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 شروط النشر

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

ً
أن يكون مستال

ًّمن البحث.  %06تم إعادة صياغة بنسبة ال تقل عن تأن ال يكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن 

ة يالبحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب ألاخطاء النحوًّ تقبل-2

ًّإلامالئية واللغوية.

ًّ.%11تقبل ألابحاث التي تزيد فيها نسبة التشابهات البحثية عن  الًّ-3

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

ة ( باللغة العربيالتواصل، الدولة طريق-العمل مكان-ثالثًيايرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث تشمل )اسم الباحث  أن-1

ًّوإلانجليزية أو الفرنسية.

للكوارث وإدارة الفرص الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وفريق الدراسات  الاستراتيجيةمجلة الدراسات  -0

دارة إللكوارث وإدارة الفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجاالت املحددة )إدارة ألازمات،  الاستراتيجية

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

، إدارة ث والطوارئًّاحد، إدارة السياسات والاستراتيجيات، إدارة ألاًّىًّوالصحة املهنية، القوانين والتشريعات، إدارة املالجئ واملأوًّ

ستخالص ، ايوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة إلاعمار بعد الكوارث، إدارة املخاطر، العلوم البينيةالسينارًّ

ًّ(.الدروس والعظات والعبر

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

(jssdom@democraticac.de)ًّ

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

ًّإبداء ألاسباب.

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

ًّبموافقة هيئة التحرير على نشرها.أصحاب ألابحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وًّ يخطرًّ-16

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

ًّبالتعديالت، على الباحث الالتزام باملالحظات وفق مدة تحددها هيئة التحرير.

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

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

 ISSN (Online)ة على الترميز الدولي إصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصل للمجلة-13

2629-2572ًّ

سبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بحيث إن املعيار ألاساي ي لقبول النشر ضمن أعداد املجلة هو ى ألاًّراعت ال-14

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

 جراءات كما هو متعارف عليه فيإلاًّتبعات واليما يتعلق بالسرقة العلمية فسيحّمل الباحث هيئة العلمية تقرير من ال أي-11

ًّ.سياسات املجلة العلمية الدولية
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ًّجميع ألافكار املنشورة في املجلة عن آراء أصحابها. تعبرًّ-10

ًّالعلمي.ترتيب ألابحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى  يخضع-17

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

ًّالفرنسية. -الانجليزية-املجلة هي: العربية  لغات-19

ًّذاتية لصاحب املقال ألاصلي وجهة إلاصدار باللغة ألاصلية.السيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحاالًّ في-26

 كيفية إعداد البحث للنشر:

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

 عنوان جهة الباحث:

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

 حثالبقصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية وألاساليب العلمية وألادوات املستخدمة في 

ًّوالنتائج التي توصل إليها الباحث.

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

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

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

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

ًّمنهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات.

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

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

وب كتابة بي في أسللنظام إلاحالة املرجعية الذي يعتمده املركز الديمقراطي العرًّ اأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفًقًّ -

ًّالهوامش وعرض املراجع.

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

 املراجع.

أ لآلتي:
ً
 ترتيب املراجع هجائًيا في القائمة وفق

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

ًّالصفحات.أرقام 

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

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

ًّ.الجامعة ، اسمبخط مائل أطروحة دكتوراه

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

ًّالدولة.
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لى أن ع قابلة، املسمى الوييفي، البلده. إذا كان املرجع مقابلة: يكتب اسم الشخص، تاريخ املقابلة، الشخص الذي أجرى امل

ًّ.تكتب تحت عنوان مقابالت

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

ًّعقد املجموعة، املكان، السنة.

ًّ، رابط املقال، تاريخ النشر، تاريخ دخول املوقع”املقالعنوان “ز. بالنسبة ملواقع الانترنت: الاسم الكامل للكاتب، 

كلمة وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها بصورة استثنائية وحسب القيمة  8666حتى  3666يتراوح عدد كلمات البحث من 

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

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

ًّ. 1.1، أسفل الورقة 1، رأس الورقة 62، يسار 62، يمين 62، أسفل 62تكون كما يلي: أعلى  هوامش الصفحة:

 ,Title of the article in English ( Police Times New Roman( 26حجم الخط:  ،sakkalmajallaعنوان املقال: )نمط الخط: 

Taille : 16 )ًّ

، sakkalmajalla( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 11، حجم الخط:sakkalmajallaباحث: )نمط الخط الاسم الكامل لل

( البريد إلالكتروني للباحث )نمط 13، حجم الخط:sakkalmajalla( مؤسسة الانتماء كاملة والبلد )نمط الخط 13حجم الخط:

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Romanالخط: 

، sakkalmajallaكلمة، )نمط الخط  116كلمة وال يقل عن  266ال يزيد عن  بية(: يشترط في امللخص أن امللخص )باللغة العرًّ

ًّ، مائل(.14حجم الخط: 

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

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

 Key words: (in English) (Between 05 and 08 words,: Times New Roman, Taille : 13, Italics) 

ًّ(.1.11، بين السطور: 11، حجم الخط:sakkalmajallaمقّدمة: )نمط الخط 

ًّ(1.11، بين السطور: 14الخط:، حجم sakkalmajallaاملحتوى واملضمون: )نمط الخط 

1.11ًّ، بين السطور: 17، غليظ، حجم الخط:sakkalmajallaالرئيس ي ألاول: نمط الخط غليظ  العنوان-1 

1.11ًّ، بين السطور: 11، غليظ، حجم الخط:sakkalmajallaالفرعي ألاول: نمط الخط غليظ  العنوان-1-1 

1.11ًّ، بين السطور: 11، حجم الخط:sakkalmajallaالفرعي الثاني: نمط الخط غليظ  العنوان-1-2 

1.11ًّ، بين السطور: 17، حجم الخط:sakkalmajallaالرئيس ي الثاني: نمط الخط غليظ  العنوان-2 

1.11ًّ، بين السطور: 11، حجم الخط:sakkalmajallaالعنوان الفرعي ألاول: املحتوى واملضمون: نمط الخط غليظ  –2-1 

 1.11، بين السطور: 11، حجم الخط:sakkalmajallaالثاني: املحتوى واملضمون: نمط الخط غليظ  العنوان الفرعي –2-2 

ًّ( 1.11، بين السطور: 11، حجم الخط:sakkalmajallaالخاتمة: نتائج الّدراسة والتوصيات )نمط الخط 

ًّ، بين السطور: مفرد(13، حجم الخط:sakkalmajallaقائمة املصادر واملراجع: )نمط الخط 
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، مجلة والاقتصاد والسياسة العلم بين الجدل: معقدة بشرية بيئية كارثة املناخي التغيرم(: 2619) محمد رمضان، ألاغايوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.24-12، ص برلين(، 3(، العدد )1الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 امللخص 

يان بساهم التغير املناخي في العديد من الكوارث البيئية العاملية التي أثرت على استقرار الحياة البشرية، هدفت الدراسة إلى 

دور التغيير املناخي في انشار الكوارث البيئية مما يساهم في تعقيد الحياة البشرية وذلك في إطار الصراع الدائر بين العلماء 

في العديد من املجاالت واملشاركات  ورجال ألاعمال والسياسة، استخدم الباحث املنهج التجريبي املتعمد على خبرات الباحث

، توصلت الدراسة إلى أن التغير املناخي له دور بارز في التداخل بين الكوارث املهجنة وخاصة في الدول في املنتديات العاملية

وأن هناك حالة من الانكار لهذه الظاهرة من قبل رجال السياسة والاقتصاد مما أثر النامية املتسمة في ضعف بنيتها التحتية، 

الدراسة بضرورة تعزيز العدالة املناخية كأحد الحلول للمشكالت القائمة،  على توسع فجوة الخالف بينهم وبين العلماء. أوصت

وأن نتحول من مجتمع مستهلك للموارد إلى مجتمع يعمل على تنميتها في إطار توييفها واستدامتها، والاعتماد على الاقتصاد 

ًّالاخضر ملا له تأثير في استقرار الحالة املناخية.

  املناخية العدالة الاستدامة، الاقتصاد، السياسة، العلم، البيئية، التحديات املناخي، التغيير: الكلمات املفتاحية

Abstract 

Climate change has led to many global environmental disasters that have affected the stability 

of human life. The aim of this study is to demonstrate the role of climate change in the spread 

of environmental disasters, which further complicates human life. In the context of the 

ongoing conflict between scientists, businessmen and politicians, the researcher used a 

deliberate experimental approach on his experiences in many fields and participation in 

global forums. The study found that climate change has a prominent role in the overlap 

between hybrid disasters, especially in developing countries characterized by weak 

infrastructure. There is a denial of this phenomenon by politicians and economists, which 

affected the widening of the gap with scientists. The study recommended the need to promote 

climate justice as one of the solutions to the existing problems, and to move from a resource-

consuming society to a society that adopts sustainable development, and rely on the green 

economy for its impact on the stability of the climate. 

 

mailto:arch.moh.elmougher@gmail.com
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Keywords: climate change, environmental challenges, science, politics, economics, sustainability, 

climate justice. 

 امللخص املفاهيمي
التغيرات املناخية الى إيجاد فجوة جوهرية بين الحالة املستقرة والتنمية العاملية، وذلك من خالل نشأة العديد من ادت 

التحديات البيئة الهائلة والتي ستتحول الى مخاطر تهدد الحياة البشرية في القرن الحالي، وقد عمل العلماء بدأب لبيان هذه 

ملجتمعات املختلفة، وبينوا أن هذه التغيرات تساهم في استنزاف العديد من املوارد الاقتصادية، التغيرات وتأثيراتها الكارثية على ا

وذلك ملعالجة و/ او منع حدوث املشكالت الناتجة عنها، خاصة في يل عدم القدرة على إعادة توييف البنى التحتية بعد 

في العالم بشكل مفاجئ، كل ذلك وأكثر يمكن أن يصنع  حدوث العديد من املشاكل مثل الفيضانات والسيول في مناطق مختلفة

مجموعة من الكوارث املعقدة التي يصعب السيطرة عليها في يل املهددات واملخاطر الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة وغيرها 

ًّمما يستدعي السعي لنشر العدالة املناخية وتشريع ألاطر العاملية لذلك.

 للتحديات البيئية العاملية املفاهيميالشكل التالي يوضح املخلص 

ًّ
ًّ

 للتغير املناخي كارثة بيئية مقعدةوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

رثة التغير املناخي كا
: دةبيئية بشرية معق

الجدل بين العلم 

والسياسة 

والاقتصاد

كارثة التغير 

املناخي

الكوارث املعقدة 

واملتراكمة

ظاهرة الدفيئة ، 

ودوافعها

الصراع بين 

السياسة 
والاقتصاد

أمريكيا وانتشار 

ظاهرة التلوث 
املناخي

إلادارة ألاممية 

بالسيناريوهات 
ليل املبنية على التح

املستقبلي

استخدام الطاقات 

املتجددة والحد من
الكربون 

وث إلادارة العليا للتل

ن البيئي والتخلص م
الغازات الدفيئة
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 تطلعات مستقبلية

.أن تتحمل أمريكيا املسئولية القانونية وألادبية في نشر التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة 

 الصناعية املصدرة للتلوث والدول النامية.تحقيق العدالة املناخية بين الدول 

.تطوير الدراسات البحثية املتعلقة بدراسة الكوارث املجتمعية الناتجة عن التغيرات املناخية 

.التحول الستخدام الطاقة املتجددة والخضراء خالل السنوات القادمة 

 املواردالتحول من مجتمعات مستهلة إلى مجتمعات مستدامة تعمل على استدامة 

.السعي لتحويل العالم إلى منطقة خالية من انبعاثات الكربون كأحد املهددات املناخية 

.بناء الروابط العاملية املعتمدة على الرقابة الذاتية في مكافحة التصحر والتلوث البيئي 

 والاقتصاد والسياسة العلم بين الجدل: معقدة بشرية بيئية كارثة املناخي التغير

 ملناخية القادمة، وأن الدراسة إلى أن الدول الصناعية أكبر املهددات للمناخ وهي أحد ألاسباب الجذرية في توسع الفجوة بين ياهرة الاحتباس الحراري والعدالة توصلت

 البشري على وجه الكرة ألارضية. هروب السياسيين والاقتصاديين من تحمل النتائج يمكن أن يساهم في انتشار الكوارث البيئية الضخمة املهددة لالستقرارًّ

ة املتحدة ببناء منظومة عامليأوصت الدراسة بضرورة السعي ألن تتحمل الدول الصناعية املسئولية القانونية والبيئية حول املخاطر املناخية القادمة، وأن تهتم ألامم 

 عات لتطوير منظومة الاقتصاد الاخضر كأحد الروافد في مواجهة مخاطر التحديات املناخية.ملواجهة التحديات املستقبلية للتغيرات املناخية، والعمل على تهيئة املجتم

اعتمد الباحث على املنهج التجريبي املتعمد على خبرات الباحث املتنوعة من خالل 

املشاركات بالعديد من ألاعمال املتعلقة بالبيئة على الصعيد املحلي وإلاقليمي والدولي 
 لها الباحث.ل املواقع التي شغمن خال املكتسبةكية واملمارسة السلوًّ

م في الفهمن خالل إطالع الباحث على الكتب وأدبيات وجد هناك فجوة كبيرة 

املترابط لكافة التحديات البيئية الناتجة عن التغول البشري على املوارد 

الطبيعية والتلوث الناجم عن التنمية الصناعية والاقتصادية وانبعاثات 

الغازات الدفيئة مما يشكل مهدد للحياة البشرية على سطح الكرة ألارضية. 

 وبالتالي التغير املناخي أصبح العب معقد في الكوارث العاملية.

بيان أهم التحديات البيئية العاملية ومستوى تأثيراتها على هدفت الدراسة إلى 

 .البشريةصناعة الكارثة والفرصة املتوقع نشأتها الستدامة الحياة 
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 . إلاطار العام:0

 مقدمة 0.0

يعتبر التغير املناخي من أكبر الكوارث املحدقة بالبشرية والتي تم اكتشاف أعراضها في النصف الثاني من القرن املاض ي. شهد 

ًّها اكتشاف
ً

رغب في يا بين العلماء والسياسيين والاقتصاديين في ذلك الوقت بين مصدق ومكذب ومجادل ال ا وعميًقًّ كبيرًًّجدال

ًّالاقتناع بوجود املشكلة أ
ً

وال عالقة لها بالجوانب البيئية أو الثورة نها ياهرة طبيعية . اعتقد بعض العلماء يومها أصال

م ا في املواسو تحكم رأس املال في السياسة خصوصًًّقدة بين السياي ي والاقتصادي، أو العالقة الجدلية واملعالصناعية، أ

ًّة التي تتبنى النظام الديمقراطي الليبرالي او النيوليبرالي.الانتخابية في الدول الغربي

ا حتى اللحظة لكنه وبدرجة كبرى قد تم حسمه لصالح نظرية العلماء الذين يلقون بالالئمة على الثورة ال يزال هذا الجدل قائًمًّ

ية رس والالموزون على املوارد الطبيعالصناعية التي قادتها الشركات الكبرى والعمالقة والعابرة للقارات، من خالل هجومها الش

ا موارد الطاقة غير املتجددة كالبترول والفحم والغاز وجعل تكنولوجيا ذلك الوقت وحتى اليوم معتمدة على هذه خصوصًًّ

املوارد. لعبت الصحافة العلمية والسياسية والاقتصادية دورا مهما في نقاش تعقيدات هذه القضية على املستويات املختلفة 

وصا الاجتماعية منها. أدركت القوى الاجتماعية ان الخطر املحدق بالبشرية ليس هينا وانما قد يعرض البشرية الى حالة خص

تهديد وجودها على كوكب الارض الى درجة الانقراض التدريجي للحياة على سطح الكوكب شامال الكائنات الاولية ومتدرجا نحو 

ؤسسات الدولية ذات العالقة بهذه القضية الخطيرة، وتنادت فيما بينها الى بذل محاوالت الكائنات املعقدة فاإلنسان. اهتمت امل

مختلفة ومتعددة من اجل وقوف البشرية جبهة واحدة امام هذا التحدي الذي يواجهها ويهدد الحياة بكافة انواعها ومستوياتها 

ة الى اضاف انتقال الطاقة من مستوى إلى آخر،ر على وعالقاتها خصوصا السلسلة الغذائية التي ستعاني تغيرات هائلة تؤث

التهديد الناتج من التغير املناخي خصوصا التقلبات في درجات الحرارة وارتفاعها الى درجة ال تتحملها كثير من الكائنات في بيئاتها 

ئمة لها، او يكون لديها القدرة خرى أكثر مالًّضطرها الى الهجرة بحثا عن بيئات أاملتعددة. مما يمثل خطرا على وجودها او قد ي

ًّعلى التكيف مع الظروف الجديدة فيها.

 مشكلة الدراسة: 9.0

ساهمت الحياة البشرية في زيادة الطلب على املوارد وإلامكانيات الطبيعية، إن النمو العالمي وزيادة الضغط على املوارد ساهم 

واستنزافها مما يمكنه تهديد الحياة البشرية، وقد أثرت تلك العوامل على في انتشار التلوث وعدم الاتزان بين النمو املوارد 

انتشار التلوث والغازات الدفيئة مما ساهم في الاحتباس الحراري والتغيرات املناخية املختلفة، كل ما سبق يعنبر مشكلة عاملية 

ًّتقبلية.تتطلب السعي لفهم التحديات البيئية العاملية للقدرة إلى إدارة الفرص املس

 أهداف الدراسة: 3.0

هدفت الدراسة إلى بيان دور التغير املناخي في نشأة الكوارث املعقدة بين كبار العلماء والسياسيين والاقتصاديين، وهرب الدول 

هداف املصدرة للتلوث والتي تعتبر السبب ألاساي ي في التغير املناخي من املسئولية الدولية والقانونية، وانبثق من الدراسة ألاًّ

ًّالفرعية التالية:

 ًّبيان أثر التغيرات املناخية على حقوق الانسان

 .التعرف على ألاسباب الجذرية للتغيرات املناخية 

ًّ
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 أهمية الدراسة: 4.0

  تنبع أهمية الدراسة في تقديم بعض املواضيع الهامة والساخنة في املجاالت البيئية والتحديات العاملية مما يمكنه أن

ًّللدراسات البحثية املستقبلية.تكون أرضية 

 .ًّإثراء املكتبة العربية بالدراسات البحثية الهامة والتي ترتبط في القضايا العاملية الساخنة

 منهجية الدراسة: 5.0

اتبع الباحث املنهج الوصفي والتحليلي لوصف ياهرة التحديات البيئية العاملية وأهم املؤثرات املباشرة على نشر الثقافة 

ة في حق الانسان ببيئة أمنة وخالية، واملنهج الحدي ي الذي يعتمد على خبرات الباحث من خالل الزيارات الدولية، العاملي

والندوات واملؤتمرات العلمية الدولية وألابحاث والدراسات التي نشرها الباحث، واملواقع إلادارية وألاكاديمية التى عمل بها 

ًّاملنتديات العاملية املختلفة.الباحث، واملشاركة البحثية في أعمال 

 . التغيرات املناخية.9

 1التغير املناخي الطبيعي 0.9

ر التاريخ يشيوذلك كما  سباب طبيعية معروفة وغير معروفة وذلك ألًّ يةاملناخ التغيرات مر على كوكب الارض فترات طويلة من

على  احتى ماليين السنين وقد تم تحديد ذلك اعتمادًًّو ا أو قرونًًّا أرض. هذه التغيرات قد تستمر عقودًًّالجيولوجي لكوكب ألاًّ

 او حتى الشواهد التي تسكن الصخور الطبيعية خصوصًًّهد الاستحاثية سواء من النباتات أو الحيوانات أالعديد من الشوا

رائط للتغير خ الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تحمل بصمات مناخية. استطاع العلماء املعاصرون رسم :الرسوبية منها مثل

ا أن ريبًًّفليس غ .و مجالت علمية محكمةليوم تمأل املكتبات على شكل كتب أو تقارير أاملناخي على مدار ماليين السنين وهي ا

ن الجزيرة العربية واليمن وما حولهما كانتا قبل عشرات املاليين من السنين مناطق يكسوها الجليد يكتشف علماء معاصرون أ

ًّملاليين السنين.

ض وباطن الارًّ اة من مصدرين رئيسين وهما: الشمس،ن تكون صالحة للحيتتلقى ألارض الطاقة الالزمة لتشغيلها ومن أجل أ

ن الطاقة ا اليوم أو الستار. املعروف علميًًّا بالوشاح أو فيما سمي اصطالًحًّالصهير املتواجد في مركز ألارض أو ما أمما يسمى املاج

نما تنشأ من التفاعالت النووية املستمرة واملستدامة الجارية في كل من شمس وباطن الارض(، إاملصدرين )ال الحرارية في كالًّ

من حيث تحريك الرياح والسحب  رض املناخي والحيويًّلطاقة على تشغيل نظام ألاًّهذين الجسمين. يعمل هذان النوعان من ا

ء والغذاء وحبوب اللقاح من مكان إلى العناصر املختلفة ونقل املاطار وعمليات البناء والهدم ودورات وألامواج ودورة املاء وألام

ا ياه الجوفية والبحيرات وغير هنهار واملاليابسة وألامطار في البحار وًّع درجات الحرارة وتوزيع كميات ألاًّخر وكذلك على توزيآ

ن ا للحياة: حياة إلانسان كواحد مالًحًّا صرض لتكون مكانًًّيوانات، كل ذلك في سبيل تهيئة ألاًّلى تغذية النباتات والحإضافة إ

هذا جل توفير بيئة صالحة للحياة لا والذي يتربع على قمتها أو قمة هرمها، فكلها تعمل من أو املخلوقات تعقيًدًّأكثر الكائنات أ

ًّالكائن الاجتماعي الاقتصادي الناطق.

مها هالتي نشأت منها علوم عدة حديثة أ وهي قدة،يتم توزيع الطاقة على كوكب ألارض ضمن سلسلة من العمليات إلادارية املع

 الطبيعة ألافكار واملمارسات يدرس الذي الجديد العلم الحيوية، هو و علم املحاكاة(، أ Bio mimicry –علم )ال بيوميمكري 

                                                           
1 Charnley S, Diaz D, Gosnell H. 2010. Mitigating climate change through small-scale forestry in the USA: opportunities 
and challenges. Small-Scale Forestry 9:445–62 
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لتي تواجهها ا املشاكل لحل والعمليات املمارسات والتصاميم بتقليد هذه و الكائنات ثم يقوم هذا العلم التي تقوم بها الطبيعة أ

كيمائية  لى طاقةوم بعملية تحويل الطاقة الشمسية إعلى سبيل املثال فإن دراسة خاليا ورقة النبات التي تق. البشرية اليوم

شمسية التي تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. وهناك نماذج ا بتصميم الخلية البطريقة طبيعية، تم محاكاتها صناعيًًّ

من  ستوحىيابتكار جديد  بل هيالطبيعة، ة من كربوني نسخة تليسفاملحاكاة الحيوية خرى عديدة في هذا املجال وغيره. أ

ن أ ي في حالته ألاخيرة التي يود إلانسانبعدة مراحل قبل أن يصل إلى املنتج النهائلذلك فهو يمر   عاملة وفاعلة طبيعية نماذج

ًّيراها عليه.

ر لى تغييا إحيانًًّالاجتماعي، هذه العوامل قد تؤدي أا مهمة في عمليات توزيع الطاقة على الكوكب دوارًًّتلعب عوامل متعددة أ

اخي قد يكون له آثار إيجابية في بعض ألاماكن الجغرافية وآثار أخرى سلبية في ا بالطاقة، هذا التغير املناملناخ املرتبط جذريًًّ

نسان ا إلاحكوم بالجغرافيا والزمن والطاقة وتأثير املخلوقات املحيطة خصوصًًّا، فاملناخ ميضًًّأماكن أخرى وفي أوقات أخرى أ

ًّول من القرن الحادي والعشرين. ونهايات القرن املاض ي والخمس ألاًّ واسطا في أخيرًًّكما يهر أ

 و تغير املناخ. فهذه الكتلة املائيةكعوامل داخل النظام في استقرار أو عدم استقرار أ ايضًًّا أا مهًمًّتلعب البحار واملحيطات دوًرًّ

باملياه  رضيةوازي دورها في تزويد املنظومة ألاًّو محاولة الحفاظ على استقراره قد يلها دور ضخم في التوازن املناخي أالضخمة 

ر. وقد تشمل تجرام /ل 31كجهاز تحلية ضخم ومعقد يقوم بعمليات التحلية للمياه املالحة التي تبلغ ملوحتها في املتوسط حوالي 

في نهايات القرن املاض ي كسبب من أسباب أكبر الانقراضات ا عوامل خارجية كتلك التي سجلها العلماء ضًًّالتغيرات املناخية أي

ى لصور. يعزو العلماء السبب في ذلك إلى تعرض ألارض إمليون سنة والتي انقرض على رأسها الدينا 01رض قبل في تاريخ ألاًّ

يكبات على الكوكب الاجتماعي مما أدى إلى تغير مناخي ضخم قاد ف الكوًّذلك بتساقط مئات أو آلاالًّشرس من الفضاء وًّهجوم 

 املناخي التغير إن ة نباتات وحيوانات.نواع الحيوييث لم تعد البيئة صالحة لحياة آلاالف أو عشرات آلاالف ألاًّلى تغير بيئي حإ

املختلفة  البشرية املجتمعات على اكثر تعقيًدًّأ ثرئة مما يجعله حينها ذا أياة والبيومعقدة على كل مكونات الح خطيرة اآثارًًّ ترك

ًّ.جيال املتعاقبةرة جغرافيا وزمانيا على مستوى ألاًّواملنتش

 2التغير املناخي الانثروبولوجي 9.9

لة من اث حاحدا في أا وكبيرًًّا خطيرًًّو القرنين املاضيين القائمة على الوقود الاحفوري دوًرًّاعية في القرن ألعبت الثورة الصن

لك والفحم والغاز، وذلى مثلها.  قامت هذه الثورة على عصب مهم وهو البترول التلوث التي لم يسبق أن تعرض كوكب ألارض إ

و التدفئة كاستخدامات نهائية ملستخدمي الطاقة في كافة القطاعات الصناعية والنقل كمصدر طاقة أساس للحركة أو إلاضاءة أ

 ل علىتعم الكربونًّ أوكسيد ثانيـ: ك غازات نتج عنها موارد الطاقة من ألانواع هذه. خرىًّزراعية والخدماتية ألاًّلتجارية والوا

. يوماملناخ املعروفة ال تغير أسباب أهم لى الفضاء الخارجي كما يوجهها النظام الطبيعي، وهذا منحبس الحرارة وتمنع عودتها إ

 قبل التي كانت سائدة باملستويات مقارنة مئوية درجات 4- 1 بين الكوكب الاجتماعي حرارة رفع على الغازات لقد عملت هذه

ًّ.الصناعية الثورة

. هذا الرقم الذي 2619نوفمبر  11مليون بتاريخ  960من خالل محرك البحث جوجل كان عدد العناوين التي تم الوصول اليها 

ن الحرب و شا أن محاوالت نقض الفكرة أيضًًّوم بهذا املوضوع، ويعني أالمي اليداللة على الاهتمام الع رًّيقترب من املليار يعتب

                                                           
2 Colombi B. (2009). Salmon nation: climate change and tribal sovereignty. See Crate & Nuttall , pp. 186–96. 
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صبحت اليوم هناك قناعات لدى الكثير من املحافل العلمية والسياسية والاقتصادية بل والقوى ا، فلقد أعليها لم تفلح كثيرًًّ

ًّا.يضًًّأالاجتماعية 

 الدفيئة ظاهرة 3.9

 ظوالحفا رض ينظام ألاًّ لتشغيل وتدفئة الشمسية الطاقة من حجزه كميةو أ الجويًّ الغالف حبس الدفيئة هي ياهرة ياهرة

ًّ على
ً

تبر هذا يع الظاهرة. هذه زيادة تأثير على تعمل التي الغازات أهم أحد الكربونًّ أوكسيد ثاني يعتبر. ا نسبيًًّمناخها معتدال

 ألاخر الغازوًّوسائل النقل. توليد الطاقة وًّ ي املصانع ومحطاتنواعه فخالل حرق الوقود ألاحفوري بكافة أ اا ثانويًًّالغاز منتًجًّ

مر ومطا خرىًّمصادر أخرى كمزارع ألارز وحظائر ألابقار وبعض الكائنات ألاًّ من املنبعث غاز امليثان املؤثر في ياهرة الدفيئة هو

وير التصنيع والتد  وذلك قبل التوجه نحو إعادة الاستخدام وإعادة عدادها خالل القرن املاض يالنفايات الصلبة التي ازدادت أ

3ًّ. ا العضوية منهافايات الصلبة خصوصًًّدارة النفي إ

 الجذرية ألاسباب 4.9

وبطء  املعروف،ا باعتمادها على الوقود التقليدي نشطة البشرية املتصاعدة خصوصًًّألا بسبب خطورة املناخي يزداد التغير

اد التلوث البشرية كلما زًّ نشطةكلما زادت ألا للملوثات الغازية.ساسية للمصادر املنتجة كبدائل أ املصادر املتجددةلى التحول إ

. يحكم يًّكلما زادت الظاهرة شراسة في تأثيرها على املنظومات الحيوية والبيئية السائد في الكوكب البشرًّوًّكسيد الكربون بثاني أ

 تي تغادرها كفائضبل الكمية الرض من الشمس في مقاكمية الطاقة الواصلة إلى ألاًّ رض معادلةتوزيع الطاقة على سطح ألاًّ

لى حدوث التغير املناخي   مما يؤدي إحداث خلل جوهري في هذه املعادلةعن الحاجة، ألانشطة البشرية أعاله تعمل على إ

اء ا في كل أنحجغرافيًًّ الطاقة هذه يتم توزيع الدفيئة.وارتفاع درجات الحرارة عن طريق غازات الدفيئة التي تسبب ياهرة 

العالقات  رضية وبعضا الجاذبية ألاًّخرى ذات عالقة خصوصًًّطريق الرياح والتيارات وألامواج البحرية وفواعل أ ألارض عن

4ًّخرى كالشمس والقمر وغيرها.الفضائية بالكواكب وألاًّ

 إلانسانية ةنشطهوائي واملائي والصلب والحيوي، إضافة إلى ألاكتلوث الغالف ال همها: التلوثيتأثر املناخ ببعض العوامل ومن أ

لبراكين والتي تعمل على تزويد ما العامل الثالث فهو ادر لألخشاب وغيرها من الصناعات، أالغابات الستخدامها كمص كقطع

ًّ.ا على املناخ ويعمل على تغييرهرض بغازات الدفيئة وغيرها مما يؤثر سلبيًًّألاًّ

 املناخي بين اليقين وعدم اليقين التغير ظاهرة. 3

 السياس ي والاقتصاديالصراع بين  0.3

ن الثورة الصناعية هي السبب الجذري في حدوث املشكلة. جذرية في حديثنا عن السبب الجذري أو جذرية املشكلة تطرقنا إلى أ

د قن النتيجة املبتغاة سلبية، لكن عملية تفكيك املنتج املقصود عن املنتج غير املقصود السبب وسلبية املشكلة ال تعنيان أ

ا. فالثورة الصناعية إنما هي أداة تقنية أو اقتصادية كانت تهدف إلى تحسين مستوى كثر وضوًحًّم املشكلة بطريقة أتساهم في فه

ة غير ا وهو النفايات الغازيا كان سلبيًًّا واحًدًّال منتًجًّاه. كانت معظم منتجاتها ايجابية إفضل من الرفالحياة البشرية إلى درجة أ

                                                           
3 Olivier, J.G.J., Janssens-Maenhout, G., Muntean, M., and Peters, J.A.H.W. (2014): Trends in Global CO2 Emissions: 2014 
Report. PBL and JRC, The Hague. 

( املجلس 111(: الحركات البيئية في الجنوب قضايا تمس سبل العيس والرزق وما بعدها، ترجمة شهرت العالم، مجلة الثقافة العاملية، العدد )2662دويفيدي، رانجيت ) 4

ًّالوطني للثقافة والفنون وآلاداب، الكويت.



 (94-09ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

09 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

في الغالف الجوي باعتباره مكب نفايات غازية. تقنية التخلص من هذه النفايات الغازية املقصودة والتي تم التخلص منها 

ي غالف الجوًّو بحر هائل من الغازات املوجودة في اليف النفايات الغازية في كم هائل أاعتمدت على مبدأ التخفيف، أي تخف

يهدد ليس فقط الحياة على وجه ألارض بل  يام قديكون له مردود سلبي في يوم من ألاًّن ذلك سعلى غير اعتقاد من إلانسان أ

5ًّ نسان ووجوده على الكوكب الاجتماعي.ا يهدد حياة إلايضًًّأ

ية لهذه ا في الدعاا بارًزًّويلعب الاعالم دوًرًّ ا،وألايديولوجية والثقافية معًًّ والسياسية الصناعية والاجتماعية تتقاطع املصالح

كوك ن القصة كلها مجرد شكار انكار حدوث التغير املناخي وأوهنا نشأ مفهوم الاناملصالح فكل يحاول كسب املعركة لصالحه. 

ل ليقين. كان الاقتصاديون ورجامن قبل بعض العلماء ومن هنا تم وضع البنزين على النار إلشعال املعركة بين اليقين وعدم ا

ا على عن نتائجهم العلمية التي توصلوا إليهلكونها عمال هم الذين يشككون في القصة بينما يدافع العلماء باألدلة التي يمتألاًّ

ًّخرون.والرسائل الجامعية والكتب التي ألفها آ بحاث العلميةمدار عقود وآالف ألاًّ

 ميركا تتزعم املعركة أ 9.3

 وذلك على مستويات عديدة، تشمل ا عليها و حربًًّا لها أكثر الدول انكارا للظاهرة، بل ومعارضة وحربًًّاملتحدة أ تعتبر الواليات

ا عظمى فهي تستخدم كل مميركا دولة وباعتبار أ. القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وكذلك املؤسسة السياسية

من -اليابان  –دوات قوة لتحارب بها املعارضين لفكرتها. وقد رفضت الواليات املتحدة التوقيع على اتفاقية كيوتو تمتلك من أ

ع لى النظرية الليبرالية، التي تحمل املسؤولية لجمية وغير الصناعية، مستندة في ذلك إنها تفرق بين الدول الصناعيق أمنطل

ًّعالم بغض النظر عن كونها صناعية أم ال. وقد اعتبر بعض أالدول في ال
ً
ا ن الظاهرة ال تعدو كونها أعضاء مجلس الشيوخ حديث

ريخها. وقد تم الترويج هناك على لها الواليات املتحدة في الوقت الحاضر وعلى مدار تاكبر خدعة تتعرض هي أ خدعة كبرى، بل

ًّ البشريًّ النشاط يلعبه الذي ن الدورًّأ
ً

وهام وال عالقة لقضية كلها ال تزال مجرد ترهات وأن ا أفي هذه القضية ما زال مجهوال

صناعية ال وقادة املؤسسات ألاحفوري، وتجارة الوقود صناعةبلوبيات  إلانكار وقد ارتبطت عملية. لها بالعلم والبحث العلمي

مهور عبر للج متاحة املناخية اليوم البيانات اليميني. معظم الفكر ولئك في مؤسسات ومراكزأ اخصوصًًّ واملحافظون، الكبرى،

يها لوذلك حال الحاجة إ ليها وبالعديد من اللغات،طن في أي مكان في العالم الوصول إمنصات علمية وبحثية ويستطيع أي موا

ًّ.عالم والجمهور ككلوالعلماء بل والصحفيين ورجال إلاًّ من قبل الباحثين

 الخاص القطاع 3.3

 القطاع الخاص استخدم .دوات مختلفةة بل والعمل على دحضها بأساليب وأا في نقض الفكرًّا كبيرًًّلعب القطاع الخاص دوًرًّ

ل جا ضد الفكرة بل من أيضًًّؤسسات وجمعيات غير حكومية للعمل ألى تمويل م، إضافة إعالم بدرجة فائقةفي هذه املعركة إلاًّ

ًّهدمها هدًمًّ
ً

ن الشركات الكبرى املتخصصة في استيراد وتصنيع وتسويق الوقود الاحفوري اكتشف ناشطون متعددين أ . ا كامال

ادية صوذلك كنوع من صراع املصالح الاقت و الاحتباس الحراري،حاوالت حرب فكرة التغير املناخي أا في ما خطيرًًّلعبت وتلعب دوًرًّ

6ًّنشطة والفعاليات والتقارير املختلفة التي تعارض الفكرة وتناقضها.واملالية من خالل تمويل ألا

ًّ

                                                           
( 01(: تغير املناخ والنزاعات... مزيج ينبأ بانفجار وشيك، مجلة الانساني الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الحمر مجلة دورية العدد )2619اللجنة الدولية للصليب ألاحمر ) 5

 ، مصر.21-9مجموعة مقاالت، ص.ص
ًّ( الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بيروت.10-11(: املسئولية املجتمعية للمقاوالت مدخل عام، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان )2611ني )الحسين، شكرا 6
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 استراتيجية نقض الفكرة 4.3

ًّوًّأا في أمريكا خصوصًًّ ،قائمة على الحرب إلاعالمية والفكرية والثقافية املناخ، فكرة تغير نقض استراتيجية كانت
ً

ا، وروبا ثانيًًّ أال

ثارها وتبعاتها الصحية والبيئية وتطالب حكوماتها بالعمل في هذا بينما معظم الدول ألاخرى كانت مؤمنة بالفكرة وأضرارها وأ

عيشة والرفاه ورفع مستوى امل الاقتصادية القضايا على التركيز ذلك في بما التيار، لتطور هذا مختلفة أسباب هناك الاتجاه. 

نمطية لألمم ال لى ذلك الصورة السلبيةالبيئية. يضاف إ فرص العمل والترهيب من البطالة، ولم يتم الحديث في القضاياوخلق 

ًّ.و القضايا املترتبة على تغير املناخاملتحدة ونظرتها إلى قضية أ

 نسان. تغير املناخ وحقوق إلا4

ثار اسطة جهات دولية معتمدة وموثوقة أن آراجعتها بوًّبحاث العلمية التي جرى نشرها وجرت مأكدت آالف الدراسات وألاًّ

ًّهم هذه التبعات:ت سلبية على البيئة وعلى حياة إلانسان كذلك، من أالتغير املناخي لها تبعا

 ًّمياه البحر. منسوب ارتفاع

 .ًّالتصحر

 ًّالحرارة. درجات ارتفاع

 ًّاا وزمانيًًّغير املتوقعة مكانيًًّ املناخية املفاجآتالتطرف و. ًّ

 ألامطار. هطولًّ معدل في تغيرات  

 الفيضانات. 

ن إ في حدوث ياهرة التغير املناخي: في إندونيسيا وألول مرة في تاريخ البشرية دور البعد البشريًّ بالي إعالن أقر ،2667سنة  في

 ودعا لدولية،امم املتحدة والقوانين بحقوقه التي نصت عليها مواثيق ألاًّ إلانسان تمتع على وفورية واضحة آثار املناخي للتغير

 عام في .همية قصوىًّملحة وذات أ مسألة ا باعتبارهافوًرًّ القضية بضرورة معالجة املتحدة لألمم التابع إلانسان حقوقًّ نظام

 تهديًدا يشكل املناخ تغير" بأن امقرًًّ ،7/23 القرار رقم باإلجماع املتحدة لألمم التابع إلانسان حقوقًّ مجلس أصدر ،2668

عاد قد أ.  وًّ"إلانسان بحقوق  الكامل التمتع على آثار له كما العالم أنحاء جميع في واملجتمعات للشعوب املدى وبعيد فورًيا

يضا على هذه . وقد تم التأكيد أ2669سنة  في الصادر 16/4 عاله في قراراته الالحقةاملذكور التذكير بالقرار الصادر أاملجلس 

، وذلك في محاولة من املجلس للتشديد على خطورة تأثر حقوق الانسان 2611 سبتمبر 36 في الصادر 18/22القرارات في القرار 

 املتحدة لألمم السامية املفوضية صدر عن ،2669 زمات الناتجة املعقدة الناشئة عنه. فيثار التغير املناخي واملشاكل وألاًّبآ

 منيةألاًّ املخاطر عن التقرير وتحدث. عالمياملناخي ال بالتغير سلًبا تتأثر التي حقوق الانسان تبين دراسة إلانسان لحقوقًّ

شة فئات الهشة واملهملى تناول بعض قضايا الوالسياسية والاقتصادية الناشئة، إضافة إوالتشرد والصراعات الاجتماعية 

7ًّطفال وذوي الاحتياجات الخاصة واملرض ى وكبار السن وغير ذلك.كالنساء وألاًّ

 املناخالحقوق الاساسية لإلنسان وتغير  0.4

ذه املناخ. تحاول ه وتغير إلانسان ما زالت املنظمات الدولية املختلفة وحتى اللحظة تؤكد على الربط املباشر بين حقوقًّ

 ذهه ساسية لإلنسان. وقد وردتمجموعة من الحقوق ألاًّ على املناخ لتغير املتوقعة السلبية آلاثار التركيز على املؤسسات

ًّإلانسان: ولقوانين حقوقًّ الدولي للقانونًّ ألاساسية الاتفاقيات في الحقوقًّ

                                                           
ًّ، باريس2611ديسمبر  11نوفمبر حتى  36(: الاتفاقية إلاطارية بشأن تغير املناخ، مؤتمر ألاطراف، الدورة الحادية والعشرون، من 2611ألامم املتحدة ) 7



 (94-09ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

20 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

ًّ الحياة. في الحق .1

ًّالحق في الصحة. .2

ًّالحق في الغذاء. .3

ًّالحق في املياه. .4

ًّالحق في السكن. .1

ًّالحق في التنمية املستدامة. .0

 . املصير الحق في تقرير .7

 .الحق في الامن الانساني .8

 .الحق في النقل والتنقل .9

 .الحق في امللبس .16

 8الانسان على املناخية التغيرات ثارآ 9.4

البيئية ومنظومات الحياة املترابطة  والنظم ثار معقدة على البيئةوذات آ خطيرة مشاكل صناعة املناخي التغير نتج عن

اب سبدرجة الحرارة خالل القرن املاض ي إنما ترجع إلى أن ياهرة ارتفاع لقد أشارت الدراسات العلمية املوثوقة أ. واملتداخلة

 نسانذات العالقة املباشرة بصحة إلا البيئية املخاطر من العديد نشوء إلى ثارألا هذه دتلقد أ .ية محضةممارسات بشرًّ

ئلة ها ضغوط الحيوي، التنوع تدهورًّ ألاوزون، طبقة تآكل ثارواحتماالت اصابته بالعديد من ألامراض الخطيرة. أهم هذه ألا

نتصف م منذ الوفاة حاالت ف منت آلاالًّمئا لى تسجيلإ العاملية الصحة منظمة تشير احصائياتوًّ. للغذاء املنتجة ألانظمة على

ذلك  خبراء واملتابعين يعتقدون الرقم أكبر منا من الن كثيرًًّبسبب التغير املناخي وآلاثار الناتجة عنه، مع العلم أ القرن املاض ي

ًّ. كثرإلى درجة الضعف أو أ

 ثار التغير املناخيالبحث العلمي وأ 3.4

وحالة  جرةوعوامل اله ةالاقتصادي والتنمية والغذاء الحالة الصحية على املناخي التغير ثارا في دراسة أالباحثون كثيرًًّ لم يتعمق

قيرة هي ة في الدول النامية والفن الفئات الهشوالجريمة. وتبين في الدراسات ألاولية أ الاجتماعي والطبقي والفقرًّ والتغير ألامن

ف مع يهمها الفقر وعدم القدرة على التكيسباب مختلفة ألبية الناشئة عن التغير املناخي. وذلك ألًّكثر من يتعرض لآلثار السأ

لدولية ا املنظمات عدد من ا. هناكو صحيًًّا أو اقتصاديًًّا أداريًًّاملمكن تالشيها سواء تكنولوجًيا أو إ التغيرات املناخية التي من

و حتى على مدار عقود. وتشمل هذه وأنشطتها املختلفة على مدار السنة أعروفة وضعت هذا املوضوع على سلم أولوياتها امل

 الصحة مةإلانمائي ومنظ املتحدة ألامم وبرنامج الالجئين لشؤون العليا واملفوضية إلانسان لحقوقًّ العليا املؤسسات املفوضية

 والاتحاد لدوليا والبنك العالمي، إلانساني ىواملنتد إلانسانية، الشؤون تنسيق للبيئة، ومكتب املتحدة ألامم العاملية وبرنامج

 ية في مختلف القاراتألاخضر وغيرها من املنظمات الاقليم السالم ألاحمر ومنظمة والهالل ألاحمر الصليب لجمعيات الدولي

عية الطبيالف الجامعات ومراكز البحوث في مختلف العلوم واملناطق ألاخرى حول العالم. يضاف إلى ذلك عشرات بل مئات أو آ

ًّوالاجتماعية والاقتصادية، ومراكز الابتكار والتكنولوجيا في مناطق مختلفة.

                                                           
التقرير الجمعي، مساهمة ألافرقة العاملة ألاول والثاني والثالث في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية  2614(: تغير املناخ 2614الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ) 8

ًّجنيف، سويسرا. "Rajendra K. Pachauri &Leo Meyer"الدولية املعنية بتغير املناخ )فريق الصياغة الرئيس ي 



 (94-09ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

22 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

 العدالة املناخية 4.4

ن تحدث الناس عن مفهوم العدالة املناخية. لكن يسبق قبل مشكلة التغير املناخي أ ا بعد يوم، فلميتعمق مفهوم العدالة يوًمًّ

ن العدالة املناخية هي جزء ال يتجزأ من العدالة البيئية. والعدالة البيئية، على اعتبار أوم العدالة من املمكن الاستئناس بمفه

ع وبنوع من لجميمكان عن العادل للمنافع واملخاطر البيئية إضافة إلى تقليل املخاطر قدر إلاًّالبيئية ببساطة تعني التوزيع ا

فتكون  ،لإلنسان وألاخالقية القانونية بالضرورات بساطة الاهتمامو املتاحة. مفهوم العدالة البيئية يعني بالعدالة املمكنة أ

تحدث نساني التي تإلا منا بكل معاني ومكونات ألاًّنسان شاعر ًّفاظ على املناخ الذي يعيش فيه إلاا في الحا جوهريًًّساًسًّبذلك أ

ًّينبغي أللفرد واملجتمع  الحياة الكريمة ن تحقق معاييرإ حدث صورها.ألانسان في أعنها حقوق 
ً
 على للدولًّا أن يكون هدف

 لتخفيف آثار التغير املناخي على فضل املداخلمن أ املناخية العدالة تعتبر ا للفئات الهشة.والتجمعات البشرية وخصوصًًّ

اخي نويتحقق مفهوم العدالة املناخية من خالل التوزيع العادل للمنافع واملخاطر بين مختلف البالد املتعرضة للتغير امل نسان.إلا

ًّ
ً
بها  خرى التي تتأثرًّأخرى في أماكن تواجدها وفي ألاماكن ألاًّي مصادر تلوث عتبار املنشآت الصناعية الضخمة وأا بعين الاًّأخذ

9ًّ رغم عدم وجودها بها.

ة ة املناخيللعدال ان هناك غيابًًّبحثية علمية ودولية مختلفة تبين أخالل العديد من الدراسات والتقارير التي جرت في مؤسسات 

ن معظم الدول النامية رد الطاقة غير املتجددة أا في استخدامات مواحيث تبين من خالل الاحصائيات خصوصًًّ في هذا العالم،

و الاحتباس من نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات ألاخرى املسببة لظاهرة الدفيئة أ %1يزيد عن تساهم بما ال 

 غراق العالم بالكمية الضخمة وهي املسؤولة عنتتموقع عدة دول صناعية كبرى في إ املقابلالحراري والتغير املناخي. بينما في 

ًّمن الغازات ذات العالقة. %91انتاج وانبعاث املتبقي وهو حوالي 

 الاقتصادية الناشئة عن التغير املناخي –املشاكل الاجتماعية . 5

املعقدة املتولدة من مشاكل أخرى قبلية تتبعها مشاكل أو كوارث بعدية و / وارث و الكاهرة التغير املناخي من املشاكل أتعتبر ي

ى لافقة لهذه املشكالت ليست طبيعية أو فيزيائية فقط وإنما تتسلل بهدوء إا من سابقتها. التعقيدات املرًّكثر تعقيًدًّنبية أو جاأ

على إلانسان كفرد أو كمجتمع. تمكن الباحث رصد ا فيزداد تأثيرها السلبي يضًًّملجاالت الاجتماعية والاقتصادية أالجوانب وا

السياسية.  و باالنعكاساتفي الاقتصاد والاجتماع والسياسة أربعة مشاكل كبرى كنتيجة للتغير املناخي، تتمثل هذه املشاكل أ

ًّمختلفة من العالم.  العديد من الصراعات السياسية في أماكنوقد نتج عن ذلك 

 التنموي و التراجع الضعف و/أ 0.5

ًّ للرزق،رئيس ي  كمصدر املوارد الطبيعية الحية تعتمد الشعوب الفقيرة في الدول النامية على
ً
ا ا حيويًًّوهذه املوارد ترتبط ارتباط

اخي تعمل بقوة على ى التغير املنثار البيئية السلبية املترتبة علتها الحيوية وغير الحيوية. لذا فإن آلاا مع البيئة بكافة مكوناوثيًقًّ

رض. هذا الارتباط الحيوي بين التغير املناخي زمة الستمرار الحياة على كوكب ألاًّعاف الانتاجية الحيوية لهذه املوارد والالًّضإ

و زق ألناشئة عنها، سوف يؤدي بالتأكيد إلى تأثر الرًّوالتغيرات البيئية العاملية واملشاكل املعقدة والغامضة املعروفة واملجهولة ا

ًّوكذلك حاجاتهم املختلفة كاملأكل واملشرب وامللبس واملأوى.  ،للسكانالدخل اليومي 

ًّ

                                                           
9 UNEP,(2119): “ Climate Justice for a Changing Planet: A Primer for Policy Makers and NGOs” ( UNEP edition, U.S.A. 
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ًّ

 الهجرات الداخلية والخارجية 9.5

وخارجية في العديد من املناطق، وإلى حدوث حاالت لى حدوث هجرات داخلية ية ذات العالقة بالتغبر املناخي إار البيئأدت آلاث

غير مطار غزيرة وًّيضانات الشديدة الناشئة عن هطول أعنها الهجرات: الفهم املشاكل البيئية التي تنتج لجوء مختلفة. من أ

ع والبيوت والطرق، فيضطر السكان إلى الهجرة أو الرحيل داخل البلد ا، مما يتمخض عنه غرق القرى واملزارًّا ومكانًًّمتوقعة زمانًًّ

كانت قبل الكارثة من حيث الجاهزية  لى ماه حسب الظروف، وكذلك حسب قدرات وإمكانيات الدولة إلعادة الحياة إو خارجأ

ًّوالاغاثة والانقاذ وتوافر الامكانيات املختلفة مادية وبشرية.

 الصراعات املحلية 3.5

ية قلى صراعات اجتماعية واقتصادية وعرًّرن املاض ي وبدايات القرن الحالي إزمات الناتجة عن تغير املناخ خالل القلقد أدت ألاًّ

 و فقدانأ وغرقًّ املياه والتصحر والفيضانات، همها على سبيل املثال ال الحصر: الجفاف وندرةأمتعددة، وذلك ألسباب مختلفة 

دا تذبذبة صعوًًّامل املناخية نهار، وألاحداثيع وجفافها، واملياه الجوفية وألاالزراعية، وانهيارات السدود والترع وتأثر اليناب ألاراض ي

ًّ
ً
 يةالاقتصاد الفواعل مع وغير ذلك بار،املختلفة أو تدمير الحقول وشبكات الري وآلاًّالنمو للزراعات  مواسم وتأثر ا،وهبوط

لى صراعات معقدة قد تتصاعد نحو عات، من صراعات عادية اجتماعية إوالسياسية. وقد تتحول هذه الصرا والاجتماعية،

ًّفريقية. ما حدث في بعض القبائل والدول ألاًّاملسلح منها ك

 الفئات الهشة حقوق  4.5

التغير  نإلانسان. تبين أعاله أ حقوقًّ لى تعريض الفئات الهشة النتهاكاتا تؤدي الكوارث املختلفة طبيعية أو بشرية إعادة م

 اتلى حدوث انتهاكمما يعرض الفئات الهشة إ و منه العديد من الكوارث املعقدة واملترابطة واملتداخلة،تولد عنه أاملناخي ي

 عادة ال تهتم الجهات ذات العالقة. واصر الاجتماعيةوألاًّ ألاسرة والجريمة والقتل وتفكك مالة،والع الجنس، أساس على مختلفة

ًّ.الكوارث ونتائجها مع التكيف أو املخاطر لتقليل الهادفة السياسات في أولوية تحتل بالفئات الهشة وال

 الخالصة. 6

كوكب الارض، وذلك ألسباب بشرية اهمها الاستخدام املفرط  على الحرارة ارتفاع درجات نشأ التغير املناخي نتيجة ازدياد معدل

للوقود الاحفوري على مدار حوالي قرن، ادى ذلك الى التخلص من النفايات الغازية الناتجة في الغالف الجوي دون اعتبار 

يد من الشواطئ البحر وغرق العد سطح منسوب ارتفاع الامر الذي يعمل مباشرة او تدريجيا على لخطورة التلوث الحاصل.

هرة حدوث يا أيضا املتوقع ومن ألامطار وحدوث الفيضانات، هطولًّ كميات تغير واملدن واملنشآت الساحلية. يضاف الى ذلك

ي او تالش  استمرار املتوقع ومن. الصحاري في اماكن متعددة في العالم خصوصا املدارية منها الجفاف مما سوف يزيد مساحة

لتي تعتبر ا ألامازون وسوف تتأثر غابات. الشمالي القطب خصوصا وكذلك التجمد في القطبين، الجليدية، ألانهار انحسار ياهرة

اضافة  مئات ألانواع، انقراض وسيؤدي ذلك ايضا الى اليوم رئة العالم التي يتنفس منها باعتبارها مصدرا اساسيا لألكسجين،

ال يزال مستمرا في اماكن عديدة في العالم، بحثا عن  علمي والسياي يال النقاش .الزراعة وانتاج الغذاء جوهرية في تغييرات

 ضرارألاًّ من تكمن الاجابة في البحث عن محاوالت للحد. حلول لهذه الكارثة التي تهدد الجنس البشري وانماط اخرى من الحياة

ًّتماعي.التغير املناخي ذات املخاطر العليا على الوجود الانساني على الكوكب الاج عن الناجمة



 (94-09ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

24 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

 

 . املراجع7

 املراجع العربية 0.7

 ( الاتفاقية إلاطارية بشأن تغير املناخ، مؤتمر ألاطراف، الدورة الحادية والعشرون، من 2611ألامم املتحدة :)نوفمبر  36

ًّ، باريس2611ديسمبر  11حتى 

 ( املسئولية املجتمعية للمقاوالت مدخل عام، مجلة بحوث 2611الحسين، شكراني :)( 11اقتصادية عربية، العددان-

ًّ( الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بيروت.10

 ( تغير املناخ 2614الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ :)التقرير الجمعي، مساهمة ألافرقة العاملة ألاول  2614

عنية بتغير املناخ )فريق الصياغة الرئيس ي والثاني والثالث في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية امل

"Rajendra K. Pachauri &Leo Meyer" .ًّجنيف، سويسرا

 ( تغير املناخ والنزاعات... مزيج ينبأ بانفجار وشيك، مجلة الانساني الصادرة عن 2619اللجنة الدولية للصليب ألاحمر :)

 مصر. ،مقاالت( مجموعة 01اللجنة الدولية للصليب الحمر مجلة دورية العدد )

 ( الحركات البيئية في الجنوب قضايا تمس سبل العيس والرزق وما بعدها، ترجمة شهرت 2662دويفيدي، رانجيت :)

ًّ( املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، الكويت.111العالم، مجلة الثقافة العاملية، العدد )

 املراجع الاجنبية 9.7

 Charnley S, Diaz D, Gosnell H. 2010. Mitigating climate change through small-scale 

forestry in the USA: opportunities and challenges. Small-Scale Forestry 9:445–62 

 Colombi B. (2009). Salmon nation: climate change and tribal sovereignty. See Crate & 

Nuttall , pp. 186–96. 

 Olivier, J.G.J., Janssens-Maenhout, G., Muntean, M., and Peters, J.A.H.W. (2014): 

Trends in Global CO2 Emissions: 2014 Report. PBL and JRC, The Hague. 

 UNEP,(2009): “ Climate Justice for a Changing Planet: A Primer for Policy Makers and 

NGOs” ( UNEP edition, U.S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 (53-95ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

25 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

 

 للكوارث وإدارة الفرص الاستراتيجيةمجلة الدراسات 
Journal of Strategic Studies  

For Disasters and Opportunity Management 

 
 

 مستقبلية رؤية تحليلية/ 9102-0272 فترة ألاوسط الشرق  أمن محركات

Engines of Middle East Security 1979-2019/ Vision 

Future Analytical  
العزاوي  صالح قاسم رعد   

Ast.Pro.Dr. Raad Q.  Al-Azawwi 
 أربيل جامعة جيهان /  – مساعدأستاذ 

Ast. Pro. in University of Jehan - Arbeel 
raad.salih@cihanuniversity.edu.iq 

 

رؤية تحليلية مستقبلية، مجلة الدراسات  -م2619-1979م(: محركات أمن الشرق ألاوسط فترة 2619العزاوي، رعد قاسم )يوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.13-21(، أملانيا، ص 3(، العدد )1الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

ًّوأ به، التنبؤ صعب وسطيأ الشرقًّ منألاًّ مستقبل
 

 بد ال حقق،للت قابلة القريب املستقبل في سيناريوهات لتقديم محاولة ية

 املنظورًّ املستقبل لىإ الحاضر يتعدى زمنها فاعلة، زالت ما مؤثرات تمتلك والتي القريب، املاض ي في حداثألاًّ همأ تحلل نأ لها

 وسطيأ الشرقًّ منألاًّ في املحللونًّ. أمني تصديع وأ تدعيم، لىإ تفض ي محركات املؤثرات هذه على نطلق نأ ويمكننا البعيد، وأ

 وضوعيةم عوامل لىإ ضافةإ املؤثرات هذه خلق خلف كبير بشكل تقف التي الدولية للقوىًّ املؤثر الدورًّعن  التغايي  يمكنهم ال

ًّ خرىًّأ قليميةوإ محلية
ً

 لسياسات استقطاب مركز كبرأ وسطألاًّ الشرقًّ منطقة تشكل حيث ،الدولي التدخل تدعم ما غالبا

 ضاياق انتاج خلف العامل هذا وكان التأثير، لهذا املتواصل التدفق مامأ يقف وسطيأ شرقًّ نظام غياب يل في العظمى القوىًّ

 ضيةالق مثل القضايا، هذه من قضية أي تحل ان منفردة دولة ألي يمكن وال العالم، في عديدة دولًّ اهتمام تثير معاصرة دولية

 ائفيةالط تداعيات بسبب قليميةإ حروب لىإ تؤدي التي املحلية الحروب وقضية الارهاب، وقضية ردية،والك  الفلسطينية،

 ملحركاتا هذه في البحث نإ. نطقةامل في نسان،إلا وحريات وحقوقًّ قليات،ألا حقوقًّ وانتهاك واملياه، الحدود ونزاعات السياسية،

 خرىًّأ ومناطق، نطقةامل في غيرها مع رتبت بمحركات الحقبة هذه تميز بسبب جاء 2618 ولغاية 1979 من يمتد زمني اطار في

ًّ.قطابألا دمتعد دولي نظام لىإ تفض ي قد فوض ى لىإ ثم القطبية، حاديأ لىإ القطبية ثنائي من الدولي النظام تبدل  العالم من

 ألاوسط الشرقًّ- منأ –ًّمحركات الكلمات املفتاحية:

Abstract 
The ability to predict and anticipate for the foreseeable future in the local, regional and 

international security issues requires the following approaches: In the interaction of these 

policies, and their importance is an important factor in international conflicts . 
Hence the responsibility of the researchers to present the near-reality prediction to contain the 

repercussions and results of those engines that have been and continue to affect the past, present 

and future of the security of the Middle East since 1979-2019. 

Keywords: Engines Security, Middle East   

mailto:raad.salih@cihanuniversity.edu.iq
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 امللخص املفاهيمي

القوى  تفرضهاالتي قليمية والتدخالت الخارجية وألاجندات في حالة من التذبذب في القضايا إلاألاوسط  يمر الشرقًّ

العظمي على جدول الصراعات الشرق أوسطية، وتلعب العالقات الدولية واملحاور املفروضة من القوى العاملية 

ًّعلى الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية العسكرية في تحريك ألامن الشرق أوسطي بما يخدم مصالحها الخارجية.املهيمنة 

 املفاهيميامللخص الشكل التالي يوضح 

 

والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات لدراسة محركات أمن الشرق ألاوسط والرؤية 

ًّاملستقبلية
 

امن حركاتم

الشرق ألاوسط  

/  2019-1979فترة 

تحليلية رؤية

.  مستقبلية

ر تعايم الدور املؤث

للقوى الدولية 
العظمي 

واستقطاب 

سياساتها غياب نظام شرق 

أوسطي يهتم 
مية بالقضايا الاقلي

دولًّاملشتركة بين ال

ة القضايا املحوري

القضية )الهامة 
الفلسطينية، 

(القضية الكردية

ا قضايا إلارهاب وم

ينبق عنها من 
تدخالت خارجية 

ومخباراتية

الصراعات 

ج الطائفية وما ينت
عنها من حروب

نزاعات الحدود 

واملياه وخطوط 
.التجارة الدولية

حقوق ألاقليات 

وحقوق الانسان
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 تطلعات مستقبلية: 

ًّفي رديةالك القضية أهمية عن والصين ألاوربي والاتحاد الاتحادية وروسيا ألامريكية املتحدة الواليات سيما ال الدولية القوىًّ عند الجيواستراتيجي الدراك تعميق 

  ًّالقوىًّ هذه ونفوذ بمصالح تتعلق ألغراض توييفه يمكن كمحرك ألاوسط الشرقًّ منطقة إقليم فضاء

دولتهم اءانش في الكردي الحلم تحقيق ألاوسط لصالح الشرقًّ منطقة في إلارهاب محاربة في جهودهم وسوريا العراق، في املسلحة الكردية السياسية القوىًّ توييف 

 .القومية

 مستقبلية رؤية تحليلية/ 9102-0272 فترة وسطألا  الشرق  أمن محركات
 

ر الاسالم تسبب في يهوًّ نظام دول الشرق ألاوسط هش يحتوي على العناصر الضعيفة والاعتمادية على القوة العظمى، وفضل املشروع العربي حل القضية الفلسطينية مما

 وإلايراني، واختالل التوازن بين موازين القوى إلاقليمية في الشرق ألاوسط لخروج العراق وسوريا وليبيا من التوازنات.السياي ي الطائفي وتغلل املحور التركي 

 

ل املنهج ة من خاليا العربية العالقتعزيز الوعي بأن الاستقالل والحرية ال يأتيان من املنظمات الدولية بل من القوة الذاتية املؤثرة على مصالح الدول العظمى، وحل القضا

 املشترك. هلي املجتمعي العربيالقومي إلانساني لتحقيق املصير والحريات، وأن تعتمد التحالفات الدولية على معايير املصالح املتبادلة منع التبيعة، وتعزيز السلم ألاًّ

 

اعتمدت الدراسة على مناهج الدراسات املستقبلية في تحليل التاريخ القريب 

الكمي سلوب التحليل العلمي وًّي لها والتنبؤ بمستقبلها طبًقا ألًّفواملنهج الوص

 .ققحالاحتماالت القريبة واملمكنة الت واملنهج املقارن للزمان واملكان وفق

 

في  القابل للتحقق املنطقي التنبؤتوجد صعوبة عند الباحث في الاقتراب من 

ات زموالنزاعات وألاًّت بكثرة الصراعات، املستقبل املنظور في منطقة تميزًّ

مع  ، وذلك بما يتماش ىواملشاكل في جميع املضامين، وبتداخل جميع املستويات

هاب رًّالعاملية كالقضية الفلسطينية وإلاًّالتدخالت الخارجية ألهم القضايا 

 كراد والحدود واملياه.قليمية كاألوإلا

 ي

تحديد أهم املحركات املؤثرة على الحالة ألامنية ملنطقة  إلىهدفت الدراسة 

الشرق ألاوسط بغية تحليل الرؤية املستقبلية القادمة وخاصة فيما يتعلق 

 بالقضايا املحورية )ألاكراد، الربيع العربي، القضية الفلسطينية(
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 . إلاطار العام0

 : املقدمة 0.0

ل عناصر تفاع والجمود، ودينامية املحركات ترتبهي نقيض السكون وًّاملحركات بلغة العالقات الدولية هي دوافع مؤثرة فاعلة، 

لى مستقبل يحمل خصائص جديدة مختلفة في سماتها مع الخصائص الحالية للوقائع إفض ي و متنافرة تأ و متقاربة،أ مختلفة،

وسط و املنظور املتأ، سنوات قادمةخمس بحدود  منية والبيئية في املنظور القريبصادية والاجتماعية والسياسية وألاًّالاقت

ًّ.ما بعد عشرين سنةو البعيد أ ،لى خمسة عشر سنةإبحدود عشرة 

يرًّبمعاني التغييرة قلصيهي   يستخدمون مفردة متغيراتباحثون كثيرون  
َ
، من معاني الحركية والتفاعل ، والتبدل والتغ

. والتغيير تقدموًّ لى تطويرإ، أو لى انتكاساتإقد يدفع . والتغير خرىًّألى تغيير وقائع واملحافظة على وقائع إض ي فاملحركات قد تف

ًّ، قد ينحصر مدلول التغير في نتائج الحركية. ال يغطي كامل مدلول الحركية

 إ
 
ا ستؤول ، والتنبؤ بمقليمية والدوليةفيها املحركات املتنوعة املحلية وإلا داث في منطقة تتداخلحالبحث معني بحركة ألاًّ ن

من ل ألا بستق لى استخدام مفردة املحركات دون استخدام مفردة املتغيرات. إجنحنا سباب لهذه ألاًّ نتائجها في املدى املنظور،

من ي ألاًّف املحللون ويرى  ،املستقبل القريب قابلة للتحققحول ي محاولة لتقديم مشاهد أ، وًّهالتنبؤ بوسطي صعب أالشرق 

ياساتهم مركز استقطاب لسكبر أوسط ألاًّية حيث تشكل منطقة الشرق الدور املؤثر للقوى الدولي يتغاال يمكنهم  وسطيأالشرق 

، والهجرات الاجتماعية، والجرائم رهابإلاًّالنتشار جرائم  مدخالتالانسان شكلت  حقوقًّتداعيات انتهاكات إّن الخارجية. 

ًّالتعليم، والبيئة، والصحة، والضمان الاجتماعي. نظمة أ، وارتفاع معدالت البطالة، وفشل الداخلية والخارجية

توجد صعوبة عند الباحث في الاقتراب من التنبؤ املنطقي القابل للتحقق في املستقبل املنظور في  البحث:شكالية إ 9.0

لك يجتهد ورغم ذ، ملضامين، وبتداخل جميع املستوياتواملشاكل في جميع ازمات وألاًّات منطقة تميزت بكثرة الصراعات، والنزاع

ة مني والاقتصادي والسياس ي لدول املنطق"هل سيكون املستقبل ألا ، هو عملية وعلمية لسؤال مهمجابات إالباحث في تقديم 

ًّخرى ترسم هذا املستقبل؟أم هناك محركات أ ؟مرهون بنتائج تفاعل هذه املحركات

وسط ألاًّتهدف الدراسة إلى بيان املحركات املؤثرة في املتغيرات املتسارعة في مهددات الاستقرار في الشرق  أهداف البحث: 3.0

وذلك يما يتماش ى مع التدخالت الخارجية ألهم القضايا التي جزء منها عالمي كالقضية الفلسطينية والارهاب والقضايا إلاقليمية 

، وفق نتائج ألاوسطكاألكراد والحدود واملياه والربيع العربي وغيرها، وبيان أهم املحركات التي ترسم املستقبل املنظور للشرق 

ًّ.التفاعل مع املحركات

ة من لكل دول املحليمن ألاًّتمرار تفاعل هذه املحركات على التهديدات التي يحملها اسهمية أمن هميتها أ الدراسة:همية أ 4.0

 .ستوى العالميثم املقليمي إلاال هذه التهديدات الى املستوى   وانتقوسطألاًّدول منطقة الشرق 

وستبقى  .وسطألاًّفي الشرق من ألاًّنت وستبقى تؤثر في رسم مستقبل كا 2617-1979فترة  محركات فرضية البحث: 5.0

 القضيتين.هاتين  وال استقرار بدون حلأمن ، فال الكردية، ومن بعدها القضية ألاولًّالقضية الفلسطينية املحرك 
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اريخ تحليل التمناهج الدراسات املستقبلية في لى إالفرضية تطلب البحث اللجوء صحة ثبات إ لجأمن  منهج البحث: 6.0

 ملنهج التحليل العلمي، واملنهج الكمي، ومنه، ومنهج التنبؤ بمستقواملنهج الوصفي الدقيق لها القريب للوقائع،
ً
ج املقارن بلها طبقا

ًّ، ولالحتماالت القريبة واملمكنة التحقق.للزمان واملكان

ومعطياتها  ،الجيوسياسيةمحركاتها فرزت أنية التي تتناغم مع الفترات الزم ثالثة محاورًّلى إقسم البحث  هيكلية البحث: 7.0

ظام دولي نتاج نإلى إ امهًمًّ ادوًرًّستلعب  قليمية التينظمة إلاى تبدل ألاًّإلتفض ي تحوالت سوف نتاج إزالت تلعب دور مهم في  ما

ًّ: جديد

  1996-1979: محركات فترة ول ألا  املحور.ًّ

  2662-1991محركات فترة : الثاني املحور.ًّ

  2619-2663: محركات الثالث املحور ًّ

 الاستنتاجات، والتوصيات، ثم املصادر :الخاتمة.ًّ

 0221-0272: محركات فترة ول ألا  . املحور 9

لواليات بقيادة انها فترة قمة الصراع الدولي الشامل للقطب الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق ضد القطب الغربي إ

ية زالت معطياتها تؤثر في تفاعل العالقات الدول هذه الفترة مانتجتها أة الحرب الباردة، املحركات التي مريكية حقباملتحدة ألاًّ

ًّمستقبلية في السياسة الدولية.الت آمية يومنا هذا ولها دور مؤثر في لغا

:0271محرك اتفاقية "كامب ديفيد  0.9
ً
 "، وبقاء حل القضية الفلسطينية معلقا

في منتجع كامب ديفيد في والية م 17/9/1978بتاريخ سرائيل إوًّلكنه غير مستقر، وقعت بين مصر  دائمتفاقية سالم اهي 

ى خروج مصر لإفضت الاتفاقية أذاك جيمي كارتر. وقد  مريكي وقتوبرعاية الرئيس ألاًّ مريكية،ميريالند في الواليات املتحدة ألاًّ

هذا املحرك هو فمدخل  ،الحروب بين الطرفينخر آهي  1973واعتبار حرب   سرائيلإحلقة الصراع العسكري املسلح مع  من

ا للقانون الدولي العام/ ومبادئ ألامن الجماعي كما ، ومخرجه كان يعيق حل القضية الفلسطينية طبًقًّالقضية الفلسطينية

 كفة ميزان القوة لصالح رجحت ليةإلاسرائي –ر من معادلة توازن القوة العربيةوبعد خروج مص وردت في ميثاق ألامم املتحدة 

تكون وبقاء القضية الفلسطينية بدون حل ل .طلس يألاًّوحلف شمال   بفضل التحالف الاستراتيجي مع الواليات املتحدةسرائيل إ

ن خالل مشكالية إلاًّمريكي بل كلنتون حل هذه اولة الرئيس ألاًّبالرغم من مح  وسطقليمي في الشرق ألاًّمن إلاصدع ألاًّمحرك ي

، 1ايهود باراك والزعيم الفلسطيني ياسر عرفاتسرائيل إبين رئيس وزراء  11/7/2666خر في كامب ديفيد بتاريخ آتنظيم اجتماع 

كي مريحل الدولتين"، وكلها باءت بالفشل  حتى مجيء إدارة الرئيس ألاًّوتواصل محاوالت الرؤساء من بعده على وفق مبدأ "

ًّ.2619الورشة الفكرية لطرح في عاصمة البحرين املنامة صفقة القرن" في " عن مشروعأفصحت امب التي ترًّ

 0271هم املعطيات املحلية ملحرك اتفاقية كامب ديفيد أ 0.0.9

                                                           
 .12رون، بيروت، ص مريكي في الشرق الاوسط، ترجمة عماد فوزي، الدار العربية للعلوم ناشالسالم ألاًّ (:2664)برادلي .أ. ،  . تايلرًّ 1
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 خوان قدرات التنظيم املسلح لإلًّ توتعايمسياي ي املصري بين مؤيد لالتفاقية، ومعارض لها. انقسام حاد في املجتمع ال

سالمية املتطرفة وما زالت التنظيمات إلاًّ. 1981املسلمين املعارض لها حتى تمكنوا من اغتيال الرئيس السادات عام 

 املنطقة املنزوعة السالح في سيناءالاتفاقيةسقاط إن سيناء مستهدفة تعبث بأم
ً
ًّ.1، وتحديدا

 حلفائها من الدول الرأسمالية في الجسم الاجتماعي الاقتصادي السياي ي تغلغل نفوذ الواليات املتحدة وًّعن  رتبت

ريكي تحت ممؤيدة للمحور ألاًّمصرية املصري، وانحسار النفوذ الاشتراكي الشيوعي للكتلة الشرقية يهور قوى مجتمعية 

ًّ.ريةالاشتراكية واليسايافطات الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي، تتنافر وتتصارع مع القوى السياسية القومية 

  ول معارض ينطلق من قدسية سيناء في املوروث ألاًّ لى قسمين،إ انقسم الشعب اليهودي فيهاسرائيلي إلاًّفي الجانب

 مدخالًّسس حزب باسم حزب العودة، واملؤيد لها يعدها أنه أ، حتى سرائيلهودي ويعمل على عودتها إلًّالعقائدي الي

ًّ.قتصادية مع مصما الاوتطبيع العالقات ال سيسالم لل

 يين ناسرائيل" وفي قطاع غزة والضفة الغربية، واملهاجرين الفلسطي" انقسام التجمعات السكانية الفلسطينية داخل

ًّ.جزاء متنافرةألى إالفلسطيني ، وانشطر املجتمع ربية بين مؤيد ومعارض ومقاومع، وغير الفي الدول العربية

 :اتفاقية كامب ديفيدملحرك قليمية إلاهم املعطيات أ 9.0.9

 جامعة الدول العربية من مقر ونقل زاء دعم القضية الفلسطينية. إقليمي العربي شلل النشاط السياي ي الخارجي إلا

ريقيا فأوعزل مصر عن محيطها العربي، وانشغالها في فضاء شمال  فريقيا عند العاصمة التونسية.ألى شمال إالقاهرة 

ًّبيض املتوسط.وحوض البحر ألاًّ

  ع " في تعديل حدودها بقوة السالح مسرائيلإوحلفائها. حيث تفرغت "سرائيل إكبير في توازن القوى العربية مع اختالل

ًّوالضفة الغربية وقطاع غزة. لبنان وسوريا،

 هلية اللبنانية، ذهبية دينية كما هو حال الحرب ألاًّصراع قوى مجتمعية عربية تحت مسوغات قومية وديمقراطية وم

ًّردن ومصر.وألاًّ، والفلسطينية العربية في سوريا الفلسطينية –هلية الفلسطينية والحرب ألاًّ

 :هم املعطيات الدولية ملحرك اتفاقية كامب ديفيدأ 3.0.9

 ًّوجاء صرمن متي االسوفيزاحة النفوذ إدف على تقديم املساعدات النوعية الكبيرة بهمدت تعامريكية الاستراتيجية ألا ،

ًّ. 2خراج الخبراء العسكريين السوفييتإولى هي بخطوات، الخطوة ألاًّقيق هذا الهدف تح

  وسط فجاءعادة توازن القوى في منطقة الشرق ألاًّإتي في اتي من مصر كان له رد فعل سوفياالنفوذ السوفيخروج 

 مشروع برجنيف للزحف صوب املنطقة وتهديد مصالح الغرب عند منطقة الخليج العربي من خالل التوغل العسكريًّ

ًّ. 3قليميفغانستان وفي محيطها إلاأرب والقتال في حفغانستان، وبدأت بعدها حلقات الأفي 

ــ  0272)فغانيألا املحرك  9.9  (:0211ــ

ن تداعيات الغزو السوفيتي أوسط، بيد طار الجغرافي ملنطقة الشرق ألاًّفغانستان تقع خارج إلاًّأن أقد يشير البعض على 

ان كان فغانستأتي في ان التغلغل العسكري السوفيمن فيها، ألًّثر كبير على تصدع ألاًّألها  1979كانون الاول  27في  ألفغانستان

تي اوحتى الانسحاب السوفي ا فضاء الخليج العربي.وسط، وتحديًدًّيستهدف التقرب من مصالح الغرب في منطقة الشرق ألاًّ

                                                           
1 Sigh, Michael (2004): The Islamic State's Tripe Threat, Foreign Policy , p.23. (http://washin.st/1qkhNig) 

ًّ .96هرام للترجمة والنشر ، القاهرة، ص وهام القوة والنصر ، ألاًّأحرب الخليج  (:1992)محمد حسنين  ،هيكل - 2

ق سرائيلي وفإلاًّ –دارة الصراع العربي إمساك بعملية تنظيم وسط وإلاًّتعويض مكانتها العاملية في الشرق ألاًّ 1973قررت الواليات املتحدة منذ خروجها منهزمة من فيتنام عام  

 فيتنام ال بد من إخراج السوفييت من مصر. الخراج الواليات املتحدة من إسياسة الخطوة خطوة فكما تم 
 .24-11العدد الاول، ص  –النظام الدولي ومستقبل العالم الثالث، مقاربات، املركز اللبناني للبحوث والتوثيق  (:1991)خليل  ،سينح -3
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قليمي من إلامتدادات مع ألاًّإترك فراغ قوة في فضاء غني بالثروات الطبيعية له  1988فغانستان في مايو أالاضطراري من 

ًّبا وشمال شبه الجزيرة الهندية الباكستانية.وًّورًّأوسط وشرق للشرق الاًّ

  :هم املعطيات املحلية للمحرك الافغانيأ 0.9.9

 سالميةإلى سيطرة الطبقة العاملة في بالد زراعية قبلية إلوجية ماركسية شيوعية تدعو يوًّيدأفرض نظام سياي ي، ب.ًّ

 بل الحداثةمتخلف يعيش في قرون ما ق تدمير البنى التحتية لبلد.ًّ

  ،مية وثقافة الطائفية انتشار ألاًّوًّانتشار الجرائم الاجتماعية، والبطالة، والهجرات القسرية الداخلية والخارجية

ًّ.ة في قضية زراعة وتجارة املخدراتاملحلية املرتبطة بالجريمة املنظمة الدوليالسياسية، والجرائم املنظمة، والجرائم 

 ًّمذلك  شكل
ً

 سالمية إ لظهور منظمات دخال
ً
متطرفة تحت مسوغ محاربة جيش الاحتالل السوفيتي "الكافر" تلقت دعما

 لقواعد الصراع العال
ً
 ألسباب تتعلق باستنزاف قوة الاتحاد السوفيتي طبقا

ً
ًّ.ائهاالواليات املتحدة وحلفمي مع كبيرا

 ًّالانتقام، و، وانتشار ثقافة التعصب يةسالمنصار املقاومة إلاًّأنصار التغيير الشيوعي ضد أهلية بين تصاعد الحرب ألا

ًّ.رهابيةإلاًّالتي مهدت للجرائم 

 فغانيألا للمحرك قليمية إلاهم املعطيات أ 9.9.9

  من منطقة الشرق ألاًّية جعل القوات العسكرية السوفيتتي االسوفيالغزو 
ً
على  بحيث ال تزيد املسافة وسط،أكثر قربا

حة وحركة املالًّ القدرة على التأثير على موانئ منطقة الخليج العربيتي االسوفيكم، ألامر الذي يعطي لالتحاد (166)

ًّلى العالم الغربي في مضيق هرمز.إمدادات النفط إ، ال سيما هالدولية في

 قبة الحرب ية حفغانستان بعد نهاأاي ي مسلح تم تطبيقهما خارج حدود ديني متطرف، وتنظيم سينتج هذا املتغير فكر أ

 .الباردة

 قليمية بين الدول الحليفة لالتحاد السوفيتي إات املتنوعة، التي اقترنت بحروب زمد الصراعات، والنزاعات، وألاًّتصعي

وشكل ذلك مدخل لعودة هذه الصراعات في العقد  ،وسطفة للواليات املتحدة في الشرق ألاًّالسابق ضد الدول الحلي

حدة السابق ضد حلفاء الواليات املتتي االسوفيالثاني من القرن العشرين بين حلفاء روسيا الاتحادية الوريث لالتحاد 

دليل واضح على  2619-2614ترة فريقيا للفاملحلية في العراق وسورية وشمال أ، ولعل الحروب التقليديين في املنطق

ًّ.ذلك

 فغانيهم املعطيات الدولية للمحرك ألا أ 3.9.9   

 بوسائل عديدة منها بناء وسطلواليات املتحدة في الشرق ألاًّمحاربة الوجود السوفيتي العسكري شارك فيه حلفاء ا 

قليمي إضحت العب أ، و1988ًّوسط بعد عام لى منطقة الشرق ألاًّإمية مسلحة متطرقة، نقلت نشاطها سالًّإمنظمات 

ًّ.  1وسطمن الشرق ألاًّألحادي والعشرين لها دور في تصدع ول من القرن افي العقد ألاًّودولي 

  عن مبدأ كارتر الذي صيغ في كانون الثاني عام فصاح إلاًّردة فعل تجسدت في كان له ألفغانستان تي االسوفيالغزو

مريكية نت الواليات املتحدة ألاًّعلأللزحف صوب املصالح الغربية، فقد تهديد مبدأ بريجنيف الذي يدعو  ملواجهة، 1986

 ،املتوسط بيضالخليج العربي، وسواحل البحر ألاًّنها لن تسمح لدولة بعينها السيطرة على منطقة املصالح الحيوية في أ

ًّ.2سرائيلامن الحلفاء وًّتهدد أوًّ

  ية جل استنزاف القوة السوفيتأطراف دولية حليفة للواليات املتحدة من أانطالق برنامج حرب النجوم الذي شاركت فيه

 
ً
 تي السابق استسالمه من خالل الاتفاقاعلن الاتحاد السوفيأالاقتصادية والعسكرية في حرب استنزاف معقدة، وفعال

                                                           

ًّ. 17زمة السلطة العاملية، دار الكتاب العربي بيروت، ص أمريكا وًّأ (:2612)زبيغنيو ، بريجنسكي -1

 . 8، بيروت، ص4وسط، العدد أمن الخليج من منظور أمريكي، مجلة شؤون ألاًّ (:1991)محمود ، عزمي -2
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لى استحواذ إدى أمر فغانستان، ألاًّأتي الانسحاب في احيث قرر الاتحاد السوفي ،1م1988 /14/4املبرم بينهما بتاريخ 

 .2العالمفغانستان وًّأرهابي في سالميون على مقاليد السلطة، وانطالق عملية تشكيل تنظيم القاعدة إلاًّاملتطرفون إلاًّ

ًّ

ًّ

 :0272يراني املحرك إلا  3.9

ب رق بسبألمن الش اتهديًدًّسالمي بديل، يحمل إار نظام الشاه، ومجيء نظام ثوري إلى انهي 1979يران عام إالثورة في  ى نجاحأدًّّ

قوة السالح وسط بلى دول منطقة الشرق ألاًّإلى تصدير نموذج ثورتهم إمنطلقات نظريته في الحكم، ودستوره الجديد التي تدعو 

ًّ.3يرانيشكيالت العسكرية للحرس الثوري إلاًّومن خالل الت

 يرانيإلا هم املعطيات املحلية للمحرك أ 0.3.9

  4ن غادرها العالم قبل عدة قرونأقنن شعار الطائفية السياسية بعد يران، بدستور يإفي يديولوجية إانبثاق دولة.ًّ

 نية يران عمدت السلطات إلاًّألعداء بعد قليات مع انتشار ثقافة التعصب واهاكات لحقوق وحريات القوميات وألاانت

ًّالجديدة في فرض نموذج النظام السياي ي املذهبي عليهم بشكل قسري.

 م انصار الفكر الديمقراطي والعلماني والدولة املدنية من جهة، واملوالاة للنظأبين  ات سياسية  وقتالية مجتمعيةصراع

ًّيراني.كل تهديد مؤكد للنظام السياي ي إلاًّزالت قائمة لغاية يومنا هذا  وتش ما الثوري الجديد من جهة مقابلة.

 يرانيقليمية للمحرك إلا هم املعطيات إلاأ 9.3.9

 ًّسالموسط تحت مسوغات نشر رسالة إلاًّيرانية في الشرق ألاًّالسياسية فتحت نافذة لألطماع إلاًّ الطائفيةلوجية يوًّيدإلا 

ًّ.5رانيةيالشيعي وتصدير نموذج الثورة إلاًّ

  ومذهبي شيعي معه امتداد جغرافي،، لوجود لتصدير الثورة ولىق املحطة ألاًّالعران يكون أن على يراإركزت.ًّ

  جتهدت اوًّ .6العربي العراق ستكون منطقة سورية ولبنان ثم منطقة الخليج املحطة الثانية بعدن أيران على إخططت

من الشرق ألاًّمن املحلي فيها، وزعزعة ألاًّ يران في خلق معارضة مسلحة مذهبية في هذه الدول، تجتهد على زعزعةإ

رق من في دول الشية املرتبطة بإيران على تصديع ألاًّولغاية اليوم تجتهد هذه املليشيات املذهب 1981، ومنذ 7وسطيأ

ًّ.8فريقياأوسط  وشمال ألاًّ

 ًّليدية ومنها ية، وفوق التقحزبية طائفية مسلحة هي مليشيات حزب هللا اللبناني بأسلحة تقليد كبر مليشياتأنشاء إ تّم

سلحة صاروخية استراتيجية لها نظام اقتصادي يمتلك مؤسسات اقتصادية وثقافية تدعم جميع نشاطاته العسكرية أ

ًّ.9وسطيمكن استنساخها في دول الشرق ألاًّ ةلتكون نسخ

                                                           
 .10الاستراتيجية الامريكية الجديدة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص(: 1982) حسين أغا وآخرون - 1

 ها.وما بعد 33دمشق، ص ، دار الفكر، سبتمبر 11العرب معالم ما بعد (: 2661) غليون برهان - 2

 .06، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص1أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق، ط (:2663) نصرة عيد هللا ،البستكي -3

 نشائه، دبي.إعام على  26مجلس التعاون لدول الخليج بعد  (: 2666) مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية -4

  , united states , institute of peaceالرابط: مريكي،حصائي معهد السالم ألاًّإتناحر طويل ومستمر، تقرير  -اململكة العربية السعودية والعراق  (:2667)جوزيف  ،ماكميالن -5

Washington DC 20036,www.usip.org 

: تية. للمزيد ينظر: فرح نعاز، أمن الخليج الفاري ي، مقالة مترجمة، الانترنمنية الداخلية املتبادلة مع اململكة العربية السعودوقع العراق الاتفاقية ألاًّ 1979في شباط  -6

//www.idsa.india.org.ًّ

 .122- 121هرام للترجمة والنشر، ص وهام القوة والنصر، حرب البترول الثانية، مركز ألاًّ(: أ1992) حسنين هيكل محمد -7

 .270الخليج ومتطلبات التغيير، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، ص  يرانية فيمأزق السياسة إلاًّ (:2666)جمال سند  ،السويدي -8

 . 219ص  ،مشروع الشرق ألاوسط الكبير، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت (:2661)عبد القادر رزيق ، املحادمي -9
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 1م1988-1986يران والعراق للفترة إلى اندالع حرب ضروس طويلة بين إى دًّّأيران إتغير الطائفي السياي ي الخارج من امل ،

ًّمنية والحدودية ما زالتا قائمة لغاية اليوم.والاقتصادية والقانونية وألاًّنسانية إلاتداعياتها 

 ًّعالن طلس ي ورتب هذا إلاًّل ألاًّ، وحلف شمالخليج العربية والواليات املتحدةقليمي بين دول امني إلاتكثيف التعاون ألا

ًّ.2مريكية في منطقة الخليج العربينشاء قوات التدخل السريع ألاًّإ

 يرانياملعطيات الدولية للمحرك إلا هم أ 3.3.9

 رقًّسيا من الشآالشرقية من الشمال، ووسط با وًّورًّأمهم يحد يران إت املتحدة لفضاء جيوستراتيجي في خسارة الواليا ،

ًّ.3والخليج العربي وحوض البحر املتوسط من الغرب

 ًّمريكية دة ألاًّعدوان على السيا 1979مريكية في طهران عام مريكيين في داخل السفارة ألاًّاعتبار عملية حجز الرهائن ألا

ًّ،4وسطي منطقة الشرق ألاًّها في العالم وفيتطلب الرد عليه من قبل الواليات املتحدة وحلفائ

 ًّعسكر سالمي الشيعي، واملسالمي السني، واملعسكر إلاًّبرزها املعسكر إلاًّألى معسكرات مذهبية، إ سالميانشطار العالم إلا

لدولية مع سياسة ا، وحتى الى املجتمع الدولي، والرأي العام الدوليوتعاط .سالمي السلفي املعتدل، والسلفي املتطرفإلاًّ

ًّسالمية متناحرة، وشكل ذلك إ مجتمعاتسالمي، موحد بل كإخذ يتفاعل معهم ليس كعالم أهذا الانشطار وًّ
ً

ي ف مدخال

ًّوسط.من مجتمعات ودول الشرق ألا أهلي و ضرب السلم ألا  سالم السياي ي فيتوييف إلاًّ

 ًّلقرن خيرة من القرن العشرين. وفي اوسط في العقود ألاًّملنطقة الشرق ألاًّتي االسوفيللنفوذ يراني شكل مدخل املحرك إلا

واصل الصراعات الدولية في ، لتتوسطسيا الاتحادية في منطقة الشرق ألاًّروًّ ذصبح مدخل لنفوًّأالحادي والعشرين 

ًّ.طوسمن الشرق ألاًّأزعزعة 

 ًّجيواقتصادي بين قوى وًّتراتيجي بناء تحالف جيوس 2619-2611رهاب على إلاًّيراني بعد الحرب الدولية رتبت املعطى إلا

حادية جزء من اليمن وقطر مع روسيا الات –جزء من العراق  –جزء من لبنان  –سوريا  –يران إوسطية " أشرق 

ردن ألاًّمارات العربية ومصر ومن اململكة العربية السعودية وإلاًّقليمي مضاد يتكون إوالصين في تنافر مع تحالف 

ًّ.برزهم بريطانياأفي العالم ومن املتحدة وحلفائها مع الواليات سرائيل إوًّ

 :0219 -0271للبنان للفترة سرائيلي إلا محرك الغزو  4.9

 موسع للبنان يوًّاخل الحدود اللبنانية، والغزو ألاًّدعملية الليطاني " " كم11بعمق  1978ذار آسرائيلي املحدود للبنان لغزو إلاًّا 

الصنوبر، جاء بعد تصعيد الحرب " عملية السالم للجليل، وعملية سرائيلإطلقت عليه "أو كما أ 1982يونيو/ حزيران  0

ًّ.لقوى السياسية املسلحة اللبنانيةهلية بين األاًّ

 سرائيلي هم املعطيات املحلية ملحرك الغزو إلا أ 0.4.9

 ًّي على فشل الدولة اللبنانية في القيام بواجباتها فدل ، وتطويق العاصمة بيروت راض ي اللبنانيةتوغل ألاًّفي  نجاح الغزو

الدفاع عن نفسها، والفشل هذا ينسجم مع دولة طائفية سياسية ال يمكنها بناء قوة ذاتية بهوية جامعة، وهذا املعطى 

                                                           

 .12قطر ، ص  -، جامعة جورج تاون CIRSقليمية العراقي، مركز الدراسات الدولية وإلاتقرير عن عالقات الخليج الدولية، العامل (: 2616) بايمان دانيال -1

، دراسات استراتيجية، 1مارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ططلس ي تجاه منطقة الخليج العربي، مركز إلاًّاستراتيجية حلف شمال ألاًّ (:2668)مصطفى علوي ، سيف -2

 .10-11ص  بويبي،أ،129العدد 

الصراعات الغربية في الخليج العربي، ترجمة  هاشم كاطع، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة،  -منية في الخليج العربيالاعتبارات ألاًّ (:1983)هيرمان فردريك  ،ايلتس -3

 .  91ص

 . 01ـ  06لى عزو العراق، مصدر سبق ذكره، صإمن الخليج من غزو الكويت أالبستكي نصرة عبد هللا،  - 4
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ت دلعهلية انأسالمية املذهبية املتطرقة للتقدم نحو السلطة السياسية عبر حرب حزاب إلاًّفرز تداعيات ويفتها ألاًّأ

ًّ.19831بشكل كبير عام 

 امبرًرًّدت التي عسرائيلي وًّراض ي اللبنانية في صد التوغل إلاًّطينية املسلحة املتواجدة داخل ألاًّفشل املنظمات الفلس 

سرائيلي في لبنان، ورتب ذلك تقدم القوى الدينية السياسية لصالح انحسار الدور السياي ي للقوى للتوغل العسكري إلاًّ

ًّذلك نتج أومية واليسارية، الق
ً

ًّ.2من املحلي في لبنانخر في زعزعة ألاًّآ عامال

 ًّسرائيل إعة للقصف املدفعي والجوي من قبل انعكاسات خطيرة، وكبيرة في مشاعر العداء والانتقام نتيجة املذابح املرو

لبناني املجتمع الل مذابح صبرا وشاتيال وقانا" داخالتي صدمت الرأي العام العالمي "ضد املدنيين ال سيما تلك املذابح 

سالمي ضد إلاسرائيليين، وضد الواليات املتحدة التي دعمت الغزو تحت مسوغ ضرب مواقع الفدائيين والعريبي وإلاًّ

ًّ.3الفلسطينيين داخل لبنان

  ًّالغزو رتب
ً

داث الفوض ى حأي والصحية، والتعليمية اللبنانية ساهم ف والامنية، نشطة الاقتصادية،شبه كامل في ألا شلال

ًّ. 19964-1971هلية في لبنان، التي امتدت من طالت من عمر الحرب ألاًّأمنية التي ياسية ألاًّالس

 سرائيلي حرك الغزو إلا قليمية ملهم املعطيات إلاأ 9.4.9

 ًّحزاب أاء نشإفرز معطيات خطيرة تمثلت في أاجد العسكري السوري الكثيف الذي سرائيلي رتب مسوغ التوًّالاحتالل إلا

ة بر عن الهوية اللبنانيتجتهد لتع ةوثالث ،خرى تابعة للنفوذ السوريأذرع اقليمية، وًّأسالمية طائفية مسلحة لها ا

ًّالساحة اللبنانية  ، كل ذلك جعلسرائيليةاملستقلة، وغيرها تابعة لالستخبارات إلاًّ
ً

مرة ستقليمية مإلصراعات  مدخال

ًّ.5سرائيلي " اليهودي"تحت مسوغ محاربة الاحتالل إلاًّ

  ومن ةيرانيإلاًّ-نية في قضية الحرب العراقية موأوتداخالت جيوسياسية واقتصادية  الذكر رتب تعقيداتنف آلاًّالعامل ،

ي قضايا ، وفسرائيليإلاًّ –يدات في قضية الصراع العربي . ورتب تعقيج الثانية، وحرب الخليج الثالثةبعدها حرب الخل

يا ي سوريا ولبنان والعراق وترككراد فالفلسطينيين، وحق تقرير مصير ألاقوق قليات في املنطقة، ومنها ححقوق ألا

ًّ.6يرانإوًّ

 ًّقليمية في رادات القوى إلاإوما زالت مداخل لصراع تشكل  م1982و  1978سرائيلي للبنان بقيت تعقيدات الغزو إلا

ًّ.وسطمن في الشرق ألاًّتصديع ألاًّ لبنان في املستقبل، وهذه الصراعات تويف الطائفية السياسية كمحرك لها يديم

 سرائيليهم املعطيات الدولية ملحرك الغزو إلا أ 3.4.9

  من ةشكال حرب شرسة بالنيابة عن الاتحاد السوفيتي السابق ومن بعده روسيا الاتحاديأاندالع صور متعددة من "

لفائها وحسرائيل إتحدة من خالل ات املقليميين واملحلين في لبنان، وبالنيابة عن الواليخالل سوريا وحلفائها إلا

ًّوسط.  قليمين في منطقة الشرق ألاًّاملحليين في لبنان إلا

                                                           

ًّ. 134هرام للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، ص ، مركز ألا1907ًّعملية السالم الدبلوماسية إلاسرائيلية والنزاع العربي السرائيلي منذ عام  (:1994)وليم  ،كوانت -1
 .. situation/2015/3-present-www.aljazeera.net/programs/arabينظر تقرير مصور تحت الرابط : - 2
ًّللمزيد ينظر :  -3

 134ص  ،هرام، القاهرةسرائيلية والنزاع العربي الاسرائيلي، مركز ألاًّعملية السالم الدبلوماسية إلاًّ(: 1994)وليم  ، كوانت.ًّ

 236-221، ص  1982، كانون الثاني 132-122العدد (: 1982) مجلة شؤون فلسطينية. 
ًّسرائيلي، ولم تعرف لبنان الاستقرار لغاية يومنا هذا بفعل هذه التدخالت. ينظر :ثم العراقي، والسعودي، وإلاًّ ،1986يراني عام ، وإلا1970ًّرتبت التدخل السوري عام   - 4

 ًّلياس فرحات، دار الحرف العربي، بيروت.إسرائيلية، ترجمة الحروب السرية لالستخبارات إلاًّ(: 1998) ايان يالك ونبي ،موريس

 ردن. ة حول الحرب في لبنان، ألاًّرؤى استراتيجي (: 2660) مركز الشرق الاوسط 
 قليمي، ترجمة ونشر املركز الدولي للدراسات املستقبلية والاستراتيجية القاهرة.وسط مراحل تنظيم وتفكك النظام إلاتقرير الشرق ألاًّ(: 2664) مركز كارنيغي للشرق الاوسط -5
 . 79- 77، ص  1989لسنة  133عالم العرفة العدد  العالم املعاصر والصراعات الدولية،(: 1989)عبد الخالق ، عبد هللا - 6
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 ي العالم ، وحلفائها فئها من الدول العربية في املنطقةتراجع مكانة التحالف الاستراتيجي للواليات املتحدة مع حلفا

سرائيلي ثار الاحتالل إلاًّآولية املتعلقة بإزالة ممية، وتطبيق القرارات الدنتقائية في استصدار القرارات ألاًّبسبب الاًّ

دارة الواليات املتحدة في عهد الرئيس روالند ريغان، ووزير خارجيته إالتعويضات املقررة للبنان، وعجز لبيروت وًّ

يم يل شارون في عهد الحكومة اليمينية ملناحئرًّآسرائيلي ابح التي ارتكبها وزير الدفاع إلاًّالكسندر هيغ عن تبرير املذ

ًّ.1بيغن

 بيروت  من سفارتها فيأحماية عن ة، وعجز الواليات املتحدة مريكياملسلحة باملنطقة ضد املصالح ألاًّ انتشار املعارضة

ًّ.13/4/1983بعد تفجيرها بتاريخ 

 بالشكل الذي زاد من حدة لى مستوى تهديد مؤكد لهماإمن التجارة الدولية أالتهديد ألمن الطاقة الدولية، وًّ ارتقاء .

ًّوسط.مى على مصادر الطاقة في الشرق ألاًّالصراع بين القوى العظ

 (0211ـــ  0211الحرب العراقية إلايرانية ) محرك 5.9

حدودية لم تشهدها املنطقة من قبل، ومن منية وًّأواقتصادية وًّلوجية يوًّيدإوًّسياسية  يرانية خلق صراعاتمحرك الثورة إلاًّ

يران بتاريخ إعالن النظام السياي ي الجديد في إ،كان 2م1988-1986يرانية إلاًّ-سباب اندالع الحرب العراقية أخطر أ

لى دول إفي تصدير الثورة بالقوة كنموذج  عن سياسته الجديدةفصاح وإلاًّ، 3م1971عدم التزامه بمعاهدة  م17/9/1986

ائفية هو اندالع الحرب ط. ومن التداعيات املهمة لهذا النهج في تصدير نموذج الثورة الدينية ال4وسطمنطقة الشرق ألاًّ

ومعارضيها  ،يرانإنصار أحيث كان الاقتتال بين  حتى آلان-م2611هلية السورية ا، والحرب ألاًّالحًقًّ م2660سرائيلية اللبنانية إلاًّ

ًّخرى من املذاهب السنية ألاًّ
ً

ند املستوى الدولي متعلقة بالصراع بين عخرى أ، مع وجود تداعيات خطيرة فيها امهم ًّ مدخال

ًّ.5وسطأمن في منطقة الشرق ألاًّاملعسكرين في ترتيب موازين القوى و

 يرانية:إلا  –هم املعطيات املحلية ملحرك الحرب العراقية أ 0.5.9

 ًّللطرفين. سيما الاقتصادية والبشرية استنزاف جميع عناصر القوة الشاملة ال

  ضطرابات مع حصول ا والقوميين في كال البلدين.نشر ثقافة التعصب والعداء، والطائفية السياسية بين الشعوبيين

ًّ.حول استمرار الحرب لثمانية سنواتسياسية محلية بسبب اختالف الرؤى 

 ًّمنهما ما يعوض حجم نوع الخسائر البشرية واملادية. يأؤثرة في البلدين بسبب عدم تحقيق قيام معارضة سياسية م

 ا تلك املتعلقة بمسائل التعويضات، وترسيم ية قانونية ال سيم، ولم تكن لها نهاهذه الحرب كان لها نهاية سياسية

ًّ.في التخوم املشتركة بين البلدين بار النفط والغازًّآالحدود، والخالفات على 

 يرانية إلا -ليمية ملحرك الحرب العراقية قاملعطيات إلاهم أ 9.5.9

  يل الحدودالبلدين، والرد العراقي باملطالبة بتعدحول ترسيم الحدود بين  1971يراني ملعاهدة لغاء الطرف إلاًّإبسبب 

 لصغرىًّطنب ا-الثة "طنب الكبرىًّالعربية للعراق في منطقة عربستان، وعودة الجزر الثراض ي ألاًّفي شط العرب، وعودة 

                                                           

"الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني  (:1982) ليست املذابح فقط بل تزامن ذلك مع دمار شمل املرافق العامة للدولة اللبنانية منها مطار بيروت الدولي، ينظر: ربيع. حامد -1

 .32ص  ،وإرادة التكامل القومي" القاهرة: دار املوقف العربي

 .407، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، ص1قليمي للخليج العربي، طالنظام إلا (:2666) دريس محمد سعيدإ  -2

يرانية، منشورات الجمعية العراقية للعلوم السياسية، مطبعة يرانية واملوقف العربي منها: الحرب العراقية ـ إلاًّإلاًّ-الحرب العراقية (: 1987) ينظر: السامرائي شفيق عبد الرزاق-3

 .121سعيد، بغداد، ص
  .لقاهرةإيران من الداخل، تحوالت القيادة السياسية من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، مركز املحروس للنشر، ا (:2669)مثال محمد  ،أحمد -4

 .07، مكتبة مصر، دار املرتض ى، بغداد، ص2حرب الخليج جذور ومضامين الصراع العراقي ـ إلايراني، ترجمة: وليد خالد وأحمد حسن، ط(: 2668) خدوري مجيد -5
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لغاية قليمية لم يتم غلقها إمارات العربية فتح باب نزاعات لى دولة إلاًّإ 1971يران عام إا هموي ى" التي احتلت بوأ –

ًّ.1اليوم

 بيم الدول العربية بين مؤيد للعراقانقسا 
ً
 صراعا

ً
ًّ.ن الطرفين استمر لغاية يومنا هذا، ومؤيد إليران بشكل رتب الحقا

 2برامها جامعة الدول العربيةإعلى شرفت أالعربي املشترك التي  ، وانهيار معاهدات الدفاعسقوط النظام العربي.ًّ

  الكويت مير دولة أعربي ال سيما بعد محاولة اغتيال الطاقة من منطقة الخليج المن أبروز تهديد مؤكد إلمدادات

ًّ.3املضادة للسفن في مياه الخليج العربيلغام ألا. وزع م21/1/1981بتاريخ 

 خروج العراق من ، وبعد 4قليميةإلايرانية لم تغلق باب الخالف، والصراع على املكانة إلاًّ- نهاية الحرب العراقية

ًّإيران في التمدد إمعان إ، وبسبب م2663قليمية القوى إلامعادالت 
ً
العربية السعودية عن فصحت اململكة أ، قليميا

ًّ.5مالء فراغ القوة محل العراقإنواياها في 

 يرانيةإلا -الدولية ملحرك الحرب العراقية  هم املعطياتأ 3.5.9

 العسكري في منطقة الخليج العربي وتحصل على مريكية لتكثيف وجودها فرصة للواليات املتحدة ألاًّتاحت أ الحرب

حت مسوغ مريكية تأ -لى قيام تحالفات خليجية إدت هذه الحرب أوجود الواسع، حيث قبول دول املنطقة لهذا ال

ًّ.  6يرانيةالحماية من التهديدات إلاًّ

  لها النفاذ من خالكفرصة يمكن  السابقتي االسوفيرتبت هذه الحرب معطيات جديدة تم توييفها من قبل الاتحاد

 ملبدأ بريجينيف لعام إمع  التعاونًّوًّ لكي يقترب أكثر من منطقة الخليج العربي،
ً
ًّ.19797يران طبقا

 ا يحتاجهسلحة التي نواع ألاًّأيات الدول الكبرى املصدرة لجميع تم استغالل هذه الحرب الطويلة من دعم اقتصاد

ًّ. 8يرانالعراق وإجراء بيع النفط من قبل  جميع العائدات املالية واستنزاف .البلدان في حربهما

 ًّن منطقة املشرق العربي، أمن الطاقة، ال سيما أتعايمة للتعاون الدولي في مسألة همية املجسدت هذه الحرب ألا

ًّوالخليج العربي يشكالن مصادر مهمة للطاقة ال يمكن الاستغناء عنهما.

 9119 -0221فترة  الثاني: محركات . املحور 3

عل في زالت تؤثر بشكل فا فرزت محركات ماأ، وتداعيات هذا التغير لى تغير النظام الدوليإدت أوالت الفترة حدثت فيها تحهذه 

ًّوسط .لك املتعلقة بأمن منطقة الشرق ألاًّتفاعل العالقات الدولية، ال سيما ت

                                                           
 .10يران وهم الصراع وهم الوفاق، دار الشروق، بيروت، ص إالعرب وًّ (:1991)فهمي  ،هويدي - 1

 . 41يرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، مركز الخليج لألبحاث، دبي،صالسياسة إلاًّ(: 2668) منصور حسن ،العتيبي -2

 . 104املصدر السابق، ص-3
ذي كان د مورفي اليران، ودولة العراق، ولنستذكر هنا شهادة ريتشارًّإتقرير الذي اشار الى هذا التخطيط الجيوستراتيجي الحديث فيما يتعلق بدولة (: ال1983) مورفي ريتشارد -4

http://www.ar.wikipedia.orgًّ، الرابط:  1وسط بهذا الصدد. صمريكي لشؤون الشرق ألاًّيشغل منصب مساعد وزير الخارجية ألاًّ
ًّينظر: -5

 ًّجمة : مركز البحوث ، تقرير معهد بروكنغز، تر1984ًّيرانية، في صحيفة الواشنطن بوست في حزيران عام إلاًّ –مقالة الحرب العراقية  :1983) جاك ،اندرسون

ًّ. 11واملعلومات، ص

  طرف  يأي انتصار يحرزه أن أيران هو إمريكية تجاه الحرب بين العراق وًّساس للحكومة ألاًّمريكي )إن املوقف ألاًّمام الكونغرس ألاًّأالعودة الى ما قاله ريشارد مورفي

(. ينظر: مركز أهو 
ً
، وال هو مرغوب استراتيجيا

ً
قليمي، وسط: مراحل تنظيم وتفكك النظام إلاالشرق ألاًّ (:2664) وسطكارنيغي للشرق ألاًّمر غير ممكن التحقق عسكريا

 القاهرة. ،ترجمة ونشر املركز الدولي للدراسات املستقبلية والاستراتيجية
 . 22، ص.ين؟ العربي للنشر والتوزيع، القاهرةألى إيران إلى نجاد. إمن الشاه  )د. ت(سماعيل محمد صادق إ -6
 .08-00ص  ،، مركز الخليج لألبحاث، دبي2666-1979يرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجيالسياسة إلاًّ (:2668)بي منصور حسن العتي -7
ًّ.ينظر :،حول ياهرة تصدير السالح للدولتين املتحابتين -8

 خر ، جامعة امللك سعود، الرابط:يرانية الوجه آلاًّمريكية إلاًّضيف هللا، العالقات ألاًّ ،الضعيان c0.uk/fileslib/article/eimages/takrir/4-3-2pdf.www.albyan.  

 11إيران من الداخل، تحوالت القيادة السياسية من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، مركز املحروس للنشر، القاهرة.ص (:2669)محمد  ،أحمد. 

http://www.albyan/
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ًّ:تياالسوفيمحرك الزلزال  0.3

-1916الواليات املتحدة  مع دارة السلطة العامليةإالذي شارك في تي االسوفيالاتحاد  سباب تفككأال نريد هنا الخوض في 

ا في جتهدت الواليات املتحدة مع حلفائهافرز فرصة تاريخية استراتيجية أن انهيار القطب الشرقي السوفيتي أ، بل نؤكد 1996

 في منطقة الشرق ألاًّتعميم وتوسيع مساحات هيمنتهم العاملية 
ً
 ليبيا -ةسوري-حتواء العراقااستراتيجية  وفق ،وسطوتحديدا

-1991املكاسب التي حققتها الواليات املتحدة وحلفائها في الفترة وًّ مع تخطيط سياسة خاصة مع مصر. واملنظمات الفلسطينية،

ملية في اهيمن صوب املشاركة العقليمي املا لتنطلق من الدور إلاعادة بناء نفسهإت روسيا الاتحادية وحلفائها بعد عمد 2668

وسط قليمي ملنطقة الشرق ألاًّمني إلامحرك يرتب حالة عدم الاستقرار ألاًّ متواصل، هذا الاجتهاددارة السلطة العاملية باجتهاد إ

الربيع ي "مريكوسط تداعيات املشروع ألاًّرق ألاًّواستغلت روسيا وحلفائها في منطقة الش .بشكل خاص ولألمن الدولي بشكل عام

لتنفذ من رهاب إلاًّة الواليات املتحدة في محاربة ، وفشل التحالف الدولي بقياد2614-2669قراطيين العربي" إلدارة الديم

ًّ.وسطخاللهما بهدف عودة فاعلة ملكانتها في الشرق ألاًّ

 وسط في دول منطقة الشرق ألا تي االسوفي الزلزال هم املعطيات املحلية ملحركأ 0.0.3

 ًّردن في العراق وفي مصر وسوريا وألاًّحزاب الاشتراكية، والاشتراكية القومية حزاب الشيوعية، وألاًّتراجع مكانة ودور ألا

يران ودول الخليج العربي والتي كانت ترتبط بالقطب الشرقي بمعاهدات وبرامج تعاون وتحالف، لحساب تقدم إوتركيا وًّ

ي للتعاون مع املعسكر الغربعو ، والتي كانت تدشعارات الديمقراطية والرأسمالية القوى السياسية التي كانت ترفع

ًّمريكية.الذي تقوده الواليات املتحدة ألاًّ رأسماليال

 وسط كانت معارضة للقوى السياسية املتحالفة للمعسكر الشيوعي وى سياسية محلية في دول الشرق ألاًّاجتهاد ق

حالل إة ى تسهيل عمليلإالواليات املتحدة وحلفائها تفض ي جل القيام بتغييرات سياسية محلية وبمساعد أمن الشرقي 

هلية في مجتمعات تلك الدول لى حد الحروب ألاًّإلى اضطرابات وصلت إدى ذلك أ مريكي محل النفوذ الشرقي النفوذ ألاًّ

ًّ.1السودان –ليبيا  –اليمن  –لبنان  –سورية  –كما هو الحال في العراق 

 السوفيتي الزلزال ملحركقليمية إلاهم املعطيات أ 9.0.3

 عاون املادي وسط، وتنامي التاملتحدة وحلفائها بالهيمنة على الفضاء الجيوستراتيجي في منطقة الشرق ألاًّ تفرد الواليات

ذا التعاون فرز هأوانها، لأبمختلف سالمية قليميون مع القوى إلاًّين الواليات املتحدة وحلفائها إلاعالمي والسياي ي بوإلاًّ

 كما حدث في العراق وسطيأي دول عربية مؤثرة باألمن الشرق فرص لألحزاب والحركات الدينية الستالم السلطات ف

ًّ.2 2611و من خالل مشاريع ما اطلق عليه الربيع العربي التي انطلقت سنة أ، 2663عام 

  واتفاق  ن،ردالتسويات كاتفاق وادي عربة مع ألاًّسرائيلي، وانطالق مشاريع إلاًّ –تسكين الصراع العربي الفلسطيني

ًّ.سرائيلإريع التطبيع بين الدول العربية وًّ. ومشاين واسرائيلوسلو بين الفلسطينيأ

 ة في مريكيالقواعد ألاًّوسط، ال سيما طلس ي في منطقة الشرق ألاًّل ألاًّتوسيع عدد، ونوع القواعد العسكرية لحلف شما

عن فصاح وإلاًّ، 1989-1988فغانستان أاية انسحاب القوات السوفيتية من تركيا بعد بد –الكويت  –البحرين  –قطر 

ًّ.3السابقتي االسوفيتفكك الاتحاد 

                                                           
 .40، ابو يبي ، ص 11لسياسة الخارجية الامريكية بعد انتهاء الحرب الباردة ، مركز إلامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية العدد ينظر : دانيال وارنر ، ا - 1
ًّ.120-121، ص:39، العدد:11السياسة الروسية وحدود الدور في الشرق ألاوسط، مجلة دراسات شرق أوسطية، السنة: (:2667) نورهان ،الشيخ - 2
ًّ html-http://pulpit.alwatanvoice.com/content.151415العالقات الروسيـة ألامريكية مالمح أولية لحرب باردة، الرابط: (:2668) زياد عبد الوهاب ،عيميالن - 3
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 التي ليبرالي وللفكر الرأسمالي ال منية، وحتى الفكرية املعادية للواليات املتحدة وحلفائها،حسار النشاطات السياسية وألاًّان

ًّالسابق تمارسها.تي االسوفينظمة السياسية املتحالفة مع الاتحاد كانت ألاًّ

 تي االسوفي الزلزال ملحركهم املعطيات الدولية أ 3.0.3

  للمنهج القومي لها إالسابق تي االسوفيتفكك الاتحاد 
ً
حقوق  بادئ القانون الدولي فيعودة الحياة مللى إدى ألى دول طبقا

ع ، وانعكس ذلك على تفعيل الشعور القومي في جميدولهم املستقلةمم في بناء يات وحق تقرير املصير للشعوب وألاًّقلألا

، ونيل هذا الحق، فظهرت ق طموحها في بناء دولتها القوميةو القوميات التي لم تحقأ، قلياتعند ألامناطق العالم 

با وًّورًّأوًّذربيجان، وطاجاكستان، أطى منها سيا الوسأي دول ف3/16/1996حركات استقاللية بعد تهديم جدار برلين بتاريخ 

في شمالية ال ايرلندإ، وًّسبانياأفي  با الغربية مثل مطالبة مقاطعة كاتولونياوًّورًّأ، وفي وكرانياأوًّ، الشرقية منها جورجيا

ي تيمور ، واملسلمون ف، ونمور التايمل في الهندسيا مقاطعة التبت الصينيةأ، وكذلك في ا، وكيوبك في كندبريطانيا

 ا ما تكون قمعية كانا مسلحة تقابلها محافظة مسلحة وغالبًًّحيانًًّأسلمية وًّوجود مطالبة ن إالشرقية في إندونيسيا، 

ًّ.1وسطعدم الاستقرار في منطقة الشرق ألاًّومازال مدخل ل

 ربيا برزها صألى دول قومية إالاتحاد اليوغسالفي خرى، مثل تفكك أالسوفيتي رتب تفكك اتحادات  تفكك الاتحاد

 للنظرية القومية ألاًّلى جمهورية التشيك، وجمهورية سالفيا إ يوكرواتيا، وتفكك الاتحاد التشيكوسلوفاك
ً
مر الذي طبقا

 على ألاًّ با الشرقية انعكسوًّورًّأقليمية ال سيما في اضطرابات في توازنات القوى إلافرز أ
ً
كك من الدولي. وهذا التفسلبا

ًّمن الدولي بشكل متواصل.د صدعت ألاًّرتب صراعات مستمرة على الحدود واملوارًّ

  رتب  2669-1991حادي غير مستقر بشكل نهائي إلدارة السلطة العاملية بتفرد الواليات املتحدة للفترة أيهور نظام دولي

ًّوسط.سيا ومنطقة الشرق ألاًّأمريكا الجنوبية، وجنوب شرق أمناطق عديدة من العالم ال سيما  فوض ى مدمرة في

  ا الاتحادية إلحالل نفوذها الجيوستراتيجي في تلك املناطق التيالسابق روسيتي االسوفياجتهاد متسارع لوريثة الاتحاد 

ان. وهذا يرًّإسوريا وًّوسط وعبر باردة ال سيما في منطقة الشرق ألاًّقبل نهاية الحرب التي االسوفيكانت تابعة للنفوذ 

 ياوسيتأحرب يجابية لصالح روسيا في الحرب إلاًّ وسط. إن نتائجالشرق ألاًّفي سوف يرتب اضطراب مستمر لألمن 

، ونجاح الدولة الروسية في فرض سيادتها في مناطق القوقاز، ونجاحها في السيطرة 2668في جورجيا عام  الجنوبية

ونجاح سياسة الدولة في شؤون الطاقة  ،2614وكرانية في استفتاء عام ألاًّعلى شبه جزيرة القرم وانتزاعها من السيادة 

سلحة النووية لم، ونجاح سياسة حماية وتطوير ألاًّلغاز في العامهم للنفط وا وعودة روسيا الاتحادية كمصدر

الحربي وعودته للسوق الدولية بفاعلة. والقدرة على تنظيم شرعية نتاج إلاًّالاستراتيجية، واملحافظة على مجمع 

الواليات  مع الانتخابات في التجربة الديمقراطية الحديثة في روسيا. كل هذه النجاحات رتبت عودة إلدارة الصراع الدولي

 عالن مبدأ مديد فيدفإا بعد وسط بشكل خاص وتحديًدًّالم بشكل عام وفي منطقة الشرق ألاًّاملتحدة وحلفائها في الع

 للقطب الواحد ألاًّن العالم لم يعمن آلاًّ" مفاده "2668عام 
ً
، وسوف نشاهد في املستقبل ، حيث شاهدنامريكي"د خاضعا

من لى زعزعة ألاًّإوسط تؤدي فوذ وهيمنة في العالم ومنها منطقة الشرق ألاًّمساعي التحالف الروي ي النتزاع مناطق ن

ًّ.2فيها"

 محرك غزو واحتالل العراق للكويت: 9.3

                                                           
ًّ.49السياسة الخارجية ألامريكية بعد انتهاء الحرب الباردة ، مصدر سبق ذكره ص  :دانيال، وارنر  - 1
صبحت أن روسيا الاتحادية أب 2668يهرت نتائجها في عهد ديمتري ميدفيديف الذي صرح بعد فوزه باالنتخابات عام  2668-266التي رسمها فالدمير بوتين السياسة الخارجية  -2

ًّمزيد :زمة مالية اقتصادية نقدية خانقة . للأدارة السلطة العاملية في وقت كانت الواليات املتحدة تعاني من إشريك الواليات املتحدة في 

 www.mostakbaliat.comجيوبولتيك الشرق الاوسط الجديد، املركز العربي للدراسات املستقبلية، الرابط : (: 17/11/2616) النابلس ي محمد احمد
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ن منطقة وبداية لتغيير في مفهوم ألاًّمثل نقطة تحول في تاريخ امل 1996احتالل النظام العراقي السابق للكويت في آب عام  إّنًّ

ًّوسطي. الشرق ألاًّمن طار ومستقبل ألاًّإالعربي، وًّ

 هم املعطيات املحلية ملحرك غزو العراق للكويت أ 0.9.3

  سباب تتعلق بسعي الكويت مع دول ، أل1996ًّزمة بينهما عام اخل العراق والكويت بعد بداية ألاًّمنية دأتراكم تداعيات

دوالرات في وقت كان العراق يأمل في  8غرق السوق العاملية وخفض سعر برميل النفط الى أ مّمانتاج ى في زيادة إلاًّخرًّأ

ًّ.لةوالطوية ضالباهذي تضرر بسبب تكاليف الحرب ترميم وضعه الاقتصادي اللالحصول على عائدات مالية ضخمة 

  فرصة  ةمنتهزًّدود بين البلدين عادة ترسيم الحإالكويت منية سياسية خطيرة بين الطرفين بسبب طلب أتداعيات

ذا هعن رتب توًّجل تقوية موقفه في املفاوضات، أوكان العراق يراهن على الوقت من وضاع املضطربة في العراق، ألاًّ

 الاختالف تداعيات على البيئة النفسية داخل البلدين. وجاء الغزو العراقي بمساعدة بيئة نفسية داخل العراق مفادها

س قي وليجدر بالكويت وغيرها مساعدة الشعب العراالشرقية للدفاع عن الخليج العربي، وألاًّابة ن العراق كان البوًّأ"

عراق خرى من الأراض ي أل متعجل بترسيم الحدود، واقتطاع سعار النفط، واملطالبة وبشكأالانتقام منه عبر تخفيض 

ًّ.طربيلردن في منطقة ياد، وألاًّ، كما فعلت اململكة العربية في منطقة الحللكويت

 ذمر لى دول الجوار، وتإوالهجرات الكبيرة للشعب الكويتي ، من املحليداعيات مروعة في مضامين الاقتصاد، وألاًّحدوث ت

رن ل حرب ضروس في القطوًّأللحرب في الكويت بعد الخروج من  شعبي وعسكري محلي في العراق بسبب العودة املبكرة

ًّيران.إالعشرين مع 

  بروز ياهرة سرقة املوجودات العامة  إثرًّنسانية في العراق والكويت وإلا ،خالق العربيةوألاًّتصدع خطير ملنظومة القيم

الكويتية ضد العراق بسبب الغزو وما زالت حقاد ألاًّمن قبل بعض املنحرفين العراقيين. وبقاء  والخاصة في الكويت

ًّتشكل 
ً

.أ لتشنج العالقات بين الطرفين مدخال
ً
ًّحيانا

 قليمية ملحرك غزو الكويتهم املعطيات إلاأ 9.9.3

 واصلة املت قليمي والدولي، بسبب سلسلة القرارات الامميةالعراقي عن محيطه إلا انعزال شبه تام للنظام السياس ي

ن تم إوًّ حتىخراج القوات العراقية إولوياتها أكويتية في املنفى تمارس شؤونها وًّ، وقيام حكومة واملتعاقبة ضد العراق

ًّاملدخرات املالية الكويتية.استنزاف جميع 

 ملواقفهم السياسيأى عدة إللنظام العربي، حيث انقسم العرب تهشيم ا 
ً
 ،ة املعلنة منهم من وقف مع العراققسام طبقا

ة كد على الوسيلأالطريقة الدبلوماسية لحل النزاع، ومنهم من  ومنهم من وقف ضده، ومنهم من طلب استخدام

، بصيغ 1996آب عام  16روقة جامعة الدول العربية عندما اتخذت قرار في أالخالف الى ووصل  ،1العسكرية لحل النزاع

ًّ.2خارجة عن ميثاق جامعة الدول العربية

 هلية في لبنان، ألى حروب إوًّ .19913وسط في منطقة الشرق ألاًّ رتب لحرب الخليج الثانية تهشيم النظام العربي

ًّضفة الغربية.، وحرب غير متكافئة في الوالصومال ،والسودان

 ل نما في كإوًّ ،وسط ليس في املضمون العسكري فقطألاًّالقوة العراقية من معادلة توازنات القوى في الشرق خراج إ

ًّلوجية، ليرتب ذلك صراع للقوى الاقليمية ملليء فراغ القوة في العراق.وًّاملجاالت الاقتصادية والعلمية والتكن

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ن العربي، طزمة الخليج وتداعياتها على الوطأدراك الخاطئ في دراك وإلاًّزمة ودور إلاًّأزمة الخليج خلفية ألاًّ (:1991) عبد الخالق ،عبد هللا -1

 . 88بيروت، ص

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1حرب الخليج واملواجهة الاستراتيجية في املنطقة العربية: أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، ط(: 1991) برهان ،غليونًّ -2

 . 21ص

 .231ص  ،التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت (:1998)جيف  ،سيمونز -3



 (53-95ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرصمجلة 

41 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

  ًّوسط.في منطقة الشرق ألاًّالطاقة املهمة تعايم التهديدات على مصادر

 هم املعطيات الدولية ملحرك الغزو العراقي للكويتأ 3.9.3

 زمة الكويت أحداث أجل توييف أل الواليات املتحدة وحلفائها من حراك سياي ي متواصل، ومتعدد الجوانب من قب

ًّ.حها ملرحلة ما بعد الحرب الباردةهدافها ومصالألتحقيق  1996

 ًّقبل الحرب في املدة بين إمن بإصدار جهد غير مسبوق ملجلس ألا 
ً
تشرين الثاني عام  29آب ولغاية  2ثني عشر قرارا

 بالقر006ًّ، ابتداء بالقرار "م1996
ً
  م1996" في آب 001ار رقم ""، مرورا

ً
تشرين  29" في 078لى القرار رقم "إوصوال

ًّ. ير1ًّم1996الثاني 
ً
 للبند قابلة للحل العسكري الدولي، وخلق بيئة سياسية تب هذا الجهد عزل العراق عامليا

ً
 طبقا

ًّ.2مم املتحدةالسابع من ميثاق ألاًّ

 ًّث خليج العربي حيمريكية جديدة في منطقة الأتلك املتعلقة بنشر قواعد عسكرية منية ال سيما كثرة املعاهدات ألا

قة الشرق ة في العالم وفي منطيمريكلتعاون الاقتصادي لالستثمارات ألاًّ، وانتشرت اتفاقيات اولى للطاقةمصادر العالم ألاًّ

ًّ.3و غير ديمقراطيةأمريكية مع دول ديمقراطية طار العوملة الاقتصادية ألاًّإي فريقيا فأوسط وشمال ألاًّ

 رق منطقة الشمريكية في ية تدعم تمدد النفوذ والهيمنة ألاًّيهور استراتيجية بناء نواة قوة عسكرية تحالفية دول

الل الكويت من الاحتتحرير شعار البداية تكون من من الجماعي الدولي" وتحت ومبادئ "ألاًّوسط، وفي العالم بشعارات ألاًّ

ت دولية بقيادة وبقيت هذه الاستراتيجية تولد مشابهاتها من استراتيجيات تحالفا. 4دولة 36من كثر أالعراقي تضم 

 2614لعام رهاب إلاًّتراتيجية مكافحة ، واس5ضد محورًّ 2662رهاب لعام اتيجية مكافحة إلاًّ، مثل استرًّالواليات املتحدة

اململكة  –ةوالتي تضم الواليات املتحد ،2618الاوسط لعام الشرق  يراني"، واستراتيجية احتواء التمدد إلاًّضد "داعش

ًّ.سرائيلإوبشكل غير مباشر  -البحرين –ردنألاًّ –مصر –مارات العربيةإلاًّ –العربية السعودية

  عاد بإواسعار الطاقة وًّنتاج وإلى مصادر للهيمنة الكاملة ع والشركات العمالقة القوى العظمى،غزو الكويت رتب خيار

 ،7منية وعسكرية بين دول الخليج العربية مستقبليةأ. فتم عقد عدة اتفاقيات 6تنفرد بهذه املهمة قليميةإأية قوة 

ًّ. 8خرى اتفاقيات عاجلة تتعلق بمحاربة التواجد العسكري العراقي في الكويتأوًّ

 :9110يلول /أ -حداث سبتمبرأ محرك 3.3

حة لوسط كانت تحفز الواليات املتحدة الستخدام القوة املسالشرق ألاًّوًّخير من القرن العشرين في العالم، معطيات العقد ألاًّ

متغير يقتض ي استغالله لهذا الغرض، لذلك دعت ، ك2661ايلول  11حداث أ، وجاءت لبسط سيطرتها وتعميق تواجدها

ى وفق رهاب علن الحرب على إلاًّأعلنت أاق ملواجهة ما تسميه باإلرهاب، وًّلى تشكيل تحالف دولي واسع النطإالواليات املتحدة 

، فغانستان، العراقأديدها، وهي : حيث تم تحرهاب إلاًّترعى  لًّدوًّ الحرب الاستباقية ضد أسلوبالتي تنتهج  2662استراتيجية 

                                                           

 . 13، دار البرق، لندن، ص1، ط1994ـ 1996من الدولي بانوراما حرب الخليج: وثيقة وخبر دراسة ونصوص قرارات مجلس ألاًّ(: 1994)عبد الحسين  ،شعبان  -1

 . 2املفكرة الخفية لحرب الخليج، شركة مطبوعات بيروت ـ لبنان، ص (: 9911)اريل  / لورن،بيار  ،سالنجر -2
ًّ.20(، بيت الحكمة، بغداد، ص0من الخليج في التسعينات، مجلة دراسات سياسية، العدد )أيران وًّإ (:2661)يافر نايم  ،سلمان  - 3

-40الاوربي مسار العالقات وحدود مجاالت التعاون، مجلة السياسة الدولية، الجامعة املستنصرية، ص مجلس التعاون الخليجي والاتحاد (: 2613) نوار محمد ربيع ،الخيريًّ - 4

47. 
زمة أمريكا وًّأ (:2612)زبيغنيو  ،وكذلك:  بريجنسكي .341ص  2661ا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ا ودوليًًّاحتالل العراق وتداعياته عربيًًّ(: 2661)حمد أ ،يوسف - 5

  .رؤية استراتيجية، دار الكتاب العربي، بيروت ،ة العامليةالسلط
، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1نحو صياغة نظرية ألمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دراسات استراتيجية، ط(: 1999)كمال محمد  ،سطلألاًّ  -6

 .   80ابو يبي، ص
  (:9114) بيير  ،بيارنس -7

ً
، ترجمة زينب بسام كبة، العدد )أالقرن الواحد والعشرين ال يكون قرنا

ً
 . 137ص (، مجلة الحكمة، بيت الحكمة، بغداد،38مريكيا

ر صبحت فيما بعد مقأية" والتي مريكية في املنطقة "قاعدة السليلكبر قاعدة للواليات املتحدة ألاًّأنشاء إ، على 1991مريكية وقطر عام تم عقد الاتفاق بين الواليات املتحدة ألاًّ  -8

ًّ. 111املصدر نفسه، ص 2663مريكية الحتالل العراق سنة القيادة املركزية الوسطى لتشكل مرتكز انطالق القوة البرية ألاًّ
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ق مريكي السابعالن الرئيس ألاًّإعلى استغالل هذه الفرض من خالل فصاح إلاًّلسودان، كوريا الشمالية، وجاء يران، سوريا، اإ

ا مريكأأن تكون مع ا ّمًّإتختار بين أمرين ن أغرس ما نصه إّن "على دول العالم جورج بوش الابن الذي ورد في خطاب أمام الكون

ي دولة من العالم تتحدد في ضوء أمريكية إزاء أصبحت سياسة الواليات املتحدة ألاًّ، ومنذ ذلك الحين 1"رهابإلاًّأو تكون مع 

ًّ.2كوسط مستثناة من ذلمنطقة الشرق ألاًّتكن وبالتالي لم ، مريكيمن القومي ألاًّ، وانسجامها مع نظرية ألاًّرهابإلاًّ الحرب على

 9110سبتمبر / ايلول املعطيات املحلية ملحرك احداث هم أ 0.3.3

 ًّقاعدة مريكي بعد الضربة الجوية اليابانية لألول ضربة في العمق ألاًّ دولتهممريكي بسبب تعرض صدمة كبيرة للمجتمع ألا

ًّ.1942بيرل هاربر العسكرية عام 

 اليات الوًّجراءات عدائية ضدهم في داخل إعرب رتبت استصدار قوانين وتطبيق تصاعد ثقافة العداء ضد املسلمين وال

ًّمريكيبها الدستور ألاًّلتزم امع حقوق الانسان املدنية والتي  املتحدة منها تقاطعت

 نها مصادر هداف تصور وكأأها عبر تدابير عسكرية قتالية ضد بناء بيئة نفسية انتقامية ال بد من مراعاتها والتنفيس عن

ًّ.تحدةلإلرهاب الذي طال عمق الواليات امل

  قوى دول العالم في املنظومات أل الواليات املتحدة التي تعد من من داخمة الحماية وألاًّنظأمراجعة شاملة لجميع

ًّنشاء وزارة لألمن الداخلي معنية بهذا الغرض.إمنية الداخلية، ورتب ذلك ألاًّ

 9110يلول أحداث سبتمبر / أقليمية ملحرك هم املعطيات إلاأ 9.3.3

 جل تفعيل املراقبة على أخرى من الحدودية مع املكسيك ودول الجوار ألاًّمريكية منية ألاًّالعالقات ألاًّعادة تنظيم إ

ًّ.لى الواليات املتحدةإدين، وعلى جميع الهجرات القادمة الهجرات الشرعية وغير الشرعية بين البل

 في بوغوتا36/4/1948تأسست بتاريخ مريكية التي مع منظمة الدول ألاًّرهاب إلاًّحاربة تنظيم تعاون بصيغ جديدة مل، 

التزمت  التيقليمية إلاعلى نشاطات هذه املنظمة هيمنة امل التينية، والواليات املتحدة هيالمريكية من أدولة  31وتضم 

علقة ولغاية اليوم املت 2661مريكية املتعاقبة منذ دارات ألاًّو الصادرة من إلاًّأيع القرارات والاتفاقيات الاممية، بجم

مة م املنظمريكيا الالتينية حيث الجرائأن مع هذه املنظمة تنطلق من فضاء التعاوًّهمية أن أ. بيد رهابإلاًّبمحاربة 

مة ها تشكل مداخل موائ، ومافيا الجرائم املنظمة العاملية وكلوجرائم تهريب املخدرات، والسوق السوداء، وتجارة البشر

ًّ.3في الواليات املتحدةرهاب إلاًّالنتشار 

 9110يلول أحداث سبتمبر / أهم املعطيات الدولية ملحرك أ 3.3.3

 ًّع ، مرهابإلاًّفي محاربة مريكية ألاًّارة دإلاًّاحتياجات جراءات دولية متناغمة مع إتبنى العالم منظومة قوانين دولية، و

المي، مة املؤتمر الاسقليمية دولية مثل منظإمريكي من قبل منظمات اهده العالم من قبل مع املوقف ألاًّاصطفاف لم يش

د انت ضمن الاتحا، والاتحاد الافريقي، وحلف شمال الاطلس ي، ومنظمة الدول املستقلة التي كالعربيةجامعة الدول وًّ

ًّ.مريكيوالصين واملتناغمة مع املوقف ألاًّ لى املواقف املؤيدة لليابانإضافة إالسابق، تي االسوفي

 2662ام والدول الحليفة معها  لع ريكيةمة للضربات الاستباقية لإلدارة ألاًّوافق العالم على تنفيذ الاستراتيجية العدائي ،

ًّ.4وهي استراتيجية لم يتم استخدامها من قبل

                                                           

 .00وربي، مصدر سبق ذكره ص مجلس التعاون الخليجي والاتحاد ألاًّ ،نوار محمد ربيعالخيري،  -1

 179، دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، الشارقة، ص2662،  2669، التقرير الاستراتيجي الخليجي 2662ـ  2661مريكية في الخليج السياسة ألاًّ (:2662)جريجوري  ،جوزًّ -2

. 
 نسان، دار املنظومة.قليمية ودورها في مكافحة الارهاب وحماية حقوق إلااملنظمات إلا(: 2610)يفار سلمان محمد  ،املعايظة - 3
 .420مريكية الشاملة، مكتبة عدنان، بغداد، ص مريكي ودوره في الاستراتيجية ألاًّاملجتمع ألاًّ(: 2614)رعد ، قاسم  - 4
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 1ي قوة تحاول السيطرة على النفطأشر في منطقة الخليج العربي لردع تكثيف التواجد العسكري املبا.ًّ

 ًّالواليات املتحدة مفهوم جديد لألمن الجماعي تحت قيادة  2662مريكية لعام ستباقية ألاًّتضمنت الاستراتيجية الا

مريكي جورج بوش الابن على ترويج هذه في عهد الرئيس ألاًّمريكية ألاًّرجية . وعكفت وزارة الخافي العالمرهاب إلاًّة ملواجه

ًّ. 2من الدوليألاًّ ن ينال منأقبل رهابي إلاًّعلى الفعل جهاض إلاًّالاستراتيجية تحت مسوغ 

  3، دون الحصول على موافقة ألامم املتحدة2663في آذار شكلت هذه الاستراتيجية بداية للتحضير لغزو العراق.ًّ

 9102-9113 فترة محركات . 4

 التيوًّتنوعت بها الوسائل املؤثرة على محركات ألامن في الشرق ألاوسط،  والتيم أكثر الفترات املؤثرة 2619-2663تعتبر الفترة 

ًّكان فيها تغيرات جذرية في ألانظمة القائمة والثورات العربية وما الزمها من تدهور أمني في كافة مناطق الربيع العربي.

 9113حرك احتالل العراق م 0.4

ًّ:ولي بقيادة الواليات املتحدة، هيوكانت ألاهداف املعلنة لهذا الاحتالل من قبل التحالف الد

 سلحة النووية. سلحة الدمار الشاملة ومنها ألاًّأق من تطوير واستخدام برنامجه في منع العرا 

 من منطقة الشرق أمن الدول املجاورة للعراق وًّأوضمان  ،قليات العرقية واملذهبية فيهالشعب العراقي وألانقاذ إ

4ًّ.طلق عليها عملية تحرير العراقأبعملية عسكرية وسط ألاًّ

 من الدولي السيما ما يتعلق بنزع مم املتحدة ومجلس ألاًّاملجتمع الدولي، وامتثاله لقرارات ألاًّعة العراق إلرادة عدم طا

ًّ.5سلحة الدمار الشاملأ

 هم املعطيات املحلية ملحرك احتالل العراقأ 0.0.4

 ًّالدولةوتعرض ما تبقى من ، عادة بناء دولة حديثة مدنيةإعراق، دون أتفكيك الدولة العراقية، وبناء سلطة مذاهب و 

.لى قائمة الدول ألاإوانتقلت الدولة العراقية . للتفكك
ً
 وفسادا

ً
ًّكثر فشال

  ة بعد راض ي العراقيقليمية مذهبية في ألاًّإفية، وبسبب صراع قوى ، وديمغراهلية طائفية بدوافع سياسيةأاندالع حرب

ًّ.6واملعوقين والعاطلينرامل واليتامى ين من املهجرين واملفقودين وألاًّذلك املاليفرز أ، م2663عام 

 راض ي العراقية برز فراغ القوة في معظم قبة على فرض سيطرتها على كامل ألاًّبسبب عجز الحكومات العراقية املتعا

ة في قليميإسياسية املحلية املدعومة من قوى القوى النوبية والغربية والوسطى استغلته املحافظات، ال سيما الج

ًّ. من املحلي العراقي بصورة متواصلةكومي، وسيبقى هذا العامل يصدع ألاًّلحجل تعويض العجز اأصراعاتها من 

                                                           

هرام، والاستراتيجية، ألاًّ(، مركز الدراسات السياسية 119مريكية في امليزان الجيوبولتيكي الغربي، مجلة السياسة الدولية، العدد )الواليات املتحدة ألاًّ(: 2661)محمد  ،رياض -1

 . 40ص، القاهرة
 ينظر : - 2

 171ص  ،قرارات مصيرية، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت... مذكرات(: 2612)جورج  ،بوش الابن.ًّ

  301سمى مراتب الشرف، ترجمة وليد شحادة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ص (: أ2612)كوندا ، ليزارايز. 

3
هرام، (، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ألا113ًّمريكية اتجاه العالم العربي، مجلة السياسة الدولية، العدد )وجهة نظر: تطور الرؤية ألاًّ(: 2663)حسن  ،نافعة -

 . 78ص

 .81املصدر السابق ص  -4

قليمي ننا مؤمنون بأنه يهدد الاستقرار إلاإحالة خرق مادي لتعهداته لألمم املتحدة، ن العراق في إفي هذا الصدد يقول زملاي خليل زاد السفير الامريكي السابق في العراق. ) -5

 . 70خر(  املصدر السابق، صآو بأن مصممة على نزع سالح العراق بشكل آلاًّمريكية دارة ألاًّن إلاًّإوالعالمي، 
ًّدولة . للمزيد ينظر: 121عداد هذه الدول بحدود أردة. وًّالدول الفاشلة او الدول الهشة مصطلح انتشر استخدامه بعد نهاية حقبة الحرب البا - 6

 72ص  ،الدولة الفاشلة، ترجمة سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، بيروت (:2660)نعوم  ،تشومسكي.ًّ

 ًّمتوافر من املوقع: ، مخاطر "الدولة الفاشلة"، صحيفة الوطن املصرية،(:21/8/2611)عماد الدين  ،أديب

http://www.elwatannews.com/news/details/792883 
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 ًّي نسان، وتصدع خطير فقوق وحريات إلاحنتهاكات ، ويهور اية، والنشاطات الاقتصاديةتراجع معدالت التنمية البشر

ًّ.رهابيةإلاًّوشكل ذلك بيئة لرعاية الجرائم الصحة والتعليم والبيئة،  ،نظمة العملأ

 قليمية ملحرك احتالل العراقاملعطيات إلا همأ 9.0.4

 ل جأقليمية من ليمية رتب استقطاب صراع للقوى إلاقلة توازن القوى إلاوجود فراغ القوة بعد خروج العراق من معاد

 الفراغ، والاستحواذ على مرتكزات للنفوذ في العراق.ملء 

  ن مهدت الواليات أ،بعد 1وسطألاًّق لتغيير شامل في منطقة الشرق هو نقطة انطالًّ 2663عَد التغيير في العراق عام

ذاك  تمريكي وقفصح الرئيس ألاًّأ، حين وسطيةأالشرق  -مريكية عن مبادرة الشراكة ألاًّاملتحدة قبل الاحتالل باإلعالن 

شار عن أ، فقد 2662جامعة كارولين الجنوبية عام ، في بوسط الكبير "املوسع"ورج بوش الابن عن مشروع الشرق ألاًّج

 ن أهداف املشروع املعلنة هيأسط، وًّرغبة بالده في إقامة منطقة تبادل تجاري حر بين الواليات املتحدة والشرق ألاوًّ

قانونية ، وتربوية وًّاء ألانظمة السياسية الديمقراطيةاقتصادية استثمارية  وسياسية تتعلق بمساعدة الشعوب على بن

 ( إذGMO) مشروع الشرق ألاوسط الكبيرمريكية دارة ألاًّ. وبعد احتالل العراق قدمت إلا2ًّوأخرى متعلقة بحقوق املرأة 

رجيا عام بجوًّسالند إي ي ا في العالم في جزيرة وتصنيعًًّ ىغنًًّعالن عنه على هامش مؤتمر قمة الدول الثمانية ألاكثر تم إلاًّ

ًّ.3دول املنطقةلى الديمقراطية إ، ومن أهم املقترحات بناء الديمقراطية في العراق كمرتكز تنطلق منه 2664

  وانغمست في الشؤونوسطلى الشرق ألاًّإبا وًّورًّأرجية من هداف السياسة الخاأولويات أبعد احتالل العراق غيرت تركيا ، 

منظمة وًّ تحالف استراتيجي مع قطرنشأت أوًّسوريا والعراق، وفي القضية الفلسطينية، ما سيًّّاملنطقة، ال  الداخلية لدولًّ

غير انعكس وهذا املت وارتقاء دورها في العالقات الدولية الاقتصادية، .4املسلمين في املنطقةخوان إلاًّحماس وتنظيمات 

 في 
ً
ًّ.5منه بشكل مستمرأوسط بالشكل الذي يصدع بقليمية في الشرق ألاًّدارة صراع القوى إلاإسلبا

 هم املعطيات الدولية ملحرك احتالل العراقأ 3.0.4

 ًّمني بقيادة الواليات املتحدةأحادي ألتطبيق نظام دولي  اعمليًًّ افصاًحًّإاق شكل احتالل العر.ًّ

 املصالح  ءقاب منية في املشرق العربي التي تخدمناءة" بمعنى الفوض ى السياسية وألاًّالب" يهور تطبيق استراتيجية الفوض ى

 .6وتطورها مريكية في املنطقة وفي العالمالعربية وألاًّ

 ًًّّادي القطب تدير السلطة فيه الواليات املتحدة.أحغير مستقر عن يهور نظام دولي جديد فصاح إلا

                                                           
(، كلية 18وسط، دراسة في الدور العراقي، مجلة قضايا سياسية، العدد )قليمية ملنطقة الشرق ألاًّ، الرؤية الامريكية إلعادة صيغة التفاعالت إلا(2669)باقر جواد  ،كايم -1

 . 136العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، ص
2 - see more: 

 Cheney, Dick (2012): IN MY TIME. Threshold  Editions, A Division of the Americas New York, NY 10020.PP352-
353 . 

 23-21ص ،مشروع الشرق ألاوسط الكبير، الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت (:2661) عبد القادر  ،رزيق.ًّ
ًّينظر : - 3

 18ص  2616لسنة  40وسط، جامعة بغداد، الدراسات الدولية، العدد شرق ألاًّزاء الإمريكية الاستراتيجية ألاًّ(: 2616)حافظ  ،حسين .ًّ

 Yaph, Judith (2002): The Middle East in 2015: The Impact of Regional Trends on U.S. Strategic ,,Washington D.C, 
National Defense University Press. 

ًّينظر: -4

  21ص،ردن/عمانوردوغان، الجنادرية للنشر والتوزيع، ألاًّأتركيا في عهد رجب طيب  (: 2612) سبيتناتن سمير.ًّ

  زاء الدول العربية، مؤتمر الغرب وتركيا، املركز العربي لدراسة إتحوالت السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية (: 2611)محمد عبد القادر ، ادر

ًّ. 19/1/2611-18السياسات العامة، الدوحة 
 . 7أوروبا وسياسة تركيا الشرق أوسطية، مجلة السياسة الدولية، العدد (: 2616) . اللباد مصطفى- 5
 . 24ص (،7العدد ) عقاب احتالل العراق، مركز الخليج لألبحاث،أالعالقات السعوديةـ العراقية في (: 2661) املانع صالح عبد الرحمن -6
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 ًّبعد تنظيم روسيا ما سيًّّال اع دولي مستمر وسط الاستقرار خالل العقود القادمة بسبب وجود صرًّلم يعرف الشرق ألا

ًّوسط. يات املتحدة في العالم والشرق ألاًّيتصارع مع التحالف الذي تقوده الوالًّقليمي إله امتداد  ادوليًًّ اتحالًفًّالاتحادية 

 1تحت مختلف املسوغات والاتجاهات واملصادررهابية إلاًّب عالمي للمنظمات صبح العراق مركز استقطاأ. 

  9116الاسرائيلية  -الحرب اللبنانية ك محر    9.4

، وبدأت  33واستمرت ملدة  12/7/2660بتاريخ سرائيلية إلاًّ -اندلعت الحرب اللبنانية 
ً
قيام قوة مقاتلة من حزب هللا ثر إيوما

بري  لى عمليات قصفإسرائيليين، وتطورت املواجهات الحدودية إسر جنديين أحدود وًّاللبناني بمهاجمة نقطة عسكرية على ال

قرار مجلس صدار إالحرب، وتم يقاف إفي  11/7/2660بتاريخ وبحري وجوي، وفشل مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه 

النار الذي تحقق بعد اندالع طالق إألف جندي لإلشراف على وقف  11رسال إالذي يجيز  11/8/2660بتاريخ  1761من ألاًّ

ًّيوم . 33الحرب بــ

 9116سرائيلية إلا  -للبنانيةك الحرب ام املعطيات املحلية ملحر  هأ 0.9.4

 د عمني فيها بحيث هيمن حزب هللا على الوضع ألاًّ تعديل املشهد السياي ي في داخل لبنانإلى كانت تهدف سرائيل إ

 الجيش ، وكانفيق الحريري في العام نفسهرًّال رئيس وزراء لبنان ثر عملية اغتيإ 2661انسحاب الجيش السوري عام 

ًّ. 19702السوري قد دخل لبنان منذ عام 

 ياي ي منية في النظام السرب في تدعيم مكانته السياسية وألاًّتوييف سياي ي من قبل حزب هللا اللبناني لنتائج الح

شكل يران بإه آلته العسكرية التي تزوده بها ا معوسط مصطحبًًّخرى من الشرق ألاًّألى مناطق إاللبناني، وتمدد نفوذه 

ًّومتطور. متواصل

 التجاري . حيث تراجع دور لبنان املالي وًّاللبنانية بضمنها العاصمة بيروت هم املدنر بنسب مرتفعة في البنى التحية ألًّدما

 في املنطقة.
ً
ًّوالسياحي الذي كان متميزا

 9116الاسرائيلية  –الحرب اللبنانية ك ملحر  قليمية هم املعطيات إلاأ 9.9.4

 ًّا في العراق مال سيًّّوسط ألاًّشيعية في لبنان والشرق الحزاب وألاًّحزب هللا  –السوري  –يراني تنامي تأثير دور التحالف الا

ًّوارتقى التأثير الى تهديد مؤكد معلن عنه للدول العربية التي ال تعترف بوالية الفقيه العجمي. ،وسورية واليمن

  عن فصاح إلاًّبعد ما يًّّسال سرائيل إضد منية ألاًّ في الحرب، تعمقت التهديدات حزب هللاصمود استثمار جل أمن

ًّ.يرانإستراتيجي لحزب هللا مع التحالف الاًّ

  بية عرًّفي الشعوب والدول اليراني إلاًّمواجهة التغلغل لى إسرائيل إالعربية من املواجهة مع مة لألًّالصراع ولويات أتبدل في

ًّهويات فرعية مذهبية متنافرة.لى إسالمية إلاًّبشكل يشوه الهوية العربية 

 ة عبر قالطامدادات إما سيًّّال وسط ألاًّجوية التي تمر في منطقة الشرق تهديد طرق التجارة الدولية البرية والبحرية وال

ًّ.الخليج العربي ومضيق هرمز

 9116سرائيلية إلا  –ولية ملحرك الحرب اللبنانية املعطيات الدهم أ 3.9.4

 مم املتحدةروقة ألاًّأوسط، واجتماعات متكررة في الشرق ألاًّعيات الحرب املحدودة في اهتمام دولي كبير لتدارك تدا 

تحدة مم املـأن الأشارة هنا قليمية. وتجدر إلاًّيقاف الحرب، وحصر تداعياتها إلاإخرى للعمل على قليمية ألاًّواملنظمات إلا

                                                           
نفسهم الجهاديين من مختلف مناطق العالم أمغناطيس يجذب املقاتلين الذين يطلقون على صبح بمثابة أن العراق أ 2661عام   CIAشار تقرير وكالة الاستخبارات الامريكية  أ -1

 .122للتدريب والقتال. نعوم تشومسكي ، مصدر سبق ذكره ص 
ًّ، الرابط : 11، ص  1/11/2660،  2660سرائيلية ميات الحرب اللبنانية إلاًّتقرير يوًّ (: 1/11/2660) املركز العربي للمعلومات -2

www.s-ajfan.com/vb/showthread.php?t=239888  ،  

http://www.s-ajfan.com/vb/showthread.php?t=239888
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 حول الحروب اللبنانية ق 70استصدرت 
ً
 1119، والقرار  421 همها القرارأ، و2660ًّ-1978للفترة من سرائيلية إلاًّ –رارا

ان القرار ن نفصلها عن تداخل الحروب التي سبقتها فكأوالتي ال يمكننا  2660تعلق بحرب ما يا ّمًّأ. 1978لعام 

 في مناطق الحدود مع كد أالذي  12/8/2660بتاريخ 1761
ً
بعاد إوًّسرائيل إفيه ضرورة تواجد قوات حكومية حصرا

 مليشيات حزب هللا ،1جميع املليشيات املسلحة غير الحكومية
ً
 .وتحديدا

 وييف لت ".روسيا الاتحادية والصين -بيوًّورًّالاتحاد ألاًّ –سية فاعلة من قبل القوى العظمى "الواليات املتحدة عودة سيا

ًّ. جها لصالح توسيع رقعة النفوذ لهمالحرب ونتائ

 اعد في بروز مر الذي سمشاريع الهيمنة للقوى العظمى ألاًّ انتشار ياهرة التوييف الجيوستراتيجي للطائفية السياسية في

ًّوسط.في منطقة الشرق ألاًّرهاب إلاًّياهرة 

 9100متغيرات "الربيع العربي"  كحر  م 3.4

وسورية، ثم ليبيا واليمن، تطالب بدأ في تونس، ومن بعدها في البحرين، ومصر  2611انفجار ثورات "الربيع العربي" في شباط 

ًّ.طالب الشعبية بالنظام الديمقراطيالحاكمة، تحت مسوغ امل نظمةبإسقاط ألاًّ

 9102-9100هم املعطيات املحلية ملحرك "الربيع العربي" أ 0.3.4

 والكويت احتواءمارات العربية، وسلطنة عمانعت اململكة العربية السعودية وإلاًّاستطا :دول الخليج العربية ، 

 ،خفها في سلطة عمان والكويتأفاوت شدته عليهم حيث كانت الشدة ت، بالرغم من التداعيات الخطيرة للهيب العربي

ن تداعياته القادمة من البحرين أبيد  نظمة السياسية وعالقاتها مع شعوبها.فت التداعيات بالتوازن مع قوة ألاًّوخ

ًّ.من في هذه الدولًّليمن ما زالت تؤثر في استقرار ألاًّوا

  : محمد مبارك سقطت نظام حكم الرئيس أالتي  2611/ يناير / 21بتاريخ  اشدهأتعرضت الهتزازات الربيع العربي مصر

، ليعاود 2611يونيو حزيران  36كثر شدة بتاريخ أ خر تعرض الهتزازاتخوان املسلمين، وهو آلاًّواملجيء بنظام حكم إلاًّ

هذه التبدالت وًّخوان، لشعبية التي تطالب بإزاحة حكم إلاًّ، والانتفاضات اعسكر حكم مصر من باب الرأي العامال

ًّوسط.لى منطقة الشرق ألاًّإمنية داخل مصر ومنها الحكم مازالت تثير الاضطرابات ألاًّنظمة أالدراماتيكية في 

 بدون  14/1/2614ن استقالة زين العابدين بن علي بتاريخ إخرى، فحوال الدول العربية ألاًّأها يختلف عن حال :تونس

للسلطة مع وجود معارضة ن يسالميإلاًّمن لم يستقر بسبب تقدم ألاًّن أ، بيد 2مقاومة جنب تونس ويالت هذا اللهيب

 لداخليمن احد الصراعات بمستويات تربك ألاًّلى إين والقوميين والاشتراكيين وصلت قوية ضدهم من قبل الليبرالي

 قليمي.وإلا

 حيث  وفينانيين مكشيرًّإلداخلي في البحرين بدوافع وتدخل من ان الخليجي العربي بسبب تصدع ألاًّم: تصدع ألاًّالبحرين

لعربية خليج ا، وطلب املعونة من قوات الجزيرة التابعة ملجلس تعاون دول الحكام العرفيةاضطرت البحرين إلى إعالن ألاًّ

ى كانت وستبقشكالية إلاًّيران، وهذه إا املعارضة املسلحة املدعومة من التي تقوم بهرهابية إلاًّعمال جراء تصاعد ألاًّ

ًّ.3املحلي البحرانيمن مدخل لتقويض ألاًّ

                                                           
ًّواشنطن، الرابط :سرائيلية، معهد إ، رؤية 1761مم املتحدة قرار ألاًّ (:26/16/2668) عيران عوديد - 1

https://www.washingtoninstitute.org/.../un-resolution-1701-a-view- 
قوى في البحرين بسبب أيرانية، وكانت شدها نها كانت محدودة سرعان ما تم القضاء عليها من قبل السلطات إلاًّأبيد  2669وحدثت ثورة تطالب بالتغيير والتجديد عام  - 2

وراق أوضاع في املنطقة في ضوء الثورات العربية، عم للمعارضة في البحرين . للمزيد: تقرير مصور مجلة املشهد في الخليج والجزيرة العربية، مستقبل ألاًّيراني الداالتدخل إلاًّ

 . 179، ص2611وسطية، أ(، املركز القومي للدراسات الشرق 12وسط، العدد )الشرق ألاًّ
وسطية، أ(، املركز القومي للدراسات الشرق 12وسط، العدد )وراق الشرق ألاًّأيراني من الثورات العربية، بين الفرص والتحديات، املوقف إلاًّ(: 2611) محمد السعيد ،دريسإ -3

 .  177ـ  170ص
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  واسعة طالبت بمزيد من إلاصالحات وتقليص نفوذ ألاسرة الحاكمة، وإتاحة  قطاعات شعبيةشهدت تحرك الكويت

الفرصة أمام املزيد من املشاركة السياسية، وتصاعد الحراك السياي ي بالتزامن معها نشاط الجمعيات السياسية 

ًّ
ً
 وهو ما رفع سقف ا واملنظمات الاجتماعية التي بدأت تمارس نشاطا

ً
لى نظام إملطالبات بتغيير النظام السياي ي سياسيا

ًّ.1ديمقراطي بدستور وإصالحات سياسية تحقق املزيد من الحقوق السياسية واملدنية

 خذت مظهر أوالتي  11/3/2611حتجاجات بتاريخ ، فمنذ انطالق الاًّمظاهر "اللهيب العربي" خطرأشهدت  سوريا

دارية إوًّصادية اقتصالحية إلليل ومطالبات باعتصامات سلمية في النهار واعتصامات بالشموع في اديمقراطي في املطالبة 

السوري  منألًّلواجهات العنيفة لى مطالبات سياسية، وانتقلت في السنة الثانية بعد املإان ما تطورت ، سرعاجتماعيةوًّ

يطلق عليها  ةفصائل شبه عسكريم ضتسلحة التي لى املقاومة املإلى صيغ املعارضة املسلحة، وفي السنة الثالثة إلها 

 خرىًّأسالمية وًّإود مليشيات مسلحة تابعة ألحزاب ، مع وجخرى يطلق عليها املعارضة املسلحةأالجيش الحر، وتارة 

 هذه الحالةرهاب إلاًّت التابعة للنظام السياي ي السوري، فويف قومية وغيرها ليبرالية وديمقراطية تحارب القوا

، 2614ن الدم بشكل مأسوي بعد عام  ويغرقها في بحر مها لبكامبالظهور على املسرح السياي ي والعسكري ليهدد سوريا 

يا رع معه بقيادة روسمتصامضاد له ، وتحالف لف دولي بقيادة الواليات املتحدةفي تشكيل تحاسهمت أهذه التداعيات 

ًّ. 2عض القوى السياسية املذهبية في العراق ولبنان واليمنيران وسوريا وحزب هللا وبإالاتحادية وًّ

 غيير ن هبوب رياح التأة حكم معمر القذافي، بيد وسط حقبمن الشرق ألاًّأتؤثر وتتأثر في جميع تفاصيل  تكان : ليبيا

هذا التدمير  ثارًّآزالت  دت الى تدمير الدولة الليبية وماأة من قبل قطر والواليات املتحدة املدعوم 2611السوداء عام 

ًّ.4قليمية ودوليةإبديل الحاكم هو امتدادات من قوى ن ال،ألًّ 3من الشرق الاوسطأمن الداخلي الليبي وًّتعبث باألًّ

 9106-9100قليمية ملحرك الربيع العربي هم املعطيات إلاأ 9.3.4

  عربي، ال، شلل تام بالنظام منيةاليمن بسبب الفوض ى السياسية وألاًّ-ليبيا –مصر  –سورية  –فراغ قوة في العراق

ًّ.طي، وفي عمل جامعة الدول العربيةوسأقليمي الشرق والنظام إلا

 ًّعلى محصلة القوة العربيةسرائيلية إلاًّالتركية  –انية يرًّتفوق القوة إلا.ًّ

 ًّقليمية نحو املنطقة العربية.إوسعية بروز مشاريع ت

  هها قليمية غير العربية وتوجالعربية بسبب فيض القوة إلاخليجي لدول مجلس التعاون الد معّقًّ منيأوضع جيوسياي ي

ًّالضعيفة. العربية الغنيةصوب املناطق 

  طقة جرائم املنظمة في من، الاجتماعية، الي" رتب انتشار الجرائم الارهابيةو اللهيب العربأ –ضعف دول "الربيع العربي

ًّوسط.ألاًّالشرق 

 9106-9100العربي هم املعطيات الدولية ملتغير الربيع أ 3.3.4

 ًّالاتحاد و ،الواليات املتحدة وحلفائها الى منطقة استقطاب دولي تتصارع على الهيمنة عليهإوسط تحول منطقة الشرق ألا

ًّولكل منهم وسائط مختلفة تستخدم للهيمنة على املنطقة . الصين،وًّ الاتحادية،روسيا وًّ ألاوروبي،

                                                           
 . 141ـ  146محمد مجاهد ، مصدر سبق ذكره، ص ،الزيات -1
 https://sabq.org/Kc6Jhxمنها تحت الرابط:  29/9/2618ليوم انباء وكاالت ألاًّ - 2
 . https://www.dw.com/ar، تقرير سمير كرم بعنوان " سقوط معمر القذافي نجاح لساركوزي وتعثر مليركل ، الرابط:  2611/ 24/8تقارير مصورة عديدة منها ليوم  -للمزيد - 3
وأبرزها: كتائب درع ليبيا امليليشيات املسلحة التي ساهمت في دحر قوات القذافي وقتله،  -2لليبرالي التيار الاسالمي ا  -1:  2612برز القوى السياسية في ليبيا بعد القذافي أمن  -4

التحالف الديمقراطي برئاسة  -4القوات العسكرية بقيادة خليفة حفتر .  -3 فبراير والنسور والصواعق، والقعقاق، وأنصار الشريعة باإلضافة إلى كتائب أخرى. 17وتحالف 

"تحت الرابطان  21/1/2614الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا. ينظر : تقرير احصائي مصور بعنوان" القوى السياسية والعسكرية املتصارعة في ليبيا ليوم  -1حمود جبريل. الدكتور م

:www.dw.com. - www.alghad.tv 

http://www.dw.com/
http://www.dw.com/
http://www.alghad.tv/
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  صراع الدولي بشكل قريب من قواعد على املنطقة رتب عودة سريعة للالسعي املحمول للقوى الدولية الكبرى للهيمنة

ًّ.دارة الصراع حقبة الحرب الباردةإ

 حداث تغييرات دراماتيكية تفض ي لتوسيع مصالح القوى الدولية إجل أهرة توييف منظمات املجتمع املدني، من بروز يا

 .وسطفي منطقة الشرق ألاًّ

 ًّ1داري واملالي في دول الربيع العربياملتعلقة بالفساد إلاًّ ائم الدوليةتطور ملحوظ في ارتباط الجر.ًّ

 :9102-9104رهاب إلا محرك  4.4

هو  2661سنة رهاب إ، والاختالف يتجسد في: 2661مختلف عن التهديد الارهابي سنة  2614بعد حزيران / رهابي إلاًّالتهديد 

 راض يأفي رهاب إلاًّعالن دولة إتمركز في فضاء جيوسياي ي مهم بعد فهو ي 2614سنة رهاب إا ّمًّأشبحي ال مكان محدد له، رهاب إ

ًّ".سالميةإلاًّعليها "الدولة طلق أ ،العراق وسورية

 وسطألا في دول الشرق رهاب إلا املعطيات املحلية ملحرك أهم  0.4.4

  ًّثر التهديد املؤكد لحياة الدولة ومؤسساتها في العراق وسوريا.إمنية في العراق وسورية أفوض ى

 ًّة" نصار "الدولة الاسالميأختالف والتنافر ثم التصادم بين تهديدات اجتماعية مؤكدة للنسيج الاجتماعي بسبب الا

ًّقليم. والليبراليين في إلاسالميين املعتدلين والقوميين والاشتراكيين مناهضيها من إلاًّو

 ًّوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية وارتفاع معدالت الهجرات الداخلية والخارجية الشرعية وغير الشرعية تردي ألا

التي  السياسية واملليشياتحزاب ألاًّ وانتشارمع ارتفاع خطير ملعدالت البطالة والجريمة الاجتماعية والجريمة املنظمة، 

 بقوى ترتبط مادي
ً
 وسياسيا

ً
ًّ.لح الوطنية لصالح في دول املنطقةباملصاودولية تعبث قليمية إا

 9104رهاب إلا هم املعطيات الاقليمية ملحرك أ 9.4.4

 ًّلهدامةفكار ائلة من البشر والسالح واملال وألاًّمنية للدول العربية رتبت تدفعات هانظمة ألاًّتصدعات كبيرة في ألا.ًّ

 ًّقليمية مع العالمواصالت والعالقات الاقتصادية إلامن الطاقة واملتهديدات مؤكدة لأل.ًّ

 ات والنفط والغاز، وموجود ثارًّوسط لسرقة وبيع آلاجريمة املنظمة في منطقة الشرق ألاًّوعصابات ال انتشار املافيات

ًّ.2دول املنطقة الثمينة

 9104رهاب إلا ملحرك  هم املعطيات الدوليةأ 3.4.4

 ًًّّفي النظام الدولي.من حلفائه، ومستقبل مكانته العاملية أتهديد مصالح التحالف الغربي، و

 ًّملصالح الشركات املتعددة الجنسيةتهديد مؤكد للنظام الاقتصادي العالمي، و  .ًّ

 ًّنساني.ظومة القانون الدولي والقانون إلا، وتمزيق مننسان في املنطقة والعالمتهديد حقوق وحريات إلا

 بروز نسخ متعددة من  ذلكعن  رتبتوًّ رهابإلاًّدارة إفي توييف وًّ، تراتيجي عند القوى الدوليةيهور تخطيط جيوس

ًّ.3في العالمرهابية إلاًّاملنظمات 

 ًّين ف التعاطي معها ومع املسلم، وتطرًّرهابيةإلاًّاملتحدة جراء الجرائم  با والوالياتوًّورًّأمن، والقيم في تصدع منظومة ألا

ًّ.4با والواليات املتحدةوًّورًّأفي 

                                                           
 https://democraticac.deرهاب في ليبيا، املركز الديمقراطي العربي،  الرابط : (: الجريمة املنظمة وإلا1/16/2617ًّاحميد، املهدي صالح ) - 1
 ‹saqrcenter.netًًّّابط : (: سرقة ألاثار العراقية، مركز صقر للدراسات الاستراتيجية، الر21/8/2617ًّنزار، انمار ) - 2

3-  Sigh, Michael (September 2014): The Islamic State's Tripe Threat, Foreign Policy ,p.23. http://washin.st/1qkhNig 
ًّ. 041توزيع والنشر ، بيروت، صلى جورج دبليو بوش، شركة املطبوعات للإ(: القياصرة ألاميركيون، سير الرؤساء من فرانكلين روزفلت 2613هاملتون نايجل ) - 4

https://democraticac.de/
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 95/2/9107العراق رد فتاء حق تقرير املصير لكردية، واستمحرك القضية الك 5.4

 في اقليم كوردستان العراق  95/2/9107محرك استفتاء  0.5.4

علن أجراءات لنيل حق تقرير املصير، جل اتخاذ إلاًّأقليم كوردستان من إردية على حكومة طات الشعبية الكبعد تزايد الضغوًّ

كراد أن الوقت قد حان لكي يقرر أ"  2610/ فبراير شباط /3بتاريخ  ذاك قليم كوردستان وقتإاني، رئيس الرئيس مسعود برزًّ

العراق  –قليم كوردستان إحدد رئيس  2617/ يونيو حزيران/ 7، وفي 1استفتاء على الاستقالل عن بغداد" العراق مصيرهم في

 إلًّ 21/9/2617رزاني بتاريخ السيد مسعود ب
ً
قليم كوردستان إالبرملان في  ، فصادق11/9/2617يوم  هو جراء الاستفتاء.موعدا

انها سكة يغالبخرى أالسليمانية، ومناطق في محافظات  -بيلأرًّ -. الذي جرى في محافظات دهوكجراء الاستفتاءإالعراق على 

ًّ.2 %92 وبلغت نسبة الاستقاللالدين واملوصل  حرد في كركوك وصالًّمن الك

ًّ

 العراق –في اقليم كوردستان  95/2/9107هم املعطيات املحلية ملحرك استفتاء أ 9.5.4

 جامعة هي هوية "حق تقرير املصير"ردي في شمال العراق حول هوية واحدة تعميق تماسك الشعب الك. 

 ًّاطي الكارتفعت شعبية الحزب الديمقر 
ً
 جراء وتنظيم الاستفتاء.إكبر في أردستاني الذي بذل جهدا

 ًّقليم كوردستان مع حكومة بغدادإمنية والدبلوماسية لحكومة تشنج العالقات السياسية وألا.ًّ

 3قليم كوردستانإالضغط الاقتصادي على حكومة وشعب حكومة بغداد في ممارسة معان إ.ًّ

  لى إخرى من مليشيات الحشد الشعبي أمني من خالل دخول قطعات عسكرية وًّأممارسة حكومة بغداد ضغط

ًّمحافظ كركوك.دارية طالت تبديل إخرى أمنية وًّأ جراء تغييراتإمحافظة كركوك، وًّ

  من تصدع ا هربًًّربيل، ودهوك ألى محافظات السليمانية، وًّإرد من محافظة كركوك الف من الك كثر من مائةأنزوح

ًّمضطرب بشكل خطير ومن املؤمل استمراره في املستقبل املنظور.من بالشكل الذي جعل ألاًّ .4من في كركوكألاًّ

 ية مناوئة لعملية الاستفتاء علىقليمإردية شجعت عليها قوى سياسية الكبروز انقسامات سياسية بين القوى ال 

ًّالسند القانوني الدولي لالستفتاءات السلمية حول حق تقرير املصير.حتواء ا

 في كوردستان العراق 94/2/9107قليمية ملحرك استفتاء هم املعطيات إلاأ 3.5.4

 جل ن أم" والقفز على اختالفاتهم السياسية والجيوسياسية العراق –سوريا  –يران إ –ا تركيقليمية "تكتل القوى إلا

ًّقليمية دولية لعملية الاستفتاء. إسياسية محلية  –ي نتائج قانونية أجهاض إ

  م لمن والسقاطنين فيها بالشكل الذي يجعل ألاًّكراد الازية من قبل هذه الدول باتجاه ألامنية احترًّأجراءات إاتخاذ

ًّفي الزمن القريب املنظور.هلي مهدد وقابل لالنفجار ألاًّ

  ستفتاء لعملية الاًّن يالداعمنساني الدولي قف تدفق التأثير القانوني الدولي، والقانون إلاجل وًّأقليمي مشترك من إجهد

ًّلى املستوى الدولي.إقليمي من املستوى إلا

 مع التحالف الدولي في من في العراق وسوريا من خالل التعاونًّألاًّ قليمي في حفظإمكاناتهم للعب دور إرد ثبت الكأ 

ًّ، وشرق سوريا.ارة الحكم املحلي في شمال العراقدإرهاب، وًّمحاربة إلاًّ

                                                           
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/1وكات الانباء منها الرابط :  - 1
 https://arabic.rt.com/tags/Iraqi_Kurdistanوكاالت الانباء منها الرابط :  - 2
 قليم. قليم من امليزانية املالية، وإيقاف صرف رواتب العاملين في الويائف العامة في إلاعدم صرف حصة إلاربيل، ومن قبل ذلك أغلق املنافذ الحدودية، ومطاري السليمانية وًّ - 3

 /https://www.alaraby.co.ukللمزيد تقرير حول املوضوع: 
 https://www.france24.comتحت الرابط :  19/16/2617ينظر تقرير مصور للقناة الفرنسية الفضائية ليوم  -4
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 ة الصراع وسطي دائم بدون حل قضيأمنية مفادها "ال وجود ألمن شرق أرد في ترسيخ حقيقة تاريخية الك تمكن

طالبة بحق باملهم ستمرارًّان ألًّ وسط.قليم الشرق ألاًّإرد في ية حق تقرير املصير للك، وقضالاسرائيلي –الفلسطيني 

ان ي احتمال يمكن ضمأقرن الحادي والعشرين في يل غياب تقرير املصير في جميع عقود القرن املاض ي مع بدايات ال

يران وشمال العراق إب تركيا وغرب من في جنوًّخرى يؤكد حقيقة عدم استقرار ألاًّجاحه في اندماجهم مع القوميات ألاًّن

ًّقليمي.طارها إلاإضية الكرد في بدون حل ق اوشرق سوري

  9107هم املعطيات الدولية ملحرك استفتاء حق تقرير املصير أ 4.5.4

  وروسيا الاتحادية والاتحادمريكية ألاًّالواليات املتحدة ما سيًّّالجيوستراتيجي عند القوى الدولية ال دراك إلاًّتعميق 

كمحرك يمكن توييفه ألغراض وسط ألاًّمنطقة الشرق قليم إردية في فضاء القضية الكهمية أالاوربي والصين عن 

ًّ.1تتعلق بمصالح ونفوذ هذه القوىًّ

 وسطألاًّفي منطقة الشرق رهاب إلاًّراق، وسوريا جهودهم في محاربة ردية املسلحة في العتوييف القوى السياسية الك 

 دولتهم القومية.نشاء إدي في رًّلصالح تحقيق الحلم الك

 . الاستنتاجات والتوصيات:5

 الاستنتاجات: 0.5

 ًّستبقى دول الشرق ألا ،
ً
وسط تعيش في نظام هش يحتوي عناصر من الدول الضعيفة، والدول الغنية الضعيفة معا

ًّمنها.أالقوى العظمى في العالم في ضمان ذات الاعتمادية العالية على 

  السياي ي الطائفي كحل بديلسالمي العربي في حل القضية الفلسطينية أدى إلى بروز املشروع إلاًّفشل املشروع 

تحت  ،لعربية الطائفية في الجسم العربي، والفلسطينييران وتركيا وبعض القوى اللقضية، ومن خالله تغلغلت إ

ًّوغ الاجتهاد في حل القضية.مس

 ًّالطائفي
ً
، وستكون عامل وسطاملجتمع السياي ي في دول الشرق ألاًّهرم داخل  ة السياسية التي انتشرت سريعا

 تصدع دائم ألمن الشرقًّفي عامال خطيرا  شكلوتوسيعها مّما  قليمية والدوليةترسيخ نفوذ القوى إلا ، فيتوييف

ًّوسط.ألاًّ

 ة من يوالليب وسط بسبب خروج القوة العراقية، والسورية،قليمية في الشرق ألاًّاختالل كبير في موازين القوى إلا

ثر إي تسكين الدور املصرًّ، مع الفلسطينية إلى قسمين متنافرينوانقسام القوة وسطية، أمعادلة توازن القوى الشرق 

ًّفيها. 2619-2611تعايم املعضلة الاقتصادية بعد تصدع الشرعية السياسية للفترة 

  جية، تيهدافها الجيوستراأوسط إلكمال تحقيق فاعل ومؤثر لحلفائها في الشرق ألاًّتعايم الحاجة ألامريكية لدور

 تحّد ًّروز وسط. وبمني ألامريكي في الشرق ألاًّلبشرية بعد الانغماس العسكري وألاًّاملادية واملعالجة ارتفاع التكاليف 

ًّ.كوني لها من قبل روسيا وحلفائها

 ًّتي اوفيالسوسط يساعدها في عودة الدور املؤثر لالتحاد تعايم الحاجة الروسية لدور فاعل ومؤثر لحلفاء في الشرق ألا

ًّ.2حاديةالسابق عن طريق الوريثة روسيا الات

                                                           
ن جميع دساتيرها تنص صراحة على تأييد ألى زعزعة مصالحها فأصدرت بيان غير مؤيد لالستفتاء بالرغم من إقد يفض ي  21/9/2617ن الاستفتاء أبي يرى وًّن الاتحاد الاورًّكا - 1

 زيد ينظر التقرير املصور، الرابطان :مللجراء الاستفتاء. إوضحت عبر وزارة خارجيتها ضرورة التريث في أالواليات املتحدة التي  علىهذا الحق. الحال ينطبق 

(https://www.alsumaria.tv/news/216270/س(، ) يعلن.الاوربي  .الاتحادwww.zowaa.org25-9-2017) 

 قليمي، ترجمة ونشر املركز الدولي للدراسات املستقبلية والاستراتيجية تنظيم وتفكك النظام إلاوسط مراحل الشرق ألاًّ(: 2664) وسطركز كارنيغي للشرق ألاًّم

 .26-11القاهرة، ص 

 قليمي، ترجمة ونشر املركز الدولي للدراسات املستقبلية والاستراتيجية تنظيم وتفكك النظام إلاوسط مراحل الشرق ألاًّ(: 2664) وسطركز كارنيغي للشرق ألاًّم

 .26-11القاهرة، ص 

https://www.alsumaria.tv/news/216270/الاتحاد
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 التوصيات :   9.5

 ًًّّإوًّية من منافذ املنظمات الدولية، نه ال استقالل وال حرًّأ ن تعيعليها أ وسطشعوب ودول الشرق ألا
ّ
من خالل ما ن

ًّامتالك القوة الذاتية املؤثرة في مصالح الدول العظمى.

 حق تقرير املصير وحقوق وحريات  نساني يضمن تحقيققة يتم من خالل اتباع منهج قومي إحل قضايا املنطقة العال

ًّ.البداية مع حل القضية الفلسطينية، والقضية الكردية. وتكون ألاقليات القومية والدينية

 ًّمن القومي العربي.يضمن حماية ألاًّ يتناغم فاعلمن عربي جديد أبفاعلية على بناء نظام  العمل

 ملعايير املصالح املتبادلإ 
ً
 عن الذيلية والتبعية قامة تحالفات مع قوى دولية طبقا

ً
ح الوطنية التي تذوب املصالة وبعيدا

ًّ.مصالح القوى الدوليةقة تبوًّفي 

 هليليمية متناغمة مع مبادي السلم ألاًّقإجل خلق ثقافة سياسية أملنطقة من توسيع الاتصاالت بين شعوب ا ،

ًّ.والتعاون الاقتصادي ورفاهية الشعوب

 جل صياغة أوسط من نسانية في منطقة الشرق ألاًّوالقوى الاجتماعية إلاكز البحوث، تفعيل دور الجامعات، ومرا

قي لى سياسات تالإرادات واملشاريع سياسات صراع إلاًّ نسانية لتخليص منطقة الشرق منإمشاريع تحررية تقدمية 

 مصالح الشعوب.

 املصادر :. 6

 :باللغة العربية املراجع 0.6

 ( الجريمة املنظمة 1/16/2617احميد، املهدي صالح :)ًّالرابط :  بيا، املركز الديمقراطي العربي،في ليرهاب وإلا

https://democraticac.de 

 إيران من الداخل، تحوالت القيادة السياسية من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، مركز  (:2669)مثال محمد  ،أحمد

  .املحروس للنشر، القاهرة

 إيران من الداخل، تحوالت القيادة السياسية من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، مركز املحروس  (:2669)محمد  ،أحمد

 للنشر، القاهرة.

  زاء الدول العربية، مؤتمر إتحوالت السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية (: 2611)عبد القادر محمد ، ادر

ًّ. 19/1/2611-18الغرب وتركيا، املركز العربي لدراسة السياسات العامة، الدوحة 

 العربي، بيروت ، مركز دراسات الوحدة1قليمي للخليج العربي، طالنظام إلا (:2666) دريس محمد سعيدإ. 

 (، 12وسط، العدد )وراق الشرق ألاًّأيراني من الثورات العربية، بين الفرص والتحديات، املوقف إلاًّ(: 2611) محمد السعيد ،دريسإ

  .وسطيةأاملركز القومي للدراسات الشرق 

 املوقع:متوافر من  ، مخاطر "الدولة الفاشلة"، صحيفة الوطن املصرية،(:21/8/2611)عماد الدين  ،أديب 

http://www.elwatannews.com/news/details/792883 

 ين؟ العربي للنشر والتوزيع، القاهرةألى إيران إلى نجاد. إمن الشاه  )د. ت(محمد صادق سماعيل إ. 

 ًّمركز 1نحو صياغة نظرية ألمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دراسات استراتيجية، ط(: 1999)كمال محمد  ،سطلإلا ،

   .يبيبو أللدراسات والبحوث الاستراتيجية، الامارات 

 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت1أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق، ط (:2663) نصرة عيد هللا ،البستكي ،. 

 ًّمسار العالقات وحدود مجاالت التعاون، مجلة السياسة وربي ألاًّجلس التعاون الخليجي والاتحاد م(: 2613) نوار محمد ربيع ،الخيري

 .الدولية، الجامعة املستنصرية

 منشورات يرانيةيرانية واملوقف العربي منها : الحرب العراقية ـ إلاًّإلاًّ -الحرب العراقية (: 1987) السامرائي شفيق عبد الرزاق ،

 . 121الجمعية العراقية للعلوم السياسية، مطبعة سعيد، بغداد، ص

https://democraticac.de/
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 دراسات الخليج والجزيرة العربية ، مركزًّفي الخليج ومتطلبات التغييريرانية إلاًّمأزق السياسة  (:2666)جمال سند  ،السويدي، 

 .جامعة الكويت

 39العدد: ،11السنة: ،مجلة دراسات شرق أوسطية ،ألاوسط سية وحدود الدور في الشرقًّالسياسة الروًّ (:2667) نورهان ،الشيخ.ًّ

  مركز الخليج لألبحاث، دبي2666-1979يرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجيالسياسة إلاًّ (:2668)العتيبي منصور حسن ،. 

 جامعة امللك سعود، الرابط:خرآلاًّ يرانية الوجهمريكية إلاًّضيف هللا، العالقات ألاًّ ،الضعيان ، 

. www.albyan2pdf.-3-c0.uk/fileslib/article/eimages/takrir/4 

 7أوروبا وسياسة تركيا الشرق أوسطية، مجلة السياسة الدولية، العدد (: 2616) اللباد مصطفى . 

 (7العدد ) العراق، مركز الخليج لألبحاث،عقاب احتالل أالعالقات السعوديةـ العراقية في (: 2661) املانع صالح عبد الرحمن. 

 مشروع الشرق ألاوسط الكبير، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت (:2661)عبد القادر رزيق ، املحادمي.  

 دار املنظومة.نسانإلاوحماية حقوق رهاب إلاًّقليمية ودورها في مكافحة املنظمات إلا(: 2610)يفار سلمان محمد  ،املعايظة ، 

 الرابط1/11/2660، 2660لحرب اللبنانية الاسرائيلية تقرير يوميات ا(: 1/11/2660) املركز العربي للمعلومات ، :-www.s

ajfan.com/vb/showthread.php?t=239888 ،  

  وراق أوضاع في املنطقة في ضوء الثورات العربية، مستقبل ألاًّ: تقرير مصور (، 2611 )وسطيةأاملركز القومي للدراسات الشرق
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 رؤية استراتيجية، دار الكتاب العربي، بيروت ،ة السلطة العامليةزمأمريكا وًّأ (:2612)زبيغنيو  ،بريجنسكي.  

 قرارات مصيرية، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت... مذكرات(: 2612)جورج  ،بوش الابن.ًّ

 (:9114) بيير  ،بيارنس  
ً
، ترجمة زينب بسام كبة، العدد )أالقرن الواحد والعشرين ال يكون قرنا

ً
الحكمة، بيت (، مجلة 38مريكيا

 .الحكمة، بغداد

 ًّفي الشرق الاوسط، ترجمة عماد فوزي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروتمريكي ألاًّالسالم  (:2664)برادلي .أ. ،  تايلر. 

 الدولة الفاشلة، ترجمة سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، بيروت (:2660)نعوم  ،تشومسكي.ًّ
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 .بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1العربي، ط

 بيروت4وسط، العدد أمن الخليج من منظور أمريكي، مجلة شؤون ألاًّ (:1991)محمود ، عزمي ،. 

 ة اسرائيلية، معهد واشنطن، رؤي1761مم املتحدة قرار ألاًّ (:26/16/2668) عيران عوديد.ًّ

 دمشق، دار الفكر ، سبتمبر  11العرب معالم ما بعد  (: 2661) غليون برهان. 

 ًّ1حرب الخليج واملواجهة الاستراتيجية في املنطقة العربية: أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، ط(: 1991) برهان ،غليون ،

 .مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

 مريكية الشاملة، مكتبة عدنان، بغدادمريكي ودوره في الاستراتيجية ألاًّألاًّاملجتمع (: 2614)رعد ، قاسم. 

 وسط، دراسة في الدور العراقي، قليمية ملنطقة الشرق ألاًّالامريكية إلعادة صيغة التفاعالت إلا، الرؤية (2669)جواد باقر  ،كايم

  .(، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد18مجلة قضايا سياسية، العدد )

 هرام للدراسات ، مركز ألا1907ًّسرائيلي منذ عام عملية السالم الدبلوماسية إلاسرائيلية والنزاع العربي إلاًّ (:1994)وليم  ،كوانت

ًّ .الاستراتيجية، القاهرة

  مراتب الشرف، ترجمة وليد شحادة ، دار الكتاب العربي ، بيروتسمى (: أ2612)كوندا ، ليزارايز. 

 مريكي،السالم ألاًّحصائي معهد إتناحر طويل ومستمر، تقرير  -العربية السعودية والعراق اململكة  (:2667)جوزيف  ،ماكميالن 

 united states , institute of peace , Washington DC 20036,www.usip.org  الرابط:

 دبي.نشائهإعام على  26اون لدول الخليج بعد مجلس التع(: 2666) مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، 

 فرحات، دار الحرف العربي، بيرو لياسإسرائيلية، ترجمة الحروب السرية لالستخبارات إلاًّ(: 1998) ايان يالك ونبي ،موريس.ًّ

 ردن. رؤى استراتيجية حول الحرب في لبنان، ألاًّ(: 2660) مركز الشرق الاوسط 

 قليمي، ترجمة ونشر املركز الدولي وسط مراحل تنظيم وتفكك النظام إلاتقرير الشرق ألاًّ (: 2664) مركز كارنيغي للشرق الاوسط

 .والاستراتيجية القاهرة ملستقبليةللدراسات ا

 ًّقليمي، ترجمة ونشر املركز الدولي للدراسات وسط: مراحل تنظيم وتفكك النظام إلاالشرق ألاًّ (:2664) وسطمركز كارنيغي للشرق ألا

 القاهرة. ،املستقبلية والاستراتيجية
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(: تقييم املخاطر في العمليات الجراحية لألطفال في مستشفى العيون الحكومي 2619) ةزًّحمألاغا، محمد & زقوت،  كـ: املقاليوثق هذا 

ًّ.01-14(، برلين، ص 3(، العدد )1، مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )2618-2610في الفترة بين 

 املستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ألابعد الصحية وإلانسانية.  أثرت على ييمّر قطاع غزة بالعديد من التحديات املختلفة والت

 عام 
 

. م2667على املخاطر الحقيقية خالل العمليات الجراحية لألطفال في مستشفى العيون الحكومي بقطاع غزة املحاصر منذ

ل من خالله وصف الظاهرة، من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي، والذي يحاوًّ

خلصت الدراسة إلى وجود مخاطر كثيرة للمرض ى  وقام الباحث بجمع البيانات بواسطة املقابلة املفتوحة وتجميعها وتحليلها.

 لألطفال، ومرافقة عدة أشخاص من ألاهل للحالة املرضية أحد عوامل زيادة 
ً

قبل وخالل وبعد العمليات الجراحية وخصوصا

من مرافقة الفرق التمريضية للحاالت املدخلة ألقسام املستشفى الداخلية بعد إجراء العملية  تحّدًّ د معوقاتاملخاطر، ووجوًّ

الدراسة  وأوصت دارية، ويوجد ضعف شديد في نظام إدارة ألازمات في املستشفى.الجراحية، وانشغال الكوادر املهنية باألعمال إلاًّ

عداد لجنة من جميع إشخاص مؤهلين في إدارة ألازمات، وًّأ تشفى، وضرورة توفيرنشاء وحدة إلدارة ألازمات في املسإ بضرورة

عداد لجنة تقييم املخاطر وحلولها، والتأكد من أن ألاعمال تسير بنظام حسب إوًّ التخصصات الطبية ملناقشة الحاالت الحرجة،

.
ً

ًّالخطة السنوية املعّدة مسبقا

 .عمليات، مستشفى العيون الحكوميتقييم املخاطر، العيون، الالكلمات املفتاحية: 

Abstract 
The Gaza Strip is undergoing many challenges. The purpose of this study was to identify risks 

in the Governmental Eye Hospital in the Gaza Strip, which has been under siege since 2007. 

In order to achieve the objectives of the study conducted by the researcher using the 

descriptive method. The study found that there was a high risk for patients after their surgery. 

The hospital's crisis management system is very weak. The study recommended the need to 

establish a crisis management unit in the hospital, and the need to provide them in the 

management of crises, and the preparation of a committee of all medical specialties for 

critical cases, and the preparation of a committee to assess the risks and solutions, and ensure 

that the work carried out. 

mailto:hzaqout90@gmail.com
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key words: Risk Assessment, Ophthalmology, Operations, State Eye Hospital. 

ص 
 
 املفاهيميامللخ

تمر العمليات الجراحية وكافة التدخالت العالجية بالعديد من املخاطر املؤثرة على حياة الفرد وذلك في إطار التنمية العالجية 

التي تسعى املنظمات الحكومية لتحقيقها مما ينعكس على التدخالت الطارئة في غرف العمليات، وتعتبر العيون أحد والصحية 

الحواس الهامة التي منحها هللا عز وجل لإلنسان مما يتطلب تطبيق كافة الاجراءات الوقائية العاجلة لحمايتها من ألامراض 

ًّجراءات تدخالت جراحية إال إذ اقتضت الضرورة لذلك.والسعي قدر املستطاع لعدم املساس بها أو ا

 
ًّ

املستقبلية.ويشير الشكل إلاطار املفاهيمي للمشكلة واملنهجية وأهم النتائج والتوصيات والتطلعات 

تقييم مخاطر 

العمليات 

الجراحية 

الللعيون لألطف

صاح
ُ
بة املخاطر امل

قبل وأثناء وبعد
العمليات 

الجراحية

التقييم

ألاطفال 

العمليات 

الجراحية 

للعيون 

الدور التمريض ي

بناء الاجراءات 

ةالوقائية الشامل
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 تطلعات مستقبلية: 

الجراحة.في أقسام  للطواقم الطبيةبيئة عمل مناسبة  توفير 

الطواقم الطبية من اعتداءات مرافقي املرض ى ، ولضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية بشكل فّعال.وحماية  م. النظا من أجل ضبطعدد كاف من رجال ألامن ر توفي 

من قبل إدارة مستشفى العيون الحكومي وخاصة خالل حاالت الطوارئ من أجل تشجيع 
ً
 وماديا

ً
 ونفسيالقيام بنشاطات لتحفيز الطواقم الطبية معنويا

ً
ًّهم والتخفيف عنهم معنويا

ً
 .ا

.زيادة عدد أفراد الطواقم الطبية العاملة في مستشفى العيون الحكومي بما يتناسب مع احتياجات كل قسم 

.تحديد ساعات عمل تتناسب مع قدرات الطواقم الطبية واحتياجات املرض ى واملصابين 

واملصابين الجسدية والنفسية. املرض ى احتياجاتعلى  ل الكادر الطبيالاطالع الدائم من قب 



 م9101م إلى 9106تقييم املخاطر في العمليات الجراحية لألطفال في مستشفى العيون الحكومي في الفترة بين 
 

 ًّتواجه الطواقم الطبية العديد من الصعوباتوًّتوصلت الدراسة إلى وجود مخاطر كثيرة على صحة ألاطفال وسالمتهم قبل وخالل وبعد العمليات الجراحية للعيون لألطفال، 

 .تقدمها الخدمات التمريضية في مستشفى العيونًّ في التثقيف املجتمعي للمصابين واملرض ى، وأن هناك مجموعة من إلاجراءات الوقائية تصاحب العمليات الجراحية

 لألطفال
ً
صاحبة للعمليات الجراحية للعيون وخصوصا

 
ستمرة على العمليات الجراحية من قبل الكادر ، وتعزيز املراقبة املأوصت الدراسة بالعمل على الحّد من املخاطر امل

 الطبي، وتعزيز الدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين في مستشفى العيون في مجال رصد املخاطر وتقييمها.

اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي لوصف املشكلة وياهرها وتحليل 

باالعتماد على املقابالت املفتوحة ذلك أهم املخاطر املؤثرة على حياة ألاطفال وًّ

 من ذوي الاختصاص. في جمع البيانات

برزت مشكلة الدراسة في مستوى املعاناة التي تظهر من مخاطر العمليات 

الجراحية لألطفال في مستشفى العيون التخصص ي الحكومي في يل اعتداءات 

ر على ما يؤثعسكرية متكررة على قطاع غزة، وحصار خانق على موارد الحياة م

العمليات الجراحية لألطفال، مما ينتج عن معاناة كبيرة يعانيها املجتمع نتيجة 

  يمكنها أن تتحول ملخاطر تهدد الجهاز البصري لألطفال.

صاحبة للعمليات الجراحية للعيون 
 
هدفت الدراسة إلى تقييم املخاطر امل

 م2618-2610لألطفال في مستشفى العيون الحكومي في الفترة 
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 . إلاطار العام:0

 مقدمة: 0.0

إّن مواجهة ألازمات والحاالت الطارئة سواء باالستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حدثت، يضع على كاهل لجان 

ًّالطوارئ العبء ألاكبر في هذا املجال لضمان توفير الحماية الشاملة لألفراد، لذلك كان لزاًما عليها وضع خطة شاملة 
 
وّضح ت

مراحل وآليات إدارة ألازمات وقت حدوثها وكذلك وضع خطة شاملة ملواجهتها والحاالت الطارئة التي قد تتعرض لها 

مكنة. ًّاملستشفيات، وتتضمن كيفية التعامل معها بأقل إمكانيات وأقل خسائر م 

لي لي في البصريات الطبية وعموتسعى هذه الدراسة للتعرف على مستشفى العيون الحكومي بحيث ومن واقع تخصص ي العم

املستشفى التخصص ي في البصريات الطبية لسنوات  مضت الحظت  مخاطر كثيرة يتعرض لها املريض خالل مرور أزمات  افي هذ

ستفيدين منها بشكل كبير والفت بسبب استمرار الحصار الخانق على يصحية وإدارية 
 
تعرض لها املستشفى والعاملين فيها وامل

حيطة وقلة الثقافة إلادارية الصحيحة في التعامل مع ألازمات الصحية قطاع غزة 
 
توفرة وصعوبة الظروف امل

 
ة إلامكانيات امل

ّ
وقل

 بالفئة الهشة املهتمة بهم الدراسة ألاطفال.
ً
ن خمسة ماملكون قطاع غزة وتخدم هذه املستشفى   التي تتوالى علينا خصوصا

 1(رفح ،خان يونس ،ملحافظات الوسطىا، مدينة غزة ،)الشمال محافظات رئيسية

وصف هذه بستستعرض هذه الدراسة املخاطر الحقيقية التي ممكن أن تضر باملريض أو ذويه أو الطاقم العامل في املستشفى 

بل تطوير أساليب إدارة العمليات الجراحية وفق رؤيةاملخاطر  قّدم الدراسة توصياتها كس 
 
 واستراتيجية التغلب عليها. وكذلك ت

مكنة 
 
توفرة من القيم املهارية في الكادر البشري وإلامكانيات الحقيقية املادية امل

 
 القدرات امل

ً
راعية واضحة وقابلة للتطبيق م 

تاحة للتقليل من ألاخطار وآثارها قدر إلامكان.
 
ًّلالستغالل ألامثل للموارد امل

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  9.0

ن خالل التالي: في يل الواقع الراهن الذي يعايشه سكان قطاع غزة من ضيق  وفقر  وحصار  برزت مشكلة الدراسة للباحث م

خانق واعتداءات متتالية باإلضافة إلى العديد من ألازمات في شتى املجاالت، فإّن إدارة ألازمات ذات أهمية للجمهور ألاكثر 

ت امل
ّ
 بها، حيث أّن الجهات املسؤولة مهما استغل

ً
 وتأثرا

ً
وارد املتاحة لديها بشرية كانت أو مادية فلن تستطيع تلبية حاجة تعرضا

املجتمع بشكل  كامل، وعلى النحو املأمول والقدر الكافي، علًما بأّن حجم الاحتياجات لعموم الناس والوقوف على مصالحهم 

ب مسؤولية كبيرة وجه
ّ
منهجة وحثيثة.وتيسير أمورهم يواجه العديد من ألازمات والعقبات ألامر الذي يتطل  ود م 

 في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة على النحو التالي: 

ماهي التحديات التي تواجه الطواقم الطبية في قسم العمليات بمستشفى العيون الحكومية أثناء العمليات الجراحية وبعدها 

 في حاالت الطوارئ؟
ً
ًّويتفرع من هذا السؤال عدة تساؤالت وهي:  من تقديم الرعاية التمريضية للمرض ى واملصابين خاصة

  ًّ؟هاوبعدها وأثناءالعمليات الجراحية ما هي ألاسباب الرئيسية التي تؤثر على تقديم الرعاية الكاملة بكفاءة قبل

  ما هو مستوى جودة الرعاية التمريضية املقدمة للمرض ى واملصابين في أقسام املستشفى بعد إجراء العمليات الجراحية

ًّلهم؟ 

 في أوقات الطوارئ؟ 
ً
تخّصص له تأثير سلبي كبير على تكوين املخاطر خصوصا

 
 هل نقص الطاقم الطبي امل

 هل يوجد عالقة بين ساعات العمل الطويلة وتكوين املخاطر؟ 

                                                           
 ، رام هللا 2610(: التقرير إلاحصائي لسنة 2610الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ) 1
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  ًّما هي أهم إلاجراءات الالزمة لتحسين جودة الرعاية الطبية لتقليل املخاطر؟

 أهداف الدراسة: 3.0

ًّهداف يمكن تلخيصها على النحو التالي:يوجد للدراسة عدة أ

  .مكنة قبل وخالل وبعد العمليات الجراحية بمستشفى العيون الحكومي
 
 دراسة تحديد املخاطر امل

 .ل من املخاطر
ّ
قل

 
بل تطوير أساليب ت واجه إدارة املستشفى في س 

 
 تحديد املعوقات التي ت

 أهمية الدراسة: 4.0

ًّيلي:فيما دراسة تكمن أهمية ال

 ًّ
 
 .إدارة الطوارئ وألازمات واملخاطرعتبر هذه الدراسة إضافة نوعية ألبحاث ت

  الطبية املقدمة للمرض ى واملصابين.تعد هذه الدراسة خطوة مهمة للتعرف على مستوى جودة الرعاية 

  ت.وألازماتساهم هذه الدراسة في تحسين جودة الرعاية الطبية املقّدمة للمرض ى واملصابين أثناء حاالت الطوارئ 

  ًّالتي يتعرض لها املرض ى. املخاطرتعتبر هذه الدراسة مهمة للقطاع الصحي في قطاع غزة لكثرة

  ًّالنواحي التطبيقية خالل وقوع ألازمات والكوارث.املساهمة في

 منهجية الدراسة: 5.0

 ألهمية الدراسة ومحاولـة جمع كافـة البيانات املناسبة لهذا املوضوع، بالتالي تم
ً
 اعتماد املنـاهج املسـتعملة في البحـوث نظـرا

والدراسـات العلمية وإلادارية والاقتصادية، ومنهـا املـنهج الوصـفي واملـنهج التفسيري والتحليلي، حيث اعتمدت الدراسة على 

البصريات  ياملنهج الوصفي التحليلي للوصول للنتائج، حيث سيتم اختيار عينة انتقائية مع مدراء وأطباء وممرضين واختصاص 

ًّبقسم العمليات بمستشفى العيون الحكومي لعمل عدة مقابالت منظمة معهم.

 حدود الدراسة: 6.0

ًّم.2618إلى  2610الفترة الزمنية بين  الحدود الزمانية: 0.6.0

ًّمستشفى العيون الحكومي.الحدود املكانية:  9.6.0

ًّالعمليات. قسمأطباء وتمريض ومختص ي البصريات ب الحدود املوضوعية: 3.6.0

 طرق جمع املعلومات: 7.0

 البيانات ألاولية: 0.7.0

 الزيارات امليدانية )املالحظة(:  .أ

قام الباحث باستخدام املالحظة كأداة من أدوات جمع البيانات ألاولية  ثعمل عدة زيارات ميدانية داخل قسم العمليات، حي

ًّ.تدوين املالحظات والاستفساراتتم ، وًّية التعامل مع املصابين واملرض ىمن أجل معرفة كيف

 املقابلة الشخصية: .ب

ًّجمع البيانات ألاولية للدراسة، املقابلة كأداة لباستخدام قام الباحث 

 البيانات الثانوية: 9.7.0

 موضوع الدراسة، وهو جمع املعلومات والبيانات الثانوية من الكتب العلمية وألابحاث املحكمة والرسائل الجامعية حولًّ

ًّ(.م2618م إلى 2610املخاطر في العمليات الجراحية لألطفال في مستشفى العيون الحكومي في الفترة بين تقييم )
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 مجتمع الدراسة: 1.0

ًّالدراسة: مجتمع  0.1.0
ّ
فى مستش _معظم الكادر الطبي من أطباء عيون واختصاص ي بصريات وتمريض  مجتمع الدراسةل يمث

رابة املئة مويف. العيون الحكومي والذين يبلغ عددهم
 
ًّق

ًّمن أطباء عيون واختصاص ي بصريات وتمريض _ مستشفى العيون الحكومي.( 1) عدد أفراد العينة يبلغالدراسة: عينة  9.1.0

 :النظري  إلاطار  . 9

 :التقييم 0.9

يسين نشاطين رئعملية التقييم هي عبارة عن نشاط إداري يقيس بدقة مدى تحقيق ألاهداف والغايات املطلوبة، ويتمحور حول 

 بذلك التخاذ القرار املناسب بشأنها، وتشكل املرحلة ما قبل 
ً
يتابعان عملية التنفيذ، ويرصدان ألاخطاء فيها، ويقدمان تقريرا

ألاخيرة من مراحل وضع استراتيجية إدارة املوارد البشرية، حيث نطرح في هذه املرحلة سؤال هل حققنا الهدف، وتتطلب 

 آللية العمل وخطواته، بصورة تضمن قياس ألاداء الذي يتيح فرصة املقارنة الحقيقية إلاجابة على هذا ال
ً
 دقيقا

ً
سؤال فحصا

 وألاداء الفعلي، وتحديد الانحرافات.
ً
 1بين ألاداء املخطط له مسبقا

 2:تقييمالمعايير 0.0.9

ًّومن أهمها ما يأتي: عملية التقييم،تم على أساسها تيوجد عدة معايير 

 إلانتاجية: وهي قياس مدى الفعالية في إنجاز املهام في أقل وقت وأقل تكلفة.  

 جودة العمل: قياس مدى الالتزام باملعايير والنتائج املتوقعة التي تتعلق بالوييفة أو باألنشطة.  

 روح املبادرة: قياس مدى القدرة على التصرف دون مساعدة وإصرار آلاخرين. 

  :القدرة على العمل الجماعي ضمن مجموعة أو فريق لتحقيق نتيجة معينةالعمل بروح الفريق.  

 ًًّّالصعبة.املشاكل: القدرة العملية على إيجاد حل للمشاكل والقضايا  حّل

 3م في شكل أسئلة:التقيي عملية أمثلة على 9.0.9

  لألهداف التي تّم تحديدها؟ 
ً
 هل يقوم املويف بأداء املهام املطلوبة منه بالشكل املناسب، ووفقا

 ًّ؟، وهل يقدم الخدمة بجودة عاليةما مدى تقدمه نحو أداء الهدف

 ًّهل يستحق التحفيز املعنوي واملادي؟

 ًّكيف يمكن استغالل واستثمار مهاراته باألسلوب ألامثل؟

 وير؟هل يحتاج إلى تدريب وتط 

 4أهمية عملية التقييم: 3.0.9

  ًّالانتاجية.رفع الكفاءة تساهم في

                                                           
 جوهرية، دكروب للطباعة والنشر، لبنان. إجابات عملية ألسئلة –(: املتابعة والتقييم 2614مؤسسة فريدريش ايبرت ) 1
ملية، ا(: تقييم ألاداء في إلادارات الصحية في مديرية الشئون الصحية في محافظة الطائف، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة سانت كليمنتس الع2669) الوهابجبين، عبد  2

ًّسوريا.
مية، الاسالًّ (: تفعيل نظام التقييم ألاداء وأثره على مستوى أداء العاملين حالة دراسية جمعية أصدقاء املريض، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة2669أبو حطب، موي ى ) 3

 غزة.
اة ممكنة، دون عنف وتميز الحملة الاقليمية ملناهضة العنف ضد النساء مؤسسة هينرش بل ألاملانية )د.ت(: دليل منظمات املجتمع املدني حول التقييم واملتابعة، مشروع الحي 4

ًّمكتب الشرق ألاوسط العربي، فلسطين. –شبكة سلمي، ببلسان للتصميم والطباعة، هذا املشروع بتمويل من الاتحاد ألاوروبي ومؤسسة هينرش بل ألاملانية  –
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 ًّاملويفين.رفع مستوى ألاداء من خالل رفع كفاءة  تعمل على

 ًّالتي تؤثر على جودة الخدمة املقدمة. معرفة معوقات العمل

  ًّالاداء. يففراد والتعرف على جوانب الضعف أداء الاًّ يفتحديد اوجه القصور

 ًًّّالقيادية.فراد الصالحين لشغل الويائف الكشف عن ألا

، سواء ضعف املويفين في املجال إلاداري، أم قلة يقوم بإيهارهايضع الحلول الالزمة للتغلب على املشاكل التي  ييمإّن التق

على  قييمدافعيتهم نحو العمل، أم عدم امتالكهم ملهارات العمل ألاساسية وخاصة العمل ضمن فريق وغيرها، بحيث يتّم الت

ًّ.شكل دورات تدريبية وتأهيلية، أو عن طريق زيادة الحوافز، أو بتسريح العمال وإعادة هيكلة العملية الوييفية

 لى قسمين:إالرعاية/وتنقسم  9.9

طاع القسواء في  مواطنيها للعناية بصحة املؤسسات الصحيةتوفرها التي الخدمات  ة منهي مجموع الرعاية الصحية: 0.9.9

 وهي تشمل جميع املستشفياتحيث تهدف إلى الارتقاء بصحة وسالمة ألافراد واملجتمعات،  أو ضمن القطاع الخاص العام

ومهندي ي أجهزة طبية وفنيين وباحثين وجميع من يعمل في هذا  وممرضين واملوارد البشرية من أطباء والصيدليات والعيادات

 1الصحي. املجال

 الصحية:لخصائص املميزة للخدمات ا -

ذلك  وبالتالي انعكاس املستشفى الى خصوصية تلك الخدمات، لتتجسد الخصائص املميزة للخدمة الصحية املقدمة من قب

2ًّ:تحديد هذه الخصائص باآلتي على ألاسلوب والعمل الاداري الذي يمكن أن تقدم به الخدمة للجمهور، ويمكن

منفعة عامة وملختلف الجهات وألاطراف  قلى تحقيإتقديمها تتميز خدمات املستشفى بكونها عامة للجمهور، وتسعى من 

 .املستفيدة منها سواء كانوا أفراد أو منظمات أو هيئات

 الخدمة الطبية املقدمة تتميز بكونها على درجة عالية من الجودة ألنها مرتبطة بحياة إلانسان وشفائه. 

  املؤسسات الصحية عامة واملستشفيات خاصة، وعلى وجه التحديد إذا  لالقوانين وألانظمة الحكومية على عمتؤثر

 .بتحديد منهج عملها والخدمات الطبية التي تقدمها قلك فيما يتعلذكانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، وًّ

  أن الخدمة الصحية ال يمكن تقديمها في  يأوجوب الاتصال املباشر بين املستشفى واملستفيد من الخدمة الصحية

 الغالب إال بحضور املريض نفسه للفحص والتشخيص والعالج وإجراء التحاليل.

 ًّ
ً
نه يكون من الصعوبة في كثير من ألاحيان على إدارات إلكون الخدمة الصحية مرتبطة بإنسان وهو أغلى ش يء، ف نظرا

ًّالاقتصادية التي تطاملستشفيات أن تعتمد املعايير نفسها واملفاهيم 
ّ
 .ب خدمات أخرى على عملهال

رعاية شاملة للفرد خالل الصحة واملرض هي مجموعة من ألانشطة وإلاجراءات التي تهدف الى  الرعاية التمريضية: 9.9.9

 3والروحية. حيث تشمل هذه الرعاية النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية

 حاالت الطوارئ: 3.9

قوع دولة ما بسبب وًّمنطقة أو في  املختصة السلطات من قبلإلاجراءات والتدابير  يتّم فيها اتخاذ مجموعة منهي الحالة التي 

هجمات واسعة، وتهدف هذه إلاجراءات إلى أو شغب الأو أعمال والحروب لكوارث األزمات واأحداث غير طبيعية واستثنائية ك

                                                           
تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من وجهة نظر المدراء (: إسهامات التمويل الدولي في 2104البسيوني، عائشة ) 1

 العاملين فيها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.
 الجزائر. (: جودة الخدمات الصحية الخصائص واألبعاد والمؤشرات، مجلة االقتصاد والمجتمع العدد السابع،2100بديسي، فهيمة ) 2

3  Goldberg, Stephen (2018): Employee Performance Evaluation Criteria and Template,06-09-Retrieved 04-10-. 
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تفعيل حالة الطوارئ في مستشفى العيون الحكومي من قبل وزارة الصحة  ويتّمًّ 1للدولة. والنظام العامألارواح البشرية حفظ 

الفلسطينية عند وقوع كارثة ما سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر، أو تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي كبير، أو تأثر 

ًّالقطاع بأزمة صحية أو بيئية.

 أقسام الجراحة:  4.9

ألاقسام في مستشفى العيون الحكومي حيث يتم فيها إجراء العديد من العمليات الجراحية أهّم تعتبر أقسام الجراحة من 

عالية  يةوالصح ةالتمريضي مجموعة واسعة من الخدماتفيها تقديم ويتّم ، وغير الطارئةية واملتخصصة للحاالت الطارئة النوع

ًّون.من كال الجنسين )رجال وحريم( في تخصصات مختلفة للعي الجودة للمرض ى

مستشفى العيون الحكومي قد أجرى عدد كبير للعمليات الجراحية مقارنة في املستشفيات ألاخرى في قطاع أّن من املالحظ 

2ًّ.غزة

 حاالت الطوارئ وألازمات التي تعرض لها قطاع غزة: 5.9

سنوات الى وقتنا الحالي، وكان ملستشفى العيون  16لقد واجه قطاع غزة أكثر من عدوان من قبل الاحتالل إلاسرائيلي منذ

 في التعامل مع املصابين والحاالت الحرجة الناتجة من العدوان الاسرائيلي املتكرر والتي فاقت بشك
ً
 هاما

ً
 لالحكومي وما زال دورا

ليات املصابون للعم املتاحة للمستشفى، ومن خالل هذه ألازمات يتعرض ألاطفالوإلامكانيات كبير قدرات الطواقم الطبية 

ًّالجراحية للعيون ملخاطر كثيرة، ومن أهمها )خالل فترة الدراسة(: 

 املخاطر: 6.9

إدارة املخاطر التقليدية تركز على املخاطر الناتجة عن  إّنًّ .وقوع حدث وآلاثار املترتبة على حدوثه احتمال عبارة عن ربط بين

إدارة  ومن جهة أخرى فإّنًّ .الحرائق، الحوادث، املوت والدعاوى القضائية( أو ةالكوارث الطبيعي :أسباب مادية أو قانونية )مثال

املخاطر املالية تركز على تلك املخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات املقايضة املالية. بغض النظر عن نوع إدارة املخاطر، 

 .3جميع الشركات الكبرى وكذلك املجموعات والشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة املخاطر فإّنًّ

 :9101مسيرات العودة الكبرى عام 0.6.9

وذلك عندما قام «ًّيوم ألارض الفلسطينية»،والذي يصادف ذكرى 2618في الثالثين من آذار«ًّمسيرة العودة الكبرىًّ»بدأت 

رجل وامرأة وطفل فلسطينيين، غالبيتهم كانوا متظاهرين سلميين، باالنطالق نحو السياج الذي  160666 –460666ًّحوالي

يفصل غزة عن إسرائيل فيتظاهر الشعب للمطالبة بإنهاء الحصار إلاسرائيلي وبحق عودة الالجئين، واستمرت املظاهرات 

 كبيرة
ً
ومتنوعة، بمن في ذلك النساء وألاطفال وكبار السن  ألاسبوعية منذ أكثر من عام إلى وقتنا الحالي واستقطبت حشودا

واملجتمع املدني والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، وفي بداية ألامر، تجّمع املتظاهرون كل يوم جمعة بعد الصالة في 

ي عشرة خمسة مواقع على طول السياج، وعلى أية حال فقد تطورت نشاطات مسيرة العودة الكبرى خالل ألاشهر الاثنت

واشتملت على العديد من ألانشطة املختلفة منها البالونات الحارقة وإلارباكات الليلية على طول السياج الفاصل بين قطاع 

ًّ  276عن استشهاد حوالي  ت إلاسرائيلية على هذه املسيرا الاعتداءاتوقد أسفرت وغزة وألاراض ي الفلسطينية املحتلة، 
ً
 شهيدا

4ًّستشفيات العاملة في قطاع غزة.جريحا دخلت للم 100110و 

                                                           
ًّ: إلاطار العام إلدارة الطوارئ، وحدة التخطيط والتطوير، غزة.(2618) املديرية العامة للدفاع املدني الفلسطيني 1
 (: التقرير إلاحصائي السنوي، وزارة الصحة، مركز املعلومات الصحية، غزة.8261إلادارة العامة للمستشفيات ) 2
ر ألابحاث، لوم ونش(: مؤشرات تقييم وإدارة املخاطر في املنشآت الصناعية في قطاع غزة، مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا املعلومات، املجلة العربية للع2618املغير، محمد ) 3

ًّغزة.
 (: عام على مسيرات العودة الكبرى في غزة وأثرها على خدمات ألاونروا، ألامم املتحدة، غزة.2619وكالة ألامم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ) 4
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 1ةالشاملة التمريضي   معايير تقييم الرعاية 7.9

 )تقييم الوضع الصحي للمرض ى( -املعيار ألاول  0.7.9

 ًّالعلمية. وذويه وأعضاء الفريق الصحي واملراجع يجمع املعلومات من خالل املستفيد

 ًّمن املصادر املتوفرة واملعتمدة. الصحية للمستفيداملعلومات وتقييم الحالة  يستخدم نماذج سهلة وعملية لجمع

 على يجري عملية التقييم الصحي للمستفيد عند 
ً
تقدير أولويات استجابات  الدخول ويعاد عند الحاجة معتمدا

ًّاملستفيد.

 على الدليل إلارشادي. يطبق مبادئ وقواعد التقييم الصحي 
ً
 للمستفيد معتمدا

  املعتمدة.يوثق املعلومات على النماذج 

 بناًء على معطيات التقييم. تخطيط خروج املستفيد 

 )التشخيص التمريض ي( - املعيار الثاني 9.7.9

 املستفيد احتياجات واستجاباتالتقييم املبنية على  يشتق التشخيص التمريض ي من معلومات.ًّ

 الوقت املناسبوفي  املستفيد وعائلته وأعضاء الفريق الصحي يتحقق من التشخيص التمريض ي من خالل. 

 .ًّمالحظة كافة ألاعراض الظاهرة على املريض وتدوينها في السجل املخصص

 ًّوضع خطة الرعاية للمستفيد. ق التشخيص التمريض ي بطريقة تسهليوثت

 )تخطيط الرعاية التمريضية للمستفيد( - املعيار الثالث 3.7.9

 على 
ً
ًّ.الخاصة لحالة كل مستفيد لوياتألاوًّ وحسبالتشخيص التمريض ي  يضع الخطة والنتائج معتمدا

 املتاحة لتحديد ألاهداف وتحقيقها ضمن املصادر رك املستفيد في خطة الرعاية التمريضيةايش.ًّ

 وعادات وتقاليد املستفيد املستفيد مع مراعاة ثقافة واحتياجاتقدرات  يضع خطة الرعاية التمريضية الفردية وفق. 

 الرعاية التمريضية يحدد الوقت الالزم لتقييم مخرجات خطة. 

 النماذج املعتمدة يوثق الخطة التمريضية للمستفيد على.ًّ

 (تنفيذ خطة الرعاية التمريضية للمستفيد)- املعيار الرابع 4.7.9

 ،دقيق، وبالوقت املناسب ينفذ خطة الرعاية التمريضية بشكل آمن. 

 ًّبشكل علمي ومنهي. يطبق خطة الرعاية التمريضية

  ًّالنماذج املعتمدة. الرعاية التمريضية علىيوثق تنفيذ خطة

 (إعادة تقييم الخطة التمريضية التي تم تنفيذها)- املعيار الخامس 5.7.9

 التشخيص والخطة التمريضية يستخدم نتائج التقويم في مراجعة.ًّ

 ًّّالتمريضية املقدمة ن استجابات املستفيد للرعايةيدو.ًّ

 ق عملية الت
ّ
ًّ.معتمدة باستخدام نماذج قييميوث

 سب الحاجةحوذلك  يعيد تقييم بنود خطة الرعاية التمريض ي. 

                                                           
ًّ.تقييم معايير الرعاية التمريضية، ألاردن-: معايير مهنة التمريض(2669) املجلس التمريض ي ألاردني 1
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 النتائج ومناقشتها:. 3

الحصول على العديد من البيانات املناسبة في سياق موضوع الدراسة وإلاجابة على ألاسئلة التي تم وضعها لهذه الدراسة، 

لى هذه النتائج من خالل استخدام عدة أدوات لجمع البيانات ألاولية والثانوية والذي كان أهمها: املقابلة إحيث تم الوصول 

ًّ(فراد الطواقم الطبية العاملة في أقسام العمليات )رجال وحريمأاملنظمة مع عدة رؤساء أقسام وبعض 

 من قبل الباح وتّمًّ
ً
عدة مسبقا ث، وهذه ألاسئلة ترتكز على الفكرة البحثية ومشكلة خالل املقابلة طرح عدة أسئلة رئيسية م 

ًّالدراسة بشكل أساي ي، حيث اعتمدت على املقابلة املفتوحة في جمع البيانات.

 النتائج 0.3

  مستوى املخاطر املعّرض لها املريض ترتفع بشكل ملحوظ خالل أوقات الطوارئ عن ألاوقات الاعتيادية، وذلك يرجع إلى

 ول في القسم خالل فترة زمنية قصيرة أثناء حاالت الطوارئ. زيادة عدد حاالت الدخ

  يتّم وضع خطط عالجية بشكل مناسب للمرض ى واملصابين حسب ألاوليات ودرجة خطورة الحاالت من أجل التعامل

 مع الحاالت الخطرة بشكل فوري، ومن املمكن حدوث بعض التغيرات على الخطط العالجية الاعتيادية عند الضرورة. 

 ّم تطبيق الخطة العالجية لجميع املرض ى واملصابين داخل القسم بشكل جّيد، ولكن ال يتّم تطبيق الخطة بشكل يت

 كامل لبعض املرض ى بسبب زيادة ضغط العمل على الطواقم الطبية. 

 عدد  أغلب املعيقات التي تحّد من تقديم الخدمات املحّددة للمخاطر على املرض ى خالل أوقات الطوارئ وهي: زيادة

حاالت الدخول من الجرحى واملصابين خالل فترة زمنية قصيرة، والنقص الكبير في عدد أفراد الطواقم الطبية، باإلضافة 

( 17إلى نقص وقلة ألادوات واملعدات الالزمة من أجل التعامل مع إلاصابات، وساعات دوام العمل الطويلة والتي تتجاوز)

ساعة متواصلة، وزيادة عدد املرافقين داخل غرف املرض ى  24ستمر ألكثر من وفي بعض ألاحيان ت ةساعة عمل متواصل

وأروقة القسم قبل إجراء العمليات الجراحية وبعدها، وخطورة الوضع الصحي لبعض الحاالت والتي يحتاج لعناية 

ف.
ّ
ًّبشكل مستمر ومكث

 ًّيتّم 
ً
مين داخل القسم، وأيضا تقديم الرعاية الطبية الشاملة سواء كانت  يتّم تلبية الاحتياجات املهمة للمرض ى املنوَّ

 صحية أو نفسية أو اجتماعية خالل حاالت الطوارئ. 

  يقوم طاقم التمريض والبصريات الطبية باملستشفى بتقييم املرض ى واملصابين فور دخولهم القسم بشكل شامل ويتّم

، وأيضا يتّم تحديد الحاالت حسب درجة BP, Pulse, Respiration, temperature))أخذ العالمات الحيوية بشكل منهي 

 الخطورة وألاولوية من أجل متابعتهم بشكل مستمر ومكثف. 

 ًّ
ً
زمة قبل وبعد إجراء العمليات الالًّ تواجه الطواقم الطبية صعوبة كبيرة بعمل تثقيف صحي للمرض ى واملصابين صحيا

 لهم خالل حاالت الطوارئ وذلك يعود إلى زيادة ضغط العمل في هذه ألاوقات.

  يقوم الطاقم التمريض ي ومختص ي البصريات الطبية بإتباع كافة التدابير الالزمة للوقاية من العدوى قدر إلامكان من

املختلفة خالل حاالت الطوارئ، ومن الطرق املستخدمة ملنع أجل حماية املرض ى داخل القسم من إلاصابة باألمراض 

 قبل وبعد التعامل مع املرض ى، استخدام معّقم اليدين، مسح أدوات ومعدات 
ً
العدوى داخل القسم )غسل اليدين جيدا

طّهرة، استخدام ألادوات الوقائية.. وغيرها(.   القسم بمواد م 

 ساعة تقسم على فترتين عمل تبدأ الفترة  24كل مستمر على مدار تعمل الطواقم الطبية خالل حاالت الطوارئ بش

، وتعتبر ساعات  8.66مساًء الى 1.66مساًء، والفترة الثانية من الساعة  1.66صباحا إلى 8.66ألاولى من الساعة 
ً
صباحا

الشديد  وى بسبب التعبالدوام الطويلة للطواقم الطبية لها تأثير سلبي كبير على احتمالية وآثار املخاطر وأهّمها العد

 الذي يعاني منه معظم الطواقم الطبية العاملة داخل أقسام املبيت قبل وبعد العمليات الجراحية. 
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  وكفاءة الطواقم الطبية.أداء  علىعدم تلقي العائد املادي املناسب يؤثر 

 املرض ى واملصابين خالل حاالت نقص عدد أفراد الطواقم الطبية داخل ألاقسام له تأثير سلبي على زيادة الخطورة على 

 الطوارئ.

  تقوم الطواقم الطبية بتحضير وتجهيز املصابين والجرحى قبل العمليات بسرعة عالية حسب املعايير املتبعة داخل كل

قسم، ولكن عملية تحضير املرض ى ال تتّم بجودة وكفاءة عالية خالل حاالت الطوارئ مّما يعرضهم ألخطار جّمة، وذلك 

ة أسباب تتعلق بالوضع الصحي للمصابين واملرض ى وزيادة ضغوط العمل، ثم بعد ذلك يتم استالم وتقييم يعود لعد

 حسب الطريقة املتبعة بشكل شامل باملستشفى. تاملرض ى بعد خروجهم من قسم العمليا

 ًّيتم عمل هذه  يتّم عمل دورات علمية وعملية لبعض أفراد الطواقم الطبية العاملة داخل أقسام الجراحة، ولكن ال

 ال يشارك في هذه الدورات كافة الطواقم الطبية.   
ً
 الدورات بشكل دوري، وأيضا

  يتّم تقديم الرعاية الطبية للمرض ى واملصابين بصعوبة مما يزيد احتمالية العدوى والخطر بسبب ضيق مساحة غرف

لك إلى صعوبة كبيرة أثناء التحرك املرض ى وزيادة عدد املرافقين داخل غرف املرض ى وممرات القسم، مما يؤدي ذ

 والتنقل بين املرض ى واملصابين خالل حاالت الطوارئ.

  ،بيئة العمل الداخلية للقسم غير مجهزة بشكل مالئم الستقبال عدد كبير من الحاالت وإلاصابات في فترة زمنية قصيرة

 على مستوى الجودة املقدمة للمرض ى خالل حاالت ا
ً
ًّلطوارئ مما يؤدي ألخطار كثيرة عليهم.والتي بدورها تؤثر سلبا

 التوصيات 9.3

 دوري للكادر الطبي املوجود في أقسام الجراحة وفق املعايير الدولية املتبعة  لإجراء دورات تدريبية علمية وعملية بشك

 في أغلب املستشفيات العاملية.

  العدوى، ونشر هذه املعايير في املستشفى لكل العاملين في مستشفى 
ً
عمل محاضرات تثقيفية حول املخاطر خصوصا

 العيون الحكومي. 

 .مكنة والحّد منها في مستشفى العيون الحكومي
 
 وضع برنامج سنوي من أجل متابعة ومراقبة ألاخطار امل

 ة الطواقم الطبية وتوضيح الوصف الوييفي لهم من أجل تحسين تحديد املهام واملسؤوليات التي يجب إنجازها لكاف

 نوعية وجودة العمل. 

  ؤهل من أجل تدريب العاملين وإلاشراف على عملهم غي معظم ألاوقات وخصوصا أثناء حاالت دّرب وم  تأمين كادر طبي م 

 الطوارئ.

 تطلعات مستقبلية: 3.3

ساعدة على منع وتخفيف املخاطر قبل وأثناء وبعد إجراء العمليات الجراحية أن نغدو نملك الصورة الكاملة والقدرات املهارية 
 
امل

 لألطفال، حيث نتطلع إلى التالي:
ً
ًّللعيون وخصوصا

  الجراحة.في أقسام  للطواقم الطبيةتوفير بيئة عمل مناسبة 

  مرافقي املرض ى، ولضمان الطواقم الطبية من اعتداءات وحماية  ،النظام من أجل ضبطتوفير عدد كاف من رجال ألامن

 استمرارية تقديم الرعاية الطبية بشكل فّعال.

  من قبل إدارة مستشفى العيون الحكومي وخاصة خالل حاالت 
ً
 وماديا

ً
القيام بنشاطات لتحفيز الطواقم الطبية معنويا

.
ً
 ونفسيا

ً
 الطوارئ من أجل تشجيعهم والتخفيف عنهم معنويا

 لعاملة في مستشفى العيون الحكومي بما يتناسب مع احتياجات كل قسم.زيادة عدد أفراد الطواقم الطبية ا 

 .تحديد ساعات عمل تتناسب مع قدرات الطواقم الطبية واحتياجات املرض ى واملصابين 
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 واملصابين الجسدية والنفسية. املرض ى احتياجاتعلى  ل الكادر الطبيالاطالع الدائم من قب 

 . املراجع4

 املراجع العربية 0.4

 ( التقرير إلاحصائي لسنة 2610الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :)رام هللا 2610 ، 

 ( املتابعة والتقييم 2614مؤسسة فريدريش ايبرت : )– .إجابات عملية ألسئلة جوهرية، دكروب للطباعة والنشر، لبنان 

 ( تقييم ألاداء في إلادارات الصحية في مديرية الشئ2669جبين، عبد الوهاب :) ون الصحية في محافظة الطائف، رسالة

ًّدكتوراه غير منشورة، جامعة سانت كليمنتس العاملية، سوريا.

 ( تفعيل نظام التقييم ألاداء وأثره على مستوى أداء العاملين حالة دراسية جمعية أصدقاء املريض، 2669أبو حطب، موي ى :)

ًّرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الاسالمية، غزة.

 هينرش بل ألاملانية )د.ت(: دليل منظمات املجتمع املدني حول التقييم واملتابعة، مشروع الحياة ممكنة، دون عنف  مؤسسة

شبكة سلمي، ببلسان للتصميم والطباعة، هذا املشروع بتمويل من  –وتميز الحملة الاقليمية ملناهضة العنف ضد النساء 

ًّمكتب الشرق ألاوسط العربي، فلسطين. –الاتحاد ألاوروبي ومؤسسة هينرش بل ألاملانية 

 ( إسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع 2614البسيوني، عائشة :)

ًّغزة من وجهة نظر املدراء العاملين فيها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الاسالمية، غزة.

 ( ج2611بديس ي، فهيمة :) ،ودة الخدمات الصحية الخصائص وألابعاد واملؤشرات، مجلة الاقتصاد واملجتمع العدد السابع

ًّالجزائر.

 ( إلاطار العام إلدارة الطوارئ، وحدة التخطيط والتطوير، غزة.2618املديرية العامة للدفاع املدني الفلسطيني :)ًّ

 ( التقرير إلاحص2618إلادارة املستشفيات العامة للمستشفيات :).ائي السنوي، وزارة الصحة، مركز املعلومات الصحية غزة 

 ( مؤشرات تقييم وإدارة املخاطر في املنشآت الصناعية في قطاع غزة، مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا 2618املغير، محمد :)

ًّاملعلومات، املجلة العربية للعلوم ونشر ألابحاث، غزة.

 ًّ(: عام على مسيرات العودة الكبرى في غزة وأثرها على خدمات ألاونروا، 2619جئين )وكالة ألامم املتحدة إلغاثة وتشغيل الال

 ألامم املتحدة، غزة.

 ( معايير مهنة التمريض2669املجلس التمريض ي ألاردني :)-.تقييم معايير الرعاية التمريضية، ألاردن 

 املراجع ألاجنبية 2.4

 Goldberg, Stephen (2018): Employee Performance Evaluation Criteria and 

Template,06-09-Retrieved 04-10. 

 املقابالت 3.4

من الساعة  2619مايو  11عقد الباحث مجموعة من املقابالت مع املختصين في مستشفي العيون التخصص ي وذلك يوم ألاحد املوافق 

ًّبعد الظهر وذلك على التوالي: 13:36صباًحا وحتى  9

 .ًّحاليا املستشفيات عامومدير  سابقاعبد السالم صباح ... مدير مستشفى العيون  د

 ًّالطبية باملستشفى البصرياتحّجاج رئيس قسم  د. صبري 

 بمستشفى العيون الحكومي الخارجية العيادةمدير  داود دحستم 

 ًّالرّيس استشاري جّراح بمستشفى العيون الحكومي د. ماهر 

 السلوت مدير إداري مستشفى العيون الحكومي وائل. أ 
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مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث قابلية املبنى للتضرر نتيجة املخاطر الكهربية، (: 2619)أحمد، هبة الرحمن  :يوثق هذا املقال كـ

ًّ.83-00 أملانيا، ص، (3)، العدد (1)وإدارة الفرص، املجلد 

 املستخلص

 البحث يتطرقًّوًّ ية،ائالكهرب للمخاطر نتيجة للتضررًّ املبني عناصر لقابلية صفي والو الكمي والتحليل القياس البحث يتناولًّ

 ملزاولًّا النشاط راسةدوًّ ووييفته خصائصه حيث من لطبيعته جيدة دراسة يتطلب الذي ألامر املبنى بهذا السالمة لقواعد

 صرح يستلزم مما للتضررًّ قابليتها ومدى خطورتها حيث من النشاطات ملزاولة املستخدمة املواد وخواص ،ومراحله بداخله

 والوصفي الكمي التحليل من خالل للمخاطر مصفوفة البحث ويتناولًّ. مجابهتها مراحل وتوضيح ،الكهربائية املخاطر وتقنين

 وتعيين بيةالعرًّ البيئة في الشائعة الكهربائية املخاطر على تطبيقها وتم عنه الناتج وألاثر الخطر حدوث حتماليةوا للمخاطر

 الناتجة آلاثارو للتضررًّ املبني عناصر قابلية بمدى الخاصة الاستنتاجات بوضع البحث وينتهي ووصفًيا كمًيا احتمالية التعرض

 التمديدات عن الناتجة خاصة املخاطر من للوقاية تنفيذها الواجب التوصيات قرارإ يتم الدراسة هذه ضوء وعلى عنها،

ًّ .باملبني الكهربائية وألاعمال

ًّ، التحليل الكمي، التحليل الوصفي، قابلية التضررًّاملخاطر: الكلمات املفتاحية

Abstract 
The research deals with the quantitative and qualitative measurement and analysis of the 

vulnerability of the elements of the building due to the electrical hazards. The study discusses the 

safety rules of this building, which requires a good study of the nature of the building in terms of 

the characteristics of the building and its function the activity involved in the all stages and 

properties of materials used were also discussed.   The activities were studies in terms of 

seriousness, limitation and legalization of electrical hazards; it is clarify the stages of dealing 

with risks during the life of the building. The research deals with a risk matrix that addresses 

quantitative and (quantitative) descriptive risk analysis in terms of the probability of occurrence 

of the hazard and its impact. It is applied to the electrical hazards common in the Arab 

environment and the potential electrical and quantitative risks are identified. The research ended 

with conclusions regarding the extent,  the effects up on each element and   the expected  damage. 

Recommendations is mentioned to be implemented for the prevention of risks, especially those 

resulting from electrical installations in the building. 
Keywords: risk, quantitative analysis, descriptive analysis, vulnerability 
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 امللخص املفاهيمي

كترونية لأصحبت مكتظة باملعدات إلاملخاطر في العصر الحديث  إذ أنها ا مصادرًّلكهربية  في املنشآت واحدة من أهم ااملخاطر 

سب نوعية  ح كميات ونوعيات املخاطر الكهربية ، وتختلفرورة أساسية الستمرار الحياة بنمطها الحديثوالكهربية التي باتت ض

طار ختهم في التعامل مع هذه املعدات وألاًّخبراوعدد العاملين واملترددين ومدي  ونوعية املعدات الكهربائية املمارس  النشاط

ا بالتشغيل والصيانة وحتى مرحلة  الهدم سواء حيث تعد مالزمة للمبني في كافة مراحل عمره من إلانشاء مرورًًّ ،عنهاالناتجة 

م حديد حجالهدم القصري أو  الاختياري ، ويعد أسلوب التحليل الكمي  بواسطة مصفوفة املخاطر من أفضل  ألاساليب لت

حكم الت واملباني وإعداد استراتيجياتد قابلية التضرر للبشر واملعدات ومن ثم تحدي ،املخاطر ونوعيتها ودرجة خطورتها

ًّوسرعة وجاهزية التعامل معها  لتقرير التضرر أو منعه.  ريب العاملين لتجنب حدوث ألازمات والكوارثوتد والسيطرة عليها،

 ت للضرر.للمخاطر الكهربائية وتعرض املنشآ الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي

ًّ
 لقابلية عناصر املبنى للتضرر نتيجةالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

املخاطر الكهربائية

املخاطر 

 الكهربائية

وتضرر 

املنشآت

تشخيص 

املشكالت 
وحصرها 

طر وتقنين املخا

الكهربائية مصادر ومكامن 

املخاطر  
الكهربائية

مخاطر املراحل 

املختلفة من عمر 
املبنى

ر مصفوفة املخاط

الكهربائية في 
.املنشآت

مراحل مجابهة 

املخاطر وفق 
العمر الزمني 

للمبنى

بناء استراتيجة

مجابهة املخاطر

موائمة وأهمية 

مال املبنى لالستع
الرضاء شاغلي 

الفراغات

الاستنتاجات 

ء والتوصية بإنشا
كود عربي موحد 

إلدارة املخاطر في

املنشآت
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 تطلعات مستقبلية:

   نحو كمي ووصفي   على وذلكية خاصة ائإلدارة املخاطر في املنشآت عامة وإلدارة املخاطر الكهرب كود موحدإنشاء 

 تدريسها  على الهندسية والعملوبرامج إدارة املشروعات  ر وإدراجها ضمن املناهج الدراسيةموسعة إلعداد مصفوفات املخاط تدريبيةعمل برامج

 لجميع العاملين واملتخصصين 

يوضح بها مكامن املخاطر ومواضعها وعدد ونوعية املعدات وألاجهزة وجود خريطة لكل مبني. 

 الكهربائية على صعيد الوطن العربي بهدف تعزيز الاعالم الوقائي في الحد من الخسائر املترتبة على املخاطر.إطالق حمالت التوعية باملخاطر 

 قياس قابلية عناصر املبنى للتضرر نتيجة املخاطر الكهربائية

ومدي قدرتها علي مجابهة ومقاومة الخطر كمًيا ووصفًيا يعتمد على املالحظة املباشرة لكافة مسارات ألانشطة  ىأن قياس جودة عناصر تكوين املبن توصلت الدراسة إلى

 بني.عالية  طوال  فترة عمر املالبشرية، ومجابهة املخاطر الكهربائية يترتب عليها آثار  تهدد سالمة املبني واملحافظة علي قدرته يساهم في رفع أداء وييفته  بكفاءة 

 ليةوالقاب املخاطر لتقدير والكمي الوصفي التحليل برامج واعتماد الكهربائية املخاطر حدوث لتجنب  الوقائية إلاجراءات من أنه يجب تعزيز مجموعةأوصت الدراسة ب

 هزة الكهربائية بما يحافظ على كفائتها. للتضرر، وفصل التيار الكهربائي عن املنشأة اثناء اخالئها وانتهاء العمل، واجراء الصيانة الدورية الالزمة لألج

التحليلي الكمي للمخاطر املتعلقة باألنشطة  اعتمدت الباحثة على املنهج 
الكهربائية على املبنى وذلك من خالل اعداد مصفوفة التحليل الكمي للمخاطر 

 بغية وضع استراتيجيات ملجابهة ومنع ألاضرار.

 ًّدلتهدي أساي ي مصدر هي عنها الناتجة والحوادث الكهربائية تشكل املخاطر

. ًّنهيارهاا وبالتالي للمنشآت وإلانشائية التشغيلية القدرات على يؤثر مما الحياة

 كفاءة مودع املنشآت في الكهربائية املخاطر وتصنيف وهذا بدوره يتطلب حصر

 ملخاطرا لتجنب ويؤدي والهدم والتشغيل الانشاء مراحله كافة في املبني تشغيل

 .عنها الناتجة

هدفت الدراسة إلى بيان قياس قابلية عناصر املبنى للتضرر من املخاطر 

 الكهربائية وبيان أثرها على عمر املبنى. 
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 . إلاطار العام0

 مقدمة 0.0

هذا املبنى ب والحماية من املخاطرًّ عند البدء في التفكير في إنشاء أي مبنى يجب الوضع في الاعتبار في املقام ألاول قواعد السالمة

ا بعًًّت والتعرف على مدى تعرضه للمخاطرًّوالصفات التشغيلية والوييفية له،  ألامر الذي يتطلب دراسة جيدة لطبيعة املبنى

ربطها مع ل عناصر التصميم املثالي ملجابهة املخاطرمجموعة من  ديدحت مكني، إذ ملجابهة املخاطرعناصر التصميم املثالي ل

(، 4(، )3)-وقد شملت التالي : (2(، )1)وفق مؤشرات قياس بأسس منهجية علمية،كخصائص برازها إوًّلعمالء ا متطلبات واحتياجات

(5( ،)6) 

 . تالئم التصميم مع الخطرمثل  بنيللمولية ألاًّ: الخصائص   Performanceألاداء  •

ًّ: الخصائص الثانوية مثل التحكم عن بعد.  Featuresامليزات  •

ًّ. خفاقإترة العمر الافتراض ي املحدد دون : القيام باألداء لف Reliabilityاملوثوقية  •

ًّ. ةاملتكررًّ بني مع املخاطرًّملا: انخفاض التغير في قيمة خصائص  Uniformityالانتظام  •

ًّ. صالحلإلًّوب املرغبدال إلاًّ: كمية الاستخدام حتى  Durabilityاملتانة  •

ًّ.الخدمةتمام إالتصميم إلى إلانتاج إلى الخدمة(، زمن )بداية من مفهوم  بني: زمن دورة عمر املTimeالوقت  •

ًّ: مطابقة املنتج للوثائق والدعاية وإلاجراءات القياسية الصناعية. Consistencyالتماسك  •

ًّ.صالحإلاًّلة وسهوًّ زماتوألاًّ: الثبات في املشاكل  Serviceabilityالخدمة فادة إ •

ًّ: الخواص املتعلقة بالحس والوعي مثل التشطيب الخارجي.  Aestheticsالجمالية  •

ًّ. البناءكواد أوًّص املرتبطة بااللتزام واملهنية : الخوا Personal Interfaceالحدود الفردية  •

ًّ: الخواص املرتبطة بالسالمة والصحة والبيئة.  Harmlessnessعدم الضرر  •

 بني: القياسات الغير مباشرة أو التداخل بين أبعاد الجودة املختلفة أو مكانة امل Perceived Qualityدراك إلاًّجودة  •

 وقدرته علي تحقيق راحة املستخدم وغرض البناء  وشهرته

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  9.0

ـــكل ــ ــ ـــدر هي عنها الناتجة والحوادث يةائالكهرب املخاطر تشـــ ــ ــ ــ ـــ ي مصـ ــ ــ ــ ــــايـ ــ ــ ـــغيلية القدرات على يؤثر مما الحياة لتهديد أســ ــ ــ ــ  التشـ

 تشــغيل فاءةك ودعم املنشــآت في الكهربية املخاطر وتصــنيف حصــر يتطلب بدوره وهذا. انهيارها وبالتالي للمنشــآت وإلانشــائية

ًّ، ومنها برز التساؤل الرئيس التالي:عنها الناتجة املخاطر لتجنب ويؤدي والهدم والتشغيل إلانشاء مراحله كافة في املبني

 الكهربائية املؤثر على زيادة تعرض املبنى للخطر وتقليل العمر الزمني له""ما هي املخاطر 

                                                           
1 Bent Flyvbjerg and Alexander Budzier,(2100): “Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think”, Harvard Business 
Review, vol. 89, no. 9, pp. 601-603. 
2 Cortada, James W., (2005): The Digital Hand: Volume II: How Computers Changed the Work of American Financial, 
Telecommunications, Media, and Entertainment Industries. USA: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516587-6. 
3 Cortada, James W., (2007) The Digital Hand, Vol 3: How Computers Changed the Work of American Public Sector 
Industries.USA: Oxford University Press. p.496. ISBN 978-0-19-516586-9. 
4  Covello, Vincent T.; Allen., Frederick H. (1988): Seven Cardinal Rules of Risk Communication. Washington, DC: U.S. 
Environmental Protection Agency. OPA-87-020. 
5 Crockford, Neil., (1986): An Introduction to Risk Management (2 ed.). Cambridge, UK: Woodhead-Faulkner. p. 18. ISBN 
0-85941-332-2. 
6 Eysenck M. W., (2018): Anxiety and the Cognitive Perspective. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates report. 
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 أهداف الدراسة: 3.0

ًّ، ومنه تفرعت ألاهداف التالية:الكهربائية املخاطر نتيجة للتضررًّ املبني عناصر قابليةتهدف الدراسة لقياس 

  وتقنينها وتصنيفها..يةائاملخاطرالكهربحصر 

  ًّنشطة الكهربائية.للمخاطر املتعلقة باألالتحليل الكمي والوصفي

  الهدموانتهاًءا بالتشغيل مروًرا بوًّنشاء اإلء ببددراسة املخاطر في كافة مراحل عمر املبني.ًّ

 مصفوفة للتحليل الكمي للمخاطر لوضع استراتيجيات املجابهة واملنععداد إ. 

 أهمية الدراسة: 4.0

 ما يلي:تكمن أهمية الدراسة في

تطوير مهارات الباحثة في ابتكار النظم الجديدة ملعرفة كافة النواحي املؤثرة بانتشار املخاطر الكهربائية،  العلمية:ألاهمية  0.4.0

رجعية ، والحد من ألاضرار املتوقعة وفق مويائفهالعالجية والتصحيحية لنجاح املبنى في أداء لإلجراءات وتوفير الحلول املسبقة 

ًّي للمخاطر في املنشآت.علمية تدعم إنشاء الكود العرب

عها م من حدوثها ويضــــع أســــلوب علمي منظم للتعامل يحّدًّمّما للتعامل مع املخاطر  منظومةإيجاد : ألاهمية التطبيقية 9.4.0

ًّ.ألازمات املؤدية للكوارث التي تسبب خسائر بشرية ومادية انتشار أضرارها أو وقوعملنع 

 منهجية الدراسة: 5.0

لوصف املخاطر وألاضرار الناتجة عن املخاطر الكهربائية وأهم ألاثار املتوقعة على املبنى وفق الوصفي وًّ يمنهج التحليل إتباعتم 

مراحله التكوينية وذلك من خالل اســـــتخدام مصـــــفوفة تحليل املخاطر الكهربائية للمبنى وحصـــــرها في املنشــــــآت وتحديد درجة 

ًّ احتمالية وقوعها وقابلية املبنى للتضرر منها.

 ود الدراسة:حد 6.0

متوســــط  يوهالهدم وًّوالتشـــييد وحتى إلازالة إلانشــــاء تبدأ من عمليات  والتيالتكوينية للمبنى  راحلامل الحدود الزمانية: 0.6.0

ًّ عام.166العمر الزمني للمباني الحديثة ما يقارب 

ًّ  املتوقع للضرر.وألاثر تصلح الدراسة لتطبيقها ألي مكان وذلك وفق متغيرات التعرض  الحدود املكانية: 9.6.0

ًّوصفية وكمية لحصر وتقنين املخاطر  موصوفة افتراضيةالحدود املوضوعية:  3.6.0

 الدراسات السابقة: 7.0

ًّ.املخاطر الصحية وعالقتها بنوع العمل (، بعنوان:9102محمود ، ،الخيرأبو دراسة )* 

ومدي تأثير املخاطر الكهربية علي العاملين بحســـــب نوعية  علي العاملين بشـــــركة نقل الكهرباءتتناول الدراســـــة دراســـــة ميدانية 

أعمـــالهم من حيـــث ألاجهزة واملعـــدات الكهربيـــة ودرجـــة التضــــــــــــــرر املحتملـــة في كـــل حـــالـــة وتوصــــــــــــــ ي الـــدراســـــــــــــــة بضــــــــــــــرورة  ألاخـــذ  

ة جيدة باحتياطيات الســــــــــالمة  وألامان  الضــــــــــرورية طبقا للمعايير الدولية  للحد من معدالت إلاصــــــــــابات  وهي دراســــــــــة مصــــــــــري

ًّقدمت العديد من التوصيات الهامة بشأن املخاطر الصحية.

ًّ تقييم وإدارة مخاطر السالمة والصحة املهنية(، بعنوان: 9101، هللا ماجد عبد، رواسأبو دراسة ) *

قييم إجراء ت في هذه الدراســة تم القطاع الغربي، –دارة هندســة التوزيع بالشــركة الســعودية للكهرباء اهتمت الدراســة ببيان إ

 إلى نظام الخمس نجوم 
ً
املخاطر في محطات التوليد املعزولة التابعة للشركة السعودية للكهرباء. أجري تقييم املخاطر استنادا
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وير تم تط ة تقييم املخاطر. عالوة على ذلكفي إدارة الســـــالمة والصـــــحة املهنية من حيث الاحتمالية وشـــــدة الخطر من مصـــــفوف

توص ي الدراسة بتطبيق نموذج تقييم وإدارة املخاطر املقترح على ، ر لتحديد أولويات خطط إدارة املخاطرنموذج إلدارة املخاط

ة يمحطات التوليد املعزولة وتطوير نماذج مشابهة لتطبيقها على عمليات التشغيل ذات ألانشطة املشابهة في الشركة السعود

وهي ًّلبحوث حول تدابير مراقبة املخاطر التي تقض ي على املخاطر أو تقللها.املزيد من ا يوص ى بإجراءللكهرباء. باإلضافة إلى ذلك 

ًّتتناول التحليل الكمي من خمسة محاور رئيسية )نظام خمس نجوم(.دراسة مميزة 

ًّ.سلكيةال لكهرباء البعنوان ا ،(9104وحيد محمد،  ،مفضلدراسة ) *

ـــــيةواملعدات للمجاالت املغناط ألافراديتنـاول البحـث املخـاطر املحتملـة للكهرباء الالســــــــــــــلكية نتيجة لتعرض   ــ ــ ــ دي قابلية ، وميســـ

املخاطر الناتجة عنها ضئيلة بينما تكون الطاقة  أنالعلماء في هذا الشأن حيث يري البعض  أراءتباين  إطارًّالتضرر وخاصة في 

وتعد الدراســـة دراســـة مســـتقبلية ملا هو متوقع من مخاطر كهربية محتملة عند تغيير أنماط  املنقولة بواســـطتها ضـــعيفة نســـبيا

ًّالتقنية لكهرباء بال أسالك

 . إلاطار النظري:9

تتنوعت الاثار املترتبة على املخاطر الكهربائية مما يترتب تلف في املمتلكات أو ألاصول بكافة مكوناتها وتأخير العمل، وقد تساهم 

الكهربائية في حدوث الحرائق وفقدان القمية الوييفية للمباني واملنشآت، ومن هنا يمكن قياس قابلية تعرض املباني املخاطر 

للمخاطر وألاضرار وقياسها يتطلب منظومة وصفية وكمية من خالل املرجعات الخاصة بمصفوفة قياس املخاطر واحتمالية 

ًّالتعرض لها للخطر.

 ربية في املنشآتحصر وتصنيف املخاطر الكه 0.9

زة باتت هجن املعدات وألاًّا ألًّفي املنشآت علي اختالف طبيعة نشاطها نظرًًّمن املصادر ألاساسية لوقوع املخاطر تعد الكهرباء 

وجودة وًّجهزة وألاًّاملعدات بطبيعة ترتبط املخاطر الكهربية  إذ. (1)ساي ي علي الطاقة الكهربيةأتعتمد في تشغيلها بشكل 

إلى ( 3شكل )، ويشير (2)ا لطبيعة النشاط باملبنيتبعًًّوالتكيف مع املخاطر  العاملين علي التعامل، وقدرة يةائالتمديدات الكهرب

ًّ.العناصر الرئيسية املسببه للمخاطرفي املنشآت

ًّ
 ( يوضح أنواع املخاطر الناشئة في املباني واملؤسسات، اعداد الباحثة.3شكل رقم )

                                                           
1 Fischer, Michael Daniel; Ferlie, Ewan, (2013): "Resisting hybridisation between modes of clinical risk management: 
Contradiction, contest, and the production of intractable conflict". Accounting, Organizations and Society 38 (1): 30–49. 
2 Flyvbjerg, Bent. (2003): Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition. Cambridge University Press. ISBN 
0521804205. 

اطر العناصر الرئيسية للمخ
في المنشآت أو المؤسسات

مخاطر تتعلق بطبيعة 
النشاط والوظيفة

مخاطر تتعلق بالمعدات 
واألدوات واألجهزة مخاطر تتعلق بالعاملين
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 املبنى وتشغيله:مراحل سير املخاطر وفق عمر  9.9

 من التصميم وإلانشاء وباتباع كافة التعليمات 
ً
ترتبط نوعية املخاطر الكهربائية بمراحل العمر الزمني للمبنى  وذلك بدأ

التصميمية وألاسس الخاصة باالجراءات الوقائية التى تمنع وتحد من وقوع الخطر، أما على صعيد التشغيل فإن محور 

لص من والتحميل الكهربائي والتخإلاجهاد املتغيرات الخاصة باملبنى وحركة املعدات وآلاالت وقوى  الصيانة والتكييف مع كافة

الكهرباء الساكنة، وكفاءة التمديدات هي أحد املصادر الدافعة النتشار املخاطر في املنشأة، وكذلك الشحنات الكهربائية الساكنة 

ومنع الحوادث لتفريغها، وانتهاء بمرحلة إزالة املبنى واستخدام املعدات املعتمدة وآلية التخلص منها وفق معايير الوقاية والحماية 

على طاقة الكهرباء في إزالتها، كل ما سبق ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في انتشار آلاثار الضارة للمبنى والوسط املحيط به 

ًّ مر املبنى( مراحل ع4ويوضح شكل رقم )، (2)،( 1)بما يشمله من موارد بشرية.

ًّ
 ( دورة عمر املبنى، اعداد الباحثة.4شكل رقم )

تتنوع املخاطر املرتبطة في دورة حياة املبنى وذلك وفق للعمليات التشغيلية والتخطيطية وألاساليب املؤدية للتحكم الفعال في 

3ًّالعمرانية، وتنقسم املخاطر إلى ما يلي:كافة املخاطر والرقابة الدورية واملستدامة على مصادر الخطر والتهديدات للبيئة 

ًّ: نشاءوإلااملخاطر املرتبطة بالتصميم  0.9.9

ها في تركيب التمديدات الكهربائية ذات ألاقل جودة وكفائتوإلانشاء طواقم الفنية وشركات التشييد هي ألاخطاء التى يرتكبها ال

ًّ(4)متدنية مما يتسبب في تلفها بشكل سريع وهي:

ًّالتصميم كواد أوًّوعدم اتباع املواصفات القياسية الخطأ في التصميم  .1

ًّسوء اختيار املوقع  .2

 املواد املالئمة للتركيبات والتمديدات الكهربية ختيار اعدم  .3

 .دم توفر العمالة الفنية املدربةع .4

ًّ  :املخاطر املرتبطة بالتشغيل 9.9.9

 .الدوائر الكهربية أو في طرق التعامل معها ما في أخطنشاة أو آلاالت واملعدات بسبب تلك ألاضرار التي تصيب العاملين أو امل هي

أو تلف باملعدات عند حدوث قصر في الدائرة بين ألاسالك أو الكابالت الكهربائية نتيجة ًّتحدث انفجارات وحرائق باملنشآت

                                                           
1 Geoff Trickey, (2012): Risk Types. OP Matters No 14 February 2012 The British Psychological Society. 
2 ISO/IEC, (2019): Guide 73:2009. Risk management — Vocabulary. International Organization for Standardization.  
3 Kowert, P.A., & Hermann, M.G. (1997): "Who takes risks? Daring and caution in foreign policy making". Journal od 
Conflict Resolution 411 (5): 611–37. 
4 McCrae, R., & Costa, P.T., (1997): Conceptions and correlates of Openness to Experience. In J. Johnson, R Hogan and 
S. Briggs (Eds.) Handbook of Personality Psychology. London: Academic Press. 
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، ولقد دلت إلاحصائيات على أن أسباب الحوادث الناجمة عن استعمال (1) النهيار العازل أو بسبب سوء استخدام الكهرباء

 :يليالكهرباء تنحصر فيما 

 .استعمال معدات أو مهمات كهربائية تالفة .1

 .الكهربائيةسوء الاستعمال للمعدات واملهمات  .2

 .قصور برامج الصيانة الوقائية والتنبئية .3

ذه ه ناسبة لقيمة التيار املار فيها أي أناملقصور الدائرة باستخدام ألاسالك أو الكابالت غير وًّ، التحميل الزائد .4

املقاطع أقل من املسموح به فينتج عن مرور التيار ارتفاع في درجة حرارة ألاسالك أو الكابالت ويستمر الارتفاع إلى أن يصل إلى 

اث الحرائق وإحدًّابلة لالشتعال مما يؤدي إلى نشوبط على مواد مجاورة قدرجة اشتعال املواد املحيطة بها واحتراقها وقد تسق

 .(2)خسائر مادية كبيرة إذا لم يتم تداركها وإخمادها في الحال

 إهمال أعمال الصيانة الدورية والعالجية .1

  .عدم إجراء الكشف والاختبار الدوري على التمديدات وألاجهزة الكهربائية .0

 .التالفةصيانة ألاجهزة الكهربائية ضعف  .7

 .عملهاعدم استبدال وسيلة القطع والوصل )الحماية( عند مالحظة خروج شرر منها أثناء  .8

ًّ.(3) وألاسالكعدم مراجعة ألاحمال الكهربائية والتأكد من مالءمتها للقواطع  .9

ًّ :املخاطر املرتبطة بالهدم أو الانهيار 3.9.9

يمكن إذا وًّوألاسالك تنخفض معدالت وقع الخطر في مرحلة انهيار املبنى والتى قد تنحصر في العوادم واملخلفات من الكابالت 

مما سبق تستطيع الباحثة استناج مصادر  4في إلازالة أن تتحول إلى تهديد خطير النهيار املباني كلًيا أو جزئًيا.العاملون لم ينتبه 

( الذي يفصل منظومة املخاطر الناتجة عن عامل 1تركيبات الكهربائية في املبنى وفق ما يظهر بشكل رقم )الخطر املؤثرة على ال

ًّالقابلية للتعرض للخطر.

 
 ( يوضح قابلية املبنى للتضرر على صعيد البيئة الداخلية والخارجية، اعداد الباحثة.5شكل رقم )

                                                           
1 Nicholson, N., Soane, E., Fenton-O'Creevy, M., & Willman, P. (2015): "Personality and domain specific risk taking". 
Journal of Risk Research 8 (2): 157–176. 
2 Saghee M, Sandle T, Tidswell E (editors)., (2011): Microbiology and Sterility Assurance in Pharmaceuticals and Medical 
Devices (1st ed.). Business Horizons. ISBN 978-8190646741. 
3 Understanding and Managing Risk Attitude., (2012): Gower Publishing, Ltd. ISBN 978-0-566-08798-1. Retrieved. 
4 ISO/IEC, (2019): Guide 73:2009. Risk management — Vocabulary. International Organization for Standardization. 
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 ية ائحصر وتقنين املخاطر الكهرب 3.9

خطورة ألاشد  وألاسباب الرئيسيةلنشوئها وفق  املتغيرات املؤدية تختلف في خطورتها وشدتها آثار  تتسب فياملخاطر الكهربية 

نن وال يمكننا أغفال عامل التصميم املقأذ أنه  تكمن في املعدات الكهربائية واملواد املستخدمة في عمليات تشغيلها أو عزلها،

الاستخدام وغياب الخبرة التشغيل وثم يأتي العامل البشري من أخطاء  مان بها،وعناصر السالمة وألاًّ ،يةائللدوائر الكهرب

ل ئة مثالعوامل الطبيعية والبيخيرة ألاًّ ةاملرتبالثانية ويأتي في  ةاملرتبحتل فت الخامات أّما جودة ها، والكفاءة في التعامل مع

ا ما تتناولها أكواد التصميم واملواصفات القياسية املحلية لكل منطقة غالبًًّ التشغيل  والتي درجات الحرارة والرطوبة ويروف 

فهناك كوارث متوقعة يتم عمل خر  آلاًّوعلي الصعيد  ،جهزةوألاًّ بيانات  تشغيل املعدات في إدراجها يتطلب مّما ، أو دولة

ًّ.متوقعة ملجابهتها وهناك كوارث أخري غير  التصميمات الضرورية

 مكامن املخاطر الكهربائية في املنشآت: 0.3.9

صفه ة مصر العربية بية في البيئة العربية بشكل عام وفي جمهوريائسباب املخاطر الكهربأإذا تطرقنا للحديث عن مكامن وًّ

في درجات  يالحرائق الناتجة عن الارتفاع النسب، إذ تعتبر اكثر تأثيرًًّاملناخية والطبيعية هي العامل ألان الظروف أخاصة لوجدنا 

ا للظروف املناخية للدول تبعًًّ ةمصممكون املستوردة تلحديثة امعظم املعدات الكهربية  كما أن، للخطرا مصدرًًّ الحرارة

لى سبيل ع وتصنيعها  طبيعة املناخ في املنطقة العربية في عزلها  ةاملواد املستعملوال تراعي في تركيبها ونوعيات لها  املصدرة 

ومكامن املخاطر ( 0شكل )يظهر العربية . مع وال توجد لدينا برامج تحويل تقني لتغيير طبيعة  املعدات لتالئم البيئة املثال، 

ًّالبيئة العربية.املنشآت الواقعة  ية االكهرب

ًّ

 ، اعداد الباحثة( مكامن املخاطر الكهربية في املنشآت7شكل )
ًّ

رات بعض املتغيوإلاصالح وإهمال ( إلى مكونات املخاطر باملباني ومكامن الخطر الناتجة عن قصور الصيانة 7ويشير شكل رقم )

 في بنية املبنى أو تلف بعض التمديدات املختلفة.

صادر عملية الحصر ملصادر املخاطر املحققة وامل

عدم اليقيين

املعدات واملواد والتصميم

البشريةالعوامل

طيةالعوامل الطبيعية والبيئية املح
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 ( مكامن الخطر ومصادره في املباني7شكل رقم )

 1عناصر وهي:ألاخطار الناجمة عن الكهرباء نلخصها في عدة  9.3.9

  :لعضالت ا مّما يعمل على تقلص االتيار الكهربائي الذي يمر في جسم إلانسان محفزًًّ يعتبرالتكهرب والصعق الكهربائي

ا يتجاوز قيمة 
ّ
ميلي أمبير(. وهذا يسبب صعوبة في التنفس وتسارع  171وات تعادل  46ميلي أمبير )مصباح استطاعته  11مل

 الوفاة.ضربات القلب فيؤدي إلى 

 :فتؤدي إلى حروق الحرارةينشأ القوس الكهربائي من خالل قصر الدائرة الذي يكون سبًبا في ارتفاع درجة  الحروق 

 .شديدة وتضرر في حاسة البصر والرؤية

 :ما يمّر تيار فارتفاع درجة حرارة الناقل.  الدائرة الكهربائية عن عدة مسببات أهمهاينجم الحريق في  الحريق
ّ
ي فكل

لة من قبل املستخدم، وهذا يتسبب في فتح الدائرة الكهربائية نتيجة ألاجهزة املستعم درجة حرارةدائرة مغلقة يؤدي إلى ارتفاع 

عند ارتفاع درجة حرارة الناقل ينقطع التيار تلقائًيا )املنصهر أو قاطع  الحريقارتفاع درجة حرارة الناقل، و ملنع نشوب 

 التفاضلي(.

  في هذه الحالة ال تكون الدائرة الكهربائية محمية، لوجود خطأ في العزل، والخطأ في عزل الناقل يمكن العزل التالف

 نتيجة العوامل املختلفة وكثرة الاستخدام أوًّ أن يصدر من أسالك تالفة وقت تركيب الخطوط، ألاسالك املعزولة التي تهالكت

أمبير أو بعض أمبيرات( وهو ال يكفي  6.3ه الحاالت يحدث فقد لبعض التيار )وغيرها في كل هذ الرطوبةأو  القوارضبسبب 

 لضياع املنصهر ولكن يكفي لنشوب حريق.

  الانفصال السريع )ضعف  علىاملقصود من سوء الاتصال عدم قدرة املنصهر والقاطع التفاضلي سوء الاتصال

، والذي يكون ضعيف في بداية الوقت ثم يزداد بزيادة التيارور أكسدة املواد املستخدمة فيه( مّما يؤدي إلى السخونة عند مرًّ

 التسخين وهذا يعني فرصة وقوع حريق مرتفعة. إلىاملدة الزمنية فيؤدي 

  مادية  اا آخر للحروق وبشكل متكرر، كما أنه يسبب أضرارًًّيعتبر سببًًّالاستعمال غير الصحيح لألجهزة الكهربائية

 كبيرة ناتجة عن الاستعمال غير الصحيح لألجهزة الكهربائية. إذ أن املعدات تحتوي على عناصر داخلية درجة حرارتها تتجاوزًّ

c°600 ًّالناقل، الستائر والعوازل غير املالئمة. يمكن أن تبلغ  اد قابلة لالشتعال مثل:مع استمرار التشغيل وعندما تغطى بمو

 ا مرتفعة تسبب اشتعال لهذه املواد.درجة حرارتها قيًمًّ

                                                           
1 Kowert, P.A., & Hermann, M.G., (1997) "Who takes risks? Daring and caution in foreign policy making". Journal od 
Conflict Resolution 411 (5): 611–37. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 :القوس الكهربائي هو إشعاع ضوئي حراري ينشأ بين قطب كهربائي والقطعة املراد  فقدان البصر بالقوس الكهربائي

الداخلة واملعادن ألاساسية في حالة سائلة. وهذه  املعادنربائي بإنشاء حمام للذوبان بين تلحيمها. يسمح هذا القوس الكه

 ا يسمى باألشعة فوق البنفسجية.ألاخيرة تنتج شعاعا مضيئًًّ

  أو بين ناقل وناقل آخر. والنتائج املترتبة عن  وألارضاء بين الناقل يستخدم كوسيلة للكهربالصدمة الكهربائية

 بسيطة كالوخز، أو حروق داخلية أو 
ً

الاتصال مع جسم خاضع لجهد قد تكون مختلفة، ويمكن أن تختلف قيمة الضرر مثال

 .املوت، وحتى التنفس، والتوقف عن القلبطيل معدل ضربات خارجية، أو تع

  وشرارة صغيرة كافية للتسبب في احتراق أو والوقود الغبارأو  الغازًّيحدث الانفجار في وجود بخار، لهب الانفجار ،

 الانفجار وغالًبا ما تكون عنيفة، ولديها الطاقة الكافية الشتعال هذا النوع من الوقود.

 استراتيجيات مجابهة املخاطر  4.9

( يوضح مراحل 8املرحلة التي يمر بها عمر املبني شكل )ختالف ابطر تختلف استراتيجيات املجابهة خا الختالف نوعية التبعًًّ

 -دارة الخطر في مبني قائم بعدة خطوات:إملخاطر طوال عمر املبني حيث تمر مجابهة ا

ية وقرارات كيف  ألاعداد للمتغيرات املطلوب إجرائها وبياناتها املتاحة وطرق املراقبة املطلوبة  : Planningالتخطيط  •

 استخدام البيانات. 

ًّالقيام بتنفيذ املتغيرات وإجراء الفحص والاختبار.  : Doingالتنفيذ  •

ًّمراقبة تأثير التغيرات الناتجة من التنفيذ.  : Checkingاملراقبة  •

ًّدراسة النتائج وتحديد التوقعات وطرق التعديل.  : Actالفعل  •

 م. وعادة يتم استعمال أساليب تصميإدارة املخاطر وبتكرار هذه الدورة تتراكم املعرفة التي تساعد في التعلم واملشاركة في

املخاطر خالل عمر ( يوضح مراحل مجابهة 8شكل ) التجارب لتوليد املعرفة وتطوير الجودة بفاعلية وسرعة وتكلفة ميسرة.

ًّ.املبني

ًّ
 ( مراحل مجابهة املخاطر خالل عمر املبنى، اعداد الباحثة بتصرف.1شكل )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
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 :عوامل التضرر  0.4.9

اية وأوزانها )ألاحماية امليتة وألاحم همحتوياتوًّ عمر املبنى ومدى قدمهوًّ ،مواد البناء نفسها يةنوعوًّ املتواجدين واملترددينعداد إ

، ر الضررًّمصد باملبنى، وموقعأو وقوع الضررًّ املدة التي تكون قد انقضت على نشوب الكارثةوًّ ومدى قابليتها للتضررًّ الحية(

 .املبنى الذي قد يكون في مكان يسهل فيه التأثير على

 اقتصاديات مجابهة املخاطر 9.4.9

تنعكس بشكل متواز  مع نشأة الخطر غالًبا ما  والتي، لخدمة أو السلعة الرديئةاتكلفة الباحثة أن تحدد  تستطيعسبق مّما 

 :وتنوع مصادره

 :الرقابة والتنظيم والفحص وإلاشراف وإعداد التقارير.ةذه التكلفة باالختبارات الداخليترتبط ه تكلفة التقويم ،ًّ

 :التشغيلوًّتي إلانشاء أو في مرحل تصميمهذه التكلفة بالعيوب التي يهرت خالل عمليات ال تختص تكلفة ألاخطاء.ًّ

 :ًّهذه الخدمة بعد استالم العميل لخدمة غير جيدة أو سلعة غير صالحة.  تكلفة الفشل

  ًّا يؤدي إلى فقدانه.هذه التكلفة عندما ال يتم تلبية رغبات العميل مّمًّ :ثقةفقدان التكلفة

 :ًّهذه التكلفة ضرورية لضمان أداء العمل بصورة صحيحة وتلبي توقعات العميل في جميع ألاحوال  تكلفة الوقاية

 (منهجية الدراسة وأدواتها) . إلاطار العملي ومنهج الدراسة:3

ذلك وًّواملنهج التحليلي الذي يحلل ألاثار الناتجة عنها والضرر املتوقع املنهج الوصفي الذي يصف املخاطر استخدمت الباحثة 

الخماي ي، وبالتالي يمكن الوصول ملراحل التحكم ومجابة املخاطر املقياس طر املعتمدة وفق باستخدام مصفوفة تقييم املخا

ًّوفق العمر الزمني للمبنى )دورة حياة املبنى(، بغية موائمة املبنى لتطوير أهليته لالستعمال مما يساهم في إرضاء العمالء.

 طرعملية تقدير قيمة املخا 0.3

ًّوهي تعتمد على عنصريين رئيسيين في عملية التقييم هما: (Assessment)تسمى  

 .احتمال حدوث املخاطر 

 .)ألاثار الناتجة على حدوثها )قد تكون ألاثار سلبية وقد تكون إيجابية 

ًّ
 ( مجابهة املخاطر تبعا للغرض من انشاء املبني2شكل )
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 منهجية تحليل وتقييم املخاطر 9.3

مصفوفة لتقييم املخاطر تعتمد في املقام ألاول علي عاملين أساسيين ألاول هو احتمالية حدوث الخطر والثاني هو يتم عمل 

وية م تحديد ألاولألاثر املتوقع من حدوث الخطر ونتيجة حاصل ضرب العاملين يمكن عمل التقييم الكمي لحجم الخطر ومن ث

املشروع خاصة وعلي الدولة عامة. ومصفوفة املخاطر عبارة عن مصفوفة توفر معلومات عن  علىا تأثيرًًّشد أللمخاطر وأيها 

املخاطر بشكل يسهل التعامل معه حيث تظهر كل مخاطرة في مربع من املصفوفة، ولون املربع مؤشر عن قيمة املخاطرة، وإلدارة 

ًّلة تطبيقها بالشكل املناسب.املخاطر الكثير من الفوائد التي قد تعود بالنفع على املشروع في حا

 -في: معادالت التحليل الكمي تتمثل  0.9.3

ًّألاثر الناجم عنه   حجم الخطر =    احتمالية الحدوث    

ًّالنحو املوضح  ىعلر عنه بوضع لون معين لكل حالة والتحليل الوصفي يمكن التعبي

ًّفي حدود املسموح             متوسط الخطورة                          خطر )غير مسموح به(

، وكتاب تقييم وإدارة 2م(2616، ودراسة  )القرني، محمد ، 1(2618بعد تحليل النماذج الواردة في دراسة )املغير، محمد 

ل ك، وتحليل ألاثر املباشر وفق املقاييس املعتمدة استخلصت وألاثر، توصلت الباحثة إلى مصفوفة تتعلق باالحتمالية 3املخاطر

( مصفوفة املخاطر والتحليل الكمي والوصفي وبتطبيق هذه املصفوفة علي املخاطر الكهربية املباشرة 2( وجدول )1من جدول )

املحيطة  الطبيعية والظروف باشرة كالناتجة عن الكوارثاملغير مد علي الكهرباء بشكل أساي ي أو الناتجة عن ألانشطة التي تعت

يمكننا تحديد مصفوفة كمية و وصفية للمخاطر الكهربية في املنشآت وقد اعتبرت املخاطر الشائعة واملحتملة في البيئة العربية 

( يهرت النتائج لالحتمالية وألاثر كما هو 2( ورقم )1، وقد تم تحليل تطبيقي للجدول رقم )صفوفةاملهي املعول ألاساي ي في 

ًّ. ا لطبيعة املشروع( وتختلف مصفوفات املخاطر تبع3ًًّ)جدول ال فيوضح م

 ( مصفوفة التحليل الكمي والوصفي للمخاطر0جدول )

 

 تقييم آلاثار الناتجة عن املخاطر( 9جدول )

 يجب إيقاف العملية/ وينبغي البحث عن بدائل لتنفيذ املهمة غير مسموح به 05-95

 وكلما زاد الخطر يتزايد معه املجهود املعين لتقليل ذلك الخطريجب تقليل الخطر بأكبر قدر ممكن،  مسموح به بشروط 6-09

 يمكن ترك الخطر بدون مراقبة، ولكن مراقبته تساعد أكثر على تفادي املخاطر املستقبلية. شبه أمن  0-5

 

                                                           
لة املجلد الثاني، املج -ملعلومات العدد الثاني ( مؤشرات تقييم وإدارة املخاطر في املنشآت الصناعية بقطاع غزة، مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا ا2618املغير، محمد ) 1

 العربية للعلوم ونشر ألابحاث.
بية نايف ير العرًّم(: تقويم املخاطر الصناعية في اململكة العربية السعودية في ضوء املقاييس والتجارب الدولية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة ألام2616القرني، محمد ) 2

ًّالعربية للعوم ألامنية كلية الدراسات العليا، الرياض.
م(: تقييم وإدارة املخاطر، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الطبعة ألاولى، 2668) عبد املنعم، عاطف / الكاشف، محمد/ كاسب، سيد 3

(ISBN 977-403-302-7.مصر ،) 
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 95 91 05 01 5ًّ(   1متوقعة تماما )

 91 06 09 1 4ًّ(4متوقعة )

 05 09 2 6 3ًّ(3محتمل )

 01 1 6 4 9ًّ(2غير متوقع )

 5 4 3 9 0ًّ(1تماما )غير متوقع 

ًّ(1رئيس ي )ًّ(4فاصل )ًّ(3هام )ًّ(2ثانوي ) (1طفيف )ًًّّ

 معامل ألاثرًًّّ
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 للمخاطر الكهربية باملنشآتوالوصفي التحليل الكمي  3.3

ي تصيب إصابات العمل وألامراض املهنية التأن كل املخاطر  املباشرة تتسبب في ية ائاملخاطر الكهرب تحليل ويتضح من مصفوفة

، الخطرة الجزئي، وحاالت الوفاة الناجمة عن حوادث العمل املختلفة، هي نتائج مباشرة لظروف العمل العمال بالعجز الكلي أو

الناجمة  تتضمن املخاطرًّ والتي الصناعية الضخمةمن ألادوات املكتبية وحتى املعدات  ءبدا لتعدد استخدامات الكهرباء ونظرًًّ

العمل بورش املجاالت ومختبرات الحاسوب وغرف الكهرباء ولوحات الكهرباء  وتشغيل املاكينات وآلاالت وأدوات مديداتعن الت

أو  هايتعن نوعزة لبيئة العمل بغض النظر ن املخاطر الكهربية هي سمة مميإوكذلك وسائل الاتصال ف  وأعمدة إلانارة الفرعية

ًّها.موقع

مي كاملنشآت ية ويليه القطاع الخدائللمخاطر الكهربا ألاكثر تعرضًًّ يعتبر القطاع الصناعيالقابلية للتضرر حيث  تتفاوت درجات

، حيث النتائج ذات طابع اقتصادي هذهو  العمل املكتبي في نهاية القائمة،الصحية والتعليمية بينما يقع الاستخدام املنزلي وًّ

أو الدولة بشكل عام نتيجة حوادث العمل وإلاصابات وألامراض املهنية التي تنتج  تظهر الخسائر املادية التي تتكبدها املنشأة

بسبب إصابات العمل وألامراض املهنية وباإلضافة إلى  في أيام العمل الضائعة  ويظهر ذلك ،يروف بيئة العمل غير آلامنة عن

ًّ.آثارها على العمال عدم كفاية إجراءات السالمة والصحة املهنية في املنشأة والتي تظهر املترتبة عن النتائج السلبية

جراء بحث وتحليل للحوادث الضروري إ منية وتنوع مصادرها وأسبابها فائاملخاطر الكهربوقوع ل سببةا لتعدد ألاسباب املنظرًًّ

، ووضع  وذلك ملعرفة أسبابها  مهما كانت بسيطة توقعةامل
ً
الاحتياطيات واتخاذ أفضل الوسائل الكفيلة بمنع تكرارها مستقبال

فحسب، بل يجب أن يكون  هو تحديد املسئولية ملعرفة املتسبب في الضررًّ هوتحليلالحادث يكون هدفنا من بحث  وال يجب أن

ًّ . ألاوضاع الهدف ألاساي ي هو الكشف عن أسباب الحادث لتحديد وسائل تصحيح

في  ت واضحةمؤشرات ودالالًّؤات باالعتماد على خاطر املحدد ألاول لعمل خطط الصيانة الوقائية والتنبمصفوفة املتعتبر 

( للمخاطر 3ويشير جدول رقم ) ولويات خطط املجابهة والصيانةأتم وضع العناصر الخطرة في مقدمة ي إذالصيانة العالجية 

ًّاملتوقعة وآثارها في املنشآت.

اعتمدت الباحثة على تحديد املخاطر وتصنيفها ووضع الاحتمالية وألاثر لكل فعل وقد جلست أعدت الباحثة املصفوفة بناء 

(، وبناء على قراءة الباحثة ملعدالت الحوادث في العديد من الدول النامية وتبين فيها أن 2( وجدول )1على ما ورد في جدول )

بشكل مباشر في وقوع الخطر وتحوله لخطوة مباشرة يمكن أن تحدث الضرر على املمتلكات  هناك العديد من املتغيرات املؤثرة

في صيانة املعدات والتمديدات، والعوامل والظروف الجوية، والبرق والصواعق، الكهرباء الساكنة في إلاهمال واملوارد مثل 

ًّاملباني واملنشآت.

أو املصاحبة للمخاطر، وفق تصنيف املخاطر املباشرة وغير املباشرة، توقعة املاملخاطر طبًقا لألفعال أنواع استخدمت الباحثة 

لتكييف اوأنظمة منها التمديدات الكهربائية وألاجهزة واملعدات املحوسبة املصنعة ، واملواد البشروذلك لدراسة التأثير على 

ر ثالثة ء تحت ألارض أو فوقها، وقد صنفت املخاطوالتبريد وإلانذار والتركيبات الكهربائية والتوصيالت في البنية التحتية سوا

ًّبين خطر ومتوسط وفي حدود املسموح.ما تصنيفات 
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ًّ( مصفوفة املخاطر الكهربية في املنشآت3جدول )

 أنواع املخاطر
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ًّتقييم حجم الخطر

 حريق

رة
ش

با
 م

ية
رب

كه
طر 
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م

 

 خطر 91 91 09 09 05 91 5 91 95 95 91

 متوسط 01 09 2 2 09 01 01 05 05 05 91 الصدمة الكهربية

 متوسط 09 06 09 2 01 01 06 91 95 95 95 الصعق )التكهرب(

 متوسط 01 2 09 1 01 1 2 01 09 6 91 سوء الاتصال

 خطر 91 05 91 05 91 06 05 91 95 91 95 ماس كهربائي

 حدود املسموح 3 3 3 3 91 0 0 0 0 0 95 تسرب إشعاعي

 خطر 05 05 06 05 91 09 4 05 06 05 95 انفجار

 حدود املسموح 4 4 5 5 3 4 3 4 5 5 95 قطع اتصاالت

 حدود املسموح 5 5 4 9 3 4 5 5 4 5 95 قوس كهربي

 حدود املسموح 01 01 4 3 4 5 5 5 6 5 05 أعطال كهربية

 متوسط 01 01 2 1 01 05 2 09 06 05 05 سوء الاستعمال

 حدود املسموح 9 9 9 9 9 9 3 4 5 5 91 الحروق

 خطر 95 94 91 91 91 91 91 20 95 94 91 العزل التالف

 مياه )سيول(

ة 
ربي
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 ال
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 خطر 91 06 05 94 91 09 95 05 06 05 91

 خطر 05 05 01 05 91 09 4 05 06 05 95 زلزال

 خطر 91 06 05 94 91 09 95 05 06 05 91 إعصار

 خطر 91 06 05 94 91 09 95 05 06 05 91 طوفان

 خطر 95 94 91 91 09 01 09 05 95 95 95 براكين

 خطر 09 91 09 05 91 91 05 05 95 95 95 انهيار ارض ي

 متوسط 01 01 2 1 01 05 2 09 06 05 09 غازات

 متوسط 01 01 2 1 01 05 2 09 06 05 09 كيماويات

 خطر 91 91 01 09 01 01 09 95 95 95 09 هجوم-سرقة

 خطر 05 05 01 05 91 90 4 05 06 05 95 قصف

ر في فهي لم تنحصـــــــ .مما ســـــــبق تســـــــتنج الباحثة أن هذه الدراســـــــة تميزت في طبيعة ونمط التحليل الكمي والوصـــــــفي للمخاطر 

بل هي صالحة للتطبيق في أي مبنى أو منشأة بغض النظر علة طبيعة نشاطها  ،التقنيات بشكل مباشر أو دراسة مخاطر عامة

وعـدد العــاملين فيهــا وعلى الرغم من ذلــك تختلف قــابليــة الوقوع والتـأثير بنـاء على العـديــد من املــدخالت واملتغيرات الهــامـة وهي 

ـــــاكنة وآليات مســـــــتوى اعتماد النشـــــــاطات على املخاطر الكهربائية ونوعيتها وجودة املاكينات وســـــــ ــــغيل والكهرباء الســ اعات التشـــ

ًّالتخلص منها وفعاليتها.
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 الاستنتاجات 3.4

 :
ً

فته بكفاءة وظي داءوأمة املبني واملحافظة علي قدرته ية وما يترتب عليها من آثار ضروري لسال ائمجابهة املخاطر الكهربأوال

 وذلك من خالل عنصرين أساسيين: ؛فترة عمر املبني عالية طوال

  دة املترددين وتوفير فرق إلانقاذألافراد من خالل تدريب العاملين ومساع ىعلاملحافظة. 

  املبني واستمراره في العمل بنفس الكفاءة أثناء وبعد ألازمة ومع تكرار حدوثها ىعلاملحافظة.ًّ

 وذلك من خالل عدة خطوات: ،ومدي قدرتها علي مجابهة ومقاومة الخطر عناصر تكوين املبنى قياس جودةثانًيا: 

 ًّتدرس العناصر التي يتكون منها املبنى ومدى مقاومتها لكي تتناسب مع النشاط املزاول. 

  الحوائط وألاسقف وألارضيات واتجاه الرياحبتحدد الفتحات املوجودة.ًّ

 حالة العناصر املكونة بعد التعرض للخطر.ًّ

  ًّالعناصرعدد مرات التعرض مع اختالف النوعيات وثبات حالة

 ًّمنعناصر التشغيل آلا. 

 الكهربائية ومدى مطابقتها لألصول الفنية. تقرر حالة التركيبات 

 .ًّتعطى أهمية للتوصيالت املؤقتة الاضطرارية

 .ًّتفحص لوحات املصهرات لتقدير مدى مطابقتها لألصول الفنية

 حرارية  راتمؤثرية من املصابيح أو صدور تجهيز املبنى بالتركيبات الكهربائية املأمونة املانعة من حدوث إشعاعات حرا

ًّأبخرة أو غازات أو أتربة قابلة لالشتعال أو الانفجار.على  يًّوًّتأخرى باألماكن التي تح

 .ًّبتوفير إلاضاءة الاحتياطية إن لزم ألامر ذلك خاصة بمواقع مسالك الهروب

 ) ًّإلاضاءة بواسطة البطاريات املتنقلة ) اليدوية

 اللزوم استخدامها بسهولة عندمكانية إار الكهربائي للمكان ومدي لتيتوفر وسيلة سهلة لقطع ا.ًّ

 .ًّالتأكد من القيام بأعمال الصيانة الدورية للتركيبات والتجهيزات الكهربائية بصفة منتظمة

 إضاءة اللوحات التوضيحية ملسالك الهروب.ًّ

 التوصيات   5.3

 النحو التالي: ىعلية ائاملخاطر الكهرب لتجنب حدوثبمجموعة من إلاجراءات الوقائية  يجب التوصية

  يجب عند تركيب ألاسالك الكهربائية ألغراض إلانارة أن تكون في مواسير معزولة من الداخل وال يجوز تركها مكشوفة

ًّوتؤدى إلى قصر كهربائي. الحرارةحتى ال تتسرب إليها الرطوبة أو تؤثر فيها 

  يجب أال يعقد السلك املدلى لتقصيره أو يدق عليه مسامير لتقريبه من الجدران وألغراض التقصير يقطع السلك

ًّحسب املقاس املطلوب.

 ل الهياكل املعدنية ييجب أن تكون ألاسالك والكابالت املستخدمة في التوصيالت الكهربائية مناسبة للتيار املار بها وتوص

ًّلألجهزة الكهربائية باألرض.

  يجب عدم تحميل أي مقبس كهربائي زيادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة في املفاتيح أو التوصيالت الكهربائية

أو إصالحات إال بمعرفة املختصين في مجال  لقيام بأي أعمال توصيالتعدم الكهربائي املختص لعمل الالزم وًّإبالغ ا

ًّ.الكهرباء

 ًّشحنات فور تولدها.ي أجمع أرض ي استاتيكى مناسب لتفريغ توصيل ألاجهزة واملعدات بم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1


 (13-66ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- إدارة الفرصمجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث و 

82 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

 زة مناسبة للتيار املار بها وتوصيل الهياكل املعدنية لألجه ملستخدمة في التوصيالتيجب أن تكون ألاسالك والكابالت ا

ًّالكهربائية باألرض.

  عند تركيب أي أجهزة كهربائية كاملحوالت واملحركات أو املفاتيح الكهربائية أو الصبورات الكهربائية في أي مكان يجب

ًّأن تكون هذه ألاجهزة في حالة آمنة.

 ًًّّت الحاملة للتيار.يجب منع أي احتمال للمس املفاجئ للموصال

 وإذا وضعت في العراء فيجب تغطيتها بالحواجز  ،ساحة ممكنة أو في حجرة خاصة بهاوضع ألاجهزة الكهربائية في أقل م

ًّالواقية ملنع الاقتراب منها.

  ر بهذه ألاجهزة املا الفولتيجب وضع تعليمات تحذيرية بجانب ألاجهزة واملوصالت الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار

ًّجهزة التي تحمل تيار ذي ضـغط خاصة في ألاًّ . ويجب أن تكون هذه التعليمات واضحة بحيث يسهل قراءتها عال 

ًّبسهولة.

 ًّف ونًّالقائم يجب أن يكون 
ً
 ال تجرى أية إصالحات أوًّ نيين ويجب أنعلى أعمال الصيانة لألجهزة الكهربائية عماال

بعد التأكد من عدم مرور التيار الكهربائي فيها وتوصيلها باألرض. ويجب استخدام ال إتركيبات في ألاجهزة الكهربائية 

ًّمهمات الوقاية الشخصية املناسبة.

  إصالح العطب وإزالة مخاطر يجرى ة يًّّأكهربائية وعند اكتشاف أي عطب أو صيانة دورية لألجهزة الجراء إيجب

.
ً
ًّأسباب املخاطر فورا

  يجب عدم تعريض ألاسالك الكهربائية املغطاة باملطاط أو البالستيك للشمس أو الحرارة حتى ال يتلف املطاط إذا

ًّتعرض لها ملدة طويلة.

  ي التقاط با فسبيجب عدم لصق ألاوراق امللونة أو ألاشرطة على ألاسالك في الاحتفاالت أو بغرض الزينة حتى ال تكون

ًّشرر يحدث أو نتيجة مالمستها ملصباح ساخن. ّيًّأالنار من 

 س )املنصهرات( ولوحات التوزيع املفاتيح الكهربائية أن تكون خارج الغرف التي يايجب أن يراعى في وضع صناديق ألاك

ًّأو غازات قابلة لالشتعال.على أبخرة أو أتربة أو مواد  يًّتحتوًّ

 نصهرات( لكل مجموعة من التوصيالت وسكين لقطع التيار في الحاالت الاضطرارية يجب تخصيص صندوق أكباس )م

ًّويجب استخدام الفاصل الكهربائي آلالي وذلك لفصل الكهرباء في حالة حدوث قوس كهربائي.

 أن تكون املفاتيح املستخدمة داخل مخازن املواد الكيميائية من النوع املعزول املميت للشرر املخصص لهذا الغرض.ًّ

  قطع التيار الكهربائي عن جميع املنشآت في حالة إخالئها كالورش واملخازن بعد انتهاء الدوام وعند مغادرة املنزل ملدة

 يجب فصل التيار الكهربائي عن املنزل.
ً
ًّطويلة كالسفر مثال

  ربط أو تثبيت )الدوايات( أو املفاتيح الكهربائية في الجدران وألاسقف أو أي مادة موصلة للتيار مباشرة 
ً
 باتا

ً
يمنع منعا

 أن تكون ألاسالك املوجودة خلف هذه الدوايات أو املفاتيح غير معزولة جيد فتتعرض 
ً
الن هناك احتمال قوى دائما

 .حريقيتسبب في حدوث  للرطوبة وينجم عنها ماس كهربائي وبالتالي

ًّتطلعات مستقبلية: 0.3

  ًّنحو كمي ووصفي   ىعل موحد إلدارة املخاطر في املنشآت عامة وإلدارة املخاطر الكهربية خاصة وذلكإنشاء كود

  برامج إدارة املشروعات وًّوإدراجها ضمن املناهج الدراسية  مصفوفات املخاطرًّموسعة إلعداد عمل برامج تدريبية

ًّواملتخصصين تدريسها لجميع العاملين  ىعلعمل والالهندسية 

 . املراجع6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82
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ًّاملستخلص

 ،بيان واقع استخدام الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لخطط الطوارئ في مواجهة ألازمات والكوارث إلى هدفت هذه الدراسة

وتحديد أهم ألازمات والكوارث التي تعرضت لها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. باإلضافة إلى معرفة أثر تطبيق الكلية 

، حليليوالتالدراسة املنهج الوصفي  استخدمت .الجامعية للعلوم التطبيقية لخطط الطوارئ على سرعة التعافي من الكوارث

ية والرجوع إلى التقارير الرسمية الصادرة عن املؤسسات الرسمية للحصول على البيانات باإلضافة إلى أداة املقابالت الشخص

 ابًبًّخطة كان سالتطبيق تها. وًّإلدارًّ وفريق مخصصوكان من أهم نتائج الدراسة أن الكلية الجامعية لديها خطة طوارئ  الالزمة.

ة اعتماد ضرورًّأوصت الدراسة ب اطها اليومي بأسرع وقت.في سرعة التعافي من الكوارث للكلية الجامعية وعودتها لنش ارئيسًيًّ

سيناريوهات  جموعةإعداد عدة خطط طوارئ ملوًّ فريق دائم مخصص إلدارة الطوارئ في جميع مؤسسات التعليم العالي.

 .تطبيق خطط الطوارئ لتقليل الخسائر املادية وسرعة التعافي من الكوارثوًّ محتملة قد تواجه مؤسسات التعليم العالي.

ًّإشراك العاملين بمؤسسات التعليم العالي باملناورات للتعامل مع الطوارئ ضمن خطط الطوارئ.وًّ

ًّالاستعداد. –التعافي –ألازمة –الكارثة  –املخاطر –الطارئًّ املفتاحية: الكلمات
 

Abstract 
This study aim is to show the reality of the use of the University College of Applied Sciences 

emergency plans in the face of crises and disasters. And identify the most important crises 

and disasters suffered by the University College of Applied Sciences. In addition, to know the 

impact of the application of the University College of Applied Sciences emergency plans on 

the speed of recovery from disasters. In this study the descriptive and analytical approaches 

were used, in addition to the interview tool and the official reports issued by the official 

institutions were used to obtain the necessary data. The most important findings of the study 

were that the university college has an emergency plan and a dedicated emergency 

management team. The implementation of the contingency plan was a major reason for the 

http://site.iugaza.edu.ps/nashgar/author/nashgar/
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rapid recovery of disasters of the University College and its return to daily activity as soon 

as possiblethe most important recommendations of the study: The need to adopt a permanent 

team dedicated to emergency management in all institutions of higher education. The need to 

prepare several contingency plans for several possible scenarios that may face institutions of 

higher education. The need to implement contingency plans to reduce material losses and 

speed recovery from disasters. The necessity of involving employees in higher education 

institutions in maneuverings to deal with emergencies within the emergency plans. 
Keywords: Emergency - Risk - Disaster - Crisis - Recovery - Preparedness 

 اهيمي:امللخص املف

يمثل التخطيط للطوارئ أسس هامة في التنمية التطويرية الخاصة باالستعداد الجيد للحد من املخاطر وحماية املوارد البشرية 

 اأساسيًًّ اإذ يمثل الوقت والعامل الزمني عنصر ًًّ ،واملادية وخاصة في املؤسسات التعليمية من أجل التعافي منها في أسرق وقت

ًّثارها.والتعافي من الكارثة وآالاستجابة في 

 للدراسة. املفاهيمي( امللخص 0يوضح شكل )
 

ًّ
ًّيوضح الشكل التالي امللخص العام للدراسة البحثية وأهم النتائج والتوصيات واملقترحات.

 

أثر تطبيق خطط 

الطوارئ على سرعة
ث التعافي من الكوار 

بالجامعات 

الفلسطينية

إدارة 

الطوارئ 

خطط 

طوارئ 

املخاطر

الاستعداد

الكارثة

التعافي
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 تطلعات مستقبلية: 

.عدم وقوع أي أزمات أو كوارث أو حاالت طارئة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

تحييد .
ً
 مؤسسات التعليم العالي عن التجاذبات السياسية وحماياتها دوليا

.إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع الطوارئ في كافة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

.التخطيط املسبق من ِقبل مؤسسات التعليم العالي للكوارث املحتملة خالل دورة حياة الكارثة 

لطوارئ في جميع قرارات وإنشاءات مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.تبني فكرة إشراك فريق إدارة ا 

.توعية وإرشاد الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بإجراءات الطوارئ من خالل حصة جامعية بداية كل فصل دراي ي 

 تأثير تطبيق خطط الطوارئ على سرعة التعافي من الكوارث بالجامعات الفلسطينية

 

 في سرعة التعافي من الكوارث للكلية الجامعية وًّتطبيق خطة الطوارئ كان سببًًّتوصلت الدراسة إلى أن 
ً
 رئيسيا

ً
 الكلية الجامعية تمتلك، وًّعودتها لنشاطها اليومي بأسرع وقتا

 .سرعة التعافي من الكارثةة يعمل على مؤهلوجود فرق ، وأن بأسلوب علمي ممنهج، وحاجة فريق الطوارئ للتدريب وفق عدة خطط طوارئ لعدة سيناريوهات

تحديد ، وًّاعتماد فريق دائم مخصص إلدارة الطوارئ في مؤسسات التعليم العاليوًّأوصت الدراسة بإعداد خطة لحماية املعلومات والتكنولوجيا الرقمية في حاالت الطوارئ. 

 ئ.منبثقة عن إدارة الطوارًّ فرق متخصصة للتعامل مع الطوارئًّوايجاد  تقييم الخطة الطوارئ.نقطة التعافي ووقت التعافي )الوقت الالزم للتعافي من الكارثة( لقياس وًّ

 ضرورة تدريب العاملين على حاالت الطوارئ بشكل دوري ومستمر.

الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي لوصف تأثير التخطيط للطوارئ على  استخدمت

الحد من أثار الكوارث وتحليل خطط الطوارئ على سرعة التعافي وذلك من خالل 

 املقابالت الشخصية والتقارير الرسمية للمؤسسات.

عاني املؤسسات من بشكل عام والجامعات من التأثير املباشر السلبي من الكوارث ت

ضرار الناتجة عنها قياس أثر تطبيق خطط الطوارئ على سرعة التعافي من 
َ
وألا

أثير ت التالي: ماومن هذه املشكلة يبرز التساؤل ، الكوارث بالجامعات الفلسطينية

 الكوارث في الجامعات الفلسطينية؟تطبيق خطط الطوارئ عل سرعة التعافي من 

ة خطط الطوارئ بسرعهدفت الدراسة لبيان العالقة التطبيقية بين تطبيق 
 .التعافي من الكوارث بالجامعات الفلسطينية
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 . إلاطار العام للدراسة0

 مقدمة0.0

حقيقها املنظمات، حيث يدعم ت تطبقهفهو أسلوب منهجي  في إدارة املنظمات، التخطيط للطوارئ أحد العناصر ألاساسية يعتبر

ضمان ذلك بهدف   وًّومراقبتها أولوياتهارتيب في تحديد املخاطر وتقييمها وتألهدافها الاستراتيجية من خالل اتخاذ نهج استباقي 

ًّاستدامة عمل املنظمة وتمكينها من تحقيق أهدافها التنظيمية. 

ي في حماية نفسها والاستمرار في تنمية أعمالها، ويكمن التحد اهي ألاكثر نجاًحًّالكوارث بفاعلية إن املؤسسات التي تدير ألازمات وًّ

الحقيقي ألي عمل في القدرة على ممارسة النشاطات والويائف اليومية بأفضل شكل. وحيث إن املخاطر وألازمات أصبحت 

يط أن يتم التخط اكان لزاًمًّ ،حولها في فلسطين وما املتسارعةا تواجهه املنظمات في يل التغيرات السياسية ا حتميًًّواقعًًّ

ًّ.1للطوارئًّ

يُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع بَ َقَراٍت ِسَمانٍ ستخدم منذ القدم فقد قال تعالى: إن مفهوم التخطيط للطوارئ ي ُُُه َّ  َسْبع  "يُوُسُف أَي َُّها الصِّدِّ ُُ ْْ  َي
َُُموَن )ِعَجاف  َوَسْبِع ُسنُبََلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت ل َعِّي  ُ ُهْم يَ ْع ( قَاَل تَ ْزرَُعوَن َسْبَع ِسِني ََّ َدأَبًا َفَما َحَصدتُّْم 64َأْرِجُع ِإَلى الن اِس َلَع

ُُوَن ) ُُ ْْ ُِيًَل مِّم ا َت ُِِه ِإَّل  َق ْمُتْم َلُه َّ  64َفَذُروُه ِفي ُسنُب ُْ ََّ َما َقد  ُُ ْْ ِلَك َسْبع  ِشَداد  َي ِْْتي ِم َّ بَ ْعِد ذََٰ ِصُنوَن )ِإَّل  قَُِ  ( ثُم  َي ْْ ( 64يًَل مِّم ا ُت
ِلَك َعام  ِفيِه يُ غَاُث الن اُس َوِفيِه يَ ْعِصُروَن ) ِْْتي ِم َّ بَ ْعِد ذََٰ ًّ.2("64ثُم  َي

تعبر إدارة الكوارث عن موقف وحالة يتعرض لها متخذو القرار في املنظمات إلادارية التي تتالحق فيها ألاحداث وتتداخل معها 

صحاب القرار قدرتهم على التحكم بها أو على اتجاهاتها املستقبلية  إذ تعتبر ألازمة تحدًيا وصراًعا أيفقد  ممابالنتائج،  ألاسباب

ًّ.3ألمن الكيان إلاداريًّ مهددوًّ ضاغط مؤثرًّ أو  القوى الصانعة لألزمة مرافقة لقلق وتوتروًّبين متخذ القرار 

التطبيقية والتي هي ركن أصيل ومتين من أركان التعليم العالي في فلسطين ومن هذا املنطلق فإن الكلية الجامعية للعلوم 

عافى وكانت تت ،ورائدة التميز وإلابداع، تعرضت للعديد من ألازمات والكوارث على كافة ألاصعدة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا

أثر تطبيق خطط الطوارئ على  إيهارويهدف الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى  بسرعة يشهد بها الجميع بعد كل أزمة،

ًّ.سرعة التعافي من الكوارث التي تعرضت لها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 املشكلة البحثية وتساؤالتها 9.0

يمر قطاع غزة واملؤسسات ألاكاديمية بحالة طوارئ مستمرة بسبب الظروف الاحتاللية التي يعانيها املجتمع الفلسطيني مما 

 يها مختبرات وموادأن املؤسسات ألاكاديمية يتوفر فإذ الطوارئ للتعافي من الكوارث، عداد خطط إاملؤسسات لى يفرض ع

مليون دوالر،  16 م بلغت2614جراءات للتعامل آلامن معها، حيث إن خسائر قطاع التعليم العالي في عدوان إمختلفة تتطلب 

مبان تابعة لها، أحدها بشكل كامل، وقدرت خسائرها تضررت ثالثة جامعة ألازهر والتي جامعات، وهي:  وتوزعت بين ثالث

مليون دوالر، والكلية الجامعية للعلوم  4.1ن بتكلفة تقدر بــااثنن اة إلاسالمية التي تضرر فيها مبنيبــثالثة ماليين دوالر، والجامع

واملكتبة املركزية ومركز الحاسوب ومولدات التطبيقية حيث أصاب الدمار بعض القاعات الدراسية فيها واملختبرات العلمية 

درت قيمة ألاضرار بــ
 
ًّومن هذه املشكلة يبرز التساؤل التالي:  .4مليون دوالر 2.1الكهرباء وق

ًّما تأثير تطبيق خطط الطوارئ عل سرعة التعافي من الكوارث في الجامعات الفلسطينية؟

                                                           
ًّم(. خطة إدارة ألازمات وإلاخالء في حاالت الطوارئ. كلية الزراعة، جامعة دمياط، مصر.2611ونس، أحمد لطفي. ) 1
ًّالقرآن الكريم.سورة يوسف،  2
 م(. إدارة ومنهج مواجهة ألازمات. القاهرة: مكتبة مدبولي، مصر.1996محسن أحمد الخضيري. ) 3
ًّ، غزة، فلسطين.بكدار-وإلاعمارم(. تقرير الفريق الهندي ي في املجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية 2614. )بكدار-وإلاعماراملجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية  4
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 أهداف الدراسة3.0

  ًّللعلوم التطبيقية لخطط الطوارئ في مواجهة ألازمات والكوارث. ة الجامعيةيالكلبيان واقع استخدام

 .ًّتحديد أهم ألازمات والكوارث التي تعرضت لها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 ًّالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لخطط الطوارئ على سرعة التعافي من الكوارث. تطبيق معرفة تأثير

 أهمية الدراسة 4.0

الدراســـــة في أنها ضـــــمن الدراســـــات املحدودة التي تســـــلط الضـــــوء على ممارســـــات الجامعات الفلســـــطينية في تطبيق  تنبع أهمية

مـــدى وعي إدارات الجـــامعـــات الفلســــــــــــــطينيـــة حول تظهر خطط الطوارئ ملواجهـــة ألازمـــات والكوارث التي تتعرض لهـــا، كمـــا أنهـــا 

ًّوالكوارث.والتعامل مع ألازمات  إدارة الطوارئًّضرورة وأهمية 

 منهجية الدراسة 5.0

يتم التعرف على واقع التخطيط للطوارئ بمؤسسات التعليم العالي في  حيث من خالله، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي

 ليليوكذلك املنهج التح هذا ألاسلوب العلمي في التعرف على ياهرة الدراسة، ووضعها في إطارها الصحيح. ويساهم فلسطين،

ًّ.يتم تحليل النتائج وتفسير جميع الظروف املحيطة بها الذي من خالله

 حدود الدراسة6.0

ًّم.2619تم تطبيق الدراسة خالل العام الحدود الزمانية:  0.6.0

ــــطينية العاملة في قطاع غزة،الحدود املؤســـــــــســـــــــاتية:  9.6.0 ــ ــ ــ ـــــر البحث على الجامعات والكليات الفلسـ ــ ــ وتم أخذ الكلية  يقتصــ

ًّكحالة دراسية. الجامعية للعلوم التطبيقية

 السابقة الدراسات7.0

 الدراسات العربية 0.7.0

بعنوان: "فاعلية خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث وألازمات في املجمعات السكنية  م(9104دراسة بن صالح، ) -

 1"الحكومية

دراسة مدى فاعلية التخطيط للطوارئ من ملواجهة الكوارث وألازمات في املجمعات السكنية الحكومية،  هدفت الدراسة إلى

ية الساكنين بإسكان كلية امللك فهد ألامناستخدم الباحث املنهج الوصفي والتحليلي من خالل استبانة وزعت على العاملين 

أن وضع خطط . توصلت الدراسة إلى ة على عينة عشوائيةطبقت الدراس(فرًدا، و196ًّ))ضباط، أفراد، مدنيين( وعددهم 

ثناء ى التعامل مع املخاطر أهم علوأن تدريب ،اوألازمات مطبقة بدرجة متدنية جًدًّافتراضية مسبقة للساكنين ملواجهة الكوارث 

،
ً
عن الكوارث على إصدار دليل إجراءات  ةموافقون بشدمجتمع الدراسة وأن  حدوث الكوارث مطبقة بدرجة متدنية جدا

ت الدراسة أوص على تفعيل دور املتطوعين في منطقة إلاسكان.  ةوافقون بشدهم مأنوًّ ات املحتمل وقوعها بإسكان الكلية،وألازم

 وارئًّالطحاالت  فيبتوعية الساكنين بمختلف أعمارهم وويائفهم وإرشادهم ملا يجب إتباعه أثناء عمليات إلاخالء  بضرورة

إصدار دليل إجراءات عن جميع املخاطر ، وًّألازمات والكوارثالسبل وآلاليات املناسبة لتفعيل خطط الطوارئ ملواجهة  واتخاذ

نطقة مين مأارث بالكلية والجهات الخارجية لتوزيادة التنسيق بين الجهات املعنية بمواجهة الكوًّ ا،حدوثه التي من املمكن

 للعشوائية و
ً
الحيتها مع التأكد من صصر مناطق إلايواء املؤقتة حوًّ املهمة، أثناء الاستجابةالازدواجية إلاسكان أثناء الكوارث منعا

  .ساكنين مع تعريفهم بها مسبقالالستخدام، و تحديد نقاط تجمع لل

                                                           
إسكان كلية امللك فهد ألامنية أنموذجا. رسالة  الحكومية:م(. فاعلية خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث وألازمات في املجمعات السكنية 2614املفيريج، فيصل بن صالح. )1

 ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، اململكة العربية السعودية.
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م(بعنوان: "نحو الحد من مخاطر الكوارث املحلية في الدول النامية: تطبيق على التحديات 9104دراسة النمري، والزغل،) -

 .1لتي تواجهها ألاردن"ا

Towards local disaster risk reduction in developing countries: Challenges from Jordan 

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من حالة الحد من مخاطر الكوارث في بلدية جرش ألاردنية بغية فهم القيود والتحديات التي 

خارج العاصمة. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي عن طريق املقابلة، حيث أجرى تواجها وتعميمها على البلديات ألاخرى 

من البلدية لديهم خبرة في مجال الطوارئ. خلصت الدراسة إلى وجود في مركزية  امويًفًّ 18)مقابالت فردية شبه هيكلية مع )

، ومحسوبية ومحاباة، وعدم فاعلية الاتصاالت القرارات تعيق فرصة البلدية باإلبداع في إدارة الكوارث. وهناك قيود تنظيمية

نقص وًّبين ألاقسام، ترجع إلى البيروقراطية، وعدم توثيق عمليات الاستجابة للطوارئ، وغياب التنسيق بين ألاقسام املختلفة، 

ية واملوارد البشرًّ ضعف القدرات املالية وإلادارية والقياديةوًّسوء التخطيط للطوارئ، وًّبعض املويفين،  اتقدرًّ في

خفيف ا مرحلة توخصوصًًّ ،كافية للتعامل مع الطوارئ في كافة مراحله منح البلدية صالحيات. أوصت الدراسة بوالتكنولوجية

لبلديات منح اوًّ لتعامل مع حاالت طوارئ غير نمطية مثل الزالزل.وتأهيل العاملين لتعزيز الخبرات في ا الحدة ومرحلة الاستعداد. 

بناء قدرات البلديات في مجال إدارة الكوارث، ومجال إلادارة املالية وًّ التغيير إلى الالمركزية في القرارات.القدرة على اتخاذ القرار وًّ

العمل على حل املشاكل الاقتصادية لتعزير مرونة السكان للتعامل مع الكوارث، وتعزيز مفهوم الحد من مخاطر وًّ وإلادارية.

 .ملجتمع حول مخاطر الكوارثزيادة الوعي لدى مويفي البلديات واوًّ الكوارث.

ث السيول باململكة العربية السعودية ار اءات الدفاع املدني في مواجهة كو م( بعنوان: "فعالية إجر 9111دراسة القرني، ) -

 .2"مسحية على منطقة عسير دراسة-

 بيانوًّهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية إجراءات الدفاع املدني في مواجهة كوارث السيول قبل وأثناء وبعد وقوعها، 

استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي على مجتمع الدراسة املكون من  تها،تي تواجه الدفاع املدني في مواجهقات الأهم املعوًّ

وكذلك املتضررين، واعتمد الاستبانة كأداة لجمع بيانات، حيث أعد  134قة عسير وعدهم املدني بمنط جميع ضباط الدفاع

استبانة من ضباط  122استبانتين مختلفتين إحداهما لضباط الدفاع املدني وألاخرى للمتضررين. واستطاع الباحث استرداد 

يول قبل الدفاع املدني في مواجهة كوارث الس أن إجراءات استبانة من املتضررين. توصلت الدراسة إلى 37الدفاع املدني و

كان أهمها للضباط وضع الخطط املناسبة، والتنسيق مع الجهات املعنية، وتأهيل ألافراد كل حسب ، وقوعها فاعلة إلى حد ما

ملدربة، االقوى البشرية  نقصوًّتخصصه، وتوفير املعدات وألاجهزة املناسبة، وتجهيز غرف عمليات مناسبة إلدارة العمليات، 

وعدم التجانس بين الوييفة والتخصص، بينما كانوا  وعدم الاستفادة من الدراسات العلمية في مجال مواجهة كوارث السيول،

 قة في مواجهةالعف التنسيق بين ألاجهزة ذات العمحايدين حول معوقين هما عدم التجانس بين الوييفة والتخصص، وض

ث تحديث خطط كوارًّوًّ بكوارث السيول. ادة من التقنيات الحديثة في مجال التنبؤ الستفاكوارث السيول. أوصت الدراسة ب

رفع درجة التنسيق مع الجهات املختلفة ذات العالقة لتفعيل دورها وًّوالاستفادة من التجارب السابقة،  السيول من حين آلخر

ص في د النقكوارث السيول، والعمل على ستدريب وتأهيل العاملين بما يتناسب مع وًّومشاركتها لزيادة فاعلية الاستجابة، 

 .، ورفع كفاءة تجهيزات الدفاع املدني في مواجهة كوارث السيول والعمل على صيانتها بصفة مستمرةؤهلةالقوى البشرية امل

ًّ  

                                                           
ًّم(. نحو الحد من مخاطر الكوارث املحلية في الدول النامية: تطبيق على التحديات التي تواجهها ألاردن". ألاردن.2614النمري، عصام و الزغل، رائد. ) 1
دراسة مسحية على منطقة عسير. اململكة  -م(. فعالية إجراءات الدفاع املدني في مواجهة كوراث السيول باململكة العربية السعودية 2668القرني، عبد هللا محمد. ) 2

ًّلسعودية.ا
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 الدراسات املحلية9.7.0

دراسة حالة: دور وزارة -م( بعنوان: "متطلبات إدارة الكوارث ومستوى نجاحها في قطاع غزة 9105دراسة أبو زايد، ) -

 .1م"9103الداخلية الفلسطينية في مواجهة منخفض أليكسا ديسمبر 

هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات إدارة الكوارث ومستوى نجاحها في قطاع غزة ودور وزارة الداخلية وألامن الوطني في 

 إلاحصائية املناسبة الختبار صحة الفروض. وقد ختباراتالوصفي التحليلي والاًّاستخدمت الدراسة املنهج الفاعلة، تها مواجه

373ًّطبقت على مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )
ً
والذين شاركوا في مواجهة منخفض  من العاملين في وزارة الداخلية ا( ضابط

. ( استبانة261)( استبانة على عينة طبقية عشوائية وتم استرداد عدد 221ليكسا من جميع محافظات غزة، وتم توزيع عدد )أ

في مواجهة  %72.06وجود موافقة متوسطة لدى املبحوثين على توفر متطلبات الكوارث بمتوسط حسابي توصلت الدراسة إلى 

توجد عالقة طردية ذات وًّ، %18.0ا بمتوسط حسابي نسبي يساوي حققت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة نجاًحًّوًّالكوارث، 

متطلبات إدارة الكوارث ومستوى النجاح في إدارتها بمتوسط حسابي نسبي  بين توفرα 1.6≤داللة إحصائية عند مستوى داللة

والتغطية إلاعالمية بمتوسط  ،%64.71، تمتع متطلب توافر القيادة الفاعلة بمتوسط حسابي نسبي يساوي %72.06يساوي 

،بينما لم تحصل بقية املتطلبات على %43.01وتوافر اتخاذ القرار التعاوني بمتوسط حسابي نسبي  ،%40.71حسابي نسبي

بتأسيس وحدة مستقلة متخصصة إلدارة الكوارث، ووضع الخطط  أوصت الدراسة متوسطات حسابية نسبية مرضية.

العمل على دعم وتنفيذ دراسات وأبحاث تتعلق بالكوارث التي تقع في قطاع غزة والاستفادة من وًّ والدراسات الالزمة لها،

 .نتائجها

"أثر تطبيق املنهجية املجتمعية في إدارة الطوارئ على مرونة السكان شرق رفح في مواجهة  بعنوان: م(9105بة، )دراسة وه -

 .2"م9104أغسطس  96يوليو إلى  7خالل العدوان إلاسرائيلية من  -الكوارث 

تقييم  املشاركة املجتمعية في عناصر هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق املنهجية املجتمعية في إدارة الطوارئ من خالل

، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي. في منطقة شرق رفح املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارثاملخاطر، واتخاذ القرارات 

استبانة على عينة عشوائية من سكان الشوكة  466حيث استخدمت الاستبانة واملقابلة كأداتين لجمع البيانات، تم توزيع 

قرارات املشاركة املجتمعية في اتخاذ توصلت الدراسة إلى أن  استبانة. 336ا تقريبًًّ استرد منها نسمة 18166والبالغ عددهم 

 معنويًًّيؤثران تأثيرًًّ بالحد من مخاطر الكوارث، والتكامل بين املجتمع
ً
داللة ذو  لم يوجد تأثيرًّوًّفي متغير املرونة املجتمعية   اا

واملؤسسات الخارجية ومتغير توييف املعرفة املجتمعية في منهجيات  ة املجتمعية في تقييم املخاطراملشارك تغيرإحصائية مل

رفع مستويات املشاركة املجتمعية في عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة بالحد من مخاطر أوصت الدراسة ب وطرق الاستجابة.

غزة من أجل التعامل بفاعلية وكفاءة مع الحاالت الطارئة في  الكوارث، وتعزيز شبكة تكامل بين املؤسسات العاملة في قطاع

والاستجابة والتعافي املجتمعية، ووضع ذلك على رأس خطط  رفع مستويات الاستعداد، وًّقطاع غزة، ولتعزيز املرونة املجتمعية

 ع غزة.التنمية والخطط الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية واملؤسسات الدولية واملحلية العاملة في قطا

تقييم خطة الاستجابة للطوارئ في املؤسسات  –التخطيط ملجابهة الكوارث ” م( دراسة بعنوان:9104دراسة سالمة، ) -

 .3الحكومية الفلسطينية"

 اتبع .الحكومية الفلسطينية، وتقييمها هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى توفر خطة الاستجابة للطوارئ في املؤسسات

دراسة وتكون مجتمع ال .أداة لجمع البيانات الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل املدخل املسحي، باستخدام الاستبانة

                                                           
رسالة  أليكسا.دراسة حالة: دور وزارة الداخلية الفلسطينية في مواجهة منخفض -م(. متطلبات إدارة الكوارث ومستوى نجاحها في قطاع غزة 2613أبو زايد، حبيب عبد هللا. ) 1

 غزة، فلسطين.-ماجستير، الجامعة الاسالمية 
يوليو  7الاسرائيلي م(. أثر تطبيق املنهجية املجتمعية في إدارة الطوارئ على مرونة السكان شرق رفح في مواجهة الكوارث خالل العدوان 2614وهبة، اسماعيل عبد الكريم. ) 2

ًّغزة، فلسطين-م. رسالة ماجستير، جامعة ألازهر2614أغسطس  20إلى 
تقييم خطة الاستجابة للطوارئ في املؤسسات الحكومية الفلسطينية. رسالة ماجستير، جامعة النجاح  –جابهة الكوارث م(. التخطيط مل2614سالمة، عمار محمود. ) 3

ًّنابلس، فلسطين. الوطنية،
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وإلاشرافية والضباط العاملين في املقرات العامة لألجهزة العسكرية، والوزارات املعنية  من أصحاب املسميات إلادارية

الدفاع املدني، والشرطة، ووزارة ألاشغال العامة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، باالستجابة امليدانية للكوارث، وهم 

ًّمويًفًّ 342ووزارة البيئة ووزارة الزراعة، والبالغ عددهم 
ً
في نظام إدارة  اشديًدًّ اخلصت الدراسة إلى أن هناك ضعًفًّ ا،ا وضابط

لحاالت الطوارئ خاصة في املجال الاداري والتخطيطي  االستجابةالكوارث والحاالت الطارئة في املؤسسات الرسمية املعنية ب

والتنظيمي والتنسيقي وتحديد املرجعية القيادية والتخصصية في العمل امليداني. أوصت الدراسة بضرورة إدماج مفهوم الحد 

بإدارة  التشريعات الخاصةتطوير القوانين وًّوًّوالتنموية ملؤسساتهم،  من املخاطر، وبرامج التأهب ضمن الخطط الاستراتيجية

ًّ .الكوارث في كافة مراحلها، وتوحيد مرجعية وطنية إلدارة الكوارث

 التعقيب على الدراسات السابقة 3.7.0

زمات والكوارث التي تعصف في املؤسسات ءات الخاصة بخطط الطوارئ في ألاًّجرالسابقة العديد من إلاًّتناولت الدراسات ا

حداث الطارئة. وقد ألاًّساهم في الحد من آثار إذ أنها ت ،مدى توافر خطط للطوارئ وألازماتالحكومية والتجمعات املدنية، وًّ

ل لحصوًّاوًّاستخدمت معظم الدراسات السابقة املنهج الوصفي والتحليلي لوصف الظواهر وألاحداث الطارئة وتحليل البيانات 

قة من حيث تناول ياهرة ألاحداث الطارئة وكذلك في وبذلك تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات الساب ناقشتها.ملعلى النتائج 

املنهجية. إال أنها تختلف عنها من حيث املضمون ومجال الدراسة، حيث تستهدف الدراسة الحالية مؤسسات التعليم العالي 

رض غزة الذي يتع بقطاع غزة، مع تناول الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية كحالة دراسية. وما يميز هذه الدراسة هو واقع قطاع

ًّ
َ
تهدف  مًَّّالعتداءات متكررة من قبل الاحتالل الاسرائيلي، ومن أهمها القصف املتكرر للمؤسسات الحكومية والتعليمية. ومن ث

 هذه الدراسة التعرف على واقع الاستعداد للطوارئ من قبل هذه املؤسسات التعليمية.

 املفاهيمي إلاطار  1.0

  :وارئًّالط كلمة البعض ويستخدم ممكن، وقت أقصر في وانهائه الجمهورًّ تعبئة إلى يحتاج استثنائي موقفالطارئ 

 .1الكارثة حد إلى ترقي ال الطوارئًّ حالة أن بالرغم الكارثة حالة عن للتعبير

  :يعرفها املخاطرR.Kasperson2بيئته ومقومات وممتلكاته إلانسان حياة يتواجه الت التهديدات :بأنها. 

 جوينت املتعمد، غير أو املتعمد إلانساني الخطأ أو الطبيعة بفعل تقع اومكانيًًّ ازمنيًًّ محددة حادثة عن عبارة :الكارثة 

ًّ وتحتاج واملمتلكات، ألارواح في ضخمة خسائر عنها
ً
 دةع أو الدولة وقدرات إمكانات تتعدى قد ملواجهتها ضخمة جهودا

 .3مجتمعة دولًّ

 غير درجة إلى هبوطها أو العمل حركة توقف إلى وتؤدي والسيطرة التحكم نطاق عن تخرج عادية غير : حالةألازمة 

ًّ.4املحدد الوقت وفي املنظمة قبل من املطلوبة ألاهداف تحقيق تهدد بحيث معتادة،

 ةكالتخطيط، والتنظيم، والقياد الاعتيادية إلادارية ألاعمال تشمل ومستمرة، وديناميكية هامة عملية هي الكارثة: إدارة 

 والاستعداد للوقاية البعض بعضها مع تعمل عديدة مؤسسات كذلك وتشمل واملادية، البشرية للقوىًّ والسيطرة

 .5نواتجها ومعالجة للكارثة والاستجابة

                                                           
طقة املدينة املنورة. رسالة ماجستير، م(. الدور امليداني للقائد ألامني في إدارة الكوارث"، دراسة تطبيقية على مديرية الدفاع املدني بمن2667العتيبي، علي بن عطاهللا. ) 1

ًّاململكة العربية السعودية.
 م(. الدور امليداني للقائد ألامني في إدارة الكوارث، مرجع سابق2667العتيبي، علي بن عطاهللا. ) 2
جامعة نايف للعلوم ألامنية، الرياض، اململكة العربية  م(. متطلبات التخطيط الاستراتيجي ودورها في الحد من أضرار الكوارث. رسالة ماجستير،2611السهلي، فيحان. ) 3

 السعودية.
 م(. إدارة ألازمات في جهاز الصحة الفلسطينية . رسالة ماجستير، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين.2660الجديلي، ربحي عبد القادر. )4
افذة ذات العالقة بالكوارث وادارتها ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمشروع دعم م(. مراجعة القوانين والتشريعات الن2669سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. )5

 بناء القدرات الوطنية للتقليل من الخطر الزلزالي. العقبة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ألاردن.
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  :القواعد التي تشمل التحضير لحاالت الكوارث قبل وقوعها،  وهيًّاملخاطر،هي قواعد التعامل وتجنب إدارة الطوارئ

 .1والاستجابة للكوارث، ودعم، وإعادة بناء املجتمع بعد الكوارث البشرية أو الطبيعية التي وقعت، بشكل عام

 عملياتية تتعلق باإلعداد واسترداد  واستراتيجيات وإجراءات: هي سياسات التعريف الاجرائي للتعافي من الكوارث

 واستمرار البنية التحتية لتكنولوجيا الحيوية لعمل املؤسسة بعد وقوع كارثة طبيعية أو من صنع إلانسان.

 . إلاطار النظري 9

 خطط الطوارئ وسرعة التعافي من الكوارث0.9

ًّيسود العالم في أيامنا الحالية 
ً
زالت إلى حدوث كوارث، إذ  جمة أدت وما متغيرة ومضطربة وتحديات مصحوبة بمخاطر يروفا

أصبح من الضروري أن يتم التخطيط للكوارث والطوارئ، وهذا يستلزم على صناع القرار ومجالس إلادارة العليا في املنظمات 

من  ولهذا البد  إلايجابيات وتجنب السلبيات إلدارة هذه الطوارئ والكوارث والاستفادة من اوجهًدًّ اوقتًًّأن يسعوا لتخصيص 

ًّألاسس النظرية املتعلقة بموضوع الدراسة. توضيح بعض

 خطط الطوارئ 0.0.9

خطة الطوارئ هي ألانشطة الهادفة إلى تنظم العمل عند حدوث أي مشاكل أو طوارئ مفاجئة أو خروج العمل عن نمطه 

بعدة أمور لنجاحها، املألوف، سواء كان ذلك في املنزل أو العمل أو في أي مكان في املجتمع، ولعمل هذه الخطة يجب الالتزام 

إذ تحدد إلاجراءات الواجب القيام بها عند وجود أي حالة غير اعتيادية بغية سرعة التعامل مع املوقف، ووقاية الناس من 

ًّ.2التعامل مع املخاطر والتعرض ألقل كمية من آلاثار الناتجة عنها

 خطة طوارئ ألاسس املنهجية إلعداد 9.0.9

على الفهم والتحليل الشامل لكل املخاطر التي قد تحدث للمنزل أو املؤسسة أو املشاريع التجارية تعتمد خطة طوارئ في البداية 

حدوث أي خلل في هذه ألاعمال، وهناك مبادئ رئيسية يجب أن تتبع عند  وفق سيناريوهاتخطط بديلة  عوغيرها، ثم يتم وض

ًّ:3عمل هذه الخطة هي

  ًّاملؤسسة ألنشطتها.وفق ممارسات تحديد كل العمليات الحيوية

 .ًّتحديد أولويات املخاطر

 .تحديد املخاطر املحتملة 

  يجب أن تكون خطة الطوارئ تتسم باملحافظة على استمرارية العمل في أثناء وجود ألازمة، واملساعدة في عودة الوضع

 في أسرع وقت.

 ًّاملشاركة الواسعة من الخبراء تتطلب خطة الطوارئ املجتمعية بعض الجهود من أجل تحديد املبادرات التخطيطية و

 واملواطنين.

  يجب عند عمل إدارة للطوارئ أن يتم الاعتماد على التخطيط الفعال والقدرة على ربط العناصر املتباينة مع الاستجابة

ًّ.لحاالت الطوارئًّ

                                                           
1Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (2005). At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters. 
Routledge. 
2Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (2005). At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters. 
Routledge 

قدرة ألامم واملجتمعات على مواجهة الكوارث.   : بناء2611- 2661الفعالة، إطار عمل هيوغو م( إطار عمل هيوغو التأهب للكوارث تحقيقا لالستجابة 2668ألامم املتحدة: )3

ًّنيويورك وجنيف.
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 طوارئ للمنظمات خطط 3.0.9

إلى هذا التفكير املنطقي، فإن خطط  الو؟" واستنادًًّهنية هي: "ماذا واحدة من أكثر ألاسئلة نموذجية في مجتمعات ألاعمال امل

الطوارئ مبنية ومصممة من أجل الحصول على أفضل النتائج املمكنة للشركة. قد يكون اتخاذ القرار أو التخطيط في املنظمات 

 فادًحا يطارد أصحاب ألاعمال طوال مسيرتهم املهنية ويهدد استمرارية العمل الاحترافي للشركة.
ً
 عملية وضع خططإن  خطأ

ة ألاكثر عرض الكوارث، مع توقع حجمها، وألاماكن محددة وفعالة ملواجهة الكوارث يستلزم التحديد الدقيق الاحتماالت حدوث

خطط املواجهة للكوارث، ثم  تحليل ألاخطار ودراستها، واحتمال حدوثها، وإعداد لها، من خالل القيام ببعض ألاعمال، منها

عادة إم بالتدريب على عمليات إلاخالء وًّن خالل تجهيز إلامكانات املادية والبشرية والفنية كافة، والقيام والتهيؤ الاستعداد

 .1ألاوضاع إلى ما كانت عليه قبل الكارثة

 : إعداد خطة طوارئ ملكان العمل 4.0.9

2ًّهناك بعض ألامور التي يجب مراعاتها عند وضع خطة طوارئ في مكان العمل ومنها:

 ًًَّّّأكد من أن أجهزة إنذار الحريق تعمل بالكامل.مراعاة الت

  وجود إلامدادات ألاساسية من أكل وشرب في مكان العمل لو حدث أي مشكلة وصعب على املويفين الخروج من مكان

ًّالعمل لفترة من الوقت.

 ة الاستجابة ل وكيفيالتفكير بأسلوب السيناريو في كيفية التعامل مع الطوارئ املختلفة في حالة وجودها في مؤسسة العم

ًّلهذه املخاطر.

  البد من جمع أكبر قدر من املعلومات عن املخاطر املعرضة لها املؤسسة سواء كانت طوارئ طبيعية أو كيميائية أو فيزيائية

ًّمحتملة.

 لهذا   في أي مؤسسةا ألن عدد املويفين يكون كبير ً  لعمل أكثر من مخرج في مكان العمليجب أن يتوافر في جميع أماكن ا

ًّيجب توفر العديد من املخارج للحماية من التكدس وقت الخروج.

 .يجب مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند القيام بعمل خطة طوارئ لحمايتهم 

 3الطوارئ  بناء خطط5.0.9

يتطلب إنشاء كما تم ذكره من قبل، فإن بناء خطط طوارئ أمر حاسم الستمرارية أي منظمة لتجنب أي أزمة وأضرار ملحوية. 

خطة طوارئ بعض ألابحاث والتخطيط. ومع ذلك، فإن العمل املستقبلي على كل خطة سيكون يستحق ذلك على املدى 

 يتكون من ست خطوات: اويتبع إطارًًّ، الطويل

 .ًّتحديد املوارد حسب أولويتها

 .ًّتحديد املخاطر الرئيسية

 .ًّإنشاء خطط طوارئ على أساس املوارد املتاحة

  ًّوالتأكد من أن كل مويف وأصحاب مصلحة لديه حق الوصول إليهم.توزيع الخطط

 .ًّالحفاظ على كل خطة وتحديثها كما يذهب املؤسسة من خالل التغييرات

 .ًّكن مستعًدا ألي ش يء

                                                           
 مرجع سابقتقييم خطة الاستجابة للطوارئ في املؤسسات الحكومية الفلسطينية.  –م(. التخطيط ملجابهة الكوارث 2614سالمة، عمار محمود. ) 1
 مرجع سابقتقييم خطة الاستجابة للطوارئ في املؤسسات الحكومية الفلسطينية.  –لتخطيط ملجابهة الكوارث م(. ا2614سالمة، عمار محمود. )2
https://aitnews.com/2017/06/05/7ًّالتقنية.  لألخبار العربية نصائح لخطة فعالة للتعافي من الكوارث. تم الاسترداد من موقع البوابة 7م(. 2617زين الدين، ياسر. ) 3
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1ًّ: توقيت الخطة 6.0.9

ة بما يسهل عمليترابطة مع ما يأمل تحقيقيه الشركاء املرئ أو كوارث على عدد من العوامل خطط طوافعالية وكفاءة تعتمد 

ما تقوم  اغالبًًّ منسقة. يمكن استخدام كل املوارد والخبرات املمكنة واملتاحة بطريقة، وًّاملواجهة الفعالة في أنسب فترة زمنية

خطة ضرورية دائًما في أي حال، بما في ذلك أي الخطط عند الضرورة. يزعم بعض الناس أن الالحكومات أو الشركات بوضع 

ما التخفيف من حدة املخاطر أو قبولها، فسوف  مؤسسةإذا قررت  .باملنظماتنوع من املخاطر، خاصة عندما يتعلق ألامر 

ًّ.تستفيد من وجود خطة طوارئ للتعامل مع الوضع في حال حدوثه

خطيط فمن املستحيل الت ه ال نعرف املخاطر املحيطة،. بما أنتوقعةامل ملخاطرًّفي حال تحديد اال يمكن إنشاء خطط الطوارئ إال 

 ذال خطط الطوارئ ال توضع فقط لتوقع متى تسوء ألامور. كما يمكن إنشاؤها لالستفادة من الفرص الاستراتيجية. إذ أن. لها

ك عن طريق تحديد املخاطر التي يمكن القيام بذلوًّجميع املخاطر. الاستجابة ليجب إنشاء خطة طوارئ بعد تحديد أولويات 

. بعد احدوثه ةيكل املخاطر املحتملة من حيث التأثير، واحتمالبترتيب الخبراء  يوص يتوقف العمل وًّتشكل أكبر فرصة للتسبب 

تحديد ما ستفعله الستئناف العمل في حالة حدوث أحد السيناريوهات املدمرة، فستحتاج  يتم الانتهاء من جميع هذه الخطوات

 .تحديد خطة خطوة بخطوة لكل خطرإلى 
 التعافي من الكوارث 9.9

نهجية والسياساتية والاستراتيجية السترداد واستمرار البنية التحتية للعمل وفق املتغيرات ألاليات املهي  التعافي من الكوارث:

 .2بعد وقوع كارثة طبيعية أو من صنع إلانسان تطرأ التي

هي مجموعة فرعية من عملية أكبر تعرف باسم تخطيط استمرارية ألاعمال، وتشمل  التخطيط ملواجهة الكوارث: 0.9.9

التخطيط الستئناف التطبيقات واسترجاع البيانات، وتأمين الاتصاالت وألاجهزة إلالكترونية مثل )الشبكات( وغيرها من البنية 

مات املعلوًّ اتعلقة بتكنولوجياملغير يط للجوانب ( يتضمن التخطBCPخطة استمرارية ألاعمال )وًّالتحتية لتكنولوجيا املعلومات. 

 ذات الصلة مثل املرافق والاتصاالت وحماية السمعة، ويمكن تصنيف تدابير ضبط التعافي من الكوارث إلى ثالثة أنواع:

 :ًّالضوابط الرامية إلى منع حدوث الكارثة. تدابير وقائية

  ًّالتي تهدف إلى الكشف عنها أو اكتشاف ألاحداث غير املرغوب فيها. الضوابط تحققية:تدابير

 :الضوابط الرامية إلى تصحيح أو استعادة النظام بعد كارثة أو حدث. تدابير تصحيحية 

م(، املدير التنفيذي لدي )إي هوستينج داتا فورت( 2617) في العام قدم ألاستاذ ياسر زين الدين: ضبط التعافي تدابير  9.9.9

3ًّة نصائح عند إعداد التدابير الالزمة للتعافي من الكوارث كان منها:عد

ن الكوارث من منهجية وضعت جيًدا يجب أن تبدأ خطة للتعافي م: التخطيط ألقل قدر ممكن من تعطيل الاتصاالت 0.9.9.9

بين ألاقسام وبين إلادارة واملويفين، وكذلك بين املؤسسة وعمالئها  –لحفاظ على الاتصاالت ألاساسية اسمح للشركة ت

غية بمحددة مسبًقا للطرق القياسية وحلفائها. من أجل إلاعداد ألافضل لألحداث الكبيرة، يجب أن يكون لدى املؤسسة بدائل 

ًّ.الطبيعية تادة خارج مجال ألاعمالكسيناريوهات مع تعدتصال والتنسيق، والتي يمكن أن الا

 الخطة الجيدة للتعافي من الكوارث بغض النظر عن املوقع الجغرافيتأخذ املؤسسات : تحديد معايير ألاداء بوضوح 9.9.9.9

مل عؤخذ في الاعتبار الاختالفات املحددة في ثقافة التخاصة بالصناعة واملنطقة. وًّبعين الاعتبار الحقائق الوييفية اليومية ال

وتحديد وييفة كل فرد أو قسم، في حالة حدوث اضطراب   –والتسلسل الهرمي لكي تتمكن املؤسسة من العمل جيًدا للتعافي 

                                                           
1George, J. (2019). Key Elements of a Disaster Recovery Plan Companies Often Overlook. Retrived from: 
https://www.drj.com/journal/fall-2019-volume-32-issue-3/10-key-elements-of-a-disaster-recovery-plan-companies-
often-overlook.html 
2Wayback Machine. (2018): Internet Archive. Retrived from: https://archive.org/web/ 

 التقنية. لألخبار العربية البوابة موقع من الاسترداد الكوارث. تم من للتعافي فعالة لخطة نصائح 7م(. 2617ياسر. ) الدين، زين3

https://aitnews.com/2017/06/05/7 
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ويجب على ألافراد وإلادارات التعامل بحكمة مع الظروف املختلفة وتحيد العوامل ألاكثر أهمية الحتواء حدث ما، وأي املهام 

ًّذات أولوية في املعالجة.

ينبغي أال تقتصر الخطة الفعالة للتعافي من الكوارث على التخطيط لعملية : تحديد أدوار ألافراد وألاقسام بوضوح 3.9.9.9

في حالة حدوث  –لألفراد وألاقسام  –إلى تدريب جيد وأدوار بديلة محددة بوضوح  قنيات بديلة فحسب، بل تحتاجوت

امتالك مهام بديلة لتحقيق الاستفادة املثلى من  توقعة، فمن املمكناملغير دم إمكانية تحديد جميع الحاالت الاضطراب. وع

ًّموارد املؤسسة أثناء حاالت الطوارئ.

تعمل املنظمات املتضررة على تفضيل مصالحها بغض النظر عن مستوى : املمارسات القائمة واتفاقيات الخدمات 4.9.9.9

جيدة نبغي أن تتضمن الخطة اللذا ي  تتأثر بالكوارث –املتعاونين  ء إلىمن العمال –ن العديد من الكيانات الخارجية إذ أ، تأثرها

 عن تلكوضعت للحد من ألاضرار التي لحقت ب طخط فترة الكوارث وما بعدهاالستعادة القدرة على العمل 
ً

 الكيانات، فضال

ائن يمكن أن ينظر إلى الكوًّفي الناس، عملية محددة بوضوح تدركها هذه الكيانات. وفي حين أن الكارثة غالًبا ما تبرز ألافضل 

الخارجي الذي ينشأ في كيان خارجي بسهولة باعتباره قاطًعا في الصفقات، إذا ما أي يء إدارته، وينبغي أن تتعرض مصالح 

ًّالكيانات الخارجية للخطر أكثر مما ال مفر منه.

لومات تشغيلية يمكن أن تضر باملنظمة، إذا كل مؤسسة لديها مع: حماية املعلومات الحساسة املركزية لألعمال 5.9.9.9

اها سواء داخل –س بالخصوصية أو ألامنوقعت في ألايدي الخاطئة أو تم املسا
ً
ة إلثارًّ أو خارجها. والكوارث غالًبا تقدم ضغط

ي يمكن أن املحتملة الت والنقاطواملصادر تشمل أسوأ السيناريوهات،  هاديد خطة فعالة للتعافي منلذا ينبغي تح  تلك القضايا

ًّتسبب مثل هذه التداعيات، والطرق املثلى للحد من هذا الضرر.

املبتكرة للتعافي من الكوارث أن تثبت عدم  الخططفضل يمكن ألًّ: اختبارات منتظمة لفعالية إجراءات الطوارئ  6.9.9.9

 ست معدة على نحو كاف  ومتوافقة مع خطة الطوارئًّفعاليتها، إذا كانت العناصر التي تحتاج إلى العمل معا للحد من ألاضرار لي

وارث حتى التعافي من الك رات منتظمة وإعادة التوافق مع. من هنا تأتي ضرورة إجراء اختباأو املتغيرات امليدانية املرافقة للكارثة

خطة  ى حسابه وإدراجه ضمنفإن أي تغيير في املقاييس واملتغيرات يحتاج إل بأقل قدر من الضرر. وباملثلها يمكن التعامل مع

 عن التغييرات الناتجة التي يتم إبالغ الكيانات املعنية بها. –التعافي من الكوارث 
ً

ًّفضال

ال تقتصر الخطة الفعالة للتعافي من الكوارث على : تعزيز تكرار إلاجراءات والعمليات والكيانات والبنية التحتية 7.9.9.9

محاولة تحقيق أقص ى استفادة من العناصر التي نجت من الاضطراب، ولكن هناك حاجة لوفرة وفائض في كل جانب من 

جوانب النظام نفسه. التكرار ال يحد فقط من نطاق وحجم الاضطراب، بل يقلل من فرصة وقوع كارثة تخريبية. في حين يعد 

ثة بحيث يمكن التقليل من الكارًّ العناصر،ل املهام وألاقسام هو أمر غير بديهي وغير مرغوب فيه، يسمح التكرار لفصل هذه عزًّ

ًّواحتوائها.

التكنولوجيا في بعض ألاحيان املنظمات شعوًرا خاطًئا باألمان. إذا كانت لديك التكنولوجيا وألاتمتة في مكانها الصحيح، تمنح 

مكنك الضغط على زر ما واستعادة ما إذا كنت تواجه كارثة، أليس كذلك؟ لسوء الحظ، ليست بهذه فربما تعتقد أنه ي

بار والاخت( يتجاوز مجرد امتالك التكنولوجيا الصحيحة. أنها تنطوي على الناس والعملية DRالبساطة. إن التعافي من الكوارث )

ة أنه يمكنك الضغط على زر وفعله قد تكون بعيدة عن مستوى التطبيق. التكنولوجيا عنصر واحد، لكن فكرًّ واستعادة

ًّ.1الواقع، خاصة إذا كانت لديك بيئة معقدة

حيث عالقته مع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات. قبل  ،وعليه يجب أن يسلط الضوء على التخطيط للتعافي من الكوارث

وينبغي أن يراجع مخطط التعافي من الكوارث إلى وضع خطة استمرارية أعمال  ،اختيار استراتيجية التعافي من الكوارث

                                                           
1George, J. (2019). Key Elements of a Disaster Recovery Plan Companies Often Overlook. Retrived from: 
https://www.drj.com/journal/fall-2019-volume-32-issue-3/10-key-elements-of-a-disaster-recovery-plan-companies-
often-overlook.html 
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وذلك لعدة عمليات تجارية. ثم يجب ربط املقاييس   التعافي بغيةاملؤسسة، والتي يجب أن تشير إلى القياسات ألاساسية 

ًّم تلك إلاجراءات.لعمليات بنظم تكنولوجيا املعلومات ألاساسية والبنية التحتية التي تدعتلك املحددة ل

. آلاثار املترتبة على استهداف الاحتالل الاسرائيلي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ومقترح خطة 3

 طوارئ 

 الكلية الجامعية النشأة والتطور 0.3

عتبر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من أكبر الكليات التقنية في فلسطين والتي تقدم خدماتها ألاكاديمية 
 
طالب  8666نحو لت

اختصاص في درجتي البكالوريوس والدبلوم املتوسط والدبلوم املنهي، وذلك لتلبية حاجات ورغبات سوق العمل  04وطالبة، في 

نشئت بقرار من وزارة التعليم العالي في عام 
 
ًّ.1م تحت مسمى كلية مجتمع العلوم املهنية والتطبيقية1998امللحة، أ

م( 2667حيث بادرت بفتح اختصاصات جديدة، وتطورت لتصبح عام ) ،تقّدم التعليم التطبيقي املنهيوتعتبر مؤسسة ألاكاديمية 

( اختصاص في مختلف املجاالت، 12من كلية تمنح شهادة الدبلوم املتوسط إلى )كلية جامعية( تمنح درجتي البكالوريوس لنحو )

من حملة شهادات الدكتوراه واملاجستير وذلك  218ي بينهم أكاديم 496كما استجلبت أفضل الخبرات ألاكاديمية املكونة من 

رت الكلية ال
ّ
ًّ ااريًًّإد اجامعية كادرًًّلتلبية متطلبات العمل في بيئة الكلية من النواحي إلادارية واملالية والفنية، كما وف

ً
في  مؤهال

مجتمع الذي يشمل للخدمات لجميعهم لتقديم أفضل ا ليسعيومويفة، ا مويًفًّ 213ت وألاقسام بلغ عددهم مختلف الوحدا

ًّ.وبلغ عدد الخريجين أكثر من خمسة عشر ألف خريج وخريجة .تدريسيةالالطالب وأولياء أمورهم والهيئة 

 ألازمات التي تعرضت لها الكلية9.3

م( 2614حيث بلغت خسائرها في العدوان ألاخير ) ،الكلية الجامعية إلى عدة استهدافات في كل عدوان إسرائيلي على غزةتعرضت 

ر حيث أدى الى تدمي  مباني الكلية بمقرها الرئيس بغزةدوالر أمريكي جراء قصف مدفعي عنيف طال مختلف  2,560,000فقط 

 الغرفواحراق محتويات عدة طوابق بمبنى إلادارة. شملت هذه الطوابق العديد من القاعات الدراسية واملختبرات العملية وًّ

 .إلادارية، كما وتسبب القصف في دمار هائل للعديد من املشاريع الريادية وإلابداعية في الكلية

 2للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:في حاالت الطوارئ  املقترحة خطة إلاخالء3.3

 عند نشوب حريق داخل موقع العمل:0.3.3

 املبنى لساحة الاخالءمن للخروج من آلاًّفعال والتصرف حنكة في ال يجب أن يكون هناك .ًّ

  .ًّيجب أن يكون في كل طابق فريق معد للطوارئ يترأسه أحد املويفين

 أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند إلاخالء:9.3.3

 درة قبل مغا تحديد موقع الخطر وتوجيه املويفين إلى الخروج من املبنى بسرعة ومن أقرب املخارج، والتأكد من خروج

 رًّأحد إلى موقع الخطويحظر عودة والتأكد من وجود الجميع،  امسبًقًّاملتفق عليها  الساحةلمبنى، ثم التجمع لالجميع 

ًّعد التأكد من عدم وجود مخاطر.، بإال إذا أذن له الشخص املسئولًّ

 طفاء إ في استجابته ويؤمن منطقته قبل الخروج منها مثل اي املبنى أن يكون سريعًًّفي حالة الطوارئ على كل شخص ف

ًّألاجهزة وإغالق اسطوانات الغاز.

  ًّويتم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر.وجود خطة واضحة وسهلة لإلخالء أثناء الحريق

  ًّمواقع ألابواب والشبابيك واملمرات والساللم.وجود مخطط ملوقع الكلية موضح

                                                           
ًّفلسطين غزة، التطبيقية، للعلوم الجامعية للكلية السنويًّ م(. التقرير2617. )الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية1
 م(: خطة إدارة الطوارئ في الكلية، إدارة ألامن والحراسات.2618الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية )2
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  ًّالنار قد تأخذك إلى موقع إذ أنها  .الكهربائية ضمن الخطة مطلًقًّصاعد اامليحظر استخدام
ً

افة ن الهروب منها باإلضم بدال

ًّ.ومكان لتجمع ألادخنة فيها اانية تأثرها بالحريق فتكون حبيًسًّإلى امك

 ًّالفتح.هولة بسلشبابيك فتح املجال الستخدام الساللم الخارجية في عمليات الاخالء ملبنى الكلية الرئيسية، وتتسم ا

  ويحاول وضع  الخارج ويغلق الباب جيًدًّل إلى مكتب له نافذةألاشخاص يلجأ في حال عدم القدرة على مغادرة املبنى

ًّويطلب املساعدة. ينفذ الدخان إليه ويقف بجانب النافذة قطعة قماش حول الباب كي ال

 مع تحديد موقع للتجوتم . عدد الشاغلينوفق ألاقل( لإلخالء من كل مكتب خاصة املواقع  تشمل الخطة طريقتين )على

والعيادة وألامن،  والبد أن يوضح في الخطة أرقام هواتف أقسام إلاطفاء ،لتأكد من وجود الجميع بدون إصاباتوا

 .ةتنس ى الستخدامها عند الحاج ومكتوبة في موقع بارز كي ال

 عناصر خطة إلاخالء:3.3.3

 لضمان سرعةبشكل جيد مستوى التدريب ألازمة وًّ الطارئة تعتمد على فريق إدارةنجاح خطة مواجهة ألازمات والحاالت 

 على الوسائل واملعدات املتوفرة اتعتمد أيضًًّة، وًّذ إلاجراءات الوقائية الالزمالاستجابة واكتشاف إشارات إلانذار واتخا

ًّوالتعليمات املعلنة التي تنظم أسلوب تنفيذ الخطة والتي يمكن تصنيفها إلى:

ًّتم تشكيل فريق إدارة ألازمة من شاغلي مبنى الكلية وتكليف أعضائه بالواجبات التالية: واجبات فريق إدارة ألازمات:4.3.3

 .ًّإرشاد شاغلي الكلية أو املبنى إلى مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع

 ألماكن أكثر أمًنا نقل الوثائق وألاشياء ذات القيمة.ًّ

  ًّألاولية ورفع الروح املعنوية لشاغلي املبنى وبخاصة الطالب.تقديم إلاسعافات

  والاسعاف والرعاية ألاوليةمكافحة الحرائق ومساعدة فرق إلاطفاء وإلانقاذ.ًّ

 واجبات فريق مكافحة الحرائق:5.3.3

 .ًّتحديد مكان الحرائق من خالل مالحظة اللوحة التوضيحية لنظام إنذار الحريق

  فاياتطأجهزة إلاطفاء الرغوة، البودرة، الهالترون، بوسائل إلاطفاء املتوفرة باملبنى أو الكلية )القيام بمكافحة الحريق 

ًّ.وخراطيم الاطفاء املنتشرة في الطوابق ثاني أكسيد الكربون ذات اللون ألاسود(

 .ًّالتأكد من غلق النوافذ وألابواب وذلك ملنع انتشار الحريق بباقي مكونات املبنى

 بإرشادهم إلى موقع الحريق ونوعه وأجهزةطواقم إلاطفاء وإلانقاذ اع املدني وًّلدفلرق املتخصصة التابعة التعاون مع الف 

ًّ.ووسائل إلاطفاء املتوفرة

 واجبات العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطالب في حاالت الطوارئ:6.3.3

 التحلي بالهدوء وإيقاف العمل فوًرًّا.ًّ

 .ًّقطع التيار الكهربائي عن املكان

 .ًّعدم استخدام املصاعد الكهربائية

 .)ًّالتوجه إلى نقاط التجمع من خالل )مسالك الهروب ومخارج الطوارئ

 .ًّالتنبيه على الطالب بعدم الركض أو تجاوز زمالئهم حتى ال تقع إصابات بينهم

 عدم املخاطرة والرجوع إلى املبنى مهما كانت ألاسباب إال بعد أن يؤذن لك من املسئولين.ًّ

 جبات رؤساء ألاقسام والوحدات بكافة إلادارات العاملة:وا7.3.3

 .ًّالتأكد من إغالق ألابواب والنوافذ فيما عدا املخارج املخصصة لعمليات إلاخالء
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 .ًّالتأكد من فصل التيار الكهربائي

 .ًّإلاشراف على عمليات إلاخالء

 .)ًّالتأكد من عمليات الاتصال بالجهات املختصة )الدفاع املدني

 ًًّّصول الفرق املتخصصة إلدارة الدفاع املدني والحريق.التأكد من و

 واجبات الحراس ورجال ألامن:1.3.3

 .ًّتأمين املبنى وحفظ النظام

 .ًّمنع دخول أي أفراد غير املختصين داخل املبنى

 .ًّانتظار الفرق املتخصصة من رجال الدفاع املدني وإرشادهم ملوقع الحريق

 . إلاطار العملي ومنهج الدراسة4

ًّالدراسة: وعينة مجتمع 0.4

العاملون باإلدارة العليا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، واملويفون إلاداريون وألاكاديميون، والعاملون في خدمات الحرم 

ًّطلبة الكلية.وًّ الجامعي،

ًّالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية كما يلي: ألاربع في تم أخذ عينة طبقية من الفئات عينة الدراسة:

رئيس وًّمساعد نائب الرئيس للشئون ألاكاديمية، وًّتكونت العينة من مساعد نائب الرئيس للشئون إلادارية،  إلادارة العليا: -

 رئيس قسم الخدمات.وًّقسم املوارد البشرية، 

ن قسم املوارد البشرية، وثالثة من مركز الحاسوب، حيث تم مقابلة ثالثة إداريين م وألاكاديميون: إلاداريون  املوظفون  -

 .وثالثة أكاديميين

 حيث تم مقابلة خمسة من العاملين في خدمات الحرم الجامعي.العاملون في ألامن والخدمات:  -

 حيث تم مقابلة خمسة طالب وطالبتين.الطلبة:  -

 أدوات الدراسة: 9.4

عدد من العاملين بالكلية الجامعية على مختلف املستويات إلادارية  يت معجرًّوالتي أتم اعتماد أداة املقابلة لتحقيق الهدف، 

بعض الطلبة في الكلية، وقد اختلف محتوى أسئلة املقابلة حسب املستوى إلاداري والتنظيمي في وًّوألاكاديمية والخدمات 

ًّ(.1رقم )وقد تم صياغة أسئلة املقابلة بحيث تجيب عن أسئلة الدراسة واملوضحة في ملحق  الكلية.

 النتائج وتحليلها3.4

ًّتمحورت أسئلة املقابلة من أجل تحقيق هدف الدراسة حول املحاور التالية:

 فرق مخصصة إلدارة الطوارئ  توافر 0.3.4

أفاد املبحوثون بأنه يوجد فريق من إلادارة العليا مخصص إلدارة الطوارئ بقيادة مساعد نائب الرئيس للشئون إلادارية. وقد 

فرق  توجد م على قطاع غزة. كما أنه2668إلدارة الطوارئ بعد أحداث عدوان  امخصصًًّ االكلية الجامعية فريًقًّاعتمدت 

عة مإدارة املعلومات وغيرها. كما أفاد العاملون بالجاوًّ إلاطفاء،و إلانقاذ،ومتخصصة تنفيذية في عدة مجاالت مثل فرق إلاخالء، 

 ،رفة بأعضاء الفرق. وهذا يؤكد على وجود فرق متخصصة وفاعلة إلدارة الطوارئًّوجد لديهم معيمن أكاديميين وإداريين بأنه 

ويساهم بعض العاملين في عضويتها. إن وجود مثل هذه الفرق املتخصصة املنبثقة عن خطة الطوارئ أسهم بشكل كبير في 

 سرعة التعافي من الكوارث.

 ذه الخططمدى توافر خطط طوارئ ملواجهة الكوارث، ومدى تطبيق ه 9.3.4
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تمتلك عدة خطط طوارئ لعدة سيناريوهات. انبثقت الخطة عن فريق الطوارئ املنبثق عن إلادارة  اد املبحوثون بأن الكليةأف

وهذا يعني أن الفريق متخصص في إعداد خطط الطوارئ.  العليا للكلية الجامعية، وتم إعداد عدة خطط تنفيذية تابعة لها،

ئ خالل الاعتداءات الاسرائيلية السابقة على قطاع غزة، وحاالت طوارئ أخرى مثل غرق الطوارًّتم تطبيق خطط  نهكما أ

. ويتضح من ذلك
ً
 بأن سرعة التعافي من الكوارث سابقة بدروم الطابق ألارض ي من مبنى إلادارة حيث غرقت غرفة السيرفر أيضا

م على قطاع غزة. 2614ن فقط من انتهاء عدوان للعمل بعد يومي الذكر كانت نتاج هذه الخطط. ومثال ذلك أن الكلية عادت

 وهذا يبين العالقة القوية بين سرعة التعافي وتطبيق خطط الطوارئ.

 تأثير تطبيق خطط الطوارئ على تقليل الخسائر 3.3.4

 كانت هناك، وبالتالي ال يمكن مقارنة الخسائر بين كل عدوان وآخر، ومع ذلك ابأن حجم العدوان كان كبيرًًّ أفاد املبحوثونًّ

إمكانية للسيطرة على الخسائر املادية بالرغم أنها كانت كبيرة مقارنة بالخسائر التكنولوجية واملعلوماتية، فالكلية لم تنقطع ال 

ول التي كانت تنتظر وصها بعض ر املادية عدائعن العالم الخارجي. كما أنها تعافت بسرعة من الخسا اا وال معلوماتيًًّتكنولوجيًًّ

التدابير الوقائية والعبرة والعظة من التجارب السابقة ساهمت في تقليل الخسائر في  ومن هنا يتضح بأن لخارجي.التمويل ا

 ر املادية وسرعة التعافي.ئمما ساهم بتقليل الخسا  الجوانب املعلوماتية

 النشاط اليومي للكلية تطبيقها الستعادةومستوى  م(9104مدى توافر خطة التعافي السريع بعد العدوان ألاخير ) 4.3.4

ديد لم يتم تحهم حسب إفادات املبحوثين توجد خطة للتعافي وهي ضمن خطة الطوارئ وما يتبعها من أنشطة. وحسب إجابات

طوارئ أن تطبيق خطة ال هناويظهر  في الاعتبار أن العودة للنشاط اليومي هي نقطة التعافي. ما كان يؤخذنقطة بعينها، ولكن 

ا للتعافي لم يتم تحديد نقظه بعينه ومع أنه كان له أثر في سرعة التعافي للكلية الجامعية وعودتها لنشاطها اليومي بأسرع وقت.

ارة إلد ريبوتدتطوير . ومن هنا البد من ألاخذ بعين الاعتبار بأن الفريق املخصص للطوارئ يحتاج إلى اأخذ ألامر ضمنًًّ إال أنه تم

ًّب ًّالًّجابات املبحوثين فإوبناًء على  الطوارئ بأسلوب علمي ممنهج. من التأكيد على ضرورة تحديد وقت للتعافي في الخطط  دَّ

ًّلقياس النتائج. الالحقة لتكون هناك إمكانية

 مدى توافر تقييم الخطة املستخدمة في العدوان ألاخير 5.3.4

إداري من املؤسسة، ولكن حضر وفد من املجلس التشريعي الفلسطيني وقيم  لم يتم تقييم الخطة بشكلأنه ن وًّاملبحوث أشارًّ

النتائج من وجهة نظره الخاصة ولم يقدم نتائج التقييم للكلية. وهنا يجدر التأكيد على تأهيل فريق إلدارة الطوارئ بشكل أعلى 

وبرغم أنه لم يتم التقييم ولكن تم أخذ العبر والعظات من ألاحداث الطارئة املتتالية في  وأكثر مهنية إلعداد الخطط وتقييمها.

ييم، اء عملية التقهالتوصيات بناء على انتقصور في عدم وجود تقييم، وبالتالي عدم أخذ  هناويظهر إعداد الخطط السابقة.  

ًّدارة الطوارئ بخصوص ضرورة رفع مستوى فريق إ ام ذكره سابًقًّوهذا يؤكد على ما ت
ً

 .لتجنب هذا القصور مستقبال

 مدى توافر تدريب للعاملين على حاالت الطوارئ  6.3.4

ن وتم إجراء العديد م ،بأنه يتم تدريب العاملين على حاالت الطوارئ، وهذا التدريب موثق من خالل إجابات املبحوثين اتضح

ارئ. إن تدريب العاملين على حاالت الطوارئ له أثر كبير في ويعتبر التدريب جزء من خطط الطوًّ ،املناورات في هذا املجال

إلاسراع بالتعافي من الكوارث. وتم التأكيد على أن فرق الطوارئ تعرف دورها وهذا مؤشر على وجود خطة سليمة للطوارئ مما 

 يسهم بسرعة التعافي من الكوارث.

 مدى توافر إرشادات إلجراءات السالمة في حال الطوارئ  7.3.4

يدل وًّ أجاب املبحوثون بوجود خطة للطوارئ ويتم استخدامها في حاالت الكوارث وهذا يسهم في سرعة التعافي من الكوارث.

 وبخصوص إرشاد الطلبة حول اللوحات الارشادية في حاالت الطوارئ، على أن الخطة شاملة لكافة الجوانب والحاالت الطارئة.

ثير وال يتطلب الك ،اجاباتهم بأنه ال يوجد إرشاد، ولكن ألامر واضح بالنسبة لهم جراءات تنفيذ خطة الطوارئ أفادتإوكذلك 

 دليل على وضوح اللوحات إلارشادية ولكن هذا ال يغني عن تدريب الطلبة على حاالت الطوارئ. هذاويعتبر من التفسير. 
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 . الاستنتاجات والتوصيات5

 الاستنتاجات: 0.5

 ًّ
ً
 إلدارة الطوارئ بعد أحداث حرب  اعتمدت الكلية الجامعية فريقا

ً
 م.2668مخصصا

 .وجود فرق متخصصة للتعامل مع الطوارئ املنبثقة عن خطة الطوارئ أسهم بشكل كبير في إلاسراع بالتعافي من الكوارث 

 مثل الاعتداءات الاسرائيلية، وحاالت الطوارئ الاخرى مثلغرق بدروم  السابقة هذه الخطط في الكوارث وألازمات طبقت

، هنا تظهر العالقة القوية بين سرعة التعافي وتطبيق خطط اغرق غرفة السيرفر أيضًًّالطابق ألارض ي من مبنى إلادارة، وًّ

 .الطوارئًّ

 ًًّر ئسار املادية عدى بعض الخئمن الخسا عن العالم الخارجي وتعافت بسرعة اا وال معلوماتيًًّالكلية لم تنقطع ال تكنولوجي

 .انت تنتظر وصول التمويل الخارجيالتي ك

  في سرعة التعافي للكلية وعودتها لنشاطها اليومي بأسرع وقت. ارئيسيًًّ اتطبيق خطة الطوارئ كان سببًًّإن 

 للطوارئ إلى تطوير وتدريب الفريق املخصص حاجة. 

  إلاسراع بالتعافي من الكوارث. فيبير كتدريب العاملين على حاالت الطوارئ له أثر 

 .فرق الطوارئ تعرف دورها وهذا مؤشر على وجود خطة للطوارئ مما يسهم بسرعة التعافي من الكوارث 

 .وجود إرشادات للتعامل مع الطوارئ للطلبة يدل على أن الخطة شاملة لكافة الجوانب والحاالت الطارئة 

 التوصيات: 9.5

  إلدارة الطوارئ في جميع مؤسسات التعليم العالي.اعتماد فريق دائم مخصص 

 .إعداد عدة خطط طوارئ لعدة سيناريوهات محتملة قد تواجه مؤسسات التعليم العالي 

 .تطبيق خطط الطوارئ لتقليل الخسائر املادية وسرعة التعافي من الكوارث 

  حاالت الطوارئ.التأكيد على إعداد خطة خاصة لحماية املعلومات والتكنولوجيا الرقمية في 

 .تحديد نقطة التعافي ووقت التعافي )الوقت الالزم للتعافي من الكارثة( لقياس وتقييم الخطة الطوارئ 

 .تدريب العاملين على حاالت الطوارئ بشكل دوري ومستمر 

 بمؤسسات التعليم العالي باملناورات للتعامل مع الطوارئ ضمن خطط الطوارئ. إشراك العاملين 

 وجود إرشادات للتعامل مع حاالت الطوارئ شاملة لكافة الجوانب والحاالت الطارئة. التأكيد على 

 تطلعات مستقبلية: 3.5

 .عدم وقوع أي أزمات أو كوارث أو حاالت طارئة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

 .
ً
 تحييد مؤسسات التعليم العالي عن التجاذبات السياسية وحماياتها دوليا

 في كافة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. متخصصة للتعامل مع الطوارئًّإدارة  إنشاء 

 بل مؤسسات التعليم العالي للكوارث املحتملة خالل دورة حياة الكارثة.التخطيط املسبق من ق 

 .تبني فكرة إشراك فريق إدارة الطوارئ في جميع قرارات وإنشاءات مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

  ارئ والتعامل مع حاالت الطوًّإلزام وزارة التربية والتعليم العالي جميع مؤسسات التعليم العالي إجراء ثالث مناورات إخالء

 .اسنويًًّ

  توعية وإرشاد الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بإجراءات الطوارئ من خالل حصة جامعية بداية كل فصل

 دراي ي.
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ثان بخالص الشكر والتقدير للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والعاملين فيها على تعاونهم الكبير يتقدم الباح شكر وتقدير:

 في إنجاح هذه الدراسة.

 . املراجع6

 املراجع العربية: 0.6
  .دراسة حالة: دور وزارة الداخلية -م(. متطلبات إدارة الكوارث ومستوى نجاحها في قطاع غزة 2613)أبو زايد، حبيب عبد هللا

ًّغزة، فلسطين.-رسالة ماجستير، الجامعة الاسالمية  أليكسا.الفلسطينية في مواجهة منخفض 
 ( 2668إطار عمل هيوغو)بناء قدرة ألامم  :2611- 2661عالة، إطار عمل هيوغو التأهب للكوارث تحقيقا لالستجابة الف: م

ًّواملجتمعات على مواجهة الكوارث. ألامم املتحد ة نيويورك وجنيف.
 ( .التقرير السنوي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة، فلسطين.2617التقرير السنوي للكلية الجامعية .)ًّم
 ( .إدارة ألازمات في جهاز الصحة 2660الجديلي، ربحي عبد القادر .)رسالة ماجستير، الجامعة إلاسالمية، غزة،  الفلسطينية.م

ًّفلسطين.
 ( .2617زين الدين، ياسر .)التقنية.  لألخبار العربية نصائح لخطة فعالة للتعافي من الكوارث. تم الاسترداد من موقع البوابة 7م

https://aitnews.com/2017/06/05/7ًّ
 ( .التخطيط ملجابهة الكوارث 2614سالمة، عمار محمود .)ييم خطة الاستجابة للطوارئ في املؤسسات الحكومية تق –م

ًّنابلس، فلسطين. الفلسطينية. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،
 ( .مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العالقة بالكوارث وادارتها ضمن منطقة 2669سلطة منطقة العقبة الاقتصادية .)م

دعم بناء القدرات الوطنية للتقليل من الخطر الزلزالي. العقبة، سلطة منطقة العقبة  العقبة الاقتصادية الخاصة بمشروع

ًّالاقتصادية، ألاردن.
 ( .متطلبات التخطيط الاستراتيجي ودورها في الحد من أضرار الكوارث. رسالة ماجستير، جامعة نايف 2611السهلي، فيحان .)م

ًّية.للعلوم ألامنية، الرياض، اململكة العربية السعود
  .ًّسورة يوسف. )بال تاريخ(. القرآن الكريم
 ( .الدور امليداني للقائد ألامني في إدارة الكوارث"، دراسة تطبيقية على مديرية الدفاع املدني 2667العتيبي، علي بن عطاهللا .)م

ًّبمنطقة املدينة املنورة. رسالة ماجستير، اململكة العربية السعودية.
 ( .فعالية إجراءات الدفاع املدني في مواجهة كوراث السيول باململكة العربية السعودية 6826القرني، عبد هللا محمد .)ة دراس -م

ًّمسحية على منطقة عسير. اململكة السعودية.
 م(. تقرير الفريق الهندي ي في املجلس الاقتصادي الفلسطيني 2614بكدار. ) -املجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإلاعمار

ًّبكدار، غزة، فلسطين. -عمارللتنمية وإلاًّ
 ( .إدارة ومنهج مواجهة ألازمات. القاهرة: مكتبة مدبولي، مصر.1996محسن أحمد الخضيري .)ًّم
 ( .فاعلية خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث وألازمات في املجمعات السكنية الحكومية: إسكان 2614املفيريج، فيصل بن صالح .)م

ًّرسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، اململكة العربية السعودية.كلية امللك فهد ألامنية أنموذجا. 
 ًّم(. نحو الحد من مخاطر الكوارث املحلية في الدول النامية: تطبيق على التحديات التي 2614الزغل، رائد. )النمري، عصام و

ًّتواجهها ألاردن". ألاردن.
 ( .خطة إدارة ألازمات 2611ونس، أحمد لطفي .)ًّوإلاخالء في حاالت الطوارئ. كلية الزراعة، جامعة دمياط، مصر.م

م(. أثر تطبيق املنهجية املجتمعية في إدارة الطوارئ على مرونة السكان شرق رفح في مواجهة الكوارث 2614وهبة، اسماعيل عبد الكريم. )

 غزة، فلسطين-ألازهرم. رسالة ماجستير، جامعة 2614أغسطس  20يوليو إلى  7خالل العدوان الاسرائيلي 
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(: تقييم أداء نظام إلانذار املبكر في التنبؤ باألزمات املالية مقاربة تطويرية، مجلة الدراسات 2619النهاري، عبد هللا ) كـ: املقاليوثق هذا 

ًّ.137-163ص ،برلين(، 3(، العدد )1الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

لتحسين أداء نظم إلانذار املبكر في التنبؤ باألزمات املالية من خالل استخدام تحليل  مقاربة تطويريةالدراسة إلى تقديم  هدفت

وضع وًّوذلك باالعتماد على التجارب التطبيقية املختلفة  ،املشكالت والتحديات التي تواجه هذه النظم وتأثيرها على أداءها

وضع ، بغية تحديد وًّيتنبأ بها النظاموعية ألازمات التي بعين الاعتبار اختالف نألاخذ حاكمة لتقييم أداء النظم، مع  معاييرًّ

ق في غياب التصنيف الواضح والدقي تتمظهرًّ ألاساسيةاملشكلة فأداء نظم إلانذار املبكر.  تطويرًّالرؤية التي ستساهم في 

تطبيق املرتبطة بالنظم أو بمجال ال تلك للمشكالت والتحديات التي تواجه النظم في جهود التطوير لنظم إلانذار املبكر سواًءًّ

 اللمن خخلصت الدراسة إلى أن نظم إلانذار املبكر ماتزال بحاجة إلى تحسين أداءها ورفع قدرتها التنبؤية  . وخصوصيته

الاعتماد على أسس منهجية ذات أساس فكري وتطبيقي متين لتحسين أداء النظم ومنها قدرة النظام على تمثيل والتقاط 

ًّت واستيعاب ردود الفعل املتعلقة بالسياسات املختلفة وتأثيراتها على أداء النظام.التفاعالًّ

ًّمشكالت نظم إلانذار املبكر. أزمات مالية  تنبؤ  نظم إنذار مبكرالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The study aims to introduce developing Approximation the performance of early warning 

systems (EWS) in forecasting the financial crises. That is by analyzing the problems and the 

challenges that face these systems, depending on the different applied experiences. The study 

tries to set criteria for evaluating the systems' performance with taking into consideration the 

differences of the types of the crises, which the system is made for, to set a view which will 

contribute in improving the performance of the early warning system. The most prominent 

part of the problem is the absence of a clear and accurate classification of the problem and 

the challenges facing the systems in the efforts to develop the early warning systems, whether 

those associated with the systems or with the field of application and its privacy .The study 

concludes that the performance and the predictive ability of the early warning system still 

need to be improved. It shows that it is important to depend on، methodological fundamentals 

with strong Theoretical and applied base to improve systems performance such as the system 
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ability of logical representation and finding reaction policies and its effects on the system 

performance. 

Keywords: Financial Crises; Forecasting; Early Warning Systems, Problems of Early 

Warning Systems. 

 امللخص املفاهيمي:
ارها، التنبؤ باألزمات قبل وقوعها أو الحد من آث هميةباهتمام بحثي وتطبيقي متزايد، ألًّ دراسة ألازمات املالية والاقتصادية تحظى

استهدفت  وقد .أو التنبؤ بالعوامل املسببة لها بوضع نماذج لنظم إلانذار املبكر باألزمات ولذلك يهتم الاقتصاد املالي والقياي ي

وتحاول  ،ةفلسفية مختلفنظرية وًّمبررات منهجيات وًّتنطلق من بيئات وًّ ،باألزمات للتنبؤًّغير كمية وًّكمية الدراسات وضع نماذج 

ماذج نمن خالل وصف وعرض وتحليل ونقد أداء نظم إلانذار املبكر باألزمات املالية  الوصول إلى مقاربة لتطويرًّهذه الدراسة 

، داء النظمأأربعة معايير لتقييم وضع ومن ثم  ،الفنية والتطبيقية وأبرز املشكالت ،لتنبؤ باألزمات في اقتصادات مختلفةا

بغية تأدية دورها في اكتشاف ألازمات أو الحد منها أو  أداء نظم إلانذار املبكرًّ تطويرًّت تقديم رؤية منهجية ملتطلبالتصل إلى 

ًّالتقليل من آثارها.

 واملقاربة التطويرية ر املبكر باألزمات املاليةلتقييم أداء نظم إلانذا املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
 املالية تقييم أداء نظم إلانذار املبكر في التنبؤ باألزماتوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ل

ًّومقاربة التطوير التي حاولت الدراسة وضعها.

: مقاربة تطويرية
تقييم أداء نظم 
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 تطلعات مستقبلية: 

 معالجة أبرز املشكالت التي تواجه نظم إلانذار املبكراستمرار جهود التطوير من خالل. 

 واستخدام البرمجيات الرياضية منهجيات الدراسات املستقبلية فيةالنمذجة العصبية الضبابيتطوير أنظمة إنذار معتمدة على التقنيات القياسية والشبكات العصبية ومن ضمنها ، 

 لدعم نظم إلانذار املبكر. وتوييفها بما يخدم أداء النظموضع السيناريوهات وتطويعها باالعتماد على أراء الخبراء واملختصين في املجاالت املختلفة 

صادات وطبيعة الازمات ومدى تكررها.دمج التقنيات وألاساليب التنبؤية بما يتوافق مع طبيعة الاقت 

 األدوات املالية املشتقة يجعل عملية القياس واكتشاف ألازمات ممكنة التطبيق وضرورة ملحة.بتطوير أدوات ومقاييس مخصصة لفئات املخاطر املرتبطة 

 تقييم أداء نظم إلانذار املبكر باألزمات املالية: مقاربة تطويرية

ضرورة الاعتماد على أسس منهجية ذات أساس فكري  وترى الدراسةنظم إلانذار املبكر ماتزال بحاجة إلى تحسين أداءها ورفع قدرتها التنبؤية  خلصت الدراسة إلى أن 

 أداء النظام. وتأثيراتها علىوتطبيقي متين لتحسين أداء النظم ومنها قدرة النظام على تمثيل والتقاط التفاعالت واستيعاب ردود الفعل املتعلقة بالسياسات املختلفة 

 

 ًّوالاستفادة نوعيةوال الكمية ألاساليب ودمج املؤشرات واختيار وتعريفها باملتغيرات املتعلقة املشكالت ملعالجةأطر  ووضع إلانذار، نظم تطوير جهود باستمرار الدراسة توص ي

 ضمن النظم. أراءالخبراءالقطاعات الاقتصادية وأهمية إدماج  ألوضاع الدقيق والتقييماملاضية  لظواهرًّل الدقيق والرصد املستقبلية، الدراسات منهجيات من

تحليلية نقدية مقارنة تتبنى الدراسة منهجية اقتصادية قياسية مقاربة، 

ئة التحليل للمشكالت الفنية واملتعلقة بالبي، وًّوتجريبية باختبار بعض النماذج

 .التطبيقية بغرض التهيئة لوضع أسس لتطوير نظم إلانذار املبكر

الت للمشكتكمن أبرز عناصر املشكلة ألاساسية في غياب التصنيف الدقيق 

والتحديات التي تواجه النظم في جهود التطوير لنظم إلانذار املبكر املرتبطة 

أسهم في تشتيت جهود الدراسات  ممابالنظم أو بمجال التطبيق وخصوصيته، 

 
ً
 عن هدف تحسين القدرة التنبؤية للنظم، وهو منطقيا

ً
التطبيقية ودفعها بعيدا

 .ليف والخسارة في الناتجيحمل الكثير من التبعات على صعيد التكا
 

لتحسين أداء نظم إلانذار املبكر في مقاربة تطويرية تقديم تهدف الدراسة إلى 

 .التنبؤ باألزمات املالية
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 . إلاطار العام:0

 مقدمة: 0.0

عدم تماثل أنماط ألازمات وتباين تأثيراتها وعدم انطباق مسبباتها في الاقتصادات املختلفة، وتغير املنهجيات املستخدمة  إّنًّ

متغيرات )مدخالت( نظام إلانذار املبكر تجعل أداءها غير مستقر وتؤثر على قدرتها في التنبؤ باألزمات، كما أن أساليب  وتنوع

إليه  وما تهدف ،ضمن العوامل التي تحد من القدرة على اختبار فعلي لفاعلية وكفاءة نظم إلانذارتدخل  هاإدارة ألازمات وفترات

 لتج ،أداء نظم إلانذار املبكر باألزمات املالية وتطويرًّلتقييم  ةمالئم مقاربة تطويريةالدراسة يتركز  في وضع 
ً
ارب تطبيقية وفقا

ي أن ذلك قد ال يعتد به في حاالت ألازمات التي حدثت بالفعل الختالف سابقة، مع التنبه لنقطة غاية في ألاهمية تتمثل ف

ًّالظروف واملدخالت ونوعيتها ضمن نموذج التنبؤ كونها في الغالب معبرة عن يروف أزمات حدثت بالفعل.

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  9.0

لتحديات التي تواجه النظم في جهود التطوير التصنيف الدقيق للمشكالت وا عدمتكمن أبرز عناصر املشكلة ألاساسية في 

ت جهود وذلك التغييب أسهم في تشتي  و بمجال التطبيق وخصوصيتهوالتحسين لنظم إلانذار املبكر سواًء املرتبطة بالنظم أ

 يحمل الكثير من التبعات ع
ً
 عن هدف تحسين القدرة التنبؤية للنظم، وهو منطقيا

ً
ى صعيد لالدراسات التطبيقية ودفعها بعيدا

ًّالتكاليف والخسارة في الناتج وسوء إدارة ألازمات. 

 أهمية الدراسة: 3.0

 ألهمية التنبؤ باألزمات ودور نظم إلانذار املبكر في اكتشافها أو توقعها وتخفيض كلفتها والسيطرة عليها أو الحد من آثارها، 
ً
نظرا

جارب تقييم التكما أن فإن وضع النظم املالئمة يتطلب أن تكون قادرة على اكتشاف ألازمات قبل وقوعها وليس بعد وقوعها، 

ن من تحديد
ّ
وتحليل نقاط الضعف والقوة وتضع لبنات واضحة ومتينة لتحسين وتطوير ألاداء ومدى صالحية  السابقة تمك

ًّمبرراته. 

 الدراسة: منهجية 4.0

شكالت الفنية ملتتبنى الدراسة منهجية مقاربة تطويرية، تجمع ما بين التحليل الاقتصادي والقياي ي النقدي املقارن، وتحليل ا

قدرتها التنبؤية.  جعلها أكثر فعالية ورفعلنظم إلانذار املبكر املختلفة أداء بغرض وضع أسس لتطوير واملتعلقة بالبيئة التطبيقية 

 نظم من خالل معالجة تقييمية تركز على التجارب التطبيقية لتجاوز العقبات أمامالويمكن تحديد التحديات التي تواجه 

 السابقة إليجاد أسس موضوعية مدعمة النماذجالتي وقعت فيها  ةبمعالجة املشكالت الرئيس تحسين أداء نظم إلانذار املبكر.

 لوضع مزيج مناسب ملناهج مخت
ً
ًّ.لطة مفيدة في تحسين أداء النظمتطبيقيا

أداء  لتقييممقترحة أربعة معايير  تنطلق الدراسة من تحليل وتجريب ومقارنة بعض النماذج ودراسة أبرز مشكالتها، ووضع

ام واملعايير هي متانة ألاساس الفكري والتطبيقي والقدرة على تمييز النظ .م املوضوعي واملنهجي للنظمالنظم تغطي جوانب التقيي

شكالت دام ومعالجة املالنمذجة وشيوع الاستخ والتعديالت فيلألزمات وفعاليته التنبؤية واستيعاب التطورات الاقتصادية 

ًّالقياسية. 

ًّ

ًّ
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 :املشكالت الفنية 0.9

الطبيعة البنائية والفنية البحتة املرتبطة بغرض ومجال تصميم النظم. وتمتد إلى الجوانب املتصلة في املشكالت تتركز هذه 

بأساليب التنبؤ واملشكالت والصعوبات التي تواجهها، وبعضها لصيقة بالنماذج القياسية والبعض آلاخر يرتبط بكيفية املعالجة 

ن ألاداء الفني للنظام ورفع كفاءته بقدرته على تجاوز تلك املشكالت. فالبناء املتين الكمية للمتغيرات وألازمات. ويرتبط تحسي

 للنظام بأسسه ومكوناته وأهدافه ينتج مخرجات ذات مستويات داللة أعلى وفائدة أكبر في سياق التنبؤ باألزمات املستقبلية.

ا ومشكالت تجانس العينات ومشكلة اختيار وقياس وسنتناول في هذا القسم كل من مشكالت صياغة النماذج الكمية وتقديره

ًّاملتغيرات باعتبارها أهم املشكالت الفنية التي تعترض أداء نظم إلانذار املبكر في العرض التالي:

 مشكالت صياغة النماذج الكمية وتقديرها: 0.0.9

 من حيث صعوبة تصميم نموذج للتنبؤ باألزما
ً
ت دون الاستناد على حوادث سابقة يبدو التحليل الكمي في الغالب محدودا

 الكيفية التي تتصرف بها وتتخذها قبل وأثناء ألازمة وبعدها، وتحاول بالبيانات املتاحة 
ً
مشابهة. فاملؤشرات ال تفسر بدقة دائما

كر بوصف وتصور املستقبل وفق إدراكها املنطقي للعالقات التي تجسدها، كما أن منهجيات تحديد مؤشرات نظام إلانذار امل

. فالنماذج البسيطة والتي تبدو بدهية ال تدرك كل التحوالت 
ً
ال يمكن تطبيقها بصورة تجعل نتائجها عالية الدقة دائما

والتفاعالت املستمرة املتعلقة باألزمات وبيئتها وبناء نمط لعالقاتها ونمط انتشار عدواها. كما أنها تقدم مداخل لتطوير الوسائل 

ومتخذ القرار. وفي هذا إلاطار فإن بذل محاوالت بناء نظام يتجاوز عقبة الصرامة املنهجية ويتقيد  وألادوات لصانع السياسة

ًّباالفتراضات الاقتصادية النظرية والسلوكية 
ً
باملفاهيم  للوفاء بنماذج جيدةعلى صعيد التكلفة والوقت الالزمين  ليس يسيرا

 عن الاقتصادية. حصائية إلاًّ
ً
ًّعوضا

تبرز مشكلتان أساسيتان في استخدامات نماذج الانحدار عندما يكون هناك العديد من املتغيرات التفسيرية املحتملة، كما في 

 تضمين متغيرات غير ذات صلة، كما أن اللجوء عندحالة النموذج اللوغاريتمي متعدد املتغيرات. فقد تتضخم ألاخطاء املعيارية 

ي كل مرة يتم فرص استبعاد املتغيرات ف لتضاؤلًّاملتغيرات غير املهمة قد ينجم عنه نتائج مضللة الختبار املتسلسالت الستبعاد 

 ملعالجة هذه القضايا في الاقتصاد 
ً
رات مؤش منعدم التأكد  وخاصةفيها إجراء الاختبار. ويستخدم نموذج املتوسطات غالبا

ًّ. 1ت شهريةباستخدام بياناه نميتاقتصاد  نظام إلانذار بأزمات العملة في

، فقد 
ً
 محددا

ً
ًّوعلى الرغم من أن النموذج اللوغاريتمي ال يتطلب متغيرات تتبع توزيعا

 
إلى أن توحيد املتغيرات وتجانس  َرًّيِشًّأ

حساسة لآلثار وألاوضاع الشاذة، ومع ذلك يمكن أن تولد بعض املتغيرات  فهيالاقتصادات يحسن ألاداء التنبؤي لهذه النماذج. 

 على آثار العتبة أو الحدود غير الخطية
ً
 شاذة في البيانات خصوصا

ً
. وفيما يتعلق باملنهجيات التقليدية كأسلوب إلاشارات 2قيما

 لتقييم النظام  ألنه الًّيعتقد أن استخدام املعيار إلاحصائي لنسبة إلاشارات الخاطئة إلى الصحيح هفإن
ً
 ة قد ال يكون كافيا

. وهو يتوافق مع ما 3الكاذبةنذارات إلاًّبفقدان إشارات ألازمات مقابل  يأخذ في الحسبان تفضيالت صناع السياسة فيما يتعلق

                                                           
1Babecký, J., Havránek, T., Matějů, J., Rusnák, M., Šmídková, K., and Vašíček, B. (2103). Leading indicators of crisis 
incidence: Evidence from developed countries. Journal of International Money and Finance, 35, 1-19. P.8. 
2 Davis, E. Philip, and Karim, Dilruba (2008). Could Early Warning Systems Have Helped to Predict the Sub-prime Crisis?. 
Brunel University and NIESR. P.5. 
3 Jan Babecky, Tomásˇ Havránek , Jakub Mateju˚, Marek Rusnák, Borekˇ Vasícekˇ, Katerinaˇ Smídková (2104), Banking, 
debt, and currency crises in developed countries: Stylized facts and early warning indicators, Journal of Financial Stability 
:15 :1–17. 
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ى تقدير نماذج . كما تبرز صعوبات أخرى تتعلق بالقيود املفروضة عل1(Alessi, L., and Detken, C. ,2011دراسة ) إليه تتوصل

ًّطريقة املربعات الصغرى العادية عند استخدام املتغيرات التابعة الثنائية.  وفقالانحدار 

 بديلة للتقدير كاللوغاريتم ونماذج دتلهذه املشكلة حيث اعتممة ئمالًّوبحثت بعض الدراسات عن حلول 
ً
 (Probit) طرقا

 من جوانب القصور املشتركة في النماذج منفردة تنبع من 
ً
الاحتمالية فالقيود الخاصة الفتراضات التوزيع غير معقدة. إن عددا

 
ً
 ومن طبيعة ألازمات، حيث تميل النماذج الكمية إلى أن تكون صعبة التنبؤ باألزمات  نظرا

ً
طبيعة التحليل الكمي أساسا

يمها على أساس ألازمات السابقة لتوفر العينات، ولكن تظل أنماط ألازمات عرضة للتغيير وعدم للطبيعة املتغيرة لألزمات. لتصم

ًّالثبات عند وقوعها.

تجدر إلاشارة إلى أن ألازمات املصرفية أصبحت تتزامن مع الخارجية منها، وهناك صعوبة في التحديد الكمي لخصائص الاقتصاد 

، وبرزت بعض املخاوف في العديد من الدراسات املرتبطة بتنقيح نظم إلانذار الكلي ترتبط بالهشاشة وغياب دقة التوصيف

املبكر، تجسدت في تحديد املنهجيات املناسبة للقياس النوعي للنشاط املصرفي كجودة إلادارة والرقابة الداخلية والغش أو 

ًّ.2ت املصرفيةالاحتيال وثقافة الائتمان والسماح بحدوث تحسن في دقة وقدرة إلابالغ عن ألازما

قد تحذف وًّتجاهلها للقطاعات وأبعاد السلسلة الزمنية للبيانات،  (Pooled Data)إن أحد عيوب نماذج البيانات املجمعة 

بعض املعلومات الهامة عن اقتصاد ما ضمن النموذج الجمعي، كالنظام القانوني والوضع السياي ي التي قد يؤدي إهمالها إلى 

مع آلاثار  (Panel Model). إن نماذج البانل هاعدم وضوح املوقف بخصوص انخفاض احتمال حدوثأو  ،تعذر التنبؤ باألزمة

ن نموذج اللوغاريتم الثنائي أو ذي الحديكالثابتة والعشوائية مفيدة في هذه الحاالت، والختبار أهمية املعلومات لكل اقتصاد 

 ألًّألافضلية نموذج آلاثار العشوائية عن الثابتة  ، وتوصل3باستخدام كل من آلاثار الثابتة والعشوائية
ً
همية املعلومات تأكيدا

 ما، مما يؤكد أن تجاهل آلاثار الثابتة والعشوائية 
ً
 نوعا

ً
 يظل مدى التحسين لتحليل بيانات البانل صغيرا

ً
لكل اقتصاد. عموما

 في نتائج التقدير. لكن 
ً
شير إلى موثوقية املتغيرات املستخدمة بدرجة يضل ألاداء ألاف( Pooled) نماذجاستخدام ال يشكل تحيزا

ًّأكثر، ومالئمة الاقتصادات املختارة والفترة الزمنية بصورة أكبر.

ظهر بعض النماذج التحيز من خالل الاعتماد على دراسات ونماذج مؤيدة لوجهة نظر القائمين بالدراسة، وقد يتم تعزيز ت

من إضافة  بعض الدراسات هتذج استخدمها عدد من الباحثين، ورغم ما قدمأفضلية نماذج محددة بالبناء على قاعدة نما

 في الحكم على نجاح النموذج، العتمادهما على نماذجهما السابقة 
ً
جوهرية في نظم إلانذار باألزمات املالية  إال أن هناك تحيزا

ا لنتائج في جوانب كثيرة على نسق نماذجهمبصورة مبالغة، دون أن يحاوال تغيير منهجية وطرق القياس، ومن املنطقي تشابه ا

 مع عدم تغير البنية ألاساسية ملنهجيات وأساليب القياس والنتائج
ً
. ورغم أن 4السابقة لتأييد وجهة نظرهما املسبقة خصوصا

كن ذلك ال لم يستطيعا التنبؤ بأزمة الرهن العقاري بشكل واضح وجلي، ل (BRT)أسلوبي اللوغاريتم وشجرة التكرارات الثنائية 

 ملعايير خاصة. ويظل 
ً
 لنماذج سابقة اتسمت بضعف قدرتها التنبؤية، بل يجب تقييمها وفقا

ً
يعني أن تكون النماذج تكرارا

 بوجهات نظر الباحثين. كما أنها تتيح
ً
 على توفير قدر كبير من املوضوعية، فالنتائج التي يوفرها ال تتأثر كثيرا

ً
 التحليل الكمي قادرا

                                                           
1Alessi, L., and Detken, C. (2011). Quasi real time early warning indicators for costly asset price boom/bust cycles: A role 
for global liquidity. European Journal of Political Economy, 27(3), 520-533.  
2Ionelaa, Străchinaru Adina (2104). Early Warning Systems–Anticipationʼs Factors of Banking Crises, 7th International 
Conference on Applied Statistics, Procedia Economics and Finance 10, 158 – 166. P. 166. 
3 Bussiere, M., and Fratzscher, M. (2006). Towards a new early warning system of financial crises. Journal of International 
Money and Finance, 25(6), 953–973. 
4 Davisand Karim 2008. P.4-5 
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ارنات بين املؤشرات وتعطي دالئل احتمالية وتفسيرية مهمة، ومن السهل فهمها ومقارنتها بالفترات ألاخرى. لكن القيود إجراء املق

ًّاملنهجية لتطبيق املنهجيات في الدراسات الاقتصادية تجعل من املفيد مساندة التحليل النوعي للنماذج الكمية.

 :مشكلة تجانس العينة2 .0.9

 على الاقتصادات 
ً
 لنظم إلانذار املبكر فنتائج كثير من الدراسات الجمعية قد ال تنطبق كثيرا

ً
يظل تحدي تعميم النتائج مالزما

 الختالف وًّاملتقدمة ألسباب متعددة. 
ً
تختلف مصادر الاختالالت وانتشار ألازمات في الاقتصادات الناشئة واملتقدمة نظرا

ي أنشطة ومستويات الوساطة املالية، كما أن عقود الدين طويلة ألاجل محفوفة باملخاطر مستويات التنمية ودرجة النمو ف

ظهر الاختالفات في هيكل   لالقتصادات الناشئة، وهو ما ي 
ً
ويجري التقييم للدين بالعملة املحلية في الاقتصادات املتقدمة خالفا

ًّ. 1فترة عقود الدين وفئة عمالت تقييم الديون لتلك الاقتصادات

لذلك ينبغي جمع الحقائق والبيانات أثناء وقوع ألازمات في الاقتصادات املتقدمة من مختصين من هذه الاقتصادات فقط. 

ًّ
ً
 قد يعود عدم أو ضعف معنوية مؤشرات إلانذار إلى عدم تجانس العينات التي تم تحليلها سابقا

ً
 لقيود توافر 2أيضا

ً
. ونظرا

ادات ضمن العينة ال تعتبر متجانسة الخصائص لكل فترة العينة، كأن تنتقل الدولة من البيانات وموثوقيتها وأن بعض الاقتص

. إّنًّ
ً
مر بيانات البلدان التي مرت وت تصنيف اقتصادي آلخر خالل فترة القياس، فإن تحليل النماذج املدمجة يكون غير متوازنا

 قد يؤدي إلى سقوط كلي للنظام وتنبؤاته، وتلجأ  بمرحلة انتقالية مدفوعة بتحرير السوق أو التغييرات الهيكلية تمارس
ً
أثرا

بعض الدراسات إلى وضع بعض القيود على العينة لتحاش ي فشل النظام، كاستثناء تلك الفترات أو املؤشرات أو استبدالها أو 

ن رات الصادرة عاستثناء البلدان التي تواجه التحوالت، وقد تحدد فترات أخرى، كل ذلك قيود تهدف إلى تحسين دقة إلاشا

النظام. وباإلضافة إلى اختالف هيكل السوق املصرفي وعدم تجانس ألانظمة املصرفية، فإن الصدمة النظامية قد تؤثر على 

البنوك في نفس البلد بشكل مختلف، كما أن اختالف تعريف املتغيرات كالقروض املتعثرة من اقتصاد  آلخر يجعل عملية توحيد 

 يعقد توحيد عملية القياس والتنبؤ. وتعمل عملية إعادة الهيكلة الشاملة للنظام املقياس املعبر عن ألاًّ
ً
زمة أو املسبب لها أمرا

املصرفي على خلق أوضاع مغايرة في املراكز املالية للقطاع املصرفي وقيم متغيرات القطاع املالي، كما أنه ال تزال هناك فجوة 

رغم عمليات إلاصالح املالي. كل ذلك وغيره عوامل يجب أال تهمل عند اختيار العينة  كبيرة بين القيم السوقية والدفترية للبنوك

ًّفي نماذج التحليل املدمج.

 مشكالت اختيار وقياس وتحويل املتغيرات: 3.0.9

جرى في معظم الحاالت تحويالت مختلفة للسلسلة ألاصلية ملتغيرات النموذج لترتيب املؤشرات إلعطاء ألافضلية النسبية
 
 ت

لصانعي السياسات فيما يتعلق باألزمات املفقودة والانذارات الكاذبة مما يحّسن من أداء النظام، لكنه يختزل بعض التغيرات 

 في اكتشاف ألازمات 
ً
الطفيفة ويجعلها مبهمة فتغيب عن إدراك النظام وعملياته وتفاعالته، والتي تعد مؤثرة بشكل كبير نسبيا

 لتقييم  Alessi and Detken , 2011)) 3 ت دراسةرتبطة بأداء بعض املؤشرات  واقترحوإلافصاح عن بعض املخاطر امل
ً
مقياسا

 فجوة الائتمان الخاص العالمي لفائدتها  89جدوى املؤشرات ضم 
ً
، وكان من بينها املقياس العالمي للسيولة خصوصا

ً
متغيرا

الكبيرة لصانعي السياسات املهتمين بردود الفعل املناسبة لنمو الاختالالت املالية. وضرورة الاهتمام بتحليل البنود ألاخرى في 

                                                           
1 Mishkin, F.S., (1997). The causes and propagation of financial instability: lessons for policymakers. In: Presented at 
Maintaining Financial Stability in a Global Economy, A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas 
City, Jackson Hole, Wyo, August 28–30, 55–96. P.72.  
2Babecky et al., 2014, P.2. 
3 Alessi, L., and Detken, C. (2011). P.521 
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 محتوى املعلومات الخاص بالوسطاء املاليين. ويمكن أن تكون منهجية التحليل العاملي مفيدة امليزانية 
ً
العمومية خصوصا

 عند وجود عدد كبير محتمل ملؤشرات قيمة 
ً
لتلخيص املعلومات ذات الصلة في عدد قليل من املؤشرات التركيبية، خصوصا

ًّتنتمي إلى بضع قطاعات اقتصادية.

ضمن املساهمات ألاصيلة واملميزة في إلانذار باألزمات، وحاولت  Kaminsky and Reinhart ,1999))1 دراسةه تويعد ما قدم

دراسات الحقة تحديد مؤشرات إلانذار باألزمات املختلفة ضمن قوائم طويلة تتفق على بعض املؤشرات وتختلف على البعض 

 لبناء نماذج بسيطة  06أكثر من  تآلاخر، فقد استخدم
ً
، وأشارت النتائج إلى 2للمؤشرات املالية والاقتصادية الكليةمتغيرا

تعرض اقتصادات الدخل العالي ألزمات أسوأ، وبدت بعض املؤشرات جديرة بثقة أكبر ضمن بيانات ما قبل الركود الذي حل 

تباطؤ نمو ت دول فوائض الحساب الجاري معزولة بنحو أفضل عن أباالقتصاد العالمي عقب أزمة الرهن العقاري. وبد

 عن النمو وهي نسبة 
ً
الاقتصاد العالمي الذي ضرب بشكل غير متناسب الاقتصادات الغنية. واستخدمت املتغيرات ألاكثر تعبيرا

الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي ودرجة تنظيم سوق الائتمان ونصيب الفرد من الناتج الحقيقي كمتغير تحكمي، 

طؤ الاقتصاد العالمي. بينما تبدو املتغيرات التفسيرية فضفاضة وواسعة، فاملخاطر املرتبطة بعدم وقيست لسنة قبل حدوث تبا

 ال تالحظ بسهولة وقد ال يتم الكشف عنها. وحتى إذا كان النموذج اللوغاريتمي ألاساي ي  ،الاستقرار املالي املصرفي دقيقة
ً
وغالبا

 يعتمد على بيانات كلية متاحة في
ً
 عامليا

ً
ة فإنه إذا حدث تغير كبير وتحول رئيس في السياس ،البلدان املتقدمة والنامية نموذجا

النقدية ونمو الائتمان أو البيئة العامة لالقتصاد فإن النموذج اللوغاريتمي وشجرة التكرارات ال يستطيعان الكشف عن نقاط 

 في لنامية حيث الضعف املصرفي. والجدير باملالحظة أن معظم ألازمات كانت في الاقتصادات ا
ً
ظمة التعاون منكان نمطها مختلفا

ًّالاقتصادي.

إن استخدام مؤشر مركب لإلنذار املبكر مكون من متغيرات متعددة قيمت جودتها بشكل فردي. يجعل عملية التقييم غير 

د بناء س القدر عنتخفيف تحيز العينة من خالل ترجيح املتغيرات بنفعمد الباحثون على حقيقية خارج العينة الواحدة. فقد 

مؤشر مركب بعدم استخدام ألاوزان املثالية للتحليالت السابقة، التي أجريت بأثر رجعي مع معرفة بيانات العينة بأكملها. وقد 

 من النموذج ، 3اختبر املتغيرات املرشحة إما بشكل منفصل أو مجتمعة في نموذج إلانذار
ً
وقد يلت املتغيرات غير املعنوية جزءا

، وتشمل مؤشرًًّ 36ها. واستخدمت معلومات سابقة ساهمت في تقليص مؤشرات إلانذار املرشحة إلى عند دمج
ً
 محتمال

ً
ا رائدا

 ،املؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسة واملتغيرات املالية واستند الاختيار على اختيار واحد فقط لتحويالت املتغيرات املرشحة

متانة وقوة لألزمات الاقتصادية من القائمة املحتملة. لكن تجدر إلاشارة إلى أن املؤشر ثم الانتقال للكشف عن املؤشرات ألاكثر 

املركب يخفي تفصيالت كثيرة مهمة والتي تسهم في عدم إلافصاح عن الاختالفات في املؤشرات ودالالتها، وقد تغيب الخصائص 

 املرتبطة بالقطاعين املالي ويغيب معها احتمال اك ،املميزة لألوضاع الاقتصادية بفعل هذا الدمج
ً
تشاف ألازمات خصوصا

 لترابط املؤشرات الخاصة بهما واملحاوالت املتكررة إلنتاج مؤشر مركب مع إغفال أهمية البيانات التفصيلية. 
ً
ًّواملصرفي نظرا

                                                           
1 Kaminsky, G. L., and Reinhart, C. M. (1999). The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments 
problems. American economic review, 473-500. 
2 Rose, A. K., and Spiegel, M. M. (2011). Cross-country causes and consequences of the crisis: An update. European 
Economic Review, 55(3), 309-324. 
3 Frankel, J., and Saravelos, G. (2012). Can leading indicators assess country vulnerability? Evidence from the 2008–09 
global financial crisis. Journal of International Economics, 87(2), 216-231. 
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1ًّباملقابل هناك اتجاه لالهتمام باملتغيرات املستقبلية في التنبؤ بأزمات العملة
ً
من املشكالت حول طبيعة  . لكن ذلك يثير عددا

هذه املتغيرات وداللتها وكيفية اختيارها وهي مازالت تخضع لتقدير غير دقيق كونها متحيزة الختيارها بشكل تحكمي، وبالتالي 

ا بنك انجلترًّ ا باحثونًّتأثيرها على سالمة النتائج، كما أنها تندرج ضمن محاوالت التطوير الواعدة وتحتاج الستمرار تحسينها. ودع

 قبل ألازمـة، وإذا كـان باإلمكان توقع ألازمـة باستخدام الدراسات ذات العالقةوصندوق النقد والبنك ألاوروبي إلى النظر في نتائج 

منهج قائمة الفحص الذي يركز على املؤشرات ذات ألاساس التاريخي. ويكون باإلمكان بناء نموذج إقليمي لالقتصادات املتقدمة 

عدالت وأسعار وم يات التي تمكن البنك أكثر من استخدام البيانات كمدخالت مثل الائتمان الافتراض يباستخدام كل التقن

ًّليبور.

 مشكالت بيئة عمل النظم: 9.9

ات التقدير وصعوب ،الطبيعة السلوكية لعلم الاقتصاد باملمارسة ااملالية والاقتصادية ونطاق عمله النظمترتبط ببيئة عمل 

مات الاقتصادية وما يتصل بها من صعوبات في التنبؤ وتصور وضعها املستقبلي. ومازال تاريخ ألازمات الكمي للظواهر وألازًّ

الاقتصادية يفتقر للقاعدة العلمية التفسيرية الصلدة التي تساعد على رسم الصور املستقبلية ألداء مؤشرات التنبؤ باألزمة، 

ت دور في تشتيت إلاجماع على قواعد ثابته في إطار الطابع الاجتماعي لعلم تزال الاختالفات الفكرية وأدواتها التطبيقية ذا فما

الاقتصاد ويواهره املختلفة. وسنتناول مشكالت صعوبة تقييم املخاطر القطاعية والكلية وعدم ثبات الظروف وتطور البيئة 

النظم  ا أهم املشكالت املؤثرة على فعاليةالاقتصادية والسياسات واملعالجات الحكومية وتعريف ألازمة وتحديد فترتها باعتباره

ًّودقتها التنبؤية، في العرض التالي:

 صعوبة تقييم املخاطر القطاعية والكلية: 0.9.9

 للوصول 
ً
 مهما

ً
إن الاهتمام بمراجعة دراسات ألازمات املالية في سياق البحث عن مؤشرات جديدة ومهمة واختبارها يظل أمرا

 من 
ً
مؤشرات إلانذار، ويتعين مراعاة عدم تماثل املعلومات وزيادة إقبال املودعين السترداد ودائعهم من ملجموعة واسعة نسبيا

البنوك وهي من املبررات التي تشدد على مخاطر السيولة وعدم تطابق العملة والصدمات التي تحفز املقترضين للبحث عن 

مرتبط بسلسلة متصلة لالئتمان املفرط والتمويل الخطر أثناء  السيولة أو القروض الجيدة. وتؤكد النظريات أن عدم الاستقرارًّ

مرحلة توسع الدورة، كما تركز على ادعاءات التحرير املالي ومخاطره ومدى جاهزية الاقتصاد عند ضعف الاشراف الحكومي 

ًّ. 2خاطرزيادة املوالضمانات واتساع شبكة الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية التي تنتج حصيلة غير متكافئة تدفع ل

وتشابكها، ودمجها ضمن النظام لدورها في نشوء ألازمات ودالالت تغيراتها، لكن عدم القدرة ها وتمدداملخاطر ما يعني توسع 

 - كما أكدت ذلك ألازمة املالية ألاخيرة–على إلاحاطة بكل تلك ألاحداث واملستجدات وتأثيراتها رغم دورها في حدوث ألازمات 

 
ً
ضعف من إمكانية نجاحها التنبؤي. يضع تحديا  أمام نظم إلانذار وي 

ً
 ذاتية النشوء أو  إذصعبا

ً
أن ألازمات املالية كانت أحداثا

 للظاهرة، وتعمل كل من القنوات املباشرة وغير املباشرة 
ً
 عميقا

ً
داخلية مشروطة بامتداد امليكانزم النقدي، وتقدم لنا فهما

. ومهما كان رد الفعل حول إهمال 3آلاثار املقابلة على انكماش العرض النقدي في البنوكبغض النظر عن ( Wicksell)ملعالجات 

                                                           
1 Candelon, B., Dumitrescu, E. I., and Hurlin, C. (2009). Towards a Unified Statistical Framework to Evaluate Financial 
Crises Early Warning Systems. Working Paper, University of New Orleans. 
2Goldstein Morris, Kaminsky Graciela and Reinhart Carmen (2000), Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning 
System for Emerging Markets. Institute for International Economics, P.15. 
3Rabin, A. A. (2004). Monetary Theory. Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton. Pp.128-129. 
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أضرار ألازمات الذاتية النشؤ فإنه يمكن أن يقود إلى تقييم خاطئ ألوزان املؤشرات الاقتصادية الكلية القائدة وسيؤدي إلى 

ًّ. 1تطبيق سياسات مجتزأة

 ما يتهم الاقتصاديون بالتنبؤ بأزمات وتطرح بعض حاالت ألازمات تساؤالت مهمة ح
ً
ول إمكانية تصميم نظام إنذار فعال، فغالبا

 
ً
سيحدث، وتظل قضية كيفية تقييم التعرض لألزمة الاقتصادية الكلية أو مشكلة الديون قضية دائمة للنقاش ا مّمًّحدثت بدال

اء شرق آسيا باستثن-ألازمات الاقتصادية الكلية  في التحليل الاقتصادي ملختلف الدول. وهناك نمط الفت للنظر في العديد من

فالضعف املالي بجانب مشكالت الحساب الجاري يقود إلى مخاوف التعثر املالي وانخفاض قيمة العملة،  - خالل التسعينيات

االت تزداد احتموًّ يتسبب في هجوم املضاربة والتهافت على سحب الودائع فيغرق الاقتصاد في الركود وتتفاقم املشكلة املاليةا مّمًّ

ًّمع هذا النمط من التحليل.  2661وألارجنتينية  1998وتتفق حاالت ألازمة الروسية  عسار إلاًّالتخلف عن السداد وحاالت 

، وأثبتت التجارب في أعقاب ألازمات التي ًّليست مسؤوليةًّأنهاًّويظل الدين الخاص معضلة أساسية بالرغم من
ً
سيادية تماما

قيمة العملة املحلية ميل الحكومات إلى تأميم أو تحمل جزء من عبء الديون الخارجية للقطاع  اتسمت بالتعثر وتخفيض

ًّ. وعلى الرغم من الصعوبات املثارة وغيرها 2الخاص
ّ

 إجراء تقييم أفضل للمخاطر يساعد صناع القرار  إال
ً
أنه اليزال ممكنا

ا وثمة أدوات لتقييم املخاطر في القطاع املالي، بم جنب وقوعها. واملستثمرين على أن يكونوا في حالة تأهب قبل بداية ألازمة وت

. كاختبارات ال يعّدًّمدخل الضغط املالي  ولعّلًّفي ذلك الناشئة عن تفاعالت الاقتصاد الكلي والقطاع املالي. 
ً
 مالئما

ً
ضغط مقياسا

عار الاقتصاد الكلي املختلفة بما في ذلك أساملالي التي أجريت في إطار برنامج تقييم القطاع املالي في يل افتراضات حاالت 

 الاختبارات املستندة على استخدام مزيد من املعلومات القائمة على السوق. 
ً
الصرف وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي وأيضا

 إذا أدرجت في السياق املؤسس ي للبلد. ورغم تفعيل واستخدام تقييمات الاستقرارًّ
ً
ملالي في ا وتظل ألادوات محل قبول خصوصا

 ملشكالت جودة 
ً
 في ألاسواق الناشئة نظرا

ً
العديد من البلدان على أساس منتظم. إال أنه حتى هذه ألادوات لها حدود خصوصا

البيانات، ومحدودية وطول سلسلة البيانات، وصعوبة قياس بعض العالقات السلوكية، مثل تلك بين أسعار الصرف والفائدة، 

 إلمكانية تطبيق مؤشر  .3مثل إلانتاج وإلانتاج الصناعيومتغيرات الاقتصاد الكلي 
ً
 تجريبيا

ً
وقد أجرت هذه الدراسة اختبارا

 ملنهجية املؤشرات القائدة في حالة أزمة العملة في تايالند، وأيهرت النتائج أن مؤشر الضغط 
ً
الضغط املالي بعدة صيغ وفقا

ة عملة ضمن نطاق التحذير الذي سبق وقوع ألازمة خالل فترة ألازمة أفلح في التنبؤ بتعرض الاقتصاد التايالندي ألزماملالي 

آلاسيوية وأحداث هجمات املضاربة على العملة التايالندية، وكانت إلاشارات التي يصدرها واضحة في )مايو ويوليو وأغسطس 

 ليواصل في نوفمبر وديسمبر من العام نفسه التحذير بتنامي ألازمة و1997ًّ
ً
في قد تجاوز العتبات ألاربع.  و(، وانخفض قليال

 عند العتبة ألاولى ليعود بعدها إلى التذبذب ثم يصدر إشارات باحتمال حدوث أزمة في أبريل  2660أغسطس 
ً
أصدر تحذيرا

وألاشهر حتى أكتوبر من العام نفسه عند العتبة ألادنى من العتبات ألاربع املختارة. يظهر أن ألاشهر الخمسة ألاخيرة من  2667

كانت تشير إلى احتمال تعرض الاقتصاد التايالندي ألزمة عملة في الفترة القادمة لكن عند العتبة ألادنى وهو مالم  2614ام ع

.
ً
ًّ(1وهو ما يوضحه الشكل رقم ) يحدث فعال

ًّ

                                                           
1Candelon, B., Dumitrescu, E. I., and Hurlin, C. (2014). Currency crisis early warning systems: Why they should be 
dynamic. International Journal of Forecasting, 30(4): 1016-1029. p. 1017. 
2 Hnatkovska, Viktoria, (2005), Technical Appendix In: Aizenman, J., and Pinto, B. (Eds.). Managing Economic Volatility 
and Crises: A Practitioner's Guide. Cambridge University Press, p.547. 
3 Claessens, Stijn, (2115). Finance and Volatility in Managing Economic Volatility and Crises: A Practitioner’s Guide (pp-
213-280) Edited by: Aizenman, Joshua. Pinto Brian, Cambridge university press. P.240. 
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ًّ
كان املؤشر أكثر قدرة على إصدار تحذيرات باحتمالية حدوث ألازمة قبل وًّملكسيك وعلى نفس السياق طبقت التجربة على ا

بأكثر من ثالثة أشهر. ويهر أن إدخال نسبة تغير الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي بوصفه السبب الرئيس في  وقوعها

 من النتائج الخاصة بمؤشر الضغط املالي سوى ما ما 1994حدوث أزمة 
ً
 رسه من أثر في إيهار الاختناقات في الشهرًّلم يغير كثيرا

الذي سبق اندالع ألازمة وما تاله من فترة استمرار ألازمة لكنه لم يكن ذا دور واضح في التحذير من أزمات قادمة خالل الفترة 

 مقارن
ً
املستخدم  ة بمثيلهكما أن قيمة املؤشر لم تتجاوز سوى العتبة ألاولى والثانية بقدر ضئيل، بينما يل دور املؤشر واضحا

 على التنبؤ باألزمات في الحاالت التي تم تأكيدها باإلضافة إلى إصداره إلشارات 
ً
في حالة الاقتصاد التايالندي حيث كان أكثر قدرة

وهو ما  التي كانت تنذر بوقوع أزمة مماثلة ملا حدث في منتصف التسعينيات. 2661وبدايات عام  2664في فترة نهاية عام 

ًّ(.2لشكل رقم )يوضحه ا

ًّ

 عدم ثبات الظروف وتطور البيئة الاقتصادية: 9.9.9

 في املاض ي والتي تم صياغة النماذج على أساسها كما حدث في أزمة الرهن 
ً
إن ألازمات قد تتطور بشكل مختلف عما كان سائدا

 العقاري، وتدفع اختالفات ألانماط القطاعية لالقتصادات العاملية إلى حدوث أنماط مختل
ً
فة من ألازمات ربما تشكل خليطا

 لعدم قدرته على إبراز 
ً
من ألازمات التي حدثت في التاريخ الاقتصادي. فبعض املتغيرات قد تكون مفيدة والبعض ال يبدو مفيدا

ًّتغييرات مؤثرة تدفع لحدوث ألازمة ومن ثم مالءمتها كمقاييس وأدوات ضمن النظم.

 ما ينظر القائمون على نظام إلاًّ
ً
نذار وصناع السياسة إلشارات إلانذار املبكر ضمن الشروط ألاساسية لألزمة. في حين أن غالبا

املشكلة املعترف بها ضمن أداء النظم هي نقص إلانذار املسبق وهو ما أكدته ألازمة املالية ألاخيرة. وربما يوجد بعض امليل لدى 



 (037-013ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- وإدارة الفرصمجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث 

004 

 9102نوفمبر - العدد الثالث- املجلد ألاول 

اءات املتعلقة بالسياسات الالحقة. فبعد أن تكون ألازمة قد صانعي السياسات للتردد في قبول إشارات التحذير واتخاذ إلاجرًّ

 من حيث أصل ألازمة، ومسار تطورها وأثرها
ً
. ومع ذلك، فمن الصعوبة الجزم بإمكانية 1حدثت بالفعل، يبدو كل ش يء واضحا

بدو ذ إلاجراءات الالحقة يتطور الوضع ألزمة قبل حدوثها. والاتجاه للقبول بتطورها مع التردد في قبول إشارات التحذير التخا

  وهو ما يرتبط بالتخوف من تحمل مسؤولية إلاخفاق وتبعات السياسات وإلاجراءات املتخذة وتكاليفها املالية 
ً
 ومربكا

ً
مرهقا

 لتخوف صانعي القرار من تعديل السياسات بناء على إشارات نظام إلانذار 
ً
 أساسيا

ً
واملجتمعية والسياسية، فاألخيرة تعد محكا

ًّا يترتب عليها. وم

نحسارها، أو ا هالعل توقعات الدائنين تجعل دراسة ألازمات الحديثة والتنبؤ بها عملية مقلقة على صعيد الجزم بمسارها وتوسع

 غير معتاد  في السياق التاريخي لألزًّالعاملية لكن تظل املشكلة هي التهافت املصرفي. لقد مثلث ألازمة املالية 
ً
مات، ألاخيرة نمطا

 أالتي حدثت أثناء هيمنة القواعد التقليدية للمصارف املركزية وإدارة السياسة النقدية بشكل مفرط في املركزية، وقد بد

 بما حدث في القرن التاسع عشر. لقد دفع التهافت املصرفي إلى أشكال جديدة من الديون املصرفية مثل اتفاقات 
ً
التهافت شبيها

ق التجارية املدعومة باألصول أو املشتقات املالية. وإن كانت ألازمات املالية تنطوي على أشكال بيع وإعادة شراء الديون وألاورا

 على الودائع 
ً
أخرى من التهافت على الكمبياالت وألاوراق النقدية الخاصة  فإن معظم التجارب تشير إلى أن التهافت يكون مركزا

ما يعني مهيرها، ونتيجة لذلك نشأت غرفة املقاصة املصرفية الخاصة. خاصة بسبب تبادل الشيكات أو تظتها اليزًّملتحت الطلب 

تعرض البنوك ملخاطر البنوك ألاخرى لعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في عملية املقاصة، ونتيجة لذلك كان للبنوك الفردية 

الناجمة عن ألازمات املصرفية واملالية مما يؤدي . وتبرز مشكلة تباين التأثيرات 2حوافز دافعة ملراقبة ورصد ألاعضاء الاخرين

إلى تغيرات تطال املؤشرات وطبيعتها التركيبية وتحولها في سياق القياس وتغيرات ألاداء الاقتصادي، وهو ما يعني أن النمط 

 في يل التغيرات الت
ً
 ومناسبا

ً
قتصاد ي طرأت على الاالسابق الذي بني على أساس أزمات مشابهة لنظام إلانذار قد ال يظل صالحا

ًّوعلى عناصر النظام املختلفة.

 تأثير السياسات واملعالجات الحكومية: 3.9.9

يوفر دعم السيولة املفتوح املزيد من الوقت للمؤسسات املتعثرة إلعادة بعثها دون جدوى ويسهل استمرار التمويل للمقترضين 

في الكسب غير املشروع. ويرى أنصار هذا الرأي أن ضمان الحكومة  الذين يتكبدون خسائر، ويسمح للمالك واملديرين باملشاركة

اللتزامات املؤسسات املالية يقلل من الحوافز الكبيرة للدائنين ملراقبة املؤسسات املالية، ويسمح ملديري البنوك واملساهمين 

ى ت واسعة النطاق من قدرة الحكومة علباستمرار الرهان على بنوكهم املتعثرة ويرفع حجم التكاليف املالية. كما تحد الضمانا

 في النهاية معظم تكلفة ألازمة النظامية
ً
. وذلك وغيره يساق 3املناورة في تخصيص أو توزيع الخسائر، وتتحمل الحكومة غالبا

 ال طائل من وراءه على ألاقل في إطار أزمات القطاع املص
ً
في رضمن مبررات ضعف الحاجة إلى نظم إلانذار وأنها تصبح ترفا

الجزئية أو الكلية أو القواعد املتعلقة بالسالمة املالية. فإذا كانت السلطات ستغطي وتعالج نتائج أخطاء املؤسسات الخاصة 

والعامة ملنع الانهيار وتتحمل التكاليف الناجمة عن ألازمات واملخاطر التي يتعرض لها القطاع، فما الحاجة إلى النظام الذي 

زمات أو تخفيض الخسائر الناجمة عنها. إن قاعدة التخصيص وإلادارة الكفؤة للموارد وتحقيق العدالة يهدف إلى منع وقوع ألاًّ

                                                           
1 Jung and Jeong, 2011: 22 
2 Gorton, Gary B. (2015). The Maze of Banking History, Theory, Crisis. Oxford University Press, p. 21. 
3 Sheng, Andrew, ed. (1996). Bank Restructuring: Lessons from the 1980s. Washington, DC: World Bank. 
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 للممارسات الخاطئة وإخفاقات إدارات 
ً
الاجتماعية في تحمل أعباء ألازمات تغيب ضمن هذا إلاطار للتعامل الذي يبدو تبريرا

ًّالقطاع املصرفي.

 لتحيزها وهو ما يقلل  ورغم مزايا التقارير النوعية وتوصيات
ً
الخبراء إال أن ثقة صانعي السياسات فيها تظل مشكلة قائمة  نظرا

من اعتمادهم عليها واتخاذها كدالئل واشارات لإلنذار باألزمات، وصعوبة في إصدار ألاحكام بخطورة الوضع باالعتماد عليها، 

 في أوقات ألازمات. كما أن ولذلك تظل التقارير إلاحصائية التحليلية ذات تأثير كبير وجوهرًّ
ً
ي على صناعة السياسات خصوصا

ألاراء املتباينة التي ال تؤيد سيناريوهات محددة وال تعطي أفضلية ألي منها بشكل كمي تسهم في تغييب قوة الارتباط بين الرصد 

 عن آثار نشر النتائج والتقارير على نمط سلوك السوًّ
ً
ًّق.النوعي والتنفيذ الفعلي للسياسة، عوضا

كما تجدر إلاشارة إلى أنه يتعين تفسير نسب كالدين إلى الناتج املحلي أو أقساط الفوائد املستحقة إلى الناتج املحلي بحذر عند 

استخدامها كمؤشرات ألزمات الدين العام، فأرقام الدين العام عادة تشمل الدين الصريح فقط. ورغم ذلك تؤدي بعض 

السرية أو املنع الاجتهادي إلى وضع العراقيل أمام أداء النظام وربما إعاقة عمله منذ تصميمه،  املمارسات الرسمية املبررة بدافع

فالعديد من الدول تخفي التزاماتها املالية الناشئة عن الديناميكيات الاجتماعية كاألمن وإصالح نظام املعاشات التقاعدية أو 

بوضوح إال في أعقاب ألازمة. ومعظم تحليالت الديون تغفل هذه البنود.  عمليات إنقاذ القطاع املالي املحتملة والتي لم تظهرًّ

ومع ذلك ينبغي إجراء دراسة متأنية لتقييم الالتزامات املالية الطارئة للحكومة. فحتى البلدان ذات نسب الدين العام للناتج 

 مختلفة، بما في ذلك أسعار الفائدة 
ً
وهياكل الاستحقاق والعملة، وتقيس نسبة املحلي الصريحة املماثلة قد تواجه أحكاما

الفائدة إلى الدين متوسط تكلفة الدين. وهنا ينبغي تمييز التكلفة الكلية عن الحدية للديون والتي هي تكلفة املديونية الجديدة 

ًّ.1عندما يقترب بلد من وضع العجز أو التخلف عن السداد

الت ضعف البيانات املتعلقة باملالءة املالية في ألاسواق الناشئة تخلق مشكبالنسبة للمعايير املطبقة في املؤسسات املالية فإن 

عملية في املمارسات إلاشرافية أو الرقابية على البنوك بالنسبة لتحديد البنوك الضعيفة. ولذلك، فإن ألانظمة والقوانين 

 من التركيز على
ً
 وترفع درجة عدم اليقين. وبدال

ً
ومة املؤسسات املالية التي تغلق تحتاج الحك للتدخل في البنوك ضعيفة غالبا

 
ً
إلى توفير الدعم لتشغيلها بشكل أفضل لتتمكن من الاستمرار. ولكي يتحقق ذلك يبقى عدم اليقين في كثير من ألاحيان حاضرا

ألامر على ما . وال يقتصر 2وتظل الحكومة بحاجة لالستجابة التي تأخذ شكل دعم السيولة أو ضمان التزامات املؤسسات املالية

 من املشكالت التي عانت منها عدد من 
ً
تقوم به الحكومة منفردة فقد أثبتت ألازمات أن اللجوء إلى مصادر خارجية عّقد كثيرا

الاقتصادات. وقد رأى البعض في حالة أزمة البيزو املكسيكي أنه بعد موافقة الواليات املتحدة على اتفاقية النافتا كان أمام 

ا القبول بتخفيض قيمة البيزو أو التخلف عن تسديد التزاماتها الخارجية، حيث أضعفت وعود إلانقاذ ن إّمًّاملكسيك خيارا

صرحت الحكومة عن نيتها إجراء دعم كبير  2669. في ألازمة املصرفية النيجيرية )4,3(ألامريكية من إصدار إشارات إلانذار 

ًّوضمانات اللتزامات البنوك وأنشأت شركة إلدارة ألاص
ً
 مهما

ً
. 5ول في العام التالي فأخذت عملية تحويل القروض املتعثرة مركزا

                                                           
1Hnatkovska, 2005:P.550  
2 Claessens, 2005:P.241 
3Leiderman, L., and Thorne, A. E. (1996). The 1994 Mexican crisis and its aftermath: what are the main lessons. Private 
Capital Flows to Emerging Markets After the Mexican Crisis, 1-43. 
4Goldstein, Morris, and Guillermo A. Calvo. (1996). "What Role for the Official Sector?" in Guillermo A. Calvo; Morris 
Goldstein; Eduard Hochreiter, eds., Private Capital Flows to Emerging Markets After the Mexican Crisis, Washington, 
DC: Institute for International Economics, 233-282. 
5 Luc Laeven and Fabián Valencia (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update, IMF Working Paper, 
International Monetary Fund. P. 6. 
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 في انتشار ألازمات، فتسببت في إثارة  10إغالق  1997وفي تجربة إندونيسيا دليل على دور سياسات الحكومة وإعالنها في 
ً
مصرفا

واسع فقد أثارت الحكومة تحركات الودائع تهافت املودعين  لكنها أبقت عليها لدواعي سياسية. وانتشرت العدوى على نطاق 

ًّ.1على نطاق واسع، مما أدى في النهاية إلى انهيار القطاع املالي

 مشكلة تعريف ألازمات وتحديد فترتها: 4.9.9

 
ً
 املرتبط باملصطلحات املتعلقة بها والاختالف في وضع معايير ثابتة ومحددة نسبيا

ً
يخلق تعريف ألازمة بعض الارتباك خصوصا

وكيفية قياسها وتحديد حالة ألازمة بناًء على قاعدة التعريف، ويظهر ذلك في ألاعمال النظرية وتلك ذات الطابع التحليلي 

ألاكاديمي، لذلك تقتض ي مسألة التحديد الواضح ألزمة العملة ضرورة التمييز بين أزمة العملة من املفهوم ألاعم لتصنيف 

ى كأزمة ميزان املدفوعات، كما يجب أن يحدد التعريف بشكل واضح وتحديد ألياته ألازمة املالية وبعض املفاهيم ألاخرًّ

ومتطلباته املستخدمة في القياس لكي يطلق على الحالة أزمة عملة وتعامل ألازمات ألاخرى بنفس إلاطار العام. فهو أمٌر يرتبط 

ارة إلى قطاع املصرفي على الوفاء التزاماتها. وتجدر إلاشباالنخفاض املفاجئ في الثقة بالنسبة لقدرة الحكومة والبنك املركزي وال

. كما يحدث أن يفشل 2أن مفهوم ألازمة املالية يكون أوسع ليشمل جميع أنواع عدم الاستقرار املتعلقة بالنظم النقدية واملالية

 في نتائج التقنظام إلانذار املبكر في التمييز بين فترات الهدوء وأحداث ألازمات وما بعدها، وهو ما قد ي
ً
 واضحا

ً
دير ضيف تحيزا

ًّوبالتالي ضعف القدرة على التنبؤ باألزمات املالية.

 في حالة تضييق املدى الزمني 
ً
 أمام التعرف على بدايات ألازمات خصوصا

ً
 فعليا

ً
ربما يكون النمط الزمني لقياس املتغيرات عائقا

بمدى  تها املترابطة والكلية ضمن البيئة الاقتصادية إال إن تم قياسهاللمتغيرات. فقد ال تتضح التغيرات التي تحدث فيها وتفاعال

زمني أقصر من سنة أو فصل أو شهر بما يمكن معه الكشف عن نقاط التغير الكبيرة واملسارات التي تأخذها أو تساهم فيها 

عن بدايات ألازمات وإمكانية  بمعية متغيرات أخرى لتحدث أزمة، وذلك دافع مهم للقياس الزمني الدقيق للمتغيرات للكشف

تعظيم فائدة نظام إلانذار للتصرف حيال هذه ألازمة بوقت مبكر واتاحة الفرصة أمام صانعي السياسات ملواجهة ألازمة أو 

ًّتضييق نطاقها قبل انتشارها. 

 للخسارة النظامية في رأس املال املصرفي أو من خالل حجم التدخل ال
ً
عتبر ي ألاخير ال احكومي وهذتعّرف ألازمة املصرفية وفقا

 يوقف التدهور وًّ
ً
 ناجحا

ً
 على أزمة، إذ قد تكون إجراًء وقائيا

ً
. غير أنه ليس من السهل تحديد توقيت حلقات 3ألازمة يمنعدليال

، خاصة إذا كانت ال تنطوي على تسارع سحب ألاموال من البنوك. كما أن حلقة إلاعسار املالي تكتشف بعد املصرفيإلاعسار 

رة من بدايتها، وليست واضحة على الدوام عندما تنتهي ألازمة، وفي بعض الاقتصادات التي يوجد بها حلقات متعددة يظهر فت

 من رأسمال 
ً
 كبيرا

ً
أن ألاحداث الالحقة استمرار لألحداث السابقة، وتعرف ألازمة بوصفها نظامية إذا استنفذت كل أو قدرا

 يعتمد غفالنظام املصرفي برمته. وباختصار،  فيص عليه الستنفاذ رأس املال البنك ومع ذلك ليس هنالك حد كمي منصوًّ
ً
البا

ًّ.4هذا التصنيف على املصادر إلاشرافية وقوائم إلاجراءات الحكومية املتخذة استجابة لألزمات

                                                           
1 Claessens, 2005:P.240. 
2 Jdaitawi, Qasim (2010). Developing an early warning system for currency crises: the case of Jordan 1984-2008, Doctoral 
dissertation, Faculty of Graduate Studies, The University of Jordan.Pp. 29-30. 
3Babecky et al., 2014, P.4 
4 Boyd, John. Nicolò, Gianni De, and Loukoianova, Elena (2009), Banking Crises and Crisis Dating: Theory and Evidence, 
IMF Working Paper, WP/09/141, pp.7-8. 
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تحرير املالي كعمليات الإن اختيار الفترات يكون غير مالئم بفعل ألاحداث الكبيرة والتغيرات التي تطرأ على الهيكل الاقتصادي 

 من التحيز الناجم عن اختيارها حيث تتغير 
ً
 كبيرا

ً
وتطبيق برامج إلاصالح الاقتصادي. ففترات تحرير القطاع املصرفي تظهر جزءا

 في تفسير ألازمة 
ً
 كبيرا

ً
 عن يهور عوامل جديدة قد يكون لها أثرا

ً
أنماط ومسارات املتغيرات الاقتصادية وتحديد فترتها فضال

 
ً
وحدوثها كما يهر في أزمة الرهن العقاري، وذلك يضع الكثير من القيود على نظم إلانذار باألزمات املصرفية واملالية وخصوصا

 عن 
ً
مع استخدام نماذج البيانات املجمعة ضمن الدراسات املقطعية ويظهر اختالف تعريف ألازمات في هذه الحالة عوضا

 واختالف 
ً
ًّتوقيت حدوثها واستمرارية آثارها.مسبباتها في كل بلد واضحا

 في أنشطة الوساطة املالية والانفتاح على الخارج وإجراءات تحرير التدفقات 
ً
تشهد فترات تحرير القطاع املصرفي توسعا

الرأسمالية وتأثيرها في تزايد احتمال تعرض القطاع املصرفي للصدمات، فإذا تم اختيار مثل هذه الفترات فإن احتمال يهور 

، وربما توجيه النتائج نحو هدف محدد بالفعل موافقة ملا افترضته في الت
ً
 يبدو كبيرا

ً
 وتطبيقيا

ً
حيز وعدم اتساق النتائج نظريا

 في حدوث تغيرات في أداء املؤشرات الاقتصادية فالتغير الهيكلي في إطار 
ً
الغالب، فمن املتوقع أن تكون الفترة غير املستقرة سببا

 املرتبطة بمعظم املؤشرات كما في فترة دراسة بسيوني التحرير املالي يؤثر 
ً
على قيم املتغيرات الاقتصادية الكلية، خصوصا

  فالجزم بإمكانية حدوث تغير ما في بيئة ذات مؤشرات غير مستقرة وطالتها أحداث مؤثرة يظهر سعيها إلى تأكيد ما 1(2616)

 باملبررات املعتمدة. لهذا الاختيار باملقاب
ً
ل مزاياه النسبية التي تضمن تركيز مسار التحليل على فترة  محددة أحداثها حدث فعال

الرئيسة والبحث في نتائج التحول لكن دون التنبؤ باملستقبل، مما يعني أنه يمكن أن يعمم لتكون تلك املؤشرات قادرة على 

ًّالتعبير عن حدث ألازمة أو دالالت املؤشرات حول وقوعها من عدمه.

 إلى وفيما يتعلق ب
ً
ما بالنسبة للبلدان املتقدمة )أقل من سنة( على النقيض من  حّدًّأزمات الديون فإن مدتها قصيرة نسبيا

ألانماط املالحظة التي استعملت في ألاسواق الناشئة ملجموعات أكبر من البلدان. على سبيل املثال باالعتماد على ألادلة من 

أن معظم  ((Babecky et al. , 2014وجد ( (2Reinhart and Rogoff, 2011دراسات بحثيةسبعين دولة املستخدمة في 

( وحتى ست سنوات للفترة 2669-1940أزمات الديون كانت طويلة ألامد، ومتوسط فترة حاالت التعثر ثالث سنوات للفترة )

ع واحد من ألازمة يزيد (، وتبين من خالل فحص النتائج للدراسات السابقة حول ما إذا كان بداية يهور نو1800-1945ًّ)

من احتمال وقوع نوع آخر من ألازمة عدم وجود استجابة معنوية من ألازمات املصرفية إلى حدوث أزمة العملة في البلدان 

ًّاملتقدمة. 

كما يعزز اختالف قياس حدوث ألازمة الحاجة إلى استخدام تعريفات مختلفة مقابل القوة التنبؤية للمؤشرات القيادية 

التي يمكن اختبارها، إن بعض املشكالت املتعلقة بمؤشرات نظام إلانذار ترتبط بتعريف ألازمات وكيفية تحديد شدة  املختلفة

 
ً
 موّحًّإلاصابة التي تختلف بصورة كبيرة داخل الاقتصادات املتجانسة وقبل ذلك خارجها لم تجد طريقا

ً
دو للحل، حيث يبدا

 حيث تستخدم 
ً
ألادبيات املقاييس املنفصلة واملستمرة لتعريف ألازمة. وعادة ما تكون املقاييس تعريف ألازمات وحدوثها مختلفا

املنفصلة أو املتقطعة على هيئة متغيرات ثنائية، تعرف ألازمة كحدث بمجرد أن يتم اختراق أو تجاوز العتبة الخاصة لبعض 

 Kaminsky) لدىتغيرات سعر الصرف. وكما يبدو املتغيرات الاقتصادية أو املالية. وتتضمن غالبية الدراسات بعض املقاييس ل

                                                           
صادية، قت(. مؤشرات إلانذار املبكر لألزمات املصرفية مع التطبيق على بعض الدول العربية ذات الاقتصاديات املتنوعة، مجلة التنمية والسياسات الا2616ني، علياء )بسيوًّ 1

ًّ.36-9ص ص ، املجلد الثاني عشر، العدد الثاني، املعهد العربي للتخطيط، الكويت
2 Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff. (2011). "From Financial Crash to Debt Crisis."American Economic Review, 
101(5): 1676-1706. 
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et al. , 1998 & Abiad ,2003)  تتحقق الدراسات من أنواع مختلفة من ألازمة في مختلف الاقتصادات وعلى مدى فترات

ملنطق ازمنية مختلفة. كما يتم اختيار املؤشرات املدروسة مع الاستفادة من التجارب السابقة، وإن كان يستند عادة على بعض 

وجدت هذه املؤشرات ذات داللة إحصائية، فإن تعميم النتائج أمٌر مشكوٌك فيه إذا كان قد تم  الاقتصادي ألاساي ي، حتى لو

ًّ.1تحديدها بعد وقوع ألازمة

تظل قضية التحديد الدقيق لنهاية ألازمة صعبة التحقق بصورة كبيرة، وكانت املحاوالت في هذا الاتجاه تركز على صعوبة 

يد نقطتي البداية والنهاية فطورت للبداية العديد من املعايير والحاالت التي يتعين فيها أخذ القياسات التي تشير لبدايات تحد

 بتعمق ألازمة ووصولها للذروة بناًء على معايير محددة، لكن تظل املشكلة تحديد تاريخ أو فترة محددة للنهاية، 
ً
الشدة مرورا

التحليالت املتعلقة باألزمة املالية ألاخيرة إلى تأكيد هذا الرأي، فلم يفلح تحليل واحد في تحديد وقد دفعت الخبرات املاضية 

نهاية ألازمة. ولعل تكرار إلاشارة إلى ترابط وتعقد حركة املتغيرات املالية والاقتصادية، وصعوبة قياس ألاثر واملدى الزمني 

غيرات أثناء ألازمة، وارتباط بعض عناصر ألازمة بعوامل نفسية والصورة للسياسات الحكومية الاستثنائية على اتجاهات املت

الذهنية لدى املستثمرين واملستهلكين املرتبطة بتجنب املخاطرة بعد املعاناة من خسائر ألاصول والثروات واضطراب السوق 

 من 
ً
 مهما

ً
هذه الصعوبة. وتظهر تناقضات وبطء تحرك املؤشرات الاقتصادية الفاعلة وألاساسية  كل ما سبق يفسر جزءا

التصنيفات وتبايناتها بوضوح عند إجراء املقارنات في سياق ألازمات املصرفية، فاعتماد تصنيف ما ال ينهي املشكلة فيظل باب 

 ويخضع التحليل التجريبي للمعايير والقياس بحسب الحالة.  
ً
ًّالاجتهاد مفتوحا

 ألزمات املالية:. معايير تقييم أداء نظم إلانذار املبكر با3

يحسب لصندوق النقد الدولي قيادته لجهود تطوير أداء نظم إلانذار املبكر في اقتصادات ألاسواق الناشئة. وتنوعت املحاوالت 

 ارتبط بتنوع الجهات املنفذة لها، فيظهر جزء كبير من هذ
ً
 منهجيا

ً
تي قام ا الجهد في الدراسات الالتطويرية التي عكست تنوعا

 فوالاحتياطي الفيدرالي ألامريكي والبنك املركزي ألاملاني، وكان للم 2وباحثون مختصون،ا خبراء به
ً
 مهما

ً
 يؤسسات الخاصة دورا

وضع النماذج والتعديالت التي تتناسب مع وضعه ليؤتي نظام إلانذار ثماره ويكون بمقدوره تحديد التهديدات والتنبؤ باألزمات 

جراءات يعني أن التنبؤ باملستقبل وإلاًّا ممًّّرفع قدرة النماذج على توقع أزمات حدثت بالفعل،  بشكل أكثر دقة. وتركز الاهتمام على

ربك الاعتماد على هذه النماذج ي أّنًّالاستباقية املزمعة ستكون على املحك لدى صانعي السياسات الاقتصادية الذين يعتقدون 

ًّي سياق الاستعداد ملواجهة ألازمات أو منعها.املشهد الاقتصادي برمته رغم ما قد تقدمه من معلومات مهمة ف

 للتجارب 
ً
تقيم هذه الدراسة أداء نظم إلانذار املبكر باالستناد على املشكالت املتعددة التي تواجهها مختلف هذه النظم وفقا

ر رئيسة عاييالتطبيقية بحيث يعتمد التقييم على معايير حاكمة ملستوى ألاداء، ويمكن تحقيق هذا الهدف بواسطة أربعة م

كأساس لتقييم النظام وهي: متانة ألاساس الفكري والتطبيقي، والقدرة على تمييز النظام لألزمات وفعاليته التنبؤية، واستيعاب 

 املتغيرات الاقتصادية وتطورات عملية القياس، وشيوع الاستخدام ومعالجة املشكالت القياسية. 

 متانة ألاساس الفكري والتطبيقي:0.3 

كثير من الدراسات الخاصة بنماذج التنبؤ بأزمات العملة حول أهم املتغيرات التفسيرية ألاساسية املختلفة في تلك تتفق 

 ملالءمتها للهيكل الاقتصجنبي ألاًّات املعبرة عن عرض وطلب النقد النماذج، وهي املتغيرًّ
ً
ادي واملؤثرة فيه. ويتم الاختيار بينها وفقا

                                                           
1 Frankel and Saravelos 2012. P.217. 
2 Berg, A. and C. Pattillo (1999). Are Currency Crises Predictable A Test. IMF Staff Papers, 46 (2):107-138. 
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ملتغيرات ملجموعات أهمها متغيرات الحساب الرأسمالي والحساب الجاري وهيكل الدين محل البحث ويمكن تقسيم تلك ا

واملتغيرات الدولية واملتغيرات النقدية ومتغيرات الاقتصاد العيني ومتغيرات السياسة املالية. غير أن التفسيرات حيال تصاعد 

فية مقنعة، فقد دلت بعض املظاهر التاريخية على إمكانية وتيرة ألازمات خالل فترات معينة وحاالت الاستقرار لم تجد إجابة شا

أنه يتعين بذل كثير من الجهد لفهم عدم التجانس  ((Gorton, 2015حدوث أزمة لكنها في النهاية ال تحدث وربما العكس. ويرى 

، وأهمية إدراك وًّ
ً
 وتاريخيا

ً
فهم الحاالت التي لم تحدث في حاالت املقاطع العرضية والسالسل الزمنية من تجارب ألازمة دوليا

ًّ
ً
. لكن السؤال الذي يستوجب 1فيها أزمة لفترة طويلة، مما يوحي بوجود نوع من الرقابة أو أن إطار عمل البنك املركزي كان فعاال

، هو ملاذا لم تكن هناك أزمات خالل تلك الفترات؟ فدراسة عدم 
ً
إلاجابة التخاذ الاجراءات التي تمنع حدوث أزمات مستقبال

ًّدوث أزمات ال يقل أهمية عن دراستها ذاتها.ح

 تحديد ما إذا وًّ اكتشافنظام إلانذار على تحليل يساعد 
ً
األزمة التي حدثت وانتشرت لكل بلد بالتنبؤ كان باإلمكان مسبقا

تبطة مرًّبواسطة سلوك متغيرات اقتصادية محددة. وإذا كانت قيم العديد من املؤشرات قد عبرت العتبات املحددة لها، وكانت 

 فهل يمكن أن تعزى ألازمة لعدوى وهلع 
ً
بالفعل بضعف العوامل واملؤشرات ألاساسية. وإذا لم تصدر املؤشرات وميضا

 لتحديد املؤشرات الدالة على وقوع
ً
. على اهاملستثمرين ألاجانب. إن معرفة ألاسباب النظرية ألزمات العملة والبنوك توفر أساسا

ألاول تهتم املتغيرات الاقتصادية بمراقبة النمو النقدي املفرط وتدهور التوازنات املالية وسرعة سبيل املثال في نماذج الجيل 

ًّ.2استنفاذ الاحتياطيات الدولية. ومن ثم تحدد العتبة التي تشير إلى أزمة وشيكة مع مهلة زمنية كافية

  Deutsche Bank Alarm Clock (DBAC) ،(GS-Watch)Goldman Sachsتقدم نماذج نظم 
ً
 واحدا

ً
 إحصائيا

ً
مقياسا

 من املؤشرات قد يعطي إشارات مختلفة، ويرى البعض  إّنًّللخطر التي يمكن أن تكون سهلة التفسير. 
ً
 كبيرا

ً
نوع ت أّنًّعددا

 لالختالف في النماذج يدفع الستخدام نماذج املتوسطات في التنبؤالاقتصادات باعتبارها أكثر أو أقل تعرضًًّ
ً
حدار الان إّنًّ. 3ا تبعا

 للطبيعة  Logistic Regression (LogR)اللوجيستي 
ً
هو تعميم لالنحدار الخطي ويستخدم للتنبؤ بنتائج قاطعة ونظرا

  12احتماالت حدوث أزمات عملة خالل  إّنًّاملنفصلة للمتغير املطلوب فإنه ال يمكن استخدام الانحدار الخطي مباشرة. 
ً
شهرا

 في سياق ألازمات املالية لكنه القادمة تكون أكبر من النصف مقابل عد
ً
م حدوث ألازمة. ويبدو نموذج الانحدار اللوجيستي قويا

ًّ.4يحتاج الختيار املتغيرات بعناية فائقة

لتحليل دورة ألاعمال فيبدو حديث  (Kauppi and Saikkonen, 2008)5بالنسبة لتقدير إلامكان ألاعظم الذي استخدمه 

الاستخدام حيث لم يسبق دراسته من قبل في أدبيات ألازمات املالية. كما يتميز نظام إلانذار املبني على مواصفات الاختيار 

ة بمراعاته إمكانية تأثير الوضع السابق على احتمال ألازمة الحالي ((Falcetti and Tudela, 2006 6املتقطع الذي اقترحه 

                                                           
1 Gorton, 2015: P. 647. 
2 Yap, Josef T., (1998), Developing an Early Warning System for BOP and Financial Crises: The Case of the Philippines, 
Discussion Paper Series 98-40. Philippine Institute for Development Studies. P.5. 
3 IMF, (2002). Global Financial Stability Report, A Quarterly Report on Market Developments and Issues, Early Warning 
System Models: The Next Steps Forward, Chapter IV, March 2002. P.51. 
4 Cuneyt Sevim, Ozkan Bali, Serkan Gumus, Erkam Guresen (2013). Developing an Early Warning System for Currency 
Crises in Turkey, AWER Procedia Information Technology and Computer Science, Vol. 03 (2013) 509-515. 3rd World 
Conference on Information Technology (WCIT-2012), pp.511-512. 
5 Kauppi, H., and Saikkonen, P. (2008). Predicting US recessions with dynamic binary response models. The Review of 
Economics and Statistics, 90(4), 777–791. 
6 Falcetti, E., and Tudela, M. (2006). Modelling currency crises in emerging markets: a dynamic probit model with 
unobserved heterogeneity and autocorrelated errors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(4), 445–471. 
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  وعلى النقيض استخدمت الدراسة إطار مختلف للمواصفات في ديناميكية كاة بسيطة لتقدير إلامكان ألاعظمويستخدم محا

ذج استخدام نموًّ أّنًّألازمات. وهو من السهولة بمكان بحيث يتوافق مع برامج الاقتصاد القياي ي ويوفر املزيد من الوقت. كما 

Var)) قية نتائج تحليلها وصفية أكثر منها كأدلة تجريبية أو تطبيبعض الخبراء ية، ولذلك يعتبر محدود في حالة املتغيرات الوهم

ًّقوية، وهو ما يعزز الاعتراف بمحدودية هذه النماذج في التنبؤ.

ن م توصياتهم في كل بلد بشكل كبير في إعادة ترميز حاالت ألازمات ملعرفتهم بأوضاع بلدانهم أكثرًّوًّوقد اعتمد على أراء الخبراء 

 لالعتماد على تعاريف محددة لألزمات تجعل عملية التنبؤ مقيدة، وكانت أراءهم تقوم مقام إعادة الفحص أو 
ً
غيرهم وتحاشيا

 عن أن الاعتماد على ختطته اقق من سالمة الترميز الخاص الذي التح
ً
الدراسة وتضييق أفق التنبؤ بتعريف محدد، عوضا

اسعة من الدول يقلل من شأنها أو يجعلها سهلة. مما يعلي من نتائج ومنهجية الدراسة مؤشر واحد لتحديد ألازمة ضمن عينة وًّ

ًّ.ملساندة التحليل النوعي للكمي املحدود بقلة البيانات وتوفرها. وهو ما يؤكد أن النماذج الكمية ال تفي وحدها بمتطلبات التنبؤ

 ات السنوية فالبيانات الشهرية ملتغيرات النظام متوفرة فقطيعطي استخدام البيانات الشهرية ميزة املقارنة بالنسبة للبيان

ًّلعدد قليل من الاقتصادات، 
ً
للبيانات السنوية مما يخفض من درجة الاختالف فالتكرارات ألاعلى تؤدي إلى عينة أصغر  خالفا

ملؤشرات  د عن التوقيت املناسبالتكرار التي تكون عالية بين البيانات السنوية والشهرية. كما تسمح هذه ألاخيرة بمعرفة املزي

باألزمات ويندرج ضمن ذلك الاختالف بين املؤشرات، بما في ذلك الاختالفات  نذاروإلاًّادها بصورة أكثر دقة للتعبير واعتمنذار إلاًّ

مالي . وتختلف أهمية املتغيرات الخاصة بالحسابين الرأس1التي تحدث بين املؤشرات في الظهور ألاول لإلشارات واستمراريتها

والجاري وهيكل الدين واملتغيرات الدولية والنقدية ومتغيرات الاقتصاد العيني والسياسة املالية وقدرتها على تفسير التغيرات في 

 ملعنويتها إلاحصائية.
ً
ًّسوق العمالت والتنبؤ بها في الدراسات املختلفة ويتم تحديد أهمية هذه املتغيرات وفقا

لصندوق النقد ن ياثن :بين أربعة نماذج بارزة (Bussiere and Fratzscher, 2006) الثنائي قارنًّ نذارإلاًّولتقييم جودة نموذج 

 عن نموذجي    Kaminsky et al.,1998)  (Berg and Pattillo, 1999 &أعدهما  (KLR, DCSD) الدولي
ً
-GS)فضال

Watch,1998 &CSFB, 2001)   النماذج السابقة، مع تأكيدهما عدم قابليتها في العينة وتعريف املتغيرات مع  اتشابهووجدا

املباشرة للمقارنة بالنظم ألاخرى حيث بدأ النموذج من أوائل التسعينيات. والفرق بين النماذج ألاربعة والنموذج يكمن في 

ن عتعريف سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فمعظم النماذج تعتمد تحديد الانحراف عن املعدل الحقيقي أو الفعلي للصرف 

الاتجاه في ألاجل الطويل خالل فترة العينة بكاملها. فاملغاالة في تقدير سعر الصرف تقاس في عام واحد بوصفها الانحراف عن 

( 2002-7991)حول تطورات سعر الصرف في  1990حظة بعدم توفر معلومات عام الاتجاه بالنسبة للفترة بكاملها، ويمكن املالًّ

 إذا كان الهدف هو مجرد بحيث يمكن تقدير الاتجاه السا
ً
بق بعد حدوث ألازمة ولكن ليس قبل وقوعها. وهي مشكلة أقل تعقيدا

شرح ألازمات السابقة. ومع ذلك فإن الهدف هو التنبؤ باألزمات في املستقبل ويكون أداء النموذج خارج العينة عالمة هامة 

ًّلتقييم النظام. 

 من تقنيات القياس غير ممكنة التطبيق مباشرة، وقد اعتمدإن الهيئة املنقسمة ملؤشرات ألازمات تجعل 
ً
 Candelon كثيرا

et. al, 2014)) 2على منهجية إشارات (Kaminsky, et al. 1998)  ،واستخدم مجموعة كبيرة من املتغيرات الغنية باملعلومات

 لقيمةكل تلك العتبات  إذ أن الحرجةص هذه ألانظمة على النقاط وعّرف كل عتبات املؤشرات القائدة لألزمة. وتعتمد خصائ

                                                           
1 Goldstein, et al,2000:14 
2 Kaminsky, Graciela,. Lizondo, Saul and Reinhart, Carmen (1998). Leading Indicators of Currency Crisis, IMF Staff 

Papers, Vol. 45(1), PP. 1-48. 
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، عندما يكون للعتبات متغير تفصيلي نوعي محدد أو Noise-to-Signal Ratio (NSR)تقلل من نسبة الضوضاء إلى إلاشارة 

. وبينما يقترب الاقتصاد من فترة ألازمة يجب أن يبدو NSRمؤشر كلي ألزمة وشيكة تقابل ألاوزان املعكوسة املرتبطة بنسبة 

 بإشارته إلى ارتفاع احتمال حدوث ألازمةات
ً
تشابه معظم املنهجيات لكن أداء النظام املعتمد على  حيث. 1جاه النظام إيجابيا

 ما من حيث التنبؤ من ثالثة نماذج من أصل أربعة نماذج بديلة باستثناء
ً
، ويرى (DCSD) نموذج ذي الحدين أفضل نوعا

2
(Bussiere and Fratzscher, 2006) ًّوال يبدو الرقم %31الاحتمال الشرطي لحدوث ألازمة عندما يصل إلانذار إلى  أّن .

 إلى حّدًّ
ً
، لكنه يظل جيدا

ً
ًّما عند مقارنته باالحتمال غير املشروط لألزمة. مرتفعا

من  لتطوير أداء النظام لتقييم القدرة التنبؤية لكل ( (Candelon, et al.,2009تطبيق املنهج الاحصائي الذي انتهجه إّنًّ

 Panel)اللوغاريتم بمنهج البانل وأطر تحويل ماركوف أفض ى لتفوق نظام إلانذار املبني على البيانات اللوغاريتمية املدمجة 

Logit)  على تحويلة ماركوف، كما حّسن إدخال متغيرات مستقبلية خصائص التنبؤ بشكل واضح. مما يؤكد مدى كفاية أو

إلى ضرورة تقدير النقطة ( (Candelon, et al., 2009 وقد أشار تفسير حدوث ألازمات.  فيمالءمة نماذج أزمات الجيل الثاني 

الحرجة املثلى لكل بلد على حدة ليتسنى تحليل أداء كل نموذج وأفضليته على آلاخر على أساس مؤشرات الحساسية والنوعية 

 (NSR)نقطة املستوى الحرج باستخدام معايير ومقاييس الدقة والخطأ، وبمقارنة نتائجها مع ما سبقها اتضح حصولها على 

 أعلى من الناتجة عن الطريقتين ألاخريين، بما يخفض درجة الحساسية. 
ً
الدراسة تبدو متحفظة تجاهها،  لكّنًّوكانت دائما

 من نموذج البيانات املدمجة بالصيغة  فإّنًّوفيما يتعلق بنتائج النماذج املقدرة 
ً
نماذج ماركوف جعلت مدى القيمة أعلى دائما

 قد يتسبب في فقدان بعض املعلومات واضطرابات في قياس 
ً
اللوغاريتمية، وهذه النتائج تبرز أن تحديد النقطة الحرجة مسبقا

ًّألاداء التنبؤي للنماذج. 

التوقعات داخل  أّنًّارات بنموذج البيانات اللوغاريتمية املدمجة ويهر أسلوب إلاش  (Berg and Patillo, 1999)وقد قارنًّ

Fuertes and , 3(Kumar et al., 2003)) الطريق لعدة دراسات تجريبية منهاد مهًّّ، وهو ما (KLR)العينة تحدد 

(Berg et al., 2008) , 4Kalotychou, 2007) ومع ذلك ،ًّ
ّ
ومع الكشف عن تجاوز العتبات من خالل التحديد الخارجي ه فإن

. وعالوة على ذلك، فإنها ال تستغل (NSR)إطار احصائي الختبار وتحسين  أّيًّلم يقترح ( %20، %22)الثابت عند الحدود 

 Berg et))ار الاضطرابات التي تعود للخصائص الهيكلية للدولة تختلف عن تلك املحكومة بفترات الهدوء. وقد أش أّنًّحقيقة 

al., 2008  ألهمية تطبيق نموذج البيانات اللوغاريتمية املدمجة في العناقيد القطرية املثلى فقط، ومن أجل التعرف عليها

. وتم تحديد جراءإلاًّفس قد اتبع ن (Berg et al., 2008)متسلسلة الاجراءات الخاصة به وكان  (Kapetanios, 2003)استخدم 

تايالند  يزيا وتايوان والفلبيناملكسيك وفنزويال وبيرو وأوروغواي كعناقيد مثلى  ولم تتاح كوريا ومالألارجنتين والبرازيل وًّ

مما يؤكد وجود اختالف في العوامل املفسرة ألزمات العملة. وتم استخدام خمس عناقيد سبق تحديدها للبيانات   ندونيسياأوًّ

من العناقيد أصغر من بلدان العينة إلاقليمية وهي أمريكا الالتينية  املدمجة والسالسل الزمنية. وقد توقع أن تظهر مجموعة

                                                           
1 Candelon, et al., 2014: P.1017 
2 Bussiere and Fratzscher, 2006. P.959. 
3 Kumar, M., Moorthy, U. and Perraudin, W., (2003). Predicting Emerging Market Currency Crashes, Journal of Empirical 
Finance, 10, 427-454. 
4 Fuertes, A. M. and Kalotychou, E. (2007). Towards the optimal design of an early warning system for sovereign debt 
crises. International Journal of Forecasting, 23(1): 85–100. 
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 اقتصادية كلية شبيهة )معدالت تضخم عالية، التحرر وخطط 1وجنوب آسيا على التوالي
ً
فَسر بمعاصرتهم أحداثا . ولعل ذلك ي 

ًّها مرتبطة بعالقات تجارية قوية. الاستقرار وبرامج التثبيت(، كما أنًّّ

ًّ

 على تمييز النظام لألزمات وفعاليته التنبؤية:القدرة  9.3

 املرتبطة بانتقاد لوكاس 
ً
فعند  Lucas critiqueال يمكننا تجاوز الانتقادات التي توجه لإلنذار املبكر باألزمات املالية خصوصا

 بشكل مختلف عن السابق فتصدر هذه نذارإلاًّريبية موثوق بها ملؤشرات نظام تحديد مجموعة تج
ً
، يتصرف صناع القرار غالبا

املؤشرات وميضها املجازي بصورة مغايرة للماض ي، بحيث يمكن تحويل املؤشرات إلى أدوات ضمن السياسات وإلاجراءات 

 من ألازمة املالية. لكن ال توجد ضمانات كافية لفائدة املؤشرات في اكتشاف ألازمات،
ً
تخضع  حتى تلك التي التصحيحية بدال

 ألثر التغذية العكسية وقدرتها على منع ألازمات بفعل آثار السياسات وإلاجراءات التصحيحية والوقائية. وتظل 
ً
للتطوير، نظرا

ون التغيرات الفعلية تك أّنًّاحتمالية الفشل في التعرف على واقع الاقتصاد قائمة ومعقدة بتعقد النشاط الاقتصادي، كما 

 طاملا عستقبل بالنسبة للسياسات والاجراءات املطبقة ملجابهة ألازمات، ويظل الواقع بأدلته التجريبية أكثر اقناأقوى في امل
ً
ا

املبكر واملتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية كعمليتين متوازيتين ملعالجة ومنع ألازمات وإدارتها نذار إلاًّاستمر تحديث مؤشرات 

 في املستقبل.بصورة أكثر كفاءة وفعالية. كم
ً
ًّا أنه ليس هناك ما يضمن أن تأثير التغذية العكسية لن يكون قويا

قد يحدث تحيز في نماذج التنبؤ بسبب فشل النماذج في التمييز بين فترات الاستقرار وفترات ما بعد ألازمة أو الانتعاش وهي 

 ,Bussiere and Fratzscher)ستدامة. وسعى فترات التكيف الفاصلة للمتغيرات الاقتصادية حتى تمض ي في مسار النمو والاًّ

إلى حل هذا التحيز باستخدام منهج املتغير التابع املنفصل متعدد الحدود وحيث يكون باستطاعة النموذج اللوغاريتمي  (2006

ن ع( وهو ما يحسمتعدد الحدود التمييز بين ثالثة أنظمة )نظام هادئ، نظام ما قبل ألازمة، ونظام ما بعد ألازمة واستعادة الوض

القدرة التنبؤية للنموذج. وقد حلل النموذج اقتصادات ألاسواق الناشئة املفتوحة باستخدام بيانات شهرية، وعند مقارنته 

 من بالنموذج اللوغاريتمي ذي ا
ً
 تتضح صلة نذارات إلاًّلحدين يتضح أنه قلل كثيرا

ً
الكاذبة وحالة فقدان إشارة ألازمة. ومنطقيا

 لإلحصاءات الوصفية تكون املدة املتوسطة  ارتباط ألازمات
ً
أرباع  8.4أرباع لألزمات املصرفية و 4.8بمدتها في العينة، ووفقا

هذه املدة لألزمات املصرفية تقع ضمن نطاق واسع في حدود أقل من التقديرات  إّنًّأرباع ألزمات الدين.  2.2ألزمات العملة و

 ملا 2لفة من البلدانالتي ذكرتها الدراسات السابقة ملجموعات مخت
ً
 إلى نتائج سابقه  Frydl, 1999))3إليه  لتوصًّّ. ووفقا

ً
مستندا

متوسط  أّنًّإلى  (Laeven and Valencia, 2012)4توصل   سنوات. وقد 8.9-2.2متوسط طول ألازمة املصرفية تراوح بين  فإّنًّ

 للناشئة وسنة للنامية. ويختلف نموذج مركز املعلوماتمدة ألازمات املصرفية كان ثالث سنوات لالقتصادات املتقدمة وسنتين 

العملة وليس فقط احتمال حدوثها فعّرف عده  ةفي القدرة على التنبؤ بحدة أزمخرى ألاًّتخاذ القرار بمصر عن ألاساليب ودعم ا

نطاقات تعكس ألاوضاع املختلفة لسوق العملة وليس نطاقين كما في املنهجيات ألاخرى، وتالفى أهم الصعوبات التي واجهتها 

ًّ.5كضرورة تحديد عتبات تحكمية للمتغيرات

                                                           
1Candelon, et al, 2009: P.17 
2 Babecky et al., 2014:P.5 
3 Frydl, E.J., (1999). The Length and Cost of Banking Crises. IMF Working Paper No. 99/30. 
4Laeven and Valencia, 2012. P.18. 

ًّ.24. ص2663(، نظام إلانذار املبكر ألزمات سوق العملة، مجلس الوزراء، القاهرة، إلاصدار ألاول، مارس 2663مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ) 5
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لألزمة بشكل صحيح شارة إلاًّدق ونجحا في زمة تركيا بصورة أإشارات صحيحة قبل عام من أ DCSD, KLR))أصدر نموذجي 

 من  79و 78في كل من 
ً
 التي سبقت ألازمة. بالنسبة ألزمة ألارجنتين بدأ نموذج  28شهرا

ً
في إصدار إشارات عن  (DCSD)شهرا

عندما بدأت عمليات الاندفاع نحو البنوك واحتياطياتها من النقد ألاجنبي.  2007املشكالت التي واجهت الاقتصاد في مارس 

يشير لألزمة ولكن بشكل طفيف بعد الانخفاض الفعلي في احتمال حدوث أزمة  (DCSD) يل نموذج 2007وبحلول اكتوبر 

 Davis)نتائج  أّنًّ شارة إلى.  وتجدر إلا1ًّألزمة في ألارجنتين 2000منذ أغسطس   (KLR)النقد ألاجنبي، بينما لم يشر نموذج 

2
and Karim, 2008)  على  (7992-7949،7990-7942)أشارت إلى احتمال تصاعد ألازمة في الواليات املتحدة خالل ألاعوام

 النموذج اللوغاريتمي من فإّنًّنطاق واسع وبما يتماش ى مع الضغط على املدخرات وإلاقراض والضغوط الائتمانية. باملقابل 

في اكتشاف أزمة الرهن  BRTالدرجة الثانية فشل في إلاشارة إلى ألازمات املحتملة خالل ألاعوام نفسها. إن فشل نموذج 

 من نوعها والتي لم ترد في املعلومات التي تحملها املؤشرات الكلية املسبقة. ومن 
ً
 فريدة

ً
العقاري يؤكد حقيقة أنها كانت حلقة

دم لكنها تقفز بعد ذلك بالنظام إلى ع ،ي إلاشارة إلى أهمية تأثير املخاطر وألانظمة املستقرة فقد تتوافق التغيراتالضرورًّ

 مقارنة بمنهج 
ً
، وفي نظر BRTالاستقرار املالي، والتي يجب أن يعالجها النموذج. ويبدو أداء املنهج اللوغاريتمي ضعيف نسبيا

ًّ. BRTريتمي يؤدي نفس ألاداء العام لنموذج النموذج اللوغا فإّنًّصانع السياسة 

الكثير من مؤشرات إلانذار التي تظهر أفضل أداء في أزمات العملة تعمل بشكل  أّنًّ (Goldstein, et al.,2000) وأيهرت دراسة

جيد في حالة التنبؤ باألزمات املصرفية. لكن هناك اختالفات كافية فيما يتعلق باإلنذار املبكر وفي أعقاب ألازمات لتبرير عالج 

 عن أزمات العملة يوفر لها ميزة تحليلية كل أزمة بذاتها. ورأت أن استخدامها لبيانات شهرية لتحليل ألازمات امل
ً
صرفية فضال

ًّانتهجته العديد من الدراسات السابقة. ويظهر من التحليالت ا عّمًّ
ّ
ليس ثمة دليل منتظم في ألاسواق الناشئة بخصوص ه أن

اع املالي الكوري ففي القطالتحليلية أيهرت فائدة أسعار ألاسهم للتنبؤ باألزمة املصرفية، شارات إلاًّبعض  أّنًّألازمة املصرفية غير 

انخفض مؤشر سوق ألاسهم بأكثر من ثالثة انحرافات معيارية قبل عام من بداية أزمة النقد ألاجنبي كإنذار مسبق لسلسلة 

ًّمشكالت خطيرة في النظام املصرفي. 

ام أسعار عملة الستخدفي التنبؤ باألزمة ألارجنتينية بشكل صحيح وتوقع حدوث انخفاض كبير في قيمة ال (DBAC)نجح نظام 

تنبأ بشكل صحيح  (GS-Watch)كما تنبأ باحتمال انخفاض قيمة الليرة التركية، لكن نظام  .الفائدة كجزء من تعريف ألازمة

زمة ألارجنتين. وأصدر النموذجين ( عن أ2007ديسمبر  - 2007بأحداث ألازمة في تركيا قبل ثالثة أشهر، ولم يفصح في )سبتمبر 

، كما أشار ألاخير ألزمة في الشهور الثالثة التالية في كل عينة ألاسواق الناشئة 2007شارات إنذار كاذبة في الربع ألاخير من العام إ

 باستثناء بلغاريا والصين وشيلي وبيرو
ً
املبني على النموذج اللوغاريتمي مع   (Candelon, et al., 2009). كما تنبأ نظام3تقريبا

ًّمن أزمات العملة في ألاسواق الناشئة.  %07.9ت السوق بشكل صحيح بنسبة متغيرات توقعا

الانتقال من نموذج ذي الحدين اللوغاريتمي إلى نموذج متعدد الحدود ذي ألانظمة الثالثة يحسن القدرة التنبؤية لنظام  إّنًّ

النظام املستند على نموذج متعدد الحدود قد يتنبأ بشكل جيد بمعظم أزمات العملة في ألاسواق  إّنًّإلانذار بصورة جوهرية. 

الناشئة خالل التسعينيات داخل العينة أو خارجها. وقد أخفق النموذج بشكل كلي ملرة واحدة فقط في توقع أزمات ألاسواق 

 للتقدير داخل العينة 
ً
وية في لتأثير ألازمة آلاسيضت تعرًّّصحيح باالقتصادات التي خارجها فقد تنبأ بشكل ا أّمًّالناشئة وفقا

                                                           
1 IMF, 2002: P.51 
2 Davis and Karim, 2008. P.13. 
3 IMF, 2002: P.51 
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 عن ألازمات الروسية والبرازيلية  1998-1997
ً
النماذج السابقة للنظم تشير  أّنًّ. باختصار، رغم 1م2007والتركية  7994فضال

 منهجية وموضوعية للتنبؤ بأزمة العملة، 
ً
ز أراء يساعد على تجنب تحيا مّمًّإلى نتائج متباينة لدقة التنبؤ، إال أنها توفر طرقا

ًّ.املحللين

منها ردة فعل  ،في إطالق بعض التحذيرات النوعية قبل ألازمة املالية العاملية ((Jung and Jeong, 2011أفلح نموذج 

املؤسسات املالية الكبرى ألزمة الرهون العقارية عالية املخاطر، وتنبأ بحدوث مزيد من تدهور في أوضاع تلك الرهون وامتداد 

أزمة الائتمان العاملية ومخاطر إفالس البنوك ألامريكية. ويمكن مقارنة ألاداء التنبؤي للنموذج الكمي باألزمة املالية آلاسيوية 

وألازمة املالية ألاخيرة. حيث استند النظام على ألازمة آلاسيوية، وأصدر املؤشر املركب إشارات إلانذار قبل نحو  (7991-7994)

مع تزايد أعراض الاضطراب ه فشل في إصدار استجابات حساسة بالنسبة لألزمة ألاخيرة. ورغم صموده لكنًّّعام من ألازمة. 

ر للمؤشرات املتعثرة بنسب إلاشارات الطبيعية للمؤشرات ألاخرى، ولذلك لم تكن املالي العالمي، فقد خففت إشارات الخط

 على التقاط بعض أعراض 
ً
مستويات إلانذار عالية كما كانت عليه قبل ألازمة آلاسيوية، ومع ذلك ال يزال النموذج الكمي قادرا

النموذج أصدر إشارات لعدد من  فإّنًّء املؤشر املركب ما في أدا حّدًّعلى الرغم من وجود جوانب غير مرضية إلى وًّألازمة املقبلة. 

 باألزمة قبل
ً
الزيادة السريعة في الديون الخارجية قصيرة ألاجل  أّنًّأشار إلى ه لكنًّّ، وقوعها املؤشرات الفردية املرتبطة وثيقا

ًّاملترتبة على تفاقم أوضاع مراكز العمالت ألاجنبية للقطاع املصرفي شكلت بعض جوانب ضعف الاقتصاد الكوري. 

جيدة في توفيق النتائج حيث فسرت املتغيرات التفسيرية بصورة كبيرة جميع  (Candelon, et al., 2009)كانت مؤشرات 

اقيد، باإلضافة إلى ميل إشارات املعامالت للتوافق مع التوقعات املسبقة، ومع ذلك فقد تصادف بعض الاختالفات من العن

مجموعة ألخرى تتعلق بإشارة ومعنوية املعلمات. لذا يمكن القول بأن ثمة دليل على عدم تجانس معلمات العناقيد املثلى. 

 سلبية. حيث يشير ارتفاع وحدة واحدة في قيمتها  (M2)و وكانت معامالت نمو الاحتياطيات الدولية ونم
ً
لالحتياطيات فقط دائما

إلى انخفاض احتماالت ألازمة. وكانت إشارات معامالت متغيرات نمو الائتمان املحلي أعلى من الناتج املحلي ونمو مؤشر سوق 

 عبر العناقيد الخمس، ويهرت متغ
ً
 M2))يرات نمو الودائع املصرفية الحقيقية ونمو أسعار ألاسهم ومعدل العائد مستقرة نسبيا

 على ذلك كان متغير عائد ألاسهم والسندات معنوي ًّلالحتياطيات وفرق عائد السند
ً
أو السهم معنوية عبر العناقيد. وعالوة

زمات. وتوفر هذه باألًّفقط في حالة الثالثة العناقيد املاضية )دول جنوب آسيا( في داللة على أهمية املعلومات املستقبلية للتنبؤ 

 لنماذج الجيل الثاني من ألازمات في تأكيدها على أهمية العوامل غير ألاساسية في حدوث الاضطراب املالي. كما 
ً
النتائج دعما

تشير نتائج احتماالت حدوث ألازمات إلى أفضلية نتائج استخدام النموذج اللوغاريتمي مع متغيرات توقعات السوق مقارنة 

 وكوريا وتايوان وتايالند(. بينما يهر العكس في )ألارجنتين واملكسيكوأندونيسيا لوغاريتمي البسيط في )البرازيل بالنموذج ال

. بعبارة أخرى يهر وفنزويال( حيث تكون احتماالت التنبؤ باألزمات الصادرة من النموذجين مت
ً
ات متغيرًّأّن إدخال قاربة جدا

لنموذج اأّن مفيد في البعض آلاخر. ومن الصعب اختيار النموذج ألافضل ويظهر  توقعات السوق مفيد في بعض البلدان وغيرًّ

 للفترة كلها، لكن كلى النموذجين تنبأ بكل حلقات أزمات العملة.
ً
ًّالبسيط ليس كافيا

في بعض البلدان املعنية، انخفاض قيمة  7992إشارات التحذير من ألازمة آلاسيوية كانت واضحة بالفعل في عام  أّنًّويبدو 

، وأزمة البيرو في 7992-7998، وأزمة البيزو املكسيكي في الفترة 7999، وألازمة البرازيلية في عام 2002العملة ألارجنتينية عام 

فعل النماذج بال هذه أّنًّالتي تنبأت بها في وقت مبكر بسنة واحدة على ألاقل. وقد أشارت غالبية حلقات أزمة العملة  7999عام 

                                                           
1 Bussiere and Fratzscher 2006. P.970. 
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عتبر الائتمان املحلي بالنسبة للناتج املحلي ت نمّوًّكل املتغيرات باستثناء  إّنًّمتعددة. تحليلها بواسطة دراسات  وتّمًّت قد سجل

 على ذلك 
ً
قوة ألاخطاء املعيارية لها تأثير ما على معنوية املعامالت ألن بعض  فإّنًّمعنوية في نموذج واحد على ألاقل. وعالوة

. ولتقييم أداء نماذج نظام إلانذار 1البعض آلاخر أصبحت ذات معنوية أعلى بكثير أّنًّيرات ليست أكثر معنوية في حين املتغ

قارًّ
 
النظام مع الاحتمال الفعلي. فاألخير ال يمكن مالحظته مباشرة، حيث نتجها أن احتمال توقع حدوث ألازمة التي يتعين أال ت

النظام من نتجه أنقارن احتمال فعلي حدث مع ما علي لألزمات. بمعنى أنه يجب أن يقارن احتمال التوقع مع الحدوث الف

احتمال بخصوص حدوث ألازمة. وكما يكون احتمال التوقع باملتغير املستمر، تتمثل الخطوة الضرورية في تحديد أعلى مستوى 

ى ألازمة، وبعبارة أخرى، تظهر الحاجة لتحديد املستوًّاحتمالي والذي يشير إلى إشارات الاحتمال ألاكبر املعتمدة على إمكانية وقوع 

ًّ.2هاالذي يمكن أن تقطعه أو تتجاوزه عتبة الاحتمال باألزمة التي تفسر بأنها إشارة بانتظار حدوث

 استيعاب املتغيرات الاقتصادية وتطورات عملية القياس: 3.3

 من املشكالًّنذار إلاًّواجه نظام 
ً
ت منها ما يتعلق بطبيعة النماذج ومحدودية قدرتها التنبؤية املعتمد على النماذج الكمية عددا

سواق يرات في ألاًّط التغوالتي ال يمكن التغلب عليها، باإلضافة إلى أثر الانطباع املاض ي السائد عن ألازمة آلاسيوية ودوره في التقا

آنذاك في كيفية إرسال إشارات التحذير  خارج إطار الاقتصاد في أعقاب تلك ألازمة، وقد أثرت طبيعة ألازمة املالية السائدة

 من خالل متابعة ورصد وتحليل السوق والاعتماد على أراء الخبراء واللجان 
ً
 كبيرا

ً
. ولذلك كان للمنهجيات النوعية حيزا

ً
الحقا

بقة. حيث اوأسلوب دلفي وغيرها لتحسين فاعلية النظام وتجاوز الاعتماد املفرط على النماذج الكمية السائد في الفترة الس

 دوره في 
ً
كان لالعتماد على املؤشرات السائدة أثناء ألازمة آلاسيوية واعتمادها لدراسة التغيرات التي يمكن أن تطرأ مستقبال

قصور قدرة النماذج الكمية على إرسال الاشارات التحذيرية املالءمة. كان النموذج الكمي محدود القدرة على التقاط إشارات 

 عن ألازمة املالية ألاخيرة التي التحذير خارج الا
ً
قتصاد الكوري، فشكل ألازمة آلاسيوية التي كانت إقليمية محلية مختلف كثيرا

ًّاتسمت بأنها عاملية ومتعدية الحدود.

فحاالت الذعر  .فيما يخص القطاع املصرفي ال توجد سالسل زمنية متماثلة كما في الاحتياطيات الدولية وأسعار الصرف

  عبرًّ يهرت في السابق دية لألزمات املصرفيةصرفي املؤًّامل
ً
 مهما

ً
التهافت على سحب الودائع  لكن التأمين على الودائع يظل عامال

غّير من مظهر الذعر املصرفي وألازمات املصرفية في الوقت الحالي. وهو ما يعني أن استخدام مؤشر الودائع املصرفية للتعرف 

 في تتبع تاريخ حدوث ى أزماتهاعل
ً
 يهر أن جانب ألاصول في املوازنة العامة قد يسبب ألازمة وليس هالم يعد مفيدا

ً
. في اليابان مثال

 تكون  يعّدًّألاداء النسبي ألسواق ألاسهم  فإّنًّجراء سحب الودائع، وبالتالي 
ً
 لكن في الاقتصادات النامية غالبا

ً
 مفيدا

ً
مؤشرا

لتداول العام. ويمكن استخدام تزايد حاالت إلافالس أو نسب القروض املتعثرة لتحديد بدايات الحصة الكبيرة للبنوك ليست ل

 أّنًّ كما ،مؤشرات الفشل التجاري والقروض املتعثرة ال تتوافر إال بصورة تكرارات منخفضة أو تتكرر ببطء إّنًّاندالع ألازمات. 

عن مثل هذه املعلومات بسهولة وهو عامل يزيد من ضرورات  ال تفصحوًّالبنوك تضطر إلى إخفاء مشاكلها ألطول فترة ممكنة 

ًّ.3إلافصاح عن املخاطر التي تواجه القطاع املصرفي بصورة أكثر شفافية

الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم املعتمدة بشكل كبير على الائتمان املصرفي وتلجأ للتمويل املحدود  فإّنًّفي هذا السياق 

 في جميع الاقتصادات. ويعد الحصول على تتأا مّمًّتتأثر بدرجة أكبر 
ً
 هاما

ً
ثر به الشركات الكبرى. وتلعب تلك الشركات دورا

                                                           
1 Candelon, et al., 2009: 18. 
2Bussiere and Fratzscher, 2006, P.957. 
3 Goldstein, et al, 2000: 19-20. 
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 املبتكرة منها. وتتفاقم املشكلة بسبب ألازمة املالية والاقتصادية، 
ً
التمويل أحد أهم التحديات إلنشائها وبقائها ونموها خصوصا

الحاد في الطلب على السلع والخدمات وشروط الائتمان املشددة  وعانت تلك املؤسسات صدمة مزدوجة تمثلت في الانخفاض

ًّ
ً
. وتتوافق سمات ذلك 1التي يظهر أثرها بوضوح على التدفقات النقدية ونتيجة لتلك العوامل تعثرت تلك الشركات الحجم ماليا

 أّنًّسيوية، كما أثناء ألازمات آلاًّمالحظته  تتّمًّما  من الناحية الكيفية مع (Christiano, et al., 2004)نموذج  التحول مع

باعتباره معمل اختبار لدراسة آلاثار  الجّدًّتخفيض أسعار الفائدة املحلية عقب ألازمات املالية ينبغي أن يؤخذ على محمل 

ًّ.2الاقتصادية

3وهنا تجدر إلاشارة إلى ما قدمه 
Frankel, and Saravelos, 2012))  مؤشرات فيما يتعلق بعدم شمول الاحتياطيات ضمن

الكتابات جمعت في كثير من ألاحيان بين تحركات سعر الصرف مع خسائر الاحتياطيات الدولية كمقياس  أّنًّألازمة  بالرغم من 

لألزمة. وهناك سببان رئيسان ألاول أن قياس احتياطيات النقد ألاجنبي يرتفع عند رسم البنوك املركزية لسياسة الائتمان في 

يد من البلدان قفزات كبيرة في الاحتياطيات في ذروة ألازمة. والثاني إطار برامج صندوق النقد الدولي. ولهذا السبب تظهر العد

 إدراج أّنًّأن التحركات في أسعار الصرف تسبب تشوهات شديدة في تقييم الاحتياطيات. وعلى الرغم من هذه املآخذ، إال 

عر قاطها من خالل تحركات سالاحتياطيات كمقياس لحدوث أزمة يسمح بمراقبة الزيادة في ضغوط السوق التي قد ال يمكن الت

الصرف. ويعد ذا أهمية خاصة بالنسبة للبلدان ذات أنظمة سعر الصرف الثابت، التي يحدث فيها هروب لرؤوس ألاموال 

 من ضعف سعر الصرف.
ً
ًّوحدوث أزمة واضحة من خالل انخفاض بشكل أكبر في احتياطياتها بدال

 على الضعف 
ً
 من مجرد قراءته أو اعتباره مؤشرا

ً
وبقدر ما يظهر من اعتبار أن انخفاض مستوى الاحتياطيات هو السبب، بدال

التراكم الكبير لالحتياطيات من قبل العديد من البلدان النامية قبل  أّنًّهذا يشير إلى  فإّنًّالقطري أمام الصدمات الخارجية، 

 في ا 2004عام 
ً
 هاما

ً
لحد من هشاشتها أو ضعفها أثناء ألازمة املالية ألاخيرة. ولكن هنالك تناقض مع بعض البحوث لعب دورا

دور لالحتياطيات في حماية الدول من ألازمات، وعلى الرغم من اختالف  أّيًّالتي أجريت في السنوات ألاخيرة املاضية التي لم تجد 

 فائدتها في خصائص ألازمة املالية عبر املؤشرات الزمنية والجغرافية 
ً
التي ثبتت فائدتها في تفسير حدوث ألازمات، اتضح أيضا

النظر من املهم أخذ بعض الاقتراحات التي تهتم ب ويبدوًّألازمة املالية العاملية الالحقة. لكن املمارسة لم تثبت العالقة السببية، 

. لكن باملقابل 2001رها من الدول الرائدة حتى في مقاييس أسعار العقارات وتخفيف الضوابط املالية في الواليات املتحدة وغي

أصل ألازمة املالية العاملية في سوق العقارات ألامريكي مسألة منفصلة عن الضعف النتقال مثل هذه ألازمة بين  فإّنًّ

. مفيدة إال أنه ال يمكن توقع تنبؤها باألزمات باحتمال 2004املؤشرات الرائدة قبل  أّنًّالاقتصادات الصغيرة. فرغم  ًّعال 

 خسائر أكبر في لوبالنسبة 
ً
آلثار الحقيقية لألزمات املصرفية تواجه الاقتصادات املتقدمة مدفوعة بعمق النظم املصرفية عادة

. 4الناتج وزيادات في الدين العام عن الاقتصادات الناشئة والنامية. وهو ما يؤدي إلى تذبذب ألازمة املصرفية واضطراب السوقًّ

 على كفاءة أداء نظم إلانذار باألزمات املصرفية، فصعوبا وقد يهرًّ
ً
دير وإدارة تقبت القطاع املصرفي املتعلقة تأثيره واضحا

                                                           
1 Ozgulbas, N., and Koyuncugil, A. S. (2011), Financial Early Warning System for Risk Detection and Prevention from 
Financial Crisis, in Surveillance Technologies and Early Warning Systems: Data Mining Applications for Risk Detection, 
Ozgulbas, N., and Koyuncugil, A. S. (2011). Information science reference. Hershey, New York. P.77. 
2 Christiano, L. J., Gust, C., and Roldos, J. (2004). Monetary policy in a financial crisis. Journal of Economic theory, 119(1), 
64-103. P.101. 
3Frankel, and Saravelos, 2012. P.220. 
4 Kroszner, R. S., Laeven, L., and Klingebiel, D. (2007). Banking crises, financial dependence, and growth. Journal of 

Financial Economics, 84(1), 187-228. P.189. 
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مخاطر توسع ألانشطة الائتمانية واملالية وبروز ألادوات املالية املشتقة  ترفع احتماالت فشل كثير من نظم إلانذار مع تسارع 

يرها على السوق املالي واملصرفي، وضعف آليات ونظم الرقابة والحماية الاحترازية حتى املصممة نمو ألادوات املالية وتطورها وتأث

 باألزمات 
ً
من صندوق النقد واملنظمات واملؤسسات الدولية. كل ذلك يجعل هدف تطوير أدوات القياس في نظم إلانذار خصوصا

.
ً
ًّاملصرفية صعبا

ويزيد من احتمال ألازمات املصرفية، مع ثبات  ((Moral Hazardار املعنوية التأمين على الودائع يفاقم مشكالت ألاخط إّنًّ

التدخل بقوة أكبر. وكان للصدمات ما ربًّّالعوامل ألاخرى. فمع وجود التأمين على الودائع يرجح تدخل السلطات الحكومية أو 

 لفائدة الحقيقي والتغير في معدالت التبادلالخارجية تأثير كبير على مؤشرات منها معدل نمو الناتج املحلي إلاجمالي ومعدل ا

إلى احتياطيات النقد ألاجنبي والائتمان املصرفي للقطاع  (M2)وانخفاض سعر الصرف مقابل الدوالر ألامريكي ونسبة  التجاريًّ

 ( FeldmanGerald). وقد أكد 1يؤكد على أهمية عزل الصدمات عن استجابة الحكومة لهاا مّمًّالخاص إلى الناتج املحلي، 

على مشكلة ألاخطار املعنوية في القطاع املصرفي ألاملاني أواخر العشرينيات وأوائل الثالثينيات، فعلى الرغم من الانتقادات 

 للخسائر التي منوا بها  إال 
ً
حالت دون ها أنًّّللسياسة التدخلية للبنك ألاملاني في مواجهة أعباء املضاربات للمستثمرين نظرا

. وفي نفس السياق كان أداء نماذج بنك الاستثمار أثناء ألازمتين 2أعلى إذا كانت الفقاعة استمرت في التضخمخسائر دهم تكبًّّ

، ولم يشر مؤشر مخاطر ألاسواق الناشئة لحلقة ألازمة في تركيا، ألنه توقع  2002وألارجنتين  2007تين واجهتا تركيا الال
ً
مختلطا

استمرار  أّنًّ. وقد يهر 3وفي ألارجنتين أشار النموذج لزيادة مؤشر املخاطر بدرجة كبيرة تراجع الخطر خالل شهر واحد قبل ألازمة،

على التوالي يشير  2009العديد من مؤشرات أسواق ألاسهم والناتج الحقيقي في الانخفاض حتى الربعين ألاول والثاني من عام 

إلى التأكيد على ضرورة أن  ((Frankel, and Saravelos, 2012وهو ما دفع  2004إلى استمرار ألازمة إلى ما بعد نهاية عام 

شمل تلك الفترة ضمن التحليل لتحقيق قياس أدق لحدوث باألزمة. وتجدر إلاشارة إلى 
 
قاعدة بيانات مؤشرات السالمة  أّنًّت

etragiache, Kunt and D-(Demirgucاملالية يمكن أن تعزز من أداء وفاعلية نظام إلانذار باألزمات املصرفية. وبحسب 

وقائية جراءات الفاع التكلفة والفاقد وال تفلح إلاًّالضغط الذي يقع على صانع السياسة أثناء ألازمات يدفع الرت فإّنًّ (41998

 في تخفيف حدة الضغط النشغال صانعي السياسة باألخطاء من النوع الثاني مقابل ألاول.
ً
ًّكثيرا

إلانذار  ظامناملتغيرات املالية ضمن وحاولت هذه الدراسة ضمن هدف املقاربة التطويرية تجريب واختبار التأثير الذي تمارسه 

 في تحسين فعالية الاختيار للمؤشرات التي يمكن )من خالل اختبار قدرتها على لها أّن حيث يهر باألزمات املصرفية 
ً
 واضحا

ً
دورا

لسابقة( أن تحسن من عملية التنبؤ في املرحلة التالية عند استخدامها ضمن النماذج املخصصة لنظم التنبؤ بأحداث ألازمات ا

 العناصر الرئيسة 
ً
إلانذار املبكر باألزمات املالية، حيث كانت املؤشرات املعبرة عن معايير سالمة الجهاز املصرفي والتي تضم أيضا

لية أخرى ذات أثر واضح في إثبات الاعتماد بشكل كبير على النموذج في باإلضافة إلى متغيرات قطاعية وك (CAMEL)لنظام 

ًّالتنبؤ.

                                                           
1 Boyd, et al., 2009: P.27 
2 Kopper, Christopher. (2011). New perspectives on the 1931 banking crisis in Germany and Central Europe. Business 
History, 53(2), 216-229. p.218. 
3 IMF, 2002: P.52. 
4 Demirgüc-Kunt, A., and Detragiache E., (1998). The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed 
Countries, International Monetary Fund Staff Papers, 45 (1): 81–109. 
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1(وميز
 (Bordo et al., 2001) بين ألازمات املصرفية والعملة وألازمات التوأم التي تضم كل من أزمتي العملة واملصرفية وجميع

 منذ انهيار 
ً
أزمة العملة وهو أمر يضاعف من الحاجة ما سيًّّ وال (Bretton-Woods)ألازمات، وأصبحت ألازمات املالية أكثر تكرارا

لتحسين نوعية نظام لإلنذار يكون بمقدوره التحذير قبل وقوع ألازمة ويشكل أداة مناسبة للسلطات املعنية لتنفيذ السياسات 

اذج أزمة العملة أن أكثر املؤشرات حدتها. ويظهر من خالل مجموعة كبيرة من نم املثلى ومنع أو التخفيف على ألاقل من تأثير 

 ما تظهر معنويتها بوضوح 
ً
 هي الاحتياطيات الدولية وسعر الصرف الحقيقي واملتغيرات املؤسسية والهيكلية، وغالبا

ً
استخداما

-7940) ولذا تبدو أكثر قدرة على تفسير ألازمة والتنبؤ بها. وقد أشارت عدد من التقارير خالل  في نتائج الدراسات التطبيقية

 عند انخفاض معدل نمو الناتج  (7998
ً
إلى ميل ألازمات املصرفية للحدوث عند ضعف بيئة وهيكل الاقتصاد الكلي خصوصا

املحلي وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية واستمرار عجز ميزان املدفوعات. ومع وجود نظام تأمين الودائع تبين 

أن  (Boyd, et al., 2009). وقد كان الش يء ألاكثر إثارة في نتائج 2ة لحوادث ألازمات املصرفيةتلك املؤشرات قد تكون مهيئ أّنًّ

الخطط أو البرامج املستخدمة بشكل واسع لتوقيت ألازمات املصرفية تقيس تأخر استجابات الحكومة لألزمة املصرفية وليس 

العالية تكون معرضة أكثر لصدمات مصرفية نظامية  ومع ذلك  ألانظمة املصرفية ذات درجة التركزًّ أّنًّلألزمات بحد ذاتها. كما 

 على هيكل السوقًّ فإّنًّ
ً
إلى اختالفات هامة  (Mishkin, 1997). ويشير 3استجابات الحكومة للضائقة املصرفية ال تبدو معتمدة

 الاقتراض بالعملة ألاجنبية أقل شيوع أّنًّبين الاقتصادات املتقدمة والناشئة من حيث أسباب ألازمات وانتشارها بالنظر إلى 
ً
ا

 مضرًّّفي الاقتصادات املتقدمة، فاضطراب سعر الصرف ال يكون 
ً
 على ذلك فإّنًّا

ً
لعديد ا بامليزانيات العمومية للمصارف، وعالوة

 ,Frankel and Saravelos)من الاقتصادات املتقدمة تتميز بكونها املصدرة للعمالت املستخدمة كعمالت احتياطية. وقد وجد

 من ألازمةوتكان أحد املؤشرات الرائدة ذات الداللة إلاحصائية  2001أن مستوى الاحتياطيات عام  (2012
ً
وذلك  ،ضرر كثيرا

  كما كانيتماش ى مع الدراسات السابقة. 
ً
 لضغط سوق ة إحصائي اللةدذا التقدير الحقيقي لقيمة العملة مؤشرا

ً
ومقياسا

 . 4الصرف خالل تلك ألازمة

حول أداء اقتصادات شرق آسيا أن سجل تصنيفها كان يبدو للوهلة ألاولى أفضل 1998 عام  Moody’s))أيهر تقرير لوكالة 

من غيرها من التصنيفات  أقّلًّالوكالة صنفت بلدان ألازمة بصورة  أّنًّمن تقييم التغيرات حول ألازمة فقط. فقد أشار إلى 

دت وحّدًّاتخذت اجراءات التصنيف قبل منافسيها الرئيسيين ها وأنًّّ (Standard and Poor’s Fitch-IBCA) الكبرى مثل

 في تصنيف القوة املالية في وقت الحق للضغوط التي تعرضت لها بلدان ألازمة. لقد 
ً
 من البنوك التي عانت انخفاضا

ً
ت دًّّأعددا

التقارير  أزمات والتي يتعين أن تفحصها تلكب تمّرًّالتغيرات في التصنيفات الائتمانية إلى اتساع فروق العائد في البلدان التي 

 في تصنيفات املؤسسات 5وليس مجرد التصنيف للنظر في إشارات إلانذار املبكر
ً
. لقد كان الانبهار باملعجزة آلاسيوية واضحا

 من تعاملها بحرفية وموضوعية مع مؤًّ
ً
سيوية الاقتصادات آلاًّشرات إلانذار حيال العاملية الكبرى لالقتصادات، وذلك قيد كثيرا

وأسهم في تفش ي ألازمة بشكل كبير وغير متوقع، ولم تستفد هذه املؤسسات من التجربة بصورة أو بأخرى فانزلقت في فخ 

                                                           
1 Bordo, M., Eichengreen, B., Klingebiel, D., and Martinez-Peria, M. S. (2110). Is the crisis problem growing more 
severe?. Economic policy, 16(32): 52-82. P.66,75. 
2 Mariano, Roberto S.; Gultekin, Bulent; Suleyman, Ozmucur; and Shabbir, Tayyeb (2000). Models of Economic and 

Financial Crises. Presented at the Middle East Economic Association conference in the ASSA (Allied Social Science 

Association), Boston, U.S., (01/2000: 01/2000). Loyola University Chicago. P.2. 
3 Boyd, et al., 2009: P.27 
4Frankel and Saravelos ,2012. P. 231. 
5 Goldstein, et al,2000: 6-7 
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 الناشئة بصورة يمكن 
ً
تشديد معايير الرقابة والتصنيف فهي تغير باستمرار مستويات تصنيف الاقتصادات املختلفة خصوصا

 على اعتبارها مجحفة وغير مب
ً
، ويتعين  أّنًّررة، عالوة

ً
بعض معايير التقييم املعتمدة كاملناخ السياي ي والتغير التشريعي فضفاضة

إعطاؤها وزن مناسب كمؤشر لتغيير التصنيف الائتماني، كما أنها تستند إلى السمعة التصنيفية لهذه الوكاالت وليس على 

 ال يمكن ت
ً
 على تكلفة التمويل. أسس تقييمية واضحة  وتعد التصنيفات قيودا

ً
جاوزها بالنسبة لالئتمان املحلي وهو ما يترك أثرا

 يظل تتبع 
ً
 لتقييم الاستقرار املالي وما يرتبط بذلك من آثار اجتماعية واقتصادية. عموما

ً
كما يمتد لنطاق أوسع باعتباره مقياسا

ي وقعت على امتداد التاريخ الاقتصادي املعاصر أثره فألاثر عملية شاقة. وكان لفشل تلك الوكاالت في التحذير من ألازمات التي 

إثبات عدم نجاعة نظمها وسرعة إصدارها لإلشارات حول املخاطر التي تواجه ألاسواق املالية والاقتصادات املختلفة، وهو ما 

 في النظم التي تتبعها وضرورة وضع نظم أكثر كفاءة في إلانذار باألزًّ
ً
 واضحا

ً
 فييشير إلى أن هناك ضعفا

ً
يل تزايد  مات. خصوصا

 كما في املاض ي. الاستخدام املفرط للمؤشرات والنظم املختلفة التي اتضح أنها لم تؤِتًّ
ً
ًّثمارها مؤخرا

بين أداء املؤشرات وتدهورها في دول شرق آسيا واليابان  فكان التغير في ألاخيرة يش ي بوجود تحركات في  يبدو أن ثمة ارتباطوًّ

بها الاقتصاد الياباني وانخفاض قيمة التعامالت في  مّرًّحالة الانكماش التي  ولعّلًّ ولى بشكل عام،الوضع الاقتصادي في ألاًّ

البورصة اليابانية وانخفاض قيمة العقارات بحوالي النصف عوامٌل أسهمت بصورة أو بأخرى في تلك التغيرات التي شهدتها 

ًّتايالند.

ًّكّمًّيل طبيعة املتغيرات املترابطة التي يصعب قياسها وقد يتم اللجوء إلى السيناريوهات املستقبلية لتحل
ً
كتلك التي حاولت  ،يا

لة وتحفيزها والعمانتاج إلاًّدراسة آثار تخفيض سعر الفائدة في حالة تعرض الاقتصاد ألزمة مالية وآلاثار العكسية التي تقع على 

خفض سعر الفائدة قد يؤدي لتحسن مواقف  ّنًّفإوالعمالة نتاج إلاًّندما تغيب الاحتكاكات بين ورفع مستويات الرفاهية وع

هين حول عدم تطابق العملة وما  إلى سيناريو (Christiano, et al., 2004)ألاصول ويعزز من التوسع الاقتصادي، وتوصل 

 ينجم عنها من انكماش إلانتاج وخفض سعر الفائدة في أعقاب ألازمات ألامر الذي يضخم قيم ألاصول وهو ما ترى أنه يتعين

 في ألاجل القصير .
ً
ًّمعه فهم مقدار املرونة قصيرة ألاجل الالزمة لالقتصاد التي تكون محدودة نسبيا

 في حدوث ألازمة وانتشارها. وقد شهد الاقتصاد الكوري زيادة نقاط الضعف 
ً
 هاما

ً
وتلعب نقاط الضعف أو التأثير السلبي دورا

زمة املالية العاملية ألاخيرة. وقفزت الديون الخارجية قصيرة ألاجل بسرعة الهيكلية من حيث السيولة بالعملة ألاجنبية قبل ألاًّ

مقارنة بالزيادة في احتياطيات العمالت ألاجنبية بفعل الزيادة السريعة في الديون الخارجية وتدفقات رأس املال وسوء وضع 

وسع في القروض مقارنة بقاعدة الودائع في صافي ألاصول الخارجية، واملبالغة في تقدير القيمة الحقيقية للعملة. وأدى الت

القطاع املصرفي إلى زيادة الطلب على ألاموال، والتي أثرت بشكل غير مباشر على سيولة العمالت ألاجنبية. وارتفع نسبة الدين 

 .1الخارجي قصير ألاجل نسبة إلى احتياطيات النقد ألاجنبي إلى مستوى أعلى من نظرائها من البلدان آلاسيوية

 لالستدالالت التاريخية وًّ
ً
. ولذا ينبغي الحذر من  فإّنًّوفقا

ً
أزمات الديون يمكن أن تحدث مع يروف ابتدائية مختلفة جدا

الاعتماد املفرط على النسب وقواعد الاستدالل غير العلمي، وتتخذ غالبية الدراسات الحديثة رؤية متحفظة تجاه الديون. 

أن لبلدان ألاسواق الناشئة تاريخ من التعثر وارتفاع معدالت التضخم والدين ب (Reinhart, et al., 2003)2حيث يجادل 

من الناتج املحلي إلاجمالي. وهو استنتاج يتفق  %20-72الخارجي العام والخاص يعزز بشكل كبير التعرض لألزمة بمجرد أن يعبر 

                                                           
1 Jung and Jeong, 2011: P. 27. 
2 Reinhart, C. M., Rogoff, K. S., and Savastano, M. A. (2003). Debt intolerance (No. w9908). National Bureau of 

Economic Research. 
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من الصادرات لالرتباط بتباطؤ  %22باإلضافة إلى ميل  %72الذي يشير إلى أن النسبة تتجاوز  (Poirson, et al., 2004)1مع 

النمو. وهذه النتائج لها قيود خاصة الستنادها إلى دراسة مقطعية ملجموعة واسعة من البلدان غير املتجانسة وال تأخذ في 

وى دولي متوسط مستالحسبان اتجاهات نمو الناتج والصادرات أو احتماالت تحسن ألاداء املالي. وباملثل حدد صندوق النقد ال

من الناتج املحلي. في حين أنه من  %22استدامة الدين العام لدول السوق الناشئة بناًء على ألاداء املالي املاض ي لتصل إلى 

املفيد الحفاظ على مستويات هذه النسب، حيث تستفيد املمارسة من دراسة مسار الديون في إطار مجموعة من السيناريوهات 

ًّ.2ديلةالاستشرافية الب

مؤشرات قيادية مفيدة بشكل ثابت لكّنه أبرز نتائج التقدير ملتغّيرات الربط  (Frankel, and Saravelos, 2012)ال تظهر لدى 

 لضعف العملة، ولكن في الوقت نفسه 
ً
ناتجها  إّنًّفوالانفتاح املالي الوهمية. وكانت البلدان ذات سعر الصرف العائم أكثر عرضة

 في  أّنًّا النخفاضات صغيرة. ولم يظهر قها املالي تعرضًًّاملحلي إلاجمالي وسوًّ
ً
من مقاييس  ّيًّأمؤشر الانفتاح املالي معنوي إحصائيا

 لألزمة الحالية. وتوافقت النتائج  أّنًّإشارات املعامالت تشير إلى  أّنًّألازمة، على الرغم من 
ً
 أكثر تعرضا

ً
الاقتصادات املنفتحة ماليا

مع النتائج السابقة، فقد كانت الاحتياطيات الدولية أحد املؤشرات الرائدة ألاكثر فائدة في ألازمة املالية ألاخيرة. وكان مؤشر 

اس لألزمة الذي ركزت عليه معظم الدراسات، املغاالة في سعر الصرف الحقيقي مفيد للتنبؤ بأزمات سوق العمالت كمقي

الائتمان املاض ي بارتفاع معدل إلاصابة عبر فقاعات ألاصول. وساعدت مؤشرات الحساب الجاري نسبة  نمّوًّوارتبط ارتفاع 

الي لم يكونا أسعار العقارات والتنظيم امل بأّنًّللمدخرات املحلية والدين الخارجي قصير ألاجل في التنبؤ باألزمة. واحتجت الدراسة 

ًّضمن مؤشرات إلانذار في دراسات ألازمات الدولية ولذلك لم تدرجهما ضمن النموذج  لكن يبدو هذا الاحتجاج في غير 
ّ
ه محل

 ،
ً
 وتجريبيا

ً
إذا لم يكن املؤشرين هما املسببان الرئيسان لألزمة، وبالتالي يظهر أن مساهمة الدراسة كانت ستغدو أكثر متانة نظريا

ًّوهو ما 
ّ
ة. يروفها غير ثابت أّنًّبعض الش يء من حجية نتائجها، فالنماذج املستخدمة في املاض ي ال تخلو من القصور كما ل قل

لت وصًّّتسابقة  ضمن النموذج، وما يؤكد هذا إشارتها لدراساتدرجت أإلى نتائج نظرية وتطبيقية إذا ل التوصًّّاستطاعت ما وربًّّ

 مع استخدا أّنًّإلى 
ً
 الدفع أّنًّم مؤشرات معبرة عن أسعار العقارات وتحرير الرقابة املالية. ويظهر التنبؤ يكون أكثر نجاحا

ًّ .موضوعية قوية يضعف جهد تطوير أداء النظام، فلم تفلحرات مبّرًّبمؤشرات جديدة غير مستندة إلى 

ملتغيري الاستقرار السياي ي والانفتاح لتطوير نظام لإلنذار بأزمات الدينار ألاردني في تحسين أداءه،  ,Jdaitawi) 2070)إضافة 

 القول بعدم استخدام املتغيرين في بيئات أخرى، باإلضافة إلى أن منهجي إلاشارات والنسبة الاحتمالية 
ً
ضا عرًّّتولم يكن مقنعا

ونسبة الائتمان املحلي للناتج املحلي   (M2) متغيرات كمضاعف (Kaminsky and Reinhart, 1999) لعدة انتقادات. وأضاف

الودائع وودائع البنك وشروط التجارة وسعر الصرف الحقيقي والناتج وأسعار -ومعدل الفائدة الحقيقي ونسبة سعر إلاقراض

مؤشرات  3ت دراسات سابقةاقترحتغيرات كهروب رأس املال واملخاطر القطرية تظل ضرورية. وقد املبعض  هناك ألاسهم. لكن

مختلفة لإلنذار بأزمات العملة في ألاسواق الناشئة كاستنفاذ الاحتياطيات الدولية واختالل سعر الصرف الحقيقي أو النمو 

سبة ناملفرط لالئتمان املحلي والزيادة الحادة في املديونية بالنسبة لألزمات املصرفية. والانخفاض الكبير في الناتج الحقيقي بال

تراجع  ّنًّإالديون. ويسبب النمو املفرط في الائتمان العالمي تكون فقاعات أسعار ألاصول التي تكون في الغالب مكلفة. ًّألزمات

                                                           
1 Poirson, M. H., Ricci, M. L. A., and Pattillo, M. C. A. (2004). What are the channels through which external debt affects 

growth? (No. 4-15). International Monetary Fund. 
2 Hnatkovska,2005, P. 551. 
3 Frankel, J. A., and Rose, A., (1996). Currency crashes in emerging markets: an empirical treatment. Journal of 

International Economics, 41 (3): 351–366. 
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 من  تعّدًّمستوى الاحتياطيات وارتفاع أسعار الصرف الحقيقية 
ً
 مكلفة كما أثبتت أحداث ألازمة املالية ألاخيرة. وبدال

ً
أحداثا

كل أزمة مصرفية بطبيعتها كارثة ومن الصعب العثور  أّنًّ (Berg and Pattillo, 1999)شرات مركبة يؤكد مزج املتغيرات في مؤًّ

 حول إمكانية شرح حاالت إلاصابة بين  (Rose and Spiegel, 2011)على مؤشرات كافية يعتمد عليها للتنبؤ بها. وأبدى 
ً
شكوكا

لنموذج التجريبي لإلنذار على التركيز على حاالت تراجع املؤشرات ولو كانت العينة البلدان بالنظر إلى ألازمة املالية ألاخيرة. ويقوم ا

 ال توجد بيانات كافية تغطي الاقتصادات في مرحلة التطوير
ً
 فعادة

ً
ًّ.1أكثر تجانسا

 شيوع الاستخدام ومعالجة املشكالت القياسية: 4.3

ركزت أنظمة إلانذار على استخدام املؤشرات الاقتصادية الكلية القائدة، حيث يقدر نموذج إلانذار املبكر الديناميكي بالصيغة 

باستخدام منهج تقدير إلامكان ألاعظم لكل اقتصاد وضمن تقدير البيانات املدمجة  The Dynamic Logit EWSاللوغاريتمية 

 عندما نذارية إلاًّا النموذج وقيمت بدقة النماذج ات أو إمكانيات هذلالقتصادات مجتمعة، وقد فحصت قدرًّ
ً
املصممة مؤخرا

للتنبؤ بأزمات العملة ويظهر النظام معنوية أفضل بشكل ملحوظ في قدراته التنبؤية  (Candelon, et al., 2014)استخدمه 

الخصائص الديناميكية لنظم إلانذار باألزمات من النموذج الساكن الواحد داخل وخارج العينة. وهو ما يدعم استخدام نماذج 

ًّاملالية.

 كونه ينظر مباشرة إلى اضطرابات 
ً
ويتسم التحليل النوعي بقدرته على التعامل مع القضايا الاقتصادية امللحة بطريقة مرنة نسبيا

ة املالية وفيما يتعلق باألزم ومشكالت القطاع أو السوق، ويكون أكثر قدرة على استخدام التحليالت غير املرتبطة بقيود كمية.

ًّألاخيرة، فقد تمكن التحليل النوعي من التقاط بعض أعراضها املبكرة وتطورها وحذر من حدوثها إلى حد ما.

ًّال يمكن املبالغة في أهمية التحليل النوعي، فرغم فعاليتها للرصد واملراقبة  إال أنها تجد صعوبة في  لكن
ّ
دوث الخطر حع توق

ألازمة أم ال، ففي كثير من الحاالت تأتي ألازمة في سياق أحداث منفصلة، كما أنها شائعة الاستخدام بشكل والتنبؤ بحدوث 

واسع. وترتبط توقعات السياسة النقدية املستقبلية بالنمو الحقيقي في املستقبل بينما يرتبط التضخم املتوقع بالتغيرات في 

ق على املتغيرات ألاخرى ذات ألافق التنبؤي طويل املدى ذات الصلة بوجهة يبدو أن هامش العائد يتفوًّوًّتوقعات املستثمرين، 

 إائد كأداة للتنبؤ باعتباره أكثر نظر املستثمرين. وقد انتشر استخدام معدل الع
ً
قت لقدرته على إصدار إشارة ألازمة في وًّقناعا

سوق ألاسهم وألاوراق املالية حيث تحدد مبكر عن املؤشرات ألاخرى، ويمكن النظر إلى الثقة في السوق من خالل أسعار 

ًّ. 2بواسطة التوقعات حول تدفقات ألارباح في املستقبل وبالتالي املتعلقة بحالة الاقتصاد في املستقبل

بتفوق مزايا البيانات الشهرية على عيوبها بكثير رغم ما تتميز به البيانات السنوية من اتاحة  لكن أن باحثون مقتنعون  ويبدوًّ

في  ةالتي أصدرها لكن ال تبدو مهمشارات وإلاًّدثت والتأكد من سالمة املؤشر يجعلها مقبولة ربما إلجراء تقييم ألزمات حذلك 

طي املتبقي بالبيانات السنوية.نذار إلاًّإطار نظام 
 
معت البيانات الشهرية لثلثي متغيرات املؤشرات وغ ًّحيث ج 

ملنهج الكيفي بشكل أكبر رغم ما أسهم به الشق الكمي من نتائج على صعيد اتكأ نظام إلانذار بأزمة العملة في كوريا على ا

 مع فشل املنهجيات 
ً
، خصوصا

ً
 في ألازمة املالية العاملية ألاخيرة. وكان النزوع تجاه املنهجيات الكيفية واضحا

ً
التحذير خصوصا

ينما كانت مسبباتها ناجمة عن مشاكل داخلية الكمية في التنبؤ باألزمة آلاسيوية والتي كانت ذات قدرة تنبؤية محدودة. فب

                                                           
1 Babecky et al., 2014:2 
2 Candelon, et al., 2009: P.14 
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ألازمة املالية ألاخيرة نشأت من إلاخفاقات املالية في بعض  فإّنًّكتدهور الهيكل املالي لقطاعات الشركات والخدمات املصرفية، 

ًّ.1لعامليةالاقتصادات املهمة في النظام املالي العالمي وامتدت لتصل إلى الاقتصاد الكوري من خالل أزمة الائتمان ا

( على مساندة التحليل الوصفي للتحليل القياي ي 2616، بسيوني)وتتسم بعض النماذج التطبيقية بالبساطة فقد اعتمدت 

بناًء على مراجعة دراسات سابقة، وضمت متغيرات مستقلة ال تتناسب مع قصر فترة الدراسة، ورغم محاولة التغلب على 

، لعدم انخفاض درجات الحرية بالتحليل املدمج 
ً
، فالوقوع في مشكالت الانحدار الزائف يظل قائما

ً
 نهائيا

ً
للعينة إال أنه ليس حال

التنبؤ الذي قصدته الدراسة كان في سياق التحقق من املاض ي،  أّنًّيضعف حجية نتائجها، كما ا مّمًّاختبار سكون السلسلة، 

شكالت إلاحصائية التي تؤثر على دقة النموذج بعض عمليات تحويل البيانات التي قامت بها غامضة وتخلق بعض امل أّنًّوًّ

 لإلنذار 
ً
وصالحيته للتنبؤ. وكل ذلك يشير إلى استخدام طرق شائعة في التقدير تكتنفها املشكالت كما أنها لم تصمم نظاما

ًّاملبكر.

استخدام مقياس املغاالة على أساس الانحراف عن الاتجاه في ألاجل الطويل يؤدي إلى تحسين أداء نظام إلانذار، فاستعمال  إّنًّ

 عن الانحراف عن الاتجاه يؤدي إلى التحيز ضد نموذج 
ً
 عوضا

ً
 Frankel, and)التغير بداللة النسب املئوية ألاكثر شيوعا

Saravelos, 2012) ديلة. ومع ذلك ينبغي التأكيد على أن الهدف الرئيس ي ال يتمثل في استخدام تعريفات ملصلحة النماذج الب

مختلفة للمتغيرات والفترات الزمنية أو العينات لتساعد على تحسين أداء النظم بل ينحصر في حساب وحل التحيز في مرحلة 

ين التابع املنفصل الثنائي بما يشكله ذلك من تحس ما بعد ألازمة السائدة في منهجية النظام املبنية على أساس نماذج املتغيرًّ

ًّألداء النظام. 

عدة مواصفات للنموذج اللوغاريتمي بمتغيرات توقعات السوق وبدونها، ونموذجين ملاركوف  (Berg et al., 2008)2وقد طور 

ات غير للوغاريتم ثنائي املتغيرًّبدون متغيرات توقعات السوق. ففي نماذج السالسل الزمنية ال توجد آثار فردية ويمكن تقدير ا

. لكن هذا الدمج له عدة مشكالت تؤدي الرتباط تسلسلي
ً
 ومباشرا

ً
 واضحا

ً
ومنها أن  (Serial Correlation) املشروط تقديرا

 بين متغيرات ألازمة، كما أثبت (Autocorrelation)النظر ألفق تنبؤي أكبر من وحدة القياس الزمني يقود لالرتباط الذاتي 

(Harding and Pagan, 2006) مشكلة قوة مصفوفة التباين 
ً
 - أن املتغيرات الثنائية التي يحتوي عليها النموذج تواجه دائما

نماذج الاختيار الثنائي لها بعض العيوب فاملتغير التابع واحد ثنائي، ويتطلب تحديد تاريخ فترات ألازمة  فإّنًّ. ومع ذلك رالتغاي

 ما تكون صعبة،
ً
كما يتم الاختيار التحكمي لعتبة تستخدم لتحديد فترات ألازمة وغير ألازمة. وتفقد جزء من  والتي غالبا

ًّ.3املعلومات عندما يتحول املتغير املستمر إلى متغير نوعي واحد

، فقد  فإّنًّفي حالة نماذج ماركوف، 
ً
ات عنموذج ماركوف املدمج بمتغيرات توقق تفوًّّالاختالفات بين النماذج ليست واضحة دائما

ارنة بين املقارنة للقدرة التنبؤية تتمثل في املق إّنًّوكوريا وماليزيا واملكسيك. ندونيسيا ألبسيط في السوق على نموذج ماركوف ا

 Berg et) نموذج اللوغاريتم بمتغيرات توقعات السوق مع نموذج ماركوف بمتغيرات توقعات السوق وتحويل الانتشار لدى

al., 2008)  دون أن يتركا أدنى شك بشأن اختيار نموذج البانل اللوغاريتمي كأفضل وأشارت النتائج 
ً
إلى معنوية الاختبارين دائما

نموذج. ويمكن الاستنتاج أن النموذج املتفوق هو النموذج اللوغاريتمي بمتغيرات توقعات السوق. وتؤكد نتائج تحليل 

                                                           
1 Jung and Jeong, 2011: P.11 
2 Berg, J., Candelon, B., and Urbain, J. P. (2008). A cautious note on the use of panel models to predict financial crises. 
Economics Letters, 101(1), 80–83. 
3 Candelon, et al., 2009: P. 4 
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1الحساسية للنموذج دقة النتيجة. ويرى 
9)(Candelon, et al., 200  أن أسلوب(Panel Logit)  أفضل من تحويلة ماركوف

عند تطبيق اختبار القوة التنبؤية لنظام إلانذار بأزمة العملة. وهنالك نقطة هامة تتعلق بالخسارة الكبيرة للمعلومات جراء 

م واملنهجية أسلوب اللوغاريتتحويل املتغيرات املستقلة إلى متغيرات ثنائية مقارنة بأسلوب املتغير التابع املتقطع كما في 

 أقل من الفرضيات 
ً
 على تاريخ ألازمات وتفترض عددا

ً
الاحتمالية. ويجب إلاشارة إلى أن تحويلة ماركوف ال تتطلب التعرف مسبقا

بق إطار البانل في كثير من الدراسات، واقترحت عليه عدة تحويالت فقد
 
عن  (Kumar, et al., 2003)دافع  التوزيعية. لقد ط

ًّستخدام نماذج البانل اللوغاريتمي مقابل النماذج الاحتمالية. ا

 بعد ألازمة قد يحدث ولذا يعرف مؤشر ألازمة كمتغير في  Bussiere and Fratzscher (2006)ويعتقد 
ً
 معينا

ً
أن وضعا

 من اثنتين للتقدير لنظام إلانذار اللوغاريتمي متعّدد الحدود، وقدر 
ً
 Falcetti and Tudela (2006)ثالث حاالت بدال

 في إطار محاكاة إلاًّ
ً
 ثنائيا

ً
 نموذجا

ً
ًّلألزمة في الجانب ألايمن، بينما  ًئامبطمكان ألاعظم يتضمن مؤشرا

ّ
 .Berg, et alل حل

عناقيد الاقتصادات وأدمجها ضمن مجموعة للتحليل ونتائج نظام إلانذار لها. لكن هذه النماذج تتصف باشتراك  (2008)

ية التي تعكس السياسات الاقتصاد ،سكونها الفتراضها اعتماد احتمالية ألازمات على مجموعة متغيرات اقتصادية كلية فقط

ة تثبت أن لالقتصادات ذات فترات ألازمة ألاطول احتمالية أكبر للخروج املطبقة. وهذه الفرضية غير مدعومة بدراسات تجريبي

ًّ.منها

وبالنظر إلى إطار إلامكان ألاعظم فنماذج السالسل الزمنية الديناميكية سهلة الاستخدام بتطبيقات الاقتصاد القياي ي البرمجية. 

لفردية املميزة من خالل عدم النظر في النظم ا على الجمع بين خصائص النظم (Candelon, et al., 2014)ت د راسة وقد ركزًّ

غيرها فضلت إطار النماذج املدمجة مع آلاثار الثابتة من خالل تجميع  وهناك دراسات أخرىًّفي منهج السالسل الزمنية 

الثابتة  رًّاملعلومات املتاحة لعدة اقتصادات، وقد دفعهم ذلك إلى اقتراح استخدام الصيغة الديناميكة للنماذج املدمجة باآلثا

(fixed effects panel)   من خالل التطرق إلسهامات(Carro, 2007).  وتسجل هنا مالحظة مهمة فهذا إلاطار بإمكانه تجسيد

املواصفات الديناميكية للنماذج الثالثة املقترحة للسالسل الزمنية وهي املساهمة التي تعدها الدراسة مهمة في سياق نظام 

ًّإلانذار املبكر بأزمة العملة.

ًّ

 أداء نظم إلانذار املبكر:  وتطوير  متطلبات أساسية لتحسيننتائج . 4
 مستمرة كي تعمل بشكل صحيح. وأثارت ألازمة املالية ألاخيرة الاهتمام بنظم إلانذار. وكانت 

ً
تتطلب نظم إلانذار املبكر جهودا

هناك محاوالت إلدراج النظم في نظم املراقبة أو مؤشرات الحيطة الكلية والجزئية الحالية التي تقيم سالمة القطاع املالي 

 لظروف  فإّنًّمنفرد. ومع ذلك  واملصرفي وأداء البنوك بشكل
ً
أحد ألاخطاء يتعلق بعدم متابعة نظم إلانذار أو تصميمها وفقا

الاقتصاد، وال تبذل جهود كافية لصيانتها وتطويرها ويظل تراجع التطوير سمة غالبة في اقتصادات الدول النامية وذلك مرتبط 

 إلى الكفاءة بالقدرات الفنية والتمويلية. كما يتم الاستعانة بمصادر خارًّ
ً
 في إدارات تفتقر غالبا

ً
جية إلعدادها ثم تدار داخليا

املهنية، ويقع املكلفون بإدارتها في مشكالت فنية بسبب نقص املعرفة املهنية. كما أن إعادة الانتداب املتكرر للفريق املكلف 

 ينبغي توفير قاعدة بيانات كافية لبناء ن
ً
كومية ظام إنذار متكامل. حيث تلجأ بعض املكاتب الحيعيق تراكم املهارة والخبرة.  وأخيرا

                                                           
1 Candelon, et al., 2009: P. 21. 
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يؤدي إلى عدم تغطية النظم لجميع العناصر الالزمة للكشف عن ألازمات. ا مّمًّلبناء النظم دون توفر قاعدة بيانات كافية. 

ط الرواب، فرصد وتحليل ألاسواق الخارجية لتحليل لتطوير النظم الكفؤةحد العوائق أظل ضعف املصادر التمويلية يوًّ

 عبر الحدود يتطلب
ً
ع وسالسل بيانات ضخمة تؤثر على صان بحث وتحليل دقيق وإمكانيات واملسببات ألاكثر وألاقل انتشارا

ًّالقرار بشأن املض ي في هذه املهمة من عدمه.

ض العرًّ . ويبدوًّال يمكن بأي حال تجاوز جميع املشكالت والتوصل إلى حلول نهائية للتحديات التي تواجه نظم إلانذار املبكر

 إلثبات حقيقة 
ً
ة للتعامل مع تلك املشكالت  نتيجة الطبيعة املعقدد موّحًّصعوبة التوصل ملنهج في تكمن ة ّمًّمهالسابق متجها

. ويعد الاختالف 
ً
للظواهر الاقتصادية والخصوصية التي تتسم بها، ولطبيعة ألازمات في سياق الدراسات الاقتصادية عموما

رتبط باختالف التوجهات الفكري ويستند على مبررات اجتهادية تظل محل نقاش وتباين دائم. وباإلمكان املنهجي أمر طبيعي ي

 للمتطلبات ألاساسية لتحسين أداء النظم وتسهم في 
ً
 مالئما

ً
 طويرهاتوضع مجموعة ضوابط أو متطلبات تشكل في مجملها إطارا

ًّوهي:

نات وتعريف ألازمة ومتغيرات النظام بشكل واضح باالستناد على إلاجماع تقيد املنهجية املزمع استخدامها بتوافر البيا 1.4

السابق بخصوص تعريف ألازمة والفترة التي يصدر فيها النظام إشارات بقدومها. وهذا يفترض إتاحة املعلومات الالزمة إلجراء 

شورة الباحثين باستخدام البيانات غير املنالدراسات ومحاولة التغلب على املعلومات التي تؤثر في السوق بصيغ متعددة كإلزام 

ألغراض البحث فقط. وبخصوص معالجة مشكلة تحديد املتغيرات وتوصيفها فقد برزت في هذا السياق محاوالت مهمة لتحديد 

لة وًّاملتغيرات التي تنذر بقدوم مشكالت في الاقتصاد الكلي وتصنيف هذه املتغيرات إلى ثالث مجموعات متغيرات املالءة والسي

ًّوالاقتصاد الكلي.

الاهتمام بمنهجيات وتقنيات الدراسات املستقبلية وتوييفها بما يخدم أداء النظم، باالستفادة من التجارب في هذه قلة  2.4

املجال، كما يتعين أن تركز محاوالت التحسين على شقين ألاول املبررات الاقتصادية الستخدام املتغيرات داخل النظام وعالقاتها 

طية وغير النمطية، ومدى ضرورة املنهج الاحصائي الكمي والوصفي الكيفي، بمعنى تحديد الفائدة التطبيقية من النم

ًّاستخدامه. وهو أمٌر يرتبط بضرورة توافر التمويل الالزم لعمل النظام، وعدم التحيز في اختيار منهجية عمل النظام.

ة يللظواهر املاضية وألازمات وإجراء تقييم مرجعي لألوضاع القطاعأن يسبق البدء في إعداد النظام رصٌد علمي دقيق  3.4

الخبراء واملختصين داخل وخارج ألاجهزة الحكومية. وتكوين قاعدة بيانات شاملة بضوابط راء آبوالكلية السائدة باالستعانة 

.
ً
ًّاستخدام معقولة يكون فيها الاتصال مرنا

اءها يلة الفكرية والتطبيقية الغنية والتركيز على التجارب املختلفة املتوافقة في بنينبغي أن ينطلق من الحص والتطويرًّالبناء  4.4

 ّنًّأمع الاقتصاد محل الدراسة، وهنا يتعين الاستفادة من القواعد والنظم التي تصدرها املنظمات الدولية املختلفة. وبما 

د رص فإّنًّتميل إلى أن تسبق وقوع ألازمة، مؤشرات الضعف الكامنة تعد بمثابة شروط مسبقة للصعوبات الاقتصادية وًّ

 يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتعزيز قدرة نظام إلانذار املبكر.
ً
ًّالقطاعات الضعيفة هيكليا

 في يل التطور الذي تشهده  1.4
ً
ترتبط أزمات القطاع املصرفي بالطبيعة الخاصة له والتطورات التي تطرأ عليه وخصوصا

رتبطة بهذه لمخاطر امللولعل تطوير أدوات ومقاييس مخصصة  ا،ما يعني ارتفاع املخاطر املرتبطة بهألادوات املالية املشتقة وهو 

 .ةملّحًّألادوات يجعل عملية القياس واكتشاف ألازمات ممكنة التطبيق وضرورة 

 خالصة:. ال5
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تزال نظم إلانذار املبكر بحاجة إلى بذل واستمرار الجهود الرامية إلى تحسين أداءها ورفع قدرتها التنبؤية، من خالل محاولة  ما

املشكالت املختلفة باالستفادة من جهود ومحاوالت الدراسات السابقة واملنظمات والجهات ذات  وحّلًّالفجوة التطبيقية  سّدًّ

ظم إلانذار وتطويرها، ولعل معالجة املشكالت املتعلقة باملتغيرات وتعريفها واختيار املؤشرات الباع الطويل في وضع أطر عمل ن

 
ً
 مالئما

ً
، فالوفاء ويروالتط لتحسينلودمج ألاساليب الكمية والنوعية والاستفادة من منهجيات الدراسات املستقبلية، يوفر إطارا

وضاع ق لألًّات والظواهر املاضية وإجراء التقييم املرجعي الدقيببعض العناصر ومتطلبات التحسين كالرصد الدقيق لألزم

الخبراء مع وضع معايير واضحة للمنهجيات املستخدمة التي يجب أن تتوافق مع بيئات التطبيق راء آبالقطاعية والاستعانة 

ًّ.زمات املستقبليةوتجد لها قاعدة نظرية وتطبيقية صلدة تؤتي ثمارها في رفع كفاءة النظم وقدرتها على التنبؤ باألًّ

عات . 6
 
 مستقبلية:تطل

 ولذا ترى الدراسة  ما
ً
 واعدا

ً
 تطبيقيا

ً
 معرفيا

ً
الفرص ّن أيزال حقل التنبؤ ونظم إلانذار املبكر باألزمات املالية والاقتصادية حقال

ًّأبرزها ما يلي:لعّل والتطلعات البحثية يمكنها أن تركز على عدد من النقاط 

  ًّمن خالل معالجة أبرز املشكالت التي تواجه نظم إلانذار املبكر.استمرار جهود التطوير

  ة، يالعصبية الضباب النمذجةتطوير أنظمة إنذار معتمدة على التقنيات القياسية والشبكات العصبية ومن ضمنها

لى أراء عضع السيناريوهات وتطويعها باالعتماد ووًّمنهجيات الدراسات املستقبلية  في واستخدام البرمجيات الرياضية

 نظم إلانذار املبكر.وتوييفها بما يخدم الخبراء واملختصين في املجاالت املختلفة 

 تكّررهازمات ومدى طبيعة الاقتصادات وطبيعة ألاًّوًّ دمج التقنيات وألاساليب التنبؤية بما يتوافق. 

  اف ملية القياس واكتشاألدوات املالية املشتقة يجعل عبتطوير أدوات ومقاييس مخصصة لفئات املخاطر املرتبطة

 .ةملّحًّألازمات ممكنة التطبيق وضرورة 

 :والهوامش املراجع. 7

 املراجع العربية: 0.7

 ( مؤشرات إلانذار املبكر لألزمات املصرفية مع التطبيق على بعض الدول العربية ذات الاقتصاديات 2616بسيوني، علياء .)

املجلد الثاني عشر، العدد الثاني، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص املتنوعة، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، 

ًّ.36-9ص 
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(: الطاقة الشمسية فرصة اقتصادية الستدامة الطاقة بمصر، مجلة 2619يوسف، عبير/ السيد، سامي ) يوثق هذا املقال كـ:

 101-138ص (، برلين،3(، العدد )1الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

لطاقة والاعتماد على ايّل النمّو لكافة املنظومات إلادارية والسلطات الحاكمة في املؤّرقة تعتبر مشكلة الطاقة من املشكالت 

بيان دور الطاقة الشمسية كفرصة يمكن من خاللها تغطية العجز هدفت الدراسة لالتقليدية في أغلب الدول وخاصة مصر، 

الهدف استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  . ولتحقيقالنمّوًّالطلب املتزايد على يّل في واستدامتها  في الطاقة الكهربائية

أن الطاقة  الدراسة إلىتوّصلت والتحليلي واملقارن مع تكاليف توليد الطاقة املعتمدة على الوقود ألاحفوري والطاقة الشمسية. 

ون، وأن بالشمسية هي ألافضل من حيث التكلفة والتقليل من امللوثات البيئية والحد من الانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكرًّ

الشمس ي اليومي تسمج بإنشاء محطات توليد الطاقة في صحراء مصر مما يعزز تنميتها والاستفادة من التوزيع إلاشعاع اعات س

الجغرافي للسكان. أوصت الدراسة بضرورة العمل على الاستغالل ألامثل للموارد الطبيعية والطاقات املتجددة ودعم توليد 

التنافس في سوق الطاقة وتعزيز تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية ودعم  ة لدعمليف ألاوليالطاقة املتجددة وخفض التكا

ًّالاستثمار في هذا القطاع. وتحليل السياسات الوطنية إلدارة محطات الطاقة وتطويرها في مصر.

 .مصر، التقليديةالطاقة ، الكهرباء ، توليدالخاليا الشمسيةالاستدامة، ، الطاقة الشمسية :املفتاحية الكلمات

Abstract  
The energy problem is a problem that is a problem for all administrative systems and governing 

authorities in light of growth and reliance on traditional energy in most countries, especially Egypt, 

the study aimed to show the role of solar energy as an opportunity to cover the deficit in electricity 

and its sustainability in the light of demand growing on growth. To achieve the goal, the study used 

a descriptive, analytical and comparative approach to fossil fuel and solar energy generation costs. 

The study found that solar energy is the best cost, reduce spills and reduce emissions of carbon 

dioxide, and that daily solar radiation hours are used to establish power plants in the Desert of Egypt, 

promoting their development and benefiting from the geographical distribution of the population. 

The study recommended the need to optimize the utilization of natural resources and renewable 

energies, support renewable energy generation, reduce primary costs to support competition in the 

energy market, promote the development of solar energy technology and support investment in this 

sector. Analysis of national policies for the management and development of power plants in Egypt. 
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Keywords: solar energy, Costs, solar cells, sustainability electricity generation, conventional 

power, Egypt. 

 امللخص املفاهيمي
معّدل بتعتبر الطاقة الكهربائية أحد أهم الركائز ألاساسية في عمليات التنمية الاقتصادية، وتمتاز جمهورية مصر العربية 

الاشعاع الشمس ي الذي يسمح بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وهذا يستدعي من الحكومة بناء السياسات 

إعادة وًّيعزز فرص تنميتها مّما الوطنية املتعلقة بتشجيع استعمال الطاقة الشمية وبناء املحطات الشمسية في الصحاري 

 تطويرها.

ص الشكل التالي يوضح 
 
 يمكن زيادة عدد الدوائر املنبثقة عن الشكل ياملفاهيمامللخ

ًّ
ًّوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات
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 تطلعات مستقبلية: 

يث يتم قمة البرج ح وتركزها علىشعة يحاط بأسطح عاكسة للشمس تسمى هليوستات تعكس ألاًّ مركزيًّبناء برج وذلك باالعتماد على  تصميم النظم املركزية للطاقة الشمسية متعددة الاستخدامات

فاعالت جراء تإو أات الاخرى مثل توليد الهيدروجين العديد من التطبيق فييتم استخدام هذه التكنولوجيا وًّ. تحويل الطاقة عند درجات حرارة عالية الى طاقة كهربية من خالل دورة حرارية عالية الكفاءة

 الشمس ي.كيميائية يتم من خاللها الحصول على مزيج من الغازات القابلة لالحتراق ويسمى هذا املزيج بالوقود 

 جات حرارة عالية وتصميم للوصول الى درًّ يعتمد على استخدام تكنولوجيا املركزات الشمسية اليوم فيمتر مكعب  166تحلية مياه بالطاقة الشمسية الحرارية بإنتاجية  وتنفيذ وحدةمشروع تصميم

  ًّ.التبخير الوميض ى متعدد املراحل أي MSFاملعروفة بال  املراحل بالتكنولوجياتشغيل مبخرات متعددة وًّ

ج بإنشاء ن ساعات الاشعاع الشمس ي اليومي تسمأكسيد الكربون، وأ ثانيتوصلت الدراسة إلى أن الطاقة الشمسية هي ألافضل من حيث التكلفة والتقليل من امللوثات البيئية والحد من الانبعاثات لغاز 

 محطات توليد الطاقة في صحراء مصر مما يعزز تنميتها والاستفادة من التوزيع الجغرافي للسكان. 

 

لوجيا ألاولية لدعم التنافس في سوق الطاقة وتعزيز تطوير تكنوًّ أوصت الدراسة بضرورة العمل على الاستغالل ألامثل للموارد الطبيعية والطاقات املتجددة ودعم توليد الطاقة املتجددة وخفض التكاليف

 الطاقة الشمسية ودعم الاستثمار في هذا القطاع. وتحليل السياسات الوطنية إلدارة محطات الطاقة وتطويرها في مصر.

 

 الطاقة الشمسة فرصة اقتصادية الستدامة الطاقة بمصر 

ليلي واملقارن لتحليل محتوى التقارير الرسمية استخدمت الباحثة املنهج الوصفي والتح

والدراسات ذات العالقة لبيان أهمية الاستفادة من فرصة الطاقة املتجددة في توفير العجر 
 الحالي للطاقة الكهربائية بمصر

ارتفاع معدل الاستهالك على الطاقة في يل العجز الحالي الناتج نبعت مشكلة الدراسة من 

الحضاري وعدم الاستفادة القصوى من تسخير املوارد الطبيعية املتجددة  عن التطور والنموًّ

في جمهورية مصر العربية وزيادة النفقات التشغيلية والصيانة ألنظمة توليد الطاقة بالوقود 

الاحفوري وارتفاع معدالت التلوث برز للباحثة أهمية دراسة دور الطاقة الشمسية في حل 

  أزمة العجز في الطاقة.

هدفت الدراسة لبيان أهمية الطاقة الشمسة في حل مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية 
 تتمتع بها مصر في مجال الطاقة وخاصة مساحة الصحراء. التيوتحليل إلامكانيات 
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 . إلاطار العام 0

 قدمة:امل 0.0

جراء دراسة مبدئية للمقارنه بين تكلفة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية مقارنه لجدير بالذكر أّن إومن ا

كلفة أو الغاز الطبيعي تبين أن تمع تكلفه توليدها باستخدام املحطات الحرارية التقليدية التي تستخدم مشتقات البترول 

ات هذا بخالف عدم وجود انبعاث ،كلفة محطة حرارية بنفس القدرةت نشاء وشغيل محطة توليد تعمل بالخاليا الشمسية تعادلإ

1ًّبيئية ضارة.

ر في مصــر جميع مقّومات اســتخدام الخاليا الشـــمســية وأّولها شـــدة إلاشــعاع الشـــمســ ي على مصـــر، وألاراضــ ي الصـــحراوية 
ّ
وتتوف

ـــين في هذا املجال، وألايدي غير  ــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ ــ ـــنيع الخاليا، والخبراء املتخصـ ــ ــ ــ العاملة التي تبحث عن العمل. ويمكن املمتدة، وخامات تصـ

اســــــــــــــتخـدام الطـاقـة الكهربـائيـة املولـدة في التســــــــــــــخين بـدال من غـاز البوتـاجـاز الذي يتم اســــــــــــــتيراده ســــــــــــــنويا بمليارات من العملة 

ًّ.2الصعبة، هذا بخالف الاستخدامات الالنهائية للطاقة الكهربائية في الحياة املعيشية للفرد واملجتمع

 :مشكلة الدراسة 9.0

نبعت مشكلة الدراسة من ارتفاع معدل الاستهالك على الطاقة في يل العجز الحالي الناتج عن التطور والنمّو الحضاري وعدم 

الاستفادة القصوى من تسخير املوارد الطبيعية املتجددة في جمهورية مصر العربية وزيادة النفقات التشغيلية والصيانة ألنظمة 

وري وارتفاع معدالت التلوث برز للباحثة الحاجة لدراسة دور الطاقة الشمسية في حّل أزمة العجز توليد الطاقة بالوقود ألاحف

  في الطاقة.

 هداف :ألا  3.0

 الطاقة الكهربائية ومنه لى بيان دور الطاقة الشــــــمســــــية كفرصــــــة يمكن من خاللها تغطية العجز فيإالدراســــــة البحثية  دفته

  :هداف التاليةيهرت ألاًّ

  الاعتماد على املصادر الطبيعية في استدامة موار الطاقةتنمية.ًّ

  اقتصادية من الطاقة التقليدية ةقل تكلفأتوفير بدائل.ًّ

 ًّمثل للموارد الطبيعية بما يساهم في حماية البيئة واملقدراتالاستغالل ألا .ًّ

مات وافتراضات  4.0
 
 مسل

 .الطاقة هي أساس التنمية الاقتصادية بعد العنصر البشرى 

 .الطاقة الشمسية التي تسقط على الصحراء املصرية، تكفي لتوليد كهرباء تزيد عن حاجة مصر وإفريقيا 

  تكلفة توليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية أصبحت ذات جدوى اقتصادية تنافس محطات توليد الكهرباء

 ج عنها انبعاثات ضارة.التقليدية في التكلفة باإلضافة إلى أنها طاقة متجددة ونظيفة ال ينت

  يتّم استعادة الاستثمارات املنصرفة إلى إنشاء محطات توليد الكهرباء بالخاليا الشمسية خالل فترة تشغيلها على العكس

 من املحطات الحرارية التقليدية.

 تطّور تقنيات صناعة الخاليا الشمسية تنبئ بارتفاع الكفاءة وخفض التكلفة خالل ألاعوام التالية.ًّ

                                                           
1 Kessides, I. N. (2013). Chaos in power: Pakistan's electricity crisis. Energy policy, 55, 271-285 

ستخدام الطاقات املتجددة في إحالل السخانات املنزلية التي تستخدم الكهرباء والغاز الطبيعي والبيئية الًّ الاقتصادية(. الجدوى 2664هيئة الطاقة الجديدة واملتحدة. ) 2

 ، مصر،والبوتاجاز
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  يمكن إنشاء محطات خاليا شمسية بقدرات مختلفة في الصحراء تكون هي البنية ألاساسية لتعمير مناطق جديدة

وسحب الكثافة السكانية العالية باملحافظات دون الاعتماد على موارد الطاقة التقليدية الحالية، وكذلك لتوليد 

ة ر املستهلكين )املستثمرين(، ويمكن إمداد الشبكة القوميالكهرباء لتغذية املناطق الصناعية حول القاهرة باشتراك كبا

 للكهرباء من املحطات الجديدة.

 .ًّعملية إنشاء محطات توليد الكهرباء بالخاليا الشمسية ال تحتاج إلى وقت طويل

 همية البحثأ 5.0

 :يلي مايفتتنوع اهمية الدراسة البحثية 

 ًًّّّدائها في مجال اختصاصها بالدراسات العلياأا يعزز من تطوير قدرات الباحثة في مجال الطاقة املتجددة مم

  تربط بين متغيرات متعددة الطاقة التقليدية والطاقة املتجددة  التيالدراسات البحثية  بأحدثرفد املكتبة العربية

ًّوفرص الاستفادة القصوى بما يعزز حماية املوارد

 الطاقة  بأهميةتطوير الوعي املجتمعي  .٤ة في مجاالت الطاقة تقديم مقترحات لصناع القرار تساهم في التنمية الاقتصادي

ًّالبديلة واملتجددة مما يقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية

   :حدود الدراسة 6.0

 ما تتميز بمعدل السطوع الشمس ي اليومي ب ين تصلح الدراسة في تطبيقها في كافة الدول التأ: يمكن الحدود املكانية

 وخاصة مصر. اساعات يوميًًّ ٦يزيد عن 

 م٩١٠٢دبي والتحليلي عام عداد الدراسة واملسح ألاًّإوهي فترة  الحدود الزمانية. 

 الطاقة املتجددة والطاقة الشمسية والكهربائية والتقليديةالحدود املوضوعية :. 

 توليد الطاقة والقيادات الحكومية في مصلحة الطاقة والكهرباء : صناع القرار في شركاتالحدود البشرية 

 :منهجية الدراسة 7.0

الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي ملناسبتهما لظاهرة املشكلة البحثية ووصف التكاليف الاقتصادية للطاقة  اعتمدت

ثر املترتب على استخدام الطاقة الشمسية على املدى البعيد في تخفيض الشمسية ومقارنتها مع الطاقة التقليدية وتحليل ألا

 .التشغيل مما يعزز التنمية الاقتصادية نفقات

 . إلاطار النظري:9

 :أزمة الكهرباء  تفاقم :مهيدت 0.9

الدول املتقدمة والنامية تحدًيا  غالبيةتواجه إذ الكهرباء هي واحدة من القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية لجميع الدول. 

 على البنية التحتية للطاقة.الكهرباء وتلبية الطلب املتزايد مستمًرا في توليد
ً
ا هائال

ً
تمر مصر بأزمة   1 ، والذي يمارس ضغط

مكانية إالحاجة إلى دراسة  متسارعة في تلبية احتياجات املجتمع ومشاريع التنمية القومية من الطاقة الكهربائية مما يتطلب

لتلوث الناتج عن خفض معدالت اتعمل الطاقة املتجددة على  إذ، املتجددة كطريقة لحل هذه املشكلةاستخدام الطاقة 

                                                           
1Damoom, M. M., Hashim, S., Aljohani, M. S., & Saleh, M. A. (2018). Adding sustainable sources to the Saudi Arabian 
electricity sector. The Electricity Journal, 31(4), 20-28. 
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وتبرز عدة تحديات تواجه التنمية في قطاعات الطاقة بأنماطها   1.ألدنى مستوياته استخدام الطرق التقليدية لتوليد الكهرباء

2ًّاملختلفة في الدول النامية:

 اقة ، فأيهرت وحدات توليد الطملخالفات املالية ونقص إلايراداتضعف البنية التحتية للطاقة دون املستوى ألامثل وا

 .اململوكة للحكومة نقًصا في الكفاءة بسبب سوء عمليات الصيانة والتشغيل

  3ًّ. ةالكهرباء غير اقتصادي وأنماط توليدالعرض غير الكافي

 واستمرار  ،ية البنية التحتية للغاز الطبيعي، وعدم كفااحتياطيات الغاز املحلي بسرعة فتصاعد أسعار النفط، واستنزا

ًّأمنها الاقتصادي.زيد من تقويض البالد وًّالاعتماد الشديد على وقود النفط والغاز الطبيعي قد ي

  سياسة متسقةغة إلى إعاقة صياى أدًّّالضعف املؤسس ي وما يترتب عليه من خلل في سياسات التخطيط والتطوير 

ًّ.يالقومياجات من الطاقة لالقتصاد ، وساهم في نهاية املطاف في إخفاق القطاع لتلبية الاحتوشاملة للطاقة

  عفي قطاعات الطاقة ففشل الحكومات في إعادة ضبط ألاسعار م ةالهاممن أكثر القضايا سياسة التعريفة هي واحدة 

ًّ.ر القدرة املالية لقطاع الكهرباءكبي حّدًّإلى  ، قد قوضسعارألاًّالتكاليف ألاساسية وتحديد دعم 

ى رد املحلية مع الحفاظ عل، واستخدام املواوزيادة قدرة التوليد بأقل تكلفة، لتي حددتها الحكومة بقطاع الطاقةفاألهداف ا

 5 في ما يلي: سعر الكهرباء وإلاعاناتوًّ، سياسة الطاقة والتسعير وبناًء على ذلك تتمثل 4. البيئة

تهدف الطاقة املدعومة إلى دعم وصول الطاقة للفقراء. وتعتبر إذ السعر املناسب ضروري لضمان الجودة ألي منتج،  -

ًّ.ات إلانتاج الرئيسية مثل الزراعةا لقطاعإعانات الطاقة مهمة أيضًًّ

ًّترشيد التعريفة. -

 .التعاون إلاقليمي حول تجارة الطاقة عبر الحدود -

ة التي تربط الدول في شبكات اقليمية مما يعزز فرص التنمية املشتركة بين كافة موارد بناء الخطط إلاقليمية املشترك -

 الطاقة املتجددة مثل خط الربط الثماني بين الدول العربية.

 اقتصاديات الطاقة الشمسية الحرارية في توليد الكهرباء 9.9

 6 الكهربائية وتأكيده بسبب:ضرورة تفعيل استخدام الخاليا الشمسية كمصدر إلنتاج الطاقة 

 .نضوب مصادر الطاقة التقليدية بمرور الزمن وارتفاع أسعارها وتأثيراتها السلبية على البيئة 

 .تحّمل الدولة مبالغ طائلة لدعم منتجات الطاقة التقليدية يؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية 

 .ضرورة الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة املتجددة 

 ترداد الاستثمارات املدفوعة في مشروعات الطاقة الجديدة على فترات أطول مقابل تحّمل ميزانية الدولة حالًيا اس

 أعباء الدعم التي ال تسترد.

                                                           
1Salem, S. M. S. (2016). Study of wind turbine based self-excited induction generator under nonlinear resistive loads as 
a step to solve the Egypt electricity crisis. Computers & Electrical Engineering, 51, 1-11. 
2Elabd, A. A., Elhefnawy, O. A., &Badawy, I. (2017). Nuclear safeguards culture: Roles and responsibilities. Annals of 
Nuclear Energy, 110, 1134-1138. 
3 Shaikh, F., Ji, Q., & Fan, Y. (2015). The diagnosis of an electricity crisis and alternative energy development in Pakistan. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 1172-1185.. 
4Mirjat, N. H., Uqaili, M. A., Harijan, K., Valasai, G. D., Shaikh, F., &Waris, M. (2017). A review of energy and power 
planning and policies of Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, 110-127. 
5 Islam, S., & Khan, M. Z. R. (2017). A review of energy sector of Bangladesh. Energy Procedia, 110, 611-618. 

 (. الطاقة النووية بين التحديات البيئية و آفاق الكفاءة الاقتصادية: دراسة التجربة الفرنسية مع إلاشارة لحالة الجزائر، 2614د. بوداح عبد الجليل. )& ,رحايلية سيف الدين 6

ًّ.م9104. ةامللتقى الدولي الثاني حول الطاقات البديل
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  نشر تقنيات الخاليا الشمسية واستخدامها يعمل على تقليل تكلفتها وزيادة كفاءتها وتعجيل استخدامها في مجال

 النقل والسيارات.

 يع الخاليا الشمسية ودعم املراكز البحثية لزيادة كفاءتها وخفض أسعارها ومواكبة التقنيات العاملية.تفعيل تصن 

  البدء فوًرا في إنشاء محطات تعمل بالخاليا الشمسية في صحراء مصر طبًقا للسعات املطلوبة في كل منطقة لتكون

ملحافظات ألاخرى ولتكون نقاط داعمة للتنمية نواة إقامة مجتمعات عمرانية جديدة تخفف ألاحمال عن العاصمة وا

 الاقتصادية في مصر.

  ًّميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء. 16ربط محطات الطاقة الشمسية ذات السعات أكبر من

 وحدات الطاقة الشمسية والخاليا الشمسية 0.9.9

وتعّد  .الضوء( = الفوتونًّ(تحّول الخاليا الشمسية ضوء الشمس إلى كهرباء باستخدام ما يعرف باسم "التأثير الكهروضوئي" 

ولقد زادت نسبة التقنيات ألاخرى املوجودة في السوق   خاليا السيلي كون أحادية أو متعددة البلورات هي ألاكثر شيوًعا اليوم

خاليا الفردية ببعضها البعض كهربائًيا ويغلفها غطاء زجاجي وبذلك فهي تشكل وحدة طاقة وتترابط ال .على مدى عدة أعوام

ه من املهّم الوضع في الاعتبار، ليس فقط التكلفة للوحدة السعر لكل كيلو  .شمسية
ّ
عند انتقاء الوحدات الكهروضوئية، فإن

 تكلفة املنظومة ككل )وات
ً
اختيار املواقع التي تتعرض لكمية  .وات في الساعة تم إنتاجهلكل كيلو  )“تكاليف الانتاج”( ،لكن أيضا

ًّ
ً
 .1كبيرة من أشعة الشمس املباشرة تجعل من الاستثمارات أكثر ربحا

 تكاليف إلامداد بالطاقة في الدول ألاوروبية 9.9.9

 من التكاليف الفعلية التيتكّبدها للطاقة ألاحفورية والنووية إال جزًءا التي  ال تمثل أسعار السوق الحالية املحددة
ً

ي ضئيال

تنافسية البيئية والصراع السياي ي، سنجد أن الطاقة املتجددة قد تكون وًّفباحتساب التكاليف الخارجية   .تكبدها املجتمع

 أو في العديد من الحاالت، تعد أقل تكلفة من مصادر الطاقة التقليدية
ً
ود فاألضرار البيئية الناجمة عن استخدام الوق .منافسا

 يتمتع بأهمية اقتصادية متزايدة ملا لها 
ً

ألاحفوري، وبخاصة الخسائر الناجمة عن التغير املناخي وتلوث الهواء، أصبحت عامال

الناشئة عن تداول  2coفعلى سبيل املثال، تؤثر تكلفة انبعاثات  من تأثير عظيم على اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية

كيوتو بالفعل على تدفق الاستثمارات اليوم، فيما يتعلق ببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ل وتوكوالانبعاثات التي وضعها برًّ

ًّملرتبطة بمقاييس الخطر بالنسبة للشركات.ا إال أنها تنجم كذلك عن التغيرات املناخية الجديدة

 عن ذلك، تعّد امللّوثات الصادرة عن حرق الوقود ألاحفوري سبًبا رئيسًيا
ً
 .في نشوء املطر الحمض ي والضباب الدخاني وفضال

ووفق دراسة أجريت بتكليف من املفوضية ألاوروبية، فإّن التكاليف الاقتصادية التي يتكّبدها املجتمع في أملانيا بسبب استخدام 

ومن ناحية  .واليكيلو واط ساعة على الت/ يورو0-3كيلو واط ساعة و / يورو 1-5النفط والفحم لتوليد الكهرباء تتراوح ما بين 

 .اضأخرى، توفر الطاقة املتجددة إلامكانية لتلبية احتياجات الطاقة في جميع أنحاء العالم بطريقة مالئمة للبيئة ومستدامة أي

على ألاقل من إجمالي   20%إلى  5%فإّن إجمالي التكاليف واملخاطر الناجمة عن التغيرات املناخية سيعادل خسارة ما بين 2

                                                           
1Kazem, H. A., Hasson, F., & Chaichan, M. T. (2013). Design and analysis of stand-alone solar photovoltaic for desert in 
Oman. In The 3rd Scientific International Conference, Technical College, Najaf, Iraq. 
2Rosenow, J., & Bayer, E. (2017). Costs and benefits of Energy Efficiency Obligations: A review of European programmes. 
Energy Policy, 107, 53-62. 
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وكشف التقرير عن أّن تكاليف تحقيق الاستقرار ملناخنا كبيرة، لكن اتخاذ إجراءات  .املحلي كل عام على املستوى العالميالناتج 

ًّ.1مبكرة وحازمة تفوق بكثير التكاليف الاقتصادية الناجمة عن عدم اتخاذ أي إجراء

 تكلفة الطاقة الشمسية الواليات املتحدة ألامريكية 3.9.9

ن فريق أبحا
ّ
، وبالتالي تسريع اعتماد %71ث أمريكي من تطوير تقنية جديدة للحّد من تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة تمك

السوق لهذه الطاقة النظيفة، حيث تم تطوير وتصنيع الخاليا الشمسية من جسيمات أشباه املوصالت، لها كفاءة عالية 

وأيهرت الحسابات املبدئية أّن  .العاليةالتقليدية ذات التكلفة  لتحويل الطاقة وقادرة على املنافسة مع الخاليا الشمسية

 دوالًرا لكل متر مربع من ألواح الخاليا الشمسية بما يعادل 20 الجديدة يمكن أن تقل تكلفتها عن مثيلتها التقليدية بنحو االخالي

من  %1الطاقة الشمسية تمثل حالًيا أقل من " )ايثانك ليم(، الباحث الرئيس ي للمشروعين .أقل من مثيالتها التقليدية % 75

إمدادات الطاقة العاملية نظًرا لكلفتها، لذا فإّن إجراء تخفيضات كبيرة في تكاليف املواد وإنتاج الخاليا الكهروضوئية أمر 

ًّ 2ضروري لزيادة استخدامها التي تعتبر بديال متجّددا للطاقة.

 عن كونها خالية من الكربون لكن ارتفاع
ً

تكلفة الخاليا الكهروضوئية، وألاجهزة التي تحّول ضوء الشمس إلى كهرباء،  فضال

وأشار الباحث ألامريكي إلى أّن هذه التكنولوجيا على عكس الخاليا الشمسية التقليدية، . يحول دون استخدامها على نطاق واسع

الت الطاقة، مشيًرا إلى أنه باإلضافة إلى كونها يمكن معالجتها واستخدامها في درجة حرارة الغرفة العادية، مّما يزيد من مدخ

منخفضة التكلفة، فهي لها عّدة فوائد رئيسية أخرى، بما في ذلك حساسية أعلى لألشعة تحت الحمراء، مّما يسمح للخاليا 

3ًّلالستفادة أكثر من الطيف الشمس ي املتاح لتوليد الطاقة.

 في مصرالتكلفة الاقتصادية للطاقة الشمسية الحرارية  3.9

الشمسية من محطات الطاقة  الكهربائيةإنتاج الطاقة  تكاليف فضخ إمكانيةوقد أسفرت نتائج الدارسات والبحث عن 

الكهربائية من مصادرها التقليدية املعروفة  وعند مقارنة كلفة إنتاج الطاقة %80قد تصل إلى  عالية بنسبة الحرارية الحديثة

 إلمع تكاليف انتاجها من الطاقة الشمسية الحرارية يتضح جدوى استغالل الطاقة الشمسية في الوقت الحاضر 
ً
ى أنه استنادا

 علىأثيرها ت نالحد م الطاقة التقليدية مثل تكاليفالكلفة املباشرة إلى الطاقة املنتجة من مصادر  غيرًّإذا أضفنا عناصر أخرى 

محدود  البيئةعلى  تأثيرهاإذ أن  الشمسيةفي حالة استخدام منظومات الطاقة  -شبه معدومةوهذه التكاليف  – واملجتمعالبيئة 

ا أو   4.فإّن الصورة ستختلف نوًعا ما الشمسيةباستخدام الطاقة التي يمكن تلبيتها الوقود  كميات تصدير إمكانيةجد 

ًّ الشمسية الكهروضوئيةالخاليا  0.3.9

بعمر زمني  تميزًّتالتي  الشمسية الخالياباستخدام  الضوئية الشمسيةاملباشر للطاقة  التحويلمن  الكهربائيةالطاقة  توليديتّم 

 عن عدم  وصيانة تشغيل وبتكاليفعاًما(  20 منثر أك) طويل
ً
 تلويثهامنخفضة، وتعمل دون حدوث حركة أو ضوضاء فضال

 إلى  .الحاليةعلى حسب معرفتنا  للبيئة
ً
 ديدالعفإنه تجري آلان  الكهروضوئيةالالزمة إلنشاء املحطات  العالية التكاليفونظرا

لنظم وا الخاليا تحويلكفاءة  تحسين طريقإلى خفض تلك الكلفة عن  رئيسيةبصفة  تهدفمن البحوث والدارسات التي 

                                                           
1Costantini, V., Gracceva, F., Markandya, A., & Vicini, G. (2007). Security of energy supply: Comparing scenarios from a 
European perspective. Energy policy, 35(1), 210-226. 
2Lewis, N. S. (2007). Toward cost-effective solar energy use. science, 315(5813), 798-801. 
3 Kamal, A., Al-Ghamdi, S. G., &Koc, M. (2019). Revaluing the costs and benefits of energy efficiency: A systematic review. 

Energy Research & Social Science, 54, 68-84. 
4"http://technology.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=160330(2) 
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وعلى الرغم من  .من أشباه املوصالت جديدةواستخدام عناصر  تصنيعها وخفض كلفة تركيبهاذلك بمعالجة  هوًّ الكهروضوئي

 أّن كفاءة  الكهروضوئية الخالياعلى  والتطويرًّ التحسيناتإدخال بعض 
ّ
التزال  ةكهربائيإلى طاقة  ضوئيةمن طاقة  تحويلهاإال

 .التجاريًّعلى النطاق  20 % محدودة ولم تتجاوزًّ

لفة مّد شبكات ك فيهاالتي تكون  النائيةفي املناطق  تطبيقات عديدةفي الخاليا الشمسية من  عمليةالاستفادة بصورة  ويمكن

دات خاصة  توفيرًّكلفة بناء محطات أو  فيهامكلفة، إذ تكون  الكهربائيةالطاقة 
ّ
 .وصيانتها اتشغيلهعند  عاليةاملناطق  لهذهمول

، هالإنشاء املحطة، والعمر الافتراض ي أهّمها تكاليف  عواملة على عّدة يوتتوقف كلفة إنتاج الكهرباء من الخاليا الشمس

 صميمتاملستخدمة، وأسس  الخاليا، وقدرة املحطة، ونوع خزين الطاقة الكهربائية املولدةوتكاليف التشغيل والصيانة وت

نه مع أ ويتضحتثمر. ، والعائد املادي من رأس املال املسالبيئةاملحطة، إضافة إلى معدل إلاشعاع الشمس ي الساقط، ويروف 

ف تنخفض سوًّ الشمسيةاملولدة من الطاقة  الكهربائيةفإّن كلفة الطاقة  الكهروضوئيةوالنظم  الشمسية الخاليا تقنيةتطور 

1ًّ.باستغاللها اقتصادًيا يسمحإلى الحد الذي قد 

 3،4، 2تطبيقات الخاليا الشمسية ذو قدرة عالية:  9.3.9

 مليار جنيه سنويا. 91في استهالك غاز البوتاجاز بما يعادل  %51: توفير حوالى الهدف 0.9.3.9

  مليون طن غاز مسال.404يصل استهالك البوتاجاز املسال على مستوى الجمهورية الى حوالى 

  من إجمالي الاستهالك. %14مليون طن غاز مسال لعدم كفاية إلانتاج املحلى بما يعادل حوالى  203يتّم استيراد حوالى 

 مليار جنية سنويا. 26راد البوتاجاز املسال حوالي تكلفة استي 

  كل سنة. %16سنوات بمعدل  1يتّم تنفيذ الهدف خالل 

 كل سنة: %01سنوات  5في استهالك غاز البوتاجاز خالل  %51لتوفير 

  سنوات. 1ميجاوات بدال من املحطات الحرارية على مدار  7166إنشاء محطات كهربائية تعمل بالخاليا الشمسية قدرة 

 .تجميد أسعار الكهرباء على الوضع الحالي وعدم رفعها 

  سنوات. 1من قيمة تكلفته على مدار  %76تحريك أسعار غاز البوتاجاز الى 

 .نشر سياسات توعية وترشيد استخدام الطاقة بأنواعها 

 الغاز  غاز البوتاجاز أوًّ تقنين مواصفات تصنيع جهاز الطهى املنزلي )البوتاجاز( ليعمل باستخدام الكهرباء الى جانب

ًّالطبيعي.

 منزل./وات  4111منزل)أسرة(  951ميجاوات تعمل بالخاليا الشمسية لقرية  0الهدف: نموذج محطة  9.9.3.9

   :مليون جنية مصري.  21تكلفة انشاء املحطة 

  سنة . 26:  الافتراض يالعمر 

   :سنه ./جنيه مصري  366666عائد توزيع الكهرباء 

                                                           
1 Shah, A., Torres, P., Tscharner, R., Wyrsch, N., & Keppner, H. (1999). Photovoltaic technology: the case for thin-film 
solar cells. science, 285(5428), 692-698. 

ًّ: موقف الطاقة فى مصر ، التصور املستقبلى للطاقة الكهربائية فى مصر املشكالت الحالية والحلول املقترحة، مصر.(9109عبدالحميد، ابوبكر حسانين ) 2
عي بي(. الجدوى الاقتصادية والبيئية الستخدام الطاقات املتجددة في إحالل السخانات املنزلية التي تستخدم الكهرباء والغاز الط2664هيئة الطاقة الجديدة واملتحدة. ) 3

 والبوتاجاز، مصر،
 (، أبو يبي.IRENA(: توقعات الطاقة املتجددة: مصر، الوكالة الدولية للطاقة املتجّددة )2618الوكالة الدولية للطاقة املتجددة  ) 4
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  سنة ./جنيه مصريًّ 2336666البترول:   وفر وقود 

   :سنة .  8فترة الاسترداد 

لزراعة    -منزل  /وات 4111منزل )أسرة(  951ميجاوات تعمل بالخاليا الشمسية لقرية  0الهدف : نموذج محطة  3.9.3.9

 فدان في صحراء مصر . 9511

  أفدنة. 3يتّم انشاء املحطة على مساحة حوالى 

  أسرة إلنارة منازلهم واستخدام ألاجهزة الكهربائية املختلفة باإلضافة إلى الطهي باستخدام  216تخدم املحطة عدد

 الكهرباء املولدة بدال من استخدام غاز البوتاجاز .

  أفدنة لكل أسرة. 16فدان بواقع  2166تخدم املحطة عمليات رفع املياه من آلابار لرّي 

 ًّسنوات يعادل  8ضافة إلى الوفر في استخدام الوقود خالل فترة تشغيل العائد من عملية توزيع )بيع الكهرباء ( باإل

 تكلفة إنشاء املحطة .

 ( يصل في املتوسط الى حوالى  2166العائد للدولة من إنتاج ألارض املستصلحة ) مليون جنيه  46فدان

 سنوات على ألاكثر(.  3سنويا)بعد

اليا الشمسية إلنشاء مجتمعات عمرانية جديدة زراعية تطبيق الهدف : شموع تض يء صحراء مصر، محطات تعمل بالخ

ًّ.صناعية تجارية

  الجوفية للرّي وخصوبة ألارض وموقعها  هأكتوبر وحتى الواحات البحرية أرض صحراوية تتميز بقرب امليا 0محافظة

 مواز  لوادي النيل .

  الصحراوية بمنطقة الواحات البحرية إلنشاء قرى ومجتمعات عمرانية جديدة، زيادة مساحة الرقعة  ألاراض ياختيار

.  الزراعية بالجمهورية بدال من ألاراض ي الزراعية التي تحولت الى مبان 

  سحب الكثافة السكانية من جميع محافظات الجمهورية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على التوازي مع وادي

 تتميز باإلنتاج الزراعي والصناعي أيضا والاكتفاء الذاتي والتصدير الى أنحاء الجمهورية. النيل

  ًّنسمة. 21666فرصة عمل حقيقية ل  0666توفير أكثر من

 .منزل /وات  4111ألف منزل)أسرة(  951 –ميجاوات تعمل بالخاليا الشمسية لقرية  0111الهدف : نموذج محطة  4.9.3.9

 
 صحراء مصر يففدان  9511لزراعة  -منزل /وات 4111منزل  951ميجاوات تعمل بالخاليا الشمسية لقرية  0( نموذج محطة 0شكل )

 الافتراضات املستخدمة 

  جيجا وات ساعة . 0:          سنة/الكهرباء املولدة 

مساحة 
تي األرض ال

Solar  Plant  Area 

5000 m 

2000 m 
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  سنة . 26للمحطة             :          العمر الافتراض ى 

                      مصري.مليون جنية   10846:         التكلفة الاستثمارية 

 مليون جنية مصري . 366سنة     :           /سعر بيع الكهرباء املولدة 

  مليون جنيه مصريًّ  2336سنة           :         /وفر الوقود املستخدم. 

  سنة . 004الاسترداد                           :          فترة 

ميجاوات تعمل بالخاليا الشمسية لتغذية املناطق الصناعية ويمكن ربطها  51الهدف : نموذج محطة أكبر من  5.9.3.9

 على الشبكة.

 ناعية ة املناطق الصتخفيض ألاحمال الكهربائية على الشبكة القومية بإنشاء محطة تعمل بالخاليا الشمسية لتغذي

 العاشر من رمضان( –أكتوبر  0)

 .يمكن تنفيذ الاستثمارات بمساعدة السادة املستثمرين أصحاب املصانع باملنطقة الصناعية 

 .(1)يتّم استيراد التكلفة وتوزيع العائد على املستثمرين املشاركين 

 قدرة متوسطة:الخاليا الشمسية ذوات  تطبيقات 4.9

 الشمسية الحراريةالطاقة  0.4.9

 ةوبساط لسهولة وذلك املتجددة الطاقة مصادر تطبيقاتأقدم  من الحرارية املجاالت في الشمسية الطاقة استغالل يعّدًّ

 تسخين املياهك الكهربائية الطاقة من كبيرة كميات إلى تحتاج قد التي التطبيقات من عدد في الشمس لحرارة املباشر الاستغالل

ًّ كثرألا هي الشمسية بالطاقة التسخين تقنيةإّن  وتجفيف املحاصيل الزراعية. الزراعية البيوت وتدفئة املباني وتدفئة
ً
 استخدما

 سورياوًّ ومصر كاألردن العربية بعض الدولًّ وفي املتوسط ألابيض البحر حوض منطقة في وخاصة العالم من عديدة مناطق في

ًّ.1ألاخرىًّ العربية املناطق في يوم بعد استخدامها يوًما ويزداد وفلسطين

 التسخين الشمس ي 9.4.9

ان  من يتكونًّ وهو
ّ
 يطةالسخانات بس هذه ومعظم الشمس ي، إلاشعاع بتجميع ليقوم املباني أسقف على يثبت عادة شمس يسخ

حّمامات  أو لألغراض املنزليةالخّزان  هذا ويستخدم مئوية(، درجة 100 من )أقل املاء حرارة درجة رفع على وتعمل تصميمها في

ًّ.السباحة

 واسعة، معدنية" علبة" شكل على مجمع من، وهي تتكّون واملشرقة الدافئة املناطق في بكثرة الشمسية السخانات تستخدم

النوع  هذا  .ألانابيب من عدد بها يمتد سوداء قاعدة ولها الزجاج، أو بالبالستيك مغطاة الشكل،مستطيلة  تكونًّ ما وعادة

انات  من Flat Plate Collection وفي املوقع عرض خط يعادل بميالن عادة ويثبت
ّ
 املجمع املسطح اتجاه عليه يطلقالسخ

 قومي الغطاء ويقوم املاء تحمل التي ألانابيب ثم ومن عليها، الساقطة الشمس أشعة بواسطة السوداء القاعدة تسخن .الجنوب

ًّ.2الحرارة رفع لسرعة ملجمعا داخل الساخن بحبس الهواء

ًّالشمسية التدفئة 3.4.9

                                                           
 الحالية والحلول املقترحة، مصر.(: موقف الطاقة في مصر ، التصور املستقبلي للطاقة الكهربائية في مصر املشكالت 9109عبدالحميد، أبوبكر حسانين )1

2Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (1974). Solar energy thermal processes. University of Wisconsin-Madison, Solar Energy 
Laboratory, Madison, WI. 
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 في منتصف 
ّ

إّن ضوء النهار من ألامور التي أعتدنا عليها ويجب أن نقدرها، ولم يقم إلانسان الاستعاضة عنها بالضوء الصناعي إال

ًّ.وعندما أصبحت الكهرباء رخيصة، تّم تجاهل الضوء الطبيعي شيًئا فشيًئا .القرن العشرين وكان ذلك في حينها أمرا مكلفا جًدا

 أّن التصميمات الحديثة للمباني 
ّ

وقديًما كانت املنازل مصّممة لالستفادة من ضوء النهار الطبيعي سواء في إلانارة أو التدفئة إال

أّما بالنسبة للتدفئة الشمسية فمازالت تتمتع باهتمام املهندسين، ويمكن أن  . الصناعيةاعتمدت بشكل كبير على إلاضاءة 

ل ضّيق، ويعتمد على امتصاص جدران املباني للطاقة املوجودة في إلاشعاع الشمس ي إلنتاج الحرارة نراها من منظورين، ألاوًّّ

ًّ.1الالزمة للتدفئة، وفي هذه الحالة يستخدم الهواء لتوزيع الحرارة في املبنى دون الحاجة إلى مضخة أو مراوح

دام الطاقة، وذلك من خالل تقليل التدفئة أو التبريد واملنظور آلاخر ألاوسع، هو تصميم املباني لتكون أكثر كفاءة في استخ

 طاقة شمسية لها ألاثر الكبير في توفير مناخ مالئم داخل املباني، وبذلك يمكن خفضالإلاضافيين الالزمين للمباني بحيث تصبح 

ًّ.2من كلفة تشييد املباني % 10و %  5، علًما بأّن تكلفة هذه التصميمات إلاضافية قد تتراوح بين  75%فاتورة الكهرباء إلى

 وهنالكادّيا، اقتص سيكونًّفإّن النظام  للمستهلكمبالغ  سوفرًّنطقة ما املياه في م وتسخينإذا كان استخدام منظومات التدفئة 

 املنظومات أهّمها إعادة املبالغ املصروفة. هذهعدة طرق تستخدم ملعرفة جدوى استخدام 

 إعادة املبالغ املصروفة طريقة 4.4.9

 قتصاديةالاملعرفة الجدوى  اختيارهااملمكن  العلمية الطريقةفإّن  املياه تسخينفي  الشمسّيةباستخدام الطاقة  التفكيرًّعند 

حصولنا وعلى الّرغم من  .(، سخان غازي، سخان نفطيكهربائي)سخان  التقليديمقارنة املنظومة مع منظومة تعمل بالوقود  هي

 أّن كلفة منظومات الشمسيةعلى الطاقة 
َّ
تكون  فيدةمإلى طاقة  وتحويلهالتي تقوم باستقبال إلاشعاع الشمس ي ها بدون كلفة إال

  3.أحياًنا عالية

.  إلاطار العملي لحساب تكلفة التشغيل بالطاقة الشمسية مقارنة مع الطاقة التقليدية وذلك على مدار العمر الزمني 3

ة ًّ : للخاليا الشمسي 

ان الشمس ي، ولنفرض أّن حاجة أسرة مكّونة من أربعة أشخاص هي هوًّإّن أحد ألامثلة 
ّ
ا لتر  200 استخدام السخ  من املاءيومي 

ا لتر  50  ) الفترة سبتمبر  بينما وبما أّن فترة الحاجة إلى املاء الساخن تتراوح  .مئويةدرجة  5 للشخص الواحد( وبدرجةيومي 

 : الحرارة الالزمة تكونًّ كميةإّن (فأشهر 8 ) أبريل ولغاية

Q  =m Δ C .ΔT 

 Q  =جولًّ بالكيلو املطلوبة الحرارة كمية ((KJ 

M  =جرام بالكيلو تسخينها املراد املاء كمية(Kg)ًّ

ΔC  =النوعية الحرارة  
𝒌 𝐉

𝐤𝐠.𝐂°
 

ΔT  =تسخينه املطلوب للماء الحرارة درجات بين ق الفر. 

 

                                                           
ًّ.يبية في مجال الطاقات املتجددة، جامعة الدول العربية، تونس(: سلسلة الحقائب التعليمية التدر2666ًّاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) 1

2Beckman, W. A., Klein, S. A., & Duffie, J. A. (1977). Solar heating design, by the f-chart method. NASA STI/Recon 
Technical Report A, 78. 

 ، مصر.الاقتصادية: الطاقة و التطورات الاقتصادية العربية في تقرير ألامين العام السنوي الثالث عشر. املكتبة )د.ت( العبد هللا، مصطفى. 3
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 يوم./كيلو جول  25116= 

ًّالحرارة الالزمة لفترة الشتاء تكونًّ كميةمجموع  فإنوعليه 

  :Q  )8 =)املجموع×[
𝟑𝟎𝒅𝒂𝒚

𝒎𝒐𝒏𝒕𝒉
]×25116 [

𝑲𝑱

𝑫𝒂𝒚
] =51,627,840 KJ   

ان  هي التقليديةماء ساخن من مصادر الطاقة  توفيرًّ فيها يمكنثالثة حاالت  هنالك
ّ
ان الكهربائياستخدام السخ

ّ
الغازي  والسخ

ان النفطي
ّ
  .1والسخ

 الحسابات وفق مجاالت الاستخدام للطاقة الشمسية 0.3

ان  0.0.3 
 
 الكهربائياستخدام السخ

ان 
ّ
 حراريةإلى طاقة  جميعهاالحالة تتحّول في هذه  الكهربائيةألن الطاقة  100 %  تقريًباتعادل  الكهربائيبما أن كفاءة السخ

]×(KJ)51627840 =الالزمة  السنويةتكون الطاقة  وعليه.
𝟏

𝟑𝟔𝟎𝟎
] [

𝒉𝒓

𝒔𝒆𝒄
]  =14341 Kw-hr  

لسنة كاملة  الكهرباء ملصاريف الكلّيةفإّن الكلفة  (0.08 $) أمريكيسنت  8 هوساعة  – وات الكيلوًّواذا افترضنا بأّن سعر 

 سنويا  $1147=    0.08×  14341=  الكلّيةالكلفة  : ستكونًّ

إعادة املبالغ املصروفة  طريقةوبما أّن  ،1500$ هوالحرارة املطلوبة يستطيع توفير كمية وإذا افترضنا بأن سعر سخان شمس ي 

(Pay-back)  هي املياه تسخين مصاريفالالزمة لدفع  السنينتنّص على أّن عدد  
ً
ية مك علىالسعر الكلي للمنظومة مقسوما

رًّفقط أن  يستطيعفي معظم ألاوقات فإّن السخان الشمس ي  صافيةوبما أّن السماء ال تكون  . الادخار
ّ
من  80 % ما مقداره يوف

=  الزمن سيكونًّفإّن زمن إعادة املبلغ  وعليهالحرارة الالزمة 
1500

1147X0.8
 سنه 2  ≈ سنة 1,7=     

ان  قيمة لتسديدالزمن الالزم  وهوًّ
ّ
ان الشمس ي املنصوب بدل سخ

ّ
 وهذا  0.08$كهرباء يبلغ سعرها بوحدة  يعمل كهربائيالسخ

الضرائب وًّ والصيانة التشغيلمبالغ  أيّضا يتضمنأرباح الفائدة على املبلغ إذا تّم الاقتراض من البنك وال  يتضمناملبلغ ال 

 . والاندثار

ان الغازي   9.0.3
 
 استخدام السخ

ما الذي  تتغيرًّال  51627840KJالبالغة  السنوية الكلّيةالطاقة  كميةعند املقارنة مع السخان الغازي فإّن 
ّ
 . يتغيّر هو كلفتهاوإن

  الكيلوغرامإذا افترضنا بأّن سعر 
ً
و وأن املحتوى الحراري للغاز املسال ھ 0.1  $هومن الغاز املسال حاليا

𝑱

𝐊𝐠
وأن كفاءة  10 ×650

ان ال
ّ
ًّ:هو للتسخينالطاقة الالزمة ، وعليه سيكون سعر  %60-75 بينغازي تتراوح السخ

=  الغاز املسال الالزمة كمّية
51627840 (KJ)

50× 106
𝑱

𝐊𝐠
×0.65

ًّرامكيلوغ 1588.0=   

 X  0.1  =158.85$ 1588.6=  السنوّيةالكلفة 

=   سيكونًّفإن الزمن الالزم  وعليه
1500

158.8X0.8
 سنة ≈12سنة 11.8=    

                                                           
 ذأستا الناصر بعيس ى وهي ضرورية لحماية املحيط العربي النظيفة، أداة الطاقة مصادر،ًّالعلمي والبحث العلوم برامج إدارة(  2613،)والعلوم العربية للتربية والثقافة املنظمة 1

ًّجامعة البحرين  التطبيقية الفيزياء

ففي اليوم املشمس، خاصة في الدول  .: بدأت ثورة تكنولوجيا الشمس، وبدأت تسيطر فكرة اليوم الذي سيتم فيه استخدام الكهرباء املجانية املوجودة في الشمسملحوظة

وات لكل متر مربع كمتوسط سنوي خالل اليوم، وإذا أمكننا  600 -500وات من الطاقة لكل متر مربع عند الظهيرة وحوالي  1000 العربية، يصل شدة إلاشعاع الشمس ي حوالي

ة من أراض ي اململكة العربية السعودي  1 %وحقيقة، لو خصصنا مساحة .بالفعل تجميع كل هذه الطاقة فإنه باستطاعتنا الحصول على كهرباء مجانية في منازلنا ومكاتبنا

 .ووضعت بها خاليا كهروضوئية لتمكّنا من الحصول على كهرباء تكفي الوطن العربي بسهولة جًدا
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ان النفطي 3.0.3
 
 استخدام السخ

 الًياح الكيروسينمن  الكيلوغرام، فإذا افترضنا بأن كلفة هو كلفتها يتغيرولكن الذي  KJ  51627840 هي السنوّيةالطاقة  كمّية

𝟒𝟓𝐗𝟏𝟎𝟔 هووأّن املحتوى الحراري لنفط التدفئة املنزلي  $0.08 هي [
𝑱

𝑲𝒈
 فعليه 60 %وأّن كفاءة السخان النفطي ال تتجاوز  [

  : يكون التالي

=   نفط التدفئة الالزم كمية
51627840 (KJ)

45X106
𝑱

𝐊𝐠
×0.6

 كيلوغرام1912.14=   

 دوالرx 0.08  =152.97 1912.14=  للنفطالسنوية الكلفة 

=  فإن الزمن الالزم وعليه
1500

152.97X0.8
 سنه 13≈12.25=   

 التدفئةمنظومات  – إعادة املبالغ املصروفة طريقة  9.3

ي عوازل الحرارًّال تحديًداالبناء املتبع هو  أساليبمن الوطن العربي وباختالف  موقعهاباختالف  لألبنية الحراريةتختلف ألاحمال 

 مصاريف لتغطية $800 يعادلما  يدفع سنوًياحمل التدفئة، ولنفرض بأّن أحد أرباب املنازل  تقليلفي  السلبية ألاساليبو ه

أن  تستطيع الشمسّيةوأن املنظومة  $15000 يعادلما  هوًّتقوم بالتدفئة  شمسّيةالتدفئة، وأن كلفة شراء ونصب منظومة 

 :فإّن املّدة الالزمة الستعادة املبالغ ستكونًّ وعليهمن الحمل على طول مدار السنة،  %80تغطي 

زمة الستعادة املبالغ ستكونًّ
ّ

=  املّدة الال
15000

800X0.8
 هسن 23.43=  

في منظومات التدفئة في الوقت الحاضر في الوطن  الشمسيةالسبب فإّن استخدام الطاقة  ولهذا طويلةاملّدة  هذهوقد تبدو 

 .طويلةالعربي محدود ألن فترة استعادة املبالغ 

ان طريقة 0.9.3
 
 دورة عمر السخ

  يعتبرًّ البسيطةإعادة املبالغ املصروفة  طريقةفي 
ً
 الاقتصاديينساوي صفر(، ومعظم ي(معّدل إعادة ألارباح والتضخم معدوما

، وإّن  دقيقة ليست نتائجهاألّن  الطريقة هذه يستخدمونًّال  أكثر  هي وسيلة "كلفة طول فترة العمل" تقدير طريقةبشكل كاف 

 إذا كانت  . والتضخم السنويةالفائدة  قيمةتأخذ بنظر الاعتبار ها دقة ألن
ً
دوالر في السنة   1000$ هي كبير بيتكلفة تدفئة فمثال

 نفترض أّن أسعار الوقود ستزداد بنسبة  . ألاولى
ً
ا%10فمستقبال ًّللسنوات الخمس القادمة. سنوي 

 :السعر وعليه

  دوالر 1100=  ( 0,1+1 )1000:         سيكونًّ الثانيةفي السنة 

  دوالر 1210=  0,1+1 )1000() (0,1+1:      سيكونًّوفي السنة الثالثة 

  دوالر   1331=  0,1+1 )1000() (0,1+1(  0,1+1:    )سيكونًّوفي السنة الرابعة 

  دوالر 1464=   0,1+1 )1000() (0,1+1(  0,1+1)( 0,1+1) :سيكونًّوفي السنة الخامسة 

 : ل مساوًيا سيكونًّفإّن سعر الوقود للسنوات الخمس القادمة  وعليه

 أمريكيدوالر   6105=  1464 + 1331 + 1210 + 1100 + 1000

 وّجبيتولدفع قوائم التدفئة للسنوات الخمس القادمة  الحالية القيمةبالوقت الحاضر أو  املساوية بالكمية يسمىما  وهذا

 . ألسعار الوقود السنويةكمقدار للزيادة   10 %فرض 
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 :تحليل التكلفة والعائد لتطبيقات الطاقة الشمسية 3.3

من املساحة غير مستخدمة.  96% من مساحة مصر تبقى الصحراء التي تشكل 4 %يعيش فيه املصرّيون علىالوقت الذي  ففي

رغم الدراسات التي تؤكد توافر املياه الجوفية بها خصوًصا في الصحراء الغربية وسيناء، ومع سطوع الشمس بواقع عشر 

هذا الرقم الهائل من الساعات يمكن من خالله توليد الكهرباء  .ساعة سنوًيا 3600 ساعات يومًيا على مدار السنة، تحقق مصر 

التي يتّم من خاللها تشغيل طلمبات ألاعماق الستخراج املياه الجوفية، وبذلك يمكن توطين ماليين املصريين في صحاري مصر 

، حيث يتوفر لديهم الكهرباء واملياه، 
ً
 نهر حولًّ سكانيال التكَدس يقل التاليوب والتعمير، للحياة الالزمان العنصران وهماتدريجيا

ًّ.1النيل

 مقارنة تكاليف استغالل الطاقة الشمسية مع الطاقة العادية: 0.3.3

 الطاقة التقليدية 0.0.3.3

طبًقا ملا تّم توضيحه من تغير أسعار الطاقة في مصر فقد تّم حساب تكلفة توليد الطاقة الكهربائية من املحطات الحرارية مع 

 :الاعتبار الفروض التاليةألاخذ بعين 

  ف الغاز
ّ
جنيه 71.6جنيه لكل طن والوقود الخفيف166قدم مكعب والوقود الثقيل 1666 /دوالر21.1 الطبيعييتكل

 .لكل لتر

  دوالر لكل كيلو وات بمشروعات توليد الطاقة ٤٩٤حوالى  الاستثماريةتكلفة. 

  التشغيل والصيانة والوقودمن إجمالي تكلفة  % ٤٤تكلفة التشغيل والصيانة في حدود. 

 وتشمل تكلفة التشغيل والصيانة ألاجور وقطع الغيار ونفقات عامة واملستهلكات. 

  للتكلفة الاستثمارية  % ٧معّدل الخصم. 

  ي ملحطات القوى خالل فترة العمر
ّ
 مع استخدام عالقة خطية الافتراض يمعّدل التضخم الكل

  سنة٠١ملحطات القوىًّ الافتراض يالعمر. 

 كما يلي) كيلو وات ساعة/بالدوالر (ك فإّن حسابات توليد الطاقة الكهربائيةلذل ،: 

   6130,1=    الوقود 

 1.1066=    التشغيل والصيانة  

 1.1319=   مجموع فرعي   

  6631,6=  %7تكلفة رأس املال املعتمدة على معدل خصم 

 ( 36معّدل التضخم  = )6622,6سنة 

 6314,6ًّ=  املجموع

ا نتيجة انخفاض أسعار الوقود في جمهورية مصر  ومن ذلك يمكن استنتاج أّن تكلفة توليد الطاقة الكهربائية منخفضة جد 

 .وهذا يعني أّن العائق الرئيس ي لالستثمار في نظم الطاقة املتجّددة هي تكلفة التوليد باملقارنة بالتكلفة املحسوبة سابًقا .العربية

ن املتوقع زيادتها مّما سيؤدى الى رفع تكلفة الطاقة املنتجة منه مّما يشجع على الاستثمار في هذا املضمون فإّن تكلفة الوقود م

ًّ.2في مجال الطاقة الجديدة واملتجّددة

                                                           
معهد التخطيط القومى.  (،201ســــلســــة قضــــايا التخطيط والتنمية رقم ) ســــتخدام مصــــادر الطاقة الجديدة واملتجددة في مصــــر،(: إطار لرؤية مســــتقبلية ال2611ًّكمال، نيفين ) 1

 مصر.
 61(، قطاع الطاقة املتجددة، مصر، ص IMC/PS217اء، التقرير النهائي ملشروع رقم )وزارة الكهرب2
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ًّ
ًّ.(IMC/PS217)التقرير النهائي ملشروع رقم  اعداد الباحثة باالستناد إلى املصدر:، مصر يتكلفة توليد الطاقة الكهربائية ف (9شكل )

ة 9.0.3.3  تقنية استغالل الخاليا الشمسي 

يبدو واضحا من تقنية استغالل الخاليا الشمسّية التي ال تتطلب الكثير من الاستثمارات نظرا لسهولة استغاللها واستعمالها 

لة هلتوفير املادة ألاولية الضرورية املتوفرة في بالدنا نتيجة الصحاري الشاسعة في مصر مع جانب التكنولوجيا البسيطة والس

ًّوالتي تؤدى إلى توفير عائد أفضل من استخدامها.

في هذا إلاطار أجريت دراسة مقارنه حاولنا أن نبّين من خاللها الفرق بين الطاقتين وقد تناولنا استعمال الخاليا الشمسية 

تكلفة  ن بعين الاعتبار جانبإلنتاج الطاقة في جانبها الحراري )الكهرباء( في حالة محرك من نوع الديزل في املناطق النائية آخذي

ًّالنقل.

ه فى حالة استغالل الخاليا الشمسية بعد مرور الزمن والتوسع في الاستثمار توّصلنا إلى تقليص التكاليف 
ّ
وقد توّصلنا إلى أن

ًّجزئيا مقارنة مع الاستخدامات التي يحصل السكان املعنين.

 أنه في حالة التكلفة املتعلقة بالنقل نجد أّن الع
ّ

ملية مربحة مقارنة مع الطاقة التقليدية. كما يبدو واضحا من خالل الجدول إال

 1التالي :

ل التطور الفوتو فولتى خالل الفترة )1جدول رقم )
ّ
ًّ( الوحدة بالدوالر2666-1986( يمث
 التكاليف السنوات

1986ًّ

1983ًّ

1981ًّ

1987ًّ

1996ًّ

2666ًّ

16ًّ

7ًّ

1ًّ

3ًّ

101ًّ

6.7 

بة( 2)جدول رقم 
ّ
ًّ(.2666-1983بواسطة الواط خالل الفترة )  يمثل القوة املرك

بة )الوحدة كيلو واط( السنوات
 
 القوة املرك

1983ًّ

1984ًّ

1981ًّ

1980ًّ

1996ًّ

2666ًّ

16ًّ

16ًّ

166ًّ

266ًّ

216ًّ

1666ًّ

                                                           
الجمعية املصـــــــــرية للتمويل . (7( العدد )9للبيئة مجلة التمويل إلاســـــــــالمي، املجلد ) صـــــــــديقة قومية ثروة: الشـــــــــمســـــــــية الطاقة(. 9105. )حســـــــــنين حســــــــام خلود حســــــــن،1

 (53-59. ص)إلاسالمي، مصر
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( نالحظ أّن التكاليف للكيلو واط في تناقص نتيجة الاستغالل الواسع وهذا إذا ما رجعنا إلى 2من خالل الجدول رقم )

البسيطة املستخدمة في استغالل الطاقة الشمسّية واملادة ألاولّية املتوفرة في بالدنا وهو ما يعتبر بمثابة أمر مشجع التكنولوجيا 

دة عن طريق الطاقة الشمسّية حسب الجدول رقم 
ّ
نالحظ  0للسياسة الطاقوية الوطنية أي بالرجوع إلى القوة الكهربائية املتول

بة وتراجع في
ّ
التكاليف وهذا ما تسعى بالدرجة ألاولى إلى تحقيق املحافظة السامية للطاقات املتجددة وتلبيه  تطور في القوة املرك

ًّالسياسة الطاقوية للبالد واستجابتها للحاجيات ورغبات سكان املناطق النائية.

: هل نستطيع نقل املعدات والطاقة إلى املناطق املعنية مع العلم أّن هذه املناطق تشكو وتعانى التاليلكن إذا ما طرحنا السؤال 

فمن هذا الجانب نجد أّن استغالل الطاقة الشمسية عن طريق استغالل واستخدام  النقل.حتى من أدنى شروط وسائل 

مقارنة مع التقليدية للصعوبة التنقل وارتفاع  الخاليا الشمسية عملية اقتصادية وايجابية وذلك من خالل الضرورية منها

ًّتكاليف النقل. 

ًّ
، التقرير النهائي ملشروع رقم الباحثة باالستناد إلىإعداد  ، املصدر:cell /watt/ $( تطور تكلفة شراء الخاليا الشمسية 3شكل)

(IMC/PS217). 

 
 .(IMC/PS217)، التقرير النهائي ملشروع رقم الباحثة باالستناد إلىإعداد  الخاليا الشمسية، املصدر: ( تطور تكلفة شراء4شكل)

cell; 1950; 50

cell; 1960; 45

cell; 1970; 40

cell; 1980; 35

cell; 1990; 30

cell; 2000; 20

cell; 2010; 2

cell; 2020; 0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$/cell / watte
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 09ميجاوات ملدة 0111( مقارنة بين تكلفة إنشاء وتوليد الكهرباء باستخدام محطة تعمل بالخاليا الشمسية ومحطة حرارية سعة 5شكل)

(، والتقرير السنوي لـ )وزارة 9109بالرجوع إلى )عبد الحميد، املصدر إعداد الباحثة ،  MM $سنة مع عدم اعتبار التأثيرات البيئية الضارة

 (9103-9109الكهرباء والطاقة املتجددة، 

مليون دوالر مقارنة بتكلفة إنشاء محطات  1186ميجاوات 1666بلغت تكلفة إنشاء وتوليد الكهرباء من املحطات الحرارية بسعة 

ًّ 1عام وذلك دون ألاخذ في الاعتبار آلاثار البيئية الضارة. 12مليون دوالر ملدة  3110تعمل بالخاليا الشمسية حيث بلغت تكلفتها 

ًّ
سنة   09ميجاوات ملدة 0111( مقارنة بين تكلفة إنشاء وتشغيل محطة كهرباء تعمل بالخاليا الشمسية مع محطة حرارية تقليدية سعة 6شكل)

(، والتقرير السنوي لـ )وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة، 9109جوع إلى )عبد الحميد، املصدر إعداد الباحثة بالر مع اعتبار التأثيرات البيئية. 

9109-9103) 

  :التقليدية والطاقة الشمسية الطاقة بين مقارنة  4.3

 El(، قطاع الطاقة املتجددة بمصر، ودراسة )IMC/PS217التقرير النهائي ملشروع رقم )باالستناد إلى تحليل محتوى 

Nokrashy, Hani,2014( ودراسة ،)واملتحدة الجديدة الطاقة هيئةودراسة )(، 9109حسانين عبدالحميد،  بوبكرأ ،

 توصلت الباحثة إلى: (، 9103-9109، وتقرير  )وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة، (9114

 وزير الكهرباء هذا يعنى مليون جنيه مصري حسب تصريح  4200 ميجا وات تساويًّ 750 تكلفة إنشاء محطة كهرباء

جنية مصري هذا طبًعا بدون تكلفة انتقال الكهرباء حيث إنشاء أبراج الضغط العالي واملحوالت  5.6 أن الوات يساويًّ

ًّ.للتحويل الى الضغط املنخفض والفقد في ألاسالك وخالفة

  ًّة مصري.جني 6دوالر لكل وات = 1سعر الخاليا الشمسية( = )تكلفة الوات في الطاقة الشمسية

 جنية للطاقة الشمسية 6000 جنية للكيلو وات للطاقة التقليدية و = 5600  مقارنة التكلفة إلانشائية.ًّ

 جنية للكيلو وات تقليدي وصفر للطاقة الشمسية. 0.5 تكلفة الكيلو وات = تكلفة استهالك الوقود 

                                                           
 .06-11(، قطاع الطاقة املتجددة، مصر، ص IMC/PS217وزارة الكهرباء، التقرير النهائي ملشروع رقم ) 1

يد مقارنة بين تكلفة إنشاء وتول
الكهرباء باستخدام محطة تعمل 

ة بالخاليا الشمسية ومحطة حراري
…10ميجاوات لمدة 2000سعة 

يد مقارنة بين تكلفة إنشاء وتول
الكهرباء باستخدام محطة تعمل 

بالخاليا الشمسية ومحطة 
2000حرارية سعة  …
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 جنية في اليوم للكيلو وات ساعة  = 12تكلفة الوقود للتقليدي في اليوم 

 جنية في السنة  = 365*12 = 4380 تكلفة في السنة.ًّ

 بعد السنة ألاولى هجني = 4380+ 5600 = 9980تكّون إجمالي التكلفة في السنة ألاولى للتقليدية 

 في السنة ألاولى هجني  = 6000 إجمالي التكلفة للطاقة الشمسية. 

 
 

الخاليا الشمسية والكهرباء املولدة من املحطات الحرارية التقليدية أسعار ( مقارنة بين تكلفة الكهرباء املولدة باستخدام 7شكل )

9109/9103( ،$/(System watt/ 12 Years ،(، والتقرير السنوي لـ )وزارة الكهرباء 9109، املصدر إعداد الباحثة بالرجوع إلى )عبد الحميد

 (9103-9109والطاقة املتجددة، 

 الطاقةمن حيث نوعية املقارنة  0.4.3
  هذا يعنى أن في نهاية السنة ألاولى من التشغيل تكون الطاقة الشمسية أقل تكلفة من إنشاء محطات تقليدية ثم

ًّ.نستفيد بأكثر من عشرين سنة مجاًنا

  مع العلم أن تكلفة الصيانة ملحطات الطاقة التقليدية أكثر بكثير من الطاقة الشمسية التي ال تحتاج إلى تكلفة صيانة

 .سنة بدون صيانة تقريًبا 25تذكر وتعمل ملدة 

  هذا بالنسبة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء أّما الوضع يكون مختلف في حالة استخدام الطاقة الشمسية

ان الشمس ي للتسخي
ّ
ن مباشًرا فتكون تكلفة الكيلو وات قليلة جًدا بالنسبة للخاليا الشمسية حيث إن تكلفة السخ

ًّ.جنية للسخان الكيلو وات ساعة 3000الذي يستخدم في تسخين املياه فتكون تكلفته 

 ابة على هذا ال بد  من النظر كما علينا ان نقارن ما ألافضل إلنتاج الطاقة في مصر طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية ولإلج

 في مجموعة املحاور الاتية:

 .تكاليف توليد الكهرباء 

 .مساحة ألارض املطلوبة 

 .التحكم 

 .التوافر 

  إمدادات الطاقة الكهربائيةأمن. 
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ت الحاضر الوقعادة ما تكون التكاليف هي العامل ألاكثر أهمية في اتخاذ قرار حول الاستثمار. وال بد من النظر في التكاليف في 

عاما بدءا من التكاليف الحالية سنحاول إجراء مقارنة بين طاقة الرياح والطاقة  26والتكاليف في املستقبل على سبيل املثال 

ًّالشمسية والنظر في الفوائد املثلى لكل منهما:

( تكنولوجيا Fresnelآلان ) نظام شمس ي متاحأكثرها كفاءة، حدث النظم وًّلو متر مربع من الصحراء ومجهزة بأعلى افتراض كي

ًّمن الطاقة الشمسية سوف تحقق في السنة: %31املرايا املسطحة، تعمل محطات هجينة بمساهمة 

  :حاله الطاقة الشمسية 0.0.4.3

 366  مليون دوالر. 11، دوالر للكيلو وات ساعة فيكون إلاجمالي بقيمة 61جيجا وات ساعة الكهرباء بتكلفة قدرها 

 :ًّباإلضافة إلى

 13  مليون دوالر. 901متر مكعب بقيمة  /، دوالر 76مليون متر مكعب تحلية مياه البحر بتكلفة 

 )باإلضافة إلى التوليد باستخدام الحرارة املفقودة لسنا في حاجة إلى طاقة إضافية( 

 حاله طاقة الرياح  9.0.4.3

  السنه في ساعات  1666-4166لة كاملة من حديقة رياح جيدة مع حموًّمياه محالة( نفس الكمية )كهرباء + إلنتاج

 التكاليف ستكون فيما يلى :فإن 

 366  مليون دوالر. 9بقيمة إلاجمالي دوالر للكيلو وات ساعة فيكون  ,63جيجا وات ساعة الكهرباء بتكلفة قدرها 

 باإلضافة إلى

 13  مليون دوالر  1403إجمالي متر مكعب بقيمة /دوالر  1016البحر ب مياه مليون متر مكعب تحلية 

 )التي ينتجها التناضح العكس ي باستخدام الطاقة الكهربائية( 

  على التواليسنة /مليون دوالر 2303و  2401لكل من الطاقة الشمسية و طاقة الرياح تكون إلاجمالية وبالتالي التكلفة . 

 الوقت الحاضرأرخص في  % 3لتالي طاقة الرياح ليست سوى وبا. 

 املطلوبة ألاراض ي حة مسا من حيث 9.4.3

 حاله الطاقة الشمسية: 0.9.4.3

  السنة للكهرباء الشمسية /جيجا واط ساعة  366إلنتاج  2كم 1إلى تحتاج. 

  املحالةاملياه مليون متر مكعب من  13الى باإلضافة. 

  املياهملعدات تحلية  2كم ,1نضيف. 

  2كم 101الى إلاجمالي وبالتالي يصل قيمة. 

 حاله طاقة الرياح  9.9.4.3

 ( يمكننا حساب كثافة طاحونة الرياح كحد 1666 -4166إلنتاج الكهرباء من الرياح بنفس ساعات حمولة كاملة )

 . 2كم/ميجاوات  701أقص ى 

 .وسوف يؤدى ارتفاع الكثافة إلى تخفيض الكهرباء املنتجة من الحقل 

  متر /كيلو واط ساعة 8التناضح العكس ي فإننا بحاجة إلى نفس الكمية من املياه مع إلنتاج  9كم 4,8هذا سيعطى

 جيجاوات ساعة. 164مكعب والتي تحسب ل 
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 إذا فاملساحة الكلية املطلوبة هى  9كم 209سيكون هناك حاجة إلى منطقة تكميلية إلنتاج الكهرباء التي تمنح  وبالتالي

 أضعاف مرات تطبيق الطاقة الشمسية. 16والتي تكون هي  2كم 1103

 د تكون املنطقة الصحراوية رخيصة ولكن بالنظر إلى التفاوت هذا يجب علينا أن نفكر في مثل معايير أطوال الكابالت ق

الالزمة والوقت املستهلك من قبل مويفي الصيانة للوصول الى جميع الوحدات في الحقل. ويتضح ذلك أكثر من خالل 

 1املقارنة التالية:

ًّ:الشمسية بطاقة الرياحمقارنه الطاقة (: 3جدول )

 يدول العالم أجمع حتى الدول الغنية بالبترول فيتمثل الحاجة الى مصادر جديدة للطاقة أكبر تحد يواجه ونستنتج من ذلك 

ات سعارهما الى مستويألى مصادر بديلة للمصادر التقليدية للطاقة خصوصا البترول والغاز بعد ارتفاع إمصر تزداد الحاجة 

ومية ات القاملشروع يالتوسع ف يومع الرغبة الرسمية والشعبية ف  سعر برميل النفط حاجز املائة دوالر خيالية فقد تجاوزًّ

الف من الباحثين عن فرص للعمل الذين تدفع بهم سنويا الجامعات 
ّ
الف من املصانع الستيعاب عشرات الا

ّ
العمالقة وبناء الا

ًّ.مختلف املجاالت يلى سوق العمل ولتنفيذ الخطط التنموية فإواملعاهد العلمية 

  

                                                           
1Hani El Nokrashy,2104 ) (RENEWABLE ENERGY MIX FOR EGYPTENGINEERING GmbH An de Masch 24 D-25488 Holm 
(Hamburg) Germany e-mail: HN@nokraschy.netweb:  www.nokraschy.net 

حرق وقود أقل ويســـــتبدل جزئيا محطات  مع فارق أنه يتم   ألاحفوريملحوظة محطات الطاقة الشـــــمســـــية الهجينة: تعمل تماما مثل محطات توليد الطاقة بحرق الوقود 2

وفى كلتا الحالتين تكون املحطة يمكن السيطرة عليها بنفس الطريقة  ،ا يسـمح بتشـغيل مسـتمرالطافة الحرارية مع أحد الخيارات املسـتقبلية وهى "الطاقة الشـمسـية" مم  

ًّمثل محطات توليد الطاقة التقليدية. 

 ساعة.94ود والهبوط من الطلب خالل القدرة على متابعة الصع ي(التحكم : ه0)

 التوافر: هو اليقين من تسليم الكهرباء خالل العام.(9)

 

ًّالطاقة الشمسيةًّطاقة الرياحًّاملوضوع

ًّيتم عن طريق الحرارة املفقودةًّجنبا إلى جنب مع التناضح العكس ي فقط.ًّتحلية املياه

ًّ%106ًّ%166ًّتكاليف الكهرباء اليوم

ًّ%83ًّ%2626ًّ166تكاليف الكهرباء سنة 

تكاليف )الكهرباء + تحلية املياه( 

ًّاليوم.

166%ًّ163%ًّ

تكاليف )الكهرباء + تحلية املياه( 

2626ًّسنه 

166%ًّ71%ًّ

ًّ%16ًّ%166ًّمساحة ألارض املطلوبة

وهو الوحيد املمكن ال يمكن السيطرة عليها ًّ(1)إمكانية التحكم 

تخزين طاقة الرياح في البطاريات القابلة 

ًّللشحن والتي هي مكلفة جدا.

ًّيمكن استخدامها كحمل أساي ي

تخضع للتقلبات املوسمية )لم يتم ضمان ًّ(2)إمكانية التوافر

التوافر( والقدرة منخفضة، محطات فقط 

ًّداخل الشبكة 

ًّمضمونة ومتوفرة.

ًّعال.         ًّمنخفض     ًّألامن 

2ًّتحقيق الاستقرارًّزعزعة الاستقرارًّالتأثير على الشبكة 

mailto:HN@nokraschy.net
http://www.nokraschy.net/
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 . الاستنتاجات والتوصيات4

 نتائج الدراسة  0.4

الاقتصادي الدائم ممكنا بدون قاعدة علمية وتكنولوجية قوية. فصناعه التكنولوجيا سيكون له تأثير إيجابي  لن يكون النجاح

على التنمية الاقتصادية. حيث تبقى الطاقة النووية أكبر مصدر للوقود الذي ال ينتج عنه أي انبعاثات كربونية لتلبية احتياجاتنا 

ًّ. غير املناخاقة ومنع أسوأ عواقب تاملتنامية من الط

وق الطاقة د الكربون في سأكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة لخفض انبعاثات ثاني أكسي يهية شمسالتكنولوجيا ال -

 . املحررة

 للبلدان الساعية إلىشمسالطاقة ال أّنًّ- -
ً
 مثاليا

ً
 .  تحسين استقاللها في مجال الطاقة ية تشكل حال

خذ في الاعتبذا إ سية من حيث التكلفة،الطاقة فعالية وقدرة تناف ية أكثر مصادرًّشمستصبح محطات الطاقة ال -
 
ار دفع أ

 انبعاثات غازات الدفيئة. 

دورا  ،مصادر الطاقة الجديدة واملتجددة ،حفوريةأل، والتآزر مع املوارد ايةشمسلايؤدي النهوض بالعلم والتكنولوجيا  -

 أفضل كثيرا في دعم إمدادات الطاقة املستدامة في مصر. 

ًّشمسلاإدراك دور العلم في دفع السياسة  -
ً
وًرا د، عند إعطاء ألاولوية ملنطقة السياسة التي لعب فيها العلم ية تحديدا

ًّ.     ةالشمسيوالصحية والسالمة للتكنولوجيات  ، مثل الجوانب البيئيةمحورًيا في توجيه القرارات

 الدراسةتوصيات  9.4

- "، سيتعين على قطاع الطاقة تعزيز "ثورة تكنولوجية جديدةالانبعاثات الكربونيةتصاد منخفض من أجل التحرك نحو اق

زيادة املرونة وتنويع نظام إلامداد وًّ .لتقليص الفجوة بين البحث والتطوير للتكنولوجيات البيئية الجديدة وإدخالها في السوقًّ

ًّ. انعدام ألامن في إمدادات الطاقة بالطاقة للتغلب على

 املحلية وتوطين التكنولوجيا املستوردة، الن استمرار تكنولوجيا الاستيراد ية شمساللتكنولوجيا تعزيز تطوير ا

ًّ.الطاقةة البحث والتطوير املستقلين لصناعسيضعف أيضا 

 لتطوير البنية التحتية في مصر، ووضع نماذج تمويل تساعد على حفز تنمية الطاقة املستدامة  يالحكوم يالدعم املال

ًّ.وجعلها في متناول املواطنين

 ية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، فمع ارتفاع أسعار الفحم والنفط، ونقص شمسخفض تكلفة توليد الطاقة ال

ًّية هي خيار مستدام.مسشالطاقة ال ّنًّإموارد النفط والغاز الطبيعي ف

 يةشمسالخاليا تطوير تكنولوجيات أكثر نظافة من ال.ًّ

 ًّبعمل دعاية أكثر فعالية. دعم قبول الجمهور 

  يةشمسالتطوير الابتكار التكنولوجي لتحسين تصميم هندسة الطاقة.ًّ

 الطاقةوتوليد الربحية املستدامة للمنافسة في سوق ية شمسال زيادة القدرة على تطوير سوق الطاقة.ًّ

  ًّفي العالم وتطويرها.محطات الطاقة بتحليل السياسات الوطنية إلدارة ينبغي على الحكومة أن تقوم

 ن تجمع أموالا للبناء عن طريق إصدار أوراق مالية أالطاقة  ةا يمكن ملؤسسية، مّمًّشمسينبغي تنويع الاستثمار ال

الطاقة وتخفيف الضغط الاستثماري واسهم، وقد يؤدي دخول مستثمرين جدد إلى زيادة ألاموال املخصصة ملؤسسه 

 .الحكومي

ًّ  
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 . قائمة املراجع5

 املراجع العربية 0.5

 الطاقة و التطورات الاقتصادية العربية في تقرير ألامين العام السنوي الثالث عشر. املكتبة .)د.ت( : العبد هللا، مصطفى

ًّ.، مصرالاقتصادية

  ضـــروريةأداة  النظيفة،مصـــادر الطاقة  العلمي،برامج العلوم والبحث  ( إدارة2613)والعلوم، والثقافة  للتربية العربيةاملنظمة 

ًّ ًّ.، تونسلحماية املحيط

 (: سلسلة الحقائب التعليمية التدريبية في مجال الطاقات املتجددة، جامعة 2666ة للتربية والثقافة والعلوم )املنظمة العربي

ًّ.الدول العربية، تونس

  الوكالة الدولية للطاقة( (: توقعات الطاقة املتجددة: مصر، الوكالة الدولية للطاقة املتجّددة )2618املتجددةIRENA أبو ،)

 .يبي

 ( 2(. الطاقة الشمسية: ثروة قومية صديقة للبيئة مجلة التمويل الاسالمي، املجلد )2611حسنين. ) حسن، خلود حسام

ًّ.الجمعية املصرية للتمويل الاسالمي، مصر(. 7العدد )

  الكفاءة الاقتصادية: دراسة  وآفاق (. الطاقة النووية بين التحديات البيئية 2614بوداح عبد الجليل. ) & ,سيف الدينرحايلية

ًّ.الدولي الثاني حول الطاقات البديلة امللتقىالجزائر، التجربة الفرنسية مع إلاشارة لحالة 

  ،مصــــــــر املشــــــــكالت  فيللطاقة الكهربائية  املســــــــتقبليالتصــــــــور  مصــــــــر، فيموقف الطاقة (: 2612) حســــــــانين بوبكرأعبدالحميد

 ، مصر.الحالية والحلول املقترحة

 سـتخدام مصـادر الطاقة الجديدة واملتجددة في مصـر، سـلسـة قضايا التخطيط (: إطار لرؤية مسـتقبلية ال2611ًّفين )كمال، ني

 .. مصرالقومي(، معهد التخطيط 201والتنمية رقم )

 د.ت(:  وزارة الكهرباء(( التقرير النهائي ملشروع رقمIMC/PS217.قطاع الطاقة املتجددة، مصر ،) 

 ستخدام الطاقات املتجددة في إحالل السخانات قتصادية والبيئية الًّ(. الجدوى الا2664ملتحدة. )هيئة الطاقة الجديدة وا

 املنزلية التي تستخدم الكهرباء والغاز الطبيعي والبوتاجاز، مصر.
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