل جميع مؤسس األوسط، في منطقة الشرق  واستراتيجيتهابرزت هيمنة الواليات املتحدة األمريكية 

 جون بايدن.ولكن هل يبقى ذلك في ظل تصاعد القوى الكبرى الرئيس الجديد 

 التوصيات 2.5

  ل قيام من خال األمريكية على منطقة الشرق األوسط، تأثير اإلستراتيجيةالبد من تسليط الضوء على موضوع

 تجاه منطقة الشرق األوسط.ملؤتمرات الدولية لفهم اإلستراتيجية األمريكية 

 األمريكية تجاه منطقة الشرق  اإلستراتيجية) البد من توفر اإلرادة السياسية في مثل هذه املواضيع الراهنة 

 بنة األساسية ملناقشتها وإدراك تأثيرها على الواقع العلمي والعملي.لبٍاعتبارها ال األوسط(،

 ع م وفهم اإلستراتيجية األمريكية، يل منطقة الشرق األوسط،البد من إعطاء أهمية بالغة إلعادة ٍاعمار وتأه

  كالصعود الصيني. التركيز على صعود القوى الدولية الجديدة األخرى،

 املراجع العربية .7

   مجلة البحوث في  ،دونالد ترامب إدارةفي ظل  إيرانالسياسة الخارجية األمريكية تجاه (: 2018) بن يحي ،عتيقة

 السياسية.الحقوق والعلوم 

  ،س فرانسي الهيمنة" كهدف في السياسة الخارجية األمريكية" دراسة في أدبيات جوزيف ناي،(: 2016) عصامبن الشيخ

 .11 العدد دفاتر السياسة والقانون، مجلة وزيغينيو بريجنسكي أنموذجا، فوكوياما،

 مجلة الدفاع الوطني  ،االستراتيجية طاألوسمنطقة الشرق  وأهميةلصراع على النفط والغاز ا(: 2016)نبيل  ،سرور

 .اللبناني
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  داب،مجلة مداد اآل  صنع القرار السياس ي األمريكي"،(: 2014)أنس أكرم محمد & صبحي،  دياسين محم ،العيثاوي 

 .العدد السابع

 في منطقة الشرق األوسط في نهاية العقد األول من نهاية القرن  اإلستراتيجيةمدخل للتحوالت (: 2016) جهاد ،عودة

 العربي للمعارف، دار املكتب القاهرة، الواحد والعشرين،

 مكتبة العبيكان ،الرياض ،1ط. مفارقة القوة األمريكية، مترجما،(: 2003) جوزيف ،ناي. 

  ،السياسة الخارجية األمريكية دراسة نظرية  ومحدداته فيصناعة القرار السياس ي (: 2017) جمال أبو الربأبو الرب

 .املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،فلسطين ومفاهيمية،

   ،ب.دار الكت مصر، لجيوبوليتيكا علم هندسة السياسة الخارجية للدول،(: 2019) ،محمدعبد السالم 

   يكيةاألمر  املتحدة الواليات الدولي التغيير  أليات من كألية األمريكية الذكية القوة مقتربات(: 2016) سيف ،الهرمزي 

 .السياسات ودراسة ألبحاث العربي املركز  ،بيروت ،1ط. أنموذجا،

 دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع عمان: اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط،(: 2013) سعد شاكر  ،شبلي. 
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 .قسم العلوم السياسية داب والعلوم،كلية اآل 

  ،أطروحة  دراسة في املنطلقات واألسس، تطور الحقل النظري للعالقات الدولية:(: 2015) محمد الطاهر عديلة

جامعة لحاج  لعالقات الدولية،فرع ا مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعالقات الدولية،
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 التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد اليرب الباردة دراسة في الخطاب األمني األمريكي (: 2008) معمري خالد

العلوم السياسية، جامعة بابنة،  ، قسممقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم السياسية رسالة ،سبتمبر 11 بعد
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 غزة بقطاع األزمات يف الطارئة الدولية اإلنسانية التدخالت إدارة تقييم
 (التدخالت هذه من املستفيدين نظر وجهة من حالة دراسة)

Assessing the Management of International Humanitarian 
Interventions in Crises in the Gaza Strip 

 Case Study Viewpoint of the Beneficiaries of these Interventions 

 حسن جهاد أبو ديةأ. 
Hassan Jihad Abu Dayeh 

 رمضان األغامحمد . دأ.
Prof. Mohammad R. Al-Agha 

 املغير محمد محمد م.د
Dr. Eng. Mohammed M. Al Mougher 

  اإلسالمية، الجامعة العلوم كلية والكوارث األزمات إدارة ماجستير برنامج
Master Program of Crisis and Disaster Management  

 :خلخصامل

، والذي بدوره يتطلب بدل التنموي  قطاع غزة جعلته يأخذ الطابع اإلغاثي األزمات التي مرت، ومازالت مستمرة على

هدفت الدراسة إلى تقييم إدارة التدخالت اإلنسانية في األزمات بقطاع غزة والكشف وجود تدخالت إنسانية إغاثية. 

لى التحليلي. وتوصلت الدراسة إعن أنواع التدخالت اإلنسانية األكثر فعالية. وذلك من خالل استخدام املنهج الوصفي 

وجود رضا بمستوى متوسط من قبل املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية في مرحلة االستجابة إذ بلغ 

(، ورضا بمستوى متوسط في مرحلة التعافي %66.1(، ورضا بمستوى إيجابي مرحلة اإلنعاش املبكر حيث بلغ )65.8%)

توى متوسط على املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية حيث بلغ (، ورضا بمس%63.1إذ بلغ )

(، وأظهرت أن املنظمات أثناء األزمات والكوارث عملت من خالل مجموعات خاصة بالتدخالت اإلنسانية في 64.9%)

صحي، وقطاع الصحة. عدة قطاعات وهي: قطاع الحماية، وقطاع املأوى، وقطاع التغذية، وقطاع املياه والصرف ال

وأوصت الدراسة بتفعيل املركز الوطني لألزمات والكوارث للعمل بشكل سريع وقت حدوث األزمات، وبناء منظومة وطنية 

 للتنسيق بين كافة التدخالت اإلنسانية بمستوياتها الوطنية واملحلية.

 ، قطاع غزةاإلنسانية الدولية، األزمات املفتاحية: التدخالتالكلمات 

Abstract 

The crises that have passed and are still going on in the Gaza Strip are enough to make its real 

life a relief dependent rather than a developmental reality that requires relief humanitarian 

interventions. This study aims at assessing the management of humanitarian interventions in 

crises in the Gaza Strip. It also seeks to uncover the most effective types of humanitarian 

interventions. The study used the descriptive analytical approach. The study found that there 

was intermediate level of satisfactions for the international humanitarian interventions in 

response by the beneficiaries, which amounted to (65.8%), positive level in early recovery, 
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which amounted to (66.1%), intermediate level in recovery, which amounted to (63.1%), 

intermediate level of satisfactions for the partners institutions in management of international 

humanitarian interventions, which amounted to (64.9%),  and it showed during crises and 

disasters the organizations worked through groups involved in humanitarian interventions in 

several sectors: protections sector, shelter sector, food sector, wash sector and health sector. 

The study recommended activating the national center of crisis and disaster to act quickly 

during crises, and building a national system for coordination between all humanitarian 

interventions at the national and local level. 

Keywords : International Humanitarian Interventions, Gaza strip 

 : اإلطار العام  .1

 :املقدمة 1.1

ه من وما صاحب غزة،ونخص بالذكر قطاع  القاس ي،مما ال شك فيه أن الواقع الجغرافي والسياس ي للشعب الفلسطيني 

وتأخر عمليات اإلعمار املختلفة كلها عوامل ساهمت في تحويل واقع القطاع  القطاع،إغالق املعابر ومنع املواد من دخول 

من واقع تطويري تنموي إلى واقع إغاثي متجدد االحتياجات، والذي بدوره يتطلب وجود تدخالت إنسانية إغاثية بكل 

التدخالت اإلنسانية الدولية الرابط بين األحداث الطارئة التي يمر بها قطاع غزة، وكيفية  ويعدُّ موضوع إدارة مستوياتها.

التخفيف من آثارها على صعيد أفراد املجتمع، والذي بدوره يتطلب تقييم لعملية إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية 

م بشكٍل كبير في تحديد اإليجابيات والسلبيات، كما أنَّ تقييم إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية يساه في قطاع غزة.

 والعمل على تطويرها وتحسينها لألزمات املستقبلية؛ لتجنب الضرر قدر اإلمكان.

وبما أن األزمات هي مكون من مكونات هذا العالم، وسمة من سماته والبد من فهم األزمة ودراستها، والعمل على 

، فاألزمة عبارة عن حدث مفاجئ طبيعي أو صناعي يتطلب مواجهة طارئة 1عمواجهتها، فال مجال للهروب من هذا الواق

 خارجيا.
 
 وخير مثال ما تعرض له قطاع غزة من وفورية لتلبية االحتياجات البشرية الهامة وقد يتطلب التعافي منه دعما

 .م(2014 – 2012 – (2008اعتداءات عسكرية على أهالي القطاع، وما مرت عليه من حروب في األعوام 

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة 2.1

يعتبر التعافي من األزمات من أولويات التدخالت اإلنسانية الدولية للحفاظ على الحياة البشرية، وتعزيز صمود 

املجتمعات؛ حيث يعاني قطاع غزة الكثير من األزمات املتصاعدة واملتالحقة؛ مما يتطلب تدخالت إنسانية عاجلة من 

فمن خالل البحث في أدبيات الدراسة وجد أنه ال يوجد دليل للعمل على إدارة التدخالت اإلنسانية،  الدولية.املؤسسات 

ر الباحث عن مشكلة الدراسة بالبحث في  مستوى إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات ومن هنا عبَّ

 ، ومن هذه املشكلة برز للباحث التساؤل الرئيس التالي:(في قطاع غزة )من وجهة نظر املستفيدين من هذه التدخالت

 ما آليات إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات في قطاع غزة؟

                                                           
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األقص ى، غزة، واقع إدارة األزمات وسبل تطويرها في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة، (. 2014نصر، إياد عمران ) 1

 .13، صفلسطين
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 ومنه تفرعت التساؤالت التالية:

 كيف يمكن إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات؟ 

  ؟املجال اإلنساني لألزماتاملؤسسات العاملة في ما مدى استجابة 

 ما مستوى رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية؟ 

 ما الجهات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية؟ 

 تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة: 3.1

 .تقييم إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات في قطاع غزة 

   الكشف عن أنواع التدخالت اإلنسانية الدولية األكثر فعالية حسب ظروف األزمة ومعطياتها بالنسبة

 للمستفيدين.

 برزت أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة: 4.1

فتح اآلفاق ملزيد من األبحاث املستقبلية املتعلقة بهذا املوضوع، ويؤمل من هذه الدراسة أن تثري املكتبة  -

 ة والفلسطينية.العربي

 توفير دراسة تساعد املؤسسات الفاعلة على تطوير وتحسين طريقة إدارتها وفقا للمنهج العلمي الصحيح. -

املساعدة في تطوير النظام القائم إلدارة التدخالت اإلنسانية على النحو الذي يحقق املزيد من التقدم والتطور  -

 الذي يرجوه الباحث.

 مصطخليات الدراسة: 5.1

استخدام دولة أو أكثر للقوة العسكرية ضد دولة أخرى، دون رضاها في حال منع االنتهاكات  التدخالت اإلنسانية: 1.5.1

 .1فها، بغض النظر عن جنسية الضحاياالجسيمة والواسعة لحقوق اإلنسان األساسية، أو لوق

تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية، وذلك بقصد اإلبقاء على األمور الراهنة أو  التدخل الدولي: 2.5.1

سيادة التغييرها، ومثل هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق، ولكنه في كافة الحاالت يمس االستقالل الخارجي، أو 

 .2اإلقليمية للدول املعنية

هي مجموعة اإلجراءات التي تتخذها املؤسسات العاملة في  الدولية: لتدخالت اإلنسانيةالتعريف االجرائي ل 3.5.1

مجال الطوارئ بعد حدوث الكارثة أو األزمة؛ حيث يشمل عملها جميع مراحل الكارثة أو األزمة، من أجل التخفيف من 

قدية وغيرها، آثار الكوارث واألزمات التي عصفت بالدولة، أو اإلقليم، وتشمل التدخالت املادية كاملساعدات الن

 والتدخالت النفسية، وأيضا يمكن أن تشارك بتصميم الخطط لالستعداد لألزمات املستقبلية.

هم أفراد املجتمع املتضررون من األزمة أو الكارثة،  التعريف اإلجرائي للمستفيدين من التدخالت اإلنسانية: 4.5.1

يث يستفيد من الخدمة املقدمة له كمحاولة ويحدث عندهم ضرر يحتاج إلى تدخل من قبل الجهات املختصة، ح

                                                           
مجلة جامعة م(. التدخل الدولي من أجل نشر الديمقراطية وآثاره السياسية )بالتطبيق على حالة العراق(، 2014شامية، أحمد، الجسيم، طارق ) 1

 .17-16، ص(6) 36، سوريا، البعث
 .311، صمنشأة املعارف باإلسكندرية، مصر، الوجيز في قانون اإلسالمم(. 1977الغنيمي، محمد طلعت ) 2
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إلعادة الحياة لطبيعتها مثل: املساعدات املادية وغير املادية، واإلعمار وغيرها، وينقسم املستفيد األول إلى مستفيد 

 مباشر، وغير مباشر.

ة، ومؤملة تزداد هي تعرض الفرد، أو الجماعة، أو املنظمات، أو املجتمعات إلى مواقف حساسة، وحرج األزمة: 5.5.1

حدة األلم إذا تجاهلنا، أو أهملنا تلك اإلنذارات واإلشارات املصاحبة. وقد ينجم عن اإلهمال خطر املوت وفقدان 

 .1الحياة، ويحتاج األمر إلى اتخاذ قرار ملعالجة املوقف )األزمة(

األزمة، ولكنها ليست األزمة  هي عبارة عن حدث مفاجئ وضخم، وقد تكون الكارثة هي لحظة انفجار  الكارثة: 6.5.1

َجم عنها ضرر مادي أو غيره مثل: البراكين، والزالزل، والفيضانات، 
َ
بجميع مراحلها فهي حالة حدثت فعال مدمرة ن

 .2زمة السكن، واإلغاثة، واملواصالتواألعاصير، وينجم عن بعد ذلك أزمة مثل أ

سات، أو من قبل بعض الحكومات الصديقة أو املنظمات غير هي املواد املقدمة من األفراد واملؤس املساعدات: 7.5.1

الحكومية في املجتمع املدني، وهي موارد مؤقتة من الصعب االعتماد عليها؛ ألنها ترتبط بظروف وأوضاع معينة، وتتبلور 

 .3ثالتخفيف من آثار مثل تلك الكوار املساعدات في حالة الكوارث مثال الزالزل وحاالت الحروب للمشاركة في 

 :الدراسات السابقة 6.1

 (، بعنوان: "دور لجان الطوارئ املركزية لبلدية غزة في عمليات اإليواء واإلخالء"2019دراسة األعرج واملغير )1.6.1

بينت الدراسة دور لجان الطوارئ املركزية في بلدية غزة في عمليات اإلخالء واإليواء. واستخدم الباحثان املنهج الوصفي 

خالل مقابلة ذوي العالقة. وتوصلت الدراسة إلى أن لجان الطوارئ في البلدية كان لها دور فعال أثناء  التحليلي من

االعتداءات العسكرية واملنخفضات، كما وتوصلت إلى وجود بعض املعيقات التي تواجه البلديات؛ لتقديم خدماتها 

وازنة املخصصة للطوارئ وغيرها(. وأوصت الدراسة أثناء الحاالت الطارئة، )كنقص املعدات واألجهزة وعدم كفاية امل

إلى أن توفير املتطلبات الالزم عملها عند مواجهة املخاطر؛ لتجنب النتائج غير املرجوة، وضرورة انتهاج أسلوب التخطيط 

 زمة.أل والتنظيم الالزمين لتحسين مستويات االستجابة، والقيام بالتدريب، وإجراء التمارين االفتراضية واملحاكاة ل

 (، بعنوان: "دراسة تحليلية ملراحل إدارة مخلفات االعتداءات العسكرية على غزة"2019دراسة أبو شرخ ) 2.6.1

هّّدفت الدراسّّّّّة إلى معرفة أنّّّّّّّّواع املخلفات الحربية، وطريقة تدويرها لالستفادة منها، وتحليل مراحل إدارة مخلفات 

(. وتبنت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي من خالل 2014، 2012، 2008غزة لألعوام )االعتداءات العسكرية على قطاع 

مقابلة ذوي الصلة من خالل املقابالت، وتحليل محتوى التقارير. وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج منها: أنه تم إعادة 

 ها بالحرق، أو في مكبات النفاياتتدوير جزء كبير من املخلفات اإلنشائية فقط، أما باقي املخلفات؛ تم التخلص من

املعتمد من مجلس النفايات الصلبة في قطاع غزة، وبينت أنه تم استخدام أساليب علمية ضمن اإلمكانات املحدودة 

ورقابة القطاعات الحكومية والخاصة في عمليات تصنيف الركام واملخلفات ما بين خطرة وغير خطرة دون فحصها. 

                                                           
 .19، ص ، عمان: دار كنوز املعرفة، األردن1، طاألزماتإدارة م(. 2006عبودي، زيد منير ) 1
 .9، ص القاهرة: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر الخروج من املأزق )فن إدارة األزمة(،م(. 2000فتحي، محمد ) 2
 .233، ص ، )د.ط(، جامعة الزقازيق، مصراقتصاديات املالية العامةم(. 2005عبد املطلب، عبد الحميد ) 3
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باع طرق علمية حديثة للتقليل من مخاطرها، وإعادة تدويرها بشكل سليم حسب القوانين وأوصت الدراسة بضرورة إت

 البيئية املحلية والدولية وباإلمكانات املوجودة في ظل الحصار املفروض على القطاع.

قطاع  (، بعنوان: "دور عمليات اإلخالء واإليواء في حماية الجبهة الداخلية في2019دراسة أبو علي وآخرين ) 3.6.1

 غزة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر عمليات اإلخالء واإليواء على الجبهة الداخلية في قطاع غزة. وتحقيقا لألهداف، 

استعان فريق البحث باملنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل محتوى التقارير ومقابلة ذوي االختصاص. وتوصلت 

املبنية على التخطيط لها مساهمة كبيرة في فعالية حماية الجبهة الداخلية في الدراسة إلى أن عمليات اإلخالء واإليواء 

 للمناطق الحدودية وبعض املؤسسات 
 
قطاع غزة، وسلطت الضوء على عدم وجود خطط إخالء معدة وجاهزة مسبقا

اريوهات ط وسينواملنشآت، والذي بدوره يساهم في ضعف استقرار الجبهة الداخلية. وأوصت الدراسة بضرورة توفير خط

متعددة وفق تقييم املخاطر املسبقة لكل أزمة من املحتمل حدوثها في قطاع غزة، وعمل مناورات تدريبية إجرائية ملراحل 

 الكارثة الثالث قبل وأثناء وبعد انتهاء الكارثة.

 اإلطار النظري:. 2

 :التدخالت اإلنسانية1.2

:  مفهوم التدخل اإلنساني: 1.1.2
 
  تدخل، دخل، أدخل نفسه فيها، تكلفالتدخل لغة

 
 قليال

 
، 1الدخول فيها، دخل قليال

: من كان خيرا بطبعه محبا إلخوانه في اإلنسانية، عمل وعمل إنساني: حميد، مفيد/ البشرية، ما اختص و 
 
اإلنساني لغة

  .2به اإلنسان من املحاق، في الفلسفة هي الحياة، والنطق، واملمات

:التدخل اإلنساني 
ا
هي مجموعة اإلجراءات التي تتخذها املؤسسات العاملة في مجال الطوارئ بعد حدوث  اصطالحا

الكارثة أو األزمة؛ حيث يشمل عملها جميع مراحل الكارثة أو األزمة؛ من أجل التخفيف من آثار الكوارث واألزمات التي 

لنقدية وغيرها، والتدخالت النفسية، وأيضا عصفت بالدولة أو اإلقليم، وتشمل التدخالت املادية على املساعدات ا

 يمكن أن تشارك بتصميم الخطط لالستعداد لألزمات املستقبلية.

 العناصر األساسية للتدخل اإلنساني:  2.1.2

 الطرف الفاعل في التدخل. 

 الطرف اآلخر املستهدف من التدخل. 

 محل التدخل. 

 السلوك الصادر من الطرف املتدخل. 

 سب قصد الطرف الفاعل في التدخلتلون صورة التدخل ح. 

 عدم وجود سند من القانون يبرر فعل التدخل. 

                                                           
 .208، ص، دار النشر بيروت، لبنان21، طاملنجد في اللغة واإلعالمم(. 1973معلوف، لويس وآخرون ) 1
 .138، ص، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان7، طالرائد: معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفها األولىم(. 1992مسعود، جبران ) 2
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 التدخالت هي:أنواع  واستنبط الباحث أن أساليب )أنواع( التدخل اإلنساني: 3.1.2

 .تدخالت سياسية: معلن أهدافها، وتخدم مصالح غير معلنة 

  بين القوي والحلفاء.تدخالت إنسانية إغاثية: وهي التي تعمل على تحقيق التوازن 

 .تدخالت إنسانية صحية: تعمل على حل املشاكل الصحية 

 .تدخالت إنسانية أمنية: تهدف إلى إجراءات وقائية لحماية أمن املجتمع، والنظام القائم 

  تدخالت إنسانية لنقل الخبرات: وهي عملية نقل الخبرات والعلوم واملعارف لدولة ما؛ بهدف تحقيق توازن في

 العالمي مع الوسط املحيط. مستواها

  تدخالت فكرية: وهي عمليات االستفادة من اإلعالم الحديث في توجيه فكرة وثقافة املجتمع لخدمة أهداف

 الدول التي تنوي التدخل.

 األزمة: 2.2

حالة استثنائية طارئة تخرج عن نطاق التحكم والسيطرة تفرض حالة من الضغط الشديد،  مفهوم األزمة: 1.2.2

وعدم االستقرار على متخذ القرار؛ مما يؤثر على سير العمل في املنظمة، أو الكيان الذي حدثت فيه، والذي بدوره 

 يهدد األهداف املوضوعة املراد تحقيقها في وقتها املحدد.

 1أسباب نشوء األزمة: 2.2.2

 سوء اإلدراك - سوء التقدير -

 تعارض املصالح - سوء الفهم -

 رض األهدافتعا - الرغبة في االبتزاز -

 األزمات املخططة - األخطاء البشرية -

 اإلشاعات - استعراض القوة -

 اليأس - اإلدارة العشوائية -

 2أنواع األزمات: 3.2.2

  املختلطة )املهجنة(و  ،طبيعيةو  ،اإلنسان الحدوث: بفعلطبيعة من حيث. 

  االبتزازو  ،إرهاب الطرف اآلخر :الغايةمن حيث. 

  جذور في بلد الحادثلها و  ،مصدرة :املصدرمن حيث. 

  عميقة جوهرية هيكلية التأثيرو  ،سطحية غير عميقة هامشية التأثير :العمقمن حيث. 

  فجائية عشوائية وغير متكررةو  ،ذات طابع دوري متكرر الحدوث :التكرارمن حيث. 

  طويلة األجلو  ،متوسطة األمدو  ،قصيرة األمد :املدةمن حيث. 

                                                           
، ، )د.ط(، مكتبة مدبولي، مصرمنهج اقتصادي إداري لحل األزمات على مستوى االقتصاد القومي والوحدة االقتصاديةإدارة األزمات: م(. 1990الخضيري، محسن ) 1

 .40-28ص
 .56-49، ص، الرياض: مطابع أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية2، طاآلليات –املراحل  –إدارة األزمات: األسس (. 2002الشعالن، فهد أحمد ) 2
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  دولية و  ،إقليمية تتعلق بعدة دول في املنطقةو  ،محلية )وطنية( تتعلق بدولة واحدة :مستوى املعالجةمن حيث

 .تتعلق بعدة دول أجنبية

 1مراحل تطور األزمات: 4.2.2

 ففي هذه املرحلة تبدأ األزمة الوليدة في الظهور ألول مرة في شكل )إحساس( مبهم قلق بوجود : مرحلة امليالد

 ش يء ما يلوح في األفق.

  في الوقت املناسب؛ حيث تأخذ األزمة-امليالد–تنشأ نتيجة لعدم معالجة املرحلة األولى : النمو واالتساعمرحلة 

 خارجية. –في النمو واالتساع من خالل نوعين من املحفزات هما: ذاتية 

 ما تعد من أخطر مراحل األزمة، ومن النادر أن تصل األزمة إلى مثل هذه املرحلة، وتحدث عند: مرحلة النضج

 يكون متخذ القرار اإلداري على درجة كبيرة من الجهل والتخلف واالستبداد برأيه. 

 تبدأ األزمة باالنحسار والتقلص؛ نتيجة للصدام العنيف الذي تم اتخاذه، والذي : مرحلة االنحسار والتقلص

 يفقدها جزءا هاما من قوتها.

 د بشكل كبير، أو بشبه كامل قوة الدفع املولدة لها وتصل األزمة إلى هذه املرحلة عندما تفق: مرحلة االختفاء

 أو لعناصرها؛ حيث تتالش ى مظاهرها، وينتهي االهتمام بها، والحديث عنها. 

 قطاع غزة الدراسة:منطقة  3.2

. يحده 2كم (27009)( من مساحتها البالغة %(1.33يشكل قطاع غزة من فلسطين ما نسبته  نبذة عن القطاع: 1.3.2

البحر األبيض املتوسط، ومن الشمال قضاء الرملة، ومن الشرق قضائي الخليل وبئر السبع، ومن الجنوب من الغرب 

 .2صحراء سيناء وجميعه في منطقة السهل الساحلي لفلسطين الذي ينتهي شماال بجبل الكرمل

 3:واملعابر الستة هي اليدود واملعابر: 2.3.2

  معبر رفح: ويعّد املعبر الوحيد املخصص لحركة األفراد خارج قطاع غزة، ويربط القطاع مع جمهورية مصر

 العربية.

  معبر املنطار )كارني(: وهو معبر تجاري يقع إلى الشرق من مدينة غزة على خط التماس الفاصل بين قطاع غزة

القطاع، وكذلك لتصدير الخضراوات إلى الضفة واالحتالل اإلسرائيلي، وهو مخصص للحركة التجارية من وإلى 

 الغربية.

  ،معبر بيت حانون )إيريز(: ويقع شمال قطاع غزة، وهو مخصص لعبور العمال، والتجار، ورجال األعمال

 والشخصيات املهمة.

  معبر صوفا: ويقع في الجنوب الشرقي من خانيونس، وهو معبر يصل القطاع واالحتالل اإلسرائيلي ويستخدم

 ول العمال، ومواد البناء إلى قطاع غزة.لدخ

  معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم(: ويقع معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وهو مخصص الستيراد البضائع

 من مصر عبر االحتالل اإلسرائيلي، واعتمده االحتالل الستيراد محدود للبضائع ذات الطابع اإلنساني.

                                                           
 .22-20، ص، القاهرة: دار األمين للنشر والتوزيع، مصر1(، طإدارة األزمات )مدخل مبسط ملفهوم إدارة األزماتم(. 2014عوكل، هشام ) 1
 .11، ص، جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة، فلسطين1ط (،1993-1948قطاع غزة )م(. 2013الصوراني، غازي ) 2
 ، فلسطين.2، طمعابر قطاع غزة: شريان حياه أم أداة حصار؟م(. 2009مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ) 3
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  لدخول العمال والبضائع.  معبر ناحل عوز: وهو معبر مهجور 
 
 ومغلق، وتم تحويله ملوقع عسكري، وكان مخصصا

معبر ، و معبر كرم أبو سالم، و معبر رفح) م، باستثناء:2006وهذه املعابر مغلقة، وتعتبر الغية وليس لها أي عمل منذ عام 

 (.بيت حانون 

   اليروب:األزمات التي مرت على قطاع غزة، وخاصة الناتجة عن كوارث  3.3.2

 أزمة الحصار، وأزمة املعابر أزمة البطالة املزمنة

 أزمة البنية التحتية املنهارة أزمة االعتداءات العسكرية

 أزمة الطاقة الكهربائية أزمة املنخفضات الجوية

 أزمة نقص الخدمات األساسية األزمات البيئية

 1:في قطاع غزةاملؤسسات الدولية الفاعلة في التدخالت اإلنسانية  4.3.2
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 

 (UNRWA) فلسطين في الشرق األدنى

 جمعية صندوق اإلغاثة الدولي عرفان (NECCاتحاد الكنائس العاملي )

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي / برنامج مساعدة 

 (UNDP)الشعب الفلسطيني 

 للسلم والرعايا واإلغاثةاملنظمة العاملية  جمعية شهيد فلسطين

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

 (OCHA)اإلنسانية 

 جمعية التعاون  (F.Rجمعية إغاثة العائالت )

 جمعية ميرس ي كوربس جمعية اتحاد األطباء العرب (ICRC)الخلجنة الدولية للصليب األحمر 

 جمعية إنقاذ الطفل جمعية الهالل الخيري الدنماركي جمعية اإلغاثة اإلسالمية

هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان 

 (IHHواليريات )

 (CAREجمعية كير الدولية ) ماليزيا –جمعية أمان فلسطين 

جمعية الصندوق الفلسطيني لإلغاثة  (MDFأطباء بال حدود )

 والتنمية )إنتربال(

جمعية الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 

(WAMY) 

 املنظمات الدولية الفاعلة في القطاعات اإلنسانية باألراض ي الفلسطينية.والعديد من 

 الدراسة:منهج . 3

وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، والذي يتعامل مع الدراسة مثلما هي دون الحاجة لتدخل الباحث 

دراسة . والقيام ببوصف الظاهرة وتحليلهافاعل معها في معطيتها ومجرياتها، ولكن ُيعطي الباحث الصالحية في الت

( في الجانب SPSSميدانية تتمثل في توزيع االستبانة على املستفيدين من التدخالت اإلنسانية، وتم استخدام برنامج )

العملي لتحليل البيانات وإظهار نتائج الدراسة. وعمل الباحثون على مقابلة األشخاص ذوي القرار في املؤسسات الفاعلة 

 املجال اإلنساني ملعرفة املجاالت اإلنسانية التي تم العمل عليها أثناء األزمات. في

ويتكون مجتمع الدراسة من جميع املتضررين )املستفيدين من التدخالت( خالل  مجتمع الدراسة، وعينتها: 1.3

ن لكثير من املتضرريلصعوبة الوصول إلى كل املناطق املتضررة في قطاع غزة، بسبب نزوح ورحيل ا، و 2014عدوان 

                                                           
 .52-18، ص، فلسطين1، طدليل الجمعيات األجنبية في قطاع غزةم(. 2014عايش، أيمن صالح وآخرون ) 1
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إلى مناطق غير معلومة موزعة على جميع املناطق في قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، قام الباحث باختصار عينة 

 جحر الديك( كعينة ممثلة عن املتضررين في قطاع غزة.   –الشجاعية  –الدراسة وتحديدها في مناطق ثالث: )الزيتون 

بإعداد أداة الدراسة للتعرف على "تقييم إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية  قام الباحثون  أداة الدراسة: 2.3

 الطارئة في األزمات بقطاع غزة"، حيث تكونت االستبانة من قسمين وهما:

يشتمل على البيانات الشخصية للمبحوثين، ويشمل: الجنس، والفئة العمرية، واملؤهل العلمي، وعنوان  القسم األول:

السكن، والعمل، وملن يعمل )مكان العمل(، والراتب الشهري )بالشيكل(، ونوع السكن، وعدد أفراد األسرة، وعدد مرات 

 هدم السكن، ونوع الهدم، ونوعية اإليواء في وقت األزمة.

 ويشتمل على متغيرات الدراسة، ويشمل: الثاني: القسم

( فقرة تقيس مستوى رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية، وكانت 33يتكون من ) املحور األول:

فقرة تقيس رضا املجتمع املستفيد في مرحلة االستجابة، والبعد  (12)البعد األول: مكون من  ;موزعة على ثالثة أبعاد

 (7)فقرة تقيس رضا املجتمع املستفيد في مرحلة اإلنعاش املبكر، والبعد الثالث: ويتكون من  (14)اني: مكون من الث

 فقرات وتقيس رضا املجتمع املستفيد في مرحلة التعافي.

 فقرات تقيم املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية. (8)ويتكون من  املحور الثاني:

 ياس رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية:مق 1.2.3

يهدف املقياس إلى التعرف على مستوى رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية،  وصف املقياس: -

ة في مرحل( فقرة، وينقسم إلى ثالثة أبعاد: )الرضا في مرحلة االستجابة، والرضا 33وتضمن املقياس في صورته األولية )

اإلنعاش املبكر، والرضا في مرحلة التعافي(؛ حيث أن كل عبارة في املقياس ترتبط برضا املجتمع على التدخالت اإلنسانية 

( تمثل أعلي 5( تمثل أدنى درجة موافقة، و)1(؛ حيث )5-1الدولية، وأمام كل عبارة خمس إجابات تبدأ اإلجابة من )

 فق، وتعبر عن مشاعره، والعبارات كلها صحيحة.درجة موافقة أمام العبارة التي تت

(؛ حيث تأخذ 5 -1درجة، تبدأ اإلجابة من ) 165درجة وحتى  1تتراوح درجات هذا املقياس من  تصييح املقياس: -

 5درجات، و موافق بشدة  4درجات، وموافق  3درجة، و محايد  2)غير موافق بشدة  درجة واحدة، وغير موافق 

 ث أمام العبارة التي تتفق معه وتعبر عن مشاعره، والعبارات كلها صحيحة.درجات(، ويضع املبحو 

للتعرف على الخصائص السيكومترية للمقياس قام الباحث بحساب معامالت  الخصائص السيكومترية للمقياس: -

 الثبات والصدق للمقياس، وسيقوم الباحث بعرض النتائج بالتفصيل من خالل التالي:

 ملقياس رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية:معامالت الصدق  2.2.3

للتحقق من معامالت الصدق للمقياس قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي، وسوف نعرضها بالتفصيل من 

 خالل التالي:
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ن. املحكميعرض الباحث االستبانة على مجموعة من املحكمين، وقد استجاب الباحث آلراء السادة  صدق املحكمين: -

(، وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، 2أنظر امللحق رقم )

 وبذلك خرج املقياس في صورته النهائية؛ ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية، في صورتها قبل النهائية.

داخلي تم حساب معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد للتحقق من صدق االتساق ال صدق االتساق الداخلي: -

املقياس والدرجة الكلية له، وذلك ملعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس. ويوضح الجدول التالي 

 مدى ارتباط الفقرات للمقياس بالدرجة الكلية للمقياس:

 من التدخالت اإلنسانية الدولية والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بين أبعاد مقياس رضا املجتمع املستفيد 

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون  البعد

 0.001** 0.94 الرضا في مرحلة االستجابة

 0.001** 0.96 الرضا في مرحلة اإلنعاش املبكر

 0.001** 0.85 الرضا في مرحلة التعافي

             0.01** دالة إحصائيا عند 

النتائج املوضحة في الجدول السابق أن أبعاد مقياس رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية  أظهرت

 عند مستوى داللة
 
 – 0.85، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )0.01تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا

دق مرتفعة، ولهذا ينصح الباحث باستخدام املقياس (، وهذا يدل على أن أبعاد املقياس تتمتع بمعامالت ص0.96

لإلجابة على أهداف الدراسة وتساؤالتها.  وبما أن املقياس لديه ثالثة أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين فقرات 

 كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لكل بعد على حدة، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

 االرتباط بين فقرات أبعاد مقياس )رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية( والدرجة الكلية لكل بعدمعامالت 

 البعد الثاني "الرضا في مرحلة اإلنعاش املبكر" البعد األول "الرضا في مرحلة االستجابة"

 توى الداللةمس معامل االرتباط بيرسون  # مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون  #

1 0.65 **0.001 1 0.69 **0.001 

2 0.69 **0.001 2 0.71 **0.001 

3 0.72 **0.001 3 0.76 **0.001 

4 0.75 **0.001 4 0.76 **0.001 

5 0.60 **0.001 5 0.71 **0.001 

6 0.73 **0.001 6 0.76 **0.001 

7 0.66 **0.001 7 0.69 **0.001 

8 0.70 **0.001 8 0.65 **0.001 

9 0.70 **0.001 9 0.69 **0.001 

10 0.78 **0.001 10 0.56 **0.001 

11 0.65 **0.001 11 0.70 **0.001 

12 0.68 **0.001 

12 0.73 **0.001 13 0.55 **0.001 

14 0.54 **0.001 

 البعد الثالث "الرضا في مرحلة التعافي"

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون  # مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون  #
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1 0.70 **0.001 5 0.75 **0.001 

2 0.48 **0.001 6 0.76 **0.001 

3 0.70 **0.001 7 0.60 **0.001 

4 0.68 **0.001 

            0.01** دالة إحصائيا عند 

مقياس املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية  فقرات أبعادفقد أظهرت النتائج املوضحة في الجدول السابق أن 

 عند مستوى داللة 
 
، وهذا يدل على أن فقرات أبعاد املقياس 0.01الدولية تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا

 تتمتع بمعامالت صدق مرتفعة، ولهذا ينصح الباحث باستخدام املقياس لإلجابة على أهداف وتساؤالت الدراسة.

 معامالت الثبات ملقياس رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية: 3.2.3

للتحقق من معامالت الثبات للمقياس قام الباحث بحساب الثبات بطريقتين، وهما؛ طريقة ألفا كرونباخ وطريقة 

 التجزئة النصفية، وسوف نعرضها بالتفصيل من خالل التالي:

تم تطبيق مقياس رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية  كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا  -

( تتكون من املستفيدين من التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات في قطاع 50على عينة استطالعية قوامها )

د على ي، ولكل بعلالثبات للمقياس الكغزة، وبعد تطبيق املقياس عليهم، تم احتساب معامل ألفا كرونباخ؛ لقياس 

، وهذا دليل على أن املقياس يتمتع بمعامل 0.96حده؛ حيث وجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس الكلي تساوي 

(، وهذا 0.91 -0.79ثبات مرتفع، وبما أن املقياس لديه ثالثة أبعاد، فقد تراوحت معامالت الثبات ألبعاد املقياس بين )

 ٍف على أن أبعاد املقياس تتمتع بمعامل ثبات مرتفع.دليل كا

تم تطبيق مقياس رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -

( تتكون من املستفيدين من التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات 50الدولية على عينة استطالعية قوامها )

قسيم تقطاع غزة، وبعد تطبيق املقياس عليهم، تم حساب معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية؛ حيث تم  في

بنود املقياس إلى نصفين، وكذلك بنود كل بعد إلى قسمين؛ حيث تم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف 

لى حده، فقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد تطبيق األول، ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس، وكذلك لكل بعد ع

(، وهذا دليل كاٍف على أن املقياس يتمتع بمعامالت ثبات 0.89براون املعدلة للمقياس الكلي ) –معادلة سبيرمان 

(، فمما سبق يتبين أن املقياس بفقراته يتمتع 0.83 -0.78مرتفعة، في حين تراوحت معامالت الثبات لألبعاد الثالثة )

معامل ثبات مرتفع، كما في الجدول التالي؛ مما يشير إلى صالحية املقياس لقياس األبعاد املذكورة أعاله، وبذلك اعتمد ب

 الباحث هذا املقياس كأداة لجمع البيانات، ولإلجابة على تساؤالت الدراسة.
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 تفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية( وأبعاده معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس )رضا املجتمع املس

عدد  أبعاد املقياس

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 التجزئة النصفية

 سبيرمان براون  معامل االرتباط

 0.81 0.68 0.90 12 الرضا في مرحلة االستجابة

 0.83 0.79 0.91 14 الرضا في مرحلة اإلنعاش املبكر

 0.78 0.64 0.79 7 الرضا في مرحلة التعافي

مقياس رضا املجتمع املستفيد من التدخالت 

 اإلنسانية الدولية

33 0.96 0.80 0.89 

 دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية: مقياس 4.2.3

ة اإلنسانييهدف املقياس إلى التعرف على مقياس دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت  وصف املقياس: -

ل عبارة حيث أن ك ؛املستفيدين من التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات في قطاع غزة الدولية من وجهة نظر 

في املقياس ترتبط بدور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية، وأمام كل عبارة خمس إجابات تبدأ 

( تمثل أعلي درجة موافقة أمام العبارة التي تتفق معه وتعبر 5تمثل أدنى درجة موافقة، و )( 1(؛ حيث )5 -1اإلجابة من )

 عن مشاعره، والعبارات كلها صحيحة.

( حيث تأخذ 5 -1درجة، تبدأ اإلجابة من ) 40درجات، وحتى  8تتراوح درجات هذا املقياس من  تصييح املقياس: -

درجات(  5درجات، و موافق بشدة  4درجات، وموافق  3درجة، و محايد  2)غير موافق بشدة  درجة واحدة، وغير موافق 

 ويضع املبحوث أمام العبارة التي تتفق معه، وتعبر عن مشاعره، والعبارات كلها صحيح.

للتعرف على الخصائص السيكومترية للمقياس، قام الباحث بحساب معامالت  الخصائص السيكومترية للمقياس: -

 للمقياس، وسيقوم الباحث بعرض النتائج بالتفصيل من خالل التالي:الثبات والصدق 

 :املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدوليةمعامالت الصدق ملقياس دور  5.2.3

للتحقق من معامالت الصدق للمقياس قام الباحث بحساب الصدق بطريقتين، وهما: صدق، املحكمين وصدق 

 ف نعرضها بالتفصيل من خالل التالي:االتساق الداخلي، وسو 

عرض الباحث املقياس على مجموعة من املحكمين، وقد استجاب الباحث آلراء السادة املحكمين.  صدق املحكمين:  -

(، فقد قام الباحث بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج 2أنظر امللحق رقم )

 املقياس في صورته النهائية، ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية، في صورتها قبل النهائية. تم إعداده، وبذلك خرج

للتحقق من صدق االتساق الداخلي تم حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  صدق االتساق الداخلي: -

ي الكلية للمقياس. ويوضح الجدول التالاملقياس والدرجة الكلية للمقياس، وذلك ملعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة 

 مدى ارتباط الفقرات للمقياس بالدرجة الكلية للمقياس:
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 معامالت االرتباط بين فقرات أبعاد مقياس دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية والدرجة الكلية للمقياس

 وليةاملؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الد

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون  #

1 0.55 **0.001 

2 0.60 **0.001 

3 0.58 **0.001 

4 0.71 **0.001 

5 0.72 **0.001 

6 0.67 **0.001 

7 0.67 **0.001 

8 0.58 **0.001 

 0.05// غير دال إحصائيا عند      0.05* دالة إحصائيا عند        0.01** دالة إحصائيا عند  

يتبين من الجدول السابق بأن أبعاد مقياس دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية يتمتع 

(، 0.72–0.55ت معامالت االرتباط بين )؛ حيث تراوح0.01بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة 

وهذا يدل على أن أبعاد املقياس يتمتع بدرجات مرتفعة من الصدق؛ بحيث تجعل الباحث مطمئن إلى صالحية تطبيق 

 املقياس على أفراد عينة الدراسة.

 :املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدوليةمعامالت الثبات ملقياس دور  6.2.3

للتحقق من معامالت الثبات للمقياس قام الباحث بحساب الثبات بطريقتين وهما: طريقة ألفا كرونباخ، وطريقة 

 التجزئة النصفية، وسوف نعرضها بالتفصيل من خالل التالي:

تم تطبيق مقياس دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية  كرونباخ: –معامالت الثبات بطريقة ألفا  -

( تتكون من املستفيدين من التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات 50الدولية على عينة استطالعية قوامها )

في قطاع غزة، وبعد تطبيق املقياس تم احتساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات؛ حيث وجد أن قيمة معامل ألفا 

 أن مقياس الرقابة اإلدارية يتمتع بمعامل ثبات مرتفع. للمقياس الكلي، وهذا دليل على 0.78كرونباخ بلغت 

تم تطبيق مقياس دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت   :معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية -

( تتكون من املستفيدين من التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة 50اإلنسانية الدولية على عينة استطالعية قوامها )

األزمات في قطاع غزة، وبعد تطبيق املقياس تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية؛ حيث تم قسمة بنود في 

املقياس إلى نصفين، وكذلك بنود كل بعد إلى قسمين، وتم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول، 

قد تراوحت معامالت الثبات بعد تطبيق معادلة ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس، وكذلك لكل بعد على حده، ف

(، وهذا دليل على املقياس يتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة، مما يشير إلى 0.75براون املعدلة للمقياس الكلي ) -سبيرمان 

صالحية املقياس لقياس الفقرات املذكورة أعاله، وبذلك اعتمد الباحث هذا املقياس كأداة لجمع البيانات ولإلجابة 

 عن تساؤالت الدراسة.
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 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية

عدد  أبعاد املقياس

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 التجزئة النصفية

معامل 

 االرتباط

سبيرمان 

 براون 

الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية مقياس دور املؤسسات 

 الدولية

8 0.78 0.60 0.75 

 نتائج الدراسة ومناقشتها - 4

 محك الدراسة: 1.4
 درجة الرضا الوزن النسبي

  %35-%10من 
 
 سلبي جدا

 سلبي %53-%35أكبر من 

 متوسط %66-%53أكبر من 

 إيجابي %78-%66أكبر من 

  %100-%78أكبر من 
 
 إيجابي جدا

 تحليل مجاالت االستبانة: 2.4

ما مستوى رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية في مرحلة االستجابة لألزمات التساؤل األول:  1.2.4

للتعرف على إجابة هذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية والوزن النسبي  في قطاع غزة؟

 ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:لكل مقياس وأبعاده، 

النسبة املئوية واملتوسط اليسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد رضا املجتمع املستفيد من التدخالت 

 اإلنسانية الدولية في مرحلة االستجابة لألزمات في قطاع غزة

املتوسط  الفقرة #

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الوزن

 النسبي%

 الترتيب

 1 73.4 1.09 3.67 تتسم تدخالت املؤسسة بالتنوع. 1

 2 68.6 1.09 3.43 تتسم االستجابة بجودة التدخالت الطارئة. 2

 9 64.0 1.23 3.20 تتسم االستجابة بالسرعة. 3

 11 63.2 1.16 3.16 تقيم املؤسسة األضرار بدقة. 4

 4 67.0 1.13 3.35 املستفيدين.تهتم املؤسسة بتعامل أفرادها مع  5

 3 67.2 1.14 3.36 يتسم الفريق بالتخصص واملهنية. 6

 7 65.4 1.2 3.27 تشرح املؤسسة آليات التدخالت للمستفيدين منها. 7

 12 61.4 1.15 3.07 تهتم املؤسسة بالتخطيط التشاركي. 8

تعتمد املؤسسة سالمة الفئات األكثر حاجة أثناء توزيع    9

 املساعدات.

3.29 1.2 65.8 6 

 5 66.0 1.14 3.30 تستجيب املؤسسة للفئات األكثر حاجة أوال. 10

 10 63.4 1.11 3.17 تلبي املؤسسة االحتياجات الفنية. 11

 8 64.2 1.19 3.21 تقوم املؤسسة باستجابة إزالة الخطر. 12

مرحلة " رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية في 

 االستجابة لألزمات في قطاع غزة "

3.29 1.15 65.8 - 
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 تبين ما يلي:السابق جدول الفمن 

( 3.67" ويساوي )تتسم تدخالت املؤسسة بالتنوع ( الذي احتل على املرتبة األولى: "1املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

يشير إلى أن مستوى الرضا إيجابي، ويعزو الباحث (، وهذا %73.4( درجة، وبلغ الوزن النسبي )1.9بانحراف معياري )

ذلك إلى وجود تنسيق مشترك بين املؤسسات العاملة في املجال اإلنساني أثناء حالة الطوارئ للمساهمة في إنجاح عملية 

 Pourasad (2016،)(، و2017(، والشارفي )2017(، وسمارة )2018إدارة التدخالت اإلنسانية، وهذا ما فسره طهراوي )

( بقولهم: وجود نهج ورؤية واضحة يعمل بها أثناء األزمات، ووجود قاعدة بيانات، وكذلك وجود نظام 2013وشهاب )

تطوير للعالقات الدولية للعمل بطريق متوازي مع بعضها البعض في املجال اإلنساني. وهذا ما أكدته نتائج املقابالت 

 العاملة في املجال اإلنساني. التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات

تعتمد املؤسسة سالمة الفئات الترتيب: "( الذي احتل على مرتبة متوسطة 9وقد احتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

وهذا  (،%65.8وبلغ الوزن النسبي ) درجة،( 1.2( بانحراف معياري )3.29" ويساوي )األكثر حاجة أثناء توزيع املساعدات

ويعزو الباحث ذلك إلى أن سالمة الفئات الهشة هي األولوية األولى في سلم  متوسط،توى الرضا يشير إلى أن مس

( بقولهم: أن الهدف الرئيس ي من التدخالت اإلنسانية هو 2018(، وصالحي )2013األولويات، وهذا ما فسره شهاب )

اقين. وهذا ما أكدته نتائج املقابالت التي حماية أفراد املجتمعات الهشة في الدرجة األولى ومن ثم أفراد املجتمع الب

 أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات العاملة في املجال اإلنساني.

( 3.07( املرتبة األخيرة "تهتم املؤسسة بالتخطيط التشاركي" يساوي )8وقد احتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

(، وهذا يشير إلى أن مستوى الرضا متوسط، ويعزو الباحث ذلك %61.4)(، وبلغ الوزن النسبي 1.15وبانحراف معياري )

إلى تفاوت مستويات التعليم والثقافة من منطقة ألخرى في قطاع غزة وعدم اشراك جميع فئات املجتمع في العملية 

تمع في الخطط ( بقولهم: إن عدم وجود استراتيجية دمج للمج2018(، وصالحي )2018التشاركية، وهذا ما فسره البرعي )

واملشاريع اإلنسانية املختلفة التي تنفذ في البلدان املتضررة يؤدي بشكل كبير إلى عرقلة عمليات اإلغاثة، ونقص فعالية 

العمل اإلنساني. وهذا ما نفته نتائج املقابالت التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات العاملة في املجال 

 اإلنساني.

ما مستوى رض ى املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية في مرحلة اإلنعاش املبكر في الثاني:  ؤل التسا 2.2.4

 األزمات في قطاع غزة؟

للتعرف على إجابة هذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات، واالنحرافات املعيارية، والوزن النسبي لكل مقياس 

 التالي:وأبعاده، ويتضح ذلك من خالل الجدول 
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النسبة املئوية واملتوسط اليسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد رضا املجتمع املستفيد من التدخالت 

 اإلنسانية الدولية في مرحلة اإلنعاش املبكر في األزمات في قطاع غزة

املتوسط  الفقرة #

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

 الترتيب

 2 69.4 1.17 3.47 تنشر املؤسسة الطمأنينة وترفع معنويات املتضررين. 1

 9 64.6 1.08 3.23 تلبي التدخالت متطلبات املتضررين. 2

 5 67.2 1.13 3.36 يتناسب نوع التدخل مع طبيعة األزمة. 3

 14 62.2 1.21 3.11 تتوفر خطط مسبقة لإلنعاش املبكر. 4

 7 66.0 1.22 3.30 بين املؤسسات في االستخدام األمثل   للموارد.يساعد التعاون  5

 8 65.4 1.04 3.27 يتسم فريق التدخل باتخاذ قرارات مالئمة لطبيعة امليدان. 6

 13 62.2 1.12 3.11 يتسم التعامل مع األفراد املقدمين للتدخالت باملرونة. 7

 6 66.2 1.27 3.31 يدرك العاملون أهمية الوقت في انجاز املهام. 8

تستخدم املؤسسة أجهزة التكنولوجيا املختلفة كأداة للتقييم السريع        9

 لألضرار واالحتياجات.

3.73 1.16 74.6 1 

 3 69.2 0.99 3.46 تستعين املؤسسة باملجتمع املحلي في توزيع املساعدات. 10

 4 68.4 1.14 3.42 تمتاز نقاط التوزيع بسهولة الوصول إليها. 11

 12 62.4 1.15 3.12 يتم التحقق من وصول املساعدات ملن يستحقها من قبل املؤسسة. 12

 10 63.8 1.19 3.19 ضمانة سالمة النساء واألطفال خالل عملية تسليم املساعدات. 13

 11 63.6 1.14 3.18 يتم اإلنعاش املبكر للمناطق املتضررة. 14

التدخالت اإلنسانية الدولية في مرحلة اإلنعاش " رضا املجتمع املستفيد من 

 املبكر في األزمات في قطاع غزة"

3.30 1.14 66.1 - 

 تبين ما يلي: السابق،جدول المن 

( املرتبة األولى "تستخدم املؤسسة أجهزة التكنولوجيا املختلفة كأداة للتقييم 9احتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

(، وهذا يشير %74.6( درجة، وبلغ الوزن النسبي )1.6( وبانحراف معياري )3.73واالحتياجات" يساوي )السريع لألضرار 

إلى أن مستوى الرضا إيجابي، ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية أجهزة التكنولوجيا املختلفة في التسهيل من عمليات تقييم 

وغيرها، وتلبي  GIS, GPSرة تم استخدام تقنيات مثل األضرار كما حصل في الحرب األخيرة على قطاع غزة حيث وألول م

( 2013(، وشهاب )2018االحتياجات بأقل جهد ووقت، وهذا عنصر مهم في اإلدارة السليمة، وهذا ما فسره البرعي )

بقولهم: إن استعمال التكنولوجيا يساعد املنظمات في عمليات تحديث البيانات والذي بدوره يؤدي إلى التوزيع العادل 

للمساعدات، وكذلك العمل على إنشاء نظام برمجي متطور يؤدي إلى مراقبة أفضل مما يسمح ملعرفة نقاط الضعف 

والعمل على تقويتها في املستقبل. وهذا ما أكدته نتائج املقابالت التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات 

 العاملة في املجال اإلنساني.

يساعد التعاون بين املؤسسات في ( الذي احتل على مرتبة متوسطة الترتيب: "5للعبارة رقم ) واحتل املتوسط الحسابي

(، وهذا يشير %66.0( درجة، وبلغ الوزن النسبي )1.22( بانحراف معياري )3.30" ويساوي )االستخدام األمثل للموارد

 سات الفاعلة في املجال اإلنساني هو مفتاحإلى أن مستوى الرضا متوسط، ويعزو الباحث ذلك إلى أن التعاون بين املؤس
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( بقولهم: تدعو املؤسسات 2018(، والشيخ علي )2018نجاح العملية اإلدارية أثناء األزمات، وهذا ما فسره البرعي )

الفاعلة أثناء األزمات والكوارث إلى التعاون والتنسيق على أعلى مستوى لالستغالل األمثل للموارد املتاحة في ظل شح 

وارد وقلتها في مجتمع غزة. وهذا ما أكدته نتائج املقابالت التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات العاملة امل

 في املجال اإلنساني.

(، وبانحراف 3.11( املرتبة األخيرة "تتوفر خطط مسبقة لإلنعاش املبكر" يساوي )4احتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

(، وهذا يشير إلى أن مستوى الرضا سلبي، ويعزو الباحث ذلك إلى نقص %62.2وبلغ الوزن النسبي )(، 1.21معياري )

اإلمكانات واملوارد ومحدوديتها التي تساهم بشكل كبير في صعوبة إعداد الخطط والتدريب عليها، وهذا ما فسره األعرج 

هم: هناك بعض املعيقات التي تواجه املؤسسات ( بقول2016) Pourasad(، و2019(، وأبو علي وآخرون )2019واملغير )

لتقديم خدماتها أثناء الحاالت الطارئة منها: عدم وجود الخطط املعدة مسبقا، ونقص املعدات واألجهزة، وعدم كفاية 

املوازنات املخصصة للطوارئ، وكذلك عمليات التأهيل يجب أن تشمل مرحلة الوقاية إلى مرحلة اإلعمار؛ من أجل 

لى مصالح اإلنسانية. وهذا ما نفته نتائج املقابالت التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات الحفاظ ع

 العاملة في املجال اإلنساني.

ما مستوى رض ى املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية في مرحلة التعافي من التساؤل الثالث:  3.2.4

 األزمات في قطاع غزة؟

على إجابة هذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات، واالنحرافات املعيارية، والوزن النسبي لكل مقياس للتعرف 

 وأبعاده، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

النسبة املئوية واملتوسط اليسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد رضا املجتمع املستفيد من التدخالت 

 اإلنسانية الدولية في مرحلة التعافي من األزمات في قطاع غزة

املتوسط  الفقرة #

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

 الترتيب

 1 67.4 1.33 3.37 أجد سهولة للتواصل مع املؤسسة. 1

 7 55.4 1.17 2.77 ال تتناسب طريقة توزيع املساعدات النقدية وفق الترتيب    الزمني. 2

 4 64.6 1.13 3.23 يساهم اإلعالم في توجيه املجتمع أثناء التعافي. 3

 2 64.8 1.07 3.24 تشارك املؤسسة الخبرات املجتمعية في التعافي. 4

 6 62.2 1.13 3.11 تستخلص املؤسسة الدروس املستفادة بعد كل أزمة. 5

 3 64.6 1.19 3.23 املتضرر.تستنبط الدروس املستفادة من التعاون مع املجتمع       6

 5 63.0 1.12 3.15 .أثناء التعافي تتدارك املؤسسة أخطاءها 7

" رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية في مرحلة التعافي من 

 األزمات في قطاع غزة "

3.16 1.16 63.1 
 

 ، تبين ما يلي:السابقجدول المن 

( وبانحراف 3.37" يساوي ) أجد سهولة للتواصل مع املؤسسة ( املرتبة األولى "1رقم ) احتل املتوسط الحسابي للعبارة

(، وهذا يشير إلى أن مستوى الرضا إيجابي، ويعزو الباحث ذلك إلى %67.4( درجة، وبلغ الوزن النسبي )1.33معياري )

أيضا سهولة الحصول على البيانات وجود املؤسسات العاملة في املجال اإلنساني في مناطق معروفة وسهلة الوصول، و 
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الخاصة بكل مؤسسة، والذي بدوره يساهم بشكل كبير في إنجاح عملية إدارة التدخالت سواء على صعيد األفراد 

املتضررين الذين يمكنهم الحصول على حقوقهم كاملة، أو على صعيد املؤسسة، ومن خالل أخذ التغذية الراجعة، 

( بقولهم: إن عدم وجود 2009) Mubangizi(، و2018ره، وهذا ما فسره البرعي )والعمل على تحسين العمل وتطوي

اتصال وتواصل بين األفراد املعنيين باألزمة واألفراد املتضررين يؤدي إلى التأثير السلبي على عمليات اإلغاثة، وكذلك 

، عيش فيها األفراد املتضررون نظام تقديم الخدمات اإلغاثية يتطلب من قبل املؤسسات العاملة فهم الظروف التي ي

وذلك عن طريق التواصل املباشر معهم، وتسهيل السبل؛ لتلبية احتياجاتهم. وهذا ما أكدته نتائج املقابالت التي أجراها 

 الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات العاملة في املجال اإلنساني.

يساهم اإلعالم في توجيه املجتمع بة متوسطة الترتيب: "( الذي احتل على مرت3واحتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

(، وهذا يشير إلى أن مستوى %64.6( درجة، وبلغ الوزن النسبي )1.13( بانحراف معياري )3.23" ويساوي )أثناء التعافي

 مواقع التواصل االجتماعي في التأثير 
 
ى أفراد علالرضا متوسط، ويعزو الباحث ذلك إلى ازدياد أهمية اإلعالم وخصوصا

( بقوله: يجب على 2018املجتمع فيمكن استغاللها في تسهيل عمليات التعافي املختلفة، وهذا ما فسره بيدكان )

املؤسسات الفاعلة التواصل مع أفراد املجتمع بأي طريقة كانت أثناء عمليات التعافي ومن هذه الطرق وسائل التواصل 

التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات العاملة في املجال  االجتماعي. وهذا ما أكدته نتائج املقابالت

 اإلنساني.

( املرتبة األخيرة "ال تتناسب طريقة توزيع املساعدات النقدية وفق الترتيب 2احتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

هذا يشير إلى أن مستوى الرضا (، و %55.4(، وبلغ الوزن النسبي )1.17(، وبانحراف معياري )2.77الزمني" يساوي )

متوسط، ويعزو الباحث ذلك إلى الحالة املادية، والقدرة املالية، واملوارد املتاحة التي تمتلكها الدولة )املجتمع املتضرر(؛ 

حيث تنتظر حتى يتم تجميع األموال من الدول املانحة، وهذا بدوره يؤثر على األفراد املتضررين بالسلب، وهذا ما فسره 

Ah Shin & Others (2018 بقوله: التدخل بالوقت املناسب ووفق الخطة الزمنية املوضوعة بساهم في تحسين فعالية )

التقليل من آثار األزمات على األفراد املتضررين، وكذلك أوضح بشأن القدرة املالية، والتي لها دور كبير في اختصار الوقت 

املحددة. وهذا ما أكدته نتائج املقابالت التي أجراها الباحث مع أصحاب  الجهد وتلبية االحتياجات وفق املدة الزمنية

 القرار في املؤسسات العاملة في املجال اإلنساني.

ما دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية في األزمات في قطاع غزة من التساؤل الرابع:  4.2.4 

 وجهة نظر املجتمع املستفيد؟

للتعرف على إجابة هذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات، واالنحرافات املعيارية، والوزن النسبي لكل مقياس 

 وأبعاده، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
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في إدارة  ةالنسبة املئوية واملتوسط اليسابي، واالنحراف املعياري، والوزن النسبي، والترتيب لفقرات مقياس دور املؤسسات الشريك

 التدخالت اإلنسانية الدولية في األزمات في قطاع غزة من وجهة نظر املجتمع املستفيد

املتوسط  الفقرة العدد

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن النسبي 

% 

 الترتيب

 8 51.8 1.17 2.59 لم تشكل املؤسسة لجان مجتمعية للمساعدة     في إدارة   التدخالت. 1

 

2 

املؤسسة لتنظيم التعاون مع املجتمع      لضمان استمرارية العمل تسعى 

 والحفاظ على نوعية الخدمات املقدمة.

3.30 1.02 66.0 6 

 7 56.8 1.09 2.84 ال تستجيب املؤسسة ملقترحات املجتمع   املحلي. 3

 1 72.0 1.1 3.60 تشترك املؤسسات املحلية في إدارة التدخالت     مع املؤسسة املستجيبة. 4

 2 69.0 0.98 3.45 تتعاون املؤسسة مع السلطات املحلية. 5

 3 68.6 1.01 3.43 تتعاون املؤسسة مع املؤسسات الدولية      العاملة في املجال. 6

 5 67.2 1.06 3.36 تتعاون املؤسسة مع مؤسسات القطاع الخاص. 7

 4 68.0 1.14 3.40 تنسق املؤسسة مع أطراف النزاع لتسهيل مهامها. 8

دور املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية في األزمات في قطاع  "

 " غزة من وجهة نظر املجتمع املستفيد

3.25 1.07 64.9 
 

 تبين ما يلي: السابق،جدول المن 

إدارة التدخالت مع املؤسسة ( املرتبة األولى "تشترك املؤسسات املحلية في 4احتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

(، وهذا يدلل إلى أن دور %72.0( درجة، وبلغ الوزن النسبي )1.1(، وبانحراف معياري )3.60املستجيبة" يساوي )

املؤسسات الشريكة إيجابي، ويعزو الباحث ذلك إلى أنه يوجد خطط مسبقة فقط لدى املؤسسات العاملة نظرا لقلة 

رث في قطاع غزة إال أنها زادت في اآلونة األخيرة نتيجة االعتداءات املتكررة على القطاع، الخبرات العملية في مجال الكوا

( بقولهم: إن عدم وجود استراتيجية واضحة لدى املؤسسات 2009) Mubangizi(، و2018وهذا ما فسره البرعي )

العاملة واللجان املجتمعية العاملة يؤثر على العمل اإلغاثي، وكذلك أوضحت أن عدم وجود تنسيق بين املؤسسات 

يساهم بعدم فهم الظروف املحيطة باألفراد املتضررين، والذي يؤثر بشكل سلبي على العملية اإلغاثية. وهذا ما أكدته 

 نتائج املقابالت التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات العاملة في املجال اإلنساني.

تنسق املؤسسة مع أطراف النزاع ( الذي احتل على مرتبة متوسطة الترتيب: "8م )واحتل املتوسط الحسابي للعبارة رق

(، وهذا يشير إلى أن مستوى %68.0( درجة، وبلغ الوزن النسبي )1.14( بانحراف معياري )3.40" ويساوي )لتسهيل مهامها

أثناء األزمات ومن دون تسبب أي الرضا إيجابي، ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية قدرة إقناع الخصوم على البدء بالعمل 

( بقولهم: العمل أثناء األزمات من قبل 2018(، وجمال )2019ضرر للعاملين في املؤسسة، وهذا ما فسره الخشن )

املؤسسات أمر ال مفر منه بحيث ال يضر بالعاملين فيها وذلك من خالل التنسيق مع أطراف النزاع القائمة لتسهيل 

 تائج املقابالت التي أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤسسات العاملة في املجال اإلنساني.مهامها. وهذا ما أكدته ن

( املرتبة األخيرة "لم تشكل املؤسسة لجان مجتمعية للمساعدة في إدارة 1احتل املتوسط الحسابي للعبارة رقم )

(، وهذا يشير إلى أن دور املؤسسات %51.8)(، وبلغ الوزن النسبي 1.17( وبانحراف معياري )2.59التدخالت" يساوي )

الشريكة سلبي ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن العمل بمنهجية تشاركية بين املؤسسات املحلية واملؤسسة املستجيبة 
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يساهم بشكل كبير في نجاح عملية إدارة التدخالت لعدة أسباب منها معرفة واقع االحتياجات واملوارد املتاحة، فيأتي 

ع للمستلزمات، والعمل على توزيع املوارد بكل سهولة، وملن يستحقها وغيرها، وهذا ما فسره الشيخ علي تحديد أسر 

( بقوله: إن هناك عالقة طردية بين التعاون بين املؤسسات العاملة والنتائج اإليجابية التي تقلل من آثار األزمات، 2018)

ريع اإلغاثية بكفاءة عالية. وهذا ما نفته نتائج املقابالت التي وكذلك التعامل بطريقة تعاونية يساعد في تنفيذ املشا

 سات العاملة في املجال اإلنساني.أجراها الباحث مع أصحاب القرار في املؤس

 مخلخص النتائج والتوصيات - 5

 نتائج الدراسة: 1.5

ية "تقييم إدارة التدخالت اإلنسانيهدف الباحث إلى عرض أهم النتائج التي توصلت إليها دراسته، والتي تحمل عنوان 

 .الدولية الطارئة في األزمات في قطاع غزة )دراسة حالة من وجهة نظر املستفيدين من هذه التدخالت("

  ،يوجد رضا بمستوى متوسط من قبل املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية في مرحلة االستجابة

رضا بمستوى إيجابي مرحلة اإلنعاش املبكر، حيث بلغ مستوى الرضا (، ويوجد %65.8حيث بلغ مستوى الرضا )

(، ويوجد رضا بمستوى %63.1(، يوجد رضا بمستوى متوسط في مرحلة التعافي، حيث بلغ مستوى الرضا )66.1%)

 (.%64.9متوسط على املؤسسات الشريكة في إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية، حيث بلغ مستوى الرضا )

 طوارئ خاصة بكل منظمة مصممة من قبل الخبراء واملختصين في مجال الطوارئ، يتم تفعيلها وقت  يوجد خطة

 األزمات بناء على سيناريوهات محددة.

  يوجد لدى املنظمات العاملة في مجال الطوارئ قنوات اتصال مختلفة منها: املحمول، والهاتف، وتطبيقات اإلنترنت

 وغيرها(، ويوجد بدائل في حال تعطلت هذه القنوات مثل الالسلكي وغيرها.املاسنجر  –املختلفة: )واتس أب 

  تتعاون املنظمة مع مؤسسات املجتمع املختلفة مثل: السلطات الحكومية، ومؤسسات املجتمع املدني، ومؤسسات

 القطاع الخاص أحيانا؛ لتسهيل عملها أثناء األزمات.

 ل مجموعات خاصة بالتدخالت اإلنسانية في عدة قطاعات وهي: عملت املنظمات أثناء األزمات والكوارث من خال

 قطاع الحماية، وقطاع املأوى، وقطاع التغذية، وقطاع املياه والصرف الصحي، وقطاع الصحة.

 توصيات الدراسة: 2.5

 من خالل النتائج يوص ي الباحث بمجموعة من التوصيات، وهي:

 كل سريع وقت حدوث األزمات.تفعيل املركز الوطني لألزمات والكوارث للعمل بش 

 .تأسيس نقابة خاصة باملتضررين على مستوى قطاع غزة تعمل ضمن أسس قانونية معتمدة 

  عمل دورات، وندوات، ومؤتمرات دورية حول إدارة األزمات والكوارث؛ لنشر الوعي واالستفادة من قبل املؤسسات

 ذات التخصص، وكذلك املواطنين.

 بين كافة التدخالت اإلنسانية بمستوياتها الوطنية واملحلية. بناء منظومة وطنية للتنسيق 
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 : املراجع - 6

 ( دراسة تحليلية ملراحل إدارة مخلفات االعتداءات العسكرية على غزة، 2019أبو شرخ، صباح أحمد .)مجلة م

 (.1) 1برلين، أملانيا، -، املركز الديمقراطي العربيالدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 ( دور عمليات اإلخالء واإليواء في حماية الجبهة الداخلية في قطاع غزة، 2019أبو علي، رمزي فايز وآخرون .)مجلة م

  (.4)1برلين، أملانيا، -الدراسات االستراتيجية والعسكرية، املركز الديمقراطي العربي

 م(: دور لجان الطوارئ املركزية لبلدية غزة في عمليات اإليواء 2019املغير، محمد محمد ) & األعرج، شادي رأفت

 (.2)1برلين، أملانيا، -واإلخالء، مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املركز الديمقراطي العربي

 ( 1990الخضيري، محسن .)ومي والوحدة إدارة األزمات: منهج اقتصادي إداري لحل األزمات على مستوى االقتصاد القم

 ، )د.ط(، مكتبة مدبولي، مصر.االقتصادية

 ( م(. التدخل الدولي من أجل نشر الديمقراطية وآثاره السياسية )بالتطبيق على 2014شامية، أحمد، الجسيم، طارق

 (.6) 36، سوريا، مجلة جامعة البعثحالة العراق(، 

 ( 2002الشعالن، فهد أحمد .) الرياض: مطابع أكاديمية نايف العربية 2، طاآلليات –املراحل  –إدارة األزمات: األسس ،

 للعلوم األمنية، السعودية.

 ( 2013الصوراني، غازي .)جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة، فلسطين.1ط (،1993-1948قطاع غزة )م ، 

 ( 2014عايش، أيمن صالح وآخرون .)فلسطين.1، طدليل الجمعيات األجنبية في قطاع غزةم ، 

  د.ط(، جامعة الزقازيق، مصر.اقتصاديات املالية العامةم(. 2005املطلب، عبد الحميد )عبد( ، 

 ( 2006عبودي، زيد منير .)عمان: دار كنوز املعرفة، األردن.1، طإدارة األزماتم ، 

 ( 2014عوكل، هشام .)والتوزيع، ، القاهرة: دار األمين للنشر 1(، طإدارة األزمات )مدخل مبسط ملفهوم إدارة األزماتم

 مصر.

 ( 1977الغنيمي، محمد طلعت .)د.ط(، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر.الوجيز في قانون اإلسالمم( ، 

 ( 2000فتحي، محمد .)د.ط(، القاهرة: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر. الخروج من املأزق )فن إدارة األزمة(،م( 

 ( الت2014املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .) :قرير السنوي، فلسطين. املوقع االلكترونيhttps://pchrgaza.org/ar/ 

 ( 1992مسعود، جبران .)دار العلم للماليين، 7، طالرائد: معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفها األولىم ،

 بيروت، لبنان.

 ( 1973معلوف، لويس وآخرون .)دار النشر بيروت، لبنان.21، طد في اللغة واإلعالماملنجم ، 

 ( 2014نصر، إياد عمران .) ،رسالة واقع إدارة األزمات وسبل تطويرها في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة(

 ماجستير غير منشورة(، جامعة األقص ى، غزة، فلسطين.

 املقابالت:
التي يعمل بها املؤسسة املوقع الوظيفي الذي يشغله االسم م  تاريخ املقابلة 

وزارة األشغال العامة  مدير مديرية الوسطى أيمن عبد العزيز الدويك 1

 واإلسكان

21/10/2019 

مكتب الهيئة الخيرية إلغاثة  مدير مكتب الهيئة د. عمر عبد هللا شلح 2

 الشعب الفلسطيني

22/10/2019 

UNDPمدير البرامج في  سعيد عبد العزيز أبو غزة 3 سابقا  

 8/2017حتى 

UNDP 28/10/2019 

 29/10/2019 اإلغاثة اإلسالمية مدير املشاريع اإلنسانية رامي مهاني 4

https://pchrgaza.org/ar/
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مسؤول الفرق اإلسعافية في  أحمد الراعي 5

 قطاع غزة

جمعية اإلغاثة الطبية 

 الفلسطينية

31/10/2019 

صندوق األمم املتحدة  مسؤول برامج الشباب محمد سعدي نصر 6

 (UNFPA)للسكان 

3/11/2019 

 (: االستبانة1مخليق رقم )
 سيدي الفاضل/ سيدتي الفاضلة                 حفظه/ها هللا

من  اتهدف هذه االستبانة إلى تقييم إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات في قطاع غزة، حيث تشكل هذه االستبانة جزءا مهم

المية وهي سالدراسة التي يقوم بها الباحث الستكمال متطلبات الحصول على درجة املاجستير في إدارة االزمات والكوارث من كلية العلوم بالجامعة اإل 

 تقييم إدارة التدخالت اإلنسانية الدولية الطارئة في األزمات في قطاع غزة )دراسة حالة من وجهة نظر املستفيدين من هذه التدخالت(.بعنوان: 

كر ووافر غ الشلذا نرجو من حضرتكم التكرم بقراءة ما ورد في االستبانة من فقرات واالجابة عنها بكل دقة وموضوعية، وإذ يتقدم الباحث ببال

م إال داالحترام لحسن تعاونكم وكرم تجاوبكم في إنجاح هذه الرسالة، ويؤكد الباحث أن املعلومات التي سوف يتم الحصول عليها من قبلكم لن تستخ

 لغرض البحث العلمي.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 الباحث                                                                 

 حسن جهاد أبو دية

 0592726740جوال:                                                                                   

 )أمام اإلجابة الصحيحة()/( يرجى وضع إشارة  :أوال: البيانات الشخصية

 الجنس:

 أنثى  ذكر 

 الفئة العمرية:

 سنة 40إلى أقل من  30من   سنة 30أقل من  

 سنة فأكثر 50من   سنة 50إلى أقل من  40من  

 املؤهل العلمي:

 دبلوم  ثانوية عامة فأقل 

 دراسات عليا  بكالوريوس 

 عنوان السكن:

 جير الديك  الشجاعية  الزيتون  

 العمل:

 ال يعمل  يعمل 

 ملن يعمل، مكان العمل:

 أكاديميةمؤسسات   وزارة أو مؤسسة حكومية 

 مؤسسات خيرية  مؤسسات دولية 

 عمل خاص 

 أخرى: ..................................

 الراتب الشهري، بالشيكل:

 فأكثر 1000   1000إلى  500من   500أقل من  

 نوع السكن:

 إيجار  ملك 

 عدد أفراد األسرة:

 فأكثر 11   10إلى  6من   فأقل 5 

 عدد مرات هدم السكن:

 أكثر من مرة  واحدة مرة 
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 نوع الهدم:

 جزئي  جزئي بليغ  كامل 

 نوعية اإليواء في وقت األزمة كانت:

 عند األقارب  مركز إيواء  إيجار 

 أخرى: ...............................

 ثانيا: متغيرات الدراسة:

 املحور األول: مستوى رضا املجتمع املستفيد من التدخالت اإلنسانية الدولية

 :أوال: رضا املجتمع املستفيد في مرحلة االستجابة

 

 م

 

 األسئلة

موافق 

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      تتسم تدخالت املؤسسة بالتنوع. 1

      تتسم االستجابة بجودة التدخالت الطارئة. 2

      تتسم االستجابة بالسرعة. 3

      تقيم املؤسسة األضرار بدقة. 4

      تهتم املؤسسة بتعامل أفرادها مع املستفيدين. 5

      يتسم الفريق بالتخصص واملهنية. 6

      تشرح املؤسسة آليات التدخالت للمستفيدين منها. 7

      تهتم املؤسسة بالتخطيط التشاركي. 8

تعتمد املؤسسة سالمة الفئات األكثر حاجة أثناء توزيع    9

 املساعدات.

     

      تستجيب املؤسسة للفئات األكثر حاجة أوال. 10

      تلبي املؤسسة االحتياجات الفنية. 11

      تقوم املؤسسة باستجابة إزالة الخطر. 12

  : ثانيا: رضا املجتمع املستفيد في مرحلة اإلنعاش املبكر

      تنشر املؤسسة الطمأنينة وترفع معنويات املتضررين. 1

      تلبي التدخالت متطلبات املتضررين. 2

      يتناسب نوع التدخل مع طبيعة األزمة. 3

      تتوفر خطط مسبقة لإلنعاش املبكر. 4

      يساعد التعاون بين املؤسسات في االستخدام األمثل   للموارد. 5

      يتسم فريق التدخل باتخاذ قرارات مالئمة لطبيعة امليدان. 6

      التعامل مع األفراد املقدمين للتدخالت باملرونة. يتسم 7

      يدرك العاملون أهمية الوقت في انجاز املهام. 8

تستخدم املؤسسة أجهزة التكنولوجيا املختلفة كأداة للتقييم  9

 السريع لألضرار واالحتياجات.
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 .ليبيا-الغرب بطرابلس اإلعمار إلعادة التخطيط
 ما اإلعمار إعادة يخص بما طرابلس جنوب أهالي أراء حول استطالعية دراسة

   .الحرب بعد
Reconstruction planning, Tripoli – Libya. 
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 املخلخص

ة يحتاج لعدة معطيات مهم ليبيا-طرابلسأن البدء بإعادة اإلعمار ما بعد الحرب في املناطق املتضررة بمنطقة جنوب 

التوافق السياس ي بين املتنازعين، املصالحة الوطنية، مصادر التمويل وألية  األمن،منها توقف الحرب نهائيا، استقرار 

 إلعادة اإلعمار.  التخطيط الجيدو  صرفها، ومعالجة االختالالت املتراكمة في االقتصاد

يلي وذلك إلظهار أهمية املشاركة الشعبية في التخطيط إلعادة اإلعمار واعتمدت هذه الدراسة على الجانب الوصفي التحل

ما بعد الحرب من خالل كونه رابط ما بين احتياجات األهالي املتضررين وبين الرؤية املركزية للحكومة  من خالل 

التخطيط  استطالع أراء أهالي املنطقة املتضررين موضع البحث حول ماهية إعمار منطقتهم وما مدى رضاهم عن

عينة(  203السابق للمنطقة قبل اندالع الحرب من خالل استبيان خاص اعد لذلك، ووزع على عينة عشوائية بلغت )

من مجتمع البحث،  باإلضافة إلى تحليل الفرص والتحديات التي قد تواجه عملية اإلعمار في هذا الشأن من قبل 

واملحلية في مجال التخطيط إلعادة االعمار،  وخلصت هذه الدارسة إلى الباحثين، ومقارنتها بالتجارب العاملية والعربية 

مجموعة من النتائج تم صياغتها بشكل استراتيجية إلعادة اإلعمار ما بعد الحرب في منطقة الدراسة وأوصت الدراسة 

 اذبات السياسية.بأولوية مشاركة أهالي املنطقة ، وإنشاء هيئة خاصة بإعادة اإلعمار تكون حيادية بعيدة عن التج

في مجال التخطيط إلعادة اإلعمار كونه مصطلح  ملراجع مهمةوتكمن مشكلة هذه الدراسة في افتقار التجربة الليبية 

 حديث نوعا ما يمكن االعتماد عليها.

صندوق -استطالع أراء  – الفرص والتحديات –إعادة اإلعمار  –تخطيط  –جنوب طرابلس -: الكلمات املفتاحية

 التضامن االجتماعي.
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Abstract 
The start of post-war reconstruction in the affected areas in the southern Tripoli region - Libya 

needs several important data, including the final end of the war, stability of security, political 

accommodation between the disputants, national reconciliation, sources of funding and the 

mechanism of its disbursement, and addressing the accumulated imbalances in the economy 

and before that good planning Ages. 
This study relied on the descriptive and analytical aspect in order to show the importance of 

popular participation in planning for post-war reconstruction by being a link between the needs 

of the affected people and the central vision of the government by polling the views of the people 

of the affected area in question about what is the reconstruction of their area and how satisfied 

are they with the planning The previous one for the area before the outbreak of the war through 

a special questionnaire prepared for this, and distributed to a random sample of (203 samples) 

from the research community, in addition to analyzing the opportunities and challenges that 

may face the reconstruction process in this regard by researchers, and comparing them with 

global, Arab and local experiences in the field of planning. For reconstruction, this study 

concluded with a set of results that were formulated in a strategy for post-war reconstruction 

in the study area. The study recommended the priority of the participation of the people of the 

region in particular, and the establishment of a special commission for reconstruction that 

would be neutral and away from political disputes. 
The problem with this study is the lack of important references in the field of reconstruction 

planning in the Libyan experience, as it is a fairly recent term that can be relied upon. 
Key words : - South Tripoli - Planning - Reconstruction - Opportunities and Challenges - 

Opinion Poll - The Social Solidarity Fund 

 طار العاماإل  .1

 املقدمة  1.1

ان يكون وفق تخطيط إن إعادة اإلعمار ما بعد الحرب ملدينة طرابلس، جنوب طرابلس بالتحديد موضع البحث يجب 

مسبق مدروس يأخذ في االعتبار جميع الجوانب االجتماعية والسياسية واملكانية واالولويات التي يجب اتخاذها بعد 

الحرب والتي خلفت خسائر كبيرة في األموال واملمتلكات العامة والخاصة وازهقت مئات األرواح املدنية ونزوح مئات 

 و خارجها.أع ملناطق أكثر امنا داخل طرابلس النزااالالف مئات األشخاص من مناطق 

الدمار الذي خلفته هذه الحرب لم يكن ماديا فقط ولكن أيضا معنويا بسبب االضرار الناجمة منها ولتجاوز هذه االضرار 

البد من وضع تخطيط جيد إلعمار جنوب طرابلس ما بعد الحرب وذلك من خالل تضافر جهود الجميع من مؤسسات 

ومنظمات مجتمع مدني وسياسيين ومهتمين في مجال التخطيط وإعادة اإلعمار وأهمها تطلعات وتوجهات  حكومية

 .املتضررين والنازحين من مناطق االشتباكات

حيث يتم  طرح مسألة إعادة إعمار هذا البلد الذي عاش على وقع معارك عنيفة أحدثت أضرارا جسيمة في مدنه 

خاصة في ظل التنافس الدولي على الفوز بأكبر نصيب من اتفاقيات إعادة االعمار كإحدى أبرز التحديات القائمة 

التي شهدت   2019والتنمية في املدن والقرى التي طالتها ايادي الصراعات والحروب والتي اندلع فتيلها بضراوة في ابريل 

ت على املساكن والب 2020معارك عنيفة وحتى مايو 
ّ
نية التحية فهي كبيرة جدا، وهي تشكل ميالدي أما الكارثة التي حل

عائقا كبيرا لرجوع الكثير والنازحين إلى مناطقهم األصلية حتى اآلن، إضافة إلى األضرار الجسيمة التي أصابت النظم 
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ض عوشبكات الطرق واملدارس واملستشفيات وكل املرافق االقتصادية، الصحية والزراعية، حيث أن البنية التحية في ب

إن أردنا فقط ازالة الكمية الهائلة  هذه املنطقة قد تدمرت بشكل كامل وفي جهات  أخرى بشكل جزئي.  الجهات من

عمار من األنقاض والركام ومخلفات الحرب التي تشكلت بسبب هذه الحرب هو بحد ذاته تحدي لعملية إعادة البناء واإل 

 من الناحية االقتصادية واألمنية والبيئية أيضا.

بق يعتبر التخطيط إلعمار ما بعد انتهاء الحرب من األمور امللحة لتخطي هذه املرحلة وذلك من خالل ورغم كل ما س

ي هميته فأتكثيف الدراسات والندوات والبحوث واملحاضرات التوعوية حول ماهية التخطيط إلعمار ما بعد الحرب و 

رة لدمار لم يسبق له مثيل من قبل، ومن ليبيا عموما وفي طرابلس خصوصا بحكم انها تعرضت في هذه الحرب األخي

وجهات نظر أهالي منطقة جنوب خالل  ضمن ما قدم بهذا الخصوص هذه الدراسة للتخطيط ما بعد الحرب من 

بية، وهو ما يسمى باملشاركة الشع طرابلس حول اعمار منطقتهم وانتعاشها اقتصاديا بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم

واالطالع على تجارب عاملية حول املوضوع، وتحديد أهم الفرص والتحديات التي تواجه اعمار  وذلك من خالل االستفادة

 منطقة جنوب طرابلس.

 الدراسةمشكلة  2.1

من خالل مراجعة األليات املتبعة في التخطيط إلعادة االعمار ما بعد الحرب في عدد من املدن الليبية وذلك من خالل 

ميالدي من خالل  2011مجال إعادة االعمار ما بعد الحرب والذي أصبح واضحا بعد جهود مختلفة من املهتمين في 

الدراسات والندوات واملؤتمرات بالخصوص وحتى هذه اللحظة في مختلف املناطق املتضررة من الحرب وكلها تهدف 

عمار ين في مجال إعادة اال لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة ، هنا يتضح لنا أنه من الضروري ومن امللزم لنا كباحث

ما بعد الحرب وضع دراسة التخطيط ما بعد الحرب ملنطقة جنوب طرابلس موضع البحث بما يتناسب وضع والطبيعة 

 وتطلعات الليبية الخاصة واالستفادة من تجارب إعادة االعمار ما بعد الحرب  في الدول األخرى وبما يتوافق مع أراء

  أهالي منطقة جنوب طرابلس.

 دراسةأهمية  3.1

لحة امل الحاجة-بسبب: موضوع التخطيط إلعادة االعمار ما بعد الحرب في منطقة جنوب طرابلس  هذه الدراسةيتناول 

 ملثل هذه البحوث والدراسات في ليبيا بسبب ندرتها 

  موضوع إعادة االعمار جديد نوع ما على ليبيا الن ليبيا لم تخض حرب بهذه الضراوة منذ االحتالل

 االيطالي

  وأيضا اهمية منطقة جنوب طرابلس باعتبارها الطوق املحيط باملدينة والذي يعتبر امتداد جغرافي

 كبير، وبيه أطياف مختلفة من النسيج االجتماعي الليبي.

  بما يليق باملواطن الليبي الكريم. وآلية تعويضهموأهمية ملف النازحين 

 

  الدراسة أهداف 4.1
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الهدف من هذه الدراسة هو تقديم تصورات مقارنة حول التحّديات األساسية في عملية إعادة اإلعمار تستند إلى حّد 

  -خالل:  الحروب منماهية التخطيط إلعمار ما بعد  النزاع حول كبير إلى رؤية األهالي املتضررين في منطقة 

 تسليط الضوء على أهمية التخطيط ما بعد الحرب.  

  على تجارب إعادة إعمار ما بعد الحروب سواء محلية او عربية او عملية ألخذ الدروس والعبراالطالع. 

  والدراسات في مجال إعادة اإلعمار لحداثة املوضوع في ليبيا.   أهمية البحوثتسليط الضوء على 

  دة ملنازلهم.استطالع أراء األهالي املتضررين والنازحين وتطلعاتهم ملرحلة ما بعد انتهاء الحرب والعو 

 حدود الدراسة 5.1

 منطقة جنوب طرابلس: اليدود املكانية 

 م2020- 2019: اليدود الزمانية . 

  الدراسات السابقة للموضوع وتجارب الدول في مسالة إعادة االعمار ما بعد الحرب، : املوضوعيةاليدود

 .واستطالع الراي ألهالي ونازحين جنوب طرابلس

 الدراسة ومنهجية خطة 6.1

 النظرية بجمع املعلومات وذلك والحروب الكوارث بعد االعمار عادةإ علم دراسة في والوصفي املنهج التاري ي اتباع تم

 واملحلية العاملية للمؤسسات واالجنبية االلكترونية العربية للمواقع مسح وعمل ومناقشتها، الدراسة بموضوع املتعلقة

 تم بحيث املحلية، التجارب وتحليل الواقع دراسة في التحليلي املنهج واستخدام .الدراسة ملوضوع أفضل لفهم للوصول 

 النظرية الخلفية باالستناد على وتقيمها تحليلها ثم ومن عليها، أجريت التي والخطط العمليات ووصف عنها جمع املعلومات

 واملقابالت ،الزيارات العلمي مثل البحث أدوات من مجموعة علىاعتمدت  أهدافها الى للوصول و  الدراسة، موضوع عن

 االعمار اعادة الناس حول التخطيط لعمليات آراء ملعرفةتوزيع استطالعات  الى إضافة واملحاضرات واللقاءات الشخصية

 الناس. تلبيتها الحتياجات مدى معرفة

 الجزء النظري  .2

  .الواقع اليالي الليبي وفرص وتحديات إعادة االعمار ما بعد اليرب 1.2

تشكل منطقة جنوب طرابلس الطوق الذي يحيط بمدينة طرابلس من جهة : الواقع الحالي ملنطقة جنوب طرابلس

وبلدية عين  ،الهضبةسليم والذي يتمثل في طريق املطار ومشروع  الجنوب ويمتد خالل أربع بلديات رئيسيات بلدية ابو 

ووادي الربيع وجزء من بلدية قصر بن غشير والتي تتمثل  زارة والتي تتمثل في عين زارة وفي الخلة ومنطقة صالح الدين

في االحياء البرية ومنطقة سوق االحد وخلة بن عون، وبلدية السواني والتي تمتد جزء من طريق املطار وولي العهد، وهو 

 امتداد ملدينة طرابلس من جهة الجنوب. 
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 ليبيا. –يوضح ملنطقة في جنوب طرابلس ( 2شكل رقم ) طرابلس مدينة ( خريطة1شكل رقم )

ألف وحدة  125إّن التقديرات املبدئية للمباني املتضررة نتيجة العدوان على العاصمة طرابلس قد تجاوزت حتى اآلن 

  اإلحصائيةوهذه  سكنية، إضافة إلى عدد من املقار الحكومية
 
ليست نهائية، إذ اعتمدت على بالغات املواطنين، مضيفا

أن الحرب ألحقت بهذه املناطق أضرارا واسعة، حيث  نسمة،سكان بلديات طرابلس مليون ونصف املليون أن عدد 

 . 1سواء في منازل السكان أو في بنيتها التحتية املتمثلة في شبكات نقل الطاقة الكهربائية واملياه والطرقات

ميالدي، اما  2006كان آخر احصاء عام حيث ال يوجد إحصاء رسمي حديث حتى اآلن بسبب الظروف الراهنة وحيث 

من ناحية الكثافة السكانية فتختلف من منطقة آلخري بحكم حداثة بعض املناطق نوعا ما وتكون احياء كبيرة في عدد 

منها وامتداد بعضها على مساحات كبيرة، وذلك بسبب النقلة السكانية التي حدثت في هذه املنطقة بداية من تسعينات 

، أما من ناحية النسيج لذي حدث خالل تلك الحقبة الزمنيةوالتطور السكاني والعمراني السريع ا القرن املاض ي

االجتماعي فيعتبر جنوب طرابلس نسيج اجتماعي متنوع من جميع اطياف ليبيا شرقا وغربا وشماال وجنوبا وذلك من 

 فيعتبر جنوب طرابلس منطقة تجارية خالل التعايش بشكل مدني وفق الحياة العصرية للعواصم الكبيرة، وذلك ذلك

وصناعية وزراعية ومؤخرا انتشر بها العديد من املستشفيات واملصحات على أعلى طراز من التصميم والتقنيات يعني 

ما ما يخص البنية التحية ملنطقة جنوب طرابلس فتعتبر من أسوأ املناطق في أمنطقة متنوعة مصادر االقتصاد، 

الصحي ومن ناحية الكهرباء والطرق التي تعتبر طرق ال ترقى للتطور السريع العمراني الحادث  طرابلس من ناحية الصرف

 في هذه املنطقة.

أو أكثر من  300 مدرسة، 100 ومتوسط وعددمعهد عالي  25 كليات وعدد 5تتضمن منطقة جنوب طرابلس على عدد 

 2االحتياجات البحثية املختلفة.مراكز بحثية كانت تخدم املجتمع الليبي وتلبي  3املساجد وعدد 

العسّّّّكرية على طرابلس وجنوب طرابلس بالتحديد تدمر عدد من املصّّّّانع الخاصّّّّة والتي كانت تعيل  املواجهة بسّّّّببو 

ّّّّّفنج الطبي والذي يعتبر من ّّّّع الربيع لإلسّ ّّّّّمنها منصّّ ّّّّّر ومن ضّ ّّّمن عدد من االسّ ّّ ّّّّّانع في ليبيا ويعيل عدد ال  أكبر  ضّ  املصّ

  ق مختلفة من طرابلس.بأس به من األسر من مناط

 

                                                           
فتها الحرب لنازحي جنوب طرابلس2020موقع مجلة العربي الجديد )يوليو  1

ّ
 م2020يونيو  https://www.alaraby.co.uk،17 م(: مشاهد مما خل

ا 9:30م( مقابلة مع مدير عام في الهيئة العامة للمعلومات طرابلس ليبيا، املحاور فاطمة البهيليل، الساعة 10/11/2020الرابطي، عبد املجيد ) 2   صباح 

https://www.alaraby.co.uk/
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 الجزء الثاني وضح النازحين بأهالي منطقة جنوب طرابلس  2.2

ّّّبب الحرب على  2019 منذ ابريلما زالت الحالة األمنية ملنطقة جنوب طرابلس غير مسّّّّّّّّّّّّّّتقرة  ّّ ّّ ّّ ّّ ميالدي وحتى االن بسّّّ

ّّّّتباكات التي جرت حتى مايو  اهالي املنطقة طرابلس والتي أدت لفرار  ّّّا من  2020والنجاة بحياتهم من االشّّّ ّّ ميالدي وأيضّّ

من إجمالي  %42حوالي الضّّّّّّّربات الجوية التي يسّّّّّّّتهدف بها هذه املناطق بين فترة وأخرى، حيث بلغت نسّّّّّّّبة النازحين 

وايضا نسبة النازحين من ( والذي يوضح العدد الكلي للنازحين بليبيا 1النازحين على مستوى ليبيا، وفق الجدول رقم )

 ميالدي. 2019ابريل  طرابلس منذمنطقة جنوب 

 1في عدد من مناطق ليبيا النازحين( يوضح عدد 1دول رقم )ج

 % النسبة املئوية نسمة ألفعدد النازحين/ مناطق النزوح

 %42 149.315 جنوب طرابلس

 %10 35.000 مرزق

 %48 171.357 مناطق متفرقة

 %100 355.672 العدد اإلجمالي

منطقة طرابلس حاليا النسبة الكبرى من النازحين في ليبيا. وفي ظل االشتباكات املسلحة  عامة تستضيفبصفة 

ميالدي، وفي ظل تواصل نزوح االسر تستضيف طرابلس  2019املتواصلة حول جنوب طرابلس والتي نشبت منذ ابريل 

لى االصلية حتى االن مما يدل ع للنازحين ملناطقهمشهد عودة فعلية العدد األكبر من النازحين، وحتى هذه الفترة لم ت

 انه االزمة ما زالت مستمرة وقوية بسبب الدمار الذي لحق بعدد من املناطق بجنوب طرابلس.

 .منطقة جنوب طرابلس 2019( عدد النازحون منذ ابريل 2رقم )جدول 

 النسبة املئوية % العدد / نسمة التوصيف

 %53 493,241 العائدون 

 %47 392,241 النازحون 

 %100 928,689 العدد اإلجمالي

من مجموع النازحين في طرابلس وقد جاءت  %84حيث تستضيف بلديات أبو سليم وتاجوراء وسوق الجمعة نسبة 

أغلبية النازحين من األحياء املتضررة من النزاع واملجاورة لعين زارة ولجنوب تاجوراء من منطقة طرابلس ومن العزيزية 

 ألمنةااألمان والسكن، وبالتالي تنشد هذه االسر املناطق عن  بحثاالجفارة وقصر بن غشير وسواني بن أدم من منطقة 

 2 .والقريبة من مناطقهم االصلية

 

 

  .إعادة االعمار ما بعد اليرب في منطقة جنوب طرابلس نجاح وفرصالجزء الثالث أسباب  3.2

                                                           
 م2020اكتوبر https://displacement.iom.int/reports ،26للنزوح، املوقع االلكتروني  17ن(: تقرير خريطة 2020يناير  9منظمة الهجرة العاملية ) 1
 / منظمة الهجرة الدولية، املوقع االلكتروني،  30م(: تقرير عن نازحين ليبيا تتبع التنقل الجولة 2020مارس  30منظمة الهجرة العاملية ) 2

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM-_R30_IDPReturneeReport_vArabic.pdf?file،06   2020نوفمبر 
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ال انه إ الدراسّّّّةرغم ان الوضّّّّع الحالي املؤلم لهذه املرحلة التي تمر بها ليبيا وخصّّّّوصّّّّا منطقة جنوب طرابلس موضّّّّع 

 ككّّل وهنّّاكيمكن القول انّّه من تحّّت هّّذا الرمّّاد يمكن ان تبنى بنيّّة تحتيّّة قويّّة نّّاجحّّة مميزة على مسّّّّّّّّّّّّّّتوى ليبيّّا 

   -منها: بعد انتهاء الحرب لهذه املنطقة وذلك لعدة أسباب  حقيقية مانجاح إعادة اإلعمار إومقومات  فرص

 ليبيا، في املعاصرة العمارة أنماط 1.3.2

 العمارة ويميز يعبر وعام وشامل واضح اتجاه اإلمكان تصنيف في ولم يعد ومحليتها، هويتها فقدت التي طرابلس مدينة إن 

 وفوض ى ملدننا ملال أكثر أشكاال لتكرارها نتيجة أعطت املعاصرةالعمارة  بأن القول  يمكن أنه حتى املعاصرة، الليبية

 االجتماعية املتطلبات مع متناسبة وغير واملناخ املوقع حيث البيئة، من إلى بصلة تمت ال مألوفة أصبحت وفنية معمارية

وهي  – العالمي االتجاه ذات العمارة ألن هوية أزمة من تعاني املعاصرة الليبية العمارة ملجتمعنا ، أن الحضارية والقيم

البيئة  مع تتالءم وال املجتمع ثقافة عن تعبر ال الغربية العمارة ومفردات الغربية، العمارة مفردات على تعتمد – املسيطرة

  1زائفة. هوية إنتاج إلى أدي ما هذا التراثية، بالثوابت ارتباط أي لها وليس املحلية

وبهذا يمكن اعتبار اعتماد موضوع إعمار جنوب طرابلس ما بعد الحرب مشروع وطني الستعادة الهوية الطرابلسية في 

ول البحر املتوسط تميز بها دوالتي تالتخطيط والبناء العمراني، وذلك بالتوازن بين املعاصرة وبين الهوية العمرانية الليبية 

 دون غيرها.

  
 ليبيا-بين أنماط العمارة اليديثة والقديمة بطرابلس الغرب مقارنة ( 2شكل رقم )

 .املناطق الخضراء 2.3.2

في هذه املنطقة بسبب سرعة وتيرة االعمار خالل السنوات السابقة وما حدث من  املناطق الخضراءتراجع كبير في  

ام نظتعدي وبيع املسطحات الخضراء والبناء عليها بشكل عشوائي وغير مدروس وغياب متابعة الدولة خالل فترة 

واضطرار  ثاللى سبيل املع القذافي والقيام بهدم أحياء قديمة في بعض املناطق في طرابلس منها منطقة الهضبة الشرقية

، ياملاض األهالي للبحث عن مناطق سكنية جديدة تناسب التعويضات التي قدمت ملهم خالل التسعينات من القرن 

والذي زاد من مشكلة البناء العشوائي والتعدي على املساحات الخضراء وفقدان مئات الهكتارات من األراض ي الزراعية 

يمكن االعتماد في مرحلة التخطيط ما بعد انتهاء الحرب على االعتماد ، ب طرابلسانت تتمتع بها منطقة جنو التي ك

  األكبر على املساحات الخضراء سواء حدائق املنزلية أو الحدائق العامة أو املنتزهات وغيرها.

                                                           
املؤتمر الدولي للعلوم  -AC4014-ICTS24632019املعمارية،  املالمح وضياع الهوية أزمة ظل في الطرابلسية العمارة م(: استدامة2019الشريف، أسامة الطاهر ) 1

 .655ص  ،تكنولوجيا، هيئة أبحاث العلوم والتكنولوجياوال
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 معالجة البنية التحتية 3.3.2

تتطلب إعداد خطة استراتيجية من الدولة، وعلى رأسها املجلس الرئاس ي؛ إذ مهمة البلديات ال تتجاوز صيانتها على  

االمكانيات املحدودة لدى البلديات، وخصوصا عدد من املناطق التي تعاني من سوء في البنية التحتية حيث قدر طاقتها 

وبالتالي التخطيط إلعادة االعمار يمكن في إزالة الدراسة. لس موضع منها عين زارة والتي تعتبر ضمن منطقة جنوب طراب

الرواسب واألخطاء والصعوبات السابقة وتذليلها من خالل تخطيط مسبق متوازن وعادل بين جميع الجهات املعنية 

  .باألمر

 مسألة التمويل  4.3.2

في مرحلة ما بعد الصّّراع. إذ تشّّير تجارب إعادة  القضّّية األبرز في تحديد حجم ونطاق عملية إعادة اإلعمار في البلدان

 ما تكون متداخلة. بالنسّّّّّّّّبة إلى البلدان املانحة، تشّّّّّّّّمل هذه األنماط الدعم 
 
اإلعمار إلى أن بعض أنماط التمويل غالبا

التي  قاملباشّّر، من خالل املسّّاعدات الثنائية أو دعم املنظمات غير الحكومية؛ وآليات التمويل املجّمعة، مثل الصّّنادي

تديرها األمم املتحدة؛ والتمويل املوّجه إلى املنظمات غير الحكومية أو املنظمات غير الحكومية الدولية. ويمكن أن يتم 

 عبر االسّّّّّتثمارات وتحويالت العاملين في بلدان املهجر والقروض املصّّّّّرفية الخاصّّّّّة والصّّّّّناديق 
 
التمويل الخاص أيضّّّّّا

  1.عض الحاالت، عبر خطط التمويل الصغرى لذلكاالئتمانية متعّددة األطراف، وفي ب

ن مسالة التمويل محددة من قبل الحكومات املحلية والدول املانحة واملشاركة في االعمار والتي إهذا يمكن القول بو 

التشييد و تتسارع حاليا شرقا وغربا على حصصها في االعمار والتي تعتبر مكسب للكثير من الدول لالستثمار في قطاع البناء 

ملدن متضررة واعمارها ما بعد الحرب من ضمنها منطقة جنوب طرابلس التي تعتبر منطقة جديدة البناء وبالتالي مسالة 

التخطيط للمنطقة أو جزء منها ناجح لو تم التخطيط لألعمار ما بعد الحرب بشكل جيد والتنفيذ الصحيح وفق خطط 

رجال االعمال املحليين الذين لديهم فرصة كبيرة الستثمار أموالهم في استراتيجية موضوعة لهذا الغرض، وأيضا دور 

 إعمار املنطقة.

 .البحث والتطوير العلمي 5.3.2

دم والتطوير العلمي بها. لذلك استخ مستوى البحثيبقى أن نذكر هنا بأن تقدم األمم وازدهارها ارتبط منذ القدم بتقدم 

كوسيلة لخلق أرضية علمية إلنتاج املعرفة وتسويقها، وليس وسيلة لنقل مة إعادة اإلعمار و البحث العلمي ضمن منظ

يئة هبذلك البد من تفعيل هيئة متخصصة لدراسات إعادة اإلعمار ما بعد الحرب والتخطيط لتشكيل  املعرفة فقط.

ا ه ويصبح قدراسات وأبحاث حول الواقع الحالي ثم ترجمته إلى حقائق يفهمها املواطن ويوسع دائرة معارفبحثية ل ادر 

 2على التكيف مع بيئته ثم يسعى للحفاظ عليها ومساهمته في تنمية منطقته املستدامة بشكل فعال.

يعتبر معيار البحث العلمي اسّّّّّّّاس فرص نجاح إعادة االعمار في ليبيا، وأهمية دور مؤسّّّّّّّسّّّّّّّات البحث العلمي كشّّّّّّّريك 

ة لهذه العملية وتخدم مشروع إعادة األعمار ما بعد الحرب فاعل في إعادة اإلعمار بما يسهم في تأسيس منهجية متكامل

 .وتعزز التشاركية بين املؤسسات العلمية البحثية والجهات الحكومية والخاصة

 األدوار واملسئوليات في عمليات التأهيل واالعمار: 4.2

                                                           
مركز  -م(: جهات نظر ُمقاَرنة بشأن تحّديات إعادة اإلعمار في سورية، دراسة تحليلية، مشروع إعادة اإلعمار االقتصادي في سورية  2014-2013عبود، سامر ) 1

 م.mec.org-https://carnegie ،16/03/202كارنيغي للشرق األوسط، 
 shttps://enabbaladi.net/archive   ،06إعادة إعمار سوريا ، موقع جريدة عنب بلدي االلكترونية ، ،(: البحث العلمي و دروب إعادة اإلعمار2013تمو، محمد )  2

 2020 ديسمبر  06،م 2013يناير 

https://carnegie-mec.org/
https://enabbaladi.net/archives
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 التركيز على السكان 1.4.2

ّّّخاص املهتمين بإعادة  ّّ ّّّكان، على التركيز إلى اإلعمار على األشّّّ ّّ ّّّّّيما السّّّ ّّ   منهم، النازحين وال سّ
 
 التركيز على مجرد من بدال

، دوليين، محليين كانوا سّّّّواء املعماريين املتحمسّّّّين في املسّّّّتقبل بعد انتهاء هذه الحرب، على بناء املنطقة، يجب إعادة

االهتمام برأي  ذلك بلق ينبغي .التنفيذ موضع وأطر كبرى  خطط وضع نحو اإلسراع قبل أم بالتعاون بين االثنين االنتظار

وأيضّا الحياة  كانوا يعيشّونها التي الحياة شّكل وتأمل النازحين، أو هافي املقيمين سّواء ،املتضّررينوتطلعات أهل منطقة 

نوها أن لهم وكيف يسّّّّّّّّّاهمون فيها من قبل، كانوا وكيف التي يفضّّّّّّّّّلونها بعد ان تضّّّّّّّّّع الحرب أوزارها،  لو فيما يحسّّّّّّّّّّ

  1إعادة األعمار ما بعد الحرب.الفرصة في  أتيحت لهم

وتعتبر هذه الدراسّّة من أوائل الدارسّّات التي ركزت على رأي وتطلعات أهالي منطقة طرابلس النازحين واملتضّّررين من 

الحرب من خالل اسّّّّّّّّّّّّّّتطالع وزع على عدد من أهالي املنطقة التي تركز على أراء االهالي النازحين في ليبيا وذلك ألهمية 

وم به أهالي املنطقة املتضّّّّّّّّّّّّّررة  بسّّّّّّّّّّّّّبب انهم هم أول من يسّّّّّّّّّّّّّتفيد في حالة التخطيط والتنفيذ الجيد، الدور الذي يق

وايضّّّّّّّّا أول املتضّّّّّّّّررين من سّّّّّّّّوء التخطيط والتنفيذ إلعادة إعمار منطقتهم، وهناك العديد من التجارب التي نجحت 

 والعربية واملحلية. من خالل املشاركة الشعبية سيتم التطرق لها الحقا في التجارب العاملية 

  االنتقالية العدالة 2.4.2

إن تطبيق العدالة االنتقالية يتطلب توافر الحد األدنى من االسّّّتقرار السّّّياسّّّ ي واألمني، وهما شّّّرطان ال يتوفران بعد  .

التفاق على افي ليبيا، إذ ال يمكن سير عجلة العدالة االنتقالية في ظل عدم االستقرار السياس ي والفوض ى األمنية وعدم 

وهذا االمر تعمل عليه   2. شكل املنظومة اإلدارية التي ستساهم في سير منظومة العدالة االنتقالية للوصول إلى أهدافها

العديد من الجهات في الوطن وذلك لضّّّّّّمان إعادة إعمار ما بعد الحرب البد من وضّّّّّّع قوانين صّّّّّّارمة وعادلة للعدالة 

مغلوب في مسّّّّّّّّّّّالة االعمار الكل يشّّّّّّّّّّّارك ويسّّّّّّّّّّّاهم في االعمار وايضّّّّّّّّّّّا اعمار املناطق تكون االنتقالية أي انه ال غالب وال 

  .عادلة وال يتم وضع خرائط مناطقية وجهوية إلعادة االعمار والتنمية

 اإلعمار. التشريعات والقوانين الدولية وإعادة 3.4.2

ّّّّمّّل فقط إعّّادة إعمّّار األ  ّّ ّّ ّّ ّّ بنيّّة التي دمرتهّّا الحرب، مع تجّّاهّّل جوانبهّّا يتم الترويج إلعّّادة اإلعمّّار كعمليّّة تقنيّّة، تشّّ

 اإلصّّّّّّّّّّّّّّالح السّّّّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّّّّ ي واالقتصّّّّّّّّّّّّّّادي والقانوني واالجتماعي، وجوب أن تبنى على أسّّّّّّّّّّّّّّس 
 
املتعددة التي تشّّّّّّّّّّّّّّمل أيضّّّّّّّّّّّّّّا

الديمقراطية والشّّّّّّّّّّّّفافية، بحيث تمنع اسّّّّّّّّّّّّتمرار الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسّّّّّّّّّّّّان وارتكاب انتهاكات جديدة، وبحيث 

في حّّّّالّّّّة   3خلق الظروف املواتيّّّّة لعودة الالجئين واسّّّّّّّّّّّّّّتعّّّّادة أمالكهم وإعّّّّادة دمجهم في املجتمع. تؤدي بّّّّالنتيجّّّّة إلى

تطبيق حق العودة للنّازحين ملنّاطقهم آمنين وعّدم التعّدي على ممتلكّاتهم مهمّا كّانّت توجهّاتهم وانتمّاءاتهم وضّّّّّّّّّّّّّّمّان 

لحياة في تلك املناطق من بني تحتية حصّّّّّّّّّّّّّّولهم تعويض عن االضّّّّّّّّّّّّّّرار التي لحقت بمنازلهم، وأيضّّّّّّّّّّّّّّا العمل على عودة ا

  مختلفة عندها تكون فرصة أعادة االعمار ناجحة ومشجعة لباقي املناطق االخرى.

 دور النقابات الهندسية  4.4.2

  والتنمية.تشجيع الشركات واملكاتب الهندسية على أن تكون لها دور في عمليات األعمار 

                                                           
الفاعلة، واملصالح، مشروع مراكز املجتمع املدني، سوريا، املعهد األملاني  الجهات الستراتيجيات، جانبية وآثار مخاطر :سوريا إعمار (، إعادة2018الشعار، الحكم ) 1

 م.2020مارس  www.adoptrevolution.org ،09، املوقع االلكتروني، للعالقات الخارجية
  م2020ديسمبر  https://democraticac.de ،06املركز، -نجاح املصالحة الوطنية في ليبيا وتحدياتها م( فرص2018عبداليفيظ )الشيخ، محمد  2
 م 2020ديسمبر  https://www.aljumhuriya.net/ar/content ،  ّ06القانون الدولي واعادة اعمار سوريا، موقع الجمهورية نت ،-م( 2018)شرباتي، مهند  3

https://democraticac.de/
https://www.aljumhuriya.net/ar/content


 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   292 

 

  ّّّّّرات ّّّّّية والعلميةاقامة املؤتمرات والندوات واملحاضّ ّّّّّرات الهندسّ ّّّتراك باملؤتمرات والندوات واملحاضّ ّّ ي ف واالشّ

 مجال البناء واعادة االعمار.

  املعرفة ونقل الخبرات حول اعادة اعمار املناطق املتضّّّررة وال سّّّيما التي تعرضّّّت لها املنطقة في اآلونة تبادل

االخيرة من اضّّّّّّّّّّّّّّطرابات وحروب أدت الى معاناة مؤملة للسّّّّّّّّّّّّّّكان والهجرية القسّّّّّّّّّّّّّّرية والتدمير للمدن والبنية 

 التحتية. 

 املشاركة الشعبية  5.4.2

الطريقة التي يمارس بها املواطنون من خاللها النفوذ والسيطرة على القرارات التي تؤثر عليهم، مما يمكنهم من  هي

وهذا يعتبر من  1 .التدخل في املصالح االجتماعية املحددة في االنشطة الخاصة باإلعمار بشكل مباشر او غير مباشر

بمشاركة االهالي من خالل جلسات  الحروب وذلكتنمية ما بعد الفرص الحقيقية في إنجاح عملية اعادة االعمار وال

استماع مع الحكومة والجهات املشاركة في عمليات االعمار وذلك من خالل انتخاب لجان من املواطنين املتضررين في 

 . عمليات التخطيط ووضع امليزانيات، وايضا املساهمة املادية في االحتياجات الخاصة بإعادة االعمار

 دور منظمات املجتمع املدني  6.4.2

ضرورة بلورة منظمات املجتمع املدني لخططها وبرامجها وفق رؤية تسعى من خالل ترسيخ مفاهيم تغيير وتطوير املجتمع 

وليس االكتفاء بتقديم املساعدة واالغاثة، فعمل منظمات املجتمع املدني ال يقتصر على أشكال تقديم املساعدات بل 

  2ر املجتمع وتطويره وهذا أساس العملية التنموية التي تشكل جوهر املجتمع املدني.تشمل السعي لتغيي

 القطاع الخاص  7.4.2

م ستكون  2019وبالفعل من خالل االطالع ملجريات االحداث القائمة حاليا في ليبيا وهذه الحرب الدائرة منذ ابريل 

البالد منهكة اقتصاديا بسبب طول امد الحرب ولن تتمكن الحكومات من التخطيط إلعادة االعمار بسبب قلة املوارد، 

بدوره بأن يكون شريك فعال في عملية إعادة االعمار بمنطقة وهنا يكمن دور رجال االعمال والقطاع الخاص ليقوم 

االعتماد على رجال األعمال املحليين لتدوير عجلة التنمية واالقتصاد في البالد ما  األولويةجنوب طرابلس وحيث من 

 بعد انتهاء الحرب.

 إعادة اإلعمار ما بعد اليروب .3
 الحروب،يمكن فهم عمليّّات إعّّادة اإلعمّّار مّّا بعّّد الحروب على انهّّا عمليّّة بنّّاء مّّا تهّّدم من الهيكّّل العمراني بفعّّل 

لكن يعتبر التعريف بهذا الشكل ناقص، ألنه يأخذ بالحسبان إعادة ما بناء ما تهدم من البنية التحية الفيزيائية فقط، 

البنيّة الفيزيّائيّة جزءا منهّا، حيّث انهّا انعكّاس لحيّاة النّاس  ويهمّل بقيّة مكونّات النسّّّّّّّّّّّّّّيج الحضّّّّّّّّّّّّّّري، والتي تشّّّّّّّّّّّّّّكّل

 3. أيضا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية والتكنولوجيا واملناخ

  -االعمار: مفهوم إعادة  1.3

ّّّّكلالبد في البداية من توضّّّّّّّّّّيح مصّّّّّّّّّّطلح إعادة االعمار للكادر اإلداري والهندسّّّّّّّّّّ ي واالقتصّّّّّّّّّّادي واالجتماعي الذي  ّّ ّّ  يشّّ

 الحلقات االساسية لسياسة إعادة اإلعمار قبل البدء بها:

                                                           
 م( التخطيط املحلي مفهوم وتطبيق نحو إعادة االعمار مدينة حمص القديمة رسالة ماجستير في الهندسة املعمارية، جامعة دمشق.2016ماهر )الزنبركجي، لجين  1
 فلسطين. -جامعة النجاح-رسالة ماجستير -التنمية البشرية م( دور منظمات املجتمع املدني الفلسطيني في تعزيز 2013أبو عدوان، سائد حامد ) 2
 31،32ص ص  –العشرون م( استراتيجيات إعادة االعمار بعد الحروب االسرائيلية علة الجنوب اللبناني، مجلة املنافذ الثقافية. العدد 2017حجازي، رلى على ) 3
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  :إعادة التأهيل والتشكيل وإعادة البناء من جديد، وتشمل عمليات اإلصالح والترميم،  االعمار تعنيإعادة لغويا

 وتحمل أيضا معنى استعادة الحالة األصلية للش يء ليعود قادرا على أداء مهامه السابقة.

  يقوم مفهوم إعادة االعمار على أساس استراتيجيات إعادة االعمار والذي ينطوي على سياسة طويلة  املتحدة:االمم

  1املدى، تتضمن احكاما اقتصادية واجتماعية ملعالجة االسباب الجدرية لنشوب الحرب.

 اإلعمار:سياسات إعادة  2.3

هناك العديد من العوامل الرئيسية يجب تضمينها ضمن برنامج سياسات إعادة اإلعمار لضمان نجاحه بالشكل  

 املطلوب، على النحو التالي:   

 االعمار.البد أن تكون هناك خطة واضحة إلعادة  .1

 أن يكون التخطيط بعيد املدى او على األقل متوسط املدى من بداية اعمال اإلعمار والتنمية. .2

، وغيرها رفة الشركاء املحتملون إلعادة االعمار سواء محليون أو من الخارج أو رجال أعمال او حتى مجتمع مدنيمع .3

 من العوامل األخرى.

 
 2.( يوضح املراحل األربعة إلعادة اإلعمار3الشكل رقم )

 التخطيط إلعادة االعمار والتنمية ما بعد اليرب.3.3

البد في البداية من تحديد أهداف واضحة لعملية التخطيط بحيث يكون هذا التخطيط يشكل األساس الصحيح إلعادة 

 التالي: ويتضمنالحرب االعمار ما بعد 

  ها.من والحد الكوارث ملواجهة االستعداد على تعمل .1

 .الكوارث مواجهة في املجتمع ارت قد زيادة في تساهم .2

 .جوانبال لكل شاملة اعمار اعادة عملية تحقيق .3

  .مستدام اعمار هذه العملية إلعادة تضمن  .4

 .الهوية على الحفاظ ضمان الى يؤذي هذا التخطيط .5

  .قطاعاتال لكل فاعلة تضمن مشاركةأن ي .6

                                                           
  407ص -م( ما قبل إعادة إعمار مدينة حلب، دروس مستفادة، مجلة العمارة والفنون، املجلد الرابع العدد السادس عشر 2019النجم، محمد محمد أديب ) 1
 ميالي 2018العدد اكتوبر    layoutمستنبط من إعادة االعمار. تخطيط املدن بعد الحرب، ملف العدد، مجلة layout  (2018 :)موقع مجلة  2

عمليات التنظيف

ءعمليات التصليح والبنا

عمليات الكشف

عمليات التخطيط
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 أهمية وضع تخطيط إلعمار ما بعد اليرب  1.3.3

بين أصحاب املصلحة املعنيين على  يعتمد التخطيط الناجح إلعادة اإلعمار ما بعد النزاعات على وجود إجماع واسع

املستويين املحلي والوطني يجب مناقشتها والتفاوض بشأنها، ليس فقط مع صانعي القرار السياس ي واملخططين 

 مع املواطنين وأصحاب 
 
املتخصصين والخبراء التقنيين منظمات املجتمع املدني والهيئات التمثيلية األخرى، ولكن أيضا

باالعتبار مصالح النازحين الراغبين بالعودة إلى منازلهم وأماكن عملهم  ومن الضروري كذلك األخذ .األعمال املتضررين

 1 .في حالة ما بعد النزاع

  مراحل التخطيط لعمليات اإلعمار ما بعد اليرب 2.3.3

 الدراسة والتحليل.  

 وضع السياسيات.  

 التنظيم.  

 وضع القوانين.  

 .التطبيق  

 2 اليروب.املبادئ الرئيسية لتخطيط إلعادة االعمار ما بعد  3.3.3

  ي من خالل اسّّّّتعادة االهالي لكرامتهم وامنهم وحياتهم ّّّ ّّّامل ويتضّّّّمن ذلك التعافي النفسّ البد من التعافي الشّ

 السابقة.

 .ربط خطة إعادة االعمار بخطط التنموية الوطنية 

  املحلية والخارجية واملجتمع املدني واالهالي والقطاع البد من تشّّّّّّارك الحكومة بمشّّّّّّاركة واسّّّّّّعة مع الجهات

 لرجال اعمال املناطق املتضررة. ةالخاص واألولوي

 .األولوية للفئات األكثر تضررا من ناحية التعويض 

  .ضمان العودة السلسة والطوعية واالمنية للنازحين 

 .االعتماد على سواعد الشباب في التنمية املستدامة 

  وتنموي وفق املرحلة. إحداث تغيير حضري  

 مراحل تقسيم التخطيط إلعادة اإلعمار 4.3.3 

 إلى:ومن خالل ما تقدم يمكن تقسيم مراحل التخطيط إلعادة االعمار 

 :وضع قاعدة بيانات لهم بتعاون مع البلديات ومنظمات املجتمع املدني املحلية : حصر النازحين املرحلة األولى

 والدولية.

  ضرار األ وضع فرق عمل متخصصة لحضر األضرار: تقييم  الثانية:املرحلة 

                                                           
م(، اقتراح اسّّّّّّّّّّتراتيجية إلعادة اإلعمار ما بعد الكوارث والحروب في سّّّّّّّّّّورية، مجلة تشّّّّّّّّّّرين للبحوث والدراسّّّّّّّّّّات العلمية، سّّّّّّّّّّلسّّّّّّّّّّلة العلوم 2017جمال ) األحمر، 1

 .147( ص5( العدد )39الهندسية املجلد )
 للخطة الوطنية ال عادة االعمار والتنمية للمحافظات املتضررة جراء العمليات االرهابية والحربية، العراق. م(: وثيقة اإلطار العام2017وزارة التخطيط العراقية )  2
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  ّّّالمتهم من مخلفات لألهالي املتضّّّّّّّّّّّّّّررين ملناطقهم العودة األمنة  الثالثة:املرحلة ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّمان سّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ وذلك من خالل ضّّّ

 .الحرب

  ةتنموي واستثمارها كفرصفي هذه املرحلة يتم توظيف األزمات : اعادة االعمار والتنمية الرابعة:املرحلة.  

 
 اعداد الباحثون بتصرف. اليرب.( يوضح مراحل االساسية لتخطيط إلعادة اإلعمار بعد 4رقم ) الشكل

 التحديات التي قد تواجه التخطيط إلعادة االعمار ما بعد اليرب 5.3.3

تتمثل إشكاليات إعادة اإلعمار في بؤر الصراعات العربية في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، في التكلفة املالية الضخمة 

ّّّّيس و إلعادة اإلعمار، وتزامن ترتيبات االنخراط في عمليات إعادة إعمار الدول املنهارة،  ّّّاهمات الجهات املانحة  تسّّ مسّّّ

الدولية، والتسّّويات املحتملة الهشّّة للصّّراعات املسّّلحة املمتدة، وصّّراعات رجال األعمال على عقود إعادة اإلعمار، 

وانتشّّّّّّّّّّّّّّّار القنوات الخلفيّّة في عمليّّات إعّّادة اإلعمّّار، وتعزيز االنقسّّّّّّّّّّّّّّّامّّات الطّّائفيّّة داخّّل تلّّك الّّدول، وتضّّّّّّّّّّّّّّخم 

  1.ة في إعادة اإلعمار، وتقاطعات إعادة اإلعمار للمناطق املتنازع عليهااملؤسسات البيروقراطية املنخرط

 تجارب دولية في مجال التخطيط إلعادة االعمار .4

تكرر الحروب املدمرة بين فترة وأخرى في منطقتنا العربية لعدة أسّباب مختلفة منها أهلية أو طائفية أو حتى حروب ما 

ّّّّّمى بالربيع العربي أو حلم الديمقراط ّّ ّّ ية للشّّّّّّّّّّعوب العربية والتي ال زالت حتى االن تحصّّّّّّّّّّد األالف األرواح وخسّّّّّّّّّّائر يسّ

ّّّلحة،مالية في اليمن وسّّّّّّّّّّّّوريا وليبيا وغيرها من بؤر النزاعات  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّعوب على أخذ  املسّ ّّ ّّ ّّ ّّ وهي أكبر دليل على حاجة هذه الشّ

 العبر والدروس من تجارب الدول املختلفة في إعادة اإلعمار ما بعد الحروب.

ّّّمن : بمدينة اصاااااااااااافهان االيرانيةي جميلة ح 4.1 ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّفهان من ضّّّ ّّ ّّ ّّ والعالم ولها  إيراناملدن في  أقدمتعتبر مدينة اصّّّ

من الحرب العراقية االيرانية وبسبب الصواريخ مارية مميزة تمتاز بها دون املدن، ولكن بعد ثالثون عاما خصوصية مع

ي ح منها ضّمنهادمار في بعد أحيائها العراقية على سّقطت على مدينة اصّفهان وخصّوصّا حي جميلة وما حدث لها من 

جميلة قررت الحكومة االيرانية اعمار هذا الحي وارجاعه ألصله التاري ي واالثري ولكن لم تكن النتيجة كما هو متوقع 

 2 التالي:بسبب 

                                                           
م(: تحديات إعادة اإلعمار في بؤر الصراعات العربية، أبو ظبي اإلمارات العربية املتحدة، املوقع 25/09/2017) موقع مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة 1

 مAE/Mainpage/Item-https://futureuae.com/ar( ،25/09/2017.)اإللكتروني 
2 Motawef, Sharif & Shahrokhian, Marjan & Niam Kazemi (23/10/2018) Study of Postwar Reconstruction of 
Jamaleh Quarter in Isfahan, The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & 
Urbanism 

حصر 

النازحين 

تقييم 

األضرار 

العودة 

األمنة 

عادة إ

االعمار 
والتنمية 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item
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  التخطيط لم يكن بما يناسب إعمار املدن التاريخية القديمة 

  تنفيذ إعادة االعمار.ال توجد خطط نظرية واضحة ليتم اتباعها في 

  .االعتماد على اإلعمار بدون دراسات سابقة او وضع تصور متكامل بما سيكون عليه حي جميلة 

ي العاصمة األملانية شهدت ف –مدينة برلين : مدينة برلين() التجربة األملانية بعد اليرب العاملية الثانية 2.4

د بناء برلين في وقت قصير بعد انتهاء الحرب العاملية يم وقد أع 1945ى القرن العشرين حربين عامليتين األولى والثانية حت

 ارشال(م )خطةالثانية بجهود ذاتية محلية متمثلة في برامج اإلعمار املحلية وأخرى دولية في خطة االنتعاش األوروبي 

لتعود من جديد عاصمة سياسية وثقافية واقتصادية ألملانيا االتحادية، وقد تم استخدام عدة إجراءات منها العاجلة 

 1 .ومنها بعيدة املدى

  
 .( توضح برلين بين املاض ي واملستقبل بعد إعادة اإلعمار5)الشكل رقم 

ّّّبه مدمرة بعد : التجربة اليابانية بعد اليرب العاملية الثانية 3.4 ّّ ّّ ّّ ّّ انتهاء الحرب العاملية الثانية كانت اليابان شّّّ

حيث تحطمت غالبية نسّّيجها العمراني، كما أودت الصّّراعات واملجاعة واالمراض بشّّكل غير مباشّّر بحياة الكثيرين، 

 الصّّّّّّّّّراع الحقيقي حينذاك كان يتمثل بكيفية تحويل املجتمع املحارب إلى مجتمع عامل، لم تكن اليابان شّّّّّّّّّيئا تنتفع

بيّّه سّّّّّّّّّّّّّّوى همّّة مواطنيهّّا والتي كّّانّّت القوى العّّاملّّة، هّّذه القوى الحقيقيّّة وراء االعمّّار الّّذي حصّّّّّّّّّّّّّّّل في اليّّابّّان، 

فالعاملون كانوا منصّّّّّّّّّّّفين ومثابرين في تأدية واجباتهم وفي إعادة إعمار بالدهم، وهذا بدوره أدى إلى اسّّّّّّّّّّّتعادة املوارد 

تعش اقتصاد اليابان بسرعة، حيث استضافات اليابان دورة االلعاب االنتاجية وتطوير الطاقة االنتاجية، بالنتيجة ان

  2.سنة فقد من الحرب 20األوملبية بعد 

                                                           
تجربة مدينة برلين، املؤتمر الثالث للهندسّّّّّّّّة وإعادة إعمار الجامعة االسّّّّّّّّالمية -الحرب العاملية الثانيةم( إعادة اإلعمار في أملانيا بعد 2010. الكحلوت، محمد على ) 1

 فلسطين.–غزة –
م (: نظرة عن كثب إلى تجربة كل من أملانيا واليابان في إعادة اإلعمار، مجلة العالم االقتصّّّّّادي، مجلة شّّّّّهرية تصّّّّّدرة من دمشّّّّّق،  2018ديسّّّّّمبر )الصّّّّّبح، عمار  2

 م sy.com-https://ecoworld  ،12/04/2020ريا ،سو 

https://ecoworld-sy.com/
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 .طوكيو بين املاض ي والياضر توضح مدينة( 6الشكل رقم )

تعتبر عملية إعادة إعمار بيروت إحدى أكبر الورش التي  1 :األهلية اللبنانيةإعادة إعمار بيروت بعد اليرب  4.4

تمسّّكت بها الحكومة اللبنانية. لقد تعرضّّت املدينة وضّّواحيها ألضّّرار فادحة ألنها كانت من أهم سّّاحات املواجهات، 

 للنهوض الوط
 
 أساسيا

 
ي. نوألن العاصمة هي محّرك البالد االقتصادي. وكانت إعادة انطالق النشاط االقتصادي شرطا

 
 
 رمزيا

 
إن إعادة اإلعمار واملصّّّّّّّّّّّّالحة في هذه املدينة هي ملك لكل اللبنانيين، على عكس املناطق املغلقة، وتشّّّّّّّّّّّّكل رهانا

 
 
ّّّير إلعادة إعمار بيروت خالل الحرب بواسّّّّطة العديد من وثائق التخطيط. وتم إنجاز مخطط  ،أسّّّّاسّّّّيا قد تم التحضّ

ّّّ يمن قبل فريٍق  1986توجيهي في نهاية عام  ّّ ّّ ّّ ّّ كان قد اقترح فيه خيارات طموحة. وكان قد عاد وأكد على  لبناني-فرنسّّّ

وحدة التجمع السّّّكاني من خالل إعادة إعمار املركز، وسّّّياسّّّة تهدف إلعادة النقل العام املشّّّترك، وعلى إقامة مراكز 

ّّّّع العمراني الذي بدأ أثناء الحرب. ّّّّتوعب التوسّ ، كانت االنجازات ال بأس بها، ثانوية تسّ
 
ّّّين  عموما ّّّمحت بتحسّّ وقد سّّ

ركت عملية إعادة إعمار أجزاء كثيرة من 
ُ
: فقد ت

 
هملت بوضّّّّّّّّّّوح وتركت جانبا

ُ
الحياة اليومية. لكن األبعاد االجتماعية أ

املدينة ملسّّّّّّّّّّّّّّتثمري القطاع الخاص. ولم يكن لدى الكثير من السّّّّّّّّّّّّّّكان خيارات أخرى غير بيع أبنيتهم العتيقة الباهتة 

 . واالنتقال للعيش في الضواحي

  
                                                           

 م https://books.openedition.org/ifpo ، 25/3/2020(: سياسيات تنظيم وإعادة االعمار 2012فرادي، ايريك & فاغور، غالب & فيلو، سيباستيان ) 1

https://books.openedition.org/ifpo6
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 .بيروت بين املاض ي والياضر توضح مدينة( 7الشكل رقم )

مدينة البصرة تعاني من عدد املشاكل  1 :البصرة( اإلعمار ما بعد اليرب )مدينةتجربة العراق في إعادة  5.4

لتصميمية ا التي منها على مستوى التشكيل املعماري والتلوث البيئي املدمر اضافة الى العجز الكبير في ايجاد الحلول 

املطلوبة للتأهيل العمراني للمدينة. كان والبد من الحد من املحاوالت الفردية التي تتجه نحو مفاهيم غير واعية وتؤدي 

الى الشذوذ وعدم االنسجام مع املحيط الخاص املميز للمدينة. فالتشكيل العمراني هو سلسلة من التداخالت البصرية 

ت فردية شخصية وغير مدروسة وعليه البد من صياغة رؤى مشتركة يتفق عليها التي ال يمكن اعتراضها بمحاوال 

 املختصون في مجاالت عديدة وعلى راسها البيئة.

عدم وجود تقييم واضّّّّح للمشّّّّاكل التي تعانيها مدينة البصّّّّرة بعد فترة طويلة من الحروب والحصّّّّار والفسّّّّاد االداري 

وسّّّّّّّّّّّوء تخطيط القائمين من خالل مشّّّّّّّّّّّاريع ال ترتبط بخطط اسّّّّّّّّّّّتراتيجية والتي عززتها الحلول السّّّّّّّّّّّريعة التي تهدف 

لذي جعل من البيئة الحضرية والتشكيل املعماري غير فقط الى سد النقص في العناصر والتشكيالت الحضرية. االمر ا

استغالل اغلب و  العالي،قابل للعيش وال يوفر متطلبات الحياة املدنية املعاصرة فاملدينة اليوم تعاني من التلوث البيئي 

 املناطق لوزارة النفط والغار مما يمنع من تخطيط عمراني جيد، قلة وتداخل الفراغات العمرانية

عملية موضّّّّّّّّّّّّوعية للتطوير الحضّّّّّّّّّّّّري في مدينة البصّّّّّّّّّّّّرة تتوجب تفعيل كل املحددات الحضّّّّّّّّّّّّرية فيها بدأ من ان بناء 

الجّّانّّب النفسّّّّّّّّّّّّّّ ي االجتمّّاعي الثقّّافي والوظيفي والجغرافي واملنّّاخي وليس اخرا محّّدد السّّّّّّّّّّّّّّكّّان. فهي عبّّارة عن عمليّّة 

عت لعوامل ومحددات قسرية اوقفت عجلة معقدة لكنها ممكنة. فما مرت به مدينة البصرة جعلها من املدن التي خض

التطوير الحضّّّري فيها لعقود. ومن اجل الحل يتوجب ان تتم تطبيق مفاهيم االسّّّتدامة في التشّّّكيل الحضّّّري القائم 

ملدينة البصّّرة وفق لصّّيغ الطموح والقراءة املوضّّوعية للمشّّاكل واملتطلبات السّّكانية واملناخية والنفسّّية وغيرها. فال 

 الي يمكن تطبيقه على مدينة البصرة بعد الكم الهائل من التراكمات السلبية. يوجد مخطط مث

                                                           
: مفاهيم االسّّّتدامة الحضّّّرية في مشّّّاريع اعادة اعمار املدن املتضّّّررة، مدينة البصّّّرة نموذجا، مجلة البصّّّرة للعلوم الهندسّّّية، املجلد م(2015املسّّّاعد، أمجد ) 1

 العراق. -(، البصرة15(، العدد )1)
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 البصرة بين املاض ي والياضر توضح مدينة( 8الشكل رقم )

 استطالع رأي أهالي منطقة جنوب طرابلسنتائج  .5

تستخدم في كل مناحي الحياة وهي ليست مجرد أداة  واجتماعية،واقتصادية  أداة سياسيةأصبحت استطالعات الرأي 

ّّّمن  1في املجّّال األكّّاديمي، بّّل يتم تطبيقهّّا بميّّادين مختلفّّة. األكّّاديميون بحثيّّة يسّّّّّّّّّّّّّّتخّّدمهّّا البّّاحثون  ّّ ّّ ّّ ّّ ولعّّل من ضّّّ

ّّّاركة املواطنين في  ّّّتخدامها في مجاالت إعادة اإلعمار والتنمية وذلك ملشّّ ّّّّتطالعات الرأي هو اسّّ التطبيقات الحديثة السّ

 2اتخاد رأي حول إعادة االعمار من نواحي تهم مصلحتهم ومصلحة منطقتهم. 

ّّّّّية الليبية في هذه ال ّّ ّّ ّّّّوصّ ّّ ّّ ّّّّّب الخصّّ ّّ ّّ ّّّميمه بما يناسّ ّّ ّّ ّّ ّّّّتطالع الذي تم تصّ ّّ ّّ  2019حرب الدائرة منذ ابريل ومن خالل االسّّ

حيّّث كّّانّّت منطقّّة جنوب طرابلس أو مّّا يسّّّّّّّّّّّّّّمى بمنطقّّة الطوق للمّّدينّّة أكثر املنّّاطق  طرابلس،ميالدي على مّّدينّّة 

 املتضررة من هذه الحرب.

 .أهداف االستطالع 1.5 

 عّّّد إبراز أهميّّّة مشّّّّّّّّّّّّّّّّاركّّّة أهّّّالي منطقّّّة جنوب طرابلس حول أليّّّات وأهميّّّة التخطيط إلعّّّادة اإلعمّّّار مّّّا ب

 الحرب وذلك باعتبارهم أهم شريك في أي عملية إعمار وتنمية ملا بعد انتهاء الحرب.

  تفعيل دور املشّّّّّّّّّّّّّّاركة املجتمعية من قبل األهالي في إعادة اإلعمار ومسّّّّّّّّّّّّّّاعدة الحكومة من خالل التشّّّّّّّّّّّّّّاور

 املشترك.

  الحرب وخصّّّّوصّّّّا مشّّّّاركة االسّّّّتفادة من تجارب الدول األخرى في عمليات التخطيط إلعادة اإلعمار ما بعد

 املواطنين في عمليات إعادة اإلعمار.

                                                           
 39ص  في الجمعيات الخيرية البحرينية، مجلة االتصال والتنمية، العدد الخامس،رضا الوظيفي لدى القائمين باالتصال الم(: 2012القضاة، على منعم ) 1
 املرجع السابق.م( 2012القضاة، على منعم ) 2
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  زيادة الوعي حول أهمية ما يسّّّّّّّّّّّمى بالتخطيط املحلي أي مشّّّّّّّّّّّاركة األهالي في اتخاذ قرار اإلعمار مشّّّّّّّّّّّاركة مع

 الحكومة والجهات املعنية األخرى.

  ّّّّّب في ّّّّّاعدة متخذي القرار في الحكومة في التخطيط إلعمار ما بعد الحرب بما يصّ ّّّلحة أهالي منطقة مسّ ّّ مصّ

 جنوب طرابلس.

 جمع العينات  2.5

ّّّّتطالع خالل الفترة من ينّّاير  ّّ ّّ ّّ ّّ م عن طريق اسّّّّّّّّّّّّّّتطالع راي إلكتروني عبر  2020م إلى مّّارس 2020تم جمع بيّّانّّات االسّّ

االنترنت وعبر مواقع التواصّّّّّّّّّّل االجتماعي والصّّّّّّّّّّفات املعنية بموضّّّّّّّّّّوع النازحين في كل من املشّّّّّّّّّّروع وعين زارة وطريق 

املطار وقصّّّر بن غشّّّير وغيرها، وأيضّّّا توزيع عدد من االسّّّتطالعات للمتضّّّررين باليد عن طريق املعرفة الشّّّخصّّّية، 

 وجهات مختصة بأمور النازحين واملتضررين من أهالي منطقة جنوب طرابلس موضع البحث.

 حجم العينة: 5.3

ّّّّتطالع  70مواطنا ومواطنة منهم  203بلغ حجم العينة  ّّ ّّ ّّ ّّ اإللكتروني والباقي من خالل التوزيع باليد كما عن طريق االسّّ

 من مختلف الفئات من مختلف مناطق جنوب طرابلس موضع البحث.
 
 ذكر سابقا

 ( عدد االستطالعات املسترجعة3جدول رقم )

 500 االستطالعات الكلية

 203 االستطالعات املسترجعة

 0 االستطالعات امللغية

 203 االستطالعات النهائية املعالجة

  -خصائص العينة:  4.5 

عاما وان باقي  18باعتبار أنه الفئة العمرية محددة فوق  الجنس وذلكتم أخذ أهم خاصية وهي : الجنس 1.4.5

الخصائص لن يكون لها تأثير كبير على استطالع األهالي ولكن سيكون له تأثير على االستطالع املوجه لفئة االختصاصيين 

   ينة.ع أفراد العواألكاديميين واملهتمين بإعادة اإلعمار والتنمية ملا بعد انتهاء الحرب، ويوضح الجدول التالي توزي

 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار الجنس4الجدول رقم )

 النسبة املئوية % عدد املجيبين الجنس ر.ت

 57 115 ذكر 1   

 43 88 أنثى 2   

 100 203 املجموع 3  

طالع من االستتعتبر هذا معيار مهم لضمان ان تكون العينة املستخدمة في منطقة املجيبين عن االستطالع:  2.4.5

اإلجابة حول التخطيط إلعادة اإلعمار ما  ةمنطقة جنوب طرابلس موضع البحث لضمان مصداقية النتائج وموثوقي

 بعد انتهاء الحرب في منطقة جنوب طرابلس.

 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار منطقة التواجد          5الجدول ) 

 النسبة املئوية% ينعدد املجيب هل أنت من منطقة جنوب طرابلس ر.ت

 89 181 نعم 1

 11 22 ال 2

 %100 203 املجموع 3

 .% 89من سكان جنوب طرابلس بنسبة ( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت 5حيث أن الجدول رقم )
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 هجرت منزلك بفعل اليرب الدائرة في طرابلس  3.4.5
 املنازل ( يوضح توزيع العينة وفق معيار سبب هجر 6)الجدول رقم 

 %النسبة املئوية عدد املجيبين هجرت منزلك بفعل الحرب الدائرة في طرابلس ر.ت

 93.5 190 نعم 1

 5 10 ال 2

 1.5 3 غير ذلك 3

 %100 203 املجموع 4

 . %93.5( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين حول سبب هجر املنازل 6حيث أن الجدول رقم )

 تفضل؟عند بدء االعمار ماذا  4.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار ماذا تفضل في االعمار7الجدول رقم )

 النسبة املئوية% عدد املجيبين عند بدء االعمار ماذا تفضل؟ ر.ت

 74 150 أعود ملنزلي مباشرة 1

 26 53 اسكن في سكن مؤقت 2

 %100 203 املجموع 3

( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت بخصوص يفضلون العودة ملنازلهم مباشرة بنسبة 7حيث أن الجدول رقم )

74 % . 

 هل ترغب في العودة إلى منزلك بنفس املكان بعد انتهاء اليرب؟ 5.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار العودة8الجدول رقم )

 النسبة املئوية عدد املجيبين س املكان بعد انتهاء الحرب؟هل ترغب في العودة إلى منزلك بنف ر.ت

 %91 185 نعم 1

 %7 15 ال 2

 %2 3 ال فرق  3

 %100 203 املجموع 4

                         %91( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت بالهودة لنفس املكان بنسبة 8حيث أن الجدول رقم )

 اليرب هو؟ إعمار املنطقة ما بعد 6.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار نوعية االعمار9الجدول رقم )

 النسبة املئوية% عدد املجيبين إعمار املنطقة ما بعد الحرب هو ر.ت

 %18 36 عمل فردي 1

 %57 116 عمل جماعي ضمن خطة الدولة 2

 %25 51 عمل تقوم به شركات معينة 3

 %100 203 املجموع 4

 .%57ق أنه عمل يخص الدولة بنسبة ( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت وف9رقم )حيث أن الجدول 
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 هل تفضل بعد انتهاء اليرب؟ 7.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار انتهاء اليرب10الجدول رقم )

 النسبة املئوية عدد املجيبين هل تفضل بعد انتهاء الحرب؟ ر.ت

 69 140 منزل مماثل ملنزلي 1

 12 25 مبلغ مالي لشراء منزل في مكان اخر 2

 19 38 مبلغ اضافي لشراء شقة في نفس مكان منزلي السابق 3

 %100 203 املجموع 4

     . %69ملنازلهم ( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت الحصول على منزل مماثل 10حيث أن الجدول رقم )

 إعادة اإلعمار املناطق املتضررة بعد اليرب  8.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار شكل املعمار11)الجدول رقم 

 النسبة املئوية% عدد املجيبين  إعادة اإلعمار املناطق املتضررة بعد الحرب  ر.ت

 64 130 شكل مشابه للعمران السابق  1

 36 73 شكل عمراني جديد  2

 100 203 املجموع 3

 .%64( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت أن يكون املعمار مماثل للسابق بنسبة 11حيث أن الجدول رقم )

 إعادة إعمار املباني ما بعد اليرب برأيك هي 9.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار تكلفة املباني12)الجدول رقم 

 النسبة املئوية % املجيبينعدد  إعادة إعمار املباني ما بعد الحرب برأيك هي ر.ت

 35 71 مباني رخيصة سريعة البناء 1

 58 117 مباني مدروسة بشكل جيد ومخطط أفضل 2

 7 15 غير ذلك 3

 100 203 املجموع 4

 . %58( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت أن تكون مباني مخطط لها جيدا بنسبة 12حيث أن الجدول رقم )

 التعامل مع املباني التاريخية والدينية ان وجدت.كيفية  10.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار املباني االثرية13الجدول رقم )

 النسبة املئوية % عدد املجيبين كيفية التعامل مع املباني التاريخية والدينية ان وجدت ر.ت

 80 162 ترميم املعلم الديني مهما كانت نسبة الدمار 1

 2 4 املبنى وبناء مبنى أفخم وأكبرهدم  2

 18 37 ازالة املباني الدينية الصغيرة ودمجها مع بعض 3

 %100 203 املجموع 4

( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت وفق ترميم املعالم الدينية مهما كان الدمار بنسبة 13حيث أن الجدول رقم )

80%. 
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 بعد إعادة اإلعمار.انتعاش املناطق االقتصادية  11.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار املناطق االقتصادية14الجدول رقم )

 النسبة املئوية% عدد املجيبين انتعاش املناطق االقتصادية بعد إعادة اإلعمار ر.ت

 39 80 ممكن  1

 44 90  غير ممكن  2

 13 33 ممكن لكن يحتاج لوقت  3

 %100 203 املجموع  4

( يوضّّح أن النسّّبة األكبر للمجيبين كانت ال يمكن ان يتم انتعاش املنطقة اقتصّّاديا بنسّّبة 14حيث أن الجدول رقم )

44% . 

  - ا:تستبدل منزلك املهدم ب 12.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار االستبدال 15الجدول رقم )  

 النسبة املئوية % عدد املجيبين تستبدل منزلك املهدم ب ر.ت

 41 83 منزل واسع مع دفع الفرق  1

 4 9 منزل أصغر مع توفير الفرق  2

 55 111 منزل مماثل باملساحة مع توزيع معماري جديد 3

 %100 203 املجموع 4

( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت امكانية االستبدال بمنزل مماثل للمساحة مع توزيع 15حيث أن الجدول رقم )

 . %55جديد بنسبة 

 أي من االشكال الهندسية تفضل  13.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار الشكل الهندس ي16الجدول رقم )

 النسبة املئوية% املجيبينعدد  أي من االشكال الهندسية تفضل ر.ت

 8 15 دائرية 1

 16 33 متصلة مستطيلة 2

 0 0 منحنية 3

 76 155 مزيج متناسق من كل ما سبق 4

 %100 203 المجموع 4

مزيج متناسق مما سبق بنسبة  أن الشكل يكون  ( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت16حيث أن الجدول رقم )

76%. 

 من املهم أوال  14.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار االهمية17الجدول رقم )

 

                     .%49( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت اسكان االهالي اوال بنسبة 17حيث أن الجدول رقم )

 ترى أن االعمار هو قوة بيد الشعب تحل فيها كل املشاكل السابقة وتنهض بالبالد. 15.4.5
 معيار قوة الشعب في اتخاذ القرار( يوضح توزيع العينة وفق 18لجدول رقم )ا

 النسبة املئوية% عدد املجيبين من املهم أوال ر.ت

 49 100 اعمار املدارس واملشافي واملرافق الييوية 1

 12 24 االعمار هو حالة متكاملة تتماش ى فيها كل النواحي 2

 39 79 اسكان الناس هو الش ي املهم أوال 3

 %100 203 املجموع 4
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 النسبة املئوية % عدد املجيبين  ترى أن االعمار هو قوة بيد الشعب تحل فيها كل املشاكل السابقة وتنهض بالبالد ر.ت

 50 102 نعم  1

 39 80 ال  2

 11 21 ليس تماما  3

 %100 203 املجموع  4

 . %50( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت أن قوة الشعب باتخاذ القرار بنسبة 18حيث أن الجدول رقم )

 تحب أن تكون املنطقة تتصف ب:  16.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار وصف املنطقة18لجدول رقم )ا

 النسبة املئوية% عدد املجيبين تحب أن تكون املنطقة تتصف ب ر.ت

 46 93 شوارع عريضة ومواقف سيارات كافية ومباني عالية 1

 9 18 شوارع ضيقة وارتفاعات منخفضة ومباني تراثية 2

 45 92 شوارع عريضة ومواقف كافية وارتفاعات عالية متناسقة مع املعمار 3

 %100 203 املجموع 4

  .%46وصف املنطقة ( أن النسبة األكبر للمجيبين كانت وفق معيار 18حيث أن الجدول رقم )

 .هل انت ملزم باملساعدة بإعمار البالد حتى لو تضررت بسبب األحداث 17.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار االلتزام باملساعدة باإلعمار19الجدول رقم )

 النسبة املئوية عدد املجيبين هل انت ملزم باملساعدة بإعمار البالد حتى لو تضررت بسبب األحداث ر.ت

 49 100 نعم 1

 47 96 ال 2

 4 7 ليس تماما 3

 %100 203 املجموع 4

 .%49 ( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت االلتزام باملساعدة باإلعمار 19حيث أن الجدول رقم )

 :يجب التركيز عند اإلعمار على 18.4.5

 معينة( يوضح توزيع العينة وفق معيار التركيز على نواحي 20الجدول رقم )

 %النسبة املئوية عدد املجيبين يجب التركيز عند اإلعمار على ر.ت

 29 60 النواحي االقتصادية 1

 15 30 النواحي االجتماعية 2

 2 3 النواحي السياحية 3

 20 40 النواحي الثقافية 4

 28 58 كل ما سبق 5

 6 12 ال ش يء مما سبق. 6

 %100 203 املجموع 7

 .%29( أن النسبة األكبر للمجيبين كانت وفق معيار التركيز على نواحي االقتصادية بنسبة 20)حيث أن الجدول رقم 
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 .والتعويض في حصر األضرار الجهات املعنية   ما هو تقييمك لآلليات التي اعتمدت عليها  19.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار تقييم االليات اليصر والتعويض21الجدول رقم )

 %النسية املئوية عدد املجيبين هو تقييمك لآلليات التي اعتمدت عليها   الجهات املعنية في حصر األضرار والتعويضما  ر.ت

 23 46 ممتاز 1

 39 79 جيد 2

 38 78 سيئ 3

 %100 203 املجموع 4

 . %39 بنسبة( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت أن اليات الحصر والتعويض جيدة 21حيث أن الجدول رقم )

 ميالدي 2019خالل حرب ابريل  هل تعرض منزلك للدمار  20.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار تعرض املنازل للدمار22الجدول رقم )

 

         .%36( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت تعرض منازلهم للدمار بنسبة 22حيث أن الجدول رقم )

  إذا كانت إجابتك نعم، حدد حجم الدمار الذي تعرض له منزلك؟ 21.4.5
 ( يوضح توزيع العينة وفق معيار حجم الدمار23الجدول رقم )

 %النسبة املئوية  عدد املجيبين  إجابتك نعم، حدد حجم الدمار الذي تعرض له منزلك؟إذا كانت  ر. ت

 11 21 كلى 1

 16 33 جزيء 2

 33 68 طفيف 3

 40 81 ال أعلم 4

 100 203 املجموع 4

                                  .%40( يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت أنه ال علم لديهم بحجم الدمار 23حيث أن الجدول رقم )

  -: وتحليلهاالستطالع نتائج  5.5

  -كانت نتائج االستطالع كالتالي: 

  57يوضح أن النسبة األكبر للمجيبين كانت للذكور بنسبة %. 

  89النسبة األكبر للمجيبين كانت من سكان جنوب طرابلس بنسبة %. 

  93.5النسبة األكبر للمجيبين حول سبب هجر املنازل%. 

  74النسبة األكبر للمجيبين كانت بخصوص يفضلون العودة ملنازلهم مباشرة بنسبة% 

  91النسبة األكبر للمجيبين كانت بالهودة لنفس املكان بنسبة% . 

  57النسبة األكبر للمجيبين كانت وفق أنه عمل يخص الدولة بنسبة% . 

 69 نازلهمالنسبة األكبر للمجيبين كانت الحصول على منزل مماثل مل% 

  58النسبة األكبر للمجيبين كانت أن تكون مباني مخطط لها جيدا بنسبة% . 

  80النسبة األكبر للمجيبين كانت وفق ترميم املعالم الدينية مهما كان الدمار بنسبة% . 

 %النسبة املئوية عدد املجيبين ميالدي 2019هل تعرض منزلك للدمار خالل حرب ابريل  ر. ت

 36 73 نعم 1

 31 63 ال 2

 33 67 ال أعلم 3

 %100 203 املجموع 4



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   306 

 

  44النسبة األكبر للمجيبين كانت ال يمكن ان يتم انتعاش املنطقة اقتصاديا بنسبة%. 

 55جيبين كانت امكانية االستبدال بمنزل مماثل للمساحة مع توزيع جديد بنسبة النسبة األكبر للم% . 

  76أن النسبة األكبر للمجيبين كانت مزيج متناسق مما سبق بنسبة% 

  49النسبة األكبر للمجيبين كانت اسكان االهالي اوال بنسبة% . 

  49 أن النسبة األكبر للمجيبين كانت االلتزام باملساعدة باإلعمار% . 

  29النسبة األكبر للمجيبين كانت وفق معيار التركيز على نواحي االقتصادية بنسبة% . 

  36النسبة األكبر للمجيبين كانت تعرض منازلهم للدمار بنسبة% . 

  40النسبة األكبر للمجيبين كانت أنه ال علم لديهم بحجم الدمار% . 

منطقة جنوب طرابلس موضوع البحث وأنهم يريدون الرجوع ومما سبق يتضح أن غالبية املجيبين كانت من سكان 

مماثل ملساحة منزلهم، وانه من الصعب انتعاش املنطقة  م ولو تم استبدال مساكنهم يكون بمنزل لنفس مساكنه

إعادة االعمار عملية تخص الدولة باألولوية بتعاون مع جهات أخرى، ويجب  اقتصاديا في القريب العاجل، وانه عملية

م املعالم الدينية مهما كان حجم الدمار بها. وبصفة عامة فإجابة املستطلعين تدل على رغبة أهالي جنوب طرابلس ترمي

 املشاركة في عمليات التخطيط إلعادة إعمار منطقتهم.

 والتوصيات االستنتاجات .6

 -: االستنتاجات 1.6

سّّّّّّّّّّّبق من دراسّّّّّّّّّّّات سّّّّّّّّّّّابقة وتجارب عربية وعاملية وما كان من نتائج من اسّّّّّّّّّّّتطالع أهالي منطقة جنوب من خالل ما 

  -طرابلس حول التخطيط إلعادة إعمار املنطقة مل بعد الحرب كان التالي: 

 .البد من املصالحة الوطنية والعدالة االجتماعية قبل التخطيط إلعادة اإلعمار ما بعد الحروب 

  وتوحيد الجهود في كل املناطق الليبية إلنجاح عملية االعمار ما بعد الحرب.الوحدة الوطنية 

  أطراف محلية ودولية  وبين عدةإعادة االعمار ما بعد الحرب مسّّّّّّّّؤولية مشّّّّّّّّتركة مجتمعية ما بين الحكومات

 ومنظمات مجتمع مدني.

 .أهمية دور الدعم النفس ي واملجتمعي ملتضرري الحرب 

  املتضررين شريك أساس ي في أب عملية تخطيط إلعادة االعمار ما بعد الحرب.اعتبار األهالي 

  تشّّّّّّّّجيع جهود العمل التطوعي والخيري وتقديم املسّّّّّّّّاعدات العينية للنازحين العائدين إلى منازلهم من خالل

 منظمات املجتمع املدني ومنظمات دولية لديها الخبرة في عمليات إعمار ما بعد الحرب.

  ّّّّّان وتحّّّديّّّد اولويّّّات اعّّّادة اعمّّّار املنطقّّة يجّّّب أن تكون ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ قبّّّل إعّّّادة إعمّّّار البنيّّّان هو إعّّّادة اعمّّّار االنسّ

 املتضررة وعودة الحياة لها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.

  2019تمسّّك اهالي منطقة جنوب طرابلس باملشّّاركة في التخطيط إلعادة إعمار منطقتهم ما بعد حرب ابريل 

 ميالدي.

  سّّّّّّّّّّّتفادة من التجارب العاملية في مجال إعادة اإلعمار ما بعد الحرب واسّّّّّّّّّّّقاط نتائجها على الحالة امكانية اال

 الليبية وخصوصا منطقة جنوب طرابلس موضع البحث.

  -التوصيات:  2.6
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  دعم دور الجامعات واملعاهد العليا ومشّّّّّّّّّّّّّّاركتها في عمليات اإلعمار ما بعد الحرب من خالل وضّّّّّّّّّّّّّّع املناهج

 تخدم عمليات اإلعمار بعد الحرب.الخاصة التي 

  التركيز على دعم االبحّاث العلميّة بمختلف االنواع السّّّّّّّّّّّّّّيمّا التي لهّا تطبيقّات على ارض الواقع في الظروف

الحالية مثل االبحاث املتعلقة بإعادة االعمار او قطاع الكهرباء خاصّّة منها ابحاث ودراسّّات كليات الهندسّّة 

 .اختصاصاتهابمختلف 

 ّّّّّريع قواني ّّ ّّ ّّ ن من شّّّّّّّّّّّّّّأنها تخدم مرحلة االعمار ما بعد الحرب وتوافقها مع القانون الدولي الخاص بإعادة تشّّّ

 األعمار والتنمية.

  ّّّّّة بإعادة ّّّّّريعات الخاصّّ ّّّّّفة عامة، وتنص به القوانين والتشّّ ّّّّّتحداث دليل إعمار ما بعد الحرب لليبيا بصّّ اسّّ

 اإلعمار ما بعد الحرب، ووضع آليات وخطط تنموية وحضرية. 

  هالي واملتضررين منهم بتعاون مع لجان البلديات الخاصة بعد الحرب في عمليات إعادة البناء من مشاركة األ

ناحية املشّّّّّّّّّّّورة واملشّّّّّّّّّّّاركة الفعلية في التنمية وإعادة البناء ملناطقهم املتضّّّّّّّّّّّررة ضّّّّّّّّّّّمن صّّّّّّّّّّّالحيات الحكم 

 املحلي، اقتصار دور الجانب املركزي على تحديد األطر الوطنية العامة.

 تأهيل القدرات والكوادر البشرية بدورات تدريبية في جميع املجاالت املختلفة بما يخدم استراتيجياإعداد وت 

 إعادة االعمار، وذلك ملشاركتها في وضع مخططات مرحلة التخطيط ملرحلة ما بعد الحرب.  

  امزقته الذي للمناطقاإلعمار ما بعد الحرب  املرحلة، إلعادة خالل هذه االعتبار بعين الليبيالشعب  ثقافةأخذ 

ّّّتراتيجي  الحرب عبر ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّتعادة األطر تخطيط اسّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّّبة لعمليات  والتنظيمية القانونية دقيق تبدأ بخلق واسّ ّّ ّّ ّّ املناسّّ

 البناء والتنمية البشرية واملكانية من خالل دعم البحث العلمي في مجال إعادة اإلعمار.

  نموذج تحتّّذي بّّه بّّاقي منّّاطق البالد. وجعلهّّا طرابلس مّّا بعّّد الحروب يمكن البّّدء في إعّّادة أعمّّار جنوب

 أن تقام مشاريع إعادة االعمار في البلديات األكثر تضررا من النزاع املسلح
 
 .كما يمكن أيضا

 .استخدام الطاقات البديلة وتقنية املعلومات واملدن الذكية في مراحل اإلعمار ما بعد الحرب 

 املراجع

  فتها الحرب لنازحي جنوب طرابلسم(: 2020موقع مجلة العربي الجديد )يوليو
ّ
 مشاهد مما خل

https://www.alaraby.co.uk،17  م2020يونيو 

 ( مقابلة مع مدير عام في الهيئة العامة للمعلومات طرابلس ليبيا، املحاور فاطمة 10/11/2020الرابطي، عبد املجيد )م

ا 9:30البهيليل، الساعة   صباح 

 ( تقرير خريطة 2020يناير  9منظمة الهجرة العاملية :)للنزوح، املوقع االلكتروني  17ن

https://displacement.iom.int/reports ،26 م2020اكتوبر 

 ( تقرير عن نازحين ليبيا تتبع التنقل الجولة 2020مارس  30منظمة الهجرة العاملية :)منظمة الهجرة الدولية،  30م /

-https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM لكتروني،اال املوقع

_R30_IDPReturneeReport_vArabic.pdf?file،06  2020 نوفمبر 

  ،املعمارية،  املالمح وضياع الهوية أزمة ظل في الطرابلسية العمارة م(: استدامة2019أسامة الطاهر )الشريف

ICTS24632019-AC4014- 655ص  ،الدولي للعلوم والتكنولوجيا، هيئة أبحاث العلوم والتكنولوجيا املؤتمر. 

https://www.alaraby.co.uk/
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 ( جهات نظر ُمقاَرنة بشأن تحّديات إعادة اإلعمار في سورية، دراسة تحليلية، مشروع  2014-2013عبود، سامر :)م

 م.mec.org-https://carnegie ،16/03/202كارنيغي للشرق األوسط،  مركز -إعادة اإلعمار االقتصادي في سورية 

 ( البحث العلمي 3201تمو، محمد :)االلكترونية،موقع جريدة عنب بلدي  سوريا،إعادة إعمار  ،اإلعمار ودروب إعادة 

shttps://enabbaladi.net/archive  ،06  2020ديسمبر  06،م 2013يناير 

 ( إعادة2018الشعار، الحكم ،) الفاعلة، واملصالح، مشروع  الجهات الستراتيجيات، جانبية وآثار مخاطر :سوريا إعمار

 www.adoptrevolution.org ،09، املوقع االلكتروني، مراكز املجتمع املدني، سوريا، املعهد األملاني للعالقات الخارجية

 م.2020مارس 

 ( فرص نجاح املصالحة الوطنية في ليبيا وتحدياتها2018الشيخ، محمد عبدالحفيظ )ز، املرك-م

https://democraticac.de ،06  م2020ديسمبر  

  نت،القانون الدولي واعادة اعمار سوريا، موقع الجمهورية -م( 2018)شرباتي، مهند 

https://www.aljumhuriya.net/ar/content،ّ 06  م 2020ديسمبر 

  املحلي مفهوم وتطبيق نحو إعادة االعمار مدينة حمص القديمة رسالة م( التخطيط 2016ماهر )الزنبركجي، لجين

 ماجستير في الهندسة املعمارية، جامعة دمشق.

 ( دور منظمات املجتمع املدني الفلسطيني في تعزيز 2013أبو عدوان، سائد حامد )ير رسالة ماجست-التنمية البشرية م-

 فلسطين. -جامعة النجاح
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 مخلخص:

م وفق الهوية الوطنية بما يساهم في بناء 1948هدفت الدراسة للتعرف على أليات إعادة إعمار قريرة برير املدمرة عام 

رؤية وطنية واضحة لإلعمار والتأهيل املستدام للقرى املدمرة من االحتالل، استخدمت الدراسة املنهج االستنباطي 

عايير الخاصة باإلعمار، واملنهج التحليلي لتحليل الوضع القائم والتاري ي لدراسة املناطق املدمرة واستنباط امل

للمخططات املعمارية الحالية، توصلت الدراسة إلى التغيرات االقتصادية تسببت في اضمحالل الهوية العمرانية، وأثرت 

واإلعمار وإعادة الهوية الهجرة القسرية على هوية العمران، وأن الدمج املجتمعي وتأهيل املجتمع جزء من إعادة التأهيل 

الوطنية وفق مكوناتها األساسية. أوصت الدراسة باملحافظة على هوية قرية برير الوطنية، وتعزيز األماكن ذات القيمة 

وتعزيز املشاركة املجتمعية في إعادة إعمار املنطقة من األهالي، وإنشاء التاريخية والثقافية وربطها بأحداث النكبة، 

 لتاريخ والتراث وتفعيلها.املتحف القومي ل

 قرية برير، إعادة اإلعمار، الهوية الوطنية، القرى املدمرة، فلسطين. الكلمات املفتاحية:

Abstract  :  
The study aimed to define, according to national identity, the frameworks for rebuilding the 

demolished Barrier village in 1948 in a way that contributes to the creation of a concrete 

national vision for the sustainable reconstruction and restoration of villages destroyed by the 

occupation. The current study found that the loss of urban identity has triggered economic 
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changes and that urban identity has been influenced by forced migration, and that social 

integration and group recovery are part of the rehabilitation, reconstruction and restoration of 

national identity in accordance with its fundamental components. The study recommended that 

the national identity of the village of Burair be preserved, that places of historical and cultural 

significance be strengthened and connected to Nakba events, that community involvement be 

strengthened in the reconstruction of the region by the citizens, and that the National Museum 

of History and Heritage be set up and enabled. 

Key words : Brier village, reconstruction, national identity, destroyed villages, Palestine. 

 اإلطار العام للدراسة  .1

 مقدمة: 1.1

وية التي ارتبطت بأذهان الشعوب العربية، على الصعيد مرت األراض ي الفلسطينية بآالف التحديات واملعوقات التنم

السياس ي واألمني والعسكري؛ مما انعكس على تدهور التنمية العمرانية واستهداف املباني واملنشآت والذي ساهم في 

مير دتدهور الهوية العمرانية الفلسطينية وتغيرها بهويات غربية، أو وقد دمرت الحمالت العسكرية اإلسرائيلية إلى ت

قرية  531الفلسطينيين وتدمير  نسمة من( 800000)القرى والتجمعات العمرانية الفلسطينية؛ مما تسبب في تهجير 

 1.مدينة 11فلسطينية وإخالء

التحديات واملتغيرات التى مرت بها القضية الفلسطينية جعلت منا كمهندسين ومخططين نهم في حماية الهوية العمرانية 

والثقافية وآليات توثيق الهوية املعمارية الفلسطينية وفق االعتبارات الفاعلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

حة للتنمية العمرانية بعد تحرير فلسطين، كما وأن األنظمة العاملية والبيئية، وخاصة أننا بحاجة إلى وضع رؤية واض

 مجال تكنولوجيا البناء واالنشاء. فيتطورت 

هم بحاجة لرسم رؤية واضحة حول إعادة التأهيل وإعمار التى دمرها  والتاليإن فلسطين ال بد أن تحرر ويعود أهلها لها 

 زيز التنمية الوطنية وفق منهجية معاصرة ومستدامة؛ ولتحقيقم، ومن أجل تع1948االحتالل خالل النكبة عام 

االستدامة البد التعامل مع كل مكونات البيئة الحضرية )األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية( وكلما زاد التداخل 

لعمارة الفلسطينية مع ابين هذه املكونات تزداد القدرة على االستدامة. وإعادة التأهيل واإلعمار ال بد أن يتوافق 

واحتياجات املجتمع املحلي على أن تراعي متطلبات التنمية العمرانية وتكنولوجيا اإلنشاء الحديثة مع إضافة هوية 

 .عمرانية تحاكي كافة الفترات التاريخية التي مرت على الشعب الفلسطيني

 مشكلة الدراسة: 2.1

 
 
ا وتاريخ ا وشعب  ا هجمات إسرائيلية احتاللية بغية طمس معالم الهوية الوطنية واجهت ومازالت تواجه فلسطين أرض 

لفلسطين، عبر التزوير بالتاريخ الفلسطيني، وقد عمدت لتدمير القرى الفلسطينية واستبدالها بمباني عمرانية حديثة، 

م، وذلك بما 1948لذا تبرز مشكلة الدراسة بإعادة تأهيل القرى التي دمرت خالل االعتداءات العسكرية أبان النكبة 

 يتوافق مع الرؤية التنموية املعاصرة تراعي الهوية الفلسطينية، ومن هنا ظهر التساؤل الرئيس التالي:

م وفق الهوية الوطنية؟ ومنا ظهرت التساؤالت الرئيسية 1948ما هي أليات إعادة اعمار قرية برير املدمرة عام 

 التالي:

  استخدامها في تأهيل واعمار القرى املدمرة؟ما هي منهجية الدمج والتأهيل الواجب 

                                                           
 .، فلسطيناسبابها وسبل عالجها، فلسطين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية1948( النكبة 2009) .رنا/كشلي، الشريف، ماهر 1  
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 ما هي آليات الربط بين التنمية العمرانية والهوية الوطنية للقرى املعاد تأهيلها؟ 

  كيف يمكن إعادة تطوير مخططات التنمية العمرانية لقرية برير التي أعاد بناؤها االحتالل لتواكب العمران

 الفلسطيني؟

م وفق 1948الدراسة البحثية للتعرف على أليات إعادة إعمار قريرة برير املدمرة عام تهدف : أهداف الدراسة 3.1

الهوية الوطنية بما يساهم في بناء رؤية وطنية واضحة لإلعمار والتأهيل املستدام للقرى املدمرة من االحتالل، ومنه 

 ظهرت األهداف التالية:

 .الوصول ملنهجية دمج وتأهيل القرى املدمرة 

 يات الربط بين التنمية العمرانية والهوية الوطنية للقرى املعاد تأهيلها.بيان آل 

 إعادة تطوير مخططات التنمية العمرانية لقرية يما يتواكب مع العمران الفلسطيني. 

 أهمية الدراسة: 4.1

 .تطوير املهارات التخطيطية والتصميمية للباحثين في مجال التأهيل واإلعمار املستدام للقرى 

 التأهيل واالعمار من املشاريع الهامة التي تمس قضايا املجتمع الفلسطيني الوطنية وخاصة قضية  اعادة

 العودة.

  ا يتميز باألصالة املعاصرة للهوية العمرانية ا جديد  اضافة الدراسة للمكتبة املحلية العربية موضوع 

 الفلسطينية.

  القرى.االنتماء الوطني للقضايا وفق رؤية معاصرة تحقق استدامة 

 حدود الدراسة 5.1

 :م.1948تجري الدراسة على القرى التى دمرت عام  اليد الزماني 

 :قرية برير قضاء غزة. اليد املكاني 

 :الهوية العمرانية، اعادة التأهيل، الدمج املجتمعي. اليد املوضوعي 

 منهجية الدراسة: 6.1

والتأهيل لقرية برير املدمرة بعد التحرير والعمارة. كما  اتبعت الدراسة منهج استقرائي لدراسة إشكالية إعادة االعمار 

اتبعت منهج وصفي وتحليلي لوصف وتحليل القرية املراد تصميمها واهم املتطلبات التطويرية للهوية العمرانية بما 

 يتماش ى مع نظريات التنمية املعاصرة.

 مفاهيم ومصطخليات الدراسة 7.1

ديد ، وتتسم بالعالعمراني ل التجمعات السكانية تشغيل حيز محدد في املجالهي شكل من أشكامفهوم القرية:  1.7.1

ا ما يقطنها من العاملين في الفالحة والزراعة، وقطاعات  من الخصائص الجغرافية والديمغرافية تميزها عن غيرها، وغالب 

 1قاعدين أو املرض ى.اخرى او يمكن القول انها مجموعة الهياكل واملرافق املنظمة الستقبال السياح، املت

                                                           
 .3(، فلسطين، ص2(، العدد )2دراسة موضوعية، مجلة الجامعة العربية للبحوث، املجلد )–(: مفهوم القرية وداللتها في القران الكريم 2016زيود، حازم حسني ) 1
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يصعب إيجاد تعريف واضح ومحدد لها وذلك ألنها مفهومها مرتبط باأليديولوجيا والحضارة الهوية الوطنية:  2.7.1

أكثر من املفاهيم العلمية. ويمكن التعبير عنها بأنها القدرة الذاتية للمجتمعات على تحقيق املصالح الوطنية بما يراعي 

بالدين أو القومية واللغة أو العرق، والوظيفة التلقائية للهوية هي حماية الذات الجماعية من عوامل املتغيرات املرتبطة 

 1الذوبان أو التعرية فإن هوية املجتمع سبب بقاؤه وعماده ونهضته ونموه وتطوره.

الشعب  يبحث في املأساة اإلنسانية املتعلقة بتشريد عدد كبير من فلسطيني مصطلح النكبةم: 1948نكبة  2.7.1

الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية . وهو االسم خارج دياره الفلسطيني

وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه لصالح،  .1948 واالقتصادية والحضارية عام

 .2إسرائيل-قامة الدولة االحتاللإ

م وهجر منها املجتمع 1948هي التجمعات البشرية والعمرانية التى هدمها االحتالل االسرائيلي عام القرى املدمرة:  3.7.1

الفلسطيني؛ مما تسبب في نزوح داخلي لها وهجرة، وقد فقدت هذه القرى تكويناتها العمرانية والهوية الوطنية بسبب 

 3الهدم

هي العمليات واالجراءات التى تهدف لعودة الحياة واملنشآت واملباني لحالتها الطبيعية األولى قبل  إعادة اإلعمار: 4.7.1

تدميرها أو استهدافها، ويتم اعداد خطط من قبل املؤسسات واملنظمات إلعادة تأهيل املنشآت والبنى التحتية الستمرار 

 .4الحياة بشكل أفضل مما كانت عليه

 الدراسات السابقة 8.1

ا والتي تنخفض فيها الدراسات البحثية املتخصصة وبالتالي لجأ الباحثون  يعتبر املوضوع من املواضيع الحديثة نسبي 

 للذهاب إلى اعداد الدراسات البحثية الخاصة بمتغيرات الدراسة.

 سرائيلية على الجنوب اللبناني.( بعنوان: استراتيجية إعادة االعمار بعد اليروب اإل 2017دراسة )حجازي ، 1.8.1

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تجارب إعادة االعمار في لبنان بعد الحرب التي مرت بها، واقتراح استراتيجية 

متكاملة وطويلة األمد إلعادة االعمار، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث منهجين وهما التاري ي وذلك من خالل جمع املعلومات 

اإلسرائيلية التي مرت بلبنان واالعمار، واملنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل دراسة تجارب عاملية وهي عن الحروب 

ى توصلت الدراسة ال. مدينة وارسو ومقارنتها بما سلطت الدراسة الضوء عليه وهي عملية إعادة اعمار مدينة بنت جبيل

وتعمده بتدمير التاريخ املنطقة وهويتها بشكل ممنهج، وغياب  انه ال يزال الجنوب اللبناني عرضة للهجمات اإلسرائيلية

دور الدولة اللبنانية في إعادة االعمار وعدم ادراكهم ألهمية الهوية والتراث العمراني، وعدم وجود استراتيجية للعمل 

                                                           
 .14-7، فلسطين، ص90(: صعود وأفول الهوية الوطنية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 2012كيالي، ماجد ) 1
 اسبابها وسبل عالجها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين1948( النكبة 2009) .رنا/كشلي، هرالشريف، ما 2
، الجمعية الجغرافية املصرية، سليلة بحوث 1952(: القرى املدمرة في فلسطين حتى عام 1998أبو مايلة، يوسف & اللوح، نصر & شعت، مها & أبو زايد، رائدة ) 3

 قاهرة.جغرافية، العدد الثالث، ال
م(: دور إعادة اإلعمار بعد االعتداءات العسكرية في تأهيل الجبهة الداخلية في قطاع 2020املغير، محمد & أبو علي، رمزي & أبو شرخ، صباح & النجار، حسام ) 4

 .123(، الجزائر، ص16(، العدد )09فلسطين، املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، املجلد )–غزة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
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ر فاعل للمؤسسات الدراسة الى اعتماد االستراتيجية املقترحة إلعادة االعمار وانشاء دو  اوصت. على إعادة االعمار

والعاملين في مجال إعادة االعمار، والتوثيق العمراني واملعماري للمدينة قبل حدوث الكوارث ووضع األطر القانونية 

 .وسن التشريعات بما يتعلق بإعادة االعمار كدور للدولة الفعالة

 ان املدن العربية.( بعنوان: دراسة تحليله آلثار اليروب على عمارة وعمر 2017دراسة )تمام،  2.8.1

هدفت الدراسة الى بيان آثار الحروب على عمارة وعمران املدن العربية وتحليلها، وذلك اختيار بين مقترحات عملية 

إعادة االعمار ملدن ما بعد الحرب، ولتحقيق ذلك استخدام الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل دراسة 

دول واملدن العربية ودراسة اثار الحرب على عمارة وعمران املدن العربية واثار عملية أنماط الحروب التي تعرضت لها ال

توصلت الدراسة الى معرفة أنماط الحروب، وذلك ملعرفة نوع الحرب التي سوف تواجه الدولة . إعادة االعمار املقترحة

حرب ال تقتصر وأن نتائج ال. قوعها والتحضر لهاكي تصبح عملية توقع االثار والنتائج املترتبة على العمران واملباني قبل و 

على تدمير املوروث املعماري والعمراني، وانما توقيف حركة العمران والتطور املعماري بسبب الخسائر التي تنتج عن 

ورة ر أوصت الدراسة الى التأكيد على أهمية التوثيق املعماري والعمراني في مرحلة الكوارث وقبلها، باإلضافة ض. العمران

دراسة مقترحات عملية إعادة االعمار، واعداد دليل الختيار بدائل وطرق اعمار املباني املدمرة وتحديد التكلفة املتعلقة 

 .بالعملية

 بريطانيا : االستدامة والحفاظ على املباني فيبعنوان( 2011دراسة )جودوين 3.8.1

P. J. Godwin : Building Conservation and Sustainability in the United Kingdom.2011 

هدفت الدراسة الي مدى تطبيق مبادئ االستدامة في عمليات الحفاظ وإعادة تأهيل املباني التاريخية في اململكة املتحدة، 

ة التاريخية في العالم عبارة عن أمثلتوصلت الدراسة الى أن املباني . وإثبات ان املباني التاريخية بحد ذاتها مستدامة

جيدة لالستدامة وأن هناك طرق أخرى لتطويرها لتصبح أكثر استدامة، وذلك عن طريق الدمج بين مبادئ االستدامة 

وحفظ الهوية والطابع التاري ي، والجدير بالذكر أن عمليات الحفاظ في بريطانيا تدعم االستدامة وأن املباني التاريخية 

 .فقط في األهمية التاريخية لهوية البلد وإنما تتمثل في حفظ الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ال تتمثل 

أوصت الدراسة باالستفادة القصوى من التقنيات التقليدية التي تحقق االستدامة في املباني الحديثة وذلك عن طريق 

 .استخدام مواد وتقنيات محلية مستدامة في البناء

 الفجوة البحثية: 4.8.1

  يوضح الفجوة البحثية خطأ! ال يوجد نص من النمط املعين في املستند.جدول 

 املساهم البحثية نوع الفجوة البحثية الفجوة البحثية

 تطبيق منهج الهرمين باملشروع وتحقيقه تطبيقية الهرم الثالثي والهرم الرباعي

نقص االبحاث عن القرى الفلسطينية 

 48املدمرة عام 

القاء الضوء على املدن الفلسطينية وكيفية إعادة  معرفية

 اعمارها

الدمج بين الهوية الفلسطينية والبيئة 

 املعاصرة املستدامة

الدمج ما بين القديم والحديث بطريقة معاصرة  تطبيقية

 مستدامة

 اإلطار النظري:. 2
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 :االعماراعادة  1.2

للمجتمع  واالقتصادي" إعادة بناء اإلطار االجتماعي إعادة البناء بعد الحروب ( WB: world bank)يعرف البنك الدولي 

تهيئة الظروف املواتية إلقامة مجتمع يعمل في زمن السلم، وخصوصا الحوكمة وسيادة القانون باعتبارهما  إعادة-

 1."العنصرين الرئيسيين لبناء هذا املجتمع

"عملية العودة إلى يرى أن التعافي  (UNDP: United Nation Development Project) برنامج األمم املتحدة االنمائي أما

تكون الدولة قد استعادت القدرة على وضع وتنفيذ السياسة االقتصادية كجزء من  حيث-طبيعي  –مسار إنمائي 

 2 ".الذاتي إلى حد كبير االكتفاءعملية اإلدارة االقتصادية التي تعتمد على 

تدرك األوساط الدولية املانحة أن عمليان البناء واإلعمار االجتماعي واالقتصادي تالزم التأهيل الذي يلي النزاعات 

وكخطوة مهمة باتجاه التنمية الوطنية بعيدة األمد التى تراعي الربط بين عمليات التأهيل واالعمار والتخطيط التنموي، 

جمع املشاركين الدوليين بمن فيهم مركز الدراسات االستراتيجية الدولية إطار إلعادة البناء ما بعد النزاع، ويحدد ونشر ت

اإلطار إلى ثالثة مراحل من النشاط بين وقف النزاع والعنف وعودة الحياة لطبيعتها، رغم تداخل هذه املراحل وعدم 

 3االستمرارية باتجاه السالمة والتنمية واألمان املجتمعي.ثباتها فإنها تساعد في تحديد األولويات وتفهم 

 .حتى تكون عملية إعادة اإلعمار ناجحة، ال يمكن القبول بالعودة إلى مستويات الدخل ومعدالت النمو ما قبل الدمار

اتخاذ و  بل يجب أن تعمل على معدالت نمو أعلى بكثير من املعدالت التاريخية، وأن تترافق مع خلق فرص عمل كبيرة

 .املساواةإجراءات للحد من عدم 

 الهوية الوطنية 3.2

 كوينت على تساعد التي الهامة عناصرها خالل من وتقدمها االمة شان رفع اهميتها ومن ألبنائها االنتماء روح تميز هي

ي والواجبات. بالرغم من التقدم الذ املشتركة والحقوق  لها الجغرافي واملوقع واالقتصاد التاريخ ومنها الوطنية الهوية

 ويكون للمدينة طابعها الخاص العمرانية،يحدث باستمرار البد من املجتمعات الحفاظ على أصلها وتاريخها وهويتها 

رة وتوافد الناس لزيا انه يمكن ان يساهم ذلك التكوين والهوية في تشجيع السياحة إذا املدن،الذي يميزها عن باقي 

 4 ومنها:الهوية العمرانية هناك اليات  علىفاظ وللح املنطقة،

 مرانيةالع بالهوية االهتمام بضرورة الناس وتوعية وماضينا حضارتنا عن نتعرف أن املهم من املاض ي: تقدير 

 يتم لم ذا صورتها تفقد ان املمكن ومن ينفع ال لوحدها التراثية باملباني االهتمام ان حيث التراثية واملباني

 ض ي.املا رموز  وبفهم الحاصل التطور  مع تتالءم بصورة بها املحيط العمراني النسيج تصميم وإعادة النظر

 من لكثيرا العريضة الشوارع األبراج من الكثير نرى  التكنولوجي التقدم مع الحال بطبيعة الياضر: الى النظر 

 املبانيو  املشاة وأماكن االزقة حيث املكان هوية او املاض ي الى بصلة يمد وال التطور  على يدل ذلك كل املركبات

 املكان. على تدل التي والعناصر املميزات وجود مع ولكن التنوع تطبيق من بد ال لذلك االفقية

                                                           
ا أم إعادة ترسيخ النظام، مؤسسة فريدريش إيبرث، سوريا.-(: إعادة إعمار سوريا 2018زجي، جهاد )سعيد، سالم & يا 1  إعادة اندماج وبناء سالم عادل اجتماعي 

2 John F. E. Ohiorhenuan(2011): Post-conflict Recovery: Approaches, Policies and Partnerships، Centre for 
Research on Peace and Development. 

 مجموعة البنك الدولي. -(. إعادة البناء ما بعد النزاع. نيويورك: مجموعة أدوات التقسيم 2004البشري. و. )   -أندرليني. س. ن. 3
 .بتوتي السياسية القوى  تحالف: الناشر ،"نريد الذي واملستقبل والحاضر املاض ي توتي(،"م 2007الباهي، منى، ) 4
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 سبيل لىع التصميم حيث من للمستقبل نظرة هناك يوجد فال للمستقبل بالنسبة املستقبل: نحو التقدم 

 لتيا املباني هل مثال او قرون او عقود الى تصل الزمن من طويلة لفترة تصلح هل والخدمات الشوارع املثال

 اضرناح في عيشه تم ملا صورة تعطي وان االهرامات مثل لقرون تبقي ازلية مباني تكون  ان تصلح بناءها يتم

 اضينام يمحى سوف تدريجيا العمرانية بالهوية باالهتمام نقم لم إذا عشناه ملا صورة ومنحهم القادمة لألجيال

 مستقبل. لنا يبقي وال حاضرنا ويتغير

 الهرم الخاص باملوائمة بين احتياجات املجتمع وفق الهوية العمرانية وظروف اليياة االجتماعية بعد العودة 3.2

 طريقةب الفلسطينية والهوية التراث وإعادة والحديث القديم بين الدمج خالل من القرية حياءعمليات التصميم وإ تقوم

إذ أن عملية الدمج في استخدامات األراض ي  .مطور  بأسلوب التقليدية املحلية املواد استخدامو  ومعاصرة، مستدامة

وتوزيع الحرف والصناعات التى تتماش ى مع طبيعة أهل القرية وتلبي احتياجاتهم، إن املوائمة بين التنمية الوطنية وفق 

 حة وتنمو.الهوية الوطنية وبالتالي تزدهر التجارة والسيا

 . اإلعمار إعادة مع وثيق بشكل ومرتبطة مستخدمة عناوين تضع بذلك وهي اإلعمار، إعادة في تتمثل الهرم رأس

 
( يوضح املوائمة في تلبية احتياجات املجتمع وفق الهوية العمرانية1شكل رقم )  
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 اإلطار املنهجي للدراسة. 3

 تحليل واقع قرية برير قبل التدمير  1.3

 القرى الفلسطينية بشكل عام وقرية برير بشكل خاص تتبع النظام املركزي في التخطيط والتوسع املستقبلي 

فكانت القرية تحتوي على نواه وهي مركز القرية النابض والتي تنكمش بها القرية وقت الحروب ثم يتجدر بعد النورة املناطق 

  السكنية ومناطق التوسع ثم املناطق الزراعية.

 
 ( توضح نواة القرية2شكل رقم )

 املصدر: الباحثون بتصرف

يتضح تركز الكتل البنائية في منطقة موحدة واملناطق الزراعية تحيط بالقرية وكان الغرض من ذلك توفير أكبر قدر 

 .من الحماية واالمان فالتاريخ الفلسطيني حافل بالحروب والغزوات

 
 للقرية قبل التدمير( توضح مخطط الوضع القائمة 3شكل رقم )

 املصدر: الباحثون بتصرف
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م حيث كانت الكتل متقاربة من بعضها 1948توضح املناطق السوداء على اماكن الكتل البنائية في القرية قبل عام 

 البعض حيث يعطي ذلك الحماية لسكانها. 

 
 ( يوضح نواة القرية والتمدد العمراني4شكل رقم )

 املصدر: الباحثون بتصرف
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كما كانت الشوارع غير مستقيمة  والقرى املحيطةالى املناطق الزراعية  نوارة القرية تخرج مناما الشوارع فكانت 

 املتعرجة وذلك لتوفير الخصوصية وعامل الحماية ويتضح كذلك عدم تدرج مستويات الشوارع.  

 
 ( يوضح شبكة الشوارع الخاصة بالقرية5شكل رقم )

 املصدر: الباحثون بتصرف
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 تحليل برير بعد التدمير 2.3

أقيمت  ،القريةبأنشاء عدد من املستوطنات في مكان  بالكامل وقام بتدمير القريةبعد الهجر قام االحتالل االسرائيلي 

، ومستعمرة نالميم 1948( سنة BEROR-HAYILخمس مستمرات إسرائيلية على أراض ي القرية هي: بيرور حايل )

(TELAMIM( ومستعمرة حيلتس )HELEZ سنة )1950( ومستعمرة سدي دافيد ،SEDE-DAWID سنة )1955 ،

 .1م1956( سنة ZOHARومستعمرة زوهر )

 
 م.2019وعام  1945( يوضح الفرق بين مخطط القرية عام 6شكل رقم )

 املصدر: الباحثون بتصرف

عثر الى منطقة خالية ينمو نبات الصّبار املب وتحولهاكما يتضح من الصورة الغياب التام للكتل البنائية من نواة القرية 

س. وبقايا منازل مهدمة، بما في ذلك جزء صغير من حائط أسمنتي، تعن بعض أشجار الجميز ونبات اللو  فضال في املوقع، 

 بين بعض أشجار الكينا عند مدخل أحد املنازل. وال تزال بعض شوارع القرية ظاهرة للعيان، واألراض ي املحيطة باملوقع

 مزروعة.

                                                           
1  -Israel Ministry of Defense, Carta’s Official Guide to Israel, Jerusalem: Ministry of Defense Publishing House Carta, Third English edition 1993, 

p107,p433, P159, P412& P485.   ،ي فلسطين بالعربية واإلنجليزية طريق العودة دليل املدن والقرى املهجرة والحالية واألماكن املقدسة فوسلمان أبو سته

.131 - 131، ص2007: هيئة أرض فلسطين، طبعة أولى والعبرية، لندن  



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   321 

 

 
 ( يوضح املستعمرات القائمة على أراض ي القرية.7شكل رقم )

 املصدر: الباحثون بتصرف
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 ( يوضح املسافات بين مركز القرية واملستعمرات التى أقامها االحتالل8شكل رقم )

 املصدر: الباحثون بتصرف

داخل القرية من استخدامات االراض ي هذه املخطط يوضح مركز النواه لقرية برير وعالقتها بالخدمات املوجودة 

والخدمات حيث ان سنقوم بعمل از لهذه املستعمرات واعادة تأهيل القرية واقامة الخدمات عليها التي يستفيد منها 

املجتمع مثل اقامة متحف يوضح جرائم االحتالل وتخصيص اماكن للصناعة والتجارة من اجل إنعاش االقتصاد داخل 

 القرية.
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حيث ان أقرب محطة على بعد خط سير للقطار  أقرب وبينيتضح حاجة القرية الى نقطة وصل بينها ( 8من الشكل )

كيلو متر من نواة القرية وان هناك شارع سريع يمر بجانب نواة القرية ويربطها بالقرى واملدن املجاورة وأقرب    13.5

 مجاورة للنواة متر عن النواه ويوجد حديقة ومحمية طبيعية 1200محطة. وقود تبعد 

 
 ( يوضح بعض املنشآت القائمة في محيط القرية.9شكل رقم )

 
 ( يوضح التحليل البيئي للقرية10شكل رقم )

 الباحثون بتصرف املصدر:
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من التحليل البيئي نصل الى اهمية التدرج بالكتل البنائية من الشمال الغربي حتى الجنوب شرقي في املوقع لوصل الرياح 

 جميع الكتل وكما تساعد الكتل على التظليل الذاتي فيقلل من استهالك الطاقة في عملية التبريد.ملحببة الى 

 تحديات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتية 3.3

 واملحلية واإلقليمية الوطنية املستويات على التخطيط سياسات اعتماد عدم أو غياب 

 بالتخطيط املعنية الجهات بين الصالحيات وتداخل املسؤوليات وضوح عدم 

 املعنية املؤسسات بين والتعاون  التنسيق غياب وربما ضعف 

 ومتابعتها املخططات وتنفيذها إعداد عملية تحكم التي والتشريعات والقوانين األنظمة مالئمة عدم أو غياب 

 العمراني التخطيط مجال في املؤهلة والعلمية الفنية الكوادر وقلة ضعف 

 الخاصة املصالح مع األحيان معظم في وتعارضها لالحتياجات املخططات تلبية عدم 

 وملكيتها ومسحها األراض ي تسوية غياب 

 املخططات وتنفيذ إعداد في والجماهيرية الشعبية املشاركة غياب وربما ضعف 

 املخططات وتنفيذ إلعداد الالزم التمويل وقلة ضعف 

 الحديثة الجوية والصور  الخرائط توفر وعدم الالزمة والبيانات املعلومات وقلة ضعف 

 الخاص القطاع دور  غياب 

ويتمثل املخطط املكاني في حماية املوارد املهددة من اجل الوصول الى تنمية مستدامة والدي يهدف الى الحماية للموارد 

اطق الغابات ومنالطبيعية واملعالم التاريخية والحفاظ على املوارد املحدودة لضمان حماية االراض ي الزراعية القيمة و 

 املشهد الطبيعي املميزة من الهدر والتنمية العشوائية باإلضافة الى الحفاظ على املوروث الثقافي والتاري ي

 . آليات االعمار املقترحة4

 الرؤية التخطيط املستقبلية 1.4

ان املجتمع الفلسطيني وفي املرحلة التي تكون بالنسبة له هي  املرحلة االنتقالية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبوجه 

والتي تبعها االنسحاب االسرائيلي الجزئي من املناطق الفلسطينية م  1994الخصوصية بعدما تمت اتفاقيات اوسلو عام 

يليين من اجل التوسعة باملستعمرات الخاص بهم وانشاء الطرق االلتفافية اإلسرائبالرغم من مصادرة االراض ي من قبل 

وما تبعها من تدمير للمساكن م  2000واعادة احتالل اغلب القرى واملدن الفلسطينية من بدء انتفاضة االقص ى في العام 

 املؤسسات للتخطيط ماموالبنية التحتية والبناء للجدار الفاصل على حدود الضفة الغربية مما فرض واقعا جديد ا

الفلسطيني والدي فرض تحديات كثيرة وكانت باألخص على املستوى املحلي و الذي يعيق االمكانية لوضع التخطيط 

 العمراني املطلوب و التنفيذ.

ن عملية التخطيط العمراني وبناء املؤسسات التخطيطية في ظل االستقرار االداري والسياس ي التي تمكن الدولة إبحيث 

ن وضع التصورات املستقبلية لهدا الحيز املكاني بالتوازي مع تكوين املؤسسات واالجهزة الدرارية إلدارة عمليات م

 التخطيط باالستخدام االمثل للموارد املتاحة في ظل هده الظروف لتتمكن من التحقيق لألهداف.
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لهوية الفلسطينية اي افاق يؤثر ف بلالفلسطيني وان التخطيط ال يؤثر فقط على االمكانيات للتطور واالزدهار املستقبلي 

راض ي والتخطيط السلمي لها واتمام وضع الخطط ا الستخدامات األ ا ومتوازن  ا عقالني  واالستقالل كما تتطلب تنظيم  

 والسياسات للتطوير وبناء مؤسسات التخطيط التي تقوم بتوجيه وادارة عملية التخطيط العمراني.

 العمراني الفلسطيني تأثر تاريخيا باألحداث واالنظمة السياسية التي توالت على فلسطين، وشددن التخطيط أكما 

 واملباني خاصة في املدن. الطرق  مثل الفيزيائية النواحي على العثماني فترة الحكم خالل التخطيط

 آليات تطبيق الهوية العمرانية 2.4

 
 الوطنية للقرية( يوضح تطبيقات الهوية العمرانية 11شكل رقم )

 ان منواملكالنسيج العمراني من خالل الصفات والخصائص التي تعكس بين عالقة االنسان  العمرانية تشملالهوية 

 وان ها،لاملباني والشوارع والفراغات العامة املوجودة التي تحدد الهوية العمرانية للمجتمع ويعطي البيئة الطابع املميز 

نقلة في الهوية الفلسطينية ما قبل النكبة عام  هي وهناك الجذور كماالزمن ولكن تبقى مع  العمرانية تتغيرالهوية 

تمسك بها ال وذادالهوية الفلسطينية لدى الشعب الفلسطيني بعد النكبة بشكل كبير  حيث تحولتبعدها  ومام 1948

 فتاحوماملناضلة  والشخصيةفية الكو  وظهر رمز  لهم.على احقية االرض  والحفاظمن باب النضال  وذلكلها  واالنتماء

 اليدوالتق والعاداتاالخالق  الفلسطينية موجودة حيثللهوية  والجذور العودة. ولكن كما سبق الحديث يبقى االساس 

 طريق:يمكن تطبيق الهوية العمرانية الفلسطينية عن  .الخصوصية من ثقافتهم واحترام

  .االهتمام بعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني والسعي في تحقيقها 

  .ادخال الرموز املعمارية االسالمية التي كان يتصف بها املباني الفلسطينية 
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  .االلوان والطابق الحجري 

 . االستنتاجات والتوصيات5

 االستنتاجات 1.5

 فقدان الصلة والتواصل بين العمارة ن السياسات االستعمارية وخصوصا التحديث او التغريب عمل على إ

واملجتمع حيث ظهرت التبعية ومحاكاة الغرب واالنقطاع عن اليات تحقيق الهوية في العمارة التقليدية 

 .وخصوصا مصداقية املنتج املعماري في التواصل مع املستخدمين ومع املكان والزمان

 تشريعات القوانين و تخطيط وتطوير الوإعادة الاالحتالل منذ النكبة ومن خالل خطط مدروسة  تعمد

إبعاد و  ،التاري ي والحضاري السياق  بتغير شكل الهوية الوطنية الفلسطيني بشكل غريب عننظمة األ و 

الفلسطينيين عن هويتهم العمرانية وتشتيت ذاكرة املكان وذلك بتعزيز استخدام النموذج املعماري الغربي 

 .والسياس ي واالقتصاديالثقافي تعزيزا لسياسة االلحاق 

 دت التغيرات االقتصادية الى اضمحالل الهوية العمرانية في املجتمع الفلسطيني سواء من خالل املشاريع أ

 التي اوجدها االحتالل لتفريغ املخيمات او الركود االقتصادي الذي ادى الى العمارة الغير مكتملة

 حيث انعكس عدم االتساق بين فئات  ،عمرانثرت الهجرة بنوعيها القسرية والطوعية على هوية الأ

 .بذاكرة املكاناملجتمع اجتماعيا وثقافيا على تحلل الذاكرة الجمعية وضعف االحساس 

 دى ظهور الفكر الحداثي على االقتصار على الرؤية املادية والنفسية مع القطيعة مع املاض ي مما ساهم أ

 .ة الحضاريةفي عدم حفظ الذاكرة الجمعية او التعبير عن الهوي

  تنبع ذاكرة املكان في فلسطين من الدين واملخيلة الشعبية والتاريخ والعمارة تلعب دورا بارزا في ترسيخ

تحويل بيوت الفلسطينيين التاريخية الى بيوت و  تهالذي دفع االحتالل الى محاولة سرقذاكرة املكان وا

 .لتاريخ اليهوديوربط عمارته العصرية بنصوص التوراة وا استعماريةومؤسسات 

  لقد كانت النكبة نقطة تحول تاريخية في البيئة الثقافية واالجتماعية للمجتمعات الفلسطينية وخصوصا

 ادى الى اختالل سكانها ممااملدن الرئيسية مثل مدينة غزة التي استوعبت عددا من الالجئين يفوق عدد 

 .ياقها الحضاري العالقة بذاكرة املكان وانفصام العمارة الفلسطينية عن س

  ان العمران الفلسطيني املعاصر يفتقد الى املحاوالت الجادة والفاعلة للتعبير عن الذاكرة الجمعية وذاكرة

 املكان.املكان وذلك من خالل تفعيل ذاكرة 

 التوصيات 2.5

 ا ممهمية الحفاظ على التراث العمراني حتى نأخذ أل مع التراث وزيادة الوعي بالدعوة الصحيحة للتعام

 .فيه من القيم واملبادئ واملفاهيم االسالمية إلبراز اصالة هويتنا وعراقتها

  املحافظة على هوية املنطقة عمرانيا لتعبر عن مكتسباتها وانجازاتها بالحصول على تشكيل مباني ونسيج

 .عمراني وتكوين فراغي تعبر جميعها عن تلك الهوية

  والثقافية وربطها باألحداث التي جرت عليها ملا تحمله هذه االماكن تحديد االماكن ذات القيمة التاريخية

 .من رمزية مرتبطة بالذاكرة الجمعية
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  العمل على التواصل بين املكان الجديد بالنسبة لالجئين مع املكان املفقود وذلك من خالل تحفيز

 .املعماريين على استلهام النماذج من عمارة تلك القرى واملدن املهدمة

  الحرفية في مجال البناء من قبل الدولة واملؤسسات ذات الصلة بالتراثدعم. 

 املشاركة املجتمعية في اعداد املخططات الخاصة بإحياء املدن. 

 احياء الذاكرة ضمن مهرجانات موسمية شعبية. 

 العمل على صناعة التراث ضمن قطاع السياحة وتطوير قطاع السياحة الداخلية. 

 لتاريخ والتراث وربطه بتفعيل التراث والفلكلور انشاء املتحف القومي ل 

 املراجع العربية

 اسبابها وسبل عالجها، فلسطين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية.1948( النكبة 2009) .رنا/كشلي، الشريف، ماهر 

 ( مفهوم القرية وداللتها في القران الكريم 2016زيود، حازم حسني :)– العربية دراسة موضوعية، مجلة الجامعة

 (، فلسطين.2(، العدد )2للبحوث، املجلد )

 ( صعود وأفول الهوية الوطنية، مجلة الدراس2012كيالي، ماجد :) فلسطين90ات الفلسطينية، العدد ،. 

 اسبابها وسبل عالجها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين1948( النكبة 2009) .رنا/كشلي، الشريف، ماهر 

 (: القرى املدمرة في فلسطين حتى عام 1998وح، نصر & شعت، مها & أبو زايد، رائدة )أبو مايلة، يوسف & الل

 ، الجمعية الجغرافية املصرية، سليلة بحوث جغرافية، العدد الثالث، القاهرة.1952

 ( دور إعادة اإلعمار بعد االعتداءات 2020املغير، محمد & أبو علي، رمزي & أبو شرخ، صباح & النجار، حسام :)م

(، العدد 09فلسطين، املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، املجلد )–لعسكرية في تأهيل الجبهة الداخلية في قطاع غزة ا

 (، الجزائر.16)

 ( إعادة إعمار سوريا 2018سعيد، سالم & يازجي، جهاد :)- ا أم إعادة ترسيخ إعادة اندماج وبناء سالم عادل اجتماعي 

 سوريا.النظام، مؤسسة فريدريش إيبرث، 

  .البنك  مجموعة-(. إعادة البناء ما بعد النزاع. نيويورك: مجموعة أدوات التقسيم 2004البشري. و. ) ن.أندرليني. س

 الدولي.

 ( ،م 2007الباهي، منى"،)بتوتي السياسية القوى  تحالف: الناشر ،"نريد الذي واملستقبل والحاضر املاض ي توتي. 

 دليل املدن والقرى املهجرة والحالية واألماكن املقدسة في فلسطين بالعربية  العودة طريق (:2007) سلمان أبو سته

 .: هيئة أرض فلسطين، طبعة أولىواإلنجليزية والعبرية، لندن

 Israel Ministry of Defense, (1993) : Carta’s Official Guide to Israel, Jerusalem : Ministry of Defense Publishing 

House Carta, Third English edition 1993, p107, p433, P159, P412& P485. 

   John F. E. Ohiorhenuan(2011) : Post-conflict Recovery : Approaches, Policies and Partnerships، Centre for 

Research on Peace and Development. 
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 مخلخص:

احترام مبادئ التنمية املستدامة في مجال العمارة والعمران يشمل عدد كبير من املعايير نسلط الضوء في هذا العمل 

راث املعماري والعمراني املبني وآخر التطورات في مجال الهندسة والعمارة على كل من املعارف التقليدية التي يحملها الت

ا  واإلعمار مركزين بذلك على املدن الذكية. ا وحضري  ا معماري  أظهر البناء التقليدي وعلى مر العصور أن هناك تصميم 

ا بدون تقنية "الدراية التقليدية" من خالل االعتماد على املوارد املحلية. ا ندماجه في آن واحد مع املناخات مستدام 

 للطاقة 
 

والتصميمات الجغرافية املختلفة اندماجا مثالي ومتكامل، يجعل من العودة إلى معارف األجداد يولد حلوال

في الوقت نفسه، ال يمكننا إنكار تقدم البحث والفكر العلمي  الخضراء والطبيعية في التصميم املعماري املعاصر.

ن من إعادة الطبيعة إلى املدينة والتكنولوجي لصالح 
ّ

ا من التيار الصحي الذي مك البيئة والتنمية املستدامة، وذلك بدء 

 ظهور الذكاء االصطناعي. العمل على إنشاء 
 

 إلى ظهور مفهوم االستدامة، ثم أخيرا
 

وأدخل مفهوم البيئة الحضرية، انتقاال

ا مدينة ذكية مبنية على بنية تحتية رقمية من الجيل الجد ا واقتصادي  ا في ذات الوقت بيئي  يد التي تشكل مشروع 

ا من شأنه أن يعزز استدامة املدن، إال أن اقتراب هذه األخيرة من مصطلح االستدامة يعتمد بشكل كبير على  واجتماعي 

 جودة عوامل املراحل األساسية لتشكيل املدينة الذكية.

 ملدينة املستدامة، املدينة الذكية.التراث، املعرفة، الدراية، ا: املفتاحية الكلمات

Abstract: 
Respect for the principles of sustainable development in the field of architecture and urbanism 

includes a large number of criteria. In this work, we highlight both the traditional knowledge 

carried by the built architectural and urban heritage and the latest developments in the field of 

engineering, architecture and reconstruction, focusing on smart cities. 

Traditional building has shown throughout the ages that there is sustainable architectural and 

urban design without the technique of "traditional know-how" by relying on local resources. 

Its merging with different climates and geographical designs at the same time, perfect and 

integrated integration, makes the return to ancestral knowledge generates green and natural 

energy solutions in contemporary architectural design. 

At the same time, we cannot deny the progress of scientific and technological research and 

thought in favor of the environment and sustainable development, starting with the health 

current that enabled the return of nature to the city and the introduction of the concept of urban 
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environment, moving to the emergence of the concept of sustainability, and finally the 

emergence of artificial intelligence. 

Work to create a smart city based on a new generation digital infrastructure, which constitutes 

an environmental, economic and social project at the same time that will enhance the 

sustainability of cities. However, the approach of the latter to the term sustainability depends 

greatly on the quality of the factors of the basic stages of forming the smart city. 

Key words: heritage, knowledge, know-how, sustainable city, smart city. 

 مقدمة:

لم يسبق أن كان وضع رؤية خاصة باملدن أكثر أهمية مما هو عليه اليوم. إذ يعيش أكثر من نصف سكان العالم حاليا 

لذلك ستكون املدن هي التي  1.م2050ومن املتوقع أن يكون أكثر من ثلثي العالم من سكان املدن بحلول عام في املدن 

ة أو ما إذا كان بإمكاننا تحقيق مسار أكثر استدام ،ملوارد العالم املتزايد باضطرادتحدد ما إن كنا سنستمر في استخدامنا 

 من أهداف التنمية املستدامة. (11)وفقا للهدف 

قتصادية اال لتناغم األبعادجوهريا في عملية االستخدام املالئم ملوارد الكوكب وفقا  االستدامة يتمثلإذا كان تحقيق 

تّم إدراج الثقافة ألول مرة في جدول األعمال الدولي للتنمية املستدامة، وذلك ضمن  فانه قد، واالجتماعية والبيئية

تعزيز الجهود لحماية »دعوة إلى  11.4الفقرة  حيث تتضّمن، 2015دة في سبتمبرأهداف التنمية التي اعتمدتها األمم املتح

 «.التراث الثقافي والطبيعي العالمي واملحافظة عليه

بالنسيق مع ، (ENECE)من جهة ثانية أطلق كل من االتحاد الدولي لالتصاالت ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  

مبادرة متحدون من أجل مدن »املنبر العالمي م، 2016 في (UN-HABITAT)نات البشرية منظمة األمم املتحدة للمستوط

، والتي تعمل كمنصة عاملية للدعوة إلى تبني سياسة عامة وتشجيع استخدام تكنولوجيا (U4SSC)» ذكية مستدامة

عة من مؤشرات األداء واضعة بذلك مجمو  مستدامة،املعلومات واالتصاالت لتسهيل وتيسير االنتقال إلى مدن ذكية 

  KPI)(.2 الرئيسية

عل املدن ج واالتصاالت فياملدن الذكية املستدامة بهدف إرساء املعايير لتقييم إسهامات تكنولوجيات املعلومات  بشأن

 تنمية املستدامة. أهداف ال وبالتالي تحقيقبالوسائل التي تسمح لها بالتقييم الذاتي  وتزويد املدن وأكثر استدامةذكاء أكثر 

 .  3هيئة أخرى تابعة لألمم املتحدة 14يدعم املنبر اآلن 

 مشكلة البحث:

                                                           
1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects: The 
2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352), New York, 2014. 
2 Key performance indicators project for Smart Sustainable Cities. 

 الدولي واالتحاد (FAO)  والزراعة األغذية ومنظمة (ECLAC) يبالكاري البحر  ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية واللجنة  (CBD) البيولوجي بالتنوع املتعلقة االتفاقية 3

 االقتصادية املتحدة األمم ولجنة (UNECA) إلفريقيا االقتصادية املتحدة األمم ولجنة (UNDP) اإلنمائي املتحدة األمم وبرنامج (ITU) لالتصاالت

 اإلطارية املتحدة األمم واتفاقية  (FI-UNEP) للبيئة املتحدة األمم لبرنامج املالية واملبادرة ، (UNESCO)والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم ومنظمة (UNECE) ألوروبا

 على القائمة اإللكترونية اإلدارة مجال في العاملة والوحدة (Habitat-UN) البشرية للمستوطنات املتحدة األمم وبرنامج (UNFCCC) املناخ بتغير  املتعلقة

 (WHO) العاملية الصحة ومنظمة للمرأة املتحدة األمم وهيئة (EGOV-UNU)  السياسات
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تكمن مشكلة البحث األساسية في التخوف من عدم النجاح في تحقيق التناغم بين أسس تركيب املدن الذكية 

مما الذكية  املدن كمبدأ لتأسيسلتبني سياسة عامة عامليا  ظل الدعوة املختلفة فيللمجتمعات  والتكوينات الثقافية

 ملستدامة،االشامل ملبادئ التنمية  وبالتالي صعوبة التحقيقأمر صعب تحقيقه  املوروثة ثقافيا إدماج املعايير من  يجعل

ز دامة بالتركيومن جهة أخرى أيضا الخشية من أن ال تنجح املدينة الذكية بالتطابق مع التنمية املست جهة،هذا من 

 على الجانب الذكي الذي يعتمد على تقنيات االتصال والتكنولوجيات الحديثة. 

 البحث:هدف 

دن امل نقدية بينبوجهة نظر  دراسة مقارنةفي ضوء املشكلة البحثية املذكورة أعاله تم تحديد هدف محاولة إنشاء 

ة من الضوء على أمثل املستدامة وذلك عبر تسليطمية تحقيق مبدأ التن منهما من ومقاربة كل واملدن العتيقةالذكية 

 ذكية حول العالم.  املبني وأمثلة ملدنالتراث 

  :والتنمية املستدامةالتراث  .1

رها املجتمعات وحاض الزمني وربط ماض يالتي تعبر عن نفس الرغبة في دمج البعد  املقارنات،مفهومان يقدمان بعض 

تجدد ميعتبر التراث على أنه مورد غير  األجيال، حيث والتضامن بينومستقبلها بشكل أفضل ضمن منطق االنتقال 

ا بمسألة الذاكرة  رمزي يرتبط وحفظه فهو موردمن حمايته  البد ا وثيق 
 
لتراث اإلشارة إلى ا وقد أصبحت والهوية،ارتباط

 . 1الكوكبي على النطاقاألساليب املميزة إلضفاء الشرعية على االستدامة وما يلزم من صونه ونقله أحد 

لقد أثبتت العمارة العتيقة قدرتها على التأقلم في األوساط البيئية املختلفة مستعينة باملواد املحلية من اجل تلبية 

 اإلنسان أساسا في املاض ي الحاجات املحلية وذلك دون تكنولوجيا ودون استهالك مفرط للموارد والطاقات، فقد بحث

على الحماية من الشمس واألمطار، تهوية مساحات املعيشة بالتهوية الطبيعية، جلب النضارة أو التدفئة إلى املنزل في 

أوقات معينة من النهار والليل من خالل نظام البناء، فجمع في آن واحد تقنيات إبداعية مختلفة تعمل على املقاومة 

 االنعكاس األسطح والتقليل من املبادالت الحرارية. نذكر فيما يلي بعضا منها:الحرارية للمواد و 

املقاومة اليرارية للمواد: 1.1   

لم يتم االستعانة بأي عازل حراري، فقط الجدران والواجهات لها وظيفة الكتلة الحرارية مما يسمح بتخزين كل من  

والقش مادة الطوب املجفف بالشمس )يتم الحصول عليها عن طريق خليط من الطين، من املاء والنضارة. الحرارة 

 . والفعالية مرضيةعملية البناء هذه بخمول حراري جيد للغاية الن االنتشار ضعيف  تتميز 

                                                           
1 Bertrand Zuindeau (ed.), Développement durable et Territoire, Presses universitaires du Septentrion, 2010, 
517 pages, nouvelle édition originale (Collection « Environnement et société »). 
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 حران جنوب شرق تركيا :1 الصورة

 انعكاس األسطح: 2.1

وهذا  املواد،على عكس األلوان الداكنة، تعكس األلوان الفاتحة )األبيض والبيج( اإلشعاع الشمس ي وال تسخن 

 لتقليل الحرارة في املبنى.  وفعالة للغايةبسيطة  وهي طريقةما يسمى باالنعكاسية 

 

 : جزيرة سانتوريني اليونان2 الصورة

 الجلد:  والجدران مزدوجةاملشربيات  3.1

 يعتمد مبدأ كال من االثنين على حجب أشعة الشمس ومنع عكسها املباشر على األسطح الداخلية.  
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 غينيا افريقيا :4 الصورة مشربية مصر :3 الصورة

التي استعملها اإلنسان سابقا من اجل تشييد معماره  عن التقنيات املختلفةكثيرة هي األمثلة في جميع أنحاء العالم 

ق بابل تذكرنا بحدائ والواجهات الخضراءإليها اليوم في تعميره للمدن املستدامة الجديدة، ففكرة األسطح  والتي يرجع

 العصرية. والجدران املزدوجةاملعلقة، أيضا املشربيات 

دون تقنية بنية مستدامة ب كانت هناكتفاصيل العمارة العتيقة يوضح لنا بما فيه الكفاية أنه  البسيط فيهذا التفكر 

املعرفة التقليدية التي يحملها التراث العمراني تعكس مخزون كبير  وبذلك تظلعلى البيئة،  وبدون تأثير  وبدون تكلفة

 أخذها بعين االعتبار في التصميمات املعمارية الحديثة. والتي يجبالهوية املحلية  والبارعة ومعالممن الحلول الذكية 

:والتنمية املستدامة. املدن الذكية 2  

طلقت على املدن الذكية من مدينة ذكية أو مدية افتراضية أو املدينة الرقمية أو االلكترونية تخ
ُ
تلف التسميات التي أ

والذي  ،Smart Cityأو املعرفية وغيرها، إال أن التسمية الشائعة حاليا هي املدينة الذكية والتي تعرف باللغة االنجليزية بّ 

 املصطلحات األخرى يعتبر املصطلح األكثر جاذبية عن 

ع إيجاد وتشجي واالتصال وتسعى إلىمدينة مبتكرة تقوم على استعمال تكنولوجيا املعلومات  الذكية هياملدينة 

االبتكارات في مجال أنظمة املدينة املتاحة بواسطة التكنولوجيا، من اجل جعل املدن أكثر كفاءة مع ضمان تحقيق 

النماذج السابقة في تاريخ املدن القائم على نقض ما سبق فإنها  وعلى عكس أهداف التنمية املستدامة، فهي باألساس

 ال تتناقض مع مفهوم املدينة املستدامة بل تعمل على تمييزها.

أنظمة:كي تكون املدينة ذكية من املفترض أن تقوم بتحقيق رابط قوي بين ستة   

 كات...(الشر  اإلنتاجية، االبتكار، األعمال،االقتصاد الذكي )ريادة  -

 (تخطيط املدن.... البناء، واملياه،اإلدارة املستدامة للطاقة الذكية )البيئة -

 الكفاءة في االتصاالت....( املفتوحة،البيانات  السياسة،الحكامة الذكية )املشاركة في -

 السالمة...( الشخصية،الحياة الذكية )الصحة -

 النقل النظيف...( الوسائط،التنقل الذكي )النقل متعدد -

 تشجيع املشاركة واإلبداع...( والعشرين،األشخاص األذكياء )تعليم القرن الحادي -

 . استراتيجيات انشاء املدن الذكية3

رض الواقع اعتمدت املدن في جميع أنحاء العالم مجموعة على مجموعة واسعة من األساليب أمن باب التجسيد على 

نحو مدن ذكية، ولكن تظل معظم هذه املشاريع تشترك في عدد من الخطوات  خالل مشوار تشييدها أو تحولها

األساسية، مثل تحديد املشاكل الواجب معالجتها على وجه األولوية واختيار القطاعات التي من املفروض أن ستستفيد 

ركة دراسة أجرتها ش حددتوقد والحاجة إلى ضمان تبادل املعارف.  غيرها،منها التقنيات التكنولوجية الحديثة أكثر من 



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   337 

 

حول أنشطة املدن الذكية حول العالم أربعة أنواع من االستراتيجيات إلنشاء مدن ( Xona Partnersاالستشارات )

 ذكية:

 اإلستراتيجية األولى:  1.3

منح العقود للشركات الناشئة من اجل توفير حلول للمشاكل التي يحددها املشروع. على سبيل املثال يقوم برنامج 

(Start-up Bootacamp Samart City Dubai ) باختيار الشركات الناشئة م، 2017الذي تم إطالقه في ماي

ة تحدة. تستفيد فيه بعد ذلك الشركات الناشئاملسؤولة عن العمل على الرؤية الذكية ملدينة اإلمارات العربية امل

 من برنامج توجيه مكثف مدته ثالثة أشهر.

إذا كانت هذه اإلستراتيجية الخاصة باملدينة الذكية تتمتع بميزة تعزيز تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة 

ا على  ا ما ت مخاطر،املحلية، فإن العمل مع الشركات الناشئة ينطوي أيض  واجه األخيرة صعوبات في وغالب 

الوصول إلى التمويل وإيجاد العمالء وضمان تدفقات دخل مستقرة. في حالة دبي تم تصميم عملية االختيار 

 للتخفيف من املخاطر.

 الثانية:اإلستراتيجية  2.3

وبالتالي  لذكية،اتدعو اإلستراتيجية الثانية الالعبين الرئيسيين في اإلنترنت والتقنيات السحابية إلى تصميم املدينة 

لى سبيل ع النهج،تعطيل قطاعي التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا املعلومات من أجل تعزيز التنمية. تم استخدام هذا 

بينما (، SK Telecom) د بتطوير املشروع إلى شركة االتصاالت الوطنيةالتي اختارت أن تعه سيول،من قبل  املثال،

تجدر اإلشارة إلى أن املنافسة داخل قطاع تكنولوجيا املعلومات  التقنيات،يضمن هذا النهج استخدام أحدث 

 في ظروف 
 
ا سياسيا  .ناتال سيما فيما يتعلق بموقع البيا معينة،واالتصاالت يمكن أن تجعل هذا الخيار حساس 

 الثالثة:اإلستراتيجية  3.3

على خارطة طريق تقدمية تستند إلى دراسات الحاالت والربحية  يقوم-تبنتها مدن مثل هونغ كونغ وباريس ولندن  

 .امللموسة. يتم بعد ذلك قيادة خطة التنفيذ من قبل مختلف السلطات العامة في جميع أنحاء املدينة

تقنية  ولكن ثبت صعوبة اتخاذ قرار بتبني األقص ى،تتميز هذه اإلستراتيجية بميزة زيادة تكلفة النشر إلى الحد 

 قبل أن تصل إلى املرحلة التكرارية التالية من تطويرها في بعض الحاالت.

 الرابعة:اإلستراتيجية  4.3

 تكنولوجي،الوالجهات الفاعلة في القطاع  الحكومية، فيه الهيئات والذي تكون يوضح مثال برشلونة النهج الرابع  أخيرا،

ي تشارك ف واحدة، تشكل مجموعة والجامعات،والشركات الناشئة  االتصاالت،ومشغلي  والتطوير،ومختبرات البحث 

عملية صنع القرار. تعتمد الحلول املختارة على نموذج تعاوني يشمل جميع الالعبين املشاركين من أجل تبادل الخبرات 

 تقليل املخاطر.و 
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إال أنه قد يكون غير فعال في غياب  الذكية،في حين أن هذا النموذج يمكن أن يشجع التآزر عبر سلسلة قيمة املدينة 

من خالل ما سبق يظهر بأنه في إطار التحول نحو املدن الذكية يركز كل من الحكومات  ممارسات الحكومة املنسقة.

 والتكنولوجيات الحديثة.في املدن على التقنيات  وأصحاب القرارات

اعتمدت  2030نحو التحول إلى مدينة ذكية بحلول عام  2018مدينة الجزائر العاصمة في مشروعها الذي أطلقته في 

ي أربعة مبادئ إرشادية: إشراك الشركات الناشئة ف بدورها على والتي تستنداملواهب  استراتيجية تعبئةفيه أساسا على 

 لية.وحشد املواهب املح التكنولوجيين،التعاون مع القادة  العالم،املقارنة مع املدن الذكية في أماكن أخرى من  لعملية،ا

الوحيدة لحد الساعة في وضع التوجيهات اإلستراتيجية  وتكمن انجازاتهمشروع الجزائر مدينة ذكية ال يزال في بدايتها 

 .وحاضنات املشاريعتشهد نمو سريع للشركات الناشئة  فاملدينة ومع ذلك. واألهداف التكتيكية

كل التركيز يبقى على تقنيات  الذكية فإنما سبق فانه عند التكلم عن إنشاء مشروع املدينة  ومنه ومن خالل

أي جانب يركز فيه عن االستدامة من باب الطاقات املتجددة أو الحفاظ على  وال نرى  الحديثة، وتكنولوجيات االتصال

ذلك من الجوانب التي تهتم بها املدينة املستدامة. إضافة إلى ذلك فان ضمان  وإلى غير البيئي  وتقليل التلوثارد املو 

بصحة اإلنسان مما يجعل منها تخدم الجانب  وتقنيات تضر سيرورة مدينة ذكية متصلة يتطلب قدر كبير من الطاقة 

ة جديدة وربما نحن في حقب واالجتماعية والثقافية،ى: البيئية املدينة على حساب الجوانب الثالثة األخر  االقتصادي في

 . وتحسين الحاضرما سبق أو العمل على تطوير  والتراجع إلىننتهي فيها بنقض نظرية التطور الحالية 

املبنية على بنية رقمية حديثة من الجيل الجديد ليست بالضرورة  املدينة الذكيةبعبارة أخرى نستخلص أن 

 مستدامة.مدينة 

 :والتوصيات . استنتاجات4

 االستنتاجات 1.4

أال نكون نتحدث عن ثورة صناعية رابعة تستهلك املوارد  ،ما يكون االقتصاد بالحديث عن مدينة ذكية تخدم أكثر   -

قبل مفهوم االستدامة؟ إلى ماألن نعود إلى دائرة مغلقة لنرجع  وتبعث بامللوثات؟الطبيعية في اإلنتاج   

إمكانية املوائمة بين القوة االقتصادية والتنمية العمرانية املستدامة. -  

على غرار املدن الصينية "الذكية؟" "  السيطرة،إلى إنشاء مدن تضمن الديكتاتورية وعمودية  طريق تؤديألسنا في   -

عبودية ما يكون ل نظام أشبهالناس، الكاملة على  يسمح بالسيطرةالرصيد االجتماعي؟  "ب ذكي يعرف  أحدثت نظامالتي 

 .مفهوم االستدامةعصرية؟ مما يبعدها أيضا عن 

 يتواجد تناقض بين املدينة الذكية واملدينة املستدامة، مع احتمالية تهديد األمن الصحي. -

 التوصيات 2.4

 لبيئية.املوائمة في تشكيل املدينة بما يتوافق مع املتغيرات واالختالفات االجتماعية واالقتصادية وا -

 صحة املجتمع.العواقب التي تتركها هذه التقنيات وهذه الشبكات الالسلكية على تحليل -
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 وضع آليات واضحة لحماية األمن الشخص ي في ظل االنفتاح على املجتمع. -

اعداد مزيد من الدراسات البحثية املرتبطة بمخاطر املدن الذكية ومدى تعارضها مع أهداف التنمية  -

 املستدامة.

  املستدامة املدن تصميم في العريقة العمارة ملبادئ الرجوع-

 الواحد البلد في األقاليم باختالف العمارة تتأقلم بذلك جاعلين املحلية املواد على االعتماد-

 الذكية املدن تصميم عند املستدامة التنمية مبادئ تحقيق على التركيز  إلى التنبيه-

 .امةاالستد تحقيق في الدول  ارادة على كبير  بشكل تعتمد فاستدامتها مستدامة مدن حتميا ليست الذكية املدن-
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 املخلخص: 

تهدف الدراسة الى التعرف على كيف يمكن أن تقوم املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية الرسمية والخاصة في نشر ثقافة 

ة خطط دور اإلعالم في رسم ومناصر  وتنتمي الدراسة الى املنهج الوصفي التحليلي بهدف دراسة، التنمية واملشاركة فيها

طط مشاركة املؤسسات اإلعالمية في خوتوص ي الدراسة بالعديد من املقترحات التي من شأنها تعزيز  التنمية املستدامة.

 :التنمية املستدامة

  ضرورة وضع خطة إعالمية تتناسب مع الظروف القائمة في األراض ي الفلسطينية، ومع اإلمكانيات املتاحة

 اإلعالم، بحيث تنطلق من املبادئ الرئيسة للتنمية البشرية.لوسائل 

  اهتمام وسائل اإلعالم باستخدام جميع الفنون الصحفية واإلعالمية، حتى تتحول من إعالم ناقل لألخبار

إعالم نقل األخبار واملعلومات وشرحها وتفسيرها والتعليق عليها، وأن تقوم بدور املوجه التنموية، إلى 

 الجيدة واإليجابية لإلسهام في التنمية. لسلوكيات والقيم ل

  ،إصدار مالحق صحفية دورية تعالج قضايا التنمية في فلسطين، السيما قضايا الصناعة والسياحة والتجارة

 بالتعاون مع املؤسسات التنموية العاملة.

 عالم الفلسطيني، التنمية املستدامة.اإل : الكلمات املفتاحية

Abstract:   

 The study aims to identify how the official and private Palestinian media institutions can 

spread the culture of development and participate in it. The study belongs to the descriptive 

and analytical approach with the aim of studying the role of the media in drawing up and 

advocating sustainable development plans. The study recommends several proposals that 

would enhance the participation of media institutions in sustainable development plans: 

 The necessity of developing a media plan commensurate with the existing conditions in 

the Palestinian territories, and with the capabilities available to the media, so that it 

starts from the basic principles of human development. 
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 The interest of the mass media in using all journalistic and informational arts, so that 

they transform from a media conveying development news to a media conveying, 

explaining, interpreting and commenting on news and information, and playing the role 

of directing good and positive behaviors and values to contribute to development. 

 Issuing periodic press supplements that deal with development issues in Palestine, 

especially issues of industry, tourism and trade, in cooperation with the operating 

development institutions. 

 اإلطار العام .1

 املقادمة: 1.1

هذه الدول على تحقيق التنمية الشاملة، وبعد انتشار وسائل اإلعالم بعد حصول الدول النامية على استقاللها، عكفت 

على نطاق واسع وتعاظم أثرها، انصبت الكثير من البحوث اإلعالمية حول كيفية تسخيرها في عميلة التنمية، وقد أدى 

 هذا االهتمام بتأثير اإلعالم في تنمية وتطوير املجتمعات إلى ظهور ما يسمى باإلعالم التنموي.

وفي األراض ي الفلسطينية وفي ظل العدوان اإلسرائيلي املتواصل والحصار الشامل الذي يشل نواحي الحياة كافة وخاصة 

 ما زال يحتاج الى مزيد من العمل املنظم لتحقيق املمارسة الكاملة لكل  غزة،في قطاع 
 
أصبح الحق في التنمية مفهوما

 ما ينطوي عليه.

طينية مسؤولية املساهمة في عملية التنمية وخاصة بعد أن أصبحت وسائل للتأثير في وتتحمل وسائل اإلعالم الفلس

لذلك فإن و  األفكار والسلوك واالتجاهات ووسائل مساعدة في التعليم والتوجيه والتثقيف ونشر األفكار املستحدثة.

لل، ، ووضع اليد على مكامن الخالغياب الذي نشهده لدور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تحديد استراتيجيات التنمية

والتهميش الحاصل لها في االستشارات التنموية، يؤكد وجود خلل ما في الخطط واالستراتيجيات التنموية في فلسطين، 

 باستثناء بعض الحاالت النادرة التي شاركت بها في العمل في مجال اإلعالم التنموي مع بعض املؤسسات. 

 مشكلة الدراسة: 2.1

هو و  املستدامة،بما أن األراض ي الفلسطينية اليوم في ظل ما تواجهه من مصاعب متكررة تحول دون تحقيق التنمية 

ما يستوجب من اإلعالم الفلسطيني أن يقوم بشحذ الهمم نحو مرحلة البناء والتنمية وهو ما يتطلب تنسيق كامل يقوم 

فيمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال التالي: "كيف يمكن  ا،العليعلى الكفاءة والجودة وبما يضمن تحقيق املصلحة 

 أن تقوم املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية الرسمية والخاصة في نشر ثقافة التنمية واملشاركة فيها"؟

 تساؤالت الدراسة: 3.1

 ما مفهوم التنمية املستدامة؟ 

 ما متطلبات اإلعالم التنموي؟ 

 التنموي؟ ما املهام األساسية لنجاح اإلعالم 

 ما واقع العملية التنموية في فلسطين وهل يوجد إعالم تنموي في فلسطين؟ 

 ما تحديات ومعوقات التنمية في فلسطين؟ 
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 ما هي العالقة القائمة بين اإلعالم والتنمية؟ 

  ما دور مؤسسات اإلعالم الفلسطيني في نشر ثقافة التنمية؟ 

  التنمية؟هل تقوم وسائل االعالم الفلسطينية بدورها تجاه نشر ثقافية 

 هل يوجد استراتيجية لالرتقاء بالعالقة بين اإلعالم الفلسطيني والتنمية؟ 

 تحاول الدراسة تحقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة: 4.1

  تنمية مجال التوعية بخطط ال لفة فياملختالتعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل اإلعالم الفلسطينية

 املستدامة.

  تحليل بعض مضامين البرامج اإلعالمية والتقارير الصحفية، التي يمكن أن تساهم في عجلة التنمية للتعرف

 على مدى اهتمامها بموضوعات التنمية املستدامة.

 ط التنمية إما ألسباب توضيح عدم التزام وسائل اإلعالم بالدور الذي يمكن أن تكون قد حددته لها خط

 موضوعية أو ذاتية، تخص تلك الوسائل ذاتها.

 .التعرف على واقع التنمية املستدامة في فلسطين ومعوقاتها وسبل معالجتها 

  التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل اإلعالم الفلسطينية املختلفة في نشر ثقافة التنمية وامكانية

 ن اإلعالم والتنمية.تحقيق املشاركة الفعالة بي

 .التوصل الى استنتاجات ومقترحات يمكن من خاللها املساهمة في تطوير اإلعالم التنموي في فلسطين 

 اإلعالم والتمية املستدامة .2

 مفاهيم التنمية واالعالم 1.2

 ونماء أي  والكثرة،تشير كلمة التنمية في معاجمنا العربية الى الزيادة  1 تعريف التنمية: 1.1.2
 
فكلمة )نما( الش يء نموا

العمليات التي يمكن بها توحيد جهود املواطنين والحكومة لتحسين األحوال وهي بمفهومها املبسط:  زاد وكثر.

االقتصادية واالجتماعية والسياسية في املجتمعات املحلية ومساعدتها على االندماج في حياة األمة واملساهمة في تقدمها 

وهناك من يعرفها "بأنها حركة تهدف الى تحسين األحوال املعيشية للمجتمع في مجملة على أساس . تطاعبأقص ى قدر مس

ا تكون االستعانة  ذلك،املشاركة اإليجابية لهذا املجتمع وبناء مبادرة املجتمع إن أمكن  فاذا لم تظهر املبادرة تلقائي 

 بالوسائل املنهجية لبعثها واستثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة".

التنمية املستدامة هي تنمية قابلة لالستمرار وتهدف الى االهتمام بالعالقة املتبادلة : 2مفهوم التنمية املستدامة 2.1.2

نسان ومحيطة الطبيعي وبين املجتمع وتنميته والتركيز ليس فقط على الكم بل النوع مثل تحسين توزيع ما بين اإل

الدخل بين أفراد املجتمع وتوفير فرصة العمل والصحة والتعليم واالسكان وتهتم التنمية املستدامة بشكل رئيس بتقييم 

 األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي للمشاريع التنموية.

                                                           
 .25م(: اإلعالم والتنمية )القاهر: دار الفكر العربي(، ص1988محمد، سعيد محمد ) 1
 .50(: التنمية وحقوق اإلنسان )مكتبة اإلسكندرية، مؤتمر االصالح الرابع( ص 2007فائق، محمد ) 2
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يعرف أديب خضور اإلعالم التنموي بأنه: "املنظومة اإلعالمية الرئيسة أو الفرعية التي  تعريف اإلعالم التنموي: 3.1.2

أو بمعني آخر هو العملية التي يمكن من خاللها التحكم بأجهزة اإلعالم ووسائل االتصال  تعالج قضايا التنمية"

 .1ب الذي يتفق مع أهداف الحركة التنموية ومصلحة املجتمع العلياالجماهيري داخل املجتمع وتوجيهها بالشكل املطلو 

 2خصائص اإلعالم التنموي: 2.2

  من حاجات املجتمع األساسية  مستوحاةأنه نشاط إعالمي هادف يسعى الى تحقيق أهداف وغايات اجتماعية

 ومصالحه الجوهرية.

 .أنه إعالم يرتبط بخطط التنمية ويدعم نجاح هذه الخطط 

  إعالم واقعي األسلوب والطرح ويستند على حجج وبراهين منطقية في اقناع الناس.أنه 

 .يعتبر إعالم شامل ومتكامل ومتعدد األبعاد حيث يشتمل البعد السياس ي واالقتصادي واالجتماعي... الخ 

 3أهمية اإلعالم التنموي: 3.2

 .يدفع التنمية نحو األمام وانجازها بالشكل املطلوب 

 ومعاير ومعتقدات اجتماعية  يعمل على لفت 
 
انتباه الناس الى القضايا العامة باعتبار أن التنمية تتطلب قيما

 متجددة.

  يسهم في ترسيخ الوعي الحقيقي بالتنمية القائم على املصارحة وتقديم الحقائق ومن ثم تبني الخطط التنموية

 الالزمة.

  من حاجات  مستوحاةيسعي الى تحقيق أهداف دور اإلعالم في تحقيق التنمية والتكامل وغايات اجتماعية

 املجتمع األساسية ومصالحه الحيوية.

 4:متطلبات تحقيق خطة إعالمية تنموية وطنية 4.2

  ط القوانين وتبسيتوفير املعلومات للمجتمع عن التنمية وشروط نجاحها وكيفية إنفاق املال العام وشرح

اإلجراءات وذلك بتنشيط الحوار وتوسيعه واتاحة الفرص أمام الناس للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول مشاريع 

 الحكومة واالستماع ألقوالهم واالخذ باألقوال واآلراء الجادة منها.

 جتمع للتفاعل اختيار املعلومات بشكل دقيق وجذاب واستخدام أساليب مشوقة من أجل جذب كل شرائح امل

 مع الوسائل اإلعالمية في تحقيق األهداف التنموية املنوطة بها.

  تعليم الناس املهارات واألساليب الالزمة التي تتطلبها عملية التحديث والتطوير ال سيما الجرأة وانتقاد الخطأ

 وعدم الخوف من املسؤولين ألنهم يخضعون للمساءلة.

 لتنمية بشكل جغرافي يتناسب مع مساحة البلد بحيث تشمل كل املناطق توزيع وسائل اإلعالم املتعلقة با

 والنواحي.

                                                           
 .59)دمشق: دار الوراق للنشر والتوزيع( ص 1ط املتخصص،(: اإلعالم 2003خضور، أديب ) 1
 .201ص  ،)القاهرة: دار عالم املعرفة( 1ط اإلعالمية،قضايا التنمية (: 1984) عواطف ،عبد الرحمن 2
 .199ص  ،)القاهرة: عالم الكتب(، 1ط التنمية،اإلعالم وقضايا  (:2004)على  عجوة، 3
 .284( ص2004) اإلسكندرية: دار الوفاء،  1التلفزيون والتنمية، ط (:2004) إبراهيم عبده ،الدسوقي 4
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  توفير الكادر املتخصص إلعداد البرامج اإلعالمية التنموية من خالل االعتماد على خريجي كليات اإلعالم

 والصحافة.

 ر عصريه توسيع اآلفاق الفكرية عند الناس من خالل منظور جديد يتطلب اعتماد وسائل جديدة أكث

 واشعارهم بأن التحديث والتطوير وما يتضمنه من أهدف ومبادئ هو الكفيل بتلبية احتياجاتهم.

 :تنمية إعالمية شاملة في فلسطينمتطلبات آنية لتحقيق  5.2

 .تحديد املعوقات لدى القائمين باالتصال وتحديد األدوار لكل شخص 

 ية.العمل على تحقيق املشاركة الكاملة في عملية التنم 

 .تحديد اإلمكانيات البشرية واملادية الالزمة في إنتاج الرسائل اإلعالمية التنموية 

  متالزمة.يجب ان ترتبط الخطط التنموية الشاملة بخطط اعالمية 

يعرف البيئيون مفهوم البيئة أن لكل نظام طبيعي حدود معينة ال يمكن  املنظور البيئي للتنمية املستدامة: 6.2

وأي تجاوز يعتبر تدهور. فاالستدامة من املنظور البيئي هي وضع حدود أمام االستهالك والنمو السكاني والتلوث  تجاوزها،

 فهي حماية املواد الطبيعية واالستخدام األمثل لها. الغابات،وانجراف التربة واستنزاف املياه وقطع 

 التنمية السياسية في فلسطين .3

، عن نجاح نسبي للمؤسسات 2005فلسطين الصادر في بداية العام الحالي  وقد عبر تقرير التنمية البشرية في

الفلسطينية، الرسمية واألهلية، وبوتائر متباينة، في تحقيق بعض متطلبات الصمود والتنمية، إال أن ثمة عوامل متعددة 

هو وتتمثل األسباب الداخلية و  أربكت عملية البناء والتنمية بمنظورها الشمولي، منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي،

 األمر الذي يهمنا الرتباطه باإلعالم في ثالثة عناصر أساسية هي:

فقد عزز غياب أولويات فلسطينية واضحة تتمحور حول منظور تنموي فلسطيني غياب منظور تنموي جامع:  1.3

يها، كما دني، حالة اإلرباك املشار إلمتفق عليه، وآلية تنسيقية فاعلة بين السلطة الفلسطينية ومؤسسات املجتمع امل

أتاح غياب فرصة مناسبة ومريحة لتطبيق أجندات املانحين التنموية ومنظورهم السياس ي، وتعزيز تبعية مؤسسات 

 ومنظمات املجتمع املدني لهم.

سات مؤس فقد أدى الدور السلبي الذي قامت به السلطة الفلسطينية تجاه عدم تجذر مفهوم القيادة التنموية: 2.3

ومنظمات املجتمع املدني في السنوات األولى من عملها، إلى قصور أداء الجانبين، خاصة غياب التكامل في عملهما، وتفرد 

 السلطة ومركزيتها، وضيق هوامش املشاركة التي تسمح بها.

وية تمويل مشاريعها التنمحيث تنامى اعتمادها على املانحين الخارجيين في  تراوح أداء مؤسسات املجتمع املدني: 3.3

والخدمية، وإهمال االعتماد على الذات، األمر الذي جعل املانحين يتحكمون في التوجهات التنموية الفلسطينية، وبالتالي 

 في تطور املجتمع برمته، واستقالل إرادته السياسية.

يتخطى مجرد النمو االقتصادي وهكذا غدت التنمية القضية األكثر إلحاحا في فلسطين، واتسعت دائرة مفهومها ل

واالجتماعي والثقافي ليشمل كافة جوانب الحياة، بحيث يمكن للمواطن الفلسطيني أن يعيش حياة أفضل وأكثر تقدما، 
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يتحقق له من خاللها ارتفاع مستوى املعيشة، ويتغير معها أسلوب حياته بما يحقق له السعادة. ومن هنا كان البد من 

 ين.محاور تحقيق التنمية املستدامة في فلسط وأبرز  كأهمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية التطرق مللفات التنم

 التنمية السياسية: 4.3

هي عملية تفاعل ثقافي سياس ي تتداخل فيه العوامل املادية باملعنوية متظافرة  1السياسية:تعريف التنمية  1.4.3

 ومولدة حالة انتقال للمجتمع من وضع التخلف إل
 
ى التقدم السياس ي، وتسمى عملية معرفة باألساس، حيث تزيد كما

 في املجال السياس ي لدى الفرد واملجتمع ويساعد النظام السياس ي على وضع هذه املعرفة موضع التطبيق من 
 
ونوعا

 وتطورها يخالل العمليات السياسية املتعددة مثل: الترشيح لالنتخابات، حرية التعبير والتصرف، تداول السلطة سلم
 
ا

 من جانب الهيكل السياس ي للمالئمة 
 
يعتمد على حركة ديناميكية أي ال تنتهي عند نقطة معينة، وسيرها يكون مستمرا

 مع التغييرات الجديدة.

إن جوهر عملية التنمية السياسية مرتبط بالتنمية االقتصادية، وأن التنمية  أهمية التنمية السياسية: 2.4.3

إلحداث تنمية اقتصادية مع ما يصاحبها من تنظيم أجهزة الدولة في الجوانب اإلدارية والقانونية السياسية ضرورية 

 واشتراك الجمهور في العملية السياسية وتفعيل املؤسسات.

 من مدارات التنمية الشاملة وتندرج  واقع التنمية السياسية في فلسطين: 3.4.3
 
 هاما

 
تعتبر التنمية السياسية مدارا

 ملا تقوم به من دور في تطوير الوعي واإلدراك السياس ي للعالم التنمي
 
ة السياسية تحت بند التنمية االجتماعية نظرا

بب الكثير من عوامل النجاح بس إلىفإن التنمية السياسية كانت تفتقر  الفلسطينية،املحيط، وخاصة في األراض ي 

، ولكن واقع  الوضع الفلسطيني وما يعانيه الفلسطينيون من ظروف احتالل
 
قاهرة ومعاناة اقتصادية جراء ذلك أيضا

 في فرض الوعي السياس ي وتناميه مع األحداث املتالحقة في فلسطين.
 
 املجتمع الفلسطيني ربما كان سببا

ومع تطور األحداث في فلسطين أخذت الحركة السياسية الفلسطينية بالتطور ومحاولة رفع مستوى الوعي السياس ي 

وتالحقت األحداث في األراض ي الفلسطينية  1948لفلسطيني وبعد وقوع االحتالل اإلسرائيلي في العام لدى املواطن ا

 عن أراضيهم، وتجربة 
 
وبدأت معاناة جديدة للفلسطينيين وتشرد الكثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني وأبعدوا قسرا

 من الوعي السياس ي.اللجوء والهجرة وهذه املعاناة والقهر خلقت لدى املواطن الفلسطين
 
 مختلفا

 
 ي نوعا

ولم يقتصر األمر على األمور النظرية كما يجري في الدول األخرى من محاوالت تنمية وتطوير األفراد بل أدرك  

 الفلسطينيون بشكل واقعي وعملي ضرورة نمو الوعي السياس ي ليتوافق مع املرحلة ومع الظرف الفلسطيني.

حركة السياسية الفلسطينية تغير من مفاهيمها ونهجها لتواكب تطور األحداث ومقاومة ومع بداية الستينيات بدأت ال 

املمارسات اإلسرائيلية واملساعي لتهويد األراض ي الفلسطينية ومسح معالم الوجود الفلسطيني فيها، وكان البد من نهوض 

 قادرين على قيادة الشعب حركة ثورية سياسية تشمل جميع فئات الشعب الفلسطيني وتضم تحت لوائها كوادر 
 
ا

الفلسطيني للوصول إلى نيل االستقالل والتخلص من االحتالل من خالل وعي سياس ي وإدراك الوقت املناسب للنهج 

                                                           
 .174( ص 2000لفكر العربي للطباعة والنشر، الدولة والتنمية في مصر الجوانب السياسية )القاهرة: دار ا (:2000) حسين ،توفيق 1
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 لدى املواطن 
 
 سياسيا

 
الثوري والتوازن مع وعي سياس ي يتوافق مع متطلبات الوضع الفلسطيني وهذا الوعي تطلب نموا

 ذي يجب عليه القيام به.   ليكون على إطالع بالدور ال

 1:معيقات التنمية السياسية في الواقع الفلسطيني 4.4.3

  االحتالل أو املعوقات اإلسرائيلية التي تحول دون امتالك مجتمعنا للقدرة على اتخاذ القرارات السياسية بسبب

محدودية امتالكها للقرار والقيود املفروضة علينا سواء تلك الناتجة عن نصوص االتفاقات السياسية 

اءات التي يمارسها العدو بصورة متواصلة املعقودة مع العدو اإلسرائيلي، أو بسبب الحصار واالغالقات واالعتد

 على 
 
مليون نسمة مجموع أبناء شعبنا في الضفة  4إلى يومنا هذا، حيث يفرض العدو اإلسرائيلي حصارا جماعيا

 بين مدننا وقرانا ومخيماتنا. والديمغرافية املنتشرةوالقطاع ويحصرهم داخل املعازل والحواجز الجغرافية 

 سطينية الداخلية، التي باتت في كثير من جوانبها معروفة لقطاعات واسعة من أبناء املعوقات الذاتية الفل

 شعبنا.

 .
 
 االنقسام الفلسطيني الداخلي وغياب الوحدة الوطنية، مع وجود حكومتين مختلفتين في كل ش يء تقريبا

 .تعطيل إعادة هيكلة منظمة التحرير وعدم إدراج كل الفصائل الفلسطينية داخلها 

  د حكومة موحدة يترأسها رئيس واحد.عدم وجو 

 .تعطيل انتخاب أعضاء جدد للمجلس الوطني 

  موحدة.عدم وجود مرجعية سياسية فلسطينية 

 توصيات للنهوض بالتنمية السياسية في الواقع الفلسطيني: 5.4.3

 .تعزيز املشاركة السياسية 

 .التركيز على استقاللية النظام السياس ي الفلسطيني 

 السياس ي في املجتمع الفلسطيني. مواجهة التغريب 

 .تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني 

 .الديمقراطية والعدالة االجتماعية 

 .تعزيز ثقافة الرأي والرأي اآلخر ونبذ العنف السياس ي 

 .تجسيد الروابط االجتماعية في املجتمع الفلسطيني 

 .إعطاء دور فاعل للمثقفين والكفاءات الفلسطينية 

  كل املنظمات غير الحكومية القائمة سواء أكانت محلية أو دولية تعمل في األراض ي الفلسطينية إعادة النظر في

بحيث يتم الرقابة على أدائها وتمويلها بما يضمن املساهمة في تحقيق التنمية السياسية وليس مجرد خدمة 

 مموليها.

 

 التنمية االجتماعية في فلسطين .4

                                                           
دراسة غير منشورة) غزة: جامعة األقص ى( ص  الفلسطيني،دور اإلعالم الفلسطيني في دعم عملية التنمية في األراض ي  (:2009) عماد ،لبد & أحمد ،أبو السعيد 1
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 يتفاعل مع كافة املحاور الحياتية  تعريف التنمية االجتماعية: 1.4
 
 متكامال

 
 إنسانيا

 
إن التنمية االجتماعية تعتبر عمال

عتبر فهذه املحاور ت واملبادئ،سواء السياسية واالقتصادية وتحقيق التماسك االجتماعي ودعم حقوق اإلنسان والقيم 

 .حزمة واحدة وأي خدش في أي محور يحدث نقاط ضعف تنعكس آثاره على املجتمع

 1أهداف التنمية االجتماعية: 2.4

  خلق الرغبة في التغير من خالل استشارة عدم الرضا عن األوضاع القائمة وإيجاد أدوار اجتماعية جديدة

.
 
 وماديا

 
 ألفراد املجتمع لتحويلة من مجتمع تقليدي الى مجتمع متقدم اجتماعيا

  اوضاعهم االجتماعية وحل مشكالتهم.تعميم فرض التعليم وتحسين نوعيته ودفع األفراد الى تحسين 

 .تدعيم القيم واالتجاهات االجتماعية االيجابية مثل املثابرة والتعاون وأداء الواجب 

 .تدعيم الحياة االسرية لتزيد قوتها وتماسكها واستقرارها 

تتحكم بأسلوب ويقصد هنا باألسلوب اعتماد التنمية على عنصر من عناصر التي  2أساليب التنمية االجتماعية: 3.4

 العملية التنموية وهي:

  االعتماد على القيادة الخارجية: أي أن التنمية قد تعتمد في تحقيق غاياتها على القيادة الخارجية التي ال تنتمي

 لصالح دولة أخرى مستقلة.
 
 الى املجتمع ذاته إذ تقوم بها جهات تابعة لدولة او دول خارجية تكون أكثر تقدما

 ملوارد الذاتية: ويركز هذا األسلوب على دور الجماعات واألفراد والقيادات املوجودة في اكتشاف االعتماد على ا

 احتياجاتها والعمل معا لتحقيق الخدمات الالزمة ملقابلة هذه االحتياجات.

  األسلوب متعدد األهداف: ويركز هذا األسلوب على تكوين جماعات صغرى وتقوية قيادتها وكشف املشكالت

 اعية لوضع برنامج مشترك يتعاون الجميع في تنفيذه.االجتم

إلعطاء صورة أكثر واقعية ألهم املؤشرات ذات العالقة بالتنمية االجتماعية  واقع التنمية االجتماعية في فلسطين: 4.4

 3:م2015في فلسطين وباالعتماد على مركز االحصاء الفلسطيني وتقرير التنمية البشرية في فلسطين لعام 

  في  %17.8بواقع  %25.8وفقا ألنماط االستهالك الشهري  2015نسبة الفقر بين األفراد خالل العام بلغت

من األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم الشهري عن  %47.6في قطاع غزة في حين أن  8%38الضفة الغربية و

 في قطاع غزة. 67و %35خط الفقر الوطني منهم 

  السابقة زيادة في نسبة التعليم بشكل عام حيث بلغ معدل االلتحاق أما بالنسبة للتعليم فشهدت األعوام

 .%97بالتعليم األساس ي ومعدل اإلملام بالقراءة لدي الكبار 

  الى نسبة  2015زادت معدالت البطالة في فلسطين بصورة كبيرة حيث نجد أن معدل البطالة وصل لعام

40%. 

 نحو %. 2015حيث بلغ معدل الفقر للعام  زادت معدالت الفقر في فلسطين وخاصة في قطاع غزة 

                                                           
 .58)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية( ص  العربي،(: ندوة التنمية البشرية في الوطن 1995اإلمام، محمد محمود ) 1
 .75)القدس: امللتقي الفكري العربي( ص  1(: بناء نموذج التنمية املحلي: الخلفيات واملشكالت، ط1995الدقاق، إبراهيم ) 2
تاريخ ، www.pcbs.gov.ps/default.aspxhttp//: فلسطين،ذات العالقة بالتنمية االجتماعية في  (: املؤشرات2016) الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 3
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  تراجعت مساهمة القطاعات اإلنتاجية كالصناعة والزراعة واإلنشاءات في الناتج املحلي اإلجمالي وباملقابل

 املتعلقة باإلدارة العامة واألمن والتجارة.
 
 ازدادت مساهمة القطاعات املختصة بالخدمات وتحديدا

 صورة حادة نتيجة مجموعة من العوامل مما أثر على مستوى املعيشة ارتفعت أسعار السلع والخدمات ب

 للسكان في فلسطين وزاد من معاناة محدودي الدخل والعاطلين عن العمل.

  زادت حدة النفقات العامة بصورة كبيرة موازنة باإليرادات نتيجة ضعف تحصيل اإليرادات املحلية مما أوجد

 لدى السلطة الفلسطيني
 
 مراكما

 
 ة.عجزا

من خالل اطالعنا على معوقات التنمية في فلسطين نالحظ وبصورة  معوقات التنمية االجتماعية في فلسطين: 1.4.4

عامة استمرار التدهور لألوضاع االجتماعية نتيجة تداخل العديد من العوامل املختلفة وفي مقدمتها سياسيات االحتالل 

 اضافة لتداعيات الخالفات الفلسطينية الداخلية. الفلسطيني،االسرائيلي والحصار الفروض على الشعب 

 1متطلبات تحقيق التنمية على الصعيد االجتماعي: 2.4.4

 .دعم خطط العمل والبرامج الوطنية للتخييف من حدة الفقر وزيادة دخل الفرد 

  املالئم واإلدارة السليمةبناء القدرات ودعم الشباب واعطاء أهمية أكبر للتعليم املنهي والتقني والتدريب 

 للمصادر البشرية.

 .املساعدة على نقل وتوطين التكنولوجيا املالئمة الى فلسطين وتطوير القدرات في مجال البحث العلمي 

 .تقوية الروابط مع املؤسسات الدولية ووكاالت التمويل ذات العالقة بالتنمية االجتماعية 

 لكي تتمكن من القيام بمهامها دعم املؤسسات الصحية والتعليمية والخدما 
 
ت االجتماعية ماديا ومعنويا

 لخدمة املجتمع املحلي.

 .دعم حمالت التوعية لشرح أهداف التنمية املستدامة في املدارس والجامعات واملجتمعات املحلية 

 التنمية االقتصادية في فلسطين .5

تعتبر التنمية االقتصادية في فلسطين من األولويات التي تشغل بال الفلسطينيين على اختالف املراحل التي مر بها 

 سواء على  الفلسطيني،الشعب 
 
 خاصا

 
ويبدو أن موضوع التنمية في فلسطين والظروف التي تعيشها قد فرض طابعا

سب مفهوم التنمية االقتصادية خصوصية مرتبطة بما يدور طبيعة النشاط أو على خطط وبرامج التنمية، وبالتالي اكت

 في املنطقة وعالقته بمجريات الحياة االقتصادية.

 
 
وتعرضت التنمية في فلسطين للعديد من املصاعب واملعوقات التي تحول دون استمراريتها، وتحد من نتائجها وتؤثر سلبا

 لعدم االستق
 
رار والتدخالت املباشرة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، وضرب على مستوى املعيشة لغالبية السكان، نظرا

لذا تحتاج الرؤية التنموية لالقتصاد  األنشطة،عناصر البنية األساسية واملرافق العامة وتوسيعات اإلنتاج في كل 
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البيئة  دتعتم الفلسطيني إلى جهد منظم من جميع شركاء التنمية الثالث الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني.

 1التنموية الفلسطينية على ثالثة عناصر أساسية متداخلة ال يمكن أن تتحقق التنمية بدونهم وهم:

  التخلص من االحتالل وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يضمن السيطرة على املوارد وكذلك

 املعابر والحدود والتحكم باملنافذ والحركة.

  العمل على توفير منظومة من التشريعات والقوانين والسياسات البعيدة عن االحتكارات والجاذبة لالستثمار

الخارجي واملشجعة للقطاع الخاص في إطار إشراف الدولة كراعي اجتماعي ومعززة بالشراكة مع منظمات 

 املجتمع املدني. 

 مد على املساعدات الخارجية، والتي من الواضح جذب التعاطف واإلسناد الدولي وخاصة أن جل الخزينة يعت

 أنها جاءت العتبارات سياسية.

حول إمكانية تحقيق التنمية االقتصادية في فلسطين قال أبو  وقام الباحثان بعمل لقاء مع املهندس غسان أبو منديل

نية على طرة الفلسطيمنديل: "إن تحقيق التنمية االقتصادية في فلسطين صعبة وذلك بسبب االحتالل وغياب السي

 املسئولين والخبراء الفلسطينيين باالستمرار في إعداد خطط التنمية ، حياة الفلسطينية"جميع مناحي ال
 
مطالبا

ألن إعداد الخطط والتمكن من تطبيق جزء محدود منها ينعش  االحتالل،االقتصادية وعدم االستسالم ملعيقات 

 2 صعبة جراء ممارسات االحتالل.االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ظروف 

 دور مؤسسات اإلعالم الفلسطيني في نشر ثقافة التنمية. 5

يعد اإلعالم من أهم أدوات التنمية بمختلف أنواعها، إذ أنه هو من يخلق والتنمية: العالقة القائمة بين اإلعالم  1.5

أوساط املجتمع عن طريق انتهاجه لسياسة إعالمية توعوية، توجه السامع أو القارئ أو املشاهد تلك الثقافة التنموية في 

 األمام. فعل أو القيام بأنشطة تسهم في دفع عجلة التنمية إلى إلى 

أثير في وسائل للتاإلعالم الفلسطينية مسئولية املساهمة في عملية التنمية، وخاصة بعد أن أصبحت وتتحمل وسائل 

قت ونشر األفكار املستحدثة، وقد حقاألفكار والسلوك واالتجاهات، ووسائل مساعدة في التعليم والتوجيه والتثقيف، 

 ل اإلعالم في املساهمة في بعض مجاالت التنمية.وسائبعض املؤسسات التنموية املحلية نجاحا ملحوظا في استخدام 

وقام الباحثان بعمل لقاء مع املهندس غسان أبو منديل حول عالقة اإلعالم بالتنمية املستدامة قال: "نحن نعرف بأن 

 ياإلنسان محور عملية التنمية املستدامة والهدف االسمي لإلعالم مسئولية اإلعالم تجاه عملية التنمية املستدامة ه

تزويد املجتمع بأكبر قدر من الحقائق واملعلومات الدقيقة التي يمكن للمعنيين بالتنمية التحقق من صحتها والتأكد من 

دقتها والتثبت من مصدرها، وبقدر ما في االعالم من حقائق ومعلومات دقيقة، بقدر تحقيق أهداف التنمية وينصب 

 .3على كيفية توجيه الجمهور"

                                                           
تاريخ   /http://www.alwatanvoice.com/arabic/newsدنيا الوطن: فلسطيّن، اإلطّار العّام للتنميّة االقتصادية فّي   (:2016) محمد ،شقورة 1
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ق التنمية املستدامة في فلسطين أكد أبو منديل أنه ال يمكن وذلك بسبب االحتالل وغياب السيطرة وحول امكانية تحقي

 املسئولين والخبراء الفلسطينيين باالستمرار في إعداد خطط 
 
الفلسطينية على جميع مناحي الحياة الفلسطينية مطالبا

الخطط والتمكن من تطبيق جزء محدود منها ينعش  التنمية املستدامة وعدم االستسالم ملعيقات االحتالل، ألن إعداد

االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ظروف صعبة جراء ممارسات االحتالل، واتهم أبو منديل اإلعالم الفلسطيني 

 أن اإلعالم لن ولم يقم بدوره في هذا املجال ألنه مسيس ويخدم أجندة 
 
بالتقصير تجاه التنمية املستدامة، مشددا

 أجندة وطنية والدليل على ذلك أنه لم ينشر أي دراسات مهمة عن التنمية املستدامة وعن واقعها بفلسطين. حزبية ال 

ولالقتراب أكثر من الحقيقة الشاخصة أمام أنظارنا، املتمثلة بتغييب الشئون التنموية عن وسائل اإلعالم، السيما 

لتنموية واالقتصادية، من قبل مراسلي الصحف املنتشرين الصحف اليومية، فإن هناك غيابا واضحا في تغطية األخبار ا

في شتى املحافظات، واالكتفاء بما تورده وكاالت األنباء العاملية التي تنتشر مكاتبها في الضفة والقطاع، علما بأن هذه 

باء يكشف نالتغطية يفترض أن تكون من نصيب التغطيات املحلية، ولكن اكتفاء الصحف باقتباس ما تورده وكاالت األ 

حجم التقصير واإلهمال بحق الشئون التنموية، ألن العرف اإلعالمي يقول بأن الوكالة األجنبية تنقل خبرنا التنموي إلى 

 شتى بقاع األرض وفقا لسياستها وتوجهاتها، ويظهر ذلك في التحليل والتقرير.

ن نمية البشرية مشاركة واسعة من قبل املواطنييتطلب تحقيق التالتنمية: دور اإلعالم في إشراك املواطن بعملية  2.5

ذلك من حيث قدرتهم على املساهمة في صنع القرارات املتعلقة بحياتهم، أو املحيط في العمليات التنموية، سواء أكان 

 مجتمعهم. أو مساهمتهم اإلبداعية في تنمية الذي يعيشون به، 

بل تمتد إلى ي عملية التنمية على عاتق السلطات الحكومية فقط، وال تقع مسئولية تفعيل آليات املشاركة الشعبية ف

 ال يتجزأ من 
 
العملية التنموية ككل، وضمن منظمات املجتمع املدني ومؤسسات القطاع الخاص، التي أصبحت جزءا

ر ممكن ك أكبر قدلوسائل اإلعالم في الدخول إلى إشراإحساس عال باملسئولية تجاه املجتمع، ومن هنا يأتي الدور املميز 

 أجيالهم. تهمهم وتهم مستقبل من املواطنين في القرارات التنموية التي 

 1خالل: ويكمن دور وسائل اإلعالم في اشتراك املواطن بعملية التنمية من 

  إلى جعل املوضوع التنموي 
 
 حول القضايا التنموية، وصوال

 
 من الو العمل على فتح باب النقاش واسعا

 
عي جزءا

 املؤسس ي. املجتمعي والفكر 

  ي تنظمها النقاش التالتركيز على العمل مع املجتمعات املحلية من خالل البرامج التلفزيونية واإلذاعية، وحلقات

 جمع املعلومات من ناحية أخرى. الصحف اليومية واألسبوعية، التي تفيد في نشر الوعي من ناحية، وفي 
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 مؤسسات اإلعالم الفلسطيني ودورها في نشر التنمية: 3.5

 نستعرض بعض املؤسسات اإلعالمية املنوطة بعملية التنمية في األراض ي الفلسطينية: يليوفيما 

 املؤسسات والوزارات: 1.3.5

  وزارة التخطيط: ال يوجد تنسيق ما بين املؤسسات التنموية واملسؤولة عن وضع الخطط التنموية ووسائل

 يف املواطن وتوعيته بخطط التنمية التي يتم عملها.اإلعالم املختلفة وبما فيها الرسمية وبهذا ال يتم تعر 

 :برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت 

 هناك العديد من اإلصدارات التي تشير لوجود إعالم تنموي جاء على النحو التالي:

  وعمل على تحليل وتوثيق التجربة التنموية الفلسطينية.1998عام ملحق البيدر الصحفي الشهري الصادر 

 .البرنامج اإلذاعي "بيدر التنمية" ملناقشة قضايا التنمية بشكل أوسع مع كافة الفئات 

من خالل اطالعنا نرى أن البرامج التي تقدم في اإلذاعات املحلية تقدم في قالبها  وسائل اإلعالم املسموعة: 2.3.5

ر لبرامج لتنمية ومتطلباتها وأنها تفتقالتقليدي املعتاد وتكتفي فقط بعرض للجوانب االجتماعية دون ربطها بعملية ا

إلعالني ي سياقها اتسلط الضوء على املوارد البشرية والتجارب التنموية الناجحة وتشجيعها وإنما تكتفي بوضعها ف

 ( أهم البرامج موزعة على االذاعات املحلية الرئيسية العاملة في قطاع غزة.1، ويشير جدول رقم )والترويجي فقط

 توزيع البرامج التى تقدمها اإلذاعات الرئيسية في قطاع غزة (1جدول رقم )

 البرامج االقتصادية البرامج االجتماعية البرامج السياسية عدد البرامج اإلذاعة

 ال يوجد 8 7 26 األقص ى

 1 12 8 32 القدس

 1 5 14 25 الشعب

هو برنامج موجه لذوي االختصاص أي البرنامج االقتصادي الوحيد في إذاعة القدس يظهر من الجدول السابق أن 

 للمهتمين بمجال االقتصاد واملال ويهتم بالقضايا االقتصادية املحلية والدولية واالقليمية.

  من  % 31من إجمالي البرامج بينما البرامج االجتماعية تشكل  %27البرامج السياسية في إذاعة األقص ى تشكل

 صفر% من مجموع البرامج.مجموع البرامج في حين البرامج االقتصادية 

  بينما  %38من إجمالي البرامج في حين البرامج االجتماعية  %25البرامج السياسية في إذاعة القدس تشكل

 من مجموع البرامج. %3البرامج االقتصادية تشكل 

  في  % 26من إجمالي البرامج بينما البرامج االجتماعية تشكل  %36البرامج السياسية في إذاعة الشعب تشكل

 من مجموع البرامج. %2حين البرامج االقتصادية تشكل 

  رياضية ودينية وترفيهية. املحلية أغلبهاباقي البرامج في االذاعات 
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 وسائل اإلعالم املرئية: 3.3.5

 :ن تلفزيون فلسطين يحتوي على برامج تنموية متنوعة في املجاالت أمن خالل اطالعنا نالحظ  قناة فلسطين

جتماعية واالقتصادية مثل: برنامج عن قرب وبرنامج خطوط حمراء وبرنامج املجلة االقتصادية السياسية واال 

 وبرنامج خير بالدي باإلضافة لبرامج خاصة باملرأة واملجتمع.

 :نرى أن طبيعة املوضوعات والبرامج التي قدمت والزالت تقدم عل قناة األقص ى تركز على البرامج  قناة األقص ى

 ية والبرامج الثورية ويظهر عليها طابع املقاومة الفلسطينية.السياسية والدين

 في تحقيق التنمية الشاملة ملا تتركه من أثر لدى القارئ  الوسائل املقروءة: 4.3.5
 
 فاعال

 
تلعب الوسائل املقروءة دورا

 التنمية.حيث القراءة واملتابعة والتحليل إال أننا نرى أن الصحافة الفلسطينية قاصرة في مجال 

 صحيفة األيام ملا يصدر عنها مالحق مختلفة االتجاهات 
 
وهناك العديد من الصحف الفلسطينية لكن أكثرها اهتماما

 وكذلك تصدر في غزة صحيفة املجتمع. والبيدر،التنموية مثل: صوت النساء 

 في مجال التنمية املستدام اإلعالم الجديد: 5.3.5
 
 هاما

 
ة خاصة على الشباب وتوفير تلعب شبكات التواصل دورا

 ع العربي.وهذا ما الحظناه في الربي املختلفة،التوعية والثقافة وتوفير مساحة حرة وواسعة للتعبير عن رأيه تجاه القضايا 

وجعلت شبكات التواصل من جمهورها ليس فقط قارئ بل ناشر ومصمم وناقد وباحث ومشارك وهذا ما عجزت عنه 

 الوسائل األخرى.

 راتيجية مقترحة لالرتقاء بعالقة اإلعالم بالتنمية املستدامة: است 4.5

لجانب السيما في امن األدوار الهامة املنوطة بوسائل اإلعالم، تلك املتعلقة بغرس وتنمية وتنقية سلوكيات األفراد، 

 الخطوات: هذا اإلطار يمكن اتخاذ عدد من باتجاه تشجيع املشاركة في جهود التنمية، وفي  التنموي،

  املقدمة من كافة وضع خطة إعالمية الستخدام اإلمكانات املتاحة في وسائلها، بعد تنقية املادة اإلعالمية

 بإيقافها أو الحد منها. أشكال الحشو الغريبة عن الواقع الفلسطيني، والتي طاملا تعالت األصوات 

  ه الوقت الذي يرفع فيالتقليل قدر اإلمكان من اإلعالنات التي تحرض املواطنين على زيادة االستهالك، في

 اإلنتاج. الجميع شعار ضبط االستهالك من أجل زيادة 

  ن بعث بها اإلعالمي عمن أهم مقاييس الحكم على نجاح اإلعالم هو تجاوب الجماهير واستجابتها للرسالة التي

 سيلته )الصحيفة، اإلذاعة، التلفزيون(.طريق و 

ايا التنمية، قضوفي هذا السياق بإمكان وسائل اإلعالم الفلسطينية القيام بالكثير من األدوار والفنون اإلعالمية لخدمة 

وض ال يمكنها وحدها النهالسيما فيما يتعلق بتوسيع املشاركة الشعبية، بعد أن ثبت أن الجهود الرسمية للسلطة 

 ئولياتها، أو تحقيق إنجازات حاسمة حيالها. بمس

 من املناطق لم 
 
تحقيق نجاح  تستطعوقد أثبتت التجربة التنموية خالل العقد األخير في األراض ي الفلسطينية، أن كثيرا

 أ خالل وسائله وأهدافه، وأن يلعبفيها إال بفضل املشاركة املجتمعية ككل، وهو ما يستطيع اإلعالم القيام به من 
 
دوارا

 االستهالك. ترشيد مؤثرة، ومنها: البطالة، محو األمية، النظافة والبيئة، املرور، 
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ز في إعالمي يتركوقبل الحديث عن أشكال إعالمية مقترحة لصالح برامج التنمية، ينبغي التنويه إلى أن أي تخطيط 

، األجهزة اإلعالمية: الصحف، اإلذاعاتات البشرية، املقام األول في حصر القوى اإلعالمية في املناطق املستهدفة: الطاق

لتحقيق أهداف املجتمع، ومن بينها أهداف خطة التنمية، التلفزيون، املعدات واملؤسسات، وتعبئة وتوجيه هذه القوى 

 .1اإلعالم ذاتهاومن بينها األهداف التفصيلية لخطة 

 2كر التنموي ومنها: ية لنشر الفوبإمكاننا اآلن استعراض أبرز أشكال املقترحات اإلعالم

  حد املواقع املهمشة من ألتجسيد واقع ومشكالت وتطلعات تنموية: تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية

من حلقاته إعطاء الفرصة ألهالي املوقع للتعريف بقريتهم أين هي؟ املشاريع التنموية، بحيث تشمل كل حلقة 

 مسح املشكالت الذي يقدم على لسان املعنيين واملتضررين منها.يبدأ وما هي؟ وبعد التعريف باملوقع 

  املؤتمرات الصحفية التي كان الهدف قيام املؤسسات التنموية بتنظيم عدد من  الصحفية: ضرورةاملؤتمرات

واستطالعات الرأي التي تجريها هذه املؤسسات في الشارع الفلسطيني. منها اإلعالن عن نتائج دراسات معينة، 

 

  اإلعالمي في أنشطتها ورشات العمل اإلعالمية: على املؤسسات التنموية إبداء الحرص على إشراك القطاع

 عن تشكيل لجنة إعالمية للمشاركة في 
 
 فعالياتها الدورية، واعتبارها لجنة أساسيةوفعاليات مشاريعها، فضال

 إلى جانب باقي اللجان. 

 :من التحقيقات ص على رفد الصحف اليومية واألسبوعية بالعديد ضرورة إبداء الحر  الصحافة املحلية

ك مع سوق اإلعالم الفلسطيني، ناهياملصورة والتقارير اإلخبارية، واملقاالت التي تعزز تواصل هذه املؤسسات 

الصحف العاملية خاصة أثناء املواسم الرسمية )مؤتمرات عن العديد من املقاالت التي تنشر في العديد من 

  .ولية(د

 االستنتاجات والتوصيات .6

 نتائج الدراسة: 1.6

ملواد ونوعية ااتضح عدم تناسب الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في مجاالت التنمية في فلسطين، من حيث كمية 

د والبرامج، وااملوالتقارير والبرامج ذات الصلة بهذه املجاالت، وكذلك من حيث طرق املعالجة الفنية املستخدمة، في تلك 

 أهمها:  الهامة،ولذلك فقد خرجت الدراسة بالكثير من النتائج 

  غياب مفهوم التنمية املستدامة بمفاهيمها العامة عن وسائل اإلعالم، االقتصادية والسياسية واالجتماعية

 الحديث فيها على التنمية االقتصادية بصورة أساسية.واقتصار  وغيرها،والبشرية 

  إن الغياب الذي نشهده لدور وسائل اإلعالم الفلسطينية في تحديد استراتيجيات التنمية، ووضع اليد على

يؤكد وجود خلل ما في الخطط واالستراتيجيات  التنموية،مكامن الخلل، والتهميش الحاصل لها في االستشارات 

                                                           
 .58(: "اإلعالم التعاوني والتنمية"، مجلة الدراسات اإلعالمية، جامعة القاهرة العدد 1990الشناوي، فرج ) 1
 2000أبو عامر، عدنان ) 2

 
 .6، ص 2000، تموز 24العدد  بيرزيت،جامعة  "،(: "اإلعالم التنموي: البيدر نموذجا
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ي مع في العمل في مجال اإلعالم التنمو  التنموية في فلسطين، باستثناء بعض الحاالت النادرة التي شاركت بها

 بعض مؤسسات الضفة الغربية.

  يغلب على برامج االذاعات البرامج السياسية واالجتماعية حيث من خالل متابعتنا لبرامج إذاعة القدس

واألقص ى والشعب نالحظ أنه ال يوجد سوى برنامج اقتصادي واحد يوجد في إذاعة القدس وأخر في إذاعة 

يوجد في إذاعة األقص ى برنامج اقتصادي إنما يتم التعامل معها أثناء النشرة اإلخبارية املفصلة  الشعب وال 

 أي كجزء من النشرة اإلخبارية اليومية.

  عدم إفراد وسائل اإلعالم املختلفة مساحات كافية من برامجها وصفحاتها وساعات بثها، لتغطية التنمية

 املتعددة.وشؤونها 

  عالم على شرح وتفسير وتحليل املفاهيم واملصطلحات، واألهداف والخصائص العامة لم تعمل وسائل اإل

 للتنمية في فلسطين من خالل الخبراء واملحررين والكتاب.

  النقص الفادح في اإلعالميين والصحفيين الذين يمكن أن نطلق عليهم )إعالمي تنموي(، إال في بعض الحاالت

ام اإلعالمي بالتنمية كواجب تقليدي رتيب يقع على كاهل هذا الصحفي أو النادرة، األمر الذي يجعل االهتم

 ذاك.

  الذي تحدده لها خطط التنمية املتعارف عليها، ألن أي خطة  بالدور -ما ندر  إال -عدم التزام هذه الوسائل

بمتطلبات  فتؤكد بأنه لكي تتحقق أهدافها يجب استخدام وسائل اإلعالم، والثقافة املختلفة للتعريللتنمية 

 ومتابعتها. املواطنين فيها، مع إشراك تلك الوسائل في تنفيذ الخطة التنمية، ودور 

  انخفاض نسبة البرامج واألخبار ذات املوضوعات الجادة والحيوية املتصلة بالتنمية وعلى صعيد نشر وسائل

.مع املادة الصحفية، كاملالحق التنموية فقد كانت النسبة ضئيلة جدمساعدة 
 
 ا

  قلة تواجد املواطنين ومشاركة الجمهور في هذه البرامج والتقارير الصحفية، األمر الذي ال يتيح فرصة التفاعل

الرسالة اإلعالمية والجمهور املستهدف من عملية التنمية برمتها، وبالتالي ال يساعد على طرح الحلول بين 

ضوعات واإلعالنات ذات األهداف الدعائية، والتي ال تخدم ملعوقات التنمية املاثلة أمامنا لكثرة املو املناسبة 

 حقيقية. أهداف التنمية بصورة 

  ،عدم استناد مواد وتقارير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية والصفحات التنموية على البحوث والدراسات العلمية

 املذيع أو ذاك املراسل.اعتمادها بصورة أساسية على اآلراء الشخصية، والطفرات العفوية لهذا وإنما 

  داخل دائرة 
 
 من أهم أهدافه وهو  ضيقة،العمل التنموي بدون إعالم سيظل محصورا

 
وال يحقق واحدا

املجتمع وطبقاته، وما زال اإلعالم الذي يقدم عن العمل التنموي يقوم في إطار أبواب وزوايا الوصول إلى كل 

 املجتمع.

 الدراسة: توصيات  2.6

  خطة إعالمية تتناسب مع الظروف القائمة في األراض ي الفلسطينية، ومع اإلمكانيات املتاحة ضرورة وضع

 اإلعالم، بحيث تنطلق من املبادئ الرئيسة للتنمية البشرية.لوسائل 
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  اهتمام وسائل اإلعالم باستخدام جميع الفنون الصحفية واإلعالمية، حتى تتحول من إعالم ناقل لألخبار

إعالم نقل األخبار واملعلومات وشرحها وتفسيرها والتعليق عليها، وأن تقوم بدور املوجه التنموية، إلى 

 الجيدة واإليجابية لإلسهام في التنمية. للسلوكيات والقيم 

  ،إصدار مالحق صحفية دورية تعالج قضايا التنمية في فلسطين، السيما قضايا الصناعة والسياحة والتجارة

 التنموية العاملة.بالتعاون مع املؤسسات 

  ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بعرض أهم الكتب والدراسات واألبحاث التي لها عالقة بالتنمية، واستكتاب

 متخصصين في املجال التنموي لرفد وسائل اإلعالم بالتحليالت والتعليقات.

 لدى القراء في الكتابة والتروي 
 
ج ألفكار العمل التنموي ضرورة إسهام الشخصيات اإلعالمية األكثر قبوال

 وأهميته.وأغراضه 

  وأن يقوم باإلعالم مهنيون ذوو مستوى عاٍل من الكفاءة والخبرة املهنية  لإلعالم،ضرورة ابتكار أشكال جديدة

 تجذب املتلقي وتشده. مسموعة،لكي تقدم مادة إعالمية مقروءة أو  العالية،

  عالم، والجهات املختصة بعمليات التنمية، من أجل دراسة أن يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر بين وسائل اإل

 مهام وسائل اإلعالم في التنمية.وتحديد 

  قيام وسائل اإلعالم بالدور الحقيقي والجدي للتدريب الالزم للعاملين فيها، السيما أولئك املتخصصين بتغطية

.
 
 وخارجيا

 
 الفعاليات التنموية، بالتنسيق مع الجهات املختصة محليا

 .قيام املؤسسات التنموية بالتدريب الالزم للعاملين فيها، وخاصة على الفنون الصحفية واإلعالمية 

  ،ث بحيالعمل على إصدار ملحق صحفي دوري )شهري أو فصلي( بهدف طرح مفاهيم واضحة وشاملة للتنمية

 طلعاتهم.وتوطرح مقترحاتهم تصبح قريبة من أذهان الناس، وإشراكهم في التعبير عن وجهات نظرهم وأفكارهم، 
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 "املجتمعي السلم تحقيق يف الشباب دور"

The role of youth to achieving societal peace 

  جاسم فاضل عباس أحمد

Ahmed A. F. Jassim  
 العراق-باحث 

Researcher - Iraq 

 مخلخص:

 لسلما في الشباب دور  توضح بمقدمة الدراسة وبدأت ،"املجتمعي السلم تجسيد في الشباب دور " الدراسة هذه عالجت 

 هميةأ وضحت ثم ومن منها انطلقت التي والفرضية الدراسة عليها قامت التي االشكالية ووضحت واهميته املجتمعي

 والخصائص املجتمعي السلم مفهوم األول  املحور  ناقش محاور  أربعة على الدراسة وقسمت. واهدافها الدراسة

 بالسلب سواء   ليهع التأثير  في السائدة السياسية والثقافة االنتماء من كل ودور  املجتمعي، السلم بها يمتاز  التي واملقومات

 اذ ه،ل الصحيح التوظيف دون  تحول  والتي العراقي الشباب يواجهها التي االشكالية الثاني املحور  وناقش .االيجاب أو 

 اصاتاالختص أصحاب من وللشباب عامة بصورة للشباب الحقيقي التوظيف عملية تعيق التي االشكالية برز ا ناقش

 اب،الشب استقطاب على القادرة النوعية املؤسسات غياب هي االشكاليات تلك أبرز  ان الدراسة وارتأت خاص، بشكٍل 

 ملناخا ايجاد الصعب من انه اذ املجتمعي السلم ترسيخ في الحرية دور  ناقش فقد الثالث املحور  اما. التعليم وتراجع

 بحرية، كير التف املجتمع ألفراد يسمح ال  الحرية غياب ألن االستبداد ورفض الحرية ترسيخ دون  املجتمعي للسلم املالئم

 وقد. ياملجتمع السلم ترسيخ على وتساعد املجتمع واقع تحسن التي واالبداعات االبتكارات غياب الى يؤدي الذي االمر 

 تحصين الى تؤدي نتائج من التنشئة لعمليات ملا العراقي الشباب فئة استيعاب في التنشئة أهمية الرابع املحور  ناقش

 نتائج من ليةالعم تلك تؤتيه ملا وحقيقي فاعٍل  بشكٍل  املجتمع في تدمجهما ثم ومن السلبية االفكار  من العراقي الشباب

 خالصات لتضع الخاتمة جاءت ثم .السياس ي النظام قدرات تحسين ثم ومن املجتمع أبناء بين املساواة بتحقيق تتمثل

 .الدراسة لهذه مكثفة

 .العراق ،السلم الشباب،الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This Study addressed “The role of youth in embodying social peace” The study began With an 

introduction that clarifies the role of youth in societal peace and its important, and clarifies the 

problematic on Which the study was based and the hypothesis from which it was launched. The 

study was divided into four axes. The first axis discussed the concept of societal peace, the 

characteristics and constituent that characterize the societal peace and the role of each of the 

belonging and the prevailing political culture in influencing Whether negative or positive. The 

second axis discussed the problematic that the Iraqi youth faces that prevent the correct 

employment of him, as he discussed the most prominent problem that hinders the process of 

real employment for young people in general and for young people with specializations in 
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particular. The study found that the most prominent of these problems is the absence of quality 

institutions capable of attracting youth and the decline in education . As for the third axis, 

discussed the role of freedom in consolidating societal peace, as it is difficult to create an 

appropriate climate for societal peace without establishing freedom and rejecting tyranny 

because the absence of freedom does not allow individuals to think freely. The fourth axis 

discussed the importance of upbringing in understanding the Iraqi youth group because of the 

results of the upbringing processes that lead to immunizing Iraqi youth from negative ideas and 

then integrating them into society in an effective and real way. Then the conclusion came to lay 

out extensive summaries of this study. 

Key words: youth, peace, societal, Iraq. 

 طار العام اإل  .1

 املقدمة 1.1

يمثل الشباب الركيزة االساسية في تحقيق استقرار املجتمع وتقدمه ملا تمتلكه فئة الشباب من طاقة ورغبة في العمل، 

اال ان نجاح تلك الفئة في تحقيق استقرار املجتمع وتقدمه بحاجة الى استثمار حقيقي لتلك الطاقات ومؤسسات حقيقية 

 للصالح العام، نوعية غير تقليدية قا
 
درة على اكتشاف الطاقات الشبابية وتحديد ميوالتها واتجاهاتها وموائمتها وفقا

كما ينبغي ان تكون عملية االستقطاب تلك ترمي الى تحصين الشباب من األفكار الهدامة والعمل على احتواء سلوكياتهم 

مو الفكري من خالل العمل على تعريف تلك الفئة ونقلها من حالة التردد واالحساس بالضياع الى حالة الرصانة والس

بضرورة وجودها واملسؤولية امللقاة على عاتقتها، اال ان ذلك ال يتم اال من خالل اعطاء الحقوق لألجيال الجديد بشكل 

حقيق تكامل لكي تشعر االجيال الشابة بحقيقة قدرتها على التأثير كما انها لن تبعد أو تحارب اذا ما حاولت االبداع و 

 التقدم في مستويات عديدة تسهم في ترسيخ قواعد السلم املجتمعي. 

 على استيعاب حجم التحديات 
 
والبد من التأكيد على ضرورة برامج التنشئة السياسية في جعل الشباب العراقي قادرا

حقيقية ومؤسسات تبتعد ملواجهتها والتخلص منها ومن ثم االعداد لنهضة حقيقية، اال ان ذلك األمر بحاجة الى ارادة 

 عن التراخي والتهاون وتجعل مصلحة الوطن واملواطن فوق كل اعتبار.

وسنقسم هذه الورقة البحثية الى أربعة محاور يوضح األول مفهوم السلم املجتمعي، بينما يوضح الثاني االشكالية التي 

الثالث فسيناقش تجسيد الحرية لترسيخ السلم يواجهها الشباب العراقي والتي تحول دون التوظيف الصحيح له، أما 

 املجتمعي، وسيبين املحور الرابع دور التنشئة السياسية في استيعاب الشباب العراقي.

كانت فئة الشباب في أغلب املجتمعات تمثل الركيزة االساسية لتحقيق السلم املجتمعي فما الذي  إذا االشكالية: 2.1

ّّّكل حقيقي داخل  وإذاالعراقي، يحول دون ترسّّّّّّّّّّّّّيخ السّّّّّّّّّّّّّلم املجتمعي  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّابة العراقية غير موظفة بشّّ ّّ ّّ ّّ ّّ كانت االجيال الشّ

ّّّلم  أبرز املنظومة املجتمعية فما هي  ّّّاعد في ترسّّّّّيخ السّّ ّّّّباب، وهل تجسّّّّّيد الحرية يسّّ ن ان وكيف يمك املجتمعي،األسّ

 األجيال؟تحقق التنشئة السياسية التوظيف الحقيقي لتلك 

عدم القدرة على استيعاب الشباب العراقي بشكل صحيح  أبرزهازمات حقيقية أ يواجه املجتمع العراقي الفرضية: 3.1

األمر الذي يؤدي الى االضرار بالسلم املجتمعي االمر الذي يحتاج الى تجسيد الحرية لترسيخ السلم املجتمعي كما يحتاج 
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ّّّّباب العراقي وادخال ّّّّّية الحقيقية على اعادة تفعيل الشّّّ ّّّّّياسّّ ّّّّّئة السّّ ّّّّّق االجتماعي العمل من خالل التنشّّ ّّّمن النسّّ ّّ ه ضّّ

 بشكل حقيقي وفاعل.

لتوظيف اتكمن أهمية الدراسة في تحديد االشكالية التي يواجهها الشباب العراقي والتي تحول دون  أهمية الدراسة: 4.1

 ر بالسلم املجتمعي بشكل كبير. ضالحقيقي له األمر الذي ي

يمكن من خاللها ترسيخ السلم املجتمعي من خالل تهدف الدراسة الى تحديد اآللية التي  أهداف الدراسة: 5.1

 التوظيف الحقيقي للشباب العراقي وجعله العامل الرئيس ي لتحقيق االستقرار والسلم املجتمعي.

 واملقومات: . السلم املجتمعي الخصائص2

 مفاهيم السلم املجتمعي: 1.2

، اشباع تلك الحاجة الفطرية لكل إنسان وهي الحالة الطبيعية التي  على أرض املعمورة، ُيراد بمفهوم السلم ابتداء 

الهدوء والتفاهم املشترك، ذلك أن االنسان ضمن  تشكل ذلك االنسجام والتألف بين الناس، لتفض ي الى حالة من

الكراهية والعداوة والحقد، كونها أمور ُمعاكسة للفطرة، فاألنسان بطبعه  طبيعة النفس البشرية ذاتها يميل الى نبذ

يولد ضمن مجموعة ترى ذاتها ضمن مجموعات أخرى تعيش حالة من اإلخاء بين مواطنيها، وبصورة أوسع  اعياالجتم

 .1مع األمم األخرى 

أما باملعنى السياس ي، فهو يرمز السلم إلى استخدام تلك األدوات التي تضع لغة الحوار والتفاهم بين األفراد في املقدمة، 

اإلكراه. وبذلك فالسلم هي تلك الحالة الطبيعية في غرائز البشر، والعكس هو استثناء  دون أن يتّم فرض اآلراء بالقسر أو 

تمثله الحروب، وأن كانت بعض التحليالت الحديثة تتجه الى أراء تدفع الى تبرير القوة في حاالت استثنائية أيضا كحالة 

 .2الدفاع عن الذات، وباملعنى األعم عن األوطان

ناك عدة تعريفات وردت بذلك الخصوص منها تعريفات عامة حاولت جاهدة مالمسة واقع أما السلم املجتمعي فه

ومعطى هذا املصطلح، إال أن مضمونها جميعا ال يكاد يخرج عن حالة السلم والوئام داخل املجتمع نفسه، وفي العالقة 

 بين شرائحه وقواه.

فيذهب في كتابه "حرية الرأي والتعبير في مجتمع مفتوح"، أما عميد كلية الحقوق بجامعة ديالوير في ويدذر األمريكية، 

إلى أن السلم املجتمعي هو تلك النتيجة التي أفضت أليها املمارسات الديمقراطية وحرية التعبير ما بين شرائح املجتمع 

 .3ويةعامة ضمن الدولة، وهي نتيجة منطقية تستند عليها قوة البلد الداخلية من نواحي عديدة اقتصادية وتنم

 

                                                           
 .45األول، مؤسسة سعادة للثقافة، بيروت، ص الكتاب-االمم(: نشوء 2014سعادة، انطون ) 1 

 45(: مرجع سبق ذكره، ص2014سعادة، انطون ) 2 

 .16(: السلم املجتمعي: مقوماته وحمايته، دار الساقي، بيروت، ص2002الصفار حسن ) 3 
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ثمة خصائص عامة يتمتع بها السلم املجتمعي في املجتمعات، سيما تلك التي تتسم السلم املجتمعي:  خصائص 2.2

 :1بصفة املجتمعات املركبة، وكالتالي

  تشكل املجتمعات املركبة، التي تتوزع فيها شرائح املجتمع الى فئات متنوعة قوميا وأثنيا 
 
وحدة قياس  ،ودينيا

 حالة العالقات الداخلية للمجتمع ذاته. لتقييم وتشخيص

  في الدفع باتجاه االندماج القومي من عدمه، ذلك أن املفاهيم 
 
 بارزا

 
تلعب الثقافة السائدة في املجتمعات دورا

بتغى للمجتمعات املتماسكة.
ُ
 االساسية من قبيل االنتماء واملواطنة تعد حجر الزاوية ضمن أساس البنيان امل

 املجتمعات،رجاته من الوعي اإلدراكي، أحد أهم الدوال التي تفض ي مخرجاتها الى تدعيم يعد التعليم ومخ 

 وتشكيل ُبنى هيكلية تحتية يصعب انهيارها بتأثيرات مضادة.

 االقتصادي السائد في الدولة، ركنا مهما من أركان وخصائص املجتمعات الهادئة التي -يعد االستقرار السياس ي

 املجتمعي، إضافة إلى ارتكازها الى قوة القانون، والنظام، والضبط العام.يتكرس فيها حالة السلم 

 للدفع بالبنيان  تعد التنشئة االجتماعية للفرد ضمن البيئة االجتماعية املصغرة "األسرة"، الحلقة االولى

 املجتمعي نحو االتجاه الرقي والتقدم، والعكس صحيح.

 :2أمور لعل من أبرزهاتتمثل في عدة : مقومات السلم املجتمعي 3.2

، االنتساب الى ش يء، والتعلق به، بينما يذهب املفهوم اصطالحا الى االنتماء: 1.3.2
 
رتباط معنى اال  يراد باالنتماء لغة

ا، بالفرد، ليجسد ارتباطا وجداني الحقيقي الجاد، واالتصال املباشر مع أمر معين يعد جزءا أساسيا من البيئة املحيطة

 املنتمي له، سواء  أكان وطنا، أم عائلة. والش يءالفرد فكريا، معنويا، وواقعيا، ليعكس صلة قوية من الترابط بين 

والجدير بالذكر، أن لالنتماء أنوعا مختلفة، فمنها الديني، والفكري، والوطني، وهو األهم في سياق هذه الدراسة، وهو 

باشرة بتحقيق مفهوم املواطنة الذي يشير إلى كافة املبادئ، والحقوق، والواجبات التي يتميز بها املواطن ما يرتبط م

داخل الدولة التي يعيش فيها، ويعتبر جزءا من أجزاء املجتمع البشري فيها، فيكون تعزيز االنتماء الوطني من خالل 

 لعمل فيه، من أجل نموه، وتطوره.املحافظة على الوطن، والسعي إلى النهوض بكافة قطاعات ا

تعد الثقافة السياسية جزء  ال يتجزأ من الثقافة العامة للدولة، وتشير إلى "منظومة  -الثقافة السياسية السائدة: 2.3.2

حدد اتجاهاتهم نحو السلطة السياسية ورموزها داخل 
ُ
القيم واملعتقدات السائدة لدى أفراد مجتمع معين، والتي ت

لتي تحدد أيضا سلوكياتهم السياسية تتشكل الثقافة السياسية كانعكاس للوجود االجتماعي لألفراد، كما املجتمع، وا

االجتماعية السائدة في املجتمع خالل مرحلة زمنية معينة وتسهم قيم الثقافة  –تعكس خصائص البنية االقتصادية 

ة، ة، في تشكيل اتجاه الرأي العام نحو الظواهر املختلفالسياسية بهذا املعنى، ووفقا لطبيعة اتجاهات األفراد نحو السلط

 .3السيما تلك املتعلقة بالسلطة

                                                           
 .36(: مرجع سبق ذكره، ص 2002الصفار، حسن ) 1 

 .37(: مرجع سبق ذكره، ص 2002الصفار، حسن ) 2 

 .146(: علم االجتماع السياس ي، مطابع جامعة املوصل، العراق، ص1983حسن، احسان محمد )ال 3 
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 ما تسهم الثقافة السياسية في تحديد السلوك السياسية وامليول االجتماعي للدولة نفسها فاذا كانت الثقافة 
 
وغالبا

ن يكون داول السلمي للسلطة فانه من املمكن االسياسية تنزع باتجاه الشفافية واملشاركة الحقيقية في صنع القرار والت

 يستند اليه املجتمع ومن ثم يصبح ذلك 
 
 وتصبح تلك الثقافة السياسية بمرور الوقت عرفا

 
السلم املجتمعي مستقرا

العرف واقعة اجتماعية قائمة على التواتر والتاريخية وتمتلك عنصر املثالية وتمارس من قبل الجميع الى ان تصبح تلك 

 .1اقعة االجتماعية هي الضابط لحركة ونسق املجتمع وتؤثر في املجتمع من حيث استقراره ونسقه وسياقهالو 

 ال يمكن االستغناء عنه
 
يعة فالثقافة السياسية تؤثر كما تتأثر بطب ،وبهذا الشكل فإن الثقافة السياسية تمثل عامال

 ونمط املجتمع األمر الذي يجعلها تتحكم بالسلم املجتمعي.

 االشكالية التي يواجهها الشباب العراقي والتي تحول دون التوظيف الصييح له: .3    

يواجه الشباب العراقي اشكاليات حقيقية تحول دون قدرته على املبادرة في تحقيق ما يصبوا اليه ومن ثم تحقيق ما  

 للعراق في كافة األصعدة.يبتغيه املجتمع من تحقيق السلم املجتمعي الذي يسهم في تحقيق الرقي والتقدم 

 ومن ثم العمل على تذليلها، وسنحاول ان نبين أبرز تلك االشكاليات  
 
وللخوض في تلك االشكاليات البد من تشخيصها أوال

 التي من أهمها:

 تراجع التعليم: 1.3

 أدت الى تراجعه بعد ان كان العراق في مقدمة الدول في هذا ا 
 
ملجال، والسبب في ذلك يواجه التعليم في العراق أمورا

 ملا تراه هذه الدراسة تكمن في عدة أسباب لعل من أبرزها
 
 :2وفقا

  من ان تساهم تلك املدارس والجامعات في 
 
ازياد املدارس والجامعات األهلية الى درجة ان أصبح األمر بدال

تطوير املستوى العلمي أصبحت نوافذ لجمع االموال مع رداءة في تقديم الخدمات الدراسية، األمر الذي أثر 

 على املدارس والجامعات الحكومية، بل وقد تم السماح لخريجي
 
الجامعات االهلية في التقديم للدراسات  سلبا

 بمستوى الدراسات العليا بشكل كبير. وأضر بخريجي الجامعات الحكومية  أضر العليا االمر الذي 

 .غياب دعم البحوث واالبتكارات العلمية 

 .غياب التحديث والتقديم العمراني في انشاء املدارس الحكومية 

 ملقتضيات الصالح العام الصالح العام 2.3
ا
 :غياب املؤسسات النوعية القادرة على استقطاب الشباب العراقي وفقا

يعد هذا األمر من العوائق الرئيسية التي تحول دون استغالل الطاقات الشابة األمر الذي ادى الى سيطرة املحسوبية 

لب املؤسسات، كما وتعاني املؤسسات بصورة عامة من غياب في التدرج الوظيفي وتراجع نوعية السلم االداري في أغ

الرؤية الحقيقية التي توظف الكفاءات الحقيقية في مكانها املناسب االمر الذي أدى الى ابتعاد اصحاب االختصاصات 

من املؤسسات التي تحتاجهم ومن أسباب ذلك هو غياب التعاون ما بين تلك املؤسسات من جهة وبين الجامعات من 

                                                           
 .114ص بغداد،(: مدنية أم دولة علمانية، دار الرافدين، 2019خضير، حيدر ثائر) 1 

 .81سبق ذكره، ص (: مرجع2019خضير، حيدر ثائر) 2 
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م ،  ولعل 2011جهة أخرى اذ قلت ومن ثم البروتوكوالت ما بين املؤسسات الحكومية والجامعات العراقية بعد عام 

 1 -غياب املؤسسات النوعية هي: من أهم األسباب التي أدت الى

 في املنظومة االدارية، األمر الذي ادى الى ابعاد  واإلداري:الفساد السياس ي  1.2.3
 
 الكثير من الطاقاتالذي أثر سلبا

 الشبابية وحرمانهم من تقديم الخدمة التي استعدوا ألدائها.

ذات الطابع الربحي على نشاطات التنمية البشرية واشاعة  :هيمنة ما يسمى با )منظمات املجتمع املدني( 2.2.3

ه روح و باألصل تغلب عليالسلوكيات النفعية ذات الطابع الفردي التي ال تتماش ى من طبيعة املجتمع العراقي الذي ه

الجماعة، وفي الوقت نفسه ضعف املنظمات الحكومية املسؤولة عن برامج التنمية البشرية وضعف دور النقابات في 

 صبحت منظمات املجتمع املدني تبتعد عن تقديم الخدمة للشباب العراقي.أوبهذا الشكل  .2تلك البرامج

مات تسويق الفردية بشكل يتعارض مع النسق املجتمعي السائد في العراق واالشكالية هنا تكمن في محاوالت تلك املنظ

التنكر للذات ملا ينطوي عليه هذا  ورفضوكما يرى برهان غليون فإن مبدأ الذاتية "ينبع من رفض االندماج في اآلخر 

في  اوليس لهى غيرها من استالب وغياب للوعي الذاتي، وانحدار الى مستوى الجماعة االستهالكية التي تعيش عالة عل

 3ذاتها أي طموح أو رسالة أو روح تحركها سوى ارضاء الرغبات واشباع الحاجات الوقتية"

اذ ادت هيمنة الثقافات الغربية واالقليمية وعدم القدرة على مواجهتها األمر الى  الصراع بين التقليد والتجديد: 3.2.3

اغراق عدد كبير من الشباب العراقي في طور الثقافات الغربية محاولين تقليدها وتطبيقها دون معرفتهم بمدى مالئمة 

ية ي رافضين القيم االجتماعي الحقيقتلك الثقافات مع سياقات الواقع االجتماعي العراقي عند نسبة من الشباب العراق

، وفي الوقت نفسه زادت نزعات التقليد االصولي والتمسك بالتراث والغلو بذلك التمسك عند 4التي يستند اليها املجتمع

 نسبة اخرى من الشباب العراقي كردة فعل تجاه ذلك التوجه، اال ان الطرفين اضرا بالسلم املجتمعي بصورة مباشرة.

تدشين عصر جديد يطمح الى اإلعداد لالنطالق نحو سلم مجتمعي يتبعه تقدم حقيقي فال سبيل لدينا  ما اردناألننا اذا 

سوى اعمال العقل، والتأكيد على الفكر والفلسفة، وااليمان بأن حركة التاريخ والتطور االجتماعي والتقدم الحضاري 

 بالفكر والفلسفة وتفسيراتهما فال 
 
 وثيقا

 
ر اإلنساني  يمكن تلخيص التاريخ بالنصر او الهزيمة فقط ألن الفكمرتبطة ارتباطا

له القابلية على بث الروح في النظريات التي تتعارض فيما بينها ومن ثم صقل تلك النظريات بعد تحليلها وتنقيتها من 

ي لسياقات ذلك التطرف والغلو واالنحراف عن السياق العام للمجتمع من جهة ومن تقليد اآلخرين دون وجود حقيق

التقليد من جهة اخرى ؛ فمن خالل ما تقدم يمكن التقليل من وطأة التخلف الفكري على املجتمع العربي ومن ثم 

اجتثاثه؛ ألن النزعة األصولية ال تدعو إلى إعمال العقل وهي بذلك تزيد من هوة التخلف وتمنع أي عمل من شأنه ان 

 .5يستوعب طاقات املجتمع

                                                           
 .67(: نقد الحداثة في الفكر السياس ي العربي املعاصر، دار الرافدين، بغداد، ص2020فاضل، احمد عباس ) 1 

 .73، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ص1املثقف وشبكة عالقات السلطة، ط-(: أنطقة املحرم2013رحيم، سعد محمد ) 2 

 .262ص البيضاء،، املركز الثقافي العربي، الدار 4ية بين السلفية والتبعية، طمحنة الثقافة العرب-(: اغتيال العقل2006غليون، برهان ) 3 

 .58سبق ذكره، ص (: مرجع2019خضير، حيدر ثائر) 4 

 49-48دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ص ،قراءة نقدية في البعد الجيوثقافي الجابري:خطاب الحداثة عند  (:2016الحلو، حسنين جابر )5 

http://alkutub.iconicretouch.com/qaraat-alkutub-ealaa-alantrnt-khtb_lhdth_nd_ljbry_qr_nqdy_fy_lb_d_ljywthqfy_32646.html
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ذكر فإن اإلغراق في حرفية النصوص يمنع الفكر اإلبداعي املتجدد من الظهور فيجب ان تعاد القراءة ومن الجدير بال

لتلك النصوص بصورة غير حرفية، بصورة مواكبة لروح العصر، ألن تلك النصوص جاءت لتنظيم الحياة اإلنسانية، 

التقليد الحرفي للعادات الدخيلة من  ولكي تبسط ما هو معقد وليس العكس، وفي الوقت نفسه يجب ان نؤكد على ان

غير املمكن ان تحق التقدم للشباب العراقي، لذلك ينبغي ترشيد السلوك الفكري بشكل يمنع التشدد والتمسك باملاض ي 

البعيد عن سياقات الحاضر من جهة والتقليد الحرفي لباقي األمم من جهة اخرى، اال انه البد من االشارة هنا الى اننا 

طرح بعض االنتقادات لتقليد االمم فإن ذلك، فإن ذلك ال يعني رفضه للكثير من مكتسبات الحداثة الغربية عندما ن

املعاصرة سواء  املادية او الفكرية، اال اننا نسعى الى طرح فكر يتوافق مع طبيعة و اوضاع املجتمع العراقي، فكر يوازن 

مات التجديد ويشخص في الوقت نفسه اهم العقبات التي يمكن ان بين األصالة واملعاصرة، بين ايجابيات التراث و مقد

تواجه أي مشروع معاصر بوصفها معوقات تهدد اتمام ونجاح ذلك املشروع، لذلك ينبغي العمل على التنظير للحالة 

 املعاصرة من اجل مواجهة األمور التي تعترض ذلك املشروع.

 املجتمعي:. تجسيد اليرية لترسيخ السلم 4

 مليوالتهم الفكرية  الى تجسيدان الشباب العراقي بحاجة ماسة 
 
الحرية بشكل يمكنهم من رفض االستبداد والعمل وفقا

وبخصوص الحرية يذهب بعض املفكرين  لكي يصلوا الى حالة من السمو الفكري التي تمكنهم من االدالء بآرائهم.

 للسلم والرقي والتقدم؛ حرية تتجسد لتمنع ظواهر  والباحثين والكتاب العرب الى ضرورة ان نجعل من الحرية
 
مرتكزا

االستبداد بشتى اشكاله، على اعتبار ان الحرية كانت وستظل الهدف الذي يطمح كل انسان بالوصول اليه اما االستبداد 

 .1فلقد كان وسيظل الخطر الرئيس الذي يمنع التطور في أي مجتمع

حرية يمثل العقل النقدي الذي يمهد لاللتحام بالطبيعة بهدف كشف اسرارها لذلك يرى )عبد هللا العروي( ان فكر ال

ّّّات  إطار  وحريات فيبالشّّّّّّّكل الذي يتطلبه املنطق من حقوق  ّّ ّّّّّياسّّ ّّّّيس الدولة الحديثة، كنظام عقالني لتدبير السّّ ّّ تأسّ

تقرار ألة اسّّّّّّّّّالعمومية بناء  على املشّّّّّّّّّروعية التنظيمية التي تسّّّّّّّّّكب النظام شّّّّّّّّّرعيته مما يؤثر بشّّّّّّّّّكل مباشّّّّّّّّّر في مسّّّّّّّّّ

 .2،3املجتمع من عدمه

لذلك فهو يعتقد ان هيمنة من يسميهم ب)دهاقنة االستبداد( على املشهد السياس ي بشكل يتنافى مع حقوق وحريات 

املجتمع هو السبب في عدم القدرة على اتمام أي مشروع تقدمي األمر الذي يؤدى الى االضرار باستقرار املجتمع ألن 

تنتهي بأن تتحكم بالشرائح املثقفة نخب )غير مسؤولة( ليس لديها الشرعية التاريخية للتدبير األمور بتلك الحالة 

السياس ي القائم على افتراضات تحترم سياقات التاريخ خالل سيرورته الزمنية، مما يؤدى الى تعميق الفجوة بين النظام 

 بشكل  واملجتمع ومن ثم نشوء خالفات داخل طبقات املجتمع نفسه وتتطور تلك
 
الخالفات الى ان تصبح شاخصة

                                                           
 .13، ص7ص بيروت،، دار النفائس، 3(: طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، تقديم:) اسعد السحمراني(، مصدر سبق ذكره، ط2006الكواكبي، عبد الرحمن ) 1 

نقدية، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، مقدمة الى كلية العلوم السياسية/ جامعة  رؤية-العروي(: الفكر السياس ي عند عبد هللا 2018جبوري، عمر حمدان ) 2 

 .151ص بغداد،

 بيروت-، املركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء1العروي، ط(: الحداثة في املشروع الفكري لعبد هللا 2017صبار، خديجة ) 3 
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صراع يضر بالسلم املجتمعي مما يؤدي الى التخلف و التراجع وتتحكم الهويات الفرعية باملشهد وال يبقى دور للكفاءات 

 .1الشبابية بهذا الشكل

ّّّوص الخ وبذلك لذلك فمن غير املعقول االبتعاد عن جوهر فلسّّّّّفة الحرية ألنها ضّّّّّرورية لترسّّّّّيخ السّّّّّلم املجتمعي. صّّ

ي )عبد الرحمن الكواكبي( الذ فقد عرف الفكر العربي مفكرين عرفوا بمقارعتهم لالسّّّّّّّّتبداد والدفاع عن الحرية أمثال

 من قيم 
 
ِرب منه املتملقين الذين ال يرعون أيا

َ
أكد على ان "املستبد يحارب طالب املجد، الساعين للحرية والتقدم، وُيق

 .2"وقواعد املروءةاالخالق، 

 على العالقة بين التطور كما 
 
والحرية اذ يعتقد ان السبب فيما يعانيه العرب في عصره من  والترقي والكرامةيؤكد ايضا

تخلف وتراجع، وفقدان للكرامة، سببه عدم امتالكهم لزمام امورهم وحرية التصرف بها، وسيطرة وتحكم املستبدين 

: "متى بلغت امة رشدها وعرفت للحرية قدرها بمصائرهم، لذلك يربط )الكواكبي( أي تطور بشرط توفر 
 
الحرية قائال

 .3استرجعت عزها"

األمر الذي بات يدعو اليوم الى اعتماد تلك الدعوات في أي مشّّّّّّّروع من شّّّّّّّأنه ترسّّّّّّّيخ السّّّّّّّلم املجتمعي وجعل الحرية 

 ذلك املشروع.من مرتكزات ذلك السلم للتخلص من االستبداد الذي بات يمثل أبرز العوائق التي تمنع انجاح 

إن كون "الحرية جوهر الكينونة االنسّّّّّّّّّّّّانية، وألنها مسّّّّّّّّّّّّألة املسّّّّّّّّّّّّائل وام املصّّّّّّّّّّّّالح، فال ينبغي االلتفات الى من يلتمس 

 لها... ذلك ان الناس في كل األزمنة واالمكنة كافحوا 
 
املبررات لحرمان شّعوبها منها بذريعة ان هذه الشّعوب ليسّت اهال

يل من التاريخ انهم نزلوا عن حقهم فيها تحت أي ظرف، ورديف هؤالء االسّّّّّّّّّّّّّّتعماريون من اجل الحرية، ولم يثبت بدل

في اسّّّّّّّّّّّتكثار الحق في الحرية على مجتمعاتنا اولئك الذين يبسّّّّّّّّّّّطون سّّّّّّّّّّّلطانهم الداخلي عليها من الحكام املسّّّّّّّّّّّتبدين. 

 من االستبداد السياس ي يلتهم الحريات ويحجبها"
 
 .4هؤالء يقيمون في مجتمعاتهم نظاما

لذلك يعتقد )عبد هللا العروي( بأن الطريق الرئيس ي ألي فكر يبغي تحقيق االستقرار ومن ثم التقدم هو تحقيق السعادة 

عن طريق الحرية على اعتبار ان السعادة هي الغاية التي يسعى االنسان الى الوصول اليها وان الطريق الرئيس ي للوصول 

، ثم
 
يشير الى انه يتوجب على الدولة قبل كل ش يء ان تعطي الحرية الكاملة  الى تلك السعادة هو طريق الحرية أوال

 لألنظمة والقوانين العامة ويطبقها بصورة تلقائية فإن على الدولة ان 
 
لألفراد، وفي الوقت الذي يصبح فيه الفرد مدركا

زل ف كما ان الحرية بمعتسمح له ان يتصرف كما يشاء، الن الدولة بمعزل عن الحرية تصبح )متهافتة( مصابة بالضع

عن الدولة ال تعدو ان تكون فلسفة طوباوية، فعلى الدولة ان تدمج الفرد في اإلطار املؤسس ي العام )االنظمة والقوانين( 

 من خالل عالقته بذلك اإلطار املؤسس ي ومن ثم تكون تصرفاته بعيدة عن التعارض 
 
لكي تصبح الحرية متجسدة أوال

                                                           
 .112بيروت، ص، مركز دراسات الوحدة العربية، 2التواصل، ط-الحداثة-التاريخ-عربيةال(: اسئلة النهضة 2015عبد اللطيف، كمال ) 1 

 .20-19(: مصدر سبق ذكره، ص ص2006الكواكبي، عبد الرحمن ) 2 

رية جمعية الفلسفية املصأعمال الندوة الفلسفية السابعة عشرة التي نظمتها ال-الحرية فلسفة)في (: الحرية في الفكر العربي الحديث، 2009زروحي، اسماعيل ) 3 

 عن: عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، مصدر سبق ذكره.142ص بيروت،، مركز دراسات الوحدة العربية، 1بجامعة القاهرة(، ط
 
 : نقال

 .138الوحدة العربية، بيروت، ص، مركز دراسات 2، ط1ج االصالح الى النهضة، من-والحداثة(: العرب 2014بلقزيز، عبد االله ) 4 
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من خالل ذلك االطار املؤسس ي وبالتالي فإن الحرية التي سوف تعطى له سوف لن تخل بالتوجه  مع التوجه العام للدولة

 .  1العام للدولة

 . دور التنشئة السياسية في استيعاب الشباب العراقي:5

التنشئة السياسية هي تلك العملية التي يكتسب الفرد من خاللها معلوماته وحقائقه وقيمه ومثله السياسية، ويكون  

حيته وتحدد درجة تض اليومية،بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكرية أو األيدلوجية التي تؤثر في سلوكه وممارسته 

يمومة واستقرار النظام السياس ي، طاملا تستهدف تمرير األفكار وتساعد على بقاء ود املجتمع،وفاعليته السياسية في 

ويحاول زرعها في نفوس األفراد والجماعات  الشعب،والخبرات واألساليب السياسية التي يعتمدها املجتمع بين أبناء 

 .2على اختالف خلفياتهم االجتماعية والطبقية

 على مواجهة التحديات التي تعصف بالبالد، ان الشباب العراقي بحاجة الى برامج تنشئة سياسية حقيق
 
ية تجعله قادرا

 تستطيع ان تعبر عن 
 
فالشباب العراقي يحتاج الكثير من تلك البرامج من اجل ان تكون فئة الشباب فئة محصنة فكريا

ب الحقيقية اهما تشعر به، كما ان التنشئة السياسية هي النافذة الرئيسية التي يمكن من خاللها اكتشاف القدرات واملو 

 والتي يمكن اذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح فإنها قادرة على االبداع وتحقيق التقدم.

ولعل أبرز ما يجب ان يعد من أجله الشّّّّّّّّّّّّّّباب العراقي هو مواجهة حروب الجيل الرابع التي يعرفها )نبيل فاروق( بانها 

الهجوم وسّّّالح الدفاع فيها هو  أسّّّلحة مادية بل ان سّّّالح ، أي الحرب التي ال يسّّّتخدم فيها3"الحرب البشّّّرية بامتياز"

العقل البشّّّّّّّّّّّّري، وتركز تلك الحروب على تفتيت الدول من خالل اضّّّّّّّّّّّّعاف القضّّّّّّّّّّّّاء واضّّّّّّّّّّّّعاف األجهزة األمنية بكافة 

ّّّئة 4صّّّّّّّنوفها واضّّّّّّّرب االعالم والهاء الشّّّّّّّعب وابعاده عن مسّّّّّّّار تطوره التاري ي ّّ . لذلك فإن الحاجة للقيام ببرامج تنشّّ

 ية اصبحت ملحة ومطلوبة في هذا الوقت.سياس

 :5ما تحققت برامج التنشئة السياسية ان نحقق عدة أمور في مقدمتها ما يأتي إذاويمكن 

  على قدم املساواة في الحياة  يفترض بروز املواطنين الفاعلين واملسئولين العازمين على املشاركة املساواة:تعزيز

ا سن القوانين العامة املساوية بين الجميع. للمجتمع،السياسية   وأيض 

  يتضمن تعزيز النشاط الحكومي وفاعليته وعقالنيته ويترجم ذلك بمجهود  السياس ي:تحسين قدرات النظام

متواصل للتجديد والتكيف مع التحول بوسائل التعبئة املتنامية وكذلك بث وإعادة استنتاج القيم األساسية 

تمرارية النظام السياس ي وتفاعله مع املجتمع ما يضفي عليه الشرعية التي تسهم القادرة على ضمان اس

 بتحقيق االستقرار لذلك املجتمع.

                                                           
نقدية، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، مقدمة الى كلية العلوم السياسية/ جامعة  رؤية-العروي(: الفكر السياس ي عند عبد هللا 2018جبوري، عمر حمدان ) 1 

 .151بغداد، ص

 .125(: مصدر سبق ذكره، ص1983الحسن، احسان محمد ) 2 

 .47حروب الجيل الرابع، دار بوالق، القاهرة، ص(: 2015فاروق، نبيل ) 3 

 .47(: مرجع سبق ذكره، ص2015فاروق، نبيل ) 4 

 .93(: مصدر سبق ذكره، ص1983الحسن، احسان محمد ) 5 
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ّّّئة ركزت مشّّّّاريع الت إذاوبهذا الشّّّّكل فإن للتنشّّّّئة السّّّّياسّّّّية دور كبير يسّّّّاهم في ترسّّّّيخ السّّّّلم املجتمعي سّّّّيما  نشّ

م استثمارها بالشكل الصحيح فإنها ستكون العامل الرئيس ي ما ت إذاالسياسية تلك على فئة الشباب ألن فئة الشباب 

 في أرضية السلم املجتمعي والرقم الصعب في معادلة االستقرار للمجتمع والدولة بشكل عام. 

 . الخالصة6     

معي تيتضح مما تقدم ان املجتمع العراقي بحاجة الى تفعيل دور الشباب العراقي لكي يصبح من املمكن تحقيق السلم املج

ألنه من الصعب تحقيقه في ظل ابعاد وتهميش فئة الشباب، كما ان املسألة بحاجة الى معالجة االشكاليات التي تواجه 

الشباب العراقي على مستوى التعليم فبخصوص ذلك يرى الباحث ان املسألة تتطلب ترشيد التعليم األهلي وجعله 

 للتعليم الحكومي يساعد في تطويره وليس ال
 
، رافدا

 
 وال تقليديا

 
 وليس كميا

 
عكس فيجب ان يكون التعليم األهلي نوعيا

كمال ينبغي تشجيع الشباب العراقي على اكمال الدراسة في محافظات غير املحافظات الساكنين بها لكي يساعد ذلك 

 ا بينهم.األمر على اندماج الشباب العراقي مع بعضهم كاسرين حواجز التفرقة والخوف وفكرة وجود اختالف فيم

أما بخصوص مسألة التنشئة السياسية فنحن بحاجة الى تظافر جهود الجميع كاملؤسسات الحكومية والنقابات للقيام 

ببرامج تحقق التنشئة السياسية الحقيقية التي يحتاجها الشباب العراقي، ويجب ان تكون االجهزة السيادية في الدولة 

امج كجهاز املخابرات الوطني لتقييم الحالة الواقعية وتحديد الحالة التي ينبغي العراقية حاضرة وبقوة في اعداد تلك البر 

 الوصول اليها.

 . املراجع7

 ( نشوء 2014سعادة، انطون :)األول، مؤسسة سعادة للثقافة، بيروت. الكتاب-االمم 

 ( السلم املجتمعي: مقوماته وحمايته، دار الساقي، بيروت.2002الصفار حسن :) 

  ،(: علم االجتماع السياس ي، مطابع جامعة املوصل، العراق.1983احسان محمد )الحسن 

 (مدنية أم دولة علمانية، دار الرافدين، بغداد.2019خضير، حيدر ثائر :) 

 ( نقد الحداثة في الفكر السياس ي العربي املعاصر، دار الرافدين، بغداد.2020فاضل، احمد عباس :) 

 ( أنطقة ا2013رحيم، سعد محمد :)صفحات للدراسات والنشر، دمشق.1املثقف وشبكة عالقات السلطة، ط-ملحرم ، 

 ( اغتيال العقل2006غليون، برهان :)-املركز الثقافي العربي، الدار 4محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، ط ،

 البيضاء.

 ( 2016الحلو، حسنين جابر:) دار الرافدين للطباعة  ،خطاب الحداثة عند الجابري: قراءة نقدية في البعد الجيوثقافي

 والنشر والتوزيع، العراق.

 ( مصدر سبق ذكره، 2006الكواكبي، عبد الرحمن ،)(: طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، تقديم:) اسعد السحمراني

 ، دار النفائس، بيروت.3ط

 ( الفكر السياس ي عند عبد هللا العروي2018جبوري، عمر حمدان :)- راه )غير منشورة(، رؤية نقدية، اطروحة دكتو

 مقدمة الى كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد.

 ( الحداثة في املشروع الفكري لعبد هللا العروي، ط2017صبار، خديجة :)املركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء1 ،-

 بيروت

http://alkutub.iconicretouch.com/qaraat-alkutub-ealaa-alantrnt-khtb_lhdth_nd_ljbry_qr_nqdy_fy_lb_d_ljywthqfy_32646.html
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 ( اسئلة النهضة العربية2015عبد اللطيف، كمال :)-دراسات الوحدة العربية، ، مركز 2التواصل، ط-الحداثة-التاريخ

 بيروت.

 ( الحرية في الفكر العربي الحديث، 2009زروحي، اسماعيل :)أعمال الندوة الفلسفية السابعة عشرة -الحرية )فلسفة في

 .، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1التي نظمتها الجمعية الفلسفية املصرية بجامعة القاهرة(، ط

 ( ا2014بلقزيز، عبد االله :) مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2، ط1ج االصالح الى النهضة، من-والحداثةلعرب ،. 

 ( الفكر السياس ي عند عبد هللا 2018جبوري، عمر حمدان :)نقدية، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(،  رؤية-العروي

 .مقدمة الى كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد
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 قضايا: الحمامات جنوب يف األراضي وإدارة الحضرية التنمية
املصلحة أصحاب واستراتيجيات   

L’évolution urbaine et la gestion foncière au Sud de Hammamet 

: Enjeux et stratégies d’acteurs. 

 د. محمد هالل
Dr. Mohamed HELLAL 

 التنمية الجهوية،: "البحث وحدة. تونس جامعة يف باحث سوسة، جامعة يف محاضر
 جامعة من ودكتوراه، تونس ، UR-RDRU ،Boulevard de 9 avril "والعمرانية الجهوية

 (فرنسا) أنجيه

Enseignant à l’université de Sousse, Chercheur à l’université de Tunis. Unité de 

recherche : « Régionalisation, développement régional et urbain » UR- RDRU, 

Boulevard de 9 avril, Tunis. & Docteur de l’Université de d’Angers (France) 
 مخلخص

 25000الهدف من مشروع املحطة السياحية "املندمجة" بالحمامات الجنوبية هو إنشاء مشروع سياحي جديد بطاقة 

 .فهي تقع في تواصل مع الجزء الجنوبي من منطقة الحمامات لها،سرير فندقي وسكني. كما تشير التسمية األولي 

عدم  أخرى،يفسر التخطيط القطاعي للمشروع من جهة وهيمنة الفاعلين الخاصين على خيارات الدولة من جهة 

اندماج منتجع ياسمين الحمامات في بيئته الحضرية واالجتماعية. يتجلى هذا في انتشار املساكن الخارجة عن القانون. 

يرجع إلى عدم وجود رؤية استشرافية وفشل في الحوكمة من  السياحي،هذا الوضع الذي يؤثر سلبا على عمل املنتجع 

 جانب الدولة

 االستراتيجيات: العقارية، الحضرية، السياحة، الفاعلون، الرهانات، الكلمات املفاتيح

Résumé 

L’objectif du projet de la station touristique « intégrée » Hammamet-Sud est de créer un nouvel 

espace touristique de 25 000 lits hôteliers et résidentiels. Comme sa première désignation 

l’indique, se situe quasiment dans la continuité méridionale de la zone d’Hammamet.  

La planification sectorielle du projet d’une part et la dominance des acteurs privés des choix 

d’aménagement de l’Etat d’autre part expliquent la sous-intégration de la station Yasmine-

Hammamet à son environnement urbain et social. Ceci se manifeste par la propagation de 

l’habitat anarchique. Cette situation, qui influence négativement le fonctionnement de la station 

touristique, est due au manque de vision prospective et de défaillance dans la régulation de la 

part de l’Etat.     

Mots clés : foncier, urbain, tourisme, acteurs, enjeux, stratégies.  
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Abstract  

The objective of the "integrated" Hammamet-Sud tourist resort project is to create a new tourist 

area with 25,000 hotel and residential beds. As its first designation indicates, is located almost 

in the southern continuity of the Hammamet area. 

The sectoral planning of the project and the dominance of private actors in the State's 

development choices explain the under-integration of the Yasmine-Hammamet resort into its 

urban and social environment. This manifests itself in the spread of lawless habitat. This 

situation, which negatively influences the operation of the tourist resort, is due to the lack of 

prospective vision and failure in regulation on the part of the State. 

Keywords: land, urban, tourism, actors, issues, strategies. 

Introduction  

En 1989, la station touristique « intégrée » Yasmine-Hammamet est décidée par décret pour 

créer un nouvel espace touristique de 25 000 lits hôteliers et résidentiels, une médina de 800 

lits, un parc de loisirs et une marina. La majorité d’hôtel sont de catégories supérieures 4 et 5 

étoiles, dans la perspective de développer le tourisme de luxe. Comme sa première désignation 

l’indique, Yasmine-Hammamet se situe quasiment dans la continuité de Hammamet, l’une – si 

ce n’est la première – des plus grandes zones touristiques du monde arabe. Lors de la mise en 

œuvre de la station, l’Etat recourt à l’implication des propriétaires terrains dans la mise en 

œuvre du projet, dans une expérience du « partenariat » inédit dans l’histoire de l’aménagement 

touristique en Tunisie. La planification sectorielle, qui se contente de la zone du projet 

touristique qui couvre 277 ha, n’a pas anticipé la propagation de l’habitat anarchique et 

l’accélération de la spéculation foncière dans l’environnement immédiat de Yasmine-

Hammamet ; ce qui complique davantage les rôles des institutions publiques pour intégrer cette 

nouvelle station, ainsi que les noyaux d’habitat non règlementaires qui se prolifèrent tout autour 

dans la sphère urbaine de Hammamet. Donc, comment les jeux d’acteurs se concourent autour 

de cet espace périphérique au sud de Hammamet ? Nous émettons l’hypothèse, que et les 

stratégies discordantes des acteurs expliquent le résultat final du projet qui s’opposent ainsi 

avec les enjeux préalables. Pour élaborer ce travail de recherche, nous avons été amené de 

réaliser des entretiens et travailler sur les documents d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que 

sur les documents administratifs trouvés dans les archives pour décrypter les modalités de prise 

de décision et d’action. Les résultats, de cette recherche ont été en parti évoqués dans notre 

thèse de Doctorat en géographie, étant déjà soutenue à l’université d’Angers (France), en février 

2015.   

I.La mise en œuvre de la station Yasmine-Hammamet 

1-L’emplacement de la station et la politique foncière  

Depuis la première moitié du XXème siècle, dans la ville de Hammamet, qui se distingue par 

son paysage naturel et son cachet urbanistique ainsi par la qualité de ses plages, se développe 

le tourisme international. Le plan d’aménagement de la zone touristique de Hammamet-Nabeul, 

qui a été établi en 1975 et qui a subi une révision en 1984, se trouvait à la fin des années 1980 

presque totalement occupée. Face à la forte demande pour de lots hôteliers de la part des 
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promoteurs hôteliers pour répondre à la demande des tours opérateurs européens, ainsi que des 

sollicitations émanantes des familles tunisiennes, surtout tunisoises pour des lots de villas 

comme étant des lieux de résidence secondaire, l’Etat a été contraint d’envisager une nouvelle 

extension de cette zone touristique saturée.  

De ce fait, les autorités ont décidé de réaliser de la station Yasmine-Hammamet qui est un projet 

ex nihilo : construit de toutes pièces sur un espace vierge au Sud de la zone de Hammamet.  La 

superficie de la zone du projet, étant limitée à l’Ouest par le RN 1 et à l’Est par le littoral, 

s’étend sur une longueur de 3.5 km et sur une profondeur moyenne de 900 m. Le site du projet 

est situé également dans un lieu d’épandage des eaux pluviales en provenance du son arrière-

pays ouest lors des crues des oueds pendant la saison pluvieuse.   

Mais le choix géographique pour la réalisation de la station Yasmine-Hammamet peut devenir 

rapidement préjudiciable à ce projet touristique du golfe d’Hammamet puisque la nouvelle 

station est directement menacée d’inondation. Toutes ces contraintes physiques n’ont pas 

empêché les promoteurs privés de pousser l’État à aménager la station au sud de Hammamet 

pour tirer profit de la réputation de l’ancienne zone de Hammamet. En même temps, l’État 

tunisien a su profiter de l’intérêt manifesté par les acteurs privés pour se désengager le plus 

possible du financement de l’aménagement, dans un contexte de mondialisation et de 

gouvernance internationale.  

Administrativement, l’emplacement du projet de Yasmine-Hammamet entre les deux 

gouvernorats de Sousse et de Nabeul (voir la carte N°1), puis le fait de mettre la partie sud de 

ladite station sous la tutelle de la municipalité de Bouficha, une petite localité qui n’a pas de 

traditions touristiques, peut affaiblir les apports des acteurs locaux, notamment ceux de 

Hammamet, au projet. Ce qui peut étonner l’observateur externe, puisque par son nom, la 

nouvelle station semble être rattachée à la seule entité de Hammamet. 

 
 

 

Plan N°1 : Yasmine-Hammamet fait la continuité naturelle de l’ancienne zone touristique de 
Hammamet, mais elle est sous la tutelle de deux municipalités; Hammamet (Gouvernorat de Nabeul) 
Bouficha (Gouvernorat de Sousse). Réalisé par Mohamed HELLAL 
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Quant au foncier du projet, à l’origine de terrain de la réalisation de la station Yasmine-

Hammamet était un hobous pour la maraboute Khdija Jdidi avant de devenir des propriétés 

cadastres.  Lors de la dissolution des hobous1 par l’El Enzel2 - qui avait commencé pendant la 

période coloniale pour se prolonger avec l’Etat de l’indépendance - c’est la famille Jdidi, 

installée à Hammamet, qui étaient les héritiers de Khdija Jdidi, jusqu’aux années 1980.  

Dans la zone du projet, l’Agence Foncière Touristique (AFT) a commencé à acheter des terrains 

(47 ha) à partir de 1984, d’abord à la famille Ben Hassine3, puis à celle des Jdidi d’une partie 

de leur propriété. Or, l’héritier Nadhir Jdidi, qui reste propriétaire de plusieurs hectares dans ce 

site au sud de Hammamet, devient justement Président de la municipalité de Hammamet entre 

février 1988 et mai 1990. Sa candidature aux élections municipales visait probablement à lui 

permettre de jouer un rôle dans les décisions visant la création de la station Yasmine-

Hammamet et à être en position favorable pour la vente des terres, voire même à devenir 

partenaire dans le projet.  

Il est nécessaire de préciser ici qu’avant même que l’AFT ne commence à acheter dans la zone 

de réalisation de la zone touristique, donc avant 1984, la famille Jdidi a commencé à vendre des 

lots sur son terrain (l’ex-henichir, ex-habous).  Cette bande côtière, qui sera la scène du projet 

touristique, grâce à sa situation stratégique, attira, tout au long des années 1980, des acheteurs 

principalement de Tunis pour construire des résidences secondaires. Ces achats à petit prix4 

sont devenus spéculatifs à partir de 1984, quand l’AFT a acheté les premiers terrains des 

héritiers de la famille Jdidi. Outre les petits acheteurs, d’autres de plus grand calibre achètent 

des terrains. Entre 1984 et la date des décrétions de la station en 1989, des promoteurs hôteliers 

et immobiliers - lesquels possèdent aujourd’hui des projets à Yasmine-Hammamet - ont 

bénéficié d’un réseau d’informateurs au sein de l’administration tunisienne pour anticiper et 

acheter des terrains au sud de Hammamet et pour tirer profit de la réalisation d’une nouvelle 

station touristique dans cette zone.  

Lors de la parution du décret d’expropriation au profit de l’AFT en 1989, la grande 

partie des terrains sur lesquels est projeté le projet de la station touristique de Hammamet-Sud 

appartient à des privés, qui s’attachent à leurs droits pour investir dans la zone du projet. Les 

                                                           
1 Le habous est une vieille institution musulmane qui rappelle celle de mainmorte de  l’Ancien Régime en France. 
Le habous est un fonds dont les revenus sont affectés à une œuvre oieuse ; il est insaisissable et inaliénable. Tout 
propriétaire peut transformer sa terre en habous : ou bien il prive ses héritiers, et parfois lui-même, du droit de 
propriété et des revenus qui sont immédiatement affectés à une fondation pieuse (mosquée, zaouïa, marabout), 
ou à une œuvre d’utilité publique (hôpital, école) - le habous est dit alors public ; ou bien il laisse à ses héritiers 
le revenu des biens transformés en habous et devenus ainsi inaliénables et ce n’est qu’à l’extinction de ses 
descendants que le revenu sera consacré à une fondation pieuse : le habous privé deviendra alors habous public. 
(Despois (J.), 1955, p.167) 
2 On peut  remédier aux inconvénients de l’inaliénabilité de habous par l’enzel. Celui-ci est une rente perpétuelle 
qui assure au locataire du habous la jouissance et non la propriété de la terre sur laquelle il vit. (Despois (J.), 
1955, p.168) 
3 Cette famille de Ben Hassine a acheté, déjà, sa propriété foncière de la famille Jdid.  
4 A cette époque, les prix du mètre carré variaient entre 0.5 DT à 3 DT. D’ailleurs, le premier acquéreur fut un 
pharmacien tunisois, qui eut la témérité de vendre son verger à Soliman, pour acheter un terrain situé dans la 
zone du futur projet Yasmine-Hammamet et appartenant aux héritiers de check Amor (Boukraa (R.), 1993). 
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propriétaires terriens qui sont des personnes protagonistes1 ont menacé par la constitution d’une 

nouvelle société alternative pour l’aménagement de la nouvelle station2 à la place de la SEDHS 

(Société d’Etudes et de Développement Hammamet-Sud) qui est désignée par l’Etat pour 

l’exécution de ce nouveau projet touristique.  En fait, outre la propriété de l’AFT, la zone, 

couvre 35 parcelles appartenant à des propriétaires différents qui sont dans la majorité des 

Hammamétois, des Sfaxiens et des Tunisois. Les superficies de ces parcelles varient entre 2 et 

30 hectares qui recoupent la bande littorale ayant deux accès sur la RN1 et la plage. Or dans 

cette situation pour assurer la disponibilité foncière afin d’aménager la station Yasmine-

Hammamet, l’Etat ne trouverait pas une grande marge de manœuvre. 

La prépondérance des terrains appropriés par les  privés dans la zone du projet de Yasmine-

Hammamet, qui révèlent l’existence des enjeux lucratifs accentués par les stratégies des 

complots des hommes de l’administration et de l’argent, met l’A.F.T en situation de faiblesse 

vis-à-vis des propriétaires terriens. D’ailleurs, l’Agence Foncière Touristique, en tant 

qu’entreprise publique à caractère industriel et commercial (EPIC), a été créée par la loi n°73-

21 du 14 avril 1973, ait pour rôle la gestion foncière et l’aménagement des zones et stations 

touristiques pour mettre à la disposition des promoteurs des lots bien équipés, au meilleur prix, 

dans un périmètre fixé par un décret et mis exclusivement sous sa responsabilité.  

Dans le contexte des années 1990 et après la vocation des forts enjeux que porte l’espace du 

projet touristique d’Hammamet-Sud, l’Etat ne peut exercer, au profit de l’AFT, ni 

l’expropriation ni la préemption sur les propriétaires terriens, surtout sur les promoteurs 

hôteliers qui ont déjà anticipé en achetant des terrains pour la réalisation des hôtels, outre les 

autres personnes qui achètent ici pour la réalisation des résidences secondaires. Malgré 

l’apparition d’un décret d’expropriation le 20 Septembre 1989, l’Etat était contraint de réguler 

entre l’AFT qui a besoin d’un terrain pour la réalisation de la station et des propriétaires terriens 

qui ont leurs propres enjeux d’y investir pour leurs propres comptes. En fait, le contexte général 

du lancement du projet Yasmine-Hammamet et les jeux des acteurs privés ont influencé les 

stratégies de l’A.F.T en adoptant la solution de « partenariat » qui est, en réalité, l’ensemble des 

protocoles d’accord qui permettent les échanges : saisir une partie de terrain nu contre des lots 

aménagés, afin de viabiliser et équiper toute la station indirectement par l’argent des 

contribuables.  

En rampant avec les anciennes politiques rigides qui permet à l’AFT d’exproprier les 

propriétaires terriens pour aménager des projets touristiques, ici dans le cas d’Yasmine-

Hammamet, l’État a préféré d’associer les propriétaires terriens pour la réalisation de cette 

nouvelle station. En fait, l’État est conscient de la stratégie de ces promoteurs qui ont acheté les 

terrains au sud de Hammamet- avant la parution du décret de réalisation de la station - pour 

                                                           
1 Le propriétaire terrien et le président de la municipalité de Hammamet Nadhir  Jddid ainsi les promoteurs 
touristiques et immobiliers qui possèdent des terrains à l’intérieur de la zone de la station tiennent le pouvoir 
foncier, financier et politique pour influencer le pouvoir central.   
2 Effectivement, les articles  de 45 à 57 du Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme promulgué 
par la loi n°94-122 du 28 Novembre 1994 autorisent la réalisation de syndicats de propriétaires qui, dans le cadre 
de l’application du plan d’aménagement, peuvent réaliser des opérations de remembrement des parcelles des 
adhérents ainsi que des travaux d’aménagement et de lotissement à l’intérieur de son périmètre. 
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réaliser des hôtels et surtout des résidences secondaires. Les autorités jouent en fait un double 

jeu : satisfaire ces acteurs privés qui pèsent dans le système politico-économique et combiner 

les résidences secondaires et l’hôtellerie dans une même station. A cet effet, l’implication des 

propriétaires terriens dans le projet permet à l’Etat de se désengager de financement de 

l’infrastructure.  

Cette politique foncière, qui s’est appuyée sur les opérations d’échanges entre les propriétaires 

terriens et l’AFT, une première dans l’histoire de l’aménagement touristique en Tunisie, est 

révélatrice des jeux et des stratégies d’acteurs très contradictoires qui pourront influencer la 

planification de la station.  

2-La planification de la station 

Face à la pression de l’Etat pour réaliser le plan d’aménagement de la nouvelle station intégrée 

au sud de Hammamet, l’AFT, qui est, à priori, le responsable de la conception et de la gestion 

foncière du projet, recourt à une planification exceptionnelle dans ses procédures. En fait, 

Yasmine-Hammamet était l’objet d’une planification précipitée et improvisée qui a rompu avec 

les traditions d’urbanisme touristique et réglementaire en Tunisie. On a demandé d’un bureau 

d’études privé de réaliser un plan d’aménagement propre à la station Yasmine-Hammamet 

indépendamment de deux plans d’aménagement urbain et zonal. 

On a commencé la réalisation du plan d’aménagement de projet avant que la phase de 

l’assainissement foncière ne soit achevée et sans procéder à la réalisation des études 

prospectives (urbaine ou commerciales). Egalement en rupture avec la politique 

d’aménagement des zones touristiques, la station Yasmine-Hammamet faisait d’emblée l’objet 

d’un plan d’aménagement « polyvalent »1 qui programme l’infrastructure, affecte le sol et 

réglemente son occupation.   

En premier temps, la variante qui faisait la base de discussion pour réaliser le plan 

d’aménagement de la station de Yasmine-Hammamet ne rompait pas dans sa texture urbaine 

avec le cachet paysager et urbain de l’ancienne zone Hammamet : un espace peu danse, dominé 

par les espaces verts et structuré autour d’un parcours de golf. Toutefois, elle changeait sa 

configuration pour répondre aux enjeux des acteurs politiques et économiques en aboutissant à 

une station très urbaine et pauvre en espaces publics et verts. On voit dans le plan final de la 

station, qu’on adopte une politique fonctionnelle pour sa réalisation, une coupure de l’espace 

en fonction de ses spécificités d’affectation : un premier axe littoral pour les hôtels H, un 

deuxième pour les hôtels S (des petits hôtels pour les jeunes promoteurs) et un troisième pour 

les lots résidentiels U (voir le plan N°1). Toutefois, cette orientation qui caractérisait l’ancienne 

planification en zonage des années 1970, est aujourd’hui peu désirée au profit d’autres 

techniques qui favorisent les mixités urbaine et sociale. Finalement, contrairement au discours 

officiel qui porte sur le tourisme durable, le programme final de la nouvelle station prouve que 

l’idée du tourisme de masse a gagné.  

                                                           
1 Ce plan est polyvalent car il est en même temps un PAU (un Plan d’Aménagement Urbain) et un PAD (un Plan 
d’Aménagement de Détail).  
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En fait, après les deux premières esquisses le projet subira une grande évolution 

quantitative, surtout qu’il y avait plus de 500 demandes pour des lots hôteliers auprès des 

promoteurs nationaux pour investir dans la nouvelle station Yasmine-Hammamet. En fait, 

lors de la décision de la réalisation de la station Yasmine-Hammamet, tous les promoteurs 

se sont précipités pour profiter des avantages de l’ancien code d’investissement, puisque le 

nouveau code de 1993, qui est moins motivant que l’ancien,  ne sera applicable qu’en 19951. 

Par conséquent, le refoulement des promoteurs hôteliers d’investir dans une nouvelle 

station qui empreinte l’image de la célèbre zone de Hammamet pousse l’Etat à adapter le 

programme du nouveau projet à cette grande demande. De plus, la politique de non-

expropriation des propriétaires terriens a poussé l’Etat à assouplir sa politique foncière au 

sein de l’espace d’accueil de la station pour que les propriétaires terriens soient impliqués 

dans le projet ; ce qui aura un effet sur la planification. Donc, des modifications dans le 

plan étaient apportées pour les premières esquisses afin de satisfaire les acteurs privés au 

détriment de l’esprit urbanistique de la nouvelle station, en laissant tomber le projet du golf 

au profit des villas et des hôtels pour que la station devienne enfin plus urbaine. 

 

 
Rappelons que la majorité des propriétaires du terrain sont en accord avec l’AFT pour une 

formule d’échange sans recourir à l’expropriation2, avant que la SEDHS (Société d’Etudes et 

de Développement Hammamet-Sud) prenne le relai pour assurer tous les travaux 

                                                           
1 On a donné une dérogation aux promoteurs hôteliers, jusqu’à cette date : 1995. 
2 Rappelons que ce processus d’échange a commencé avec l’AFT.  

Plan N° 2 : Plan d’aménagement de la station touristique intégrée Yasmine-Hammamet 

(Source : reprise par M. HELLAL du plan délivré par la SEDHS, approuvé en 1994) 



 المؤتمر الدولي األول لإلعمار المستدام في الشرق األوسط
 عمار والتأهيل في المناطق المستنزفةإعادة اإل

 ديسمبر
2020 

  

 

  

الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والسياسية المركز-أعمال المؤتمر الدولي األول   375 

 

d’infrastructure et d’aménagement, en impliquant les propriétaires terriens en tant que 

partenaires. En fait, ladite société saisit une partie du terrain afin de couvrir les dépenses. 

Nous précisons qu’il y avait trois formules d’échanges et cela selon la situation du terrain : 

* si la parcelle appartient au premier axe (au bord de la plage), le propriétaire bénéficie 

de la viabilisation et des infrastructures contre le 1/5 de la parcelle ; 

* contre le 1/4 pour les parcelles qui se situent au 2ème axe ; 

* et contre le 1/2 pour les terrains qui se trouvent au 3ème axe (les terrains réservés pour 

les villas). 

En rampant avec le tissu urbain type de Hammamet, le plan final de la station prévoit 

donc l’édification d’une « forêt d’hôtels » en linéaire sur la côte et qui bouche le front de la 

mer. L’espace de la station devient fortement privatisé à cause de l’obéissance aux enjeux des 

acteurs économiques d’où l’absence d’espaces publics d’envergure (place, jardin...). Le plus 

surprenant, c’est qu’une station qui prévoit d’abriter 25 000 personnes (entre tunisiens et 

touristes étrangers) à part les visiteurs journaliers ne dispose que d’un seul parking public de 

moyenne capacité situé à proximité de la médina. Le plus problématique, c’est que les esquisses 

de la station ont évolué d’un espace touristique de villégiature ayant un tissu aéré à un autre 

urbain ayant une texture dense, sans que les voiries, les espaces de stationnement, ainsi le réseau 

de canalisation des eaux usées ne puissent suivre cette évolution. 

Yasmine-Hammamet s’avère un projet parachuté sur son territoire. En fait, après qu’ils soient 

ignorés lors de la décision de la station et neutralisés envers ce projet touristique  par le choix 

de la tutelle administrative de la station et de la gouvernance de ses affaires foncières, les acteurs 

locaux, surtout du côté Hammamet, ont eu un apport très faible dans la planification de la station 

afin d’intégrer l’héritage et le cachet urbain de leur ville Hammamet dans la conception de la 

station.  

Enfin, la SEDHS relaie de l’AFT un plan d’aménagement de la station presque fini et approuvé 

pour l’exécuter dans le périmètre fixé de préalable pour la réalisation du projet, alors que 

l’environnement de la station fait l’objet d’intervention d’autres acteurs. 

II. L’intégration de la station Yasmine-Hammamet avec son 

environnement urbain et social 

1-L’anarchie dans l’environnement immédiat de la station 

Depuis la conception d’Yasmine-Hammamet, la municipalité de Hammamet a été 

soucieuse du manque d’habitat social pour la main d’œuvre hôtelière à recruter par les 

nouveaux hôtels pour une station conçue d’emblée parachutée sur son espace local. En fait, 

les collectivités territoriales ont peur de la constitution d’un nouveau quartier anarchique à 

l’instar d’ Ennabka1 aux marges de Hammamet.  

Le Ministre du Tourisme au début des années 1990, sous la pression des promoteurs hôteliers 

de Yasmine-Hammamet, a refusé de confier la gestion des terrains en face de la station 

                                                           
1 Quartier anarchique à Hammamet-Nord habité par les mains d’œuvres hôtelières de l’ancienne zone 
touristique. Il commence à se constituer depuis les années 1970, comme conséquence de développement du 
tourisme de masse.   
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Yasmine-Hammamet à un investisseur public, notamment la S.N.I.T (Société Nationale 

Immobilière de la Tunisie) et il se justifie par le fait que cela provoquerait un afflux trop 

important de populations « ouvrières » et une trop forte pression sur la plage opposante. 

D’ailleurs, les enjeux économiques qui dominent les choix de l’aménagement de la station 

Yasmine-Hammamet font que l’habitat pour les travailleurs et surtout pour les personnels 

subalternes soit négligé, bien que le tourisme soit reconnu comme un secteur fort recruteur de 

la main d’œuvre. Or, la programmation préalable des zones d’habitat à proximité de la nouvelle 

station aurait permis une meilleure articulation entre les espaces et les secteurs et par la suite 

une bonne fonctionnalité du projet touristique. 

A cause du manque de vision prospective et de coordination entre les acteurs d’aménagement 

les premiers flux de la main d’œuvre, face au manque de l’offre d’hébergement, s’implantent 

anarchiquement à proximité de la station, notamment autour de deux « déchrats» de Bir Lobita 

et de Besbassia, pour compliquer davantage la tâche d’aménagement de l’espace préfabriqué 

au Sud de Hammamet (voir photo aérienne N°1). 

 

 
Sur le plan pratique, avec la capacité d’Yasmine-Hammamet de plus de 19 000 lits hôteliers 

on a besoin, par conséquent, de 12 300 emplois : entre directs et indirects. Or actuellement, 

le personnel employé dans l’hôtellerie est mal logé, notamment parmi le personnel ouvrier et 

les agents de services. La plupart du temps, ces employés habitent une maison en grand 

nombre pour pouvoir payer le loyer, initialement à Manaret Hammamet (ex-Barraket 

Essahel), qui est une petite ville relativement chère. D’ailleurs, nous entendons souvent que 

Planche N°1 : Yasmine-Hammamet: Un espace dense, parachuté et sous-intégré avec son 
environnement. Source : www.googleearth.com en 2006, Source : www.googleearth.com 

http://www.googleearth.com/
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beaucoup de jeunes sont à la recherche de logements, en squattant ici et là, pourtant ils 

travaillent dans un hôtel de la station d’Yasmine-Hammamet depuis des mois. Selon les 

prévisions de SDA de Hammamet-Sud1, on peut aller jusqu’à 7 338 employés de Yasmine-

Hammamet qui sont en recherche permanente de logements. Donc, il y a un besoin d’à peu 

prés de 7  500 logements pour loger ces employés avec leurs familles : 15 000 personnes. 

Nous retenons que le facteur social est largement occulté lors de la planification et de la 

décision de la station Yasmine-Hammamet. En fait, l’approche sectorielle de l’aménagement 

qui se limite à une vision purement économique sans s’intéresser aux conditions de vie des 

nouveaux arrivés, brise le rêve de ces récents recrutés de tourisme d’une vie meilleure. 

Naturellement, l’habitant espère trouver des conditions confortables de travail et d’habitat. 

En fait, « les représentations de la ville idéale peuvent être dominées par une adhésion aux 

vertus de l’ordonnancement rationnel inscrivant dans des lieux séparés les différentes 

activités du citadin : travail, habitat, culture, loisirs…Ces grandes fonctions sont alors posées 

comme des exigences universelles de la vie sociale, par-delà les contingences de temps et de 

lieux »2.  

Quant à Yasmine-Hammamet, faute de non programmation préalable des zones résidentielles, 

son environnement connait une grande effervescence urbaine : spéculation, habitat 

anarchique, commerce non organisé, au grès de l’opportunisme des acteurs privés. Toutefois, 

cette anarchie menace l’environnement urbain et même la sécurité de la station Yasmine-

Hammamet qui est baptisée sur « le tourisme de luxe ».  De plus les mauvaises conditions de 

travail des employés, faute de logements, influencent directement la qualité de leurs services 

dans les hôtels qui les recrutent (Lozato-Giotart (J.-P.) et Baflet (M.), 2007).  

Actuellement, à cause du manque de logement à proximité d’Yasmine-Hammamet pour les 

nouveaux recrutés, les hôtels de ladite station qui sont en majorité de hauts standings ne 

trouvent pas d’employés et de cadres pour leurs fonctionnements et pour satisfaire leurs 

clients3. La concurrence entre les hôteliers sur les bons professionnels d’un côté et la 

saisonnalité de tourisme balnéaire, qui est le produit de base de la station, de l’autre côté sont 

les responsables de l’instabilité des employés qui a un impact direct sur la qualité des services. 

C’est pour cela, selon les touristes eux-mêmes et leurs agences de réservation, les catégories 

d’hôtels de leurs séjours à Yasmine-Hammamet ne correspondent pas aux services offerts.  

En fait, les promoteurs qui sont, auparavant, opposés à la réalisation de l’habitat social pour 

héberger les employés de la nouvelle station payent aujourd’hui la facture de leur « égoïsme ». 

En effet, pour cause une carence d’une vision globale de l’espace touristique, ces problèmes 

liés au manque d’hébergement des employés s’ajoutent à d’autres problèmes d’ordre 

environnementaux sous l’impact du projet, sont les premiers responsables de l’inadéquation 

entre les enjeux initiaux et la performance actuelle  de la station Yasmine-Hammamet en 

                                                           
1 Ce Document sera analysé postérieurement.  
2Grafmeyer (Y.), 1995, « Sociologie urbaine », édit. Natan, Paris, p. 107.  
3 Nous relevons ça à travers les témoignages des gérants d’hôtels.  
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termes de taux de remplissage1 et de nature de clientèle2. Toutefois, les acteurs institutionnels 

depuis les premières années de fonctionnement de la station, pour anticiper ces problèmes de 

fonctionnement et de l’intégration de la station dans son environnement urbain et social, ont 

essayé de récupérer la situation anarchique à proximité de la nouvelle station Yasmine-

Hammamet.   

2-Les essais de récupération par les documents stratégiques et de 

planification 

En terme de temporalité, le premier document prospectif qui couvre la station Yasmine-

Hammamet et son environnement est le SDA (le Schéma Directeur d’Aménagement) de 

Hammamet-Sud. En fait, la réalisation de cette étude a été ordonnée par le Président de la 

République lors d’une réunion du Conseil Ministériel Restreint tenu le 27 août 1999 et 

consacrée à la station touristique Yasmine-Hammamet. Le périmètre du SDA couvre la région 

qui s’étend de Bir Bouregba à Hammamet au Nord, à la sebkha de Sidi Khlifa au sud et 

l’autoroute A1 Tunis-Msaken ainsi la voie ferrée Tunis-Sousse à l’Ouest. Ce document 

constitue une étude et aussi un discours justifiant le projet touristique du Gouvernement en 

répondant aux critiques formulées contre l’aménagement de cette station Yasmine-

Hammamet et la négligence du son environnement.  

D’ailleurs, les concertations sur les scénarios d’aménagement élaborés dans la première 

phase ont permis de retenir une variante de synthèse. Celle-ci programme à pousser  

l’installation de la population additionnelle vers le sud du périmètre d’étude, d’autant que les 

localités Bir Bouragba et Barraket-Essahel, situées dans le territoire de la municipalité 

d’Hammamet, sont saturées. Elle prévoit, par conséquent, que le couple Bouficha-Salloum 

prendra en charge une bonne partie de la population additionnelle générée par les projets 

touristiques. Le SDA propose également le lancement de la réalisation des plans 

d’aménagement pour la zone d’El Besbessia-Bir Lobita qui s’étale de la limite du gouvernorat 

de Nabeul au Sud jusqu’à Barraket Essahel au Nord, sur une profondeur de 200 à 300 m, à 

l’Ouest de la Route Nationale n°1, ainsi la réalisation de deux zones d’habitat à aménager par 

l’AFH (l’Agence Foncière de l’Habitat) dans un cadre de PIF (Périmètre d’Intervention 

Foncière): la première à Besbassia et la deuxième à Bir Loubita.  

                                                           
1 Bien que la capacité d’hébergement de la station Yasmine-Hammamet en lits touristiques soit en croissance 
soutenue à cause des ouvertures de nouveaux hôtels, les nuitées réalisées ne suivent pas le même rythme. 
Selon les statistiques de l’ONTT, les taux d’occupation commencent à stagner depuis 2006 pour commence 
leur décroissance en 2008 à cause de la crise financière et économique dans monde: d’un taux d’occupation 
de  60.8% en 2007 à 54.8% en 2008, ce qui donne un écart de (-6) point, en 2009 le taux tombe à 46.26% : une 
décroissance de plus de 8 points. Suite à la révolution tunisienne de 14 janvier 2011 et sous l’impact de 
différentes crises sécuritaires depuis, dont notamment les attentats de Bardo et de Sousse en 2015, et de 
COVID-19, la station est balancée dans une grande crise de fonctionnement.   
2 Face à la faible attractivité de Yasmine-Hammamet des touristes occidentaux, qui ont été d’ailleurs les cibles 
du projet, elle est devenue la première destination tunisienne qui se spécialise dans le tourisme national. En 
fait, pour la station Yasmine-Hammamet, en 2008, les résidents tunisiens viennent en premier emplacement 
en termes d’entrées avec 152 639, avant le marché français qui est en deuxième position avec 80 275 entrées, 
alors que ses hôtels de catégories supérieures ont été définit de préalable pour les touristes internationaux 
ayant un pouvoir d’achat élevé.  
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En suivant les orientations du SDA de Hammamet-Sud, l’Etat ordonne la réalisation de 

l’étude de faisabilité d’un PAU (Plan d’Aménagement Urbain) de Besbessia-Bir Lobita pour 

organiser l’espace environnant de la station Yasmine-Hammamet. En fait, face à 

l’accélération de la propagation de l’habitat anarchique et sous la demande du gouvernorat de 

Nabeul, la Direction de l’Urbanisme du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat a 

commandé au bureau d’études Urbaconsult de réaliser une étude de faisabilité 

d’aménagement de deux zones d’habitation Bir Loubita (35 ha) et Besbassia (40 ha) pour 

absorber la nouvelle demande en matière d’hébergement auprès des nouveaux recrutés dans 

la station Yasmine-Hammamet. Les auteurs de cette étude ont affirmé qu’un éventuel projet 

de PAU qui couvre ces deux localités est faisable en termes économique, foncier et social.  

Sur la base de propositions de l’étude de faisabilité étant élaboré au début des années 1990, 

le gouvernorat de Nabeul et la Direction Régionale ont lancé un appel d’offres pour la 

réalisation d’un PAU pour Bir Loubita et Besbessia. Un marché d’études a été passé avec 

Jalel Abdelkafi, architecte-paysagiste DPLG urbaniste IUP, qui a remis un projet 

d’aménagement le 20 janvier 2000. En fait, l’auteur propose de créer un axe urbain principal 

– un boulevard – en reliant les routes locales de Bir Loubita et de Besbassia entre elles et de 

les raccorder par des carrefours aménagés à la RN1. Dans l’ensemble, sur les 110 ha à 

aménager, on dégage 40 % pour l’habitat à créer. Pour autant, le territoire de Bir 

Loubita/Besbassia comprend des parcelles de terrains occupées par de l’habitat spontané et/ou 

non réglementaire qui représente 24 ha soit 21.8% de la superficie du PAU1. D’ailleurs, le 

plan en cours d’élaboration prévoit l’intégration de ces constructions illégales dans le nouveau 

tissu urbain.   

Bien que l’offre en logement soit diversifiée dans ce plan, le concepteur de ce PAU de 

Besbessia Bir Lobita, Jalel Abdelkéfi2, nous a surpris en disant qu’il n’y pas un vrai habitat 

social prévu dans le plan. D’ailleurs, dans ce PAU, nous retenons que le projet de deux PIF 

au profit de l’AFH pour programmer le logement social, comme il est prévu par le SDA de 

Hammamet-Sud et recommandé par le SDA de Hammamet-Nabeul n’ont pas de trace, d’où 

la discordance entre le document stratégique et le document réglementaire. Or, ceci nous 

révèle, à part le fait que l’Etat se désengage de la réalisation de ce type de logement, il existe 

aussi une discordance entre ses programmes. Donc, ici l’Etat hésite encore, sous l’influence 

des promoteurs hôteliers, à installer la main d’œuvre hôtelière près de leur lieu de travail. 

Depuis, son approbation par le conseil municipal le 26 juillet 2001 et son affichage à la 

municipalité en mois d’avril 2002 pour l’enquête publique3, ce projet de PAU est tombé dans 

l’oubli. Toutefois, il nous parait qu’il y a des privés protagonistes qui ont été derrière ce 

blocage du plan. La mise en terroir de ce PAU de Bir Lobita et Besbessia prouve qu’il existe 

des clans conflictuels ; d’un côté les collectivités territoriales qui cherchent à satisfaire la 

couche sociale en matière d’hébergement et de l’autre côté des acteurs privés (les propriétaires 

                                                           
1 Direction régionale de l’équipement et de l’habitat de Nabeul/Jellal Abdelkafi, Décembre 2000, « Plan 
d’Aménagement Urbain Bir Loubita-Besbassia », Rapport de première phase d’étude, première partie, p.34.  
2 Entretien réalisé en Janvier 2004. 
3 « L’annonce de dimanche 14 Avril 2002 », dans le JORT. 
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terriens), qui sont épaulés par des personnalités politiques, veulent rentabiliser au maximum 

leurs spéculations foncières.  

Nous retenons donc que la concurrence sur cet espace à proximité de la station Yasmine-

Hammamet est le reflet de conflits entre deux classes de la société. La première classe est 

celle des prolétaires qui cherchent les meilleures conditions de vie à proximité du lieu du 

travail et une deuxième qui enchante à se distinguer dans un territoire réservé aux riches. 

D’ailleurs, Morched Chebi1 appelle cette recherche des lieux de distinction par 

« l’étiquetage » qui est un phénomène qui « affiche certaine appartenance sociale couvre un 

magma de confrontation entre les deux couches ; pauvres et riches ».  

En fait, le manque de vision stratégique pour planifier la station et son environnement,  qui se 

situent dans une zone non communale favorise les pratiques spéculatives au sud de 

Hammamet, ce qui complique davantage les processus d’une planification de récupération. 

Après la négligence du PAU de Besbessia et Bir Lobita et face au fléau d’habitat anarchique 

qui ne cesse de ravager l’environnement de la station Yasmine-Hammamet, les autorités ont 

pensé à affecter cet espace en PIF au profit de l’AFH. D’ailleurs, l’affectation d’un PIF 

n’exige pas l’existence d’un document d’urbanisme, étant donné que cette zone se situe hors 

du périmètre communal. Pourtant, le PIF constitue une norme inférieure au PAU et au SDA. 

En fait, « l’article 30 du CATU précise que les PIF sont appelés à accueillir « des programmes 

d’aménagement (…) en conformité avec le PAU ou le PDU (SDA) s’ils existent ».2 

D’après nos entretiens et selon les procès-verbaux trouvé dans les archives de la municipalité 

de Hammamet, nous avons retenu que l’idée d’affecter un PIF au profit de l’AFH est ancienne 

comme celle de réaliser l’habitat nécessaire pour la main d’œuvre de Yasmine-Hammamet à 

proximité de cette station. Le conseil municipal de Hammamet dans un mandat précédent et 

lors d’une réunion qui date du 24 Mars 1992 a décidé de réaliser un PIF à l’Ouest de la station 

Yasmine-Hammamet, alors que le projet était très vite négligé sous la pression des promoteurs 

hôteliers. A l’époque et en face de la nature privée du terrain environnant de la station, la 

municipalité de Hammamet a eu l’intention de réaliser les mêmes opérations d’échanges ou 

de « partenariat » que celle effectuées au sein la station Yasmine-Hammamet entre l’opérateur 

d’aménagement et les propriétaires terriens, alors que l’Etat a réfuté cette proposition. 

Nous tenons de préciser ici que les propriétaires terriens au sein de la zone de la station sont 

plus forts que ceux de cet espace environnant du projet touristique pour que l’Etat pense à les 

intégrer en tant que partenaires dans l’opération d’aménagement. C’est pour cela que l’Etat 

n’a pas réfléchi à impliquer les propriétaires terriens dans l’espace environnant de la station 

en une éventuelle opération urbanistique.  

L’affectation du PIF dans cet espace paraissait une réaction envers le blocage du PAU de 

Besbessia Bir Lobita ainsi qu’une solution urgente pour faire face à la multitude des 

constructions non réglementaires à proximité de la station qui comptait plusieurs hôtels qui 

ouvrent leurs portes. Le gouverneur décide la fixation des limites du PIF de Bir Lobita 

Besbessia ; d’Oued Moussa au Nord, la route nationale à l’Est, le camp militaire au Sud et 

                                                           
1 Entretien réalisé pendant le  mois d’Avril 2007.  
2 DIRASSET, 1999 : « Guide pratique des plans d’aménagement urbain et de lotissement », Tunis, p.12.  
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l’autoroute Tunis-Msaken à l’Ouest. Ce projet de PIF vise à héberger  11 250 familles et 

précisément 56 250 habitants. Le procès-verbal du 27 février 2004 fixe un objectif pour ce 

PIF ; la réalisation d’un tissu intégré qui contient 10 000 maisons dont plus de la moitié est 

destiné à l’hébergement des ouvriers des unités hôtelières à Yasmine-Hammamet, ainsi que 

d’autres équipements de bases variées ; économiques, éducatives etc. Or, dans ce nouveau 

contexte du manque de main d’œuvre qualifiée pour les hôtels de la station, et contrairement 

à ce qui fut au début des années 1990, les promoteurs hôteliers ont montré leur volonté de 

participer dans la réussite des projets d’habitat social à l’intérieur du PIF. 

Finalement, sur cette zone de Besbessia et Bir Lobita, on a abouti à un PIF approuvé par le 

conseil municipal de Hammamet au profit de l’AFH. Mais en second lieu, ce conseil 

municipal a décidé d’inclure ce projet du PIF dans le plan d’aménagement du « grand 

Hammamet » qui vise à intégrer les espaces limitrophes de la ville en un seul plan.  

3-Le PAU de la ville de Hammamet : intégration des espaces 

limitrophes 

La municipalité de Hammamet a décidé, plusieurs fois, la révision du Plan d’Aménagement 

Urbain de la ville, qui a été approuvé pour la première fois par décret N°77760 du 19 

septembre 1977. Selon des documents administratifs trouvés à la municipalité, le Plan 

d’Aménagement Urbain de Hammamet se montrait entamé depuis la fin des années 1980.  

En s’inscrivant dans certains contextes local, national et international, à l’an 2000, la 

municipalité de Hammamet décide la révision de son PAU par incitation du pouvoir politique. 

Dans le cadre de l’application des principes de l’agenda 21, le Président de la République de 

l’époque a décidé de finaliser, aux horizons de l’année 2009, tous les PAU en cours de 

révision et qui dépassent le délai de leur approbation de 5 ans. Cette décision concerne les 

grandes et les moyennes villes ainsi celles qui connaissent une grande extension urbaine 

comme Hammamet. 

La région de Hammamet, malgré son importance économique, connait un éparpillement des 

plans d’aménagement ; PAU de Hammamet, plan d’aménagement touristique de Hammamet, 

PAU de Mrezgha, PAU de Barraket Essahel, PAU de Bir Bouregba, plan d’aménagement de 

la station Yasmine-Hammamet qui couvrent tous 2 000 ha sur l’ensemble. Or, « tous ces plans 

sans exception n’ont pas une base législative (des plans sans approbation). De plus, ils ne 

sont pas actualisés et contiennent beaucoup de lacunes et de points noirs »1. L’absence d’un 

plan unificateur de l’aire urbaine de Hammamet donnait une marge de liberté pour les 

constructeurs des maisons hors du règlement urbain de l’agglomération de Hammamet et 

surtout à proximité de la station Yasmine-Hammamet.  

On a demandé en 2001 du bureau d’étude Abdel Kefi de réaliser le nouveau PAU pour 

Hammamet. L’auteur de PAU souligne que dans l’extrémité Sud du tissu urbain de 

Hammamet; entre l’autoroute et la RN1 de Barraket Essahel aux casernes de Bouficha est 

sous la pression d’une urbanisation extrêmement anarchique. C’est pour cela qu’il écrit « si 

ces poussées désordonnées d’urbanisation venaient à se poursuivre, le charme de paysage et 

                                                           
1 Un rapport municipal qui porte sur le plan d’aménagement aménagement urbain dans la ville de Hammamet.  
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la qualité de l’Espace disparaîtraient, ce qui viendrait à dévaloriser le site exceptionnel de 

Hammamet »1. A cet effet, le nouveau PAU de Hammamet prévoit 7 500 logements à 

Hammamet Sud. Il reprend l’idée du PIF qui sera soumis à l’ordre de l’AFH en vue d’élaborer 

d’un Plan d’Aménagement de Détail (PAD).2  

Après la fin de la première phase du PAU de Hammamet, dans le journal officiel, le 28 avril 

2004, le Président de la municipalité de Hammamet a annoncé l’affichage du PAU pour 

l’enquête publique. Toutefois ceci a réveillé les enjeux des acteurs privés pour s’opposer aux 

choix de PAU qui sont en divergence avec leurs intérêts et leurs enjeux. Le nombre de ces 

oppositions est de 589 dont 67 sur la réalisation des PIF3. Ceci coïncide avec le problème du 

changement de la nature agricole des terrains inclus dans le périmètre de ce document4.   

Malgré que le conseil municipal ait approuvé définitivement le plan le 5 Mars 2005, le 

ministère de l’agriculture bloque ce processus en s’opposant à reconvertir ces terrains 

théoriquement agricoles en espace urbanisable dans le nouveau PAU. Quant aux édiles de 

Hammamet, ils sont devant l’embarras du déclassement de ces terrains agricoles pour 

officialiser leurs choix, l’annonce du nouveau décret de 4 août 2005 qui rapporte 

l’approbation des PAU au ministère de l’équipement à la place de gouverneur a été un grand 

coup pour que  « tout tombe dans l’eau »5. Donc, jusqu'à nos jours (décembre 2020), les édiles 

de Hammamet n’ont pas une référence juridique (PAU) pour contrôler l’urbanisme de leur 

ville surtout pour faire face à l’habitat anarchique qui prolifère dans les marges de la ville. 

Toutefois, ce blocage de PAU de Hammamet camoufle plusieurs jeux d’acteurs. 

Les acteurs privés possédants des terrains aux marges de la ville de Hammamet ont joué un 

grand rôle pour bloquer l’approbation centrale de ce plan dont les choix divergent avec les 

intérêts de ces protagonistes. Le retard de l’approbation des plans d’aménagement de 

Hammamet prouve l’incapacité de l’Etat à récupérer la situation après que l’environnement 

immédiat de la station Yasmine-Hammamet soit dominé par les acteurs privés pour spéculer 

et pour réaliser des projets de haute valeur ajoutée, suite à la finalisation des travaux de ladite 

station. Les problèmes de sous-intégration de Yasmine-Hammamet avec son environnement 

immédiat sont dus au manque de prospective et traitements inégales de l’Etat auprès de 

différents acteurs d’aménagement.  

                                                           
1 Direction régionale de l’équipement et de l’habitat de Nabeul/Jellal Abdelkafi, Mars 2005, « Le rapport de 
présentation 2ième  Phase de Plan d’aménagement urbain de Hammamet », p.72.  
2 Idem, p.73 
3 Procès verbal de la réunion de conseil municipal exceptionnel, le 5 Mars 2005.   
4 « Pour les terres situées dans les zones intitulées « autres zones agricoles » et qui couvrent toutes les terres 

agricoles non comprises dans les zones d’interdiction ou dans les zones de sauvegarde, le changement de 
vocation est soumis aux conditions prévues au paragraphe2 de l’article 6 de la loi 83-67, c'est-à-dire par décret 
pris sur proposition du Ministre de l’Agriculture et après avis de commission technique consultative régionale 
des terres agricoles et après avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles prévu à 
l’article 7 de la loi 83-67 ». (Dirasset, 1999, p.63) 
5 Entretien avec l’Ingénieur de la municipalité de Hammamet, le mois d’Avril 2006. 
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Conclusion 

Les propriétaires qui ont anticipé l’achat de parcelles dans la zone de la station ont été 

attachés à leurs droits pour s’impliquer dans le projet. L’Etat recourt à la solution du 

partenariat, qui n’est que l’ensemble des procédures d’échanges entre l’AFT et puis avec le 

maitre d’ouvrage la SEDHS (Société d’Etudes et de Développement Hammamet-Sud) d’un 

côté et les propriétaires terriens de l’autre côté pour impliquer ces dernier dans ce projet et se 

désengager de payer les frais d’aménagement.  

Face aux enjeux des acteurs privés, l’Etat a beaucoup hésité pour intégrer l’espace 

environnant de la station Yasmine-Hammamet, notamment les environs des petits villages 

Besbessia et Bir Lobita, dans la sphère urbaine de Hammamet pour favoriser le 

développement de l’habitat anarchique à proximité du projet touristique. Le blocage de PAD 

de Besbessia, puis de PAU de Hammamet prouvent l’incapacité de l’Etat de récupérer la 

situation après qu’elle ait laissé l’appropriation et l’investissement de cet espace au gré 

d’opportunisme des acteurs privés : des ménages qui cherchent à construire leurs maisons, 

des personnes aisées qui achètent des terrains pour spéculer et des entreprises qui anticipent 

l’acquisition des terrains pour la réalisation de leurs futurs projets immobiliers. Toutefois, les 

lacunes de l’environnement urbain de la station, qui sont dues au manque de vision 

prospective et de défaillance dans la régulation de la part de l’Etat, influencent négativement 

le fonctionnement de la station touristique Yasmine-Hammamet.  
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