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شروط النشر

ً
ً
أصيال ومعدًّا خصي ً
صا للمجلة-ويمكن أن يكون مستال من رسالة املاجستير أو أطروحة الدكتوراه بشرط
-1أن يكون البحث
أن ال يكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن تتم إعادة صياغة بنسبة ال تقل عن  %60من البحثًّ .
-2تقبل البحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب األخطاء
النحوية اإلمالئية واللغويةًّ .
ًّ -3ال تقبل األبحاث التي تزيد فيها نسبة التشابهات البحثية عن ًّ .%15
جزئيا أو ً
-4أن ال يكون البحث قد نشر ً
كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقيةًّ .
-5أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث تشمل (اسم الباحث ً
ثالثيا-مكان العمل-طريق التواصل ،الدولة) باللغة العربية
واإلنجليزية أو الفرنسيةًّ .
 -6مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وفريق الدراسات
االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجاالت املحددة (إدارة األزمات ،إدارة
الكوارث البشرية والطبية واملشتركة ،إدارة الفرص ،إدارة املعرفة ،التنمية املستدامة ،إدارة املعلومات ،العلوم البيئة،
األحداث
واملأوىًّ ،إدارة السياسات واالستراتيجيات ،إدارة ًّ
ًّ
السالمة والصحة املهنية ،القوانين والتشريعات ،إدارة املالجئ
والطوارئ ،إدارة السيناريوهات ،إدارة الحكم الرشيد ،إدارة البنية التحتية ،إدارة اإلعمار بعد الكوارث ،إدارة املخاطر ،العلوم
ًّ
البينية ،استخالص الدروس والعظات والعبر)ًّ .
-7أن يرسل الباحث البحث املنسق وفق القالب على شكل ملف مايكروسوفت وورد ،إلى البريد اإللكتروني
(ًّ )jssdom@democraticac.de
-8تخضع األبحاث والترجمات إلى تحكيم ّ
سري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية ،واألبحاث املرفوضة يبلغ أصحابها مع
إبداء األسبابًّ .
ّ
-9يبلغ الباحث باستالم البحث ويحول بحثه مباشرة للجنة العلمية االستشاريةًّ .
يخطر أصحاب األبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرهاًّ .
ًّ -10
ّ
-11األبحاث التي ترى اللجنة أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديالت عليها ،ويسلم للباحثين قرار املحكم مع مرفق
خاص بالتعديالت ،على الباحث االلتزام باملالحظات وفق مدة تحددها هيئة التحريرًّ .
-12يستلم كل باحث قام بالنشر شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة املركز الديمقراطي العربي وعن إدارة املجلة
تشهد بنشر املقال العلمي الخاضع للتحكيم ويستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار املجلةًّ .
العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي )ISSN (Online
-13للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي ًّ
ًّ 2629-2572
األسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بحيث إن املعيار األساس ي لقبول النشر ضمن أعداد املجلة
ًّ -14ال تراعى ًّ
ّ
هو جودة وأصالة املادة العلمية وسالمة اللغة والعناية بالضوابط املنهجية في البحث العلميًّ .
ّ
اإلجراءات كما هو متعارف عليه في
فسيحمل الباحث التبعات ًّو ًّ
-15أي تقرير من الهيئة العلمية يما يتعلق بالسرقة العلمية
سياسات املجلة العلمية الدوليةًّ .
تعبر جميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء أصحابهاًّ .
ًّ -16
واملحتوى العلميًّ .
ًّ
-17يخضع ترتيب األبحاث املنشورة إلى أهميتها
-18تعرض املقاالت على مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد املجلةًّ .
-19لغات املجلة هي :العربية -االنجليزية-الفرنسيةًّ .
حاالت الترجمة يرجى توضيح السيرة الذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار باللغة األصليةًّ .
-20في ًّ
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كيفية إعداد البحث للنشر:
يتوفر قالب موضح فيه نمط التوثيق املعتمد ًّوكيفية كتابة الجداول واألشكال والهوامشًّ .
ًّ
عنوان جهة الباحث:
امللخص التنفيذي -باللغة العربية -اإلنجليزية أو الفرنسية ،ثم الكلمات املفتاحية من ( )7-4لكمات ،ويكتب املخلص بجمل
قصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية واألساليب العلمية واألدوات املستخدمة في البحث
والنتائج التي توصل إليها الباحثًّ .
 تقديم ملخص على شكل مفاهيم يوضح الدراسة البحثية الشاملة ويشمل عنوان الدراسة واملشكلة ويتفرع منها األهدافواملنهجية وأهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث وأهم املقترحات والنماذج التي يمكن أن تكون إضافة علمية
جديدةًّ .
آخر ما صدر في
 تحديد مشكلة البحث ،وأهدافها وأهميتها ،وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع بما في ذلك ًّمجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التصور املفاهيمي ،وتحديد مؤشراته الرئيسية،
ووصف منهجية البحث ،وتحليل النتائج واالستنتاجاتًّ .
ً
مختتما بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث وتكتب املراجع في
 كما يجب أن يكون البحثً
أبجديا على شكل نقاطًّ .
هوامش كل صفحة على أن يبدأ الرقم ب ( )1بداية كل مهمش صفحي ،وترتب في آخر املقالة
وفقا لنظام اإلحالة املرجعية الذي يعتمده املركز الديمقراطي العربي في أسلوب كتابة
 أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق ًًّالهوامش وعرض املراجعًّ .
 تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به في قائمة ًّاملراجع.
ا
ا
ترتيب املراجع جااييا ي الاايةة وقا لتآي::
ً
أ .إذا كان املرجع بحثا في دورية :اسم الباحث (الباحثين) ،سنة النشر ،عنوان البحث ،واسم الدورية ،رقم املجلد ،رقم
العدد ،أرقام الصفحاتًّ .
ب .إذا كان املرجع ً
كتابا :اسم املؤلف (املؤلفين) ،سنة النشر ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشرًّ .
ج .إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،السنة ،العنوان ،يكتب رسالة ماجستير
أو أطروحة دكتوراه بخط مائل ،اسم الجامعةًّ .
د .إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية :يكتب اسم الجهة ،سنة النشر ،عنوان التقرير ،أرقام
الصفحات ،الدولةًّ .
ه .إذا كان املرجع مقابلة :يكتب اسم الشخص ،تاريخ املقابلة ،الشخص الذي أجرى املقابلة ،املسمى الوظيفي ،البلد على أن
تكتب تحت عنوان مقابالتًّ .
و .إذ كان املرجع مجموعة بؤرية :يكتب أسماء املجموعة في ملحق ،موضوع النقاش في املجموعة ،جهة عقد املجموعة ،تاريخ
عقد املجموعة ،املكان ،السنةًّ .
ز .بالنسبة ملواقع االنترنت :االسم الكامل للكاتب“ ،عنوان املقال” ،رابط املقال ،تاريخ النشر ،تاريخ دخول املوقع ًّ
يتراوح عدد كلمات البحث من  3000حتى  8000كلمة وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها بصورة استثنائية وحسب القيمة
املعرفية ،لبعض البحوث والدارسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلماتًّ .
يتم تنسيق الورقة على قياس ( ،)A4بحيث يكون كالتاليًّ :
هوامش الصفحة :تكون كما يلي :أعلى  ،02أسفل  ،02يمين  ،02يسار  ،02رأس الورقة  ،5أسفل الورقة ًّ .1.5
عنوان املقال( :نمط الخط ،sakkalmajalla :حجم الخط،Title of the article in English (Police Times New Roman )20 :
ًّ )Taille : 16
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االسم الكامل للباحث( :نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط )15:الدرجة العلمية للباحث (نمط الخط ،sakkalmajalla
حجم الخط )13:مؤسسة االنتماء كاملة والبلد (نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط )13:البريد اإللكتروني للباحث
(نمط الخط Times New Roman :حجم الخطًّ )12 :
امللخص (باللغة العربية) :يشترط في امللخص أن ال يزيد عن  200كلمة وال يقل عن  150كلمة( ،نمط الخط ،sakkalmajalla
حجم الخط ،14 :مائل)ًّ .
الكلمات املفتاحية (باللغة العربية) :بين  4و  7كلمات( ،نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط ،14 :مائل)ًّ .
)Abstract: (in English)(Between 150 words and 200 words,: Times New Roman, Taille : 13, Italics
)Key words: (in English) (Between 05 and 08 words,: Times New Roman, Taille : 13, Italics
ّ
مقدمة( :نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط ،15:بين السطورًّ .)1.15 :
املحتوى واملضمون( :نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط ،14:بين السطورًّ )1.15 :
-1العنوان الرئيس ي األول :نمط الخط غليظ  ،sakkalmajallaغليظ ،حجم الخط ،17:بين السطورًّ 1.15 :
-1-1العنوان الفرعي األول :نمط الخط غليظ  ،sakkalmajallaغليظ ،حجم الخط ،15:بين السطورًّ 1.15 :
-2-1العنوان الفرعي الثاني :نمط الخط غليظ  ،sakkalmajallaحجم الخط ،15:بين السطورًّ 1.15 :
-2العنوان الرئيس ي الثاني :نمط الخط غليظ  ،sakkalmajallaحجم الخط ،17:بين السطورًّ 1.15 :
 –1-2العنوان الفرعي األول :املحتوى واملضمون :نمط الخط غليظ  ،sakkalmajallaحجم الخط ،15:بين السطورًّ 1.15 :
 –2-2العنوان الفرعي الثاني :املحتوى واملضمون :نمط الخط غليظ  ،sakkalmajallaحجم الخط ،15:بين السطور1.15 :
الخاتمة :نتائج ّ
الدراسة والتوصيات (نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط ،15:بين السطورًّ )1.15 :
قائمة املصادر واملراجع( :نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط ،13:بين السطور :مفرد) ًّ
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املااومة العادلة ي الحرب غير املتكاقئة
Just resistance in asymmetric war
محةد رمضان االغا
Mohammed R. Al-Agha
قلسطين- أستاذ التنةية املستدامة ي الاامعة اإلسالمية بغزة،رييس تحرير مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص
Editor in Chief of the Journal of Strategic Studies of Disaster and Opportunity Management,
Professor of Sustainable Development at the Islamic University of Gaza - Palestine
malagha@iugaza.edu.ps
 مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة،غير املتكافئة
ًّ  املقاومة العادلة في الحرب:)2021(  محمد رمضان، األغا:يوثق هذا البحث كـ
ًّ .19-12  ص، برلين،)9(  العدد،)3(  املجلد،الفرص

امللخص
 هدفت،) الذي أقر بفرنسا1789( تعتبر املقاومة لالحتالل والطغيان والظلم حق من حقوق االنسان واملواد وفق إعالن
 مما يساهم في تعزيز شرعية مقاومة،الدراسة إلى بيان دور املقاومة العادلة في إدارة الحرب غير املتكافئة في الدول املحتلة
 استخدم الباحث املنه التجرييي املتعمد على خبراته في العديد من املجاالت واملشاركات في املنتديات العاملية وورش.املحتل
 توصلت الدراسة إلى أن اشكال.العمل واملناقشات الفكرية في هذا املجال ومن واقع التجارب في املواقع الوظيفية املختلفة
 عدالة القضية، توحيد البرنامج الوطني بما يشمل كافة أشكال مقاومة،املقاومة متنوعة ويستخدمه املجتمع الفلسطيني
 أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز أشكال املقاومة في أماكن.الفلسطينية عززت الحاضنة الشعبية والعاملية والرأي العام
 ويناء منظومة، االستفادة من التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بعد معركة سيف القدس،تواجد املجتمع الفلسطيني
متعددة الجوانب للمقاومة على الصعيد السياس ي والدبلوماس ي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي في ظل شح املوارد
ًّ .واالمكانية وسيطرة االحتالل عليها
. صراع النفوذ، حق االنسان، املقاومة املسلحة، الحرب الالمتماثلة، املقاومة العادلة:الكلةات املفتاحية
Abstract
Resistance of occupation and injustice is considered a human right enshrined in humanitarian and
international charters and laws. The study aimed at clarifying the role of just resistance in managing
asymmetric war in the occupied countries, which contributes to strengthening the legitimacy of the
resistance of the occupier. The researcher used the descriptive/experimental approach based on his
experiences in many fields, participations in international forums, workshops and related
intellectual discussions, and from the reality of experiences in different job sites. The study
concluded that the forms of resistance used by the Palestinian society are diverse, the most
important of which is the unification of the national program, including all forms of resistance, the
justice of the Palestinian cause, which strengthened the popular and international incubator and
public opinion. The study recommended working to strengthen the various forms of resistance in all
places of the Palestinian presence, benefiting from international solidarity after the Battle of the
Sword of Jerusalem, and building a multi-faceted system of resistance at the political, diplomatic,
economic, social and developmental levels, in light of the scarcity of resources and capabilities, and
the occupation’s control over it.
Keywords: just resistance, asymmetric war, armed resistance, human rights, Geneva Conventions,
power struggles.
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امللخص املفاهية:
ادت املمارسات االسرائيلية في بيت املقدس إلى تشكيل فجوة بين الدول املطبعة وشعوبها خاصة بعد احداث حي الشيخ
ً
ورفضا للتطبيع واألعمال االرهابية
جراح ،وذلك من خالل العديد من مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقدساته
التى يمارسها االحتالل في األراض ي الفلسطينية ،إذ أن ثقافة حقوق االنسان وحقوق الشعوب لدى الدول الغربية ساهمت في
تبينى الرواية الفلسطينية في معركة سيف القدس وهذا من شأنه أن يساهم في صناعة األجيال الشابة املؤمنة بمشروع
التحرير لألراض ي الفلسطينية ،وإعادة ترميم الحاضر وبناء املستقبل ووقف نزيف السيطرة الفكرية والذهنية على الشعوبًّ .
الشكل التال يوضح املخلص املفاهية :للةااومة العادلة ي الحرب غير املتكاقئة
حاوق االنسان
ي الدقاع عن
الوطن
املااومة العادلة

الحروب غير
املتةاثلة

املااومة العادلة ي
الحرب غير املتكاقئة

صراع الناوذ على
قرار الدول املحتلة

املااومة الفلسطينية
مثال للةااومة
العادلة

الايوش شبه
النظامية لفصايل
املااومة

حرب االستنزاف
أيضا حرب عادلة
التفاوض من مبدأ
الاوة

ًّ

ًّ

والشكل التال يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتايج واملاترحات للةااومة العادلة والحرب غير املتكاقئة
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املااومة العادلة والحرب غير املتكاقئة

من خالل إطالع الباحث على الكتب وأدبيات وجد هناك فجوة كبيرة في الفهم
ملقاومة
املترابط لقضية املقاومة العادلة التى أقرتها األعراف واألطر الدولية ًّ
الظلم والقهر والطغيان وإزالة مظاهر االحتالل للدول سواء املباشر أو احتالل
فكر النخب وصناعة أيديولوجيات تهدد استقرار الشعوب ،وخاصة في رسم
صورة ذهنية غير حقيقة عن الواقع الفلسطيني وقضيته العادلة.

هدفت الدراسة إلى بيان دورًّ املقاومة العادلة في إدارة الحرب غ ًّير املتكافئة
في الدولًّ املحتلة ،مما يساهم في تعز ًّيز شرعية مقاومة املحتل

استخدم الباحث املنه التجرييي املتعمد على خبراته في العديد من املجاالت
واملشاركات في املنتديات العاملية وورش العمل واملناقشات الفكرية في هذا
املجال ومن واقع التجارب في املواقع الوظيفية املختلفة التى شغلها الباحث

توصلت الدراسة إلى أن اشكال املقاومة متنوعة ويستخدمه املجتمع الفلسطيني ،توحيد البرنامج الوطني بما يشمل كافة أشكال مقاومة ،عدالة القضية الفلسطينية عززت
الحاضنة الشعبية والعاملية والرأي العام ،وأن هناك حالة من االختالف في التوجهات العاملية للعديد من الدول حول ارهاب دولة االحتالل

تعزيز أشكال املقاومة في أماكن تواجد املجتمع الفلسطيني ،االستفادة من التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بعد معركة سيف القدس،
أوصت الدراسة بالعمل على ًّ
ويناء منظومة متعددة الجوانب للمقاومة على الصعيد السياس ي والدبلوماس ي واالقتصادي واالجتماعي والتنمويًّ في ظل شح املوارد واالمكانية وسيطرة االحتالل عليها.

تطلعات مستابلية
األمن املسئولية القانونية واألدبية عن ممارسات االحتالل االسرائيلي في املقدسات الفلسطينية.
 أن تتحمل األمم املتحدة ومجلس ًّ



تحقيق العدالة ومنح العشب الفلسطيني حقه في بناء دولته وفق قرارات األمم املتحدة.

 تطوير الدراسات البحثية املتعلقة بدراسة كوارث ارهاب النفوذ والسيطرة على قرار الشعوب املقاومة لالحتالل.
 التحول للتنوع في استخدام وسائل متعددة في مقاومة االحتالل حتى على الصعيد الدبلوماس ي والسياس ي.
 التحول من مجتمعات تسمع الرواية املضللة ملجتمع بصنع الرواية الحقيقة.



السعي لتحويل العالم إلى مجتمع يعيش باألمن واالستقرار.
بناء الروابط العاملية املعتمدة على الرقابة الذاتية في مكافحة الطغيان والظلم والقهر.
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 .1اإلطار العام:
 1.1مادمة
تعتبر الحروب غير املتماثلة أو (غير املتكافئة) من املصطلحات الحديثة التي ظهرت مع بداية القرن الحادي
والعشين وشاع استخدامه بين املستويات السياسية والعسكرية والفكرية ،حيث أن هناك العديد من تجارب
حركات املقاومة لالحتالل الذي استنزف موارد الدول املحتلة ،بحيث أن هناك اختالف في شكل الحروب
والصراعات الكالسيكية وقد عمدت الدول على استخدام إرهاب النفوذ والسيطرة والهيمنة على املوارد واملقدرات
بدون التدخل العسكري ،ولم يبقى دول محتلة في هذه اللحظة إال فلسطينًّ .
تعرضت األراض ي الفلسطينية لالعتداءات العسكرية املتكررة بأشكال مختلفةًّ ،واستخدم االحتالل اإلسرائيلي
إرهاب الدولة ضد التجمعات الفلسطينية في األراض ي املحتلة عام 1948م ،وفي الضفة الغربية وقطاع غزة
ً
مستخدما أدوات متعددة ما بين االستخدام املفرط للسالح واستهداف املدنيين ،واالعتقال املتكرر
والقدس،
للمواطنين وتجريب املباني واملنشآت وتشريد املجتمع الفلسطيني ،واغتصاب األراض ي واملوارد واملقدرات في ظل
غياب العدالة الدوليةًّ .
تعتبر املقاومة العادلة من أكبر حقوق الشعوب واالنسان ملواجهة حالة الطغيان املستمر لالحتالل ،وقد منح
"إعالن حقوقًّ اإلنسان واملواطن" ( )1789الفرنس ي أربعة حقوقًّ طبيعية لإلنسان ًّال يجوزًّ املساس بها( :حق
امللكيةًّ ،وحق الحريةًّ ،والحق في األمنًّ ،والحق في مقاومة الظلم واالستبداد) .واعتبرت املادة  33من النص الثاني
ى .أما
ق اإلنسان األخر ًّ
هو النتيجة الطبيعية لحقو ًّ
صدر في  ،1793أن حق مقاومة الظلم ًّ
لهذا اإلعالن ،الذي ًّ
االجتماعي" ،الذي أقر في جنيف في  ،1793/6/9فنص في مادته العاشرة على
"إعالن حقوقًّ وواجبات اإلنسان ًّ
ستة حقوقًّ هي( :املساواة ،والحرية ،واألمن ،وامللكية ،والضمان االجتماعي ،ومقاومة الظلم) .ثم أكدت املادة 44
أنه "لكل مواطن الحق في مقاومة الظلم"ًّ 1

 2.1مشكلة الدراسة:
ساهمت الحياة البشرية في ارتفاع معدالت الصراع املستمر على املوارد أو الجغرافيا السياسية ،إذ ظهر للباحث
واألطر الدولية ملقاومة الظلم
ًّ
وجود فجوة كبيرة في الفهم املترابط لقضية املقاومة العادلة التى أقرتها األعراف
فكر النخب ًّوصناعة أيديولوجيات تهدد
املباشر ًّأو احتالل ًّ
ًّ
مظاهر االحتالل للدولًّ سواء
ًّ
والقهر والطغيان وإزالة
ًّ
غير حقيقة عن الواقع الفلسطيني وقضيته العادلةًّ .
استقر ًّار الشعوب ،وخاصة في رسم صورة ذهنية ًّ

 3.1أهداف الدراسة:
تعزيز
غير املتكافئة في الدو ًّل املحتلة ،مما يساهم في ًّ
هدفت الدراسة إلى بيان دورًّ املقاومة العادلة في إدارة الحرب ًّ
شرعية مقاومة املحتل ،وحماية املجتمع من استبداد الدول املحتلة وتعزيز العدالة الدولية في صناعة الحماية
الشاملة للشعوب املهمشة واملحتلة ،ومنه ظهرت األهداف التاليةًّ :
 بيان أثر املقاومة العادلة على الحرب غير املتكافئة ًّ
 التعرف على أسباب نشر ثقافة عدالة املقاومة في ظل االحتالل.
 1مناع ،هشام ( :)2018اإلمعان في حقوق اإلنسان :موسوعة عاملية مختصرة -قاموس إنجليزي  -فرنس ي – عربي ،دار بيسان واملعهد االسكندنافي ،بيروتًّ .
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 4.1أهةية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة في تقديم بعض املواضيع الهامة والساخنة في املجاالت الخاصة بحقوق الشعب في
مقاومة احتالل الشعوب واألرض واملوارد والتحكم في املنافذ والجغرافيا السياسية.
 إثراء املكتبة العربية بالدراسات البحثية الهامة والتي ترتبط في القضايا العادلة ًّوالساخنةًّ .

 5.1منهاية الدراسة:
اتبع الباحث املنه الوصفي والتحليلي لوصف ظاهرة املقاومة العادلة وأهم مؤثراتها على الحرب غير املتكافئة،
ونشر ثقافة حقوق الشعوب في حماية أنفسهم من ممارسات الدول املحتلة في استهداف املقدسات والشعوب،
واملنه الحدس ي الذي يعتمد على خبرات الباحث من خالل الزيارات الدولية ،والندوات واملؤتمرات العلمية
الدولية واألبحاث والدراسات التي نشرها الباحث ،واملواقع اإلدارية واألكاديمية التى عمل بها الباحث ،واملشاركة
البحثية في أعمال املنتديات العاملية املختلفةًّ .
 .2املااومة العادلة ي الحرب غير املتكاقئة
انتهت املعركة ولم تنته الحرب التي شنها العدو الصهيوني على غزة والضفة والقدس وأراض ي  ،48خالل شهر مايو
أيار  2021والتي استمرت ملدة أحد عشر يوما .فاالحتالل ال زال مفتوح الشهية باستمرار العمل على تدمير املقدرات
الفلسطينية في هذه األماكن ،املقدرات املادية املدنية خصوصا والتي كان يركز عليها .وذلك لعلمه بصعوبة قدرته
على الوصول إلى أهداف املقاومة التي انزع من قدراتهاًّ .
الحرب التي يخوضها العدو ضد الشعب الفلسطيني على مدار عشرة عقود ونيف ،إنما هي حرب غير متكافئة أو
غير متماثلة .وذلك كون العدو يمتلك أحدث ما أنتجته ترسانة السالح األمريكية واألوروبية ،بينما ال تمتلك
املقاومة الفلسطينية سوى أدوات دفاع أو هجوم بدائية جدا ال مجال ملقارنتها مع إمكانيات االحتالل دقيقة
التوجيه وعالية التكنولوجياًّ .
الحرب غير املتماثلة إنما يخوضها الضعيف ضد القوي ،أو ما تسمى أحيانا بالحرب العادلة أو حرب االستنزاف.
فالقوة التي يمتلكها الطرف الضعيف ال تستطيع أن تقارع تلك التي يمتلكها الطرف القوي .لكن كمية األذى أو
التأثير التي تصيب الطرف القوي على مدى زمني طويل تكون أكثر ضررا بجمهوره ،والذي عادة ال يستطيع تحمل
مثل هذه األضرار مما يضطره إلى التراجع والنكوص ،ومن ثم االنسحاب وإعطاء الضعيف حقوقه التي يفرضها
القانون الدولي والشرائع املختلفة سماوية ووضعيةًّ .
 .3حرب االستنزاف أيضا حرب عادلة
حرب االستنزاف هي حرب عادلة تتماش ى مع القوانين الدولية واإلنسانية تماما ،ولدى الشعب الفلسطيني ترسانة
من القر ًّارات الدولية سواء في مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم املتحدة أو منظمات دولية اخرى ،يستطيع
بها مقارعة االحتالل بل وهزيمته هزيمة منكرة إذا ما أجاد استخدام ما في جعبته من هذه القرارات والقوانين.
مشكلة الشعب الفلسطيني تكمن في الحاجة إلى موقف عربي موحد ،يساعده في تحديات البيئة اإلقليمية
والدولية ،التي يحاول العدو الهيمنة عليها بطرائق مختلفة كالتطبيع واالقتصاد واألمن واالستخبارات والعالقات
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الدولية واالستقواء بالغرب خصوصا اميركا ،كلها أدوات يستخدمها االحتالل إلبقاء القضية الفلسطينية تراوح
مكانها ودون إحراز أي تقدم يذكر على مدار عقود سبعة ماضياتًّ 1.
 .4أهداف العدوان
لعل أهم أهداف االحتالل هي استمرار سيطرته على األرض الفلسطينية والتوسع في االستيطان في الضفة الغربية،
واضعاف القوة الشعبية واملجتمعية والسياسية من خالل الحصار املالي واالقتصادي .أما أهداف الشعب
الفلسطيني من مقاومته فهي نيل الحرية وكافة الحقوق حسب املواثيق الدولية التي كفلتها األمم املتحدة
ومؤسساتها املختلفة ،للوصول إلى دولة ذات سيادة حرة ومستقلة أسوة بكافة دول العالم في هذا العصرًّ .
لذلك فإن الحرب العادلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني هي مقاومة عادلة بسبب رفض االحتالل املوافقة على
االنصياع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة .املقاومة العادلة تتطابق في أنشطتها واهدافها وأسبابها تماما مع
ما تنطق به املواثيق والشرائع الدولية .وفي نفس الوقت فإن كل ممارسات االحتالل تتنافي مع القيم واألخالق
اإلنسانية والدولية التي أقرتها األمم املتحدة واملجتمع الدولي على مدار عقودًّ .
 .5الايم اإلنسانية واملواثيق الدولية
صحيح أن مواجهة االحتالل عملية معقدة وطويلة بسبب اختالل موازين القوى ،لكن اإلرادة واإلصرار واالستناد
إلى القيم اإلنسانية واملواثيق الدولية هي بيت القصيد واحد أهم املرتكزات التي يجب االهتمام بها واالعتماد عليها
كأدوات تحرر وتحريرًّ .
إذ أنه هناك العديد من تحديات تطبيق القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات غير املتماثلة أبرزها أن القانون
الدولي االنساني صمم للكيانات الرسمية والتي يقصد بها الدول ،وقد أسس العلوم العسكرية العديد من
النظريات التى تطلب استخدام وسائل مختلفة في حال اختالف موازين القوى وغياب تكافؤ القوة العسكرية،
إلرغام الدولة املحتلة على تجاوز تحدى التفوق العسكري ،إن مدى "التكافؤ العسكري" قد حدد آنذاك العمليات
املتآلفة بين املجتمعات بكل مستوياتها ،مما يساهم في زيادة تعقيد الصراعات وبالتالي يزداد عدم التكافؤ بكل ما
يتصل باالستراتيجيات والعمليات العسكرية .كما وأن فرص التعاطي الرسمي والدعم الدولي لحركات التحرر
تتراجع وتفرض العقوبات االقتصادية 2،وقد ظهر أن الدول العظمي تعمل على وضع األحزاب والتنظيمات
والكيانات التى تعمل على تحرير شعوبها على قوائم االرهاب الدولي وهذا من شأنه يزيد من التحديات في معالجة
أثار االحتالل وفقدان العدالة االنسانيةًّ .
 .6التكنولوجيا وعدم التكاقؤ العسكري
ساهمت التكنولوجيا في تعزيز القوة لتشكيل التوازنات العاملية وأصبحت أحد العوامل الحاسمة في إدارة املعارك
والصراعات ،وذلك المتالكها إمكانيات متنوعة في تجاوز مخاطر املواجهة املباشرة في الصراع العسكري بين
الجيوش وحركات التحرر واملقاومة ،وذلك ساهم في تجاوز الوظائف التقليدية لألدوات العسكرية ووظائفها
ً
االعتيادية ،وقد ظهر حديثا عدم تكافؤ فرص استخدام التقنيات والتكنولوجيا وتسخيرها في العمليات العسكرية
بين فصائل املقاومة املسلحة وبين الجيوش النظامية ،إذن أن التقدم املتسارع في "التكنولوجيا" وتسخيرها في
القضايا السياسية والعسكرية واألمنية يقود إلى عدم التكافؤ العسكريًّ 3.

 1الشريف ،حمدي ( :)2016نظرية الحرب العادلة بين اليوتوبيا واأليديولوجيا ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،قسم الدين وقضايا املجتمع
الراهنة ،الرباط ًّ
 2روابحي ،عمر ( :)2015تحديات تطبيق القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات غير املتماثلة ،املجلة الدولية للقانونًّ .
 3لوربار ،عزرًّائيل ( :)2012التكنلوجيا العسكرية ووسائل القتال واملخابرات ،جار رعوت للنشر ،تل أبيب ًّ
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إن صناعة التكافؤ من عدمه في تسخير التكنولوجيات األساسية الجديدةًّ( )New Core Technologiesساهمت
وبجدارة أن تغير وتبدل الثوابت العسكرية التقليدية عبر التسلسل الزمني للتغيرات والتحديثات لتقودنا أنماط
جديدة من الصراعات غير النمطية والالمتماثلة ،مما يعمل على تشكيل قناعات تؤدي إلى وجوده ً
دمارا يقلص
على احتماالت بقاء الجنس البشرى ،فحينما تتغير ثوابت العمليات العسكرية بشكل جذري ،فإن املصطلحات
مثل "العسكرية" و"العمليات" قد تصبح قديمة وبالية وحينها فمن املتوقع دخول عاملنا إلى فترة تحول خطيرة
للغاية .فالثوابت "العسكرية" هي بمثابة عوامل عامة تحدد األوضاع الفاصلة ًّألي دولة كانت ،وهي تعنى ً
أيضا
وجود عدة عوامل وعدة قوانين مادية ويؤدى غيابها إلى حالة من الفوض ى .إذ أن مسألة دمج التكنولوجيا في
آليات الحروب توجه ممتد منذ أن ظهرت الحروب؛ ًّوإن تاريخ تطور الحروب يرتبط ً
طرديا مع تطور التكنولوجياًّ 1.
 .7استراتيجيات ال بد منها لحماية مشروع املقاومةًّ :
 تنوع استخدام استراتيجيات التمويه للوسائل القتالية لقوى املقاومة والتحررًّ .
 اتباع استراتيجية املفاجأة في استخدام نوعيات األسلحة والوسائل.
 تعزيز الحضور االعالمي لفصائل املقاومة بما يتوافق مع االحداث واملمارسات االسرائيلية في املناطق
والتجمعات الفلسطينية.
 فتح اتصال التفاوض من مبدأ القوة وذلك بتشكيل وفود مجتمعية ومدنية تتفاوض بشكل مباشر مع
دولة االحتالل ً
بعيدا على الوسطاء.
 تشكيل تحالفات شعبية تضغط على صناع القرار في دولهم.
 إعادة تشكيل النظام الفلسطيني بما يعزز أساليب وأشكال املقاومة املختلفة.
 إثارة التضامن املستمر للشعب الفلسطيني في الداخل املحتل.
ً
 تعزيز القيم واملبادئ التى تستند على القانون الدولي االنساني في إدارة الصراع مع االحتالل وصوال لحالة
التحرر.

 .8الخالصة
نشأ مصطلح املقاومة العادلة من الظلم والقهر الذي تتعرض له الشعوب في ظل االحتالل لها من قبل القوات
الغازية ودعم من الدول العزمي وغياب العدالة االنسانية في النظام الدولي القائم على التميز بين الدول النامية
والهشة واملحتلة والدول التى تمارس الطغيان والقوة ،وقد ظهر في الفترة األخيرة حالة تضامن دولي كبير في معركة
سيف القدس مما يتطلب العمل بشكل متوازي مع حالة التضامن وفتح آفاق مباشرة مع الدول الغربية لنشر
الرواية الفلسطينية الحقيقة ،وذلك باالستفادة القصوى من حالة البث املباشر ملا يحدث في األراض ي
الفلسطينيةًّ .
إن غياب التكافؤ في الصراع بين الفلسطينيين ودولة االحتالل يمكن االستعاضة عنه في صياغة مشروع مقاومة
على الصعيد االقتصادي والتنموي والسياس ي والدبلوماس ي واستخدام أدوات جديدة في فضح ممارسات االحتالل
ضد املقدسات ،وغياب معايير العدالة االنسانية في التعاطي الغربي مع االحتالل عبر القرارات غير املدروسة

 1عامر ،غادة ( :)2020تطور الصراع الدولي وفق التقدم التكنولوجي وظهور الحروب الال متماثلة (الحروب غير النمطية) ،مركز البيان للدراسات والتخطيط،
بغدادًّ .
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لرؤساء تلك الدول ،وإعادة رسم مسار الهرولة نحو التطبيع مع االحتالل وفق مبدأ رفض الشعوب ملمارسات
الحكام في القضية الفلسطينيةًّ .

إن عدالة القضية الفلسطينية وحالة التغييب التى مارستها األنظمة املستبدة للقضية ً
ضنا منها أنها انتهت ولم يتم
االخضر لالحتالل بضم الضفة
ًّ
النظر لها وخاصة بعد عصر الرئيس االمريكي السابق ترامب في إعطاء الضوء

والقدس تم رفضه على الصعيد الشعيي األمريكي خالل معركة سيف القدس ما رافقها من تظاهرات مؤيدة
للشعب الفلسطيني واستنكار ملا يمارسه املحتل ضد املدنيين ،وحالة الرفض حول التسليح األمريكي لدولة
االحتالل ،يتطلب من الباحثين توثيق األسلحة األمريكية التى يستخدمها املحتل في استهداف األعيان املدنية مما
يخالف قواعد وبرتوكوالت القانون الدولي االنسانيًّ .
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املستخلص

العالم يعيش اليوم مع بداية العقد الثالث من القرنًّ العشرين حالة الالًّ نظام دولي؛ لغياب قدرة الواليات املتحدة
انهيار القطب الشرقي املنافس لها عام 1990م ،في إدارة السلطة العاملية
التي تربعت على قمة النظام الدولي بعد ًّ
األزمة املالية واالقتصادية الخانقة التي تعرضت لها الواليات
وهو عام ًّ
العجز عام 2008مًّ ،
ًّ
لوحدها ،وبدء هذا
املتحدة ،وتزامن في هذه الفترة خروج القوة األًّورًّ ًّوبية والروسية االتحادية عن الخضوع واالستسالم الكامل لإلرادة
يمر بتحوالت محلية في أهم دولًّ العالم الشرقًّ أوسطية ،وشمال أفريقيا ،وشرقًّ وغرب
االمريكية .إن العالم ًّ
أورًّ ًّوبا ،فالقوىًّ الدولية الفاعلة في السياسة الدولية في املستويات املحلية واالقليمية والدولية تتداخل وتتفاعل
تشير إلى حتمية ظهورًّ نظام دولي جديد متعدد االقطاب ،كيف
بشكل معقد وسريع؛ لتفض ي إلى تحوالت كبيرة ًّ
تكز على املنطق العلمي في املنه االستشرافيًّ .
التنبؤ املر ًّ
ًّ
وملاذا ومتى؟ًّ ،األجوبة نجدها في
الكلةات املفتاحية :تنبؤ– استشراف – نظام دول
Abstract
The world lives today, at the beginning of the third decade of the twentieth century,
a state but an international system Due to the absence of the ability of the United
States, which was at the top of the international system after the collapse of the
rival Eastern Pole in 1990, in managing world power alone, and the beginning of
this deficit in 2008, which is the year of the stifling financial and economic crisis
that the United States was exposed to and coincided in this period with the
departure of the European and Russian federal power For complete submission and
surrender to the American will. The world is undergoing local transformations in
the most important countries of the world in the Middle East, North Africa, East
and West Europe. The international forces active in international politics at the
local, regional and international levels overlap and interact in a complex and rapid
Keywords: Forecasting - Foresight - International System
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امللخص املفاهية:
بع د ددد الح د ددرب الب د دداردة أص د ددبح الع د ددالم يس د ددير بنظ د ددام إدارة القط د ددب الواح د ددد وال د ددذي م د ددن ش د ددأنه ال د ددتحكم والس د دديطرة
عل د ددى م د ددوارد الع د ددالم وال د دددول الهش د ددة ،وم د ددع التط د ددور العمل د ددي والتكنول د ددوجي وظه د ددور العدي د ددد م د ددن األقط د دداب امل د ددؤثرة
ف د ددي ص د ددناعة املس د ددتقبل ف د ددي الشد د ددرق األوس د ددط ،وظه د ددرت العدي د ددد م د ددن التحد د د ًّدوالت اإلقليمي د ددة والدولي د ددة الت د ددى س د ددتؤثر
على شكل ومستقبل النظام الدوليًّ .
الشكل التال يوضح امللخص املفاهية:

النظام الدول
أحادي الاطب

الاوى الفاعلة ي
السياسات الدولية

النظام الدول
متعدد األقطاب

مستقبل النظام
الدولي ًّ“رؤية
استشرافية تنبؤية
الاوة الشرق
أوسطية

الاوة الروسية

الاوة األوروبية

ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ملستقبل النظام الدولي "رؤية استشرافية
تنبؤية" ًّ
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مستابل النظام الدول “رؤية استشراقية تنبؤية

"

نبعددت مشددكلة الدراسددة مددن تآكددل شددكل النظددام الدددولي الحددالي ،وذلددك مددن تغيددر
موازين القوة الدولية واالقليمية الفاعلة في صدناعة السياسدات الدوليدة ،وعجدر
النظ د ددام ال د دددولي الح د ددالي ع د ددن ح د ددل املش د ددكالت الجوهري د ددة ف د ددي الع د ددالم (القض د ددية
الفلس ددطينية ،املل ددف االيران ددي ،املل ددف الك ددوري ،القض ددية االوكراني ددة) ،وم ددن ظه ددر
ً
التساؤل التالي :هل ان العالم مقبل قريبا على نظام دولي متعدد األقطاب؟

هدفت الدراسة إلى تحليل ودراسة واقدع النظدام الددولي الحدالي والتدأثير ،عالقدة
ذلك في التغيرات التى تصنعها بعض القوى في موازين السياسة العاملية
استخدمت الدراسة املنه التاريخي لسرد األحداث التاريخية ،واملنه الوصفي
الذي يصف تلك األحداث وفق املتغيرات املختلفة ،واملنه التحليلي الذي يحلل
املتغيرات وعالقتها بالنظام الدولي واملنه االستشرافي الذي يتنبأ بالنظام الدولي.

توصلت الدراسة إلى أن حالة االكتمال للنظام الدولي لم تصل لشكلها النهائي ،وأن العالم مقبل على استقبال نظام دولي جديد متعدد األقطاب .وإن القوة الشاملة للدول
واألهم في ترتيب نظام دولي مستقبلي ،ضعف الضغط االمريكي على الالعبين االقليميين ال سيما في منطقة الشرق األوسط.
األول ًّ
كمتغيراتها توظيفها هي املدخل ًّ

تعبر عن مصالحها في ظل تفاقم الصراع
أوصت الدراسة :باحتواء جميع تداعيات "الربيع العربي" الذي انطلق للفترة  ،2016-2010وبناء تحالفات اقليمية الًّ سيما في الشرقًّ االوسط ًّ
الدولي املقبل .وأالًّ تغفل الدورًّ الفاعل لروسيا االتحادية في النظام الدولي املرتقب .وتفعيل سياسات التعامل مع الصين للحصولًّ على مساحة اوسع للمناورة في السياسة الدولية.

تطلعات مستابلية:
إن العوامل األساسية للاوة الشاملة املتفوقة للدول التي ستشارك باوة ي إدارة السلطة العاملية وه روسيا االتحادية – الصين – االتحاد األوروب :تتطلب االتجاه نحو التال :
 oاستقرار وبقاء النظام العام للدولة ،أو التحالف الدولي القائم على انتاج قوة تحالفية فاعلة.
 oالقدرة على تجديد عناصر القوة الشاملة لدول االعضاء في التحالف.
 oالقدرة على لعب دور مؤثر في احتواء التحديات والتهديدات الداخلية واإلقليمية والدولية.
 oوجود قدرة على انتهاز الفرص اإلقليمية والدولية لضمان بقاء وبسط هيمنتها وتحقيق مصالحها الحيوية.
 oوجود القدرة على منع صعود قوى دولية منافسة.
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 .1اإلطار العام:
 1.1املادمة:
بروز دو ًّل منافسة في حجم ونوع
قواعد النظام الدولي تضعها الدو ًّل األقوى ،وبقائها مرهو ًّن بقوة تلك الدو ًّل دو ًّن ًّ
عناصر قوتها ،على قاعدة تنظيم العالقات بين جميع مكونات النظام من فاعلين دوليين ،واملنظمات الحكومية،
ًّ
طار يرتقي إلى الحاجة
فهو إ ًّ
غير حكومية ،ومن الشركات متعددة الجنسيةًّ ،
غير دوليين من منظمات ًّ
وفاعلين ًّ
ً
وطبقا للتاريخ السياس ي للعالم منذ ظهورًّ هيمنة ونفوذ اإلمبراطوريات
ًّ
األزلية إلدارة السلطة العاملية،
الدولية ًّ
الشورية والفرعونية والبابلية والرومانية والفارسية ،وبعد امليالد مثل
العظمى قبل امليالد مثل االمبراطورية ًّ
االمبراطورية العثمانية ،والروسية القيصرية ،وامبراطورية النمسا واملجر ،وامبراطورية اليابان ،وبعد ظهورًّ الدولة
القومية الحديثة عندما تسيدت دولًّ عظمى على النظام الدولي هي :اإلمبراطورية البريطانية ،واالمبراطورية
األولى حيث حكمت عدة دولًّ عظمى محددة على
الفرنسية ،واالمبراطورية العثمانية ،وقبل وبعد الحرب العاملية ًّ
قبضة النظام الدولي املتعدد االقطاب هي :بريطانيا ،وفرنسا واملانيا وايطاليا ،وروسيا القيصرية ،واليابان،
والواليات املتحدة ،ثم استقرت قيادة السلطة العاملية في نظام ثنائي القطبية بعد نهاية الحرب العاملية الثانية
عام  1945في قضية الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي حقبة الحرب الباردة ًّ .1990-1950
معسكر التحالف الشيوعي االشتراكي عام 1990م ،برزًّ على الساحة الدولية مصطلح النظام الدولي
ًّ
انهيار
واثر ًّ
ًّ
وغير دولية تتحكم في إدارة السلطة العاملية ،وبداية حقبة جديدة
ليعبر عن نهاية حقبة كانت قوىًّ دولية ًّ
الجديد؛ ًّ
في العالقات الدولية لها سماتها وخصائصها املميزة التي تختلف عن سابقتها ،والتي حدد مالمحها فرانسيس
فوكوياما عام 1990م على أنها نهاية التاريخ ،وبداية تاريخ بشريًّ جديد يهيمن فيه النموذج الليبرالية الديمقراطي
عبر تاريخها بالعديد من
االمريكي ،بينما يراها األكثرية مجرد مرحلة من مراحل تطورًّ العالقات الدولية التي مرت ًّ
ً
كثر استقرارًّا وديمومة؛ ًّألن سجل التاريخ
الدورات والنظم تأتي وتنتهي كغيرها ليحل محلها نظام دولي جديد أ ًّ
السياس ي منذ عدة قرون ولغاية اليوم يؤكد حقيقة استحالة تمكن دولة واحدة في بسط هيمنتها على جميع
مناطق العالم .التحوالت في النظام الدولي ،وعمليات تغيره الى نظام دولي جديد ،وقرب أ ًّو ابتعاد تنبؤات املفكرين
عن أسباب ودوافع وأشكال النظام الدولي املرتقب قد تساعد في بلورة تصورات صانعي القرارات في جميع الدول،
ومن هنا تأتي أهمية التمعن في مثل هذه الدراسات لعالقاتها الوثيقة بمصالح شعوب دولًّ العالمًّ ،ال سيما بعد
أن كثرت الدراسات املستقبلية االستشرافية التي تحمل في طياتها تنبؤات قد تكونًّ قابلة للتحقق أ ًّو ًّال تكونًًّّ .
لذلك سوف نسلط الضوء على هذا املوضوع من خالل تناولًّ تعريف النظام الدولي ،ومراحل تطوره ،واملقصود
بمصطلح النظام الدولي الجديد ،وسيجيب البحث عن التساؤلًّ األساس ي التي :هل يةكن التنبؤ ي العالقات
الدولية ي ضوء تطور املعايير العلةية ومناجج البحث وما تنتجه من أدبيات نظرية؟ وتسلط هذه الدراسة
بالتنبؤ في العالقات الدولية ،وإلى أين ًّوصل هذه التنبؤات التي تقدمها
ًّ
الدائر فيما يتعلق
ًّ
األضواء على الجدل
التنبؤ في
ًّ
الواقعية الجديدة والبنائية ،وكيفية فهمهما للسياسات الدولية .وتتناولًّ التطبيقات العملية مفهوم
التنبؤ ومؤشراتهًّ .
ًّ
العالقات الدولية من خالل تحديد أدوات قياس
ان ت كيد ادارة الرييس الاديد جو بايدن على ضرورة اشراك جةيع الاوى الدولية ال سيةا الحليفة منها ي
حل جةيع املشاكل واالزمات التي يواجهها العالم ،وتكون بداية املشاركة ي قضية امللف النووي االيران:
مؤشر واضح على تحول كبير ي النظام الدول نحو التعددية الاطبية.
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كبير لتسارع وتداخل املتغيرات املحلية والخارجية لجميع دو ًّل
أضحت الدراسات االستشرافية ضرورية بشكل ًّ
غير حكومية معنية بهذه الدراسات ألنها املرشد االولًّ
اكز بحوث استراتيجية حكومية وأخرىًّ ًّ
العالم ،وهناك مر ًّ
عند إعداد السياسات العامة لحكومات الدولًّ .

 2.1مشكلة البحث:
النظام الدولي له اهمية كبيرة في مجال العالقات الدولية ،فالنظام الدولي يلعب دورًّ الضابط لسلوك وحداته
وغير الدولية ،لتجنب الطبيعة الفوضوية ( )Anarchic Natureفي تفاعل العالقات الدولية التي تحمل في
الدولية ًّ
مخاطر الحروب والصراع املتواصل بشكل يستنزف مقدرات الدولًّ واملجتمعاتًّ .
ًّ
طياتها
وإن التحوالت الكبيرة في موازين القوىًّ الدولية لصالح روسيا االتحادية ،والصين ،واالتحاد األورًّ ًّوبي ،على حساب
تراجع مساحات النفوذ والهيمنة للواليات املتحدة ًّال سيما بعد عجزها في فرض إرادتها بقضية امللف النووي
الكوري الشمالي ،وامللف النووي اإليراني ،والقضية األوكرانية ،والقضية الفلسطينية ،وعدم تحقيق األهداف
ا
املؤملة من حربها التجارية مع الصين ،تطرح سؤال امام الباحثين؛ هل إن العالم مابل قريبا على نظام دول
متعدد األقطاب؟
جو بايدن بضرورة اشراك جميع الحلفاء في حل القضايا
وهل أن الخطاب اإلعالمي للرئيس األمريكي الجديد ًّ
مؤشر بهذا االتجاه؟ إن اإلجابة القابلة للتحقق وفق املنه االستشرافي العلمي هي مشكلة البحث ملا
ًّ
الدولية يعد
فيها من تعقيدات محلية ،وإقليمية ،ودولية في مضامين متعددة من العالقات الدوليةًّ .

 3.1أهداف الدراسة:
 تحليل ودراسة واقع النظام الدولي الحالي والتأثير ،عالقة ذلك في التغيرات التى تصنعها بعض القوىًّ في
موازين السياسة العاملية ًّ
املعايير العلميةًّ .
ًّ
التنبؤ في العالقات الدولية في ضوء تطورًّ
ًّ
 دراسة إمكانية
 تقييم التنبؤات التي تقدمها الواقعية الجديدة والبنائية؟ ًّ
التنبؤ ومؤشراتهًّ .
ًّ
 تحديد أدوات قياس

 4.1األهةية البحثية:
بروز تحوالت كبيرة ترتب إنتاج نظام دولي جديد تكمن في النتائج املهمة التي
تنبع أهمية استقر ًّار نظام دولي أ ًّو ًّ
ى العظمى التي سوف
تظهر جراء اتفاق الدو ًّل العظمى التي حافظت على نظام دولي موجود أ ًّو تلك القو ًّ
سوف ًّ
تنتج نظام دولي جديد في فرض قواعدها في تفاعالت العالقات الدولية واتجاهات وأهداف السياسة الدولية،
واألزمات على املستويات الدولية واإلقليمية أ ًّو تلك التي تحدث داخل قوىًّ سياسية
والصراعات ًّ
ًّ
فجميع النزاعات
أ ًّو اجتماعية لها أبعاد خارج حدود دولها سوف ًّال تحل إ ًّال من خالل هذه القواعد التي تفرضها القوىًّ العظمى،
الدولية املهيمنة أ ًّو التي
بتغير نوع وحجم وخصائص القوىًّ العظمى ًّ
وهي قواعد ًّال تكونًّ ثابتة ،بل هي متغيرة ًّ
ستهيمن على النظام الدولي ًّ .
األهداف
معيار مهم في رسم ًّ
ًّ
فالتنبؤ االستشرافي القريب من التحقق عند الدولًّ الكبرىًّ واملتوسطة والصغيرة يعد
ًّ
فالتنبؤ القريب من الحقيقة يساعدهم في تحقيق وضمان مصالحهم القومية ،ورسم
ًّ
الداخلية والخارجية،
تحالفاتهم املستقبليةًّ .

 5.1قرضية البحث:
عناصر القوة
ًّ
التنبؤ وفق املنطق االستراتيجي وبلغة االرقام واالحصائيات ،وعلم الذكاء االصطناعي في تحليل
ًّ
األمريكي الجديد للفترة
الشاملة للدولًّ في بداية العقد الثالث من القرنًّ الحادي والعشرين ،وتحليل خطب الرئيس ًّ

المجلد الثالث – العدد العاشر

24

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()54-20
تشير إلى أن النظام الدولي املرتقب سيأخذ
من خطاب مراسم التقليد بتاريخ  2021/1/20والتصريحات التالية له ًّ
ً ً
األمريكي وحلفائه ،مع وجود
قويا للقطب ًّ
ندا ًّ
هيئة النظام املتعدد االقطاب ،والقطب الروس ي وحلفائه سيكونًّ ًّ
قطب ثالث صيني يستند في قوته على القوة االقتصادية العاملية ،وقطب رابع متحالف مع قطب الواليات املتحدة
ولكن ليس بشكل متكامل وثابتًّ .

 6.1منهاية البحث:
من أجل حل إشكالية البحث ،واثبات صحة الفرضية ،تمت االستعانة باملنه التاريخي لسرد األحداث ذات
الصلة ،واملنه الوصفي لوصفها ،وتحليلها وفق املنه التحليلي العلمي ،واالحصائي ،وتم االعتماد على املنه
االستشرافي بشكل رئيس ي لغرض رؤية مستقبلية للنظام الدولي املتعدد األقطاب الذي سيفرض نفسه في القريب
العاجلًّ .

 .2اإلطار النظري للدراسة
إن الوقوف عند مفاهيم محددة املدلوالت للنظام الدولي والتنبؤ االستراتيجي والدراسات االستشرافية املستقبلية
الوقوع في الفجوات البحثية واالرباك الفكري عند عرض هذا البحث ،كما أن وجود مفاهيم
ال بد منه لتجنب ًّ
متعددة ملفكرين من مراجع ومدراس فكرية مختلفة يزيد من هذه الفجوات ،ومن االرباك الفكريًّ ،وأن االتفاق
على مدلوالت محددة وواضحة يساعد الباحث والقارئًّ في التوصل لفهم مشترك للبحثًّ .
 1.2النظام الدول International Order

األولى في القرن الخامس عشر في علوم الفلسفة والرياضيات،
ظهر مفهوم النظام في بداياته بعد الثورة الصناعية ًّ
ً
والطب وتقريبا في جميع العلوم الصرفة ،وانتقل مع حركة التأليف والتفكير لرواد املدرسة الوظيفية االجتماعية
الى علوم االجتماع ،ومع بدايات القرن العشرين انتقل الى علم السياسية وعلم العالقات الدولية ،1وهنا ًّال بد من
إطار واسع نجد فيه النظام الدولي ،نجد فيه الفاعلين،
التمييز بين النظام الدولي واملجتمع الدولي ،النظام الدولي ًّ
دول أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية ،وشركات متعدد الجنسيةًّ .ويحمل املجتمع الدولي في اطاره كل
ًّ
الفاعلين املؤثرين في إحداث تحوالت تفض ي إلى تغييرهًّ .
 1.1.2مفهوم النظام الدول
نعتقد أن النظام هو مجموعة القواعد واملعايير واألعراف التي تحكم العالقات بين الجهات الفاعلة األساسية في
يجا جملة من املعايير الناشئة ،أو
البيئة الدوليةَ .والنظام نمط مستقر ومنظم للعالقات بين الدول ،يتضمن مز ًًّ
تلك املفروضة من قبل القوى الدولية العظمى ،ومن مؤسسات ومنظمات دولية فاعلة ومؤثرة في السياسية
العشوائية
ًّ
الدولية .فالسمة املميزة إلى نظام تتمثل في استقراره وتنظيمهًّ ،ويتميز النظام عن الفوض ى أو العالقات
بدرجة ما من النمط والتنظيم .فالنظام بكونه مجموعة من "الترتيبات الحاكمة بين الدول ،وتشمل قواعدها
ومبادئها وأعرافها األساسية" .ويمكن أن تمثل املفاهيم النظرية التي تحلل طبيعة عمل النظام واسباب ظهوره
وبقائه او تحلله بيد أنها ليست مرادفة لهًّ .2
اإلطار املؤسس ي والدبلوماس ي والسياس ي والقانوني الناظم للعالقات الدولية خالل فترة تاريخية
النظام الدولي هو ًّ
ً
وحربا هو املحرك األكبر
ًًّ
وتنافسا
ً ًّ
تعاونا
ًّ
معينة .ويعد تفاعل الوحدات السياسية لهذا النظام (دول العالم)
إطار تفاعل الفاعلين في املجتمع من
 -1من رواد املدرسة الوظيفية االجتماعية ،دوركهايم ،تالكوت بارسونز ،وكارلوس مويا الذي شخص النظام االجتماعي بأنه ًّ
االفراد والجماعات واالنظمة االجتماعية الفرعية في النظام االسري ،وفي التعليم والصحة والقضاء واالمن .للمزيد ينظرًّ :
كوهين ،بيرس ي ( :)1985النظرية االجتماعية الحديثة ،ترجمة عادل هواري ،دار املعرفة الجامعية ،االسكندرية ،ص ًّ .275-274
 -2باتريك ،ستيوارت & فالنجان ،ستيف ( :)2016فهم النظام الدولي الحالي ،مؤسسة راند ،كاليفورنيا ،ص ًّ .7
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فيهًّ،إضافة إلى كل إطار تنظيمي قادر على التأثير في واقع العالقات الدولية ،مثلًّاملنظمات والحركات السياسية
والشركات الكبرى ذات النفوذ العابر للحدودًّ .1
 2.1.2نش ة وتطور النظام الدول 2:
ْ
حربي الثالثين سنة والثمانين سنة
نشأ مفهوم النظام الدولي في ظل اتفاقيات ويستفاليا (ًّ)1648-1644التي أنهت
التي مزقت أوروبا وتصارعت فيها اإلمبراطورية اإلسبانية املدعومة من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،ودول
شمال القارة البروتستانتية في أغلبها واملتحالفة مع أملانيا وفرنساًّ ،والتي دخلت هذا الحلف رغم كاثوليكيتها لدفع
محددا
ًًّ
مفهوم القومية باعتباره
ًّ
التوسع اإلسباني الذي احتل أجزاء من أراضيها .استندت اتفاقيات وستفاليا إلى
مركزيا على املستوى السياس ي واالستراتيجي في جميع دول أوروبا التي كانت يومها مركز العالم بال منازعًّ .
ًًّ
وشكلت تلك االتفاقيات البذرة األولى للدولة الوطنية القومية التي ازدهرت في العقود والقرون التي تلت املصادقة
انتشار حركات التحرر القومية التي تطلب بدول مستقله لها ضد الدول التي تستعمرها.
ًّ
عليها ،ال سيما بعد
حكمت اتفاقيات ويستفاليا النظام الدولي حتى اندالع الحرب العاملية األول (ًّ)1918-1914التي شهدت تحالفات
سياسية واستراتيجية غير مسبوقة في تنوعها واتساعها؛ مما أظهر محدودية الدولة القومية وعجزها عن توفير
َ
الدافع األبرز لظهورهاًّ .
األمن الجماعي الذي كان
األولى عودة سريعة ملفهوم املصالح والقوة في تفاعالت العالقات الدولية ،وبسبب عجز
ورتبت الحرب العاملية ًّ
واألمن واملصالح
برزت الحاجة للتحالفات الدولية ًّ
بعض الدول عن حماية حدوها ومصالحها اإلقليمية والدولية ًّ
املشتركة ،واملجال الحيوي .وشهدت املرحلة الالحقة على الحرب العاملية األولى بروز الواليات املتحدة قوة عسكرية
كان لها دور حاسم في توجيه مسار الحرب ،وكذلك قوة اقتصادية واعدة .وفي شرقي أوروبا حولت الثورة البلشفية
روسيا القيصرية من إمبراطورية مترهلة إلى اتحاد كونفدرالي لم يسبق له مثيل في العصر الحديث مساحة
وديمغرافيا ومؤهالت اقتصادية وطبيعية .وشهدت هذه املرحلة أيضا بروز اليابان كقوة عسكرية واقتصادية
وسياسية في شرق آسيا حتى هزيمتها من قبل الواليات املتحدة في مرحلة ما نهاية الحرب العاملية الثانيةًّ .
وأدى نظام تعدد االقطاب إلى نشوب الحرب العاملية الثانية بسبب اتساع رقعة الصراعات بين القوى الدولية
العظمى على مناطق عديدة في العالم من أجل االستحواذ على ثرواتها ،وتوسع مساحات النفوذ والهيمنة في
فغالبا ما يبرز نظام دولي جديد ً
بناء على موازين
ًًّ
العالمًّ .وحيث إن مميزات النظام الدولي أنه ذو طبيعة مرحلية،
قوة استراتيجية قائمة وآنية ،تكون عادة مترتبة على مواجهة عسكرية مدمرة (مثل الحربين العامليتين) أو صراع
إيديولوجي شرس وطويل األمد .لذلك ظهر نظام دولي متعدد االقطاب بسبب تسيد عدة قوى دولية متوازية القوة
األورًّ ًّوبية العظمى بعد نهاية الحرب
على إدارة السلطة العاملية ،وبسبب تراجع حجم ونوع القوة الشاملة في الدول ًّ
العاملية الثانية مع بقائها في دولتين هما االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة االمريكية وكان هذا العامل وراء
ترعهما على قمة هيكلية نظام دولي ثنائي القطبية ًّ
وأدت هذه الثنائية إلى دخول العالم مرحلة "الثنائية القطبية" ،وهي انقسام دول العالم إلى معسكرين :رأسمالي
واألمني في
تقوده الواليات املتحدة واشتراكي يتزعمه االتحاد السوفياتي .وبسبب االنهيار االقتصادي والسياس ي ًّ
املعسكر الشيوعي االشتراكيًّ ،وانهيار جدار برلين يوم 9نوفمبر/تشرين الثاني  1989بتداعي املعسكر االشتراكي
ضخما
ًًّ
جسما
بقيادة االتحاد السوفياتي الذي انفرط عقده نهائيا في  26ديسمبر/كانون األول  ،1991بعد أن صار ًًّ
بال روح أنهكه سباق التسلح مع الغرب والسلطوية القاتلة والصراع املرير على السلطة بين أركان النظامًّ .
 -1الصديقي ،سعيد & امين ،سمير ( :)2004العوملة والنظام الدولي الجديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ط 1بيروت ،ص ًّ .12
 2تشومسكي ،نعوم ( :)1996النظام العالمي القدية والجديد ،شركة نهضة مصر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،صص .12-11
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مهد سقوط االتحاد السوفياتي وانهيار املعسكر الشرقي لوالدة نظام دولي جديد تفردت فيهًّأميركا بالقيادةًّوزعامة
خيارا
العالم ،مع عجز دول العالم الثالث وبعض القوى الصاعدة عن تطوير فكرة "عدم االنحياز" ،وتقديمها ًًّ
قادرا على استثمار تركه املعسكر املنهار في سبيل بروز قطب عالمي موزًّ ًًّيا للقطب الليبراليًّ .
منافسا ًًّ
ً ًّ
وبانتصاف العقد األول من القرن الواحد والعشرين ،باتت الصينًّقوة اقتصادية عاملية ُيحسب لها حسابها،
اقتصاديا في النصف الثاني من هذا القرن ،كما
ًًّ
سريعا ُيؤهلها لتصدر العالم
ًًّ
اقتصاديا
ًًّ
نموا
السيما بعد تحقيقها ًًّ
النمور االسيوية" ودول اخرى مثل
ًّ
برزت دول مثل كوريا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا ًّوسنغافورة "مجموعة
الهند ،والبرازيل كقوى اقتصادية مؤثرة في العالقات االقتصادية والسياسية الدوليةًّ .
ودفع هذا التعدد القطيي على املستوى االقتصادي ،وعجز الواليات املتحدة عن إدارة السلطة العاملية لوحدها،
وبروز مشاكل خطيرة في اقتصادها للفترة  ،2009-2007وبعد نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
تعاظمت تداعيات االنتشار العالمي لجائحة كوفيد  19والساللة الفيروسية املتحولة له ،بالتزامن مع تعاظم
تداعيات البيئة واملناخ واالنفجار السكاني ونزاعات الحدود ومصادر املياه العذبة والهجرات الشرعية وغير
الشرعية ،وبروز تحالفات دولية جديدة في آسيا ًّوأفريقيا ًّوأمريكا الالتينية ،وعودة السياسات االقتصاديات
القومية ممثلة بالحروب التجارية بين االتحاد االوربي والصين والواليات املتحدة وروسيا االتحادية ،بسبب هذه
التحوالت تنبأ كثيرين إلى تبلوره في تعددية سياسية واستراتيجية للنظام الدولي املرتقب ،لكن اشكالية ظهور هذا
النظام بشكل كامل وثابت ما زال خاضع للعديد من الدراسات والبحوثًّ .
 3.1.2مفهوم التنبؤ
التنبؤ :في اللغة العربية من الفعل تنبأ يتنبأ ،واملفعول به متنبأ به ،فيقال تنبأ باألمر بمعنى أخبر به قبل وقوعه.
ٌ
استخبره؛ وجاءت مفردة نبأ في
ًُّ
استنباه بمعنى
ويقال تتنبأ االرصاد الجوية ،أي تخبرنا بحالة الطقس القادمة.
ُ ْ ََ َ َ َُْ َُ
َ ْ
َ َ ُ َ
َ
1
"عم َيت َس َاءلون* َعن النبإ العظيم*"  ،.وقال تعالي" :قل بلى ورب :لتبعثن
القرآن الكريم بمعنى الخبر  ،قال تعالي:
َ
ُْ َ
ً
ُ ََُ ُ
توظيف
التنبؤ ( .)forecastواصطالحا التنبؤ ًّ
ًّ
ثم لتنبؤن ب َةا َعةلت ْم َوذل َك َعلى الله َيس ٌير " . "3 2وباللغة االنجليزية
الخبرة والدراية لتقديم رأي أو توصيف لحالة محددة قادمة .واملرادف القريب ملفردة تنبؤ هي مفردة التكهن
مدلولها توقع أو أحداث في املستقبل ،وكذلك مفردة تخمين اعطاء رأي تقرييي لسعر أو كمية أو وصف مواد او
حاالت محددةًّ .
ً
ويةكننا القول إن التنبؤ هو أخبار على ما سيكون انطالقا مما هو كائن ،مثل أن تتنبأ ملستقبل شخص بعد دراسة
وتحليل سمات شخصيته الحالية ،وقدراه العقلية واملادية .أو تتنبأ نتيجة مباراة بين فريقين بعد دراسة وتحليل
خبرات ًّوإنجازات الفريقين في الفترات املاضية والحالية .واملفهوم الذي يخص التنبؤ في علم العالقات الدولية هو
مفهوم الدراسات االستراتيجية الدولية ،وبهذا الصدد نشر املحلل السياس ي األمريكي الشهير جورج فريدمان دراسة
مهمة على موقع مركز ستراتفور األمريكي ،املختص بالشؤون الجيوستراتيجية واملعلوماتية االستخبارية الدولية في
إطار االمن الدولي ،فقد اشار فريدمان الى تعريف التنبؤ االستراتيجي (بأنه ذلك النوع من اإلدراك البعيد غالبا عن
ًّ
أجهزة االستخبارات) ،بمعنى األحداث التي ال يمكن فهمها من خالل املصادر ،والتي لم يكن املشاركون فيها
يقصدونها أو يتوقعونها .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنها ال تمكن صناع القرار من توقع احتماالت وقوع األحداث ،لكنها
لتحوالت واسعة النطاق .ويؤكد فريدمان أنه بالنسبة ملعظم القادة السياسيين ،تعتبر
ًّ
تتيح لهم االستعداد
 1القران الكريم ،سورة النبأ ،الية 2-1
 2القران الكريم ،سورة التغابن ،الية 7
 -3موقع املعاني ( 30سبتمبر  :)2020مفهوم كلمة تنبؤ( ،معجم لسان العرب – معجم القاموس املحيط) ساعة الدخول  ،19:10رابط النشر -
ًّ https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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القضايا املباشرة الخاضعة للسيطرة أكثر جاذبية ،بينما تتطلب القضايا االستراتيجية ،والتي تكون املعلومات عنها
ضخما ذا تكاليف سياسية تتحدى الفكر التقليدي ،تبدو العديد من التوقعات االستراتيجية
ًًّ
جهدا
خاطئةًًّ ،
ً
شكال من أشكال االستخبارات التي تمارس على أفضل
الصحيحة سخيفة ملستخدم املعلومات .وبهذا املعنى ،تعتبر ًّ
وجه خارج أجهزة االستخبارات الحكومية والدولة 1.فهو يحدد ضرو ًّرة توفر معلومات شاملة عن النموذج مع
التحليل الكلي لها .ويشير الى قواعد ال بد من االلتزام بهاًّ 2 :
مخرجاتها في الفترة القادمة؛ على
 ليس املطلوب جمع معلومات عن الوقائع ،والحقائق ًّوإنما تحليل وفهم ًّ
سبيل املثال :حصل تحالف بين مجموعة من الدول ،فإنه تتقارب عناصر قوتهم الشاملة ،باستثناء دولة
واحدة تتفوق بالقوة االقتصادية ،والعسكرية ،إذن التنبؤ يشير الى وجود احتمال كبير لتبوء هذه الدولة
قيادة التحالف في املستقبل املنظور إذا بقي تفوقها املشار إليه مستمر ومتصاعدًّ .
ً
 قيمة تحليل الوقائع والحقائق متغيرة طبقا للمكان والزمانًّ .ألن عناصر القوة الشاملة للدولة في تغير،
مثال :القوة االقتصادية قد تتراجع ،وتعم البطالة ،وتتراجع نسب النمو ،والدخل القومي والفردي،
األخرىًّ فهي مترابطة متكاملة متفاعلة في التأثيرًّ .
واألمنية .وغيرها من العناصر ًّ
وتؤثر على القوة العسكرية ًّ
 فهم واضح وسليم لجميع القوى املؤثرة املحيطة بصانعي القرارات في الدول ،فقد أشار الى هذه املسألة
األفراد والجماعات إلى تحقيق املصالح
كل من آدم سميث ،ونيقوال ميكافيلي :إلى اليد الخفية التي تدفع ًّ
بطرق ال يتوقعها صانع القرار ،وما أ ُ
كده ميكافيلي على ضرورة عدم رفع نظر صانع القرار عن احتمال
ً
واألعداءًّ ،وأكد أيضا على تالقي التنبؤ مع الفكر املاركس ي في مسألة ان
األصدقاء والخصوم ًّ
الحرب مع ًّ
الضرورة أساس استمرار الحياةًّ .
أما عن أهم الليات التي يحددها فريدمان في هذا البحث ،أو في كتابه  100سنة قادمة ،أو في كتاب بول كندي
"االستعداد للقرن القادم" ،3فهما يؤكدان على ضرورة توفرًّ 4 :
 فريق متخصص في جميع عناصر القوة الشاملة للدولة ،أو الدول النموذج ،وعالقاتها الدوليةًّ .
 تحليل دقيق للمستقبل القريب واملتوسط والبعيد لهذه العناصر ،ولطبيعة العالقات الدوليةًّ .
األولىًّ .
 جهاز استخبارات لجمع وتكديس جميع املعلومات املتعلقة بالفقرة ًّ
 ارتباط التنبؤ ودراسة املستقبل بإطار التخطيط االستراتيجي للدولة .ونجاح التخطيط مرهون بنجاح
يستمر اعتماده من قبل صانعي القرارًّ .
ًّ
التنبؤ الذي
وبذلك يكون التنبؤ املنهجي العلمي القريب للتحقق مرهون بعملية دراسة وتحليل لجميع الشؤون والقضايا
املتعلقة بموضوع التنبؤ وباملقارنة مع مثيالته ذات الصلة والتأثير .فال مجال لتنبؤ السحرة ،والطالسم ،والبلورات
ئ الكف والفنجان في شؤون ومصالح االفراد والشعوب والدول في عالم اليومًّ .
السحرية ،وقار ًّ

 -1شلبابي ،نسرين & شعنان ،مسعود ( :)2021عملية التنبؤ في العالقات الدولية ،املجلة الجزائرية لألمن االنساني ،املجلد ( ،)6العدد ( ،)1جامعة باتنة (،)1
الجزائر ،ص ص.99-83 :
 -2شنيكات ،خالد حامد & عربيات ،غالب عبد ( :)2012التنبؤ في العالقات الدولية دراسة في األدبيات النظرية ،مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية،
املجلد ( ،)39العدد ( ،)3عمادة البحث العلمي ،الجامعة األردنية ،ص ًّ 618-601
 -3للمزيد من املعلومات ينظرًّ :
كندي ،بول ( :)1993االستعداد للقرن الحادي والعشرين ،ترجمة محمد عبد هللا ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،االردن –عمان ،ص ًّ .25-22

كندي ،بول ( :)1999تأمالت في القرن االمريكي التالي ،ترجمة عيس ى سمعان ،مجلة الفكر السياس ي العدد ًّ .6


Friedman, George (2010): The Next 100 Years, penguinrandomhouse,2010
 -4أحمد ،أحمد يوسف ( :)2000النظام االقليمي العربي وتحديات الحاضر ومسؤوليات املستقبل ،مجلة شؤون عربية القاهرة –العدد  ،103ص ًّ .21-19
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 2.2االستشراف والتنبؤ ونظريات العالقات الدولية:
العالقة البحثية في الدراسات االستشرافية مع نظريات العالقات الدولية لم تحقق النسبة الكافية لتوكيد صحتها
في تنبؤ نتائج تفاعالتها على الصعيد األمني والسياس ي ًّواالقتصادي والعلمي والبيئي واالجتماعي؛ وقد أشار إلى ذلك
مجموعة من فقهاء علم العالقات الدولية 1.إن جوهر التنبؤ الناجح هو صحية عمليات التحليل ،املستندة على
صحة املعلومات املتوفرة ،والتي تعتمد على صحة تتبع تفاعل وترابط املعلومات في جميع مضامين العالقات
الدولية املتداخلة مع مضامين وقائع ونشاطات الفاعليين الدوليين ال سينما املؤثرين منهم؛ ومع الفاعلين غير
ً
الدوليين ال سيما األكثر تأثيرا منهم 2.والتحليل يجب أن يقوم به فريق يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والخبرةًّ .
 1.2.2شروط االستشراف والتنبؤ
من أهم شروط التنبؤ الذي يحمل نسبة عالية من النجاح هو قهم وتحليل املاض ي ال سيةا املاض ي الاريب،
الذي لديه إفرازات ما زالت تتفاعل في عمليات التأثير املتبادل مع وقائع الحاضر .فال وجود لنظرية معتمدة بشكل
نسيي ال تعيير أهمية للماض ي ،فالنظرية املثالية التي تجاوزها مع املفكرين واملخططين االستراتيجيين جل تركيزها
على املاض ي ال سيما جوانبه الروحية االعتبارية؛ والنظرية الواقعية التقليدية والجديدة تركز على املاض ي في
جوانبه املادية أكثر من جوانبه االعتبارية؛ وهذه امليزة نجدها في النظرية البنائية والسلوكية التي تعمقت في دراسة
واألديان؛ النظرية السلوكية
املاض ي ال سيما موروثيه املؤثر في سلوك االفراد ًّوالجماعات واالحزاب ًّوالقوميات ًّ
عندما ركزت على عامل الشؤون االجتماعية قد شخصت محرك مهم من محركات السياسة الداخلية املتفاعلة
مع السياستين االقليمية والدولية ،والحال نجده في الليبرالية التي تحلل املاض ي ،وبشكل دقيق النشاطات
األفراد املتفاعلة بين
االقتصادية ذات االبعاد العاملية ،ال سيما في مسائل ميول ورغبات وحقوق وحريات ًّ
املستويات املحلية واالقليمية والدولية ،ولها انعكاسات على اهداف واتجاهات السياسة الدولية ،وجاءت
النظريات العلمية لتحلل الظواهر الطبيعية منذ تاريخ الخليقة لغاية اليوم لتستنبط قوانينها التي حققت ثورة
هائلة في انتاج وتنظيم املعلومات ،وثورة االتصاالت واملواصالتًّ ،وأسلحة الدمار االستراتيجية ،والحروب
اإللكترونيةًّ ،وآخرها ثورة الذكاء االصطناعي ،واستخدامات الروبوتات 3.وأضحت القوة العلمية ترتب انعكاسات
يؤثر بتواصل في تفاعل العالقات الدولية ،ال سيما في
على جميع عناصر القوة الناعمة والخشنة والذكية بشكل ًّ
مسائل تصنيف الدول من ناحية حجم ونوع القوة الشاملة .الاوة العلةية أفرزت متغيرات كبيرة ومتسارعة
ً
ومكثفة جدا في العالقات الدولية بشكل ال يمكن ألي نظرية استيعاب تطوراتها املتالحقة املتسارعةًّ .وأدى ذلك الى
وجود مناه عديدة وجديدة لدراسة وتحليل العالقات الدولية4.
ً
وأضحى هناك تشوشا في مخرجات تفاعل العالقات الدوليةًّ ،والدولة التي كانت أداة مركزية في التفاعل ،واجهت
ومازالت تواجه تحديات كبيرة من أبرزها تنامي فاعلية الشركات املتعددة الجنسية في تفاعل العالقات الدولية ال
 -1اشار " "Rosenuفشلنا في التنبؤ بنهاية الحرب البارد ة ،وفشلنا في التعلم من اخطاءنا لتصحيح عمليات اجراء التنبؤ بشكل سليم ،للمزيدًّ :
Rosenau, Jams & sign El signposts & symptoms (1995): interpreting change and anomalies’ in world politics,
European Journal of international Relation, vol, 1, p 1-4.
2
Singer J. David (1990) Models- Methods and prograss in world politics, A pace Research odyssey boulder ,
westview, p 74.
3
-see more:

intelligence and international affairs: disruption anticipated”, Chatham House report, June 2018

B.J.Copeland (27-3-2018), "Artificial intelligence" ،www.britannica.com, Retrieved.

www.alaraby.co.uk، kris-bondi, "The House That Learns: How AI Makes Smart Homes Smarter
للدراسات االجتماعية واالنسانية ،عدد
 --4أمينة ،رباحي ( :)2011تأثير التحوالت االستراتيجية في النظام الدولي على التنظير في العالقات الدولية ،االكاديمية ًّ
حزيران ،الجزائر ،ص ًّ .31-27
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األسلحة فوق التقليدية ،واالتصاالت الفضائية االلكترونية ،وتنامي
سيما شركات التجارة الحرة ،وانتاج الطاقةًّ ،و ًّ
دور املنظمات الدولية ،ودور املنظمات غير الحكوميةًّ .
األفراد والجماعات
وهناك متغير آخر كبير رتب تقلص دور الدولة وهو الثورة العلمية التي جعلت نشاطات ًّ
ً
واألحزاب والجمعيات تطبق وتتطور خارج حدود ًّوإرادة وسيادة الدول ،وقد أشار هانز مورغنثار سابقا أهمية
ًّ
انعكاسات التغيير التكنولوجي املتسارع على مخرجات تفاعل العالقات الدوليةًّ ،ألنه يرتب تغيير االستراتيجيات
واالستراتيجيات االقتصادية والسياسية؛ ناهيك عن آثاره العديدة على الوقائع الثقافية واالجتماعية.
العسكرية ًّ
وكلها تجتمع لتغيير هياكل ًّوأشكال السياسات الدوليةًّ 1.
يةكننا القول إن النظريات التي يستعين بها الباحثون والدارسون في تحليل وفهم تفاعالت العالقات الدولية
والتنبؤ مساراتها ونتائج متغيراتها بعد الحداثة احاطتها التعميمات التاليةًّ :
واألنماط والبديهيات نسبية وغير ثابتةًّ .
 القوانين ًّ
األساسية لم تتغير بشكل متوازي مع تغير تفاعالت العالقات الدوليةًّ .
 الهياكل الدولية ًّ
 وجود مساحات كبيرة من الغموس في الجوانب االجتماعية لشعوب الدول لم تتطرق إليها النظريات
املعتمدة في فهم وتفسير تفاعالت العالقات الدولية .مع وجود صعوبة وجود نظرية تستوعب الكم الهائل
املتناقض للوقائع االجتماعية لشعوب جميع دول العالم ال سيما الفاعلة منها في العالقات الدوليةًّ 2.
 اتساع الهوة بين انعكاسات التطور الهائل والسريع والكثيف للتكنولوجيا الحديثة على البيئة العاملية
بالشكل الذي ًّرتب تهديد دمار شامل لها دون استخدامات أسلحة الدمار الشاملة املتعارف عليها،
األمن
والحلول والعالجات لم تعاد عليها نظريات العالقات الدولية ،ناهيك عن غياب االجماع عن مبادي ًّ
الجماعي البيئي العالميًّ 3.
 2.2.2العالقة بين التنبؤ واالستشراف
ُ
مفاده أن املستقبل موضوع معطى مسبق ،وما هو مطلوب هنا إماطة اللثام عنه فحسب.
التنبؤ ()Prediction
ًّ
وترسم التنبؤات صورة تفصيلية ملستقبل التشابكات املختلفة ،وبالتالي يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الظاهرة
ماضيا .الجوهر االجرائي في
ًًّ
حاضرا وكينونتها
ًًّ
االجتماعية في املستقبل املنظور انطالقا من املعطيات املحيطة بها
مفهوم التنبؤ ،إنه يستعمل في تحليل الدراسات قصيرة املدى الستنباط التوجهات العامة والعالقات الكمية
املتشفية من مسايرة ماض ي الظاهرة االجتماعية محل الدراسة والتحليل .يستند التنبؤ على أسس علمية
ومنطقية وإحصائيات ونتائج سابقة ومؤشرات من املحيط ،ويتسم باملوضوعية والواقعية .عادة يقدم التنبؤ نتائج
دقيقة مع أدلة وبراهين ويقدم تفاصيل وعموميات .هو عملية جمع وتحليل وربط املعلومات عن موضوع الدراسة
والبحث.
حدوث" أي من بدائل املستقبل
واالستشراف هنا يختلف عن التنبؤ .ويكمن االختالف بينهما في درجة تحديد " ًّ
درجة تحديد حدوث أي
حدوث بدائل معينة للحاضر الذي نحياه ،ولكنهما يختلفان في ًّ
فكالهما يتفق في دراسة ًّ
من تلك البدائل .فالدراسة االستشرافية ال تنتهي بتقرير حدوث أحد البدائل الواردة فيها .فهي تدرس بدائل
متعددة " احتمالية " وتقارن بينها ،ولكنها ال تنتهي بتحديد أي منها يمكن أن يحدث أو سوف يقع .فهي في طبيعتها
دراسة لالحتمال املمكن حدوثه .وهي في ذلك تسعى ملحاولة التأثير على شكل املستقبل القادم .أما التنبؤ فهو تقرير
- Michaal, Nicholson (1996): curser and conception studies. A castell Imprint, New York. P4.
 -2شنيكات ،خالد حامد & عربيات ،غالب عبد ( :)2012مرجع سابق ،ص ًّ 618-601
 -3شنيكات ،خالد حامد & عربيات ،غالب عبد ( :)2012مرجع سابق ،ص ًّ 618-601
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بحدوث أحد بدائل معينة للمستقبل ،بناء على تتبع مسار متغيرات معينة في املاض ي والحاضر ،ورصد تأثيرها على
ظاهرة ما في املستقبل ،بحيث ينتهي إلى أن تطور تلك املتغيرات سوف يؤدي إلى حدوث بديددل معين دون غيرهًّ .1
التنبؤ ومناجج الدراسات االستشراقية :وبالعودة الى املدلول اللغوي لالستشراف ،من الفعل استشرف ،أي
استخدم الوسائل املتاحة مثل صعوده الى البرج أو النافذة للحصول على نطاق أوسع للنظر والترقب ،ومفردة
ُ
شرفة جاءت بسبب استخدامها لهذا الغرض ،فهي املكان الذي يستطيع الفرد أن يرى فيه أبعد مما يراه في مكان
األشياء
آخر داخل الدار ،واستشراف املستقبل بمعنى التطلع اليه .وضع كفه على أطراف حاجبيه ليتطلع إلى ًّ
ويستشرفها .ولعل أدق تعريف للمستقبلية بالتكامل مع االستشراف هو ما تناولته مجلة ()World Future Society
والقائل بأن املستقبليدة هدي «دراسات تستهدف تحديد وتحليل وتقويم كل التطورات املستقبلية في حياة البشر في
العالم أجمع بطريقة عقالنية موضوعية» ،وهي تفسح مجاال للخلق واإلبداع اإلنساني وللتجارب العلمية ما دامت
هذه األنشطة تساهم في تحقيق هذه األهداف.2
االستشراف ي اللغة االنكليزية :االستشراف كمفردة قد تأتي باللغة االنكليزية بمعنى االستكشاف
أو ()Foresight
( ، )prospectingوفي حاالت أخرى قد تأتي بمعنى (ًّ ،)looking forwardأو (ًّ ،)out look
ً
التبصرًّ ،وأن الدراسات االستشرافية هي عملية تهذيب لغريزة معرفة ما يحدث غدا ،ونقلها من إطار الحدس
ً
والغيب إلى إطار وصايا علمية عملية منهجية كما وردت سابقا في القرن الثامن عشر في كتاب روح القوانين
ً
ملونتيسيكيو " "300وصية ،ويوازي ددها حاليا وصايا البحث االستشرافي ،فمنهم من عددها بأكثر من عشرة وصايا
ًّ
ومنهم من ازاد عليها ،أو أنقص منها ،ونجد هذه الوصايا في مراكز البحوث االستشرافية منها موقع املركز العربي
للدراسات املستقبلية ،وجمعيات استشرافية منها جمعيةًّ 3:


World Future Society، Issued by a magazine :The Futurist, and: Futures Research
Quarterly.
 And a directory of organizations and periodicals in future research, and Futures
Research Directory: Organizations and Periodical Futures Research Directory
Individuals. .
 World Future Studies ,Federation: It has a quarterly publication titled :Futures
Bulletin and World Future Studies Federation Newsletter

األمنية واالقتصادية
أضحت جميع عمليات التطور النوعي في النظام االجتماعي العام ًّوأنظمته الفرعية ًّ
والسياسية واالجتماعية مرتبطة بدراسات مستقبلية مسالكها عقلية حسية ،مناهجها علمية ،احصائية ،وصفية،
مقارنة ،تاريخية تحليلية .والدراسات االستشرافية ال تقتصر أهميتها عند الدول ،بل تشدمل تلبيدة لحاجات
املنظمات الدولية ،وغير الحكومية ،والشدركات الكبرى املتعددة الجنسية .ويذكر أن إنشتاين حاول تبرير اهتمامه
باملستقبل بكلمات قليلة ،عندما سئل :ملاذا اهتمامك باملستقبل؟ فأجاب« :ببساطة ألنني ذاهب إلى هناك».
االستشرافية بحاجة ماسة الى ثقافة االستراتيجية ،ثقافة جمع املعلومات وتحديد البدائل،
ًّ
ومناه الدراسات
وتحليل االرباح والخسائر قبل اتخاذ القرار .ثقافة تنقذنا من عالم فوض ى امليول والرغبات ،والتشبث بتاريخ
املظلم واملضلل .البداية يجب أن تنطلق من الجامعات ،ومن مراكز البحوث الرصينة املعنية بدراسات عن
مستقبل دول وشعوب العالمًّ .
القادر ( :)1996دراسات مستقبلية رؤية عملية للزمن االتي ،مجلة الدراسات مستقبلية ،العدد األول ،مركز دراسات املستقبل جامعة
ًّ
 -1الفيشاوي ،فوزي عبد
أسيوط مصرًّ .
اإلسالمي ،فصلية املستقبل ،العدد ( ،)2املركز اإلسالمي للدراسات املستقبلية،
 -2احمد صدقي الدجاين ( :)2001الدراسات املستقبلية وخصائص املنه ًّ
بيروت ،لبنانًّ .
 -3ضياء الدين ،زاهر ( :)2004مقدمة في الدراسات املستقبلية ،جامعة القاهرة ،مصر.

المجلد الثالث – العدد العاشر

31

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()54-20
ال يةكننا أن تصور وجود تنبؤ سليم بدون دراسات استشرافية؛ فاالستشراف هو مدخل لعلم املستقبل
( ،)futurityعلم مستقبل االنسان ( ،)Futurologyمستقبل االرض ،علم مستقبل غزو الفضاء ،العلم الذي
يضع الحلول الصحيحة ملعالجة مشكلة االنفجار السكاني ،ومشكلة نقص املاء والغذاء ،ومشكلة ارتباك النظام
البيئي وتهديد حياة جميع الكائنات الحية في العالم ،هو العلم الذي ال يمكن االستغناء عنه ملعالجة اوضاع الدول
الفاشلة ،بدون هذا العلم ال يمكننا ان نحقق حياة أفضل لألجيال القادمةُ .
انه حاجة ملحة لشعوب العالم عبر
حكوماتها او عبر قواها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألنه العلم الذي يضمن الحماية في القرن الحادي
والعشرينًّ .
ال ينفصل الحديث عن مفهوم االستشراف عن الحديث عن مفهوم التنبؤ عن املستقبل ،كما ال يمكن فصل
غاية االستشراف عدن غاية بناء مستقبل أفضل ،وما يميز مفهوم االستشراف عندما نربطه بصناعة مستقبل
ً
أفضل ،يفرض نفس دده كعلم عقلي حس ي ،وليس كعلم اجتماعي نفس ي طبقا ملسالك املعرفدة العقليدة والحسية،
وهو بذلك يبتعد عن لغددة امليدول الرغبات ،والحدس الفطري ،وخرافات السحرة وقراءة البلورة ،وصور حدل رموز
الطالسم .وتثار تساؤالت عن االستشراف ،والدراسات االستشرافية ،أو الدراسات املستقبلية هل هي علم ،هل هي
ًّ
فن ،هل هي علم وفن؟ املهم انه حاجة ماسة للتطور نحو االفضل واحتواء وحل املشاكلة التي تهدد حياة
ومستقبل االنسانيةُ .يعد هربرت جورج ويلز أول من وظف مصطلح االستشراف لخدمة «علم املستقبل»ًّعام
 1902في أبحاثه ،وقدم إضافات عميقة فددي تأصيل االهتمام العلمي بالدراسات املستقبلية .وهناك إجماع على أن
أوسيب فلختهايم ( )Ossip Flechtheimهو أول م ددن تطرق إلى مصطلح «علم املستقبل»ًّسنة 1943مًّ 1.

 3.2.2سةات مناجج الدراسات االستشراقية
إال بالتطرق إلى سماته،
اإلشارة أن البعض ال يتطرق ملفهوم االستشراف بمفردة (ًّ ،)Prospectively
وتجدر ًّ
ويركزون على سماته ،بمعنى تحديد املفهوم عبر االشارة الى أحد سماته ،وهيًّ :
 سمة «التنبؤ املشروط من منظور احتمالي وعلمي نسيي»ًّ .
 سمة التخصص التي هدي «عبارة عن تخصص علمي يهتم بصقل البيانات وتحسين العمليات التي على
أساسها تتخذ القرارات والسياسات في مختلف مجاالت السلوك اإلنساني ،والغرض من هذا التخصص
مساعدة متخذي القرارات أن يختدداروا بحكمة من بين املناه البديلة املتاحة للفعل في زمن معين»ًّ .
 سمة التنظيم ملجموعة من التنبؤات املشروطة ،التي تتضمن املعالم الرئيسية ملجتمع معين أو مجموعة
من املجتمعات لحقبة زمنية ال تتجاوز عشرين سنة .او اطول من ذلك على وفق االمانات العلمية
والتكنولوجية والبشرية املتاحةًّ .
 سمة تحليل التغيير بجميع مظاهرة االنية واصولها التاريخيةًّ .
 سمة تحليل املاض ي وتفسر الحاضر ،ويدرس العالقة السببية بين العوامل واملتغيرات املؤثرةًّ .
 سمة الشمولية والنظرة الكلية لتفاعل العوامل السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافيةًّ .
 سمة القدرة على احتواء التعقيدات في جميع القضاياًّ .
 سمة التفاعل والتكامل والترابط في املزج بين األساليب الكيفية واألساليب الكمية في العمل املستقبلي.
 سمة الحيادية والعلميةًّ .
 سمة الشمول والنظرة الكلية للظاهرة محل الدراسة والتحليل.
 -1الحي ،وليد عبد ( :)2013مناه الدراسات املستقبلية ،نرمز اإلمارات للدراسات والبحوث-76.عرض كتب برنارد لويس ،ازمة االسالم ،دمشق ًّ
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 اعتماد تحليالت زمنية متواصلة ومتكاملة في خمسة ابعاد «مراحل»ًّ:
 oاملستقبل املباشر ويمتد لسنتين.
 oاملستقبل القريب؛ ويمتد من سنتين إلى خمس سنوات.
 oاملستقبل املتوسط ويمتد ما بين خمس إلى عشرين سنة.
 oاملستقبل البعيد؛ ويمتد ما بين عشرين سنة إلى خمسين سنة.
 oاملستقبل غير املنظور ،ويمتد إلى أكثر من خمسين سنةًّ .

ًّ

 تشخيص تحقق زمني في ثالثة ابعاد:
 oاملمكن ( :)Possibleأي االحتمال املعقول الذي يمكن أن تأخذه الظاهرة ،انطالقا من
مؤشرات قائمة لبلوغه.
 oاملحتمل ( :)Probableوهو إحدى احتماالت تطور الظاهرة ،التي مؤشراتها غير متوفرة في
الواقعًّ .1
 oاملؤكد (  :)Assurancesوجود قناعة بحدوث التطور او تطبيق املخططًّ .
وفي هذا اإلطار يجب أن نذكر أن دقة ،أو عدم دقة صور املستقبل املرسومة ألي ظاهرة تتوقف على عاملين
مهمين:
 التتابع الدقيق للواقع الحاضر للظاهرة.
 تكامل وشمولية املعلومات عن الظاهرة ،فأي نقص فيها يرتب خطأ في تشخيص البديل املناسب لها ،أو
تصور تطورها في املستقبلًّ .
 4.2.2الصعوبات التي تواجه الدراسات االستشراقية:
أهم الصعوبات أن يفاجئنا املستقبل بأحداث وتطورات لم يدخلها الباحثون في الحسبان .فال يستطيع أحد اليوم
ً
على سبيل التأكيد أن يحدد مثال الثار السياسية واالجتماعية للتحوالت التكنولوجية عميقة األثر التي ستحدث
خالل فترة الدراسة .وتزيد أهمية هذا االعتبار عند البحث في مستقبل دول العالم الثالث ،أو في موضوع العالقات
الدولية ،أو ال يمكن ًّألحد الجزم بحجم ونوع ومدة وتاريخ الكوارث الطبيعية مثل البراكين والزالزل؛ وهناك
صعوبات ي بناء سيناريوهات مستابلية يواجها الباحث املستابل 2 :
 أن املشهد ينطلق من الحالة الراهنة للظاهرة ،أي الحالة األولية ،ثم يتجه لتوضيح العوامل واملتغيرات
التي تدخل على هذه الحالة ،وتؤدي إلى تغيرها في املستقبل ،أي ان املشهد الذي يصوره الباحث في
املستقبل املنظور هو نفسه معرض للتغيير.
 يتم التركيز في بناء املشاهد على توضيح العوامل واملتغيرات املؤثرة في حاالت الظاهرة ومسارات االنتقال،
من حالة إلى أخرى ،دون االهتمام بآليات االنتقال.
ً
 أن معظم املشاهد تتسم بالشمول ،لكن تمييز املتغير االكثر تأثيرا يختلف من بلد الى بلد اخر ألسباب
اجتماعية وبيولوجية وعقائدية وغيرهم.

 -1النعيمي ،عبد العزيز بن علي & العطر ،عبد هللا سيف ( :)2012صناعة املستقبل االستراتيجي وفق نظرية ( ،)P Masterاملركز العربي للدراسات املستقبلية،
قطرًّ .
 -2كنيث سوري  ،محاضرات استاذ العالقات الدولية لعام  ،2018تحت الرابط CIGI
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 أن عدم اتساق التفاعالت والتداعيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،الداخلية منها والخارجية،
ً
في عملية تركيب املشهد تؤثر في سالمة بنائ دده ،يرتب صعوبة في إعطاء مشهد قريب جدا للحتمية
املستقبليةًّ .

 3.2التنبؤ واالستشراف واملفاهيم اخرى ذات صلة
صلة1 :

 1.3.2مفاهيم ذات
 التخطيط :Planning
فهو تلك العملية املنظمة التي تعيد من خاللها السلطة املركزية صياغة هياكلها االقتصادية واالجتماعية واالمنية
والعلمية بواسطة مجموعة من السياسات املتكاملة واملتاحة لها ،والتي تحرص على تنفيذها الفعلي ومتابعتها .كما
يعرف التخطيط بأنه مجموعة من الخيارات التي تمثل القناة املركزية إلحداث تغيرات في التوجه لتعظيم القوة
ً
الشاملة باتخاذ أفضل الوسائل والليات املنوطة بتمويلها .وبذلك يقترن التخطيط بقدرات متاحة حاضرا،
وبنطاق محلي محدود ،لكنه ال ينفصل في مدياته البعيدة عن االستشرافًّ ،ألن االستشراف يدرس جميع مراحل
التخطيط ،وما آلت اليه نتائجه.
 الحدس :Intuition
الحدس هو اتصال بوعينا الداخلي ،ويتشكل من فطرتنا السليمة وخبراتنا ومعلوماتنا املتراكمة واملخزنة في الذاكرة
وفى العقل الباطن ،فكلنا له حدسه بال تفرقة ،ولكن الكثيرين منا أهملوا استخدامه وذلك لعدم إيمانهم بوجوده
ً
أو بقدرتهم على استدعائه ،كما أن أصحاب الحدس الجيد يتميزون أيضا بحدة وقوة الذهن ،فعند بحثهم عن
نتيجة أو "حقيقة ما" ينظرون للمعلومات والخبرات السابقة لديهم ككتلة واحدة "ككل" ويستعرضونها بسرعة إذا
ارادها الذهن ،ولكن بشكل غير تحليلي ،أو غير منطقي ،أي القول إنهم يكونونًّ انطباع ماًّ .
 التخةين :Guessing
َ
ً
َ
َ ْ ً َ
َ
ْ
ْ
ْ
وخ َم َن َيخ ُم ُن خ ْم ًّنا ،قال فيه َ
والتخمين أي بالوهم والظن .ال يعتمد التخمين
بالحد ِس
خمنا
خ َم َن الش ي َء َيخ ِمنه ًّ
ِ
على أي أسس علمية أو مؤشرات ولكنه فقط نتاج لتهيؤات ،وخياالت من العقل .قد ينجح وقد يفشل وال يمكن
أن يحمل أي دليل فهو مجرد تصور عام ملا سيحدثًّ .
 التوقع والتاوقع الفكري : Expectancy and intellectual retrenchment
التوقع :هو رسم صورة مجسدة في ذهن الفرد أنها سوف تتحقق إذا ما قام بعمل أو نشاط محدد ،وتقترح نظرية
التوقع أن الفرد أن تصرف بطريقة معينة لوجود دافع أو حافز ،أو تخوف وضرر الختيار سلوك محدد بعينه،
واالندفاع بسبب وجود حافر أو تجنب ضرر سوف يحصل عليه أو يقع له ،أو هناك نتيجة يرغب بها أو ال يرغب
بها سوف تحصل ،والحافر والنتيجة هما في إطار املستقبل القريب أو املتوسط أو البعيد ،هذه هو إطار التوقع.
فالتوقع هو االعتقاد بأن الجهد الذي سوف تبذله حكومات أو مؤسسات أو أحزاب سوف ي ًّؤدي إلى تحقيق
أهداف مخطط لها أو مرغوب بها ،إن مستلزمات تحقق التوقع هي الكفاءة الذاتية والثقة بالنفس ،والقدرة على
تنظيف االمكانات بشكل علمي وعملي ،فال يجوز أن يهمل الطالب دروسه ويت ًّوقع النجاح ،وال يجوز أن تفشل
الحكومات في سياستها الداخلية وتتوقع نجاح سياستها الخارجية ،فالتوقع السليم مرتبط بلغة العقل واملنطق.
فكريا لهاًّ .ومن
سيرا ًًّ
التاوقع :إن من أخطر ما يصيب ذهن اإلنسان هو أن تستحوذ عليه فكرة محددة يكون أ ًًّ
أخطر ما قد يصيب اإلنسان هو أن تستحوذ عليه فكرة يصبح أسيرها ال يقبل بوجود أفكار أخرى ًّومقاربات أخرى
-Bandura, A. (1986): Social foundation of thought and action: A social cognitive theory, New Jersey:
Prentice- Hall .P147.
1
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األخطر في التقوقع هو أن يماس الفرد أو مجموعة أفرد نشاطات اقصائية قسرية
بل مناه فكرية أخرى .والوجه ًّ
بحق من يخالفهم الرأي والفكرة ،والتقوقع مرض خطير يهدد الدراسات االستشرافية املستقبلية ًّألنه يحاصر
طبقا لتجدد املتغيرات والظروف املوضوعية لصيرورة االفكار
مجاالت ًّوآفاق التنبؤ املتعدد األبعاد واملتجدد ًًّ
والبديهيات ثم النظريات الفكريةًّ .
األفضل منها.
ستشراف يأتي من خالل املجال العلمي لتضارب النظريات وتقاطعها واثبات ًّ
لال ًّ
إن االغناء الفكري ًّ
كما أن تعدد واختالف الخصوصيات االجتماعية والنفسية واملادية لشعوب العالم تجعل عملية حصرهم في
منظومة فكرية واحدة يتمسك بها فريق نظري محدد لحقبة زمنية هي محاولة مستحيلة التحقق والنجاحًّ 1.
 2.3.2هل االستشراف علم بحد ذاته
آراء ترقض يسةية االستشراف كعلم ًّ :Opinions reject the name of Foresight as a science
هناك تيار ال يعترف بوجود علم االستشراف ،فقد اشار بعض املفكرون منهم فراد بوالك ( )Fred Polakفي
مؤلفه تصورات املستقبل ،الى ان املستقبل مجهول ،فكيف نرس ي علما على املجهول .وتسمية «علم املستقبل»ًّال
تنسجم مع خاصية العلم هو خاصية اليقين ،العلم له نظريات وفرضيات مؤكدة ،واالستشراف ،واملستقبليات ال
ً
تملك هذه الخصائص ،كما ان املتغيرات سريعة ومتنوعة ومفاجئة ال يمكن السيطرة عليها جميعا .ويؤكد برتراند
دي جوفنال في مؤلفه «فن التكهن»ًّالصادر سنة  1967أن الدراسة العلمية للمستقبل فن من الفنون ،وال يمكن
أن تكون علما ،بل وينفي دي جوفنال ظهور علم املستقبل .فاملستقبل ليس عالم اليقين ،وإنما عالم االحتماالت،
واملستقبل ليس محددا يقينا ،فكيف يكون علم من العلومًّ .
آراء تؤيد يسةية االستشراف كعلم ًّ :Opinions favor naming the Foresight as a science
هناك تيار يعترف بوجود علم االستشراف حيث يدرج الدراسة املستقبلية ضمن «الدراسات البينية»ًّكفرع جديد
ناتج عن حدوث تفاعل بين تخصص أو أكثر مترابددطين أو غيدر مترابطين .وفي هذا الصدد ،يقر املفكر مهدي املنجرة:
«أن الدراسدة العلمية للمستقبل تسلك دوما سبيال مفتوحا يعتمد التفكير فيه على دراسة خيارات وبدائل ،كما
أنها شاملة ومنهجها متعدد التخصصات» .وهدي في نظر البعض الخر نتاج لعملية تفاعلية بين العلوم الطبيعية
والعلوم االجتماعية ،وهي ليست علما ،وإنما تبني رؤاها على العلوم املدختلفة .إنها مجال معرفي بيني
( )Interdisciplinaryمتداخل وعابر للتخصصات وتقنياته كل املعارف واملناه العلمية ،ومفتوح على
اإلبداعات البشرية التي ال تتوقف على الفنون والداب والعلوم .مما يعني أن الدراسددات املستقبلية حقل شامل
ومتعدد التخصصات العلمية والفنية على حد سواء.2
وللدراسات االستشرافية املستقبلية أكثر من عشر مرادفات ،فمنها :علم املستقبل ،وبحوث املستقبليات ،ودراسات
البصيرةًّ ،وبحث السياسات ،والتنبؤ التخطيطي ،والتحركات املستقبلية ،واملنظور واملأمول املستقبلي ،والتنبؤ
املشروط املستقبلية ،وغيرها .وأجرت جمعية املستقبل العلمية عام 1975م استفتاء حول املصطلح املفضل عند
أعضائها وكان الرد اإليجابي ملصطلحين فقط وهما :دراسات املستقبل ،بحث األمور املستقبلية ،وعلم املستقبل
رفضتها رئاسة الوزراء السويدية عام 1974م .بعد ذكر كل هذه املرادفات ّ
رجح الدكتور علي الزهراني مصطلح:
(علم املستقبل) فهو من أقرب املرادفات للدراسات املستقبلية3.
1

- Bandura, A. (1986): Last resource, p,149.
 -2إبراهيم ،محمد نصحي (د.ت)ًّ:الدراسات املستابلية (نش تها -مفهومها-اهةيتها) ،تاريخ الدخول  27سبتةبر  ،2020ساعة  ،16:15رابط املوقع:
http://kenanaonline.com
 -3الحافظ ،محمد مطيع ( 11أغسطس  :)2015العلم والتعليم :الواقع واملستقبل ،حوار اجراه محمد ماهر سقا اميني ،جريدة البيان ،ومجلة طيبة بدب،:
تاريخ الدخول  28سبتةبر 2020م ،ساعة  ،17:10رابط املوقعhttp://www.alukah.net/culture/0/90252 :
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ا
ويةكننا الاول بعد ما تم ذكره انفا ،ان نحدد املفهوم:
هو نشاط ذهني إنسان :قردي ،وجةع منظم يهدف تحديد مالمح مستابل نظام قادم ،والنشاط يعتةد على
كم هايل من البيانات واالحصاءات ،والتحليالت ،املستندة بشكل كبير على مناجج املنطق ،والحليل العلة،:
واملاارن ،والتاريخ  ،واالحصائ ،:وقد يتم استخدام معدات عالية التانية من االدمغة االلكترونية
االصطناعية «أجيال متطورة من الروبوتات» وأجيال جديدة من الذكاء االصطناع  ،ويستةر هذا النشاط
باالجتهاد ي رصد التغيير وتحليله ،أو رصد وتحليل جةيع الظواهر ذات الصلة بالتغيير لتحديد االحتةاالت
املختلفة لتطويرها ي املستابل  ،واالستشراف عامل مؤثر ي عةلية صنع واتخاذ الارار  ،وترجيح أحد
الخيارات على غيره .

 .3تحليل تاريخ النظام الدول 2019-1648
 1.3االستشراف والنظام الدول
يركز املنه االستشرافي على تحليل ودراسة كل املعطيات التاريخية التي كانت ومازالت تؤثر في بناء نظام دولي عند
والتحوالت في النظام الدولي القائم من أجل التنبؤ
ًّ
نهاية نظام دولي زائل ،ومن بعد ذلك تحليل ودراسة التفاعالت
بسمات النظام الدولي القادم .ويقصد بالنظام الدولي مجموعة الوحدات السياسية سواء على مستوى الدول،
التي تتفاعل فيما بينها بصورة منتظمة ومتكررة لتصل إلى مرحلة االعتماد املتبادل مما يجعل هذه الوحدات
تعمل كأجزاء متكاملة في نسق معين ،وبالتالي فإن النظام الدولي يمثل حجم التفاعالت التي تقوم بها الدول،
واملنظمات الدولية ،والفواعل دون القومية مثل حركات التحرير والعوامل عبر القومية مثل الشركات املتعددة
ً
والتز حول ضرورة التمييز بين االنظمة الدولية وفقا لعدد القوى الدولية
الجنسية وغيرها .وتبقى مقولة كينث ًّ
العظمى املتحكمة فيه ،فوجود قوتان ترتب نظام دولي ثنائي القطبية ( ،)Bipolar systemوجود قوة دولية
عظمى واحدة يعني وجود نظام دولي احادي القطب ( ،)unipolar systemووجود قوى دولية عظمى متعددة
ترسم نظام دولي متعدد االقطاب (ًّ 1 .)multi polar
 1.1.3يعريف أشهر املفكرين للنظم الدول
ً
في هذا السياق عرقه موريست ايست "أنه النظام الذي يمثل أنماطا من التفاعالت والعالقات بين الفواعل
السياسية ذات الطبيعة االرضية (الدولًّ) التي تتواجد خالل وقت محدد" 2.أما هولستي فقال عنه "تجمع يضم
ً
هويات سياسية مختلفة قبائل ،مدن ،دول ،أمم ،إمبراطوريات ،تتفاعل فيما بينها بتواتر معقول ،وفقا لعمليات
منتظمة"3؛ ومورتن كوبالن وصف النظام الدولي بأنه "مجموعة من املتغيرات املترابطة فيما بينها ،واملتميزة عن
محيطها ،وتستند هذه املتغيرات على قواعد سلوكية تميز العالقات القائمة عن مجموعة من املتغيرات الخارجية
عن مجموعة املتغيرات الخارجية الفردية" .4وبهذا الصدد أشار ستانلي هوفمان أن النظام الدولي "عبارة عن نمط
للعالقات بين الوحدات االساسية للسياسة الدولية ،ويتحدد هذا النمط بطريقة بنيان أو هيكل للعالم ،وقد تطرأ
األهداف الرئيسية كوحدات النظام ،أو نتيجة تغيير في
تغييرات على النظام مردها التطور التكنولوجي أو التغيير في ًّ
نمط وشكل الصراع بين مختلف الوحدات املشكلة للنظام" .5ويمكن اعطاء تعريف مقتضب وعملي ،يركز على
املترابطة في نطاق حركة وحدات
الفاعلين الدوليين وغير الدوليين للنظام الدولي " انه مجموع التفاعالت ًّ
ودراسة السياسات ،الدوحة ،ص ًّ .9
 -1سليمان ،خليل عرنوس ( :)2011األزمة الدولية والنظام الدولي ،املركز العربي لألبحاث ًّ
 -2شرف ،أحمد ( :)1992مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج الثانية ،دار الثقافة الجديدة ،القاهرة ،ص ًّ .2
 -3الهزايمة ،محمد عوض ( :)2005قضايا دولية ،تركة قرن مض ى وحمولة قرن آتي ،جامعة العلوم التطبيقية ،االردن-عمان ،ص ًّ .18
4
- Kaplan, Morton A . (1962): system and process International politics. NY. Jhon wilew and sons’. p12.
 -5فهمي ،عبد القادر محمد ( :)1997النظام السياس ي الدولي ،دراسة في االصول النظرية ،دار وائل للنشر ،االردن-عمان ،صًّ .17

المجلد الثالث – العدد العاشر

36

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()54-20
املجتمع" .1وهو مجموعة قواعد يصنعها القوى العظمى في العالم سواء كانت هذه القوى دول منفردة أو
متحالفة ،تتميز بالتفوق الشامل للقوة املؤثرة ،وهي قواعد يكون ثباتها وبقائها مرهون بثبات تميز هذه القوى
بقوتها الشاملة املؤثرة ،ومن خالل ذلك نستنتج أن النظام الدولي له خصائص هيًّ :
ً
 نظام يجسد نسقا من التفاعالت او العالقات تتميز بالوضوح واالستمرارًّ .
 نظام يعيش في حاالت من الديناميكية ،والتغيير املستمرينًّ .
 هيكلية النظام تشمل دول منظمات دولية ،ومنظمات غير حكومية ن وشركات عمالقة عابرة للجنسيةًّ .
ولهذا نجد ان النظام يضمن بنية عالقات دولية قائمة على تعاون وتنافس وصراع من اجل الوصول الىًّ 2 :
 القطب الدولي أي تحقيق صفة الدولة االهم في التأثير في تفاعالت العالقات الدوليةًّ .
 القطب االقليم أي تحقيق صفة االقليم االهم في التأثير في تفاعالت العالقات الدوليةًّ .
 القطب االقليمي أي تحقيق صفة الدولة االهم في االقليم املهم في تفاعالت العالقات الدوليةًّ .
مستمر للقوى العظمى املهيمنة عليه ،وحتى
ًّ
وهذا التعاون والتنافس والصراع ميز النظام الدولي منذ ظهوره بتغير
الفاعلين غير الدوليين هم في تغير مستمر فتارة نجد شركات عمالقة متخصصة بنشاطات اقتصادية محددة لها
تفاعالت السياسية الدولية بشكل متواصل ،يتقلص دورها لصالح شركات عاملية اخرى متخصصة
ًّ
دور مؤثر في
في مجاالت العلوم والتكنولوجية او االتصاالت االلكترونية الدولية ،التغير هو القانون الثابت في النظام الدولي،
ملعرفة مستقبل النظام الحالي وما هي أبرز املتغيرات فيه،
بيد أن املشكلة هنا تتعلق بحجم ونوع التنبؤ املطلوب ًّ
ومن هي القوى التي سوف تعلو على حساب تراجع وتقلص نفوذ وتأثير قوى أخرى في النظام الدولي.
هناك حقيقة تكاد ترتقي الى مستوى الحتمية التاريخية مفادها ان النظام الدولي ًّال يمكنه الثبات على شكل
وهيكل واحد لحقبة زمنية طويلة ؛ فمنذ نشوء الدولة القومية الحديثة هو في تبدل مستمر ؛ ولو اخذنا املدة قبل
وبعد الحرب العاملية االولى نجده نظام متعدد االقطاب بالرغم من تغيير الدول العظمى املشكلة لها  ،فقد كانت
روسيا القيصرية ،واملانيا ًّ ،وامبراطورية النمسا واملجر ،والدولة الثمانية من ضمن االقطاب املتعددة للنظام ؛
ولكن بعد الحرب العاملية االولى خرجت هذه الدول من هيكلية النظام الدولي الذي اقتصر على بريطانيا وفرنسا
والواليات املتحدة واليابان وعودة سريعة ألملانيا في اطار هيكلية النظام الدولي املتعدد االقطاب .وبعد الحرب
العاملية الثانية اقتصر إطار هيكل النظام الدولي على قطبين ،هما االتحاد السوفيتي وحلفائه ،والواليات املتحدة
وحلفائها .وبعد نهاية حقبة الحرب الباردة عام  1991اقتصر هيكل النظام الدولي على الواليات املتحدة؛ ثم ظهر
عجزها في ادارة السلطة العاملية بعد عام  2008عندما أعلن الرئيس الروس ي االتحادي وقتذاك ميدفيديف عن
نهاية مدة تفرد الواليات املتحدة في إدارة السلطة العاملية ،وعجزها في تحقيق نصر كامل في حربها في العراق
وافغانستان والصومال؛ وتزامن ذلك مع االزمة االقتصادية الخانقة للواليات املتحدة 2010-2008مًّ .
هذه املقدمة تدفعنا الى اجراء تحليل سريع ووجيز ملراحل صيرورة النظام الدولي منذ ظهور اول واهم معاهدات
التنظيم الدولي عقب تعاقب ظهور الدولة القومية الحديثة .ان استنتاج قواعد متكررة عند تبدل النظام
الدول الاديم الى نظام دول جديد مختلف عنه ي الخصايص والهيكلية هو هدف تحليل جةيع االنظةة
الدولية ي قترات زمنية مختلفة من اجل توظيف هذه الاواعد للتنبؤ بالنظام الدول املرتاب.

1

- Lahneman, William H. (2003): Changing Power Cycles and Foreign Policy Role- Power Realignments: Asia,
Europe, and North America, International Political Science Review, vol.24, N°1, P.P. 100 - 101.
 -2عبد الحي ،وليد ( :)2002التحوالت الدولية املعاصرة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،االردن –عمان ،ص ًّ .8-7
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 2.1.3مراحل تطور مفهوم النظام الدول
 1.2.1.3املرحلة األولى 1914 – 1648
تبدأ هذه املرحلة من معاهدة وستفاليا سنة  1648والتي أنهت الحروب الدينية وأقامت النظام الدولي الحديث
املبني على تعدد الدول القومية واستقاللها ،كما أخذت بفكرة توازن القوى كوسيلة لتحقيق السالم وأعطت
أهمية للبعثات الدبلوماسية ،وتنتهي هذه املرحلة بنهاية الحرب العاملية األولى .وكانت قوة الدولة مرادفة لقوتها
العسكرية ،وكانت أوروبا تمثل مركز الثقل في هذا النظام .أما الواليات املتحدة األميركية فكانت على أطراف هذا
النظام ولم يكن لها دور فعال نتيجة سياسة العزلة التي اتبعتها .كانت الفكرة القومية هي الظاهرة األساسية في
النظام الدولي فهي أساس قيام الدول وأساس الصراع بين املصالح القومية للدول ،ولم تكن الظواهر األيدولوجية
األخرى قد ظهرت بعد مثل الصراع بين الرأسمالية واالشتراكية وغيرهاًّ .1
 2.2.1.3املرحلة الثانية Multi-polarity 1945– 1914
تبدأ هذه املرحلة من الحرب العاملية األولى وحتى نهاية الحرب العاملية الثانية ،وقد تميزت هذه املرحلة بزوال أربع
امبراطوريات ،كما اقتحمت أوروبا موجة جديدة من الجمهوريات ،وتحولًّ عدد كبير من الدول األوربية
لديكتاتوريات ،وشجع حق تقرير املصير على ظهور قوميات جديدة طالبت باالستقالل ،وظهرت الواليات املتحدة
كدولة ذات نفوذ وأخيرا ظهرت اليابان وروسيا كدولتي عظميين ،ومن أجل ذلك اتسمت هذه املرحلة باألزمات التي
أدت إلى عدم التفاهم بين الدول ومن ثم نشوب الحرب العاملية الثانيةًّ .
 3.2.1.3املرحلة الثالثة 1989-1945
نشأت مع الحرب العاملية الثانية وامتدت حتى عام 1989م والتي وصفت بأنها مرحلة (الحرب الباردة) واتسمت
ً
ً
بالثنائية القطبية ( )Bipolarityحيث شهدت هذه املرحلة صعودا سريعا لقوتين كبيرتين متنافستين هما
االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة األمريكية .وكانت القنبلتان النوويتان اللتان ألقتهما الواليات املتحدة
ً
األمريكية على "هيروشيما ونجازاكي" في شهر أغسطس عام 1945م إيذانا ببدء عصر تكون ألمريكا فيه اليد العليا،
سواء كان ذلك على الصعيد العسكري أم السياس ي أم االقتصادي ،إذ تم تدعيم املوقف العسكري بموقف
ً
سياس ي من خالل مبدأ ترومان املعلن في مارس 1947م ،واقتصاديا ببرنامج (مارشال) للمساعدات املعلن في يونيو
1947م ،والذي ساعد على إعادة إعمار أوروبا الغربية واليابان ،كما ساعد في تدعيم االقتصاد األمريكي .وخالل
هذه املرحلة ظهرت األيدولوجية كإحدى أهم الظواهر في املجتمع الدولي ،وأخذ االنقسام داخل النظام الدولي
يأخذ طابع الصراع األيديولوجي بين املعسكر الشرقي االشتراكي واملعسكر الغربي الرأسمالي ،وتبع ذلك ظهور عدد
من الظواهر مثل الحرب الباردة والتعايش السلمي والوفاق الدولي وغيرها.
 4.2.1.3املرحلة الرابعة  1989لغاية اليوم
تبدأ هذه املرحلة من نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن املاض ي بانهيار االتحاد السوفيتي وحتى الن،
ً
ويطلق عليها النظام الدولي الجديد وأخيرا العوملة ،وتعود بدايات شيوع هذا املفهوم إلى حرب الخليج الثانية
( )1990حيث بدأت الدعاية األميركية بالترويج لهذا املفهوم ،حيث ظهر ألول مرة عند إعالن الرئيس األمريكي
السابق جورج بوش األب من على منصة قاعة اجتماع الهيئة التشريعية ملجلس النواب األمريكي في  17يناير
 1991بداية النظام العالمي الجديد ( )World Newويالحظ استخدام كلمة ( )Orderولم يستخدم كلمة
 -1للمزيد ينظرًّ :




توقيق ،حسنين ( :)1995النظام الدول الاديد ،مجلة الفكر العرب" :عدد خاص" ،ص،96-45 .
مالد ،اسةاعيل صبري (" :)2001العالقات السياسية الدولية :النظرية والواقع" ،جامعة أسيوط ،مصر ،ص .56-52
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ً
( )Systemمثال وذلك ألن في كلمة ( )Orderمن القسر والتوجيه واألمر ما ليس في غيره .ونتناول فيما يلي أهم
خصائص النظام الدولي الجديدًّ .

 2.3الخصايص واملخرجات للنظام الدول الحال :
 1.2.3خصايص النظام الدول
 1.1.2.3الاطبية األحادية Uni-polarity
فالسمة األساسية هي هيمنة ( )hegemonyالواليات املتحدة على النظام الدولي من الناحية السياسية
ً
والعسكرية ،وانفرادها بقيادة العالم والتصرف بصورة فردية دون حاجة للحلفاء بدال من القطبية الثنائية
السابقةًّ .
مظاهر الاطبية االحادية
*املستوى السياس ي :على املستوى السياس ي قامت أمريكا بدور املنظم للمجتمع الدولي ،وراود الكثيرين في العالم
األمل بانتهاء الحرب واالتجاه بخطوات ثابتة نحو السالم العالمي ،ومنذ أحداث  11سبتمبر ظهرت نوعية جديدة
من االستقطاب ،وحلت ثنائية جديدة تتمثل في مواجهة بين الواليات املتحدة وقوى اإلرهاب ودول وصفتها أميركا
ً
بالدول املارقة والتي تشكل مالذا لإلرهاب .وفي هذا الصدد كشف التحرك الفردي للواليات املتحدة تجاه الحرب
ً
أوروبا عن أن تشكل قوى سياسة تتبوأ مكانا يليق بقوتها إلى درجة
على أفغانستان واحتالل العراق عن عجز ًّ
وصفها بأنها عمالق اقتصادي لكنها ليست سوى قزم سياس يًّ .
*املستوى العسكري :على املستوى العسكريًّ استندت الواليات املتحدة في فرض زعامتها على العالم ،إلى قوتها
العسكرية والنووية الكبيرة؛ مما أدى إلى انفرادها بالقرارات العسكرية دون االلتزام بالشرعية الدولية ،بحكم قوتها
االقتصادية والعلمية والعسكرية في مجال االستخبارات والتجسس االلكتروني واملراقبة بواسطة األقمار
االصطناعية والعتاد الحربي املتطورًّ من السفن والطائرات واملدفعيات والصواريخ الرشاشات، ...كما يتسم النظام
الدولي الجديد بحل األحالف العسكرية االشتراكية السابقة كحلف وارسوًّ ،وإقامة القواعد العسكرية األمريكية
في مناطق مختلفة من العالم ،وخاصة في الشرق األوسط -كالكويت والسعودية وقطر ،والضغط على الدول
املنتجة للسالح وخاصة النووي كإيران وكوريا الشمالية ًّ .
*املستوى الثااي  :أ ًّثر انهيار قوى كونية وأخرى إقليمية متحالفة معها انهارت ثقافات سياسية واجتماعية؛ كانت
تتفاعل في إطار الفكر االشتراكي الشيوعي والفكر االشتراكي القومي؛ لتبرز ثقافات تتناغم مع النمط الرأسمالي
حديدا ،وتسخيرها لليات إعالمية وفنية ولغوية لفرض
الغربي  ،فنجد هيمنة العوملة الثقافية الغربية واألمريكية ت ًًّ
نفوذها وتهديد وجود الهويات الثقافية املحلية على الصعيد العالمي ،وتأثرت الثقافات املحلية ملعظم الدول
بأنماط استهالكية ومعيشية وتعليمية جديدة ال سيما بعد الثورة الكبيرة في عالم االتصاالت االلكترونية
واملواصالتًّ .
ًّ
* املستوى االقتصادي :أما على املستوى االقتصادي فيمكن القول إن النظام الحالي هو نظام متعدد األقطاب
االقتصادية تبرز فيه قوى اقتصادية كبرى سواء في أوروبا أو في دول شرق آسيا ،خاصة مع تصاعد حدة األزمة
املالية العاملية التي أظهرت هشاشة االقتصاد األمريكي .في مقابل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،ومنظمة
نافتا ،التابعة للهيمنة الغربية في إدارة العالقات االقتصادية الدولية حتى أن أغلب املختصين بالشؤون
االقتصادية الدولية يعدون صندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي لإلعمار واالنشاء التابعين لألمم املتحدة هما
تحت سيطرة القطب االقتصادي الغربيًّ .
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في املقابل نجد منظمة الدول املستقلة ،ومجموعة دول بريكس ،ومنظمة شنغهاي جميعها تحت سيطرة القطب
الدولي بقيادة روسيا االتحادية املنافس للقطب الغربيًّ .
 2.1.2.3يعدد الفاعلين الدوليين
بتعدد وتوزع مصادر السلطة على مستوى العالم نتيجة تصاعد قوة الشركات املتعددة الجنسية واملنظمات عبر
ً
القومية واملنظمات غير الحكومية التي أصبحت تشكل تحديا لسيادة الدولة وسلطتها ،كما يمكن القول إن النظام
الدولي قد عرف فاعال جديدا كعنصر من عناصر املجتمع الدولي يتمثل في عوملة اإلرهاب ،فقد خرج اإلرهاب من
ً
ً
ً
رحم العوملة األمريكية ليمثل نوعا من العوملة املضادة ،وهو فاعل ليس قطريا وال إقليميا وال يمر عبر مؤسسات
الدول وله مقوماته الذاتية واستقالليته وكثير من الجماهير املتعاطفة معه  ،وهناك أيضا تزايد دور منظمات
ولجان حقوق اإلنسان والدفاع عن البيئةًّ .
 3.1.2.3زيادة عدد الدول
يتسم النظام الدولي الجديد بزيادة عدد الدول الداخلة فيه فبعد أن كانت الدول املوقعة على ميثاق األمم
املتحدة  51دولة بعد الحرب العاملية الثانية؛ أصبح اليوم عدد الدول األعضاء  203دولة تشمل جميع القارات،
ومن ثم سقط مفهوم االجماع حول األولويات الدولية ،واالجماع حول التنظيم الدولي واالمن الجماعي .وزيادة
عدد الدول رتب توسع الفجوة االقتصادية والسياسية واالمنية بين الدول بشكل ادى الى زيادة عدد وانواع
املشاكل واالزمات والقضايا الدولية التي تهدد جميع انواع االمن في مستوياته الثالثة املحلية واالقليمية والدوليةًّ .
 4.1.2.3ظاهرة االستاطاب
يطلق البعض على هذه املرحلة  1991-1951مرحلة االستقطاب ( ،)Polarizationوكذلك على املرحلة اتي تلتها
األولى كان ثنائي ،وفي املرحلة التالية كان أحادي حيث يرى بعض
2008-1991م ،الفرق بينهما أن االستقطاب في ًّ
وتحديدا خالل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ستعيد إلى الواجهة عدد
ًًّ
املحللين أن السنوات القادمة
من املتنافسين العامليين املتنمرين الصغار كالهند واليابان إلى الساحة الدولية ،وعودة بعض القوى الكبرىًّ كالصين
وروسيا إلى رقعة الشطرنج الدولية كذلك كدول متحدية ومنافسه للواليات املتحدة االميركية ،وهو ما سيحول
النظام إلى نظام تعددي أكثر من ميوله إلى نظام ثنائي القطب ،ولكن سيكون أقرب إلى التعددية القطبية
ً
بدال من تكتالت .وفي
الفضفاضة منه إلى املحكمة ،حيث سيبدو نظام التعددية القطبية فيه على شكل تحالفات ًّ
مقال للكاتب "دانيال دريزنر" تحت عنوان "ما بعد النظام العالمي الجديد" أو "جديد النظام العالمي الجديد
( ")The New New World Orderوالذي نشرته مجلة ( )Foreign affairsفي عام 2006م ،حيث يوضح
أن املعطيات التي فرضها الواقع الدولي من تصاعد قوى ذات ثقل اقتصادي وسياس ي متنام أصبحت محددات ال
يمكن ألمريكا غض الطرف عنها .وفي سبيل بحث الواليات املتحدة عن مصالحها ربما تجد من األفضل أن تتالقى
مصالحها مع مصالح هذه القوى املتنامية؛ لتعيد تشكيل النظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد األقطاب ،غير
أن الواليات املتحدة ال تسعى إلى تأسيس جديد لنظام متعدد األقطاب بقدر ما تسعى إلى احتواء هذه القوى
الصاعدة ،وخاصة العمالقين الصيني والهندي.1
 5.1.2.3االنتشار العامودي واالقا :ألسلحة الدمار الشاملة ،مبدأ توازن الرعب النووي
كانت استراتيجية الواليات املتحدة العسكرية تتبنى سياسة الردع واالحتواء مع االتحاد السوفياتي والدول املعادية
ً
األخرىًّ ،وتقوم هذه السياسة على إقناع العدو بضرورة االبتعاد عن تهديد األمن واملصالح األميركية خوفا من
 -1يوسف ،ناصيف حتى ( :)1992التحوالت في النظام العالمي واملناخ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام اإلقليمي العربي" ،املستقبل العربي ،املجلد (،)15
العدد ( )165صًّ .52-29 :
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اللجوء إلى األسلحة النووية والتدمير الشامل ،وبعد انهيار االتحاد السوفياتي اتجهت السياسة األمنية األميركية
ً
نحو تقليل تدخل الواليات املتحدة عسكريا في الخارج وظهر هناك نوع من التوافق الدولي نحو تجنب الحرب
والعمل على تسوية املنازعات بالطرق السلمية .إال أنه بعد أحداث  11سبتمبر تحولت هذه االستراتيجية نحو
إعطاء أولوية للحرب على اإلرهاب وتبني سياسة الضربات الوقائية ،وفي الوقت نفسه احتفظت السياسة
األميركية لنفسها بحق استخدام األسلحة النووية بشكل محدود ضد الدول التي تعتبرها الواليات املتحدة دول
مارقة ترعى اإلرهاب وتهدد السلم العالمي بامتالكها ألسلحة الدمار الشامل مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية،
وقد قادت هذه السياسة إلى وجود مفهوم جديد لألمن 1.أما على صعيد األسلحة اإلستراتيجية ،فإن التوجه
ً
الدولي العام هو ضبط مثل هذه األسلحة ،خصوصا وأن اتفاقية "ستارت START2 "2بين الواليات املتحدة
وروسيا في العام  1993قضت بتخفيض الترسانتين النوويتين بنسبة عالية .وهناك تعاون روس ي -أميركي لضبط
األسلحة النووية املوجودة في أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان .على أن التفجيرات النووية املتالحقة في الهند
وباكستان ،وامتالك إسرائيل ملئات الرؤوس النووية ،من العالمات البارزة على انتشار السالح النووي وبقاء
املخاطر ّ
املهددة لإلنسانية .وفي نفس الوقت عقد مؤتمر االنتشار النووي بنيويورك في الفترة من 3مايو إلى  28مايو
ً
الجاري لضبط املخزون النووي وتقنيات استعماالته الحربية والغرض املباشر من هذا املؤتمر هو طبعا ضبط
املخزون النووي في دول االتحاد السوفياتي السابق ملنع تسربه إلى الشبكات املعادية ،وفي الوقت نفسه التضييق
على الدولتين غير الخاضعتين لهذه املنظومة (إيران ًّوكوريا الشمالية) ملنع تسريبهما التقنية واملواد ألطراف ماًّ .2
 6.1.2.3اضةحالل دور الاانون الدول وازدواجية املعايير
ثمة مشاهد عن تجاهل القانون الدولي العام ،أو عن التناقض في تطبيق قواعده في غير منطقة من العالم ،سواء
بالنسبة لحقوق اإلنسان ،أو حفظ السالم ،أو حماية البيئة الطبيعية من التلوث والتدمير .حيث نجد ازدواجية
ً
في املعايير وتجاوزات عديدة في مفهوم حقوق اإلنسان ،فحصار العراق على مدى سبع سنوات ّ
سبب أضرارا بالغة
في أوساط الشعب العراقي ،من وفيات األطفال إلى التهديد البيولوجي لحياة املاليين من املدنيين .هذا رغم
احتجاجات الصليب األحمر الدولي ومنظمة الصحة العاملية على اإلبادة الجماعية ،املنافية للقانون الدولي ،ومن
بعد الحصار الشامل احتالل وتدمير الدولة العراقية ،وسبقة احتالل افغانستان ،ومن قبله احتالل دولة
واألمنية ،حدث ذلك بغياب الغطاء القانوني
الصومال ثم االنسحاب منها وتركها تتخبط في الفوض ى السياسية ًّ
الدولي  ،وسبق كل ذلك كما حظر التجارة األميركية املضروب على كوبا زيادة معدل الوفيات ،وانتشار األمراض
والجرائم االجتماعية ،وفي فلسطين تستمر انتهاكات القواعد الدولية من خالل األوضاع املأساوية للمساجين
الفلسطينيين في السجونًّ اإلسرائيلية ،وسبب هذه الصور البشعة في السياسة الدولية هو غطرسة القوة
االمريكية التي تبوأت قمة النظام الدولي وقتذاكًّ . 3
 7.1.2.3تآكل سيادة الدول
في الوقت نفسه تدهورت سلطة الدولة القومية ومن ثم سيادة الدولة وتضاءل دور املنظمات الدولية في تسوية
الصراعات وحل املشكالت الدولية؛ ليحل محلها دور الواليات املتحدة قائدة العالم ،ويعود تراجع مكانة الدولة في
 -1أحةد ،سيد أبو ضيف (" :)2003الهيةنة األمريكية :نةوذج الاطب الواحد وسيناريوهات النظام العامل :الاديد" ،عالم الفكر ،العدد  ،5املجلد ،31
ص-7ص ًّ .34
 -2الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( :)2010تقرير حول تجديد أو تفعيل اتفاقية ستارت  2بين الواليات املتحدة وروسيا االتحادية أثر زيارة تاريخية للرئيس
األمريكي بارك أوباما ملوسكو ،فينا ) International Atomic Energy Agency " IAEA( .عبر الرابطًّ :
https://www.iaea.org/ar/min-nahn/aleamal-fi-alwakalat-alduwaliat-lilttaqat-aldhariya .
3
- Ikenberry, G. John (2003): “Strategic Reactions to American Preeminence: Great Power Politics in the Age
of Unipolarity”, National Intellegence Council.
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بروز فاعلين أقوياء في شبكة التفاعالت الدولية :الشركات املتعددة الجنسية ،املنظمات اإلقليمية
العالقات ،معًّ ًّ
والدولية ،املنظمات غير الحكومية ،رجال األعمال ،األسواق التجارية ..الخًّ .
تأكل سيادة الدول رتب تحول في سلوك املنظمات الدولية ،فقد كانت املنظمات الدوليددة في السابق عبارة عن
مؤسسات تابعة للدولة القومية ،أما الن فقد غدا للمنظمات الدولية وجود متميز ومستقل عن إرادات الدول
املنشئة لها .وليس أدل على ذلك من إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1991م الذي أيد التدخل اإلنساني
من دون طلب أو حتى موافقة الدولة املعنية ،كما حدث من استخدام القوة ملصلحة "السكان املدنيين" في
األطر القومية الوطنية للدول في الثقافة والفنون
الصومال .واسهمت ثورة االتصاالت واملعلومات؛ حيث خرقت ًّ
ً
واألمنية
خليطا غير متجانس يؤثر في فاعلية القرارات السياسية ًّ
ًّ
والداب ومنظومة االخالق والقيم حتى اضحت
واالقتصادية والثقافية للدولًّ .
 8.1.2.3استةرار عدم التوازن ي الاوى
نالحظ أن مجلس األمن الدولي ال يزال يعكس موازين القوى السائدة منذ مؤتمر يالطا عقب الحرب العاملية
الثانية ،وبعد الحرب الباردة ،فما زالت الدول تستخدم حق الفيتو إال أنه برز النفوذ األميركي في قرارات هذا
ً
املجلس ،انعكاسا ملوازين القوى الجديدة بعد انهيار اإلتحاد السوفياتي .فالقرارات املتعلقة بالغزو العراقي للكويت
جاءت من دون اعتراض دولة من الدول الدائمة العضوية خاصة بعد غياب "الفيتو السوفييتي" ،حتى وإن
اعترضت فهي ال تملك قوة املنع ،أو التهديد بالردع من أجل املنعًّ 1.
 9.1.2.3يغير أهةية حام ونوع عناصر الاوة الشاملة:
في السابق كانت القوة العسكرية تتمتع بمزايا ال مثيل لها في تحقيق الفائدة السياسية واالقتصادية للدولة .لكن
تحوالت العصر وتطوراته قد جعلت األداة االقتصادية ًّوالعلميةًّ ،والسياسيةًّ ،واملعلوماتية االستخباراتية كلها
األمن القومي
األداة العسكرية لوحدها تفوق أو ضمان ًّ
األداة العسكرية .ولو يحقق التميز في ًّ
تتقارب مع منزلة ًّ
للدولًّ .
 10.1.2.3امليل نحو التكتالت الدولية الكبيرة:
األمنية الكبرىًًّّ ،ولم
من أبرز مالمح النظام الدولي الجديد هو اتجاهه نحو التكتالت االقتصادية أو السياسية أو ًّ
ً
ً
تعد الدولة مرتكزا أساسيا في رسم تصورات املستقبل مهما كان من حجم ونوع قوة هذه الدولة ،ولذا فإن أنظمة
ً
ً
إال من خالل تكتالت كبرى بدت مالمحها من املجموعة األورًّ ًّوبية التي
الدول املستقلة لن تجد لها مكانا بارزا ًّ
األورًّوبي ،وروسيا االتحادية في منظمة الدول املستقلة ومجموعة دول
تشكل أقوى قوة اقتصادية في االتحاد ًّ
األمني ضد االرهاب مع حلفائها
بريكس ،والواليات املتحدة من خالل منظمة الدول األمريكية أو نافتا أو التحالف ًّ
في حلف شمال االطلس ي ،وحلفائها التقليديون في الشرق األوسط ،وكذلك الحال مع الصين في منظمة شنغهاي
وحلفائها االقليميين مثل كوريا الشمالية وفيتنام .
 11.1.2.3الثورة التكنولوجية
من السمات املميزة لهذه املرحلة الثورة الهائلة في وسائل االتصال ونقل املعلومات وسرعة تداولها عبر الدول،
والتي انعكست بشكل كبير على سرعة التواصل وفي معدل التغير .فإذا كانت البشرية قد احتاجت ما يقرب من
ً
1800عام حتى تبدأ الثورة الصناعية األولى ،واحتاجت كذلك إلى مائة عام تقريبا حتى تدخل الثورة الصناعية
الثانية ،فقد احتاجت إلى ما ال يزيد على ربع قرن لتدخل الثورة الصناعية الثالثة التي نعيشها الن عبر التطور
 -1أدريانسيس ،ديريك وآخرون ( :)2016تفكيك دولة العراق في عشر سنوات هزت العالم عقد على احتالل العراق ،2013-2003املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،بيروت، ،ص ًّ .35-33
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الكبير في مجاالت الفضاء واملعلومات ،والعقول االلكترونية ،والهندسة الفضائية .والذكاء االصطناعي ،بيد أن
األمن البيئي العالمي ،واإلقليمي واملحلي ،ناهيك عن
التطور التكنولوجي الهائل اصطحب معه مشاكل خطيرة تهدد ًّ
توظيف االرهاب وعصابات الجرائم املنظمة واملافيات الستخدامات التكنولوجيا العالية التقنية والكفاءة بشكل
األمن القومي للدول بشكل خطير .إضافة إلى تعاظم خطر تهديد االنفجار السكاني في العالمًّ .
هدد وما زال يهدد ًّ
 12.1.2.3خاصية الالتجانس
ً
فالنظام السياس ي الدولي يشكل نظاما غير متجانس ،حيث تتجلى مظاهر عدم التجانس فيًّ 1 :
ً
 حالة التباين الشديد بين وحدات النظام الدولي من حيث الحجم والقوة رغم تمتعها نظريا بالسيادة
واملساواة أمام القانونًّ .
 العالقة غير املتوازنة بين دول الشمال ودول الجنوب ،فعلى صعيد التجارة الدولية تستحوذ الدول
ً
الصناعية النصيب األعظم من النشاط التجاري العالمي في حين ال يمثل نصيب الدول النامية إال قدرا
ً
ضئيالًّ .
 وتظهر حالة انعدام التجانس في ازدياد الهوة التكنولوجية بين الشمال والجنوب ،ما خلق حالة من
التبعية التكنولوجية نتيجة سيطرة الشمال على أدوات الثورة العلمية والتكنولوجيةًّ .
 13.1.2.3تصاعد التوترات والصراعات
واألمن الدوليين ،مع تزايد ملحوظ وخطير للحروب
فقد تزايدت التهديدات اإلرهابية على ضمان واستقرار السلم ًّ
وحاليا
ًًّ
األهلية واإلقليمية بأسباب دينية أو عرقية أو اقتصادية مثل باكستان ،الصومال ،رواندا بروندي ،رواندا
العراق وأفغانستان ...ثم تنامي الهجرة القسرية بسبب الحروب والفقر والكوارث الطبيعية ...وتزايد التوتر
السياس ي في الشرق األوسط والقوقاز والبلقان ًّوأفريقيا الوسطى .واحتالل الواليات املتحدة ًّألفغانستان عام
األهلية املأساوية -2010
2002م ،والعراق 2003م ،والحرب االسرائيلية –اللبنانية 2006م ،والحروب اإلقليمية ًّ
2019م في سوريا وليبيا والعراق واليمن ،وتهديدات عدم التحكم بأسلحة الدمار الشاملة في امللفين الكوري
الشمالي وااليرانيًّ 2.
 14.1.2.3مخاطر التحديات العاملية املستابلية
األساسية لهذه
االنفجار السكاني العالمي بشكل ال يوازي إمكانات الدول في تغطية الحاجات ًّ
ًّ
شكلت قضية
الزيادات تحدي مستقبلي خطير ،كما شكلت قضية تعاظم التصدعات البيئة في االحتباس الحرا ًّري والتصحر
أكثر خطورة يهدد مستقبل
والجفاف وتكاثر السموم وامللوثات ،وانتشار الفيروسات القاتلة هي االخرى تحدي ًّ
األمن
الحياة البشرية ،ناهيك عن زيادة اعداد املهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين بين دول العالم بشكل يصدع ًّ
املحلي واالقليمي للعديد من الدولًّ .
 2.2.3املخرجات وقق املنهج االستشراي :
تؤشر مخرجات التحليل التاريخي للنظام الدولي منذ ظهوره بعد عام  1648لغاية اليوم جملة من البديهيات التي
تدعم عملية الدراسة االستشرافية والتنبؤ املستقبلي ،وهيًّ :
 إنه في تغير مستمرًّ .
 التغير يحدث في تواريخ مختلفة لكنها ال تتجاوز القرن من الزمنًّ .
- Pfaff, William,(1991): Redefining World Power, Foreign Affairs, Vol., 70, No., 1.
 -2األتاس ي ،جمال ( :)1991حول التطورات في النظام العالمي الجديد ،املستقبل العربي ،السنة الرابعة عشرة ،املجلد ( ،)14العدد ( ،)153نوفمبر ص-124 :
ًّ ،135
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األعظم الكبيرة ،وتشارك فيها الدول املتوسطة
 القواعد التي ترتب عمل النظام الدولي تضعها الدول ًّ
األقل قوة وتخضع لها الدول الضعيفةًّ .
 هيكلية كل نظام تخضع ملعايير حسابات القوة الشاملة للدولًّ .
 هيكلية النظام الدولي في تغير متواصل طبقا لتغير حجم ونوع القوة املنفردة او املتحالفة للدولًّ .
 النظام الدولي في مجال التأثير والتأثر لم يعد يقتصر على الدول فقط بل هناك دور متفاعل فيه
للشركات املتعددة الجنسية العمالقة ،وملنظمات حكومية واخرى غير حكومية ،مع وجود تأثير متبادل
ألحزاب وافكار وقادة متميزين تصاعد مع نهاية القرن العشرين ،وتعاظم بداية القرن الحادي والعشرين،
بيد ان الدور االكبر في التأثير املتبادل بقي للدولة ،ال سيما الدولة العظمى الكبيرةًّ .
 كل نظام ينتج معاهدات واتفاقيات دولية تشكل قانون دولي عام وقانون دولي خاص وقانون دولي انساني
تكون معيار لفض املنازعات والصراعات ولكن برغبة ودعم الدول العظمى الكبيرةًّ .
 النظام الحالي تعرض لتحوالت كبيرة سوف تفض ي لتبدله من نظام احادي القطب الى نظام متعدد
االقطاب لألسبابًّ 1 :
إطار اقليمها بعد نجاحها في
 تمكن روسيا االتحادية من اعادة بناء نفسها وفرض هيمنها في ًّأنصار الواليات املتحدة عام  ،2008ضم جزيرة القرم اليها وفرض
ًّ
حربها في جورجيا ضد
سيطرتها الجيوسياسية على اوكرانيا ،وتطوير انتاجها الحربي ،واقتصادها الوطني ًّوتأسيس
تالف دولي في منظمة الدول املستقلة لشرق اربا ،ومنظمة شنغهاي ،ومجموعة دول بريكس
االقتصاديةًّ .
 تمكن الصين من انتزاع املكانة العاملية املنافسة للواليات املتحدة في االقتصاد العالميًّ . تمكن االتحاد االوربي في انتهاج سياسة أكثر استقاللية عن القرار االمريكي االمني والسياس يواالقتصاديًّ .
 فشل الواليات املتحدة في ادارة السلطة العاملية بشكل منفرد في لشرق االوسط وشرق اسياوشمال افريقيا وشرق اورًّ ًّوبا ناهيك عن فشلها في حل املعضلة الفلسطينية واالفغانستانية.
ختاما ومن خالل استعراض أهم خصايص النظام الدول الحال  ،والتحوالت الكبيرة التي طرأت عليه ي
العادين االخرين للارن الحادي والعشرين ووقق املنهج االستشراي يةكننا الاول إن بدايات العاد الثالث
لهذا الارن سوف يشهد والدة نظام دول جديد متعدد االقطاب.

 .4التنبؤ بخصايص النظام الدول الاادم
قرب
النظام الدولي الجديد مع قرب نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين يتسم بتحوالت تشير إلى ًّ
انهياره وظهور نظام دولي جديد آخر يختلف في خصائصه عما هو عليه النظام الدولي  2019-1990بالرغم من
حدوث تحول كبير فيه عام 2008م ،عندما تعرضت الواليات املتحدة إلى أعنف هزة اقتصادية أدت إلى تقويض
أداته االقتصادية العاملية ،وخروج روسيا االتحادية من إطار تأثيرها اإلقليمي إلى التأثير الفاعل العالمي بعد
انتصارها في معركة جورجيا وانتزاع فضاء جزيرة القرم وشرق أوكرانيا .كما أن تعاظم املشاكل الدولية وعجز
الواليات املتحدة من معالجتها ًّواحتواء تداعياتها مثل التهديد ا ًّألمني البيئي العالمي ،واالستخدامات االنسانية
الشرعية أو غير الشرعية للقوة العلمية والذكاء االصطناعي ،واملخدرات والجريمة املنظمة ،والهجرات الشرعية
 -1صالح ،رعد قاسم ( :)2019االستراتيجية االمريكية الجديدة في محاربة االرهاب  ،2018-2014دار النور املانيا ،ص ص ًّ 315-310
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وغير الشرعية ومثيالتها؛ مما تتطلب مواجهتها أنماطا متميزة من التنسيق والتعاو ًّن الدوليينًّ ،وتزايد التوجه نحو
إنشاء التكتالت اإلقليمية والكيانات االقتصادية الكبرى؛ وتزايد االهتمام الدولي بقضايا التحول الديموقراطي
ونطاقهًّ .1

 1.4معطيات التنبؤ
مالئمة
التنبؤ من أجل تحديد خصائص أو مالمح نظام دولي قادم ال بد أن يمر بمرحلة استخدام النظرية األكثر ًّ
لتحليل النظام الدولي القائم ،بمعنى تحليل املعطيات الحالية ،التي أفرزتها التحوالت في عناصر القوة ًّإل ًّبراز القوى
الدولية واإلقليمية واملحلية ،والتحوالت حتمية لكنها مترابطة ومتبادلة األث ًّر والتأثر  ،بمعنى أن أي تغيير يجري في
وحدة محددة من وحدات النظام سيؤدي إلى تغيرات في عدد آخر من الوحدات ،على اعتبار أن التعريف املتفق
عليه للنظام الدولي "مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فيما بينها ،فهو نظام هيكل فيه وحدات تتفاعل بشكل
مستمر" .2ويمكن تلخيص معطيات التحوالت التي حدثت في النظام الدولي االحادي املضطربًّ :
واألطراف الدولية في النظام
 معطى اختالل في توازن القوة بين االطراف االقليمية في النظام االقليمي؛ ًّ
الدولي املتفاعل مع االنظمة االقليمية الفرعية له .فبعد ان كان التوازن يحقق السالم واالستقرار؛ أفرز
أكبر
عدم التوازن تصدع االستقرار وجنوح الدول املتفوقة نحو الحرب والعدوان بهدف التوسع وجني ًّ
املنافع املكنة " استغالل فرصة التفوق"ًّ 3.
 معطى اختالل التوازن رتب تبدل خريطة هيكل النظام الدول  ،فقد أدى انهيار القوة األملانية بعد
الحرب العاملية االولى؛ والثانية إلى اختالل توازن القوىًّ ،واالختالل بدوره رتب تغير خارطة هيكل النظام
الدولي حيث تراجعت أملانيا عن مكانتها املتقدمة في هيكلية النظام الدولي ،وتقدم فرنسا وبريطانيا في
ُ
مرده تراجع عناصر القوة الشاملة في املانيا ،وتراجع مكانة بريطانيا
هيكلية النظام الدولي؛ والتراجع
ٌ
وفرنسا وايطاليا وبلجيكا في هيكلية النظام الدولي بعد الحرب العاملية الثانية مرده هو االخر تراجع حجم
ونوع عناصر القوة الشاملة في هذه الدول لصالح تقدم عناصر القوة الشاملة في االتحاد السوفيتي؛ وفي
الواليات املتحدة 1991-1950م ،ومعطى تبدل هيكلية النظام من ثنائي القطبية إلى أحادي القطب
ً
2008-1991م مفرده أيضا لتراجع عناصر القوة الشاملة عند االتحاد السوفيتي السابق  ،وتقدم عناصر
الواليات املتحدة ،تلك العناصر التي أصابها ضعف نسيي تتفاوت النسب فيها؛ هو
القوة الشاملة عند ًّ
االخر رتب تراجع الواليات املتحدة عن احتكار املكانة في قمة النظام الدولي ًّ .
 معطى تبدل خارطة هيكلية النظام الدول أدت إلى تبدل اهتةامات املجتةع الدول من قضايا دولية
محددة الى قضايا دولية اخرى ،مثل قضية احتواء تهديدات عدم التحكم الفاعل في انتشار اسلحة
الدمار الشاملة ،االمن البيئي العالمي ،قضية االنفجار السكاني ،حقوق وحريات االنسانًّ .
 معطى ظهور أنةاط يعاونية وتحايق االنساام بين الاوى الكبرى أو ما يسةى باملشاركة الدولية لحل
بعض املشاكل العالقة .فقد أفرز تفاعل العالقات الدولية وجود مشاكل وقضايا ال يقدر على حلها أي
من العاملين الشيوعي والرأسمالي ،ورتب ذلك وجود منظمات واتفاقيات تعاون في هذه املشاكل والقضايا،
األمم املتحدة،
كالقضية الفلسطينية ،وقضية قبول الصين الشعبيةًّ ،وأملانيا الشرقية والغربية في ًّ
 -1النجار ،غانم ( :)2001الغرب وحقوق اإلنسان :إشكالية العالقة والتحوالت الدولية ،مجلة العلوم االجتماعية ،املجلد التاسع والعشرون ،العدد الرابع ،شتاء
صًّ .41 -7 :
-2عبد الحي وليد ( :)1994تحول املسلمات في نظرية العالقات الدولية ،مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر ،الجزائر ،ص ًّ .45
 -3يوسف ،يامن خالد ( :)2010واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة ،واحتماالت املستقبلية ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق ،ص ًّ .41-40
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ومسائل الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ،فحدث تغير شكلي بسيط في النظام الدولي في
سبعينيات القرن املاض ي أطلق عليه "التعايش السلمي أو الوفاق الدولي"ًّ .
 معطى عدم التحكم ي منع استخدام وانتشار اسلحة الدمار الشاملة ،فال يوجد اتفاق متكامل بين
القوى الدولية تجاه امللف النووي الكوري الشمالي وااليراني ،وحتى االسرائيليًّ .
 معطى غياب التعاون لتحايق االمن اجةاع ولو بنسب ضئيلة ،ففي قضية محاربة االرهاب الدولي في
الفترة  2019-2011نجد أن هناك أطراف دولية تجتهد في توظيف محاربة االرهاب في تمدد نفوذها وجني
األسلحة ًّألطول مدة وألكثر عدد من املشترين ،وهناك أطراف دولية غي ًّر مبالية في
منافع مالية جراء بيع ًّ
محاربة االرهاب ًّألنه بعديد عن تهديد مصالحها ،وهناك أطراف دولية تمعن وتسعى بجد في محاربة
التنافر في اتباع أساليب متفق عليها في محاربة االرهاب ،ناهيك عن
ًّ
االرهاب ،وهناك اختالف يصل إلى
اختالف وجهاء النظر الدولية في تعريف االرهاب ًّ .

 2.4سيناريوهات مستابل هيكلية النظام الدول املرتاب
مما تقدم وجدنا أن خصائص كل نظام دولي تتحدد بطبيعة حجم ونوع وتوظيف عناصر القوة الشاملة عند
األخرى أصبح النظام الدولي ثنائي القطبية،
قوتين .وتفوقت على القوى ًّ
القوى الدولية العظمى ،وإن تساوت بين ًّ
ًّوإن انفردت دولة عظمى بتفوقها في عناصر على جميع القوى الدولية املنافسة يكون نظام أحادي القطبية ،إذ أن
هامش التفرد في إدارة السلطة العاملية من قبل الدولة العظمى األقوى يتحدد بحجم ونوع الفروق بينها وبين
األخرى في عناصر القوة الشاملةًّ .وإن تساوت مجموعة من الدول في حجم ونوع وتوظيف عناصر
القوى الدولية ًّ
دارة السلطة العاملية من
قوتها الشاملة يصبح النظام الدولي متعدد األقطابًّ ،والتفاوت في هامش املشاركة في إ ًّ
قبل هذه القوى يأتي من ذلك التفاوت في معايير ومقاسات حجم ونوع وتوظيف أي من عناصر القوة الشاملة ،قد
يكون
العنصر االقتصادي ،أو السياس ي ،أو العلمي ،أو العسكري ،أو االجتماعي .من هنا ال يستطيع املحلل في
ًّ
تقديم رؤية استشرافية عن خصائص النظام الدولي القادم إال التطرق لهذه القواعد التي تكاد تكون قوانين
محددة في والدة أي نظام دوليًّ .
 1.2.4السناريو االول
ويقطع القائلون إن النظام الدولي الحالي سوف يترسخ كنظام أحادي القطبية ،تستمر الواليات املتحدة تتربع على
تحد ،ويدعم مكانتها هذه تأييد حلفائها الغربيين ،وحلفائها الشرق أوسطيين وقدرتها على
قمته دونما منافسة أو ًِّ
استخدام قوتها العسكرية لحسم أي صراع تقرر االشتراك فيه ،بدعم من تفوق قوتها االقتصادية والعلمية
واملعلوماتية ،وطبقا لهذا التيار ،فإن نقطة انطالق وبداية هذا النظام الدولي الجديد ترتبط بأزمة الخليج الثانية
 .1992/1991وتطورت بعد انفراد الواليات املتحدة كطرف أساس في قضية امللفين النوويين الكوري الشمالي
وااليراني ،وقيامها بحرب اقتصادية ضد أطراف فاعلة في التجارة والعالقات االقتصادية الدولية كالصين ودول
ر ًّوبي1.
االتحاد االو ًّ
إطار البيئة النفسية السياسية للفترة 2002-1990
البيئة النفسية التي يعيشها أصحاب هذا الرأي ما زالت في ًّ
واألمن الجماعي
حيث كانت الواليات املتحدة تقود العالم طبقا ملعايير أمنها القومي وليس ملعايير االمم املتحدة ًّ
الدولي .بيد أن تطور عناصر القوة عند املنافسين ملكانة الواليات املتحدة صدعت هذه البيئة النفسية السياسية
بالرغم من وجود اجتهاد عند إدارة الرئيس االمريكي الخامس واالربعين ًّترامب في توكيد هذه البيئة.
1

- Krauthammer, Charles (1992): “The Unipolar Moment: In Rethinking America’s Security Beyond the Cold
War”, New York: Norton and Company
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 2.2.4السيناريو الثان:
التحول من النظام الحالي إلى نظام تعدد القوى ،أنصار هذا التيار يرون أن التغيرات التى طرأت على هيكل النظام
الدولي نتيجة لتفكك االتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة لم تؤد إلى إقامة نظام دولي جديد ،لكنها تمثل
ً
انتقاال إلى حالة "تعدد القوى" ،وليس إلى "نظام القطب الواحد" ،وأن هذه التعددية تختلف عن نظام تعدد
القوى الذي ساد في القرن التاسع عشر .منطق هذه الرؤية يستمد قوته من أوجه القصور في اتجاه القطبية
األحادية .فمن جانب ،فإن الواليات املتحدة وإن تمتعت بتفوق قوتها العسكرية بما جعل منها القوة األولى في
العالم ،إال أن االعتماد على تلك القوة ليس كافيا بذاته .وهناك أيضا القيود التى يواجهها استخدام القوة
ً
العسكرية نتيجة للتزايد املستمر في ظاهرة االعتماد املتبادل في العالقات الدولية ،األمر الذي يمثل بذاته قيدا على
إمكانيات ونطاق فرص توظيف القوة العسكرية األمريكية في قيادة النظام الدولي .إضافة إلى ما سبق ،فإن
مراجعة عناصر القوة في كل من الواليات املتحدة وأورًّ ًّوبا واليابان باعتبارها وحدات القوة الرئيسية للنظام الدولي
إنما توضح افتقار كل منها منفردة إلى التمتع بالتفوق في كل عناصر القوة ،مما دفع البعض لتشخيص حالة هذا
ً
النظام الدولي بأنه "نظام تغيب فيه فئة القوى العظمى" .وهناك رابعا طبيعة وحجم املشكالت االقتصادية التى
تواجهها الواليات املتحدة ،مقارنة بغيرها من القوى الغربية ،والتي تؤدى في مجملها إلى الحد من تأثير املكون
االقتصادي في القوة األمريكيةًّ .1
أصحاب هذا السناريو يدعةون وجهة نظرهم ي النااط التالية2 :
ً
األحداث التاريخية املعاصرة توضح صعوبة قيام قوة وحيدة عمليا بفرض إرادتها وإمالء رؤيتها ،وبشكل
ًّ 
منفرد ومطلق ،على املستوى الكوني بدون مساندة وتأييد قوى دولية أخرىًّ .
 تحليل عناصر القوة الشاملة للواليات املتحدة تؤشر الى تراجع بعضها وتقدم بعضها وعدم استقرار
مستوياتها ًّألسباب ذاتية ًّوأخرى متعلقة بالتقدم الهائل والسريع عند عناصر قوة منافسيها ،مثال التطور
الهائل للقوة االستراتيجية الروسية 2019-2008م ،والتطور الهائل للقوة االقتصادية الصينية -2004
2019م ،والتطور الهائل للقوة العلمية اليابانية 2019-1990م ،بالرغم من افتقارها لعنصر القوة
األمريكية الشاملة.
العسكرية ،وارتقاء هذا التطور الى مستوى الندية مع مثيالتها في عناصر القوة ًّ
افيا ولكن في مضامين العالقات الدولية وتداخل أهمية وتأثير الفواعل
اتساعا ليس جغر ًًّ
ًًّ
أكثر
العالم أضحى اليوم ًّ
الدولية وغير الدولية وعلى مستويات محلية ًّوإقليمية وعاملية تؤشر استحالة انفراد قوة عظمى في إدارة السلطة
العاملية في العقد القادم .فالعالم بحاجة إلى مجمعات إقليمية لضبط حركة تدفق التفاعالت الدولية في جميع
األمنية واالقتصادية والعلميةًّ .
املضامين ال سيما ًّ
 3.2.4السناريو الثالث
التيار الثالث وإن كان يؤمن بحدوث تغييرات جذرية في النظام الدولي ،إال أنه يرى أن هذا النظام الدولي الجديد
مازال في طور التكوين ،لم تستقر دعاماته أو تتضح خصائصه كنظام متكامل املعالم ومحدد القواعد بعد،
واملقصود هنا هو نظام االحادي القطب الذي تتربع على قمته الواليات املتحدة منذ عام  ،1991ومن هنا جاء
ارتباطه بأوصاف الفوض ى الدولية ،وما شابهها ،وذلك للتعبير عن طبيعة هذه املرحلة في تكوين النظام الدولي
نسبيا الحديث عن نظام دولي جديد مرتقب ،فالنظام الحالي هو مازال قيد
الجديد .وعلى ذلك ،يصبح من املبكر ًًّ
التكوين في مرحلته االنتقالية؛ يمارس فيها اختياراته باالنتقاء واالستبعاد من تراث نظام القطبية الثنائية
 -1بسيوني ،عبير ( :)2011السياسة الخارجية األمريكية في القرن الحادي والعشرين ،دار النهضة ،القاهرة .ص ًّ .55
 -2حسين خليل ( :)2010العالقات الدولية ،النظرية والواقع .األشخاص والقضايا ،منشورات الحليي الحقوقية ،بيروت .ص ًّ .23-21
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واإلضافة إليه ،ويبذل محاوالته باتجاه استكمال شكله وبنيته ،وصياغة قواعده ومنطلقاته الذاتية كنظام دولي
جديد ،واستيفاء ملسات إخراجها في صورة نهائية ،وبلورة قواعده في صياغة قوية معبرة تتفق ومتطلبات استقرار
النظام والتعبير عن خصائصه ،الحرب ،والعدوان ،وتشجيع الحقوق املدنيةًّ 1.
القوى ،ثم نظام القطبية
تلك الرؤية تستمد منطقها من مقارنة النظام الدولي الجديد بسابقيه ،أي نظام توازن ًّ
نوعا من القطيعة املعرفية أو
الثنائية .تلك املقارنة تكشف أن النظام الدولي الجديد ،يمثل وإلى حد كبيرًًّ ،
ً
ً
الفكرية مع سابقيه ،ذلك أنه ال يمثل نظاما لتوازن القوى على نحو ما كان سائدا خالل القرنين التاسع عشر
ً
ً
والعشرين ،وهو في الوقت ذاته ،ليس نظاما ثنائي القطبية على نحو ما كان سائدا خالل فترة الحرب الباردة .ومع
ذلك ،فإن هذا النظام الدولي الجديد لم يستطع أن يستقر على هيكلية محددة ،أو أن يبلور لنفسه قواعد تعامل
معرفيا له نسقه املتماسك من املبادئ ًّواألهداف التى تحظى
ًًّ
دولي ثابتة نسبيا ،أو يقدم نظرية متكاملة أو نظاما
ً
بالقبول العام وتصلح أساسا لصياغة بنية أو هيكل نظامه ،وإرساء قواعد شرعيته كنظام دولي جديدًّ .
ديو املختص بدراسة النظام الدولي أن العالم قد شهد خالل األعوام الستين املاضية
في هذا االتجاه ،يذكر دونا ه ًّ
تحولين معرفيين تمثل أولهما في التحول من نموذج الحرب العاملية الثانية إلى نموذج الحرب الباردة ،ومن نظام
توازن القوى إلى نظام دولي ثنائي القطبية ،كما ساد الصراع لتحديد من له أن يحكم العالم :مبادئ السالم
السوفيتي ( )Pax Sovieticaأم السالم األمريكي ( .)Pax Americanaوقد شهد العالم نماذج متعددة ينقصها
الثبات والتناغم والنظام النسيي .فاألعداء السابقون يصبحون حلفاء ،والحلفاء السابقون يصبحون أعداء،
أسلحة الدمار الشامل املتبادل التى أنهت الحرب العاملية الثانية صارت وسيلة الدمار املتبادل املؤكد في الحرب
الباردة ،مما نشأ عنه مأزق نووي بين القوتين األعظم ،وإن لم يحل ذلك دون وقوع حروب محلية .وهكذا كان
العالم يعيش في ظل توازن "رعب عالمي" يدعم "التعايش السلمي"ًّ 2.
أما التحول املعرفي الثاني فقد حدث مع نهاية الحرب الباردة ونموذجها املعرفي .فقد اختفت مجموعة املبادئ
املقبولة واملتفق عليها بين األطراف كإطار مرجعي تتفاعل من خالله الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة واالتحاد
السوفيتي مع عالم تلك الحقبة .ومع تفكك االتحاد السوفيتي في عام  ،1991كان من الطبيعي أن تشهد اهتمامات
ً
ً
األمن القومي التى صاحبت الصراع األيديولوجي بين القوتين العظمتين تحوال عميقا .فقد أصبحت توجهات
سياسات خارجية كسياسة االحتواء ،وحروب التحرير الوطني بما كان لها من شأن ،أصبحت توجهات مهجورة
مهملة مثلها في ذلك مثل مبدأ ترومان ،ومبدأ ايزنهاور ،ومبدأ نيكسون ،ومبدأ ريجان ،ومبدأ بريجينيفًّ 3.
كما فقدت مصطلحات العالم األول والعالم الثاني والعالم الثالث تماسكها ،واختفت أحالف عسكرية مثل حلف
وارسو ،ومنظمة اتفاقية جنوب شرق أسيا .كما أن معالم الحيرة واالرتباك قد ازدادت بصفة خاصة في أعقاب
أحداث  11سبتمبر .2001وهكذا ،تبدو حقيقة األمر أن النظام الدولي املعاصر ما زال عليه أن يتوصل وبشكل
متكامل إلى بناء نموذجه املعرفي الواضح واملقبول ،ليساعد على فهم التحوالت والتغيرات في السياسة الدولية .من

 -1الخطيب ،جهاد عمر محمد ( :)2017العالقات االمريكية الصينية آفاق الصراع والتعاون ،املركز الديمقراطي العربي ،ص ًّ .33
 --2حافظ ،حسين ( :)2010االستراتيجية األمريكية الجديدة إزاء الشرق األوسط ،جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية ،مجلة الدراسات الدولية ،العدد .46
ص ًّ .44
 -3للمزيدًّ :



توقيق ،حسنين ( :)1995مصدر سابق ،ص .52
مالد ،اسةاعيل صبري (" :)2001العالقات السياسية الدولية :النظرية والواقع" ،أسيوط :جامعة أسيوط ،ص.56-52
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ً
هنا ،تبدو أهمية أحداث سبتمبر  2001من منظور قوة الدفع التى أوجدتها دوليا باتجاه دفع العالم للقبول بنظام
دولي جديد في ظل سالم أمريكيًّ 1.
على ضوء ما سبق ،يتضح أن التنبؤ بشكل وخصائص النظام الدولي املرتقب يستمد أهميته في جانب منها من
ً
ارتباطه بتحليل التحوالت الكبرى تمثلها مجموعة الظواهر والتحديات العاملية الجديدة  ،بالرغم من وجود تنوعا
بين التيارات الفكرية بصدد تفسير أسباب ونتائج هذه التحوالت؛ هل هذا الحال الذي يعيشه العالم منذ عام
جيوسياسيا في جورجيا والقرم واوكرانيا ثم في الشرق االوسط في
ًًّ
 2008بعد ان فرضت روسيا االتحادية واقعا
للو ًّاليات املتحدة في مسألة اسلحة الدمار الشاملة ،
فضاء سوريا الفترة  ، 2019-2015والتحدي الكوري االيراني ًّ
والحرب االقتصادية املعلنة بين الواليات املتحدة من جهة والصين ًّوأورًّ ًّوبا الغربية من جهة اخرى هو حال نظام
دولي واضح املعالم والقواعد املنظمة  ،كال انها تحوال ت ستفض ي الى انبثاق نظام دولي جديدًّ .

 .5االستنتاجات والتوصيات
 1.5الخاتةة:
بعد ظهور الدولة القومية الحديثة ،وتزايد عددها بعد الحرب العاملية االولى ،والحرب العاملية الثانية ،وكذلك
ظهور دول جديدة بعد تفكك االتحاد السوفيتي السابق عام  ،1991نجد أن ظاهرة السلطة العاملية التي تنظم
وتدير العالقات الدولية والسياسة الدولية تهيمن عليها دول محددة متوازية في عناصر قوتها الشاملة ،وهي
محدودة العدد باملقارنة مع العدد الكلي لدول العالم ،فعندما تكون هناك أكثر من دولتين تتحكم في إدارة
السلطة العاملية يطلق على هذه الظاهرة "النظام الدولي املتعدد االقطاب" وهذه الظاهرة سائدة للفترة ما قبل
الحرب العاملية االولى وحتى عام  1950حيث أصبح هذا النظام تحت هيمنة الواليات املتحدة االمريكية من جهة
واالتحاد السوفيتي من جهة اخرى وانقسمت دول العالم الى معسكرين أحدهما شرقي مع االتحاد السوفيتي
والخر غربي مع الواليات املتحدة وتحت مسميات متنافرة ًّ .
ًّ
وبعد عام  1990انفردت الواليات املتحدة بالهيمنة على النظام الدولي حتى اتضحت وقائع تشير إلى عدم قدرتها
على إدارة السلطة العاملية مع نهاية العقد االول للقرن الحادي والعشرين ،وازدادت هذه الوقائع لتصل الى
تنبؤ مؤكد بقرب ظهور نظام متعدد االقطاب ،فهل تكون
مستوى تحوالت كبيرة تشير وفق املنه االستشرافي الى ًّ
األخرى أم أنها ستكون متميزة عنهم في التأثير في تفاعل العالقات الدولية
الواليات املتحدة فيه قطب كاألقطاب ًّ
الن أم هناك أزمات
واتجاهات السياسة الدولية ،وهل أن العالم سوف يشهد استقرار ًّوأمن أكثر مما هو عليه ًّ
األجوبة ال يمكن
نظاما غير مستقر وغير ذي جدوىًّ ،
وصراعات ونزاعات جديدة ستظهر تجعل من النظام الدولي ًًّ
اإلجابة عليها إال بعد استحضار منه أدوات التحليل االستشرافيًّ .
ًّ
عبر عن أزمة
تراجع حجم ونوع القوة الشاملة األمريكية التي تؤهلها لقيادة السلطة العاملية بشكل منفرد .وقد ًّ
بالعجز الذي قيد القدرة على بناء
ًّ
تراجع القوة الشاملة األمريكية الرئيس األمريكي الرابع واألربعين باراك أوباما "
يشير الصراع بين جماعات املصالح الخاصة وجماعات الضغط السياسية من جهة
األمة من الداخل" .كما ًّ
والتطوير وبناء
ًّ
وجماعات املصالح العامة من جهة ثانية إلى تقويض قدرة النظام السياس ي على التجديد
ق السياس ي الدولي ،ورتب الصراع املستديم بين الحزبين
التحالفات اإلقليمية والدولية للمحافظة على التفو ًّ
الديمقراطي والجمهوري وحلفائهما املحليين والدوليين إلى تشويش الرؤية لدورًّ العامل االجتماعي في املشاركة
بصنع القر ًّار االستراتيجي واإلسهام في بناء تفوقًّ القوة الشاملة القوميةًّ .
-Benjamin R. Barber, ”Fear's of Empire : War , Terrorism , and Democracy”. New York Norton, 2003,
Reviewed by G. John Ikenberry, Foreign Affairs, March/April 2004.
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وبذلك يمكننا القول إن النظام الدولي االحادي القطب سيكون في عام  2020قد شارف على االنتهاء ،لينبثق عنه
التعاونًّ أو
ًّ
نظام دولي منتصف عام  2021متعدد األقطاب تكون الندية فيه بتحالف ثالثة أطراف للتنافس أو
الصراع مع طرف واحد ،أو تحالف طرفين ضد طرفين؛ لغياب قدرة طرف واحد على االستحواذ على إدارة
السلطة العاملية لوحده.

 2.5االستنتاجات:
األنظمة الدولية املتعاقبة منذ ظهور النظام الدولي بعد معاهدة ويستفاليا  1648ولغاية
من خالل دراسة وتحليل ًّ
اليوم وجدنا أن تفوق دول أو دولة معينة بعناصر قوتها الشاملة مع وجود قائد أو قيادة جماعية تحسن توظيف
هذه العناصر في بسط النفوذ والهيمنة إلى خارج الحدود الوطنيةًّ ،ال سيما في املناطق التي تحتل مكانة
استراتيجية في العالقات الدولية ،فان هذه الدولة أو مجموعة الدول تفرض قواعد في تفاعل العالقات الدولية في
مضامينها التي تؤثر وتتأثر في مصالح هذه الدولة أو تلك الدول املتفوقة .وقوة طبيعة التفوقًّ هي التي تحدد قوة أو
ضعف التزام الدول بالقواعد املفروضة من الدولة أو مجموعة الدول املتفوقةًّ .
 إن التأكيد املتواصل للرئيس الجديد جو بايدن على وجود تهديد مؤكد من قبل روسيا االتحادية والصين
ملكانة الواليات املتحدة االمريكية في العالم ،واصراره على بناء تحالف جديد أكثر قوة مع االتحاد
هو مؤشر واضح بأن العالم مقبل على استقبال نظام دولي جديد متعدد األقطابًّ .
االورًّ ًّوبي ًّ
واألهم في ترتيب نظام دولي
األول ًّ
 يمكننا القوة إن القوة الشاملة للدول كمتغيراتها توظيفها هي املدخل ًّ
مستقبلي بعد أن اكتسبت روسيا االتحادية والصين تطور ملحوظ في حجم ونوع عناصر قوتهم الشاملة.
 ضعف الضغط االمريكي على الالعبين االقليميين ال سيما في منطقة الشرق االوسط خالل حقبة ما بعد
انتهاء حقبة الحرب الباردة رتب تداعيات ضعف االنظمة الحليفة للواليات املتحدة في العالم ًّ
 روسيا االتحادية ،وتطورها النوعي والكمي للقوة االستراتيجية الروسية التي اضحت تخرج من اطارها
االقليمي لتنتزع فضاءات مهمة في العالم ال سيما في منطقة الشرق االوسط حيث االحتياطي االول
للطاقة االحفورية والطاقة الصديقة للبيئة ،واملحيط املتجمد الشمالي حيث الذوبان الذي يظهر كثرة
األولية في الصناعات التكنولوجية والتطور النوعي في السياسة الدولية في بناء قوة تحالفية مع
املواد ًّ
منظمات دواية مثل بريكس وشنغهاي.
 الصين وتطورها االقتصادي املذهل الذي ترافق مع التطور العلمي التكنولوجي في التقنية الحديثة
العالية الكفاءة في الذكاء الصناعي .ونجاحها في أن تكون الند املنافس القوى في الحرب االقتصادية مع
الو ًّاليات املتحدة التي تعاظمت مع مجيء إدارة الرئيس االمريكي ًّترامب ال سيما بعد بداية عام ًّ .2019
ًّ
 االتحاد االو ًّر ًّوبي ،واليابان ،وتقدمهم االقتصادي الذي تمحور حول التعاون االملاني الفرنس ي ،فبالرغم
كثيرا عن
األورًّ ًّوبي أخذ ينحرف ًًّ
التعاونًّ االقتصادي ًّ
ًّ
من خروج بريطانيا من االتحاد االوربي نجد أن
األمنية التي تخضع للهيمنة االمريكية ،وظهرت بوادر االختالفات واضحة في
أهداف حلف شمال االطلس ي ًّ
معالجة امللف النووي االيراني ،وحرية التجارة الدولية ال سيما في عهد الرئيس االمريكي ترامب الذي بدء
بتطبيق شعار "امريكا اوال" ًّ
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 3.5التوصيات:
العالم وفق التحوالت الحالية مقبل على نظام متعدد االقطاب ،ويمكننا أن ندعم هذه الرؤية في النقاط التالية:
 ال بد أن يدفع في اتجاه وجود تنظيم سياس ي ثالث ينافس الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الواليات
املتحدة ،ومن املرجح ان يقود الرئيس السابق دوالند ًّترامب جهود ناجحة لتأسيس حركة شعبوية في
هذا اتجاه تعيد ترصين املكانة االولى للواليات املتحدة في العالمًّ .






على حلفاء الواليات املتحدة احتواء جميع تداعيات "الربيع العربي" الذي انطلق للفترة  ،2016-2010من
الصراع الدولي
ًّ
اجل بناء تحالفات اقليمية ال سيما في الشرق االوسط تعبر عن مصالحها في ظل تفاقم
املقبلًّ .
على دول العالم الضعيفة ،واملتوسطة ان ال تغفل الدور الفاعل لروسيا االتحادية في النظام الدولي
املرتقبًّ .
ال بد من وجود مراجعة لجميع دول العالم ومنها دول منطقة الشرق االوسط لتفعيل سياستها في جميع
املضامين مع الصين للحصول على مساحة اوسع للمناورة في السياسة الدوليةًّ .
ال بد على صانعي القرارات في دول العالم ان تدرك ضرورة اعادة حساباتها في التعامل مع هذا القطب
املهم في النظام الدولي املرتقبًّ .

 4.5تطلعات مستابلية
 إن العوامل األساسية للاوة الشاملة املتفوقة للدول التي ستشارك باوة ي إدارة السلطة العاملية
وه روسيا االتحادية – الصين – االتحاد األوروب :تتطلب االتجاه نحو التال :
 oاستقرار وبقاء النظام العام للدولة ،أو التحالف الدولي القائم على انتاج قوة تحالفية فاعلةًّ .
 oالقدرة على تجديد عناصر القوة الشاملة لدول االعضاء في التحالفًّ .
 oالقدرة على لعب دور مؤثر في احتواء التحديات والتهديدات الداخلية واإلقليمية والدوليةًّ .
 oوجود قدرة على انتهاز الفرص اإلقليمية والدولية لضمان بقاء وبسط هيمنتها وتحقيق مصالحها
الحيويةًّ .
 oوجود القدرة على منع صعود قوى دولية منافسةًّ .
املصادر:
 القران الكريم ،سورة النبأ ،الية 2-1
 القران الكريم ،سورة التغابن ،الية 7

املراجع العربية
 كوهين ،بيرس ي ( :)1985النظرية االجتماعية الحديثة ،ترجمة عادل هواري ،دار املعرفة الجامعية ،االسكندرية ًّ
 باتريك ،ستيوارت & فالنجان ،ستيف ( :)2016فهم النظام الدولي الحالي ،مؤسسة راند ،كاليفورنياًّ .
 الصديقي ،سعيد & امين ،سمير ( :)2004العوملة والنظام الدولي الجديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ط1
بيروتًّ .
 تشومسكي ،نعوم ( :)1996النظام العالمي القدية والجديد ،شركة نهضة مصر للنشر ًّوالتوزيع ،القاهرة.
لألمن االنساني،
 شلبابي ،نسرين & شعنان ،مسعود ( :)2021عملية التنبؤ في العالقات الدولية ،املجلة الجزائرية ًّ
املجلد ( ،)6العدد ( ،)1جامعة باتنة ( ،)1الجزائر.
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 شنيكات ،خالد حامد & عربيات ،غالب عبد ( :)2012التنبؤ في العالقات الدولية دراسة في األدبيات النظرية،
مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية ،املجلد ( ،)39العدد ( ،)3عمادة البحث العلمي ،الجامعة األردنيةًّ .
 كندي ،بول ( :)1993االستعداد للقرن الحادي والعشرين ،ترجمة محمد عبد هللا ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
االردن –عمانًّ .
 كندي ،بول ( :)1999تأمالت في القرن االمريكي التالي ،ترجمة عيس ى سمعان ،مجلة الفكر السياس ي العددًّ .6
 أحمد ،أحمد يوسف ( :)2000النظام االقليمي العربي وتحديات الحاضر ومسؤوليات املستقبل ،مجلة شؤون
عربية القاهرة –العدد ًّ .103
 أمينة ،رباحي ( :) 2011تأثير التحوالت االستراتيجية في النظام الدولي على التنظير في العالقات الدولية ،االكاديمية
للدراسات االجتماعية واالنسانية ،عدد حزيران ،الجزائرًّ .
 الفيشاوي ،فوزي عبد القادر ( :)1996دراسات مستقبلية رؤية عملية للزمن االتي ،مجلة الدراسات مستقبلية،
العدد األول ،مركز دراسات املستقبل جامعة أسيوط مصرًّ .
 الدجاين ،احمد صدقي ( :)2001الدراسات املستقبلية وخصائص املنه اإلسالمي ،فصلية املستقبل ،العدد (،)2
للدراسات املستقبلية ،بيروت ،لبنانًّ .
املركز اإلسالمي ًّ
 ضياء الدين ،زاهر ( :)2004مقدمة في الدراسات املستقبلية ،جامعة القاهرة ،مصرًّ .
 الحي ،وليد عبد ( :)2013مناه الدراسات املستقبلية ،نرمز اإلمارات للدراسات والبحوث-76.عرض كتب برنارد
لويس ،ازمة االسالم ،دمشقًّ .
 النعيمي ،عبد العزيز بن علي & العطر ،عبد هللا سيف ( :)2012صناعة املستقبل االستراتيجي وفق نظرية ( P
 ،)Masterاملركز العربي للدراسات املستقبلية ،قطرًّ .
 سليمان ،خليل عرنوس ( :)2011األزمة الدولية والنظام الدولي ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحةًّ .
 شرف ،أحمد ( :)1992مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج الثانية ،دار الثقافة الجديدة،
القاهرةًّ .
 الهزايمة ،محمد عوض ( :)2005قضايا دولية ،تركة قرن مض ى وحمولة قرن آتي ،جامعة العلوم التطبيقية،
االردن-عمانًّ .
 فهمي ،عبد القادر محمد ( :)1997النظام السياس ي الدولي ،دراسة في االصول النظرية ،دار وائل للنشر ،االردن-
عمانًّ .
 عبد الحي ،وليد ( :)2002التحوالت الدولية املعاصرة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،االردن –عمانًّ .
 توفيق ،حسنين ( :)1995النظام الدولي الجديد ،مجلة الفكر العربي "عدد خاص"ًّ .
 مقلد ،اسماعيل صبري (" :)2001العالقات السياسية الدولية :النظرية والواقع" ،جامعة أسيوط ،مصرًّ .
 يوسف ،ناصيف حتى ( :)1992التحوالت في النظام العالمي واملناخ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام
اإلقليمي العربي" ،املستقبل العربي ،املجلد ( ،)15العدد (ًّ .)165
وسيناريوهات النظام العالمي
ًّ
 أحمد ،سيد أبو ضيف (" :)2003الهيمنة األمريكية :نموذج القطب الواحد
الجديد" ،عالم الفكر ،العدد  ،5املجلد ًّ .31
 أدريانسيس ،ديريك وآخرون ( :)2016تفكيك دولة العراق في عشر سنوات هزت العالم عقد على احتالل العراق
 ،2013-2003املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروتًّ .
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، السنة الرابعة عشرة، املستقبل العربي، حول التطورات في النظام العالمي الجديد:)1991(  جمال،األتاس ي
ًّ .)153(  العدد،)14( املجلد
ًّ . دار النور املانيا،2018-2014  االستراتيجية االمريكية الجديدة في محاربة االرهاب:)2019(  رعد قاسم،صالح
، مجلة العلوم االجتماعية، إشكالية العالقة والتحوالت الدولية: الغرب وحقوق اإلنسان:)2001(  غانم،النجار
ًّ . العدد الرابع،املجلد التاسع والعشرون
ًّ . الجزائر، مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر، تحول املسلمات في نظرية العالقات الدولية:)1994( عبد الحي وليد






 الهيئة العامة، واحتماالت املستقبلية، واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة:)2010(  يامن خالد، يوسف
ًّ . دمشق،السورية للكتاب
ًّ . القاهرة، دار النهضة، السياسة الخارجية األمريكية في القرن الحادي والعشرين:)2011(  عبير، بسيوني
، منشورات الحليي الحقوقية، األشخاص والقضايا. النظرية والواقع، العالقات الدولية:)2010( حسين خليل
ًّ .بيروت
 املركز الديمقراطي، العالقات االمريكية الصينية آفاق الصراع والتعاون:)2017(  جهاد عمر محمد،الخطيب
ًّ .العربي
 كلية العلوم، جامعة بغداد، االستراتيجية األمريكية الجديدة إزاء الشرق األوسط:)2010(  حسين،حافظ
ًّ .46  العدد، مجلة الدراسات الدولية،السياسية
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قوبيا قيروس كورونا (كوقيد  )19وت ثيره على التنةية االجتةاعية ي الوطن
العرب" :دراسة سوسيو إسالمية "
virus (Covid 19)And its impact on social Phobia Corona
"An Islamic socio study "development in the Arab world
د .شاوش نزيهة
Dr. Chaouche Naziha
دكتوراه ي علم االجتةاع ،تخصص اإلدارة والعةل ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتةاعية ،جامعة محةد خيضر  -بسكرة-

الازاير.
doctorate in sociology, specialty Administration and work,Faculty of Humanities and
Social Sciences, Mohamed Khider, University, Biskra- Algeria
nazihachaouche@yahoo.com

يوثق هذا البحث كـ :نزيهة ،شاوش ( :)2021فوبيا فيروس كورونا (كوفيد  )19وتأثيره على التنمية االجتماعية في الوطن العربي
سوسيو إسالمية" ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص ،املجلد ( ،)3العدد ( ،)10أملانيا ،ص67-55
ًّ
"دراسة

املستخلص
اجتاح بلدان العالم في الونة األخيرة فيروس كورونا (كوفيد  ،)19والذي ظهر بمدينة ووهان الصينيةًّأواخر
وانتشرت بعدها جائحة كورونا إلى كافة أنحاء العالم ،إال أن وصل كوفيد  19إلى العالم العربي،
ًّ
ديسمبر،2019
وخلف حالة من القلق وسبب وفيات عدة في املنطقة العربية .اظهر كوفيد  19هشاشة النظم االجتماعية
واالقتصادية في العالم العربي وكشف فيروس كورونا زيادة عنصر االهتمام بالحاجات الفسيولوجية والخدمية
واملعيشية لألفراد مما سبب أزمة اجتماعية للمجتمع العربي ،ومن خالل هذه الدراسة ،سوف يتيح لي التعرف
على كيفية تأثير فوبيا فيروس كورونا على التنمية االجتماعية في املجتمع العربيًّ .
الكلةات املفتاحية :فوبيا ،فيروس كورونا  ،COVID19التنمية ،التنمية االجتماعيةًّ .
Abstract
Swept the countries of the world at elytrum Corona virus (Covid 19),Which
appeared in a city Wuhan, China, late December 2019,And then it spread Corona
pandemic To all over the world, However, Covid 19 arrived To the Arab world, And
he left a state of anxiety And the cause of several deaths in the Arab region.
Which showed Covid 19On the fragility of social systems And economic in the Arab
world Corona virus is revealed To increase the element of attention to physiological
needs And service and living for individuals Which caused a social crisis for Arab
society, Through this study, It will let me get to know you On how corona virus
phobia effects On social development In the Arab community.
Keywords: phobia, Corona virus COVID19, Development ،Social development.
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امللخص املفاهية:
إن تعاطي الدول العربية مع الوباء سبب حالة من فوبيا والقلق بالرغم من تعثرها في البداية عند اكتشاف
الفيروس وقد اظهر كوفيد  19عن كشف ضعف الحوكمة العاملية ،مما تسبب في األزمة الصحية العاملية عدم
قدرتها على حماية شعوب العالم ،وتلبية متطلباته من الناحية الصحية ًّواالقتصادية وأبضا االجتماعية ،مما
تطلب وضع التعرف على كيفية تأثير فوبيا فيروس كورونا على التنمية االجتماعية في املجتمع العربيًّ .
الشكل التال يوضح امللخص املفاهية :ت ثير قوبيا قيروس كورونا على التنةية االجتةاعية ي املجتةع العرب:

يزيد الوباء من
تفاقم الهشاشة
ي الاطاع
االجتةاع

عدم النهوض
بالظروف واألحوال
االجتةاعية ألقراد
املجتةع بةا يؤدي إلى
عدم تحسين
مستويات املعيشية

تؤثر على مستوى
البنية والنظم
واملؤسسات
االجتةاعية وأنةاط
املعيشة ونوعية العةل

زيادة غالء املواد
الغذايية املعيشية
مةا ادى الى املضاربة
ي االسعار ي املجتةع
العرب:

جعل املجتةعات
العربية يعان :من
قوبيا قيروس كورونا
مةا جعلها تؤثر على
الاطاع االجتةاع

يغيير على النشاطات
واملجاالت االجتةاعية
السايدة كالايم
والعادات واملعتادات
والنظم واملواقف

زيادة عنصر االهتةام
بالحاجات الفسيولوجية
والخدمية واملعيشية
لألقراد مةا سبب أزمات
اجتةاعية للةجتةع
العرب:

تؤثر على االندماج
االجتةاع مةا يتطلب
هذا الفيروس التباعد
الاسدي أي االبتعاد
عن اآلخرين جسديا

والشكل التال يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتايج واملاترحات ي تحديد قوبيا قيروس كورونا
(كوقيد  )19وت ثيره على التنةية االجتةاعية ي الوطن العرب:
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فوبيا فيروس كورونا( كوفيد  )19وتأثيره على التنمية االجتماعية في الوطن العربي

ًّ
هدفت هذه الدراسة على التعرف على فوبيا فيروس كورونا وكيفية تأثيره على
عملت تفش ي وباء كورونا (كوفيد  )19على نشر الذعر والخوف مما تسبب في فوبيا ًّ
التنمية االجتماعية في املجتمع العربي.
ساهمت في زيادة الضرر على التنمية االجتماعية في املجتمع العربي ،وفي ضوء ذلك يمكن ًّ
طرح السؤال التالي :كيف يؤثر فوبيا فيروس كورونا على التنمية االجتماعية في املجتمع
ًّ
استخدمت الدراسة املنه الوصفي لوصف حالة التنمية االجتماعية في ظل تفش ي وباء
العربي؟ ًّوتشمل في ذلك جميع جوانب الحياة االجتماعية لألفراد ،مما تحدث تغيرات
كرونا كوفيد ( )19في املجتمع العربي مما كان له دور في تراجع مؤشرات التنمية االجتماعي؛
ًّ
ذات طبيعة سوسيولوجية في املجتمع العربي.
لذا يعتبر املنه الوصفي التحليلي الذي يتالءم أكثر مع طبيعة املوضوعًّ .واالدوات
ًّ
ًّ
توصلت الدراسة إلى أن فيروس كورونا كشفت هشاشة النظم االجتماعية في العالم العربي ،وأثرت فوبيا فيروس كورونا على زيادة غالء املواد الغذائية املعيشية مما أدى الى املضاربة في األسعار
ًّ
في املجتمع العربي ،خاصة في بعض الدول التي تشهد نقص في السيولة والتي لم تعال لحد الن  ،ونقص الوعي بمدى أهمية التنمية للقضاء على مشكالت التي تواجههم.
ًّ
ًّ
بالحد من انتشار فيروس كورونا ،وتحسين التنمية
وتعزيز املشاركة الشعبية في زيادة الوعي ًّ
ًّ
أوصت الدراسة بضرورة املشاركة والتكافل فيما بينهم الجتياز جائحة كورونا من قبل أفراد املجتمع.
ًّ
االجتماعية ،مما ينعكس على سالمة واستقرار الوطن العربي ،وعلى اإلنسان املؤمن االلتزام بالصبر والدعاء هلل تعالى ،الجتياز وباء كورونا.
ًّ
ًّ
تطلعات مستابلية:


كورونا.
انتشار جائحة فيروس ًّ
ًّ
تطبيق االستراتيجيات الدولية لتفادي مرض كوفيد  19من خالل وضع البرامج الوقائية ملواجهة



العمل على تغيير بعض القيم ًّوالعادات ًّوالتقاليد وأنماط السلوك التي ال تتناسب مع حركة املجتمع وتعوق مسيرة تقدمه.



نشر الوعي حول أهم اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف املجتمع املدني التي تعمل على محاصرة الفيروس كوفيد 19من االنتشار.



إشباع االحتياجات االجتماعية لألفراد املجتمع بمفهومها الشامل ،من خالل تقديم الخدمات االجتماعية املختلفة (تعليم-صحة-إسكان-ثقافة-رعاية اجتماعية-تنشئة اجتماعية....الخ ،التي
تنعكس باإليجاب على التقليل من مرض كوفيد.19

المجلد الثالث – العدد العاشر

57

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()68-55

 .1اإلطار العام:
 1.1مادمة:
ظهور نوع جديد من فيروسات في الونة األخيرة أال وهي فيروس  COVID19بعد أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار أحد
األمراض التي بدأت في الصين في  ،2019وهذا ما جعل املجتمعات اإلنسانية تعاني من فوبيا فيروس كوروناًّ،و سبب تغيير في
النشاطات واملجاالت االجتماعية السائدة كالقيم والعادات واملعتقدات والنظم...الخ ،مما يعكس على زيادة عنصر االهتمام
بالحاجات الفسيولوجية واملعيشية لألفراد املجتمعًّ .
كما يمكن إبر ًّاز انعكاسه على التنمية االجتماعية من خالل تأثيراتها على القطاع االجتماعي ،وهذا ما يحدث خلل في النظم
االجتماعية في الوطن العربيًّ .
ومن خالل هذه الدراسة تبيان .1 ،اإلطار العام للدراسة .3 ،اإلطار املفاهيمي .3 ،عناصر وخصائص التنمية في اإلسالم.4 ،
أهداف ومؤشرات التنمية .5 ،أسس ومتطلبات التنمية االجتماعية وانعكاسه على مبادئ تنمية املجتمع .6 ،مقومات املجتمع
العربي .7 ،األهداف االجتماعية للتنمية املستقلة .8 ،فوبيا فيروس كرونا وتأثيره على التنمية االجتماعية .9 ،نتائج
والتوصياتًّ .

 2.1مشكلة الدراسة:
االعتزاز باالنتماء ألمة اإلسالمية من جهة تنمي للفرد االحترام األنظمة والتقيد بها واملحافظة على املمتلكات الخاصة والعامة
وترسخ للفرد أيضا الوعي الثقافي حتى يتمكن من تلبية جميع احتياجاته وحل مشكالت مجتمعه املحيط به ،مما تبصر له ما
وصلت إليه اإلنسانية من الرقي والحضارة والتقدم العلمي في شتى املجاالت العلمية ،إال أن الوطن العربي عايش في الونة
األخيرة من جائحة فيروس كورونا التي أصبحت بالنسبة له فوبيا وهذا ما اثر على التنمية االجتماعيةًّ .
وإن طرحي فوبيا فيروس كورونا التي تستهدف للتعرف على كيفية تأثيرها على التنمية االجتماعية في املجتمع العربي،
وتسليط الدراسة أيضا في كيفية إتباع النصائح التي تصدرها هيئات الصحة العاملية ًّوالعمومية املحلية من اجل حماية
األنفس والخرين وذلك بمعرفة الحقائق واتخاذ االحتياطات املالئمة للتغلب على فيروس كورونا مع االهتمام بجانب التنمية
ًّوتوفير بيئة صحية عالية الجودة تسهم في معالجة فوبيا كورونا التي تواجه الشعوب ،مع وضع سياسات واضحة تتواءم مع
البيئة االجتماعية ،التي تبث روح االنتماء الوطني من جهة ،مع التغلب على فوبيا فيروس كورونا من جهة أخرىًًّّ .
وي ضوء ذلك يةكن طرح السؤال التال  :كيف يؤثر فوبيا فيروس كورونا على التنمية االجتماعية في املجتمع العربي؟
ًّوتشمل في ذلك جميع جوانب الحياة االجتماعية لألفراد ،مما تحدث تغيرات ذات طبيعة سوسيولوجية في املجتمع العربيًّ .

 3.1أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على:
 تحديد مقومات املجتمع العربي الذي يلعب دور كبير في تحقيق األهداف االجتماعية للتنمية املستقلةًّ .
 أهم عناصر وخصائص التنمية في اإلسالم التي تحقق متطلبات التنمية االجتماعية ومدى انعكاسه على مبادئ تنمية
املجتمعًّ .
 التعرف على فوبيا فيروس كورونا وكيفية تأثيره على التنمية االجتماعية في املجتمع العربيًّ .

 4.1أهةية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
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 إن جائحة كورونا لعبت دورا مهما في الكشف عن هشاشة النظم االجتماعية واالقتصادية في الوطن العربي.
 إلى عدم ًّوجود دراسات متعمقة تناولت موضوع جائحة كورونا وهذا يوضح أن هذه املواضيع ًّال تزال مطروحة في البداية
مما يحتاج الكثير من الدراسات واألبحاثًّ .
 نشر التوعية بين املؤسسات االجتماعية والرسمية وذلك من خالل تزويدهم بمخلفات جائحة كورونا كوفيد  19على
التنمية االجتماعية ،وكيف يجب أن تتخذ الدولة كامل التدابير ملواجهة أزمة كورونا كوفيد ًّ .19

 5.1منهاية الدراسة:
إن صدق النتائج ومدى مطابقتها للواقع املدروس يرتبط باملنه الذي يختاره الباحث حسب طبيعة املشكلة ونوعية
الدراسة ،إن أي دراسة عملية تخضع ملجموعة من املعايير والتقنيات ،1لذلك استخدمت في دراسة املنه الوصفي ألنه يعرف
على أنه ،طريقة من الطرق ،تحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول ألغراض محدودةًّ .2
وألن هدف من الدراسة كان التعرف على فوبيا فيروس كورونا وكيفية تأثيره على التنمية االجتماعية في املجتمع العربي ،لذا
ًّ
املنه الوصفي يتالءم أكثر مع طبيعة املوضوع وهو التعرف على فوبيا كورونا وتأثيره على التنمية االجتماعية وأيضا تحديد
مقومات املجتمع العربي الذي يلعب دور كبير في تحقيق األهداف االجتماعية للتنمية املستقلةًّ .

 .2اإلطار املفاهية::
 1.2يعريف قوبيا :تعرف على أنها ،مرض نفس ي وظيفي يتخذ أعراض من بينها شعور املريض بالخوف والقلق من مثيرات
ليس من شأنها أن تثير الخوف أو القلق لدى الغالبية العظمى من الناس ،وذلك ألنها ال تتضمن خطرا أو تهديد لحياة الفرد،
ومع علمه بذلك إال أنه يشعر بالخوف عندما يتعرض ملثل هذه املثيرات ،ومن أعراض هذا الخوف اإلغماء أو الشعور باإلعياء
أو خفقان القلب أو زيادة إفرازات العرق والغثيان والرعشة والهلع أو الفزع  ،ومن أمثلة املثيرات التي تسبب هذه الحاالت
كالخوف من املصاعد والزنزانات والخوف من الرعد والبرق والضوضاء والحشرات والجراثيمًّ .3
ًّ
الخوف
كما تعرف فوبيا ،على أنها مرض نفس ي يعرف بأنه خوف متواصل من مواقف أو نشاطات معينة عند حدوثها ًّأو مجرد
التفكير فيها هذا الخوف الشديد واملتواصل يجعل الشخص املصاب عادة يعيش في ضيق وضجرًّ .
 2.2مفهوم الفيروس التاج (قيروس كورونا) ،كوفيد ،19-ما يسمى بمرض فيروس التاجي الجديد هو في الواقع مرض
منقول بالفيروس ،السمة املشتركة الوحيدة لتقييمه في فئة األنفلونزا هو أنه ناتج عن الفيروساتًّ .
 كةا يعرف الفيروس التاج (قيروس كورونا) ،هو مجموعة كبيرة من الفيروسات ،تتكون من "مادة وراثية" في الجزءاألوسط ،الجزء الذي يسمى "غالف" من حوله ومن خالل "نتوءات بروتينية" ،فيروس كورونا هو مرض يتكون من عدة
أنواع حيث تم اكتشافه عام  ،1960بدأ الفيروس ،الذي يشاهد في الغالب في الحيوانات ،بدا ظهوره في البشر ألول مرة،
حيث ظهر التفش ي الحالي ألول مرة في ووهان ،الصين في ديسمبر من عام 2019مًّ .4

 .1بوحوش ،عمار & الدنيبات ،محمد محةود ( :)1999مناجج البحث العلة :وطرق إعداد البحوث) ،د ط( ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص ًّ .140
 . 2أبو النصر ،مدحت ( ،)2004قواعد ومراحل البحث ،ط ،1مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،ص.23
ي ،عبد الرحمن محمد ( :)1992علم النفس اإلكلينيك ،:دار الجامعية( ،د،ب) ،ص .157
 . 3العيسو ًّ
 .4مستشفى الدماغ اسطنبول ،ما هو الفيروس التاج (قيروس كورونا)؟ كوقيد ،19-مرض قيروس التاج الاديدًّ ،
( ،)19-/5093https://npistanbul.com/-تاريخ النشر،2020/04/06تاريخ دخول املوقع 2020/06/24سا ()20:45

المجلد الثالث – العدد العاشر

59

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()68-55
 3.2مفهوم التنةية :تباينت الراء ووجهات نظر العلماء واملفكرين والباحثين حول تحديد مفهوم التنمية وترجع صعوبة
االتفاق إلى اختالف التوجيهات الفكرية واإليديولوجية وكذلك اختالف التخصصات للعلماء ًّوبالتالي استخداماتهم وتوظيفهم
لهذا املفهوم في تحقيق أهداف معينة وفيما يلي سوف أوضح التصورات املختلفة على النحو التاليًّ :
 إن مفهوم التنمية مفهوم غامض حيث انه يتضمن ثالث صور ذهنية متالزمة في كل جهد يبذل من اجل فهم ظاهرةكظروف حياة ،وكهدف يراد بلوغه وكقدرة على النمو والتغيير والتطورًًّّ .1
التنمية والتعامل معهم وهي التنمية ًّ
 عرف األستاذ الدكتور :طلعت مصطفى السروج وآخرون ،التنمية على أنها :تعتبر اإلنسان هو املستهدف منعمليات التنمية ،كما انه هو وسيلتنا ،لذا فعمليات التنمية تستهدف زيادة فرص الحياة لإلنسان وتحسينها لألفضل
واملساواة والعدالة في إمكانية الحصول عليها ،بما يضمن تحرير طاقات الفرد وإطالق قدراته.2
 وعرقت التنةية ي اإلسالم ب نها :العمارة وهذا اللفظ له معنى أوسع من مفهوم التنمية في االقتصاد الوضعي ،انطالقاُ َ َ ََُ ّ َ َْ
اس َت ْغف ُر ُ
اس َت ْع َم َر ُك ْم ف َيها َف ْ
األ ْرض َو ْ
وه ُث َّم ُت ُوبوا إ َل ْي ِه ۚ إ َّن َرّبي َقر ٌ
يب}ًّ .3
يب ُّم ِج ٌ ًّ
ًّ
لقوله تعالى} :هو أنشأكم ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ولفظ العمارة عامة تشمل كافة مجاالت الحياة ،وكل ما فيه مصلحة للفرد واألمة الن العمارة تدل على جوانب التنمية
املختلفة بمعنى يتسع ألكثر من التنمية املاديةًّ .
 4.2مفهوم التنةية االجتةاعية :عرف هوبهاويس" ،"Hobhousإن التنمية االجتماعية هي تطور البشر في عالقاتهم
املشتركة وهذا ما يسميه بالتوافق في العالقات االجتماعية ،فتغير البناء االجتماعي ال يعنى شيئا بالنسبة له ما لم يحدث
تغيير في طبيعة العالقات االجتماعية ،ولهذا ينظر إلى التنمية االجتماعية على أنها عالقات اإلنسان املتبادلةًّ .4
 أكد "ميردال" على انه ال يصح الفصل بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية ألية مشكلة بل يجب بحث املحتوىيتكون منها النسق االجتماعي
الذي يشملها ككل ،ومن ثم يعال مشاكل التنمية عن طريق دراسة وتحليل العناصر الستة التي ًّ
وهي من وجهة نظره كما يلي :الدخل والناتج وظروف اإلنتاج ومستوى املعيشة وهذه العناصر الثالثة اقتصادية ،أما العنصر
الرابع وهو االتجاهات نحو الحياة والعمل ،والعنصر الخامس وهو األنظمة ،واملشاركة لهذه األنظمة ،فهي عناصر اجتماعية
األخير وهو السياسات التي يتبعها املجتمع ،فهذا العنصر يجمع بين العوامل االقتصادية واالجتماعيةًّ .
والعنصر ًّ
من خالل يعاريف استخلص أن :فيروس كورونا بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول /ديسمبر  ،2019وقد
العربية ،وقد تحول هذا الفيروس الى فوبيا عانت منه املجتمعات
انتشر كوفيد 19-الن إلى بلدان العالم وصوال إلى الدول ًّ
ًّ
اإلنسانية مما أثر على التنمية االجتماعية في الوطن العربيًّ .

 .3عناصر وخصايص التنةية ي اإلسالم:
 1.3عناصر مفهوم اإلسالم للتنةيةًّ :
 املفهوم اإلسالمي للتنمية له خصائص الشمولية والتوازن ،بحيث يشمل الجوانب املادية والروحية معا ،ويليي حاجة
الفرد والجماعة في تناسق تامًّ .
 الجهد التنموي يهتم باإلنسان ،وهذا يعني أن التنمية موجهة لإلنسان ولترقية حياته املادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية املحيطة بهًّ .
 .5السروجي ،طلعت مصطفى & وآخرون ( :)2001التنةية االجتةاعية املثال والواقع ،مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ،جامعة حلوان ،مصر ،صًّ .14
 .2السروجي ،طلعت مصطفى & وآخرون ( :)2001مرجع سابق ،ص.26
 .3سورة هود ،الية .61
 .8ثروت محمد شليي (د ،س) ،تنمية اجتةاعية( ،د،د)(،د،ب) ،ص .14

المجلد الثالث – العدد العاشر

60

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()68-55
 عملية التنمية هي نشاط متعدد األبعاد وال يقتصر على جانب دون األخر ،واإلسالم يسعى إلى إحداث التوازن في الحياة
بين العوامل والقوى املختلفة.
 2.3خصايص التنةية ي اإلسالمًّ :
 التنةية املتوازنة :تجمع بين تنمية اإلنسان وإعداده إعداد صحيح ليضطلع بمسؤولياته أمام هللا تعالى ،وأيضا بين تنميةالبيئة املحيطة بد دده اقتصاديا واجتماعيا....الخ لتمكنه بالقيام بهذه املسؤوليات على الشكل املطلوبًّ .
 تنةية متعددة الاوانب :التنمية في اإلسالم بمجاالتها االقتصادية واالجتماعية لها جوانبها املختلفة التي تتعدد بتعددالنشاطات والفعاليات التنموية في املجتمع وترتبط بعالقات وثيقة تتأثر بعضها ببعض ،وتليي حاجة اإلنسان في مختلف
مراحل حياته.
 تنةية إنسانية وأخالقية :إن تنمية القيم اإلنسانية لدى اإلنسان تعتبر من أولى األولويات لبناء مجتمعات قوية،متماسكة ،قادرة على تخطي املعوقات التي تواجهها ،وتنمية هذه القيمة اإلنسانية تبدأ ًّأوال لدى األجيال الجديدة ،وتنشئة
األطفال تنشئة أخالقية ،فهم الذين سيمسكون زمام القيادة في املستقبل.
 تنةية عاايدية اجتةاعية :تركز عملية التنمية في اإلسالم على مرتكزين أساسيين تمكنها من تحقيق أهدافها ،وهيالتنمية االجتماعية والعقائدية التي تقوم بتوطيد أسمى املعاني والقيم اإلسالمية وغرسها في نفوس األفرادًّ ،ودعم البنية
لتعزيز التماسك واالستقرار فيما بينها.
ًّ
األولى في املجتمع وهي األسرة
 التكاقل االجتةاع  :فيقصد به اجتماع أفراد املجتمع على املصالح املشتركة فيما بينهم ،وأن يكونوا يدا واحدة ضداملعوقات الفردية والجماعية التي تواجههم ،ويتحدوا على دفع الضررًّ واملفسدة عن جميع أفراده ،والوقوف على كل ما
يواجه أفراد املجتمعًّالواحد.1

 .4أهداف ومؤشرات التنةية:
 1.4أهداف التنةية:

2

 زيادة قدرة أفراد املجتمع على توظيف املوارد واستثمارها األمثل ،والبحث عن موارد يمكن استثمارهاًّ .
 توفير الخدمات االجتماعية ملقابلة احتياجات أفراد املجتمع مثل الخدمات التعليمية والصحية...وغيرها.
 تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.
 العمل على حل املشكالت املجتمعية التي يعانيها أفراد املجتمع وجماعاته.
 العمل على تغيير بعض القيم واالتجاهات ًّوالعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي ال تتناسب مع حركة املجتمع وتعوق
مسيرة تقدمه.
 النهوض بالظروف املعيشية واألحوال االجتماعية ألفراد املجتمع بما يؤدي إلى تحسين مستويات املعيشية.
 2.4مؤشرات التنةية ومفاهيةهاًّ :
إن توضيح ما تعنيه أو ما تعنيه التنمية يمس حاضر ومستقبل األفراد والشعوب في جميع إنحاء العالم ،ألنه يسهم في
اكتشاف بعض مكنوناتها ويساعد في رسم خطط النجاحًّ .

 .1النمريًّ ،خلف بن سلميان ( :)2004التنةية من املنظور اإلسالم ،:بحث مقدم للمشاركة في ندوة (اإلسالم في شرق أسيا ...حضارة ومعاصرة) ،التي تقيمها رابطة العالم
اإلسالمي بمكة املكرمة بالتعاون مع جامعة جن جي الوطنية في تايبيه (تايوان) ،يومي  ،2004 /16/15جمهورية الصين الوطنية ،ص.71
 .2السروجي ،طلعت مصطفى & وآخرون ( :)2001مرجع سابق ،ص .62
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 لقد كان الفكر االقتصادي الغربي هو الذي وضع مؤشرات التنمية في العصر الحديث ،وذلك من خالل منظوره
االقتصادي ،وعرفت التنمية بأنها تنشيط االقتصاد الوطني وتحويله من حالة الركود والثبات إلى حالة الحركة
والديناميكية عن طريق زيادة مقدرة االقتصاد الوطني لتحقيق زيادة سنوية ملموسة في إجمالي الناتج الوطني ،مع
تغيير في هياكل اإلنتاج ووسائله ،ومستوى العمالة ،وتزايد االعتماد على القطاع الصناعي والحرفي ،يقابله انخفاض
في األنشطة التقليدية ،لهذا اعتبرت الزيادة السنوية في إجمالي الناتج الوطني ومستوى الدخل من املؤشرات
األساسية للتنميةًّ .
 أما في اإلسالم فهناك قواعد واضحة ومميزة لتوزيع وإعادة توزيع الدخل تختلف عما هو سائد في الرأسمالية
واالشتراكية ،فاإلسالم يعمل على كفالة الحد األدنى الالئق من مستوى املعيشة ًّأو ما سماه الفقهاء حد الكفاية
لكافة أفراد املجتمع القائم على األمور التاليةًّ :
 إن مستوى املعيشة في اإلسالم يتحدد بمقاييس العصر ،وهو مطلوب لكافة أفراد املجتمع من قادرين على العمل
وال يحققونه من دخولهم الخاصة ،أو عاجزين أو معاقينًّ .
 لكي يتحقق هذا املستوى يجوز للدولة اخذ مال األغنياء وردها إلى الطبقات الدنيا التي ال تسمح مواردها بذلك،
مسلمين وأهل ذمة على السواء ،معتمدة على القواعد والتنظيمات التشريعية واإلسالميةًّ .
في ظروف الطوارئ والضروريات يمكن للدولة املسلمة القيام بدور أكثر فعالية من خالل سياستها املالية ،وذلك من خالل
توفير العدالة الكاملة وفق الشروط التاليةًّ :
 الحاجة الحقيقية إلى املال وال مورد آخر ،وتوزيع أعباء الضرائب بالعدلًّ .
 إن تنفق في مصالح األمة ال في املعاص ي والشهوات ،وموافقة أهل الشورى والرأي في األمةًّ .
 املسؤولية :تتحدد املسؤولية في التشريع اإلسالمي في ثالثة جوانب هامة( :مسؤولية الفرد تجاه نفسه ،مسؤولية املجتمععن بعضه بعضا ،مسؤولية الدولة عن الفرد واملجتمع)ًّ .
إن تكريم هللا لإلنسان ،وتفضيله على غيره من املخلوقات ،وتسخيره له ما في السنوات واألرض ،هي دعوة لهذا اإلنسان أن
يحافظ على بدنه وحياته وبقاء جنسه باعتماد النظافة والطهارة في الجسم والثوب واملكان ،وممارسة الرياضية ،والوقاية من
األمراض ومعالجتهاًّ .
كما أن الفرد املسلم مسؤول عن املجتمع الذي يعيش فيه ،فهو جزء منه ،والجزء ال ينفصل عن الكل ،والغاية العليا هي
سعادة الكل ،وربط القلوب باملحبة ،وبالرغم من الواجبات املالية التي فرضها هللا على املسلمين للفقراء فان الدولة تعتبر
مسؤولة عن الفقراء واملحتاجين ،ممن ال يقدرون على كفاية أنفسهم ،ويحق لكل فقير ان يطالب الدولة باإلنفاق عليه إذا
لم يكن هناك من ينفق عليه ،وهذه املسؤولية تجعل الدولة مسؤولة عن جميع أفراد املجتمع ،فقد أعلن الرسول عليه
السالم ،قال :من ترك ماال فلورثته ،ومن ترك كال فإلينا ،وهنا تبين املسؤولية في اإلسالم واضحة في كل ش يء ،فالفرد
مسؤول والدولة مسؤولة ،والكل مسؤول عن رعيتهًّ .
 الكفاية :لم تكن الغاية الرئيسية من مبدأ املسؤولية في الشريعة اإلسالمية مجرد فرض ًّواجبات محددة على األغنياءملصلحة الفقراء ،وإنما الغاية هي القضاء على الفقر ،الذي هو أخطر مرض اجتماعي يفتت قوة األمة ،ويجعلها شيعا وأحزابا
كما إن استمرار وجوده يجعل التنمية مجرد وهمًّ .1

 .11العسل ،إبراهيم (د ،س) ،التنةية ي اإلسالم مفاهيم مناجج وتطبياات ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع( ،د،ب) ،ص ص76 -74
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ،كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو ،تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" ،وقال عليه الصالة والسالم " املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه
بعضا" ،ومنذ تأسيس املجتمع املسلم بعد الهجرة النبوية الشريفة كان التكافل االجتماعي والتشارك واملسؤولية في كل ش يء،
وهذا ما تعنيه التنمية التي تربط حاضر ومستقبل األفراد والشعوب العالم ،وبالتالي فهي تسهم في رسم خطط النجاح الذي
هو أساس بناء املجتمعًّ .

 .5أسس ومتطلبات التنةية االجتةاعية وانعكاسه على مبادئ تنةية املجتةع:
 1.5أسس ومتطلبات التنةية االجتةاعيةًّ :
تهيئة املناخ املجتمعي لعملية التنمية بإثراء وعي األفراد والجماعات وإدراكهم بواقع املجتمع ومشكالته وقضياه امللحة،
واستثارة بواعث التغيير (التنمية) لديهم من خالل رفض الواقع الحالي (املتخلف) والتأكيد على قدرات املجتمع وإمكانياتهم
بالعزيمة واإلدارة والعمل الجاد ،وكذلك العمل على تغيير القيم البالية واملعتقدات والعادات والتقاليد واالتجاهات
والسلوكيات الخاطئة التي تعوق التنمية ،واستبدالها بأخرى تتالءم مع متطلبات التنمية وتدعمهاًّ .
العمل على تعظيم قضية التنمية وجعلها هدفا قوميا ،تتجمع وتتحد حوله جهود كافة األفراد وجماعات املجتمع ،وتنظيماته
ومنظماته الحكومية سعيا وراء تحقيقهًّ .1
ويعرف "عبد الهادي وال " ،إن التنمية أصبحت شعارا للطموح والجهد واالنجاز فهي تعني التركيز على العمل الوعي من اجل
إحراز تغيير واسع النطاق نحو االتجاهات املرغوبة والطموحة في التغيير ًّوإيجاد الوسائل التنظيمية ال يعتبر مسالة محورية
للتصور الحديث للتنمية.2

 2.5أسس ومبادئ تنةية املجتةع :تتضةن تنةية املجتةع أسسا ومبادئ أهةها:
 إن تتبع املشروعات اإلصالحية وتستمد من احتياجات األهالي ورغباتهم ومطالبهم األساسية.
 إن يشارك األهالي في تخطيط ًّوتنفيذ وتمويل املشروعات اإلصالحية.
أن تكونًّ خطط املشروعات منسجمة ومتفقة مع خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والصحية والسياسة العامة
للدولة ،لقد تطورت عملية تنمية املجتمع فأصبح لها تعريفها وأهدافها وأسسها وخطواتها املميزةًّ .

 .6ماومات املجتةع العرب::
يعرف تنمية املجتمع ،على انه الجهود املنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين اإلمكانيات البشرية واملادية
املتاحة في وسط اجتماعي معين بقصد تحقيق مستويات أعلى للدخل القومي والدخول الفردية ومستويات أعلى للمعيشة
والحياة االجتماعية في نواحيها املختلفة كالتعليم ،والصحة ،والشباب ومن ثم الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهية
االجتماعيةًّ .3

 .1السروجي ،طلعت مصطفى & وآخرون ( :)2001مرجع سابق ،ص .63
 .2السروجي ،طلعت مصطفى & وآخرون ( :)2001مرجع سابق ،ص 16
 .3شرابي ،هشام (د ،س) ،مادمات لدراسة املجتةع العرب ،:مجلة الحوادث ،بيروت ،ص ص .206ًّ-205
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من الواضح أن مجتمعنا يرمي من خالل عملية التربية والتثقيف إلى هدف أساس ي هو إخضاع الفرد وكسر شوكته ،والتعبير
األقوى واألكثر وضوحا لهذا يكن في معاملتنا لألطفال وفي أسلوب تربيتهم وتثقيفهم ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية التربية
والتثقيف هدف أساس يًّ .1
أن التصرف واملواقف التي يتخذها الوالدان ضمن العائلة تؤثر تأثيرا حاسما في نمو الشخصية ،وذلك ألنها تؤثر في حاجات
الطفل األساسية وتامين استمراره في الوجود وتمتعه باالطمئنان العاطفي ،ويستمر الوالدان طول مرحلة الطفولة في تمثيل
األهمية فيما يتعلق بضبط دوافع الطفل وارتواء حاجاته وتحديد مقاييسه والتأثير في مختلف مراحل نمو األنا،
دور خطير ًّ
والواقع ان الفرد البشري يعيش في هذه الحقبة من حياته حساسية قصوى بالنسبة إلى شروط البيئة وسائر العوامل املؤثرةًّ .
إن التغييرات التي تطرأ على طرق تربية الطفل وعلى تجارب الطفولة تنبع قبل كل ش يء من موضع الطبقة االجتماعية التي
تنتمي إليها العائلة ،أي من مستواها االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،إن هذا البحث يرتكز على نموذج عائلة عربية تجسد
القيم واملواقف السائدة في وسط إسالمي مدني ،وفي طبقة اجتماعية وسطى ،هذا مع العلم إن بعض التعميمات يمكن إن
تنطبق على املجتمع العربي ككل بما فيه البدو والفالحون ،والعائلة في خصائصها األساسية صورة مصغرة عن املجتمع
فالقيم التي تسودها من سلطة وتسلسل وتبعية وقمع ،هي التي تسود العالقات االجتماعية بصورة عامة ،فالنزاع والتنافر هي
عوامل تميز العالقات بين أعضاء املجتمعًّ .2
 1.6البيئة والسكان والتفاعل بينهةا :إن مقومات املجتمع العربي تلك العناصر األساسية التي يتكون منها ويرتكز عليها،
وهي تشمل عادة البيئة والسكان ،والنظم ًّوالبنى واملؤسسات االجتماعية ،وأنماط اإلنتاج واملعيشة ،والعمليات واالتساق
االجتماعية ،والثقافية وغيرها ،ومن اجل تكوين نظرة شاملة حول هذه املقومات ،هناك ثالثة مستويات :مستوى البنية
والنظم واملؤسسات االجتماعية وأنماط املعيشة ونوعية العمل ،كل ذلك في سياقها التاريخيًّ .3

 .7األهداف االجتةاعية للتنةية:
يحقق املجتمع أهدافه االجتماعية واالقتصادية في ضوء استراتيجية تركز على إيديولوجية اجتماعية واقتصادية واضحة،
وتتمثل هذه األهداف ،فيما يليًّ :
 1.7األهداف االجتةاعية للتنةية :إحداث تغييرات في البناء االجتماعي للمجتمع ووظائفه ،ويشتمل هذا التغيير على
أنماط العالقات االجتماعية والنظم واملعايير والقيم التي تؤثر في سلوك األفراد وتحدد أدوارهم في مختلف التنظيمات
االجتماعية التي ينتمون إليهاًّ 4 .
 إشباع االحتياجات االجتماعية لألفراد املجتمع بمفهومها الشامل ،من خالل تقديم الخدمات االجتماعية املختلفة
(تعليم-صحة-إسكان-ثقافة-رعاية اجتماعية-تنشئة اجتماعية....الخًّ .
 تزويد أفراد املجتمع باملعرفة واملهارات والقدرات التي تساعدهم على تحسين مستويات املعيشة ،وتقديم الخدمات
لألفراد املجتمع لتحسين نوعية الحياة ،وتيسير الحصول عليها.

 إتاحة الفرص لألفراد املجتمع للمشاركة الفعلية في توجيه التنمية االجتماعية وتنفيذ برامجها.
 .8قوبيا قيروس كورونا وت ثيره على التنةية االجتةاعية:
 .1شرابي ،هشام (د ،س) ،مرجع نفسه ،ص .107
 . 2شرابي ،هشام (د ،س) ،مرجع سابق ،ص ص .38-34
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت /لبنان .ص .41
تغير األحوال والعالقات ،طًّ ،1
 .3حليم ،بركات ( :)2000املجتمع العربي في القرنًّ العشرين :بحث في ًّ
 . 4السروجي ،طلعت مصطفى & وآخرون ( :)2001مرجع سابق ،ص ص .36-35

المجلد الثالث – العدد العاشر

64

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()68-55
تعد فوبيا مرض نفس ي يعرف بأنه خوف متواصل من مواقف أو نشاطات معينة عند حدوثها أو مجرد التفكير فيها
هذا الخوف الشديد واملتواصل يجعل الشخص املصاب عادة يعيش في ضيق وضجر ،خاصة فيما تعلق األمر بالفيروسات،
وهذه األخيرة التي انتشرت في العالم بسرعة وصوال بيها إلى مجتمعنا العربي ،وهذا الفيروس هو فيروسCOVID19بعد أن تم
التعرف عليه كمسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت في الصين في  ،2019وهذا ما جعل املجتمعات اإلنسانية تعاني من
فوبيا فيروس كورونا ،مةا جعلها تؤثر علىًّ :
 1.8االندماج االجتةاع ًّ :
مما يتطلب هذا الفيروس التباعد الجسدي أي االبتعاد عن الخرين جسديا وتوص ي املنظمة باالبتعاد عن الخرين مسافة
متر واحد ( 3أقدام) على األقل ،وهي توصية عامة يتعين على الجميع تطبيقها حتى لو كانوا بصحة جيدة ولم يتعرضوا لعدوى
كوفيد ،19-مما يحدث تغيير على النشاطات واملجاالت االجتماعية السائدة كالقيم والعادات واملعتقدات والنظم واملواقف،
كما يعكس على زيادة عنصر االهتمام بالحاجات الفسيولوجية والخدمية واملعيشية لألفراد املجتمع العربيًّ .
 2.8التنوع املنسام ي إطار الهوية العربيةًّ :
إن االندماج االجتماعي في سبيل ترسيخ الهوية العربية ال يعني إلغاء التنوع في االنتماءات الخاصة ،لقد نمت الحركة
الوطنية العربية التقدمية باتجاه مطالبة نفسها قبل غيرها بتوضيح مفهومها لالندماج االجتماعي والوحدة السياسية
األسس التي يزداد الوعي بها إن االندماج
واألسس التي يجب أن تقوم عليها والغايات التي يجب أن تخدمها ،بين هذه ًّ
االجتماعي والوحدة السياسية ال يعنيان إلغاء التنوع في املجتمع العربي ،إن الوحدة العربية ال تعني أن يصبح املجتمع ذا بعد
واحد ،فالتنوع في ظل وحدة يتم فيها التفاهم حول األسس التي ال ينهض املجتمع بدونها مصدر غني واغناء للجميع ،ولهذا
ليست الثقافة العربية ثقافة عنصرية أو فئوية حضارات متنوعة تداخلت وتفاعلت وتغيرت عبر التاريخًّ .
صحيح أن لكل بلد عربي وضعه الخاص املنفرد وتاريخه وبنياته وتركيبه ولهجاته ومصالحه ،غير أن هذا التفرد ال يجوز أن
يتخذ ذريعة لإلبقاء على التفكك والعزلة والعمل.1
 3.8العالقات التفاعلية بين البيئة والسكانًّ :
ليست البيئة والسكان مقومات مجتمعية منعزال بعضها عن البعض األخر كما قد يبدو ،إنهما يشكالن معا وحدة متراصة
عضوية في أساس التجمع اإلنساني ،وقد استدعى تفاعلهما وتشابكهما في علم خاص هو االيكولوجيا ،وهي تبرز عالقة بين
السكان والبيئة ليست مجرد عالقة تالءم وانسجام ،وإنما عالقة فعل وانفعال واكتشاف وهيمنة واستغالل وإفساد
وإصالح ،ومن هنا ضرورة الدعوة ملزيد من املحافظة على البيئة ،واكتسب الوطن العربي أهمية استراتيجية تاريخية
واقتصادية وحضارية وسياسية بسبب موقعه املركزي في وسط العالم ،وقد كان دائما وسيطا وحضاريا بين الشرق والغرب
والجنوب والشمالًّ .2
كشفت جائحة فيروس كورونا عن هشاشة النظم االجتماعية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم وأيضا العالم العربي،
حيث تعاني هذه النظم من اإلجهاد بسبب النزاعات املسلحة والسكان النازحين ،من املتوقع أن يزيد الوباء من تفاقم
الهشاشة في كافة القطاعات ،ولهذا سوف تسبب الجائحة بمشاكل اقتصادية في الدول العربيةًّ .

 .9خاتةة:
 .1حليم ،بركات ( ،)1997املجتةع العرب :املعاصر ،بحث استطالع اجتةاع  ،ط ،4مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت /لبنان ،ص .121
 .2حليم ،بركات ( ،)2000مرجع سابق ،ص ص.53-52
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عايش عاملنا العربي في الونة األخيرة من فوبيا جائحة فيروس كورونا التي أثرت على التنمية االجتماعية في الوطن العربي،
ًّوأظهر تفش ي فيروس كورونا وجود نقص حاد في املنطقة العربية في عدة مجاالت مختلفةًّ .
وفي ظل انتشار األوبئة واألمراض والبالء ،يسعى الكثير من املسلمين للتحصن باألدعية بأن يحفظهم هللا من كل شر ويبعد
عنهم املرض والبالء ،وإن ذكر هللا هو سالحنا الذي يحمينا بإذن هللا ،خصوصا األدعية واألذكار التي تحفظ النفس والصحة
واإلنسان من كل مكروهًّ .
َ
ٌ ُ
َّ
ُ
ُّ
َ
ُ
َُ ُ
قال هللا تعالى :أ ْي َن َما تكونوا ُي ْد ِركك ُم املوت ولو ك ْن ُت ًّْم ِفي ُب ُروجًّ ُمش َّي َدةًّ ًّۗ ًّو َ ِإ ْ ًّن ت ِص ْب ُه ًّْم َح َس َن ًّة َي ُقولوا هذه ِم ْن ِع ْن ًِّد الل ًِّه ًّۗ
َ
َّ
ُ ُ
َ ٌ ُ َٰ
َٰ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ً
ُ
ن ِع ْن ِد َك ًّۚ ق ًّْل ك ٌّل ِم ْن ِع ْن ًِّد الل ًِّه ًّۗ ف َم ِال َهؤال ًِّء الق ْو ِ ًّم ًّال َيك ُادو ًّن َي ْفق ُهو ًّن َح ِديثاًّ .1
َوِإ ْ ًّن ت ِص ْب ُه ًّْم َس ِّيئ ًّة َي ُقولوا َه ِذ ِه ِم ْ ًّ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ َ
َ
ۛ
الت ْهلك ِة ۛ َوًّأ ْح ِس ُنوا ِإ َّن
على اإلنسان املؤمن إن يأخذ باألسباب ،لقوله هللا تعالى(َ :وأ ِنف ُقوا ِفي َس ِب ِيل الل ِه وال تلقوا ِبأي ِديكم ِإلى
َّ
ُْ
ين)ًّ .2
الل َه ُي ِح ُّب امل ْح ِس ِن َ ًّ
وهذا الوباء ممن كان في البلد وتوفي بهذا الطاعون ،وهو شهادة للمؤمن ،فنسال هللا العفو والعافية في الدنيا والخرة.

 1.9النتايج والتوصيات:
 2.9النتايج :تتمثل النتائج التى تم التوصل لها ،فيما يلي:
كورونا عن هشاشة النظم االجتماعية واالقتصادية في العالم العربي ،حيث تعاني هذه النظم من
 كشفت فيروس ًّ
اإلجهاد بسبب النزاعات املسلحة والسكان النازحين مما يزيد الوباء من تفاقم الهشاشة في كافة القطاعات ،ولهذا
العربية.
سوف تسبب الجائحة بمشاكل أخرى من بينها القطاع االقتصادي في الدول ًّ
مستوىًّ الوعي بمدى أهمية التنمية للقضاء على
ًّ
 تشجيع الشباب بان املشاركة الشعبية لها أهمية بالغة في رفع
مشكالت التي تواجههم.
 فيروس كورونا يعكس على زيادة عنصر االهتمام بالحاجات الفسيولوجية والخدمية واملعيشية لألفراد مما سبب
أزمات اجتماعية للمجتمع العربي.
فوبيا فيروس كورونا أثرت على زيادة غالء املواد الغذائية املعيشية مما أدى إلى املضاربة في األسعار في املجتمع
ًّ 
العربي ،خاصة في بعض الدول التي تشهد نقص في السيولة والتي لم تعال لحد النًّ .

 3.9التوصيـات:
 أن تكون هذه الدراسة مساهمة ايجابية تضاف إلى العديد من الدراسات والبحوث ،ومن خالل ما تطرقت إليه من
هذا املوضوع فوبيا فيروس كورونا وتأثيره على التنمية االجتماعية في الوطن العربي.
 يجب على اإلنسان املؤمن االلتزام بالصبر والدعاء هلل تعالى ،الجتياز وباء كورونا.
 لفت انتباه املجتمع العربي بكل مكوناته إلى ضرورة املشاركة ًّوالتكافل فيما بينهم الجتياز جائحة كورونا من قبل أفراد
املجتمع.
 التعرف على أن املشاركة الشعبية تزيد من الوعي بلحد من انتشار فيروس من جهة ،ومن جهة أخرى تضاف الجهود
والتعاون األفراد بأهمية تحقيق وتحسين التنمية االجتماعية ،مما ينعكس على سالمة واستقرار الوطن العربي.
 حماية األنفس الناس من خالل اتخاذ االحتياطات املالئمة ملواجهة انتشار فيروس كورونا ،وإتباع النصائح الوقائية
التي تصدرها هيئات الصحة العمومية العاملية.
ًّ
 . 1سورة النساء ،االية.78
 . 2سورة البارة ،االية.195
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ًّ

 4.9تطلعات مستابلية:
انتشار جائحة فيروس
ًّ
 تطبيق االستراتيجيات الدولية لتفادي مرض كوفيد  19من خالل وضع البرامج الوقائية ملواجهة
كورونا.
 العمل على تغيير بعض القيم ًّوالعادات والتقاليد وأنماط السلوك التي ال تتناسب مع حركة املجتمع وتعوق مسيرة
تقدمه.
 يجب النهوض بالظروف املعيشية واألحوال االجتماعية ألفراد املجتمع بما يؤدي إلى تحسين مستويات املعيشية التي
تنعكس على زيادة القدرات املناعية للفرد العربي.
 إشباع االحتياجات االجتماعية لألفراد املجتمع بمفهومها الشامل ،من خالل تقديم الخدمات االجتماعية املختلفة
(تعليم-صحة-إسكان-ثقافة-رعاية اجتماعية-تنشئة اجتماعية....الخ ،التي تنعكس باإليجاب على التقليل من مرض
كوفيد.19
 إتاحة الفرص لألفراد املجتمع للمشاركة الفعلية في توجيه التنمية االجتماعية وتنفيذ برامجها للوقوف على مدى
السيطرة من انتشار فيروس كورونا.
 تحسين باألوضاع االجتماعية لألفراد ،وتوفير الوسائل لحل املشاكل التي تواجههم خاصة ملا خلفته التنمية
االقتصادية من ارتفاع معدل البطالة .

املصادر واملراجع:
أوال /املصادر:
 1الارآن لكريم
 oسورة هود ،الية .61
 oسورة النساء ،االيةًّ .78
 oسورة البقرة ،االية.195

ثانيا /املراجع باللغة العربية:
 2العسل ،إبراهيم (د ،س) :التنةية ي اإلسالم مفاهيم مناجج وتطبياات ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
(د،ب)ًّ .
 3حليم ،بركات ( :)1997املجتةع العرب :املعاصر ،بحث استطالع اجتةاع  ،ط ،4مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت/
لبنان.
 4حليم ،بركات ( :)2000املجتةع العرب :ي الارن العشرين :بحث ي يغير األحوال والعالقات ،ط ،1مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت /لبنان.
 5شليي ،ثروت محمد (د ،س) :تنةية اجتةاعية( ،د،د)(،د،ب).
 6السروجي ،طلعت مصطفى & وآخرون( :)2001التنةية االجتةاعية املثال والواقع ،مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي،
جامعة حلوان ،مصر.
 7العيسويًّ ،عبد الرحمن محمد ( :)1992علم النفس اإلكلينيك ،:دار الجامعية( ،د،ب).
ديوان املطبوعات
 8بوحوش ،عمار & الدنيبات ،محمد محمود ( :)1999مناجج البحث العلة :وطرق إعداد البحوث) ،د ط(ًّ ،
الجامعية ،الجزائر.
 9أبو النصر ،مدحت ( :)2004قواعد ومراحل البحث ،ط ،1مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،ص.23
 10شرابي ،هشام (د ،س) :مادمات لدراسة املجتةع العرب ،:مجلة الحوادث ،بيروتًّ .

ثانيا /ملتايات علةية:
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 11النمريًّ ،خلف بن سلميان ( :)2004التنةية من املنظور اإلسالم ،:بحث مادم للةشاركة ي ندوة (اإلسالم ي شرق أسيا...
حضارة ومعاصرة) ،التي تقيمها رابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة بالتعاون مع جامعة جن جي الوطنية في تايبيه (تايوان)،
يومي  ،2004 /16/15جمهورية الصين الوطنية.

رابعا /مواقع انترنت
 12مستشفى الدماغ اسطنبولًّ ،ما هو الفيروس التاج (قيروس كورونا)؟ كوقيد،19-مرض قيروس التاج الاديد19-( ،
،)/5093https://npistanbul.com/-تاريخ النشر ،2020/04/06تاريخ دخول املوقع2020/06/24سا ()20:45
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أثر تطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع
غزة – قلسطين-لتحسين االستجابة لألزمات
The Impact of Applying Total Quality Management Principles in
Medical Services to Improve Crisis Response at Hospitals in the Gaza
Strip, Palestine

بالل كامل ابراهيم صيام
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أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات
يوثق هذا البحث كـ :صيام ،بالل كامل & الشكري ،عبد أحمد (ًّ :)2021
الخدمات الطبية في قطاع غزة ًّ– فلسطين-لتحسين االستجابة لألزمات ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص،
املجلد ( ،)3العدد ( ،)10أملانيا ،ص 93-69

املستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع
غزة (مستشفى كمال عدوان ،املستشفى الجزائري) لتحسين االستجابة لألزمات .واستخدم الباحثان املنه
الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات من خالل أسئلة للمقابلة الشخصية ،وكذلك باستخدام استبانة مكونة
من 67فقرة توزعت على  5محاور ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في املستشفيات املذكورة أعاله من فئة
رئيس قسم فما فوق وعددهم  60موظف ،وتم توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة ،وقد تم استرجاع 55
استبانة ،وتم بعد ذلك تحليل البيانات من خالل برنامج التحليل اإلحصائي للدراسات االجتماعية (،)SPSS
(اإلصدار رقم .)25 :وقد كشفت نتائج الدراسة عما يلي :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة
الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزمات .وقد خلصت الدراسة
إلى العديد من التوصيات التي من أهمها :ضرورة تخصيص جزء من املوازنة التشغيلية للتدريب والتثقيف
واالستفادة من الكوادر والخبرات املوجودة لدى العاملين ًّوإنشاء وحدات إلدارة األزمات في املستشفياتًّ .
الكلةات املفتاحية :إدارة الجودة الشاملة – مستشفيات -الخدمات الطبية -االستجابة لألزماتًّ .
Abstract
The study aimed to evaluate the impact of the implementation of Total Quality
Management (TQM) principles in Kamal Odwan Hospital and Algerian Hospital in the
Gaza Strip to improve the response to crisis. The researchers used the descriptive and
analytical approach, and the data were collected through pre-prepared questions for an
interview, where key persons were interviewed and a questionnaire consisted of 67 items
divided into five topics. The study population consisted of workers in both hospitals from
the position head of department and above. They were 60 employees, 55 questionnaires
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were retrieved, and after collecting the questionnaires, the data were analyzed through the
Statistical Analysis Program for Social Studies (SPSS), (Version No. 25). The Results of
the study revealed the following: There is a statistically significant relationship between
the TQM principles application in the hospitals of medical services in the Gaza Strip and
the improvement of crisis response. The study concluded many recommendations, the most
important were: It is very important to allocate apart of the operational budget for
educational training to take advantages of the expertise of some employees in the field of
crisis management to be able to response to crisis in a better way and establishing a
department for crisis management within each hospital.
Keywords: Total Quality Management (TQM) – Hospital - Medical Services Response to
Crisis.

امللخص املفاهية:
اهتمت املؤسسات في إدارة الجودة الشاملة وذلك من خالل العديد من األسس والقواعد التى تعمل على رسم
مسارات املستقبل األفضل لتعزيز منظومتها ،وذلك عبر التخطيط االستراتيجي ،والتزام اإلدارة العليا بالقرارات
والتركيز على العمل ألنه املحور األساس ي للجودة الشاملة ،والتحسين املستمر
ًّ
املتعلقة بتحسين جودة أداء العمل،
ملجاالت عمل املنظمة وإعادة البناء بشكل أفضل ملكونات املنظمة وفق املتغيرات ،والتركيز على العمليات ،وتطوير
تدريب وتأهيل املوارد البشرية وتفويض الصالحيات للمستويات االدارية املختلفة في املنظمةًّ .
الشكل التال يوضح امللخص املفاهية :ملبادئ إدارة الاودة الشاملة
التخطيط
االستراتيج
التزام اإلدارة
العليا ي
الارارات
املتعلاة بالاودة

التركيز على
العةيل

تفويض
الصالحيات

مبادئ إدارة الاودة
الشاملة ي إدارة األزمات
ي املستشفيات

التحسين
املستةر

التدريب

التركيز على
العةليات

ًّ
أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ًّ
مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزةًّ– فلسطين-لتحسين االستجابة لألزمات
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أثر تطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة – قلسطين-لتحسين االستجابة لألزمات

تواجدده إدارة املستشددفيات فددي قطدداع غددزة تحددديات كبيددرة لتقددديم خدددمات طبيددة
داء علددى ذلددك تتركد ًّدز مشددكلة الدراسددة فددي السددؤال
ذات كفدداءة وفعاليددة أفضددل ،بند ًًّ
الرئيس:
"مددا أثد ًّدر تطبيددق مبددادئ إدارة الجددودة الشدداملة فددي مستشددفيات الخدددمات الطبيددة
في قطاع غزة لتحسين االستجابة لألزمات؟".

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في
مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة (مستشفى كمال عدوان ،املستشفى
الجزائري) لتحسين االستجابة لألزمات.

واستخدم الباحثان املنه الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات من خالل أسئلة
للمقابلة الشخصية ،وكذلك باستخدام استبانة مكونة من 67فقرة توزعت على 5
محاور ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في املستشفيات املذكورة.

لألزمات،
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة ًّ
ويتم تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزةًّ ،وهناك قصور لدى إدارة املستشفيات في مجال التثقيف والتدريب إلدارة األزمات.

أوصت الدراسة بضرورة تخصيص جزء من املوازنة التشغيلية للتدريب والتثقيف واالستفادة من الكوادر والخبرات املوجودة لدى العاملين ،ووضع خطط خاصة بذلك،
والتعاون املستمر بين الوحدات االدارية واألقسام في إدارة األزمات ،املوجودة لدى العاملين .والسعي نحو مواكبة ومراجعة خطوات التحسين املستمر للجودة.

تطلعات مستابلية:


تعزيز التخطيط االستراتيجي لألزمات وربطها بخطط التنمية والتطوير للمؤسسات الصحية.



املراجعة املستمرة لخطط إدارة األزمات



االختبار املستمر ملدى كفاءة وفاعلية البرامج والخطط للتعامل مه األزمات وخاصة املعقدة منها.



تعزيز روح العمل الجماعي واالخذ بآراء الخبراء في إدارة األزمة.



تنمية العالقات االجتماعية بين العاملين مما ينعكس بشكل ايجابي على مواجهة األزمات.
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 .1اإلطار العام:
 1.1مادمة:
إن التغيرات املختلفة خالل العقود األخيرة أدت إلى اهتمام الفكر اإلداري الحديث بتحقيق الكفاءة اإلنتاجية للمنظمات
اإلدارية من خالل تنمية القوى البشرية ،والتركيز على الثقافة التنظيمية ودعم القيادة العليا ،ومن هذا املنطلق لجأت الكثير
من املؤسسات واملنظمات إلى تبني األساليب اإلدارية الفعالة ،ومنها مفهوم إدارة الجودة الشاملة الذي يقوم على مجموعة
من األفكار واملبادئ التي يمكن ألي مؤسسة أن تطبقها من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن ،والتغلب على كافة التحديات التي
تواجههاًّ .
استراتيجية متكاملة لتطوير مؤسسات اإلنتاج والخدمات ،لكونها إدارة تركز على
وقد أصبحت إدارة الجودة الشاملة تشكل ًّ
مجموعة من املبادئ التي تسهم في تطوير إدارة املؤسسات وتساعد في ضمان البقاء واالستمرارية لها ،باإلضافة إلى رفع جودة
األداء وتحقيق التميز فيه ،كما أنها تساعد في تحول األفراد العاملين لتبني مفاهيم الجودة ،وتسهم في تطوير البيئة الداخلية
للمؤسسة من خالل رفع الروح املعنوية لهم ،وتعسين عالقتهم بالعمالء واملنتجينًّ .1
وعليه فإن املنظمات الحكومية والخاصة على حد سواء في معظم دول العالم أصبحت على معرفة ودراية بأهمية تطبيق
نموذج إدارة الجودة الشاملة ،وذلك لغايات رفع اإلنتاجية وتحسين األداء وتحقيق الجودة في السلع املنتجة والخدمات
املقدمة من خالل استخدام أساليب حديثة في اإلدارة تحافظ على استمرارية املنظمات وبقائها في وسط االزدحام التنافس ي
بين بعضها حول العالم ،وقد أصبحت الحاجة ضرورية لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،كمدخل من مداخل التطوير
التنظيمي الهادف إلى تحسين األداء واملحافظة على استمرارية البناء التنظيمي ومواجهة التحدياتًّ 2.
وتعد إدارة الجودة الشاملة أسلوبا جديدا في أداء األعمال وإدارتها بطريقة حديثة وفهم جديد يفوق جميع األساليب اإلدارية
التقليدية ،حيث تزيد من قدرة املؤسسات على االلتزام بالتعاقدات التي يتم االتفاق عليها والوفاء بشروطها ،كما تمكن
املؤسسة من تقديم الخدمات واملنتجات التي تتوافق مع رغبات املستفيدين واحتياجاتهم ،وتعزيز لبروح املعنوية لدى
العاملين في املؤسسة وتحسين العالقات اإلنسانية بينهمًّ 3.
ووفق ما يرى الباحثان فإن املنافسة الشديدة التي تواجه املستشفيات جعلتها في حاجة ماسة وضرورية إلتباع إدارة الجودة
الشاملة حتى تقدم هذه املستشفيات خدمة طبية جيدة في ظل تزايد التحديات والتغير السريع واملفاجئ الذي تعاني منه
جميع القطاعات وخاصة القطاع الصحيًّ .
وتعتبر األزمة من املواقف الخاصة التي يواجهها متخذي القرار في املؤسسات ،وذلك ملا يترتب على االزمات من اختالط
وتشابك للقضايا واملواقف ،وخروج األمر عن السيطرة ،وهو ما يجعل األزمات لحظات حاسمة وحرجة في حياة املؤسسات،
ً
نتيجة لكثرة األسباب وقلة املعلومات والخبرة الكافية إليجاد الحلول العملية التي تحفظ مستقبل املؤسسة ،ويوجد أنواع
متعددة من األزمات التي يمكن أن تهدد املؤسسة ،والتي تختلف في أسبابها ،ومستوياتها ،ودرجة تأثيرها ،وطبيعة حدوثها
ومداها الزمني ،ويمكن لهذه األزمات أن تؤثر في مدى تحقيق املؤسسة ألهدافهاًّ 4
وقد أصبح اهتمام املؤسسات بإدارة االزمات في عصرنا الحالي ً
أمرا في غاية األهمية ،وذلك ملا توفره إدارة األزمات من منهجية
ً
ً
صحيحا يمكنه اتعامل مع مختلف املتطلبات اإلدارية وفهم طبيعة األزمات وأبعادها والتخطيط لها،
علمية وسلوكا

 1بن علي ،الزهرة .)2018( .إدارة الجودة الشاملة والقيادة اإلدارية .مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانيةًّ .260-251 ،)1(11 ،
 2بني عيس ى ،معاذ .)2019( .أثر ممارسة إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين في املستشفيات الحكومية األردنية( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة آل البيت.
 3عبد هللا ،جوزة .)2019( .نظام إدارة الجودة الشاملة في املنظمات املعاصرة :منظمات التعليم العالي أنموذج .مجلة دراسات.225-175 ،)2(6 ،
االستراتيجية على إدارة األزمات :بالتطبيق على إدارة السجون واإلصالح بوالية الخرطوم في الفترة من 2017 –ًّ2013م( .رسالة ماجستير
 4موس ى ،محمد .)2018( .أثر اإلدارة ًّ
غير منشورة) .جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالميةًّ .
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واستيعاب كافة الظروف املؤثرة فيها بما يسهم في وضع حلول مناسبة للتغلب عليها والحد من خسائر املؤسسة قدر اإلمكان،
كما أصبحت إدارة األزمات من أهم املهارات التي يجب أن يتحلى بها املدراء في كل املؤسساتًّ 1

 2.1املشكلة البحثية ويساؤالتها:

تواجه إدارة املستشفيات في قطاع غزة تحديات كبيرة لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وفعالية أفضلً ،
بناء على ذلك تتركز
مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسًّ :
"ما أثر تطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة لتحسين االستجابة
لألزمات؟".
وتنبثق من هذا السؤال فرضيتين وهماًّ :
 .1الفرضية الرئيسيةًّ :
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  αًّ ≥ًّ 0.05بين أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات
الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .
 .2الفرضية الفرعيةًّ :
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )αًّ≥ًّ0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول أثر تطبيق
ُ
مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة لتحسين االستجابة لألزمات تعزى للمتغيرات
الشخصية (الجنس ،املؤهل العلمي ،املسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،مكان العمل)ًّ .

 3.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلىًّ :
 .1قياس أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة (مستشفى كمال عدوان،
املستشفى الجزائي) لتحسين االستجابة لألزماتًّ .
 .2التعرف على أثر العوامل الديمغرافية (الجنس -املؤهل العلمي -املسمى الوظيفي -سنوات الخدمة -مكان العمل) على آراء
أفراد العينة حول فاعلية نظام إدارة األزمات في املستشفيات املذكورةًّ .

 4.1أهةية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 1.4.1األهةية العلةية:
 تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها توضح مفهوم إدارة الجودة الشاملة وركائزه ،وإطاره الفكري والفلسفي ،كأسلوبونموذج حديث نتج من خالل تطور
الفكر اإلداري املعاصرًّ .
ًّ
 تسهم هذه الدراسة في إثراء للمكتبة العربية وتقديم مرجع علمي يمكن للباحثين االستفادة منه والرجوع إليه عند الحاجةًّ . 2.4.1األهةية التطبياية:
 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الهامة لتقييم أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية،خاصة وأن منظمات الخدمة تحاول االنفتاح على الفكر اإلداري الحديثًّ .
 السعي املستمر لتحسين الخدمات للوصول إلى رضا مناسب للجمهور واملتمثل في كل شخص يحصل على خدمات صحيةمتميزة وعالية الجودةًّ .
 يمكن أن يستفيد املسؤولون من نتائج الدراسة لزيادة وتحسين وتطوير مستوى ممارسات تطبيق مبادئ إدارة الجودةالشاملة ورفع مستوى االستعداد واالستجابة لألزماتًّ .
ً
ً
متغيرا وسيطا :دراسة ميدانية في املؤسسات الصحفية األردنية .مجلة رماح للبحوث
 1العمد ،مجد .)2020( .أثر أدارة االتصاالت اإلدارية في إدارة األزمات :إدارة املعرفة
واالستشاراتًّ .342-287 ،)44(1 ،
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 5.1منهاية الدراسة:
قام الباحثان باستخدام املنه الوصفي التحليلي ،وذلك ملحاولة وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل البيانات املرتبطة
بها وتوضيح العالقة بين مكوناتها والراء املختلفة التي تم طرحها حول املوضوع وآثاره املختلفةًّ .

 6.1حدود الدراسة:
 1.6.1الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراس ي الثاني من العام 1442هد2021 /مًّ .
 2.6.1الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة الحالية في مجمع كمال عدوان الطيي واملستشفى الجزائري بقطاع غزةًّ .
 3.6.1الحدود املوضوعية :اقتصرت الحدود املوضوعية للدراسة على التعرف على أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة
على االستجابة لألزمات في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزةًّ .
 7.1الدراسات الساباة:
 1.7.1ي هذا الازء سيتم التطرق للدراسات التي تناولت إدارة الاودة الشاملة املستشفيات ومنها:
 دراسة بني عيس ى ( ،)2019بعنوان :أثر مةارسات إدارة الاودة الشاملة على أداء العاملين ي املستشفيات
الحكومية األردنية1.
الحكومية
ًّ
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين في املستشفيات
األردنية ،وقد اعتمدت الدراسة على املنه الوصفي ،وقد تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وتمثل مجتمع الدراسة
ً
موظفا .ومن أهم نتائج الدراسة:
في جميع موظفي املستشفيات الحكومية األردنية في محافظة إربد وبلغ عددهم ()948
جاء تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات الحكومية بدرجة مرتفعة ،كما أظهرت الدراسة إدراك موظفي
املستشفيات ألهمية التزام اإلدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،كما أظهرت النتائج ووجود أثر ذو داللة إحصائية
ملمارسة إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين في املستشفيات الحكومية في محافظة ًّإربد ،ومن أهم توصيات الدراسة:
تعليم وتدريب املوظفين على تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة ،ضرورة تبني املستشفيات إلدارة الجودة الشاملة لتحقيق
رضا املستفيدين.

 دراسة املالك2018( :م) ،بعنوان :متطلبات تطبيق إدارة الاودة الشاملة ي املستشفيات العامة ي
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توفر متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في املستشفيات العامة في ليبيا .واعتمدت
الدراسة على املنه الوصفي من خالل وصف الحالة الراهنة املوضوع محل الدراسة وكذلك املنه التحليلي وذلك بتحليل
اإلجابات املتحصل عليها ملعرفة آراء أفراد العينة .تمثل مجتمع الدراسة في العاملين في مركز بنغازي الطبية ومركز طرابلس
الطيي ،تمثل مجتمع الدراسة في العاملين في مركز بنغازي الطبية ومركز طرابلس الطيي ،واقتصرت عينة الدراسة على
( )48من مديري اإلدارات .ومن أهم النتائج :عدم وجود تطبيق فعال إلدارة الجودة الشاملة ،وعدم توفر متطلبات تطبيق
ادارة الجودة الشاملة بشكل يتيح بتطبيقها بفعاليتها ،اتباع الطرق التقليدية في االدارة وضعف إدراك وفهم املوظفين
ألهمية الجودة الشاملة .وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :العمل على توفير متطلبات تطبيق ادارة
الجودة الشاملة ًّوالعمل على تطبيقها بفعالية ،وإعداد نظام حوافز يدفع للموظفين للمشاركة في تطبيق ادارة الجودة
الشاملة ،العمل على تثقيف حول اهمية الجودة الشاملة وبناء نظام انصال يتيح تدفق املعلومات.
 دراسة عبد الاواد ( 2016م) ،بعنوان :إدارة الاودة الشاملة ومستوى مساهةتها ي تحايق إدارة املعرقة
بالخدمات الطبية1.
ليبيا2.

 1بني عيس ى ،معاذ .)2019( .أثر ممارسة إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين في املستشفيات الحكومية األردنية( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة آل البيت.
 2املالكي ،أحمد ،)2018( .متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات العامة .مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةًّ .234-210 ،)4(1 ،
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هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة الجودة الشاملة ومستوى مساهمتها في تحقيق إدارة املعرفة بالخدمات الطبية.
واستخدمت الباحثة املنه الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة .تمثل مجتمع الدراسة في العاملين في الوظائف
اإلشراقية (رئيس قسم حتى مدير عام) وعددهم ( )156موظف .ومن أهم نتائج الدراسة :توجد عالقة معنوية ذات داللة
احصائية بين مكونات ادارة الجودة الشاملة وادارة املعرفة ،وتؤثر إدارة الجودة الشاملة) على (ادارة املعرفة) ،وكان
مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وإدارة املعرفة في الخدمات الطبية ضعيف جدا ،وعدم القدرة على قياس العوائد
املادية إلدارة املعرفة كانت من أهم معوقات نجاح إدارة املعرفة بالجهاز .وأوصت الدراسة بتعزيز العمل بمبادئ إدارة
الجودة الشاملة بجهاز الخدمات من خالل العمل على تفعيل عمل وحدة الجودة بالجهاز من خالل إمدادها بالكوادر
املؤهلة بمقومات عملها ،والعمل على تطوير عمليات ادارة املعرفة بجهاز الخدمات الطبية من خالل العمل على انشاء
قسم للمعرفة داخل الجهاز .كما تعمل االدارة باستمرار على تطوير وتحسين التكنولوجيا املستخدمة في تقديم الخدمات.
 دراسة محةود وسالمة ( ،)2014بعنوان :معوقات تطبيق إدارة الاودة الشاملة ي املستشفيات الليبية :دراسة
ميدانية على مستشفى عل عةر عسكر اسبيعة2.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على املعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمستشفى على عمر عسكر (اسبيعة)،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنه الوصفي ،وقد تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع العاملين في املستشفى ،واقتصرت العينة على ( )307من العاملين ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج أهمها :وجود معوقات إدارية وتنظيمية تؤثر على تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وعدم توفر األنظمة الفعالة في
االتصاالت بين العاملين داخل املستشفى ،وقلة تفويض الصالحيات على جميع املستويات اإلدارية ،وغياب الرؤية
والرسالة الواضحة لدى إدارة املستشفى بتطبيق إدارة الجودة الشاملة .وقد أوصت الدراسة بدعم اإلدارة العليا إلدارة
الجودة الشاملة من أجل تحسين خدمات املستشفى ،والعمل على نشر التثقيف وزيادة الوعي لدى العاملين بأهمية
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفىًّ .
 1.7.2وقيةا يل سيتم التطرق لبعض الدراسات التي تناولت األزمات ومنها:
 دراســة ( ،)Verheul et al, 2018بعنــوانDisaster exercises to prepare hospitals for mass- :

 ،casualty incidents: does it contribute to preparedness or is it ritualismتةـارين الكـوارث
إلعداد املستشفيات لحوادث اإلصابات الاةاعية :هل يساهم ي الت هب أم أنها طاوس (شكلية)3.
هددفت الدراسدة لإلجابدة عمددا إذا كدان أعضداء فددرق األزمدة االسدتراتيجية املشددارك فدي تددريبات حددوادث اإلصدابات الجماعيدة فددي
هولندا يتعلم فعال مدن مشداركته فدي تلدك التددريبات .وقدد اسدتخدم البداحثون املدنه الوصدفي ،وتدم مسدح تقدارير تقيديم األداء
الخاص ددة بالت دددريبات ك ددأداة للحص ددول عل ددى البيان ددات ،وتمث ددل مجتم ددع الدراس ددة  111م ددن فري ددق األزم ددة املش ددارك ف ددي ت دددريبات
االصددابات الجماعيددة فددي هولندددا .وكانددت أهددم النتددائج :أن مددن بددين جميددع تقددارير التقيدديم البددالغ عددددها  32تقريد ًدرا81 ،
حددوادث ًّ
يض ددعون أه ددداف للتم ددرين فق ددط (دون ربطه ددا بعناص ددر التحس ددين)؛ فيم ددا  30يربط ددون ب ددين عناص ددر التحس ددين وب ددين األه ددداف
املوضدوعة للتددريب ،كمدا توصدلت الدراسددة الدى أن تقدارير تقيديم التددريب ال تدددعم عمليدة تمدرين الكدوارث النموذجيدة املثاليددة
حيددث ال توجددد نتددائج واضددحة مددا إذا كددان التدددريب علددى التعامددل مددع حدداالت اإلصددابة الكبيددرة وقددت األزمددات ممكددن أن يددؤدي
لتعلديم املشداركين حيددث وقدت العمدل أوقددات الطدوارئ واألزمدات الفعليددة تختلدف عمدا تكددون فدي املنداورات التمرينيددة .ومدن أهددم
 1عبد الجواد ،مليس .)2016( .إدارة الجودة الشاملة ومستوى مساهمتها في تحقيق إدارة املعرفة بالخدمات الطبية العسكرية ]رسالة ماجستير غير منشورة[ .أكاديمية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا  -غزةًّ .
 2محمود ،مصطفى ،وسالمة ،رضوان .)2014( .معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات الليبية :دراسة ميدانية على مستشفى علي عمر عسكر اسبيعة .مجلة
االقتصاد والتجارةًّ .219-198 ،)6(1 ،
3
Verheul, M. L., Dückers, M. L., Visser, B. B., Beerens, R. J., & Bierens, J. J. (2018). Disaster exercises to prepare
hospitals for mass-casualty incidents: Does it contribute to preparedness or is it ritualism. Prehospital Disaster Med,
1(33), 387-393.
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التوصيات بدذل املزيدد مدن الوقدت والجهدد فدي تطدوير نظدام التحقدق مدن صدحة التقيديم واملحاكداة ،ويحتداج البداحثون إلدى مزيدد
من البحث في دور ّ
املقيم لتكون النتائج واضحة.
ِ

 دراســة ( ،)Nofal et al, 2018بعنــوانKnowledge, attitudes, and practices of emergency :
department staff towards disaster and emergency preparedness at tertiary health care
" ،hospital in central Saudi Arabiaاملعرقة واملواقف واملةارسات من موظف :قسم الطوارئ تجاه الت هب

ملواجهة الكوارث والطوارئ ي مستشفى الرعاية الصحية العال ي وسط املةلكة العربية
هدددفت الدراسددة لتقيدديم املعددارف واملواقددف واملمارسددات فيمددا يخددص االسددتعداد للطددوارئ والكددوارث لدددى العدداملين فددي قسددم
الط ددوارئ .اعتم دددت الدراس ددة عل ددى امل ددنه الوص ددفي ،وق ددد ت ددم اس ددتخدام االس ددتبانة للحص ددول عل ددى البيان ددات ،تمث ددل مجتم ددع
الدراسة في األطباء واملمرضين العاملين في مستشفى الرعاية الصحية وسط الرياض ،اململكة العربية السعودية .واقتصرت
ً
عين ددة الدراس ددة عل ددى (ً )189
وممرض ددا ،وم ددن أه ددم النت ددائج :وج ددود درج ددة عالي ددة م ددن التأه ددب للط ددوارئ والك ددوارث ل دددى
طبيب ددا
العداملين ،كمددا أظهدرت النتددائج ارتفدداع درجدة التأهددب لدددى العداملين الددذين تزيددد خبدرتهم عددن ( )5سددنوات ،كمدا أظهددرت حاجددة
العدداملين إل ددى التدددريب لتنمي ددة قدددرتهم عل ددى االسددتجابة للط ددوارئ والكددوارث ،وق ددد أوصددت الدراس ددة بضددرورة متابع ددة البح ددوث
لتحقيق أقص ى قدر من االستعداد للطوارئ.
السعودية"1.

 دراســة ( ،)El Qadoud, 2018بعنــوانAssessment of Health System Crisis and Disaster :

 .Preparedness among Governmental Hospitals in Gaza Strip, Palestineتايـيم مـدى جهوزيـة
النظام الصح لحاالت األزمات والكوارث ي املستشفيات الحكومية ي قطاع غزة – قلسطين2.
هدددفت هددذه الدراسددة إلددى التعددرف علددى مدددى جهوزيددة النظددام الصددحي للتعامددل مددع حدداالت األزمددات والكددوارث فددي املستشددفيات
الحكومية في قطاع غدزة ،ولتحقيدق أهدداف الدراسدة فقدد اعتمدد الباحدث علدى املدنه الوصدفي ،وقدد تدم اسدتخدام االسدتبانة
كأداة للدراسة ،وقد تمثل مجتمدع الدراسدة فدي متخدذي القدرار فدي تسدع مستشدفيات حكوميدة فدي قطداع غدزة ،واقتصدرت عيندة
ً
موظف ددا .ومد ددن أه ددم النت ددائج الت ددي توصد ددلت إليه ددا الدراس ددة أن جهوزي ددة النظد ددام الص ددحي لح دداالت األزمد ددات
الدراس ددة عل ددى ()87
والك ددوارث ف ددي املستش ددفيات الحكومي ددة ف ددي قط دداع غ ددزة ج دداء بدرج ددة متوس ددطة ،كم ددا أش ددارت النت ددائج إل ددى وج ددود آلي ددات مناس ددبة
لالتصددال والتواصددل فددي حالددة الكددوارث ،باإلضددافة إلددى وجددود نظددام إلدارة املعلومددات فددي خطددة الطددوارئ .وقددد أوصددت الدراسددة
ب ددإجراء التع ددديالت املناس ددبة والض ددرورية عل ددى الجه دداز الص ددحي لتحس ددين مس ددتوى جهوزي ددة املستش ددفيات لالس ددتجابة للط ددوارئ
والكوارث والتعامل معهاًّ .
يتم التعايب على الدراسات الساباة وبيان أهم أوجه التشابه واالختالف
يوضح الجدول التالي الفجوة البحثية وأوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
جدول ( :)1املاارنة بين الدراسة الحالية والدراسات الساباة والفجوة البحثية
أوجه التشابه واالختالف (الفجوة البحثية)
الدراسة الحالية
وجه املاارنة
 .1قياس أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في االهتمام بموضوعين
هدف
في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة الطوارئ واألزمات والكوارث ،وكذلك الجودة الشاملة نظرا ألهمية املوضوعين
الدراسة ًّ
(مستشفى كمال عدوان ،املستشفى الجزائي) خاصة في مجال الخدمات الصحيةًّ .واتفقت جميع الدراسات السابقة مع
الدراسة الحالية في االهتمام بموضوع الطوارئ واألزمات والكوارث ،نظرا
لتحسين االستجابة لألزماتًّ .
ّ
لخطورة ما يترتب عليها من اثار متنوعة ،لذلك كان االهتمام بهذا املوضع أمر
 .2التعرف على تبيان أثر العوامل الديمغرافية
طبيعي وضرورة حتميةًّ .
(الجنس-املؤهل العلمي-املسمى الوظيفي-
1

Nofal, A., Alfayyad, I., Khan, A., Al Aseri, Z., & Abu-Shaheen, A. (2018). Knowledge, attitudes, and practices of
emergency department staff towards disaster and emergency preparedness at tertiary health care hospital in central
Saudi Arabia. Saudi medical journal, 39(11), 1123.
2
El Qadoud, T., (2018). Assessment of Health System Crisis and Disaster Preparedness among Governmental Hospitals
in Gaza Strip, Palestine [unpublished master's Thesis]. Islamic University of Gaza.
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سنوات الخدمة-مكان العمل) على آراء أفراد
العينة حول فاعلية نظام إدارة األزمات في
املستشفيات املذكورةًّ .

مجتمع
الدراسة ًّ

شملت على فئة رئيس قسم فما فوق في
مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة ،والبالغ
ً
فرداًّ .
عددهم ًّ 60

املنهاية
أداة
الدراسة

املنه الوصفي والتحليلي ًّ
-

االستبانةًّ .

-

املقابلة مع مديري املستشفيين الجزائري
وكمال عدوانًّ .

كما اتفقت الدراسات السابقة في التعامل مع الكوارث واألزمات بأساليب
متطورة عن طريق اتخاذ االجراءات الالزمة إلدارة الكارثة بفعالية وذلك من
خالل توفر املوارد واإلمكانيات املتاحة ،وضرورة وضع استراتيجية وخطط
فعالة لالستجابة لألزمات والكوارث ،وإنشاء وحدات خاصة بإدارة األزمات
والكوارث لضمان االستجابة الفعالةًّ .
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تركيز الدراسة الحالية على
األزمات والكوارث وأثرها على جودة الخدمة الطبية وهذا ما يميز
تقيم استجابة ًّ
الدراسة الحالية حيث لم توجد أي من الدراسات السابقة ركزت على تقييم
االستجابة وتأثيرها على جودة الخدمةًّ .
في حين تختلف عن باقي الدراسات عن الدراسة الحالية في أهدافها ومضمونهاًّ .
اتفقت مع دراسة عبد الجواد ( ،)2016ودراسة (، )El Qadoud, 2018
ودراسة ()Verheul et al, 2018
بينما اختلفت مع الدراسات األخرى في تناولها للعاملين في املشفى بشكل عام
من أطباء وممرضينًّ .
اتفقت مع جميع الدراسات في استخدامها املنه الوصفي والتحليليًّ .
اتفقت مع جميع الدراسات السابقة باستخدام اداة الدراسة االستبانة،
وكذلك املقابالتًّ .

أوجه االستفادة من الدراسات الساباة
 إثراء الجزء النظري من الدراسةًّ . بناء أداة الدراسة (االستبانة). معرفة واختيار الطرق االحصائية املناسبة للدراسة. ضمان عدم تكرار الدراسات السابقة. عرض النتائج ومناقشتها والتعليق عليها ،وربطها بالدراسات السابقة.ما تةيزت به الدراسة الحالية عن الدراسات الساباة
 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي حاولت الربط بين أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة فيمستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة على تحسين االستجابة لألزمات.
 تعتبر متغيرات الدراسة (حقوق املرض ى وعائالتهم ،منع العدوى والسيطرة عليها ،التثقيف والتدريب السجالتالطبية وإدارة املعلومات ،التحسين املستمر للجودة) والتي هدف الباحثان الختبارها كمتغيرات لتحسين االستجابة
لألزمات والكوارث لم يتم التطرق لها من قبل إال بشكل جزئي وقليلًّ .

 .2اإلطار النظري:
1.2

املبحث األول :إدارة الاودة الشاملة

 1.1.2مفاهيم إدارة الاودة الشاملة ()Total Quality Management
ٌ
هناك العديد من التعريفات ملفهوم إدارة الجودة الشاملة ّ
تحدد أساسياتها ومبادئها الرئيسة ،ومع ذلك ال يوجد تعريف
ِ
عالمي َّ
موحد لها حتى الن ،ومن أبرز هذه التعريفات على سبيل املثال وليس الحصر ،وعرف حمود اإلدارة الجودة
الشاملة على أنها الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من احتياجات املستفيد وأهداف
ً
املؤسسة معاًّ 1 .
 1حمود ،خضير .)2010( .إدارة الجودة وخدمة املستفيدين .دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعةًّ .
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وتعتبر إدارة الجودة الشاملة من املفاهيم الحديثة للعلوم اإلدارية ،والتي تهدف إلى تحسين األداء وتطويره بصورة
مستمرة ،من خالل االستجابة الحتياجات املستفيدين ،ويقصد بالجودة النوعية الجيدة والتي تولي االهتمام األكبر
بالكيف وليس الكمًّ 1.
ً
ً
شكال ً
أداريا شامال يقوم على أساس إحداث
ويمكن تعريف إدارة الجودة الشاملة على أنها" :فلسفة إدارية حديثة تأخذ
تغييرات جذرية وإيجابية لكافة أجزاء املؤسسةًّ 2:
وتساهم هذه النماذج في توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في األداء ونشر مفاهيم
التميز واإلبداع والجودة الشاملة ،وتعميم أفضل املمارسات اإلدارية واملهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة
ً
وتطورا في املنظمات ،وبهذا فان تطبيق معايير نماذج التميز من شأنها توفير منهجيات عمل وآلياته لقياس نتائج األداء
ً
ً
وذلك لتكامل عناصر تلك النماذج بل تكاد أن تكون مدخال أساسيا لقياس وتقييم كفاءة وأنظمة العمل والوسائل
املستخدمة ،وكيفية وضع الخطط وتحفيز العاملين ،واالهتمام بالتدريب وقياس نتائج األداء املؤسس يًّ 3
 2.1.2إدارة الاودة الشاملة ي الاطاع الصح
ً
نسبيا ،وقد استند تطبيق هذا املفهوم في
بدأ مفهوم إدارة الجودة يأخذ أهمية في القطاع الصحي في وقت حديث
القطاع الصحي إلى املبادئ التي حددها رواد الجودة مثل جوران وديمينغ ،ولتطبيق إدارة الجودة في القطاع الصحي
العديد من األساسيات والتي من أهمها العناية باملستفيدين ،واملساهمة الجماعية ضمن فرق العمل املتكاملة ،والعمل
على إيجاد التحسينات املستمرة للخدمات ،كما أن لتطبيقها بعض --املعوقات مثل ضعف التزام القيادات العليا
ملؤسسات القطاع الصحي ،وضعف الثقافة العامة السائدة في مؤسسات هذا القطاع ،وضعف الدورات التدريبية
التثقيفية في هذا املجالًّ 4
نةاذج عربية وعاملية لتطبيق الاودة الشاملة ي الخدمات الصحية5:
يرجع االهتمام لتحسين الخدمة في مجال الرعاية الصحية في الواليات املتحدة األمريكية لعام  ،1987عندما اجتمع
واحد وعشرين من منظمات تقديم الرعاية الطبية مع عدد مماثل من خبراء الصناعة في مجال الجودة ملدينة بوسطن
ليعلنوا عن بداية البرنامج القومي لتحسين الجودة في أمريكا ،والذي سمي The National Demonstration
ًّ .Project on Quality Improvement In Health Care
وبعد اجتماعات مكثفة بين الفريقين ،تم تقديم تقرير شامل حول إمكانية استخدام نظام إدارة الجودة الشاملة
 TQMفي مجال الرعاية الصحية .وهو ما أدى إنشاء معهد متخصص لتحسين خدمة الرعاية الصحية واملعروف The
 ،Institute of Health Care Improvementوالذي ال يزال يمثل املرجعية الرئيسة لتحسين الخدمة الصحية في
الواليات املتحدة األمريكية ،كما تم إنشاء هيئة لالعتراف باملنظمات التي تقدم الخدمات الصحية أطلق عليها Joint
) )Commission for Accreditation of Health Care Organization (JCAHOوهي عبارة عن هيئة تتبع
الحكومة الفيدرالية تهدف إلى التأكد من قيام املنظمات الصحية بتقديم الحد األدنى من الجودة للخدمات الصحية،
كما وضعت  JCAHOبرنامجا محدد املعالم كخطوات إرشادية لتطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات .كما
جودة الخدمة التي تقدمها املستشفىًّ .
قامت هذه الهيئة بوضع مقياس لتقييم درجة ًّ
 -مستشفى قورست (6:)Forst

 1املالكي ،أحمد ،)2018( .متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات العامة .مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية.234-210 ،)4(1 ،
 2حسن ،محيي الدين .)2015( .إدارة الجودة الشاملة :مدخل إلى التطوير اإلداري في املؤسسة الجامعية .مجلة آفاق تربوية.90-57 ،)4(1 ،
 3املعموري ،عثمان .)2015( .أثر إدارة الجودة الشاملة على األداء املؤسس ي :دراسة حالة ] .رسالة ماجستير غير منشورة[ .جامعة عمان العربية.
 4محمود ،مصطفى ،وسالمة ،رضوان .)2014( .مرجع سابق.
 5ماض ي ،محمد .)2002( .إدارة الجودة الشاملة في املنظمات الخدمية في مجالي الصحة والتعليم (نموذج مفاهيمي مقترح) .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصرًّ .
 6ماض ي ،محمد .)2002( .مرجع سابق.
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تعتبر مستشفى فورست من أكبر املراكز الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للجزء الجنوبي من والية ميسيسييي
بالواليات املتحدة األمريكية ،ولغرض تقديم خدمة صحية أفضل فقد تبنت برنامجا يقوم على عدة عناصر هيًّ :
 ًّصياغة رسالة واضحة للمستشفى تعتبر الجودة كأساس لتقديم الخدمةًّ . ًّالتزام كل رؤساء الوحدات واألقسام باملستشفى بأن الجودة ورضاء املستفيد هي األساسًّ . ًّاالعتماد على املقارنة املرجعية ألفضل املمارسات بقصد تحسين أداء العملياتًّ . ًّاعتبار البيانات هي األساس لنجاح عمليات التحسين والتطوير ،وفي هذا اإلطار تقوم املستشفى بجمع بيانات بشكلمنتظم عن املستشفيات املنافسة ليتم التعرف على نقاط القوة والضعفًّ .
ً
ً
متخصصا في املجاالت العالجية لتقديم
 ًّالتعليم والتدريب املستمرين :تقوم املستشفى بتوظيف إحدى عشر أستاذاأحدث ما توصل إليه العلم في مجال التخصص في الفروع املختلفةًّ .
دوري :حيث تحرص املستشفى على إرسال استقصاء للمريض بعد الخروج من
 ًّقياس درجة رضا املريض بشكل ًّاملستشفى يتضمن كافة جوانب الخدمة التي مر بها املريضًّ .
وقد ساعد ً
كثيرا تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على االستجابة لألزمات والكوارث في اتباع التسلسل الصحيح
لعناصر الجودة حيث تعمل على حل مشكلة األزمات التي تظهر جليا في كل نموذج من النماذج املوجودة في املستشفيات،
وتعمل على تفتيت األزمة بشكل تدريجي وبالتزامن مع تحسين الجودة الشاملة.
 مستشفى بيلين 1:Bellin Hospitalصممت املستشفى ً
نظاما أطلق علية نموذج الجودة العمل اليومي" “Quality in Daily Workفي املستشفى والذي
عرف باختصار  .QIDWويقوم هذا النظام على االعتماد على ثالثية جوران التي تعتمد على تخطيط الجودة والرقابة
ً
أساسا على مدخل
عليها ثم تحسينها .ويتكون نظام  QIDWباملستشفى من عدة عناصر للقيام بتحسين الجودة تعتمد
 DEMINGفي التحسين املستمر واملعروف باختصار  PDCAمع تطويره ليتضمن عدة خطوات أخرى ،ولذلك أطلق
عليه ًّ :VALE PDCA
 ًّالتأكد من وجود املشكلة في العملية التي يتم تحليلها ًّ .Verify a problem ًّتشكيل فريق ذي مهمة محددة لدراسة املشكلة ًّ .Assemble a team ًّمكان املشكلة وارتباطها باألقسام املختلفة ًّ .Locate and Isolate the Problem ًّالتعرف على األسباب الحقيقية للمشكلة ًّ .Establish the real Causes of the problem ًّالتخطيط لحل املشكلة واختيار أفضل الحلول ًّ .plan ًّتنفيذ وتطبيق الحل الذي تم التوصل إليه ًّ .Do ًّتقييم مدى فاعلية الحل الذي تم تنفيذه ًّ .Check ًّتعميم النظام الجديد في حالة ثبوت فاعليته ًّ .Act ًّاالعتراف بجهود األفراد في التحسين  Recognize and celebrateومكافأتهمًّ .ويرى الباحثان أنه يوجد عالقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة في املستشفى من خالل الربط في العملية املستمرة
لعناصر الجودة وتداخلها مع تحسين استجابة األزمات املوجودة في كل دول العالمًّ .

.2.1

املبحث الثان ::االستجابة لألزمات
األزمة Crisis

1.2.2
يعد مفهوم األزمة من املفاهيم الواسعة االنتشار في املجتمع املعاصر ،حيث أصبح يمس بشكل أو بآخر كل جوانب
ً
ً
ً
وانتهاء باألزمات
الحياة بدءا من األزمات التي تواجه الفرد مرورا باألزمات التي تمر بها املجتمعات والحكومات واملؤسسات
 1التايه ،أمجد .)2002( .استخدام نظام األيزو  9000لتطوير الجودة في املستشفيات الخاصة تجربة مستشفى دله مؤتمر االتجاهات الحديثة في إدارة املستشفيات الحكومية
والحاجة في الوطن العربي .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة.
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الدولية ،وتتضمن األزمات مجموعة من الخصائص ومنها املفاجئة والسرعة والتهديد ،ويعتبر ضيق الوقت التحدي
األكبر الذي يواجه إدارة األزمات ،باإلضافة إلى الحاجة إلى إصدار القرارات الصائبة في الوقت املناسب ،وتعرف األزمة
ً
وغالبا ما
على أنها" :ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن ،ويمثل نقطة تحول في حياة الفرد والجماعة واملنظمة واملجتمع،
ينتج عنه تغيير كبير"ًّ .1
ويرى الباحثان أنه يمكن تعريف األزمة على أنها :تهديد قد يلحق األذى باألشخاص أو املمتلكات ،أو يؤدي لتعطيل سير
العمل ،حيث إن كل مؤسسة هي عرضة لألزمات التي قد تؤدي لألضرار باسمها أو سمعتهاًّ .
 2.2.2أسباب األزمات
تساهم املعرفة بأسباب األزمة في تحقيق استجابة صحيحة تتجلى في اتخاذ قرار فاعل وسريع ،ولكل أزمة أسباب تنتج
عنها أهمهاًّ 2:
 ًّسوء الفهم :خطأ في استقبال وفهم املعلومات املتوافرة عن األزمة نتيجة قلتها ًّوتداخلهاًّ . ًّسوء التقدير :إما بالشك في املعلومات أو اعطاء قيمة للمعلومات مبالغ فيها ،نتيجة الثقة الزائدة بالنفسًّ . ًّسوء اإلدارة :بسبب العشوائية أو االستبداد اإلداري أو عدم وجود أنظمة للعمليات اإلداريةًّ . ًّتعارض املصالح واألهداف واألخطاء البشرية والشائعات واليأس والرغبة في االبتزاز وانعدام الثقة في الخرينواألزمات املتعددةًّ .

 .3اإلطار العةل ومنهج الدراسة:
منهاية الدراسة وأدواتها
 من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام املنه الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصفالظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها والراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها
والثار التي تحدثها.
 ويعرف الحمداني املنه الوصفي التحليلي بأنه "املنه الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث املعاصرة ،أو الراهنةفهو أحد أشكال التحليل والتفسير املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
وتتطلب معرفة املشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات"ًّ .3
وقد استخدم الباحثان مصدرين للمعلوماتًّ :
 .1املصادر الثانوية :حيث اتجه الباحثان في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في
الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات واملقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي
تناولت موضوع الدارسة ،والبحث واملطالعة في مواقع اإلنترنت املختلفةًّ .
 .2املصادر األولية :ملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع الدراسة لجأ الباحثان إلى جمع البيانات األولية من خالل
االستبانة كأداة للدراسة ،صممت خصيصا ًلهذا الغرض وكذلك املقابالتًّ .

مجتةع وعينة الدراسة

استراتيجيات إدارة األزمة .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة،
 1العلوي ،بهاء ،واملولى ،سماح .)2021( .تأثير تقنيات إدارة املعرفة في الوقت املحدد غفي اختيار ًّ
.39-21 ،)64(1
 2ماهر ،أحمد .)2006( .إدارة األزمات .الدار الجامعية
 3الحمداني ،موفق .)2006( .مناه البحث العلمي .مؤسسة الوراق للنشرًّ .
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 مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحثانً ،وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فان
املجتمع املستهدف يتكون من رئيس قسم فما فوق في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة ،والبالغ عددهم
ً
 60فرداًّ .
 وقد قام الباحثان باستخدام طريقة الحصر –املسح -الشامل ،حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد مجتمعالدراسة ،وقد تم استرداد  55استبانة بنسبة ًّ .%91.7

النتايج وتحليلها
ربط النتايج بالدراسات الساباة
 .4النتايج ومناقشتهاًّ :
 1.4الوصف اإلحصائ :لعينة الدراسة وقق البيانات الشخصية
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية ًّ
 توزيع عينة الدراسة حسب الانسالجنس ًّ
ذكر
أنثى
املجموع

جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب الانس
العدد
42
13
ًّ 55

النسبة املئوية %
76.4
23.6
100.0

يتضح من جدول ( )2أن ما نسبته  %76.4من عينة الدراسة ذكور ،بينما  %23.6إناث.
توزيع عينة الدراسة حسب املسةى الوظيف:
املسمى الوظيفي
رييس قسم
أعلى من رييس قسم
املجموع

جدول ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب املسةى الوظيف:
النسبة املئوية %
العدد
83.6
ًّ 46
16.4
ًّ 9
100.0
ًّ 55

يتضح من جدول ( )3أن ما نسبته  %83.6من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي رئيس قسم ،بينما  %16.4مسماهم
الوظيفي أعلى من رئيس قسم .يرى الباحثان أن هذه النسب منطقية ،بسبب كثرة األقسام الداخلية في املستشفيات أكثر
من الدوائر والوحدات ،حيث أن املستشفى تعتمد على املهام الوظيفية التنفيذية أكثر من اإلدارية ،ويتضح ذلك من توزيع
املناصب اإلشرافية أعلى من رئيس قسم مقارنة برؤساء األقسام ،مع التأكيد بأن رئيس القسم يكون صاحب القرار امليداني
وقت الكارثة واألزمة.
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العةلمكان العمل
املستشفى الازايري
مجةع كةال عدوان
املجموع

جدول ( :)4توزيع عينة الدراسة حسب مكان العةل
العدد
ًّ 22
ًّ 33
ًّ 55

النسبة املئوية %
40.0
60.0
100.0

يتضح من جدول ( )4أن ما نسبته  %40.0من عينة الدراسة يعملون في املستشفى الجزائري ،بينما  %60.0يعملون في مجمع
كمال عدوان .وهذا يرجع لصغر حجم املستشفى الجزائري وحداثته مقارنة بمجمع كمال عدوان ،كما أن وجود مجمع كمال
عدوان في الشمال حيث الكثافة السكانية األكبر ،في حين أن املستشفى الجزائري يقع على الحدود الشرقية ملدينة خانيونس
وصول املرض ى واملتابعين للمستشفى.
مما يتسبب في صعوبة ًّ
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املحك املعتمد في الدراسة (ًّ )Ozen et al, 2012
املتوسط الحسابي ًّ
من ًّ 1.80-1.00
أكبر من ًّ 2.60-1.80
أكبر من ًّ 3.40-2.60
أكبر من ًّ 4.20-3.40
أكبر من ًّ 5.00-4.20

جدول ( :)5املحك املعتةد ي الدراسة
الوزن النسيي ًّ
من %36-%20
أكبر من %52-%36
أكبر من %68-%52
أكبر من %84-%68
أكبر من %100-%84

درجة املوافقة ًّ
قليلة ا
جدا
قليلة
متوسطة
كبيرة
كبيرة جداا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحثان على ترتيب املتوسطات الحسابية على مستوى
املجاالت لالستبيان ومستوى الفقرات في كل مجالًّ ،وقد حددت الدراسة درجة املوافقة حسب املحك املعتمد للدراسةًّ .
 2.4تحليل جةيع قارات إدارة الاودة الشاملة ًّ
تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسيي والترتيب وقيمة اختبار  tملعرفة درجة املوافقة ،النتائج
موضحة في جدول (.)6
جدول ( :)6املتوسط الحساب :واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب وقيةة اختبار  tلاةيع قارات "إدارة الاودة الشاملة"
القيمة
قيمة
درجة
الترتيب
الوزن
االنحراف
املتوسط
املجال ًّ
ي
املوافقة ًّ االختبار ًّ االحتمالية ًّ
النسيي ًّ
املعيار ًّ
الحسابي
0.000
ًّ 7.778
كبيرة
1
75.33
0.73
3.77
حاوق املرض ى وعايالتهم.
0.000
ًّ 4.329
كبيرة
ًّ 3
68.61
0.74
ًّ 3.43
منع العدوى والسيطرة عليها.
0.226
0.756
متوسطة
5
61.76
0.86
3.09
التثايف والتدريب.
0.000
ًّ 5.592
كبيرة
2
73.09
0.87
3.65
الساالت الطبية وإدارة املعلومات.
0.022
2.054
متوسطة
4
64.53
0.82
3.23
التحسين املستةر للاودة.
جميع فقرات "إدارة الجودة الشاملة"

ًّ 3.42

0.68

68.49

كبيرة

0.000

ًّ 4.617

من جدول ( )6تبين أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات إدارة الجودة الشاملة يساوي ( 3.42الدرجة الكلية من  )5أي أن
الوزن النسيي  ،%68.49وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات إدارة الجودة الشاملة
بشكل عام ،و يتضح من الجدول السابق أن حقوق املرض ى تحتل املركز األول هنا ،و هذا ينسجم كليا مع مبادئ إدارة
الجودة الشاملة من حيث التركيز على الزبائن ،و املرض ى هم الزبائن ،وهذا يرجع الى مدى حرص إدارة املستشفيات على
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وهذا ما يتفق مع دراسة بني عيس ى ()2019التي توصلت إلى أن تطبيق إدارة الجودة
الشاملة في املستشفيات الحكومية جاء بدرجة مرتفعة ،وذلك نتيجة إلدراك موظفي املستشفيات ألهمية التزام اإلدارة العليا
بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،كما أظهرت النتائج ًّووجود أثر ذو داللة إحصائية ملمارسة إدارة الجودة الشاملة على أداء
العاملين في املستشفيات الحكومية في محافظة إربد ،وتعارضت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة املالكي ( )2018حيث
أشارت إلى عدم وجود تطبيق فعال إلدارة الجودة الشاملة ،وعدم توفر متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة بشكل يتيح
بتطبيقها بفعاليتها ،اتباع الطرق التقليدية في االدارة وضعف إدراك وفهم املوظفين ألهمية الجودة الشاملة ،ودراسة عبد
الجواد ( )2016التي أظهرت أن مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وإدارة املعرفة في الخدمات الطبية ضعيف جدا ،كما
أظهرت دراسة محمود وسالمة ( )2014وجود معوقات إدارية وتنظيمية تؤثر على تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،وعدم توفر
األنظمة الفعالة في االتصاالت بين العاملين داخل املستشفى ،وقلة تفويض الصالحيات على جميع املستويات اإلدارية،
وغياب الرؤية والرسالة الواضحة لدى إدارة املستشفى بتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

المجلد الثاني – العدد السابع

82

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()93-69
تحليل قارات مجال "إدارة األزمات"
تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسيي والترتيب وقيمة اختبار  tملعرفة درجة املوافقة ،النتائج
موضحة في جدول (.)7

جدول ( :)7املتوسط الحساب :واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب وقيةة اختبار tلكل قارة من قارات مجال " إدارة األزمات "
القيمة
قيمة
درجة
الترتيب
الوزن
االنحراف
املتوسط
الفقرة
م ًّ
املوافقة ًّ االختبار ًّ االحتمالية ًّ
النسيي ًّ
املعياريًّ
الحسابي
0.000
ًّ 8.464
كبيرة
1
80.36
0.89
ًّ 4.02
تحرص اإلدارة العليا للمستشفى
.1
على وضع خطة للطوارئ.
0.000
5.725
كبيرة
2
75.64
1.01
ًّ 3.78
توجد خطة واضحة للطوارئ في
.2
املستشفى ويعرف كل موظف في
املستشفى دوره في الخطة
ومسؤولياته.
0.001
3.340
كبيرة
3
69.63
1.06
3.48
تتبنى اإلدارة العليا عمليات
.3
تحديد مؤشرات حدوث األزمات
وتهتم بذلك.
0.074
ًّ 1.471
متوسطة
12
64.36
1.10
ًّ 3.22
هناك اهتمام بجمع واكتشاف
.4
عالمات الخلل (الخطر) التي قد
تكون مؤشرا لوقوع أزمة.
0.126
ًّ 1.156
متوسطة
17
63.40
1.07
ًّ 3.17
يتم مسح بيئة العمل ذات الصلة
.5
بعمل املستشفى بصورة شاملة
ومنتظمة للتعرف على مؤشرات
احتمال حدوث األزمة.
0.111
ًّ 1.237
متوسطة
15
63.70
1.10
3.19
يوجد اهتمام بعمليات تصنيف
.6
وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث
األزمات.
0.413
ًّ -0.222
متوسطة
25
59.27
1.22
ًّ 2.96
يوجد طاقم وظيفي مؤهل للقيام
.7
بممارسات جمع وتحليل مؤشرات
حدوث أزمة.
0.305
-0.513
متوسطة
27
58.52
1.06
ًّ 2.93
يتم تشكيل فرق عمل لحل
.8
العديد من األزمات املحتملة في
املستشفى.
0.352
-0.381
متوسطة
26
58.89
1.07
ًّ 2.94
يتوفر الدعم املناسب للفريق
.9
الذي يقوم بالتشخيص
والتخطيط ملواجهة لألزمات
املحتملة.
0.030
1.916
متوسطة
7
65.09
0.99
ًّ 3.25
توجد تعليمات إدارية واضحة
.10
تحدد كيفية وإجراءات التعامل
مع األزمات املختلفة.
0.165
0.984
متوسطة
19
62.91
1.10
ًّ 3.15
تتوفر برامج وخطط وجاهزة
.11
إلدارة األزمات في املستشفى
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.12
.13
.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

ويعمل على مراجعتها وتطويرها
باستمرار.
ُ
تعقد اجتماعات دورية للتعامل
مع األزمات املحتملة.
تتوافر البرامج التدريبية في مجال
إدارة األزمات.
يؤخذ عامل الوقت عند التعامل
مع األزمات بعين االعتبار وبدقة
مناسبة.
يتم السيطرة على األزمة عند
حدوثها والحد من انتشارها
واستمرارها بفترة زمنية مناسبة.
هناك مبادرة لتوزيع املهام
وتحديد املسؤوليات والصالحيات
وبفترة قصيرة ومناسبة عند
حدوث أزمة.
يتم التأثير في األحداث واستخدام
إجراءات الطوارئ التي تقلل
وتحد من األضرار التي تسببها
األزمة بكفاءة.
يتم التواصل بشكل دقيق وسريع
للتأكد من مدى األضرار التي
سببتها أوالتي قد تسببها األزمة.
هناك قدرة وسرعة مناسبة في
تحريك املوارد املادية والبشرية
الضرورية الحتواء األزمة.
يتم اتخاذ اإلجراءات الألزمة
ملمارسة النشاطات االعتيادية في
املستشفى دون أي تأخير في
ظروف األزمات.
تعمل املستشفى على تخفيف آثار
األزمات وذلك بالحد من أسباب
استمرار حدوثها.
ُ
تبادر املستشفى بتوجيه رسالة
ملوظفيها ووسائل اإلعالم – إذا
استدعى األمر ذلك -حول األضرار
التي سببتها األزمة وكيف تم
التعامل معها.
تستخلص إدارة املستشفى
بصورة فعالة الدروس والعبر من
األزمات التي واجهتها سابقا في
محاولة لالستفادة منها مستقبال.
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ًّ 3.00

1.17

60.00

22

متوسطة

0.000

0.500

ًّ 2.85

1.14

57.04

29

متوسطة

-0.955

0.172

ًّ 2.98

1.11

59.63

23

متوسطة

-0.123

0.451

ًّ 3.19

0.96

63.77

14

متوسطة

1.428

0.080

ًّ 3.38

1.06

67.55

4

متوسطة

2.591

0.006

ًّ 3.28

1.07

65.56

6

متوسطة

1.905

0.031

ًّ 3.20

1.07

64.07

13

متوسطة

1.398

0.084

ًّ 3.13

1.01

62.59

20

متوسطة

0.943

0.175

ًّ 3.31

0.95

66.30

5

متوسطة

2.440

0.009

ًّ 3.25

0.90

64.91

8

متوسطة

1.991

0.026

ًّ 3.09

1.19

61.85

21

متوسطة

0.574

0.284

ًّ 3.19

1.26

63.70

15

متوسطة

1.080

0.143

84

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()93-69

.24

.25

.26

.27

.28
.29
.30

ُ
تقيم كفاية وفعالية خطط
وبرامج إدارة األزمات السابقة
بقصد تحسينها للتعامل مع
األزمات املستقبلية.
ُ
الدروس املستفادة من
تدمج ًّ
الثغرات في الخطط السابقة في
خطط األزمات املستقبلية.
هناك تقييم موضوعي لخطط
وممارسات وقرارات التعامل مع
األزمات املشابهة في املستشفيات
األخرى لالستفادة منها كدروس
في املستشفى.
توفر اإلدارة العليا املوارد املادية
والبشرية لتجهيز خطة الطوارئ
(شبكة اتصاالت ،عمليات
محوسبة ،سيرفرات.)...
يتم االستعانة بمختصين لتطوير
الخطة.
يتم عمل تدريبات (سيناريوهات)
للتعامل مع األزمة.
تعتبر اإلدارة العليا أن االستعداد
للتعامل مع األزمات يقع ضمن
فلسفتها اإلدارية املبنية على
مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
ً
جميع فقرات املجال ًّ
معا

ًّ 3.22

1.16

64.44

10

متوسطة

1.408

0.083

ًّ 3.17

1.12

63.40

17

متوسطة

1.102

0.138

ًّ 3.22

1.14

64.44

10

متوسطة

1.428

0.080

ًّ 2.98

1.17

59.62

24

متوسطة

-0.118

0.453

ًّ 2.74

1.21

54.72

30

متوسطة

-1.588

0.059

ًّ 2.89

1.22

57.74

28

متوسطة

-0.676

0.251

ًّ 3.24

1.13

64.81

9

متوسطة

1.563

0.062

3.18

0.89

63.53

متوسطة

1.470

0.074

من جدول ( )7يمكن استخالص ما يلي:
 املتوسط الحسابي للفقرة األولى "تحرص اإلدارة العليا للمستشفى على وضع خطة للطوارئ" يساويًّ ( 4.02الدرجةالكلية من  )5أي أن الوزن النسيي  ،%80.36وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على
ّ
هذه الفقرة .ويرجع ذلك الى الضرورة امللحة الى وضع خطة الطوارئ بسبب األزمات والكوارث التي عانى منها قطاع
غزة خالل السنوات املاضية ،كما أن طبيعة عمل الجهاز كخدمات طبية تجعله في الواجهة األمامية للتعامل مع
األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية ،كما أن املستشفى مجهز
الطوارئ على كافة املستويات كمثيل لكافة ًّ
بخطط طوارئ للتعامل مع االعتداءات في حال فصل مناطق القطاع حيث يتوجه كل حسب منطقة سكناه ليخدم
في منطقتهًّ .
 املتوسط الحسابي للفقرة الثامنة والعشرين "يتم االستعانة بمختصين لتطوير الخطة" يساوي  2.74أي أن الوزنالنسيي  ،%54.72وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويرجع ذلك
الى أن االستعانة بمختص قد يتطلب ميزانيات خاصة أو أن املستشفيات قد تكتفي بكوادرها دون الرجوع الى
مختص خارج إطار العاملينًّ .
املتوسط الحسابي ملجال "إدارة األزمات" يساوي  3.18أي أن الوزن النسيي ،%63.53
 بشكل عام يمكن القول بأن ًّوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا املجال .وهذا يعني أن هناك
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موافقة على ضرورة توفير االهتمام بإدارة األزمات ،حيث نعيش في منطقة تعاني من تعدد وتتابع األزمات بشكل
مستمر على سبيل املثال :نقص العالج ،نقص امليزانيات ،أعطال األجهزة لفترات طويلة ،املواجهات املستمرة مع
االحتالل واالعتداءاتًّ .
وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة ( )Nofal et al, 2018التي أظهرت وجود درجة عالية من التأهب للطوارئ
والكوارث لدى العاملين ،كما أظهرت النتائج ارتفاع درجة التأهب لدى العاملين الذين تزيد خبرتهم عن ( )5سنوات ،كما
أظهرت حاجة العاملين إلى التدريب لتنمية قدرتهم على االستجابة للطوارئ والكوارث ،بينما تتعارض مع نتائج دراسة ( El
 )Qadoud, 2018التي أظهرت أن جهوزية النظام الصحي لحاالت األزمات والكوارث في املستشفيات الحكومية في قطاع
غزة جاء بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج إلى وجود آليات مناسبة لالتصال والتواصل في حالة الكوارث ،باإلضافة
إلى وجود نظام إلدارة املعلومات في خطة الطوارئ .ويعزو الباحثان هذا لعدم وجود دائرة مختصة ملتابعة العمل أثناء
الطوارئ واألزمات التي تعصف قطاع غزة باستمرار ،وكذلك قلة اإلمكانيات لعمل تدريبات لتحسين الجهوزية
واالستعداد للطوارئ ومن ناحية أخرى ضعف العمل على االستعداد والتنبؤ بوقوع الكارثة حيث يعمل الفريق وقت
االستجابة ومن األولى بمكانة أن يعمل فريق ادارة الطوارئًّ على جميع املستويات التي تخص الكارثة.

1.4

اختبار قرضيات الدراسة

 الفرضية الرييسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصايية عند مستوى  α ≥0.05بين تطبيق مبادئ إدارة الاودةالشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزمات.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لالرتباط" ،والجدول رقم ( )8يوضح ذلكًّ .
جدول ( :)8معامل االرتباط بين تطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة
وتحسين االستجابة لألزمات
الفرضية ًّ

رقم ًّ

معامل
بيرسونًّ ًّ
لالرتباط ًّ
*.521

0.000

*.753

0.000

*ًّ .737

0.000

*ًّ .613

0.000

0.000
0.000

.1

مستوىًّ  αًّ≥ًّ0.05بين حقوق املرض ى وعائالتهم في
ًّ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
ًّ
مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .
مستوىًّ  αًّ≥ًّ0.05بين منع العدوى والسيطرة عليها في
ًّ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .
ى  αًّ≥ًّ0.05بين التثقيف والتدريب في
مستو ًّ
ًّ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .
مستوىًّ  αًّ≥ًّ0.05بين السجالت الطبية وإدارة
ًّ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
املعلومات في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .

.5

ى  αًّ≥ًّ0.05بين التحسين املستمر للجودة في
مستو ًّ
ًّ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .

*.904

.6

ى  αًّ≥ًّ0.05بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة
مستو ًّ
ًّ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .

*ًّ .840

.2
.3
.4

القيمة
االحتمالية)ًّ (Sig.

ً
مستوىًّ داللة .αًّ≥ 0.05
ًّ
*االرتباط دال إحصائيا عند
يبين جدول ( )8أن معامل االرتباط يساوي ،840.وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.000وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات
الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .

المجلد الثاني – العدد السابع

86

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()93-69
وهذا يرجع الى أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة يزيد من قدرة االستجابة ألي أزمة متوقعة ويزيد من الجهوزية ملواجهة أي
طوارئ أو كوارث وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ( )Nofal et al, 2018التي أظهرت حاجة العاملين إلى التدريب لتنمية قدرتهم
على االستجابة للطوارئ والكوارث واألزمات ،ويعزو الباحثان هذا االنسجام في النتائج ألن تطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاملة يعكس االهتمام الفعلي للمؤسسة للتعامل مع الزبائن و تقديم أفضل الخدمات ،و تحرص على رضاهم التام مما
يؤدي إلى تحسين العالقة بين الزبائن و املؤسسة في أوقات األزماتًّ .
 الفرضية الرييسة الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصايية عند مستوى  α ≥ 0.05لتطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملةي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة على تحسين االستجابة لألزمات.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي املتعدد والجدول رقم ( )9يوضح ذلكًّ .
جدول ( :)9تحليل االنحدار املتعدد
معامالت االنحدار
املتغيرات املستقلة ًّ

رقم ًّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املقدار الثابت ًّ
حقوق املرض ى وعائالتهمًّ .
منع العدوى والسيطرة عليهاًّ .
التثقيف والتدريبًّ .
السجالت الطبية وإدارة املعلوماتًّ .
التحسين املستمر للجودةًّ .
معامل االرتباط = ًّ 0.913
قيمة االختبار ًّ 49.116 = F

ًّ -0.182
-0.020
0.150
0.114
-0.020
0.818

القيمة االحتمالية
قيمة اختبار T
Sig.
0.528
-0.635
0.865
-0.171
0.290
1.069
0.281
1.089
0.843
-0.200
0.000
7.319
ُ
َّ
معامل التحديد املعدل= ًّ 0.817
القيمة االحتمالية = 0.000

من النتائج املوضحة في جدول ( )9يمكن استنتاج ما يليًّ :
 معامل االرتباط =  ،0.913ومعامل التحديد املُ َّعدل=  0.817وهذا يعني أن  %81.7من التغير في تحسين االستجابة
لألزمات تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة املتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحسين
االستجابة لألزماتًّ .
 قيمة االختبار Fاملحسوبة بلغت  ،49.116كما أن القيمة االحتمالية تساوي  0.000مما يعني رفض الفرضيةالصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات
الخدمات الطبية في قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزمات.
 تبين أن املتغير " التحسين املستمر للجودة" يؤثر في تحسين االستجابة لألزمات ،بينما تبين ضعف تأثر باقياملتغيرات :حقوق املرض ى وعائالتهم ،منع العدوى والسيطرة عليها ،التثقيف والتدريب ،السجالت الطبية وإدارة
املعلومات.
ويعزو ذلك الباحثان إلى أن التحسين املستمر واستمرارية التطوير تزيد من مرونة وقدرة املستشفيات على مواجهة أي أزمات
وتحديث امكانياتها وقدراتها ملواكبة أي أزمة محتملة من خالل التغذية الراجعة وعدم االكتفاء بردة الفعل بعد وقوع أي
أزمة.
ًّوهذا يتفق مع دراسة املالكي (2018م) والتي أظهرت أن هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة بين إدارة الجودة الشاملة وإدارة
املخاطر في القطاع الصحي وهذا يحتم ضرورة االهتمام بتطبيق الجودة الشاملة لتحسين إدارة األزمات ،ويعزو الباحثان هذا
ألن تقليل املخاطر والتحسين املستمر مع إشراك ذوي العالقة يؤدي للتطوير وتقليل األخطاء في ظروف العمل الطبيعية،
وكذلك وقت األزمات مما يؤدي إلى تحسين االستجابة أثناء األزماتًّ .
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الفرضية الرييسة الثالثة :توجد قروق ذات داللة إحصايية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تادير أقراد
عينة الدراسة حول تطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة لتحسين
ُ
االستجابة لألزمات يعزى للبيانات الشخصية (الانس ،املؤهل العلة ،:املسةى الوظيف ،:سنوات الخدمة ،مكان
العةل) .ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التاليةًّ :
 توجد قروق ذات داللة إحصايية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تادير أقراد عينة الدراسة حولتطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة لتحسين االستجابة لألزمات
يعزى إلى الانسًّ .
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " ،والجدول رقم ( )10يوضح ذلكًّ .
قيمة
االختبار ًّ

القيمة
االحتمالية
(ًّ ).Sig

رقم ًّ

املجال ًّ

جدول ( :)10نتايج اختبار"  - Tلعينتين مستالتين " – الانس
املتوسطات
أنثى
ذكر

.1

حقوق املرض ى وعائالتهمًّ .

3.74

3.84

-0.415

0.680

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

منع العدوى والسيطرة عليهاًّ .
التثقيف والتدريبًّ .
السجالت الطبية وإدارة املعلوماتًّ .
التحسين املستمر للجودةًّ .
إدارة الاودة الشاملةًّ .
إدارة األزماتًّ .
جميع املجاالت معا

3.40
3.08
3.66
3.22
3.41
3.15
3.30

3.52
3.13
3.63
3.25
3.47
3.26
3.38

-0.477
-0.191
0.094
-0.137
-0.290
-0.382
-0.340

0.635
0.849
0.926
0.892
0.773
0.704
0.735

من النتائج املوضحة في جدول ( )10تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " أكبر من
مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
تعزى إلى الجنس .يرجع الباحثان ذلك إلى أن كال الجنسين يخضع لنفس معايير العمل ومتطلباته وقوانينه األمر الذي يلغي
أية فروق.
 توجد قروق ذات داللة إحصايية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تادير أقراد عينة الدراسة حولتطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة لتحسين االستجابة لألزمات
يعزى إلى املؤهل العلة.:
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "التباين األحادي" ،والجدول رقم ( )11يوضح ذلك.

.8

جميع املجاالت معا
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3.53

3.27

3.49

قيمة االختبار ًّ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

0.755
0.014
0.157
0.133
0.311
0.089
0.906

0.412

القيمة
االحتمالية
(ًّ ).Sig

رقم ًّ

جدول ( :)11نتايج اختبار"التباين األحادي" – املؤهل العلة:
املتوسطات
املجال ًّ
دراسات
دبلوم بكالوريوس
عليا
3.97
3.76
3.37
حقوق املرض ى وعائالتهمًّ .
3.39
3.44
3.42
منع العدوى والسيطرة عليهاًّ .
3.15
3.06
3.33
التثقيف والتدريبًّ .
3.75
3.63
3.83
السجالت الطبية وإدارة املعلوماتًّ .
3.33
3.19
3.53
التحسين املستمر للجودةًّ .
3.51
3.41
3.47
إدارة الاودة الشاملةًّ .
3.45
3.10
3.61
إدارة األزماتًّ .

0.475
0.986
0.855
0.876
0.734
0.915
0.410
0.665
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من النتائج املوضحة في جدول ( )11تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار" التباين األحادي" أكبر من مستوى
الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى
املؤهل العلمي .ويعكس ذلك ان معظم العاملين في الخدمات الطبية من حملة املؤهالت العلمية ويرجع ذلك إلى طبيعة
عملها ،حيث إنهم يتوزعون بين أطباء وتمريض أو تحاليل طبية أو عالج طبيعي من حملة شهادة الدراسات العليا أو
بكالورًّيوس أو دبلوم وتتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة عبد الجواد (.)2016
 توجد قروق ذات داللة إحصايية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تادير أقراد عينة الدراسة حولتطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة لتحسين االستجابة لألزمات
يعزى إلى املسةى الوظيف.:
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " - Tلعينتين مستقلتين" ،والجدول رقم ( )12يوضح ذلك.

.8

جميع املجاالت معا

3.26

3.61

قيمة االختبار ًّ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

-0.545
-1.242
-0.862
-1.098
-1.564
-1.274
-1.260

-1.319

القيمة
االحتمالية
(ًّ ).Sig

رقم ًّ

جدول ( :)12نتايج اختبار"  - Tلعينتين مستالتين" – املسةى الوظيف:
املتوسطات
املجال ًّ
أعلى من رييس
رييس قسم
قسم
3.89
3.74
حقوق املرض ى وعائالتهمًّ .
3.71
3.38
منع العدوى والسيطرة عليهاًّ .
3.31
3.04
التثقيف والتدريبًّ .
3.94
3.60
السجالت الطبية وإدارة املعلوماتًّ .
3.61
3.15
التحسين املستمر للجودةًّ .
3.69
3.37
إدارة الاودة الشاملةًّ .
3.52
3.11
إدارة األزماتًّ .

0.588
0.220
0.393
0.277
0.124
0.208
0.213
0.193

من النتائج املوضحة في جدول ( )12تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " أكبر من
مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
تعزى إلى املسمى الوظيفي .حيث يرى الباحثان أن جميع الفئات اإلدارية العاملة سواء ضمن مسمى (رئيس قسم) أو(أعلى
من رئيس قسم) تتفق على اهمية تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين إدارة األزمات ملا في ذلك من تطوير
ً
لشكل الخدمات املقدمة في املستشفى ،وتحسين مستوى العمل والذي يمس بشكل مباشر أدوارهم الوظيفية جميعا بغض
النظر عن املسمى الوظيفي ،وتتعارض الدراسة مع دراسة ( )Verheul et al, 2018التي أظهرت وجود فروق أرجعها الباحثون
الى االختالف في طبيعة العمل وقت األزمات عن املناورات التدريبية.
 توجد قروق ذات داللة إحصايية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تادير أقراد عينة الدراسة حولتطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة لتحسين االستجابة لألزمات
يعزى إلى سنوات الخدمة.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " ،والجدول رقم ( )13يوضح ذلك ًّ
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قيمة
االختبار ًّ

القيمة
ًّ
االحتمالية
(ًّ ).Sig

رقم ًّ

املجال ًّ

جدول ( :)13نتايج اختبار"  - Tلعينتين مستالتين" – سنوات الخدمة
املتوسطات
أقل من  10سنوات  10سنوات ق كثر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حقوق املرض ى وعائالتهمًّ .
منع العدوى والسيطرة عليهاًّ .
التثقيف والتدريبًّ .
السجالت الطبية وإدارة املعلوماتًّ .
التحسين املستمر للجودةًّ .
إدارة الاودة الشاملةًّ .
إدارة األزماتًّ .

3.77
3.43
2.91
3.52
3.14
3.36
3.11

3.77
3.43
3.13
3.69
3.25
3.44
3.19

-0.001
0.006
-0.766
-0.560
-0.383
-0.355
-0.292

0.999
0.995
0.447
0.578
0.704
0.724
0.772

.8

جميع املجاالت معا

3.25

3.33

-0.327

0.745

من النتائج املوضحة في جدول ( )13تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " أكبر من
مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
تعزى إلى سنوات الخدمة .ويعكس ذلك إلى أن معظم العاملين في الخدمات الطبية قد تم تعينهم بعد أحداث عام 2007م،
أي أن معظم العاملين لهم نفس سنوات الخدمة في الخدمات الطبية ،وان ذلك ليس له تأثير على تطبيق مبادئ إدارة
الجودة الشاملة لتحسين االستجابة لألزمات وهذا يدل على شعور جميع مفردات العينة بنفس الش يء حول واقع وجود إدارة
األزمات مع عدم فارق اختالف مدة الخدمة ،وربما يشير أيضا إلى عدم املشاركة بالرأي من قبل املوظفين مهما اختلفت مدة
الخدمة.
وتختلف هذه النتيجة مع ما نتائج دراسة ( )Nofal et al, 2018التي أظهرت وجود عالقة بين ارتفاع القدرة على االستجابة
لألزمات والكوارث لدى العاملين الذين تجاوزت خبرتهم الخمس سنواتًّ .
 توجد قروق ذات داللة إحصايية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تادير أقراد عينة الدراسة حولتطبيق مبادئ إدارة الاودة الشاملة ي مستشفيات الخدمات الطبية ي قطاع غزة لتحسين االستجابة لألزمات
يعزى إلى مكان العةلًّ .
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " ،والجدول رقم ( )14يوضح ذلكًّ .
قيمة
االختبار ًّ

القيمة
االحتمالية
(ًّ ).Sig

رقم ًّ

املجال ًّ

جدول ( :)14نتايج اختبار"  - Tلعينتين مستالتين " – مكان العةل
املتوسطات ًّ
املستشفى الازايري
مجةع كةال عدوان

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حقوق املرض ى وعائالتهمًّ .
منع العدوى والسيطرة عليهاًّ .
التثقيف والتدريبًّ .
السجالت الطبية وإدارة املعلوماتًّ .
التحسين املستمر للجودةًّ .
إدارة الاودة الشاملةًّ .
إدارة األزماتًّ .

3.79
3.29
3.01
3.50
3.10
ًّ 3.34
3.04

3.75
3.52
3.14
3.76
3.31
3.48
3.27

0.169
-1.125
-0.561
-1.080
-0.935
-0.785
-0.948

0.866
0.266
0.577
0.285
0.354
0.436
0.347

.8

جميع املجاالت معا

3.21

3.39

-0.890

0.377

من النتائج املوضحة في جدول ( )14تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " أكبر من
متوسطات تقديرات عينة الدراسة
مستوى الداللة  ،0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ًّ
تعزى إلى مكان العمل .ويعكس ذلك أن معظم العاملين في مستشفيات الخدمات الطبية يسعون الى تطبيق مبادئ إدارة
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الجودة الشاملة لتحسين االستجابة لألزمات إلنجاح تلك املؤسسة التي تقوم على إنقاذ أرواح النفس البشرية والتخفيف من
كاهل املرض ى ًّ

1.4

ملخص النتايج والتوصيات

النتايج
1.4.4
بعد تحليل وتفسير ومناقشة التساؤالت واختبار الفرضيات تم التوصل الى النتائج التاليةًّ :
 ًّوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات كمال عدوان والجزائريفي قطاع غزة وتحسين االستجابة لألزماتًّ .
 ًّتبين أن املتغير "التحسين املستمر للجودة" يؤثر في تحسين االستجابة لألزمات ،بينما تبين ضعف تأثر باقي املتغيرات:حقوق املرض ى وعائالتهم ،منع العدوى والسيطرة عليها ،التثقيف والتدريب ،السجالت الطبية وإدارة املعلوماتًّ .
 ًّيوجد لدى إدارة مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة خطة للتعامل حسب السيناريوهات املتوقعة في حاالتاألزمات الكبرى كاالعتداءات العسكرية ويتم التنسيق والعمل املوحد بين جميع الجهات املختصةًّ .
 ًّيوجد اهتمام عال من إدارة املستشفيات على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملةًّ . ًّيتم تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة ولكن التطبيق بشكل مبدئيوبالتدريج وحسب االمكانياتًّ .
 ًّيوجد لدى اإلدارة معرفة مسبقا بمبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة حيثتهتم اإلدارة بجودة الخدمة والسعي لسالمة ورضا املريض ،التطوير املستمر للخدمات املقدمةًّ .
 ًّيوجد إثر لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة على تحسيناالستجابة لألزمات ولكن األثر محدود بسبب املعوقات سالفة الذكرًّ .
الجودة الشاملة له آثار إيجابية
 ًّيرى املدراء في مستشفى كمال عدوان واملستشفى الجزائري أن تطبيق مبادئ إدارة ًّلالستعداد واالستجابة لألزمات في مشافي الخدمات الطبية حيث كلما كان االستعداد أكثر وأكثر تأثيرا على حل املشاكل
واألزماتًّ ًّ .
 ًّتولى إدارة مستشفيات الخدمات الطبية العسكرية االهتمام باملريض وعائلته والحرص على حقوقهًّ . ًّيوجد اهتمام بدرجة كبيرة بمنع العدوى والسيطرة عليها ما يدل على حرص املستشفيات على تقديم أفضل خدمةصحيةًّ .
 ًّيوجد اهتمام لدى إدارة املستشفيات العسكرية بالسجالت الطبية وإدارة املعلومات " وهذا يعكس حرص إدارةاملستشفيات على توثيق وإدارة امللفات وبيانات املرض ىًّ .
 ًّهناك ضعف في مجال التثقيف والتدريب قد يرجع الى نقص املوازنات الخاصة بالتدريب والتثقيف بسبب األوضاعاالقتصاديةًّ .
 ًّيوجد قصور في التحسين املستمر للجودة الذي قد يحتاج الى مقومات منها االستقرار وتوافر اإلمكانيات والتي تعانياملستشفيات من نقصها بسبب األزمة االقتصاديةًّ .
 ًّيوجد قصور لدى إدارة املستشفيات في جانب إدارة األزمات حيث يتطلب األمر برامج تدريبية واالستعانة بمختصينفي مجال إدارة األزماتًّ .
 ًّأبرز املعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة قلةالكادر حيث أن عدد العمال ال يناسب حجم العملًّ .
 ًّنقص اإلمكانات حيث ال يوجد موازنات مادية منذ أربع سنوات ،وكذلك انخفضت املوازنات التشغيلية الى ًّ .%80 ًّمن العوامل التي تعيق تحسين االستجابة لألزمات في مستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة مركزية العملواملخزون االستراتيجي للمحروقات والسيارات رديئة ال تتحمل ضغط العملًّ .
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 ًّال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى الجنس ،املؤهل العلمي،املسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،مكان العملًّ .

 3.4التوصيات
بعد االطالع على نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:
 ًّوضع خطط فعالة للتدريب والتثقيف ًّواالستفادة من الكوادر والخبرات املوجودة لدى العاملينًّ . ًّالسعي نحو مواكبة ومراجعة خطوات التحسين املستمر للجودةًّ . ًّإنشاء وحدة إدارة األزمات في املستشفياتًّ . ًّضرورة العمل على جعل التخطيط إلدارة األزمات جزء أو مكمل للتخطيط االستراتيجيًّ . ًّاملراجعة املستمرة لخطط إدارة األزمات واختبار مدى كفاءة وفاعلية تلك البرامج والخطط للتعامل مع األزماتاملختفةًّ .
 ًّتعزيز روحل العمل كفريق وتنمية العالقات االجتماعية بين العاملين ،والتعاون بين اإلدارات واألقسام املختلفةالعاملة في املستشفيات.
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املستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم االرهاب ًّوتبيانه من خالل التشريعات القانونية العربيةًّ ،ودراسة العالقة
بين االرهاب الدولي والرؤية االمريكية وتوضيح اشكاله وسلوكه .لتحقيق االهداف اتبعت الدراسة املنه الوصفي
والتحليلي وذلك ملناسبتهما لظاهرة املشكلة وعالقتها باملنظور االستراتيجي والدولي .توصلت الدراسة إلى أن
ً
لإلرهاب خطورة نظرا
استخدام العنف يعد عنصر أساس مرافق للعمل االرهابي ،بل هو أكثر العناصر املكونة ًّ
لحجم االضرار املتوقعة ،وأن االرهاب ظاهرة لم تولد من فراغ أو من العدم ،وانما هناك أسباب ومدخالت سواء
أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية ،وإن العوامل األساسية التي تنتج االرهاب وتساعد على
ً
انتشاره هي التطرف والتعصب واحتكار السلطة وتغييب الخر فضال عن ضعف التربية االسرية والقيمية .أوصت
الدراسة بإعادة رسم مفاهيم اإلرهاب بما يحقق وصف حقيقي له وخاصة إرهاب الدولة العظمي ،وإرهاب
السيطرة والنفوذ ،وإعادة تشكيل مجلس األمن ملعالجة اإلرهاب الدبلوماس ي الذي تستخدمه أمريكيا ،وإعادة
تعريف مفهوم اإلرهاب االجتماعي واملرتبط باالقتصاد املجتمعي وتبيان أثره على اإلرهاب في الدول الناميةًّ .
الكلةات املفتاحية :االرهاب الدولي ،التوظيف االستراتيجي للفكر االرهابي.
Abstract
The study aimed to identify the concept of terrorism and clarify it through Arab legal
legislation, study the relationship between international terrorism and the American vision
and clarify its forms and behavior. To achieve the goals, the study followed the descriptive
and analytical approach, in order to suit the problematic phenomenon and its relationship
to the strategic and international perspective. The study concluded that the use of violence
is an essential element accompanying the terrorist act. Rather, it is the most dangerous
component of terrorism due to the magnitude of the expected damage, and that terrorism is
a phenomenon that was not born out of nothing, but there are causes and inputs, whether
social, economic, political or cultural The main factors that produce terrorism and help its
spread are extremism, fanaticism, monopoly of power and the absence of the other, as well
as the weakness of family education and values.

Keywords: International terrorism, the strategic use of terrorist ideology
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امللخص املفاهية:
إذا اإلرهاب صورة من صورًّ العنف وأصبح الهاجس الذي تعيشه الدول ،ويتخوف منه األفدراد فقدد أصبح جزءا
يمر يوما دونًّ أن تقع عملية إرهابية في مكان ما من العالم ،ومع نهاية ثنائية
وال يكاد ًّ
من حياة الناس اليوميةًّ ،
القطبية نشاء وتبلورًّ مفهوم االرهاب الدولي ،مما تحولًّ النظام الدولي ألحادية القوة بقيادة الواليات املتحدة
األمريكية.
الشكل التال يوضح امللخص املفاهية :ملفهوم االرهاب الدول من منظور مفاهية :استراتيج
االرهاب
االنان:

ارهاب حق
الفيتو
بةجلس األمن

ارهاب الفرد

االرهاب
العرق

االرهاب الدولي
من منظور
مفاهيمي
واستراتيجي

االرهاب
السياس ي

االرهاب
الدبلوماس ي

االرهاب
االجتةاع

ارهاب
الدولة

االرهاب
الديني

والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات لإلرهاب الدولي من منظورًّ مفاهيمي
واستراتيجي.
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االرهاب الدول من منظور مفاهية :واستراتيج

ًّ
طدرأت فددي الونددة األخيددرة العديددد مددن القضددايا فددي الكثيد ًّدر مددن الدددول ،ولكددن قضددية
اإلره دداب أخ ددذت ش ددكل خ دداص وعلي دده فق ددد أمك ددن ص ددياغة الس ددؤال املح ددوري ف ددي
النحو التالي:
ًّ
املشكلة البحثية على
هو االرهاب؟ ما مدى العالقة بين االرهاب الدول والرؤية االمريكية
ما ًّ

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم االرهابًّ ،وتبيانه من خالل التشريعات
ًّ القانونية العربية ،ودراسة العالقة بين االرهاب الدولي والرؤية االمريكية

استخدمت الدراسة املنه الوصفي والتحليلي وذلك ملناسبتهما لظاهرة
املشكلة املرتبطة بوصف املفاهيم الخاصة بالدراسة وعالقتها باملفهوم
االستراتيجي لإلرهاب الدولي.

التحضير واالعداد املسبقين بكل ما يترتب على ذلك من
ًّ
وهو فعل منضبط يعتمد على أسلوب
وغير محكوم بقوانين الصدفةًّ ،
توصلت الدراسة إلى أن االرهاب عمل منظم ًّ
بالفكر االسالمي من اجل تحقيق اهدافها ورغباتها ومطامعها
ًّ
دراسة دقيقة ألدوات الفعل ووسائل تنفيذهًّ ،وإن الواليات املتحدة األمريكية هي املؤسسة للمليشيات املغطية

أوصت الدراسة بتشكيل تحالفات دولية من قبل الدو ًّل املعارضة لسياسات نفوذ الدو ًّل العظمي ملحاصرة اإلرهاب السياس ي ًّأو إرهاب الدو ًّل العظميًّ ،ونبذ التعصب
واشاعة ثقافة التسامح بين االفراد والجماعات االثنية واالجتماعية والدينية وبين السلطة واملجتمع ،وضع الحلولًّ الالزمة ملعالجة املشكالت االجتماعية املؤدية لإلرهاب.

التطلعات املستابلية:


دراسة اإلرهاب املنظمة الذي تقوده أجهزة مخابرات الدول الكبرى.



تحليل اإلرهاب املبنى على دراسة املخاطر الخاصة باستنزاف اقتصاد الدول التي تمتلك موارد اقتصادية ومادية كدول أفريقيا وآسيا.



تشجيع تشكيل التحالفات الدولية الخاصة بوضع حدود إلدارة العالم بالقطب الواحد الذي تسيطر عليه أمريكيا.




ترسيم املفاهيم الخاصة باإلرهاب وتوحيدها من قبل مجلس األمن.
وضع حلول الستخدام إرهاب الدول الهشة بحق الفيتو في مجلس األمن واألمم املتحدة.
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 .1اإلطار العام
 1.1املادمة:

تعقيدا ،فهو ليس مسألة عادية بل يعتبر من املظاهر األكثر برو ًًّزا على
ًًّ
يعد اإلرهاب من أشد املسائل القانونية
ً
ً
حساسا كدراسة نظرية فهو موضوع فضفاض ال يمكن
ًّ
موضوعا
ًّ
الساحة الدولية والداخلية ،كما يعد اإلرهاب
حصره ضمن إطار محدود .ولقد بدأ العنف مع بداية الحياة االجتماعية للبشر ،فالقاعدة األساسية التي كانت
تسير عليها الحياة في العصور البدائية هي "البقاء لألقوى" ،لكن بتطور الحياة االجتماعية واملدنية عبر الزمن،
ظهرت قيود على هذه القاعدةًّ .
بالرغم مما وصل إليه اإلنسان .ومن بعد ذلك اتسعت دائرة العنف في الونة األخيرة ،وشهد مسرح األحداث
الدولية العديد من النشاطات اإلرهابية ،التي تتجاوز آثارها ،حدود الدولة لتمتد إلى عدة دول مكتسبة بذلك
عامليا.
طابعا ًًّ
ًًّ
واإلرهاب كأحد صور العنف أصبح الهاجس الذي تعيشه الدول ،ويتخوف منه األفدراد فقدد أصبح اإلرهاب جز ًًّءا
يوما دون أن تقع عملية إرهابية في مكان ما من العالم ،ومع نهاية ثنائية
من حياة الناس اليومية ،وال يكاد يمر ًًّ
القطبية نشاء وتبلور مفهوم االرهاب الدولي ،مما تحول النظام الدولي ألحادية القوة بقيادة الواليات املتحدة
األمريكيةًّ .

 2.1مشكلة الدراسة وأسئلتها.
طرأت في الونة األخيرة العديد من القضايا في الكثير من الدول ،ولكن قضية اإلرهاب أخذت شكل خاص وعليه
فقد أمكن صياغة السؤال املحوري في املشكلة البحثية على النحو التالي :ما هو االرهاب؟
وتتةحور عنه االسئلة الفرعية التالية:
 ما هو االرهاب من وجهة التشريعات القانونية العربية؟
 وما هو مضمون اشكاله؟
 ما مدى العالقة بين االرهاب الدولي والرؤية االمريكية؟ ًّ
 ماهية االرهاب الدولي؟

 3.1أهداف الدراسة
تكمن وتهدف الدراسة الى تحقيق ما يلي:
 التعرف على مفهوم االرهاب.
 تبيان مفهوم االرهاب من خالل التشريعات القانونية العربية.
االرهاب وسلوكه.
 توضيح اشكال ًّ
 دراسة العالقة بين االرهاب الدولي والرؤية االمريكية

 4.1األهةية العلةية والعةلية للدراسة:
أن أهمية الدراسة تبرز من خالل ما يلي:
 قلة البحوث والدراسات في املكتبة العربية في هذا املجال ،وتسهم في استكمال ما انتهت إليه الدراسات
السابقة في هذا املجال.
 وتحفيز البحث العلمي في مجال الكشف عن مفهوم االرهاب وسبل مواجهتها.
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 تساعد الدراسة املسؤولين واملختصين وأصحاب القرار بما فيها من حقائق ونتائج وتوصيات في التعرف
على ماهية االرهاب وأشكالهًّ .

 5.1قرضية الدراسة
 إن فهم العوامل املرتبطة باإلرهاب تساعد على فهم الظاهرة والتحكم بهاًّ .
 فالعالقة بين االرهاب الدولي والهدف االستراتيجي عالقة ارتباطية.

 6.1منهاية الدراسة:
باعتبار أن املنه هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة ،تم االعتماد في هذه الدراسة على املنه
ًّ
الوصفي والتحليلي وذلك ملناسبتهما لظاهرة املشكلة املرتبطة بوصف املفاهيم الخاصة بالدراسة وعالقتها
الوصف :التحليل :
انطلقت الدراسة من خالل تحليل الظواهر بشكل أكثر تفصيال و من هنا كان تعريف املنه الوصفي التحليلي أنه
ذلك املنه الوصفي املتعمق الذي يقوم فيه الباحث العلمي بوصف الظواهر ًّواملشاكل العلمية املختلفةًّ ،وحل
املشكالت و التساؤالت التي تقع في دائرة البحث العلمي ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها ،حتى يمكن إعطاء
التفسير و النتائج املناسبة عن تلك الظاهرة والتي هي االرهاب الدولي ،وتم استخدام هذا املنه في الجانب النظري
للدراسة املتمثل في االرهاب ،وقام الباحث بجمع املعلومات من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات
السابقة ذات العالقة بمتغيرات موضوع الدراسة.

 7.1مفاهيم الدراسة:
التعريف النظري لإلرهاب:
هي كلمة باللغة العربية مشتقة من الرهبة

التعريف االجرائ:

والتخويف1

لإلرهاب2:

كثرة االجتهادات زادت في تعقيد مفهوم االرهاب ،وهذا الذي أدى إلى لجوء الكثير من الكتاب إلى إطالق صفة
االرهاب على كل عمل عنيف يصدر عن أحد االطراف ضد الطرف االخر ،إما من خالل التهديد او استخدام
العنف السياس ي عندما يهدف هذا العمل الى التأثير في موقف أو سلوك مجموعة أوسع من الضحايا املباشرين ،أو
عندما تتعدى عواقبه الحدود الوطنية .وايضا فهو ظاهرة وتهمة تدخل ضمن الوسائل املتعددة التي تلجأ اليها
املنظمات اإلرهابية لتحقيق غاياتها بعد تأكيد الهدف الجوهري من فعل اإلرهاب.
.1املظاهرات  .2االغتياالت .3التةرد .4االبادة الاةاعية

 .2الدراسات الساباة
 1.2دراسة (الهزايةة ،)2007 ،بعنوان :قضايا دولية _ تركة قرن مض ى وحةولة قرن
تناولت الدراسة تعریف اإلرهاب ومراحل تطور ونشأت اإلرهاب والتطور التاریخي لظاهرة اإلرهاب الدولي وموقف
اإلرهاب الدولي وصورة والتفرقة ما بين
اإلسالم واملسیحیة واليهودیة من اإلرهاب كما تناولت الدراسة أركان جریمة ًّ
بالنظر إلى الفاعل والجهود الوطنية
ًّ
اإلرهاب وكل من الجریمة املنظمة واملقاومة املسلحة وأشكال اإلرهاب وأنواعه
والدولیة في مكافحة اإلرهاب الدولي.
أيى3.

 1الشوبكي ،محمود يوسف ( :)2007مفهوم اإلرهاب بين اإلسالم والغرب ،بحث مقدم إلى مؤتمر "اإلسالم والتحديات املعاصرة" ،املنعقد بكلية أصول الدين في
الجامعة اإلسالمية ،في الفترة2007/4/3-2 :م ،كلية أصول الدين الجامعة االسالمية ،غزة ،ص ًّ 895-848
 2جارش ،عادل ( :)2018اإلرهاب ومشكلة التعريف ،مجلة الحقيقة ،جامعة أحمد دراية أدرار ،املجلد ( ،)17العدد ( ،)2الجزائر ،صًّ .192-172
 3الهزايمة ،محمد عوض ( :)2007قضايا دولية _ تركة قرن مض ى وحمولة قرن أتى ،ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان
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الااعدة1.

 2.2دراسة (جرجس ،)2016 ،بعنوان ،داعش إلى أين جهاديو ما بعد
تناولت هذه الدراسة القيادات التي تزعمت تنظيم داعش ،ودرست هذا التنظيم ولكن خارج االيدولوجيا من
حيث ماهيتها كدولة وكيف شكل الحكم فيهاًّ ،وأيضا قدراتها العسكرية واملادية ،وايضا تطرقت ملأزق األمن
لألدوار التي عززت في
ًّ
األجانب ،ومن ثم بينت نهاية الزرقاوي وتطور أبو بكر البغداديًّ ،وأيضا تطرقت
ًّواملقاتلين ًّ
قوة داعش وهي السياسات املتعثرة في العراق ،والحرب السورية وظاهرة الربيع العربي بشكل عام ،وحولت
مصطلح الجهاد من عالمي إلى محلي واعادة تعريفه.

 .2االرهابًّ .
ليس هناك مصطلح احاطه الغموض واثار الجدل الواسع مثلما اثاره مصطلح االرهاب .فكل من حاول التصدي
ً
لهذا املفهوم كان يواجه العديد من التعريفات واملدلوالت املتباينة ،وذلك يرجع الى ان االرهاب ذاته ليس جديدا،
ً
وانما ترجع جذوره الى عصر الجمهوريات اليونانية والرومانية القديمة ،2فضال عن أن هؤالء الكتاب في تصديهم
األنظمة التي يعيشون بكفنها ،أو القيم
لهذا املفهوم ،إنما ينطلقون من اعتبارات االيديولوجية التي يؤمنون بها ،أو ًّ
واالعتبارات التي يدافعون عنه ،وبسبب كثرة االجتهادات ضل املفهوم طريقه إلى تحديده .3بل ومما زاد في التعقيد،
االطراف ضد الطرف االخرًّ 4.
لجوء الكثير من الكتاب إلى إطالق صفة االرهاب على كل عمل عنيف يصدر عن أحد ًّ
ً
فقد عرفت منظمة التعاون االسالمي بأن اإلرهاب :هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو
ً
أغراضه ،يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو
تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو
األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو املرافق الدولية للخطر،
أو تهديد االستقرار أو السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول املستقلةًّ .5
وجاءت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املصادق عليها بموجب قرار مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في
اجتماعهم املنعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم  1998/ 4 /22التي قد عرفت اإلرهاب
اإلرهاب هو ذات التعريف الذي ذكرته معاهدة منظمة املؤتمر اإلسالمي
في نفس الفقرة  2من املادة  1على أن ًّ
ملكافحة اإلرهاب التي أشرت إليها إال أن االتفاقية العربية حذفت هذا التعريف في الفقرة األخيرة التي تنص على
التأييد االستقرار أو السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول املستقلةًّ .6
كما أبرمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية ملكافحة اإلرهاب تم توقيعها في مدينة الكويت بتاريخ
 4ماي  2004وقد صدقت عليها بعض الدول من قبل السلطة التشريعية مثل اإلمارات والسعودية ومازالت
االتفاقية معروضة على برملانات دول الكويت وقطر والبحرين وعمات حتى يتم التصديق عليها وإقرارها .وقد
اشتملت االتفاقية على  7فصول على  49مادة ونصت على مفهوم اإلرهاب وهو ذات املفهوم في منظمة االتفاقية
العربية ملكافحة اإلرهاب ًّ

لبنان1.

فواز ( :)2016داعش إلى أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة ،ط ،1بيروت،
جرجسًّ ،
Friedle, Robent A. (1978):Terrorism Document of International and Local Control, Oceana Publication Inc .
Dobbs Free. Vol. 1, New York, pp7-10.
 3إسكندر ،أمير ( :)1986عن االرهاب والثورة ،مجلة املنار ،باريس ،العدد (22د  ،)23ص ًّ 6
 4ديجوارد ،جونًّ ( :)1974االرهاب الدولي ومشاكل تعريفه( ،مقالة مترجمة) ،مجلة الحق ،القاهرة ،السنة الخامسة ،العدد ( ،)3صص  65د .69
 5منظمة التعاون االسالمي ( :)2015تقرير االجتماع املفتوح ألعضاء الجنة التنفيذية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول «مواجهة اإلرهاب والتطرف العنيف ،يوم
االحد املوافق /15فبراير ،2015/االمانة العامة للمنظمة ،الرياض.
 6منظمة التعاون االسالمي ( :)2015املرجع السابق
2
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وإذا كان تعريف االرهاب لم يتم االتفاق عليه ،فان تعريف اإلرهاب الدولي وارهاب الدولة هو االخر لم يتم
تحديده بشكل واضح ،بسبب العالقة بين االرهاب واالعمال الجنائية من جانب والعالقة بينه وبين الجرائم
السياسية والحق في اللجوء السياس ي من جانب آخرًّ .
وبالرغم من هذه الصعوبات ،فقد بذلت العديد من املحاوالت سواء على مستوى الفقه الدولي او املمارسة
العملية الدولية ،والتي تتجسد في العديد من االتفاقيات الدولية ًّوالقرارات الصادرة عن املنظمات الدولية
إطار قانونيًّ .1
لتعريف االرهاب في ًّ
ويبدو لنا ،أن أقرب التعاريف إلى الشمول ،ذلك التعريف الذي توصل إليه (جوليت لورج) في كتابه
) (Terrorism A Challenge to the Stateالصادر عن جامعة اكسفورد عام  1982حيث عرف االرهاب
بأنه" :التهديد أو استخدام العنف السياس ي عندما يهدف هذا العمل الى التأثير في موقف او سلوك مجموعة اوسع
من الضحايا املباشرين ،أو عندما تتعدى عواقبه الحدود الوطنية"ًّ .2
ً
أكثر تعاريف االرهاب شيوعا ،هو ذلك الذي يركز على الطبيعة غير االنسانية للعمل االرهابي،
ويمكن القول ،ان ًّ
وهذا التعريف أخذت به املنظمات الدولية واالتفاقيات التي عقدت من اجل مناهضة االرهاب في العالقات
الدوليةًّ .3

 .3التشريعات الاانونية العربية لإلرهاب.
لم يحدد املشرعين العرب عن موقف ووضعية املجتمع الدولي فيما يتعلق بتجريم اإلرهاب وتكريس نص جزائي
خاص يحدث جريمة إرهابية مستقلة ومميزة من حيث مفهومها وأركا ًنا وعناصرها وتميزها عن جرائم أخرى سبق
للتشريعات الجزائية أن قننتها وردعتها بمقتض ى نصوص سابقة وقد وضعت جل الدول العربية نصوص خاصة
ملكافحة اإلرهاب سيقع التعرض إليها تباعا فيما يلي :مصر :عرف

 1.3التشريع االردنًّ ::
فاإلرهاب حسب املادة ( )147من قانون العقوبات األردني رقم ( )16لسنة ( )1960واملطبق في الضفة الغربية يعني
"جميع األفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة ،واملواد امللتهبة واملنتجات السامة
ً ً
املحرقة ،والعوامل الوبائية ،أو الجرثومية ،التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما"ًّ 4.
أو ًّ
األردني قانون منع االرهاب الذي صدر في عام ( )2006وعدل في عام ( )2014والذي يعرف
كما عدل املشرع ًّ
ً
االرهاب على أنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو االمتناع عنه ًأيا كانت بو اعثه وأغراضه ًّأو وسائله يقع تنفيذا
ملشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن
ذلك االخالل بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعه أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة
االمالك الخاصة أو املرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتالل أي منها أو
أو املرافق واالمالك العامة أو ًّ
االستيالء عليها أو تعريض املوارد الوطنية أو االقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية
 1رمضدان ،عصددام صدادق ( :)1986االبعدداد القانونيدة لإلرهدداب الدددولي ،مجلدة السياسددة الدوليدة ،القدداهرة ،مركددز االهدرام للدراسددات السياسدية واالسددتراتيجية ،العدددد
( ،)85ص ًّ .17
ن
ل
سرحان ،عبد العزيز محمد ( :)1973حو تعريف االرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع قواعد القانو الدولي وقرارات املنظمات الدولية ،املجلة املصرية
للقانون الدولي ،املجلد ( ،)29صص  173د .174
2
Lodge, Juliet (1982): Terrorism - A Challenge to the State (London: Oxford Vniver, Martin Robertson) p. 5.
 3على سبيل املثال  :اتفاقية طوكيو لعام  1963بشأن الجرائم وبعض االفعال االخرى التي ترتكب على متن الطائرات  ،واتفاقية الهاي لعام  1970املتعلقة
بقمع االفعال غير املشروعة املوجه ضد سالمة الطيران املدني  ،واتفاقية عام  1973ملنع الجرائم املرتكبة ضد االشخاص املتمتعين بحماية دولية  ،ومن بينهم
املوظفين الدبلوماسيين ًّ .
 4نص املادة  147من قانون العقوبات االردني لعام .1960
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األردني قد
على القيام بأي عمل أو االمتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو االنظمة" فالتشريع ًّ
تعزيز املنظومة األمنية في مواجهة اإلرهابُّ ،
وتتبع األشخاص املشتبه
حدث وعدل وطور قانون منع االرهاب بهدف ًّ
ّ
والحد من خطر ّ
تحركاتهم ،شأنه شان باقي
بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية ،ومحاصرتهم
التشريعات الداخلیة في دول العالمًّ 1.

 2.3التشريع اللبنان::
يعتبر قانون العقوبات اللبناني من أقدم التشريعات العربية التي تناولت بالتجريم والعقاب لألعمال اإلرهابية ،وال
ً
ً
يوجد قانون خاص ملكافحة ًّوتجريم االعمال االرهابية ،إال أن قانون العقوبات اللبناني أفرد بابا خاصا لهذه
الجرائم وعقوباتها ،فعرفت املادة  314من قانون العقوبات اللبناني لسنة 1943م األعمال االرهابية كالتالي" :جميع
األفعال التي ترمي إلى ايجاد حالة ذعر ،وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات السامة أو
املحرقة والعوامل الوبائية أو امليكروبية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما ".اعتمد املشرع اللبناني في تعریف
االرهاب على الوسائل املستخدمة في ارتكاب االعمال االرهابية وركز على االثر النفس ي الذي تحدثه تلك االعمال
اإلرهابية من حالة خوف وذعر باإلضافة الى النتائج الخطرة واملروعة التي تنجم عن االعمال االرهابيةًّ 2.

 3.3التشريع املصري:
أما مفهوم االرهاب حسب القانون املصري -:هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه
ً
تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف االخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع وأمنه
ًّ
الجاني
للخطر
ًّ
للخطر اذا كان من شان ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم
أو الحاق الضرر بالبيئة أو باالتصاالت أو باملواصالت أو باألموال ًّأو املباني أو باألمالك العامة أو احتاللها او
االستيالء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل تطبيق
الدستور أو القوانين أو اللوائح ًّ .
لم يفرد املشرع املصري في بادئ االمر قانونا خاصا باألعمال اإلرهابية وانما اشتمل قانون العقوبات املصري على
نصوص قانونية إجرائية وجزائية لتجريم ومعاقبة مرتكيي االعمال االرهابية ،وقد ادخل املشرع املصري بعض
التعديالت على قانون العقوبات املصري واصدر قانون رقم  92عام  1992لتشديد العقاب على الجرائم التي
ترتكب بدافع او لغرض ارهابي  ،وعرفت املادة  86ان االرهاب" كل استخدام للقوة او العنف أو التهديد أو الترويع،
ً
يلجأ إليه الجاني تنفيذا ملشروع إجرامي فردى أو جماعي ،بهدف االخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع
وامنه للخطر ،اذا كان من شان ذلك إيذاء االشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم
للخطر ،او الحاق الضرر بالبيئة او باالتصاالت أو املواصالت أو باألموال أو باملباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو
احتاللها أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادةًّ .

 .4اشكال االرهاب
تكز على الطرف الذي قام بالعمل اإلرهابي ،فإنه يمكن تقسيم اإلعمال اإلرهابية
املعيار الذي ير ًّ
ًّ
من خالل هذا
بالنظر الي ما يليًّ :

 1.4من حيث معيار الفاعلين ًّ
 1.1.4ارهاب الدولة.

 1عبيدات ،خالد ( :)2004اإلرهاب يسيطر على العالم دراسة موضوعية سياسية علمية ناقدة غير منحازة( ،د.ن) ،عمان ،ص .434-433
االرهاب الدولي ،دراسة قانونية ناقدة ،املنشورات الحقوقية ،بيروت ،ص .37
 2دولي ،احمد (ًّ :)2003
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ًّوهو اإلرهاب الرسمي من خالل استخدام الدولة نفسها أو جماعات تعمل باسمها أو شركات مستأجره من عندها
األعمال
وبهدف نشر الرعب بين املواطنين إلخضاعهم في الداخل أو في الخارج بغية تحقيق أهدافها ،وقد تكون ًّ
االرهابية موجهة إلى دولة أو الى جماعات أو الى إفراد أو باستخدام القوة االقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو
واألعمال االرهابية التي ترعاها وتدعمها الدول بشكل مباشر
اإلعالمية .وفي هذا الشكل يعني اإلرهاب" :السياسات ًّ
غير مباشر"ًّ .1
او ًّ
فعادة تكون االعمال االرهابية بهدف نسف مصالح دولة اخرى خارج حدودها او ضد افراد وجماعات تعتبرهم
الدولة خصوم لها أو معارضون سياسيونًّ لها فتمارس عليهم صور العنف واالضطهاد إلخضاع أي نظام او شعب
للتحرير والتخلص من السيطرة الخارجية واالستغاللًّ 2.
ًّ
يسعى
ويعد ارهاب الدولة من أخطر اشكال االرهاب كونه يستخدم من قبل الطرف األقوى ويعتبر أداة لسيادة الدولة
والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلیة للدولًّ ،وقد تقوم الدولة بأفعال تخالف التشريعات الوطنية والدولیة
أال تلتزم
وتنتهك حقوق االنسان بهذه االفعال ،أو أن تقوم بجرائم ضد االنسانية ًّأو جرائم ابادة جماعية أو ًّ
باالتفاقيات الدولية املتعلقة بمكافحة االرهاب ،فمن هذا القبيل أعتبر ارهاب الدولة وبحسب آراء الباحثين من
أخطر اشكال االرهاب في العالمًّ 3.
ًّ

 2.1.4ارهاب الفرد:
اإلرهاب وهذه املدخالت تختلف باختالف
حيث هناك دواعي ًّوأسباب متعددة ومتنوعة تؤدي بالفرد إلى اللجوء إلى ًّ
ً
شخصية الفرد ونمط سلوكه واملشكالت النفسية التي تواجهه ،فضال عن االفكار واملعتقدات وااليديولوجيات التي
ً
ً
يؤمن بها الفرد ،والتي قد تؤدي دورا مهما في اندفاعه نحو العنف واالرهاب .فالجوانب النفسية وما يعتريها من
ً
ً
متغيرات تؤدي دورا مهما في اندفاع الفرد نحو العنف ،وال سيما عندما تتعرض تلك الشخصية لبعض
االضطرابات التي تأخذ صورة أمراض أو تقلبات نفسية حادة ،والتي قد تعود بعضها إلى أسباب وعوامل وراثية،
كما قد تعود إلى ضغوط عصبية مفاجئة نتيجة ملواقف معينة يتعرض لها الفرد ،ومثل هذه الجوانب النفسية
اإلرهابيةًّ 4.
األفراد إلى األنشطة ًّ
قد تكون الدافع الحقيقي للجوء العديد من ًّ
ً
من جهة اخرى ،يجد االرهاب جذوره من مشاعر االحباط واليأس والبؤس واملعاناة التي قد تفوق احيانا طاقة
ً
ً
البشر على تحملها ،حيث يضطر بعض االفراد الى تبني العنف اسلوبا ومنهجا في التعامل مع الواقع البائس الذي
يخفقون في التكيف معه أو ًّال يستطيعون معالجته وتغيره بالطرق السليمةًّ 5.
يرى الباحث أن اإلرهاب املنظم من قبل الجماعات والتنظيمات الدولية جزء مهم يجب أضافته إلى تصنيف
االرهاب من حيث معيار الفاعلين إذ تنشط العديد من الجماعات والتنظيمات الدولية في تنظيم االرهاب الدولي،
وخاصة في مناطق متعددة من الشرق األوسطًّ .

 2.4من حيث الغاية والهدف
 1.2.4االرهاب السياس ي:
 1طشطوش ،هايل عبد املولى ( :)2008االرهاب حقيقته ومعناه دراسة تحليلية لإلرهاب من حيث املعني -الخلفية التاريخية -الدوافع واالسباب -االشكال
واالنواع-االرهاب املعاصر ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،اربد ،ص 152
 2شكري ،علي يوسف ( :)2008االرهاب الدولي ،األردن :دار أسامة للنشر والتوزيع ،ص 117-116
 3الغزال ،إسماعيل ( :)1990االرهاب والقانون الدولي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،القاهرة ،ص 19
 4نيسان ،فؤاد قسطنطين ( :)1999االرهاب الدولي دراسة تحليلية في طبيعة الظاهرة ومكانتها في التقاليد واملمارسات الصهيونية ،رسالة ماجستير مقدمة الى
كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،ص 43
 5ربيع ،محمد محمود & مقلد ،إسماعيل صبري ( :)1993موسوعة العلوم السياسية ،الجزء األول ،جامعة الكويت ،الكويت ،ص 638
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واألزمات السياسية ،منها
االرهاب من العديد من املشكالت ًّ
تعاني الكثير من الدول التي تظهر فيها ظاهرة ًّ
ً
استبدادية الحكمًّ ،وإنعدام الديمقراطية وضآلة املشاركة السياسية أو انعدامها للمواطنين ،فضال عن منع
الحريات العامة والتعبير عن الرأي؛ مما قد يؤدي إلى لجوء البعض إلى اإلرهابًّ 1.
ً
ً
ً
فالظلم وفقدان سيادة الشعب واالضطهاد ،يولد دوما غضبا وشكا في الحياة نفسها وقيمتها ،وفي العنف واالرهاب
تجتمع كل هذه مع مشاعر أخرى داخل وعي أيديولوجي يبرر (ضروًّرة العنف وربما االرهاب) للوصول إلى الغاياتًّ .
ففي الدول التي تفتقر أحزاب املعارضة إلى الدينامية والقاعدة الواسعة من الدعم السياس ي ،ويعاني املجتمع
املدني فيها من ضعف نتيجة للقيود القانونية الصارمةًّ ،وأساليب القهر التي تلجأ إليها أنظمة الحكم كالحد من
التعبير السياس ي ،وعدم وجود وسائل اعالم مستقلة على نطاق واسع ،يؤدي القمع الحاد الى تقويض النشاط
السياس ي ،ويضع املعارضة السياسية املعتدلة في ظروف غير مواتية سيئة مما يدفع بها الى تشجيع التطرف
السياس يًّ 2

 2.2.4االرهاب العرق
ان هذا القمع واالضطهاد لآلخر ،السياس ي أو العرقي أو الديني أو املذهيي ال بد ان يكون االرهاب احد افرازاته ،كما
ان غياب قنوات سليمة وسلمية للتعبير السياس ي وتعاقب السلطة بشكل غير سلمي قد يؤدي الى اللجوء الى
الوسائل االخرى ،وكما يقول "انتوني آربالستر" ،فان االرهاب كشكل من اشكال العنف قد يمارس من قبل اولئك
ً
الذين اصبح لديهم أمل تغيير الوضع القائم مستحيال أو يكاد يكون كذلك ،حيث يسهم االضطهاد والقمع في عدم
ً
ترك املجال مفتوحا امامهم سوى الرد باملثل ،وليس هناك من اسلوب أشد فعالية من االرهاب في مثل هذه
املواجهةًّ .
ان تبني أسلوب االرهاب كسالح في الصراع السياس ي في العديد من الحاالت وظهور التنظيمات االرهابية كان قد
نشأ من انعدام امكانية ادارة الصراع وبشكل فعال عن طريق وسائل سياسية مفتوحة حيث يكون القمع أو
التعذيب والتصفية هي التجربة املشتركة لهؤالء الذين يناضلون ضد االنظمة االضطهاديةًّ .
وعليه يمكن القول ،ان االقصاء السياس ي وضعف الحريات السياسية واقفال باب املشاركة السياسية الفعالة
من قبل فئات عريضة من املجتمع والناجم عن سيادة النظم السياسية االستبدادية وتشجيعها في بعض االحيان
للعنف ،يؤدي الى ايجاد فجوة كبيرة بين الحاكم واملحكوم وقد يؤدي الى نزوع بعض االفراد والجماعات الى
االرهاب والعنف املضاد كوسيلة لالستمرار والتعبير عن الذاتًّ .

 3.2.4اإلرهاب الديني:
اإلرهابية التي نفذتها
األحداث واالعمال ًّ
كثير من ًّ
اإلرهابية باسم الدين وشهد العالم ال ًّ
األعمال ًّ
الكثير من ًّ
ًّ
ارتكبت
األعمال
الجماعات املتعصبة بهدف تطبيق ديانتها والقيام بأعمال إرهابية باسم الدين 3،إال ان من قام بهذه ًّ
اإلرهابية قد غفل ولم يعقل أن جميع األديان السماوية قد حرمت االرهاب ونادت باحترام االنسان واحترام
كرامته االنسانية ،وأنها دعت إلى احترام اإلنسان وعرضة ومالةًّ .
وقد مارست الجماعات الدينية املتعصبة عمليات إرهابية كثيرة ،فجميع األديان السماوية التى أنزلت على بنى
البشر ضمت جماعات دينية متعصبة قامت بأعمال إرهابية باسم الدين الذي ينتمي له ،وقد استخدموا الدين
كستر لهم وفي الحقيقة أهدافهم واطماعهم بعيدة عن الديانة التى ينتمون لها ،فالجماعات ملتعصبة لألديان
 1ربيع ،محمد محمود & مقلد ،إسماعيل صبري ( :)1993املرجع السابق
 2الزلمي يوسف محمد صادق ( :)2006االرهاب والصراع الدولي ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين ،العراق ،ص.48
 3دولي ،احمد ( :)2003االرهاب الدولي ،دراسة قانونية ناقدة ،املنشورات الحقوقية ،بيروت ،ص .37
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ارتكبت مجازر وأعمال إرهابية في شتى بقاع العالم وقد ارهقت بهذه األعمال اإلرهابية املجتمعات البشرية والنظم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وشوهت االعمال اإلرهابية صورة األديان وأظهرتها بأبشع الصور باإلرهاب ال
دين لهًّ .

 4.2.4االرهاب االنان::
واألسباب الشخصية في الدافع للقيام بأعمال
األهداف ًّ
في االرهاب االناني أو ما يسمى باإلرهاب الجرمي فإن ًّ
العنف واإلرهاب لغايات مادية أو اجتماعية أو سياسية فاالعتداء على األبرياء وبث الرعب والخوف في نفوس
اإلرهاب االناني وكذلك الخطف والسطو واالتجار باملخدرات فجميع األعمال االرهابية التى تصدر
الناس من صور ًّ
من شخص واحد ألهداف وغابيات فردية تعود ملصلحة ذلك الشخصًّ 1.
يرى الباحث أن التصنيف من حيث الغاية واالهداف فإن هناك العديد من أنواع االرهاب التى يمكن أن تدمج
هنا من أهمها االرهاب االجتماعي املبنى على انتشار الفقر والبطالة واالرهاب االقتصادي الذي تشنه الدول العظمي
الستنزاف املوارد االقتصادية للدول النامية والدول الهشة ،وكذلك ارهاب التمويل والنفوذ الذي تفرضه الدول
ذات النفوذ على الدول الضعيفة والتي تمتلك مقومات موارد طبيعة كدول أفريقيا والدول العربيةًّ .

 .5التوظيف الستراتيج للفكر االرهاب::
يستند فهم اإلنسان ملا حوله على املعلومات التي يستقبلها ،وبالتالي فإن الطريقة التي يتم بها تقديم تلك
املعلومات يكون لها تأثير هام على استجابته وردود أفعالهُ .ويعد "التأطير الفكري" آلية فعالة يستخدمها الفاعلون
على اختالف مستوياتهم لتشكيل الرأي العام ،كما تستخدمها النخب السياسية للحصول على الدعم الجماهيري
تجاه قضايا وسياسات بعينها .فعلى سبيل املثال ،تكتسب الحكومات التأييد الشعيي من خالل نشر معتقداتها
ً
مصدرا للتهديدًّ .
حول "من يستحق" ومن يمثل
ًّوإن العوامل األساسية التي تنتج االرهاب وتساعد على انتشاره هي التطرف والتعصب واحتكار السلطة وتغييب
ً
الخر فضال عن ضعف التربية االسرية والقيمية ،وان السالح األبرزًّ في محاصرة االرهاب هو نبذ التعصب واشاعة
ثقافة التسامح بين االفراد والجماعات االثنية واالجتماعية والدينية وبين السلطة واملجتمع ووضع الحلول الالزمة
لها ،ألنه ال يمكن القضاء على االرهاب بالقوة وحدها ،ولكن يمكن مكافحته بعالج اسبابه ودوافعه من اجل
مجتمع آمن خال من العنف واالرهابًّ .
فقد تستخدم الحكومات "التأطير الفكري" عند التعامل مع التهديدات اإلرهابية لتعريف من هو العدو؟ وما هي
االستراتيجية األمثل ملواجهته؟ مما ُيساهم في تزايد الكراهية للفئة املتهمة باإلرهاب .وتشمل عملية التأطير تلك
استخدام ألفاظ معينة في الخطاب ،مثل :العدو ،والشيطان ،والدول املارقة .وإعادة تكرار هذه الكلمات يساهم في
تعزيز الكراهية لهذه الفئةًّ .
ال يقتصر استخدام ذلك على الحكومات ،فقد تستخدم الجماعات اإلرهابية ذلك التأطير لتحقيق مصالحهم
الذاتية واالستراتيجية ،ومن أشهر التنظيمات اإلرهابية التي استطاعت القيام بتأطير فكري لصورة العدو البعيد
تنظيم القاعدة ،فيما استخدمته داعش بغرض الدعاية العاملية أليديولوجيتها وتبرير العنفًّ .
فالغاية من حركة تنظيم القاعدة اإلسالمية في باكستان بنهايات عام 1989م ،التي تكونت من عدد من الجنسيات
الذين كانوا يعتنقوا الفكر االسالمي املتشدد واملتطرف املتوحش 2،عاد على صالح الواليات املتحدة األمريكية في
ساحة النظام الدولي كونه تم نهاية ثنائية القطبية واستسالم االتحاد السوفيتي آنذاك ،بسبب عدم قدرته على
 1طشطوش ،هايل عبد املولى ( :)2008املرجع السابق.
 2املولى ،سعود ( :)2012الجماعات االسالمية والعنف ،موسوعة الجهاد والجهاديين ،مركز املسبار للدارسات والبحوث ،ص.50
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نهاية حرب العصابات؛ مما أدى هذا األمر الي جعل القوة بيد وتحت سيطرة الواليات املتحدة األمريكية وغيرت
بمجرى النظام الدولي من منطلق احادية القطبية 1.وبما تنظيم الدولة القاعدة يعتبر ارث الى داعش فالسيناريو
واحد ،واكيد سوف تكون النتائج عائده لنفس الطرف الذي حقق مبتغاه على السناريو االولًّ .

 1.5مضةون وغاية مفهوم االرهاب الدول .
إذ ان الهدف من فعل اإلرهاب سيحقق في املحصلة النتائج املطلوبة والتي يطمح لها صانع القرار األمريكي ،كونه
يدخل ضمن الوسائل املتعددة التي تلجأ إليها املنظمات اإلرهابية لتحقيق غاياتها بعد تأكيد الهدف الجوهري من
ً
فعل اإلرهاب ،والهدف هنا سيكون حتما النخبة السياسية أو السلطة الحكومية ،وهو ما ُيعرف ب ًّإرهاب الدولة.2
ويرى الباحث أن الواليات املتحدة األمريكية تةثل إرهاب الدولة التي تهدد مستابل الدول املعرضة لإلرهاب
ا
وخاصة ي استخدام قوة نفوذها ي حصار الدول
اقتصاديا وقرض العاوبات التي تؤثر على الشعوب
واستهدف األعيان املدنية بشكل غير مباشرًّ .
اإلدارة األمريكية بأنه أصابها نوع من الترهل في عهد إدارة بوش االبن ومشروعها في مكافحة اإلرهاب
وال ننكر بأن ًّ
سيما بعد أحداث /11أيلول2001/م خاصة بعد تعمد األمريكان إلى عوملة اإلرهاب حتى خرج األخير من جوهر
ً
الفكر االستراتيجي العالمي ليمثل نوعا من الصراع املضاد .وهذا ما أكده الرئيس األمريكي بوش االبن بالقول "أن
العقيدة القاتلة للراديكاليين االسالمين تمثل التحدي العظيم في قرننا الجديدًّ .وأن حربنا ضد اإلرهاب تشبه
معركة الكفاح ضد الشيوعية في القرن األخير .ولقد تم التعبير عن هذا التوجه من جانب األمم املتحدة بإصدار
القر ًّار ( )1368والذي فوض بموجبه مجلس األمن الدولي الواليات املتحدة التخاذ اإلجراءات للرد على املعتدين
واملسؤولين عن االعتداء على الواليات املتحدة ًّ
وفي هذا االتجاه يرى الباحث أن تصنيف وزارة الخارجية األمريكية لإلرهاب لم يشير في تفاصيله الى مصطلح
إرهاب الدولة؛ مما يعمل على وقوع السياسة األمريكية في تناقض ما بين اإلعتراف الضمني في إرهاب الدولة ً
نظرا
ألنها دولة تمارس إرهاب الدولة ،عبر الجريمة السياسية وتوظيفها ضمن سجل هذا املتغير ،وبين استبعاد هذا
اإلدارة األمريكية ،على أن هنالك مفهوم
املصطلح كتصنيف دولي لإلرهاب .كونه سيشكل اعتراف صريح من ًّ
ً
لإلرهاب إذا ما أكدت عليه في تقريرها الصادر ،فضال عن أن بعض من حلفائها وأصدقائها في الشرق األوسط
سيسقطون أسرى هذا املفهومًّ .

 .6االستنتاجات والتوصيات:
 1.6االستنتاجات
وهو فعل منضبط يعتمد على أسلوب
 يتضح أن االرهاب عمل منظم وغير محكوم بقوانين الصدفةًّ ،
التحضير واالعداد املسبقين بكل ما يترتب على ذلك من دراسة دقيقة ًّألدوات الفعل ووسائل تنفيذه ًّ
لإلرهاب
 إن استخدام العنف يعد عنصر أساس مرافق للعمل االرهابي ،بل هو أكثر العناصر املكونة ًّ
ً
خطورة نظرا لحجم االضرار التي يمكن ان يحدثها في االروًّاح واملمتلكاتًّ .
 إن العنف في العمل االرهابي ليس غاية بل وسيلة توظيف في ممارسة ضغط من أجل تحقيق هدف
وال يسعى الطرف الفاعل عادة من خالل عمله الى تحقيق مكاسب شخصية بل قد
سياس ي محدد ًّ
ً
ً
يدفعه ايمانه بد(عدالة) قضية ما الى التضحية بنفسهُ ،ويعد نفسه جنديا مكلفا بتنفيذ مهمة (شريفة)ًّ .

 1الهزايمة محمد عوض ( :)2007مرجع سابق ،ص.22
 2الهزايمة محمد عوض ( :)2007مرجع سابق ،ص.65

المجلد الثاني – العدد السابع

105

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()120-108
 االرهاب ظاهرة لم تولد من فراغ أو من العدم ،وانما هناك أسباب ومدخالت سواء أكانت اجتماعية أو
اقتصادية أو سياسية أو ثقافية وعلى صعيد الفرد أو على مستوى الدولةًّ .
واحتكار السلطة
ًّ
 إن العوامل األساسية التي تنتج االرهاب وتساعد على انتشاره هي التطرف والتعصب
ً
وتغييب الخر فضال عن ضعف التربية االسرية والقيمية.
 ال يمكن القضاء على االرهاب بالقوة وحدها بل من خالل تنوع األساليب واملعالجات الفكرية واإلصالح
املجتمعي والعشائري ،وإصالح النظام الدولي.
الفكر االسالمي من اجل تحقيق اهداف
 إن الواليات املتحدة األمريكية هي املؤسسة للمليشيات املغطية ب ًّ
ورغبات ومطامع لديمومتها وسيطرتها على العالم ككلًّ .

 2.6التوصيات:
 تشكيل تحالفات دولية من قبل الدول املعارضة لسياسات نفوذ الدول العظمي ملحاصرة اإلرهاب
السياس ي أو إرهاب الدول العظميًّ .
 نبذ التعصب واشاعة ثقافة التسامح بين االفراد والجماعات االثنية واالجتماعية والدينية وبين السلطة
واملجتمعًّ .
 وضع الحلول الالزمة ملعالجة املشكالت االجتماعية املؤثرة على تفش ي البطالة والفقرًّ .


مكافحة االرهاب بعالج أسبابه ودوافعه من أجل مجتمع آمن خال من العنف واالرهاب.

 العمل على إعادة رسم مفاهيم اإلرهاب بما يحقق وصف حقيقي لالرهاب وخاصة إرهاب الدولة
العظمي ،وإرهاب السيطرة والنفوذ.
 العمل على إعادة تشكيل مجلس األمن ملعالجة اإلرهاب الدبلوماس ي الذي تستخدمه الواليات املتحدة
األمريكيةًّ .
 العمل على إعادة تعريف مفهوم اإلرهاب االجتماعي واإلرهاب املرتبط باالقتصاد املجتمعي وتبيان أثره
على اإلرهاب غير املنظم والعشوائي في الدول النامية.

 3.6التطلعات املستابلية:
 دراسة اإلرهاب املنظمة الذي تقوده أجهزة مخابرات الدول الكبرىًّ .
 تحليل اإلرهاب املبنى على دراسة املخاطر الخاصة باستنزاف اقتصاد الدول التي تمتلك موارد اقتصادية
ومادية كدولًّ أفريقيا وآسياًّ .
 تشجيع تشكيل التحالفات الدولية الخاصة بوضع حدود إلدارة العالم بالقطب الواحد الذي تسيطر
عليه أمريكياًّ .
 ترسيم املفاهيم الخاصة باإلرهاب وتوحيدها من قبل مجلس األمنًّ .
 وضع حلول الستخدام إرهاب الدول الهشة بحق الفيتو في مجلس األمن واألمم املتحدة.

املصادر واملراجع
 إسكندر ،أمير ( :)1986عن االرهاب والثورة ،مجلة املنار ،باريس ،العدد (22د ًّ .)23
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املدن الذكية كآلية لتعزيز العاد اإلجتةاع دراسة حالة مشروع الدعم
الحكوم :النادي املباشر اإللكترون :ي السودان عام 2020م
Smart cities as a mechanism to strengthen the social contract
Case study direct electronic cash government support project
in Sudan in 2020
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لتعزيز العقد اإلجتماعي دراسة حالة
ًّ
يوثق هذا البحث كـ :عثمان ،محمد زروقًّ محمد ابراهيم ( :)2021خ املدن الذكية كآلية
املباشر اإللكتروني في السودان عام 2020م  ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة
ًّ
مشروع الدعم الحكومي النقدي
الفرص ،املجلد ( ،)3العدد ( ،)10أملانيا ،ص 120-108

املستخلص

يهدف البحث إلى التعريف باملدن الذكية ،وتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال :هل تعززًّ املدن الذكية
مفهوم العقد االجتماعي ،وتنبع أهمية البحث من أهمية األمن واالستقر ًّار السياس ي واالجتماعي ،ويفترض البحث
أن هناك عالقة بين املدن الذكية وبين جودة الخدمات ،وقد اعتمد البحث على املنه الوصفي واملنه التحليلي،
حيث توصل البحث الى نتائج أهمها أنه يمكن تطبيق املشروعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تسهم
في التنمية والرفاه باستخدام التقنية الحديثة ،ويوص ي البحث بضرورة أن تقوم الحكومات ُ
والنظم بكل ما في
وسعها ومقدورها لخدمة شعوبها.
املباشر اإللكتروني ،السودان
ًّ
الكلةات املفتاحية :املدن الذكية ،العقد اإلجتماعي ،نظم الدعم الحكومي النقدي
Abstract
The research aims to introduce smart cities, and the research problem is to answer
the question: Do smart cities enhance the concept of the social contract, and the
importance of research stems from the importance of security and political and
social stability, and the research assumes that there is a relationship between smart
cities and the quality of services, and the research relied on the approach
Descriptive and analytical method, where the research reached conclusions, the
most important of which is that economic, social and political projects that
contribute to development and well-being can be applied using modern technology,
and the research recommends that governments and systems do everything in their
power and ability to serve their people.
Keywords: smart cities, social contract, direct electronic cash government support
systems, Sudan.
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امللخص املفاهية:
الحكومة السودانية وشركائها خطط إصالح
ًّ
كفالة مستوىًّ جيد من املعيشة أوجب واجبات الدول ،تبنت
عبر عدد من البرامج االقتصادية ،فعمدت
اقتصادي يتحتم عليها تقديم برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثارها ًّ
األسر ذات الدخل املنخفض بطرقًّ جديدة ساهمت التقنية الرقمية في تطبيقها الي أرض الواقع كنظام
ًّ
الى دعم
إال
املباشر اإللكتروني (ثمرات) ،ورغم املؤثرات الداخلية والخارجية الواقعة على السودان ًّ
ًّ
الدعم الحكومي النقدي
تسخير التقنية الحديثة لتحقيق رغبات وتطلعات السودانيين.
ًّ
أن الحكومة تعمل على
الشكل التال يوضح امللخص املفاهية :للةدن الذكية كآلية لتعزيز العاد اإلجتةاع دراسة حالة مشروع
الدعم الحكوم :النادي املباشر اإللكترون :ي السودان عام 2020م

املدن الذك:
والتنةية املستدامة
استةرار الحياة
بشكل يحاقظ على
املوارد

جودة املعيشة

العنوان العام
للدراسة
التجارب الوطنية
والدولية للتحول
االلكترون:

الدعم
الحكوم:
النادي املباشر
التحول الرقة:
والتاني

ًّ
لتعزيز العقد
ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات للمدن الذكية كآلية
املباشر اإللكتروني في السودان عام 2020م ًّ
ًّ
اإلجتماعي دراسة حالة مشروع الدعم الحكومي النقدي
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للةدن الذكية كآلية لتعزيز العاد اإلجتةاع دراسة حالة مشروع الدعم الحكوم :النادي املباشر اإللكترون :ي السودان عام 2020م

تمثل مشكلة الدراسة فدي سدرعة االسدتجابة الخاصدة بعمليدات التنميدة واالصدالح
الحكومي في السودان وذلك باستخدام التقنيات التكنولوجية في الددعم املقددم
للفئات الهشة ،هنا ظهر التساؤل الرئيس التالي:
هل يعزز املدن الذكية مفهوم العاد االجتةاع .

التعرف على املدن الذكيدة ونشدأة وتطدورًّ العقدد اإلجتمداعي
هدفت الدراسة إلى ًّ
تعزيز العقد اإلجتماعي في السودان.
أثر املدن الذكية على ًّ
وبيان ًّ
اعتمدت الدراسة على املنه الوصفي الذي يصف املدن الذكية ومكوناتها
وأدواتها ،واملنه التحليلي الذي يحلل أثر تلك األدوات والوسائل والتحول
الرقمي والتقني على العقد االجتماعي في السودان.

توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمدن الذكية في تعزيز مفهوم العقد االجتماعي من خالل التقنيات الحديثة ،تطبيق املدن الذكية في أرض الواقع يساعد على تفادي كثير من
سلبيات املركزية وابتكار حلول فعالة للمشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وهناك عالقة بين الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني وبين الثقة في املؤسسات.

املباشر اإللكتروني (ثمرات) على جميع مناطق السودان ومدنه .وأن تقوم املؤسسات السياسية بواجباتها تجاه
ًّ
أوصت الدراسة بتعميم املرحلة التجريبية ملشروع الدعم الحكومي النقدي
الشعوب ومراعاة الحاجات اإلنسانية واالجتماعية لهم وتعظيم رفاهيتهم واسعادهم ،تحديث بيانات قاعدة معلومات السجل املدني وبيانات ومؤشرات وزارة الضمان اإلجتماعي.

تطلعات مستابلية:


املدن الذكية كآلية لترسيخ الحكم الرشيد



الفقر
ًّ
املدن الذكية كآلية لتخفيف وطأة




لتعزيز الرعاية الصحية األولية
ًّ
املدن الذكية كآلية
تطبيقات املدن الذكية في مواجهة األوبئة والجوائح.
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 .1اإلطار العام:
1.1مادمة
لم تكن الحاجات اإلنسانية وليدة اليوم ولكن شهد العالم عبر تاريخه الطويل مطالب إنسانية متجددة ومتكررة ،ومع مرور
ً
ً
تنوعا وأكبر حجما ،ومع تطورًّ املجتمعات وتطورًّ الوعي السياس ي واالجتماعي تطورت نظريات السلطة،
ًّ
الوقت أصبحت أكثر
والتي منها نظرية العقد االجتماعي التي أرست الحقوقًّ والواجبات ،فكان على عاتق السلطات تحقيق تطلعات الشعوب وتعظيم
رفاهيتهم وكرامتهم واسعادهم؛ ما يعني ضرورة تعزيز العقد االجتماعي بشتى الطرقًّ املتاحة والتي منها التقنية الحديثة Kبما توفره
من جهد ووقت وتكلفة ،وفي هذا البحث يستعرض الباحث مفهوم املدن الذكية وتطورًّ العقد االجتماعي ،ويتناو ًّل تطبيق نظم
الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني كأحد وسائل املدن الذكية التي يمكن أن تعز ًّز مفهوم العقد االجتماعي بالتركيز على
التجربة السودانية عام 2020م.

2.1املشكلة البحثية ويساؤالتها
تمثل مشكلة الدراسة في سرعة االستجابة الخاصة بعمليات التنمية واالصالح الحكومي في السودان؛ وذلك باستخدام
التقنيات التكنولوجية في الدعم املقدم للفئات الهشة ،إذ عمدت الحكومة السودانية على االستفادة من التجارب الحديثة
ظهر التساؤلًّ
بالشراكة مع البنك الدولي في تطوير مفاهيم العقد االجتماعي؛ بما يحقق مؤشرات تنموية وطنية ،ومن هنا ًّ
الرئيس التاليًّ :
هل يعزز املدن الذكية مفهوم العاد االجتةاع .

وتتفرع منه األسئلة التالية:
 هل تسخر الحكومات التقنية الحديثة لخدمة املواطنين وإسعادهم؟
 هل يكونًّ للمدن الذكية دورًّ في تفادي سلبيات املركزية؟
 الى أي مدى يمكن تطبيق املدن الذكية في أرض الواقع؟

3.1أهداف الدراسة :


التعرف على املدن الذكية وفوائدها.



توضيح مفهوم نظرية العقد االجتماعي وتطورها .
بيان أثر املدن الذكية في تعزيز العقد االجتماعي.



 4.1أهةية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 1.4.1األهةية العلةية  :دراسة موضوعات ذات طبيعة متداخلة بين تخصص االقتصاد والعلوم السياسية ورفد املكتبة
بمعلومات عنها
 2.4.1األهةية التطبياية  :استخدام التقنية وتطبيقاتها في تحقيق األهداف السياسية واالقتصادية واالستقرار السياس ي
واالقتصادي ًّ .

 5.1منهاية الدراسة :
االستقرائي لصياغة مشكلة البحث ،واملنه االستنباطي لصياغة الفرضيات ،واملنه الوصفي لوصف
يتبع الباحث املنه ًّ
مشروع الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني ،واملنه التحليلي الذي يحلل أثر تلك املدن على العقد االجتماعيًّ .

 6.1حدود الدراسة:
 1.6.1الحدود الزمانية :تقع الدراسة في العام 2020م ًّ
 2.6.1الحدود املكانية :السودان
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3.6.1الحدود املوضوعية  :املدن الذكية كآلية لتعزيز العقد االجتماعي دراسة حالة مشروع الدعم الحكومي النقدي املباشر
اإللكتروني في السودان (ثمرات) عام 2020م

 7.1الدراسات الساباة:
 1.7.1أجرت (منال محةد ،حسن2018،م) ،1بحث بعنوان مفهوم املدينة الذكية املستدامة ،وامكانية تطبيقها علي مدينة ود
مدني بالسودان ،وهدفت البحث الى التعريف بمفهوم االستدامة ،وتمثلت مشكلة البحث في اإلجابة على سؤال هل يمكن تطبيق
مفهوم املدن الذكية املستدامة على مدينة ود مدني ،واعتمد البحث على املنه الوصفي والتحليلي واعتماد مدينة مصدر بدولة
اإلمارات العربية املتحدة كنموذج ،وتوصل البحث الي أنه على الرغم من وجود كثير من التحديات إال أنه يمكن تطبيق املدن
الذكية في مدينة ود مدني ،ويوص ي البحث بضرورة االستفادة من التقنية الحديثة في تقديم الخدمات.
 2.7.1أجرى (عبد الرحةن ،وآخرون2017،م) ،2بحث بعنوان دور نظم املعلومات الجغرافية في املدن الذكية (محلية الخرطوم)،
وهدف البحث الي التعريف بنظم املعلومات الجغرافية ،وتمثلت مشكلة البحث اإلجابة على سؤال هل يكون لنظم املعلومات
الخرطوم ،واعتمد البحث على املنه الوصفي واملنه التحليلي ،وخلص البحث
الجغرافية دور في تطبيق املدينة الذكية في مدينة ًّ
الى نتائج أهمها أن لنظم املعلومات الجغرافية دور في أن تصبح مدينة الخرطوم مدينة ذكية ،ويوص ي البحث بضرورة تعميم نظم
املعلومات الجغرافية واالستفادة منها.
 3.7.1أجرى (حةودي2019،م) ،3بحث بعنوان املدن الذكية ودورها في حل مشكالت الخدمات املجتمعية في املدن (مدينة
ً
نموذجا ،وهدف البحث الى التعريف بالخدمات املجتمعية ،وتمثلت مشكلة البحث في دور املدن الذكية في حل مشكالت
ًّ
بغداد) أ
الخدمات بالتطبيق على مدينة بغداد ،واعتمد البحث على املنه الوصفي ودراسة حالة مدينة بغداد ،وتوصل البحث الي نتائج
أهمها أنه يمكن تطبيق املدن الذكية لتفادي كثير من مشكالت توفير الخدمات خاصة الكهرباء واالتصاالت ،ويوص ي البحث
بضرورة االستفادة من تطبيقات املدن الذكية لتجويد الخدمات املجتمعية .
ويالحظ أن الدراسات الساباة تتشابه مع البحث ي دور املدن الذكية وأهةيتها للتنةية وتلبية حاجة املجتةعات من
الخدمات وتختلف معها ي بعض الحدود الزمانية واملكانية واملوضوعية.

 .2اإلطار النظري:
 1.2مفهوم املدن الذكية:
تؤدي لالرتقاء بمستوىًّ الحياة،
هي التي تستخدم أساليب مبتكرة لتذليل املشكالت اليومية وتليي احتياجات من يعيشونًّ فيها بطرقًّ ًّ
وأساس هذه العملية إجابة هذه األسئلة :ما هي الرؤية املستقبلية للمدن؟ وكيف يمكن دعم هذه الرؤية بالحلولًّ التكنولوجية؟ ،وما
هي األهداف التي تطمح إليها؟ وكيف نعرف ”جودة املعيشة“؟ ومع أن تقنية املعلومات تقدم مساهمات كبيرة لعملية التحديث إال أنها
عنصرا ً
ً
واحدا ضمن عناصر عديدة لالستدامة مثل رأس املال البشريًّ ،وقضايا البيئة ،والقضايا االجتماعية وقدرة األفراد
تمثل
واملؤسسات على استخدام هذه التقنيات  .ويمكن حصر عناصر املدن الذكية في قطاعات التخطيط العمرانيًّ ،والترابط املحلي
والدوليًّ ،والتعافي من الكوارثًّ ،والحوكمة الذكيةًّ ،والخدمات االجتماعية والعامةًّ ،وخدمات الرعاية الصحيةًّ ،والتعليم إلكتروني،
ًّوالتنقلًّ ،والخدمات اإللكترونية وأنظمة املواصالت الذكية السيارات واملالحة وسكك حديدية وطيران آمن والرقابة الرصد الني،
ًّواإلبالغ الذكي عن الحوادث ًّومراكز بيانات الطاقة والبيئة واملياه والنفايات والتنبؤاتًّ 4.

 -1محمد ،منال عبد العزيز & حسن ،سعود صادق ( :)2018مفهوم املدينة الذكية املستدامة وامكانية تطبيقها علي مدينة ود مدني بالسودان ،بحث تكميلي لنيل درجة
املاجستير في الهندسة املعمارية ،تصميم حضري ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،السودانًّ .
 -2عبد الرحمن ،حذيفة عبد الواحد & وآخرون ( :)2017دور نظم املعلومات الجغرافية في املدن الذكية (محلية الخرطوم) ،بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس في
الهندسة ،هندسة املساحة ،شعبة الجيوديسيا ،حات جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،السودانًّ .
ً
 -3حسن ،حاتم حمودي ( :)2019املدن الذكية ودورها في حل مشكالت الخدمات املجتمعية في املدن (مدينة بغداد) أنموذجا ،الجامعة العراقية ،كلية الداب ،مجلة مداد
األدب ،عدد خاص باملؤتمرات للعام الدراس ي 2019-2018م ،الجزء األول ،العدد األول ،العراقًّ .
 4وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات ،قطر ،املدن الذكية املستدامة – نحو مستوى معيش ي أفضل2014،مًّ .
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 1.1.2قوايد املدن الذكية
استخدام طرقًّ وحلولًّ ذكية باستخدام التقنية الحديثة يحسن مستوىًّ رفاهية املواطنين وظروف معيشتهم ويحقق منافع
اجتماعية واقتصادية وبيئية ويطرح خدمات جديدة ويوفر املزيد من الفرص الوظيفية ،كما أن التحسينات على طرقًّ تخصيص
ً
إيجابا على االقتصاد ككل وسيكو ًّن في مقدو ًّر املدن إبراز قدراتها
املوارد واستخدامها واالبتكار وفرص مشاريع األعمال ستنعكس
الذكية واملستدامة واستثمارها لتعزيز مزاياها التنافسية ذات الصلة بموقعها الجغرافي واجتذاب استثمارات وكفاءات جديدة
واستيعاب الزيادة في عدد السكان بكفاءة وفعالية عالية ،وتعزيز النمو االقتصادي ،ومن الضرورة تبني حلولًّ باستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وترشيد املوارد بطريقة أفضل وتعزيز الخدمات املقدمة للسكان مع مراعاة كافة الجوانب
املتعلقة باألمنًّ 1.
تحديات على طريق املدن الذكية :التعقيدات املرتبطة بمجاالت الحكم املحلي ،كالحوكمة ،والسياسات ،وتكامل أدوار القطاعات
وتنسيق عملها ضمن منظومة تطوير املدينة وتفاعلها وتطبيق الحلولًّ الذكية .كذلك فإن عدم وجود رؤية كلية وأرضية مشتركة
للتعاونًّ بين جميع الجهات املعنية ،يحولًّ دونًّ حل املشاكل وتبادل األفكار واملعلومات وثمة تحد آخر وهو اختالف مفاهيم الجهات
املعنية حولًّ املقصود بكلمة ”ذكي“ .فمفهوم الكلمة من وجهة النظر املعمارية قد يختلف عنه من وجهة نظر أنصار البيئة ،حيث ال
يوجد اتفاق حو ًّل معايير املدن الذكية ،وال توافق فيما يتعلق باملعايير والسياسات ذات الصلة ،كما يعد وجود آليات لتحليل البيانات
واستخدامها من أجل تحديد املشاكل ومعالجتها شرط لالستخدام الفعال للبيانات2.

 2.2نظرية العاد االجتةاع نش تها وتطورها
 1.2.2مفهوم ويعريف العاد االجتةاع :
نظرية العاد االجتةاع  :ظهرت نظرية العقد االجتماعي واستخدمت ملواجهة مطامع األمراء وامللوك بالحكم املطلق ،وقد كانت
كتابات (روسو) و )لوك) هي أساس الثورات التي حققت الديمقراطية الحديثة وترجع فكرة العقد الي كتابات (ارسطو( الذي أكد
نظرية لتفسير نشأة الدولة إال مع كتابات
علي قيام الدولة علي أساس الترابط بين األفراد ،إال إن فكرة العقد لم تتبلورًّ ليصبح ًّ
(توماس هوبز ،جونًّ لوك ،جان جاك روسو) ،وتقوم النظرية علي افتراض أن الدولة مخلوقًّ بشريًّ جاءت الي الوجود عن طريق
االتفاق بين اإلفراد لتكوين دولة ،و أن تاريخ البشرية قد مر بمرحلتين  3:مرحلة حالة الطبيعة ومرحلة املجتمع املدني أو السياس ي
أي مرحلة الدولة حيث لم تكن هنا دولة في املرحلة األولي وأن االنتقال من املرحلة االولي إلي املرحلة الثانية قد تم بواسطة عقد
يشتمل في الواقع علي عقدين أحداهما اجتماعي بين األفراد لتكوين الدولة وآخر سياس ي بينهم وبين الحكومة ،ولئن اتفق رواد
نظرية العقد االجتماعي علي فكرة العقد كأساس لقيام الدولة فقد اختلفوا حولًّ تفاصيل هذه النظرية ،ونقاط االختالف
األساسية بينهم كالتي:
أ -توماس هوبز  - 1588 - 1679:عاش هوبز في بريطانيا وعاصر الحرب األهلية  ،1642 - 1651وقد كانت لهذه الحرب
ً
آثر كبير علي نفسه؛ حيث أثارت في نفسه عقدة الخوف ،وقد أثرت هذه العقدة في كتاباته كثيرًّا ،ومن أهم مؤلفاته
(الوحش الهايل ،مبادئ الاانون وحوار حول الحرب األهلية) ،ويصف (هوبز) الطبيعة البشرية باألنانية والشر
والجشع ،وأن اإلنسان تحركه دوافع الجشع والخوف واملصلحة والذاتية؛ مما يدفعه لصراعات مستمرة مع الخرين،
وتبعا لذلك فقد وصف حالة الطبيعة بأنها حالة فوض ى واضطراب وحرب مستمرة؛ لذلك فكر اإلنسان في االنتقال الي
ً
هروبا من تلك الحالة السيئة ،وأن هذا االنتقال قد تم بموجب عقد بين األفراد فيما بينهم لتكوين
ًّ
مرحلة الدولة
الدولة ،وتنازلوا بموجب هذا العقد عن حقوقهم لصالح امللك الذي أصبح يمثل السلطة العليا في الدولة  .وبما أن
ًّ
امللك ليس طرفا في هذا العقد فال تقع على عاتقة أي مسؤولية وإنما تقع املسؤولية على عاتق األفراد ،كما أن هذا
 1املدن-الذكية وتحقيق التنمية املستدامة ،موقع مجلة محطة العلمية الثقافيةwww.elmahatta.com ،شوهد بتاريخ  1فبراير 2021م ًّ
 2املنتدى العربي للمدن الذكية ( :)2021ورشة عمل التحول اإللكتروني والذكي في املدن والبلديات العربية (الواقع واستشراف املستقبل)  ،www.itcat.org ،شوهد بتاريخ 1
فبراير 2021م.
 -3غالى ،بطرس & عيس ى ،محمود خيريًّ ( :)1998املدخل في علم السياسة مكتبة االنجلو املصرية –بطرسًّ .
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نهائيا ًّوال رجعة فيه أي أنه ال يحق لإلفراد استرجاع ما تنازلوا عنه من حقوقًّ وحريات ،ألن ذلك يعني
العقد يعتبر ًًّ
الرجوع الي حالة الطبيعة ،ويعتبر (هوبز) من أنصار الحرية املطلقةًّ 1.
ب) -جون لوك(  - 1632 - 1704يعتبر فيلسوف الثورة اإلنجليزية عام 1688م ،وأهم كتاباته حولًّ الحكومة (مااالت حول
التفاهم اإلنسان ،:أقكار حول التعليم ،أسباب املسيحية ،حول املدينة) ،ويتضح من هذه العناوين أن (جون لوك)
لم يهتم بالفلسفة السياسية وحدها بل عال شئونًّ الدين والتعليم وعاصر (هوبز) إال أنه اختلف عنه ،ففي حالة
وصفة للطبيعة يؤكد (لوك) علي أن الطبيعة البشرية تتميز بالطيبة وأن حالة الطبيعة هي حالة حياة ومساواة للجميع
وأن القانونًّ الطبيعي قانونًّ العقل الذي يمنع الفرد من االعتداء علي حقوقًّ الغير ،وأن القانونًّ الطبيعي يعمل علي
حماية حقوقًّ األفراد ولكن حالة الطبيعة تفتقر لوجود آلية تحفظ الحقوقًّ بالصورة املطلوبة ويعني بذلك أن السلطة
ّ
هي التي تشرع القوانين وتنفذها ،وقد تم االنتقال الي مرحلة الدولة حيث يتوفر الوعي األمثل ملمارسة الحقوقًّ والحريات
ً
هروبا من حالة الطبيعة كما يقولًّ بذلك (هوبز) ،وأن االنتقال قد تم بموجب عقدين أحدهما اجتماعي بين
ًّ
وليس
األفراد وآخر سياس ي بينهم و بين الحكومة وقد تنازلوا فيه عن جزء (وليس كل) حقوقهم وحرياتهم لصالح الدولة وتقوم
واضحا أن
ًًّ
الدولة وتستمر لصالح األفراد ويحق لإلفراد عزلها متي ما عجزت عن تحمل املسؤولية املوكلة إليها ،ويبدو
يقول (هوبز) الذي خلط بينهما ،كما
لوك قد ميز بين الحكومة والدولة حيث ال يعني عز ًّل الحكومة نهاية الدولة كما ًّ
ي (هوبز) أن تكو ًّن السيادة مطلقة وبيد امللك ًّيرى (لوك) أن
اختلف )لوك) مع (هوبز) حو ًّل مفهوم السيادة بينما ير ًّ
السيادة ليست مطلقة وهي بيد الشعب وقد وضع (لوك) األساس ملا ُعرف بالحكومة املقيدة أو الدستورية.
ت -جان جاك روسو 1712 - 1778:ولد بجنيف وعاش بفرنسا وقد بنى فكره علي أساس الحرية وقد عرف بعدائه للملكية
املطلقة ؛حيث كان ينادي بسيادة الشعب وكانت لكتاباته أثر كبير في قيام الثورة الفرنسية ،ويختلف (روسو) مع
(هوبز) ويقترب من (لوك) بل ويفوقه في وصفة للطبيعة البشرية؛ حيث يؤكد أن الطبيعة البشرية ترتبط بالخير
وتتسم بالطيبة واملساملة والحساسية والعاطفة والسذاجة ،ويصف الطبيعة باملثالية ،وأنها تتميز باملساواة والتعاونًّ
واحترام الحقوقًّ وهي تمثل العصر الذهيي لحياة اإلنسان؛ حيث كان يعيش فيها حياة سعيدة وبسيطة وخالية من
ً
هروبا من حالة الطبيعة القاسية كما قال (هوبز) ،بل
ًّ
التعقيدات ،ويؤكد أن اإلنسان لم يختار االنتقال ملرحلة الدولة
ً
إن اإلنسان قد وجد نفسه مجبرًّا علي هذا االنتقال وذلك نتيجة لعوامل متعددة كزيادة السكان والثورة الصناعية،
ُ
وهذه العوامل غيرت األوضاع وقادت الي بعض الصراعات مما أوجد قيام سلطة لتنظيم العالقة بين األفراد ،وقد أجبر
ً
طليقا ولكنه مقيد
اإلنسان بعد أن كان حرًّا علي التنازلًّ عن حرياته الطبيعية ولهذا قال قولته املشهورة (ولد اإلنسان ًًّ
باألغالل في كل مكان ،2أما عن العقد فإن (روسو) يريًّ أن األفراد يتنازلونًّ عن كل حقوقهم ولكن ليس لصالح امللك كما
باإلرادة العامة ،وما الحكومة اال أداة
يقولًّ (هوبز) وإنما لصالح الجماعة ويتولد عن هذا التنازلًّ ما سماه (روسو) ًّ
لتنفيذ هذه اإلرادة العامة ويجوزًّ للجماعة عزلها متي ما أرادت ذلك ،وهكذا فقد وضع (روسو) األساس ملا عرف بنظام
الديمقراطية الشعبية والتي تقوم علي مبدأ السيادة الشعبية ،وسادت هذه النظرية خالل القرنين السابع عشر
امليالدي‘ إال إنها بدأت تضعف منذ القرنًّ التاسع عشر نسبة لظهورًّ الدراسات الواقعية.
والثامن عشر ًّ
نتيجة لظهور بعض النظريات األخرى كنظرية داروين" نظرية التطور "ولنظرية العاد االجتةاع ايجابيات وسلبيات
سنحاول هنا إلااء الضوء عليها كاآلي::
 2.2.2إيجابيات النظرية:
تركز هذه النظرية على الهدف من الدولة ونذكر بأن الهدف األساس ي من قيام الحكومات هو تحقيق مصلحة املواطنين فالهدف
عند (هوبز) هو تحقيق األمن والسالم ،وعند )لوك) ممارسة الحقوقًّ بالصورة املثلي ،وعند (روسو) التأكيد علي الحرية من

 - 1سليمان ،قحطان أحمد ( :)2004األساس في العلوم السياسية ،دار مجدالوي للنشر والطباعة ،عمانًّ .
 2عثمان ،حسين عثمان محمد ( :)1998النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندريةًّ .
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خالل سيادة الشعب ،وتؤكد النظرية على أن قيام الدولة علي أساس اتفاق املحكومين وليس الحكام؛ وقد مهدت هذه الفكرة
لظهورًّ الديمقراطية الحديثة.
 3.2.2سلبيات النظرية
إن فكرة التعاقد الذي تم بين األفراد تنازلوا بموجبة عن حقوقهم وحرياتهم ،هو مجرد خيال وال سند لهذه النظرية في الواقع
وليس لها دليل في التاريخ ،وأن قولًّ النظرية بأن الفرد كان يعيش في مرحلة الطبيعة بمعزلًّ عن الخرين قولًّ يجافي الحقيقة؛ إذ
أن الطبيعة االجتماعية لإلنسان أمر أجمع علية الفالسفة والعلماء منذ عهد (ارسطو)ًّ ،وإذا سلمنا بوجود هذا العقد الذي
ً
طرفا فيه ،وتفترض النظرية أن البشر كانوا متساوين في
ملزما ألحفادهم ألنهم لم يكونوا ًّ
قامت علي أساسه الدولة فهو ليس ًًّ
مرحلة الطبيعة ،وهذا غير صحيح ألن عدم املساواة هو األقرب للصواب نسبة لتفاوت الناس في قدراتهم العقلية والجسمانية،
وليس في املنطق قبولًّ فكرة أن اإلنسان كان يملك الوعي السياس ي الكافي الذي مكنه من االنتقال إلي مرحلة املجتمع املدني؛ ًّألن
الوعي السياس ي يكتسب في ظل وجود الدولة1.
ولقد تأسست الدولة الوطنية الحديثة في السودان على توافقين شعبيين ،هما االستقالل عن االستعمار ،والتنمية االقتصادية
التي تضمن تحقيق الديمقراطية السياسية والعدالة االجتماعية ،واستطاعت هذه الدولة أن تنجز بعض املسائل فيما يخص
ً
شكليا هي دولة حديثة تأسست على نص الدستورًّ والتصويت االنتخابي ومؤسسات التشريع ،لكن
ًّ
الرفاه االجتماعي ،وهذه الدولة
ً
ً
ً
سياسيا واقتصاديا ،وتعتمد على جهاز بيروقراطي قد ترهل ،2ومع تفجر ثورة ديسمبر عام 2018م التي
ًّ
جوهريا غير مستقرة
ًّ
غيرت نظام الحكم وأسست فترة انتقالية نحن في العام الثاني منها تبنت الحكومة خطط لإلصالح السياس ي واالقتصادي والذي
منه مشروع الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني كأحد املشروعات الجديدة التي يمكن أن تكونًّ بمثابة دافع جديد يعززًّ
العقد اإلجتماعي بين الدولة واملواطن من خالل حمايته وخدمتهًّ .

 3.2نظم الدعم الحكوم :النادي املباشر اإللكترون :وأثره على العاد االجتةاع ي السودان
 1.3.2مفهوم الدعم الحكوم: :
هو مساعدة مالية ترصدها الدولة لدعم قطاعات إنتاجية أو خدمات لها طبيعة حيوية لكنها محدودة العائد ،بغرض توفير مواد
ً
دخال عبر صندوقًّ يسدد الفارقًّ بين سعر البيع والسعر
استهالكية أساسية أسعارها ليست في متناولًّ الفئات االجتماعية األقل ًّ
ً
الحقيقي للسلع ،يهدف الدعم الحكومي إلى التصدي لخلل آني في قطاع إنتاجي تعرض لهزة فجائية ،وتمكين الفئات األقل ًّ
دخال
وفق آلية تقوم على تسديد خزينة الدولة للفارقًّ بين السعر
من الحصولًّ على السلع والخدمات األساسية عبر خفض أسعارهاًّ َ ،
الحقيقي للمنتج أو الخدمة والسعر الذي ُيحدد لهُ ،ويسمى هذا النوع من الدعم بالدعم املباشر ،وتوجد أنواع أخرىًّ من الدعم
ُ
تقوم على دعم القطاع اإلنتاجي من خالل استثمارات ميسرة من قبل الدولة تمكنه من االنتعاش ،وهو آلية لحفظ التوازنات
ّ
ق في الدخل بما يمكن من االنتعاش االقتصادي الشامل ،وتقارب مستويات الدخل
االجتماعية كمدخلًّ أولي إلى تقليص الفوار ًّ
لدى أغلب الفئات االجتماعية املتوسطة والقليلة الدخل ،ولجأت دولًّ غربية منها فرنسا وإسبانيا وأملانيا والواليات املتحدة
األميركية ،إلى هذا النوع من الدعم إلنقاذ القطاع املصرفي وقطاع السيارات وقطاعات أخرىًّ مثل العقار في أوج األزمة
املالية العاملية بين  2008و ،2012وأحيانا يكونًّ دافع الدعم الحكومي سياس ي ،ففي حال وقوع أزمة سياسية تلجأ بعض األنظمة
جو من الطمأنينة وتصريف حالة االحتقان القائمة ويعتبره بعض
إلشاعة ّ ًّ
ًِّ
إلى خفض أسعار املواد االستهالكية األساسية
اء للسلم االجتماعيًّ 3.
االقتصاديين شر ًًّ
ًّ
ًّ
 2.3.2مآخذ على الدعم الحكوم :وتجارب بعض الدول لتفاديها
 1محمد ،فهمي عبد القادر ( :)1997النظرية العامة للدولة ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندريةًّ .
2زروقًّ ،محمد & ايهاب عبد هللا ( :)2019مبادئ العلوم السياسية ،املستودع الرقمي ،جامعة شندي ،السودان.
 -3املوسوعة الحرة ،ويكيبيدياًّ www.wikipedya.org ،
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تبرز في املحاباة واستغالل النفوذ ومن اإلشكاالت التي ُيثيرها موضوع الدعم الحكومي ضآلة استفادة الفئات املستهدفة منه ،فهي
محدودة االستهالك ومن ثم فإن استفادتها من الدعم الحكومي للسلع تكونًّ محدودة من الناحية الكمية وفي املحصلة
فإن النسبة الكبرىًّ من مخصصات الدعم تذهب لصالح الفئات األقل حاجة إليها ،ويمكن تفادي هذه املأخذ بإعداد لوائح على
َّ ًّ
قاعدة الرقم الوطني تحدد املستفيدين باألسماء ،وتزويدهم ببطاقات إلكترونية ُيقدمونها عند شرائهم السلع املدعومة.
وفي املغرب ،اتخذت السلطات إجراءات هدفها ضمان تسديد أدق للدعم الحكومي ،لكن تلك التدابير اصطدمت بعائق أساس ي
ُ ّ
حل مؤقت
مرتبط بغياب قاعدة بيانات إحصائية تمكن من تحديد املستفيدين وفق مستويات الدخل .وقد عمدت السلطات إلى ًّّ
أن الدعم ًّّ
يحد
هو فرض تعويضات على املستهلكين الكبار للسلع االستهالكية األساسية مثل املصانع والشركات وغيرها ،ومعلوم ّ ًّ
من االستهالك ّ
وربما ال تستغني بعض القطاعات ذات الكلفة العالية والعائد املحدود عن الدعم ،فمثال تدعم الحكومة الفرنسية
بعيدا من متناولًّ كثير من الفئات االجتماعية
النقل العمومي في منطقة العاصمة باريس وذلك لكلفته العالية التي تجعله ًًّ
النشطة ،كما تدعم خزينة الدولة الفرنسية رحالت الطيران الداخلية نظرا ملحدودية عائدها .وفي الواليات املتحدة تدعم الدولة
القطاع الفالحي والحيواني ،ملخاطر التقلبات املناخية والكوارث الطبيعية ،فحين تنتهي أسباب الدعم ُيرفع الدعم .وأحيانا ُيرفع
دعم السلع بشكل تدريجي وال يخلو في الغالب من اضطرابات اجتماعية والسيما إذا كان رفع الدعم ال ُيناسب ّ
تحسن األجورًّ 1.
 3.3.2الدعم الحكوم :النادي املباشر اإللكترون :وأثره على العاد االجتةاع ي السودان
ق إثيوبيا وإريتريا ومن
ق أفريقيا تحدها من الشر ًّ
أ .نبذة يعريفية عن جةهورية السودان :هي دولة تقع في شمال شر ًّ
الشمال مصر وليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان وهو عضو في جامعة
يناير 1956م،
الدولًّ العربية واالتحاد االفريقي ومنظمة املؤتمر اإلسالمي ،استقل السودان عن بريطانيا ومصر في األولًّ من ًّ
واشتعلت فيه الحرب األهلية منذ قبيل إعالن االستقالل حتى عام  2005عدا فترات سالم متقطعة ،نتيجة صراعات عميقة بين
الحكومة املركزية في شمال السودان وحركات متمردة في جنوبه وانتهت الحرب بتوقيع اتفاقية السالم الشامل ،بين حكومة
السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ،واستقل جنوب السودان عام 2011م كدولة ،بعد استفتاء ،تلى الفترة االنتقالية
التي نصت عليها االتفاقية وفي ديسمبر 2018م شهد السودان ثورة شعبية أدت الي تغيير نظام الحكم واإلعالن عن نظام
سياس ي جديد ،وبعد تعيين وزارة انتقالية2.
ب .الدعم الحكوم :ي السودان :بسبب معدالت التضخم العالية ( )%220بحسب الجهاز املركزي لإلحصاء عام 2020م
واألودية ،ويعيش ( )%65من مواطنيه
ينفق السودان حوالي ( )%36من نفقة ميزانيته العامة على دعم سلعة دقيق الخبز ًّ
ً
وفقا لتقديرات احصاءات األمم املتحدة عام 2018م3.
تحت خط الفقر

 .3اإلطار العةل ومنهج الدراسة:
( 1.3أداة البحث)ًّ :
من التقارير الحكومية الرسمية أعد الباحث جداول من البيانات وقام بتحليلها على النحو التاليًّ :
 1.1.3الدعم الحكوم :النادي املباشر اإللكترون :ي السودانًّ :
ن ً
بديال عن نظام الدعم السلعي ملبررات عدم عدالته
قدمت وزارة املالية مشروع للدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني ليك ًّو ًّ ًّ
وكفاءته وفعاليته في التخفيف من وطأة الفقر ،فكان أن تم اطالق برنامج الدعم النقدي املباشر اإللكتروني لتغطية ( )36مليونًّ
مواطن بنسبة ( )%80من إجمالي السكان ،كجزء من خطة اصالح اقتصادي باالتفاق مع صندوقًّ النقد الدولي ملدة ( )12شهر
للحصولًّ على تمويل من مؤسسات دولية ،وتعهدت ) (40دولة ومنظمة في مؤتمر شركاء السودان املنعقد في ( )2020ببرلين بتقديم
ً
ما للحكومة االنتقالية في السودان كمساعدات إنسانية عاجلة ،4تم اختيار عينة من األسر ذات الدخل
)(1,8مليار دوالر دع ًّ
 - 1وكالة رويترز لألنباء ،2016/5/18 ،قناة الجزيرة اإلخبارية www.aljzeera.net ،شوهد األربعاء  23ديسمبر2020مًّ .
بتاريخ الخميس  24ديسمبر 2020م ًّ
2املوسوعة الحرة ويكيبيديا www.wikipedya.org ،شوهد ًّ
3قناة الجزيرة اإلخبارية ،مقال بعنوان :ما هو الدعم الحكومي www.aljzeera.net ،شوهد األربعاء  23ديسمبر2020مًّ .
4عصام عباس ،مدير وكالة التحول الرقمي بوزارة املالية السودانية ،شبكة الشروق اإلخبارية ،االثنين ًّ 13/07/2020

المجلد الثاني – العدد السابع

116

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديةاراط :العرب– :برلين ،ص ()120-108
املنخفض في عدد من مدن السودان كتجربة لتطبيق مشروع الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني ومن ثم تعميمها على
املستهدفين في جميع نواحي املدن السودانية والجدولًّ التالي يوضح ذلك.
املدينة
الخرطوم
الخرطوم بحري
امدرمان

جدول رقم )(1يبين املدن والفئات املستهدقة موقعها الاغراي وحام الدعم
حام الدعم لكل أسرة
اإلدارة الشعبية
ً
شهريا بواقع ) (5دوالر للفرد الواحد ،وتعميم املشروع
ًّ
3000الف جنيه لألسرة ما يعادل ) (21دوالر
سوبا غرب والنصر
حتى يغطي بقية انحاء البالد ،ليستفيد منه حوالي  36مليو ًّن شخص – أي ما يعادل  80%من املوطنين
أم ضوبان
البقعة
املصدر :إعداد الباحث2021 ،م.1

يوضح الجدولًّ خطوات تنفيذ املرحلة التجريبية من مشروع الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني ،حيث إنه تم ًّإرسال
الدفعة الشهرية األولى من الدعم النقدي لعينة من األسر ذات الدخل املنخفض ،باستخدام تقنية التحويل الرقمي في املرحلة
التجريبية ،وكذلك يبين كيف ستتم االستفادة من نتائج املرحلة التجريبية لتعميم املشروع حتى يغطي البالد ،ويستفيد منه
حوالي( )36مليونًّ شخص – أي ما يعادل ( )%80من املوطنين.
البيان
مؤتةر شركاء السودان
–برلين املانيا
وزارة املالية

وزارة العةل والتنةية
االجتةاعية
وزارة الداخلية
البنك املركزي

جدول رقم ) (2الاهات املشاركة ي املشروع ونوع مساهةتها
مالحظات
نوع الدعم
) (40دولة ومنظمة ،أبرزهم اململكة العربية السعودية ،املانيا،
تخصيص مبلغ ) (1,8مليار دوالر كمساعدات
الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا ومنظمة األمم املتحدة،
إنسانية عاجلة ًّ
منظمة الغذاء العالمي ،البنك الدولي وصندوقًّ النقد الدولي
مواجهة عملية اإلصالح االقتصادي بصورة كاملة
وكالة التحولًّ الرقمي ،إنشاء مشروع الدعم
وزيادة القوة الشرائية لألفراد
النقدي املباشر وقيادة مشروع االنتقال الرقمي
ويكونًّ للمدن الذكية دورًّ في تفادي سلبيات املركزية
والخدمات املرتبطة بها بالدولة وتطوير صناعة
املدفوعات
يساعد املشروع على استمرار التالميذ في مقاعد الدراسة بدال من
دراسة تحدد معايير اختيار األسر ذات الدخل
قيامهم منها ملساعدة أسرهم
املنخفض
تحديد بيانات املستفيدين
قاعدة بيانات السجل املدني
اعتماد حسابات لألسر
اعتمادات
املصدر :إعداد الباحث 2021م2

من الجدو ًّل فقد أنشأت وزارة املالية وكالة التحو ًّل الرقمي لقيادة مشروع االنتقال الرقمي والخدمات املرتبطة بها؛ لتحقيق الشمو ًّل
املالي وتطوير صناعة املدفوعات ،وإنشاء مشروع الدعم النقدي املباشر لتنسيق تنفيذ املشروع  3.تحت اشراف وزارة املالية
والتخطيط االقتصادي بالتعاونًّ مع ووزارات العمل والتنمية االجتماعيةًّ ،والداخليةًّ ،والعدلًّ ،والصحة والتربية ،بجانب بنك
السودان املركزيًّ وجهات أخرىًّ ،وتفادي سلبيات املركزية .كما أن البرنامج الحكومي سيساعد التالميذ على التركيز في الدراسة بدل
تحمل مصاريف أسرهم ،ويهدف ملساعدة السكان ملواجهة عملية اإلصالح االقتصادي بصورة كاملة وزيادة القدرة الشرائية للفردًّ 4.

 2.3النتايج وتحليلها:
 1ياسر محمد النور ،منطقة الخضراء  25كلم شرق العاصمة ،مستفيدين من برنامج الدعم الحكومي النقدي املباشر" ،تسلمت من وزارة املالية دعما شهريا يبلغ  2500جنيه
ً
را بتوقيت قرينتش ًّ
سوداني ( 21دوالر) ،شوهد بتاريخ األربعاء  23ديسمبر2020م الساعة  2ظه
 2السودان يبدأ تطبيق الدعم املباشر للمواطنين الخرطوم  1يوليو ًّ www.sudantribune.net/2020
 3بيان مشترك وزارة املالية والتخطيط االقتصادي ،ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ،بالسودان ،بداية تنفيذ املرحلة التجريبية ملشروع الدعم النقدي املباشر لألسر
السودانية والذي تموله الحكومة االنتقالية وعدد من الشركاء بدعم فني من برنامج االغذية العالمي والبنك الدولي ،األربعاء  1يوليو 2020م ًّ
 4وزارة املالية والتخطيط االقتصادي ،ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ،السودان ،بيان مشترك ،بداية تنفيذ املرحلة التجريبية ملشروع الدعم النقدي املباشر لألسر
السودانية والذي تموله الحكومة االنتقالية وعدد من الشركاء بدعم فني من برنامج االغذية العالمي والبنك الدولي ،األربعاء  1يوليو 2020م
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لتخفيف وطأة أثر برنامج اإلصالح االقتصادي الذي اعتمده السودان تم تصميم برنامج للدعم الحكومي النقدي املباشر
ً
أطلق عليه اختصارا أسم (ثمرات) ليقوم بتغطية ( )%80من السكان يتم اختيارهم عن طريق قاعدة بيانات وزارة الداخلية
(مشروع السجل املدني) وبمؤشرات تعدها وزارة الضمان اإلجتماعي ،بكلفة ( )1,8مليار دوالر تعهد شركاء السودان بدفعها
ً
خالل مؤتمر أصدقاء السودان ببرلين في 2020م ،استفاد من املرحلة التجريبية عدد من األسر بواقع ( )21دوالر شهريا كان
ً
ً
لها أثرا في استقرار التالميذ في الذهاب للدراسة بدال عن العمل وزيادة القوة الشرائية لألفراد.

 3.3ربط النتايج بالدراسات الساباة:

ً
ً
كان لتطبيقات املدن الذكية كقاعدة السجل املدني اإللكترونية ونظم الدفع اإللكتروني دورا كبيرا في نجاح املرحلة التجريبية
ملشروع الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني (ثمرات) ،الذي اعتمده السودان للتخفيف من الثار االقتصادي
واالجتماعي لبرنامج االصالح االقتصادي ،وتتطابق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة بدور وأثر املدن الذكية
وتطبيقاتها على حل املشكالت بتقديم الخدمات املجتمعية وتقليل الجهد والتكلفة وسرعة تقديم الدعم وفعاليته.

 4.3النتايج ومناقشتها :
ما أثبتته التجربة أن املدن الذكية يمكن أن تعززًّ مفهوم العقد االجتماعي ،وكمثال على ذلك مشروع الدعم الحكومي النقدي
املباشر اإللكتروني في السودان عام 2020م الذي كان له أثر في التخفيف من وطأة الفقر ،من خالل ربط األسر منخفضة
الدخل بأجهزة الدولة مباشرة؛ كمساعدة التالميذ على التركيز في الدراسة بدل تحمل مصاريف أسرهم ،ومساعدة السكان
ملواجهة عملية اإلصالح االقتصادي بزيادة القدرة الشرائية للفرد ،كذلك فإن تأسيس وكالة التحولًّ الرقمي لقيادة مشروع
االنتقال الرقمي والخدمات املرتبطة بها؛ لتحقيق الشمولًّ املالي وتطوير صناعة املدفوعات تحت اشراف وزارة املالية والتخطيط
االقتصادي ،بالتعاونًّ مع ووزارات العمل والتنمية االجتماعيةًّ ،والداخليةًّ ،والعدلًّ ،والصحة والتربية بجانب بنك السودان
املركزيًّ وجهات أخرىًّ سيسهل من تطبيق املدن الذكية في أرض الواقع ،ويساعد على تفادي كثير من سلبيات املركزية وابتكار
حلو ًّل فعالة للمشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية .كما أن االستفادة من نتائج املرحلة التجريبية ملشروع الدعم الحكومي
النقدي املباشر اإللكتروني وتعميمها حتى تغطي جميع أنحاء البالد ،والتي يستفيد منها حوالي ( )36مليو ًّن شخص – أي ما يعادل
ّ
( )%80من املوطنين ُ -يمكن من زيادة الثقة في املؤسسات السياسية واالجتماعية واملساهمة في تعزيز مفهوم العقد االجتماعي،
ويساعد على االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياس ي مع األخذ في الحسبان شرط أن في تسخر الحكومة التقنية الحديثة
وتطبيقاتها من خالل قواعد البيانات وترجمتها في شكل خدمات تسهم في تلبية تطلعات املواطنين وإسعادهم ،وإن كانت فاعلية
ّ ُ
فإن نظم الدعم النقدي املباشر اإللكتروني تحتفظ بدورًّ مهم في هذه
الدعم الحكومي مرهونة بآليات النظام االقتصادي ًّ
التجربة ،ألنها تصل مباشرة الي مستحقيها ،بطرقًّ مناسبة وشفافية أكبر .

 .4االستنتاجات والتوصيات:
 1.4النتايجًّ :
من خالل الدراسة توصل البحث الى االستنتاجات التالية أهمها:
• هناك أثر للمدن الذكية في تعزيز مفهوم العقد االجتماعي فمن خالل التقنيات الحديثة يمكن للخدمات أن تصل
بصورة مباشرة الي مستحقيها ،بطرقًّ مناسبة وشفافية أكبر .
• تطبيق املدن الذكية في أرض الواقع يساعد على تفادي كثير من سلبيات املركزية وابتكار حلو ًّل فعالة للمشكالت
االقتصادية واالجتماعية والبيئة كالدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني وغيرها من الخدمات الحياتية اليومية .
• هناك عالقة بين الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني وبين الثقة في املؤسسات السياسية واالجتماعية من خالل
توفير البيانات ومعالجتها ،وتحديد املستحقين للدعم وتمكينهم من زيادة القوة الشرائية ألسرهم ،ورفع مستوىًّ جودة
معيشتهم؛ مما أسهم في تعزيز مفهوم العقد االجتماعي وساعد على االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياس ي.
• قد يواجه مشروع (ثمرات) بعض العقبات كتغير سعر الصرف الذي يؤدي الى تآكل قيمة الدعم بسبب التضخم
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• في مقدورًّ الحكومات تسخير التقنية الحديثة وتطبيقاتها من خالل قواعد البيانات وترجمتها في شكل خدمات تسهم في
تلبية تطلعات املواطنين وإسعادهم.

 2.4التوصيات
من خالل الدراسة يوص ي البحث بالتي:
• تعميم املرحلة التجريبية ملشروع الدعم الحكومي النقدي املباشر اإللكتروني (ثمرات) على جميع مناطق السودان
ومدنهًّ .
• على النظم السياسية خدمة مواطنيها وضرورة أن تقوم املؤسسات السياسية بواجباتها تجاه الشعوب ومراعاة
الحاجات اإلنسانية ًّواالجتماعية لهم وتعظيم رفاهيتهم واسعادهم
• تحديث بيانات قاعدة معلومات السجل املدني وبيانات ومؤشرات وزارة الضمان اإلجتماعي ،ولكن يمكن تفادي كثير
من هذه املعضالت وحلها.
• االستفادة ألقص ى درجة ممكنة من التقنية الحديثة في تقديم الخدمات
• ضرورة تبادل التجارب اإلنسانية املثمرة واالستفادة منها .
• التصدي لجميع العقبات التي يمكن ان تقف في طريق املدن الذكية بدراستها وتحليلها وابتكار الحلولًّ لها
 3.4تطلعات مستابليةًّ :
• املدن الذكية كآلية لترسيخ الحكم الرشيد
• املدن الذكية كآلية لتخفيف وطأة الفقر
• املدن الذكية كآلية لتعزيز الرعاية الصحية األولية
• تطبيقات املدن الذكية في مواجهة األوبئة والجوائح
 .5املراجع :








محمد ،منال عبد العزيز & حسن ،سعود صادق ( :)2018مفهوم املدينة الذكية املستدامة وامكانية تطبيقها علي مدينة ود
مدني بالسودان ،بحث تكميلي لنيل درجة املاجستير في الهندسة املعمارية ،تصميم حضري ،جامعة السودان للعلوم
والتكنلوجيا ،السودانًّ .
عبد الرحمن ،حذيفة عبد الواحد & وآخرون ( :)2017دور نظم املعلومات الجغرافية في املدن الذكية (محلية الخرطوم)،
بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس في الهندسة ،هندسة املساحة ،شعبة الجيوديسيا ،حات جامعة السودان للعلوم
والتكنلوجيا ،السودانًّ .
ً
حسن ،حاتم حمودي ( :)2019املدن الذكية ودورها في حل مشكالت الخدمات املجتمعية في املدن (مدينة بغداد) أنموذجا،
الجامعة العراقية ،كلية الداب ،مجلة مداد األدب ،عدد خاص باملؤتمرات للعام الدراس ي 2019-2018م ،الجزء األول،
العدد األول ،العراقًّ .
وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات ،قطر ،املدن الذكية املستدامة – نحو مستوى معيش ي أفضل2014،مًّ .

 املنتدى العربي للمدن الذكية ( :)2021ورشة عمل التحول اإللكتروني والذكي في املدن والبلديات العربية (الواقع واستشراف
املستقبل)  ،www.itcat.org ،شوهد بتاريخ  1فبراير 2021م.
 غالى ،بطرس & عيس ى ،محمود خيري ( :)1998املدخل في علم السياسة مكتبة االنجلو املصرية –بطرسًّ .
 سليمان ،قحطان أحمد ( :)2004األساس في العلوم السياسية ،دار مجدالوي للنشر والطباعة ،عمانًّ .
 عثمان ،حسين عثمان محمد ( :)1998النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندريةًّ .
 محمد ،فهمي عبد القادر ( :)1997النظرية العامة للدولة ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندريةًّ .
 زروقًّ ،محمد & ايهاب عبد هللا ( :)2019مبادئ العلوم السياسية ،املستودع الرقمي ،جامعة شندي ،السودان.
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 املدن-الذكية وتحقيق التنمية املستدامة ،موقع مجلة محطة العلمية الثقافيةwww.elmahatta.com ،شوهد بتاريخ 1
فبراير 2021م ًّ
 وكالة رويترز لألنباء ،2016/5/18 ،قناة الجزيرة اإلخبارية www.aljzeera.net ،شوهد األربعاء  23ديسمبر2020مًّ .
 املوسوعة الحرة ويكيبيديا www.wikipedya.org ،شوهد بتاريخ الخميس  24ديسمبر 2020م ًّ
 قناة الجزيرة اإلخبارية ،مقال بعنوان :ما هو الدعم الحكومي www.aljzeera.net ،شوهد األربعاء  23ديسمبر2020مًّ .
 عصام عباس ،مدير وكالة التحول الرقمي بوزارة املالية السودانية ،شبكة الشروق اإلخبارية ،االثنين ًّ 13/07/2020
 ياسر محمد النور ،منطقة الخضراء  25كلم شرق العاصمة ،مستفيدين من برنامج الدعم الحكومي النقدي املباشر،
"تسلمت من وزارة املالية دعما شهريا يبلغ  2500جنيه سوداني ( 21دوالر) ،شوهد بتاريخ األربعاء  23ديسمبر2020م
ً
را بتوقيت جرينتش ًّ
الساعة  2ظه
 السودان يبدأ تطبيق الدعم املباشر للمواطنين الخرطوم  1يوليو ًّ www.sudantribune.net/2020
 وزارة املالية والتخطيط االقتصادي ،ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ،السودان ،بيان مشترك ،بداية تنفيذ املرحلة
التجريبية ملشروع الدعم النقدي املباشر لألسر السودانية والذي تموله الحكومة االنتقالية وعدد من الشركاء بدعم فني من
برنامج االغذية العالمي والبنك الدولي ،األربعاء  1يوليو 2020م
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Abstract
The emergence of the Coronavirus pandemic has led to the implementation of many
precautionary measures around the world. This may have been challenging in the densely
populated regions in the world, especially in the Gaza Strip. This research sought to deals
many important issues related to the lives of infected individuals within the community in
the Gaza Strip, where the Corona virus has spread. This study aims to investigate the
impact of the Coronavirus on community health in terms of symptoms and the health status
of those infected with the virus. Epidemiological data was collected by The
Epidemiological Investigation Committee affiliated to the Safety and Infection Control
Unit and was compared with the data presented on coronavirus map to ensure consistency.
Descriptive statistics were used to interpret the data collected over the period of the study.
The interesting results of this study is that the majority of people infected with the virus are
young people and suffer from diseases such as hypertension 56.7%, diabetes 54.1% and
they suffered from health symptoms such as heat 76.6%, loss of the sense of smell 79.3%
and loss of the sense of taste 78.7%. Most of the infections of coronavirus occurred as a
result of contact with infected people 46.7% and human gatherings 43%. The study had
recommended to strengthening the measures previously taken by the government in Gaza
to prevent the spread of the Corona epidemic, by adhering to wearing a mask and
adhering to the rules of social distancing, so that the virus does not activate again in our
society.
Keywords: coronavirus; ministry of health; infection control; safety.

ملخص الدراسة

 ربما كان هذا يمثل.أدى ظهور جائحة فايروس كورونا إلى تنفيذ العديد من اإلجراءات االحترازية حول العالم
ً
ً
 سعى هذا البحث إلى تناول العديد من. ًّوخصوصا في قطاع غزة،تحديا في املناطق املكتظة بالسكان في العالم

121

المجلد الثاني – العدد السابع

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –المركز الديمقراطي العربي –برلين ،ص ()143-121

القضايا املهمة املتعلقة بحياة املصابين داخل املجتمع في قطاع غزة التي انتشر فيها فايروس كورونا .تهدف هذه
الدراسة إلى تقص ي أثر فايروس كورونا على صحة املجتمع من حيث األعراض والحالة الصحية للمصابين
بالفايروس .تم جمع البيانات الوبائية من قبل لجنة التقص ي الوبائية التابعة لوحدة السالمة ومكافحة العدوى
وتمت مقارنتها مع البيانات املقدمة على خريطة فايروس كورونا لضمان االتساق .تم استخدام اإلحصاء الوصفي
لتفسير البيانات التي تم جمعها خالل فترة الدراسة .أظهرت الدراسة أن غالبية املصابين بالفايروس هم من فئة
الشباب ويعانون من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم  ٪56.7ومرض السكري  ،٪54.1ويعانون من أعراض صحية
مثل الحرارة  %76.6وفقدان حاسة الشم  ٪79.3وفقدان حاسة التذوق  .٪78.7حدثت معظم اإلصابات
بفايروس كورونا نتيجة مخالطة املصابين  ٪46.7والتجمعات البشرية  .%43أوصت الدراسة بضرورة تعزيز
اإلجراءات التي سبق أن اتخذتها الحكومة في غزة ملنع انتشار وباء كورونا ،من خالل االلتزام بارتداء الكمامة
وقواعد التباعد االجتماعي ،حتى ال ينشط الفايروس مرة آخري في مجتمعناًّ .
الكلةات املفتاحية :فايروس كورونا ،وزارة الصحة ،مكافحة العدوى ،السالمة.

Impact of
Coronavirus on
Society Health
status

Health Status of
individuals
infected

Impact of Coronavirus
on Society Health in
Gaza Strip: Paper
from the Perspective
of the Safety and
Infection Control Unit

The source of
infection,
according to the
testimony of the
person infected
with the
Coronavirus

Sign and
Symptom of
individuals
infected
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Impact of Coronavirus on Society Health in Gaza Strip :Scientific Paper from the Perspective of the Safety and
Infection Control Unit

The emergence of the coronavirus pandemic led to the
implementation of several precautionary measures across the
globe. This brief report sought to deals with important issues
related to the lives of infected individuals within the community
in the Gaza Strip, where the Corona virus has spread, as the
study revealed the health status of those infected with the virus
and the symptoms, they faced during the period of isolation

This study aims to investigate the impact of the Coronavirus on
community health in terms of symptoms and the health status of those
infected with the virus.

Descriptive statistics were used to interpret the data collected over the
period of the study. This is through a sample of (381) infected with
Coronavirus.

The interesting results of this study is that the majority of people infected with the virus are young people and suffer from diseases such as diabetes and
pressure, and they suffered from health symptoms such as heat and loss of the sense of smell and taste. The most of the infections of coronavirus
occurred as a result of human gatherings and contact with infected people. The study fills a knowledge gap that could serve a life of guidance for those
who care about the lives of society affected by the Coronavirus.

This study recommends to the necessary of strengthening the measures previously taken by the government in Gaza to prevent the spread of the Corona
epidemic, by adhering to wearing a mask and adhering to the rules of social distancing, so that the virus does not activate again in our society.






The need to go to the nearest hospital when feeling sick, as symptoms of infection with the Coronavirus come in the form of headache, sore throat, high temperature,
shortness of breath, cough, colds, and diarrhea in some cases.
The necessity for health workers to wear medical masks while dealing with patients suffering from acute respiratory symptoms, and to inform the competent authorities
if health workers begin to cough or sneeze or feel a fever after providing care to a patient suspected of having the disease.
The necessity to wear medical or household masks made of cloth in case ready-made masks are not available.
The necessity to refrain from receiving services from any commercial store, employee or worker who does not adhere to public health and safety standards, such as
wearing masks and gloves, and adhering to the rules of social distancing.
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1. General framework:
1.1 Introduction
Covid-19 is a novel Coronavirus that is causing the recent outbreak of pneumonia that is
spreading in a terrible rapid way around the world. It was declared by the WHO as public
health international concern because it has a profound impact on public health. Despite all
precautions, the virus has spread rapidly around the globe and brought significant
challenges to all aspects of life in response to the high incidence rates of infection, and
resulting a dramatic loss of human life worldwide. The economic and social disruption
caused by the pandemic is devastating on health and wellbeing: decimated jobs and placed
millions of livelihoods at risk, tens of millions of people are at risk of falling into extreme
poverty, while the number of undernourished people, currently estimated at nearly 690
million, could increase by up to 132 million by the end of the year. Symptoms of Covid-19
vary and can range from asymptomatic to severe pneumonia and death. WHO- China 2020
reported that fever, dry cough, fatigue, sputum production and shortness of breath were the
most common symptoms. The major contributor of ICU admission and mortality of Covid19 is the severe damage of the lung tissue which mostly occur in those older than 60 years,
with history of smoking, and underlying disorders 1 .
Increasing data indicates that people with comorbidities such as diabetes, cardiovascular
disease, hypertension and chronic respiratory disease are more susceptible to COVID-19
poor outcomes, severe complications and higher mortality rates compared to patients with
no comorbid condition. It is important to evaluate the impact of the pandemic on the
society, especially, understanding the interlinked associations between pre-existing
diagnoses and COVID-19 status in order to mitigate Covid-19 complications and
mortalities and to help in optimizing the management of susceptible patients.

1.2 General Objectives
This study aims to investigate the impact of the Coronavirus on community health in terms
of symptoms and the health status of those infected with the virus.

1.3 Specific Objectives
1. To assess the prevalence of comorbidities among Covid-19 confirmed cases.
2. To explore the association between preexisting diseases, severity of symptoms and
infection consequences.
3. To give results and recommendations that may aid the public health sector while
developing policies for surveillance, preparedness, and response to COVID-19 and its
severe outcome.

1.4 Research problem
The pandemic of corona virus disease has caused large number of deaths and millions of
patients suffering from its complications. Evidence to date suggests that the disease
presents in a severe form in patients with pre-existing chronic conditions which means that

1

Kakodkar, P., Kaka, N., Baig, M.N. (2020). A Comprehensive Literature Review on the Clinical Presentation,
and Management of the Pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Cureus. 12(4).

124

المجلد الثاني – العدد السابع

)143-121(  ص،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –المركز الديمقراطي العربي –برلين
patients with underlying health conditions are more susceptible to Covid-19 and have
higher fatality rates compared to patients with no preexisting conditions 1 .
As from the period from August 2020 to December 31, a total of 40,738 cases of Covid-19
have been diagnosed in Gaza Strip. Public health measures were taken, contributed to a
very low infection rate during the first 3 months of the crisis; Gaza has recommended that
individuals returning from outside Gaza through the Rafah or Erez crossing remain in
quarantine for 21 days, instead of 14 days 2 .
Thus, it is essential to assess the impact among Covid-19 patients and to identify the
features, clinical characteristics and outcomes of COVID-19 patients with chronic
conditions in order to mitigate the Covid-19 complications and to support policy makers,
clinicians, and researchers in making informed decisions as new strategies to overcome
this pandemic.

1.5 Study Variable
1.5.1 Independent Variables
1. Age (continuous variable).
2. Sex (nominal variable either male or female).
3. Personal status (Her husband or wife is died, Single, Married, married more than wives,
Divorced).
4. Governorates (Rafah governorate, khan Younis governorate, central governorate, Gaza
governorate, North governorate).
5. Source of infection (Markets, Wedding and Events, Schools, Mourning homes, Human
gathering. Universities, Infected person, Government institutions, Non-governmental
institutions, Hospitals and clinics).
6. Occupations (Administrative, House wife, Driver, University, student, Doctor,
Employee, Lawyer, Teacher, Nurse, Health professions, Engineer, Private sector,
employee, doesn't work, Retired from work, Other).
7. Place of work (Free business, Universities, Private sector, doesn't work, International
organization, Non-governmental organization, Other ministries, Ministry of
communications, Ministry of education, Ministry of Local Government, Ministry of
Interior Ministry of Health).
1.5.2 Dependent Variables
It will be classified to:

1.Variable related to health status of individuals infected:
 Health status measure (nominal variable with two choice yes; no)
2. variable related to sign and symptom of individuals infected:
 sign and symptom measure (nominal variable with two choice yes; no)

1.6 Study Question
1. Question about (age, gender, governorate, personal status, source of infection,
occupations, place of work, position).
2. Question about health status of individuals infected.
1

Alyammahi, Sh., Abdin, Sh., Alhamad, D., Elgendy, S., Altell, A., and Omar, H. (2021). The dynamic
association between COVID-19 and chronic disorders: An updated insight into prevalence, mechanisms and
therapeutic modalities. Infect Genet Evol, 87:104647.
2
PNA.(2020).https://www.moh.gov.ps/portal/wpcontent/uploads/2020/03/Corona-Eng.-1-4.pdf,(2020).

125

المجلد الثاني – العدد السابع

)143-121(  ص،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –المركز الديمقراطي العربي –برلين
3. Question about to sign and symptom of individuals infected.

2.Literature review
2.1 Prevalence of comorbidities among covid-19 patients:
A cross sectional study was carried out in Mexico to identify the association of
comorbidities with pneumonia and death among Covid-19 patients. The prevalence of
comorbidities among the 51053 Covid-19 patients enrolled in the study was 13 652
(26.7%), 6518 (12.8%) and 3216 (6.3%) were reported to have 1, 2, and 3 or more
simultaneous conditions, respectively. Overall, a significant incremental gradient was
observed for the association between multimorbidity and pneumonia (p<0.001); for 2
chronic conditions, the adjusted odds ratio (a OR) was 2.07 (95% confidence interval [CI],
1.95 to 2.20), and for ≥3 conditions, a OR was 2.40 (95% CI, 2.22 to 2.60). A significant
incremental gradient was also found for the relationship between multimorbidity and death
(p<0.001); OR of 2.51 (95% CI, 2.30 to 2.73) was found for 2 chronic conditions and an
OR of 3.49 (95% CI, 3.15 to 3.86) for ≥3 conditions 1 .
A single centered retrospective study was carried in Saudi Arabia among 439 Covid-19
hospitalized patients showed that the most prevalent comorbidities were vitamin D
deficiency (74.7%), DM (68.3%), hypertension (42.6%) and obesity (42.2%). DM patients
have a higher mortality rate than their non-DM counterparts, other factors such as old age,
congestive heart failure, smoking, β-blocker use, presence of bilateral lung infiltrates,
elevated creatinine and severe vitamin D deficiency, appear to be more significant
predictors of fatal outcome 2 .
A meta-analysis and systematic review of seven studies assessed the prevalence of
comorbidities in Covid-19 infected patients and the risk of underlying diseases in severe
patients compared to non-severe patients showed that he most prevalent comorbidities
were hypertension (21.1%, 95% CI: 13.0-27.2%) and diabetes (9.7%, 95% CI: 7.2-12.2%),
followed by cardiovascular disease (8.4%, 95% CI: 3.8-13.8%) and respiratory system
disease (1.5%, 95% CI: 0.9-2.1%). When compared between severe and non-severe
patients, the pooled OR of hypertension, respiratory system disease, and cardiovascular
disease were 2.36 (95% CI: 1.46-3.83), 2.46 (95% CI: 1.76-3.44) and 3.42 (95% CI: 1.
.88-6.22) respectively 3 .
A systematic review and meta-analysis were carried out 4 to study the prevalence of
underlying diseases in died cases of Covid-19 including 32 relevant articles that reported
underlying disease in died cases of COVID-19 from June to October 2020, showed that the
most prevalent comorbidities were hypertension, diabetes, cardiovascular disease, liver
1

Hernandez-Vásquez, A., Azañedo, D., Vargas-Fernández, R., Bendezu-Quispe, G. (2020). Association of
Comorbidities with Pneumonia and Death Among COVID-19 Patients in Mexico: A Nationwide Crosssectional Study. J Prev Med Public Health, 53(4):211-219.
2
Alguwaihes, A., Al-Sofiani, M., Megdad, M., Albader, S. (2020).Diabetes and Covid-19 among hospitalized
patients in Saudi Arabia: a single-centre retrospective study. Cardiovascular Diabetology,19(1).
3
Yang, P., Wang, X. (2020). COVID-19: a new challenge for human beings. Cellular & Molecular Immunology,
Vol. 17, P:555–557.
4
Javanmardi, F., Keshavarzi, A., Akbari, A., Emami, A., & pirbonyeh, N. (2020). Prevalence of underlying
diseases in died cases of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 15(10).
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disease, lung disease, malignancy, cerebrovascular disease, COPD and asthma. Among all
reported underlying disease, highest and lowest prevalence was related to hypertension and
asthma which were estimated 46% (37% - 55%) and 3% (2%- 6%), respectively.
A systematic review and meta-analysis of twenty-three studies on COVID-19 patients
published 1 before 10th April 2020 was carried. These studies containing data for 202,005
COVID-19 patients showed that the most prevalent chronic comorbid conditions were:
any type of chronic comorbidity (37%; 95% CI 32–41%), hypertension (22%; 95% CI 17–
27%), diabetes (14%; 95% CI 12–17%), respiratory diseases (5%; 95% CI 3–6%),
cardiovascular diseases (13%; 95% CI 10–16%) and other chronic diseases (e.g., cancer)
(8%; 95% CI 6–10%). The overall pooled CFR was 7% (95% CI 6–7%). The overall
pooled CFR was 7% and the crude CFRs increased significantly with increasing number of
chronic comorbid conditions, ranging from 6% for at least one chronic comorbid condition
to 21% for 6 or more chronic comorbid conditions.

2.2 The association between preexisting diseases and severity of symptoms and
consequences.
A retrospective case control study of 219,961 individuals who were 18 years old and older
studied the effect of underlying comorbidities on the infection and severity of COVID-19
in Korea, found that severe COVID-19 group had older patients and a proportion of male
ratio than did the non-severe group. Diabetes (odds ratio range [ORR], 1.206–1.254),
osteoporosis (ORR, 1.128–1.157), rheumatoid arthritis (ORR, 1.207–1.244), substance use
(ORR, 1.321–1.381), and schizophrenia (ORR, 1.614–1.721) showed significant
association with COVID-19. In terms of severity, diabetes (OR, 1.247; 95% confidential
interval, 1.009–1.543), hypertension (ORR, 1.245–1.317), chronic lower respiratory
disease (ORR, 1.216–1.233), chronic renal failure, and end-stage renal disease (ORR,
2.052–2.178) were associated with severe COVID-19 2 .
A retrospective case control study was held in United Arab Emirates.3 To study the
epidemiological characterization of symptomatic and asymptomatic COVID-19-positive
cases found that DM and hypertension were the most frequent chronic comorbidities
reported in the study COVID-19 sample and patients with at least one chronic comorbidity
were also positively associated with the symptomatic state. The study found also that
individuals with DM are more likely to be infected and are at a higher risk for
complications and death from COVID-19.
A rapid review of 27 articles consisting of 22,753 patient cases from major epicenters
worldwide showed that that hypertension with prevalence of 27.4% followed by diabetes
(17.4%) and cardiovascular diseases (8.9%) were the most common comorbidity seen in
2

Mahumud, R.A., Kamara, J.k., & Renzaho, A.M.N. (2020).The epidemiological burden and overall
distribution of chronic comorbidities in coronavirus disease-2019 among 202,005 infected patients:
evidence from a systematic review and meta-analysis. National Library of Medicine, 48, 813-833.
2
Ji et. al, (2020). Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. New England Journal of
Medicine, 382:1708-1720.
3
Al-Rifai, R.H., Acuna, J., Al Hossany, F.I., Aden, B., Al Memari, A., AlMazrouei, S.K., and Ahmed, L.A. (2021).
Epidemiological characterization of symptomatic and asymptomatic COVID-19 cases and positivity in
subsequent RT-PCR tests in the United Arab Emirates.19:205.
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COVID-19 positive patients across those major epicenters world-wide. Although having
one or more comorbidity is linked to increased disease severity and no clear association
was found between having these risk factors and increased risk of mortality 1 .
A meta-analysis of 24 studies among them, 20 studies were from China, 2 from United
States, 1 from Italy, and 1 from France with a total of 1049 Covid-19 patients showed that
both preexisting diabetes and hypertension are highly correlated with increased risk of
disease severity (OR 2.61, 95% CI 1.93 to 3.52, I2=26.7%; and OR 2.84, 95% CI 2.22 to
3.63, I2=36.8%, respectively); and that preexisting CAD/CVD and chronic pulmonary
disease are also correlated with disease severity (OR 4.18, 95% CI 2.87 to 6.09, I2=31.6%;
and OR 3.83, 95% CI 2.15 to 6.80, I2=0.0%, respectively). This study conducted by Liu et
al., (2020).
A systematic review and a meta-analysis of articles in the period January 1, 2020, to April
2, 2020 estimated the prevalence of clinical symptoms of COVID-19 and found that the
most common symptoms in COVID-19 patients include: Fever 81.2% (95% CI: 77.984.4); Cough: 58.5% (95% CI: 54.2-62.8); Fatigue 38.5% (95% CI: 30.6-45.3); Dyspnea:
26.1% (95% CI: 20.4-31.8); and the Sputum: 25.8% (95% CI: 21.1-30.4). This study
carried out 2 .

2.3 To determine the impact of pandemic on socioeconomic life.
A study done 3 in Gaza Strip during the school closures showed that profound economic
and social consequences were profound. Most of the interviewed households (88.1%) were
supportive of the school closure, whereas only 11.9% did not support it. Despite the
restriction on attending gatherings or visiting public places, 30.5% of the school student
visited relatives, 8.5% went to public places, and 3.4% went to parents' workplaces.
Overall, 25.4% of the interviewed households reported workplace absenteeism, whereas
the highest percentage (74.6%) were not absenteeism from their work. The economic
harms of school closures are high, where 77.9% of households reported their wage loss
during the closure. The daily wage lost per household ranged from 3 to 265 ILS.
As the Covid-19 pandemic upended the 2019–2020 school year, much debate about the
magnitude of stopped learning process; though education systems rushed to meet the needs
of students and families, Lectures have rapidly been developed to be delivered online as
webinars using various platforms such as Zoom, with such technologically enhanced
approaches already being proven to have high levels of engagement with medical
students4.

1

Bajgain, K.T., Badel, S., Bajgain, B.B., & Santana, M.J. (2020). Prevalence of comorbidities among
individuals with COVID-19: A rapid review of current literature. National Library of Medicine, 49(2):238-246.
2
Alimohamadi, Y., Sepandi, M., Taghdir, M. & Hosamirudsari, H. (2020). Factors Associated with Mortality
in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. National Library of Medicine: 49(7):12111221.
3
Radwan, A., Radwan, E. (2020). Social and Economic Impact of School Closure during the Outbreak of the
COVID-19 Pandemic: A Quick Online Survey in the Gaza Strip. Pedagogical Research, 5(4), ISSN:2468-4929.
4
Kay, D., Pasarica, M. (2019). Using technology to increase student (and faculty satisfaction with)
engagement in medical education. Adv Physiol Educ. 1;43(3):408-413.
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3. Material and Methods
3.1 Design of the Study
In order to complete and achieve the objectives of the present study, a descriptive
analytical approach was used the views expressed by respondents who infected by
coronavirus were taken throughout a modified questionnaire. where the injured were
contacted and obtain views through the Epidemiological Investigation Committee of the
Palestinian Ministry of Health in the Gaza Strip.

3.2 Study Place
A study was accomplished in the all governorates of Gaza Strip (Rafah Governorate, Khan
Younis Governorate, Middle Governorate, Gaza Governorate, North Governorate). Where
the Coronavirus spreading in these five governorates and caused a large number of injuries
within the community
3.3 Study Population and study sample
A study population composed of 40,738 persons who infected by corona virus in all Gaza
governorate as shown in the Table (1) (where the coronavirus spreading)
The calculated sample size was 381 person infected by virus corona (400 using the sample
size calculator by RAOSOFT (http://www.raosoft.com/samplesize.html) with confidence
level 95%, error 5%, and response distribution 50% + 10% drop out) The number of
infected person from each governorate was chosen in proportion method which means ; (
the numbers of infected person participants from each governorate was calculated by the
ratio of the infected persons in that governorate to the total number of infected person in all
these governorate)
Table (1): Number of infected persons who participating in a study.
Governorate
Rafah Governorate
Khan Younis Governorate
Middle Governorate
Gaza Governorate
North Governorate
Total Number

N. of infected
person
3644
6089
4485
17.890
8630
40.738

N. of infected person
in the test sample
34
57
42
167
81
381

Male

Female

13
20
27
90
45
195

21
37
15
77
36
186

381 people who have been infected with Virus Corona have at least four of the following
signs and symptoms (fever, headache, cough, diarrhea, distress, loss of sense of smell and
taste, fatigue, pain in the throat, pain in the chest, muscle pain, nausea, nasal mucous, skin
rash). And include this signs and symptom in the study. These cases were observed
through 4 months.
3.4 Polymerase Chain Reaction collection

A study was ready in the interval from October to December 2020. The polymerase chain
reaction samples were collected from random human gatherings, suspected infection,
government institutions, contact circles for the injured and targeted surveying and
transferred to a special sterile bottle. The virus was identified in the central laboratory of
the Ministry of Health in Gaza using the polymerase chain reaction method.
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3.5 Ethical Considerations
Infected persons were persuaded to participate in the study and signed consent form. The
researcher took the agreement of the General Directorate of Human Resources
Development of Ministry of Health to allow data and information to be taken from those
infected with the virus to start study, then the researcher collected the data then analyzed it
and wrote the results.

3.6 Statistical Methods Used
The questionnaire was unloaded and analyzed through the Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) version 23; the following statistical tools were used:
 Percentages and frequencies
 Mean and standard deviation.
 T-test.
 One way- ANOVA.
 Post hoc Scheffe test.

4.Results and Discussion
4.1 Statistical description of the study population according to personal data.
This chapter includes a presentation to analyze the data of the study, by answering the
study questions and reviewing the most prominent results of the questionnaire, which were
reached by analyzing its paragraphs, and identifying the study variables that included:
(gender, age, social status, occupation, workplace, governorate, source of the injury). So
statistical treatments were performed for the data collected from the study questionnaire, as
the Statistical Packages for Social Studies (SPSS) program was used to obtain the results of
the study that will be presented and analyzed in this chapter.
Three hundred and eighty-one questionnaires were distributed. Figure (1) is a presentation of the
characteristics of the study sample (n=381) according to personal data.

Male
51.2 %(195)

Female
Male

Female
48.8 %(186)

Figure (1): Distribution of study sample individuals according to gender
Figure (1) shows the distribution of male and female participants in the study by gender. It is clear
that the percentage of infected male in all governorates was195(51.2%), while the percentage of
females was 186 (48.8%).
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Table (2): Distribution of the study sample according to age group.

Age group

Frequency

Percent (100%)

Total

43
100
127
58
53
381

11.3
26.2
33.3
15.2
13.9
100.0

10-20 Years
21-30 Years
31-40 Years
41-50 Years
Over 51 Years

From Table (2) it is found that 127(33.3%) of the study sample infected with Coronavirus
are between 31 years old to 40 years old, and that 100(26.2%) of the study sample are
between 21 years to 30 years old, and 58(15.2%) are aged between 41 years and 50 years,
and 53(13.9%) are the average age of 51 years and over, while 43(11.3%) are aged
between 10-20 years. Figure (2) shows the distribution of the study sample infected with
the Coronavirus according to the age group.
35.00%

33.30%

30.00%
26.20%
25.00%
20.00%
15.00%

15.20%

13.90%

11.30%

10.00%
5.00%
0.00%
10-20 Years

21-30 Years

31-40 Years

41-50 Years

Over 51 Years

Figure (2): Distribution of study sample infected with the Coronavirus according to the age
group.
Table (3): Distribution of the study sample according to personal status.
Married Status
Her husband or wife is dead
Single
Married
Married more than wives
Divorced
Total

Frequency

Percent (100%)

7
87
280
2
5
381

1.8
22.8
73.5
0.5
1.3
100.0

The Table (3) shows the number of the sample individuals infected with Coronavirus
according to personal status, where the percentage of married people reached 280(73.5%),
while the percentage of unmarried people reached 87(22.8%). The percentage of husband
or wife is dead 7(1.8%), divorced 5(1.3%) and the percentage of married more than wives
2(0.5%). Figure (3) shows the distribution of the study sample infected with the
Coronavirus according to the married status.
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73.50%

100.00%
22.80%

10.00%
1.80%
1.30%
1.00%

0.50%

0.10%
Her husband or
wife is dead

Single

Married

Married more than
wives

Divorced

Figure (3) shows the distribution of the study sample infected with the Coronavirus according
to the personal status.
Table (4): Distribution of the study sample according to Governorate.

Governorate

Frequency

Percent (%)

34
57
42
167
81
381

8.9
15.0
11.0
43.8
21.3
100.0

Rafah Governorate
Khan Younis Governorate
Middle Governorate
Gaza Governorate
North Governorate
Total

Table (4) shows the distribution of the numbers of people infected with Coronavirus by
governorate, where the percentage of infected person of virus corona at Gaza
governorate 167(43.8%), followed by North Governorate 81(21.3%), While Rafah
governorate the least number of infected persons 34(8.9%). Figure (4) shows the
distribution of the study sample infected with the Coronavirus according to the
governorate.
North
Governorate
21%

Rafah
Governorate
9%

Khan Younis
Governorate
15%

Central
Governorate
11%

Gaza
Governorate
44%
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Figure (4) shows the distribution of the study sample infected with the Coronavirus according
to the Governorate.
Table (5): Distribution of the study sample according to source of infection.

Source of infected of coronavirus

Frequency

Percent (100%)

10
1
1
1
164
1
178
6
5
14
381

2.6
0.3
0.3
0.3
43.0
0.3
46.7
1.6
1.3
3.7
100.0

Markets
Wedding and Events
Schools
Mourning homes
Human gathering
Universities
Infected person
Government institutions
Non-governmental institutions
Hospitals and clinics
Total

The above Table (5) shows the source of Coronavirus infection that the study sample
infected, as 178(46.7%) of the study sample said that the source of infection was due to
their contact with infected people and that 164(43%) said that the source of infection was
due to human gatherings, while 14(3.7%) said that the cause of infection was from
hospitals and clinics. Figure (5) shows the distribution of the study sample infected with
the Coronavirus according to source of infection.
50.00%

46.70%

43%

45.00%
40.00%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

2.60%

0.30% 0.30% 0.30%

1.60% 1.30%

0.30%

3.70%

0.00%

Figure (5) shows the distribution of the study sample infected with the Coronavirus according
to source of infection.
Table (6): Distribution of the study sample according to occupation.
Occupation
Administrative
House wife
Driver
University student
Doctor
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Frequency
1
42
1
18
3

Percent (100%)
0.3
11.0
0.3
4.7
0.8
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Employee
Lawyer
Teacher
Nurse
Health professions
Engineer
Private sector employee
Doesn't work
Retired from work
Other
Total

12
2
5
7
2
1
76
25
3
183
381

3.1
0.5
1.3
1.8
0.5
0.3
19.9
6.6
0.8
48.0
100.0

Table (6) showed that distribution of infected persons with coronavirus according to
occupation showed that 259(67.9%) from infected persons working in private sector and
other, 42(11%) house wife, while the sample of respondent of infected virus have
occupation administrative, driver, engineer 3 (0.3%, 0.3%,0.3%) respectively. Figure (6)
shows the distribution of the study sample infected with the Coronavirus according to
occupation.

Figure (6) shows the distribution of the study sample infected with the Coronavirus according
to occupation.
Table (7): Distribution of the study sample according to place of work.
Place of Work
Free business
Universities
Private sector
Doesn't work
International organization
Non-governmental organization
Other ministries
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Frequency

Percent(100%)

60
3
20
53
2
2
2

15.7
0.8
5.2
13.9
0.5
0.5
0.5
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Ministry of communications
Ministry of education
Ministry of Local Government
Ministry of Interior
Ministry of Health
Total

1
36
4
94
104
381

0.3
9.4
1.0
24.7
27.3
100.0

From Table (7) it is found that 104(27.3%) of the study sample individuals work in the
ministry of health, following 94(24.7%) working at ministry of interior, while 5(1.3%)
working in International organization, Non-governmental organization, Other ministries
and Ministry of communications (0.5%,0.5%,0.5% and 0.1%) respectively. It is noted that
the majority of the injured work in the Ministry of Health, which negatively affected the
functioning of health services provided to patients. Figure (7) shows the distribution of the
study sample infected with the Coronavirus according to the place of work.

Figure (7) shows the distribution of the study sample infected with the Coronavirus according
to the place of work.

4.2 Descriptive statistic of health status, sign and symptom of the sample individuals
infected with Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip.

The Tables 8 and Table 9 below show the opinion of those infected with Coronavirus who
participated in the study about their health status and the signs and symptoms they
experienced during the period of infection.
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4.2.1 Analysis of parameters of the first field: Health status of the sample individuals
infected with Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parameters
Excessive obesity

Valid
Frequency
%
Yes
50
13.1
No
331
86.9
Diabetic
Yes
206
54.1
No
175
45.9
Hypertension
Yes
216
56.7
No
165
43.3
Heart problem
Yes
29
7.6
No
352
92.4
Cancer
Yes
22
5.8
No
359
94.2
Kidney failure
Yes
34
8.9
No
347
91.1
Chest illness
Yes
18
4.7
No
363
95.3
Organ transplantation
Yes
3
0.8
No
378
99.2
Take cortisone
Yes
18
4.7
No
363
95.3
Pregnant
Yes
6
1.6
No
375
98.4
Others
Yes
10
2.6
No
371
97.4
Table (8): Distribution of the study sample according health status.

Rank
3
2
1
5
6
4
7
11
7
10
9

Table (8) shows the items related to the health status of the sample individuals infected
with Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip. The results showed that the highest
score was in item "3" were 56.7% of the study population complain of hypertension
disease followed by item "2" were 54.1% of study population complain of diabetic disease,
while the lowest score was in item "8" were 0.8% from the infected study community
complain of undergone an organs transplantation. This result differed with the study of
Alguwaaihes et al., (2020) which revealed Diabetic (68.3%) and hypertension (42.6%).
But these consequences higher than the results of the study by Yin et al., (2020). which
revealed hypertension 19%, diabetic 9%. Also, the result of present study differed with the
study of Mahumud et al., (2020) which found hypertension (22%; 95% CI 17–27%),
diabetes (14%; 95% CI 12–17%). This sudy also not consistent with the by Bajgain et al.,
(2020) which found hypertension with prevalence of 27.4% followed by diabetes (17.4%).
4.2.2 Analysis of parameters of the second field: Sign and symptom of the sample
individuals infected with Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip.
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Table (9): Distribution of the study sample according sign and symptom.
1

Parameters
Temperature

2

Headache

3

Cough

4

Diarrhea

5

Dyspnea

6

Loss of sense of taste

7

Loss of sense of smell

8

Fatigue and tiredness

9

Pains in the throat

10

Chest pain

11

Muscle pains

12

Nausea

13

Nasal mucous

14

Skin rash

15

Without symptoms

Valid
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

Frequency
292
89
223
158
209
172
73
308
91
290
300
81
302
79
157
224
66
315
71
310
150
231
28
353
100
281
27
354
39
342

%
76.6
23.4
58.5
41.5
54.9
45.1
19.2
80.8
23.9
76.1
78.7
21.3
79.3
20.7
41.2
58.8
17.3
82.7
18.6
81.4
39.4
60.6
7.3
92.7
26.2
73.8
7.1
92.9
10.2
89.8

Rank
3
4
5
10
9
2
1
6
12
11
7
14
8
15
13

Table (9) shows the items related to the health status of the sample individuals infected
with Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip. The results showed that the highest
score was in item "7" were 79.3% of the study population suffer from Loss of sense of
smell followed by item "6" were 78.7% of study population suffer from Loss of sense of
taste, while the lowest score was in item "14" were 7.1% from the infected study
community said that they suffer from skin rash. The result of this study did not agree with
the results of any previous study regarding to sign and symptom of individuals infected.
4.2.3 Health status, sign and symptom of the sample individuals infected with
Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip in regard to sex.
Table (10): T- test - for two independent samples – Gender (Male = 195, Female = 186).
Variable
Sex
N
Mean
S.D
T
P value
Health Status of individuals Male
195
1.15
0.10
0.070
0.944
infected
Female
186
1.15
0.10
195
1.37
0.18 -0.336
0.737
Sign
and
Symptom
of Male
individuals infected
Female
186
1.38
0.19
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Table (10) showed that there were no statistically significant differences in Health Status
of individuals infected (t= 0.070, P= 0.944), and Sign and Symptom of individuals infected
(t= -0.336, P= 0.737) related to gender of the sample individuals infected with Coronavirus
in all governorates of the Gaza Strip.
4.2.4 Health status, sign and symptom of the sample individuals infected with
Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip in regard to age group.
Table (11): Results of the test One-Way ANOVA - Age group.
Variable
Age group
N
Mean
S.D
F
10-20 Years
43
1.18
0.04
32.86
Health Status of
individuals
21-30 Years
100
1.22
0.11
infected
31-40 Years
127
1.12
0.09
41-50 Years
58
1.11
0.08
More than 50 years
53
1.07
0.09
10-20 Years
43
1.35
0.17
1.551
Sign
and
Symptom
of
21-30 Years
100
1.37
0.16
individuals
31-40 Years
127
1.46
0.20
infected
41-50 Years
58
1.38
0.29
More than 50 years
53
1.33
0.18

P value
0.000*

0.187

*Significant

Table (11) showed that there were statistically significant differences in Health Status of
individuals infected (F= 32.86, P value= 0.000), and Post hoc Scheffe test as shown in
Table (12) indicated statistically significant differences between health status of
individuals infected of coronavirus in favor of infected individual aged 10-20 years
compared to infected individuals aged between 31-40 years, 41-50 years and more than 50
Years (P-value = 0.009, 0.004 and 0.000) respectively, and indicated statistically
significant differences between health status of individuals infected of coronavirus in favor
of infected individuals aged 21-30 years compared to infected individuals aged between
31-40 years, 41-50 years and more than 50 years (P-value =0.000, 0.000. and 0.000)
respectively. Also, there were indicated statistically significant differences between health
status of individuals infected of coronavirus in favor of infected individual aged between
31-40 years compared to infected individuals aged group more than 50 Years (Pvalue=0.009). As illustrated in Table (11) findings showed that there were no statistically
significant differences (P-value >0.05) in the study sample responses regarding sign and
symptom of individuals infected.
Variable

Health Status of
individuals
infected
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Table (12): Post hoc Scheffe test (for age group).
Age group
Age group (J)
Mean Difference (I-J)
(I)
10-20 Years
21-30 Years
-0.03727
31-40 Years
0.05798
41-50 Years
0.07053
More than 50 Years
0.11149
21-30 Years
10-20 Years
0.03727
31-40 Years
0.09525
41-50 Years
0.10781
More than 50 Years
0.14877
31-40 Years
10-20 Years
-0.05798-

Sig.
0.255
0.009*
0.004*
0.000*
0.255
0.000*
0.000*
0.000*
0.009*
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41-50 Years

More than
50 Years

21-30 Years
41-50 Years
More than 50 Years
10-20 Years
21-30 Years
31-40 Years
More than 50 Years
10-20 Years
21-30 Years
31-40 Years
41-50 Years

0.000*
0.938
0.009*
0.004*
0.000*
0.938
0.205
0.000*
0.000*
0.009*
0.205

-0.095250.01255
0.05351
-0.07053-0.10781-0.01255
0.04096
-0.11149-0.14877-0.05351-0.04096

*Significant

4.2.5 Health status, sign and symptom of the sample individuals infected with
Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip in regard to Governorate.
Table (13): Results of the test One-Way ANOVA – Governorate.
Variable

Governorate

of Rafah
Khan Younis
Central
Gaza
North
Rafah
Sign and Symptom of
individuals infected
Khan Younis
Central
Gaza
North

Health
Status
individuals infected

N

Mean

S.D

F

Sig.

34
57
42
167
81
34
57
42
167
81

1.160
1.150
1.147
1.143
1.144
1.388
1.368
1.375
1.367
1.379

0.138
0.102
0.102
0.093
0.104
0.189
0.170
0.192
0.186
0.192

0.247

0.912

0.129

0.972

As illustrated in Table (13) Findings showed that there were no statistically significant
differences (P-value >0.05) in the study sample responses of infected individuals of
coronavirus on all variable.
4.2.6 Health status, sign and symptom of the sample individuals infected with
Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip in regard to Occupation.
Table (14): Results of the test One-Way ANOVA – Occupation.
Variable
Health

Status

individuals infected

139

of

Occupation

N

Mean

S.D

F

Sig.

Private sector employee
Engineer
Health professions
Nurse
Teacher
Lawyer
Retired from work
Doesn't work
Employee
Doctor
University student
Driver

76
1
2
7
5
2
3
25
12
3
18
1

1.158
1.182
1.000
1.169
1.146
1.182
1.061
1.142
1.106
1.152
1.177
1.182

0.159

0.885

0.575

0.000
0.097
0.081
0.000
0.052
0.091
0.065
0.189
0.058
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Sign and Symptom of
individuals infected

House wife
Administrative
Other
Private sector employee

42
1
183
76

1.134
1.091
1.146
1.394

0.090

Engineer
Health professions
Nurse
Teacher
Lawyer
Retired from work

1
2
7
5
2
3

1.400
1.367
1.314
1.333
1.300
1.333

0.047
0.137
0.205
0.047
0.133

Doesn't work
Employee
Doctor
University student

25
12
3
18

1.384
1.272
1.378
1.370

0.208
0.183
0.168
0.198

Driver
House wife
Administrative
Other

1
42
1
183

1.667
1.387
1.467
1.368

0.079
0.185

0.647

0.825

0.192
0.185

As illustrated in Table (14) Findings showed that there were no statistically significant
differences (P-value >0.05) in the study sample responses of infected individuals of
coronavirus on all variable.
4.2.7 Health status, sign and symptom of the sample individuals infected with
Coronavirus in all governorates of the Gaza Strip in regard place of work.
Table (15): Results of the test One-Way ANOVA - Place of work.
Place of work
Variable
N
Mean
Ministry of Health
104
1.170
Health
Status
of
individuals infected
Ministry of Interior
94
1.146
Ministry of Local
4
1.205
Government
Ministry of education
36
1.144
Ministry of
1
1.091
communications
Other ministries
2
1.091
Non-governmental
2
1.091
organization
International organization
2
1.091
Doesn't work
53
1.142
Private sector
20
1.105
Universities
3
1.121
Free business
60
1.127
Ministry of Health
104
1.376
Sign and Symptom of
individuals infected
Ministry of Interior
94
1.385
Ministry of Local
4
1.500
Government
Ministry of education
36
1.367
Ministry of
1
1.067
communications
Other ministries
2
1.233
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S.D
0.125
0.095
0.136

F
1.329

Sig.
0.206

1.395

0.173

0.091

0.000
0.000
0.000
0.098
0.090
0.052
0.077
0.172
0.182
0.275
0.206

0.141
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Non-governmental
organization
International organization
Doesn't work
Private sector
Universities
Free business

2

1.200

0.000

2
53
20
3
60

1.333
1.413
1.313
1.444
1.338

0.000
0.209
0.184
0.038
0.173

As illustrated in Table (15) Findings showed that there were no statistically significant
differences (P-value >0.05) in the study sample responses of infected individuals of
coronavirus on all variable related to place of work.

5. Conclusion and Recommendation
5.1 Conclusion
1. The rationale for this work is that it deals with important issues related to the lives of
infected individuals within the community in the Gaza Strip, where the Coronavirus has
spread, as the study revealed the health status of those infected with the virus and the
symptoms they faced during the period of isolation.
2. The interesting results of this study is that the majority of people infected with the virus
are young people and suffer from diseases such as hypertension 56.7%, diabetes 54.1%
and they suffered from health symptoms such as heat 76.6%, loss of the sense of smell
79.3% and loss of the sense of taste 78.7%. The most of the infections of coronavirus
occurred as a result of contact with infected people 46.7% and human gatherings 43%.
3. The study fills a knowledge gap that could serve a life of guidance for those who care
about the lives of society affected by the Coronavirus.

5.2 Recommendation
1. The need to go to the nearest hospital when feeling sick, as symptoms of infection with
the Coronavirus come in the form of headache, sore throat, high temperature, shortness
of breath, cough, colds, and diarrhea in some cases.
2.The necessity for health workers to wear medical masks while dealing with patients
suffering from acute respiratory symptoms, and to inform the competent authorities if
health workers begin to cough or sneeze or feel a fever after providing care to a patient
suspected of having the disease.
3. The necessity to wear medical or household masks made of cloth in case ready-made
masks are not available.
4. The necessity to refrain from receiving services from any commercial store, employee or
worker who does not adhere to public health and safety standards, such as wearing
masks and gloves, and adhering to the rules of social distancing.
5. Strengthening the measures previously taken by the government in Gaza to prevent the
spread of the Corona epidemic, by adhering to wearing a mask and adhering to the rules
of social distancing, so that the virus does not activate again in our society.

ًّ
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شكر خاص
يتقدم الباحثون بجزيل الشكر والعرفان إلي فريق وحدة السالمة ومكافحة العدوى على جهودهم املتميزة التي
ساهمت في وضع األنشطة والسياسات واإلجراءات السليمة في مواجهة جائحة كورونا على مستوي املجتمع أو عند
التعامل مع املرض ي املصابين وطرق الوقاية الواجب إتباعها لسالمة العاملين ملواجهة جائحة كورونا ،وكذلك
حماية املجتمع من تفش ي هذا الوباء ،وضمان سالمتهًّ .
قريق وحدة السالمة ومكاقحة العدوى
د .هيثم عمران ًّ
د .منتصر الفرا ًّ
أ .راوية زعرب ًّ
أ .محمد الجمل ًّ
أ .خالد أبو الخير ًّ
أ .عابد أبو شهال ًّ
أ .ميساء أبو موس ي ًّ
أ .حنان فياض ًّ
أ .محمد الشاعر ًّ
أ .إيمان زعرب ًّ
أ .كامل األسمر ًّ
أ .عبد الحميد البيومي ًّ
أ .نور الغريز ًّ
أ .وائل حرب ًّ
أ .مها جربوع ًّ
أ .محمود صالح ًّ
أ .مهند الحجار ًّ
أ .سهام املقيد ًّ
أ .محمد الشيخ ًّ

أ .شريف حسان ًّ
د .روال الطويل ًّ
أ .وجيه شحادة ًّ
أ .جهاد خريس ًّ
أ .سماح الكحلوت ًّ
أ .عبير النونو ًّ
د .توفيق نور الدين ًّ
ي ًّ
أ .مريان املصر ًّ
أ .إيمان ظاهر ًّ
أ .شادي اشتيويًّ ًّ
أ .رانيا القوقا ًّ
أ .علي أبو جلهوم ًّ
أ .أنس الشيخ ًّ
أ .معين املدهو ًّن ًّ
أ .مؤيد الرنًّ ًّ
أ .محمد عبيد ًّ
أ .محمد مقاط ًّ
أ .محمد الباز ًّ
أ .عال وادي ًّ
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