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 شروط النشر

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

ً
أن يكون مستال

ًّمن البحث.  %60تم إعادة صياغة بنسبة ل تقل عن تيكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن  ألًّبشرط 

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

ًّالنحوية اإلمالئية واللغوية.

ًّ.%15ابهات البحثية عن تقبل األبحاث التي تزيد فيها نسبة التش لًّ-3

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

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

ًّواإلنجليزية أو الفرنسية.

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

للكوارث وإدارة الفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجالت املحددة )إدارة األزمات،  الستراتيجية

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

ة ، إدارة السياسات والستراتيجيات، إدارًّىًّالبيئة، السالمة والصحة املهنية، القوانين والتشريعات، إدارة املالجئ واملأوًّ

ار بعد الكوارث، إدارة ث والطوارئ، إدارة السيناريوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة اإلعماحداألًّ

ًّ(.، استخالص الدروس والعظات والعبراملخاطر، العلوم البينية

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

(jssdom@democraticac.de)ًّ

ستشارية دولية، واألبحاث املرفوضة يبلغ األبحاث والترجمات إلى تحكيم سّري من طرف هيئة علمية وا تخضع-8

ًّإبداء األسباب. معأصحابها 

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

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

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

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

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

الباحث شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار  ويستلمالخاضع للتحكيم  العلمياملجلة تشهد بنشر املقال 

ًّاملجلة.

 ISSNإصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي  للمجلة-13

(Online) 2629-2572ًّ
املعيار األساس ي لقبول النشر ضمن أعداد  حيث إنسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بى األًّراعت لًّ-14

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

جراءات كما هو متعارف اإلًّتبعات وًّالث يما يتعلق بالسرقة العلمية فسيحّمل الباحهيئة العلمية تقرير من ال أي-15

ًّ.عليه في سياسات املجلة العلمية الدولية

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

ًّالعلمي.ترتيب األبحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى  يخضع-17

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

ًّ.الفرنسية-النجليزية-املجلة هي: العربية  لغات-19
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ًّذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار باللغة األصلية.السيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحالًّ في-20

 كيفية إعداد البحث للنشر:

ًّكيفية كتابة الجداول واألشكال والهوامش.وًّط التوثيق املعتمد يتوفر قالب موضح فيه نم

 عنوان جهة الباحث:

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

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

ًّوالنتائج التي توصل إليها الباحث. البحث

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

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

ًّإضافة علمية جديدة.

صدر  ما آخرًّتحديد مشكلة البحث، وأهدافها وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع بما في ذلك  -

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

ًّووصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والستنتاجات.

كتب املراجع وتبقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث  مختتًماكما يجب أن يكون البحث  -

ًّ، وترتب في آخر املقالة أبجدًيا على شكل نقاط.(APA)نظام جمعية علماء النفس األمريكيين 

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

ًّكتابة الهوامش وعرض املراجع.

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

 املراجع.

أ لآلتي:
ً
 ترتيب املراجع هجائًيا في القائمة وفق

ا في دورية: 
ً
قم ملجلد، رًّعنوان البحث، واسم الدورية، رقم ا ،سنة النشر ،سم الباحث )الباحثين(اأ. إذا كان املرجع بحث

ًّالصفحات.العدد، أرقام 

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

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

ًّ.الجامعة ، اسمخط مائلب ماجستير أو أطروحة دكتوراه

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

ًّالدولة.الصفحات، 

 ه. إذا كان املرجع مقابلة: يكتب اسم الشخص، تاريخ املقابلة، الشخص الذي أجرى املقابلة، املسمى الوظيفي، البلد

ًّ.تب تحت عنوان مقابالتعلى أن تك

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

ًّتاريخ عقد املجموعة، املكان، السنة.

ًّوقعخ دخول امل، رابط املقال، تاريخ النشر، تاري”عنوان املقال“ز. بالنسبة ملواقع النترنت: السم الكامل للكاتب، 

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

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

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

ًّ. 1.5، أسفل الورقة 5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02تكون كما يلي: أعلى  هوامش الصفحة:
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 Title of the article in English (Police Times New( 20حجم الخط:  ،sakkalmajallaعنوان املقال: )نمط الخط: 

Roman، Taille : 16 )ًّ

( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 15الخط: ، حجمsakkalmajallaالسم الكامل للباحث: )نمط الخط 

sakkalmajalla:( مؤسسة النتماء كاملة والبلد )نمط الخط 13، حجم الخطsakkalmajalla:البريد 13، حجم الخط )

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Romanاإللكتروني للباحث )نمط الخط: 

كلمة، )نمط الخط  150كلمة ول يقل عن  200عن ل يزيد  امللخص )باللغة العربية(: يشترط في امللخص أن 

sakkalmajalla :مائل(.14، حجم الخط ،ًّ

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

Abstract: (in English)(Between 150 words and 200 words,: Times New Roman, Taille : 13, Italics) 

 Key words: (in English) (Between 05 and 08 words,: Times New Roman, Taille : 13, Italics) 
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(، 4، مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )2021 غزة قطاع على السرائيلية العتداءات خالل املدني للدفاع العامة

ًّ.34-12، ص برلين(، 15العدد )
 

 املستخلص

 م،2021 غزة على السرائيلي العدوان في خاصة الداخلية الجبهة حماية مؤسسات أحد املدني الدفاع جهازًّ يعتبرًّ

 قام الذي والصعوبات التحديات بيان الدراسة هدفت لذلك. املهام أثناء والصعوبات التحديات من العديد ويواجه

 يوالتحليل الوصفي املنهج الدراسة اتبعت الهداف ولتحقيق م،2021 عدوان مواجهة في الفلسطيني املدني الدفاع به

 عم الشخصية املقابلة خالل من وذلك الجهاز، لدى األداء جودة على تؤثرًّ التى والصعوبات التحديات هذه لوصف

 تمثلت ةخارجي تحديات وجود إلى الدراسة توصلت. الفلسطيني املدني للدفاع العامة املديرية وضباط قيادة من عدد

 قمطوا سالمة وتهديد الجهازًّ لدى الالسلكي التصال منظومة وضعف والتجهيزات واملعدات المكانيات بضعف

 عفوض الجهاز، في الطوارئًّ لعمل الناظم اإلطارًّ بتطبيق اللتزام ضعف تمثلت داخلية وتحديات املدني الدفاع

 أوصت. امامله بعدد مقارنة امليدانية الطواقم في العددي والنقص املناسب، بالشكل األدوارًّ توزيع وغياب التخطيط

 العجزًّ يةلتغط محلية بجهود صنعت التى كاملركبة محلية بجهود املدني الدفاع مقدرات وتطويرًّ باستحداث الدراسة

 للقيام زمةالالًّ لالحتياجات والمدادات الحماية لتوفيرًّ واملحلية الدولية الجهات على والضغط واملوارد، المكانيات في

 إدارة حدةوًّ وإنشاء اإلطار، في املقترحة الهيكليات وفق الجهازًّ في للطوارئًّ العام اإلطارًّ وتطبيق النسانية، باملهام

 .الجهاز في املخاطرًّ

 ، التحديات، قطاع غزة2021الدفاع املدني، عدوان : الكلمات املفتاحية

Abstract 

The Civil Defence Service is one of the institutions protecting the interior front, 

especially in the Israeli aggression against Gaza in 2021. It faces many challenges 
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and difficulties during the missions. The study therefore aimed to identify the 

challenges and difficulties of the Palestinian Civil Defence in the face of the 2021 

aggression. In order to achieve the objectives, the study followed a descriptive and 

analytical approach to describe these challenges and difficulties affecting the 

performance quality of the Agency through an in-person interview with a number of 

leadership and officers of the Palestinian Civil Defence Directorate General. The 

study found external challenges of weak capabilities, equipment and equipment, weak 

radio communication systems of the device, threats to the safety of civil defence crews 

and internal challenges of weak commitment to the application of the framework 

governing emergency work in the device, weak planning and lack of proper 

distribution of roles, and a lack of numerical personnel in the field compared to the 

number of tasks. The study recommended the development and development of civil 

defence capabilities with local efforts such as the vehicle made with local efforts to 

cover the shortage of capabilities and resources, pressure on international and local 

entities to provide protection and supplies for the needs of humanitarian tasks, the 

application of the emergency framework in the apparatus according to the structures 

proposed in the framework, and the establishment of the agency's risk management 

unit. 

Keywords: Civil Defense, aggression 2021, challenges, Gaza Strip 
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 امللخص املفاهيمي

 املديرية واجهت التي والصعوبات والتحديات املدني الدفاع معاناة 2021 غزة قطاع على السرائيلي العدوانكشف 

 نتيجة هالكةاملت الجهازًّ وامكانيات قدرات لستنزاف نظرا السرائيلي العدوان فترة طيلة بواجباتها القيام خالل العامة

وضعف اهتمام  غزة قطاعالتى تعرض لها واألزمات  العتداءات العسكرية وعدم تطوير وتحديث املعدات، تتابع

 .2021 زةغ على السرائيلي العدوان خالل مهامه تنفيذل املطلوبة دواتواألًّ الوسائل توفيرًّ املؤسسات الدولية في

 عتداءاتاال  خالل املدني للدفاع العامة املديرية واجهت التي لتحديات املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

 م.2021 غزة على االسرائيلية

ًّ
 املديرية تواجهها التي التحديات ملعالجةوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

ًّغزة. قطاع في املدني للدفاع العامة

ة التحديات الداخلي

والخارجية التي 
واجهت الدفاع 

املدني

منظومة اإلدارة 

.العليا للطوارئًّ
املوارد البشرية

وقدرتها على 
التعامل مع 

املخاطر

الفجوة بين 

التخطيط 
والتنفيذ لخطط

.الطوارئًّ

توزيع الدوار 

بواملسئوليات 
التهديدات .بشكل مناسب

واملخاطر التى 
يتعرض لها 

طواقم 

.الستجابة

قدم وتهالك 

املعدات 
.واإلمكانيات

ي التوزيع الجغراف

.ملراكز اإلطفاء

ضعف املوارد 

املالية للجهاز 
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 تطلعات مستقبلية: 

ًّوالدولية املحلية املنطقة في التطورًّ ومواكبة وامكانياته قدراته بكامل املدني الدفاع جهازًّ تطوير. 

ًّالدولية واملعاييرًّ املحيطة البيئة مع يتناسب بما املخاطرًّ من والحد والكوارث لألزمات العليا لإلدارة واضح نظام تطوير . 

ًّالحرب وقت في خاصة النساني بواجبهم للقيام املدني الدفاع وطواقم ألفراد الدولية الحماية توفير. 

املواطنين. وأرواح حياة على ذلك انعكاس في يساهم مما املدني للدفاع العامة املديرية على النساني الحصارًّ وكسرًّ املركبات من بمزيد املدني الدفاع رفد 

والطوارئ تراعي كافة التخطيط لكافة الجهات ذات العالقة. لألزمات العليا لإلدارةإيجاد منظومة وطنية  والعمل 

 2021 غزة قطاع على االسرائيلية االعتداءات خالل املدني للدفاع العامة املديرية واجهت التي التحديات

 اني، وأن توجيهالنس زيادة الضغط على العمل الفلسطيني غزة، ويساهم النقسام قطاع في النسانية الستجابة مؤسسات على الضغط زيادة في األبرزًّ التحدي السرائيلي الحتالل يعتبرًّ
 عاملين.صحة التحدي يهدد  للعاملين الشخصية الوقاية معدات لتوفيرًّ الحتالل املدني، ويعتبر منع الدفاع وقدرات موارد يقلل من فرص تطويرًّ الغربية الضفة في للحكومة التمويل

 عاملةال للطواقم والقانونية الدولية الحماية توفيرًّوًّالنسانية.  بمهامه للقيام الزمة احتياجاتهب وإمداده داخلية صراعاتأية  عن املدني الدفاع تحييد الدراسة اوصت

 .الداخلية الجبهة حمايةل والمكانيات القدرات لتطويرًّ الدعم زيادةللطواقم، وًّ الشخصية السالمة معدات لتوفيرًّ املتحدة واألمم الدولية املنظمات مع التنسيقوًّ

 التي والتحديات الصعوبات بوصف والتحليلي الوصفي املنهج الدراسة اتبعت

 م،2021 السرائيلي العتداءات خالل املدني للدفاع العامة املديرية واجهت

 .ريةاملدي قيادة مع مقابالت راءوإج املالحظة على يعتمد الذي امليداني واملنهج

 دنيامل الدفاع طواقم ملهام املباشككرة املالحظة خالل من الدراسككة مشكككلة تنطلق

 خطرة منشككككككأة اسككككككتهدافوًّ م،2021 القطاع على العسكككككككريًّ العدوان فترة خالل

 وجود تبين م2021 عكككككدوانل املكككككدني الكككككدفكككككاع اسككككككككككككتجكككككابكككككة تقريرًّ على وبكككككالطالع

 ةاملديري واجهت التي التحديات هي ما: التالي التسككككككككككككا لًّ ظهرًّ هنا ومن تحديات،

 م؟2021 غزة على السرائيلية العتداءات خالل املدني للدفاع العامة

 مةالعا املديرية واجهت التي والصككككككككعوبات التحديات بيان الى الدراسككككككككة هدفت

 م.2021 غزة قطاع على السرائيلية العتداءات خالل املدني للدفاع
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 . اإلطار العام للدراسة 1

 املقدمة  1.1

س تنعك والتي بدورها ،تعصف بها ا من األزمات والكوارث التيفي جميع دول العالم ل توجد هناك دولة محصنة تماًمًّ

والصراع العسكري والعتداء للدول القوية على رواح واملمتلكات وتأتي الحروب على مستوى الضرار والخسائر في األًّ

شرية خسائر ب لى، وقد تتعدى إلفتتسبب بدمار كبير وقتل وتشريد اآلضمن هذه األزمات والكوارث التي الضعيفة 

لحياتي املعيش ي وا العالم لتحقيق الستقرارًّهناك حاجة ملحة في لذا  ما بين قتيل وشريد بال مأوى.اليين املتصل إلى 

لك من ذممتلكاته وتعمل على  حمايةمصالح الشعب وًّ للمجتمعات وذلك عبر الحكومات واألجهزة التى تشكلها لرعاية

في الستجابة النسانية لكافة اآلثار ثر واضح يظهر ها جهاز الدفاع املدني ملا له من أهمخالل أدواتها املختلفة ومن أ

ًّم(2016)صادق،  .الناتجة عن األزمات والكوارث والحروب

تلف مسمياته حول العالم بأدوار بطولية في التقليل والتخفيف وعلى مستوى دول العالم قام جهاز الدفاع املدني بمخ

من اثار الحروب والزمات من خالل عمليات النقاذ والخالء واليواء واجراءات تعمل على سالمة املواطنين وحماية 

ًّاملمتلكات وتفادي مزيد من التدهور واعادة الوضع الى ما قبل الحروب والزمات.

اية والقيام باألدوار املنوطة بالدفاع املدني حول حسب توجهات املنظمة الدولية للحماية املدنية على صعيد تحقيق الحم

جابت واستدني بقطاع غزة بواجباتها اتجاه أبناء شعبها املحاصر، قامت املديرية العامة للدفاع املوالدفاع املدني، 

 234م، والتي استمرت أحد عشر يوًما متواصلة أسفر عنها 2021لنداءات اإلغاثة خالل العتداءات السرائيلية عام 

وخلفت دمار كبير في  (.م2021شهيد بينهم نساء حسب احصائية وزارة الصحة الفلسطينية )مركز املعلومات الصحية، 

كومي، حدمير العديد من املؤسسات التة وشبكات املياه والتصالت وًّماكن العاماج والطرق الرئيسية واألًّبرًّاملنازل واألًّ

ًّمستهدفة بذلك البنى التحتية للقطاع.

أظهر العدوان األخير على قطاع غزة أن المكانيات املتوفرة في ظل الستهداف املباشر لكافة مقدرات البنية التحتية 

والصناعية ل تكفي ول تلبي احتياجات الستجابة املباشرة في ظل تعدد النقاط الساخنة والقصف بنفس الوقت مما 

من املعدل هم استنزاف قدرات وموارد الدفاع املدني بنفس الوقت، والقيام بمهام تستغرق زمن سيطرة أعلى يسا

الطبيعي للسيطرة على األحداث نتيجة اطالة وقت التنسيق للدخول للمناطق املعرضة لالستهداف، نظًرا لستنزاف 

عام، وعدم  17سكرية واألزمات على القطاع املحاصر منذ قدرات وامكانيات الجهاز املتهالكة نتيجة تتابع العتداءات الع

ًّم(2021توفير الوسائل واألدوات املطلوبة في تنفيذ مهامه. )وحدة التخطيط والتطوير، 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 1.2

ى ي علتنطلق مشكلة الدراسة من خالل املالحظة املباشرة ملهام طواقم الدفاع املدني خالل فترة العدوان العسكرًّ

بويات ومستلزمات عمليات الدهان والصباغ  مثلم، وخاصة استهداف منشأة يتواجد بها مواد كيميائية 2021القطاع 

م 2021في محافظة رفح، وبالطالع على نتائج تقرير استجابة الدفاع املدني لألحداث الناتجة عن الستهدافات في عدوان 

ا هي مخالل الستجابة النسانية، ومن هنا ظهر التسا ل الرئيس التالي: تبين وجود العديد من التحديات التى ظهرت 

؟ ومنه تفرعت م2021التحديات التي واجهت املديرية العامة للدفاع املدني خالل االعتداءات االسرائيلية على غزة 

 التساؤالت التالية:
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  تنفيذ مهامه؟ما هي التحديات واملعوقات التي واجهت طواقم عمل الدفاع املدني اثناء 

 ؟2021قطاع غزة  على السرائيلية العتداءات ثناءأ املدني الدفاع به قام الذي الدورًّ هوًّ ما 

 كيف عملت املديرية العامة للدفاع املدني على مواجهة هذه التحديات؟ 

  ما هو تصنيف هذه التحديات وكيف عملت على اعاقة تنفيذ الواجبات التي تقع على عاتق الدفاع املدني

 الل فترة العدوان؟ خ

 أهداف الدراسة  1.3

املديرية العامة للدفاع املدني خالل العتداءات وتواجه لى بيان التحديات والصعوبات التي واجهت هدفت الدراسة إ

ًّ ، وتؤثر على عمليات الستجابة النسانية ومنه تفرعت األهداف التالية: 2021سرائيلية على قطاع غزة اإلًّ

  م2021التعرف على الدور الذي قام به الدفاع املدني في مواجهة العتداءات السرائيلية على قطاع غزة . 

 رجية التي واجهت الدفاع املدني وأثرت على عمله خالل العدوان العسكري هم التحديات الداخلية والخابيان أ

 م. 2021عام  على غزة

 العسكرية على ات والصعوبات التي واجهته خالل العتداءات تعامل الدفاع املدني مع التحدي دراسة آليات

 م.2021عام  غزة

 أهمية الدراسة  1.4

  تنبع أهمية الدراسة بالنسبة في تطوير قدرات الباحثين في مجال البحث العلمي واطالعه على مكونات

ًّواساسيات البحث العلمي في مجال تقييم وتحليل التحديات. 

  دائهم خالل األزمات ومواجهة أالدفاع املدني للعمل على تطوير صناع القرار بتساهم الدراسة في إفادة

 التحديات املستقبلية بشكل أكثر فعالية. 

  هم في الوصول ألًّتفيد الدراسة صانعي القرار بتوفير الحتياجات امليدانية املطلوبة لجهاز الدفاع املدني

 وقات السلم والحرب.من الستجابة في أالتحديات الداخلية والتي يمكن أن تساعد في تحسين زًّ

 والكوارث والعاملين في التخطيط لالستجابة في  دارة األزماتون والعاملون واملهتمون في مجال إالباحث تفيد

 .الدفاع املدني

 وطرق التغلب عليها.هة التحديات جثراء املكتبة الفلسطينية والعربية باألبحاث التي تهتم في مواإ 

 ة:حدود الدراس 1.5

 :التحديات والعقبات، العتداءات العسكرية على قطاع غزة، استجابة جهاز الدفاع املدني،  الحد املوضوعي

ًّم. 2021عدوان 

 :املحافظات الجنوبية )قطاع غزة(.  الحد املكاني 

 :م.2021أجريت الدراسة في عام  الحد الزماني 

 :ط العاملين فيها.قيادة املديرية العامة للدفاع املدني والضبا الحد البشري 

 :جهاز الدفاع املدني الفلسطيني في قطاع غزة. الحد املؤسساتي 
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 منهجية الدراسة 1.6 

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي بوصف الصعوبات والتحديات التي واجهت املديرية العامة للدفاع املدني 

الهجمات التي طالت منشآت حكومية ومدنية دون م، والتي تميزت بشدة وكثافة 2021خالل العتداءات السرائيلي 

تميز، واملنهج امليداني الذي يعتمد على التدقيق واملالحظة بحكم طبيعة عمل أحد الباحثين ضمن طواقم الستجابة، 

وجمع املعلومات عن طريق اجراء مقابالت مع قيادة املديرية العامة للدفاع املدني والضباط العاملين فيها التي كانت 

ًّم.2021رة طوال فترة العدوان السرائيلي اضح

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة  1.7

 على النحو التالي: إجرائًيا يعرفها الباحثونًّتناولت الدراسة عدة مفاهيم ومصطلحات 

 ة، أنشطتهم الحياتي لوقاية املدنيين وممتلكاتهم وتأمين سالمة تخذةجراءات املمجموعة اإلًّ :الدفاع املدني

األخطار  منفي املرافق العامة وحماية املباني واملنشآت واملؤسسات العامة والخاصة  الحياة انتظاموضمان سير 

 الطبيعية والبشرية أو املهجنة.

 ضمن هيكلية وزارة يعمل خدمات الطوارئ الستجابة لالجهاز املختص ب :املديرية العامة للدفاع املدني

 .ن وممتلكاتهم زمن السلم أو الحربأرواح املواطنيالفلسطينية لحماية  واألمن الوطني الداخلية

  21، واستمرت لك"2008عام  قطاعالي شنها الحتالل السرائيلي على األعمال العسكرية التهي  م:2008عدوان "

 1436من  استشهاد أكثرًّالعزل أدت إلى دنيين وغير تقليدية ضد امل أسلحة متنوعةفيها يوما، واستخدمت 

ًّ.بين كلي وجزئي نازل واملمتلكاتف وتدمير عشرات الف من امللًّاآلصابة إفلسطينًيا وًّ

  8واستمرت  2012لى قطاع غزة عام تي شنها الحتالل السرائيلي عالعمال العسكرية الهي  م:2012عدوان 

فلسطينًيا وتدمير مئات املنازل بشكل  162عن استشهاد  سفرتوالتي أالجعبري،  أحمد في أعقاب اغتياليام أ

ًّ.ي وجزئيكل

  م، والتي 2014عام التي شنها الحتالل السرائيلي على قطاع غزة  األعمال العسكريةهي  م:2014عدوان

استخدمت به قوات الحتالل كافة األنواع من الذخائر واألسلحة وقامت بالعديد من " يوما، 51استمرت "

واملنشآت  لف من املبانيآعشرات  وتدميرًّخرون آوجرح الف  2322ستشهاد املجازر مما أسفر عن العدوان ا

 ما بين هدم كلي وجزئي وغير صالح للسكن.

  على قطاع غزة إثر  2021الحتالل السرائيلي عام  العسكرية التى نفذهاهي العتداءات  م:2021عدوان

ية العليا نتيجة قرار املحكمة اإلسرائيل 2021مايو  6توترات بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة إسرائيل في 

ز دخل حي، منازلها في حي الشيخ جراح انتهت بوقف إلطالق الناربشأن إخالء سبع عائالت فلسطينية من 

مايو، وذلك بوساطة دولية قادتها مصر. بعد أن خلفت  21التنفيذ في الساعة الثانية فجًرا من يوم الجمعة 

ًّ. لتحتية والقتصاديةوالبنية ا ت العامةآشهيد وتدمير كبير في املباني واملنش 234

 هي الصعوبات واملشكالت والعقبات التى واجهت املديرية العامة للدفاع املدني وأعاقت  الخارجية: التحديات

 السيطرة وًّأقدرة ذاتية على تجاوزها  لها يكن لموًّ تنفيذ املهام بالشكل الطبيعي وتسبب في زيادة زمن السيطرة

ًّوجودها. وفي بيها تتحكم خارجية وعوامل قوىًّ لوجود وذلك عليها
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 هي املشكالت والعقبات التى تنبع من ضعف إدارة املوارد البشرية والتخطيط لتوزيع  الداخلية: التحديات

اإلمكانيات واللوجستيات، مما يؤثر على التدخالت املباشرة لالستجابة لالعتداء العسكري على قطاع غزة ويزيد 

 ائر.من زمن الستجابة أو السيطرة ويترتب عليها آثار سلبية تساهم في زيادة الضرر والخس

 الدراسات السابقة  -2

 للــدفــاع العــامــة بــاملــديريــة األزمــات إدارة على القيــادات تمكين أثر  :بعنوان(، 2020 عبيــد. دراســـــــــــــة )أبو  2.1

 "غزة بقطاع املدني

هدفت الدراسكككككككة للتعرف على أثر تمكين القيادات على إدارة األزمات باملديرية العامة للدفاع املدني الفلسكككككككطيني بقطاع 

باملديرية العامة  الشككككككككرافيةغزة، وقد جاءت مشكككككككككلة الدراسككككككككة لبيان درجة التمكين اإلداري لدى أصككككككككحاب املسككككككككميات 

تحليلي وتمثلت أداة الدراسة باستبانة تّم تصميمها ألغراض قياس للدفاع املدني، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ال

وكانت أبرز نتائج الدراسككة  .(SPSS) متغيرات الدراسكككة، وبعد ذلك تحليل البيانات باسكككتخدام برنامج التحليل اإلحصكككائي

ض لحصكككككول التفوي تتمثل بوجود عالقة ذات دللة إحصكككككائية بين التمكين اإلداري للقيادات وإدارة األزمات، باإلضكككككافة

في املرتبة األولى للتمكين اإلداري للقيادات ويليه التواصككككككل والعمل الجماعي واملشككككككاركة في اتخاذ القرار، وبعد ذلك بيئة 

ًّ.العمل والتدريب والتحفيز

األزمات خالل للدفاع املدني الفلســـطيفي في إدارة  املديرية العامةبعنوان "دور  (2016 صـــاد ،دراســـة ) 2.2

 2014اإلسرائيلي على غزة  العدوان

م، 2014 عام غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان أزمة املدني الدفاع بها أدارًّ التي الطريقة على لتعرفل الدراسةهدفت 

 سككككككككككككككعاف، واإلًّالفلسككككككككككككككطيني األحمرًّ الهالل جمعية واإلسكككككككككككككككان، العامة األشككككككككككككككغال وزارة) املعنية الجهات آراء واسككككككككككككككتطالع

 حليليالت الوصككفي املنهج الباحث اسككتخدم. زمةاألًّ خالل املدني الدفاع اداء على( الفلسككطينية الصككحة وزارةب طوارئًّالوًّ

 تسككككبيمن نظرًّ وجهة من لألزمات التخطيط أن الدراسككككة توصككككلت. للدراسككككة كأدوات واملقابلة السككككتبانة عبرًّ. الدراسككككة في

( ٪67.5) التصككككككككككككككال أزمة وبلغت(. ٪61.4) العالقة ذات الجهات نظرًّ وجهة من بلغت بينما( ٪71) بلغت املدني الدفاع

 املادية املوارد مجال وبلغ. العالقة ذات الجهات بحسككككككككككككككب( ٪60.6) بلغت بينما املدني، الدفاع منتسككككككككككككككبي نظرًّ وجهة من

 اتخاذ نسكككككككككككككبة وبلغت(. ٪60.9) بلغ العالقة ذات الجهات موظفيوًّ( ٪64.3) املدني بالدفاع العاملين حسكككككككككككككب والبشكككككككككككككرية

 الدفاع منتسكككككككككككككبي نظرًّ وجهة من النسكككككككككككككب وهذه( ٪68.6) على املعلومات مجال حصكككككككككككككل فيما ،(٪72) األزمة خالل القرارًّ

 بإنشكككاء الدراسكككة وأوصكككت. العالقة ذات الجهات موظفي حسكككب( ٪60.8) األزمات إدارة فرقًّ مجال نسكككبة وبلغت. املدني

 لإلسككككككككككككككعكككاف األعلى واملجلس املكككدني للكككدفكككاع األعلى املجلس وتفعيكككل األزمكككات، إدارة عمليكككات ككككافكككة تكككديرًّ مسككككككككككككككتقلكككة إدارة

 على ،امليدان في العالقة ذات والجهات املدني الدفاع بين مشتركة بيانات قاعدة بإنشاء الدراسة أوصت كما. والطوارئًّ

 ةبضككككككرورًّ الدراسككككككة أوصككككككت كما. امليدان في األزمات إدارة لفرقًّ حلولًّ لتقديم وسككككككلسككككككة سككككككهلة بطريقة مبرمجة تكونًّ أن

ًّ.األزمات إدارة على العالقة ذات والجهات املدني الدفاع بين مشتركة ميدانية تدريبات إجراء

 بعنوان "واقع اإلدارة العليا لالزمات والكوارث في قطاع غزة" ،(2018. والعطار والباشااملغير ) دراسة 2.3 

، عنه نبثقةامل والفرقًّ والكوارث لألزمات الوطني املركزًّ إنشاء في املبذولة الجهود على الضوء تسليط إلى الدراسة هدفت

 ىومكككد الجهود وتحليكككل املخكككاطرًّ وإدارة والكوارث ألزمكككاتل التحليلي الوصككككككككككككككفي املنهج على البحثيكككةاعتمكككدت الكككدراسككككككككككككككككة 
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 حكموالت العليا القيادة ممارسكككككات بين قوية عالقة وجود ، توصكككككلت الدراسكككككة إلىالنظام لبناء الحتياجات مع ومالءمتها

 الطوارئًّ خطط ودمج األزمكات تخفيف في يسكككككككككككككككاعكد واحكد وطني جسككككككككككككككم تشكككككككككككككككيكلالحكاجكة لوًّ والكوارث األزمكات إدارة في

ًّ.عليها املترتبة السلبية النتائج من والحد للتنمية الوطنية الخطط مع واألزمات

 التعليق على الدراسات السابقة  2.4

أكد على أهمية دور جميعها  نجد أن الحالية إذت الدراسككككككككات السككككككككابقة بعض العناوين املشككككككككابهة للدراسككككككككة اسككككككككتعرضكككككككك

من حدة واحد يسككككاعد في تخفيف  وأهمية وجود جسككككم وطني، التخطيط، وًّدني في مواجهة الزمات والكوارثالدفاع امل

قة بوتعتبر هذه الدراسككككة مختلفة عن الدراسككككات السككككا األزمات ومواجهة التحديات للتقليل من السككككلبيات الناتجة عنها.

تواجه الدفاع تم اجراء دراسكككككة محلية تسكككككلط الضكككككوء على التحديات التي  أن-نًّالباحثوًّحسكككككب علم –حيث لم يسكككككبق 

ًّاملكدني كونكه أكثر األًّ على عكاتقكه الكدور األكبر في حفظ وحمكايكة الجبهة  والخكارجيكة ويقعا لألزمكات الكداخليكة جهزة تعرضكككككككككككككككً

 والكوارث.الداخلية من األزمات 

 دني الفلسطيفي ومكوااته جهاز الدفاع امل -3 

 مقدمة 3.1  

على سالمتهم أثناء وقوع  رواح املواطنين وممتلكاتهم واملحافظةدني هو الجهة املسؤولة عن حماية أجهاز الدفاع امل

أبرز مهامه األساسية واألصيلة هي خدمات اإلنقاذ واإلسعاف واإلطفاء، نساني األزمات والكوارث، وهو جهاز خدماتي إ

رواح املواطنين وممتلكاتهم والتصدي ألي خطر يهدد املواطنين أو التدابير الالزمة للوقاية من املخاطر املؤثرة أواتخاذ 

 قانونه وأقرًّّ م1996، وقد تم اإلعالن عن تأسيسه بقرار رئاس ي عام م(1998)ديوان الفتوى والتشريع، ، ممتلكاتهم

والشتراطات التى تتبع جراءات هو مجموعة من اإلًّاع املدني الدفإنه  ، إذم1998 عام الفلسطيني التشريعي املجلس

ذه ، وتكون همتلكاتهمتسبب في الضرر بمو يأ همرواح املواطنين وممتلكاتهم من أي خطر يهددللحفاظ على أمن وأ

ًّالقانونية املتعلقة بهذا اإلطار .الضوابط الفنية والدارية وًّ الجراءات عبارة عن

 الدفاع املدني وفقا للقااون الدولي االنساني  3.2

في إطار القانون الدولي اإلنساني بهدف تقليل الخسائر واألضرار  د وًّالجه بدل دفاع املدني علىتعمل املديرية العامة لل

ت ساوتعمل مؤس روب،وسائل الحم بفعل التطور الهائل ألساليب وًّلًّوتخفيف ما يعانونه من آ ،السكان املدنيين على

 ار الهجماتثالوقائية التي يتعين اتخاذها ضد آلتدابير الدفاع املدني أو الحماية املدنية على تطبيق التوجهات العاملية ا

اتفاقية جنيف م امللحق ب1977ول لعام واملنصوص عليها في البروتوكول األًّحماية السكان املدنيين  من أجل العسكرية

 م،1949حماية األشخاص املدنيين في وقت الحرب املؤرخة عام بيف الرابعة اتفاقية جن إذ اهتمت م،1949عام لعام 

يب )اللجنة الدولية للصل نشطتهم في ظل الحتالل األجنبي .أفرادها الحق في مواصلة أكفلت أجهزة الدفاع املدني وًّوًّ

ًّ(2010األحمر، 

 مكواات الدفاع املدني الفلسطيفي 3.3

يتكون جهاز الدفاع املدني من مدير عام ويتبعه ثالثة مسككككككككككككككاعدين يشككككككككككككككرفون على مجموعة من اإلدارات ومجموعة من 

ًّ( 1اإلدارات التابعة للمدير العام بشكل مباشر كما هو موضح بشكل )

ًّ
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ًّ( هيكلية املديرية العامة للدفاع املدني املعتمدة.1شكل )

ًّ
م، شكلت املديرية هيكلية 1998( لعام 3تحقيًقا للمهام املنوطة باملديرية العامة للدفاع املدني وفًقا لقانون رقم )

تنظيمية تراعي كافة األهداف واملهام والتدابير الوقائية ومهام الستجابة للحالت الطارئة وذلك وفق اإلدارات والوحدات 

ًّ(2018إلدارة، )وحدة التنظيم واالتنظيمية التالية: 

 وتوجيه والبالغات الشارات تلقي خالل من املدني الدفاع مهام بتنظيم تقوم التي وهي إدارة العمليات املركزية: -

الحدث، ويتواجد لها طاقم يعمل وفق التوزيع الجغرافي  منطقة الى فوري بشكل املدني الدفاع طواقم

 للمحافظات.

 املسئولة عن التدابير الوقائية املسبقة للتعامل مع املخاطر والحد منها من وهي اإلدارة  والسالمة: األمن إدارة

 تعتبرًّ دق التيلترتيب الضوابط الهندسية،  والغازًّ الوقود ومحطات والشركات ؤسساتخالل توجيه أصحاب امل

، ويتم منح التراخيص الالزمة لها بعد التفتيش مفاجئلوقوع الحوادث الصناعية بشكل  ومعرضة للخطرًّ مصدرًّ

 عليها نص التي والسالمة األمن ولوائح لألنظمة املؤسسات هذه مطابقةالدوري والرقابة املستمرة وتعمل على 

 .القانونًّ

 فيو العتيادية الظروف في واإلنقاذ اإلطفاء أعمال على باإلشراف املعنية اإلدارة هي :واإلاقاذ اإلطفاء إدارة 

الوطن، وتعمل على بناء الكادر  ومقدرات املواطنين وممتلكات أرواح حماية أجل من والطوارئ؛ الكوارث أحوال

 عجزت اإذ الكبرىًّ الحوادث في باملحافظات واإلنقاذ اإلطفاء لطواقم الالزمة باملعدات واملجهزًّ البشري املدرب

 الوهمية؛ والتجارب الطوارئًّ مناورات وتنفيذ عجزها، وتشترك في إعداد املؤكد من كان إذا أوًّ السيطرة عن

ًّ.السريع للتدخل املختلفة واإلنقاذ اإلطفاء طواقم جهوزية مدى لختبارًّ
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 يف والطوارئًّ السعاف خدمات وتوجيه وتنظيم هي اإلدارة املعنية بتخطيط األولية: ادارة االسعاف والرعاية 

ا، تحسينه ومتابعة الجهاز، منتسبي لكافة الصحية الرعاية خدمات وتقديم والحرب، السلم أوقات امليدان

عنى
ُ
 طواقم فقةمراالعاملين في امليدان وتنفذ مهام  املدني الدفاع لرجل الفورية اإلسعافية الخدمات بتقديم وت

يب الثاني وتعتبر املستج اإلصابات مع اميدانيًًّ والتعامل سالمتهم تأمينل امليدانية مهماتهم أثناء املدني الدفاع

 .داءات استغاثة املواطنين بعد الهالل األحمر الفلسطينيلن

 :وهي اإلدارة امليدانية التى تشرف بشكل مباشر على الستجابة املباشرة وفق التوزيع الجغرافي  إدارة املحافظة

( مركز، وتتكون من هيكلية بها مراكز الطفاء 18واملكاني ونطاق الختصاص ملراكز الدفاع املدني البالغ عددها )

ات الفرعية، وتكون مسئولة عن والنقاذ وخدمات السعاف، ومراكز خدمة األمن والسالمة، وغرف العملي

 تنظيم أعمال الدفاع املدني والستجابة العاجلة في املحافظة.

 :لتحقيق الستجابة األمثل يوجد العديد من اإلدارات العاملة في املديرية تقدم  الوحدات واإلدارات املساادة

والشئون املالية، إدارة التدريب، خدمات السناد لطاقم الستجابة والطواقم امليدانية، وهي )إدارة اإلمداد 

وحدة التنظيم واإلدارة، وحدة األمن والحراسات، وحدة التخطيط والتطوير، وحدة الشئون القانونية، وحدة 

 الرقابة والتفتيش، وحدة مكتب املدير العام، وحدة الرقابة والتفتيش، وحدة الحاسوب تكنولوجيا املعلومات(.

( إدارات مركزية تهتم في التدابير الوقائية والعالجية والستجابة 4ي يتواجد فيه )مما سبق يتضح أن الدفاع املدن

( إدارات موزعة على املحافظات تختص في الستجابة امليدانية وفق التوزيع الجغرافي 5والتخطيط لألزمات والكوارث، و)

وعية املجتمعية والصيانة وتوفير ( وحدات وإدارات تعمل على تحقيق الدعم والسناد والت10لنطاق الختصاص، و)

ًّاملستلزمات والحتياجات والتخطيط العام للجهاز وفق املهام املكلف بها املديرية العامة للدفاع املدني.

 الدفاع املدني واالستجابة لالعتداءات العسكرية السابقة على قطاع غزة  – 4

نية وتقارير املهام التى نفذتها املديرية العامة للدفع لتحقيق أهداف الدراسة عمل الباحثون على عقد تحليل تقارير ف

وقيادة الدفاع املدني، ومدراء إدارات الستجابة والمداد  املدني وعقد العديد من املقابالت الشخصية مع ضباط

ًّ:يوالشئون املالية بهدف الوصول للمعلومات والبيانات ومن ثم تحليلها والتعقيب عليها، وكانت املخرجات كالتال

 االعتداءات العسكرية على القطاع: 1.4

ها وتخلل واحد وقت فياستخدمها الحتالل  التي( األكثر قسوة من حيث ضعف الجهوزية واملفاجئة 2008يعتبر عدوان )

 القطاع مناطق مختلف في املدني لدفاعاملديرية العامة ل ومراكزًّ لطواقم مباشرًّ استهداف
ً

 ملدنيا الدفاع أن، متجاهال

 العتداء يجوزًّ لًّ، وًّالحرب وقاتأ في حصانة له يدامح جهازًّ ، وهوًّادوليًًّ بها املعمولًّ واألنظمة والعراف القوانين وفق

 للخطرًّ رضينواملع ينوامللهوف يناملصاب سعافوإ نقاذإ لىإ تهدف والتي اإلنساني، عمله لطبيعة انظرًًّ كوادره على أوًّ عليه

 الدفاع طواقم وًّ مراكزًّ واستهداف ،الدولية والعراف القوانين خالفوًّ الحائط عرض ضرب العدوًّ أن إلًّ ،والستهداف

 بشكل قصفها تم مراكزًّ (8) من أكثرًّه خسائر مادية وبشرية بعد استهداف عن جممما ن ،متعمدوًّ مباشرًّ بشكل املدني

)املديرية العامة للدفاع   . الضرارًّ هذه من ش يء أي تعويض واإلسعاف، لم يتم اإلطفاء لسيارات وتدميرًّ وجزئي كلي

ًّ(.2009املدني، 
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يشار إلى أن املديرية العامة للدفاع املدني لم تكون لديها آليات واضحة لعمليات التنسيق بين املديرية العامة للدفاع 

املدني واللجنة الدولية للصليب األحمر، وحيث أن املنظمات الدولية لم تتعامل مع الدفاع املدني بعد النقسام 

هذا العدوان فتحت املديرية العامة خطوط اتصال وتواصل للتنسيق بين الدفاع املدني واملنظمات لفلسطيني، وبعد ا

ًّ م، مقابلة شخصية(2021)الخطيب،  األحمر.الدولية على رأسها اللجنة الدولية للصليب 

الت العربية، وفي هذا العدوان بأنه قصير وكانت حدة الستهدافات العسكرية محدودية بسبب التدخ 2012تميز عدوان 

تحسنت ظروف حماية طواقم الدفاع املدني ولم يكن الستهداف املباشر للطواقم وتم التنسيق بشكل غير مباشر 

لعمليات الستجابة النسانية لبعض املناطق الحدودية واملناطق الساخنة من خالل اللجنة الدولية للصليب األحمر 

ًّ(.2012ية والبشرية. )املديرية العامة للدفاع املدني، مع ظهور بعض الخسائر املاد

م والذ يعتبر األعنف واألكثر شدة، حيث استمر 2014شن الحتالل السرائيلي عدوان عسكري على قطاع غزة في العام 

م فيه د( يوم استهدف فيه الحتالل كافة املقومات البشرية واملادية عبر الستهداف البري والجوي والبحري واستخ51)

الحتالل سياسة األرض املحروقة في منطقة خزاعة والزنة والشوكة والشجاعية بيت حانون، مما أعاق العمل النساني 

والستجابة املباشرة في املناطق التى توغلت فيها القوات البرية، مما تطلب التنسيق لدخول هذه املناطق عبر اللجنة 

ر لساعات طويلة، انخفضت فيها معدل الستهداف لطواقم الدفاع املدني الدولية للصليب األحمر والذي كان يستم

بشكل مباشر حيث تم استهداف مركبتين اسعاف وبعض الطواقم من خالل الستهداف في املناطق املحيطة بعمليات 

دني، امة للدفاع املالتدخل والستجابة النسانية لحوادث الطفاء والنقاذ الناتجة عن العتداء العسكري. )املديرية الع

2014.)ًّ

 م:2021عدوان مايو  2.4

من األكثر عنفواًنا من حيث طبيعة الستهداف شنت قوات الحتالل السرائيلي اعتداء عسكري يعتبر  2021في مايو 

ستهدفها الحتالل ااملباشر للبينة التحتية والشوارع والطرقات واملفترقات، وكذلك املباني واألبراج والعمائر السكنية التى 

على ساكنيها، وقصف املنشآت الصناعية والتجارية والزراعية مما شكل حاجة لزيادة الطلب على مركبات الستجابة 

من اطفاء وانقاذ خاصة في محافظتي غزة والشمال، مما تسبب في خروج كافة مركبات الطفاء والنقاذ للمهام في نفس 

ة بمركبات املحافظات املجاورة للسيطرة على الحوادث، وقد تعطلت املركبات اللحظة وبعض الحوادث تم الستعان

أثناء الستجابة لزيادة الضغط عليها في عمليات التشغيل، وتم الستعانة بمركبات تزويد املياه من البلديات والقطاع 

ما  اني واملنشآت املجاورة مثلالخاص لتغطية العجز وضبط زمن السيطرة على الحوادث لعدم تمدد النيران والتهام املب

حدث في املنطقة الصناعية بمدينة غزة، والتي تسببت في تمدد النيران بين املنشآت الصناعية. )وحدة التخطيط 

ًّ(.2021والتطوير، 

يرى الباحثون أن العتداءات العسكرية السابقة على قطاع غزة استنزفت قدرات الدفاع املدني وطاقاته املتهالكة وذلك 

بب زيادة ساعات السيطرة على الحوادث والقيام بمهام قد يقوم بها الدفاع املدني بسنوات في فترات وجيزة وقصيرة، بس

مما يؤثر على عمر املركبات وزيادة النفقات التشغيلية وأعمال الصيانة، ويرفع من معوقات وصعوبات التعامل مع 

ًّت حالة من الصيانة املستمرة لها.الحوادث الطبيعية بعد انتهاء العدوان ودخول املركبا

ًّ
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  2021احصائيات عمل الدفاع املدني خالل عدوان  3.4

: احصائية بمجمل املهام التي قام بها الدفاع املدني خالل عدوان 
ً
 على غزة  2021أوال

 واقم العديد( يوم طوال فترة العدوان بشكل متواصل ومتتالي نفذ خاللها الط11على مدار )املدني عملت طواقم الدفاع 

ًّ(2021)وحدة التخطيط والتطوير،  من املهام املوضحة في الجدول التالي:

 (2021)وحدة التخطيط والتطوير،  م2021(: مهام الدفاع املدني خالل عدوان 1جدول )

( مهمة توزعت ما بين استجابة مركبات السعاف 1167يتضح من الجدول السابق أن أجمالي مهام الدفاع املدني )

( مهمة ملركبات الطفاء. وقدر هذه املهام ما 700مهمة، و)( 208( مهمة، واستجابة مركبات النقاذ بواقع )259بواقع )

( يوم يدلل على التحديات 11يقارب عمل الدفاع املدني في عام على القل، إذ أن استجابة الدفاع املدني ملهام العام في )

ًّ.التى يعيشها طواقم الستجابة النسانية في املديرية العامة

 (2021)وحدة التخطيط والتطوير، ( يوضح طبيعة االماكن املستهدفة في مهام االطفاء 2جدول )

 املجموع توزيع حوادث االطفاء حسب املحافظات تصنيف املكان املستهدف

 رفحًّخاايونسًّالوسطىًّغزةًّالشمال

 251 18 28 21 77 107 منزل 

 38 3 4 5 8 18 مكان عام

 192 35 36 21 41 59 ارض فارغة

 16 3 1 0 2 10 مزرعة

 1 1 0 0 0 0 محل تجاري 

 1 0 0 0 1 0ًّعمود كهرباء

 11 1 2 2 3 3ًّمركبة

 33 6 5 2 9 11ًّمستودعات

 1 1 0 0 0 0ًّمؤسسات أهلية

 2 0 1 0 1 0ًّمؤسسات تعليمية

 1 0 0 0 1 0ًّمؤسسة حكومية

 13 0 0 7 6 0ًّمؤسسة مصرفية

 2 0 0 0 2 0ًّمنجرة

 1 0 0 0 0 1ًّمسجد

 12 0 0 0 6 6ًّمصنع

 املجموع مهام التعامل مع الحوادث املحافظة

 حوادث اإلسعاف حوادث اإلاقاذ حوادث اإلطفاء

مهام  مهام االستجابة

 االسناد

مهام 

 االمداد

مهام  مهام االستجابة

 االسناد

مهام  مهام االستجابة

 املرافقة

 404 58 26 3 65 24 12 216 الشمال

 391 67 25 9 78 27 14 171 غزة

 108 13 3 1 14 1 17 59 الوسطى

 155 36 8 2 26 3 3 77 خاايونس

 109 11 12 1 9 3 5 68 رفح

 1167 185 74 16 192 58 51 591 املجموع

700 208 259 
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 املجموع توزيع حوادث االطفاء حسب املحافظات تصنيف املكان املستهدف

 رفحًّخاايونسًّالوسطىًّغزةًّالشمال

 1 0 0 0 1 0ًّمطعم

 14 0 0 0 14 0ًّبرج

 1 0 0 1 0 0ًّقارب

 591 68 77 59 172 215 املجموع

 (2021)وحدة التخطيط والتطوير، ( يوضح طبيعة االماكن املستهدفة في مهام االاقاذ 3جدول )

 املجموع توزيع حوادث االاقاذ حسب املحافظات تصنيف املكان املستهدف

 رفح خاايونس الوسطى غزة الشمال

 111 6 16 9 41 39 منزل 

 32 1 5 4 8 14 مكان عام

 11 0 1 0 6 4 مركبة

 3 0 1 0 1 1 محل تجاري 

 11 0 3 0 4 4 ارض فارغة

 14 0 0 0 11 3ًّبرج

 1 1 0 0 0 0ًّمؤسسة أهلية

 1 0 0 0 1 0ًّمؤسسة حكومية

 8 1 0 1 6 0ًّمصنع

 192 9 26 14 78 65 املجموع

 :2021اماذج من االحداث الكبرى التي تعامل معها الدفاع املدني خالل عدوان  4.4

كل عدوان من العتداءات السابقة ينتج عنه مجموعة من الحوادث الضخمة التى تعبر عن شراسة الستهداف وازهاق 

أرواح املدنيين وممتلكاتهم، وتتسككككككككككككككم باملخاطر التى يتعرض لها طواقم الدفاع املدني، وكذلك السككككككككككككككتهداف العشككككككككككككككوائي 

ك الطواقم ويعيق عمليهم، وكذلك سكككاهم الحصكككار على زيادة لقذائف املدفعية وهذا يؤثر على زيادة زمن السكككيطرة ويرب

تهالك مقدرات وامكانيات الدفاع املدني مما أثر على بط عمليات إنقاذ ارواح املواطنين في شككككككككككككككارع الوحدة وغيرها من 

جابة تاألماكن املستهدفة، مما تطلب الستعانة بقدرات القطاع الخاص في مجال الطوارئ، ومن هذه الحوادث التى اس

ًّ(2021)وحدة التخطيط والتطوير، لها املديرية العامة للدفاع املدني ما يلي: 

 حادثة شارع الوحدة  1.4.4

ًّزمن السيطرة مستوى الحدث ًّاوع املنشأة اوع املهمة املحافظة عدد املركبات  أسم املنشأة

 شارع الوحدة مباني سكنية ااقاذ غزة 9 ساعة 24 ثالث

ًّ 16/5/2021يوم األحد املوافق  -

 تم ارسال الطواقم لشارع الوحدة مفتر  بامليرا عل خليفة استهداف مباشر  1في تمام الساعة 
ً
ليال

لعدت منازل وعند الوصول تبين وجود استهداف ملنازل املواطنين والحديث عن وجود شهداء 

ًّومحتجزين تحت املباني املستهدفة 

تم االتصال على العمليات إلرسال معدات ثقيلة للمكان وتم استدعاء املزيد من الطواقم وعلى الفور 

الدفاع املدني الاتشال املحتجزين والشهداء من تحت االاقاض واستمر العمل في موقع الحدث على 

 مدار يومين حتى اخراج اخر الشهداء.

 بيان الحدث
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وتشمل املعدات الثقيلة وتهالك املعدات عدم وجود معدات مخصصة للبحث عن املفقودين  -

 املتاحة وشحها.

 االتصال والتواصل اآلاية بين الطواقم كأجهزة الالسلكي. في آلياتالنقص الشديد  -

عدم وجود منظومة اتصال وتواصل ذات كفاءة تضاهي طبيعة األحداث مما أثر عل فعالية مهام  -

 ة.التنسيق والقيادة والسيطرة بين مختلف مقدمي الخدم

 االعتماد الكبير على مؤسسات القطاع الخاص لتوفير املعدات الثقيلة. -

قلة الخبرة لدى مؤسسات القطاع الخاص في التعامل مع مثل هذه األحداث وكيفية ازالة الركام  -

 في حال وجود شهداء ومحتجزين. 

نجو شخ معدات االاقاذ البسيطة مثل فرشات الهواء ومعدات الهدم الصغيرة مثل جهاز الك -

 ومعدات أخرى متعددة.

بقاء عدد من املفقودين لعدة ساعات تحت الركام لحين الوصول إليهم بسبب ضعف اإلمكاايات  -

 وعدم توفر املعدات واآلليات املالئمة لهذا النوع من املهام.

  استنزاف الطواقم بسبب كثرة املهام وقلة األفراد العاملين في الدفاع املدني بالنسبة لحجم املهام. -

 معوقات العمل

 طواقم الدفاع املدني. -

 طواقم البلديات. -

 طواقم وزارة األشغال. -

 مؤسسات القطاع الخاص.  -

  الصحة(وزارة  )الهالل،مقدمي الخدمات االسعافية  -

 الجهات املشاركة

 مصنع فومكو  2.4.4

ًّزمن السيطرة مستوى الحدث ًّاوع املنشأة اوع املهمة املحافظة عدد املركبات  املنشأةأسم 

 مصنع فومكو صناعية اطفاء الشمال 5 دقيقة 240 ثاني

ًّ 17/5/2021يوم االثنين املوافق  -

 تم ارسال الطواقم لشارع صالح الدين مصنف فومكو  7:00في تمام الساعة 
ً
وعند الوصول  صباحا

تبين وجود استهداف للمصنع واشتعال النيران فيه وعلى الفور تم استدعاء مزيد من الطواقم 

 للسيطرة على النيران  

 بيان الحدث

 تهالك املركبات واملضخات الخاصة باإلطفاء.   -

 عدم وجود معدات ثقيلة.  -

 أجهزة الالسلكي.النقص الشديد في  آليات االتصال والتواصل اآلاية بين الطواقم ك -

عدم وجود منظومة اتصال وتواصل ذات كفاءة تضاهي األحداث بين الطواقم امليدااية ومقدمي  -

 الخدمات األخرة. 

 االعتماد الكبير على مؤسسات القطاع الخاص لتوفير املعدات الثقيلة. -

 اقص في مهمات الوقاية الشخصية مثل الخوذة والسترة وكفاءة العمل وغيرها.  -

 العملمعوقات 

 الجهات املشاركة طواقم الدفاع املدني   -
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 محطة العبادلة للغاز  3.4.4

ًّزمن السيطرة مستوى الحدث ًّاوع املنشأة اوع املهمة املحافظة عدد املركبات  أسم املنشأة

 محطة العبادلة للغاز صناعية اطفاء خاايونس 2 دقيقة 50 أول 

ًّ 20/5/2021 املوافق.يوم الخميس  -

 تم ارسال الطواقم للمحطة وعند الوصول تبين وجود استهداف  10:55في تمام الساعة 
ً
صباحا

للمحطة واشتعال النيران فيها في منطقة ساحة التعبئة وعلى الفور تم اطفاء النيران واغال  محابس 

لبه تتطما الغاز واخالء سيارة توزيع الغاز واخالء سيارة صهريج غاز واخالء املواطنين حول املحطة ب

 املوجودة. األمان حسب كمية الغاز  مسافة

 بيان الحدث

صوتية ودخااية ملنع الطواقم من الدخول وبصاروخ استطالع  املحطة بقنابلاستهداف محيط  -

 املنازل وتم التعامل معه.  أحدادى الى اشتعال النيران في 

 تهالك املركبات واملضخات الخاصة باإلطفاء. -

وأجهزة  اجهزة التواصل الالسلكياالتصال والتواصل اآلاية مثل  ياتفي آلالنقص الشديد  -

 االتصال األخرى بين الطواقم.

عدم وجود منظومة اتصال وتواصل ذات كفاءة تضاهي األحداث بين الطواقم امليدااية ومقدمي  -

 الخدمات األخرة.

 اقص في مهمات الوقاية الشخصية مثل الخوذة والسترة وكفاءة العمل وغيرها. -

 معوقات العمل

تعمل املديرية العامة للدفاع املدني على الستجابة للحوادث رغم كافة التحديات التى أعاقت وصول طواقم الدفاع 

 وخاصة املفترقات وهذا تطلب النتقال عبر الطرق البديلة املدني بسبب استهداف الطرقات والشوارع والبنية التحتية،

للوصول مواقع الحوادث، كما وأن زمن السيطرة استمر لساعات عمل متواصلة مما  والتي تستغرق وقت زمني أكثرًّ

أرهق طاقم الدفاع املدني وزاد من زمن تشغيل املعدات، كما وأنه بسبب عدم القدرة على تحديث املعدات استغرق 

ًّالعمل اليدوي ساعات أكثر من الفترة التشغيلية للمهمة.

 م.2021هت املديرية العامة للدفاع املدني خالل عدوان . التحديات والصعوبات التي واج5 

 التحديات الخارجية:  1.5

 ضعف امكاايات وقدرات جهاز الدفاع املدني  1.1.5

: رداءة واســـــــــــتهال  ســـــــــــيارات
ً

 بحالة( إسككككككككككككككعاف إنقاذ، إطفاء،) الطوارئًّ مركبات تكونًّ أن يتوجبالدفاع املدني:  أوال

ًّ السككككككككككتجابة؛ زمن وتقليل الحدث ملكان السككككككككككريع الوصككككككككككولًّ لضككككككككككمان وذلك تامة جاهزية وعلى ممتازة
ً
 أرواح على حفاظا

 وًّأ لإلحالل مككاسكككككككككككككككة بحككاجككة وهي الفتراضكككككككككككككك ي، عمرهككا انتهى املككدني الككدفككاع مركبككات غككالبيككة أن غيرًّ املواطنين وممتلكككات

ًّ(2019 والتطوير، التخطيط )وحدة. ودورية شاملة لصيانة

 (2021)وحدة التخطيط والتطوير،  :التالي النحو  على فهي بأاواعها املركبات حالة (4جدول )

ًّم
ًّالعددًّاوع املركبة

ًّالحالة

ًّبحاجة للتكهينًّمتهالكةًّسيئة نسبًياًّجيدة

  2 18  20 إطفاء1ًّ

   3  3 إاقاذ 2

 1 1 7 1 10 إسعاف3ًّ

 1  3  4 صهريج4ًّ
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ًّم
ًّالعددًّاوع املركبة

ًّالحالة

ًّبحاجة للتكهينًّمتهالكةًّسيئة نسبًياًّجيدة

    1 1 سلم هيدروليكي5ًّ

    2 2 سريع )جيب(تدخل 6ًّ

    4 4 إطفاء وااقاذ )اسعاف أولي( قطري  7

    1 1 صهريج + إطفاء كبير متعدد االستخدام 8

    3 3 تراكترون اطفاء اسعاف أولي 9

    10 10 جيب قيادة وسيطرة وطوارئ  10

 2 3 31 22 58ًّاإلجمالي

ًّ إن حيث واإلنقاذ اإلطفاء معدات في حاد نقص من املدني الدفاع جهازًّ يعانيثااًيا: املعدات والتجهيزات: 
ً
ًّك جزءا

ً
 بيرا

 مدى بينن أن يمكن توضيحية صورة وفي السابقة؛ الحروب في استهدافها أوًّ فقدانها أوًّ استهالكها تم املقدرات هذه من

ًّاملهام ألداء الالزمة باملعدات التزود إلى الحاجة

 (2021)وحدة التخطيط والتطوير،  ( يوضح عدد املعدات واالصناف التى بها عجز 5جدول )

 العجز في أصناف املعدات

 % 100عجز 

رصيد صفر أو معدات 

 للتكهين

 العجز صفر %

 اكتفاء من املعدات
 اإلجمالي العجز النسبي

 111 76 5 30ًّالعدد

 %100 68.5 4.5 27 نسبة العجز

 مدى توافرها

 في السو  املحلي

 ممنوع متوفر في السو   ممنوع متوفر ممنوع متوفر ممنوع متوفر

7 23 4 1 49 27 60 51 

ًّ( 2021السرحي، وبناء على مقابلة رئيس قسم التخطيط في الدفاع املدني ظهر ما يلي: ) يتضح مما سبق

  ما بين خفيفة ( معدة 111جهاز الدفاع املدني )الاملعدات والتجهيزات التي يستخدمها أصناف يبلغ إجمالي

( معدة، وبالرجوع إلى تفاصيل ونسب املخزون 106عدد املعدات التي بها عجز كامل أو نسبي هي ) وثقيلة، غير ان

باملعدات  هجراء ضعف تزويد (؛%75.4نسبته إلى )فإن الجهاز يعاني من عجز حاد في أصناف املعدات تصل 

ة أو العاديغير حتفاظ به ملواجهة حاجات الستخدام املستهلكة واملطلوبة أو السحب من املخزون الواجب الًّ

ًّاملتوقعة.

  وصلت املعدات التي ل رصيد لها في مخزون الدفاع املدني أو التي ل يمكن النتفاع منها مستوى خطير حيث

ًّ.%27بلغت أكثر من ربع املقدرات بنسبة قدرها 

 ( معدة أي بنسبة ل تزيد عن 5عدد املعدات التي بلغت حد الكتفاء )ًّالجهاز.من معدات  %4.5

 ها منذ النقسام دإن غالبية معدات اإلطفاء واإلنقاذ املوجودة في جهاز الدفاع املدني قديمة ولم يتم تجدي

 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

  ر متوفر في السوق غيبعضها ا أو ثمنها مرتفع جًدًّولكن أو قطع الغيار  بعض املعداتلبحاجة ماسة الجهاز

 ي.املحل

  منها.عالية وبعضها دائمة العطل ول تؤدي الغرض  صيانتهعدد من املعدات تالف وتكلفه 

  لها.عدم توفر قطع غيار لهذه املعدات بسبب الحصار وعدم وجود تمويل 
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 العالقة مع املؤسسات الدولية والتنسيق لتطوير موارد الجهاز 2.1.5

 معداتب معها لتعاملا تطلبي التي والكيمياوية السامة املواد مع للتعامل ومخصصة نوعية معدات توافرًّ عدم 

 القطاع دخولًّ من وممنوعة الطالق على متواجدة غيرًّ املعدات وهذه النوعية الحداث طبيعة مع تتناسب

 مزدوج. استعمال ذات لعتبارها السرائيلي الحتالل قبل من

 أوًّ رًّتطوي في املادية المكانيات توظيف شأنه من الذي املدني للدفاع والخارجي املحلي املادي الدعم ضعف 

ًّاملدني. الدفاع تواجه التي للعقبات حلولًّ ايجاد

 حمرًّاألًّ بالصلي طريق عن السرائيلي والحتالل املدني الدفاع بين املباشرًّ غيرًّ التنسيق فعالية عدم أوًّ ضعف 

 فاعالد طواقم يمنع كان الحيان اغلب في الحتالل أن حيث الحروب في املدني الدفاع طواقم استهداف ملنع

 واقملط البشريًّ الكادرًّ ولكن والشهداء املصابين واسعاف بأجالء والقيام الحداث ملناطق الدخولًّ من املدني

 واملخاطرة حماية أوًّ ضمانة أي دونًّ املناطق لتلك دخوله خالل من بطولي بدورًّ يقوم كان املدني الدفاع

 لحيانا غالب وفي الطفاء بعمليات والقيام والشهداء الجرحى اجالء سبيل في ومركباتهم ومعداتهم بأرواحهم

ًّ.  الطفاء ورجال املسعفين من العديد واستشهاد الحربية الطائرات قبل من لالستهداف يتعرضوا كانوا

 هل مخصصة ميزانية وجود وعدم الخارجية والتبرعات املانحة الدولًّ على ساس يأ بشكل املدني الدفاع اعتماد 

 .زماتواألًّ الكوارث ملواجهة

 ضعف منظومة االتصال الالسلكي  3.1.5

 تجميعها تم حيث متهالكة املدني الدفاع جهازًّ في املتواجدة اإلرسال محطات معظم إنمحطات االرسال:  -أ

 الحتالل قبل من لالستهداف ربيترات ثالثة تعرضت كما متكررة صيانة عمليات لها أجريت وقد امحليًًّ

 اإلمكانات، أما لقلة وذلك فيها؛ خلل وجود من الرغم على للخدمة إعادتها وتم األخيرًّ العدوان في السرائيلي

 (2021)إدارة العمليات املركزية،  :التالي النحوًّ على فهي وتوزيعها الربيترات حالة عن

 (2021 املركزية، العمليات إدارة)( يوضح حالة غرف العمليات الفرعية 6جدول )

 مالحظات حالة الربيتر املكان

 ضعيف غرفة عمليات الشمال
 

 استهدفت من قبل االحتالل متوسط غرفة عمليات غزة

 استهدفت من قبل االحتالل ضعيف غرفة عمليات الوسطى

  ال يوجد غرفة عمليات خان يونس

  ضعيف غرفة عمليات رفح

 من قبل االحتاللاستهدفت  ضعيفًّغرفة العمليات الرئيسة

 لكيةالالس التصالت أجهزة استهالك من العاملة والطواقم العمليات غرف تعانيأجهزة االتصال الالسلكي:  -ب

ًّ( 66) لالسككككككككككككككتخدام الصككككككككككككككالحة غيرًّ األجهزة عدد يبلغ حيث
ً
ًّ( 96) أصككككككككككككككل من جهازا

ً
 سككككككككككككككرعة على يؤثرًّ مما جهازا

 (2021)الكحلوت،  .الستجابة

 تهديد أمن وسالمة الطواقم العاملة للدفاع املدني  4.1.5

 نًّالقككانوًّ بموجككب الككدوليككة بككالحمككايككة واألزمككات الحروب وقككت في خككاصكككككككككككككككةال مهككامككه تككأديككة أثنككاء املككدني الككدفككاع فرادأ يتمتع

 (1949)القانون الدولي النسككككاني ،  الدولية القوانين كل الحاط بعرض تضككككرب السككككرائيلي الحتالل قوات ولكن الدولي
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 دنيامل الدفاع طواقم منعوًّ العتداءات العسككككككرية السكككككابقة في مباشكككككرًّ وغيرًّ  مباشكككككرًّ بشككككككل الطواقم باسكككككتهداف وقامت

 هدافهماسكككت وتم وصكككولهم منع تم حيث الصكككناعية املنطقة اسكككتهداف في حدث كما  املسكككتهدفة املناطق إلى الوصكككولًّ من

ًّ(.2021للخطر. )أبو جلمبو،  حياتهم وتعريض عملهم إعاقة إلى أدى مما عملهم؛ تأدية أثناء مباشرًّ غيرًّ بشكل

 التحديات الداخلية  2.5

 خيرًّألًّا سككككككككككككرائيلياإلًّ العدوان خالل نيدامل الدفاع لعمل كبرًّاأل العائق شكككككككككككككلت التي الخارجية التحديات وجود من بالرغم

ًّالتالي:ب تتلخص نأ املمكن من والتي العمل عاقةإ في واضح ثرًّأ لها كان داخلية تحديات هناك نأ لًّإ غزة على

 :امليدان في العاملة لطواقمه البشرية التنمية وفي للجهاز  ةالبشري ردااملو  في عجز  1.2.5

/
ً

 : البشري  املورد واقع أوال

 واقعل وتحليل للظروف وإدراك مهنية ر ية إلى يسككككككككككتند املدني الدفاع في البشككككككككككرية للقوة الراهن الوضككككككككككع تشككككككككككخيص إن

ل مجموعة خال من البشككككككككككككريًّ املورد واقع على الضككككككككككككوء نسككككككككككككلط أن ويمكن والجتماعية واألمنية السككككككككككككياسككككككككككككية التغيرات

مؤشككككرات، حيث إن القوة البشككككرية لم تزيد بالشكككككل املطلوب وفق الزيادة السكككككانية، واملؤشككككرات الدولية، وقد  ككككجلت 

املتدنية )جندي عريف، وصككف الضككابط )رقيب، ورقيب أول، ومسككاعد، ومسككاعد تقارير الدفاع املدني العجز في الرتب 

أول( وهي الرتكب التى تعمكل في الجكانكب امليكداني، تسككككككككككككككجكل محكافظكة رفح األكثر عجًزا، ومن حيكث الجكانكب الفني  ككككككككككككككجل 

ض املهام. ام ببعسكككككائقي اإلطفاء أكبر عجز في املورد البشكككككري حيث يتم السكككككتعانة بسكككككائقين من جهاز األمن الوطني للقي

ًّيضاف ملا سبق املشكلة األكبر وهي التصنيف العمري املوضح في الجدول التالي:

 (2020)وحدة التخطيط والتطوير، ( العجز من حيث التصنيف العمري 6جدول )

ًّاإلجمالي 60-51 50-41 40-31 30-20 الفئة العمرية

 100.0 9.5 30.3 51.8 8.4ًّالنسبة

 ( %8.4( سنة فأقل تشكل ما نسبته )30أن نسبة املنتسبين من الفئة العمرية ) يتضح من الجدول السابق

اللياقة تتمتع بوتعتبر هذه الفئة أكثر الفئات فاعلية في تقديم الخدمات وًّ البشرية،فقط من إجمالي القوة 

ًّ(.%51.8بلغت )( سنة وبنسبة إجمالية 40-31تركز غالبية املنتسبين ضمن الفئة العمرية )يوًّ ة.البدنية العالي

 ( من إجمالي القوة؛ مما يشير إلى أن جهاز الدفاع %39.8( سنة فأكثر فيشكلون حوالي )40أما الفئة العمرية )

.
ً
 املدني ل يعتبر فتيا

  من خالل الجدول السابق يحتاج الدفاع املدني موارد بشرية فتية تساهم في تقديم أفضل خدمات اإلطفاء

ستجابة والحركة في الحوادث وذلك من خالل تعزيز الطواقم امليدانية في والنقاذ والسعاف وسرعة الًّ

 املحافظات.

 كذلك والسعاف واإلنقاذ م في تخصصات الطفاء2020وتشير تقارير وحدة التخطيط والتطوير أن أجمالي العجز حتى 

 فرد، وفي 247 القائم للوضع البشرية املوارد من الحتياج اجمالي العمليات، حيث بلغ وضباط والسائقين الحراسات

. )وحدة التخطيط والتطوير، فرد 571املوارد  من الحتياج اجمالي بلغ املحافظات في الطوارئًّ أقسام كافة تفعيل حال

2020)ًّ
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 ثااًيا/ التنمية البشرية 

م للجهاز عزوف عن 2018من خالل الطالع على طبيعية املهام واملخاطر التى تواجه الدفاع املدني يتضح في تقرير 

عمليات التدريب لألفراد واملنتسبين ويرجع ذلك لعدة عوامل منها الخالء الذي يتم بين الحين واآلخر واملتغيرات األمنية 

والعسكرية والسياسية من الحتالل السرائيلي، إضافة لعدم القدرة على اللتحاق بالدورات لعدم توفر موارد مالية 

ل الفترة السابقة عقد الدفاع املدني مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية واملهنية في هذا لألفراد ولكن خال

املجال. ويحتاج الدفاع املدني إلى دعم وتطوير املوارد البشرية القائمة وذلك من خالل التدريب املحلي املدفوع األجر أو 

ع العلمي في مجال السالمة والصحة املهنية وعلوم الدفاع فتح املجال للتطوير والرتفا، وًّالتدريب الخارجي والبتعاث

املدني في الدراسات العليا وذلك بتوفر منح دراسية خاصة بالعاملين في الدفاع املدني باألكاديميات والجامعات املحلية 

)إدارة  دنية.الحماية املوالعربية والدولية بما يتماش ى مع املتغيرات واإلمكانيات واملوارد وجلب أحدث العلوم لتسخيرها في 

ًّ(.2019التدريب، 

يعاني قطاع غزة من ضعف مستويات التخطيط الهيكلي واإلداري املتبع ضعف هيكلية منظومة الطوارئ:  2.2.5

 األزمات علمل الدولية واملعاييرًّ املحيطة البيئة مع يتناسب بما املخاطرًّ من والحد والكوارث لألزمات العليا من قبل اإلدارة

ل. أفض بشكل التحديات ومواجهة هامن التخفيف على يساعد زماتاألًّ ارةإلد واضح نظام وجودوهذا يتطلب والكوارث 

  .(2018)املغير، 

 األزمات هده مثل إلدارة يتسم الدفاع املدني بضعف التخطيطتراجع التخطيط وفق أولويات املخاطر:  3.2.5

 ذاه تحت يندرج أن عملهم. وممكن خالل املدني الدفاع طواقم لها تتعرض التي التحديات من والتخفيف ومواجهتها

 نم محافظة لكل والضرورة الخاصة الحتياجات حسب املحافظات على الجهازًّ ومقدرات إمكانيات توزيع سوء التحدي

 لقياداتا تمكين وغياب األزمة إدارة في املناسب بالشكل األدوارًّ القطاع، وضعف تنسيب مستوىًّ على الخمس املحافظات

ًّ(2019)مهاني، . إلدارتها

 . االستنتاجات والتوصيات:6

 االستنتاجات 1.6

ًّخلصت الدراسة إلى الستنتاجات التالي:

يعتبر الحتالل السرائيلي التحدي األبرز في زيادة الضغط على مؤسسات الستجابة النسانية في قطاع غزة  -

املديرية العامة للدفاع املدني وما ينتج عن ذلك قيود في عمليات التدريب الخارجي أو تبادل الخبرات بين مثل 

 العاملين في شطري الوطن.

يعتبر النقسام الفلسطيني التحدي الداخلي األكبر املهدد للعمل النساني والذي يؤثر بشكل مباشر على تطوير  -

يه التمويل للحكومة في الضفة الغربية وتطوير موارد وقدرات الدفاع قدرات الدفاع املدني ويساهم في توج

 املدني بالضفة الغربية.

ضعف المكانيات واملوارد املتوفرة لالستجابة النسانية في حال الحروب والكوارث ويتم الستعانة بالقطاع  -

 الخاص.
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 عاملين في الدفاع املدني مما يرفع منيعتبر التحدي األبرز منع الحتالل لتوفير معدات الوقاية الشخصية لل -

 مستوى اصابتهم باألمراض املهنية نتيجة استنشاقهم للغازات واألبخرة السامة.

ضعف استجابة املؤسسات الدولية لتلبية احتياجات الستجابة النسانية في الدفاع املدني بقطاع غزة مما  -

 يرفع من معدل الخسائر البشرية اثناء تنفيذ املهام.

بر إمكانيات وقدرات الدفاع املدني متهالكة وتم رفدها بمشاريع صيانة إل أنها ما زالت بحاجة إلى تحديث تعت -

 معدات جديدة تتواكب مع حجم املهام املكلف بها الدفاع املدني.

استخدم الحتالل استراتيجية التخويف في استهداف األماكن املحيطة بعمليات الستجابة مما يشكل تهديد  -

 سالمة وصحة طواقم الستجابة.على 

لم يستجيب الحتالل لعمليات التنسيق لدخول املناطق الحدودية أو يأتي الردود بعد ساعات وهذا كان أحد  -

 اسباب زيادة الخسائر القتصادية للمنشآت واملباني املستهدفة في املناطق الساخنة.

 واملطلوبة. املستهلكة باملعدات تزويده ضعف ءجرا( %75.4) نسبته ما إلى تصل املعدات أصناف في عجزًّوجود  -

ضعف أجهزة التصال والتواصل واألجهزة املستخدمة في نقل البيانات واملعلومات بين طواقم الستجابة  -

وطاقم غرفة العلميات املركزية، مما يضع الطواقم تحت الخطر ويصعب التواصل معهم في حال تعرضهم 

 للخطر.

ًّالبشرية الفنية واملهنية والفتية التى تقوم بتنفيذ مهام الستجابة امليدانية. يوجد عجز واضح في املوارد -

 التوصيات: 2.6

ًّية.نساناإل بمهامه للقيام زمةالًّال باحتياجاته وإمداده داخلية صراعات أية عن املدني الدفاع ضرورة تحييد -

 كفلهاي حترام الحصانة الدولية التيلًّالضغط على الحتالل السرائيلي الدولية والقانونية عبر  الحماية توفيرًّ -

 في ةالنسانية خاص مهامهم أثناء املدني الدفاع وطواقم ألفراد الدولية واملواثيق املعاهدات جميع في القانونًّ

ًّالحروب. فترة

ًّاملطلوب. لى املستوىًّدني املتهالك حتى يرتقي بخدماته إتطوير جهاز الدفاع املتوجيه جزء من التمويل الدولي ل -

والتحديات وانتهاك الحتالل السرائيلي للقوانين املتعلقة بسالمتهم  لنجازاتإلبراز ا العالم وسائل دورًّ تفعيل -

خفيف قدر لت مستهلكة بدائية بأدوات تعمل تقوم بها الطواقم والتي التي املبذولة أثناء تأدية مهامهم والجهود

ًّالمكان من أتار القصف والعدوان.

 الهتمام لكذ وبعد القرارًّ اتخاد في واملشاركة الجماعي والعمل التواصل ويليه املهنية للقيادات داريًّاإلًّ التمكين -

ًّالعاملة. للطواقم والتحفيزًّ والتدريب العمل ببيئة

 املدني عالدفا لالرج الشخصية والسالمة الوقاية معدات توفيرًّالتنسيق مع املنظمات الدولية واألمم املتحدة ل -

ًّمهامه. تأدية أثناء موسالمته محياته على للحفاظ
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 حماية يف كبيرًّ دورًّ من له ملا املتاحة والسبل الطرقًّ بكافة المكانياتوًّ القدرات لتطويرًّ الدعم زيادة على العمل -

ًّ.والحرب السلم وقت في الداخلية الجبهة

 عززًّي بشكل األزمات وإدارة املدني الدفاع أداء تطويرًّ في الدراسات من والستفادة العلمي البحث دورًّ تفعيل -

ًّوالكوارث. ما األزمات انوعًًّ محصنة داخلية جبهة وجود من

 التطلعات املستقبلية:  3.6

ًّوالدولية. املحلية املنطقة في التطورًّ ومواكبة وامكانياته قدراته بكامل املدني الدفاع جهازًّ تطويرًّ -

 املعاييرًّوًّ املحيطة البيئة مع يتناسب بما املخاطرًّ من والحد والكوارث لألزمات العليا لإلدارة واضح نظام تطويرًّ -

ًّالدولية. 

 توفير الحماية الدولية ألفراد وطواقم الدفاع املدني للقيام بواجبهم النساني خاصة في وقت الحرب. -

رفد الدفاع املدني بمزيد من املركبات وكسر الحصار النساني على املديرية العامة للدفاع املدني مما يساهم  -

ًّعلى حياة وأرواح املواطنين. في انعكاس ذلك

 . املراجع7

 ( أثر2020ًّأبو عبيد، نائل :) لومالع غزة، مجلة بقطاع املدني للدفاع العامة باملديرية األزمات إدارة على القيادات تمكين 

ًّ.148-127، الجزائر، ص 3، العدد 13التجارية، املجلد  والعلوم والتسييرًّ القتصادية

  (: تقرير احتياجات تطوير العمليات املركزية بالدفاع املدني، املديرية العامة للدفاع 2021)إدارة العمليات املركزية

 املدني، غزة

 ( تقرير العقبات التي تواجه تطوير املنظومة التدريبية للدفاع املدني، املديرية العامة للدفاع 2019إدارة التدريب :)

ًّاملدني، غزة.

 ،ليالسرائي العدوان خالل الزمة ادارة في الفلسطيني املدني للدفاع العامة يريةاملد دورًّ( 2016) عصام عبد هللا صادق 

 مع املشترك العليا، البرنامج للدراسات والسياسة اإلدارة م، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية2014 عام غزة على

ًّبغزة. القص ى جامعة

 ( 3(: قانون رقم )1998ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني)  م قانون الدفاع املدني الفلسطيني، املديرية 1998لعام

ًّالعامة للدفاع املدني، غزة

 ( الحماية2010اللجنة الدولية للصليب األحمر :) النساني، منشورات اللجنة  القانونًّ في املدني الدفاع وأجهزة املدنية

ًّالدولية، جنيف.

 ( التقرير الختا2021مركز املعلومات الصحية الفلسطيني :) على قطاع غزة، وزارة  2021م لعدوان سيف القدس

ًّالصحة الفلسطينية، غزة

 ( تقرير املهام التى نفذها الدفاع املدني في معركة سيف القدس 2021وحدة التخطيط والتطوير :)م، املديرية 2021

ًّالعامة للدفاع املدني، غزة.

 ( 2018املغير، محمد والعطار، محمد، والباشا، هبة :) مجلة ة العليا لالزمات والكوارث في قطاع غزةواقع اإلدار ،

ًّ(، غزة.2(، العدد )26)مجلد الجامعة اإلسالمية للدراسات القتصادية واإلدارية، 
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ًّالعامة واإلعالم، غزة.

 ( تقرير املهام التى نفذها 2012املديرية العامة للدفاع املدني :) وحدة 2012الدفاع املدني في عدوان حجارة السجيل ،

ًّالعالقات العامة واإلعالم، غزة.

 ( تقرير املهام التى نفذها الدفاع املدني في عدوان العصف املأكول 2014املديرية العامة للدفاع املدني :)وحدة 2014 ،

ًّالتخطيط والتطوير، غزة.

 ( تقرير املهام ال2021وحدة التخطيط والتطوير :) م، املديرية 2021تى نفذها الدفاع املدني في معركة سيف القدس

ًّالعامة للدفاع املدني، غزة.

 ( واقع الدفاع املدني في ظل التحديات والحصكككككككككككككار، املديرية العامة للدفاع املدني، 2019وحدة التخطيط والتطوير :)
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ًّالعامة للدفاع املدني، غزة
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 فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، بغزة. –ًّغزة بقطاع الحكومي

ًّاملقابالت:
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ــــــــــــــــ:  املواجهات تجاه واملالية القتصكككككادية املؤسكككككسكككككات دورًّ(: 2022)فاضكككككل، شكككككماء عادل & عبد النافع، محمد  يوثق هذا البحث كـ

ًّ.53-35(، أملانيا، ص 15)العدد (، 4)املجلد تراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، مجلة الدراسات الس ،م2021القدس  املباشرة في
 

 املستخلص

 اسيةالسي سباباألًّ عن الكشف لضرورة صراحة الحتالل وقوات الفلسطينيين ما بين خيرةاألًّ املواجهات فرتأظ

ًّ القدس، مشارف على ولسيما الفوض ى وانتشارًّ مواجهة لهذه الوصولًّ في ساهمت التي والقانونية
ً

 عدد عن فضال

 تكونًّس الحقائق هذه املحتل، العدوًّ مع وصراعها الفلسطينية القضية صلب تمس ةيالرئيس املهمة الحقائق من

ًّ البحثية، ورقتنا جوهرًّ
ً

 حداثألًّا ليهإ ما آلت تجاه واملالية القتصادية املؤسسات عمل ليةآ لىإ التطرقًّ عن فضال

 ما بين خيرةاألًّ املباشرة املواجهات دمرته ما جراء تضررت التي املناطق عمارًّإ عادةإ في تساهم نأ يمكن وكيف

 قديمت في البارزة والقتصادية املالية املؤسسات همأ باستعراض الدراسة هدافأ برزًّأ تضمنت وعليه، الطرفين

 تصاديةوالق املالية املؤسسات قبل من املعتمدة دواتاألًّ هم، وأاملباشرة للمواجهات املتعرضة للمناطق املساعدات

 ضيةالفرًّ صحة على وللبرهنة هدافه،وأ املوضوع وألهمية ما تقدم بيان وألجل املباشرة، املواجهات ذات للمناطق

 ل مباحث، وثالث تمهيد لىإ البحثية الورقة تقسيم تم واشكاليته،
ً

ًّ رضاع تتضمن سوف والتي لخاتمةوصول
ً

 ملخصا

 اتولوياألًّ في النظرًّ عادةإ على الجاد العمل ،ضرورة برزهاأ بين من التي وتوصيات نتائج من البحث عليه لآ ملا

 جنب لىإ اجنًبًّ والحيوية التنموية املشاريع على التركيزًّ يكونًّ نأ على واملنح املساعدات ليهاإ توجه التي واملجالت

ًّ. السكنية املشاريع
ً

ًّ  فلسطين صرةن بقضية املهتمين تفيد نأ عس ى الواجب حالة لىإ التطوع حالة من لالنتقال ،سبيال

 .القدسالعمار،  إعادة واملالية، القتصادية املؤسسات املباشرة، املواجهةالكلمات املفتاحية: 

Abstract 
The recent confrontations between the Palestinians and the occupation forces 

explicitly stated the need to reveal the political and legal reasons that contributed to 

reaching such a confrontation and the spread of chaos, especially on the outskirts of 

Jerusalem, as well as a number of main important facts that touch on the core of the 

Palestinian cause and its conflict with the occupying enemy. These facts will be the 

core of our research paper. As well as addressing the mechanism of work of economic 

mailto:Dr.shaimaaadil2020@gmail
mailto:Dr.mohamednafai@gmail.com
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and financial institutions towards the direction of events and how they can contribute 

to the reconstruction of the areas that were damaged as a result of what was 

destroyed by the recent direct confrontations between the two parties, and 

accordingly The main objectives of the study included a review of the most prominent 

financial and economic institutions in providing aid to areas exposed to direct 

confrontations, and the most important tools adopted by financial and economic 

institutions for areas with direct confrontations, and in order to explain the foregoing 

and the importance of the topic and its objectives, and to prove the validity of the 

hypothesis, and its problematic, The research paper was divided into an introduction 

and three sections, as well as a conclusion, which will include a summary 

presentation of the results and recommendations of the research, among which the 

most prominent is the need to work hard to reconsider the priorities and areas to 

which aid and grants are directed, provided that the focus is on development projects. 

And vitality side by side with housing projects., as a way to move from the state of 

volunteering to the state of duty, in the hope that it will benefit those interested in the 

cause of supporting Palestine  . 
Keywords: direct confrontation, economic and financial institutions, reconstruction, 

Jerusalem. 
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 امللخص املفاهيمي
تمثكككككككككككل قضكككككككككككية القكككككككككككدس قضكككككككككككية أساسكككككككككككية للمسكككككككككككلمين علكككككككككككى مسكككككككككككتوى العكككككككككككالم، وتشككككككككككككل جكككككككككككوهر الصكككككككككككراع العربكككككككككككي 

ودنسككككككككككها، فكككككككككي ظكككككككككل تمككككككككككدد الحكككككككككتالل السككككككككككرائيلي، إذ اإلسكككككككككالمي مكككككككككع الكيككككككككككان السكككككككككرائيلي الكككككككككذي احتككككككككككل املقدسكككككككككات 

مثلكككككككككككت القكككككككككككدس للشكككككككككككعب الفلسكككككككككككطيني بكككككككككككؤرة أساسكككككككككككية فكككككككككككي مواجهكككككككككككة السياسكككككككككككات اإلسكككككككككككرائيلية فكككككككككككي تغيكككككككككككر الواقكككككككككككع 

الكككككككككديمغرافي والجغرافكككككككككي والتكككككككككاري ي للمدينكككككككككة املقدسكككككككككة والسكككككككككتهداف املتواصكككككككككل للمسكككككككككتوطنين فكككككككككي اقتحكككككككككام باحكككككككككات 

ًّة بالقدس وتهجير الفلسطينيين منها.املسجد األقص ى وهدم القرى الفلسطيني

: رةاملباش املواجهات تجاه واملالية االقتصادية املؤسسات دور ل املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

 القدس في املباشرة املواجهات: أاموذجا

ًّ
 تجاه اليةوامل القتصادية املؤسسات دورًّوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

ًّالقدس في املباشرة املواجهات: أنموذجا: املباشرة املواجهات

 

ًّ

دور املؤسسات 

ية االقتصادية واملال

تجاه املواجهات 

ساملباشرة في القد

مسببات الصراع 

ي السياس ي والقااون
في مدينة القدس

في تاريخ الصراع الدي

والعقائدي بالقدس

اتائج املواجهة 

ساملباشرة في القد

دور املؤسسات 

ية االقتصادية واملال
تجاه القدس

الدعم املالي 

حات للمرابطين في با
املسجد األقص ى

ات توحيد استراتيجي

املواجهة العربية 
االسالمية في 

.املحافل الدولية
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 تطلعات مستقبلية: 

عربي اسالمي يدعم السياسات التمويلية لتعزيز الوجود العربي الفلسطيني في القدس. إنشاء صندوق وقف 

.بناء سياسات مالية واضحة للتعامل مع املساعدات املالية املوجهة للشعب الفلسطيني وتحديد جزء منها لدعم السكان املقدسيين 

 في مواجهة التحديات التى يفرضها الحتالل على الشعب الفلسطيني.إعادة تخطيط القتصاد املالي للمدينة املقدسة لتكون أولوية قصوى 

.وضع استراتيجية اقتصادية خاصة بمدينة القدس وربطها باإلسكان الجتماعي والقتصادي للمجتمع الفلسطيني 

حين واآلخر.تعزيز الوجود الفلسطيني في املدينة املقدسة ومواجهة سياسات التهويد التى يحاول الحتالل فرضها بين ال 

 م2021 القدس في املباشرة املواجهات تجاه واملالية االقتصادية املؤسسات دور 

مفتاح ن أوًّل ما بين الحياد والشجب والستنكار، توصلت الدراسة إلى استمرار الصراع نظًرا لرتباطه بالوجود وأن العتراف بالحتالل يعني نفًيأ للذات الفلسطينية، وتبيان مواقف الدوًّ
 .يجابا على الحركة القتصاديةإمها املعابر الحدودية مما ينعكس هأع القيود والحواجز السرائيلية وًّزالة ورفإستعادة حريته تكمن في تعافي القتصاد الفلسطيني وا

حديات الفلسطينية، وإعادة النظر في األولويات واملجالت التى يتم توجيه أوصت الدراسة بالعمل الجاد على توحيد الجهود الفلسطينية للتكامل في بناء استراتيجية ونية ملواجهة الت

 دات والستفادة القصوى منها.املساعدات واملنح والتركيز على املشاريع التنموية ملواجهة سياسات الحتالل التهويدية، والصالح القتصادي املرتبط في تنسيق املساع

لتحقيق األهداف اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الذي يصف األسباب السياسية 

 نتائج املواجهة واملنهج التحليلي لتحليل دورًّللوصول ل في القدسوالقانونية للمواجهة 
 املؤسسات القتصادية واملالية في املواجهة املباشرة بالقدس

 ملباشرةا املواجهة سلوبأ نجح )هل :التالية التسا لت بطرح البحثية شكاليةالًّتتمثل 

 املاليةوًّ القتصادية املؤسسات الفلسطينية؟، ومن هي القضية نصرة اشكالية حل في

 ما اءجرًّ ولسيما املتضررة، املناطق عمارًّإ عادةإ في تساهم نأ املمكن من التي الدولية

 القتصادية املؤسسات هذه عمل لياتآ ستكونًّ خيرة؟، وكيفاألًّ املواجهات في حدث
 القص ى؟ باملسجد ولسيما املحيطة املتضررة املناطق تجاه الدولية واملالية

هدفت الدراسكككة إلى بيان دور املؤسكككسكككات القتصكككادية واملالية تجاه املواجهات 

 املباشرة في مدينة القدس.
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

ًّ التصكككككككككككككككاعككد ويزداد الحتالل وقوات الفلسككككككككككككككطينيين بين مسككككككككككككككتمرة املواجهككات تبقى  ىًّرًّخأ حككداثأ بتراكم يوم بعككد ايومككً

 يةوفلسكككطين سكككياسكككية ظروف مبرر تحت ومعيب مريب رسكككمي عربي تواطئ ظل في قصككك ى،األ املسكككجد محيط في جديدة

 ليس الدول ودفاع من عدد وبمسكككككككاندة مسكككككككبوقًّ غيرًّ شكككككككعبي هيجان املرة هذه يصكككككككاحبه مناسكككككككبة، غيرًّ قليميةوإ وعربية

 ا تقدمم نإ طويلة. سككككككنين منذ يسككككككتهدف لم الذي سككككككرائيلياإلًّ العمق اسككككككتهدفتالتي  بالصككككككواريخ مافقط، وإن بالحجارة

ًّ فيما يلي: تكمن هميةأ له بالتأكيد

 قيام في ترامب دونالد السابق ميركياألًّ الرئيس به تىأ الذي والدولي قليمياإل املشروع أربكت قد املواجهات إن .1

 فووصكككككككك الفلسككككككككطينية لتصككككككككفية القضككككككككية باطنه فيه يسككككككككعى مريكي(أ –ًّسككككككككرائيليإ –ًّسككككككككالميإ –ًّعربي )حلف

ًّباإلرهاب. املقاومة

 رغم وخارجها فلسكككطين داخل وجودة مناطق كل في الفلسكككطيني الشكككعب وحدة الخطرة املواجهات هذه كدتأ .2

 قيمة تحت القيادات وضككككككككككع ما حصككككككككككل نأ لًّإ القيادات بين الرسككككككككككمية العالقة سككككككككككطح على الطاغي النقسككككككككككام

ًّالوطنية. املصالحة

ًّ وثقككافككة اخيككارًًّ املقككاومككة ميككةأه من جعككل مككا حككدث نأ املواجهككات ثبتككتأ .3  العككدوان مواجهككة في اضككككككككككككككروريككًًّ اونهجككً

ًّوالحتالل.

 ذيال الصكككككككككككهيوني العنصكككككككككككريًّ للنظام الداخلية البيئة في الخلل جوانب عن املتواصكككككككككككلة املواجهة هذه كشكككككككككككفت .4

 منهم هموموقف املسككككككككككككككتقبلي وكيكانهكا العالقكة طبيعكة عقود، وبيكان سككككككككككككككبعكة قبكل عليهكا قكام التي رككائزه تهتزًّ بكدأت

ًّسرائيل.إ شكل وبالتالي

ثير املباشككر وبالتالي التأ التحتية البنىها تدمير صكككاحب قد بال شكككك نهفإ املواجهات لهذه نتائج من أسكككفرًّ ومهما ما تقدم نإ

 من التي يةواملال القتصكككادية املؤسكككسكككات أبرزًّ على الضكككوء لتسكككليط البحثية ورقتنا تبرز ، وعليهعلى الصكككمود املجتمعي

ًّ -التي:  من البحثية ورقتنا فرضية انطلقت وألجله املتضررة. املناطق عمارًّإ في تساهم نأ املمكن

 العربي املوقف ضــــــــــعف وخارجها، كلما فلســــــــــطين داخل وجوده مناطق كل في الفلســــــــــطيفي الشــــــــــعب وحدة )تزداد

 الفلســـــــــطينية، والعكس للقضـــــــــية الداعمة واملالية االقتصـــــــــادية املؤســـــــــســـــــــات دور  املواجهات، وازداد في الرســـــــــمي

ًّ يلي: وكما التالية التسا لت من عدد طرح تم الفرضية صحة على وللبرهنة (.صحيح

 بالتحديد؟ القدس في املباشرة للمواجهة والقانونية والجيوسياسية السياسية سباباألًّ ماهي .1

ًّ ي؟والصهيون الفلسطيني الجانبين ما بين القائمة شكالياتاإلًّ حل في املباشرة املواجهة سلوبأ نجح هل .2

ًّ الجانبين؟ على املباشرة املواجهات نتائج وًّأ ثارًّآ ماهي .3

 حيطةامل ولسكككيما املتضكككررة املناطق اعمارًّ عادةإ في تسكككاهم نأ املحتملة واملالية القتصكككادية املؤسكككسكككات ماهي .4

ًّ عملها؟ لياتآ ستكونًّ وكيف قص ى،األ باملسجد

وسياسية لجياوًّ السياسية باباألس ملعرفة التحليل سلوبأ على القائمة الدراسة ولطبيعة التسا لت هذه عن ولإلجابة

 عةطبي معرفة جلأ من وتوضيحها وجهه تمأ على الدراسة هذه تمامإ جلأ ومن .فلسطين نصرة قضية وراء القانونيةوًّ
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 يتناولًّ ول،األًّ مباحث، املبحث وثالث تمهيد لىإ الدراسكككككة تقسكككككيم تم الحقيقة، فقد لىإ الوصكككككولًّ سكككككبيل املوضكككككوع، وفي

 املباشرة اجهةاملوًّ نتائج الثاني املبحث ماأ القدس، في املباشرة للمواجهة والقانونية والجيوسياسية السياسية سباباألًّ

 قدسال عمارًّإ عادةإ في واملالية القتصكككككككككككككادية املؤسكككككككككككككسكككككككككككككات عمل ليهآ بيان في يتخصكككككككككككككص فهوًّ لثالثا مابين القدس، في

 . ياتوالتوص الستنتاجات من عدد مع البحث ملضمونًّ تلخيصا ستتضمن الخاتمة ماأ املتضررة، املحيطة واملناطق

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

تعتبر مدينة القدس أحد الركائز األسككاسككية لجوهر الصككراع العربي والسككالمي من جانب والحتالل السككرائيلي من جانب 

ومن خالل تحليل التقارير العالمية ظهر أن هناك فجوة بين املؤسككككككككككككككسككككككككككككككات القتصككككككككككككككادية واملالية ودعم صككككككككككككككمود  أخر،

املقدسيين في مواجهة الحتالل في استهداف املسجد األقص ى واملنشآت والتجمعات العمرانية في املدنية وتهجير أهاليها، 

ًّومن هنا ظهرت التسا لت الرئيسية التالية:

 ًّالفلسطينية؟ القضية نصرة شكاليةإ حل في املباشرة املواجهة سلوبأ نجح هل

 ررة،املتضكك املناطق عمارًّإ عادةإ في تسككاهم نأ املمكن من التي الدولية واملالية القتصككادية املؤسككسككات من هي 

ًّخيرة؟،األًّ املواجهات في حدث ما جراء ولسيما

 ةاملحيط املتضكككككككككككررة املناطق تجاه الدولية واملالية القتصكككككككككككادية املؤسكككككككككككسكككككككككككات هذه عمل لياتآ سكككككككككككتكونًّ كيف 

 قص ى؟األ باملسجد ولسيما

 أهداف الدراسة: 3.1

هدفت الدراســـــــة إلى بيان دور املؤســـــــســـــــات املالية واالقتصـــــــادية في املواجهات املباشـــــــرة في مدينة القدس، 

 ومنه تفرعت األهداف التالية:

 اجهاتللموًّ املتعرضكككة للمناطق املسكككاعدات تقديم في البارزة والقتصكككادية املالية املؤسكككسكككات همأ اسكككتعراض 

ًّاملباشرة.

 اشرةاملب املواجهات ذات للمناطق والقتصادية املالية املؤسسات قبل من املعتمدة دواتاألًّ همأ على التعرف.ًّ

 ًّفلسطين نصرة قضية في والقانونية السياسية سباباألًّ همأ لىإ التطرق.ًّ

 ًّبالقدس. املحيطة املناطق في املباشرة املواجهات نتائج بيان

 أهمية الدراسة: 4.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

تعتبر هذه الدراسة ركيزة أساسية في تشخيص واقع الظروف التى يعيشها املجتمع الفلسطيني األهمية العلمية:  1.4.1

صككككككككككككككناعة قرارات توجيه املال في املجال القتصككككككككككككككادي والجتماعي والسككككككككككككككياسكككككككككككككك ي وانعكاس ذلك على املنهجية املتخذة في 

 والدعم واملساعدات والتأثير السلبي لالحتالل على املؤسسات القتصادية واملالية.

تسكككككككاهم الدراسكككككككة في الوصكككككككول لنتائج وتطلعات مسكككككككتقبلية يمكنها أن تسكككككككاهم في التخطيط : األهمية التطبيقية 2.4.1

ل التعافي من ممارسككككككات الحتال لفلسككككككطيني املقدسكككككك ي علىللسككككككياسككككككات القتصككككككادية واملالية وبما يعزز قدرة القتصككككككاد ا

 سرائيلي على املجتمع الفلسطيني في القدس.اإلًّ
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املنهج الوصكككككككفي الذي يصكككككككف األسكككككككباب السكككككككياسكككككككية والقانونية للمواجهة في اتعبت الدراسكككككككة  منهجية الدراســــــة: 5.1

رة القتصككككككككادية واملالية في املواجهة املباشككككككككنتائج املواجهة واملنهج التحليلي لتحليل دور املؤسككككككككسككككككككات للوصككككككككول ل القدس

، وذلك عبر تحليل التقارير اإلعالمية والتقارير الحكومية ووصكككككككف املسكككككككببات الرئيسكككككككية لنشكككككككأة الصكككككككراع العربي بالقدس

 التحليلي ستقرائيالًّ املنهجالسرائيلي في األراض ي املقدسة وسلوك الحتالل في تدمير البنية القتصادية الفلسطينية، وًّ

 .الفلسطيني للجانب عمارًّاإلًّ عادةإ كيفية في واملالية القتصادية املؤسسات دواتوأ هدافوأ دوافع لدراسة

 حدود الدراسة: 6.1

ًّم.2022-2021 عام الدراسة مجال الحدود الزمااية: 1.6.1

ًّ.جراح الشيخ حي منطقة وبالتحديد القدس على الدراسة تقتصرًّ سوفالحدود املكااية:  2.6.1

 يةوالقانونوالجيوسككياسككية  السككياسككية سككباباألًّ تحليل على الدراسككة تقتصككرًّ سككوفالحدود املوضــوعية:  3.6.1

ًّ الشككككككيخ حي لقضككككككية املباشككككككرة املواجهة سككككككلوبأ لتباع
ً

 هذا اعاتب عن املترتبة النتائج همأ برازًّإ عن جراح، فضككككككال

ًّ.املستمر املواجهات جراء وخراب دمارًّ من ما يحصل عمارًّإ في والقتصادية املالية املؤسسات دواتاألسلوب، وأ

 الدراسات السابقة: 7.1

 ثارهاآوًّ الخارجية املساعدات على الضوء سلطت والتي لها املقاربة الدراسات تضمنت فقد السابقة الدراسات أبرزًّ ماأ

 العديد دنج الفلسككككككطيني املسككككككتوىًّ وعلى والتنموي. القتصككككككادي البحث من اكبيرًًّ احيزًًّ شككككككغلت والتي النامية الدولًّ على

 القتصككككككككككككككادية القطاعات وتطويرًّ تحسككككككككككككككين يف املسككككككككككككككاعدات لعبته الذي الدورًّ على الضككككككككككككككوء لقتأ قد الدراسككككككككككككككات من

 الخارجية املساعدات واقع بيان لىإ هدفت حيث( 2005) ومكحولًّ الكريم عبد دراسة ليهإ ذهبت ما وهذا الفلسطينية

 كمةالح من ممكنة درجة قصككككككككك ىأ بذل يجب نهأ لىإ وخلصكككككككككت توظيفها تجربة من املسكككككككككتفادة والدروس للفلسكككككككككطينيين

 على الوقوف لىإ هدفت والتي( 2009) فضككككككككككككككل علي دراسككككككككككككككةأما  توفرها. عند املسككككككككككككككاعدات هذه اسككككككككككككككتغالل في والكفاءة

 تتبع لىإ( 2009) وتريترًّ ديغويرًّ دراسكككككككككككة هبت، بينما ذالفلسكككككككككككطينية راضككككككككككك ياألًّ تجاه التنموية وربياألًّ التحاد سكككككككككككياسكككككككككككات

 وخلصت( 2008-1999) السنوات مدى على الغربية الضفة في الحكومية غيرًّ الفلسطينية للمنظمات الخارجي التمويل

 . املساعدات تتلقى التي والقطاعات السياسية الوقائع بين ترابطية عالقة هناك نأ لىإ

 . اإلطار النظري:2

 تمهيد

توطنات تواصككككل ببناء مسككككمواصككككلة الكيان الصككككهيوني في الا سككككبيال ملنع منذ عقود يبذل الفلسككككطينيون ول يزالون جهودًًّ

ن أل إ بإدارتها من قبل المم املتحدة. 181/1947والرفض لقرار  ،راضكككككككككك ي الفلسككككككككككطينية وبقاء القدس عربيةواختراق األًّ

 من سبابأوهذا بالتأكيد مرده  سف متباينة تجاه الفلسطينيين،حداث كانت مع األًّأيجري من مواقف الدول تجاه ما 

و امليديا او أاء من حيث البتزاز بالهولوكوسككككككككت بينها النفوذ الصككككككككهيوني في الغرب وما تضككككككككغط به اللوبيات اليهودية سككككككككوًّ

 ..ليسككككككككت كل الدول تسككككككككتطيع تحملها ن الوقوف مع الجانب الفلسككككككككطيني له تكلفة سككككككككياسككككككككية باهظةأبالقتصككككككككاد، كما 

ًّ(149: 2015، بوبوش)

 فراغ جولتإحاولت التسكككويف واسكككتهالك الوقت وًّالفلسكككطينية قضكككية محاطة بمن جعل القضكككية أ أسكككفرًّن ما تقدم إ

ن جرائم الحرب أل إ أفضكككككككل.هو  لى ماإن يسكككككككاعد تغير الظروف أمل أمد التفاوض على أطالة إالسكككككككالم من مضكككككككمونها وًّ
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ستوى الدولي يل وعلى املسرائإفي غزة جعل مكانه  الفلسطينيين، ولسيماخر على الحين واآلًّ ما بينسرائيل إالتي ترتكبها 

ه فقط العككالم كلكك ))ليس بقولككه: ،مقككالتككه أحككدفي  ليفي( )جككدعونًّي ليككه الكككاتككب اليهودإ مككا تطرقًّدليككل  تتككدهور، وخيرًّ

ًّ (103: 2015 عسيلة،) العالم((.يضا ضد كل أ ضدنا، نحن

بية في رًّمنذ تفجر الثورات العسكككككرائيل في مواصكككككلة جرائمها الظروف التي مرت بها املنطقة العربية ولزالت إوقد سكككككاعد 

ًّاعتبرتها إن اآلًّ ولحتى، 2020نهاية عام 
ً
ا مناسككككككككككككككبة لها ولسككككككككككككككيما في ظل حكوماتها اليمينية املتطرفة لكي سككككككككككككككرائيل ظروف

 عدائها.أة لتصفية القضية لصالحها وتحجيم تواصل مخططاتها الرامي

 االسباب السياسية والقااواية للمواجهة املباشرة في القدس  2.1

تبنى املحتل منذ شكككككككككككروعه في تنفيذ مخططاته في فلسكككككككككككطين فكرة الصكككككككككككراع واملواجهة مع العرب من خالل تعبئة جميع 

ًّ ومنهاقدر من القوة  أكبرًّمكانياتها املوجودة في العالم والسككككككككتفادة من الدعم العالمي وامتالك إ
ً

 في القوة النووية سككككككككبيال

ًّا.وحاليًًّا سلسلة املواجهات سابًقًّ

ن أل إ ،سكككتراتيجيةمنية والعسككككرية والًّواألًّالسكككياسكككية  ما بينكان بالتأكيد مرده عدد من الدوافع املتوزعة  ما تقدمن إ

ل و عمأن لها الحق في شن الضربات أادة والهيمنة باإلخبار وًّرًّا لتحقيقه وهو فرض اإلًّتتجمع في هدف واحد تسعى دائًمًّ

لكن فككاعليككة هككذه املواجهككات بككالتككأكيككد  والبنككاء.عككداد ر اإلًّن كككانككت في طوًّغعمككال تعككدهككا عككدائيككة وًّأيككه أاملواجهككات ضكككككككككككككككد 

ًّ(108: 2015، هاشم) عوامل، أبرزها:تحددها جملة 

 بدقة.جل تحديد املواقع املستهدفة أسرائيل من إلومات الستخبارية التي ستجمعها نوعية املع 

  ًّاملستخدمة.سلحة فعالية األ 

 ًّالعدو.ضرار التي لحقت بقدرات ضرار املادية واألًّالعالقة بين األ 

 سككككككككككككككبككاب السككككككككككككككيككاسكككككككككككككيككةلعككدو املحتككل ل ينسككككككككككككككحككب لعككدد من األًّفي هككذه الفترة في فلسككككككككككككككطين وا مككا حككدثن إفي الحقيقككة 

ًّ يلي: سباب، وكمااألًّيلي عرض هذه  والقانونية، وفيما والجيوسياسية

 السياسية:سباب األ  1.1.2

  عن الفشككككككككككككككل في  الخارجية، ناهيكطماع العرب لصككككككككككككككد األًّ ما بينالفشككككككككككككككل الذريع في بناء التعاضككككككككككككككد والتالحم

لى حككالككة من التفكككك والنفجككار واسككككككككككككككتمرار الغزو والتككدخككل العسكككككككككككككككري واإلعالمي إ دىالككداخلي، أالتمككاسكككككككككككككككك 

 املكثف.

  و ألقطرية املصككطنعة سككواء ما بينها قامة سككياسككة املحاور بين الكيانات اإلى إالضككعف العسكككري العربي وامليل

: 2018 م،قرًّ) فلسكككطين.في عدم التمكن من مواجهة التوسكككع والسكككتيطاني في  الكبرى، سكككاهمالدول بينها وبين 

10) 

  التوطين املسكككككككتمر للعلم والتكنولوجيا مما جعل من العرب مجتمعات منتجة تؤمن  لسكككككككتراتيجيةالسكككككككتسكككككككالم

فرص العمل الالئقة والعدالة الجتماعية في خضككككم حركة العوملة القتصككككادية القاضككككية على ما تبقى من بنى 

 تقليدية.اجتماعية 

 جود في حد ذاته وهو الهاجس سكككككرائيل تنشكككككغل بهاجس البقاء والوًّإال العالم بالنمو والتطور بينما رغم انشكككككغ

سكككاس في التفكير السكككياسككك ي والسكككتراتيجية السكككياسكككية ولسكككيما في ظل التطور املطرد في عدد السككككان مني األًّاألًّ



 (53-35ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 43 الخامس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 ( بقوله:ء )يسككككرائيل طالكده اللواأ( وهذا ما 7: 2016، خليل)، ألمنهاا ا مباشككككرًًّيشكككككل تهديًدًّ فلسككككطين، ممافي 

 رر منفــاســـــــــــتراتيجيتنــا ال تق في حــالتنــا يطــابق مفهوم الوجود عمومــا....من آن الفحوى الكــامــل لعبــارة إ))

.  ((ن ترســـمها لنفســـها .....إســـرائيل إهداف القومية التي تســـتطيع يضـــا األ أنســـب القوى وحدود القوة بل 

 (7: 2016 )خليل،

  املتناقضة وًّسيادة العرب مرحلة الفوض ى الفكرية الشاملة نتيجة تصادم الر ى الفكرية السياسية واملختلفة

شكككككككيل ة تعادإتفكيك وتركيب وًّ اسككككككتراتيجيةسككككككرائيل لسككككككتغالل هذه الحالة بتبني إقاد  الحدود، ممابعد ألى إ

عزيز سككككككككتراتيجية هو تتنفيذ هذه الًّ سككككككككاليبأولى أسككككككككس جديدة مختلفة، والتي كانت أاملنطقة وفق ر يتها على 

زيككادة وًّ والككدينيككة،الطككائفيككة العرقيككة  بككإذكككاءالتنككاقضكككككككككككككككات الجتمككاعيككة والعمككل على تفتيككت املجتمعككات العربيككة 

 (1: 2001 نافعة،) والقتصادية.زمات السياسية حدة األًّ

 بعاد السكككككداء السكككككلبي في األفي البلدان العربية مما يؤكد األًّ تقدم مؤشكككككرات الفسكككككاد( تة ملؤشكككككر الحوكمةWGI) 

 .داء الحكوميينعكس بدوره على األًّ مما؛ الخ....قانون المن مسككككاءلة واسككككتقرار سككككياسكككك ي ونوعية تنظيم وحكم 

 .(30-29: 2018، الهادي عبد)

 ًّ
ً
روط شككك نفسكككها، وهيا لبناء السكككياسكككات املتماسككككة والدول التنموية سكككاسكككيًًّأا يمثل السكككتقرار السكككياسككك ي شكككرط

ا لحسككككككككاب القوى الدولية وما زمات ومواجهة النزاعات فمن دونها يصككككككككبح البلد نهبًًّجوهرية وحاسككككككككمة لعالج األًّ

ًّالعيان.يحدث في فلسطين خير دليل على 

  ولد تفكك اجتماعي ينتج صككراعات وانحراف سككياسكك ي عن املصككلحة  ريعي، ممافشككل تنموي في صككورة انحراف

 (33: 2018، الهادي عبد) لزمات.االعامة وعجز مؤسس ي عن معالجة 

  دول معادية  هانأسكككككالمية بتوصكككككيف املسكككككتمر للدول العربية واإلًّالفرص بال اسكككككتراتيجيةسكككككرائيل إاسكككككتمرار تبني

سككككككككككككككالم واملسككككككككككككككلمين مريكي بككاعتبككار اإلًّا للتوظيف األًّالرأي جككاء مؤيككًدًّ سككككككككككككككالميككة، وهككذااإلًّغير للجمككاعككات والككدول 

مهددين للوجود الحضككككككككككككاري الغربي من خالل السككككككككككككتمرار بمحاولت التجريم للمقاومة الفلسككككككككككككطينية وادراجها 

 فعلهما ترهاب عنها ول تعد سككككككتمر بتلميع صككككككورتها ونفي صككككككورة اإلًّت سككككككالمي، فيمااإلًّ باإلرهاب ما يعرفضككككككمن 

 لرحيم،ا )عبدلى جانبها. إكسككككككب التأييد الدولي ع عن النفس لنما قضككككككية وجود ودفاإوًّ جرائم، بالفلسككككككطينيين

2018 :48) 

 ًّي ركائز ديمقراطية ميزتها الصكككككككككراعات أا من و جزئيًًّأا حزاب السكككككككككياسكككككككككية العربية بتوجهاتها املختلفة كليًًّخلو األ

الداخلية فقط التي وجدت مكان لها ضككككككمن الهشككككككاشككككككة السككككككياسككككككية متخذة من النتماءات القبلية والطائفية 

ًّ
ً
 (85-84: 2016)خليل،  الحديثة.ا لها ومؤسسة بذلك لعصر هش من عصور الدولة العربية محرك

 ًّسكككككرائيلي املسكككككتمر والعمل بكل جهدها نحو املسكككككتوى الرسكككككمي والشكككككعبي العربي لشكككككيطنة اإلًّ –مريكي الحراك األ

 صكككالح،) هامشكككية.لى قضكككية إلعرب واملسكككلمين ونقل القضكككية الفلسكككطينية من قضكككية محوري ل الفلسكككطينيين

ى هذا الحراك والذي يمنح بموجبه ول خطوة علأل إ )ترامب(مريكي السابق وما وعد به الرئيس األًّ (25: 2018

مككا ل  ل يملكككعطى من أهككذا يعني تكرار مشككككككككككككككهككد وعككد بلفور )الككذي عككاصككككككككككككككمككة لهككا وًّ إلسككككككككككككككرائيككلعالن القككدس إ

 والشجب.الستنكار  ما بيننتيجة املوقف العربي املتخاذل التي تتمحور  يستحق(



 (53-35ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 44 الخامس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 ة القوي للجككانككب الجمهوريككة سككككككككككككككعككت بككاتخككاذ املواقف التضكككككككككككككككامنيكك فككإيران يراني(اإلًّ –ًّ)التركي سككككككككككككككعي الجككانبين

نها لم تأبى ملا لهذه القضككككية من أالضككككغوط عليها من الخارج إل  قصككككوى، ورغمى حدود إلالفلسككككطيني وصككككلت 

 املنطقة.الحها في قليمي وملصالتجاذبات املوجودة في املحيط اإلهمية في أ

 ت في ذ حافظإ سكككككككرائيلي،واإلًّالجانبين الفلسكككككككطيني  ما بينا الدور الوسكككككككيط ما تركيا فقد نجحت في لعب دائًمًّأ

سككككككككككرائيل وعلى اسككككككككككتمرار التعاون السككككككككككياسكككككككككك ي إب الفلسككككككككككطيني على عالقات جيدة مع ذروة تعاطفها مع الشككككككككككع

: 2016 ،هللا وعبد الحديثي) على املستويات.أعلى املسؤولون بزيارات متبادلة وًّ والعسكري، وقاموالقتصادي 

 )سككككفينةسككككطول الحرية التركي أسككككرائيلي على اإلًّ العتداء حداث، وأ2010ن هذا الدور بدأ يتغير عام أ لًّإ( 42

 نأ لًّالعتداء، إسككككككككككككككرائيلي على البلدين نتيجة اعتذار الجانب اإلًّ ما بينورغم عدم انقطاع العالقات  مرمره(

عدالة يديولوجية حزب الأاملصككككالح الوطنية التركية وليسككككت  ا تحكمهاا نسككككبيًًّواضككككًحًّ أالطرفين بد البتعاد بين

  والتنمية.

 م(2022)املوقع اللكتروني لقناة تي ار تي بالعربي،  :الجيوسياسيةاالسباب  2.1.2

 ذ يقع حي الشكككككيخ جراح في منطقة مهمة بالنسكككككبة للطرفين، فهو بالقرب من البلدة القديمة املوقع الجغرافي، إ

ان الصككككككككككككككهيوني للمدينة(، وبالتالي إن حسككككككككككككككب التقسككككككككككككككيم من قبل الكي j1في القدس )وكالهما يقع في منطقة 

محور وًّالوصككككككول إلى هذه املنطقة هو تهديد ليخر، ويشكككككككل تواجد الفلسككككككطينيين نقطة ضككككككعف على الحتالل 

 ضغط مستمر.

 و تغيير من خالل تقطيع القرى والحارات فيها وزرع بؤر اسكككككتيطانية حرك الديمغرافي للكيان الصكككككهيوني أن التإ

 ملا يشكل اعتداء صريح على الحقوق الفلسطينية .مر غير مقبولًّأ هو للفلسطينيين في املنطقة محل الدراسة،

ًّويتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.

  القااواية:االسباب  2.13.

 ًّراضكككككيها التي سكككككلبت عنوة واملوجودة في حي الشكككككيخ جراح والبالغ عددهم أهالي الفلسكككككطينية بملكية مطالبة األ

مالك لغائبين تنقل ملكيتها لدولة اسككككرائيل أراضكككك ي هي ن هذه األًّأسككككرائيل إترى  حين فلسككككطينية، فيعائلة  12

ك مالأداة الوحيدة للسككيطرة على تعد األًّ الغائبين، والتيمالك أا وصكك ي من قبل الدولة وحسككب قانون ويديره

 (3: 2021 )يوسف، قانونية.لى مواجهة تداعيات إضطرار دون الًّ الفلسطينيين الالجئين

  سكككرائيلي له صكككالحيات عديدة تمكن إوهو قانون  1972سكككرائيلي عام يجارات اإلًّائيل على قانون اإلًّسكككرًّإاعتماد

 سرائيلية.إاملستأجر من العقار الذي يستأجره وتعمل جاهدة لتحقيق ذلك وبدعم من جمعيات ومنظمات 

 بالقوة.خالءهم إل سيتم إعوائل فلسطينية وًّ 8ضد  باإلخالءسرائيل حكم إصدار إ 

  تحكير وليس عقد نقل  )عقدرض للزراعة لسكككككككككككاكن يهودي من سككككككككككككان القدس عثمانية تمنح األًّ فاقيةتاوجود

  فيها.مالك اليهود التي ينبغي النظر أا ضمن ردنيًًّأتم وضعها  1948وبعد عام  ملكية(

 راضكككككككككككككك ي ذات مسكككككككككككككككاحكة أطن من بيككت لحم يككدعي بملكيتككه على ن مواأردنيككة بمعلومككات تفيككد دلء الحكومككة األًّإ

لى إثم قيامه ببيعها لتنقل ملكيتها  ومن باسككككككككككككككمه،ا لتسككككككككككككككجيلها ل تقديمه طلبًًّمن خال 1934كبيرة تعود لعام 

ًّ القدس.خرى من أخر يقيم في حارة آمواطن 



 (53-35ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 45 الخامس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

  مقدسكككككككة.راضككككككك ي يهودية أالشكككككككرقية ومنها حي الشكككككككيح جراح هي راضككككككك ي املحيطة بالقدس ن األًّإسكككككككرائيل إاعتبار 

ًّ (4: 2021 )يوسف،

ن أ يدر  أصــبحبان وعد ترامب أن الواقع الفلســطيفي ألى إعاله اخلص أســياســية والقااواية ســباب المن خالل األ 

ي عالم ف أحدليه إيمتلك الحق دون القوة لن يلتفت  من نالتاريخ، وأمن يمتلك القوة قادر على التأثير في صــــــناعة 

 مصالحه.ا قضايا العدل ان لم تتوافق مع ال تعنيه كثيرً 

وســــــط بمجموعة يتجه احو خســــــارة األ  التصــــــفية، والشــــــر  اواع أمن لى اوع إينية تتجه ن القضــــــية الفلســــــطإكما 

ياتهم وير الســــــتراتيجن التخطيط والفهم ملا يدور والتطأتجاه هذه الحقائق  الفلســــــطينيين إدرا هنا  هميته، ومنأ

 و بعيدة أهداف واضــحة متوســطة أمن خالل وضــع 
ً

ســلوب املواجهة املباشــرة هو الســبيل أعن اتباع  املدى، فضــال

  (18 :2018 املقدســ ي،) ،ضــيةلنصــرة الق
ً

هداف بتكلفة بشــرية قليلة وبال أن بمقدورهم تحقيق أ  عن االيمانفضــال

 خسائر مادية.

إن املشـــاهد لاســـباب الجذرية للصـــراع العربي اإلســـرائيلي يتضـــح أن هنا  عدة عوامل تم ســـردها في األعلى ولكن 

راســات مثل العوامل املرتبطة بالعالقات الدولية والتطبيع بين يوجد العديد من العوامل التي تحتاج مزيد من الد

االحتالل والدول وبناء اســــتراتيجية اقتصــــادية تربط بين بعا الدول العربية واإلســــالمية من جااب وإســــرائيل من 

 جااب آخر وأن هذه العوامل هي مسبب آخر إلطالة أمد دولة االحتالل.

ة في الترويج للرواية اإلســـرائيلية خاصـــة وأن التأثير العاملي يزداد من خالل وتلعب األســـباب اإلعالمية دوًرا أســـاســـي

تســــخير كافة وســــائل االعالم لصــــالح االحتالل ونشــــر رواية تتنافى مع األســــس املهنية للمنظومة اإلعالمية التي يجب 

 أن تراعي اقل الحقائق.

 اتائج املواجهة املباشرة في القدس 2.2

ًّإ القصكككككككككككككك ىفي بيئكة كبيئكة املسككككككككككككككجكد  ا لحجم مكا تمتلككه الكدول من قوة عسكككككككككككككككريكة ومن انتشككككككككككككككار ن النتكائج ل تقكاس وفقكً

 لوماتيةن التحكم بعوامل القوة املعأ خر، كمااآلًّالطرف  إلجهاضهمها املباغتة أتتعلق بعدة عوامل  نماعسكككككككككككككككري، وإ

ًّأيمكن 
ً

ًّخرى.أعالقات الصراع مع دول تحقق نتائج مهمة في  الدول، ويجعلهاو وحدات من غير أ صغرى ن يخدم دول

بعاد واملستويات وصعوبة الفصل بين دى التداخل بين األفي قضية الشيخ الحي جراح بالقدس يكشف م ما حصلن إ

حداث كونها سككككككككككمحت ظهرته األًّأ وهو ما ،متوقع والعكس صككككككككككحيح أصككككككككككبحكان منه غير متوقع  خر، فماوأخط سككككككككككيادي 

ؤثر في تاد لنفرض توازنكات من غير املمكن التكأثير فيهكا بطريقكة تفكاوضككككككككككككككيكة بعكمن طرف في تكداخكل واسككككككككككككككع األ أكثرًّبوجود 

ول السكككككككتنزاف وتوريط الد اسكككككككتراتيجياتصكككككككبحت دولها الصكككككككغرى تركز على أن بيئة اليوم أكما  ككل.قليمي ازن اإلالتوًّ

ًّ دفعلقوى لاأل
ً

ًّ قوته. لتعطيل قدرات الخصم في استخدام عوامل ملعركة الستنزاف سبيال

ًّ النتائج، وكالتي:وهنا برزت لدينا سلسلة من 

  ظام ا في النن يظهر جليًًّأد من الصكككراعات الدولية للتنشكككيط وًّن يتجه عدأمن حيث التفاعالت الدولية يتوقع

فاعل مساحة ت بأخذرغبة في بعض الدول وًّوسط مية الفرعية ولسيما في الشرق األًّقليو في النظم اإلأالدولي 

مر متصككككككككككككككور في سككككككككككككككلوك عككدد من القوى خالل العقككدين أ ن، وهوًّاآلًّوسككككككككككككككع من املتحقق أدوار دوليككة أومكككانككة وًّ

 (40: 2018 ونيسان، عباس)املقبلين. 
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 ن يجسككككككككدوا مواجهات أ للتضككككككككحية، وعلىن الفلسككككككككطينيون اثبتوا في كل مرة قدرتهم على تخطي دورهم كرمز إ

 تها.وفاعليمباشرة وقدرات ميدانية مستديمة لها مصداقيتها 

 ًّسرائيلي اإلًّ سرائيلي نتيجة حالة التطرف التي يعيشها املجتمعحداث مدى الخلل في عمق الداخل اإلًّتكشف األ

 خر.اآلًّمقابل حالة القوة في القدرة على التضحية من الجانب 

  ح جرائم وفضكككك الفلسككككطينيينو الدور الكبير ملواقع التواصككككل الجتماعي في نجاح املواجهات لصككككالح أاملسككككاهمة

 (93-92: 2018، وعبيد سرورًّ) السرائيلية.لحتالل وضرورة الوقوف في وجه املخططات ا

  راضكككككك ي في األًّ همبأمالكاملطالبة  لإلسككككككرائيليينسككككككرائيلية التي تتيح القوانين اإلًّ ما بينالتمييز العنصككككككري الواضككككككح

 اسرائيل.داخل  بأمالكهممن املطالبة  الفلسطينيينفيما تحرم  الفلسطينية املحتلة

  حي ان السكككك إلحاللبذل قصكككارى الجهود واملسكككاعي من قبل سكككلطات الحتالل وبدعم من املحاكم السكككرائيلية

وسككيع سككرائيل وتإبدالهم بسكككان يتبعون لدولة إو مزورة وًّأ أصككلصككليين بالعتماد على وثائق غير موجود لها األًّ

 (5: 2021، يوسف) نساني.اإلمستوطناتهم املقامة هو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي 

يتضكككح أن عمليات املواجهة في مدينة القدس ل تخضكككع للمواجهة الجغرافية في املدينة لوحدها بل سكككاهمت في تحريك 

كافة السكككككككككككاحات الفلسكككككككككككطينية وخاصكككككككككككة غزة لرد العتداءات الوحشكككككككككككية على املجتمع الفلسكككككككككككطيني في املدينة والتي كان 

وحدت الفصككككككككككائل الفلسككككككككككطينية تحت غرفة العمليات املشككككككككككتركة، وحركت الشككككككككككارع نتائجها معركة سككككككككككيف القدس التي 

م، وهذا يؤكد أن القدس الهدف األسككككككككاسكككككككك ي للصككككككككراع العربي اإلسككككككككرائيلي، كما وأن 1948العربي في الداخل املحتل عام 

ح في جراالنتائج جاءت في صكككككككككالح الفلسكككككككككطينيين من خالل التفاق املوقع والذي فرض نفسكككككككككه بوقف هدم حي الشكككككككككيخ 

ًّاملدينة، ووقف العتداءات والقتحامات اليومية للقدس.

إن نتائج املواجهة يتم النظر لها من زاويا متعددة أبرزها الواقع امليداني الذي أفشلته املقاومة الفلسطينية في القدس، 

ف لة الحتالل ووقوالتعاطف الشكككككعبي والرسكككككمي مع قضكككككية القدس، والخسكككككائر التي ترتبت على اسكككككتهداف املقاومة لدوًّ

الحركة القتصكككادية وحركة الطيران وتعطيل املصكككالح السكككياسكككية والقتصكككادية باملدن الرئيسكككية باألراضككك ي التي تسكككيطر 

عليها قوات الحتالل اإلسككرائيلي، وفي املقابل تم اسككتهداف العديد من املنشككآت السكككنية واملدنية واألبراج في قطاع غزة 

ناسكككككككب ملعالجة الواقع اإلنسكككككككاني الذي نتج عن املواجهة املباشكككككككرة في القدس، في ظل ارتفاع مما يتطلب توفير الدعم امل

 صمود الشعب والتفافه حول قرار املقاومة بصد العتداء على القدس. 

 . دور املؤسسات االقتصادية واملالية تجاه املواجهات املباشرة في القدس3

والتي دات واملسككككككككككاع املجتمع الفلسككككككككككطيني يعتمد على املعونات الخارجيةن أعن املتتبع للقضككككككككككية الفلسككككككككككطينية  ل يخفى

قر والتغلب على الف ،ة للمواطنينوتحسككككككككين الحياة املعيشككككككككي ،لى دعم صككككككككمود القتصككككككككاد الفلسككككككككطينيإ باألسككككككككاسهدفت 

اء على بنخذ هذا الدعم صككككيغته الرسككككمية بعد قدوم السككككلطة الوطنية الفلسككككطينية أوقد  ،سككككرائيليعباء الحتالل اإلًّأوًّ

ومنذ ذلك الحين وما  ،م1993الفلسككككككككطيني واإلسككككككككرائيلي عام  برامها بين الجانبينإليه من تفاهمات تم إالتوصككككككككل  ما تم

بلغ حجم املسككككككككككككككاعدات الدولية املقدمة  ذإا للمسككككككككككككككاعدات الدولية، كثر تلقيًًّعقبها صككككككككككككككنفت فلسككككككككككككككطين من املناطق األأ

 الصككككككككككوراني،). سككككككككككاعداتجمالي املإمن  %18بلغت نسككككككككككبة القروض منها ر مليار دولًّ 25كثر من أينية لألراضكككككككككك ي الفلسككككككككككط

، ويعزى ذلك ألن فلسكككككككككككككطين دولة تقع تحت الحتالل وتسكككككككككككككيطر إسكككككككككككككرائيل على مواردها ول يمتلك الشكككككككككككككعب (12: 2006
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الفلسكككككطيني أي من موارده والتفاقيات املوقعة بين السكككككلطة والحتالل خاصكككككة اتفاقية باريس القتصكككككادية التي رفعت 

من مؤشككككككككككككرات الحتياج لزيادة طلب املسككككككككككككاعدات الدولية لتغطية احتياجات الشككككككككككككعب، يضككككككككككككاف إلى ذلك املسككككككككككككاعدات 

مي األونروا( والتي تقدم خدمات لالجئين في املجال التعلياملقدمة لوكالة األمم املتحدة لتشكككغيل الالجئين الفلسكككطينيين )

ًّوالصحي والنظافة والصحاح اإلغاثة الجتماعية والقتصادية للفئات الهشة. 

باملشككككككككككككاريع  ابي يأتي في مقدمة املمولين واملانحين للسككككككككككككلطة الفلسككككككككككككطينية وبرامجها التنموية بدءًًّوًّورًّتحاد األًّن اإلأويبدو 

، وحتى على مسككككككككككككككتوى التجكككارة الخكككارجيكككة يعكككد التبكككادل التجكككاري بين بكككالقروض م املوازنكككة وانتهكككاءا بكككدعالتطويريكككة مرورًًّ

ي هدافها املشككككككككفرة فأراضكككككككك ي الفلسككككككككطينية وًّلى األًّإجم املسككككككككاعدات الدولية التي وردت وبالرغم من ح كبر.األالطرفين هو 

ة فلسكككطينية داخلي خرىًّاإلسكككرائيلية، وأفية جراءات التعسكككاصكككطدمت بجدار املعوقات واإلًّ هانأل إ العامة،دعم املرافق 

ًّ(41: 2017 جامع، بوًّأ) الخسائر.وقع القتصاد الفلسطيني القدر الكبير من أمما 

ام وسكككككطية دفعها للقيأفي عملية السكككككالم الشكككككرق  للفلسكككككطينيينن الثقل القتصكككككادي للمسكككككاعدات املقدمة من الدول إ

ًّمن خالل التفكككاقيكككات املبرمكككة والتي قكككد تكون عكككاًمًّبكككدور فكككاعكككل في دعم وتحقيق التنميكككة في فلسككككككككككككككطين  حقيق ا لتال مهمكككً

ًّ املانحة.املصالح املشتركة بين فلسطين والدول 

ًّألقد سككككككككككعت الدول املانحة في 
ً
ا في املنطقة من خالل مسككككككككككاهمتها الواضككككككككككحة في توفير املسككككككككككاعدات ن يكون دورها نشككككككككككط

وبالتالي  ؛نها انهيار املقومات القتصككادية والحياة املدنية الفلسككطينيةاملباشككرة والمتيازات التجارية والتي يعني التراجع ع

 ل البرامج التيمن خال ما سكككككككككككككبقا في يجابي للدول املانحة كان حاضكككككككككككككرًًّن الدور اإلًّأمر انهيار العملية السكككككككككككككلمية وظاهر األًّ

ة ي من ظروف معيشككككككيي يعانلى املسكككككككاهمة في تحسكككككككين الواقع القتصكككككككادي للشكككككككعب الفلسكككككككطيني الذإهدفت في محملها 

لتي اونقص الوقود والقيود هم مالمحه الفقر والبطالة أالحتالل ليكون من  والتي يرجع سكككككببها األسكككككاسككككك ي إلىمضكككككطربة 

ًّ(42: 2017 جامع، بوًّأ)فراد والبضائع . على حركة األًّيفرضها 

وقبل الخوض في حجم ونوع ومصكككككككدر املسكككككككاعدات لبد من الوقوف على معوقات السكككككككتفادة من املسكككككككاعدات املمنوحة 

ولغرض تبيان مدى واملقدمة؛ ومن ثم السكككككككككككككتفادة القصكككككككككككككوى من املسكككككككككككككاعدات املمنوحة ها بغية تجاوزًّ للفلسكككككككككككككطينيين

هم أ ن يقترن ذلك بتحديدأهمية بمكان من األًّسككككككطيني من املسككككككاعدات واملنح السككككككتفادة التي سككككككيجنيها القتصككككككاد الفل

ير سلبي على وتأث عامواملحصلة تعثر مسار النمو القتصادي بشكل ها املثلى من ستفادةالًّلت وتحول دون آاملعوقات التي 

ًّ.القتصاد القومي والقتصاد الفردي واقتصاديات الشركات الناشئة

 املعوقات التي تواجه االقتصاد الفلسطيفي1.3

ًّ قسمين:لى إويمكن تقسيم تلك املعوقات 

 معوقات خارجية  1.1.3

وقت تكون فيه العملية  املقدم. ففيوحجم الدعم  اسككككككتمراريةا في كبيرًًّ ان العامل السككككككياسكككككك ي كان له دوًرًّأمن الواضككككككح 

عن  اوفي حالة تعثرها نجد التراجع الواضكككككككح في املسكككككككاعدات ما يعبر جليًًّ املسكككككككاعدات،السكككككككلمية متيسكككككككرة ونشكككككككطة تزداد 

حجم الدعم القتصككادي مرتبط  ن)أالدوليين نجد ذلك  للمسككؤولينوفي التصككريحات العلنية  الدولية،نمط السككياسككة 

ًّ(23: 2010 حمدان،) .سرائيلي(الجانبين الفلسطيني واإلًّ بالتقدم في العملية السلمية بين

ًّ
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  االسرائيلية:املعوقات  1.1.1.3

 (34: 2010 الحساسنة،)  التالية:والتي يمكن تلخيصها في النقاط 

 ًّالفلسطينية.سرائيلية على املوارد الطبيعية السيطرة اإل 

 .شرذمة املدن والقرى الفلسطينية وقطع التواصل الجغرافي جراء تمدد النشاط الستيطاني 

 ًّدارية لى النظم والقوانين اإلًّإسكككطينية وتصكككنيفها ليخضكككع جزء منها الفلاضككك ي رًّازدواجية النظم املطبقة على األ

  سرائيلية.اإلًّ

  كككككككككككككككككككككك: لها كبهدف اسكككككككتغاليها من السكككككككيطرة عل الفلسكككككككطينيينوعجز  بإسكككككككرائيلارتباط تخطيط وتنفيذ بنى تحتية

 .(الصحيةوحتى الخدمات  ،والتصالت ،واملاء ،والكهرباء ،شبكات الطرقًّ)

 القااواية:املعوقات  2.2.3

جل فرض جسكككككككككم سكككككككككياسككككككككك ي فلسكككككككككطيني على ألي كان رغبة سكككككككككياسكككككككككية فلسكككككككككطينية من ن هدف التعاون الدوًّأرغم من بال

دودية ن محأ لًّاملتوسكككككككككككككطية. إالخريطة الدولية وتثبيت الحضكككككككككككككور الفلسكككككككككككككطيني في الشكككككككككككككراكة املتوسكككككككككككككطية كباقي الدول 

سككككككككية ن اتفاقيات سككككككككيابرم مأي تسككككككككبب بها القيود املفروضككككككككة بما القرارات القتصككككككككادية والسككككككككياسككككككككية الفلسككككككككطينية والت

ًّ(23: 2006، الصوراني) املتواصلة.و بسبب الحصار والغالقات والعتداءات العسكرية أسرائيل إواقتصادية مع 

  واالفراد.جرائية على عملية ااتقال السلع املعوقات اإل  3.2.3

بحرية سككككككككرائيلية الاإلًّ املوانئالتجارة الفلسككككككككطينية الخارجية املرور عبر  اضككككككككطرًّ موانئ، مافلسككككككككطين ل تملك مطارات ول 

ييز، التمن اتفاق باريس القتصككككككككادي نص على عدم أجراءات املجحفة رغم لى التمييز الواضككككككككح واإلًّإ والجوية، فتتعرض

صككدير سككلع برية عند تالفحوصككات املخت إلنجازًّلى شككركات اسككرائيلية إذلك في اضككطرار املصككدر الفلسككطيني دللت  وتظهرًّ

ًّزراعية والتخليص 
ً

اع تلف الرسككككككاليات الزراعية لتبا ما تمنية للبضككككككائع والتي غالبًًّعن الفحوصككككككات األًّ الجمركي، فضككككككال

هو مسككككككككككككموح للتاجر  ن يسككككككككككككتخدم طائرات الركاب كماأجر الفلسككككككككككككطيني ناهيك عن عدم السككككككككككككماح للتا ثمان.األبخس أب

رائيلية على سن املراقبة اإلًّأ العالية، كماباستخدام طائرات الشحن ذات الكلفة الفلسطيني مقيد  سرائيلي، فالتاجرًّاإلًّ

الضككككككككفة  ما بينحتى  الخارجي، بلاملعابر حددت من حرية التنقل والتبادل التجاري بين السككككككككلطة الفلسككككككككطينية وللعالم 

طينيكككة حسككككككككككككككككب املصككككككككككككككلحككة والقطكككاع من خالل وضككككككككككككككع القيود المنيكككة املتعكككددة على التجكككارة الخكككارجيكككة والبيئكككة الفلسكككككككككككككك

ًّ(17: 2010 )الحساسنة، السرائيلية.

شكككككارت أ ، وقدالفلسكككككطينيةاتفاقية باريس كانت مجحفة بالحقوق  نالفلسكككككطينيين، فإوباتفاق القتصكككككاديين واملحللين 

رائيل سككإن التفاقية املبرمة مع أالقتصككادية تجد ب املنشككآتن غالبية أ( بالخاص(مركز تطوير القطاع جراها ))أدراسككة 

ت آواملنشككككككككك ،%60الصكككككككككناعية بنسكككككككككبة  املنشكككككككككآتا على الحياة القتصكككككككككادية الفلسكككككككككطينية وبشككككككككككل خاص على ثرت سكككككككككلبًًّأ

ًّ(45: 2018 الرحيم، )عبد .%52الزراعية بنسبة 

يتضكككككككح أن املعوقات اإلسكككككككرائيلية هي الخطر األكبر على القتصكككككككاد الفلسكككككككطيني ومشكككككككاريع التنمية والخطط التي تضكككككككعها 

فلسككطينية لتطوير وتحسككين التدخل التنموي في املجالت القتصككادية والجتماعية والتنموية، وقد سككاهمت السككلطة ال

املؤسكككسكككات القتصكككادية واملالية الداعمة للشكككعب الفلسكككطيني وهذا يسكككتعدي وجود سكككياسكككات مالية تسكككاهم في توجيه 

ًّاألموال املمنوحة للشعب الفلسطيني.



 (53-35ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 49 الخامس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

  )الفلسطينية(املعوقات الداخلية  2.3

ويل لغرض تمموال ودعم الدول املانحة أت السككككلطة الفلسككككطينية للحصككككول على دى التهافت غير املنظم ملؤسككككسككككاألقد 

ار دوًّأطيط التنموي السككككككككككككككتراتي ي وتداخل لى جانب غياب التخإعداد الدراسككككككككككككككات الخاصككككككككككككككة إعدد من املشككككككككككككككاريع دون 

بير لعدد الكلى ذلك اإ املسكككاعدات، يضكككافمثل لهذه األًّ والتوجيه لى عدم السكككتغاللإوصكككالحيات املؤسكككسكككات والوزارات 

ينها ي تنسكككيق فعال سكككواء فيما بأ يعها بشككككل مباشكككر مع املانحين دونًّهلية والتي تروج لنشكككاطها وملشكككارًّمن املنظمات األًّ

موال املسككككككاعدات في مجالت غير ذي جدوى في ظل غياب ألى هدر إدى بطبيعة الحال أمما الرسككككككمية؛ و مع السككككككلطات أ

ًّ(2011 لبد،) املتخصصة.الرقابة الفاعلة واملحاسبة 

ف دارة الشكأن القتصكادي املترافق مع ضكعإوي الشكامل للسكلطة الفلسكطينية في لقد كان لغياب الر ية والبرنامج التنم

ين ا في نشككككوء العالقة التنافسككككية بين القطاعيا رئيسككككيًًّسككككببًًّ م،العادارة املال إالشككككفافية واملراقبة واملسككككالة في ممارسككككات 

ًّ.(19: 2018، الرحيم عبد) قريب.وربما تزاحمية بينهما بقيت قائمة حتى وقت  والخاص،العام 

ن هناك عدد من املؤسككككككككككسككككككككككات القتصككككككككككادية واملالية كان لها اسككككككككككهام طويل وكبير في نصككككككككككرة القضككككككككككية ألكن ل يمنع من 

خالل تقديمها العديد من املساعدات املالية ومنها صندوق النقد الدولي من خالل مكاتبه املوجودة في الفلسطينية من 

النحو املنصككوص عليها ن تسككاهم في مسككاعدة السككلطة الفلسككطينية وعلى ولحد اآلًّ 1995غربية وغزة منذ عام الضككفة ال

فاق دارة النإدارة الضككككككككرائب وًّإقدرات في مجالت ية لدعم بناء الوسككككككككلو بتقديم املشككككككككورة واملسككككككككاعدات الفنأفي اتفاقية 

 2011وما خطة التنمية الوطنية الفلسككككككطينية عام  ،صككككككرفيين واحصككككككاءات القتصككككككاد الكليالعام والرقابة والتنظيم امل

سككككككككلطة ، كم أعدت المجالي القتصككككككككاد واملالية العامةوبالتعاون مع خبراء الصككككككككندوق على  الفلسككككككككطينيينوالتي ركز فيها 

م والتي وضكككككككككعت العديد من السكككككككككياسكككككككككات التي في نهاية املطاف 2022-2017لسكككككككككطينية أجندة السكككككككككياسكككككككككات الوطنية الف

ًّيصعب تطبيقها بسبب القيود والعقبات اإلسرائيلية على األراض ي الفلسطينية.

ًّ للقدس الشكككرقية ورام هللا 2017فبراير  9خرها في أخرى وكان أى جانب ايفاد الصكككندوق بين فترة وًّلإهذا 
ً

 لتقييم سكككبيال

ًّالفلسطينية.خر التطورات القتصادية في الضفة الغربية وغزة واملوقف املالي للسلطة آ

 القطاعات أغلبليه من تعرض إلت آالتي دخلنا في عامها الثالث وما ا ملسككككككككككككككار الجائحة ومع حلول جائحة كورونا وتبعًًّ

لى تعاون إمما يحتاج  التمويل العام مرتفعة،جمالية من ن تظل الحتياجات اإلًّأمما سكككككككككبب  ؛سكككككككككاسكككككككككيةأمن هشكككككككككاشكككككككككة 

 النقككد صككككككككككككككنكككدوقًّ) زمكككات.األًّالسككككككككككككككلطكككة الفلسككككككككككككككطينيكككة وخبراء القطكككاع لتجكككاوز مثكككل هككككذا نوع من  مكككا بينقليمي مكثف إ

ًّ(2021الدولي،

التشكككككاور وبا وبالتعاون الوثيق مع السكككككلطة الفلسكككككطينية مم املتحدة معًًّبي واألًّوًّورًّمجموعة البنك الدولي والتحاد األًّما أ

زة غ والحتياجات في قطاع لألضككككككككككككككرارًّطلقت تقرير التقييم السككككككككككككككريع أفقد ، دني والقطاع الخاص في غزةمع املجتمع امل

ي قدرت ة  والتعقاب املواجهة املباشرًّأسائر التي تكبدها القطاع في ضرار والخجمالي األًّإوذلك بغرض تقدير  2021لعام 

ا لى جانب تقديره لالحتياجات املطلوبة فوًرًّإهذا  ،مليون دولر 190بقيمة اقتصككككككككككككككادية  وخسككككككككككككككائرًّ ،مليون دولر 380ب 

ل تعافي القطاعات جأا من ( شككككككككهر24ًًّ-6شككككككككهر و)أ( 6-0) ما بينوعلى املدى القصككككككككير وعلى التوالي والتي تغطي فترة تتراوح 

ن ليه القطاع مإ ما توصكككللبحث  لنفس العامول وائل تشكككرين األًّأخر عقد في آوهناك اجتماع  ،عادة بنائهاإاملتضكككررة وًّ

ًّ(.2021، الدولي البنك )مجموعةعمار . إ
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خرى أحلقة مؤسكككككككككككفة  هذه))وقد ذكر كانثان شكككككككككككانكار املدير واملمثل املقيم للبنك الدولي في الضكككككككككككفة الغربية وقطاع غزة 

نسككانية قد تفاقمت في ظل اقتصككاد تواصككله بالعالم زمة اإلن األًّأكما  والدمار،عانى فيها الفلسككطينيون في غزة الصككراع 

ًّ(.2021 الدولي، البنك مجموعة) ((الخارجي محدود للغاية .....

ثر الخسككككككككككككككائر في صككككككككككككككفوف املدنيين واأل تذكرنا)) بقوله:بي وًّورًّممثل التحاد األًّ بورغسككككككككككككككدروف(وعلق )سككككككككككككككفين كون فون 

راع، للصكككسكككباب الجذرية ن نعالج األًّأنه يجب علينا أالعدائية بعمال قتصكككادي املدمر لهذه الجولة من األًّالجتماعي وال

 عهمية التقييم السككككككككككككككريأمن  للجميع، ولبدمن والكرامة اء غزة عملية سككككككككككككككالم هادفة تجلب األًّعادة بنإن تدعم أ ويجب

اوضككككككك ي التفياسكككككككية والحل بالتأكيد تعتمد على تقدم العملية السككككككك البناء، والتيعادة إلإلضكككككككرار والحتياجات واسكككككككتدامة 

ًّادة العمار الفورية والقصيرة األًّعإوبذل جهود 
ً

ًّ(.2021 الدولي، البنك مجموعة) .(( لتحقيق التعافي املستدامجل سبيال

ًّ
ً

حمر القطري تخصككككككيص قام الهالل األًّ ذالخيرية، إحكومية متمثلة في حملة قطر الغير  عن مسككككككاعدات املنظمات فضككككككال

حالي، السككككككاسككككككية في الوقت هم الحتياجات األًّأولتوفير  خيرة،األًّ لألحداث اسككككككتجابةالكوارث، دولر من صككككككندوق  مليون()

ين سككككككككيارات تأم القائم، وكذلكت السككككككككتهالك الحاد في هذه املواد في الوضككككككككع الًّالدوية واملسككككككككتلزمات الطبية ملج كتوفيرًّ

تجهيزات طبية للمسككككككككككتشككككككككككفيات ومواد الوقاية من انتشككككككككككار وباء كورونا ومواد غذائية وتصككككككككككليح املنازل  اسككككككككككعاف، وتوفيرًّ

ًّ(2: 2021، الجزيرة صحيفة) جزئي.املتضررة بشكل 

وعات الصكككككككككحية في ا من املشكككككككككرًّمشكككككككككروعًًّ 900عن  ما يزيدن الهالل الحمر القطري نفذ ومنذ السكككككككككنوات السكككككككككابقة ألى ع

نسككككككككككككككككانيكككة والتخفيف من تكككداعيكككات يين دولر بغيكككة تحسككككككككككككككين الظروف اإلمالًّ 110تجكككاوزت  جمكككاليكككةإقطكككاع غزة بتكلفكككة 

ًّ(3: 2021، الجزيرة صحيفة). اعاًمًّ 13من  أكثرًّلى قطاع غزة منذ الحصار والغالق املفروض ع

ة براج السكككككنية مخصككككصكككمدينة سكككككنية في غزة تضككككم عشككككرات األًّلى جانب املشككككاريع الغاثية املصككككرية والعزم على بناء إ

طينية الشكبابية الفلسك املؤسكسكاتذ تشكارك فيه إما يسكاهم في التخفيف من البطالة م املواجهة،للعوائل املتضكررة من 

ًّ(GHA, 2014) ممكن.وقت  بأسرعا لستكمال املشروع مع الكوادر الهندسية والتشغيلية املصرية معًًّ

د ولسكككككككيما بع املأوىًّمع عدم  والدواء،لى العالج إالخيرة جعلت مئات الجرحى بحاجة ن املواجهة املباشكككككككرة إفي الحقيقة 

فكان لبد من الحاجة لعدد كبير من املسككككككككككككككاعدات والحمالت الغاثية  ا،كبيرًًّا و تضككككككككككككككررت تضككككككككككككككرًرًّأن تهدمت منازلهم أ

ًّ. مات العلمية والغذائية للمتضررينلتخفيف املعاناة وتوفير الخد

السكلطة الفلسكطينية واملؤسكسكات املالية لزيادة قدرتها  ما بينلى الندماج إعمار بالتأكيد يحتاج إادة عإن ما تقدم من إ

ًّ
ً

مر الذي في التقنيات املالية الحديثة األًّ  لرفع الخدمات املالية املقدمة لها ورفع مسككككككككككتوى السككككككككككتثمارًّالتنافسككككككككككية سككككككككككبيال

املكة عكالبشككككككككككككككري من خالل تكأهيكل وتكدريكب الكوادر املكاليكة ال يتطلكب رفع كفكاءة الوسكككككككككككككككاطكة املكاليكة والتركيز على العنصككككككككككككككرًّ

هم من هذا كله تحسككككككككين املناخ الذي تعمل فيه املؤسككككككككسككككككككات املحلية وتطوير النظم واألًّ ،واسككككككككتيعاب التقنيات الحديثة

سكككاليب الرقابية لضكككمان السكككالمة املالية مما يزيد سكككرائيلي ودعم األًّبية في ضكككوء الحتكاك والتواجد اإلًّالشكككرافية والرقا

 من قدرتها على مواجهة التحديات والصعوبات جراء العوملة املالية. 
ًدا ضككعيفة جتوصككلت الدراسككة إلى أن هناك ضككعف واضككح للمؤسككسككات القتصككادية واملالية في دعم املواجهة املباشككرة 

ة التي تفرضككككككككها قوات الحتالل واملنظومة الدولية الداعمة ويرجع ذلك للخوف من العقوبات القتصككككككككادية والسككككككككياسككككككككي

لالحتالل، وقد  ككككجل الحتالل وأمريكيا بفرض عقوبات على شككككخصككككيات تدعم املقاومة الفلسككككطينية، وبالتالي عمليات 
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الدعم للمواجهة املباشككككككككككككككرة بالقدس أو ما يترتب عليها من عدوان على أجزاء من األراضكككككككككككككك ي الفلسككككككككككككككطينية قضككككككككككككككية ذات 

اسكية بالغة نظًرا للتعقيدات التي يفرضكها الواقع في التعامل مع العقوبات القتصكادية، وعوملة القتصكاد العالمي، حسك

ًّوما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد الدولة واملؤسسات القتصادية واملالية الداعمة بشكل مباشر.

واضكككككككككحة لعمليات التمويل يكون من خاللها إن السكككككككككياسكككككككككات الدولية للتعامل مع األراضككككككككك ي الفلسكككككككككطينية تفرض آليات 

اشككتراك أطراف متعددة منها األمم املتحدة، والبنك الدولي، وسككلطات الحتالل، وأحياًنا بعض األجهزة األمنية في الدول 

العربية واألجنبية وهذا األمر يفرض سلوك معقد ورقابة مؤثرة على مسارات التنمية في املشاريع املمولة ويؤخر عمليات 

ًّالتأهيل واإلعمار.

 الخاتمة .5

هو  خرًّباآلًّعتراف ن اإلًّأخر، وًّنا واألًّا بين األًّا وجوديًًّوالعدو املحتل صكككككككككراعًًّ الفلسكككككككككطينيينالعرب  ما بينسكككككككككيبقى الصكككككككككراع 

السكككككالم التي تحدث بين الحين  ي تقدم ملحوظ في مفاوضكككككاتأرغم عدم احراز ، وًّنا والذات الفلسكككككطينيةا لألًّه نفيًًّمعنا

فترة بان الأيال كل فترة وكل موقف جديد يفتعل، وهذا ما يتجلى ويبرز بوضككككككككككككككوح املواقف بين الدول حخر وتباين واآلًّ

ل إم رمزية الخطوة ، رغخرىًّراح ومناطق القدس الشكرقية األًّغلبها مع قضكية منطقة الشكيخ جأيرة وتعاطف الدول خاألًّ

ًّمال آمام خيبة أوضككككككمان لحقوقهم  الفلسككككككطينييننها مهمة وفعالة تجاه أ
ً
ل  سككككككرائيلي الذيبعد يوم للعدو اإلًّ تزداد يوما

تي لخر جولة للمحادثات اآراضككككككككككك ي الفلسكككككككككككطينية ولسكككككككككككيما بوقت لبناء مسكككككككككككتوطنات جديدة على األًّيتوانى باسكككككككككككتغالل ال

ًّن . اآلًّ تىولح ،م2014بريل أترعاها الوليات املتحدة في 

 االستنتاجات: 1.4

ًّ يلي:لى عدد من الستنتاجات وكما إووفق ملا تقدم يمكن التوصل 

ائيلية سككككككككككرًّزالة ورفع القيود والحواجز اإلًّإفلسككككككككككطيني واسككككككككككتعادة حريته تكمن في ن مفتاح تعافي القتصككككككككككاد الإ .1

  القتصادية.ا على الحركة همها املعابر الحدودية مما ينعكس ايجابًًّأوًّ

 سككرائيلية ومان الحصككار والعتداءات اإلًّأ لًّإخر ملسككاعدات املتزايدة من الحين واآلًّرغم حجم الدعم الخارجي وا .2

 زمة.لألًّلى حلول إن خسائر يفسر التباطؤ في التوصل تكبده القتصاد الفلسطيني م

 التوصيات: 2.4

  في:برز التوصيات فتتمثل أما أ

ار طإسكككككتراتيجية واضكككككحة وفي اضكككككرورة العمل الجاد لتوحيد وتنسكككككيق الجهود الداخلية بشككككككل متكامل ضكككككمن  .1

ًّطراف املشاركة. شامل على السلوك املالي لكل األًّرقابي 

 عمار والبناء. غراض اإلًّثراء هيكلية تنسيق املساعدات والستفادة القصوى منها ألًّإهمية العمل على أ .2

ن تسككككككككتمر السككككككككلطة الفلسككككككككطينية بالتقدم في نهج الصككككككككالح على مبدأ الشككككككككفافية والوضككككككككوح في أا من املهم جًدًّ .3

رار لدى الجهات املانحة لالسككتم أكبرًّاعدات وذلك لبعث الثقة والطمأنينة بصككورة عملية تصككريف املنتج واملسكك

  للدعم.بتقديمها 

كون ن يأيها املسكككككاعدات واملنح على لإولويات واملجالت التي توجه عادة النظر في األًّإضكككككرورة العمل الجاد على  .4

ًّسكنية.لى جنب املشاريع الإا التركيز على املشاريع التنموية والحيوية جنبًًّ
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 تقييم(: 2022)شرير، محمد فتحي & الدهشان، رائد شعبان & املغير، محمد محمد & األشقر، نظام محمود  يوثق هذا البحث كـ:

(، العدد 4مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد ) ،مزدوجة ملخاطرًّ تعرض عالي مبنى إخالء محاكاة تجربة

 71-54 (، أملانيا، ص15)

 املستخلص

لالستجابة للمخاطر  فرق الطوارئًّ أداءتعتبر املحاكاة أحد األدوات والوسائل املستخدمة في تحسين 

خالء تعرض مبنى عالي لالستهداف من الحتالل اإلسرائيلي إوالحوادث، هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة محاكاة 

أسفل املبنى لتواجد صهاريج وقود متحركة. لتحقيق األهداف اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الذي  حريقوقوع وًّ

يصف التجربة، واملنهج التحليلي الذي يحلل عمليات التخطيط والتنظيم. توصلت الدراسة إلى أن طواقم الستجابة 

تتوفر قدرة لجهات الستجابة على التعامل مع  كما أنه ت على تطبيق املحاكاة وفق السيناريو املتفق عليه،عمل

املخاطر املزدوجة. أوصت الدراسة بضرورة عقد دورة تدريبية في إدارة الحوادث بالتشارك مع كافة الخبراء، وتعزيز 

ًّلستجابة.منهجية التخطيط التشاركي والتدريب الجمعي لكافة طواقم ا

ًّاملحاكاة، الستجابة للمخاطر، املباني العالية، فرق الستجابة، قطاع غزة الكلمات املفتاحية:

Abstract 
Simulation is one of the tools and means used to improve the performance of emergency 

teams to respond to risks and accidents. The study aimed to evaluate the experience of 

evacuating an evacuation simulation of a high building being targeted by the Israeli 

occupation and a fire at the bottom of the building due to the presence of movable fuel tanks. 

To achieve the objectives, the study followed the descriptive approach, which describes the 

experience, and the analytical approach, which analyzes the planning and organization 

processes. The study concluded that the response teams worked on applying the simulation 

according to the agreed scenario, and the response bodies have the ability to deal with 

double risks. The study recommended the necessity of holding a training course in accident 

management in partnership with all experts, strengthening the participatory planning 

methodology and collective training for all response teams. 
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Strip 

ًّامللخص املفاهيمي: 

تسككككككككعي مديريككككككككة الككككككككدفاع املككككككككدني لتنفيككككككككذ منككككككككاورة تدريبيككككككككة اسككككككككتنادا للخطككككككككة التنفيذيككككككككة املعتمككككككككدة مككككككككن قبككككككككل قيككككككككادة 

جكككككككككيش والتكككككككككي مكككككككككن خاللهكككككككككا يكككككككككتم محاككككككككككاة إخكككككككككالء مبنكككككككككى عكككككككككالي تعكككككككككرض لقصكككككككككف مكككككككككن خكككككككككالل  ،جهكككككككككاز الكككككككككدفاع املكككككككككدني

يككككككككككتم مكككككككككككرور صككككككككككهريج غككككككككككاز يحمككككككككككل علكككككككككككى متنككككككككككه مككككككككككواد سكككككككككككريعة  ا العتككككككككككداءوفككككككككككي خكككككككككككالل هككككككككككذ ،اإلسككككككككككرائيليالحككككككككككتالل 

قيككككككككاس مككككككككدى قككككككككدرة طككككككككواقم اإلطفككككككككاء واإلنقككككككككاذ لالسككككككككتجابة والتعامككككككككل مككككككككع اإلحككككككككداث املزدوجككككككككة ، وذلككككككككك لالشككككككككتعال

ًّوهكككككككككذا يعطكككككككككي مؤشككككككككرًّ ،فككككككككي نفكككككككككس الوقكككككككككت
ً

ًّواضكككككككككح ا
ً

،وقويككككككككك ا
ً

وتجربكككككككككة حقيقيكككككككككة لرفككككككككع كفكككككككككاءة الطكككككككككواقم العاملكككككككككة فكككككككككي  ا

يكككككككككككككذ هكككككككككككككذه املنكككككككككككككاورة يكككككككككككككتم تشككككككككككككككيل اللجكككككككككككككان الالزمكككككككككككككة لتقيكككككككككككككيم النتكككككككككككككائج ورفكككككككككككككع وبعكككككككككككككد النتهكككككككككككككاء مكككككككككككككن تنف .امليكككككككككككككدان

ًّ
ً

ًّ.لتحديثها التوصيات الالزمة ملعالجة األخطاء التي قد تحدث في امليدان لتعديلها استعدادا

 تقييم تجربة محاكاة إخالء مبفى عالي تعرض ملخاطر مزدوجةوالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي 

ًّ
 عالي نىمب إخالء محاكاة تجربة تقييميوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات لوالشكل التالي 

ًّ.مزدوجة ملخاطرًّ تعرض

تقييم تجربة 

محاكاة إخالء 

مبفى عالي 

تعرض ملخاطر 

.مزدوجة

التخطيط

اداء االستغاثة

االستجابة

التقييمالتنفيذ

ةالدورس املستفاد

تطوير اماذج 

املحاكاة
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 تطلعات مستقبلية: 

بالستجابة للحوادث. تطوير أدوات املشاركة التفاعلية بين الجهات الحكومية واملؤسسات األهلية الخاصة 

.تأهيل مدربين ذوي كفاءة وفعالية في كافة محافظات قطاع غزة للقيام باملهام التدريبية واملناورات وتجارب املحاكاة 

 مهامهم.توفير أجهزة أكسجين جديدة لستخدامها لختراق دخان الحرائق وإخراج العالقين وتسهيل 

 امليدانسيطرة أكثر للطواقم وعدم الرتباك في  إلىزيادة عدد املناورات التدريبية يؤدي. 

 تقييم تجربة محاكاة إخالء مبفى عالي تعرض ملخاطر مزدوجة
 

، وخطر تسرب املواد البترولية السائلة والغازية، وخطر الشتعال الناتج اإلسرائيليملخاطر الستهداف املباشر من الحتالل ة تتعرض العالي املبانيتوصلت الدراسة إلى أن 

 ، وهذا يستدعي تقديم تمارين دورية لعمليات التدخل ملجابهة املخاطر املهددة.القصف املدفعي للمناطق الحدودية عن نيران

ة ، وتعزيز دور املؤسككككككككككككسككككككككككككات الوطنييبية واملناورات وتجارب املحاكاةكفاءة وفعالية في كافة محافظات قطاع غزة للقيام باملهام التدرًّ يًّن ذوًّيتأهيل مدربالدراسككككككككككككة بأوصككككككككككككت 

 الشريكة في التخطيط لفاعلية التدريب واملناورات الفتراضية بين الجهات الحكومية ذات العالقة بعمليات الستجابة.

 

 ياتبعت الدراسة املنهج الوصفي ملنطقة املحاكاة واملبنى وحالته واملنهج التحليل

الذي يحلل تدخالت الدفاع املدني في حال املخاطر املزدوجة، ومنهج تحليل 

 غزة.تهدد املباني واملنشآت في قطاع  التياملخاطر الذي يحلل املخاطر 

يمر قطاع غزة بظروف غير مستقرة ومخاطر مصدرها بشري وطبيعي تسببت في 

تعدد البؤر الساخنة مما يتطلب العمل على تدريب الطواقم وتأهيلهم، وتطوير 

مسارات الستجابة اإلنسانية في الحوادث التي يمكن أن تتسبب في زيادة عدد 

يتم تقييم تجربة كيف الضحايا والخسائر. ومن هنا يظهر التسا ل التالي: 

 ؟  محاكاة إخالء مبفى عالي تعرض ملخاطر مزدوجة

 

الدراسككككككككككككة لتقييم تجربة محاكاة إخالء مبنى عالي تعرض لالسككككككككككككتهداف  هدفت

 .العسكري من مدفعية الحتالل وحريق ضخم في خزان متحرك بجانبه
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

وذلك وفق طبيعة األحداث واملخاطر املتوقعة، وهذا  ؛املسككككككتمر لطواقمهاتعمل منظمات العمل اإلنسككككككاني على التدريب 

ما يسككاهم في ب ،يتطلب التخطيط املسككتمر لدراسككة احتياج تأهيل الطواقم للتعامل مع املسككتجدات واملتغيرات امليدانية

 افظة على األرواح وحماية، وذلك من شأنه املحاملزدوجةواملخاطر تعزيز قوة الكادر البشري لالستجابة وإدارة الحوادث 

املمتلكات من األضرار واآلثار الناتجة عن املخاطر، لذا اهتمت املنظمة العاملية للحماية املدنية والدفاع املدني في تطوير 

ًّ.، وتحسين كفاءة املوارد البشريةالجانب الفني لطاقم الستجابة

عملت املديرية العامة للدفاع املدني في قطاع غزة على دراسككككككككككككككة احتياجات املجتمع املحلي الخاص باملباني واملنشككككككككككككككآت 

مع  خططت املديرية العامة بالتنسيقواملنشآت الخطرة املحيطة بها، لذا  ومن أبرزها املباني العالية القطاعالعاملة في 

يناريو يحاكي تعرض مبني عالي ملخاطر السكككتهداف العسككككري بقذائف املؤسكككسكككات اإلنسكككانية في قطاع غزة على وضكككع سككك

خزان وقود متحرك خالل الحككدث األول، وقوع حريق باملككدفعيككة، وإطالق النيران العشككككككككككككككوائيككة التي تسككككككككككككككببككت في احتراق 

تتسككككككم  التيإدارة الحوادث وخاصككككككة وًّالدفاع املدني طواقم السككككككتجابة في والتي انعكسككككككت على تطوير كفاءة العاملين في 

ًّبمخاطر عالية ومتعددة على املجتمع.

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

 مما يتطلب ؛يمر قطاع غزة بظروف غير مسككككككككتقرة ومخاطر مصككككككككدرها بشككككككككري وطبيعي تسككككككككببت في تعدد البؤر السككككككككاخنة

تجابة طوير مسارات السوتللتعامل مع تعدد املخاطر بنفس اللحظة، العمل على تدريب طواقم الدفاع املدني وتأهيلهم 

بما يسككككككككككككاهم في تحسككككككككككككين مسككككككككككككتويات السككككككككككككيطرة والتعامل امليداني مع مخرجات املخاطر  اإلنسككككككككككككانية للحوادث املتوقعة،

ًّومن هنا ظهر التسا ل الرئيس التالي: املزدوجة،

ًّ؟  في قطاع غزة مزدوجةتقييم تجربة محاكاة إخالء مبفى عالي تعرض ملخاطر كيف يتم 

ًّالتسا لت التالية:ومنه تفرعت 

 املجاورة ملحطات الوقود؟ ةتعرض لها املباني العاليما هي املخاطر التي ت -

 كيف يتم التخطيط إلخالء املباني العالية املجاورة للمنشآت الخطرة؟ -

 ما هي جهوزية املديرية العامة للدفاع املدني للتعامل مع املخاطر املزدوجة؟ -

ًّء ملبنى عالي تعرض ملخاطر مزدوجة؟كيف نفذ الدفاع املدني تجربة إخال  -

 أهداف الدراسة: 3.1

حريق  وقوعتهدف الدراسة لتقييم تجربة محاكاة إخالء مبنى عالي تعرض لالستهداف العسكري من مدفعية الحتالل وًّ

ًّضخم في خزان متحرك بجانب البرج، ومنه تفرعت األهداف التالية:

 التعرف على املخاطر التي تهدد محافظة غزة. -

 تقييم األدوات والوسائل املستخدمة في إخالء املباني العالية. -
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 بيان جهوزية املديرية العامة للدفاع املدني للتعامل مع املخاطر املزدوجة. -

 تقييم تجربة الدفاع املدني تجربة إلخالء بمبنى عالي تعرض ملخاطر مزدوجة. -

 أهمية الدراسة: 4.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

  تدريب طواقم اإلطفاء واإلنقاذ على كيفية التعامل مع األحداث املزدوجة أثناء املسكككككككككاهمة في الوصكككككككككول ألليات

، مما يسكككككاهم في اتخاذ قرار السكككككتجابة لألحداث الناتجة عن فترة النزاعات املسكككككلحة والتصكككككعيدات العسككككككرية

ًّ.استهداف الحتالل

 ًّإخالء املواطنين ونقلهم من مكان الخطر الي األماكن األمنه.ز جهوزية الدفاع املدني في سرعة تقوية وتعزي

 سككككككككككككككتخدم لعمليات اإلنقاذ واإلطفاء، مما ينعكس على التخطيط قياس الوقت املتقييم اسككككككككككككككتجابة العاملين ل

ًّملواجهة املخاطر.

جة واملخاطر، وذلك تعزيز قوة الكادر البشكككككككري لالسكككككككتجابة وإدارة الحوادث املزدوًّ املسكككككككاهمة فياألهمية العلمية:  1.4.1

 .رضرار واآلثار الناتجة عن املخاطمن شأنه املحافظة على أرواح وحماية املواطنين من األًّ

قع تعرض يحاكي وا وضع سيناريوًّاملساهمة في تقييم تجارب الدفاع املدني مما ينعكس على  :األهمية التطبيقية2.4.1 

ملخاطر السككككتهداف العسكككككري بقذائف املدفعية، وإطالق النيران العشككككوائية، والتي انعكسككككت تطوير كفاءة  ةمباني عالي

 .املجتمعالعاملين في الدفاع املدني في إدارة الحوادث وخاصة التي تتسم بمخاطر عالية ومتعددة على 

 منهجية الدراسة: 5.1

واملبنى وحالته واملنهج التحليل الذي يحلل تدخالت الدفاع املدني في اتبعت الدراسككككككككككككة املنهج الوصككككككككككككفي ملنطقة املحاكاة 

حكال املخكاطر املزدوجكة، ومنهج تحليكل املخكاطر الكذي يحلكل املخكاطر التي تهكدد املبكاني واملنشكككككككككككككككآت في قطكاع غزة بشكككككككككككككككل 

ًّوصفي.

 حدود الدراسة: 6.1

 .2021عام في الما بعد العتداءات العسكرية على قطاع غزة  الحدود الزمااية: 1.6.1

ًّ .اقتصرت الدراسة على حدود قطاع غزةالحدود املكااية:  2.6.1 

اقتصككككككككككككككرت الدراسككككككككككككككة على اسككككككككككككككتخدام موارد الدفاع املدني لطواقم الدفاع املدني الحدود املوضـــــــــــوعية:  3.6.1

ًّملحافظة غزة. 

 الدراسات السابقة: 7.2

بعنوان: اســــــــــتخدام محاكاة التدريب امليداني في االتصــــــــــال بحاالت  ،( Lestari & other, 2020دراســــــــــة )1.7.1

 الكوارث للحد من مخاطرها.
Disaster communication uses field training exercise simulation as an 

important aspect of disaster risk reduction 
هدفت الدراسكككككة إلى إيجاد نموذج لالتصكككككالت للحد من مخاطر الكوارث وعمل محاكاة عبر التدريب امليداني الفتراضككككك ي 

عت الدراسكككة املنهج النوعي عبر املقابلة واملالحظة باسكككتخدام بتشكككمال سكككومطرة، ولتحقيق األهداف اجبل سكككينابونغ في 
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يق جلسككات املناقشككة واملالحظة املباشككرة لعمليات املحاكاة والتمارين وثيقة الطوارئ املعدة مسككبًقا لجمع البيانات، وتوث

والتدريب امليداني لتفادي أضرار الكارثة، وتحليل البيانات قبل وأثناء وبعد املحاكاة. توصلت الدراسة إلى إعداد نموذج 

حد من مخاطر الكوارث جبل سككككككككككككككينابونغ من خالل محاكاة التدريب امليداني، مما يسككككككككككككككاهم في الاتصككككككككككككككال لكارثة ثوران 

ًّالبركانية والتي تعتبر فعالة لتحسين مقاومة املجتمعات للكوارث.

بعنوان: الجمع بين تدريب إخالء املدارس ومحاكاة الغر  بتسواامي:  ،( NAKANO & other, 2020دراسة ) 2.7.1 

 اإلخالء. استراتيجيةإجماع بين خبراء الكوارث واملواطنين بشأن 

Combination of school evacuation drill with tsunami inundation simulation: Consensus-

making between disaster experts and citizens on an evacuation strategy 

هدفت الدراسكككككككة إلى توفير منهجية ذات فعالية إليصكككككككال سكككككككيناريو مخاطر تسكككككككونامي القائمة على املحاكاة بالتشكككككككارك مع 

ث، ولتحقيق أهداف الدراسككككككككة اسككككككككتخدمت الدراسككككككككة املنهج النوعي والتحليلي من خالل املالحظة املباشككككككككرة خبراء الكوارًّ

يتم فيها الدمج بين السككان والخبراء وتوثيق التجارب امليدانية بفيديوهات، توصكلت الدراسة  التيواملجموعات البؤرية 

توافق في اآلراء بين خبراء الكوارث وبين غير الخبراء وذلك وال ،خاطرإدارة املإلى تقديم منهجية فعالة إليصكككككككككال سكككككككككيناريو 

في  تسككككككككككككككونككاميبمسكككككككككككككككاعككدة مقككاطع فيلم بككأربعككة اتجككاهككات يصككككككككككككككور سككككككككككككككينككاريوهككات اإلخالء ملكككان املنطقككة بسككككككككككككككبككب حككدوث 

زيهواتانيجو باملكسككككككككككيك ثم تطوير مقاطع فيلم تعرض في نفس الوقت تدريبات إخالء مدرسككككككككككة ومحاكاة لكارثة فيضككككككككككان 

ناء إلخالء مدرسككككككككة أث اسككككككككتراتيجيةبحيث تهدف مقاطع األفالم هذه إلي أن تكون بمثابة أداة في عملية إنشككككككككاء  تسككككككككونامي

حدوث تسكككونامي. أوصكككت الدراسكككة بتعزيز سكككيناريو لتفادي املخاطر كذلك املسكككاعدة في تغير التصكككور حول تسكككونامي من 

قعي يمكن بالفعل املشككككككككككاركة في أنشككككككككككطة التأهب لتفادي تصككككككككككور وا إلىكارثة ل يمكن التعامل معها من قبل غير الخبراء 

ًّعواقب خطر تسونامي.

 (، بعنوان: تحسين االستجابة للكوارث من خالل محاكاة الكوارثGUNAWAN & other, 2019)دراسة  3.7.1

Improving disaster response through disaster simulation 

هدفت الدراسككككة إلى وضككككع آليات لتحسككككين السككككتجابة للكوارث من خالل عمليات املحاكاة والتدريب الفتراضكككك ي امليداني 

ا من طلبة 85للحوادث الناتجة عنها، ولتحقيق األهداف اسكككككككككككككتخدمت الدراسكككككككككككككة املنهج امليداني عبر إشكككككككككككككراك )
ً
( مشكككككككككككككارك

إلى  توصككلت الدراسككة .يسكك ي بتوجيه من وحدة الفيلق التطوعيندوننج بمشككاركة من الصككليب األحمر األًّجامعة ولية مالًّ

الحاجة لتشكككككيل فرق عمل للتعامل مع ضككككحايا الكوارث مثل اإلصككككابات الطفيفة واملتوسككككطة والخطيرة وضككككحايا املوت 

سة اصا في املؤسسات األكاديمية. وأوصت الدرًّأعمال اإلسعافات األولية واإلنقاذ واإلخالء خصوًًّ علىوثم تدريب الفرق 

بتحسككككككككككككككين حالة التأهب للكوارث من خالل املحاكاة على أسككككككككككككككاس الحد من مخاطر الكوارث مع الهتمام بالبعد املكاني 

والزماني للكارثة، وتطوير أنشككككككطة الوقاية بالطرق الصككككككحيحة التى تمكن من تقليل مخاطر الكوارث التي تحدث خاصككككككة 

ًّذه الكوارثفيما يتعلق بالضحايا من البشر من خالل املحاكاة له

م(، بعنوان: فاعلية املهارات القيادية للقائد ومعوقاتها في إدارة األزمات والكوارث: 2017)الرحيلي،  دراســـــــــــة 4.7.1

 دراسة مسحية على الضباط العاملين باإلدارة العامة للدفاع املدني باملدينة املنورة.

قاتها في إدارة األزمات والكوارث باملدينة املنورة، ولتحقيق هدفت الدراسة إلى بيان فاعلية املهارات القيادية للقائد ومعوًّ

األهداف اتبعت الدراسككككككككككة املنهج الوصككككككككككفي الذي يصككككككككككف األزمات والكوارث واملنهج التحليلي لتحليل املهارات املكتسككككككككككبة 
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في  ط العاملينامسككككككككككككككحية للضككككككككككككككب اسككككككككككككككتبانةللقيادة وتحليل املعوقات التي تواجه منظومة األزمات والكوارث، وذلك عبر 

اإلدارة العامة للدفاع املدني في املدينة املنورة. توصكككككككككككلت الدراسكككككككككككة إلى أن ضكككككككككككباط اإلدارة العامة للدفاع املدني باملدينة 

كبيرة( على فكككاعليكككة املهكككارات الكككذاتيكككة والفنيكككة واإلنسككككككككككككككككانيكككة واإلداريكككة للقكككائكككد في إدارة األزمكككات وبكككدرجكككة )املنورة موافق 

من دور املهككارات القيككاديككة للقككائككد في إدارة األزمككات  اتحككدفقون بككدرجككة )كبيرة( على أن هنككا كمعوق والكوارث، وأنهم موا

 العمل على اسككتحداثبوالكوارث. وأوصككت الدراسككة بالعمل على إصككدار قرار من الجهات القيادية العليا بالدفاع املدني 

جميع األزمات والكوارث املحتمل حدوثها وأسككككاليب مركز إلدارة األزمات والكوارث يتضككككمن قاعدة بيانات ومعلومات عن 

مواجهتها، وتشككككجيع وتفعيل مشككككاركة ضككككباط الدفاع املدني في الخطط والتجارب الفتراضككككية ملواجهة األزمات والكوارث 

 السككككتفادةوًّطالع الًّعلى الصككككعيد املحلي واإلقليمي والدولي، وابتعاث ضككككباط الدفاع املدني للدراسككككة والتدريب الخارجي ل

ًّخبرات وتجارب الدول املتقدمة في مجال إدارة األزمات والكوارث. من

(، بعنوان: دور اظم املحـاكـاة على كفـاءة أداء مو في فر  الطوارئ في م2022شـــــــــــعيـب وآخرون، ) دراســــــــــــة- 5.7.1

 مديرية الدفاع املدني خالل األزمات

للدفاع املدني وتقييم قدرة العاملين في فرق الطوارئ هدفت الدراسككككككككككككككة إلى قياس واقع نظم املحاكاة في املديرية العامة 

خالل  ملناسككككككبتها لظاهرة املشكككككككلة من يعلى تطبيق املحاكاة، ولتحقيق أهداف الدراسككككككة اتبعت املنهج الوصككككككفي والتحليل

توصكككلت  (.%63.5( فرد، تم اسكككترداد منها )311اسكككتبيان وزعت على الطواقم امليدانية العاملة في الدفاع املدني بواقع )

(، وتعبئة املوارد البشكككرية بوزن %69.3الدراسكككة إلى توفر نظام املحاكاة لدى املديرية العامة للدفاع املدني بوزن نسكككبي )

(، وتوفر فرق عمككل %73.96(، وتتمتع فرق الطوارئ بككالككدفككاع املككدني بككاملهككارات الفرديككة بوزن نسككككككككككككككبي )%65.67نسككككككككككككككبي )

راسة بإجراء تقييم دوري لعمل فرق الطوارئ بعد إجراء املحاكاة من أجل (. وأوصت الد%73.28جماعية بوزن نسبي )

تقييم نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها للحد من اآلثار السلبية لها، والعمل على توفير أماكن مخصصة 

ًّ.للمحاكاة تتوافق مع طبيعة الحوادث التي يستجيب لها الدفاع املدني

  السابقةالتعقيب على الدراسات 

ة قياس واقع نظم املحاكاة في املديريي هالسكككككابقة إلى سكككككلسكككككلة من النتائج التي توصكككككل إليها الباحث وًّ تأظهرت الدارسكككككا

 ضككككككككككككك يالتككدريككب امليككداني الفترا عبرًّاملحككاكككاة العككامككة للككدفككاع املككدني وتقييم قككدرة العككاملين في فرق الطوارئ على تطبيق 

، إذ لم تتطرق الدراسكككككككككات السكككككككككابقة ملوضكككككككككوع تقييم نماذج املحاكاة للمخاطر الفتراضككككككككك يحاكاة عبر التدريب امليداني وامل

ًّ.املزدوجة وهذا يعتبر فجوة بحثية سيتم تغطيتها في هذه الدراسة

 مصطلحات الدراسة: 8، 1

 :عاليالبفى امل1، 8، 1

ًّ سككتةهو البناء العالي متعدد الطوابق الذي يتجاوز 
ً
منسككوب أرضككية  ىمحسككوبة من منسككوب محور الشككارع إل عشككرة مترا

وبحيث يتكون من أربع طوابق علوية باإلضافة إلى الطابق  فيه،طابق  ىحيث ل يقل عدد طوابق أعلبوًّ فيه،طابق  ىأعل

األرضككككككككك ي ول يدخل في هذا التعريف الدور أو األدوار املقامة تحت مسكككككككككتوى منسكككككككككوب الشكككككككككارع أو الشكككككككككوارع الواقعة عليها 

. ويختلف ارتفكككاع املبكككاني عن النظكككام املقر من اللجنكككة املركزيكككة لألبنيكككة م(2000)املجلس األعلى للكككدفكككاع املكككدني،  بنكككاءال

28ًّوتنظيم املدن والتي أشارت بأن املبنى العالي الذي يزيد عن ارتفاعه عن )
ً
ًّ.( متًرا
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 مفهوم إخالء املباني 2، 8، 1

اإلجراءات التي يتم فيها انتقال األشكككككخاص من األماكن الخطرة داخل املنشكككككأة إلى أقرب مكان آمن، ويكون ذلك من هي 

 لنقطة التجمع
ً

-Al-ramlawi, El ) .اآلمنة خالل مسككككككككككككككارات آمنة مصككككككككككككككممة لحركة السكككككككككككككككان عبر درج الهروب ووصككككككككككككككول

Mougher, & Al-Agha, 2021) 

 مفهوم املخاطر 3، 8، 1

هي األفعال التي تتسكككككككككبب بالضكككككككككرر على املجتمع واملنشكككككككككآت ويكون لها مسكككككككككتويات يتم قياسكككككككككها، من خالل نماذج تقييم، 

 International Organization for) .املسكككككتقبليةوتعمل املؤسكككككسكككككات على وضكككككع اسكككككتراتيجيات ملعالجتها والحد من آثارها 

Standardizationm, 2018) ًّ

 التعريف اإلجرائي للمخاطر املزدوجة. 4، 8، 1

هي املخاطر التي تقع في نفس اللحظة والتي تكون بشككككككرية أو صككككككناعية بنفس اللحظة، والتي تتسككككككبب في أضككككككرار جسككككككيمة 

تهدد املجتمع وتتطلب التخطيط الجيد وتوزيع املهام واملسككككككئوليات واألدوار عبر تشكككككككيل فرق عمل تخصككككككصككككككية للتعامل 

ًّعلى حدا.مع كل خطر 

 اإلطار العملي ومنهج الدراسة: .2

ا يساهم في ممتي ي لعمليات الستجابة الطارئة يعاني قطاع غزة من العديد من املخاطر التي تتطلب التخطيط السترا

والتي  ،يتعرض لها قطاع غزة التيزيادة الضكككككغط على الطواقم امليدانية وتشكككككتيت الجهود املبذولة منهم بسكككككبب املخاطر 

ومخاطر الحرائق في  ،أبرزها العتداءات العسكككككككككككككككرية على قطاع غزة، والفيضككككككككككككككانات والسككككككككككككككيول ومخاطر تفشكككككككككككككك ي األوبئة

وقد  .م(2017)وزارة الداخلية واألمن الوطني، املنشككككككككككككككآت والحرف الخطرة وتأثيراتها على املباني واملنشككككككككككككككآت املحيطة بها 

لداخلية واألمن الوطني على وضككككككككع خطط الطوارئ، لتحسككككككككين السككككككككتجابة للطوارئ وتطوير مهارات الفرق عملت وزارة ا

يئككة بتهككدد  التيامليككدانيككة في الوصككككككككككككككول للحوادث، وعقككدت العككديككد من املنككاورات التككدريبيككة والفتراضككككككككككككككيككة وفق املخككاطر 

العالقة املباشككككككككككككككرة في إطار تطوير جهوزية في هذه املناورات العديد من الجهات الحكومية ذات  تالقطاع وقد شككككككككككككككارك

ًّالبنية التحتية لالستجابة.

 املخاطر املزدوجة: 1.2

تعرض قطكاع غزة إلى املخكاطر املزدوجكة والتي يقع فيهكا أكثر من خطر في نفس الوقكت وذلكك في العكديكد من األزمكات التي 

وكان يصاحبه إجراءات منع تفش ي وباء  ة انفجار صهريج غاز بمخيم النصيراتثفقد وقعت حاد ،عصفت في قطاع غزة

املديرية العامة  ، وقد عملتم2021في مايو  الوباء مع العتداءات العسكككككككككككككككرية على قطاع غزة كورونا، وتزامن تفشكككككككككككككك ي

 مع دفاع املدني خالل السككككككككككككككنوات السككككككككككككككابقة على عقد مناورات افتراضككككككككككككككية تحاكي خطر واحد بدون أن يكون متزامنلل
ً
ا

ًّ.(El-Mougher, 2021) غم من أن العتداءات العسكرية على قطاع غزة تتنوع فيها البؤر الساخنةعلى الرًّ أخطار أخرىًّ

 عمليات اإلخالء 2.2

هي العمليات واألنشككطة التي تقوم بها الجهات الرسككمية أو املجتمع من األماكن املتوقع أن يصككلها الخطر أو األماكن التي 

هككا الجهكات توتتطلككب خروج عككاجككل للمواطنين من املكككان وفق مسكككككككككككككككارات اإلخالء التي حككدد ،للخطر املبككاشككككككككككككككرتعرضكككككككككككككككت 
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املختصككككككككككككة أو سكككككككككككككان العقار أو التجمع العمراني أو املبنى العام، ويكون له اشككككككككككككتراطات خاصككككككككككككة تحددها املديرية العامة 

ير، )األعرج و املغ ، أو الحدث القائمة الخطر الوشكككككيكأو كلية وفق طبيع ما جزئيةإاع املدني. وتتم عمليات اإلخالء للدف

ًّم(2019

 املباني العالية:  3.2

نظًرا للتزايد املضكككطرد للسككككان عملت اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن على إصكككدار األنظمة والقرارات التي تسكككاهم 

العمراني األفقي والتي تسككككككبب في اسككككككتنزاف األراضكككككك ي والتأثير على التنمية الزراعية في في التمدد الرأسكككككك ي ملعالجة التمدد 

العككديككد من املنككاطق في قطككاع غزة، وقككد شككككككككككككككرعككت الجهككات الحكوميككة على تطوير نظككام األبنيككة والعمككائر السكككككككككككككككنيككة املقر 

في املباني العالية وسبل الحماية من م ملعالجة الفجوات القائمة والتعارضات بين لئحة السالمة والوقاية 2020بالعام 

خدمة أثناء مسالك النجاة املستدراج إبمفهوم املبني العالي ومتطلبات  الحريق وبعض الشتراطات املرتبطة في الختالف

الكوارث واألزمات التي يتعرض لها القطاع في ظل السككككككككككككككتهداف املباشككككككككككككككر للمباني متعددة الطبقات كما حدث في عدوان 

ًّ.م(2022)مطير، م 2021

 املحاكاة إلخالء املباني: 4.2

يتعرض قطكاع غزة للعكديكد من املخكاطر املهكددة للمجتمع الفلسككككككككككككككطيني، وقكد عملكت املكديريكة العكامكة للكدفكاع املكدني على 

 من صككككككهريج متحرك بجوارًّتنفيذ العديد من البرامج التدريبية واملحاكاة للعديد من الحوادث أبرزها حادثة تسككككككرب غاز 

األمن والسككككككككككككككالمكة في الكدفكاع املكدني، ومنكاورات تكدريبيكة أخرى  إدارةمن قبكل  رصكككككككككككككككدت التيمحطكة وقود يحكاكي املخكاطر 

 من هاللتعامل مع حوادث داخل محطات الغاز، ومحاكاة لسككككككككككككككتجابة طواقم الدفاع املدني إلخالء مباني تعليمية وغيرًّ

ات في تنفيذ إخالء التجمعات السكككنية واألبراج وهذا ملديرية العامة العديد من التحديأنشككطة املحاكاة، ولقد وجدت ا

 خالل تنفيذ محاكاة تعالج خطر بشكككككككري من الحتالل وخطر بشكككككككري في مخازن وقود بمنطقة الحادثةتم العمل عليه ما 

ًّ.م(2022)شاهين، 

 . سيناريو املحاكاة:3

املكككديريكككة العكككامكككة للكككدفكككاع املكككدني على التخطيط والتنسككككككككككككككيق الفعكككال مع جهكككات متعكككددة ذات فكككاعليكككة في املجتمع عملكككت 

الفلسككككككطيني، وشكككككككلت لجنة مكلفة من السككككككيد املدير العام للبدء في وضككككككع خطة لسككككككيناريو إخالء مبنى متعدد الطبقات 

ش العمككل في الجككامعككة اإلسككككككككككككككالميككة وفي مكتككب تعرض ملخككاطر مزدوجككة، وعليككه عقككدت اللجنككة العككديككد من اللقككاءات وورًّ

وذلك للتخطيط الجيد، وتم توزيع األدوار واملسككككككئوليات من خالل متابعة اليوم  ير العام، وفي الهالل األحمرًّسككككككعادة املد

يق مع التنسككككككككككككككولية مدير إدارة األمن والسككككككككككككككالمة كون مسككككككككككككككئتالعلمي املتزامن مع الحتفال باليوم العالمي للدفاع املدني وًّ

لعمكككل على تنفيكككذ املنكككاورة بكككالتنسككككككككككككككيق مع طواقم إدارة ادارة الكككدفكككاع املكككدني بمحكككافظكككة غزة لبكككاحثين والخبراء، ومكككدير إا

التدريب في املكان الذي تم اختياره، وتكليف إدارة اإلمداد والشككككككككئون املالية لتوفير كافة اللوجسككككككككتيات الخاصككككككككة بنجاح 

ز اإلعالن عن إنشكككككككككككككككاء أول مركبككة دفككاع مككدني بككأيككدي فلسككككككككككككككطينيككة، وكككان املنككاورة التي عقككدت نهككايككة اليوم العلمي وتجهي

لإلعالم الككككدور البككككارز في ترتيككككب الجككككانككككب اإلعالمي مع وزارة الككككداخليككككة ووسكككككككككككككككككائككككل اإلعالم املحليككككة والعربيككككة واألجنبيككككة، 

على اللجنة  ة لعرضكككهوالتصكككميمات املناسكككبة لكافة األنشكككطة والفعاليات، وتوجيه إدارة التدريب بترتيب سكككيناريو املناورًّ

املكلفة واعتماده، وتكليف مدير إدارة العمليات املركزية بترتيب أمر العمليات والتنسيق مع جهات الستجابة الحكومية 
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للمشككاركة في نجاح الفعاليات وإبالغ الجهات املختصككة بأمر العمليات، مع تسككليم وحدة الرقابة والتفتيش نسككخ من كل 

ًّسة صالحياتهم في الرقابة على األنشطة والفعاليات وفق الجدول املناسب.األوراق للعمل على ممارًّ

 منهجية عمل اللجنة: 1.3

عملت اللجنة ضككككككككككككمن منهجية التخطيط التشككككككككككككاركي مع كافة الجهات والتي عقدت أول لقاء لها في الجامعة اإلسككككككككككككالمية 

ًّتمثلت منهجية العمل كالتالي: وقدملناقشة كافة الفعاليات واألحداث 

 تحديد الجهات الشريكة في الفعاليات وتحديد األدوار واملسئوليات. -

 تحديد الجهات املمولة وتوفير التمويل الالزم. -

 .في الحشد والدعم واملناصرة لنجاح الفعالية تحديد دور العالقات العامة واإلعالم -

بجوار طواقم  مشكاركة في املناورةلتأهيليهم لل تحديد البرامج التدريبية التي سكيخضكع لها املشكاركون في البرنامج -

 .اإلطفاء واإلنقاذ والسعاف من املديرية العامة للدفاع املدني والهالل األحمر

عقكد مجموعكات بؤريكة مركزة مع الجهكات املختلفكة للوصككككككككككككككول للصككككككككككككككيغكة النهكائيكة للبرنكامج التكدريبي وسككككككككككككككينكاريو  -

 .واألنشطة املرافقة لها املناورة

مكاجسككككككككككككككتير إدارة األزمكات والكوارث بكالجكامعكة اإلسككككككككككككككالميكة وقيكادة الكدفكاع املكدني واللجنكة عقكد لقكاء مع برنكامج  -

 الدولية للصليب األحمر.

 .عقد زيارات ميدانية للعديد من األماكن لختيار املكان األنسب لتطبيق املناورة -

 أيام متتالية. 3عقد مناورات تدريبية على سيناريو املناورة ملدة  -

البريد رسككككككككككككككال األوراق العلمية على عبر حكومية والخاصككككككككككككككة للمشككككككككككككككاركة في اليوم العلمي وإمخاطبة الجهات ال -

 املحدد لذلك. اللكتروني

 التنسيق مع إعالم الحكومة لتغطية فعاليات البرنامج وذلك عبر إعالم الدفاع املدني. -

 توزيع تكليفات على املشاركين من خري ي البرنامج. -

 اريو املحاكاة:املخاطر التي يعالجها سين 2.3

يارات امليدانية بالتنسيق والتشاور مع جمعية الهالل زًّفظة غزة سلسلة من الجتماعات والعقدت إدارة التدريب ومحا

على معطيككات املوقع الككذي تم اختيككاره تم اختيككار  األحمر لزيككارة املكككان واختيككار املعككدات الالزمككة لعمليككة املحككاكككاة، وبنككاءًًّ

ًّاملخاطر التالية:

  نككاتجككة عن اسككككككككككككككتهككداف من الحتالل لبرج يقع في حككدود محطككة وقود وبجواره مخككازن وقود وصككككككككككككككهككاريج مخككاطر

ًّمتحركة.

 .ًّمخاطر اشتعال في صهريج وقود متحرك يقف أعلى خزانات الوقود املدفونة في باطن األرض

 ًّمتحرك ينذر بانفجاره. طن 20 مخاطر وصول إشعاع حراري لصهريج غاز سعة

 ًّى فوهات خزانات الوقود الثابتة واملدفونة في باطن األرض.مخاطر تسرب الحريق إل
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 الجهات املشاركة في تجربة املحاكاة: 3.3

 .ًّطواقم اإلطفاء واإلنقاذ والتدريب في املديرية العامة للدفاع املدني

 .ًّطواقم اإلسعاف والطوارئ في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 ًّالشوارع والطرقات وتسهيل حركة مركبات الطوارئ. طواقم بلدية غزة من الفرق امليدانية لفتح

  طواقم شركة الكهرباء واملسئولة عن متابعة شبكات الكهرباء املتضررة وإزالة الضرر لستدامة توفير الطاقة

ًّللمجتمع املحيط للمكان املستهدف.

 .ًّأفراد الشرطة الفلسطينية لتأمين املكان من حركة املواطنين ومنع دخولهم

 املحاكاة:براامج من الهدف  4.3

  ألزمات اإدارة مخاطر السكككتجابة اإلنسكككانية وخبراء  ومؤسكككسكككاتتوثيق العالقة التكاملية بين املنظمات الدولية

 والكوارث.

  تطوير مهارات الطلبة واملشاركين في برنامج إدارة األزمات والكوارث في مجال التخطيط واإلدارة ووضع الحلول

 .عمليات اإلخالء للمباني السكنية املرتفعةاملبتكرة إلدارة وتنفيذ 

  السككككككككككككككتفادة من التجارب السككككككككككككككابقة املحلية في مجال إخالء املباني السكككككككككككككككنية وتوثيقها لتكون مرجع يمكن أن

 يساهم في إنقاذ األرواح واملمتلكات ويفيد مديري الطوارئ بقطاع غزة.

  ،املؤسككككككككككككككسككككككككككككككككككات وًّالجهكككككات الحكوميكككككة، وًّامج، طالب البرنكككككوًّتبكككككادل الخبرات بين مختلف القطكككككاعكككككات )البكككككاحثين

 املهتمين(.وًّالقطاع الخاص، وًّوالجمعيات العاملة باملجال، 

  تعزيز التشككككككككككككارك امليداني بين خبراء األزمات والكوارث والطواقم امليدانية بالشككككككككككككراكة بين جمعية الهالل األحمر

 حمر.الفلسطيني، واملديرية العامة للدفاع املدني واللجنة الدولية للصليب األًّ

 الفئة املستهدفة: 5.3

 طالب برنامج ماجستير إدارة األزمات والكوارث في الجامعة اإلسالمية. .1

 سكان العمائر واملباني متعدد الطبقات. .2

 صناع القرار والجهات املختصة في عمليات التخطيط والتنظيم العمراني واإلسكاني. .3

 مقدمو خدمات الستجابة اإلنسانية. .4

 ت العالقة.املنظمات الدولية ذا .5

 االيجابيات في البراامج: 6.3

طالب ، وًّسككككككككككككالميةالجامعة اإلًّ، وًّالصككككككككككككليب األحمر، وًّالفئات املختلفة )الهالل األحمرحالة التشككككككككككككارك من كافة  -

 وجهات أخري. الدراسات العليا(

أثنكككاء السككككككككككككككتجككابككة  واقعيكككة املنكككاورة من حيكككث املشككككككككككككككككاككككل واملعيقكككات التي تواجكككه الكككدفكككاع املكككدني والهالل األحمرًّ -

 .للحوادث
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 ازدواجية املخاطر التي تهدد املجتمع الفلسطيني. -

 قوة التغطية اإلعالمية لكافة الفعاليات. -

 جهوزية الطواقم في املعدات الحديثة املقدمة من الجهات الداعمة للشعب الفلسطيني. -

ا باملناورة. -
ً
 مشاركة مركبة اإلطفاء املصنعة حديث

بعيًدا عن النمط املألوف مما يتطلب التفكير بالسككككككككككككككتمرار بالوصككككككككككككككول للقمة واملحافظة قوة التفكير واإلخراج  -

 عليها.

التنوع في املنكككاورات مقكككارنكككة بكككاملنكككاورات السككككككككككككككككابقكككة وذلكككك في إطكككار النتقكككال لألحكككداث بطريقكككة تحكككاكي الحوادث  -

 املتوقعة سواء املناورة الحالية أو السابقة

 بما يحقق األهداف. الستجابة لفاعليةالتخطيط الجيد  -

 ( ممتاز وهو من قام بجميع املهام الرئيسية. 3طاقم التدريب الرئيس ي لدى إدارة التدريب عدد ) -

 تحليل النتائج .4

 تجربة املحاكاة تقييم 1.4

لتحقيق أهداف الدراسة عمل الباحثون على عقد مجموعة بؤرية للعاملين في الدفاع املدني وورشة عمل ملناقشة 

 لتالي:( 1)الجدول  وكانت املخرجات وفقمخرجات املناورة 

ًّ:مؤشرات إدارة الحادثةمن خالل قييم تجربة املحاكاة ت

 اتيجة التقييم عناصر التقييم مراحل املحاكاة م

التخطيط واالستعداد  1

 للمناورة

 أوًّالتخطيط )التنبؤ 

التوقع( لألزمات املحتمل 

ًّحدوثها

عامل الت علىنستنتج أن الدفاع املدني يمتلك القدرة 

املسبق مع األزمات املتوقع حدوثها وهذا ظهر بشكل 

جلي لتنظيم مناورة ومحاكاة جديدة تبين قدرته 

ًّالنوع.لقيادة حدث من هذا 

الخطط ورسم إعداد  2

ًّالسيناريوهات.

حظيت املحاكاة برسم خطة مشتركة لتنفيذ وترتيب 

سيناريو إخالء وإيواء مشترك وكذلك اشتعال حريق 

لصهريج ناقل وقود. حيث ساهمت عملية التنفيذ 

ًّتحقيقه.مكن ي ىًّمستوًّ ىبنجاح أعل

اتخاذ اإلجراءات الوقائية  3

ًّملنع األزمة أو الكارثة

تنظيم مرور صهاريج نقل املواد الخطرة من خالل  *

ًّ .مسارات مرورية خاصة

* عمل إدراج إخالء للمباني الحديثة البناء ومخالفة  

 القديمة.املباني 

تدريب األفراد وصيانة  4

ًّاملعدات.

تحديث قاعدة البيانات والهتمام أكثر لتدريب 

عمليات اإلنزال واإليواء لدورات  علىالطواقم 

ًّتأسيسية.والتخصصة امل
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 اتيجة التقييم عناصر التقييم مراحل املحاكاة م

نشر الوعي الثقافي بإدارة  5

الكوارث واألزمات، وعقد 

ًّورش عمل.

التشارك مع العالقات العامة واإلعالم لتنزيل 

معلومات تخص الوعي الثقافي الالزم وعمل 

ًّوالكوارث.بروشورات ومجالت خاصة باألزمات 

تطوير آليات الرصد  6

بكر
ُ
 .واإلنذار امل

زيارات ميدانية من خالل إدارة الشؤون  تنفيذ تمت

فير توًّاملالية واإلمداد لشركات اإلطفاء والطلب منهم 

استحداث معدات حديثة ومتطورة لتعزيز اإلنذار وًّ

ًّ.في املنشآت والحرف الخطرة املبكرًّ

تجهيز غرفة عمليات  7

مزودة بأجهزة التصال 

ًّ.املناسبة

تم اختيار مركبة إسعاف ووضع فيها املعدات الالزمة 

أهبة الستعداد لتلقي اإلشارات من  علىلتكون دائما 

، وذلك عبر املركزيةغرفة العمليات  لىإيدان امل

ًّ.موائمتها لتكون غرفة عمليات متنقلة

تنفيذ الخطط ًّ أثناء تنفيذ املحاكاة 8

ًّوالسيناريوهات

وضعته اللجنة املخططة تم أثناء املحاكاة تنفيذ ما 

ًّ وتم التقييد فيه بشكل كبير. لتنفيذ خطة املحاكاة

تنفيذ أعمال املواجهة  9

واإلغاثة بأنواعها وفقا 

ًّلنوعية األزمة أو الكارثة.

عملت الطواقم على تنفيذ مناورة تحاكي الواقع الذي 

مارسه طواقم الدفاع املدني، وإعاقة عمل املواطنين ت

حيث أن الحادثة تحاكي استهداف لطاقم اإلطفاء، 

عسكري وتسرب مواد بترولية في منطقة تنشط فيها 

ًّاملخاطر.

القيام بأعمال خدمات  10

ًّالطوارئ العاجلة.

 ،املركزية العملياتوًّ ،التواصل مع الهالل األحمرتم 

 ،وتشاومكتب األًّ ،منظمة الصليب األحمر الدوليوًّ

توزيع الطبية، وبلدية غزة، وشركة الخدمات وًّ

 الكهرباء، وغيرها من الجهات ذات العالقة.

تنفيذ عمليات اإلخالء  11

ًّعند الضرورة

 من خالل قائد امليدان 
ً
بحيث يتم فحص املكان أول

أو أي جهة أخري ، بالتعاون مع إدارة األمن والسالمة

ًّ.ذات عالقة باملوضوع

متابعة الحدث والوقوف  12

على تطورات املوقف 

، وتقييمهبشكل مستمر، 

وتحديد اإلجراءات 

ًّاملطلوبة.

يدان م امليوحدة الرقابة والتفتيش لتقيتم تكليف 

راك اإلدارات والوحدات ورفع التقييم املطلوب بإش

متابعة تنفيذ أمر العمليات وفق سيناريو األخرى، وًّ

، املعتمد من قيادة جهاز الدفاع املدني بافي ناورةامل

ًّ.الشركاء

حصر األخطاء واألضرار ًّ املحاكاةما بعد تنفيذ  13

التي تعرض لها األفراد 

ًّواملنشآت أثناء التنفيذ.

تم إعداد التوصيات الالزمة بالتعاون مع التدريب 

وإدارة األمن والسالمة وإدارة اإلطفاء لتوحيد الجهود 

ًّاملشتركة.
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 اتيجة التقييم عناصر التقييم مراحل املحاكاة م

قدرة الطواقم على املسح  14

امليداني لكافة األضرار في 

ًّاملبني

األمن والسالمة بكافة الدوائر واألقسام كلفت إدارة 

 وتم مسح املكان قبل لرفع التقرير الالزم بالخصوص

 املناورة وبعدها بما يحافظ على سالمة الطاقم.

تقييم اإلجراءات التي تمَّ  15

للتعامل مع ًّاتخاذها

الحادثة والخروج 

ًّبالدروس املستفادة.

تم اعتماد وًّحيث أحيل التقرير الالزم للمدير العام 

النتائج والتوصيات وكلفت وحدة الرقابة والتفتيش 

، ورفع التحديات والعقبات للمدير تنفيذهاملتابعة 

ًّ.العام لعرضه على مجلس قيادة الجهاز

توثيق الحدث وتقديم  16

التوصيات واملقترحات 

ًّ.الالزمة

العالقات العامة واإلعالم واللجنة وحدة تم من خالل 

 ومتابعة نقل وتوثيق كل الفعاليات ،للتنفيذاملكلفة 

ًّ.املصاحبة لها مع املؤسسات اإلعالمية

تحديث خطط  17

الستجابة وفًقا ملخرجات 

تقييم املناورة 

ًّالفتراضية.

تم اعتماد زمن اإلنقاذ واإليواء لكل مهمة حسب 

ًّ ىطبيعة املكان والزمان عل
ً
للزمن  أن تكون وفقا

بالزمن املحدد، ومراقبة التزام الطاقم املطلوب 

ًّوجدية التعامل مع املوقف الطارئ.

 املعيقات التي واجهت تنفيذ تجربة املحاكاة: 2.4

 على صعيد املوارد البشرية  1.2.4

يوجد عجز لدي الطواقم في عملية اإلنقاذ واستخدام ربط الحبال والعقد حيث ل يتوفر سوى عدد قليل  -

ة وتطوير قدرات املوارد البشري والتدريبويتطلب هذا إلعادة النظر وهم يعملون في التدريب، لهذه املهمة 

 .العاملة في امليدان

 امليدان.سيطرة أكثر للطواقم وعدم الرتباك في  إلىزيادة عدد املناورات التدريبية يؤدي  -

 اإلطفاء.التدريب الجيد للطواقم لستخدام معدات  -

ًّواإلنقاذ.توفير جيل جديد من الجنود الجدد لتنفيذ مهام اإلطفاء  -

 على صعيد املعدات والدعم اللوجستي. 2.2.4

يوجد عجز للطواقم ألجهزة األكسجين التي تستخدم لختراق دخان الحرائق وإخراج العالقين وتسهيل  -

ًّ.، مما يؤثر على زيادة تعرض الطاقم للخطرمهامهم

 تمركبة سلم واحدة بمعني لو حدث لًّإفي محافظة غزة  هتوفر لديتظهر بشكل جلي أن للدفاع املدني ل  -

، أو النتظار لحين أخريًّإسناد ملركبة سلم من محافظة  إلىيحتاج فإنه في نفس الوقت  ىًّأي مهمة أخرًّ

ًّانتهاء مركبة محافظة غزة من مهمة الستجابة وبالتالي زيادة الخسائر.

يمنع الجانب اإلسرائيلي  حيثوكس والتي تعمل من خالل ضغط الزيت لز ملعدات فتاحة اليوجد عج -

ًّكنية أو الغرف املغلقة.سا أنها تستخدم إلخراج العالقين داخل الشقق الإدخالها علًمًّ
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املركبة في وهذا يؤدي أحيانا لعطل  م1998-م1996دفاع املدني مركبات ذات موديل قديم المركبات  -

 الستجابة.أثناء تنفيذ املهام والتأخير في زمن 

 على صعيد التخطيط وتوزيع األدوار واملسئوليات. 3.2.4

بر تالدفاع املدني وصاحب املكان املعرض للخطر، وهذا يع نما بي أوليتبين أثناء تنفيذ مناورة املحاكاة حدوث شجار 

الطوارئ لدى مقدمي خدمات اإلغاثة، وهذا يتطلب تعزيز األدوار ستجيب لها طواقم تمحاكاة واقعية للحوادث التي 

ًّ:كما يلي واملسئوليات لكافة الجهات

منع تجمهر املواطنين في منطقة الحادثة وإتاحة املجال لطاقم الستجابة للتعامل  الشرطة الفلسطينية: -

ًّمع الحادثة.

التي اني في املنطقة الخضراء اآلمنة وًّاستطاع التخطيط لختيار مستشفى ميد الهالل األحمر الفلسطيفي: -

فيها تعرض الطواقم للخطر، وتم استقبال الحالت من طواقم الستجابة وفق مسار الخطة التي  يتدنى

ًّها لجنة املحاكاة.تحدد

تبين أن التصال بينه وبين غرفة العمليات املتنقلة شبه منقطع ول يعطي  قائد الحدث أو قائد املهمة: -

ًّ  خال هم.إعالقين بالطوابق العلوية مراد  تفاصيل عن تنفيذ املهام امليدانية أو عدد املصابين أو كم متبق 

 الطواقم أعمالرض امليدان وهذا يجب أن يكون مخطط له من خالل أبضخ كمية املياه في  إسرافيوجد  -

 امليدانية.

لدفاع املدني ل يوجد له تخطيط قياس بالوقت املتاح له لعملية اإلخالء للمواطنين سواء كان اتبين أن  -

 .واإلخالءمن خالل استخدام مركبة إنقاذ أو اإلنقاذ من خالل القارب وأيهما األفضل واألسرع لإلنقاذ 

ًّ ذا إهدار في استخدام العنصر البشري.وجد زيادة للطواقم املنتشرة للدفاع املدني في امليدان وهت -

 . االستنتاجات والتوصيات:5

 االستنتاجات 1.5

لية سرائيلي، وخطر تسرب املواد البترولستهداف املباشر من الحتالل اإلًّملخاطر ا ةتتعرض املباني العالي -

 السائلة والغازية، وخطر الشتعال الناتج عن نيران القصف املدفعي للمناطق الحدودية.

تعتمد املؤسسات الحكومية على التخطيط التشاركي في عمليات إخالء املباني نظًرا لحالة التعقيد في  -

ًّالتعامل مع املباني العالية لحتوائها على وحدات سكنية كبيرة.

جهوزية عالية تساهم في التعامل مع املخاطر املزدوجة في نفس مكان بيتمتع الدفاع املدني الفلسطيني  -

 في نطاق محافظة غزة. 6عدد البؤر الساخنة عن  تل كفاءة الدفاع املدني في حال زادقتالحادث، وًّ

 يمتلك الدفاع املدني قدرة على السيطرة والتحكم بنطاق الخطر ومنع تمدده. -

يعمل الدفاع املدني والهالل األحمر والبلديات على التمارين الفتراضية واملحاكاة للواقع بما يساهم في  -

 الطواقم والستفادة من األخطاء والدروس املستفادة. تطوير جهوزية
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 يتوفر لدى منفذي مناورة إخالء مبنى متعدد الطوابق آليات واضحة إلدارة الحوادث واملخاطر املزدوجة. -

استطاعت طواقم الستجابة محاكاة حدثين في نفس الوقت وإخالء عالقين في برج مقصوف من قبل  -

ًّلالشتعال.الجانب اإلسرائيلي مع انفجار آخر لصهريج مخزن به مواد بترولية قابلة 

ًّالحدث.دقائق ملكان  {4-5}متوسط زمن وصول طاقم اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف من  بلغ -

الستجابة لدى الدفاع املدني حيث أن الطواقم تعتبر مجرد وصولها ملكان الحادثة هناك خلل في مفهوم  -

هم زمن السيطرة، مع أن أدبيات الدراسة تحدد زمن الستجابة بالوقت ئاستجابة وإنزال املواطنين وإخال

ًّالخاص بإنقاذ األرواح املحجوزة داخل املكان املستهدف.

 منها، ولكن لم يتمزة ومتنقلة تتحرك حسب املهام املطلوبة لدفاع املدني غرفة عمليات مجهايمتلك  -

ًّالستفادة منها في املناورة وإدارة الحادثة.

 خالء للمواطنين خالل تجربة املحاكاة.تنوعت وسائل وأدوات اإلًّ -

مركبة إطفاء حديثة للمشاركة في امليدان ومناورة  استخدامبالدفاع املدني امليدانية وجهوزية ترتفع قدرة  -

ًّاملحاكاة.

ظهر أنه يوجد قائد ميداني لكل حدث للدفاع املدني يقوم بتوزيع األدوار واملركبات إلنهاء املهام بأقل وقت  -

ًّممكن.

 التوصيات: 2.5

تطوير منظومة التصال والتواصل الالسلكي بين طواقم الستجابة امليدانية وغرف العمليات الثابتة  -

 واملتحركة.

فعالية في كافة محافظات قطاع غزة للقيام باملهام التدريبية واملناورات وتجارب كفاءة وًّ يًّن ذوًّيتأهيل مدرب -

 املحاكاة.

إعادة تجهيز مركبة القيادة والسيطرة واستخدام تقنيات متعددة بما يساهم تحرك املركبة والكاميرات  -

ًّ.حسب الحاجة

- ًّ
ً
ًّ إعادة تأهيل طاقم اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف علميا

ً
  .لكتساب املهارة والحرفية وعمليا

 حوادث.بالستجابة لل تطوير أدوات املشاركة التفاعلية بين الجهات الحكومية واملؤسسات األهلية الخاصة -

ًّ.إعداد دورة في إدارة وقيادة الحوادث واألزمات )نظري عملي( -

ًّ.التنسيق الجيد وبكل التفاصيل مع أصحاب مكان املناورة -

ًّجتمعية والتخطيط بفعالية معهم.إشراك كافة املكونات امل -

ًّ.تحديد املهام واملسئوليات لطواقم الشرطة الفلسطينية املشاركة في الحادثة -

 .ضبط النفس والتعامل بحكمة مع املجتمع املتضررًّ -
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 . املراجع6

: املراجع 
ً
 العربية:أوال

 ( فاعلية املهارات القيادية للقائد ومعوقاتها في إدارة األزمات والكوارث: دراسة مسحية 2017الرحيلي، نايف بن راشد :)

 31) 66، العدد 26على الضباط العاملين باإلدارة العامة للدفاع املدني باملدينة املنورة، مجلة البحوث األمنية، املجلد 

 ، كلية امللك فهد األمنية مركز الدراسات والبحوث.186-119(، ص ص. 2017يناير/كانون الثاني 

 غزة. م1998 لعام( 3) رقم قانونًّ املدني الدفاع لقانونًّ التنفيذية اللوائح(. م2000. )املدني للدفاع األعلى املجلس :

ًّ.الوطني واألمن الداخلية وزارة

 ًّمتعددة املباني إلخالء للتخطيط العلمي للبرنامج الفتتاحية الجلسة تقريرًّ(. م2022. )شاهين الحميد عبد زهير 

ًّ.املدني للدفاع العامة املديرية مع بالتعاونًّ بغزة السالمية الجامعة: غزة الطبقات،

 ًّغزة .الطبقات متعددة املباني إلخالء للتخطيط العلمي للبرنامج الفتتاحية الجلسة تقريرًّ(. م2022. )مطير سمير :

ًّ.املدني للدفاع العامة املديرية مع بالتعاونًّ بغزة السالمية الجامعة

 واإلخالء اإليواء عمليات في غزة لبلدية املركزية الطوارئًّ لجان دورًّ(. م2019. )املغير ومحمد محمد األعرج، رأفت شادي .

ًّ(.2) العدد ،(1) املجلد الفرص، وإدارة للكوارث الستراتيجية الدراسات مجلة: أملانيا-برلين

 دور نظم املحاكاة على كفاءة أداء موظفي (: م2022والعطار، محمد & ومسلم، عالء ) ؛واألشقر، نظام ؛شعيب، إسراء

 1عدد  1 ، مجلة الكلية الجامعة للعلوم والتكنولوجيا، مجلدفرق الطوارئ في مديرية الدفاع املدني خالل األزمات

ًّ(: العدد األول، خانيونس.م2022)

 فلسطين-غزة. غزة قطاع في والكوارث األزمات مخاطرًّ من للحد الوطني اإلطارًّ(. م2017. )الوطني واألمن الداخلية وزارة :

ًّ.الفلسطيني املدني للدفاع العامة املديرية

: املراجع 
ً
 األجنبية:ثاايا

 Ahmed H. Al-ramlawi ، Mohammed M. El-Mougher و ،  Mohammad R. Al-Agha. (2021). 

The Role of Al-Shifa Medical Complex Administration in Evacuation & Sheltering 

Planning. Belgrade: International Journal of Disaster Risk Management, 2(2), 19-36. 
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environment of Gaza Strip. The Hybrid 9th Jordan International Chemical Engineering 

Conference JIChEC09, from 12-14 October 2021: Jordan. 

 Nakano, G., Yamori, K., Miyashita, T., Urra, L., Mas, E., &Koshimura, S. (2020). 

Combination of school evacuation drill with tsunami inundation simulation: Consensus-

making between disaster experts and citizens on an evacuation strategy. International 

Journal of Disaster Risk Reduction, 51, 101803. 
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 وعة بؤرية داخل جهاز الدفاع املدني ملناقشة مخرجات املحاكاة وقد شار  فيها كل منمعقد الباحثون مج

ًّمدير عام جهاز الدفاع املدني. -

ًّمدير وحدة التخطيط والتطوير. -

ًّمدير وحدة الرقابة والتفتيش. -

ًّمدير الشئون املالية واإلمداد. -

ًّمدير محافظة غزة. -

ًّمدير إدارة العمليات املركزية. -

ًّمدير وحدة العالقات العامة واإلعالم. -

ًّمدير إدارة األمن والسالمة. -
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 اتواستراتيجي النظرية األسس بين الرسمي البيئي الخطاب في املستدامة التنمية(: 2022) بالل، أيت ياسين يوثق هذا البحث كـ:

 94-72 (، أملانيا، ص15(، العدد )4مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد ) ،التطبيق

 املستخلص

 كذا وًّ" هإلي نصكككككككككككبوًّ الذي املسكككككككككككتقبل" ب املوسكككككككككككومة املسكككككككككككتدامة للتنمية املتحدة األمم ملؤتمرًّ الختامية الوثيقة لعل

  ب املعنونة املسكككككتدامة للتنمية العاملية القمة توصكككككيات تنزيل مخط وًّ( 21)العشكككككرون وًّ الواحد القرنًّ أعمال جدولًّ

 وجيالبيول بالتنوع الصكككلة ذات املشكككتركة الخطة في محددة هي كما آتشككك ي قمة بمبادئ أسكككوة ،"جوهانسكككبورغ خطة

  دائموًّ مهولًّ بشكل معرضة اإليكولوجية البيئية األنظمة بأن مجتمعة كلها تسلم وًّ تقرًّ( 2011/2020) بين ما للفترة

 املعقلن غيرًّ البشككككككككككككككريًّ التككدخككل أشكككككككككككككككككال وًّ الجويككة النوازلًّ وًّ املنككاخيككة التقلبككات عن النككاجمككة الضكككككككككككككككارة اآلثككارًّ لتفككاقم

  الظواهرًّ اسككككككككككككككتفحال عن ناهيك األرض اسككككككككككككككتخدام في اإلفراط إلى باإلضككككككككككككككافة وتدهورها الغابات إزالة وًّ كاإلجتثاث

 لوضعا هذا اإلحيائي، وًّ الطبيعي الوسط داخل الحيوية العناصرًّ حيال بليغة  أضرارًّ معها يلحق مما األخرىًّ البيئية

 قضككككككككككية منها تجعل التي  املسككككككككككتدامة التنمية تحديات إحدى مضكككككككككك ى وقت أي من أكثرًّ وًّ اليوم يشكككككككككككل  صككككككككككارًّ املقلق

 اسكككتراتيجيات يتبن بالضكككرورة يقتضككك ي الذي ذاته األمرًّ البيئي، التوازنًّ بتحقيق العضكككويًّ لرتباطها بنيوية وًّ مفصكككلية

 دنياملكك املجتمع وجمعيككات الحكوميككة، املنظمككات وًّ الوطنيككة الحكومككات ذلككك في بمككا الجميع بككانخراط تحقيقككه بغيككة

 .التنمية من املأمولًّ  النمط لهذا امليداني التنزيل وًّ اإلجراءات مستوىًّ على فاعلة قوىًّ بوصفها الدولي املجتمع وكذا

ًّالتنمية طلباتمت التنزيل، قواعد التخطيط، استراتيجية الطبيعية، املستدامة، البيئة التنميةالكلمات املفتاحية: 

Abstract 
the document of the United Nations Conference on Sustainable Development entitled 

“The future we want”, as well as the Agenda for the twenty-first century(21), and the 
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download site for the recommendations of the World Summit on Sustainable 

Development tagged “Johannesburg Plan”, similar to the principles of the Aceh 

Summit as defined in the joint plan Relevant to biodiversity for the period between 

(2011/2020) collectively acknowledge and acknowledge that ecosystems are highly 

and permanently vulnerable to the exacerbation of the adverse effects of climatic 

variability, weather events and inappropriate forms of human intrusion such as 

eradication, deforestation and forest degradation, as well as excessive The use of the 

land, not to mention the exacerbation of other environnementale phenomena, which 

causes severe damage to the vital elements within the natural and biological 

environment. This worrying situation has become today, more than ever, one of the 

challenges of sustainable development, which makes it a detailed and structural issue 

due to its organic link to achieving ecological balance. The same thing, which 

necessarily requires the adoption of strategies in order to achieve it with the 

involvement of all, including national governments, governmental organizations, 

civil society associations, as well as society The international community as active 

forces at the level of implementation and field download for this hoped-for pattern of 

development. 

Keywords: Sustainable development, natural environnement, planning strategy, 

download rules, development requirements 
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 امللخص املفاهيمي
تتسكككككككككم التنميكككككككككة املسكككككككككتدامة بكككككككككالحلول املرنكككككككككة للقضكككككككككايا املكككككككككؤثرة فكككككككككي السكككككككككتنزاف البشكككككككككري للمكككككككككوارد الطبيعكككككككككة وزيكككككككككاد 

تغيكككككككرات املباشكككككككرة وغيكككككككر املباشكككككككرة التلكككككككوث نتيجكككككككة األنشكككككككطة الصكككككككناعية والبشكككككككرية املختلفكككككككة، والتكككككككي سكككككككاهمت فكككككككي ال

علككككككككككككى البيئككككككككككككة الطبيعككككككككككككة والتنككككككككككككوع الحيككككككككككككوي ومظككككككككككككاهر اسككككككككككككتمرار الحيككككككككككككاة بنمطهككككككككككككا الطبيعككككككككككككي، وقككككككككككككد ظهككككككككككككرت األثككككككككككككار 

السكككككككككككلبية فككككككككككككي العديككككككككككككد مككككككككككككن القضكككككككككككايا التككككككككككككى أصككككككككككككبحت تشكككككككككككككل هاجًسكككككككككككا علككككككككككككى املجتمعككككككككككككات وخاصككككككككككككة دول العككككككككككككالم 

ة بالتنميكككككككة وحمايكككككككة املكككككككوارد والحفكككككككاظ عليهكككككككا الثالكككككككث، وقكككككككد شكككككككرعت املنظمكككككككات الدوليكككككككة لتطكككككككوير املفكككككككاهيم الخاصككككككك

ًّبما يساهم في التنوع البشري لألنشطة ويعزز تطوير املوارد وكفايتها لألجيال القادمة.

 للتنمية املستدامة في الخطاب البيئي املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
 لبيئيا الخطاب في املستدامة لتنميةلالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

ًّ.التنزيل واستراتيجيات النظرية األسس بين الرسمي

في التنمية املستدامة

الخطاب البيئي 

الرسمي بين األسس

النظرية 

نزيلواستراتيجيات الت

التلوث البيئي

أبعاد التنمية 

املستدامة

القوااين 

والتشريعات

اإلدارة املستدامة 

للقطاع العام 
والخاص

ة تطبيقات التنمي

.املستدامة

في املنظمات املهتمة

القضايا البيئية
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 تطلعات مستقبلية: 

 السياسات الوطنية بما يتوافق مع دراسة وتحليل املشكالت والقضايا ذات التأثير السلبي على التنمية الوطنية واملحلية.بناء 

ًّات املجتمعية.تطوير الخطاب البيئي للر ساء والقادة بما يتوافق مع التوجهات العاملية واإلمكانيات املتوفرة لدى الدولة وذلك بما يعزز تطوير القدر 

بإعداد خطة استراتيجية وفق النطاق املجالي للتنمية لتوعية املجتمع بالقضايا البيئية ومسارات التنمية السليمة وحماية املوارد. الشروع 

.بناء قاعدة بيانات تراعي لكافة املشكالت التى تواجه مسارات التنمية املحلية واملجالية 

 الستنزاف الحاد للموارد الطبيعية والتقليل من التلوث البيئي.تعزيز الوعي املجتمعي بأهمية اتخاذ اجراءات للحد من 

 التنزيل واستراتيجيات النظرية األسس بين الرسمي البيئي الخطاب في املستدامة التنمية

تطبيق التنمية املسككككككككتدامة تراعي أن يكون خطابها توصككككككككلت الدراسككككككككة للحاجة إلى دمج التوجهات العاملية للتنمية املسككككككككتدامة مع واقع الدول النامية، وأن األجهزة التى تعمل 
 املقومات املحلية.البيئي موجه بشكل سليم بما يتناسب مع األسس النظرية والعملية التى حددتها منظمات األمم املتحدة، وأن تتماش ى التدخالت التنموية مع 

بحماية البيئة املدخل األساس ي لتطبيقات التنمية املستدامة، وتشجيع الدولة على العمل الجماعي لدمج أوصت الدراسة ببذل املزيد من الجهود الدولية لتفعيل القوانين الخاصة 

 .وتطوير أساليب التخطيط الجماعي بالستناد إلى ر ى واضحة تراعي األهداف القتصادية والجتماعية والثقافيةاألبعاد البيئية في مخططات التنمية والتوجهات الوطنية، 

مت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج الستنباطي الذي يستنبط منه استخد

التعريفات األساسية للتنمية املستدامة، ومنهج تطبيق السياسات الذي يعمل 

 على تطبيق التوجهات العاملية للتنمية املستدامة واسقاطه على واقع الدول.

تنتشر مفاهيم التنمية املستدامة ويطلقها الر ساء في املؤتمرات واملنتديات 

الدولية في إطار معالجة مشكالت التلوث البيئي والتغيرات املناخية، ومشكالت 

الطاقة، والزيادة السكانية، مما يتطلب تطبيق التوجيهات الدولية للتنمية 

ا ظهر التسا ل التالي: كيف املستدامة واسقاطها على الدول النامية، ومن هن

 يمكن الربط بين الخطاب البيئي وأسس التنمية املستدامة؟ 

 املسككككككككككككتدامة لتنميةمفهوم ا حولًّ شككككككككككككمولية صككككككككككككورة تقديمالدراسككككككككككككة ل هدفت

 إلى فتنضككككككككككا مضككككككككككافة قيمة تشكككككككككككل فهي وبذلك ،تطبيقها في املمكنة لياتاآلوًّ

 وماملفه هذا تشكككككككككخيص إلى الرامية والسكككككككككتراتيجية النظرية األبحاث سكككككككككلسكككككككككلة
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

 يةالرسكككككككم التعريفات ركزت املسكككككككتدامة، التنمية إشككككككككاليات حولًّ العلمية الدوائرًّ داخل الدائرًّ العام النقاش خضكككككككم في

 مفهوموًّ البيئككة، مفهوموًّ الشكككككككككككككككامككل، التنميككة مفهوموتركز على ) أسكككككككككككككككاسككككككككككككككيككة وًّ جزئيككة مفككاهيم أربعككة حولًّ املفهوم لهككذا

ًّ ،التقنية
ً

 رورةضكك على تلح الكبرىًّ الصككناعية الدولًّ بدأت وهكذا ،(القتصككادي الطابع ذات التعريفات بعض عن فضككال

 جميع على يفرض بات مماالصناعي؛  النشاط أدخنة عن اأساًسًّ الناجمة واألثرية الغازات انبعاث حجم من التخفيف

 الفالغ" الحية الطبيعة عناصككككككككرًّ مع السككككككككليم التعاطي ضككككككككرورة واملتخلفة النامية الدولًّ ذلك في بما الحكومات وًّ الدولًّ

 انبهج في باألساس يركزًّ الذي التوجه هذا فإن املنطلق هذا ومن(، ...وجيش +نباتي غطاء +هواء +تربة +ماء) ":اإلحيائي

 لزيادة اولةمح هي وًّ والفالحية الغابوية املوارد وًّ املائية للموارد األمثل بالسككككككككككككككتخدام الطبيعية املوارد حماية على البيئي

 جانبه في أما املسككككككككتقبل، أجيال لحتياجات يسككككككككتجيب وضككككككككع في وجعلها األرض سككككككككطح على الخضككككككككراء املسككككككككاحات حجم

 هذه أن لًّإ النظيفة، التقنيات وًّ الحديثة التكنولوجيات اعتماد على الحث إلى الرامية املحاولت مجموع فيعني التقني

 إذ العقبات، من العديد أمامها يوجد، مركز كعنصكككككككرًّ البيئة عنصكككككككرًّ على األمرًّ عموم في ركزت التي رسكككككككميةال التعريفات

ًّم اواقعًًّ تصكككككيرًّ أن لها يكفل الذي التطبيق مرحلة إلى بعد تصكككككل لم وًّ املجرد التنظيرًّ مرحلة تجاوزًّ عليها صكككككعب
ً

 وًّ ا،عاشككككك

 تضككككككككككككككمن أن يمكن التي اآلليات طبيعة كذا وًّ املفهوم هذا حدود حولًّ التسككككككككككككككا لًّ إلى دفعنا الذي هوًّ بالذات األمرًّ هذا

ًّ.معين مجال داخل املستدامة التنمية متطلبات لتفعيل الفعالة اإلجراءات رزنامة تنزيل  عملية

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

 أن ا غيرًّوإقليميًًّ اوطنيًًّ ادوليًًّ األصككعدة جميع على تناوله تم حيث املسككتدامة التنمية مفهوم األخيرة العقود خالل انتشككرًّ

ًّ اواقعًًّ يصككيرًّ حتى املفهوم هذا تنزيل مسككتوىًّ على القصككورًّ من انوعًًّ يبرز امليداني الواقع
ً

 األمرًّ وًّه ملحوظ، بشكككل امعاشكك

ًّ التسا لت التالية:  حولًّ العامة اشكاليتها تتقاطع والتي البحثية الدراسة هذه غمارًّ في الخوض إلى دفعني الذي

 املستدامة؟ التنمية ملفهوم النظرية األسس أبرزًّ هي ما ًّ

 املستدامة؟ التنمية مقتضيات واستراتيجيات تنزيل آليات هي ما ًّ

 ًّملموًسا؟ واقًعا وتصبح الرهان هذا تحقيق يمكن حد إلى أي

 أهداف الدراسة: 3.1

 اتاآلليوًّ املسككككككككككككككتدامة التنمية ملفهوم الحثيث التعريف حولًّ شككككككككككككككمولية صككككككككككككككورة تقديم إلى البحثية الورقة هذه هدفت

 إلى لراميةا والسككككتراتيجية النظرية األبحاث سككككلسككككلة إلى تنضككككاف مضككككافة قيمة تشكككككل فهي وبذلك ،تطبيقها في املمكنة

ًّ اواقعًًّ منها ستجعل التي الكفيلة السبل وإيجاد املركب املفهوم هذا تشخيص
ً

ًّ.امعاش

ًّ

ًّ
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 الدراسة:أهمية  4.1

 لباتهامتط إلى اإلشككككككككارة مع املسككككككككتدامة التنمية ملفهوم النظرية األسككككككككس رصككككككككد محاولة في البحثية الدراسككككككككة أهمية تكمن

ًّ اواقعًًّ تصيرًّ حتى لنزيلها والناجعة املمكنة اإلجراءات وطبيعة
ً

ًّ.محدد مجال داخل امعاش

 منهجية الدراسة: 5.1

 لدراسككككككككاتا على رئيسكككككككك ي بشكككككككككل يتأسككككككككس والذي الرصككككككككين البيبليوغرافي املنهج على منهجيا البحثية الدراسككككككككة هذه تقوم

 املعطيات مع التعاطي عن فضككككككككككككككالًّ هذا زواياه، مختلف من املوضككككككككككككككوع هذا ناقشككككككككككككككت التي السككككككككككككككابقة النظرية واألبحاث

 التهيئة وىًّمسككككككككككككككت على وأخرىًّ وتنظيمية قانونية مناطرًّ تتطلبه وما التفعيل باسككككككككككككككتراتيجيات يتعلق ما لسككككككككككككككيما امليدانية

ًّ.واإلعداد

  املستدامة التنمية ملفهوم النظرية األسس .2

 املستدامة التنمية مفهوم 1.2

 مسككككككتمر،" به يقصككككككد والشكككككك يء مسككككككتديم السككككككتدامة بمفهوم املسككككككتوىًّ هذا في التنمية مفهوم اقترنًّ اللغويًّ التعريف في

 :Mével, 2000) ،(Développement) عبككككارة الفرنسكككككككككككككك ي املعجم ويقككككابلهككككا في( 303 ص :2007معروف، " )وطويككككل

P270) الزمان في وشكككككككككككككك يء ثابت منقطع، غيرًّ دائم، مسككككككككككككككتمر، طويل، وتعني (Reda, 2000: P217 ،)ًّالذي املفهوم وهو 

 وًّ الديمومة تعني اإلنجليزيًّ معجم حسب وًّ( ELIAS, 2000:P401، )(Developpement Sustainab) كلمة تقابله

 الشكك يء ديمومة كذلك فتعني ،Encyclopédie معجم حسككب وًّ مسككتم، وًّ مسككتقرًّ وًّ دائم جعله أي للشكك يء  السككتمرارية

 ومبمفه اقترنًّ حيث  النضكككككككككوب بعدم املسكككككككككتدامة التنمية مفهوم عرف فقد الجغرافيين بخصكككككككككوص أما اسكككككككككتمراريته، وًّ

ًّ(.Levy, 2013: P48) املتوقف وًّ املؤقت نقيضه وًّ الدائم

 ناه من وًّ النقطاع، عدم وًّ الديمومة سكككككككياق نفس في تبلورت قد وًّ التجاه نفس في تصكككككككب مفاهيم وًّ مصكككككككطلحات كلها

 املوارد اللاسككتغ بإمكانية تسككمح التي التنمية اعموًمًّ تعني السككتدامة بمفهوم اقترنًّ الذي التنمية مفهوم بأن نسككتشككف

ًّ بوصفه القتصادي،  النموًّ مستوىًّ من الرفع بهدف
ً
 الدخل يإجمال أوًّ املحلي الناتج مستوىًّ على املطردة للزيادة احدوث

 ما حد إلى يتوقف الذي( 51 ص :2000 ناصكككف،وًّ عجمية) الحقيقي الدخل من الفرد نصكككيب زيادة يحقق بما ؛الوطني

 علبي،) وسككطال هذا في السككابقة األجيال تأثيرًّ بفضككل املكتسككبة أوًّ الطبيعي الوسككط إلى العائدة اإلنتاج شككروط توفرًّ على

 وًّ كريوكوف أسككككسككككه وضككككع الذي الطبيعة لخيرات" املحافظ السككككتعمال" العلمي التجاه في ورد حسككككبما (12 : ص1989

 (53 : ص1989 علبي،) ويكوفأ.  الروسكككككككككككككك ي الطبيعي العككالم أعمككال في ومبككدع خالق بشكككككككككككككككككل تطورًّ وًّ بيسكككككككككككككككاريف تككابعككه

ًّ.البعيد املدى على الستدامة شرط تحقيق التي الجتماعية للتنمية أساسية مداخل مجتمعة كلها باعتبارها

 مفهوم هوًّف التجاهات جميع يشكككمل لكونه الوقت نفس في ديناميكيا وًّ مركبا مفهوما التنمية مفهوم يعد: الصكككطالح في

 ملتعددةا اإلمكانات تحديث مع املراكزًّ وًّ األدوارًّ تعديل وًّ التقليدية القتصكككككككككككادية وًّ الجتماعية الهياكل تبديل إلى يسكككككككككككعى

 خلق وًّ العصككككككككرية دعائم إرسككككككككاء وًّ التغييرًّ مناشككككككككدة أجل من سككككككككليما توجيها توجيهها وًّ رصككككككككدها وًّ حصككككككككرها بعد الجوانب

 مختلفا تعريفكا ثمكانين من أكثرًّ  Fowek Sparsad أورد لقكد املجكال، وًّ اإلنسكككككككككككككككان بين التضكككككككككككككككامن وًّ التككافكل أواصككككككككككككككرًّ

 Proted تالنككد بروتككد ذكرًّ الككذي ذلككك التعككاريف، تلككك أهم يبقى لكن أخرى، أحيككانككا متنككاقضكككككككككككككككات وًّ أحيككانككا متنككاسككككككككككككككيككا
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Tland لقرنًّا من الثمانينيات أواسككككككككككط في املتحدة األمم هيئة أنشككككككككككأتها التي الحكومية غيرًّ اللجنة قبل من نشككككككككككرًّ الذي 

( CABANNE, 1992: P476) الحكومات تؤرق باتت التي البيئة قضكككككايا حولًّ مفصكككككل لتقريرًّ تقديمه بعد املنصكككككرم

 البيئة رًّعنصككككك إقحام مع وًّ باملوضكككككوع، الصكككككلة ذات سكككككياق وفي به، يتأثرًّ وًّ اإلنسكككككان في يؤثرًّ الذي املنشكككككأ بأنها اعتبرًّ كونه

 ونًّد الراهن الجيكككل احتيكككاجكككات تلبي التي التنميكككة أنهكككا على املسككككككككككككككتكككدامكككة التنميكككة ملفهوم دقيق تعريف صككككككككككككككيكككاغكككة تمكككت

 في يضكككككككع والذي ونوعيتها الحياة لتطويرًّ الد وب السكككككككعي ذلك بحق وهي الالحقة، األجيال بحقوقًّ املسكككككككاس وًّ التضكككككككحية

 الطبيعية الثروات في القادمة األجيال حق تراعي تنمية فهي وبذلك  التحمل على وطاقاته البيئي النظام قدرات العتبارًّ

 (4: ص 2011، الحسككككككككككككككن) األولًّ املقام في لإلنسككككككككككككككان األسككككككككككككككاسككككككككككككككية الحتياجات بوضككككككككككككككع األرض لسككككككككككككككطح الحيويًّ للمجال

 وملبس مشرب وًّ مأكل من أساسية حاجات من واملستقبلية الراهنة الفترة في ملواردا وًّ واملنافع الخيرات من واستفادته

ًّ وسكن
ً
ًّ.الثاني املقام في طويل أمد ذات وخالفة طويلة بصحة التمتع عن فضال

+ ةبيئ+   تنمية)، أسكككككككككككككاسكككككككككككككية وًّ فرعية مفاهيم أربعة حولًّ املسكككككككككككككتدامة التنمية ملفهوم الرسكككككككككككككمية التعريفات ركزت لقد

 حجم من التخفيف ضرورة على الكبرىًّ الصناعية الدولًّ حث حيث( القتصادي الطابع ذات التعريفات بعض+ تقنية

ًّ الناجمة واألدخنة ةاألتربوًّ الغازات انبعاث  الدولًّ على فيه تحتم الذي الوقت في هذا الصككككككككككككككناعة تقدم عن اأسككككككككككككككاسككككككككككككككً

 غطاء، وًّهواء، وًّتربة)ماء، وًّ" اإلحيائي الغالف" الحية، الطبيعة عناصكككككرًّ مع السكككككليم التعاطي ضكككككرورة املتخلفة وًّ النامية

 البيئي جانبه في باألسككككككاس يركزًّ التنمية توجهات من التوجه هذا فإن ،وهكذا( 36 ص :2011 النور،)(، ...وجيش، نباتي

 حجم ةلزيكاد محكاولكة وهي والفالحيكة الغكابويكة واملوارد املكائيكة للموارد األمثكل بكالسككككككككككككككتخكدام الطبيعيكة املوارد حمكايكة على

 ,Martine & Jouhaina) املستقبل جيل لحتياجات يستجيب وضع في لجعله األرض سطح على الخضراء املساحات

2007: P47 )وًّ الحكككككديثكككككة التكنولوجيكككككات اعتمكككككاد على الحكككككث الراميكككككة املحكككككاولت مجموع فيعني التقني جكككككانبكككككه في أمكككككا 

 توجكككه جعكككل وًّ الطكككاقي األمن من حجم أكبرًّ وتوفيرًّ الطكككاقكككة من قكككدرًّ أقكككل اسككككككككككككككتخكككدام على تقوم التي النظيفكككة التقنيكككات

 (Martine & Jouhaina, p. 46) معه مالئمة أكثرًّ املقاولت

حصكككككككر التنمية املسكككككككتدامة في مفهومها الضكككككككيق بل وجب  م الصكككككككطالحية والتداولية ل يمكنإذن من خالل هذه املفاهي

خالقة و تشكككككككككككمل مختلف األنشكككككككككككطة املجتمعية باعتماد نسكككككككككككقها الشكككككككككككمولي الجامع على أنها تنمية متوازنة و  ضكككككككككككبطها في

العدالة  دئمباكذا اعتماد ذاته، وًّ أفضككل للوسككائل والتقنيات الكفيلة بالحفاظ على البيئة التي ترعرع داخلها اإلنسككان

ية أو ئاألنظمة البي األفراد دون أن يؤدي ذلك إلى إضككككككككككككرارًّة تحقيق الرفاه لغالبية السكككككككككككككان وًّبغي السككككككككككككتهالكفي اإلنتاج وًّ

ة ا إلى تقارير خاصكككككاسكككككتنادًًّق فقد قامت هيئة األمم املتحدة وًّفي ارتباطه بهذا السكككككيا، والقادمةإخالل بمصكككككالح األجيال 

 "التنميكككة املسككككككككككككككتكككدامكككة أو التنميكككة اإليكولوجيكككة" ذ تسككككككككككككككعينيكككات القرن املنصككككككككككككككرم، إلى وضككككككككككككككع  تعريف دقيق مفكككاده،منككك

(Ecodéveloppement) بيئة وتها في الهتمام بقضكككايا البلغت ذرًّ ثمانينيات القرن املاضككك ييقها منذ التي شكككرع في تطب

و ما وصف بقمة األرض ( أReodejaniro) ، ريو ديجانيرو مؤتمرًّمن أشغال  النتهاءمع بداية التسعينيات خاصة بعد 

تم تداول وًّ (،Quarrie J., 1992: p 46) بالعاصكككككككمة البرازيلية حيث تبلور مفهوم التنمية املسكككككككتدامة في إطارها الواسكككككككع

حيث دخل مختلف معاجم التنمية و ذلك تنزيال ملقتضككككيات قمة األرض  1995هذا املفهوم على أوسككككع نطاق منذ سككككنة 

و بإيعاز من منظمة هيئة األمم املتحدة التي اعتبرت بأن ضككككككككككككمان حقوق أجيال املسككككككككككككتقبل هو جزء من ضككككككككككككمان حقوق 
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الثروات و املوارد الطبيعية و املنافع التي بات يطالها نوع من التدهور اإلنسان و استمرارية نوعيته خاصة فيما يتعلق ب

ًّ(.2003)برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،  املستمر )نشرة مكتب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في األردن

قد وًّ ،املفهوماملتحدة صككككككككككككياغة تعريف شككككككككككككامل مانع وجامع لهذا بهذا الشككككككككككككأن فقد حاولت هيئة األمم  آخرًّو في سككككككككككككياق 

الجتماعية تجعل اإلنسككككككككككككان ة جديدة في التنمية القتصككككككككككككادية وًّجاءت صككككككككككككياغته كالتالي، التنمية املسككككككككككككتدامة: هي نظري

الطاقات  ينظر فيها إلىرية باعتبارها العنصككككككككككككككر املهيمن، وًّتتعامل مع األبعاد البشككككككككككككككالرئيسكككككككككككككك ي وغايتها الحتمية وًّها منطلق

دوره ل تنكر أهميككة النمو القتصكككككككككككككككادي وًّ"أذن فهي تنميككة  ق هككذه التنميككة...املككاديككة على أنهككا شككككككككككككككرط من شككككككككككككككروط تحقي

ًّالجوهري في تحسككككين مسككككتوى املعيشككككة، بيد أنها تريد له أن يكون نموًًّ
ً
م من أن تمكينهبتوسككككيع خيارات األفراد وًّ ا شككككامال

ة والعنف الجسككككككدي ا ووقاية من الجريمحياة أكثر أمانًًّيسككككككتمتعون بثمارها على شكككككككل غذاء وخدمات صككككككحية أفضككككككل وًّ

ًّوًّ
ً

 شعور تام باملشاركة في نشاطات للمعرفة ما أمكن  ساعات راحة أكثر كفاية والتمتع بالحرية في مجال أفسح وًّوصول

املحيط البيئي الذي يعيش فيه يؤثر فيه و يتأثر به ... بشكككككككل مختزل خلق بيئة خالقة تمكن اإلنسككككككان من التمتع بحياة 

ًّ (.2003)برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ها تحقيق العدالة الجتماعية و البيئية طويلة و صحية بكيفية يمكن مع

 فمفهوم السكككتدامة  كمفهوم شكككامل ومركباملجال، ة جدلية سكككيكولوجية بين اإلنسكككان وًّقد توجد عالقاملجتمعات  إن

تعريف بعض املنظمات غير  وحسككككككككككب ،بناءا على ملكة اإلدراك باملجال إل أن هناك عدة مناهج مبسككككككككككطة ينبغي اتباعها

: مناظرة في املنطقة العربية؛ أصكككككككوات من الجنوب، مفهوم شكككككككاركون في القمة املوسكككككككومة بعنوانفقد حدد امل الحكومية

يق هذا حقالعوملة في التصكككككككورات التالية: )الحفاظ على املوارد، التمسكككككككك بثقافة الكفاف، اإلنسكككككككان هو حجر الزاوية لت

ا خيرًًّأة، التحفيز على قيم اإلنسككككككانية و تحرير الطاقات البشككككككرياملواطنة الصككككككادقة و الحرية وًّ النمط من أنماط التنمية،

ن أجل بناء عالقة بين ا كل هذا ما على العدالة أكثر من العتماد على القتصككككككككككككككاد(، طبعًًّإعادة تعريف العوملة اعتمادًًّ

بتحقيق الكفاءة ( I.U.C.N., 2008)على البيئة  كونية عمادها الحفاظ ثقافة بوتقةلبيئة و انصككككككككككككككهارهما في اإلنسككككككككككككككان و 

سكين نوعية تحتسكاهم في الحتياجات البشكرية و  وتلبي بأسكعار تنافسكيةخالل تقديم سكلع أو منتجات وًّاإليكولوجية من 

الحياة، مع التقليل من اآلثار اإليكولوجية غير املرغوبة التي قد تنجم عن كثافة اسككككككككككككككتغالل املوارد بشكككككككككككككككل يفوق قدرة 

بالتالي تقييد الكفاءة القتصككادية في املقام األول حيث وًّ (Desinome & Popof, 1997)األرض على التحمل البيئي. 

إذن فمن أجل الوصكككككككول إلى  ،(Dyllick, 2002: P130-141 Hokerts &) قصكككككككور اسكككككككتغالل الرأس املال الطبيعي

ملعايير اي لبد من اسكككككتحضكككككار أهم الخصكككككائص وًّكذا اإلنصكككككاف اإليكولوجفي هذا الشكككككأن وًّ اإليكولوجية املطلوبةالفعالية 

بشكككككككل سككككككأقوم بذكرها ( Young William Telley, 2006: pp. 402-415) لبلوغ التنمية املسككككككتدامة األسككككككاسككككككية

ًّمفصل.

: ليكـالتـا اختزالهـا يمكن املعـايير  من مجموعـة على املســـــــــــتـدامـة التنميـة املســـــــــــتـدامـة: تســـــــــــتنـد التنميـة معـايير  1.1.2

 (14 د.ت، ص ،منظمة األمم املتحدة للبيئة)

 ًّزيعوكيفيككة توًّ نوعيككة على ارتكككابهككا بقككدرًّ القتصكككككككككككككككادي النموًّ عككائككدات قيمككة على املفهوم هككذا إزاء التنميككة تركز 

 التنمية سككككككككككككككياسككككككككككككككات بين الربط حال املواطنين عيش ظروف تحسككككككككككككككين من ذلك عن وما يترتب العائدات تلك

ًّالبيئة. والحفاظ على
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 سكككككتهدفالبيئة ت مع توافقا أكثرًّ تقنية وسكككككائل اسكككككتخدام تعزيزًّ الحالية مع السكككككتثمارات في النظرًّ إعادة يتعين 

ًّالطبيعية؛ املوارد استمرارية على الحفاظوكذا  البيئي واإلخالل بالتوازنًّ الضررًّ مظاهرًّ من الحد

 ًّاطأنم تعديل أيضككككككككككككككا األمرًّ وإنما يسككككككككككككككتلزم وهياكل اإلنتاج السككككككككككككككتثمارًّ أنماط تعديل على القتصككككككككككككككارًّ ينبغي ل 

ًّعموما؛ التنمية أسس يقوض أن شأنه والذي من املوارد تبذيرًّ وفي لإلشراف جتناًباا السائدة الستهالك

 اآلثارًّ ردودم إلى استنادا يقتصرًّ لًّ بحيث بالنفع املجتمع على ليعود التنمية من العائد مفهوم يشتمل أن لبد 

ًّ؛الطبيعية املوارد في القصورًّ أوجه تجسد اجتماعية تكلفة من عليها وما يترتب املباشرة غيرًّ البيئية

 بالدولًّ خاصكككككككككة التنمية مقومات انهيارًّ احتمالت من الوقاية أسكككككككككاس اإلنتاجية واسكككككككككتمرارية النظم اسكككككككككتدامة 

ًّالطبيعية؛ البيئة بمقومات ترتبط تقليدية نظم على تعتمد لزالت التي النامية

 ه منوغيرًّ باملبيدات األتربة لتلوث يتعلق ما خاصكككككككككككككة الرئيسكككككككككككككية البيئية املشككككككككككككككالت وحتمية مواجهة ضكككككككككككككرورة 

ًّ.األولى بالدرجة اإلنسان صحة على حاد أثرًّ من لذلك ملا نظرا امللوثات

ا وكذ ومؤشككككراتها األسككككاس خصككككائصككككها على التعرف من لبد واضككككح، بشكككككل املسككككتدامة التنمية ماهية معرفة أجل ومن

 من هككامن مسككككككككككككككتوىًّ تحقق كلمككا أنككه ومتجككددة حيككث مسككككككككككككككتمرة عمليككة لكونهككا بككالككدينككاميككة تمتككازًّ تمتككاز بكونهككا التي أبعككادهككا

 مةالسككككتدا صككككفات بعض من هي الصككككفةوهذه  السككككابق من مرحلة أعلى مسككككتوىًّ إلى النطالق األمرًّ تطلب كلما التطورًّ

ًّ(56 ص: 2016 العزاوي،). التنمية هذه عندها تتوقف التي

 إليه اإلشـــارة ينبغي مما لعل مؤشـــرات عدة إلى الحقيقية املســـتدامة في التنمية تســـتند: واملميزات املؤشـــرات 2.1.2

 :أن

 ًّها؛وتغيرات املجتمع احتياجات ومتصاعدة يتصاعد مستمرة وبالتالي فهي وليست حالة عملية هي التنمية

 أن هال ول ينبغي والجماعات، والقطاعات املعنية الفاعلين كل فيها ينخرط أن يجب مجتمعية عملية التنمية 

ًّفقط؛ واحد مورد أوًّ محدودة فئة على تقتصرًّ

 وذات املدى طويلة اسكككككككككتراتيجيات ذات الغابات محددة وهي عملية وليسكككككككككت عشكككككككككوائية، واعية عملية التنمية 

ًّوخطط وبرامج؛ مرحلية أهداف

 كفءال بككالسككككككككككككككتخككدام وتلتزم بتحقيقهككا املجتمعيككة الغككايككات تعي تنمويككة إرادة بموجككب موجهككة عمليككة التنميككة 

 املجتمع. طاقات على الحفاظ معه يمكن وتوزيعا وبأسلوب متقدم والهادف واملنصف للموارد إنتاجا

 على ويمكن إدراجها خاصــــــــة أخرى  مميزات كذلك نســــــــتقي أن لنا يمكن املســــــــتدامة للتنمية العامة املميزات 3.1.2

 :التالي النحو 

 ار حقوقًّالعتب وتضككككع في الراهنة األجيال حقوقًّ العتبارًّ بعين تأخذ األمد طويلة تنمية املسككككتدامة هي التنمية 

 افةواملسكن باإلضواملشرب والكساء  املأكل من الفرد حاجيات لتلبية الد وب السعي مع هذا الالحقة األجيال

ًّوأوضاع مجتمعه؛ اوضاعه تحسن في تسهم والتعليمية التي الصحية الحاجات إلى
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 نم النمط هذا في مهمة أولوية يشككككل الذي البيئة عنصكككرًّ أن اعتبارًّ على الحيويًّ بالتنوع األضكككرارًّ إلحاق عدم 

 عناصككككككككككككككرها بأحد إخالل أي إحداث وبالتالي فإن األركان متكاملة منظومة عن عبارة هو بالكاد التنمية أنماط

ًّككل؛ باملنظومة إخالل بمثابة يعد

 على الحفكككاظ مع...( أحيكككاء، طبيعي نبكككاتي غطكككاء، تربكككة، هواء، مكككاء) الطبيعيكككة البيئكككة عنكككاصككككككككككككككرًّ على املحكككافظكككة 

ًّ.والعطاء التجدد على قدرتها

 إطارًّ في جميعها تعمل حيث واتجاهات السككككككتثمارات، املوارد اسككككككتخدام سككككككلبيات بين التنسككككككيق مسككككككألة تعتمد 

ًّاملنشودة؛ املتواصلة التنمية يحقق بما البيئية املنظومة وبانسجام داخل نسقي

 النمط هذا بأن التأويل يقبل لًّ بشككككككل وًّ جليا يبدوًّ املسكككككتدامة التنمية خصكككككائص وًّ مؤشكككككرات مسكككككتوىًّ على ذكرًّ ملا تبعا

 أهم بككأن  بككالككذكرًّ الجككديرًّ من وًّ أنككه غيرًّ بحثككة بيئككة أبعككاد ذوًّ نمط سككككككككككككككوىًّ يكونًّ أن يعككدوًّ لًّ التنميككة أنمككاط من البككديككل

 دمجي األمرًّ حقيقة في  فإنه تشكككككعب مهما املوضكككككوع هذا أن ذلك ،"املجال انتقائية" هي األخيرة هذه بها تتصكككككف خاصكككككية

 تيارًّاخ أن ذلك بلد لكل الجغرافية الخصككككككائص حسككككككب السككككككتراتيجية التنمية خيارات وًّ البيئة قضككككككايا أسككككككاسكككككك ي بشكككككككل

 هككاعلي القضكككككككككككككككاء ينبغي التي اإلقليميككة املشكككككككككككككككاكككل وًّ القضكككككككككككككككايككا مع ملموس بشكككككككككككككككككل وًّ تتوافق أن لهككا ينبغي املوضككككككككككككككوعككات

(Brodghag & ET., 2004: P 4)، وًّ اإلنسان بين التفاعلية العالقة تلك آليات خالل من إلًّ يتحقق أن يمكن لًّ وذلك 

 حةاملتا الطبيعية املوارد اسكككككككككككككتغالل فيه يكونًّ الذي ذلك هوًّ األفضكككككككككككككل فاملوقع القتصكككككككككككككادي، النشكككككككككككككاط موقع وًّ املجال

 الحاضكككرًّ إمكانيات تعزيزًّ يضكككمن الذي بالقدرًّ متناغم وًّ منسكككجم بشككككل التكنولوجي التطورًّ وًّ السكككتثمارًّ كفاءة وًّ متوازية

 ةالبيئ عنصرًّ عن املستدامة التنمية فصل استحالة كذلك يكفل الذي وبالقدرًّ (402: ص 2005 الكناني،) املستقبل وًّ

 ,.Brodghag & ET) .املندمجة والجتماعية القتصكككككادية التنمية سكككككيرورة في فأكثرًّ أكثرًّ إدماجها بل األمر، تطلب مهما

2004: P 4) امعكك كوبنهككاجن في الجتمككاعيككة للتنميككة العككامليككة للقمككة عقككدهككا بعككد املتحككدة األمم هيئككة عليهككا نصكككككككككككككككت التي 

 زترك إذ الجديد، العالمي القتصككاد عصككرًّ في األمان بعدم املتزايد اإلحسككاس من نوع يسككوده أصككبح جوًّ ظل في( 1995)

 فكان البيئة، عنصككككككككرًّ وًّ الصككككككككحة وًّ الدخل وًّ املعيشككككككككة سككككككككبل وًّ لألفراد بالنسككككككككبة إلحاحا وًّ أهمية األشككككككككد الحتياجات على

 تتأتى لن التي التنمية هذه( 6 ص: 1994 املتحدة،األمم ) الهتمامات قلب في الجتماعية التنمية وضككككككككككككككع هوًّ املوضككككككككككككككوع

ًّ.البيئة عنصرًّ ادماجدوًما  كذلك

 املستدامة التنمية متطلبات تنزيل واستراتيجيات آليات .3

 رضتف باتت التي القضككككايا إحدى تشكككككل مضكككك ى وقت أي من أكثرًّ وًّ اليوم صككككارت املسككككتدامة التنمية تحقيق مسككككألة إن

 بمدى يقالوث لرتباطها اوتبعًًّ بنيوية وًّ مفصكككككككككككلية قضكككككككككككية لكونها انظرًًّ املعنية الدولية األوسكككككككككككاط داخل بإلحاح وًّ نفسكككككككككككها

 قصككارىًّ بدل كدمؤًّ وبشكككل األولى بالدرجة يقتضكك ي وتنزيلها إقرارها فإن لذلك البيئية، الفعالية وًّ البيئي التوازنًّ تحقيق

 عاملجتم كككذا وًّ املككدني املجتمع وجمعيككات الحكوميككة املنظمككات وًّ الككدولًّ حكومككات ذلككك في بمككا الجميع بككانخراط الجهود

 وًّ لموسككككككام واقعا تصككككككيرًّ حتى التنمية هذه ملتطلبات الجيد والتنزيل األجرة تضككككككمن أن شككككككأنها من آليات بوصككككككفها...الدولي

 هذال املسكككتدامة، التنمية سكككيرورة في أسكككاسككك ي فاعل وًّ البيئية املنظومة رحى قطب بحق يعد الذي اإلنسكككان لذى معيشكككا

 على لجميع،ا عاتق على اليوم باملسؤولية يلقي مما التلوث ظاهرة من تحد وًّ توازنها للطبيعة تعيد بيئة ثورة من بد فالًّ

 ألن لكذ كذلك املثقفين على وًّ املختصكككككككين على وًّ املدني املجتمع مؤسكككككككسكككككككات وًّ الحكومات على كما املجتمع على وًّ الفرد
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 الهواء وًّ مشككككترك الغداء وًّ مشككككترك أن حيث عاملية قضككككية بدلك وهي أخرىًّ دونًّ مجتمع أوًّ دولة عن تقتصككككرًّ لًّ املسككككألة

ًّ:أن نجد الباب هذا في املمكنة واإلجراءات التدابيرًّ ضمن ومن (5: ص 2004 الرفاعي،وًّ السيد) مشترك

 (والتقنية التشريعية والقااواية والتقنية )اآللية والتدابير التشريعية اإلجراءات 1.3

 (الزجر )استراتيجيةوالتشريعية  والتدابير القااواية اإلجراءات 1.1.3

  تظمللمن الكبرىًّ النشككككككككغالت أبرزًّ أحد املسككككككككتدامة التنمية سككككككككيرورة أسككككككككس يعيق  لبث ما الذي البيئي املشكككككككككل أصككككككككبح

 والحيوانية شكككككريةوالب الطبيعية مكوناته بمختلف باملجال تلحق التي املتزايدة األخطارًّ نتيجة األخيرة السكككككنوات في الدولي

 والتي جسككككيمة اختزالت بالبيئة تحدث التي األخطارًّ من عنها يصككككدرًّ وما التكنولوجية اإلنسككككان معدات أحدثته ما بفعل

 ارمةصكككككك تشككككككريعات سككككككن باألسككككككاس تقتضكككككك ي  التي الحماية إجراءات باتخاذ وتصككككككويبها بتصككككككحيحها إلًّ الحال يسككككككتقيم لًّ

 لىع مكافحته من لبد الذي وًّ والكمي النوعي والتلوث اإلنسككككككككككككككان اعتداءات من والبحرية البرية األحياء على للمحافظة

 صككككككص : 1979 ،وصككككككباريني الحمد)..." والزراعية والصككككككناعية والتويجية واملنزلية البشككككككرية النشككككككاطات مسككككككتويات جميع

 باعتماد لكوذ. البيئي النظام توازنًّ اختالل في  تؤثرًّ التي العناصرًّ من للحد ميدانية تقنية تدابيرًّ اتخاد وكذا (210-211

 مقاربة األولىف البيئية، املسككككتقبلية التوقعات لتحديد البيئية القضككككايا اسككككتشككككراف ورشككككة إطارًّ في املقاربات من صككككنفين

 ةوالثاني ،"املأمولًّ املسككككككككككككككتقبل" املسككككككككككككككتدامة التنمية وغايات املرجعية األهداف تحديد أجل من اعتمادها يتم معيارية

 األفضكككل رًّاملسكككا تحديد أجل من املأمولًّ املسكككتقبل من قاانطال التنمية قضكككايا في البحث على تقوم اسكككتكشكككافية مقاربة

 الطاقة زيرًّوًّ لدى املنتدبة الوزارة) لذلك الضرورية الوسائل في البحث وكذا البعيد املدى على أهدافها بلوغ إلى املفض ي

 واسككككككككككككككتباقية قبلية دراسككككككككككككككة البيئة على التأثيرًّ دراسككككككككككككككة فإن ولهذا( 48ص ،2011 ،بالبيئة املكلفة والبيئة واملاء واملعادن

 املشكككككاريع نجازًّإ نتيجة والبعيد واملتوسكككككط القصكككككيرًّ األمد على البيئة تلحق أن يمكن التي املباشكككككرة اآلثارًّ تقييم من تمكن

 مالءمة ىًّمسككتوًّ على خاصككة ذلك دونًّ تحولًّ قد التي الكفيلة التدابيرًّ تحديد يتطلب مما األسككاسككية التجهيزات وتشككييد

 الدولة تابةك. )املسككككككككتدامة التنمية تحقيق وًّ البيئة حماية شككككككككأنها من التي التشككككككككريعية وًّ القانونية التدابيرًّ مع التخطيط

 من ترسكككانة سكككن ضكككرورة الفترات من فترة في اسكككتوجب الذي األمرًّ (43 ص ،2003 ،-البيئة قطاع-والبيئة  باملاء املكلفة

 الدولي .القانونًّ وقد نشكككككككأ هذا جوانبها، بمختلف البيئة بحماية يهتم الذي العام الدولي القانونًّ فروع خاصكككككككة القوانين

 طوسكككك عن عبارة واحدة بيئة في اليوم يعيش البشككككريًّ الجنس أن وًّ خاصككككة شككككيئا، بالتسككككاع أخذ تم القوانين من مغيره

 وًّ ةالجغرافي وًّ السككككككككككياسككككككككككية الحدود تتجاوزًّ التي وًّ البيئة هذه تصككككككككككيب  قد التي األضككككككككككرارًّ نفس يتقاسككككككككككم وًّ واحد طبيعي

 فاحتلت ،(50 ص ،1993 الوفا،" )حدودي لًّ''' أوجزًّ بعبارة أوًّ للحدود عابرًّ بطبعه التلوث أن اعتبارًّ على وًّ القتصادية

 ميككةالتن على آثكككارهكككا وًّ الكككدولي املجتمع على آلثكككارهكككا نتيجكككة الكككدوليكككة الهتمكككامكككات في الصككككككككككككككككدارة البيئيكككة املشككككككككككككككككاككككل بكككذلكككك

 وًّ هوياج إقليميا األصكككككككعدة جميع على فعال بشككككككككل بالبيئة التكفل من نوع ذلك عن ترتب وقد السكككككككليمة، القتصكككككككادية

 ختلفم في التنصككككككككككككككيص مع البروتوكولت وًّ التفكككاقيكككات وإبرام املؤتمرات إقكككامكككة في تكككام بوضككككككككككككككوح ذلكككك تجلى إذ وطنيكككا،

 ولًّد أغلب أصكدرت األسكاس هذا ومن انطالقا، ومالئمة سكليمة بيئة في العيش في اإلنسكان حق على العالم دولًّ دسكاتيرًّ

 دامةاملسككككككككككت التنمية تحقيق شككككككككككروط من أسككككككككككاسكككككككككك ي كشككككككككككرط البيئة على الحفاظ إلى الرامية املختلفة تشككككككككككريعاتها العالم

 هوًّ امةاملسككككتد التنمية وًّ للبيئة الدولي القانونًّ بها اهتم التي املواضككككيع إجمالي ميزًّ الذي أن غيرًّ( 47 ص :2014 حاجة،)

 الحيواناتوًّ والغابات النباتات وحماية البحرية واألحياء للثروات واملعقولًّ السليم والستخدام البحرية املياه تلوث منع
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 لطبيعيةا واملناظرًّ الخضكككككراء باملسكككككاحات أسكككككوة والسكككككطحية الجوفية املياه إلى باإلضكككككافة الفريدة املخلوقات وكذا البرية

 هككذا  يجعككل مككا ولعككل ،(14 ص :2004 حسككككككككككككككن،) الوطني الطبيعي التراث يمثككل مككا كككل عككامككة وبصككككككككككككككفككة املتميزة واملواقع

 شاطن ويؤثث ينظم الذي العام الدولي القانونًّ ومبادئ قواعد بمجموعة يتميزًّ كونه هوًّ نوعه من افريًدًّ الدولي القانونًّ

 ياسكككككةالسككككك حدود خارج أوًّ البيئي للمحيط مختلفة مصكككككادرًّ عن تنتج التي املختلفة األضكككككرارًّ وتقليل منع خالل من الدولًّ

 القواعد مجموع أنه على عرفه اآلخرًّ البعض أن هوًّ اتفردًًّ  أكثرًّ يجعله ما إن ثم، (13 ص ،1992 حسككككككككككككككني،) اإلقليمية

 املسككككككتدامة ةالتنمي شككككككروط وتحقيق التلوث من البيئة على للحفاظ الدولًّ بين عليها املتفق والعرفية الدولية القانونية

 بحماية الخاص الدولي للقانونًّ مكملة كأداة الدولي العرف إقحام كذلك تم املنطلق هذا ومن (3 ص: 1991 صككككككككككككككالح،)

 يصككككككككادف ةللبيئ الدولي القانونًّ مجال بأن القولًّ يمكننا  أكثرًّ الوضككككككككع هذا ولتفسككككككككيرًّ. املندمجة التنمية تحقيق وًّ البيئة

 اإلشككارة ينبغي لكن الدولية البيئة حماية مجال في تصككرفاتها وًّ الدولًّ سككياسككات تحكم التي العرفية القواعد من العديد

 الدولي القانونًّ في عرفية أساسية قاعدة يعد الذي ،1996 لسنة ستوكهلم مؤتمرًّ إعالن من( 21) رقم املبدأ أن إلى هنا

 لكالًّ القانونية فاملحصكككككلة ،1992 لسكككككنة ديجانيرو ريوًّ إعالن من ،(2) رقم املبدأ مع التوافق تمام يتوافق البيئة لحماية

 يطةشكككككككككككرًّ لكن القتصكككككككككككادية، سكككككككككككياسكككككككككككاتها مع يتوافق بما ثرواتها اسكككككككككككتغالل على سكككككككككككيادتها في الدولًّ أحقية: هي املبدأين

 الدولًّ مأقالي إلى التلوث امتداد دونًّ يحولًّ أن شككككأنه من ما بكل بقيامها الدولية البيئة للسككككياسككككة املنطقية السككككتجابة

 عن تمخض وقد جمعاء لإلنسككككانية املشككككترك الطبيعي التراث مناطق هي وًّ الدولًّ لسككككيادة تخضككككع لًّ مناطق إلى وًّ األخرىًّ

 ملعنونةا املستدامة التنمية خطوات من خطوة لكل األساسية اللبنة شكلت التي املبادئ أهم أحدى في ستوكلهم إعالن

ًّ: التالي النسق على اإلنجليزية باللغة املحررة منه( 21) املادة لسيما املشترك املصيرًّ وًّ الفردي الحق بمبدأ

 "Stateshave the souvergn Right to Exploit thier oun Resourses Peursuant to thier won 

Environnent Polices and thé Responsibily Ensure that activties withing Their that 

activties juridiction or Control.do not Couse damage thé Environnent of thier states or 

areas beyond the limits of National jurisdiction". 

 أسككككككاسككككككية لبنة اآلخرًّ هوًّ يعد البلدان بين الجوارًّ حسككككككن احترام مبدأ بأن العالن هذا منطوقًّ خالل من ذنإ نسككككككتشككككككف

 صككككككككككككككلةاملت العرفية فالقواعد" املسككككككككككككككتدامة. التنمية لشككككككككككككككروط اسككككككككككككككتجابة أكثرًّ وخلق بيئة البيئة على الحفاظ لبنات من

 وعكككدم الجوارًّ حسككككككككككككككن بقواعكككد واللتزام البيئكككة حمكككايكككة أجكككل من البلكككدان على قكككانونيكككة التزامكككات تفرض البيئكككة بحمكككايكككة

در ب) الدولية للحدود العابرًّ التلوث إلى تؤدي التي الخطيرة األنشككككككككككككككطة مجال في خاصككككككككككككككة الحق اسككككككككككككككتغالل في التعسككككككككككككككف

 تكوينككككه طريقككككة أن إلى بككككالنظرًّ للقواعككككد الحقيقيككككة البككككدايككككة هوًّ الككككدولي العرف يكونًّ وبككككذلككككك (184 : ص2003 الككككدين،

ًّ اوقتًًّ يسكككككتغرقًّ
ً

 لنصكككككياعا بضكككككرورة وقناعاتهم عقيدتهم لتكوين كبيرة فرصكككككة الدولية الجماعة ألعضكككككاء يتيح مما ،طويال

 بالقوة تتصكككككككككككككف التي الدولية املعاهدات من أسكككككككككككككاسكككككككككككككا نابعة العراف هذه دامت ما (399 ص :2014 خليفة،) ألحكامه

Hard law، للدولًّ امللزمة القانونية لطبيعتها نظرا (UNDP, 1981: P23،) 250 عن يزيد ما أبرم فقد السكككياق ذات وفي 

 ،1993 جمعة،) دولية واحكام واعالنات واتفاقيات معاهدات بين البيئة لحماية الدولي القانونًّ مجال في قانوني عمل

 يوالت للنقاش فسكككككككككيحة أرضكككككككككية شككككككككككلت التي الدولية واملعاهدات التفاقيات بعض الباب هذا في وسكككككككككأسكككككككككوقًّ (124 ص
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 وقانونية آليات اآلن ذات في شكككلت التي وًّ للدولًّ ملزمة قوانين مرتبة إلى ارتقت التي التوصككيات من العديد عنها تولدت

ًّ.ريخيةالتا كرونولوجيتها حسب أسفله الجدولًّ في سأدرجها وًّ املستدامة التنمية في اإلسهام أجل من البيئة لضبط

 والتنمية املستدامة البيئة حول  املؤتمرات أهم يوضح جدول 

 وتوصياتهاأهم مقتضياتها  دواعي إبرامها واملعاهداتاالتفاقيات 

ستوكهولم مؤتمر 

 (1972 السويد)

تم التحضير لهذا املؤتمر من أجل إنشاء 

برنامج األمم املتحدة حول البيئة 

ًّالطبيعية.

ًّنشر إعالن دولي حول أخطار تدهور البيئة.-

إنشاء برنامج األمم املتحدة حول البيئة بوضع  -

ًّوالتحدياتالرهانات 

اتفاقية جنيف )سويسرا 

1979) 

من شأنه  مؤتمرًّ بشأن عقدالتحضير 

ضمن مقذوفات أوكسيد  التخفي

ًّوالكبريت والزوتالكربون 

في نطاق  1979 التفاقية في نوفمبر هذه على التصديق تم

التي تهدف إلى حماية اللجنة القتصادية األوروبية، وًّ

الصحة العامة والبيئة بالتقليل والحد من تلوث الهواء 

طويل املدى عبر الحدود عن طريق اتخاذ التدابير التي 

 تيااستراتيجالتزام الدول األعضاء بوضع  بتعاونًّتتسم 

ًّوسياسات ملكافحة تلوث الغالف الجويًّ

مؤتمر ريو ديجاايرو )قمة 

 (1992األرض بالبرازيل 

لتأثيث لهذا املؤتمر للنظر في القضايا تم ا

املرتبطة بالتنمية املستدامة بغية 

تحقيق النجاعة القتصادية والعدالة 

الجتماعية كسبيل للعيش في بيئة 

ًّسليمة.

ًّالخروج بتوصيات عامة حول حماية البيئة الطبيعية-

الخروج بمجموعة من القوانين التي تستهدف تحقيق -

ًّالتنمية الجتماعية شرط الحفاظ على الب ئ

األركان الثالثة  والقتصاد واملجتمع هيجعل التنمية -

ًّاملرتبطة بالتنمية املستدامة.

 ، )اليابانطوكيومؤتمر 

1998) 

 أجراهتم التحضير لهذا املؤتمر من أجل 

وتفعيل كل القرارات التي من شأنها 

الحد من ظاهرة الحتباس الحراري 

ًّبخفض نسبة انبعاث الغازات.

املصادقة على بروتوكول كيوتو باإلجماع بشأن الحد من 

الغازات السامة امللوثة للهواء خاصة الغازات  انبعاثات

ًّالحراري. لالحتباسالدفيئة املسببة 

مؤتمر جوهانسبورغ 

 (2002يا ))جنوب أفريق

التحضكككككككككير للخطة الشكككككككككاملة التي بموجبها 

سككككككككككككككيككتككم تككنككزيككككككل مككقككتضككككككككككككككيككككككات الككتككنككمككيككككككة 

ًّاملستدامة.

وضع خطط شاملة التقيد ببنود املعاهدات السابقة في 

ًّ.املستدامة وتحقيق التنميةشأن الحفاظ على البيئة 

 بأنها املتحدة األمم رعاية تحت املنعقدة الدولية املؤتمرات من ثلة ثناياه في يحمل الذي وًّ الجدولًّ معطيات من يتضككككككككح

 التنميككة إحالل أركككان من أسكككككككككككككككاسكككككككككككككك ي كركن عليهككا الحفككاظ وبضككككككككككككككرورة البيئككة بككأهميككة للتعريف دوليككة محككافككل شكككككككككككككككلككت

 ارًّباسككككككككتحضكككككككك إلًّ الثاني العنصككككككككرًّ يتحقق لًّ إذ امعًًّ تربطهما جدلية عالقة هنالك بأن بامللموس اتضككككككككح وقد املسككككككككتدامة،

 ةالبيئ بحماية املتصكككككككلة والعالنات والقرارات التوصكككككككيات من العديد املنظمات هذه عن صكككككككدرًّ وقد هذا األولًّ العنصكككككككرًّ

 والحياة عيةالطبي املوارد وجل الغابويًّ امللك حماية وكذا والتربة والهواء املاء تلوث بمحاربة يتعلق فيما سواء الطبيعية

 جدوىًّ ذي غيرًّ يبقى املؤتمرات هذه عن الصككككككككادرة األعراف وًّ القوانين إصككككككككدارًّ أن غيرًّ (Pannatier, 1994, P238) البرية

 لًّ حيث ء،اسكككككككتثنا وبدونًّ الكل لها يتجند أن ينبغي التي القضكككككككايا ملعالجة الكفيل امللموس وًّ الجاد بالعمل يقترنًّ لم ما

 في يناملتدخل كل بين الكثيف التعاونًّ خالل من إلًّ اسككككككككككتغاللها تنظيم حتى أوًّ  الذكرًّ سككككككككككالفة الثروات كل حماية يمكن

 دونًّ األخرىًّ األطراف باقي عن بمعزلًّ منفرد بشكككككككككل أطراف تتخذها إجراءات أي في فائدة فالًّ والتنموي، البيئي الشككككككككأن

 يف مسكككككككترسكككككككلة بطريقة وًّ البعض بعضكككككككها يكمل وًّ آني بشككككككككل تشكككككككتغل األركان متكاملة جماعية اإلجراءات هذه تكونًّ أن

ًّ.املجال وًّ الزمان
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 الدولية التشريعات سيا  ضمن البيئة بحماية املتعلق املغربي القااون  اموذج 2.1.3

 تحدةامل األمم مؤتمرًّ وقد شككككل البيئة على الحفاظ سكككيرورة ضكككمن فعلي بشككككل انخرطت التي البلدان من واحد املغرب

 فبالنخراط باملغرب البيئة السككككياسككككة معالم بلورة في حاسككككمة محطة ديجانيرو بريو1992ًّ سككككنة والتنمية املنعقد للبيئة

 مجال في تدابيرًّ عدة باتحاد الحكومة التزمت املؤتمر، نفس عن الصكككككككككككادرًّ املسكككككككككككتدامة التنمية أجل من العمل برنامج في

ًّهي:وًّ ذكرها سبق التي املواثيق من العديد على باملصادقة يتعلق ما خاصة وضمان استدامتها، البيئة على الحفاظ

 (1998 وًّتكيوًّ بروتوكولًّ) املناخية التغيرات حولًّ اإلطارًّ التفاقيةًّ

 ًّالخطيرة النفايات حولًّ ،(سويسرا) بال بروتوكول ًّ

 ًّ(كندا) مونتريال بروتوكول، ًّ

ًّ
ً
 الوطني املجلس وًّ البيئة بشككككككككؤون مكلفة وزارية أجهزة كإحداث مؤسككككككككسككككككككاتية أطرًّ خلق تم فقد ذكره سككككككككبق عما فضككككككككال

 البيئة قضككككككككاياب املعنية املصككككككككالح مختلف بين التنسككككككككيق إلى باإلضككككككككافة البيئة حولًّ الوطني الحوارًّ تفعيل أجل من للبيئة

(Ministère de L’aménagement du térritoire, de L'eau et de L’environnent, 2004:  Pp8-9) .املجتمع غرارًّ فعلى 

 قمة توصكككككككككياتل بتبنيه  فأسكككككككككوة البيئة على واملحافظة املسكككككككككتدامة بالتنمية اصكككككككككارًمًّ االتزاًمًّ املغرب التزم الدولي واملنتظم

 يالت تلك أبرزها أن غيرًّ وجهوية دولية اتفاقية سككككككككككككككتونًّ يقرب ما على قبل ذي من  صككككككككككككككادق فقد ديجانيرو بريوًّ األرض

 هي القرارات اتخاذ في والواسكككككعة العامة املشكككككاركة بأن أعمالها جدولًّ في تقررًّ إذ "21 القرنًّ مذكرة" مسكككككمى تحت كانت

 جتمعامل في التسككككع الرئيسككككية للفئات محددة ومسككككؤوليات أدوارًّ وحدد املسككككتدامة التنمية لتحقيق ولزم أسككككاسكككك ي شككككرط

 وائرًّد، العمالية النقابات ،العمال ، املحلية السكككككلطات، الجمعيات، األصكككككلية الشكككككعوب، األطفال، النسكككككاء) :هم وًّ املدني

 يةعمل في الفئات هذه كل مشككككككككككككككاركة وتدعيم (الفالحونًّ، والتكنولوجية العلمية الدوائرًّ، الصككككككككككككككناعية الدوائرًّ، األعمال

 مجموع هذا إلى ضكككككككككككف (103 ص: 2018 أحمد،) والتفاعلية الفعالة مشكككككككككككاركتها سكككككككككككبل تسكككككككككككهيل مع املسكككككككككككتدامة التنمية

 ملناخيةا التغيرات وًّ والجفاف التصكككككككككحرًّ ومكافحة البيولوجي التنوع على املحافظة بشكككككككككأن املتحدة األمم هيئة توصكككككككككيات

 تم ما مع تماشككيا ذلك وًّ قانونية ترسككانة بإصككدارًّ أسككوة( 47 ص: 2002 ،واإلسكككان والتعميرًّ والبيئة التراب إعداد وزارة)

ًّ".**البيئة لحماية الجديدة املغربية القوانين" مسمى تحث الدولية التشريعات مستوىًّ على إقراره

 (املباشر امليداني التدخل والوقائية )استراتيجية واإلجراءات التقنية التدابير  2.3

 تكدهورًّ مسككككككككككككككتوىًّ على جكديكدة نوعيكة طفرة إحكداث إلى العكالمي املجكال يشككككككككككككككهكدهكا لبكث مكا التي البيئكة الكوارث أدت لقكد

 التككدابيرًّ مجموع اتحككاد ضككككككككككككككرورة معككه اسككككككككككككككتلزم ممككا املسككككككككككككككتككدامككة التنميككة أسككككككككككككككس معككه يقوض بككدأ ممككا الطبيعيككة املوارد

 تقاريرًّ إنجازًّب املعيش الواقع إلى املجرد قالبها من تخرج حتى تهاوإجراءا تفعيلها من لبد والتي الذكرًّ سككككككككالفة التشككككككككريعية

 اآلليات عأنج والتدخل عبرًّ تواجهها التي لالختاللت وفعالة للتصككككككدي ناجعة وابتكار حلولًّ البيئة األوضككككككاع عن ميدانية

ًّ:اآلتي الشكل على مختصرًّ بشكل إيجازها يمكن التي التقنية
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 املستدامة التنمية البيئة لتحقيق على للحفاظ والتقنية املمكنة الوقائية اإلجراءات طبيعة يوضح: جدول 

 طر  التدخل وأشكال التدبير التقنية  التدابير الوقائية

خفض كميات امللوثات الناتجة عن حرق الوقود ًّتخفيا استهال  الوقود

ًّسواء في قطاع النقل أو في مختلف الصناعات.

إقامة مصانع ووحدات صناعية بأراض ي غير ًّالحضريةإبعاد املصانع عن املدن واألحياء 

صالحة للزراعة للتقليل من خطورة التلوث 

ًّوانعكاساتها عل اإلنسان والنبات والوحيش.

إقامة أحزمة من األشجار وتكثيف التشجير 

ًّالوقائي

التقليل من حدة التلوث بالغازات السامة والجزيئات 

ًّاملنبثقة عن املصانع.

على اإلعالم البيئي أن يعلن خطورة بعض التجارب ًّالتجارب الخطيرةالتقليل من 

التي من شأنها نقل األثرية والغبار الذري عبر مسافات 

ًّبعيدة من مجال إلى مجال آخر.

اعتماد البنزين الخالي من الرصاص، وصيانة ًّخفا اابعاثات األدخنة واألتربة

ًّاملحركات أو استبدال تلك القديمة بأخرى جديدة.

 (واستراتيجية التحسيس التربوية اآللية) والتوعوية، والتدابير التربوية اإلجراءات 3.3

 والتدابير التربوية األساليب 1.3.3

 حداثإوًّ تدميرها إلى ذلك فأدى الحيوية الطبيعية املوارد اسككككككككتنزاف في خلت طويلة فترات منذ وًّ اإلنسككككككككان تسككككككككبب لقد

 ومسكتقبل ومسكتقبله حياته على حتما لًّ سكتؤثرًّ وًّ اآلنية حياته على سكلبا أثرًّ مما البيئة التوازنات على عميقة اختاللت

 املؤطرة القوانين فهم وكذا بالبيئة املحدقة للمخاطرًّ الرصكين الفهم ضكرورة يفرض أصكبح الذي الشك يء الالحقة األجيال

 التربوية وًّ التعليمية املناهج ضككككككككمن البيئية التربية بإدماج الهتمام طريق عن إلًّ يتحقق لن الذي ذاته األمرًّ وهوًّ البيئة

ًّ.ذاته ساناإلن لصالح األليق الستثمارًّ استثمارها وًّ تطويرها وًّ صيانتها وًّ البيئة على للحفاظ استراتي ي كمنطلق

 على إن ئةالبي األخالقيات إرسكاء في ألسكاسكيةاوًّ الحيوية الشكؤون من السكابق من أكثرًّ اليوم البيئية التربية أضكحت لقد

 حمايتهاوًّ البيئة على املحافظة بأهمية والسكككلوكية الحسكككية والقدرة الشكككعورًّ تنمية إذن فهي ،الدولي أوًّ املحلي  املسكككتوىًّ

 ومةاملنظ عناصككككككرًّ على بشككككككريًّ نشككككككاط ألي الضككككككارة السككككككلبية اآلثارًّ وًّ باملخاطرًّ العلمية باألسككككككس املدعوم الوعي خالل من

 التربية أن لىإ نشكككيرًّ أن الحديث في نسكككترسكككل أن قبل بنا يجمل البيئي الضكككميرًّ أوًّ الوعي بناء عملية باختصكككارًّ إنها البيئة،

 ربطت التي املعقككككدة العالقككككات وتقككككديرًّ لفهم الالزمككككة والقيم لتجككككاهككككاتاوًّ واملهككككارات املككككدركككككات بنككككاء عمليككككة: هي البيئيككككة

 تغاللهااس حسن ضرورة وًّ البيئة مصادرًّ ىعل املحافظة حتمية توضيح وًّ الطبيعي، الحيويًّ ومحيطه بحضارته النسان

 إلًّ جليا يتبلورًّ لم املفهوم ،وهذا(35 ص ،2004 السراج،" )معيشته ملستوىًّ رفعا وًّ حياته على حفاظا النسان لصالح

 عام سكككككككككتوكهولم في البشكككككككككرية البيئة مؤتمرًّ خاصكككككككككة وًّ العشكككككككككرين القرنًّ من السكككككككككبعينيات في املتحدة األمم مؤتمرات بعد

 للبيئة املتحدة األمم برنامج باسككككككككككم سككككككككككميت البيئة، شككككككككككؤون في متخصككككككككككصككككككككككة وكالة تأسككككككككككيس عنه تمخض الذي ،1972

(UNEP)، لبيكككةت نشككككككككككككككككاطكككاتهكككا، مرتكزًّ وًّ عنكككايتهكككا محورًّ البيئيكككة التربيكككة جعلكككت العكككالم، في مختلفكككة فروع لهكككا أصككككككككككككككبح التي 

 وًّ بيعةللط الحيوية العناصكككككرًّ على الحفاظ أجل من دوليا وًّ إقليميا وًّ محليا الجهود لتكثيف الداعية الدولية  للمطالب

 راج،،السككك) بتوازنها الضكككارة اإلنسكككان تدخالت وفق األرض، للموارد الرشكككيد غيرًّ وًّ البشكككع السكككتغالل أشككككال كل مكافحة
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 مدخلك الستدامة شرط تحقيق هوًّ البيئة على الحفاظ  من الغاية كانت فإذا (الصفحة نفس صفحة ،.نفسه املرجع

 لتربيةا أن ذلك" البيئة، الخطاب مسكككككككتوىًّ على السكككككككتمرارية إلًّ يتأتى لن هذا فأن املسكككككككتدامة التنمية لتحقيق صكككككككحيح

 أوًّ معينة جهة على بها القيام عبئ يقع لًّ املجتمع، أطياف لكل جامعة وشككككككككككككاملة مسككككككككككككتمرة وًّ مسككككككككككككترسككككككككككككلة عملية البيئية

 بها تناط املدرسككككككة خارج مؤسككككككسككككككات عدة هناك أن إلًّ املدرسككككككة، دورًّ من ينطلق بها الهتمام كان إن وًّ بعينها مؤسككككككسككككككة

 تربيةال إلى منه الجامعات وًّ املعاهد طالب وًّ املدارس تالميذ يتجاوزًّ أوسككككككككع لجمهورًّ البيئية التربية خطاب إيصككككككككال مهمة

 تنفيككذهكا ىعل تسككككككككككككككهرًّ والتي البيئي، املجككال في التصكككككككككككككككال وًّ التربيككة وًّ اإلعالم قطككاعككات جهود في تتمثككل التي النظككاميككة غيرًّ

 في لسككككيما البيئي السككككلوك فتعزيزًّ (48 ص ،1997 والتربية، العلوم كلية". )املدرسككككية القنوات" للمدرسككككة موازية قنوات

 النفسكككككية وًّ الذهنية املكونات من ٪50 بأن النفسكككككية الدراسكككككات بعض أكدت حيث جدا أسكككككاسككككك ي شككككك يء املراهق نفسكككككية

 في تتم املتبقية ٪20 وأن عمره، من والثامنة األولى األربع السككككككككككككككنوات في تحصككككككككككككككل عمره من عشككككككككككككككرًّ السككككككككككككككابعة في املراهق

 ذاهكك ألن حولهم من مككا وكككل الطبيعككة البيئككة احترام كيفيككة األطفككال تعليم يجككب فككإنككه وبككذلككك عمره من عشككككككككككككككرًّ الثككامنككة

 من كآلية املدرسككككككة دورًّ عن اأخيرًًّ نتحدث أن يمكننا هنا من (270 ص: 2007 أرنا وط،) نفسككككككها الحياة احترام يعلمهم

 عملية هي ئيةالبي والتربية اإليكولوجي للتعلم مباشككككككككككككككرًّ غيرًّ كمرادف البيئية الثقافة إن" البيئة، الثقافة ترسككككككككككككككيخ آليات

 السككككككككككككككلوكيكككة والتوجهكككات القكككدرات وككككذا املهكككارات وًّ والكفكككايكككات املعكككارف وجملكككة القيمكككة واملواقف النظرًّ لوجهكككات تطويرًّ

: تككاليككةال اإلجراءات بككاتبككاع وذلككك وتنميتهككا البيئككة على الحفككاظ بغككايككة هككذه التطويرًّ عمليككة عن الصكككككككككككككككادرة النتككائج وجملككة

ًّ(.2005 دريوس ي،)

ًّ السكان: بين البيئي الوعي بمستوىًّ الرتقاء على العمل 2.3.3

 اتذ وطنية نهضكككككككككككة بخلق املنشكككككككككككود الهدف إلى الوصكككككككككككولًّ بغية تعليمية ثقافية برامج خالل من متابعة تطوره 

 دانببلكك بحجككة البيئككة إتالف إلى الراميككة املحككاولت كككل وجككه والوقوف في البيئككة حمككايككة على وتصككككككككككككككميم عزيمككة

ًّالستثمار. تشجيع بدريعة الثالث العالم

 املدارس بين الخبرات وتبادل التقني التعاونًّ ومد جسورًّ تفعيل في والتعاون املشترك النسجام من حالة خلق 

ًّ الًّمستقب بيئية مشاكل حدوث دونًّ الحلوة شأنه من ما واتحاد كل البيئية املخاطرًّ درء بهدف والجامعات على

 اللغات إلى البيئي-والهندسكككككككككك ي والقتصككككككككككادي والتربويًّ البيئة القانوني املجال في البيئية العلوم ترجمة تشككككككككككجيع 

 شككككككككككككككرًّن على قادرة بيئة علمية كيانات خلق أجل من البيئي املجال في العالي التخصككككككككككككككص وزيادة فرص الوطنية

ًّ.البيئية الثقافة

 باعتبارًّ وسعأ جماهيريًّ مستوىًّ وتكوينه على البيئي الوعي تشكيل في دورًّ من له ملا التلفزيوني اإلعالم توظيف 

 بككككككالنموذج يعرف مككككككا إطككككككارًّ في لإلعالن النظرًّ خالل من ويتحقق ذلككككككك للحيككككككاة العككككككام املجككككككال هي البيئككككككة أن

تحويل وًّ توفيرًّ إلى تهدف اتصككككككككككككككال كعملية اإلعالن على أن تقوم التي اإلعالني التصككككككككككككككال لعملية السككككككككككككككيكولوجي

ًّ.ملموسة معارف اإلدراك إلى عمليات

 بيئيةال الثقافة تشكيل مسألة األقل على نضمن أن من ستمكننا أخرىًّ وتحسيسية تربوية إجراءات وًّ إجراءات فهكذا

 بشكككككل وًّ تسككككباك الذي البيئي، املواطن بناء يتسككككنى حتى ثقافاتهم وًّ السكككككان نفوس في البيئة على املحافظة بذرة بغرس

 عهمجتم إطارًّ في يقيمها التي بالعالقات تعلق أوًّ عيشككككككككككككككه بمجال بعالقته األمرًّ تعلق سككككككككككككككواء مسككككككككككككككؤولة سككككككككككككككلوكات فردي
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 القولًّ بحق إنهككا الجككديككدة، املواطنككة هككذه عن املترتبككة الواجبككات تبيككان مهم بشكككككككككككككككككل وًّ يفيككد هككذا البيئي املواطن ومفهوم

 يتعلق يماف اآلخرين إزاء مسكككؤولياته تحديد عن فضكككالًّ اليومية حياته في الفرد إدماج تضكككمن التي اإليكولوجية املواطنة

 لًّ وًّ كفيي لًّ هنا الفرد عمل أن ذلك الفعالة، املشاركة ضمان وًّ البيئة إلى بالنتماء الشعورًّ قوة تعزيزًّ كذا وًّ ، باملحيط

 فشككككككككككرط إذن( 6 صد.ت:  أوليفيري،" )آني بشكككككككككككل وًّ الجماعي التدخل ضككككككككككرورة بل الحكومات وًّ الجماعات عمل يعوض

 لكذ تحقق إذا وًّ املشكككككككككككككترك العمل تحقق إذا إلًّ يتحقق لن البيئة عناصكككككككككككككرًّ على الحفاظ وًّ املسكككككككككككككتدامة  التنمية تحقيق

ًّ.املأمولة وًّ املحمودة نتائجه ستظهرًّ وًّ أكله سيؤتي فأنه

 (املشتر  الدولي العمل )استراتيجية الحكومية واملنظمات غير  املجتمع الدولي مؤسسات دور  4.3

 جتمعومنظمات امل الدولية املؤسككسككات على يفرض أصككبح مما ،توازناتهاواختالل  البيئة تدهورًّ التلوث حدة تفاقم يهدد

 عاملية ةحقيقي بيئة بثورة القيام ضرورة على مض ى وقت أي من أكثرًّ الجهود بتكييف الدولي وجمعيات املجتمع الدولي

 الحفاظ أفاق توسكككككيع حولًّ مشكككككاوراتها وسكككككعت حيث املؤسكككككسكككككاتية النظم هذه دورًّ تعاظم اإلطارًّ وفي هذا ومسكككككتعجلة،

 شككككككككككككككالأ ملختلف املناهضكككككككككككككة الحمالت أشككككككككككككككال كل في النخراط مع تهددها باتت التي والتحسكككككككككككككيس باألخطارًّ البيئة على

 لسكككككككبي على نذكرًّ الطرًّ هذه أبرزًّ ومن ".املسكككككككتدامة التنمية" نسكككككككق سكككككككوىًّ يكونًّ أن يعدوًّ لًّ نسكككككككق إطارًّ وذلك في التلوث

ًّ.الحصر لًّ املثال

 صككككككككككككككيككاغككة مسككككككككككككككتوىًّ على إجراءات اتخككاذ في طالئعيككا دورا املتحككدة األمم تلعككب لزالككت وًّ لعبككت: املتحككدة األمم 

 تنتج التي الحتياجات مع يتماش ى بما مستوىًّ أعلى في دولية مؤتمرات تنظيم خالل من ذلك وًّ الدولي القانونًّ

 بشكككككككككككأن الدولًّ املسكككككككككككتوىًّ على مقارنة دراسكككككككككككات إجراء اتجاه في دفعها عن ناهيك البيئة بقضكككككككككككايا الهتمام عن

 ملعنيةا البرامج وًّ اللجكان وًّ األجهزة أسككككككككككككككوة بكإنشكككككككككككككككاء ميكدانيكا تفعيلهكا اتجكاه في ككذلكك الكدفع وًّ البيئيكة القوانين

 وًّ تالقرارا من العديد إصدارًّ إلى باإلضافة هذا مواردها، لصيانة الدولي التعاونًّ تشجيع كذا وًّ البيئة بحماية

ًّ.البيئة حماية مجال في الوثيق الدولي التعاونًّ تدعم وًّ تؤكد التي التوصيات

 اتخاد يف بالحق تتمتع كما البيئة، مجال في واسككككككككككع باختصككككككككككاص تتمتع: والتنمية القتصككككككككككادي التعاونًّ منظمة 

 النووية الطاقة وكالة ونطاق اشككككككككككككككتغال مجال توسككككككككككككككيع على أعضككككككككككككككائها، وتعمل لجميع امللزمة البيئة القرارات

ًّ.ملزمة الشأن هذا في وتكون قراراتها النووية، املخلفات ومراقبة إتالف املنظمة لهذه التابعة

 الزراعكككة وًّ لألغكككذيكككة املتحكككدة األمم منظمكككة (FAW :)املعكككاييرًّ من ترسككككككككككككككككانكككة بوضككككككككككككككع جكككاهكككدة املنظمكككة هكككذه تقوم 

 املضافة اداملوًّ طريق عن أوًّ املبيدات بواسطة التلوث من واألودية والتربة البيئة بحماية املتعلقة والتشريعات

 عككام املتحككدة األمم برنككامج مع التفككاهم مككذكرة) البيئككة على الحفككاظ مسككككككككككككككتوىًّ على تم مككا أبرزًّ ومن لألغككذيككة،

 تحدةامل األمم مؤتمرًّ لعقد التحضكككككككككككيرًّ تم واملؤسكككككككككككسكككككككككككات، للبيئة الدولي القانونًّ تطويرًّ مجال في للتعاونًّ 1972

 مجموعات في املشككككككككككاركة إلى إضككككككككككافة ،1992 لسككككككككككنة ديجانيرو ريوًّ في ،1991 املسككككككككككتدامة التنمية وًّ البيئة حولًّ

 رحةاملقت الصككككككككككككككياغة في مشككككككككككككككاركتها عن ناهيك الزراعة وًّ األرض وًّ الغابات وًّ البيولوجي بالتلوث املعنية العمل

 السكككككككككككككككادس العكالمي املؤتمرًّ انعقكاد في مشكككككككككككككككاركتهكا وككذا ،(21 القرنًّ أجنكدة)  األرض قمكة عن الصكككككككككككككككادرًّ لإلعالن

 دونًّ للحيلولككة الكفيلككة الحلولًّ وضككككككككككككككع وًّ آليككاتككه وًّ التصككككككككككككككحرًّ أسككككككككككككككبككاب لككدراسكككككككككككككككة 1991 عككام بككاريس في للغككابككات

ًّ. استفحاله
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 وتعمل على بسكككككككويسكككككككرا األولى العاملية الحرب غداة العاملية الصكككككككحة منظمة أنشكككككككأت :العاملية الصكككككككحة منظمة 

 واملاء والغذاء ...ووضككككككع الحدود الهواء في األخرىًّ البيئية وجميع املخاطرًّ التلوث لعوامل الصككككككحية اآلثارًّ تقييم

ًّ:على جاهدة جانبها من وتعمل املنظمة امللوثات لهذه اإلنسان لتعرض القصوىًّ

 وبيان  ةالصحي املعاييرًّ مع تتالءم التي امللوثة للمؤثرات الحد لوضع توجيهية مبادئ وضع على العمل

ًّوالزراعة؛ الصناعة في املتزايد استخدامها خالل املتوقعة أوًّ الجديدة امللوثات

 لحصولًّا بغية وذلك نادرة أوًّ ناقصة املعلومات فيها تكونًّ التي املجالت في األبحاث تطويرًّ على الحث 

ًّمتقاربة؛ دولية نتائج على

 مع التلوث ملكافحة وإعداد برامج البيئة لحماية الوطنية املسككككككككككككككتويات وضككككككككككككككع على الدولًّ مسككككككككككككككاعدة 

ًّالبرامج؛ هذه فعالية تقييم

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة تعمل: الذرية للطاقة الدولية الوكالة (IEA) العمليات من بمجموعة القيام على 

 قيدت ومتابعة مدى مراقبة لها يحق إذ الوكالة، دسكككتورًّ من الثالثة املادة بموجب البيئة تخدم واألنشكككطة التي

 بضكككككككككككرورة الوكالة في األعضكككككككككككاء وتلزم الدولًّ اإلشكككككككككككعاع، من للوقاية اتباعها الواجب السكككككككككككالمة بإجراءات الدولًّ

 يةاملعن املؤسككككككككككسككككككككككاتية األطرًّ بين من تعتبرًّ الوكالة وبذلك فإن اإلشككككككككككعاعية، الحوادث من حادث أي عن البالغ

ًّ.املستدامة التنمية غايات لتحقيق سليم بتوجه البيئة على بالحفاظ

 تعلقةامل وعقد املؤتمرات الدولية وإعداد التفاقيات بلورة على املؤسسة هذه تعمل الدولية: البحرية املنظمة 

 ليكككةالكككدوًّ بكككالتفكككاقيكككات تلحق والبروتوكولت التي املالحق خالل من وتمكككارس عملهكككا الكككدوليكككة، املالحكككة بشككككككككككككككؤون

ًّ. البيئي بالشأن الصلة ذات خاصة

 وذلككك البيئككة حمككايككة مجككال في العضكككككككككككككككاء لككدولككه امللزمككة القرارات اتخككاد بصككككككككككككككالحيككات األوروبي: يتمتع التحككاد 

 تلزم وجيهاتت والثانية بإصكككككككككككككدارًّ للتطبيق وتكون قابلة قراراتها جميع في ملزمة لوائح بإصكككككككككككككدارًّ األولى بطريقتين

ًّ.لدولًّ والوسائل لختيارًّ وتترك السبل بتحقيقها األطراف جميع

 د نج أهدافها من إذ البيئة، قضكككككككككايا في طالئعيا دورا التطوعية املنظمة هذه الخضكككككككككر: تلعب السكككككككككالم منظمة

 لوثةوغير امل املتجددة وتنمية الطاقات والثروات الطبيعية املوارد على والغابات وكذا املحافظة البحارًّ حماية

ًّ.واملواد السامة املبيدات لستعمال التدري ي التخفيض نحوًّ قدما الدفع إلى إضافة للهواء،

 جميع مايةح خالل من الطبيعية البيئة بمشاكل املنظمة هذه البرية: تهتم الحيوانات لحماية العاملية املنظمة 

 لبريةا للحيوانات طبيعية محميات إنشككككاء إلى إضككككافة بالنقراض، املهددة وخاصككككة تلك البرية الحيوانات أنواع

ًّ. ةالبري الحيوانات ومأوى لستقرارًّ طبيعي كوسط الغابويًّ الوسط حماية عن ناهيك األجناس على للحفاظ

 (الوطفي التراب إعداد )استراتيجيات املجال تنظيم سياسات دور  5.3

 فردي وعيط أوًّ تلقائي بشكل املجال في اإلنسان تدخل عن الناتجة البنية الجغرافيا أنه أولويات من املجال تنظيم يعد

 وًّ زراعية بدورة الفالح يقوم عندما ،[الضكككككككككككيق] مجالي امليكروًّ املسكككككككككككتوىًّ فعلى أنشكككككككككككطته، مختلف خالل من جماعي، أوًّ

 فإن[ األوسكككككككع املجال] جغرافي-املاكروًّ املسكككككككتوىًّ على وًّ املجال، تنظيم في يسكككككككاهمان فإنهما شكككككككركته، األعمال رجل ينشككككككك ئ

 ىيسم ما ضمن يندرج ذلك فكل التعميرًّ أجل من مدينة إنشاء وًّ املواصالت، طرقًّ أوًّ منجم فتح وًّ للري، شبكة إحداث
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 هذه ثنبع فإننا هيكلته، وًّ تنظيمه إعادة طريق عن مجاله في إرادي بشكككككككككككككككل املجتمع يتدخل عندما وًّ...املجال بتنظيم

 أسككككككاسككككككا توحي وًّ ،"هيأ" فعل من مشككككككتقة كلمة املجال ةتهيئوًّ، George, 1970: P305)) تهيئته أوًّ املجال بإعداد العملية

 يرافقه رنسككككككككككك يالف الجذرًّ وفي تالئمها، التي األماكن في واألمورًّ األشكككككككككككياء ووضكككككككككككع والتنسكككككككككككيق والترتيب والتدبيرًّ التنظيم إلى

(Aménagement )الفعكككل من املشككككككككككككككتق (Aménager )أجكككل من مسككككككككككككككتحسككككككككككككككنكككة تعكككديالت إدخكككال عمليكككة إلى توحي 

 عتباراتلًّ وذلك" دلتا مخطط" تبني بعد بهولندا اتحديًدًّ بأوروبا اإلعداد عمليات أولى ظهرت وقد" تقويمه وًّ استصالحه

 ميكككاهلل خزانكككات إلى املجكككالت تلكككك تحولكككت واليوم البحريكككة األدرع معظم إلغالق األولى بكككالكككدرجكككة تنظيميكككة وبيئكككة أمنيكككة

 من (Meijer, 1997) والبيئة البحريًّ والصككككيد واملواصككككالت واملالحة للفالحة بالنسككككبة هام رأسككككمال تشكككككل حيث العذبة،

 الحصولًّ قصد متوفرًّ هوًّ ما لتغييرًّ اإلنسان بتدخل يتعلق األمرًّ فإن املجال تنظيم مفهوم ملعاني  السريعة اللمحة هذه

ًّ.تاملجالًّ من األعظم السواد يشهدها بات التي الشمولية الختاللت واقع ظل في خاصة وأحسن، أفضل جةنتي على

 هدفويسكت ملنطقة( شكامل) شكمولي إعداد بذلك وهوًّ امليدان في املباشكرًّ التدخل أشككال مجموع اإلعداد عمليات يشكتمل

 لهاواسكككككتغال اسكككككتمراريتها ضكككككمان مع للموارد توزيع أفضكككككل يروم الذي واألجود{ الرشكككككيد} العقالني السكككككتعمال باألسكككككاس

 دورًّ املجال تنظيم لسككككياسككككات بأن القولًّ يسككككعنا لهذا ،(Brandt & Durousset , 1995: P232) مسككككتديم بشكككككل

ًّ:خالل من ذلك املستدامة وتحقيق التنمية الطبيعية عناصر البيئة حماية في فعال

 والحضككككككري، والتخطيط الريفي الوطني التراب إعداد سككككككياسككككككات أولويات من املسككككككتدامة التنمية مطلب جعل 

ًّ
ً
ًّ.وعقلنة استعمالها للنضوب القابلة تلك خاصة الطبيعية املوارد هشاشة العتبارًّ بعين اأخذ

 والتوجهات التي املبادئ وذلك وفق القطاعية واملشككككككككككككككاريع التنموية الخيارات مختلف انسككككككككككككككجام على الحرص 

ًّ.والتهيئة املجالية التراب إعداد سياسات عليها تقوم

 التهيئة تصكككككاميمالتراب  بإعداد املتعلقة ومختلف الوثائق التصكككككاميم بخصكككككوص الرأي إبداء (P.A. ) وتصكككككاميم

 القروية التنمية وتصككككاميم التهيئة (.S.D.A.U) الحضككككرية للتهيئة والتهيئة املديرية والتصككككاميم ،(.P.Z) التنطيق

(S.D.A.R.)، التراب إلعداد واملخططات الجهوية (S.R.A.T..)ًّ

 ًّوتنظيم املجال. إعداد سياسات مستوىًّ على تنفيذها يتم التي األعمال حصيلة تقييم في ملساهمة

 في ملجالا بإعداد املرتبطة األعمال مختلف بين أمثل تكامل تحقيق شكككككأنها من واإلجراءات التي التدابيرًّ اقتراح 

ًّ.املستدامة وبأسس التنمية البيئة عناصرًّ على بالحفاظ ارتباطه

 . خاتمة4

 الشأن، هذا يف الفاعلين باهتمام تستأثرًّ التي املواضيع من اموضوعًًّ باإلنسان ارتباطهما  في املجال وًّ البيئة قضايا تعد

 اكرًّم مأ كانت مجالية والخفية، منها املرئية واآلليات العناصككككككككككككككرًّ من العديد فيه تتداخل وبنيويًّ شككككككككككككككائك لكونه وذلك

 نميةالت مفهوم استحدث حيث العناصرًّ تلك بين ؤلفي الذي الرفيع الخيط عن البحث حريًّ كان فقد ولهذا ومجالية،

 ملستقبلا أجيال لصالح املستدام العيش تحقيق معه يضمن بشكل الطبيعية املوارد استخدام على للدللة املستدامة

 قيقيةح استراتيجيات وًّ آليات غياب ظل في التأويالت من للعديد رهينا فظل التنظيرًّ مرحلة بعد يخطوًّ لم املفهوم هذا

 لىإ خاللها من خصككككككككككككككلت التي الدراسككككككككككككككة هذه أحضككككككككككككككان في الرتماء إلى دفعنا وًّ امعرفيًًّ اقلًقًّ لدينا األمر أثارًّ هذا للتنزيل

ًّ.التوصيات وًّ النتائج من العديد
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 واستنتاجات خالصة 1.4

ًّ كرًّالذ سكككككككككالفة املعطيات اسكككككككككتقراء خالل من لنا تجلى 
ً
 ميةللتن واألهداف الرئيسكككككككككية لمبادئل تشكككككككككخيصكككككككككنا ا منوانطالق

 لجمككاعيا التخطيط منهجيككة ا وفقودوليككًًّ اووطنيككًًّ امحليككًًّ وعلى إدمككاجهككا البيئي البعككد على تراهن تنميككة بككأنهككا املسككككككككككككككتككدامككة

ًّاملعلوماتية؛ البرمجة وكذلك والتخطيط التشاركي املندمج

 تشكككككككككككككككل  أن يمكن واآلليات التي األجهزة من العديد اعتماد وبشكككككككككككككككل حصككككككككككككككريًّ بالضككككككككككككككرورة الندماج يقتضكككككككككككككك ي

ًّاستثناء. دونًّ للجميع الفعلي النخراط تتطلب التي املندمجة وخطط التنمية استراتيجيات

 هككذا  أجراه شككككككككككككككروط كفككايككة وبمككا فيككه العتبككارًّ بعين تككأخككذ لم أنهككا على أبككان الشكككككككككككككككأن هككذا في الجهود تقييم أن

 ة لعدمالرئيسكي األسكباب أحد يعد املسكتدامة التنمية متطلبات تفعيل ضكعف يمثل املفهوم إل بشككل محدود

 أن شكككككككككككككأنها من التي املأمولة التنمية من هذا النمط ريع من السكككككككككككككتفادة تطبيق البشكككككككككككككرية على القدرات كفاية

ًّواحد. آن في واملجال لإلنسان تنتصرًّ

 العقالني دخلالت ضككككككرورة فأكثرًّ أكثرًّ تسككككككتدعي الترابية تتوخاها التي فالتنمية املسككككككتدامة املحلي املسككككككتوىًّ على 

ًّالطبيعي. يوفرها املجال التي املحلية املقومات مع يتماش ى بما

 :ومقترحات توصيات 2.4

 وصكككياتالت من مجموعة نقترح فإننا الذكرًّ سكككالفة النتائج سكككلسكككلة وتوصكككلنا إلى البحثية الدراسكككة هذه من فرغنا بعدما

 دامةاملسكككككككككككككت التنمية وأجراء متطلبات لتفعيل حقيقية آليات تشككككككككككككككل أن شكككككككككككككأنها من وخالقة مبتدعة بدائل وهي بمثابة

ًّ: التالي النسق وهي على املحلي أوًّ الوطني اوًّ الدولي الصعيد على إن املرجوة

 الدولي املستوى  على

 يف املضككك ي من ووسكككيلة لبد غاية بحق يعد الذي لإلنسكككان معيشكككا واقعا املسكككتدامة التنمية تصكككيرًّ أن أجل من 

 كاهل لىع املسككككككككككؤولية وذلك بإلقاء بإلقاء التلوث ظاهرة وتحد من توازنها للطبيعة تعيد بيئة ثورة خلق اتجاه

 لتنميةا بأن قضكككككككككككككية العتبارًّ بعين واملثقفين أخذا منهم املتخصكككككككككككككصكككككككككككككين األفراد واملجتمعات، ذلك بما الجميع

 كونية مسكككككككككككككألة مضككككككككككككك ى وقت أي من أكثرًّ اليوم غدت آخر بل دونًّ مجتمع أوًّ دولة على تقتصكككككككككككككرًّ لًّ املسكككككككككككككتدامة

ًّواملاء مشترك؛ والغداء مشترك مشترك وأن الهواء لسيما لتحقيها الجهود تكثيف تستدعي

 اسككككككككككككك ياألسكككككككككككككك املدخل انها اعتبارًّ على البيئة حماية قوانين بتفعيل يتعلق فيما الدولية الجهود من املزيد بدل 

 التي القواعد وكبيرها لهذه صكككككككغيرها الدولًّ كل إخضكككككككاع ضكككككككرورة مع هذا املسكككككككتدامة، التنمية رهانات لتحقيق

ًّاستثناء؛ دونًّ للجميع ملزمة تصيرًّ أن لها ينبغي

 الوطفي املستوى  على

 اتاملخططكك في البيئي البعككد بككإدمككاج املعنيككة األطراف كككل تجميع عبرًّ الجمككاعي للعمككل كجهككازًّ الككدولككة تشككككككككككككككجيع 

 جلا من اإليكولوجي املجال في الفاعلين كل إشكككككككككراك خاللها من يمكن شكككككككككبكة شككككككككككل على والتوجهات الوطنية

 السككككككككككككككياسككككككككككككككات في البيئي البعد إدماج خطط لتنفيذ الالزمة واملعطيات البيئية املعارف حولًّ أرضككككككككككككككية وضككككككككككككككع

ًّالوطنية؛
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 ًّمع ذاه والتنمية املستدامة البيئة حماية مجال فب الفاعلين قدرات   كفايات بناء مجال في الشراكات تحفيز 

 فرص عن البحث وكذا اهمية البيئي البعد بإدماج وصككككككككككككككل صككككككككككككككلة له الذي التكوين حاجيات تحديد ضككككككككككككككرورة

 ناصكككككككككرًّالع كل   املدني وكذا املجتمع املمركزة للمصكككككككككالح القبلية التعبية على العمل مع الشكككككككككراكات هذه تمويل

ًّوالتنمية املستديمة؛ البيئة بقضايا املشترك الهتمام ذات

 املحلية الترابية الجماعات مستوى  على

 مقاربةك الترابي الذكاء آليات بتوظيف رصكككككككككككككينا اسكككككككككككككتثمارا والدعامات املتاحة الوسكككككككككككككائل كافة اسكككككككككككككتثمارًّ ينبغي 

 األولويكككات إعطكككاء طريق عن الترابيكككة املوارد تكككدبيرًّ في جكككديكككدة قواعكككد تكككأسككككككككككككككيس إعكككادة ومغكككايرة بغيكككة جكككديكككدة

ًّم؛مستدي بشكل املحلية للساكنة العام الصالح لخدمة والنجاعة الفعالة التأثير اإليجابي ذات للقرارات

 الجماعاتب السوسيومجالية الختاللت عند والتضامني للوقوف الجماعي العمل أساليب ابتكارًّ ضرورة ينبغي 

 على وعميقة قادرة جذرية حلولًّ منح شككككككككككانه من عميق وظيفي تشككككككككككخيص اتباع عبرًّ تجاوزها اجل من الترابية

 سككتغاللا في النجاعةتطبيق  املحوري الهدفوتحقيق  املحلية السككاكنة طموحات لتحقيق الفورية السككتجابة

ًّ.الحياة جودة تحسين يضمن بشكل املحلية الترابية املوارد

  املسكككككككككتقبل حولًّ السكككككككككاكنة تتقاسكككككككككمها واضكككككككككحة ر ى إلى يسكككككككككتند الجماعي التخطيط جعل محاولةالعمل على 

 في يئةالب ورهانات حماية التنمية والجتماعية والثقافية ألنشككككككطة القتصككككككادية األهداف بين بالجمع املنشككككككود

 نم املوجهة والسكككككككككياسكككككككككات الوطنية بالسكككككككككتراتيجيات الجماعي التخطيط ربط مع ضكككككككككرورة هذا الترابي، املجال

ًّ رارًّالض من وحماية البيئة املستدامة التنمية مجال في الدولية وبمختلف التفاقيات الدولًّ حكومات طرف

 عم اإليكولوجي، النظام مقاربة حسب الجماعي التخطيط في والخدمات البيئية البيئي البعد إدماج ضرورة 

ًّ.اإلقليم نفس إلى تنتمي التي الترابية الجماعات بين وتكامل الجهود تظافرًّ تشجيع

 املصادر واملراجع:

 اللغة 
ً

 العربية:أوال

 بيروت.، منقحة دار الشروق 42(: املنجد في اللغة والعالم، ط2007) معلوف لويس 

 ( الوسيط في القانون الدولي العام"، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 2014إبراهيم خليفة :) 

 ( التنمية املستدامة والتخطيط املكاني"، الطبعة 2016فالح جمال معروف العزاوي" :) ،األولى، دار دجلة للنشر والتوزيع

 عمان.

  ،( ،تقرير املؤتمر العالمي املعني بالتنمية املستدامة للدول الجزيرة الصغيرة، 1994األمم املتحدة :)مايو  6-أبريل 26

 A/CONE(، 9/167، منشورات األمم املتحدة، الوثيقة )1994

 ( 2002وزارة إعداد التراب والبيئة والتعمير واإلسكان:) سنوات بعد ريو "، املغرب.10لبيئة في املغرب: ا 

 ( إدماج البعد البيئي في التخطيط 2011الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة :)

لي لفائدة حوالتدبير املحليين لترسيخ محلي للتنمية املستدامة"، دليل إدماج البعد البيئي في املخطط الستراتي ي امل

 الجماعات الترابية، تم إعداده من طرف الخبير خليل العاللي وفريق عمل من مجموعة من املصالح املختصة، الرباط،

 ( 1993أحمد أبو الوفا :)"املجلة املصرية للقانون الدولي العام، العدد "تأمالت حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث ،

 .37رقم
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  :)شبكة مدارس الطبيعة، فرنسا، الترجمة إلى العربية بإشراف الحسين ية البيئية واملواطنة البيئةالتربأوليفيري )د.ت ،

 الزاوي.

 ( 2004بدر السيد، وعبد الوهاب الرفاعي :)والفنونًّ للثقافة الوطني املجلس، 32، عالم الفكر، املجلد اإلنسان والبيئة 

 .الكويت واآلداب

  :)دائرة اإلعالم نيروبي، كينيا."للشباب البيئيةجدول األعمال "برنامج األمم املتحدة للبيئة )د.ت ، 

 ( 1994حازم حسين جمعة :)مجلة السياسة الدولية، السنة الثالثون األمم املتحدة و النظام الدولي لحماية البيئة ،

 ، 112(، العدد 30)

 ( 1989عاطف عبلي :)وًّ اساتللدرًّ الجامعية املؤسسة، الجيوبوليتيكا وًّ السكانية وًّ السياسية وًّ القتصادية الجغرافيا 

 ، بيروت.النشر وًّ التوزيع

 ( 2007محمد السيد أرنا وط :)سلسلة العلوم و التكنولوجيا، مكتبة األسرة.التلوث البيئي و أثره على صحة اإلنسان ، 

 ( 2004يعقوب أحمد السراج :)ًّالكويت. 32، املجلد 3، مجلة عالم الفكر، العددالجنس البشري " التربية البيئة و مأزق ، 

 ( 1979رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني :)الكويت.22، عالم املعرفة، عالبيئة ومشكالتها ، 

 ( دور منظمة األمم املتحدة في استدامة البيئة والتنمية املستدامة، دراسات قانونية وسياسية، 2018سيران طه أحمد :)

 (، 11نة السادسة، العدد )الس

 ( 2003صالح محمد بدر الدين :)"دار النهضة العربية، القاهرة.املسؤولية عن نقل النفايات الخطيرة في القانون الدولي ، 

 ( 2011عبد الرحمان محمد الحسن :) يجيةاسترات"التنمية املستدامة ومتطلبات تحقيقها، بحث مقدم للملتقي العلمي 

ًّم، الجزائر.2011نوفمبر  16-15يومي  املسيلة جامعة، املستدامة التنمية وتحقيق البطالة على القضاء الحكومة في

 ( 2011عز الدين آدم النور :)"مجلة املعرفة، الرياض.التنمية املستدامة بين النظرية والتطبيق ، 

 ( 2005علي دريوس ي :)البيئة و الصحة. ، مقال صادر عن مجلة2، الجزء الثقافة البيئية و مهامها األساس ي 

 ( 2005كامل كاظم بشير الكناني :) ،الواقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"

 بغداد.

  لى الظهير ، استنادا إ "مقتطف من كتاب : القوانين الجديدة لحماية، "-قطاع البيئة-كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة

، املتعلق بدراسات التأثيرات على 12-03، القضية بتنفيذ القانون رقم2003الصادر في ماي  1-03-60الشريف رقم

 (.2003تحت مسمى تعاريف و مجال التطبيق، املغرب، ) 2003يونيو19، بتاريخ 5118البيئة )ج.ز(، 

 القاهرة ،110 رقم العدد الدولية، السياسة مجلة للبيئة، الدولي القانونًّ مقدمات(: 1992) حسني دامن. 

 ( 1997كلية العلوم والتربية :)السكان والبيئة في املغرب: أشغال املائدة املستديرة الثانية في مجال التربية السكانية، 

 وحدة التربية السكانية، الرباط، 

 ( 2000محمد عبد العزيز عجمية وإيمان عطية ناصف :)" قسم القتصادية: دراسات نظرية وتطبيقية "التنمية ،

 مصر، -القتصاد، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية 

 ( 2014وافي حاجة :) ،جامعة الحسن األول، املغرب. مجلة القانون والعمال،الهتمام الدولي بحماية البيئة 

 ( نشرة مكتب برنامج األمم املتحدة ا2003برنامج األمم املتحدة النمائي :)(إلنمائي في األردنP.N.E.U.D مقدمة في" ،)

 مفهوم التنمية البشرية املستدامة"، عمان.

 ( 1991هاشم صالح :)رسالة لنيل شهادة الكتوراه، جامعة املسؤولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البرية ،

 القاهرة.

ًّثانًيا: املراجع باللغة األجنبية:
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Édition Dalouz, 4èmeédition, Paris. 
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 بعد عن التعليم تحديات(: 2022)الجبالي، أشرف إبراهيم & نوفل، محمد محمد & خليفة، سميرة محمد  يوثق هذا البحث كـ:

مجلة الدراسات الستراتيجية  ،(أنموذًجا 19 كوفيد املستجد كورونا فيروس) الجوائح ظل في مواجهتها وسبل اإلعاقة ذويًّ للطالب

 130-95 (، أملانيا، ص15(، العدد )4للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )
 

 املستخلص

يروس الجوائح فوسبل مواجهتها في ظل  تحديات التعليم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقةللتعرف على  هدفت الدراسة

واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  بمحافظات غزة،من وجهه نظر معلميهم 19كوفيد  كورونا املستجد

حيث تم استخدام العينة  ملناسبته ألغراض الدراسة، وتم استخدام الستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة،

بنسبة استرداد  استبانة (95)ع الدراسة، وتم استرداد ( استبانة على مجتم100القصدية الشاملة وذلك بتوزيع )

 ستبانةلالًّ الكلية الدرجة أما متفاوتة، كانت املختلفة املجالت متوسطات جميع (. وقد خلصت الدراسة إلى أن95%)

ذوي اإلعاقة واملتعلقة  بعد للطالبتحديات التعليم عن  مجال وأن (.%71.4) قدره نسبي وزن على حصلت فقد ككل

سبل مواجهة تحديات أما مجال  ،(%76.9) بدرجة مئوية نسبة على حيث حصل األول، الترتيب احتلملدرسة با

 مئوية سبةن على الثاني، حيث حصل الترتيب فاحتلذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسانية  بعد للطالبالتعليم عن 

 ةمئوي نسبة على فقد حصل ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبتحديات التعليم عن  ومجال ،(73.1%)

تدريب وتمكين الطالب ذوي اإلعاقة من بدرجة متوسطة. أوصت الدراسة ب الثالث الترتيب واحتل ،(%64.4) بدرجة

 ترنتتوفير شبكة إن، وًّدعم التحول الرقمي للمقررات الدراسية لذوي اإلعاقةوًّاستخدام البرامج والتطبيقات لديهم، 
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قوية بمدارس الدمج والتربية الخاصة، والتدريب اإللكتروني للطالب، وتقديم فرص متكافئة لجميع الطالب للتعليم 

ى التركيز على تعزيز الجهود لتقديم املساعدة للمعاقين عل، وًّاإللكتروني من بعد، وخاصة في املناطق الريفية والنائية

نشاء مواقع للتواصل الجتماعي التعليمي، الخاصة بذوي إنسانية، التكيف الجتماعي وخاصة في أوقات الجوائح اإل

دعم البنية التحتية التكنولوجية بمدارس الدمج والتربية الخاصة، والتحول نحو التعليم ، وًّاإلعاقة ومعلميهم

مدارس  لتكوين لجان تطوعية إلكترونية واإلشراف عليها من قب، وًّاإللكتروني ل سيما في أوقات الجوائح اإلنسانية

الدمج والتربية الخاصة ملساعدة املتعلمين من ذوي اإلعاقة على النخراط في مجتمعات تعليمية إلكترونية، 

ًّومساعدتهم في حل مشكالتهم التعليمية والجتماعية.

ًّكورونا املستجد. فيروس-اإلعاقة -: التعليم عن بعد الكلمات املفتاحية

Abstract 
The study aimed to identify the challenges of distance learning for students with 

disabilities and the ways to confront them in presence  of coronavirus (COVID-19) 

pandemic from the point of view of their teachers in Gaza governorates. The study 

followed the descriptive analytical method for its suitability for the purposes of the 

study, and the questionnaire was used as a tool to achieve the objectives of the study. 

The comprehensive intentional sample was used by distributing (100) questionnaires 

to the study population, and (95) questionnaires were retrieved with a recovery rate 

of (95%). The study concluded that all the averages of the different fields were 

different, and the total score of the questionnaire as a whole got a relative weight of 

(71.4%). And that the field of distance learning challenges for students with 

disabilities related to the school ranked first, with a percentage of (76.9%), while the 

field of ways to meet the challenges of distance learning for students with disabilities 

in presence of the humanitarian pandemics ranked second, with a percentage of 

(73.1%), and the field of distance learning challenges for students with disabilities 

related to the teacher got a percentage of (64.4%), and it ranked third with a medium 

degree. The study recommended to train and enabling students with disabilities to 

use their programs and applications, supporting digital transformation of curricula 

for people with disabilities, providing a strong internet network in inclusion and 

special education schools, e-training for students, and providing equal opportunities 

for all students for e-learning, especially in rural and remote areas. Focusing on 

strengthening efforts to provide assistance to the disabled persons in order to help 

them in social adaptation  especially in times of humanitarian pandemics, 

establishing educational social networking sites for people with disabilities and their 

teachers, supporting the technological infrastructure in inclusion and special 

education schools, and shifting towards e-learning, especially in times of 

humanitarian pandemics, and establishing electronic voluntary committees. and 

supervised it by inclusion and special education schools to help learners with 

disabilities engage in electronic learning communities, and help them solve their 

educational and social problems. 

Keywords: Distance Education, disability, Corona Virus (COVID-19) 
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 امللخص املفاهيمي
، ومكككككككا اتخذتكككككككه الكككككككدول املختلفكككككككة مكككككككن 19كوفيكككككككد م اليكككككككوم مكككككككن اجتيكككككككاح فيكككككككروس كورونكككككككا فكككككككي ظكككككككل مكككككككا يعيشكككككككه العكككككككال

تككككككككدابير لحمايككككككككة مواطنيهككككككككا ومككككككككن بيككككككككنهم الطككككككككالب، أصككككككككبح مككككككككن الضككككككككروري علككككككككى املؤسسككككككككات التعليميككككككككة أن تسككككككككتبدل 

التعلكككككككككيم الحضكككككككككوري بككككككككككالتعليم عكككككككككن بعككككككككككد. وهكككككككككذا التحككككككككككول السكككككككككريع واملفكككككككككاجئ قككككككككككد ألقكككككككككى باملسككككككككككؤولية علكككككككككى عككككككككككاتق 

ب ذوي العاقككككككككة بصككككككككفة خاصككككككككة، وأصككككككككبح مككككككككن الككككككككالزم شككككككككاغلي الوظككككككككائف التعليميككككككككة بصككككككككفة عامككككككككة ومعلمككككككككي الطككككككككالًّ

 مقكككككككككككككرراتهم،علكككككككككككككى الجميكككككككككككككع توظيكككككككككككككف منصكككككككككككككات التعلكككككككككككككيم عكككككككككككككن بعكككككككككككككد والبرمجيكككككككككككككات املختلفكككككككككككككة الالزمكككككككككككككة للتكككككككككككككدريس 

ًّومواجهة التحديات الناجمة من التحول من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد.

ًّ

 ر املنبثقة عن الشكلالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي يمكن زيادة عدد الدوائ

ًّ
 ذويًّ ببعد للطالًّ عن التعليم تحدياتل والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات

ًّ.غزة بمحافظات( أنموذًجا 19كوفيد  املستجد كورونا فيروس) الجوائح ظل في مواجهتها وسبل اإلعاقة

تحديات التعليم عن بعد  

للطالب ذوي اإلعاقة وسبل
مواجهتها في  ل الجوائح 

فيروس كورواا املستجد )

( أاموذًجا19كوفيد 
بمحافظات  غزة

تحديات التعليم عن

بعد  للطالب ذوي 
اإلعاقة واملتعلقة 

باملعلم

تحديات التعليم عن

بعد  للطالب ذوي 
اإلعاقة واملتعلقة 

باملدرسة

سبل مواجهة تحديات

التعليم عن بعد  
للطالب ذوي اإلعاقة 

في  ل الجوائح 

اإلنسااية من وجهة 
اظر معلميهم
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 تطلعات مستقبلية: 

 األزمات.إجراء املزيد من الدراسات حول الحلول املقترحة التي يمكن استخدامها للتغلب على تحديات التعليم عن بعد للطالب ذوي العاقة خالل 

.بناء الستراتيجية الوطنية للبنية التحتية التقنية للخدمات املحوسبة 

.البدء في التعليم املدمج بين التعليم الوجاهي واللكتروني ضمن خطة وطنية واضحة 

.فتح مجالت للتبادل املعرفي بين الدول املطبقة للتعليم اللكتروني واملؤسسات التعليمية في قطاع غزة 

 آليات تساهم في تعزيز دمج الفئات الهشة باملجتمع عبر التعليم املدمج.وضع 

 

 أاموذًجا 19كوفيد  املستجد كورواا فيروس الجوائح  ل في مواجهتها وسبل اإلعاقة ذوي  للطالب بعد عن التعليم تحديات

 .غزة بمحافظات

(، مما يدلل على أن %71.4متفاوتة، أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره )توصلت الدراسة إلى أن جميع متوسطات املجالت املختلفة كانت 
 .ل اللكترونيةدرجة تقدير افراد العينة جاءت بدرجة تقدير كبيرة وأن هناك حاجة ماسة لزيادة التدريب للطلبة في استخدام التطبيقات والبرامج والوسائ

ئة ، وتحسكككين البيدعم التحول الرقمي للمقررات الدراسكككية لذوي اإلعاقة وضكككرورة، تة من اسكككتخدام البرامج والتطبيقاتمكين الطالب ذوي اإلعاقتدريب وًّأوصكككت الدراسكككة ب

 الطلبة واملعلمين. صال بينالتالتقنية للمؤسسات التعليمية بما يتوافق مع املتغيرات، وتوفير سرعات لإلنترنت تتالءم مع الحتياج الفعلي للتعليم اللكتروني ووضوح 

لتحقيق اهداف الدراسة استخدمت املنهج الوصفي والتحليلي ملناسبتها ظاهرة 

 املشكلة البحثية، ومعالجة آثارها، 

تحدى واضكككككككككح للمجتمعات وأثرت بشككككككككككل مباشكككككككككر على  19جائحة كوفيد مثلت 

ل التسكككككككككككا ًّالعملية التعليمية، والطلبة، والفئات الهشكككككككككككة، وفي ضكككككككككككوء ذلك ظهر 

ل مواجهتها في ظ اإلعاقة وسبلللطالب ذوي  تحديات التعليم عن بعد ما التالي:

ا من وجهكه نظر معلميهم  19كوفيكد املسككككككككككككتجكد الجوائح فيروس كورونكا  أنموذجكً

 ؟بمحافظات غزة

اإلعكككاقكككة ذوي  بعكككد للطالبالتعرف على تحكككديكككات التعليم عن هكككدفكككت الكككدراسكككككككككككككككككة إلى 

ا من  19كوفيككد مواجهتهككا في ظككل الجوائح فيروس كورونككا املسككككككككككككككتجككد  وسككككككككككككككبككل أنموذجككً
 وجهه نظر معلميهم بمحافظات غزة
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

أصككككككبح العالم اليوم يتعامل مع صككككككناعات معرفية تمثل البيانات موادها األولية، واألفكار منتجاتها والعقل البشككككككري 

بككذلككك دخلككت في عصككككككككككككككر جككديككد يركز على دمج الختراعككات في القتصكككككككككككككككاد، واإلبككداع في أداتهككا، وحيككث إن البشككككككككككككككريككة 

التكنولوجيككا، األمر الككذي أدى إلى بزوغ مفككاهيم جككديككدة مثككل القتصككككككككككككككككاد املعرفي والتجككارة اإللكترونيككة، وحيككث إن 

 على
ً
 الكككدولكككة بكككل الطالب يمثلون األدوات الحقيقيكككة للتنميكككة في املسككككككككككككككتقبكككل، فقكككد صككككككككككككككككار في ضككككككككككككككوء ككككل ذلكككك لزامكككا

مؤسكككككككسكككككككاتها القيام بدور فاعل في غرس مبادئ الثقافة املعلوماتية تعليمًيا وتطبيقًيا لدى هؤلء الطالب، من خالل 

دمجها مع برامج إعداد املعلم وتدريبه، وتدريب املتعلم وتجهيزه، وكذا املقررات الدراسكككككككككية، وبرامج اإلدارة التربوية، 

ًّتعليم الرقمي.وهو ما يطلق عليه التحول إلى ال

( الحالية التي يمر بها العالم هددت التعليم بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ املعاصر 19-وجائحة كورونا )كوفيد

للبشرية، ول شك أنها أوجدت تحديات جسام أمام مؤسسات التعليم يتمثل أولها في كيفية التصدي لألزمة والحد 

مككة في تنفيككذ الخطط الككدراسككككككككككككككيككة، وبرامج التككدريككب، وطرق المتحككانككات من آثككارهككا السككككككككككككككلبيككة، حيككث إنهككا أوجككدت أزًّ

دولة بفوضككك ى غير مسكككبوقة في  (191)إلى تأثر  م2020والتقويم. وتشكككير إحصكككائيات اليونسككككو الصكككادرة في نهاية أبريل 

علم عن مليون م (63)مليار طالب، و (1.5)مجال التعليم بسككككككككككككككبب هذه الجائحة، ترتب عليها انقطاع ما ل يقل عن 

أمكاكن الكدراسكككككككككككككككة، وأن مكا يعكادل نصككككككككككككككف هؤلء الطالب ل يمتلكون رفكاهيكة التعلم عن بعكد ألنهم ل يمتلكون جهكاز 

حاسكككككب آلي، ول إمكانية التصكككككال بشكككككبكة اإلنترنت ويتمثل التحدي األكبر في أن هذه الجائحة جاءت في وقت تعاني 

كثافة الفصكككول، واختفاء األنشكككطة من معظم املدارس، وإذا لم  فيه غالبية املدارس من أزمة تعليمية نظًرا لرتفاع

)الهاللي الشكككككككككربيني، مقال منشكككككككككور بجريدة . نسكككككككككارع بالتصكككككككككرف فقد تتعقد األمور وتصكككككككككبح النتائج أسكككككككككوأ من التوقع

ًّ(.2020يونيو،  22البوابة، بتاريخ: الثنين، 

زمن مطلًبا مهًما لحقبة من ال يمثل-مر بها العالم ظل جائحة كورونا التي ي في-اليوموحيث إن التعليم الرقمي أصبح 

صكككار العالم يطلق عليها "حقبة العصكككر الرقمي" فقد وجدت مؤسكككسكككات التعليم نفسكككها أمام العديد من التحديات، 

منها: ضككككككعف البنية التحتية لالتصككككككالت في مؤسككككككسككككككات التعليم، والحاجة إلى وجود شككككككبكة إنترنت بسككككككرعة مقبولة، 

ملعلمين على اسككككككتخدام التكنولوجيا املتقدمة في التعليم، وتغيير أدوار املعلم بحيث يصككككككبح ميسككككككًرا وضككككككرورة تدريب ا

للمعلومات، ومطوًرا للمقررات، وموظًفا للتكنولوجيا، ولديه القدرة على العمل في فريق. وملا كان التعليم ول يزال 

 بآمال املواطن
ً
ا بمصكككككككككككككالح الناس، وسكككككككككككككيظل من أكثر املهمات خطًرا، وأعمقها اتصكككككككككككككال

ً
ين وطموحاتهم، وأوثقها ارتباط

ومقكاييس تقكدمهم، فقكد تفكاقمكت املسككككككككككككككؤوليكة امللقكاة على عكاتق املؤسككككككككككككككسكككككككككككككككات التعليميكة في تكوين النشء وإعكداده 

 )الهاللي الشككككككربيني، مقال منشككككككور بجريدة البوابة،. للمسككككككتقبل في ظل املسككككككتحدثات التكنولوجية والظروف الحالية

ًّ(.2020يونيو،  16اء، بتاريخ: الثالث

" التي جككككاءت بمثككككابككككة اختبككككار ملككككدى قككككدرة الحكومكككات 19-وهنككككاك إجمككككاع بككككأن العككككالم سككككككككككككككيتغير بعككككد جككككائحككككة "كوفيككككد

وجاهزيتها ومرونتها لالسككككككككككككككتجابة ملثل هذه األزمات. والتعليم أحد أهم القطاعات الذي شككككككككككككككهد تغيًرا كبيًرا خالل هذه 
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 (Online Learning)لتعليم عن بعد أو ما يعرف بالتعليم الفتراضككككككك ي الجائحة التي سكككككككرعت في النتقال لنمط ا

كاسكككككتجابة ضكككككرورية لسكككككتمرار العملية التعليمية خالل هذه األزمة. ولن يقتصكككككر التغيير على التعليم عن بعد، ولكن 

. وتشككككككككير اإلحصككككككككاءات إلى ما يقرب من 
ً
مليون طالب في  (2.5)سككككككككيطال نموذج وشكككككككككل العملية التدريسككككككككية مسككككككككتقبال

من مجموع طلبة املدارس وهذا  %4-3ما يعادل ، أي (Homeschooling)يتعلمون عن بعد  م2019أمريكا عام 

، وذلك بحسككككككككككب معهد األبحاث الوطني للتعلم من املنزل. وتشككككككككككير األبحاث إلى أن (%8-2)العدد في ازياد سككككككككككنوي من 

ومككات مقككارنككة بككالتعليم الصككككككككككككككفي، حيككث إن نسككككككككككككككبككة الحتفككاظ التعليم الفتراضكككككككككككككك ي أكثر فككاعليككة في الحتفككاظ بككاملعل

في التعليم الصفي.  (%10-8)في املتوسط خالل التعليم الفتراض ي مقارنة بكككككككككككككككككككككككككككككك  (%60-25)باملعلومات تصل ما بين 

وهذه املؤشككككككككككككرات تفرض على الحكومات تسككككككككككككريع التحول إلى نمط التعليم عن بعد )الظاهري، شككككككككككككبكة هيكل ميديا 

ًّ(.14/6/2020مقال منشور بتاريخ املعرفية: 

أكثر الطرق التعليميككة حككداثككة، إذ يقككدم البرنككامج التعليمي ألفراد تفصككككككككككككككلهم مسكككككككككككككككافككات  بعككد منويعتبر التعليم عن 

)عميرة وآخرون،  طويلة تمنعهم من الحضكككككككككور إلى موقع املدرسكككككككككة بسكككككككككبب ضكككككككككيق الوقت أو بعد املسكككككككككافة أو اإلعاقة

ا على التعلم بفاعلية كبيرة بما يناسكككككككككككككب قدراته واسكككككككككككككتعداداته، وهذا يعد في حد ويجعل املتعلم قادرًًّ (.286: 2019

ا تربوًيا يسعى أي نظام تربوي إلى تحقيقه
ً
ًّ(.240: 2015)خالف،  ذاته هدف

( على تمكين األشككككككككخاص ذوي اإلعاقة من العيش في 9وقد نصككككككككت اتفاقية حقوق األشككككككككخاص ذوي اإلعاقة، املادة )

بشكككككككككككل كامل في جميع جوانب الحياة، واتخاذ التدابير املناسككككككككككبة التي تكفل إمكانية وصككككككككككول اسككككككككككتقاللية واملشككككككككككاركة 

األشككككككككككككككخككاص ذوي اإلعككاقككة على قككدم املسككككككككككككككككاواة مع غيرهم إلى البيئككة املككاديككة املحيطككة ووسككككككككككككككككائككل النقككل واملعلومككات 

خرى املتككاحككة لعككامككة والتصككككككككككككككككالت، بمككا في ذلككك تكنولوجيككات ونظم املعلومككات والتصككككككككككككككككال، واملرافق والخككدمككات األًّ

الجمهور أو املقكدمكة إليكه، في املنكاطق الحضككككككككككككككريكة والريفيكة على السككككككككككككككواء وتحكديكد العقبكات واملعوقكات أمكام إمككانية 

 الوصككككككول وإزالتها، وتشككككككجيع أشكككككككال املسككككككاعدة والدعم لألشككككككخاص ذوي اإلعاقة لضككككككمان حصككككككولهم على املعلومات

ًّإلعاقة(.)األمم املتحدة، اتفاقية حقوق األطفال ذوي ا

والتحدي املاثل أمام املربين وأولياء األمور في أن يسككتوعبوا بوضككوح طبيعة اإلعاقة التي تشكككل حجر عثرة أمام تعلم 

ني، )السكككككلطاني، والزهرا الطفل أو الصكككككبي، وأن يسكككككتخدموا التكنولوجيا املسكككككاعدة لهم كما يفعل الطفل غير املعاق

2016 :287.)ًّ

أن إحدى املميزات الخاصككككة بتقنيات الحاسككككوب واإلنترنت املعدة لسككككتخدام املعاقين هي  (Hollier, 2007) ويذكرًّ

 بشككككككككككككبكة اإلنترنت، ويسككككككككككككتطيع اسككككككككككككتخدام التقنية املسككككككككككككاعدة املناسككككككككككككبة لقدراته 
ً
أنه حاملا يكون الشككككككككككككخص متصككككككككككككال

ها كأحد الناس واهتماماته، فإن وجود اإلعاقة لديه لم يعد موضكككككككككككككوًعا ذا قيمة، وذلك بفضكككككككككككككل كونه مسكككككككككككككتخدًما ل

ًّالعاديين أثناء التفاعل اإللكتروني.

يواجه الطالب ذوي اإلعاقة صككعوبة بالغة وتحديات هائلة في عمليتي التعليم والتعلم بعد توقف الحياة الدراسككية وًّ

بسككككككبب انتشككككككار جائحة كورونا املسككككككتجد، حيث فرضككككككت تلك الجائحة مجموعة من القيود على غالبية دول العالم، 

الحجر املنزلي، وإغالق املدارس واملسكككككككككككككاجد، إلى قيود السكككككككككككككفر وحظر التجمعات العامة، األمر الذي دفع  من عمليات

 على سككككككككككككككالمة املواطن من مختلف 
ً
كل املؤسككككككككككككككسككككككككككككككات والهياكل اإلدارية للدولة إلى وضككككككككككككككع إجراءات احترازية حفاظا
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التعليم عن بعد، وذلك بتعويض  الجوانب، ومن بين هذه املؤسكككككككككككككسكككككككككككككات املدارس حيث تبنت إجراء وقائي يتمثل في

الدروس الحضكككورية بدروس عن بعد تسكككمح للتالميذ والطالب باملكوث في منازلهم ومتابعة دراسكككتهم عن بعد بهدف 

حماية الطالب والعاملين بهذه املؤسكككسكككات، تجنًبا لتفشككك ي )فيروس كورونا( بعد أن صكككنفته منظمة الصكككحة العاملية 

(. فكاتجهكت املكدارس إلى التعليم عن بعكد بهكدف اسككككككككككككككتمراريكة التعليم وتنويع 61-60: 2020"جكائحكة عكامليكة" )لكزولي،

ًّالبدائل املمكنة من أجل مواصلة التحصيل الدراس ي وتشجيع التالميذ والطلبة على متابعة دراستهم عن بعد.

لتقنية توافر اوبذلك أصكككككككككككككبح التعليم اإللكتروني عن بعد ضكككككككككككككرورة حتمية لتعليم الطالب املعاقين من خاللها، بعد 

والتصككككككككككالية لسككككككككككتخدامها، وأصككككككككككبح للطالب ذوي العاقة مصككككككككككادر معلومات ومواقع ويب شككككككككككاملة خاصككككككككككة بهم على 

الشككككككككبكة، وأصككككككككبح وصككككككككولهم إلى املعرفة اإللكترونية يتوسككككككككع أكثر وأكثر يوًما بعد يوم عبر اسككككككككتخدام أدوات اإلنترنت 

ًّ(.14-13: 2011)املضيان، وحامد، 

 ثية وتساؤالتها: املشكلة البح 2.1

وتتحدد مشكككككككككلة الدراسككككككككة في دراسككككككككة  تحديات التعليم عن بعد  للطالب ذوي اإلعاقة وسككككككككبل مواجهتها، حيث مثل 

مليار  1.5" أكبر أزمة مزعزعة يواجهها التعليم في العصككككككككككككككر الحديث، إذ تأثر ما يزيد عن 19-فيروس كورونا "كوفيد

من الطلبة املسكككككجلين في مؤسكككككسكككككات التعليم، وهي أوسكككككع  %91.3اوي طالب بإغالق املنشكككككآت التعليمية، وهو ما يسككككك

حالة إغالق للمدارس والجامعات يشكككهدها العالم في تاريخه املعاصكككر، وعلى الرغم من أن التعليم عن بعد بدأ منذ 

ين ب وقت طويل، فقد أصككككككبح اليوم بمثابة األوكسككككككجين الالزم لسككككككتمرار التعليم في العالم، ووجد املعلمون أنفسككككككهم

ليلة وضككككحاها مضككككطرين لتحويل موادهم الدراسككككية إلى محتوى رقمي، وإتاحته على املنصككككات اإللكترونية وتدريسككككه 

 إلى التعليم العالي ومراكز التدريب املنهي.
ً
ًّلطالبهم عن بعد، بدًءا من املراحل البتدائية ووصول

 على جميع جوانب 19كوفيد مع ظهور فيروس كورونا 
ً
الحياة في أنحاء العالم، لم ينجو التعليم من  الذي أثر سكككككككلبا

هذه اآلثار السكككلبية، بل إنه كان من أكثر القطاعات تأثًرا بهذا الوباء. والذي وصكككفته املديرة العامة لليونسككككو أودري 

 أن شككككككهدنا هذا الحد من الضككككككطراب في مجال التعليم" الدهشككككككان)
ً
 2020أزولي بقولها:" لم يسككككككبق لنا أبدا

ً
(، وفقا

(. فإن التحدي املاثل أمام الجميع اليوم بال اسككككككككككتثناء يتركز 2020ملنظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم اليونسكككككككككككو )

ًّفي الحد من اآلثار السلبية لهذه الجائحة على التعلم والتعليم ما أمكن. 

من تككدابير لحمككايكة  (، ومككا اتخككذتككه الككدولCOVID-19ًّفي ظككل مككا يعيشكككككككككككككككه العككالم اليوم من تفشكككككككككككككك ي لفيروس كورونككا )

مواطنيها ومن بينهم الطالب، أصككككككككككبح من الضككككككككككروري على املؤسككككككككككسككككككككككات التعليمية أن تسككككككككككتبدل التعليم الحضككككككككككوري 

بالتعليم عن بعد. وهذا التحول املفاجئ ألقى باملسؤولية على عاتق شاغلي الوظائف التعليمية بصفة عامة ومعلمي 

من الالزم على الجميع توظيف منصككككككككات التعليم عن بعد  الطالب ذوي العاقة البصككككككككرية بصككككككككفة خاصككككككككة، وأصككككككككبح

والبرمجيات املختلفة الالزمة للتدريس مقرراتهم، ومواجهة التحديات الناجمة من التحول من التعليم الحضككككككككككككككوري 

ًّإلى التعليم عن بعد.

لطالب ذوي لككذا تتمثككل مشكككككككككككككككلككة الككدراسكككككككككككككككة الحككاليككة في الحككاجككة امللحككة إلى التعرف على تحككديككات التعليم عن بعككد ل

 إلى سككككككككككككككبل مواجهة تلك 
ً
اإلعاقة في ظل انتشككككككككككككككار الجوائح اإلنسككككككككككككككانية )فيروس كورونا املسككككككككككككككتجد أنموذًجا( وصككككككككككككككول

ًّالتحديات في محافظات غزة.
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 تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: 

 مواجهة تلك  ما تحديات التعليم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسانية؟ وما سبل

ًّالتحديات؟

 :ًّوانبثق من التسا ل الرئيس التسا لت الفرعية اآلتية

  ًّذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم؟ بعد للطالبما تحديات التعليم عن

  ًّذوي اإلعاقة واملتعلقة باملدرسة؟ بعد للطالبما تحديات التعليم عن

  ي ظل الجوائح اإلنسانية من وجهة نظر ذوي اإلعاقة ف بعد للطالبما سبل مواجهة تحديات التعليم عن

ًّمعلميهم؟

 أهداف الدراسة: 3.1

ًّ :التالية إلى تحقيق األهداف الدراسةتسعى   

  ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبتحديات التعليم عن التعرف على.ًّ

 ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملدرسة بعد للطالبالتعليم عن  التعرف على تحديات.ًّ

  ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسانية من  بعد للطالبمواجهة تحديات التعليم عن  على سبلالتعرف

ًّ.وجهة نظر معلميهم

 أهمية الدراسة: 4.1

اجهتها وسبل موًّ ذوي اإلعاقة بعد للطالبالجانب التي تتناوله، وهو تحديات التعليم عن تتمثل أهمية الدراسة في 

ولعل هذا الجانب ينطوي على  في محافظات غزة، أنموذًجا( 19كوفيد جد في ظل الجوائح )فيروس كورونا املست

ًّأهمية كبرى سواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية والتي يتمثل في النقاط التالية:

 األهمية العلمية:  1.4.1

 ببعد للطالًّمن خالل قلة الدراسككككككككككككات التي تناولت تحديات التعليم عن  للدراسككككككككككككة الحاليةتتحدد األهمية النظرية 

)فيروس كورونا املستجد أنموذًجا( وسبل مواجهة تلك التحديات من وجهة  ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسانية

ة اقة، خاصككككككمما يسككككككاعد في تقديم الخدمات التعليمية عن بعد لهذه الفئة التي تعاني من اإلع اإلعاقة،نظر معلمي 

ًّفي ظل انتشار األوبئة املجتمعية التي يتم معها إغالق املدارس وبقاء الطالب في منازلهم.

 األهمية التطبيقية:  2.4.1

ة ذوي اإلعاقل بعد للطالبتطبيقًيا من أهمية املوضوع وهو تحديات التعليم عن  ةالحالي الدراسةتتضح أهمية 

ًّوالتوصل إلى حلول ملواجهتها باإلضافة إلى ما يلي:السمعية في ظل الجوائح اإلنسانية، 

  مع اآلخرين، تماشككككككًيا مع دعوة التربويين  بعد والتفاعلإمكانية اسككككككتفادة املعاقين من خدمات التعليم عن

 لطالب،اوالعاملين في املجال التعليمي إلى اسكككتخدام اإلنترنت وتوظيفها في تعليم هذه الشكككريحة املهمة من 

ًّوالفوائد التعليمية العديدة نتيجة استخدام هؤلء الطالب للتعليم من بعد.

 ًّوخاصة في ظل الجوائح اإلنسانية. بعد،مواجهة تحديات التعليم عن  مساندة صناع القرار بآليات
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 منهجية الدراسة: 5.1

ألهداف الدراسكككككككككة، باسكككككككككتخدام املنهج الوصكككككككككفي، وذلك ملناسكككككككككبته  ونًّمن أجل تحقيق أهداف الدراسكككككككككة قام الباحث

 يمكن الحصكككككككككككككول منها على معلومات 
ً
 موجودة حاليا

ً
 أو قضكككككككككككككية

ً
 أو حدثا

ً
وفروضكككككككككككككها، وهو "املنهج الذي يدرس ظاهرة

ًّ(83م: 2012تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها". )األغا واألستاذ، 

 حدود الدراسة: 6.1

ًّ.2022-2021الدراس ي تم تطبيق الدراسة خالل العام  :الزماني الحد 1.6.1

ًّمحافظات "غزة. معلمي ذوي العاقة فيتم تطبيق الدراسة على : الحد املكاني 2.6.1

ًّذوي اإلعاقة بعد للطالباقتصرت الدراسة الحالية على تحديات التعليم عن : املوضوعي الحد 3.6.1

ًّمحافظات غزة.أنموذًجا( في  19كوفيد وسبل مواجهتها في ظل الجوائح )فيروس كورونا املستجد 

 الدراسات السابقة: 7.3

للتعرف على الصكككككككككعوبات التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة السكككككككككمعية في  هدفت الدراسكككككككككة (2021)ابراهيم، دراســـــــة 

نظككام التعليم عن بعككد في العككديككد من الجوانككب النفسككككككككككككككيككة والتقنيككة والجتمككاعيككة والتعليميككة واملككاديككة. بلغككت عينككة 

لكة من املرح (١٥)طكالبكا وطكالبكة( تم اختيكارهم بكالطريقكة العشككككككككككككككوائيكة البسككككككككككككككيطكة، وقسككككككككككككككموا ككالتكالي  ٤٥الكدراسكككككككككككككككة )

من املرحلة الثانوية. وتمثلت أدوات الدراسككككككككككككككة في اسككككككككككككككتبيان لتجميع  (١٥)من املرحلة اإلعدادية،  (١٥)البتدائية، 

اعتمدت الدراسكككككككككة على املنهج الوصكككككككككفي . 2020/2021لسكككككككككمعية للعام الدراسككككككككك ي البيانات من الطلبة ذوي اإلعاقة ا

الطلبة ذوي اإلعاقة السكككككككككككككمعية يجدون العديد من الدراسكككككككككككككة إلى أن التحليلي لوصكككككككككككككف وتحليل البيانات. توصكككككككككككككلت 

التحديات والصككعوبات أثناء نظام التعليم عن بعد، وجاءت الصككعوبات املادية في املقدمة واملتمثلة في: ارتفاع سككعر 

جاءت الصكككككككككككككعوبات التعليمية في املرتبة الثانية من عدم وًّاإلنترنت، عدم القدرة على شكككككككككككككراء أجهزة كمبيوتر حديثة. 

ضكككككككعف املعلمين في اسكككككككتخدام شكككككككبكة اإلنترنت، وعدم اسكككككككتيعاب املادة وًّالعديد من الدروس بلغة اإلشكككككككارة، ترجمه 

صعوبة وًّلنت، انقطاع اوًّا عبر اإلنترنت. ثم الصعوبات التقنية في املرتبة الثالثة وتمثلت في ضعف شبكة النت، جيًدًّ

عمككل عليهككا بككاملنزل ثم جككاءت الصككككككككككككككعوبككات عككدم توافر أجهزة حككديثككة للوًّوصككككككككككككككول شككككككككككككككبكككة النككت في املنككاطق النككائيككة، 

ذهاب الوالدين للعمل فال يجدوا من وًّزيادة عدد اإلخوة، وًّالجتماعية من انخفاض املسككككككككككككككتوى التعليمي للوالدين، 

عادة إوأوصكت الدراسكة با الصكعوبات النفسكية وهي الشكعور باإلحباط والفشكل والوحدة النفسكية. يسكاعدهم. وأخيرًًّ

ترجمة الدروس عبر اإلنترنت وًّعليم عن بعد ليتناسككككككككككككككب مع الطلبة ذوي اإلعاقة السككككككككككككككمعية، تنظيم وتهيئة نظام الت

إرشككككككككككككككاد وتوجيه الطالب ذوي وًّتدريب معلمي ذوي اإلعاقة السككككككككككككككمعية على نظام التعليم عن بعد، وًّبلغة اإلشككككككككككككككارة، 

ًّاإلعاقة السمعية حول كيفية التعامل عبر شبكة اإلنترنت.

على تجربة الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة وكيف نظروا إلى  الدراسككككككككككككككة للتعرفهدفت  (2021)البكري، دراســــــــــــة 

وتوليككد  19كوفيككد -خبرتهم املكتسككككككككككككككبككة من خالل معككايشككككككككككككككتهم لتجربككة التعلم الطككارئ عن بعككد في ظككل جككائحككة كورونككا

( ألفراداسككككككككككككككتخدمت الدراسككككككككككككككة املنهج النوعي الظاهري )تجربة اوًّاملعرفة املتصككككككككككككككلة عن طريق الخبرة التي عاشككككككككككككككوها. 

مسككككككتخدمة أسككككككلوب املقابلة الفردية شككككككبه املنظمة كأداة لجمع البيانات، كما شككككككملت العينة خمس طالبات وأربعة 

طالب من جميع فئكككات اإلعكككاقكككة من مختلف الكليكككات واملراحكككل الكككدراسككككككككككككككيكككة بجكككامعكككة امللكككك خكككالكككد بكككاململككككة العربيكككة 
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ل املوضككككككوعات والتي مرت بسككككككت ق اسككككككتخدام تحليالسككككككعودية. وقدتم تحليل البيانات واسككككككتخالص النتائج عن طري

طالب ل يوجد لديهم جهاز حاسككوب أو لديهم مشكككلة في توفيره،  (9أصككل ) من (7)أنه ، توصككلت الدراسككة إلى مراحل

مة عدم توفر خدوًّمشككككككككاكل شككككككككبكة اإلنترنت تتسككككككككبب في انقطاع املحاضككككككككرات وعدم اكتمال الختبارات.  وأنه بسككككككككبب

امل للبرامج اإللكترونية مما يعني عدم مالءمتها لبعض أنواع اإلعاقة. ومما يجدر به الذكر الوصكككول اإللكتروني الشككك

تفاوت آراء الطالب والطالبات حول مسككككتوى شككككرح أعضككككاء هيئة التدريس فمنهم من يرى بأنه تحسككككن ومنهم من لم 

اآلراء حول مسككتوى الشككرح  يرى فرق ومنهم من فضككل شككرحهم في القاعة التدريسككية قبل األزمة. وبالرغم من تفاوت

إل أنككه كككان هنككاك شككككككككككككككبككه اتفككاق بتعككاون األعضكككككككككككككككاء وتفهمهم لحككالككة الطالب ذوي اإلعككاقككة وعككدم ممككانعتهم في تقككديم 

املواءمات األكاديمية املالئمة لكل حالة. إل أنه كان هناك إجماع وعدم رضككككككا من الطالب ذوي اإلعاقة بأن زمالءهم 

كثر ما بينهم نقل اإلجابات. وفي ضككككككوء النتائج قدمت الدراسككككككة عددا من التوصككككككيات غير منضككككككبطين في الختبارات وي

التي يمكن اسككككتخدامها ملسككككاعدة مؤسككككسككككات التعليم العالي لدعم الطالب من ذوي اإلعاقة بشكككككل أفضككككل في التعلم 

ًّ.الطارئ عن بعد

عد للطالب ذوي اإلعاقة البصرية هدفت الدراسة إلى التعرف على تحديات التعليم عن ب (2021دراسة )الصيدالني، 

(، استخدم الباحث COVID-19خالل األزمات من وجهة نظر معلميهم في مدارس جدة )جائحة كورونا )
ً
( أنموذجا

تكونت عينة وًّاملنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ملوضوع الدراسة، بالستعانة بالستبانة كأداة لجمع البيانات. 

ي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية التابعين لبرامج الدمج بمدارس التعليم في مدينة ( من معلم88الدراسة من عدد )

توصلت الدراسة بأن هناك موافقة على وجود تحديات تعليمية تواجه ذوي اإلعاقة  جدة باململكة العربية السعودية.

ة بدرجة موافق بشدة. البصرية في استخدام التعليم عن بعد خالل األزمات، وأن هناك تحديات تقنية واقتصادي

أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير التدريب الكافي لفرق الدعم التقني في الجامعات السعودية لتطوير وًّ

األنظمة والبرامج اإللكترونية لتتوافق مع طبيعة وخصائص الطالب ذوي اإلعاقة، والتعامل مع التحديات التي 

لتدريب الالزم ألساتذة الجامعات السعودية حول طبيعة التعديالت تواجههم أثناء استخدامها، وضرورة تقديم ا

 الالزم إدراجها على املحتوى اإللكتروني في منصات التعليم عن ُبعد لدعم الوصول الكامل للطالب ذوي اإلعاقة

تحديات  على هدفت الدراسة إلى التعرف :(Lishuai JiaORCID Icon &Marina Santi, 2021)دراسة 

تعتبر الدراسة الحالية أن هناك أربعة تحديات يواجهها ، و التعليم الشامل للطالب ذوي اإلعاقة أثناء الوباءيواجهها 

كنولوجيا الت اإلعاقة؛التعليم الشامل للطالب ذوي اإلعاقة أثناء الوباء: تصميم سياسة التعليم يفتقر إلى منظور 

دية عن مسؤولية تعليم الطالب ذوي اإلعاقة ، وأولياء أمور تتغاض ى املدارس العا إليها؛املعروضة ل يمكن الوصول 

الطالب ذوي اإلعاقة غير مستعدين للتعليم عن بعد والتعليم املنزلي. يتم مشاركة تجارب بعض أصحاب املصلحة 

ًّ.19بكوفيد املعنيين املتأثرين 

الدراسة تحديد التحديات التي يواجهها معلمو هدفت  : (Mahardika, Munawir, Fadjri, 2021)دراسة 

. 19كوفيد الذين قدموا التعلم عن بعد لألطفال ذوي الحتياجات الخاصة أثناء جائحة ( SETs)التربية الخاصة 

مجموعة  (226)على  Google Formsأجريت الدراسة باستخدام طريقة املسح من خالل توزيع الستبيانات عبر 

النتائج أن معظم مجموعات العلوم  أظهرتفي إندونيسيا. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي. 
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( ذكرت أنها واجهت حواجز أمام التعلم عن بعد والتي جاءت من أولياء األمور والطالب ومعلمين ٪66والتكنولوجيا )

 عن الحواجز التقنية. وفًقا لتصورًّ آخرين،
ً
تضمنت بعض الحواجز التي  األساس ي،ات مجموعات التعليم فضال

والوقت املحدود ليباء  املحمولة،والستخدام املحدود للهواتف  والتواصل،جاءت من أولياء األمور عدم التنسيق 

نت ضمت ذلك،واألمهات ملرافقة الطالب. كانت الحواجز القادمة من الطالب هي امللل وافتقارهم للقدرات. عالوة على 

بات في والصعوًّ اإلنترنت،العوائق من مجموعات التعليم األساس ي نفسها صعوبات في تكييف املواد للتعلم عبر 

والفتقار إلى التوجيه والتنسيق من املدارس. كانت الحواجز التقنية األخرى هي انقطاع  الطالب،مراقبة وتقييم تقدم 

ًّرنتالتيار الكهربائي املتكرر وعدم كفاية إشارة اإلنت

هدفت الدراسككككككككككة إلى الكشككككككككككف عن طبيعة التحديات التي تواجه الطالب ذوي اإلعاقة في  (2020دراســــــــة )القريفي، 

الجكككامعكككات السككككككككككككككعوديكككة الحكوميكككة لالسككككككككككككككتفكككادة من نظكككام التعليم عن ُبعكككد أثنكككاء جكككائحكككة كورونكككا. ولتحقيق أهكككداف 

( عبارة، وتكونت عينة الدراسكككة 24ف من )الدراسككككة اسككككتخدم املنهج الصككككوفي املسككككحي من خالل إعداد اسككككتبيان تأل

ظهرت نتككائج الككدراسككككككككككككككككة أن أبرز أ( من الطالب والطككالبككات من ذوي اإلعككاقككة امللتحقين بتلككك الجككامعككات. و205ًّمن )

التحككديككات املؤثرة على اسككككككككككككككتفككادة هؤلء الطالب من نظككام التعليم عن ُبعككد تتمثككل في التحككديككات التعليميككة في نظككام 

جود م، ووًّهالشخصية أقل التحديات التي واجهتتها التحديات التقنية، في حين كانت التحديات التعليم عن ُبعد، تل

فروق ذات دللككة إحصكككككككككككككككائيككة بين التحككديككات املؤثرة على اسككككككككككككككتفككادتهم من هككذا النظككام تعزي ملتغير )الجنس( وذلككك 

 إلعاقة( وذلك لصالح ذويًّلصالح الذكور، ومتغير )التخصص العلمي( وذلك لصالح تخصص اإلعالم، ومتغير )نوع ا

، قدمت الدراسككككة في ضككككوء نتائجها بعض التوصككككيات التي يمكن أن لبصككككر وضككككعف البصككككر وصككككعوبات التعلم.كف ا

ًّتساعد في التغلب على تلك التحديات املؤثرة على استفادتهم من هذا النظام.

التعرف على تحكككديكككات التعليم عن بعكككد للطالب ذوي اإلعكككاقككة  هكككدفكككت الكككدراسككككككككككككككككة إلى: (2020 )الســـــــــــلمي،دراســـــــــــــة 

السكككمعية وسكككبل مواجهتها في ظل انتشكككار الجوائح اإلنسكككانية )فيروس كورونا املسكككتجد أنموذجا(، واسكككتخدم البحث 

( من معلمي اإلعاقة السمعية بمدارس الدمج والتربية 391استبانة طبقت على عينة )عبر املنهج الوصفي التحليلي، 

إلى مجموعة من التحديات التي تواجه التعليم عن بعد للطالب ت الدراسككككة خاصككككة في مصككككر والسككككعودية، وتوصككككلال

ذوي اإلعاقة السككككككككككككككمعية في ظل الجوائح؛ منها ما يتعلق بمعلمي اإلعاقة السككككككككككككككمعية، ومنها ما يتعلق بمدارس الدمج 

اقة عتلك التحديات من وجهة نظر معلمي اإلًّوالتربية الخاصة، كما توصل البحث إلى مجموعة من الحلول ملواجهة 

ًّالسمعية في مصر والسعودية.

هدفت الدراسككككككككككككة إلى التعرف على واقع توظيف التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية  (:2020دراســــــــــة )املالكي، 

لذوي العاقة  ( معلما ومعلمة١٧١للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر املعلمين، تكونت عينة الدراسة من )

الفكرية بمحافظة جدة، وقد قامت الباحثة بإتباع املنهج الوصككككككككككفي، واسككككككككككتخدمت السككككككككككتبانة كأداة لجمع البيانات 

الالزمكككة، وأظهرت النتكككائج أن درجكككة تقكككدير املعلمين نحو متطلبكككات توظيف التعليم اللكتروني جكككاءت مرتفعكككة على 

ناث. وجود فروق ائيا ألثر الجنس، وجاءت لصككككككككككككالح اإلًّدالة إحصككككككككككككجميع أبعاد األداة، كما أشككككككككككككارت إلى وجود فروق 

( سكنوات، مع وجود فروق ٥دالة احصكائيا لختالف سكنوات الخبرة، وجاءت الفروق لصكالح ذوي الخبرة األقل من )

دالة إحصككككككائيا ألثر البرامج التدريبية في الحاسككككككب اآللي، وجاءت لصككككككالح من تلقوا برامج تدريبية في مجال الحاسككككككب 
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اآللي، إضككككككافة إلى ما سككككككبق وجود فروق دالة إحصككككككائيا ألثر الدورات التدريبية في مجال التقنية في التعليم، وجاءت 

لصكككككككككككالح من سكككككككككككبق لهم اللتحاق بدورات تدريبية تعنى بالتقنية، وكان من أبرز التوصكككككككككككيات: تنظيم دورات تدريبية 

لتعليمية، تشكككككككككككككجيع املعلمين على اسكككككككككككككتخدام التعليم وورش عمل للمعلمين غير املؤهلين على اسكككككككككككككتخدام التقنيات ا

اإللكتروني من خالل ربط مكككككا يقكككككدمكككككه املعلم من إنجكككككازات بحوافز معنويكككككة ومكككككاديكككككة، توفير الكككككدعم الفني من قبكككككل 

ًّمختصين، تهيئة معامل الحاسب اآللي وتوفير األجهزة بما يناسب أعداد الطالب من ذوي اإلعاقة.

مشككككككاكل التعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة هدفت الدراسككككككة التعرف على  :et,al, 2020) (Denisova,دراســـــة 

أثناء الوباء. تم تنظيم املسككككككككككككككح وإجرائه للكشككككككككككككككف عن املوقف من التعلم عن بعد وتحديد التحديات التي تواجهها. 

ب ذوي الحركة وكذلك الطالًّ والحركية،شكككمل السكككتطالع الطالب ذوي اإلعاقات البصكككرية والسكككمعية  املسكككح،خالل 

املحدودة والطالب املعاقين املصككككككككككككككابين بأمراض جهازية. يدرس جميع الطالب في الجامعات الروسككككككككككككككية الواقعة على 

كيانات مكونة من املنطقة الفيدرالية الشككككككككككككككمالية الغربية )منطقة أرخانجيلسككككككككككككككك ، منطقة فولوغدا ،  8أراضكككككككككككككك ي 

ورود ، منطقككة بسكككككككككككككككوف ، جمهوريككة كككاريليككا ، جمهوريكة منطقككة كككالينينغراد ، منطقككة مورمككانسكككككككككككككككك ، منطقككة نوفغ

مشككككككككككاركا. تحلل املقالة اسككككككككككتجابة الطالب املعاقين للحجر الصككككككككككحي  230كومي(. وشككككككككككارك في السككككككككككتطالع ما مجموعه 

ا خصككككوصككككية املشككككاكل وشككككدتها اعتماًدا على نوع القيود الصككككحية للطالب. أتاح لنا  الوباء،الناجم عن  وتصككككف أيضككككً

 التعب،وًّ الذاتي،أن نسكككككككككتنتج أن املشكككككككككاكل الجتماعية والنفسكككككككككية )انخفاض الدافع الذاتي والتنظيم تحليل الردود 

وقلة التواصكل املباشكر( والتقنية )مشكاكل التواصكل عبر اإلنترنت ومنصكات التعلم عن بعد(.  املزاجية،وتدني الحالة 

م ائمة بالتوصيات لستخدامها عند تنظيتعال الى املقدمة. سمحت الصعوبات التي تم تحديدها للمؤلفين بوضع ق

التعلم عن بعككد للطالب ذوي اإلعككاقككة. تتضككككككككككككككمن التوصككككككككككككككيككات املقترحككة تطبيق ممككارسككككككككككككككككة الككدعم النفسكككككككككككككك ي التربوي 

ًّوالجتماعي والنفس ي الدائم لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة.

لحصكككككول على تعليم لسكككككتكشكككككاف العوائق التي تحول دون ا هدفت الدراسكككككة :(J. N. Zongozzi, 2020)دراســــة 

في إحدى مؤسكككككككككككككسكككككككككككككات التعليم اإللكتروني عن ُبعد املفتوحة في ( SwDs)عاٍل عالي الجودة للطالب ذوي اإلعاقة 

. الغرض النهكككائي من هكككذه الكككدراسككككككككككككككككة هو فهم وإلقكككاء الضككككككككككككككوء على التحكككديكككات التي يجكككب (ODeL)جنوب إفريقيكككا 

بطريقة تضككككمن الحصككككول على تعليم عاٍل عالي الجودة يمكن الوصككككول إليه لك  Unisaمعالجتها لتحسككككين ممارسككككات 

SwDs اسككككككككتخدمت هذه الدراسككككككككة ذات الطبيعة النوعية تصككككككككميًما بحثًيا واحًدا لدراسككككككككة الحالة  النحو،. على هذا

اسككككككككككككككتناًدا إلى  النتائج،. تكشككككككككككككككف Unisaحيث أجريت تسككككككككككككككع مقابالت مع محاضككككككككككككككرين من سككككككككككككككبع كليات تعليمية في 

يعوقها نقص الوعي واإلجراءات الواضككككككككحة  Unisaفي  SwDsأن جودة التعليم العالي لككككككككككككككككككككككك  املحاضككككككككرين،ورات تصكككككككك

. في SwDsونقص قدرة املحاضرين على دعم  SwDواملواد التعليمية التي يتعذر الوصول إليها لككككككككككككككك  SwDsلتحديد 

من املتوقع ف تصككميمها،يود التي يفرضككها حين أنه من املتوقع أل تتوج هذه الدراسككة بتوصككيات للممارسككة نتيجة للق

حث يوصكككككككككككككك ى بالب ذلك،أن تعمل نقاط النهاية املنطقية الخاصككككككككككككككة بها على التأثير على املمارسككككككككككككككة املسككككككككككككككتقبلية. ومع 

بجنوب إفريقيا للتركيز على تحديد أفضل املمارسات التي يمكن تكييفها لتعزيز جودة التعليم  ODeLاملستقبلي في 

ًّفيما يتعلق بالتحديات املذكورة أعاله. SwDالعالي لك 
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 :التعقيب على الدراسات السابقة 

لم تتناول متغيرات الدراسككككككككككككككة ت في بيئات أجنبية وعربية، وًّنالحظ من خالل العرض السككككككككككككككابق للدراسككككككككككككككات أنها تم

 سذوي اإلعككاقككة وسككككككككككككككبككل مواجهتهككا في ظككل الجوائح )فيرو بعككد للطالبالحككاليككة مجتمعككة وهي تحككديككات التعليم عن 

، وأن البيئة الفلسككككككطينية تفتقر ملثل هذه الدراسككككككات؛ أنموذًجا( من وجهه نظر معلميهم 19كوفيد املسككككككتجد كورونا 

ناولت تأنها تمت في بيئات أجنبية وعربية، وًّويالحظ  مما يشكككككككككككير إلى أهمية هذه الدراسكككككككككككة ودفع الباحثون للقيام بها.

ًّللطالب ذوي اإلعاقة مع متغيرات أخرى، أهمها:  م عن بعدات تناولت تحديات التعليالدراسمتغيرات عدة، فبعض 

السككككككككككككككتفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة وًّ، اديالجوانب النفسككككككككككككككية والتقنية والجتماعية والتعليمية وامل

 لتعليمية،ا، وواقع توظيف التعليم اإللكتروني في العملية في ظل انتشار الجوائح اإلنسانية كورونا  وسبل مواجهتها

عاقة وي اإلًّوتحديات يواجهها التعليم الشامل للطالب ذوي اإلعاقة أثناء الوباء، ومشاكل التعلم عن بعد للطالب ذ

لألداة  تعليم عكككككاٍل عكككككالي الجودة للطالب، أمكككككا بكككككالنسككككككككككككككبكككككة العوائق التي تحول دون الحصككككككككككككككول علىأثنكككككاء الوبكككككاء، وًّ

، أما بالنسككبة للعينة اختلفت الدراسككات السككابقة مة لالسككتبانةانت في مجملها مسككتخداملسككتخدمة في الدراسككات فك

فيما بينها في حجم العينات املسككككككككككككككتخدمة في الدراسككككككككككككككات السككككككككككككككابقة فقد بلغت أصككككككككككككككغر حجم عينة مسككككككككككككككتخدمة في 

( 391، بينما بلغ أكبر حجم للعينات في الدراسكككككات السكككككابقة )(2021( فرد كدراسكككككة البكري )9) الدراسكككككات السكككككابقة

ًّ.(2020راسة السلمي )فرد مثل د

 . اإلطار النظري:2

 املفاهيم واملصطلحات: 1.2

 االعاقة وذوي االعاقة 1.1.2

تعتبر اإلعاقة ظاهرة بشككككرية ظهرت منذ أقدم العصككككور، وما زالت موجودة في شككككتى أنحاء العالم، وسككككتظل مسككككتمرة 

 يقضكككك ى عليه باألدوية، وإنما هي حالت
ً
وجودها بصككككورة مفاجئة  قد تفرض ما بقيت النسككككانية، فهي ليسككككت مرضككككا

نذار، خاصككككككككككككككة الحالت التي تسككككككككككككككببها بعض األمراض املزمنة كالداء السكككككككككككككككري أو التعرض للحوادث إودون سككككككككككككككابق 

مما قد تسككككبب اإللحاق بعاهة مسككككتديمة تؤدي إلى التغير في شكككككل الجسككككم ومظهره  ؛كحوادث الطرقات والسككككيارات

 الناس مختلفين في قدراتهم واسكككتعداداتهم فجعلهم على شككككل فئات من ولقد خلق هللا كما في حالة العجز الحركي.

بينها الفئات الخاصة، التي تنتمي إليها مجموعات من أفراد املجتمع يختلفون عن العادين في خصائصهم الجسمية 

 يرة منعلى أنواع كث تحتويًّوالنفسكككككككككككية والعقلية، األمر الذي يتطلب رعاية خاصكككككككككككة، كما أن هذه الفئات الخاصكككككككككككة 

ًّ(.251: 2012)شويعل وحبيبة، والسمعية، اإلعاقات، من بينها اإلعاقة العقلية والحسية والحركية 

:
ً
 أي كذا عن إعاقة عاقة، عوق، دراسككككككككة النمرة "عاق، املشككككككككار اليه في (2001عرفها )العاليلي، تعريف اإلعاقة لغويا

ًّ(.21: 2001)النمرة،  والتعويق التثبيط هو والتعوقًّ أحداثه، من الشواغل هي الدهر وعوائق وصرفه، عنه حبسه

:
ً
(: بأنها قصور أو تعطل عضو أو أكثر من األعضاء الداخلية 30: 2008عرفها )أبو الكاس،  تعريف اإلعاقة اصطالحا

ا بأنها  للجسككككم من القيام بوظائفها نتيجة ألسككككباب وراثية أو مكتسككككبة، مكيروفية أو فيروسككككية، وتعرف اإلعاقة أيضككككً
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الة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر العناصككر األسككاسككية لحياتنا اليومية، ح

ًّوبينها العناية بالذات أو ممارسة وقد تنشأ اإلعاقة بسبب خلل جسمي أو عصبي أو عقلي.

ًّكذلك عرفه "النمرة
ً
أو  عمل مزاولة في جسمي أو عقلي أو بدني قصورًّ أو عجز لديه الذي الشخص هو " املعاق بصريا

 مرض أو في السككاقين ككسككر طارئة حالة عن الناتجة األمد قصككيرة العجز حالت تعتبر ول أمده، طال ما القيام بعمل

ًّ(. 32: 2001، )النمرةاملستديمة  اإلعاقة ضمن ما

املشكالت والصعوبات التي يواجهها الشخص بسبب عجز حس ي أو عقلي  .(8: 1997وآخرون،  سيسالمكما عرفها )

ًّاألشخاص.أو سلوكي مما يجعلها مختلفات عن غيره من 

 :التحديات 2.1.2

تطورات أو متغيرات أو مشكالت أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة املحلية أو اإلقليمية  تعرف التحديات بأنها:

أو الدولية. والتحدي: أزمة تنجم عن شكككككككككككككك يء جديد، ويأخذ صككككككككككككككفة املعاصككككككككككككككرة لحين ظهور غيره، ويولد الحاجة لدى 

 في شتى مناحي 
ً
 شامال

ً
(، وهو 40هككككككككك، 1422)كتش، الحياة املجتمع الذي يندفع بها نحو التغلب عليه، ويتطلب تغييرا

، لوجود وضكككككككع آخر 
ً
 كان أو مؤقتا

ً
، دائما

ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
 أو تشكككككككويها

ً
 أو إضكككككككعافا

ً
ذلك الوضكككككككع الذي يمثل وجوده تهديدا

ًّ(.15-7: 2005)فتحي، والستمرار يراد له الثبات والقوة 

كالت وصكككككككككككعوبات تعليمية إلكترونية ذوي اإلعاقة في هذا البحث: مشككككككككككك بعد للطالبويقصكككككككككككد بتحديات التعليم عن 

برزت على السكككككككككاحة املجتمعية خالل فترات تعليم الطالب ذوي اإلعاقة من بعد، وذلك بعد تفشككككككككك ي فيروس كورونا 

، وتحوله إلى جائحة تهدد العالم بأسكككره، مما اضكككطر غالبية املنظمات التعليمية إلى 2019املسكككتجد في شكككهر ديسكككمبر 

يم اإللكتروني من بعكككد، األمر الكككذي يتطلكككب تحكككديكككد تلكككك التحكككديكككات والبحكككث عن سككككككككككككككبكككل اإلغالق واللجوء إلى التعل

ًّملواجهتها.

( الصككعوبات بأنها: مشككاكل أو عقبات تعيق الوصككول إلى األهداف املنشككودة، وتحول بين 9، ص2017ُيعرف )سككاكر، 

 في توقعة، وبالتالي تشكككككككل خالسككككككتجابة وتحقيق الهدف، ففيها يعجز الفرد )املعلم( عن الحصككككككول على النتائج امل
ً
لال

ًّالعملية التعليمية.

 التعلم عن بعد 2.2

( التعلم عن بعكككد بكككأنكككه: العمليكككة التعليميكككة التعلميكككة التي تبنى على أسككككككككككككككككاس 108، ص2019ُيعرف )حنكككاوي ونجم، 

توظيف التكنولوجيككا الحككديثككة من أجهزة وشككككككككككككككبكككات وبرمجيككات، وتتيح للطككالككب التعلم بحسكككككككككككككككب ظروفككه وحككاجككاتككه 

ًّوقدراته.

( بأنه طريقة للتعلم من خالل اسكككككككككككككتخدام اآلليات الحديثة من حاسكككككككككككككب وشكككككككككككككبكات 2، ص2019كما ُيعرفه )جنبي، 

ووسككككككككككككائط متعددة )صككككككككككككوت وصككككككككككككورة ورسككككككككككككومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وبوابات اإلنترنت(، والهدف من 

ًّت وجهد وأكبر فائدة ومنفعة.استخدام التقنية بجميع أنواعها هو إيصال املعلومة للمتعلم بأقل وق

 معيقات استخدام التعلم عن بعد1.2.2

ًّ( معيقات استخدام التعلم عن بعد بأربع فئات هي:2019فيما صنف )حناوي ونجم، 
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  املعيقات املتعلقة باملعلم، وتتمثل في التجاهات السككككككككككككككلبية لبعض املعلمين نحو اسككككككككككككككتخدام التعلم عن :
ً
أول

ًّوضعف تأهيل املعلمين وتحفيزهم لستخدام التعلم اإللكتروني.بعد خاصة القدماء منهم، 

  املعيقات املتعلقة بالبيئة املدرسككككككككككككككية، وتشككككككككككككككمل رفض ما هو جديد بالنسككككككككككككككبة لكل من املعلم والطالب :
ً
ثانيا

واملدير وأولياء األمور، إضككككككككافة إلى عدم توافر األماكن واألجهزة املناسككككككككبة التي يمكن تنفيذ التعلم اإللكتروني 

ًّمن خاللها.

  املعيقات املتعلقة بالجوانب الفنية، وتتمثل في ضككككككككعف شككككككككبكات اإلنترنت في املدارس، وضككككككككعف الدعم :
ً
ثالثا

ًّالفني، وقلة األفراد املتخصصين وذوي الخبرة في مجال توظيف التعلم اإللكتروني.

 املعيقات املتعلقة بالنظام التعليمي، وتشكككمل كبر حجم العبء التدريسككك ي لل :
ً
ائل معلم، وعدم وجود وسكككرابعا

ًّوأدلة توضح كيفية توظيف التعلم اإللكتروني في التعليم.

  التعلم عن بعد وجائحة فيروس كورواا: 2.2.2

دول العالم، على حد سككواء، وما في  covid-19ظل انتشككار وتفشكك ي فيروس كورونا  ( أنه في6: 2020ذكره السككعيدي )

 العتماد على التعليم عن بعد، الذي 
ً
نتج عنه من أزمات اجتماعية وثقافية لسككككككككككككيما مجال التعليم، فأصككككككككككككبح لزاما

 للطلبكككة، ويوفر لهم البكككدائكككل التربويكككة التي يحتكككاجونهكككا ملواصككككككككككككككلكككة تعليمهم 
ً
 فكككاعال

ً
 وخيكككارا

ً
من املمكن أن يكون بكككديال

 من املرونة، وتوفير بعض بطريقة تتوافق مع ظروفهم الحالية، واحتياجاتهم وأه
ً
دافهم، ويتطلب هذا الخيار مزيدا

 التربية وزاراتالتقنيات املتطورة في مجال التعليم، لتصككككككككككككككب الفائدة في صككككككككككككككالح جميع البلدان، التي تسككككككككككككككتعد فيها 

ي ظل ف ميع املراحل التعليمية املختلفة،تعليمية لتقديم الدروس عن بعد للطلبة في ج اتإلطالق منصكككككككككككككك والتعليم

ًّ.التى أطلقتها الوزارات صاتناملتسجيل الدروس في استديوهات، وبثها عبر  عبرًّانتشار جائحة فيروس كورونا، 

تعلم عن للتحضككير الكثير من املناهج التعليمية، وفتحت املجال لتدريب العاملين عمدت املؤسككسككات التعليمية على 

الحضور الذهني والستعداد النفس ي لك عبر ربط وذمعالجة سيكولوجية لهم، وواجه الطلبة تحديات تطلبت بعد، 

 بين الطلبكككككة ذوي صككككككككككككككعوبكككككات التعلم، فهم أفراد غير بمتكككككابعكككككة الكككككدوس الككككككامكككككل
ً
، وعكككككادة مكككككا يواجكككككه املعلمين تنوعكككككا

متجككانسككككككككككككككين فيمككا بينهم، وملواجهككة هككذا التنوع بين هؤلء الطلبككة، يجككب على املعلمين النتبككاه إلى بعض التحككديككات، 

م مواجهتها من خالل تطبيق اسككككككككككككككتراتيجيات تدريسككككككككككككككية، ليتمكن جميع طالب صككككككككككككككعوبات التعلم من التي يجب عليه

ًّالستفادة من استخدام التعلم عن بعد بطريقة مثالية وناجحة، ومن أهم هذه الستراتيجيات ما يلي:

 .ًّاملواءمة: إتاحة وتناول املحتوى للطلبة بطرق مختلفة دون تغيير لطبيعته

 بيعة املحتوى عن طريق تبسككككككككككككككيطه، إلعطاء جميع الطلبة فرصككككككككككككككة النجاح دون تمييز ألحد التعديل: تغيير ط

ًّمنهم على اآلخر.

  لهتمامات الطلبة الفردية واحتياجاتهم وقدراتهم، وتقديم املقررات بطرق 
ً
التنويع: تخطيط التدريس وفقا

ة تفضككككككككككككككيالت الطلبكة مختلفكة لتحسككككككككككككككين تعلم جميع الطلبكة، من خالل اسككككككككككككككتخكدام تقنيكات متنوعكة ملخكاطبك

ًّوأساليب تعلمهم املختلفة.
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  وضكككع خطة تعليمية فردية: وهي موجهة لجميع طلبة صكككعوبات التعلم دون اسكككتثناء، ويشكككارك فيها عادة كل

من أوليككككاء األمور، ومككككدير املككككدرسكككككككككككككككككة، واملعلم، والفريق الككككداعم لهم، حيككككث تحككككدد الخطككككة أهم التعككككديالت 

 
ً
ًّلقدرات الطلبة ومستوى الصعوبات لديهم.املطلوبة في املقرر الواحد وفقا

 جائحة كورواا 3.2

عن تفشككككك ي عدوى فايروس كرونا املسكككككتجد، وفي ضكككككوء ما طرأ أثر  نتجت( واجه العالم كارثة 2020مع بدايات عام )

ًّمؤسسات املجتمع بشكل عام أثار سريعة ومتالحقة نتيجة تفش ي هذا الوباء العالمي. على

الفايروسكككككككككات التاجية تصكككككككككيب الجهاز التنفسككككككككك ي للحيوانات والبشكككككككككر، وأطلق على الفايروس وفيروس كورونا هو من 

أسكككم جائحة ويعني انتشكككار املرض أو الفايروس الى قارات العالم بشككككل يخرج عن السكككيطرة وهي فصكككيلة فيروسكككات 

أطلقتها عليه (، وبحسككككككككب التسككككككككمية التى 19د وس كورونا املسككككككككتجد املسككككككككيب )كوفيواسككككككككعة النتشككككككككار، وقد ظهر فير

في مدينة ووهان في سككككككككككككككوق لبيع الحيوانات البرية  ۲۰۱۹منظمة الصككككككككككككككحة العاملية في أواخر كانون األول/ ديسككككككككككككككمبر 

وانتشككككر بسككككرعة، بالتزامن مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضككككية عطلة رأس السككككنة القمرية في كانون الثاني / 

مليون  11لثاني/ يناير حجرة على زووهان( البالغ عدد سككككككككككانها كانون ا 23يناير، وفرضكككككككككت السكككككككككلطات الصكككككككككينية في 

كانون الثاني /  23نسككككمة، وأغلقت سككككائر أنحاء مقاطعة هوباي في األيام التي تلت، وبلغ الوباء ذروته في الصككككين بين 

ًّ.بدأ عدد اإلصابات اليومية يتراجعشباط فبراير حين  7يناير و

وأنًّالأزمةًّالصكككحيةًّالناتجةًّمنًّانتشككارًًّّ،(2020) العاملية ملنظمة الصكككحة العاملية بحسكككب منظمة الصكككحة

،ًّووضعتًّ(۱۹ األمراض سرعان ما تتحول الى ازمة اقليمية ثم دولية وهو ما أسهم في ازمة انتشار فايروس )كوفيد

لفرق الصككككحية لتقديم منظمة الصككككحة العاملية الخطط والبرامج الخاصككككة ملواجهتها وحشككككدت الجهود من األطباء وا

ًّ،(۱۹ الدعم لدول العالم املختلفة للحد من تزايد األزمة الصحية والتقليل من مخاطرها ، وأوقف فيروس ي )كوفيد

املسككككككككككتجد الحياة في معظم أنحاء العالم، وأثر على جميع نواحيها الجتماعية والقتصككككككككككادية والسككككككككككياسككككككككككية، لكن مع 

تهديداًّعالمياًّوذلكًّ(۱۹ًّ ووسكككككككائل العالم شككككككككل فيروس )كوفيدتزايد الصكككككككدامات بين سكككككككلطات بعض الدول 

بسككككككككككككبب انتشككككككككككككاره الواسككككككككككككع اذ فرض على أغلب دول العالم اتخاذ إجراءات اسككككككككككككتثنائية، في محاولة تحجيم انتشككككككككككككار 

،وتشكككككككككككككككككل الوبككاء  ۲۰۲۰آذار  11الفيروس، الككذي أعلنتككه منظمككة الصككككككككككككككحككة العككامليككة يمثككل "جككائحككة ووبككاء عككامليككا" في 

دولة حول العالم، ابتداء من الصككككككككككككككين ودول أوربا وأمريكا والدول العربية  16خطرة ، أذ أصككككككككككككككاب اكثر من العالمي 

حتى جعلها تفرض اجراءات حظر تجول وايقاف الرحالت الجوية بين البلدان مع حمالت توعية كبيرة وذلك لتقليل 

لعنزي، ا) توصكيات األطباء بذلك حجم اإلصكابات بعد تفشك ي املرض واصكابة اكثر من نصكف مليون شكخص فيه بعد

2020 :473.)ًّ

 مفهوم فايروس كورواا

كورونا هي فئة كبيرة من الفيروسككككككات موجودة على نطاق واسككككككع في الطبيعة،  ( فيروسككككككات2: 2020) عرفه السككككككعيد

وسككككككككككككككميت بهذا السككككككككككككككم نظرا ألنها تتخذ شكككككككككككككككل التاج عند فحصككككككككككككككها تحت املجهر اإللكتروني. ينتمي فيروس كورونا 

املسككككككككتجد إلى رتبة الفيروسككككككككات العشككككككككية فصككككككككيلة الفيروسككككككككات التاجية، جنس الفيروسككككككككات التاجية، ومن املعروف 

(، كما وجد أن RNAحاليا أن حجم جينيوم فيروسككككات كورونا هي األكبر بين فيروسككككات الحمض النووي الريبوزي )
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فيروس كورونا يصككككككككككككككيب الفقاريات فقط حتى اآلن، ومن املمكن أن يسككككككككككككككبب أمراضككككككككككككككا في الجهاز التنفسكككككككككككككك ي والجهاز 

ًّالهضمي والجهاز العصبي لدى اإلنسان والحيوان.

وهو وباء عالمي ظهر في الصين وانتشر الى بقاع العالم، covid19مرض فايروس كوفيد  (469: 2020) العنزيًّعرفه 

والككذي يعني فككايروس كورونككا وهو السككككككككككككككم الككذي  disease virus coronaوجككاءت التسككككككككككككككميككة من اول حرفين من 

ًّ.(19يد يرمز الى عام ظهور املرض )مرض فايروس كورونا كوف 19منظمة الصحة العاملية عليه ورقم  أطلقته

فيروس كورونا املسككككككككككككككتجد هو نوع من الفيروسككككككككككككككات جديد من نوعه يصككككككككككككككيب الجهاز   Hui Feng (2020: 10 )عرفه

ة في أواخر الصيني«ًّووهان»التنفس ي للمرض ى املصابين بالتهاب رئوي، وهو مجهول السبب )إلى اآلن(، ظهر في مدينة 

جنة الصكككككككككحة الوطنية في جمهورية الصكككككككككين الشكككككككككعبية م، أطلقت ل2020شكككككككككباط )فبراير ( عام  8م. وفي 2019العام 

)أو الجديد ( على اللتهاب الرئوي الناجم عن اإلصابة بفيروس كورونا، ثم غيرت «ًّفيروس كورونا املستجد»تسوية 

، قبل «COVID-19»شكباط )فبراير( السكم اإلنجليزي الرسكمي للمرض الناجم عن فيروس وورونا الجديد إلى  22في 

فبراير، في حين بقي السككككككككم الصككككككككيني لهذا  11ه التسككككككككمية رسككككككككميا من قبل منظمة الصككككككككحة العاملية في أن تعتمد هذ

ًّ .الفيروس بال تغيير

ذلك الفيروس الذي ينتمي إلى فيروسككككككككككككككات  Covied-19فيروس كورونا املسككككككككككككككتجد  أن (WH0,2020) كما ذكرت

ًّوالذي وصفته منظمةالكورونا املعروفة والتي قد تسبب املرض لإلنسان والحيوان، 

، وتتجلى أعراض املرضككككية 2019الصكككككحة العاملية بالجائحة، والذي ظهر مؤخرا في مدينة يوهان الصكككككينية في نهايات 

حيث ينتقل هذا الفيروس إلى اإلنسككككككان عن طريق القطيرات الصككككككغيرة  واآللم،في الحمى واإلرهاق والسككككككعال الجاف 

سككككككككككككككعككل الشككككككككككككككخص املصكككككككككككككككاب بككه أو يعطس، كمككا يمكن أن ينتقككل الفيروس التي تتنككاثر من األنف أو الفهم عنككدمككا ي

 لإلنسكككككككككككككككككان مسككككككككككككككببكككة لكككه تلكككك الحكككالكككة املرضككككككككككككككيكككة من خالل القطيرات املتنكككاثرة على األسككككككككككككككطح املحيطكككة بكككالشككككككككككككككخص

ًّ(.105: 2020،)الفقي

هي عائلة كبيرة من  Coronavirusesالكورونا أو الفيروسككككككات املكللة  ( فيروسككككككات230: 2020) كما ذكر الضككككككبيان

الفيروسكككككككات، تشكككككككتمل على فيروسكككككككات قد تسكككككككبب مجموعة من األمراض للبشكككككككر، بدءا من نزلت البرد إلى السكككككككارس 

تصككككككيب الكورونا أيضككككككا الحيوانات. وتصككككككيب معظم هذه الفيروسككككككات املكللة  وقد)الشككككككديد )املرض التنفسكككككك ي الحاد 

الحيوانيككة املتشكككككككككككككككابهككة فيمككا بينهككا على األكثر. ولكن، يمكن أن نوعككا حيوانيككة واحككدة عككادة، أو عككدد قليال من األنواع 

 شككككككخص والفيروس الجديديصككككككيب السككككككارس البشككككككر والحيوانات، بما في ذلك القرود والقطط والكالب والقوارض، 

ًّفيروس.الكورونا “بأنه فيروس غامض ونادر من عائلة 

 . اإلطار العملي ومنهج الدراسة:3

باسكككككككككتخدام املنهج الوصكككككككككفي، وذلك ملناسكككككككككبته ألهداف الدراسكككككككككة،  ونًّقام الباحث من أجل تحقيق أهداف الدراسكككككككككة

 يمكن الحصكككككككككككككول منها على معلومات 
ً
 موجودة حاليا

ً
 أو قضكككككككككككككية

ً
 أو حدثا

ً
وفروضكككككككككككككها، وهو "املنهج الذي يدرس ظاهرة

ًّ(. 83م: 2012تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها". )األغا واألستاذ، 

ًّ
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   الدراسةمجتمع  1.3

غزة  ككككل محكككافظكككاتعلمي ومعلمكككات ذوي الحتيكككاجكككات الخكككاصككككككككككككككككة والكككدمج في ميتكون مجتمع الكككدراسككككككككككككككككة من جميع 

ًّ. معلم معلمة( 100وعددهم )

  عينـة الدراسـة: 2.3

 : االستطالعيةالعينة  1.2.3

ومعلمات ذوي معلمي من  (30املكونة من ) السكككككككككتطالعيةتم حسكككككككككاب صكككككككككدق وثبات مقاييس الدراسكككككككككة على العينة  

ًّمن خارج العينة الفعلية. الحتياجات الخاصة والدمج

 العينة الفعلية:  2.2.3

بتطبيق السككككككككتبانة عن طريق املسككككككككح الشككككككككامل، وتوزيع  ونًّوهي تمثل العينة التي قامت عليها الدراسككككككككة، وقام الباحث

ًّ.عينة الدراسةمن  (%95( استبانة بواقع )95تم استرداد ) ،( استبانة100)

  أدوات الدراسة:  3.3

ًّاآلتية: ةمن أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ تم استخدام األدا

 وسككككككبل مواجهتها في ظل الجوائح )فيروس كورونا املسككككككتجد للطالب ذوي اإلعاقة تحديات التعليم عن بعد اسككككككتبانة

ًّون.إعداد: الباحث ،أنموذًجا( 19كوفيد 

ذوي اإلعاقة وسككبل مواجهتها في ظل الجوائح  بعد للطالبتحديات التعليم عن  :صــد  وثبات أداة الدراســة 1.3.3

ًّ.( أنموذًجا(COVID-19)فيروس كورونا املستجد )

 ناحية، من التحليل تدخل أن يجب التي العناصككككككككرًّ لكل السككككككككتقصككككككككاء شككككككككمولًّ"بالصككككككككدق  يقصككككككككد: صـــــــد ال 2.3.3

 م،2001 وآخرون، عبيدات" )يستخدمها من لكل مفهومة تكونًّ بحيث ثانية، ناحية من ومفرداتها فقراتها، ووضوح

ًّ.(44ص

ًّ:بطريقتين الستبانة صدق من وتم التأكد

 من مجموعة على األولية، صكككككككككككككورتها في السكككككككككككككتبانة ُعرضكككككككككككككت: "الظاهري  الصـــــــــــد "املحكمين  صـــــــــــد  1.2.3.3

ًّ (7) من تألفت املحكمين
ً
 ،السكالمية والجامعة األقصك ى بجامعة واإلدارة مجالت التربية في من املتخصكصكين محكما

 ةاللغوي الصككككككككككياغة صككككككككككحة من لتأكداوًّ منها، للهدف السككككككككككتبانة فقرات مناسككككككككككبة مدى في بآرائهم لالسككككككككككترشككككككككككاد وذلك

 اصكككككككورته في السكككككككتبانة خرجت وبذلك ،لأو حذف أو تعدي إضكككككككافة من املحكمين آلراء السكككككككتجابة وتمت ووضكككككككوحها،

ًّ.النهائية

:
ً

 الكلية والدرجة السككككككككككككككتبانة، فقرات من فقرة كل درجات بين الرتباط قوة به يقصككككككككككككككد: الداخلي االتســــــــــــا  أوال

 التسكككككككككاق حسكككككككككاب وتم األهداف، لقياس املقياس فقرات صكككككككككدق مدى يقيس أي إليه، تنتمي الذي الرئيس للمجال

 هل التابعة للمجال الكلية والدرجة فقرة كل بين الرتباط معامالت حسككككككككككككككاب خالل من السككككككككككككككتبانة لفقرات الداخلي

ًّ:يأتي كما
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ذوي اإلعاقة وســـــــــــبل مواجهتها في  ل  بعد للطالب: تحديات التعليم عن لالســـــــــــتبااة الداخلي االتســـــــــــا  اتائج

 ( أاموذًجا(COVID-19الجوائح )فيروس كورواا املستجد )

 علم"باملذوي اإلعاقة واملتعلقة  بعد للطالبالتعليم عن  "تحديات األولًّ للمجال الداخلي التساق نتائج 

ذوي  بعد للطالبتحديات التعليم عن  فقرات من فقرة لكل الداللة ومستوى  االرتباط معامالت(: 1) جدول 

 الكلية. الدرجة مع اإلعاقة واملتعلقة باملعلم

 الفقـــــــــرة م
 معامل

 االرتباط 

مستوى 

 الداللة

ذوي ضككككككككككككككعف تكككدريكككب معلم املعكككاقين قبكككل الخكككدمكككة على التواصككككككككككككككككل مع الطالب 1ًّ

ًّ.اإلعاقة عن بعد
0.722 0.000 

صككككعوبة تحديد املشكككككالت التي تواجه الطالب املعاقين أثناء التعليم اإللكتروني 2ًّ

ًّ.عن بعد
0.804 0.000 

نقص خبرة معلم املعاقين في اسككككككككككككتخدام لغة بسككككككككككككيطة وواضككككككككككككحة ودقيقة أثناء 3ًّ

ًّ.التواصل مع ذوي اإلعاقة عن بعد
0.776 0.000 

التربية الخاصككككككة والدمج من اسككككككتخدام الفصككككككول الفتراضككككككية عدم تمكن معلم 4ًّ

ًّ.ومواقع وتقنيات التواصل عن بعد مع الطالب ذوي اإلعاقة
0.677 0.000 

عكككككدم تنكككككاسككككككككككككككككككب أعكككككداد معلمي املعكككككاقين مع احتيكككككاجكككككات الطالب ذوي اإلعكككككاقككككة 5ًّ

ًّ.واإلشراف على خطط التعليم الفردي عن بعد
0.619 0.000 

صكككعوبة في ترجمة املفاهيم املرتبطة بالتعليم في ظل جائحة يجد معلم املعاقين 6ًّ

ًّ.كورونا للطالب املعاقين لستخدامها في التعليم عن بعد
0.762 0.000 

عككككدم قككككدرة معلم املعككككاقين على تنظيم التفككككاعككككل الجتمككككاعي اإللكتروني وتطوير  7

ًّ.العالقات اإللكترونية لفئة املعاقين
0.738 0.000 

باإلنترنت وبطء الشكككككبكة في مدارس التربية الخاصكككككة ومدارس صكككككعوبة التصكككككال  8

ًّ.الدمج
0.609 0.000 

 0.000 0.845ًّ.عدم توافق املقررات الدراسية للطالب ذوي اإلعاقة مع التعليم عن بعد 9

 من خالل الصككور مع الطالب  10
ً
يجد معلم املعاقين صككعوبة في التواصككل إلكترونيا

ًّ.ذوي اإلعاقة
0.576 0.000 

صكككككعوبة اسكككككتخدام معلم املعاقين ألدوات ووسكككككائل التقويم اإللكتروني عن بعد  11

ًّ.للطالب ذوي اإلعاقة
0.817 0.000 

 0.393( =0.01) دللة مستوىًّ وعند( 39) حرية درجات عند الجدولية" r" قيمة

 "ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبتحديات التعليم عن " األولًّ املجال أن السككككككككككككككابق، الجدولًّ من يتضككككككككككككككح

ا مرتبط
ً
 وجميعها ،(0.845- 0.576) بين الرتباط معامالت وتراوحت تقيسككككككككككككككه، التي الفقرات جميع مع طردًيا ارتباط
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 مما بمجالها، األولًّ املجال تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل ،(α= 0.01) معنوية مسككككككككككتوىًّ عند إحصككككككككككائًيا دالة

ًّ.قياسه في أساسية وهي تقيسه، الذي املجال مع داخلًيا متسقة أنها يعني

 املدرسة"بذوي اإلعاقة واملتعلقة  بعد للطالبالتعليم عن  "تحديات الثاني للمجال الداخلي التساق نتائج 

  الثاني املجال فقرات من فقرة لكل الداللة ومستوى  االرتباط معامالت(: 2) جدول 

 الكلية الدرجة معذوي اإلعاقة واملتعلقة باملدرسة "  بعد للطالب" تحديات التعليم عن 

 الفقكككككككككرة الرقم
مكككككككككككككككعكككككككككككككككامكككككككككككككككل 

 الرتباط

مسككككككككككككككككككككككككتكككككككككككوى 

 الدللة

 0.000 0.786ًّ.تدريب الطالب على التواصل اإللكتروني من املنزل1ًًّّ

إتاحة املنتديات ومواقع التواصكككل الجتماعي التعليمية الخاصكككة بذوي 2ًّ

ًّ.اإلعاقة ومعلميهم
0.819 0.000 

مسككككككككككاعدة الطالب املعاقين على التكيف الجتماعي وخاصككككككككككة في أوقات 3ًّ

ًّ.الجوائح واألزمات
0.842 0.000 

إجراء التعكككديالت الالزمكككة على املنكككاهج الكككدراسككككككككككككككيكككة لكككذوي اإلعكككاقكككة بمكككا 4ًّ

ًّ.يتناسب مع التجاه نحو التعليم عن بعد
0.804 0.000 

لية فيما يتعلق بالرعاية املنزًّتوفير برامج اجتماعية تدعم أسر املعاقين 5ًّ

ًّ.أثناء التعليم عن بعد
0.791 0.000 

 0.000 0.718ًّ.توفير شبكة إنترنت قوية بمدارس الدمج والتربية الخاصة6ًّ

التمكين التكنولوجي للمعلم بصكككفة عامة ومعلمي التربية الخاصكككة على  7

ًّ.وجه الخصوص
0.775 0.000 

 0.000 0.702ًّ.الدمج والتربية الخاصةترجمة املقررات الدراسية بمدارس  8

نشككككر الثقافة التكنولوجية بين أعضككككاء املجتمع املدرسكككك ي والطالب ذوي  9

ًّ.اإلعاقة وأسرهم
0.807 0.000 

السككككككككككككككتفككادة من التغككذيككة الراجعككة وتقككارير معلمي التربيككة الخككاصكككككككككككككككة في  10

ًّ.تحسين التعليم اإللكتروني للمعاقين
0.751 0.000 

0.393ًّ( =0.01) دللة مستوىًّ وعند( 39) حرية درجات عند الجدولية" r " قيمة

 "ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملدرسككككككككة بعد للطالبتحديات التعليم عن " الثاني املجال أن السككككككككابق الجدولًّ من يتضككككككككح

ا مرتبط
ً
 وجميعها ،( 0.842- 0.702) بين الرتباط معامالت وتراوحت تقيسككككككككككه، التي الفقرات جميع مع طردًيا ارتباط

 مما بمجالها، الثالث املجال تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل ،(α= 0.01) معنوية مسككككتوىًّ عند إحصككككائًيا دالة

 .قياسه في أساسية وهي تقيسه، الذي املجال مع داخلًيا متسقة أنها يعني

 ذوي اإلعاقة في بعد للطالبسككككككككبل مواجهة تحديات التعليم عن " للمجال الثالث الداخلي التسككككككككاق نتائج 

 ."ظل الجوائح اإلنسانية من وجهة نظر معلميهم
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بعد سككككككككككككككبل مواجهة تحديات التعليم عن " املجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل( 3)رقم  جدولًّ يوضككككككككككككككح

 حيث كان املجال للمجال، الكلية والدرجة "ح اإلنسكككككككانية من وجهة نظر معلميهمذوي اإلعاقة في ظل الجوائ للطالب

ًّ
ُ
ا مرتبطكككا

ً
ا ارتبكككاطككك  ،( 0.859- 0.636) بين الرتبكككاط معكككامالت تقيسككككككككككككككككه، كمكككا وتراوحكككت التي الفقرات جميع مع طرديكككً

ا دالككة وجميعهككا  الرابع املحورًّ تقيس التي الفقرات ارتبككاط على وتككدل ،(α= 0.01) معنويككة مسككككككككككككككتوىًّ عنككد إحصكككككككككككككككائيككً

 قياسه. في أساسية وهي تقيسه، الذي املجال مع داخلًيا متسقة أنها يعني مما بمجالها،

  فقرات مجال من فقرة لكل الداللة ومستوى  االرتباط معامالت(: 3) جدول 

ذوي اإلعاقة في  ل الجوائح اإلنسااية من وجهة اظر  بعد للطالب"سبل مواجهة تحديات التعليم عن 

 الكلية. الدرجة معمعلميهم "

 الفقكككككككككرةًّالرقم
مكككككككعكككككككامكككككككل 

 الرتباط

ًّمسكككككككككككككتوىًّ

 الدللة 

 0.000 0.721ًّ.عدم تطبيق برامج إلدارة املحتوى اإللكتروني الخاص بالطالب ذوي اإلعاقة 1

2 
عكككدم الشككككككككككككككتراك في مكتبكككات رقميكككة تقكككدم محتوى رقمي منكككاسكككككككككككككككككب لحتيكككاجكككات 

ًّ.وقدرات الطالب ذوي اإلعاقة
0.720 0.000 

3 
ذوي اإلعككاقككة عككدم وجود خطككة لأللعككاب واألنشككككككككككككككطككة التعليميككة املنزليككة للطالب 

ًّ.أثناء التعليم عن بعد
0.784 0.000 

4 
عدم وجود كوادر مؤهلة بمدارس الدمج والتربية الخاصككككة لقيادة وإدارة التعليم 

ًّ.عن بعد لذوي اإلعاقة
0.727 0.000 

 0.000 0.710ًّ.مقاومة التغيير من جانب مديري مدارس الدمج والتربية الخاصة 5

6 
الدمج والتربية الخاصكككككككككة على التعليم اإللكتروني ضكككككككككعف إشكككككككككراف إدارة مدارس 

ًّ.لذوي اإلعاقة
0.728 0.000 

7 
ضكككككعف اهتمام مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصكككككة بتقديم خدمات الدعم 

ًّ.النفس ي للطالب املعاقين أثناء التعليم عن بعد
0.837 0.000 

8 
أبنككائهم في صككككككككككككككعوبككة توفير دليككل إجرائي لتعككامككل أسككككككككككككككر الطالب ذوي اإلعككاقككة مع 

ًّ.املنزلًّ
0.804 0.000 

9 
نظرة أوليككاء أمور الطالب ذوي اإلعككاقككة إلى التعليم عن بعككد على أنككه أقككل مكككانكة 

ًّ.من التعليم النظامي
0.857 0.000 

10 
ضككككككككككككككعف التنسككككككككككككككيق مع معلمي التربيككة الخككاصكككككككككككككككة في دعم مهككارات التعلم الككذاتي 

ًّ.للطالب ذوي اإلعاقة
0.766 0.000 

 0.000 0.859ًّ.الطالب ذوي اإلعاقة وأسرهم للتعليم عن بعدعدم تهيئة  11

12 
ضككككككككككككعف إسككككككككككككهام ومتابعة املدرسككككككككككككة في توفير املعينات للطالب أثناء تعليمهم عن 

ًّ.بعد
0.833 0.000 

 0.000 0.756ًّ.غياب الدعم الفني أثناء تطبيق التعليم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة 13
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 الفقكككككككككرةًّالرقم
مكككككككعكككككككامكككككككل 

 الرتباط

ًّمسكككككككككككككتوىًّ

 الدللة 

14 
ملعلمي التربيككة الخككاصكككككككككككككككة في مجككال التعليم عن بعككد عككدم تنفيككذ دورات تككدريبيككة 

ًّ.لذوي اإلعاقة
0.824 0.000 

15 
عككككككدم توافر محتوى تعليمي تفككككككاعلي خككككككاص بككككككالطالب ذوي اإلعككككككاقككككككة على موقع 

ًّ.املدرسة
0.744 0.000 

 0.000 0.643ًّ.عدم مراعاة املقررات اإللكترونية لقدرات وميول الطالب ذوي اإلعاقة 16

17 
أولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة بدورهم في خطط التربية الفردية عدم تعريف 

ًّ.ألبنائهم في املنزلًّ
0.636 0.000 

18ًّ
ضعف تواصل مدراس الدمج والتربية الخاصة مع أسر ذوي اإلعاقة ملساعدتهم 

ًّ.في التغلب على مشكالت أبنائهم أثناء التعليم عن بعد
0.667 0.000 

19 
تربية الخاصكككة على ترجمة املقررات الدراسكككية ضكككعف إشكككراف مدارس الدمج وال

ًّ.لذوي اإلعاقة
0.667 0.000 

0.393ًّ( =0.01) دللة مستوىًّ وعند( 39) حرية درجات عند الجدولية" r " قيمة

   البنائي الصد  2.2.3.3

 إليها، الوصكككككككككولًّ األداة تريد التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صكككككككككدق مقاييس أحد البنائي الصكككككككككدق يعد

 قمرًّ اآلتي الجدولًّ ويوضككككككككككح. السككككككككككتبانة لفقرات الكلية بالدرجة الدراسككككككككككة مجالت من مجال كل ارتباط مدى ويبين

 لعاما بالهدف القوية وعالقتها السككككككتبانة، لفقرات الكلية بالدرجة الدراسككككككة مجالت من مجال كل ارتباط مدى( 4)

ًّ املقياس يكونًّ وبذلك للدراسة،
ً
 .الصدق من عالية بدرجة متسما

ذوي  بعد للطالبتحديات التعليم عن  مجاالت من مجال لكل الداللة ومستوى  االرتباط معامالت(: 4) جدول 

 الكلية والدرجة ( أاموذًجا(COVID-19اإلعاقة وسبل مواجهتها في  ل الجوائح )فيروس كورواا املستجد )

 لالستبااة.

 مستوى الدللة معامل الرتباطًّاملجالت الرقم

1 
ذوي اإلعكككككككاقكككككككة واملتعلقكككككككة  بعكككككككد للطالبتحكككككككديكككككككات التعليم عن 

ًّ.باملعلم
0.937 0.000 

2 
ذوي اإلعكككككككاقكككككككة واملتعلقكككككككة  بعكككككككد للطالبتحكككككككديكككككككات التعليم عن 

ًّ.باملدرسة
0.892 0.000 

3 
ذوي اإلعاقة  بعد للطالبسككككككككككككككبل مواجهة تحديات التعليم عن 

ًّ.في ظل الجوائح اإلنسانية من وجهة نظر معلميهم
0.945 0.000 

 0.000 0.979ًّالستبانة ككل 

0.393ًّ( =0.01) دللة مستوىًّ وعند( 54) حرية درجات عند الجدولية" r " قيمة

ًّ
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 أداة الدراسة: ثبات 3.3.3

 على سككككككهنف الختبارًّ تطبيق عند متشككككككابهة درجات على حصككككككلنا فإذا املقياس، نتائج اتسككككككاق مدى" :إلى الثبات يشككككككيرًّ

ًّ ، ويعرف(466ص م،2010 عالم،) "ثباتها على نسككككككتدل فإننا مختلفتين، مرتين املجموعة نفس
ً
 درجة أي لى"  :أيضككككككا

 كرارًّت عند واسكككككتمراريته وانسكككككجامه اتسكككككاقه درجة أوهي فيها، يسكككككتخدم مرة كل عند متقاربة قراءات املقياس يعطي

 خالل من السككككككككككككككتبكككانكككة ثبكككات من التحقق وقكككد تم (.76ص م،2002 القحطكككاني،" )مختلفكككة أوقكككات في اسككككككككككككككتخكككدامكككه

ًّ:يأتي كما وذلك طريقتين،

 : خكرو ابا – ألفا بطريقة الثبات 1.3.3.3

 حسككككككككككاب إلى باإلضككككككككككافة حدة، على السككككككككككتبانة مجالت من مجال كل ثبات لقياس خكرو نبا ألفا معامل حسككككككككككاب تم

 . ككل الستبيان ثبات

 االستبيان ملجاالت الثبات معامالت(: 5) جدول 

ًّعدد الفقراتًّاملجالتًّالرقم
ًّقككككككيككككككمكككككككة مككككككعكككككككامكككككككل 

ًّألفا كرونباخ

 0.924 11ًّ.ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبتحديات التعليم عن 1ًّ

2ًّ
ذوي اإلعكككككككاقكككككككة واملتعلقكككككككة  بعكككككككد للطالبتحكككككككديكككككككات التعليم عن 

ًّ.باملدرسة
10 0.919 

3ًّ
ذوي اإلعاقة في  بعد للطالبسككككككككككبل مواجهة تحديات التعليم عن 

ًّ.ظل الجوائح اإلنسانية من وجهة نظر معلميهم
19 0.939 

 0.971 40ًّالستبانة ككل4ًّ

ة املتمثل الستبانة مجالت لجميع مرتفعة خكرو نبا ألفا معامل قيمة أن إلى( 5) رقم الجدولًّ في املبينة النتائج تشيرًّ

ذوي اإلعكككاقكككة وسككككككككككككككبكككل مواجهتهكككا في ظكككل الجوائح )فيروس كورونكككا املسككككككككككككككتجكككد  بعكككد للطالبتحكككديكككات التعليم عن في 

(COVID-19)ا  بككالثبككات تتمتع املسككككككككككككككتخككدمككة السككككككككككككككتبككانككة أن على يككدل ممككا ،(0.971)والككذي بلغككت قيمتككه  ،( أنموذجككً

 عكاٍل، ثبكات وجود على دلكت الواحكد من اقتربكت وكلمكا ،(1-0) بين خكرو نبكا ألفكا معكامكل قيمكة كمكا تتراوح الكداخلي،

ًّ.ثبات وجود عدم على دلت الصفرًّ من اقتربت وكلما

  النصفية التجزئة طريقة 2.3.3.3

 معككامالت على وحصكككككككككككككككل الزوجيككة، والفقرات الفرديككة الفقرات نتككائج بين الرتبككاط معككامككل بحسكككككككككككككككاب ونًّالبككاحث قككام

 Spearman-Brown) للتصككحيح براونًّ سككبيرمان ارتباط معامل باسككتخدام الرتباط معامالت صككححت وقد الثبات،

Coefficient )املعادلة اآلتية حسب:ًّ

rمعامل الثبات =

r

1

2

ًّوالجدول التالي يبين النتائج:معامل الرتباط  r، حيث 
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 الزوجية والعبارات الفردية العبارات اتائج بين االرتباط معامل(: 6) جدول 

ًّاملحاورًًّّ#
عدد 

ًّالعبارات

معامل 

الرتباط قبل 

ًّالتعديل

معامل 

الرتباط بعد 

ًّالتعديل

ًّمستوى 

ًّالدللة

1 
ذوي  بككعكككككككد لككلككطككالبتككحكككككككديكككككككات الككتككعككلككيككم عككن 

ًّاإلعاقة واملتعلقة باملعلم
11 0.736 0.841 

دال عككككككككككككككككنككككككككككككككككد 

0.01ًّ

2 
ذوي  بككعكككككككد لككلككطككالبتككحكككككككديكككككككات الككتككعككلككيككم عككن 

ًّاإلعاقة واملتعلقة باملدرسة
10 0.800 0.889 

دال عككككككككككككككككنككككككككككككككككد 

0.01 

3 

بعد سبل مواجهة تحديات التعليم عن 

ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح  للطالب

ًّاإلنسانية من وجهة نظر معلميهم

19 0.747 0.855 
دال عككككككككككككككككنككككككككككككككككد 

0.01 

 
ًّالستبانة ككل

40 0.856 0.922 
دال عككككككككككككككككنككككككككككككككككد 

0.01ًّ

 نوأ مرتفعة، كانت جميعها النصككككككككككككفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت أن السككككككككككككابق الجدولًّ من يتضككككككككككككحًّ    

ًّ دال وهوًّ ،(0.922) كان الكلي املقياس نصفي بين بيرسونًّ ارتباط معامل
ً
 أن على يدل مما ،(α=0.01) عند إحصائيا

 .الثبات من عالية بدرجة يتمتع املقياس

 :املستخدمة اإلحصائية األساليب 4.3

 :التالية اإلحصائية األساليب واستخدمت اإلحصائي( SPSS) برنامج خالل من الستبانة وتحليل بتفريغ الباحث قام

 بيرسونًّ ارتباط معامل "Person :"وثباتها لالستبانة، الداخلي التساق صدق إليجاد. 

 يةالنصكككككككف للتجزئة اسكككككككتخدامه يتم سكككككككوف السكككككككتبانة ثبات معامل إليجاد: بروان سكككككككبيرمان ارتباط معامل 

 .خكرو نبا ألفا ارتباط ومعامل املتساوية، غيرًّ النصفية للتجزئة جتمان ومعادلة املتساوية،

 فقرات على السككككككككككتجابات لجميع الحسككككككككككابية واملتوسككككككككككطات وعينتها، الدراسككككككككككة مجتمع لوصككككككككككف: التكرارات 

 . ومجالتها الستبانة

 الستبانة فقرات من فقرة كل قوة مدى عن للكشف: الحسابي املتوسط. 

 تهاومجال الستبانة فقرات على الستجابات ولجميع وعينتها، الدراسة مجتمع لوصف: املئوية النسب. 

 النتائج وتحليلها. 4

 وتفسيرها: ومناقشتها الرئيس يالنتائج املتعلقة بالسؤال  1.4

ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسكككككككككانية؟  بعد للطالبتحديات التعليم عن  ما: يأتي ما على الرئيسككككككككك ي السكككككككككؤال نص

 التحديات؟وما سبل مواجهة تلك 
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 التمج من مجال لكل النسبي والوزن املعياريًّ والنحراف الحسابي املتوسط حساب تم السؤالهذا  على ولإلجابة

 (.7) رقم جدولًّ في موضح هوًّ كما النتائج فكانت ككل، لالستبانة وكذلك الستبانة،

وي ذ بعد للطالبتحديات التعليم عن لل النسبي والوزن املعياري  واالاحراف الحسابي : املتوسط(7) جدول 

 .اإلعاقة في  ل الجوائح اإلنسااية؟ وما سبل مواجهة تلك التحديات

ًّاملجالتًّ#
املككتككوسككككككككككككككط 

ًّالحسابي

النكككككككككحكككككككككراف 

ًّاملعياريًّ

الككككككككنسكككككككككككككككككككككبكككككككة 

ًّاملئوية
ًّالترتيب

ذوي اإلعككككككاقكككككة  بعككككككد للطالبتحككككككديككككككات التعليم عن 1ًّ

ًّ.واملتعلقة باملعلم
3.22 0.55ًّ64.4 3 

ذوي اإلعككككككاقكككككة  بعككككككد للطالبتحككككككديككككككات التعليم عن 2ًّ

 .واملتعلقة باملدرسة
3.85ًّ0.53 76.9 1 

 بعكككد للطالبسككككككككككككككبكككل مواجهكككة تحكككديكككات التعليم عن 3ًّ

ًّ.ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسانية
3.65 0.52 73.1 2 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 71.4 0.48 3.57ًّ.الستبانة ككلًّ

)تحديات التعليم عن بعد  للطالب ذوي اإلعاقة واملتعلقة  الثاني املجال أن( 7) رقم السككككككككككككككابق الجدولًّ من يتضككككككككككككككح

أما املجال  كبيرة، درجة تعد والتي ،(%76.9) بدرجة مئوية نسكككككبة على حيث حصكككككل األول، الترتيب احتلباملدرسكككككة( 

 تيبالترًّ حتلفا)سكككككككككككبل مواجهة تحديات التعليم عن بعد  للطالب ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسكككككككككككانية(  الثالث

 املجال ، كبيرة، درجة والتي تعد ،(%73.1) مئوية نسككبة على الثاني، حيث حصككل
ً
تحديات التعليم عن  األولًّ وأخيرا

 الثالث الترتيب واحتل ،(%64.4) بدرجة مئوية نسكككككككبة على فقد حصكككككككل بعد  للطالب ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم

 ككل نةلالسككتبا الكلية الدرجة أما متفاوتة، كانت املختلفة املجالت متوسككطات جميع أن ويتضككح بدرجة متوسككطة،

 .كبيرة تقديرًّ بدرجة جاءت افراد العينة تقديرًّ درجة أن على يدلل مما ،(%71.4) قدره نسبي وزن على حصلت فقد

ًّوتفسيرها: ومناقشتها األول النتائج املتعلقة بالسؤال  1.1.4

  ؟ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالب: ما تحديات التعليم عن يأتي ما على األولًّ السؤال نص

ليم تحديات التع املجال لفقرات والترتيب النسبي واالاحراف املعياري والوزن الحسابي : املتوسط(8) جدول 

 ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبعن 

ًّالفقرةًّالرقم
املتوسط 

ًّالحسابي

النكككحكككراف 

ًّاملعياريًّ

النسبة 

ًّاملئوية
ًّالترتيب

ضككككككككككككعف تدريب معلم املعاقين قبل الخدمة على التواصككككككككككككل ًّ.1

ًّ.مع الطالب ذوي اإلعاقة عن بعد
2.68 1.02 53.7 8 

صعوبة تحديد املشكالت التي تواجه الطالب املعاقين أثناء ًّ.2

ًّ.التعليم اإللكتروني عن بعد
3.34 1.14 66.8 4 

اسككككككككككككككتخككككككدام لغككككككة بسككككككككككككككيطككككككة نقص خبرة معلم املعككككككاقين في ًّ.3

ًّ.وواضحة ودقيقة أثناء التواصل مع ذوي اإلعاقة عن بعد
3.17 1.17 63.3 6 
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ًّالفقرةًّالرقم
املتوسط 

ًّالحسابي

النكككحكككراف 

ًّاملعياريًّ

النسبة 

ًّاملئوية
ًّالترتيب

عدم تمكن معلم التربية الخاصككككككككككككككة والدمج من اسككككككككككككككتخدام ًّ.4

الفصول الفتراضية ومواقع وتقنيات التواصل عن بعد مع 

ًّ.الطالب ذوي اإلعاقة

4.06 0.98 81.1 2 

املعاقين مع احتياجات الطالب عدم تناسكككككككككب أعداد معلمي ًّ.5

ذوي اإلعككككاقككككة واإلشككككككككككككككراف على خطط التعليم الفردي عن 

ًّ.بعد

4.40 0.66 88.0 1 

يجككد معلم املعككاقين صككككككككككككككعوبككة في ترجمككة املفككاهيم املرتبطككة ًّ.6

بالتعليم في ظل جائحة كورونا للطالب املعاقين لستخدامها 

ًّ.في التعليم عن بعد

3.15 1.22 63.0 7 

معلم املعكككاقين على تنظيم التفكككاعكككل الجتمكككاعي عكككدم قكككدرة ًّ.7

ًّ.اإللكتروني وتطوير العالقات اإللكترونية لفئة املعاقين
3.33 1.11 66.7 5 

صعوبة التصال باإلنترنت وبطء الشبكة في مدارس التربية ًّ.8

ًّ.الخاصة ومدارس الدمج
2.37 0.99 47.4 10 

اإلعككاقككة مع عككدم توافق املقررات الككدراسككككككككككككككيككة للطالب ذوي ًّ.9

ًّ.التعليم عن بعد
3.92 1.04 78.4 3 

 من ًّ.10
ً
يجكككد معلم املعكككاقين صككككككككككككككعوبكككة في التواصككككككككككككككككل إلكترونيكككا

ًّ.خالل الصور مع الطالب ذوي اإلعاقة
2.68 1.13 53.6 9 

صكككككعوبة اسكككككتخدام معلم املعاقين ألدوات ووسكككككائل التقويم ًّ.11

ًّ.اإللكتروني عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة
2.30 1.04 46.0 11 

  64.4 0.55 3.22ًّ.املجال األول ككلًّ

( أن درجة جميع الفقرات في مجال )العدالة التوزيعية( تراوحت بين متوسككككككككككككككطة وعالية، 8يتبين من الجدول رقم )

 كبيرة %88إلى  %46حيث تراوحت النسككككككككككككككبة املئوية لالسككككككككككككككتجابة عليها من )
ً
(، وكانت الدرجة الكلية للمجال أيضككككككككككككككا

ًّ(.%64.4الخماس ي(، حيث بلغت النسبة املئوية لالستجابة الكلية )حسب مقياس )ليكرت 

 :كااتا املحور  هذا في النسبي الوزن حسب فقرتين أعلى أن الجدول  خالل من النتائج وتبين

ف عدم تناسب أعداد معلمي املعاقين مع احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة واإلشرا: "على نصت التي( 5) رقم الفقرة

 قد الفقرة أن على يدل مما (،%88.0) نسككككككككككككككبي بوزن األولى املرتبة احتلت قد "التعليم الفردي عن بعدعلى خطط 

 .العينة أفراد قبل من( كبيرة) موافقة درجة على حصلت

عدم تمكن معلم التربية الخاصككككككككككة والدمج من اسككككككككككتخدام الفصككككككككككول الفتراضككككككككككية " على نصككككككككككت التي( 4) رقم الفقرة

 مما (،%81.1) نسككككككككبي بوزن الثانية املرتبة احتلت قد" صككككككككل عن بعد مع الطالب ذوي اإلعاقةومواقع وتقنيات التوا

 العينة. أفراد من( كبيرة) موافقة درجة على حصلت قد الفقرة أن على يدل
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 :كااتا املجال هذا في النسبي الوزن حسب فقرتين أدنى أن الجدول  خالل من النتائج وتبين

صكككككككعوبة اسكككككككتخدام معلم املعاقين ألدوات ووسكككككككائل التقويم اإللكتروني عن بعد " على نصكككككككت التي( 11) رقم الفقرة

 على حصككككككككككككككلت قد الفقرة أن على يدل مما (،%46.0) نسككككككككككككككبي بوزن األخيرة املرتبة احتلت قد" ذوي اإلعاقة للطالب

 العينة. أفراد من( قليلة) موافقة درجة

" صككعوبة التصككال باإلنترنت وبطء الشككبكة في مدارس التربية الخاصككة ومدارس أن  على نصككت التي( 8) رقم الفقرة

 درجككة على حصككككككككككككككلككت قككد الفقرة أن على يككدل ممككا (،%47.4) نسككككككككككككككبي بوزن األخيرة قبككل املرتبككة احتلككت قككدالككدمج." 

 العينة. أفراد قبل من( قليلة) موافقة

ن من خالل تحليككككل آراء أفراد العينككككة حول التحككككديككككات التي تواجككككه التعليم عن بعككككد  وًّوبككككالتككككالي يسككككككككككككككتخلص البككككاحث

، فقككد أظهرت النتككائج أن من أهم تلككك التحككديككات: عككدم تنككاسكككككككككككككككب أعككداد محككافظككات غزة للطالب ذوي اإلعككاقككة في 

دم تمكن ع، وًّمعلمي املعاقين مع احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة واإلشككككككككككككككراف على خطط التعليم الفردي عن بعد

معلم التربية الخاصككككككة والدمج من اسككككككتخدام الفصككككككول الفتراضككككككية ومواقع وتقنيات التواصككككككل عن بعد مع الطالب 

صككككككككككككككعوبكككة تحكككديكككد ، وًّعكككدم توافق املقررات الكككدراسككككككككككككككيكككة للطالب ذوي اإلعكككاقكككة مع التعليم عن بعكككد، وًّذوي اإلعكككاقكككة

 عككدم قككدرة معلم املعككاقين على تنظيم، وًّي عن بعككداملشكككككككككككككككالت التي تواجككه الطالب املعككاقين أثنككاء التعليم اإللكترون

ًّالتفاعل الجتماعي اإللكتروني وتطوير العالقات اإللكترونية لفئة املعاقين

 وتفسيرها: ومناقشتها الثانيالنتائج املتعلقة بالسؤال  2.1.4

ذوي اإلعكككاقكككة واملتعلقكككة بمكككدارس الكككدمج  بعكككد للطالب: مكككا تحكككديكككات التعليم عن يكككأتي مكككا على الثكككاني السككككككككككككككؤال نص

  الخاصة؟والتربية 

ليم تحديات التع (: املتوسط الحسابي واالاحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات املجال9)جدول 

 ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبعن 

ًّالفقرةًّم
املتوسط 

ًّالحسابي

النحراف 

ًّاملعياريًّ

النسكككككككبة 

ًّاملئوية
ًّالترتيب

1 

عكككككككدم تكككطكككبكككيكككق بكككرامكككج إلدارة املكككحكككتكككوى اإللكككككككتكككرونكككي الكككخكككككككاص 

ًّ.بالطالب ذوي اإلعاقة
2.62 1.10 52.4 15 

2 

عدم الشككككتراك في مكتبات رقمية تقدم محتوى رقمي مناسكككب 

ًّ.لحتياجات وقدرات الطالب ذوي اإلعاقة
3.11 1.17 62.1 10 

3 

املنزليككككككة عككككككدم وجود خطككككككة لأللعككككككاب واألنشككككككككككككككطككككككة التعليميككككككة 

ًّ.للطالب ذوي اإلعاقة أثناء التعليم عن بعد
2.78 1.16 55.6 13 

4 

عكككدم وجود كوادر مؤهلكككة بمكككدارس الكككدمج والتربيكككة الخكككاصككككككككككككككككة 

ًّ.لقيادة وإدارة التعليم عن بعد لذوي اإلعاقة
3.22 1.13 64.3 6 

5 

مقكككككاومكككككة التغيير من جكككككانكككككب مكككككديري مكككككدارس الكككككدمج والتربيكككككة 

ًّ.الخاصة
2.21 1.00 44.2 18 
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ًّالفقرةًّم
املتوسط 

ًّالحسابي

النحراف 

ًّاملعياريًّ

النسكككككككبة 

ًّاملئوية
ًّالترتيب

6 

ضككككككككككككعف إشككككككككككككراف إدارة مدارس الدمج والتربية الخاصككككككككككككة على 

ًّ.التعليم اإللكتروني لذوي اإلعاقة
2.83 1.22 56.7 12 

7 

ضككككككككككككككعف اهتمكككام مكككدارس الكككدمج ومكككدارس التربيكككة الخكككاصككككككككككككككككة 

بتقديم خدمات الدعم النفس ي للطالب املعاقين أثناء التعليم 

ًّ.عن بعد

3.43 1.17 68.7 3 

8 

إجرائي لتعامل أسكككككر الطالب ذوي اإلعاقة صكككككعوبة توفير دليل 

ًّ.مع أبنائهم في املنزلًّ
2.69 1.15 53.9 14 

9 

نظرة أوليككككاء أمور الطالب ذوي اإلعككككاقككككة إلى التعليم عن بعككككد 

ًّ.على أنه أقل مكانة من التعليم النظامي
3.41 1.29 68.1 4 

10 

ضككككككككعف التنسككككككككيق مع معلمي التربية الخاصككككككككة في دعم مهارات 

ًّ.الذاتي للطالب ذوي اإلعاقةالتعلم 
2.11 1.15 42.1 19 

 1 81.6 1.10 4.08ًّ.عدم تهيئة الطالب ذوي اإلعاقة وأسرهم للتعليم عن بعد 11

12 

ضكككككككككككككعف إسكككككككككككككهام ومتابعة املدرسكككككككككككككة في توفير املعينات للطالب 

ًّ.أثناء تعليمهم عن بعد
2.61 1.22 52.1 16 

13 

وي بعد للطالب ذ غياب الدعم الفني أثناء تطبيق التعليم عن

ًّ.اإلعاقة
2.47 1.10 49.4 17 

14 

عدم تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي التربية الخاصككككككككككككككة في مجال 

ًّ.التعليم عن بعد لذوي اإلعاقة
3.96 1.08 79.2 2 

15 

عكككككككدم توافر محتوى تعليمي تفكككككككاعلي خكككككككاص بكككككككالطالب ذوي 

ًّ.اإلعاقة على موقع املدرسة
3.28 1.13 65.7 5 

16 

املقررات اإللكترونيككككككة لقككككككدرات وميول الطالب عككككككدم مراعككككككاة 

ًّ.ذوي اإلعاقة
3.12 1.09 62.3 9 

17 

عكككككدم تعريف أوليكككككاء أمور الطالب ذوي اإلعكككككاقكككككة بكككككدورهم في 

ًّ.خطط التربية الفردية ألبنائهم في املنزلًّ
2.88 1.15 57.7 11 

18 

ضكككعف تواصكككل مدراس الدمج والتربية الخاصكككة مع أسكككر ذوي 

في التغلككب على مشكككككككككككككككالت أبنككائهم أثنككاء اإلعككاقككة ملسكككككككككككككككاعككدتهم 

ًّ.التعليم عن بعد

3.18 1.12 63.6 7 

19 

ضككككككككعف إشككككككككراف مدارس الدمج والتربية الخاصككككككككة على ترجمة 

ًّ.املقررات الدراسية لذوي اإلعاقة
3.14 1.13 62.8 8 

  60.1 0.62 3.01ًّ.الستبانة الثانية ككل 

ذوي  بعككككد للطالبتحككككديككككات التعليم عن  محورًّ في الفقرات لجميع الكليككككة الككككدرجككككة أن( 9) رقم الجككككدولًّ من يتبين

 سكككككككككبةالن تراوحت حيث وقليلة، وعالية متوسكككككككككطة بين تراوحت الخاصكككككككككة،اإلعاقة واملتعلقة بمدارس الدمج والتربية 
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ًّ للمجال الكلية الدرجة وكانت (،%(81.6( إلى %42.1من ) عنها لالسككككككككتجابة املئوية
ً
 مقياس حسككككككككب متوسككككككككطة أيضككككككككا

ًّ.(%60.1) الكلية لالستجابة املئوية النسبة بلغت حيث ،(الخماس ي ليكرت)

 :كااتا املجال هذا في النسبي الوزن حسب فقرتين أعلى أن الجدول  خالل من النتائج وتبين

 الترتيب في جاءت ،"ي اإلعاقة وأسككككككككككرهم للتعليم عن بعدعدم تهيئة الطالب ذوًّ" على نصككككككككككت والتي( 11) رقم الفقرة

 .(1.10) معياريًّ وانحراف( %81.6) املئوية ونسبتها( 5) من( 2.61) متوسطها بلغ حيث األول،

 جال التعليم عن بعدعدم تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي التربية الخاصككككككككككككككة في م" على نصككككككككككككككت والتي( 14) رقم الفقرة

 وانحراف( %79.2) املئوية ونسككككككككككككككبتها( 5) من( 3.96) متوسككككككككككككككطها بلغ حيث الثاني، الترتيب في جاءت ،"لذوي اإلعاقة

ًّ.(1.08) معياريًّ

 :كااتا املجال هذا في النسبي الوزن حسب فقرتين أدنى أن الجدول  خالل من النتائج وتبين

لتعلم الذاتي ضككككككككككككككعف التنسككككككككككككككيق مع معلمي التربية الخاصككككككككككككككة في دعم مهارات ا" على نصككككككككككككككت والتي( 10) رقم الفقرة

( %42.1) املئويككة ونسككككككككككككككبتهككا( 5) من( 2.11) متوسككككككككككككككطهككا بلغ حيككث األخير، الترتيككب في جككاءت ،"للطالب ذوي اإلعككاقككة

 . (1.15) معياريًّ وانحراف

 في جاءت ،مقاومة التغيير من جانب مديري مدارس الدمج والتربية الخاصككككككككككككككة"" على نصككككككككككككككت والتي( 5) رقم الفقرة

 .(1.00) معياريًّ وانحراف( %44.2) املئوية ونسبتها( 5) من( 2.21) متوسطها بلغ حيث األخير، قبل الترتيب

وعليه يسكككككككككككككتخلص الباحثون من خالل تحليل وتفسكككككككككككككير اسكككككككككككككتجابات أفراد العينة حول التحديات املتعلقة بمدارس 

الكككدمج والتربيكككة الخكككاصككككككككككككككككة أن ثمكككة تحكككديكككات متوفرة بكككدرجكككة كبيرة جكككًدا، ممكككا يعني أنهكككا تتطلكككب املزيكككد من العنكككايكككة 

حويها من أجل مسكككتقبل التعليم عن بعد  للطالب ذوي اإلعاقة السكككمعية واملواجهة إليجاد حلول للمشككككالت التي ت

عدم تنفيذ ،وًّ عدم تهيئة الطالب ذوي اإلعاقة وأسككككككككككككككرهم للتعليم عن بعد ، فقد تبين أن من أهم تلك التحديات:

 جضككككككككككككككعف اهتمام مدارس الدم، وًّدورات تدريبية ملعلمي التربية الخاصككككككككككككككة في مجال التعليم عن بعد لذوي اإلعاقة

اء أمور نظرة أولي،وًّ ومدارس التربية الخاصة بتقديم خدمات الدعم النفس ي للطالب املعاقين أثناء التعليم عن بعد

عكككدم توافر محتوى تعليمي ،وًّ الطالب ذوي اإلعكككاقكككة إلى التعليم عن بعكككد على أنكككه أقكككل مككككانكككة من التعليم النظكككامي

 .تفاعلي خاص بالطالب ذوي اإلعاقة على موقع املدرسة

 وتفسيرها: ومناقشتها الثالثالنتائج املتعلقة بالسؤال  3.1.4

ذوي اإلعاقة في ظل الجوائح  بعد للطالب: ما سكككككككككبل مواجهة تحديات التعليم عن الثالث على ما يأتي السكككككككككؤال نص

  والدمج؟اإلنسانية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة 
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 سبل مواجهة املجال لفقرات والترتيب النسبي والوزنواالاحراف املعياري  الحسابي : املتوسط(10) جدول 

ذوي اإلعاقة في  ل الجوائح اإلنسااية من وجهة اظر معلمي التربية  بعد للطالبتحديات التعليم عن 

 الخاصة والدمج

ًّالفقرةًّالرقم
املتوسكككككككككككط 

ًّالحسابي

النككككحككككراف 

ًّاملعياريًّ

النسككككككككككبة 

ًّاملئوية
ًّالترتيب

 1 86.4 0.82 4.32ًّ.اإللكتروني من املنزلًّتدريب الطالب على التواصل ًّ.1

إتاحة املنتديات ومواقع التواصكككككككل الجتماعي التعليمية ًّ.2

ًّ.الخاصة بذوي اإلعاقة ومعلميهم
4.21 0.82 84.1 4 

مسكككككككككككككككككككاعككككككدة الطالب املعككككككاقين على التكيف الجتمككككككاعي ًّ.3

ًّ.وخاصة في أوقات الجوائح واألزمات
3.85 1.09 77.0 6 

التعديالت الالزمة على املناهج الدراسككككككككككككككية لذوي إجراء ًّ.4

ًّ.اإلعاقة بما يتناسب مع التجاه نحو التعليم عن بعد
4.31 0.80 86.2 2 

توفير برامج اجتماعية تدعم أسككككككككككككر املعاقين فيما يتعلق ًّ.5

ًّ.بالرعاية املنزلية أثناء التعليم عن بعد
4.09 0.89 81.8 5 

الكككككدمج والتربيكككككة توفير شككككككككككككككبككككككة إنترنكككككت قويكككككة بمكككككدارس ًّ.6

ًّ.الخاصة
3.56 1.10 71.2 7 

التمكين التكنولوجي للمعلم بصككككككككككككككفكككككككة عكككككككامكككككككة ومعلمي ًّ.7

ًّ.التربية الخاصة على وجه الخصوص
3.29 1.16 65.8 9 

ترجمككككة املقررات الككككدراسككككككككككككككيككككة بمككككدارس الككككدمج والتربيككككة ًّ.8

ًّ.الخاصة
3.17 1.15 63.4 10 

درسكك ي امل نشككر الثقافة التكنولوجية بين أعضككاء املجتمعًّ.9

ًّ.والطالب ذوي اإلعاقة وأسرهم
4.22 0.95 84.3 3 

السككككككككككككككتفادة من التغذية الراجعة وتقارير معلمي التربية ًّ.10

ًّ.الخاصة في تحسين التعليم اإللكتروني للمعاقين
3.44 1.25 68.9 8 

  76.9 0.53 3.85ًّ.املجال الثالث ككلًّ

العدالة التفاعلية( تراوحت بين متوسكككككككككككطة وعالية، )مجال ( أن درجة جميع الفقرات في 10يتبين من الجدول رقم )

 كبيرة %86.4إلى  %63.4حيث تراوحت النسككككبة املئوية لالسككككتجابة عليها من )
ً
(، وكانت الدرجة الكلية للمجال أيضككككا

ًّ(.%76.9لالستجابة الكلية )حسب مقياس )ليكرت الخماس ي(، حيث بلغت النسبة املئوية 

 :كااتا املجال هذا في النسبي الوزن حسب فقرتين أعلى أن الجدول  خالل من النتائج وتبين

 بوزن لىاألوًّ املرتبة احتلت قد ،تدريب الطالب على التواصل اإللكتروني من املنزل"" على نصت التي( 1) رقم الفقرة

ًّ كبيرة) موافقة درجة على حصلت قد الفقرة أن على يدل مما (،%86.4) نسبي
ً
 .العينة أفراد من( جدا
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ب مع إجراء التعديالت الالزمة على املناهج الدراسككككككككككككككية لذوي اإلعاقة بما يتناسكككككككككككككك" على نصككككككككككككككت التي( 4) رقم الفقرة

 قكككد الفقرة أن على يكككدل ممكككا (،%86.2) نسككككككككككككككبي بوزن الثكككانيكككة املرتبكككة احتلكككت قكككد ،"التجكككاه نحو التعليم عن بعكككد

ًّ كبيرة) موافقة درجة على حصلت
ً
 العينة. أفراد من( جدا

 :كااتا املجال هذا في النسبي الوزن حسب فقرتين أدنى أن الجدول  خالل من النتائج وتبين

 املرتبة احتلت قد ،"ية بمدارس الدمج والتربية الخاصكككككككككةترجمة املقررات الدراسككككككككك" على نصكككككككككت التي( 8) رقم الفقرة

 العينة. أفراد من( متوسطة) موافقة درجة على حصلت قد الفقرة أن على يدل مما (،%63.4) نسبي بوزن األخيرة

ي التربيككة الخككاصكككككككككككككككة على وجككه التمكين التكنولوجي للمعلم بصككككككككككككككفككة عككامككة ومعلم" على نصكككككككككككككككت التي( 7) رقم الفقرة

 درجة على حصكككككلت قد الفقرة أن على يدل مما (،%65.8) نسكككككبي بوزن األخيرة قبل املرتبة احتلت ، قد"الخصكككككوص

 العينة. أفراد من( متوسطة) موافقة

أن من بين أهم السككككككككككبل التي يمكن من خاللها مواجهة تحديات التعليم  ونًّوبناًء على ما سككككككككككبق، يسككككككككككتخلص الباحث

تدريب الطالب على التواصكككككككككككل محافظات غزة : للطالب ذوي اإلعاقة بمدارس الدمج والتربية الخاصكككككككككككة في  ًّعن بعد

إجراء التعديالت الالزمة على املناهج الدراسكككككككككككككية لذوي اإلعاقة بما يتناسكككككككككككككب مع التجاه نحو ، لًّاإللكتروني من املنزًّ

احة إت، نشككككككككر الثقافة التكنولوجية بين أعضككككككككاء املجتمع املدرسكككككككك ي والطالب ذوي اإلعاقة وأسككككككككرهم، التعليم عن بعد

توفير برامج اجتماعية تدعم ، ميهماملنتديات ومواقع التواصككككككككككككككل الجتماعي التعليمية الخاصككككككككككككككة بذوي اإلعاقة ومعل

ًّ.أسر املعاقين فيما يتعلق بالرعاية املنزلية أثناء التعليم عن بعد

 خالصة النتائج 2.4

 وزن على حصكككككككككككلت فقد ككل لالسكككككككككككتبانة الكلية الدرجة أما متفاوتة، كانت املختلفة املجالت متوسكككككككككككطات جميع أن

ًّ.كبيرة تقديرًّ بدرجة جاءت افراد العينة تقديرًّ درجة أن على يدلل مما ،(%71.4) قدره نسبي

 لىع حيث حصل األول، الترتيب احتلذوي اإلعاقة واملتعلقة باملدرسة  بعد للطالبتحديات التعليم عن  مجال أن

 بعد للطالب)سبل مواجهة تحديات التعليم عن أما مجال  كبيرة، درجة تعد والتي ،(%76.9) بدرجة مئوية نسبة

 والتي تعد ،(%73.1) مئوية نسبة على الثاني، حيث حصل الترتيب فاحتلذوي اإلعاقة في ظل الجوائح اإلنسانية( 

 ئويةم نسبة على فقد حصل ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبالتعليم عن  ومجال تحديات ،كبيرة درجة

ًّ.بدرجة متوسطة الثالث الترتيب واحتل ،(%64.4) بدرجة

 االستنتاجات والتوصيات. 5

 االستنتاجات 1.5

  ( بدرجة %64.4قبول بنسبة ) ذوي اإلعاقة واملتعلقة باملعلم بعد للطالبتحديات التعليم عن  جلت

 متوسطة.

 صعوبة استخدام معلم املعاقين ألدوات ووسائل التقويم اإللكتروني عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة  ترتفع

ًّ.(%46.0وزن نسبي )حيث 
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 احتلت  حيث ارس التربية الخاصة ومدارس الدمجصعوبة التصال باإلنترنت وبطء الشبكة في مد وارتفعت

 .(%47.4وزن نسبي )

 الخاصةذوي اإلعاقة واملتعلقة بمدارس الدمج والتربية  بعد للطالبتحديات التعليم عن  محورًّ  جل 

ًّ( بدرجة متوسطة.%60.1نسبة )

 لتعلم الذاتي للطالب ذوي اإلعاقةدعم مهارات ا ضعف التنسيق مع معلمي التربية الخاصة في. 

 يري مدارس الدمج والتربية الخاصةالتغيير من جانب مد لقت التعليم اإللكتروني مقاومة 

 بموافقة كبيرة. (.%76.9)نسبة العدالة التفاعلية  مجال  جل 

 (%63.4ترجمة املقررات الدراسية بمدارس الدمج والتربية الخاصة بوزن نسبي ) تنخفض. 

 وزن نسبيالتربية الخاصة على وجه الخصوص  التمكين التكنولوجي للمعلم بصفة عامة ومعلمي بلغ 

ًّ.درجة موافقة )متوسطة(ب(، 65.8%)

 التوصيات 2.5

ًّبما يلي: نوص ي الورقة البحثيةعنه  تي ضوء ما أسفرًّف

 ًّيب وتمكين الطالب ذوي اإلعاقة من استخدام البرامج والتطبيقات التي تهدف إلى تنمية بقايا السمع تدر

لديهم، حيث أن رفع قدرات الطالب املعاقين على استخدام البرامج والتطبيقات يكون مفيًدا لهم في التعليم 

ًّعن بعد.

  مع أهمية توفير شبكة إنترنت قوية بمدارس الدمج  اإلعاقة،دعم التحول الرقمي للمقررات الدراسية لذوي

والتربية الخاصة، والتدريب اإللكتروني للطالب، وتقديم فرص متكافئة لجميع الطالب للتعليم اإللكتروني 

ًّمن بعد، وخاصة في املناطق الريفية والنائية.

  وخاصة في أوقات الجوائحالتركيز على تعزيز الجهود لتقديم املساعدة للمعاقين على التكيف الجتماعي 

ًّاإلنسانية، باإلضافة إلى إنشاء مواقع للتواصل الجتماعي التعليمي، الخاصة بذوي اإلعاقة ومعلميهم.

  دعم البنية التحتية التكنولوجية بمدارس الدمج والتربية الخاصة، والتحول نحو التعليم اإللكتروني ل سيما

ًّفي أوقات الجوائح اإلنسانية.

  تطوعية إلكترونية واإلشراف عليها من قبل مدارس الدمج والتربية الخاصة ملساعدة املتعلمين تكوين لجان

من ذوي اإلعاقة على النخراط في مجتمعات تعليمية إلكترونية، ومساعدتهم في حل مشكالتهم التعليمية 

ًّوالجتماعية.
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 . املراجع6

: املراجع العربية
ً
 أوال

 .الصكككككككككككككعوبات التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة السكككككككككككككمعية في نظام التعليم عن بعد: (. 2021) إبراهيم، منى فرحات

ًّ.376 –35،352ًّع ،دراسة ميدانية. مجلة كلية التربية جامعة بورسعيد

 (تحليل املشكككككككككالت التي تواجه الطالب املعاقين بصككككككككرًيا بمرحلة التعليم الجامعي في 2008إبراهيم، وليد يوسككككككككف .)

تكنولوجيا التعليم، الجمعية املصرية لتكنولوجيا  اإللكتروني املتاحة عبر شبكة اإلنترنت، استخدام برامج التعليم

 .47-3، 3، ع18التعليم، مج

  يواجهونها(. رعاية املعاقين في الفكر التربوي اإلسكككككككككككككالمي في ضكككككككككككككوء املشككككككككككككككالت التي 2008رائد محمد ) الكاس،أبو ،

ًّية.الجامعة السالم التربية،ماجستير، كلية  رسالة

  (. تجربكككة الطالب والطكككالبكككات ذوي اإلعكككاقكككة بجكككامعكككة امللكككك خكككالكككد نحو التعلم 2021)طالل. البكري، سكككككككككككككيرين بنكككت

ًّ.135 –17،103ًّع ،السعودية للتربية الخاصة جامعة امللك سعود كورونا. املجلةالطارئ عن بعد في ظل جائحة 

 (فعكككاليكككة برنكككامج قكككائم على اسكككككككككككككتخكككدام أ2009بنكككداري، زينكككب محمكككد" .) نظمكككة التعليم املرئيكككة اإللكترونيكككة لتنميكككة

الدراسكككات  معهد-القاهرةمهارات التواصكككل لدى األطفال املعاقين سكككمعًيا"، رسكككالة ماجسكككتير غير منشكككورة، جامعة 

 .والبحوث التربوية

 ( .الكككتكككعكككلكككيكككم اإللكككككككتكككرونكككي والكككتكككعكككلكككيكككم عكككن بكككعكككككككد. ككككتكككككككاب إلكككككككتكككرونكككي: 2019جكككنكككبكككي، ككككمكككككككال .)https: //www.noor-

book.com/pdfًّ

 (فاعلية برنامج مقترح قائم على املثيرات البصككككككرية لكتسككككككاب املهارات اإللكترونية 2012الحجار، سككككككهير يوسككككككف" .)

الجامعة  –لدى طالبات الصككككككككككف العاشككككككككككر األسككككككككككاسكككككككككك ي للمعاقات سككككككككككمعًيا"، ماجسككككككككككتير غير منشككككككككككورة، كلية التربية 

 .اإلسالمية، غزة

 ( .جاهزية معلم2019حناوي، مجدي، ونجم، روان .) ي املرحلة األسكككككككككككاسكككككككككككية األولى في املدارس الحكومية في مديرية

تربيكككة نكككابلس لتوظيف التعلم اإللكتروني "الكفكككايكككات والتجكككاهكككات واملعيقكككات". مجلكككة الجكككامعكككة العربيكككة األمريكيكككة 

ًّ، جامعة القدس املفتوحة، نابلس، فلسطين.138 -102، ص 2، ع5للبحوث، مج

 (تصكككككككككككككور 2015خالف، أحمككد عبككد النبي .) مقترح لتفعيككل دور التعليم عن بعككد بجككامعككة الطككائف في ضكككككككككككككوء بعض

ًّ.258-223، 40التربية، ج كلية-سوهاجالتجاهات العاملية املعاصرة، املجلة التربوية، جامعة 

 ( مسككككككككتقبل التعليم بعد جائحة كورونا: سككككككككيناريوهات اسككككككككتشككككككككرافية. املجلة 2020الدهشككككككككان، جمال علي خليل .)م

ًّ.169-105(، 4)3لعلوم التربوية. املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل، الدولية للبحوث في ا

 ( .الصعوبات التي يواجهها معلمو املرحلة البتدائية في إدارة الصف الدراس ي "دارسة ميدانية 2017ساكر، أميرة .)

ًّالبواقي، الجزائر. أم-مهيديباملدارس البتدائية بدائرة سيقوس"، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن 

  .الوطنيةالنسخة املحدثة الصادرة  عن اللجنة  املستجد.الشامل لفايروس كرونا  (. الدليل2020)السعيد أحمد 

 الدارة الوطنية للطب الصيني ومكتبالصينية للصحة 

  نظام التعلم  اسكككتخدامطلبة صكككعوبات التعلم باملرحلة الثانوية نحو  اتجاهات(. 2021)محسكككن. السكككعيدي، أحمد

ًّ.20 –1ًّ، 8( 5)غزة.العلوم التربوية والنفسية املركز القومي للبحوث  جائحة. مجلة انتشارًّعن بعد في ظل 

 ( فكككاعليكككة برنكككامج قكككائم على املواقف التعليميكككة في تنميكككة املهكككارات الوظيفيكككة 2010سكككككككككككككالمكككة، عبكككد البكككديع محمكككد .)

،للقراءة والكتابة لتالميذ املرحلة اإلعدادية املع
ً
 .108مجلة القراءة واملعرفة، ع وقين سمعيا
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 (مككداخككل ومعوقككات تمكين العككاملين في مركز 2016السكككككككككككككلطككاني، يككاس عبككاس، والزهراني، خككالككد بن عبككد الرحمن .)

التأهيل ملسككككككككككاعدة املعاقين من اسككككككككككتخدام التكنولوجيا املسككككككككككاعدة لتكنولوجيا املعلومات، مجلة دراسككككككككككات الخليج 

ًّ.308-279، ص ص 161، ع42النشر العلمي، س مجلس-الكويتة والجزيرة العربية، جامع

  ،م(. تحديات التعليم عن بعد للطالب ذوي 2020بن شككككككككككوق؛ املكاوي، إسككككككككككماعيل خالد علي ) عبد العزيزًّالسككككككككككلمي

. مجلة دراسككككككككككات عربية في 
ً
اإلعاقة السككككككككككمعية وسككككككككككبل مواجهتها في ظل الجوائح: فيروس كورونا املسككككككككككتجد أنموذجا

ًّ.308-253(، 124النفس. رابطة التربويين العرب، ع) التربية وعلم

 ( املعاقون بصككككريا خصككككائصككككهم ومناهجهم، الطبعة الولى، الدار املصككككرية اللبنانية، 1997سككككيسككككالم، كمال سككككالم )

ًّمصر.القاهرة، 

  شككككككككككبكة هيكل ميديا املعرفية: سككككككككككعيد الظاهري: اسككككككككككتشككككككككككراف مسككككككككككتقبل التعليم عن بعد في دول الخليج واملنطقة

ًّ.Read From: https://hbrarabic.com-14/6/2020. 14/6/2020ربية، مقال منشور بتاريخ الع

 ،صورة الجسم بتقدير الذات لدي مكتسبي العاقة الحركية،  (. عالقة2012) سامية وحبيبة، ضيف هللا شويعل

ًّ، جامعه الجزائر.2012مجلة العلوم التربوية، العدد الثالث، يوليو

  (. تحديات التعليم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة البصككككككككرية خالل األزمات من 2021)عيد. الصككككككككيدلني، محمد بن

ًّ.49 –42،1ًّ، ع12مج والتأهيل،وجهة نظر معلميهم في مدارس جدة. مجلة التربية الخاصة 

  لية الدراسكككككككككككات في الطب الحديث. مجلة ك الكورونا في الحديث النبوي" ( الجاللة2020)الضكككككككككككبيان، جوهر صكككككككككككالح

ًّ.338-289، ص31(30)باإلسكندرية.  والسالمية للبناتالعربية 

  ،(. فعكككككاليكككككة برنكككككامج قكككككائم على التعلم اإللكتروني لتنميكككككة مهكككككارات 2019، نهى إبراهيم)وإبراهيمطلبكككككة، منى حلمي

ا بمكداس الكدمج في املرحلكة الثكانويكة بمحكافظكة الطكائف، جلكة جكامعة م التواصككككككككككككككل الحيكاتيكة لكدى املعكاقكات سكككككككككككككمعيكً

 .562-523، ص ص 18، ع5الطائف للعلوم اإلنسانية، جامعة الطائف، مج

 (تصكككككككككككككميم برنامج إلكتروني بطريقة2018عبد املاجد، البتول عبد املاجد، وجماع، عبد الحميد محمد" .) (BTO) 

كر تككدخككل املبلتعليم مهككارتي القراءة والكتككابككة لككذوي اإلعككاقككة السكككككككككككككمعيككة على تالميككذ وتلميككذات مركز طككه طلعككت لل

 .بمحلية أم درمان"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم درمان، السودان

  ،(. أثر التلميحات البصككككككرية 2014)محمد. ، انشككككككراح عبد العزيز، عطا، إبراهيم ودسككككككوقيعلي، سككككككماء عبد الفتاح

برامج الحاسككككككككككككب اآللي، مجلة جامعة لعروض الوسككككككككككككائط املتعددة للمعاقين سككككككككككككمعًيا في تنمية مهارات اسككككككككككككتخدام 

ًّ.210-177، ص ص 1، ج3كلية التربية، ع ،الفيومالفيوم للعلوم التربوية والنفسية، جامعة 

  (. واقع التعليم عن بعد واملقررات اإللكترونية في ضكككككوء التحديات العاملية لجائحة 2020)معجون. العنزي، أحمد

ًّ.255 –1،217ًّ( 6)عبد العزيز. بوية جامعة األمير سطام بن .مجلة العلوم الترCovid-19ًّكورونا املستجد "

 (اإلمارات إلى 2005فتحي، أنيس .).أبو ظبي: مركز اإلمارات  25اسكككككككككككتشكككككككككككراف التحديات املخاطر على مدى  أين .
ً
عاما

 .للدراسات واإلعالم

  على جككائحككة كرونككا املسكككككككككككككتجككد طالب من عينككه لككدي  النفسكككككككككككككيككة املترتبككةاملشككككككككككككككالت  (2020ابراهيم. )الفقي، أمككال

ًّ.189-147(، ص74سوهاج. )استكشافي وصفي بحث. مجلة جامعه 

 (املشككككككككككككككالت النفسكككككككككككككيكة املترتبكة على جكائحكة فيروس كورونكا 2020الفقي، آمكال مكاهر، وأبو الفتوح، محمكد كمكال .)

-وهاجس، املجلة التربوية، جامعة بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة بمصر املستجد:

 .1089-1074، ص ص 74التربية، ج كلية
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، 6جم عبدالعزيز،العلوم التربوية جامعة األمير سككككطام بن  بعد. مجلةالسككككعودية لالسككككتفادة من نظام التعليم عن 

ًّ.51 –1،19ًّع
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ًّ: مركز الكتاب للنشر والتوزيع.القاهرة
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ًّ.67-59، ص ص 17قاسمي، عالقانونية والقضائية، محمد 
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 (2020املككككالكي، مريم خميس، وشكككككككككككككعبككككان، منككككال محمككككد .) واقع توظيف التعليم اإللكتروني في العمليككككة التعليميككككة

للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر املعلمين، املجلة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة، املؤسكككككككككككككسكككككككككككككة العربية 

 .86-51، 11للتربية والعلوم واآلداب، ع

 ( معايي2011املضكككككككككككككيان، أحمد بن عبد هللا، وحامد، محمد عبد املقصكككككككككككككود .) ر بيئات التعلم اإللكتروني للمعاقين

ًّ.75-11، ص ص 2، ج146التربية، ع كلية-األزهرسمعًيا، مجلة التربية، جامعة 

 ( معايير بيئات التعلم اإللكتروني للمعاقين 2011املضكككككككككككككيان، أحمد بن عبد هللا، وحامد، محمد عبد املقصكككككككككككككود .)

 .75-11، ص ص 2، ج146التربية، ع كلية-األزهرمجلة التربية، جامعة  سمعًيا،

 ( )كورونككا. موقع منظمككة األمم املتحككدة  (. جككائحككة2020منظمككة األمم املتحككدة للتربيككة والعلم والثقككافككة )اليونسككككككككككككككو

ًّ/ .https://www.un.orgمن  2020سبتمبر،  19للتربية والعلم والثقافة، تم استرجاعها بتاريخ 

 ،كلية  ماجسككككتير، رسككككالةملراكز تأهيل املعاقين في قطاع غزة، (. املعايير التخطيطية والتصككككميمية 2001نادر) النمرة

ًّالهندسة، جامعه القاهرة.

  تككاريخ ، ب البوابككة،الهاللي، الهاللي الشكككككككككككككربيني: كورونككا واقتصككككككككككككككاد املعرفككة والتمكين الرقمي، مقككال منشكككككككككككككور بجريككدة

Read From: https://www.albawabh news.com/4045771ًّ، 2020يونيو،  16الثالثاء، 

 (حق الطفكل ذي اإلعكاقكة ذي الحتيكاجكات التربويكة الخكاصككككككككككككككة في التعليم في أقكل 2006الهوسككككككككككككك ي، نكاصكككككككككككككر بن علي .)

البيئات تقيًدا، تجربة اململكة العربية السكككككككككككككعودية في مجال دمج األطفال ذوي الحتياجات التربوية الخاصكككككككككككككة في 

اية وتنمية الطفولة، جامعة املنصكككورة، في الفترة من املؤتمر العلمي الثالث ملركز رع املدارس العادية: دراسكككة حالة،

 .مارس 22-23

: املراجع األجنبية
ً
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عبد الباقي، ابتسككككام محمد & وسككككليمان، دولت & والشككككيخ، حسككككن &  محمد القادرًّ عبد علي عفراءمحمد،  يوثق هذا البحث كــــــــــــــــ:

 رجاتد بين العالقة عن تطبيقية دراسككككككككككة الرئيسككككككككككة املناخ عناصككككككككككرًّ بين العالقة على املناخية التغيرات تأثيرًّ(: 2022) أحمد حسككككككككككن

(، 4مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد ) ،2000-1962 من الفترة خالل الدويم مدينة في واألمطارًّ الحرارة

 136-123(، أملانيا، ص 15العدد )
 

 املستخلص

لعالقة اتناولت هذه الدراسة تأثير التغيرات املناخية علي العالقة بين عناصر املناخ الرئيسة دراسة تطبيقية عن 

، وقد هدفت إلي محاولة معرفة التغيرات  2000-1962بين درجات الحرارة واإلمطار في مدينة الدويم خالل الفترة من 

املناخية من خالل توضيح خط التجاه العام لدرجات الحرارة واإلمطار في مدينة الدويم، وتوضيح الخصوصية 

، م2000-1962ك ارتفاع في درجة الحرارة  خالل الفترة من املناخية ملنطقة الدراسة، افترضت الدراسة أن هنا

، استخدمت م2000-1962وتوجد عالقة ذات دللت إحصائية بين درجات الحرارة واإلمطار خالل الفترة من 

حظة املنهج التاري ي، واعتمدت علي املالًّوًّاملنهج اإلقليمي، وًّالدراسة عدة مناهج بحث مثل املنهج الوصفي التحليلي، 

قابلة كأدوات لجمع املعلومات األولية وعلي تقارير وحدة األرصاد الجوي بمدينة الدويم، توصلت الدراسة إلي أن وامل

mailto:afraali504@gmail.com
mailto:Hassan19699999@gmail.com
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تشير إلي وجود تأثير لألرباع على كل من درجة الحرارة واألمطار، يوجد تأثير متبادل لدرجة   ةحصائيالدللت الًّ

الحرارة القصوى، ل يوجد فرق بين متوسطات األمطار في الحرارة واألمطار، ل يوجد فرق بين متوسطات درجة 

الفترات املختلفة ، ل يوجد فرق بين متوسطات درجة الحرارة الدنيا، يوجد اختالف تباين لدرجة الحرارة القصوى 

 ، يوجد اختالف تباين لألمطار في الفترات الثالث، يوجد ارتفاع في درجة الحرارة خالل الفترات الثالث، ومن ثم

أوصت الدراسة  بضرورة بتوفير وسائل وأجهزة تقنية حديثة لوحدات األرصاد الجوي لكي تساعد على توفير 

املعلومات الدقيقة مثل أجهزة قياس درجة الحرارة وأجهزة قياس األمطار والتبخر والرياح ومعرفة سرعتها ونوعها 

ًّواتجاهها وأجهزة أخرى لحفظ املعلومات .

 مدينة الدويم. واإلمطار،درجات الحرارة  العام،خط التجاه  املناخية،التغيرات  :الكلمات املفتاحية

Abstract 
Abstract: This study aims at studying the influence of climatic change on the relations 

between the basic factors of climate. it is a practical study about the relation between 

the head degrees and the rain in the city of Al-Duwaim from 1962-2000. The study 

aims at trying to realize the climatic variables via explaining the orientation of the 

general trend line of the temperature and train in the city of Al-Duwaim and to 

explain the climatic particularity of the area of the study. The study hypothesize that 

there was increase of the temperature   during the period from 1962-2000. There is 

a relation that has statistical indications between the temperature and the rain during 

the period from 1962-2000.the study adopted a lot of research methods such as the 

descriptive analytical one, the regional method, and the historical method. The study 

adopted the observation and interview as primary tools to collect data and adopted 

the reports of weather forecast in the city of Al-Duwaim. The study found out that the 

statistical indications indicate the   influence of winds on both temperature and rain. 

There is a reciprocal influence between temperature and rains. There is no difference 

between the averages and the maximum temperature. There is no difference between 

the rain’s averages in the different periods. There is no difference between the 

averages and the minimum temperature. There is a difference or contrast of the 

maximum temperature.  There is a difference or contrast of the rains of the three 

periods. There is an increase of temperature during of the three periods. Then the 

study recommended   the necessity of providing means and devices to enrich 

meteorological units to help providing accurate information such as devices for 

measuring temperature, rain, evaporation and wind, knowing their speed, type and 

direction, and other devices to save information . 
Keywords: weather change, trend line, the city of Al-Duwaim, temperature and rain. 

 امللخص املفاهيمي
تعتبكككككككككر عناصكككككككككر املنكككككككككاخ أحكككككككككد العوامكككككككككل املكككككككككؤثرة فكككككككككي التغيكككككككككرات املناخيكككككككككة، وزيكككككككككادة مسكككككككككتوى التقلبكككككككككات املناخيككككككككككة، إن 

املشكككككككككاهد للتغيكككككككككرات التكككككككككى طكككككككككرأت خكككككككككالل العقكككككككككود املاضكككككككككية زيكككككككككادة التكككككككككأثيرات السكككككككككلبية بسكككككككككبب التغييكككككككككر فكككككككككي درجكككككككككات 

والحرائكككككككككق بسككككككككبب ارتفكككككككككاع درجكككككككككات الحككككككككرارة، وزيكككككككككادة معكككككككككدلت الحككككككككرارة، وزيكككككككككادة مسكككككككككتوى الفيضككككككككانات والجفكككككككككاف 

هطكككككككككول األمطكككككككككار ممكككككككككا أدى لزيكككككككككادة الفيضكككككككككانات والهجكككككككككرة للمجتمعكككككككككات الحضكككككككككرية، إن تحليكككككككككل العوامكككككككككل املناخيكككككككككة 

يمكنكككككككه أن يسكككككككاهم فكككككككي استشكككككككراف التوجهكككككككات املسكككككككتقبلية لطبيعكككككككة الزيكككككككادة فكككككككي التغيكككككككر املنكككككككا ي، وبالتكككككككالي الوصكككككككول 

ًّاآلثار السلبية.  لستراتيجيات تعالج 
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 في (راألمطا)الحرارة، و  الرئيسة املناخ عناصر و  املناخية لتغيراتل املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

 .الدويم مدينة

ًّ
 الرئيسة ناخامل وعناصرًّ املناخية لتغيراتوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ل

الدويم مدينة في( واألمطار الحرارة،)

ية التغيرات املناخ

وعناصر املناخ 

ة، الحرار )الرئيسة 

في ( واألمطار

مدينة الدويم

ةالتغيرات املناخي

متوسط درجات 

الحرارة

متوسط هطول 

األمطار

عالقة اإلنسان مع 

البيئة الطبيعية

البناء الطبيعي 

قة وتأثرها على العال
بين التغيرات 

املناخية 

الفيضااات 

والسيول وحرائق 
الغابات
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 تطلعات مستقبلية: 

 والغيوم.استخدام وسائل الستشعار والتنبؤ بدرجات الحرارة وحركة السحب 

.زيادة مساحة املسطحات الخضراء في منطقة الدراسة 

.تعزيز البحث العلمي في دراسات الستشراف املستقبلي للحلول املستدامة ملخاطر التغيرات املناخية 

 درجات الحرارة.بناء استراتيجية قومية لحماية املصادر املائية من التلوث وخاصة التلوث الصناعي املؤثر سلًبا على التبخر وارتفاع 

 .الدويم مدينة في( واألمطار لحرارة)ا الرئيسة املناخ عناصر  بين العالقة على املناخية التغيرات تأثير 

ا لدرجة الحرارة العلييوجد تأثير متبادل لدرجة الحرارة واألمطار، ووجدت الدراسة أكبر تكرار و، على كل من درجة الحرارة واألمطارتأثير لألرباع توصلت الدراسة إلى وجود 
 ل يوجد فرق بين متوسطات درجة الحرارة القصوى في الفترات الثالث. ، وًّلألمطار صفر وذلك في الربع األولًّ(، أما املنوال 40-30بين ) يقع ما

 تبخرًّوال األمطارًّ قياس وأجهزة الحرارة درجة قياس أجهزة مثل الدقيقة املعلومات توفيرًّ على تساعد لكي األرصاد أجهزة مثل حديثة تقنية وسائل توفيرًّأوصت الدراسة ب

 .والسكنية الرعوية القوانين وتفعيل األراض ي جدوىًّ لدراسة األراض ي تخصيص، وًّاملعلومات لحفظ أخرىًّ وأجهزة واتجاهها ونوعها سرعتها ومعرفة والرياح

 يلوتحل الدراسة ظاهرة لوصف التحليلي الوصفياملنهج  الدراسة استخدمت

 قلباتالت على املؤثرة اإلقليمية التغيرات يدرس الذي اإلقليمي واملنهج آثارها،

 .ةالدراس ملنطقة التاريخية الفترة يدرس الذي التاري ي واملنهج املناخية،

تعتبر التغيرات املناخية أحد الظواهر الطبيعية التى تهدد الستقرار البشري وتؤثر 

 عناصر املناخ أحد العوامل املؤثرة فيبشكل مباشر على حياة املجتمعات، وتعتبر 

 زيادة التغيرات املناخية، ومن هنا ظهر التسا ل الرئيس التالي:

ي مطار فالعالقة بين درجات الحرارة واأل  علىالتغيرات املناخية ما هو تأثير 

 م؟2000-1962مدينة الدويم خالل الفترة من 

 ىعل واألمطارًّ الحرارة درجات بين العالقة تأثيرًّ على للتعرف الدراسكككككككككككككة هدفت

 م.2000-1962 بين الواقعة الفترة في الدويم مدينة في املناخية التغيرات
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 . اإلطار العام:1

ًّ  مقدمة: 1.1

ًّتتباين عناصر البيئة الطبيعية في مدى تأ
ً
 كبيرا

ً
ا وبين اإلنسان وعلى ضوء العالقات املتبادلة بينه ،ثيرها في اإلنسان تباينا

بأشكالها املتعددة  Natural Landscapeفإنَّ )اإلنسان على امتداد تاريخه على سطح األرض يتأثر باملظهر الطبيعي للبيئة 

البيئة الطبيعية له دور هام في حياة اإلنسان  على. فالتعرف (Hassan, 1999. )وغطاء نباتي ، وحياة حيوانية( تربة،من 

بيئة الطبيعية ال علىو)تؤثر التغيرات املناخية  ،النشاطات البشرية املختلفة علىمن حيث العمل وحركة السكان والتأثير 

 ,Bade) ،اإلنسان في عالقته مع البيئة الطبيعية( علىلجتماعية وبذلك تؤثر اوعلى الحياة البشرية القتصادية وًّ

. هذه الدراسة تبحث عن تأثير التغيرات املناخية علي العالقة بين عناصر املناخ الرئيسة ، دراسة تطبيقية عن (1990

، هدفت إلي محاولة معرفة التغيرات  2000-1962العالقة بين درجات الحرارة واإلمطار في مدينة الدويم خالل الفترة من 

ام لدرجات الحرارة واإلمطار في مدينة الدويم، وتوضيح الخصوصية املناخية املناخية من خالل توضيح خط التجاه الع

، وتوجد عالقة ذات  2000-1962ملنطقة الدراسة افترضت الدراسة أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة  خالل الفترة من 

ة عدة مناهج بحث ، استخدمت الدراس2000-1962دللت إحصائية بين درجات الحرارة واإلمطار خالل الفترة من 

مثل املنهج الوصفي التحليلي ، املنهج اإلقليمي، املنهج التاري ي ، واعتمدت علي املالحظة واملقابلة كأدوات لجمع 

املعلومات األولية وعلي تقارير وحدة األرصاد الجوي بمدينة الدويم، وقد استخدمت الدراسة  املقاييس اإلحصائية 

ًّالحرارة واإلمطار .  للدللة علي العالقة بين درجات

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  2.1

تعتبر التغيرات املناخية أحد الظواهر الطبيعية التى تهدد الستقرار البشري وتؤثر بشكل مباشر على حياة املجتمعات، 

ًّالتالي:وتعتبر عناصر املناخ أحد العوامل املؤثرة في زيادة التغيرات املناخية، ومن هنا ظهر التسا ل الرئيس 

م؟، 2000-1962مطار في مدينة الدويم خالل الفترة من بين درجات الحرارة واألًّالعالقة  علىالتغيرات املناخية ما هو تأثير 

ًّومنه تفرعت التسا لت التالية:

 ًّما هي عناصر املناخ األساسية املؤثرة في التغيرات املناخية؟

  ًّوتأثيراتها على التغيرات املناخية؟ درجات الحرارة واإلمطارًّبيان العالقة بين

 ًّما هو تأثير الحرارة واألمطار على مدينة الدويم في السودان؟

 أهداف الدراسة: 3.1

هدفت الدراسة للتعرف على تأثير العالقة بين درجات الحرارة واألمطار على التغيرات املناخية في مدينة الدويم في الفترة 

ًّرعت األهداف التالية:م، ومنه تف2000-1962الواقعة بين 

 تحديد عناصر املناخ املؤثرة في التغيرات املناخية. -

 التعرف على العالقة بين درجات الحرارة واألمطار وتأثيرها على التغيرات املناخية. -

 م.2000-1962واختالف تبيان لألمطار للفترة الواقعة بين اختالف تباين لدرجة الحرارة قياس  -

ًّ
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 أهمية الدراسة:  4.1

تنبع أهمية الدراسة من حاجة املجتمع السوداني لدراسة العالقة بين عناصر املناخ مع التغيرات املناخية والتي تسببت 

في العدد من املشكالت املؤثرة على سير الحياة في منطقة الدراسة خاصة الفيضانات املتكررة، وتساهم الدراسة في 

 املناخية. دعم اتخاذ القرار للتعامل مع مخاطر التغيرات 

 منهجية الدراسة: 5.1

الذي  املنهج اإلقليميلوصف ظاهرة الدراسة وتحليلها وتحليل آثارها، وًّاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 

الدراسة  الذي يدرس الفترة التاريخية ملنطقةاملنهج التاري ي يدرس التغيرات اإلقليمية املؤثرة على التقلبات املناخية، وًّ

ًّم.2000حتى  1962من 

 أدوات الدراسة 6.1

ًّاستخدمت الدراسة األدوات التالية:

ًّاملباشرة ملنطقة الدراسة واألحداث الناتجة عن التغيرات املناخية. ملالحظةا -

ًّوذلك من خالل عقد مقابالت مع العاملين في وحدة األرصاد الجودية. املقابلة -

ًّحدة األرصاد الجوي بمدينة الدويموًّتحليل تقارير  -

ًّ واإلمطار.العالقة بين درجات الحرارة  علىاملقاييس اإلحصائية للدللة  -

ًّاإلطار النظريًّ .1

 العالقة بين التغيرات املناخية وعناصر املناخ بمحلية الدويم:  علىمكواات البناء الطبيعي وتأثرها  1.2

في  يس ألنها تمثل املحور األسا، ثينيعد الهتمام بدراسة مكونات البناء الطبيعي هو الصفة الغالبة عند كثير من الباح

ناء الطبيعي تأثر عناصر املناخ الرئيسة بمكونات الب، وإنَّ في البيئة الطبيعية وبالتالي تؤثر في عناصر املناخ ؛تحديد املناخ

وقع الجغرافي امليمتد بالمتداد الجغرافي لهذه العناصر لذا فإنَّ تحديد العوامل املناخية وتأثيرها في أي منطقة يعتمد على 

التضاريس املحلية إضافة للعوامل الديناميكية التي تقع خارج إن ثم (، (Rodis & et, 1963 بالنسبة لدوائر العرض

ًّ.(2006)الشيخ،  ية تؤثر في عناصر املناخ الرئيسةنطاق املنطقة كالضغط الجوي والكتل الهوائ

 32° ־30و31ًّ° ־30بين خطي طول  ،ضفة الغربية للنيل األبيضعلى التقع محلية الدويم في شمال ولية النيل األبيض 

 ودائرتي عرض 
ً
14ًّ°ًّ ־ 56و13ًّ°  ־36شرقا

ً
وتحدها من الشمال  الجاف،وهي جزء من نطاق املناخ املداري شبه  ،شمال

د وتتمد ،ومن الشرق النيل األبيض ،ومن الجنوب محلية كوستي كردفان،ومن الغرب ولية شمال  القطينة،محلية 

( وتعتبر مدينة الدويم حاضرة محلية 2021وحدة الدويم اإلدارية: ) .كيلو متر مربع 7000احة قدرها محلية الدويم في مس

للظروف الطبيعية نفسها التي ساهمت في تكوين مظاهر سطح بولية النيل األبيض مما جعلها  تعرضت التىالدويم 

قد حيث نجد صخور القاعدة األساسية بمستوى منخفض وامتالء هذا تتصف باملظهر التضاريس ي البسيط وغير املع

املنخفض بإرسابات طينية طفيفة في األجزاء املتاخمة لنيل ورمال مفككة وحجر رملي وحص ى مختلطة يبعضها البعض 

ًّ م(.1972)سيف الدين،  في األجزاء الغربية والشمالية البعيدة من مجرى النيل

 من حيث املادة الجيولوجيةالتربة في منطقة الدراسة م
ً
اخية األم وطرق الترسيب والظروف املن ن أكثر أنواع التربات تنوعا

والتي تضم سلسلة  ،فكثير من التربات باملنطقة مكونة من صخور التكوينات الجيولوجية املحلية التربة،التي تكونت فيها 
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جزاء الغربية حيث القيزان الرملية والتي نتجت لظروف ، وأما األًّأجزاء كبيرة من املناطق الشماليةالصخور النوبية في 

مناخية جافة وترسبت في شكل قيزان مستطيلة.  فالظروف املناخية التي تكونت فيها تربة القيزان الرملية غرب محلية 

ًّ(.2012)كافي،  تي تكونت بموجبها التربات األخرىًّالدويم تختلف عن الظروف املناخية ال

تكونت وًّ ،تفتت الطبقات السطحية للصخور املحلية، مما تسبب في سبت في ظروف مناخية مختلفةإنَّ بقية التربة ترًّ

خور األم التي حسب الصالتربة الفيضية والرسوبية في بعض املواقع بمحلية الدويم والتي تختلف في عمقها وخصائصها 

ل ة اقليط الترسيبات الهوائية بنسبأن تكون التربة الرسوبية بمحلية الدويم من خوًّ. (2018)مزمل،  ترسبت عنها

ًّ.(2006)أبو زيد،  نسيجها وتماسكها علىثر أكبر جعلها تحمل خواص متداخلة أوالترسيبات املائية بنسبة 

ياه لنيل األبيض واألودية املوسمية، واملويمثلها اية منطقة الدراسة في مصدرين هما: املياه السطحية تتمثل هيدرولوج

هو وًّ ،الرئيس للمياه في منطقة الدراسة ، حيث يعتبر النيل األبيض املوردها اآلبار السطحية واإلردوازيةوتمثلالجوفية 

 لىعويتأثر بالكثبان الرملية التي تمتد  ،جري النيل من الجنوب إلى الشمالوي، من أهم الظواهر الجيولوجية باملنطقة

ًّ(.1996)الصياد والسعودي،  ال والشمال الشرقيشكل سالسل متالصقة من الجنوب والجنوب الغربي إلى الشم

و"أيد ، " و"أيد الدفن" ،و"أيد الدال "أبو حليف" مثل وادي والخيرانتكثر في شمال وغرب منطقة الدراسة األودية 

و"وادي الخضر  في أقص ى الغرب ،و"وادي الحمار"، و"خور العلقة"، و"أيد الفكي عبد هللا"، "أفو" ووادي ،السيالة"

خور الصك وًّن التكوين الجيولوجي ملنطقة الدراسة من الصخور النوبيةإأما املياه الجوفية ف ،و"أيد أم قنطور"، " حامد

 ،صخور أم  روابة  بجانب الرسوبيات الحديثة التي نشاهدها من القيزان الرملية والتربة الطينية املتفككة، وًّاألساسية

ة املياه وتعتبر مشكلة ملوح ،الجوفية تعاني من مشكلة امللوحة. جعل املياه افة إلى الترسبات على ضفاف النيلباإلض

حيث تؤدي الكلوريدات وكبريتات الصوديوم إلى تردي  ،الجوفية من أصعب املشاكل التي تواجه سكان منطقة الدراسة

اية نسبة لهيمنة النيل غليل للاملياه الجوفية ق على، والعتماد (2021الدويم  في ة القومية للمياهنوعية املياه )الهيئ

ن النيل عمصادر املياه، وتوجد بعض اآلبار السطحية لسقيه الثروة الحيوانية في املناطق البعيدة  علىاألبيض وروافده 

 م رمته.أخاصة في منطقة الباجة وًّ
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ًّموقع محلية الدويم (1شكل رقم )

ًّ
ًّ (2010، الهندسية أطلس الوليةئون ولية النيل األبيض وزارة املساحة والش)املصدر: 
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 ( التركيب الجيولوجي لوالية النيل األبيا2رقم )شكل 

ًّ
ًّ (م2010ولية النيل األبيض وزارة املساحة والشئون الهندسية أطلس الولية )املصدر: 
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ًّ املناخ: 2.2

  تعتبرًّ
ً
 وغيرًّعوامل املناخ من أهم العوامل الطبيعية التي تؤثر تأثيرا

ً
 ,Egemi) العالمي ف الخصائص الطبيعية مباشر في مكونات مباشرا

تتقيد بالحدود  رياح والتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة وغيرها لًّالجوي وحركة الضغط ال مثلأن عناصر املناخ .  وًّ(1986

 - 56 و  13ْ  -36عرض  دائرتي، أنَّ موقع منطقة الدراسة الذي يمتد  بين لالسياسية بل تتأثر بتغيرات تحدث على بعد آلف األميا

º14 ًّكجزء من النطاق املداري و ،
ً
، وإذا طابقنا موقع منطقة الدراسة على تصنيف كوبن وثورنثويت ملناخ البيئة شبه الجافةشمال

مها هويتحدد مناخ املنطقة بعدد من العوامل الجوية أ ،يسودها املناخ الجاف وشبه الجاف السودان نجدها تقع في املناطق التي 

"الفاصل املداري هو خط وهمي يفصل بين الرياح الشمالية الشرقية الجافة والرياح الجنوبية : موقع وحركة الفاصل املداريًّ

حسب معلومات الرطوبة واتجاه الرياح حيث نجد أن املناطق شمال الفاصل املداري تكون جافة ه ويتم تحديد ،"الغربية الرطبة

ًّ (1999)الشيخ،  بينما تكون األمطار محتملة الهطول في املناطق جنوب الفاصل املداري( ضعيف، هطول أمطار فيها يةاحتمالوًّ

 يتأرجح الفاصل 
ُ

ًّحيث
ً
ًّفبراير إلى أغسطس  الفترة منخالل  املداري شمال

ً
ا الحراك وهذ العام،الباقي من  خالل النصف ويتراجع جنوبا

َم  ماستنادا على توزيع الضغط الجوي وحركة الرياح وًّ السنة.في  أربعة فصولًّجعل منطقة الدراسة بها  توسط سرعة الرياح قسَّ

يونيو  21السنة في محلية الدويم إلى أربعة فصول مناخية الفصل املمطر من  (1998( و)اإلمام، Kimmel, 1970) كيميل كل من

 أكتوبر وهو موسم هطول األمطار في كل ولية النيل األبيض ويطلق علية ال 8حتى 
ً
خريف، وفي هذا الفصل ترتفع درجة الرطوبة نسبة

نوفمبر  فصل انتقالي  17أكتوبر حتى  10ثم فصل الصيف الحار الرطب من ، لهطول األمطار مما يقلل من أثر الرياح في صحة البيئة

 ما تهطل فيه أمطار ويمتاز بارتفاع طفيف في درجات الحرارة 
ً
ية في وتبدأ الرطوبة النسببين الصيف املمطر والشتاء الجاف ونادرا

حيث تكون محلية الدويم تحت سيطرة الرياح التجارية  ،فبراير 16نوفمبر حتى  18ثم فصل الشتاء البارد الجاف من  ،انخفاض

تسيطر الرياح الشمالية الشرقية الجافة يونيو " 20 فبراير حتى 17ثم في فصل الصيف الحار الجاف من  " ،الشمالية الشرقية الجافة

صل إلى يل األبيض وتلى املنطقة ونتيجة لتأرجح الفاصل املداري تبدأ الرياح الجنوبية التوغل في األجزاء الجنوبية من ولية النع

ة ارتفاع درجات تبخر نتيجوسرعان ما تجو وتبدأ أمطار خفيفة في السقوط ال رتفع الرطوبة النسبية فيفي نهاية مايو فت محلية الدويم

ملناخ املداري ملنطقة الدراسة بارتفاع درجات الحرارة في ثالثة فصول مناخية هي فصل الصيف املمطر وفصل الصيف ؛ يتميز االحرارة

الحار الرطب وفصل الصيف الحار الجاف بينما تقل في فصل الشتاء البارد لذا نجد أن درجات الحرارة تتراوح في الشهور الحارة في 

أي بمتوسط °(23ًّ-°16أما الشهور املعتدلة فإنَّ درجة الحرارة تتراوح بين ) ،م°37دره أي بمتوسط ق°(38ًّ-°35ن )فصل الصيف بي

ًّ(.  Plan ;1996م )°21قدره 

واألمطار  ،ها في البيئة ونظم استخدام األرضأما هطول األمطار في منطقة الدراسة يشكل العنصر املنا ي الرئيس وذلك بسبب تأثيرًّ

ي القارة فيتأثر بدوره بظروف الضغط الجوي  الفاصل املداري وطبيعتها والذي تصاعدية تتأثر بحركةة هي أمطار في منطقة الدراس

تتسم بالتقلبات  ( أنَّ األمطار في محلية الدويم2007قناوي ( وقد أوضح )1999لسودان ملشروع تغير املناخ: األفريقية ومجاورها )تقرير ا

ًّنتظام في توزيعها زًّوالتذبذب الواضح وعدم ا
ً
 ومكانا

ً
، هناك صعوبة في تحديد تأثير التغيرات املناخية علي عناصر املناخ كل على مانا

 أو فواصل بين عناصر املناخ  املختلفة في تض
ً
ها في افرها مع بعضحده في البيئة بصفة عامة ألنه ليس من السهل أن نضع حدودا

عض في شكل عضها ببتبرز في العالقة بين عناصر املناخ بعناصر املناخ يرات املناخية علي نجد أن اآلثار البارزة  للتغ صنع التأثير؛

ًّ.(2006 ،)الشيخ. استجابة وتأثير
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ًّ: عناصر املناخ بمحلية الدويم علىالتغيرات املناخية  لتأثير  التحليلياإلطار . 3

لبياني الرسم اتم استخدام املقاييس اإلحصائية للدللة على العالقة بين درجات الحرارة واإلمطار؛ وأهم املقاييس التي استخدمت 

التحليل الوصفي ملقاييس النزعة املركزية مثل الوسط الحسابي، ومقاييس التشتت مثل التباين و ملتغيرات الدراسة

اإلحصائية هي مؤشرات توزيع التكرارات والتي يمكن تصنيفها إلى قيم املواضع وقيم  ، وتعرف املقاييسوالنحراف املعياريًّ

(. 1996، النوريالتشتت وقيم التماثل وقيم العتدال وهي عبارة عن قيم مثلي تقترب منها معظم مفردات البيانات. )

حدة تمثل البيانات وتصلح وهي أفضل الطرق لختصار وتوصيف البيانات إذ أنه من املمكن الحصول على قيمة وا

ًّ(.2007ملقارنتها بمجموعه أخرى )عربي، 

 2000-1962( اإلحصاءات الوصفية لكل من درجة الحرارة واألمطار خالل الفترة من 1جدول رقم )

 LOW HIGH RAIN 

Mean 21.78155 36.30419 18.36858 

Median 22.00000 35.60000 2.130000 

Maximum 35.50000 42.30000 144.5000 

Minimum 5.700000 21.10000 0.000000 

Std. Dev. 4.082536 2.999528 30.34948 

Skewness 0.085732 -0.504416 1.887654 

Kurtosis 5.436880 6.123493 6.016578 

Jarque-Bera 38.54193 69.58178 150.8195 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 

Sum 3376.140 5627.150 2847.130 

Sum Sq. Dev. 2566.734 1385.564 141848.0 

Observations 155 155 155 

ًّ (Eview مخرجات برنامج) املصدر:

ًّ:إيجاد اإلحصاءات الوصفية لكل من درجة الحرارة واألمطار 1.3

وهو عبارة عن مجموع البيانات على عددها ونجد أن مجموع  21.655لدرجة الحرارة الدنيا وجدنا الوسط الحسابي هو 

ا الواحد على عدد البيانات زائًدًّ (22.1) مفردة وثم تعتبر هذه البيانات من سنوية إلي ربع سنوية والوسيط هوًّ (156)

 وعدد البيانا
ً
وأقل  (32.6)أكبر قيمة هي  ثنين إذا كان عدد البيانات زوجيةت على ااثنين إذا كان عدد البيانات فرديا

والنحراف املعياري هو عبارة عن الجزر التربيعي ملجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي مقسوم  (5.7)قيمة هي 

ًّ.(Minitab) برمجيةثم إيجاد هذه اإلحصاءات عن طريق  (3616)ا إلي ا واحد ووجدناه مساويًًّعلى عدد البيانات ناقصًًّ

 اختبار العالقة بين درجة الحرارة واألمطار:  2.3

حدار بسط هذه الطرق في تحليل النأجودة بين املتغيرات القتصادية، هنالك العديد من األكساليب لقياس العالقات املوًّ

وتحليل الرتباط. يعرف الرتباط بأنه درجة من العالقة املوجودة بين متغيرين إذا كثر تسمي الدرجة التي تربط متغيرين 

بالرتباط البسيطك، والعالقة التي تربط بين ثالثة أو أكثر من املتغيرات بالرتباط املتعدد وينحصر معامل الرتباط بين 

. أما النحدار يحدد العالقة السببية بين متغيرات مستقلة ومتغير تابع وله ثالثة معايير هي املعيار القتصادي حيث ±𝟏
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املحسوبة للمعلمات املقدرة مع القيم  (t) يعني اإلشارة وحجم املعلمات املقدرة، املعيار اإلخصائي وتقارن فيه قيم

الجدولية لختبار فرض العدم أن املعلمات املقدرة مسحوبة من مجتمع معلماته األصلية تساوي الصفر وتوجد قيمة 

ًين النسبة املئوية لتفسير بيض العدم، ثم معامل التحديد الذي كدليل على رفض فرًّ (%5)الحتمال أكبر من أو تساوي 

كمتغير تابع ودرجة الحرارة  (Rain)ت املستقلة على التغير في املتغير التابع. عند إجراء انحدار خطي لألمطار أثر املتغيرا

ًّظهرت نتيجة معادلة النحدار التالي: (t)كمتغير مستقل وباستخدام اختبار  (High) القصوىًّ

Rain = 70.11 + 1.41High 

t        2.2        2.27 

تأكدت هذه النتيجة  البديل،نرفض فرض العدم ونقبل الفرض  (1.78)املحسوبة أكبر من الجدولية  (t)بما أن قيمة 

عليه توجد عالقة بين درجة الحرارة واألمطار عند  (%5)(، وهي أقل من 0.025التي تساوي ) (P)من خالل الحتمال 

ًّ.%5مستوى معنوية 

 اختبار وجود اختالفات التباين:  3.3

أة ففي حالة دراسة املنش منطقية.في بعض األحيان تكون فرضية ثبات التباين خطأ في نموذج النحدار الخطي غير 

ا لحجم املنشأة الكبيرة يالزمها تباين كبير عكس املنشأة الصغيرة التي يالزمها تباين صغير يتوقع أن يكون التباين مالزًمًّ

التغيرات  ني حالة بيانات السالسل الزمنية ألًّت التباين ل تحدث كثيرا ففي حالة بيانات القطاع العرض ي. إن اختالفا

التي تحدث في املتغير التابع واملتغيرات املستقلة تكون من نفس الدرجة والحجم ويعني حدوث اختالف تباين أن تباين 

، اديةبواسطة املربعات الصغرى العالخطأ الكبير يمنح وزن أكبر مقارنة بخطأ التباين الصغير وذلك عند تقدير النموذج 

صاحبة بر من تلك املكتمل حدوثها بدرجة أحصاحبة لتباين األخطاء الكبيرة ين مجموع مربعات البواقي املألًّ يحدثهذا وًّ

ًّالتالية: بارتيليت بالخطواتلتباين األخطاء الصغيرة. ثم اختبار وجود اختالف التباين عن طريق إخصائية 

  مجموعات إلىأول تقسيم البيانات.ًّ

 ن وسطها الحسابي مقسوم على عددهاثانيا تقدير التباين في املجموعة وهو مجموع مربعات انحرافات القيم ع.ًّ

 ثالثا حساب اإلحصائية كاآلتي.  
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Siعدد الوحدات في كل مجموعة  Ngعدد املجموعات  Gحيث 

لوغريثم  (log)تباين عدد الوحدات في كل مجموعة  2

ًّطبيعي.

  كاي:مقاراة إحصائية بارتيليت مع إحصائية مربع  4.3

أكبر من مربع كاي نرفض فرض العدم الذي ينص على  (S)كانت  إذا معين.( ومستوى معنوية G-1عند درجات حرية )

ًّأنه ل يوجد اختالف تباين.
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: تم اختبار ذلك عند كل مستوى معنوية 
ً
( ووجدت S=0.3إحصائية بارتيليت ) الدنيا: كانتفي حالة درجة الحرارة  %5أول

ًّوعليه يوجد اختالف تباين بين درجة الحرارة في الفترات الثالث املختلفة.( χ2= 0.0506) قيمة مربع كاي

 :
ً
ونتيجة  (χ2= 0.0506)( ووجدت قيمة مربع كاي S=0.28بارتيليت ) قيمة إحصائية :القصوى درجة الحرارة ثانيا

ة جد اختالف تباين لدرجوًّمقارنة قيمة إحصائية بارتيليت مع مربع كاي تم رفض فرض العدم الذي ينص على أنه ل ي

ًّالحرارة القصوى في الفترات الثالث املختلفة.

وبما أن قيمة إحصائية بارتيليت  (χ 2= 0.0506)( ووجدت قيمة مربع كاي S=16.96بارتيليت ) قيمة إحصائيةثالثا: 

(، 1972-1962كبر من قيمة مربع كاي نرفض فرض العدم الذي ينص على أنه ل يوجد اختالف تباين في الفترات )أ

ًّفي تلك الفترات. لألمطارًّ( ونقر بأنه يوجد اختالف تباين 2000-1984)(، و1973-1983)

 اختبار تأثير األرباع على كل من درجة الحرارة واألمطار:  5.3

املعالجة هي الطريقة التي يقاس تأثيرها على املادة التجريبية وقد تكون املعالجات عبارة عن مجموعة من أصناف من 

القمح أو مجموعة من األسمدة أو كمثل مستوى لعامل واحد مثل مستويات مبيد معين. أو عبارة عن تقسيم ببيانات 

عن  Minitabر األرباع على كل من األمطار ودرجة الحرارة في برمجية فترات وهنا يكون العامل الزمني. ثم اختبار تأثي إلى

تحليل التباين نتيجة جدول تحليل التباين يتكون من  Analysis Of Variance إلىاختصار  ANOVAطريق 

Source  تعني مصادر الختالف فيه األرباع واألخطاء ودرجات الحرارة ومجموع املربعات ومتوسطات وقيمة إحصائيةF 

نرفض فرض العدم الذي ينص على أنه ل يوجد تأثير  %5الحتمالية أكبر من  Pالحتمالية إذا كانت قيمة  Pوقيمة 

ًّلألرباع على كل من درجة الحرارة واألمطار.

 :
ً
ًّالحتمالية تساوي صفر لذا نقبل فرض العدم ونقر بأنه يوجد تأثير لألرباع. Pكانت قيمة درجة الحرارة القصوى أول

:ثا
ً
نقبل فرض العدم الذي ينص على أنه يوجد تأثير  %5بما أنها أقل من  P=0لدرجة الحرارة الدنيا وكانت قيمة  نيا

ًّلألرباع على درجة الحرارة.

 اختبار الفر  بين متوسطين درجة الحرارة واألمطار لكل فترتين على أحدهما: 6.3

 تهدف األبحاث العلمية إلي
ً
لفروق ااكتشاف الفروق بين مجموعتين أو بين تأثير معاملين أو أكثر ثم إلي تقدير تلك  غالبا

وجدت بين تلك املجموعات أو املعالجات ومن أهم الساليب اإلحصائية ملقارنة املجموعات في اإلحصاء الستدللي  إن

 بتحديد فرض العدم هو ع
ً
ير حول معلمتين غ ادعاءبارة عن تخمين أو اختبارات الفروض، وملقارنة املجموعتين نبدأ أول

التباين والفرض البديل هو عكس فرض العدم. وفي هذه الحالة لدينا ثالثة متوسطات لثالثة  مثل املتوسط أوًّ معلومتين

( الفرض 2000-1984(، الفترة الثالثة)1983-1973(، الفترة الثانية)1972-1962متغيرات في ثالثة فترات الفترة األولى)

العدم ينص على أنه املتوسط األول يساوي  الثاني فرضديل ينص على أن املتوسط األول ل يساوي املتوسط الب

ًّاملتوسط الثاني.

للفرق  (T)فرق بين متوسطين لدرجة الحرارة القصوى للفترتين األولى والثانية يستخدم في هذه الحالة اختبار لا .1

بين متوسطين وتحسب عن طريق الفرق بين بيم املتوسطين على النحراف املعياري للفرق بين املتوسطين 

والنحراف املعياري للفرق بين املتوسطين يحسب عن طريق ضرب النحراف التجميعي في الجذر التربيعي 
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تباين الفترة الولى على عدد  لحاصل جمع واحد على مجموعة مفردات الفترة األولى ناقص واحد مضروب في

ًّمفردات الفترة األولى زايد عدد مفردات الفترة الثانية ناقص اثنين.

N1+N2)  ية ارًّالجدولية عند درجات حرًّ (T) نقارن هذه القيمة مع − إذا كانت  %5( ومستوى معنوية 2

العدم وبهذه الفترة  املحسوبة أكبر من الجدولية نرفض فرض العدم وإذا كانت أقل نقبل فرض (T)إحصائية 

(T) ( املحسوبةt=0.0399و )t ( الجدوليةt=2.09 بما أنه املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض العدم ونقر ،)

ًّ(.1983-1973(،)1972-1962بأنه ل يوجد فرق بين متوسط درجة الحرارة القصوى في الفترتين )

(، نجد 2000-1984)(، 1972-1962ألولى والثالثة)اختبار الفرق بين متوسط درجة الحرارة القصوى للفترتين ا .2

(، بما أنه املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض العدم ونقر t=2.09الجدولية ) t( وt=0.167أن إحصائية )

ًّ(.2000-1984)(، 1972-1962بأنه ل يوجد فرق بين متوسط درجة الحرارة القصوى في الفترتين األولى والثالثة)

(، نجد 2000-1984)(، 1983-1973متوسط درجة الحرارة القصوى للفترتين الثانية والثالثة) اختبار الفرق بين .3

(، بما أنه املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض العدم ونقر t=2.09الجدولية ) t( وt=0.25أن إحصائية )

-1984)(، 1983-1973بأنه ل يوجد فرق بين متوسط درجة الحرارة القصوى في الفترتين الثانية والثالثة)

2000.)ًّ

ًّ التغيرات املوسمية:

تلك التغيرات التي تحدث بصفة دورية في فترات زمنية مدتها اقل من سنة. وتعد درجات  إلىتشير التغيرات املوسمية 

نية مأن التغيرات املوسمية التى تحدث في فترات زًّ إلىالحرارة واألمطار أمثلة على التغيرات املوسمية، وتجدر اإلشارة هنا 

 للدراسة. ومن الناحية العلمية تستخدم التغيرات املوسمية لإلشارة 
ً
 لىإربع سنوية تعتبر من أكثر هذه التغيرات تعرضا

التي يتكرر حدوثها في فترات زمنية يومية، أسبوعية، شهرية، أو أي فترات زمنية قصيرة مدتها أقل من سنة  التغيرات

ًّعدد من العوامل منها التغير في حالة الجو والعادات والتقاليد وغيرها.  إلىوترجع التغيرات املوسمية 

حدوث تغيرات موسمية في اإلنتاج الزراعي وأنشطة البناء  إلىحالة الجو من أهم العوامل التي تؤدي  التغيرات فيوتعتبر 

ًّالسياحية.واألنشطة 

و التناقص النمو، أ إلىالظاهرة والتي تعكس اتجاه الظاهرة  في املنتظمةالتحركات  إلى: يشير التجاه العام االتجاه العام

أو الركود. وعلى الرغم من عدم معرفتنا لطول فترة التجاه العام الفعلية فإن طول هذه الفترة في السالسل الزمنية 

ظهر توًّ كافية،من الحصول على معلومات  حتى نتمكنيجب أن يكون كبير بدرجة تكفي لحتواء دورتين على األقل 

ام بيانيا ما يتم تمثيل التجاه الع السنوات. وعادةتغيرات التجاه العام في األجل الطويل نتيجة للتغير التدري ي في عدد 

ًّبخط مستقيم أو منحنى ممهد.

ًّ-النتيجة: 

ًّ( خط التجاه العام 2جدول رقم )                             

ًّالدنياًّالقصوى ًّالنحرافًّالوسيطًّاملتوسطًّالعددًّالبند

153ًّ21.66ًّ22.1ًّ3.62ًّ32.6ًّ5.7ًًّّالحرارة

ًّ
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ًّ
Fًّاختبار الفرق بين املتوسطات يتم عن طريق اختبار 

ًّنختبر الفرق بين متوسطات درجة الحرارة الدنيا كاآلتي:

:H0الفروض: اختبار  t  ليوجد   فرقًّ  بين املتوسطات = 39.06 

H1  ∶ P  يوجد  فرقًّ  بين املتوسطات = 0.0000 

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for rain 

Source     DF    SS              ms         f                 p 

Within      3    121690   40463    205.49       0.0000 

Error      132   30005     197 

H0:  يوجد  تأثير لألرباع   

H1: ليوجد   تأثير  لألرباع  

( نقبل فرض العدم 0.05أقل من قيمة الحرجة) Fالحتمالية املقابلة إلحصائية  (P =0.0000)أن قيمة  النتيجة: بما

ًّ.لألرباعونقر بأنه يوجد تأثير 

 تأثير األرباع على درجة الحرارة الدايا: . اختبار2

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for rain 

Source     DF    SS              ms         f                 p 

a                3     1171.45   340.48    71.28       0.0000 

Error      149   816.3     5.48 

Total    152    1487.24 

H0:  يوجد  تأثير لألرباع   

H1: ليوجد   تأثير  لألرباع  



 (151-131ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 146 الخامس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

( نقبل فرض العدم 0.05أقل من قيمة الحرجة) Fالحتمالية املقابلة إلحصائية  (P =0.0000)بما أن قيمة  النتيجة:

ًّ.لألرباعونقر بأنه يوجد تأثير 

ًّ:تأثير األرباع على درجة الحرارة القصوى  . اختبار 3

One-way Analysis of Variance 

Analysis of Variance for rain 

Source     DF    SS              ms         f                 p 

a     3    935.31   311.55    121.96       0.0000 

Error      152   388.55     2.56 

Total    155    1323.86 

H0:  يوجد  تأثير لألرباع   

H1: ليوجد   تأثير  لألرباع  

( نقبل فرض العدم 0.05أقل من قيمة الحرجة) Fالحتمالية املقابلة إلحصائية  (P =0.0000)النتيجة: بما أن قيمة 

ًّ.لألرباعونقر بأنه يوجد تأثير 

ًّوهذا يدل على ارتفاع درجة الحرارة. 40-30وهذا يعني أنه أكبر تكرار لدرجة الحرارة بين 

ًّ:t.اختبار الفرق بين املتوسطات في درجات الحرارة لكل متوسطين على حدهما عن طريق اختبار 1

t =
x̅1 − x̅2

sex̅1−x̅2
⁄  

H0: μ1 = μ2 
H1: μ1 ≠ μ2 

ًّأن:وبعد تقسيم البيانات إلي ثالث فترات نجد 

x̅1 = 36.13, n1 = 11, s1 = 2.5 
x̅2 = 36, n2 =   11, s2 = 2.99 

sex̅1−x̅2
= sp√

1

n1
+

1

n2
= sp =

n1−1)s1
2+(n2−1)s2 

2

n1+n2−2
 =7.575 

sex̅1−x̅2
= 3.26 

t =
36.13 − 36

3.26
= 0.0399 

املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض   t، بما أن tn1+n2−2)α=0.05 = 2.09 الجدولية يتم حسابها كاآلتي: tأما 

ًّ(.1983-1973(،)1972-1962العدم ونقر بأنه ل يوجد فرق بين متوسطي درجة الحرارة خالل الفترتين)

ًّب. احتبار الفرق بين متوسطي درجة الحرارة خالل الفترتين األولى والثالثة:

t =
x̅1 − x̅3

sex̅1−x̅3
⁄  

H0: μ1 = μ3 
H1: μ1 ≠ μ3 

x̅1 = 36.13, n1 = 11, s1 = 2.5 
x̅3 = 36.58, n3 =   11, s3 = 3.2 

sex̅1−x̅3
= sp√

1

n1
+

1

n3
= sp =

n1−1)s1
2+(n3−1)s3 

2

n1+n3−2
 =6.34 

sex̅1−x̅3
= 3.52 
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t =
36.13 − 36.85

3.52
= 0.167 

املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض   t، بما أن  tn1+n2−2)α=0.05 = 2.09 الجدولية يتم حسابها كاآلتي: tأما 

ًّ(.2000-1984(،)1972-1962جة الحرارة خالل الفترتين)العدم ونقر بأنه ل يوجد فرق بين متوسطي درًّ

ًّاختبار درجة الحرارة القصوى للفرق بين الفترتين الثانية والثالثة: ج.

t =
x̅2 − x̅3

sex̅2−x̅3
⁄  

H0: μ2 = μ3 
H1: μ2 ≠ μ3 

x̅2 = 36, n2 = 11, s2 = 2.99 
x̅3 = 36.58, n3 =   17, s3 = 3.2 

sex̅1−x̅3
= sp√

1

n1
+

1

n3
= sp =

(n2−1)s2
2+(n3−1)s3 

2

n2+n3−2
 =9.725 

sex̅2−x̅3
= 2.34 

t =
36 − 36.85

2.34
= −0.25 

املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض   t، بما أن  tn2+n3−2)α=0.05 = 2.06 الجدولية يتم حسابها كاآلتي: tأما 

ًّ(.2000-1984(،)1983-1973العدم ونقر بأنه ل يوجد فرق بين متوسطي درجة الحرارة خالل الفترتين)

ًّ.درجة الحرارة الدنيا:2

ًّ:tاختبار الفرق بين املتوسطات في درجات الحرارة الدنيا لكل متوسطين على حدهما عن طريق اختبار  أ.

t =
x̅1 − x̅2

sex̅1−x̅2
⁄  

H0: μ1 = μ2 
H1: μ1 ≠ μ2 

ًّأن:ثالث فترات نجد  إلىوبعد تقسيم البيانات 

x̅1 = 21, n1 = 11, s1 = 3.94 
x̅2 = 22, n2 =   11, s2 = 3.82 

sex̅1−x̅2
= sp√

1

n1
+

1

n2
= sp =

n1−1)s1
2+(n2−1)s2 

2

n1+n2−2
 =15.045 

sex̅1−x̅2
= 6.42 

t =
21 − 22.15

6.42
= −0.179 

املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض   t، بما أن  tn1+n2−2)α=0.025 = 2.09 الجدولية يتم حسابها كاآلتي: tأما 

ًّ(.1983-1973(،)1972-1962العدم ونقر بأنه ل يوجد فرق بين متوسطي درجة الحرارة خالل الفترتين)

ًّبين متوسطي درجة الحرارة خالل الفترتين األولى والثالثة:تبار الفرق خب. ا

t =
x̅1 − x̅3

sex̅1−x̅3
⁄  

H0: μ1 = μ3 

H1: μ1 ≠ μ3 

x̅1 = 21, n1 = 11, s1 = 3.94 
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x̅3 = 21.76, n3 =   17, s3 = 3.2 

sex̅1−x̅3
= sp√

1

n1
+

1

n3
= sp =

n1−1)s1
2+(n3−1)s3 

2

n1+n3−2
 =12.26 

sex̅1−x̅3
= 4.7 

t =
21 − 21.76

4.7
= −0.162 

املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض   t، بما أن  tn1+n2−2)α=0.025 = 2.09 الجدولية يتم حسابها كاآلتي: tأما 

ًّ(.2000-1984(،)1972-1962العدم ونقر بأنه ل يوجد فرق بين متوسطي درجة الحرارة خالل الفترتين)

ًّاختبار درجة الحرارة الدنيا للفرق بين الفترتين الثانية والثالثة: ج.

t =
x̅2 − x̅3

sex̅2−x̅3
⁄  

H0: μ2 = μ3 
H1: μ2 ≠ μ3 

x̅2 = 22, n2 = 11, s2 = 3.82 
x̅3 = 21.76, n3 =   17, s3 = 3.2 

sex̅2−x̅3
= sp√

1

n2
+

1

n3
= sp =

(n2−1)s2
2+(n3−1)s3 

2

n2+n3−2
 =11.9 

sex̅2−x̅3
= 4.6 

t =
22.15 − 21.76

4.6
= 0.085 

املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض   t، بما أن  tn2+n3−2)α=0.025 = 2.06 الجدولية يتم حسابها كاآلتي: tأما 

ًّ(.2000-1984(،)1983-1973أنه ل يوجد فرق بين متوسطي درجة الحرارة  الدنيا خالل الفترتين)العدم ونقر ب

ًّ:احتيار الفر  بين املتوسطات األمطار خالل الفترات الثالث .3

 :tاختبار الفر  بين املتوسطات في األمطار لكل متوسطين على حدهما عن طريق اختبار  أ.

t =
x̅1 − x̅2

sex̅1−x̅2
⁄  

H0: μ1 = μ2 
H1: μ1 ≠ μ2 

ًّوبعد تقسيم البيانات إلي ثالث فترات نجد أن :

x̅1 = 64.08, n1 = 11, S1
2 = 355.31 

x̅2 = 63.066, n2 =   11, s2 S2
2 = 907.65 

x̅3 = 72.83, n3 =   17, s2 S3
2 = 595.6 

sex̅1−x̅2
= sp√

1

n1
+

1

n2
= sp =

n1 − 1)s1
2 + (n2 − 1)s2 

2

n1 + n2 − 2
 

الجدولية t( و t=0.00377املحسوبة )  t  (، ثم مقارنة1983-1973(،)1972-1962أ. مقارنة األوساط الحسابية للفترتين )

املحسوبة أقل من الجدولية نقبل فرض العدم ونقر بأنه   t، بما أن  tn1+n2−2)α=0.025 = 2.09يتم حسابها كاآلتي:

ًّ(.1983-1973(،)1972-1962ل يوجد فرق بين متوسط األمطار خالل الفترتين)
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فوجد القيمة املحسوبة   tباختبار  تبار ذلكخ( تم ا2000-1984)(، 1972-1962مقارنة األوساط الحسابية للفترتين ) ب.

املحسوبة أقل من   t، بما أن  tn1+n2−2)α=0.025 = 2.09الجدولية يتم حسابها كاآلتي:t( و t=0.045لهذا الختبار )

ًّ(. 2000-1984)(،1972-1962الجدولية نقبل فرض العدم ونقر بأنه ل يوجد فرق بين متوسط األمطار خالل الفترتين)

 tفوجد أن  t( تم اختبار ذلك عن طريق اختبار 2000-1984)(، 1983-1973ج. مقارنة األوساط الحسابية للفترتين )

املحسوبة أقل من   t، بما أن  tn1+n2−2)α=0.025 = 2.09 الجدولية يتم حسابها كاآلتي:t (t=-0.00267املحسوبة )

ًّ(. 2000-1984(،)1983-1973الجدولية نقبل فرض العدم ونقر بأنه ل يوجد فرق بين متوسط األمطار خالل الفترتين)

اختبار اختالف التباين لألمطار عن طريق اختبار بارتيليت وذلك للفترات الثالث املختلفة تم اختبار ذلك ووجدت 

( تساوي G-1ودرجات حرية)%5ية كاي تربيع الجدولية عند مستوى معنوية ، وإحصائ(S=0.84بارتيليت ) إحصائية

.وبما أن قيمة إحصائية بارتيليت أكبر من قيمة إحصائية كاي تربيع نرفض فرض العدم الذي ينص على أنه ل 0.0506

ًّيوجد اختالف تباين لألمطار في الفترات الثالث ونقر بأنه يوجد اختالف تباين في تلك الفترات.

  والتوصيات:النتائج 

 أوال: النتائج

  يوجد تأثير لألرباع على كل من درجة الحرارة واألمطار لن الحالت الثالث وجد فيها قيمة أن قيمةF  أكبر من

تأثير لألرباع. وذلك تم اختباره عن طريق  ل يوجدوبالتالي تم رفض فرض العدم الذي ينص على أنه  Pقيمة 

ًّ(.ANOVAتحليل التباين )

  يوجد تأثير متبادل لدرجة الحرارة واألمطار، وذلك تم اختباره عن طريق النحدار ووجدنا قيمةt  أكبر منP 

يوجد تأثير لدرجة الحرارة على األمطار.  الحتمالية وعلى ذلك تم رفض فرض العدم الذي ينص على أنه لًّ

(، أما املنوال 40-30بين ) ارة العليا يقع ماواألمطار على درجة الحرارة. ووجدت الدراسة أكبر تكرار لدرجة الحرًّ

ًّلألمطار صفر وذلك في الربع األول.

  ل يوجد فرق بين متوسطات درجة الحرارة القصوى في الفترات الثالث. وتم ذلك عن طريق اختبارt  عندما

وبما أن املحسوبة أقل من الجدولية تقبل فرض العدم  0.0399املحسوبة  tو 2.06الجدولية  tوجدنا قيمة 

ًّالذي ينص على أنه ل يوجد فرق بين متوسطات درجة الحرارة القصوى خالل الفترات الثالث املختلفة.

 ل يوجد فرق بين متوسطات األمطار في الفترات املختلفة. وذلك عندما وجدنا (T) من الجدولية.  املحسوبة أقل

ًّتم قبول فرض العدم الذي ينص على أنه ل يوجد فرق بين متوسطات األمطار في الفترات الثالث املختلفة.

 ل يوجد فرق بين متوسطات درجة الحرارة الدنيا. تم ذلك باختباره (T ) عن طريق تم قبول فرض العدم الذي

املحسوبة ( T)ت الثالث املختلفة لن ينص على أنه ل يوجد فرق بين متوسطات درجة الحرارة الدنيا في الفترا

ًّالجدولية. tأقل من 

  وتم ذلك عن طريق اختبار بارتيليت. تم رفض  الثالث.يوجد اختالف تباين لدرجة الحرارة القصوى في الفترات

فرض العدم الذي ينص على أنه يوجد اختالف تباين لدرجة الحرارة خالل الفترات الثالث، عندما وجدنا 

ًّبارتيليت أكبر من قيمة كاي تربيع. قيمة إحصائية
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  يوجد اختالف تباين لدرجة الحرارة الدنيا في الفترات الثالث. وتم ذلك عن طريق اختبار بارتيليت. تم رفض

فرض العدم الذي ينص على أنه يوجد اختالف تباين لدرجة الحرارة خالل الفترات الثالث، عندما وجدنا 

مة كاي تربيع رفض فرض العدم الذي ينص على عدم وجود اختالف قيمة إحصائية بارتيليت أكبر من قي

ًّتباين بين درجات الحرارة الدنيا في الفترات الثالث املختلفة.

  لعدم تم رفض فرض ا بارتيليت.وتم ذلك عن طريق اختبار  الثالث.يوجد اختالف تباين لألمطار في الفترات

رة خالل الفترات الثالث، عندما وجدنا قيمة إحصائية الذي ينص على أنه يوجد اختالف تباين لدرجة الحرا

بارتيليت أكبر من قيمة كاي تربيع رفض فرض العدم الذي ينص على عدم وجود اختالف تباين بين لألمطار 

ًّفي الفترات الثالث املختلفة.

  تجاه الزمنية الاختبار ذلك عن طريق اختبار السالسل  الثالث. تميوجد ارتفاع في درجة الحرارة خالل الفترات

ًّالعام.

 التوصيات ثاايا:

  توفير وسائل تقنية حديثة مثل أجهزة األرصاد لكي تساعد على توفير املعلومات الدقيقة مثل أجهزة قياس

درجة الحرارة وأجهزة قياس األمطار والتبخر والرياح ومعرفة سرعتها ونوعها واتجاهها وأجهزة أخرى لحفظ 

ًّاملعلومات.

  نظيم ت إلىجدوى األراض ي وتفعيل القوانين الرعوية والسكنية وذلك يؤدي بدورة  لدراسةاألراض ي تخصيص

وتمليك قطع أراض ي للغابات لزيادة عملية النتح  حرارة املنطقة،الغطاء النباتي الذي له تأثير مباشر على درجة 

 وتثبيت التربة واملحافظة عليها من النجراف.

 ًّاف التغيرات املناخية مما يؤثر على حماية السكان واملجتمع من مخاطر تسخير التقنيات الحديثة في استشر

 الفيضانات أو السيول أو غيرها.

 .ًّتعزيز تنمية املوارد املائية والحد من تلوث املجاري املائية

   املراجع:

: املراجع العربية
ً

 أوال

 ًّاإلمارات ، الشارقة ،لخدمات املطابعاإلنسان واملكان. الريم موسوعة الدويم (: 2006أحمد )صديق  زيد. أبو

 .العربية املتحدة

 دراسة تطبيقية ملنطقة البيئات شبه الجافة في السودان  جيومرفولوجية (:1998)اإلمام عمر  ،اإلمام

 السودان. الخرطوم.جامعة  منشورة.رسالة ماجستير غير  ،العرشكولًّ

  والحماية منها مع اإلشارة الي موضوع حماية نطاق ظواهر زحف الصحاري (: 1972القاسم )أبو  الدين.سيف

 .لعربية للتربية والثقافة والعلومورقة علمية مقدمة للمنظمة ا، الصمغ العربي في السودان

  ،غير  لة ماجستيرًّتدهور الغطاء النباتي والتربة في البيئات شبه الجافة. رسا(: 1999) حمد حسنأحسن الشيخ

 .. جامعة الخرطوممنشورة
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 به ت شالجفاف الطبيعي وتأثيره في الغطاء النباتي الشجري في البيئا(: 2006) حسن احمد حسن، الشيخ

، جامعة بخت الرضا ،رسالة دكتوراه، دراسة حالة حزام الصمغ العربي ،الجافة من الساحل اإلفريقي

ًّالسودان
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 .مصر القاهرة. املصرية.. النجلو اإلقتصادي والبناء البشرىًّ

 ( مبادئ 2006شاكر، فارس عياد وقناوي، عزت :) والرياض ي، دار العلم للنشر والتوزيع، القتصاد القياس ي

 .الفيوم

 لى ع: دور التخطيط الستراتي ي في تنمية املوارد املالية للحكم املحلي بالتطبيق (2012) محمد عمرًّ، كافي

 الرضا.جامعة بخت  ماجستير. األبيض. رسالةولية النيل  محليات

 التعليم والصحة  –: الخدمات بالحكم املحلي وأثرها في التنمية الجتماعية (2018) أحمد عبد الرحمن، مزمل

 2017-1998ة حالة وحدة الدويم اإلدارية خالل الفترة من في محلية الدويم دراس –

 القاهرة والنشر.دار األصالة للصحافة  الوصفي.اإلحصاء (: 1996)حمد حمد ، أالنوري. 
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