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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 

لنحوية خءاا االبحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب لاًّ تقبل-2

ًّإلامالئية واللغوية.

ًّ.%11تقبل لابحاث 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

واصل، الدولة( باللغة العربية الت 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

، إدارة رة لازماتللكوارث وإدارة الفرص بفلسءين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجاالت املحددة )إدا الاستراتيجية

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

دارة ، إث والءوارئًّاحد، إدارة السياسات والاستراتيجيات، إدارة لاًّىًّوالصحة املهنية، القوانين والتشريعات، إدارة املالجئ واملأوًّ

ستخالص ، االسيناريوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة إلاعمار بعد الكوارث، إدارة املخاطر، العلوم البينية

ًّ(.الدروس والعظات والعبر

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

(jssdom@democraticac.de)ًّ

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

ًّإبداا لاسباب.

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

ًّر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها.أصحاب لابحاث املقبولة للنش يخءرًّ-16

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

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

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

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

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

2629-2572ًّ

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

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

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

ًّ.سياسات املجلة العلمية الدولية

ًّجميع لافكار املنشورة في املجلة عن آراا أصحابها. تعبرًّ-10

ًّالعلمي.واملحتوى  ترتيب لابحاث املنشورة إلى أهميتها يخضع-17

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

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

ًّذاتية لصاحب املقال لاصلي وجهة إلاصدار باللغة لاصلية.السيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحاالًّ في-26
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 للنشر:كيفية إعداد البحث 

ًّكيفية كتابة الجداول ولاشكال 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 

 حثالبالية البحث الرئيسية ولاساليب العلمية ولادوات املستخدمة في قصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشك

ًّوالنتائج التي توصل إليها الباحث.

شكل مفاهيم يوضح الدراسة البحثية الشاملة ويشمل عنوان الدراسة واملشكلة ويتفرع منها لاهداف  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 تءرقت 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 لارقام 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.

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

ًّ.تكتب تحت عنوان مقابالت

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

ًّعقد املجموعة، املكان، السنة.

ًّ، رابط املقال، تاريخ النشر، تاريخ دخول املوقع”ن املقالعنوا“ز. بالنسبة ملواقع 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 )ًّ
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، sakkalmajalla( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 11، حجم الخط:sakkalmajallaلباحث: )نمط الخط الاسم الكامل ل

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

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Romanالخط: 

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

ًّ، 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 السءور: 11، حجم الخط:sakkalmajallaمقّدمة: )نمط الخط 

ًّ(1.11، بين السءور: 14الخط: ، حجمsakkalmajallaاملحتوى واملضمون: )نمط الخط 

1.11ًّ، بين السءور: 17، غليظ، حجم الخط:sakkalmajallaالرئيس ي لاول: نمط الخط غليظ  العنوان-1 
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ة الدراسات الاستراتيجية للكوارث م، مجل2626تقدير موقف لعام  –التهديدات العاملية املؤكدة م(: 2626)رعد قاسم ، العزاويًّيوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.20-12، ص برلين(، 4(، العدد )2وإدارة الفرص، املجلد )

 امللخص 

يمر العالم بسلسلة من التهديدات التي ساهمت في تدني نسبة الاستقرار في على الصعيد الدولي، بشكل حفز العديد من الباحثين 

ل املستويات الحالية لها تمث ل القابلة للتحقق في احتوائها؛ ألنوعرض الحلوًّ التهديدات،والدارسين لتحليل مدخالت هذه 

 شباعلًّويؤثر بشكل سلبي على توظيف املوارد املتاحة  رض؛لاًّبمجملها مخاطر تمس بقاا شروط الحياة البشرية على كوكب 

املقالة التي هي وجيز لبحث يعرض أهم هذه   .الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها حاجات املجتمعات، وحاجات الدول في

الحلول الحتوائها استند على املنهج الوصفي والتحليلي؛ وكذلك املنهج التجريبي والحدي ي اللذان يعتمدان  نسبالتهديدات وأ

هديد فرض تراتبية جعلت من تهديد أسلحة الدمار الشامل أن حجم ونوع الت ت وتجارب الباحث العملية، كما أنعلى خبرا

املالي وًّ وأن إلارهاب وجرائم الفساد إلاداريًّأمنها البيئي والحياتي؛ يكون لاول ألنه يمس وجود جميع الكائنات الحية، ونظام 

ماعي نظمة ضرب التماسك الاجت؛ ومصدع ألًّزماتقرار في الدول النامية. ومدخل للًّنهم أهم أركان الال استيحتل املرتبة الثانية أل

ك بالتناغم وذل ؛ستدامة للمشكالت البيييةاملقالة بضرورة وضع املعالجات امل لعديد من املجتمعات غير املستقرة؛ أوصتفي ا

خالا العالم من كافة أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة إلارهاب بالعالج الفكري تفاقيات الدولية، والس ي لًّوالانسجام مع الا

ًّاملبنى على العدالة الاجتماعية لنبذ العنف والتءرف.

ًّ، النظام البيئي.هاب، إلارًّالكبرىًّاملهددات  التهديدات العاملية،الكلمات املفتاحية: 

Abstract 
   The sure threats that the world faces are scientifically and practically indicating that the 

cooperation of all countries and all societies has become an urgent need and an urgent choice, 

not a political option. Because the threats have dangers that involve everyone, and neither a 

state nor a community alone can confront any of them  The size and type of threat makes the 

arrangement a nuclear threat first; terrorism second; and the ecosystem is cracked third; and 

do not forget the threat to the unconventional increases of the Earth's population that will lead 

to resource conflicts, illegal immigration, and increased environmental pollution.  

Key Word: Global Threats, Major Threats, Terrorism, Environmental System.  
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 امللخص املفاهيمي
برام اتفاقيات وبناا أطر عاملية ودولية تهدف لتنظيم املوارد املنظومة العاملية لتشكيل قواعد أمن جماعي من خالل إسعت 

لتقليدية ات غير انية واملستقبلية مع الاستعداد الحتواا تداعيات الزيادها وتلبية احتياجات املجتمعات لاًّوترشيد استهالك

ًّل
ّ
الهيمنة والنفوذ على شعوب ودول  قليمية والدولية في سياساتنظمة السياسية للقوى إلاإمعان بعض لاًّ ّنًّالعالم، إان سك

جعلت لامن الدولي في خءر دائم. كما أن بعض  إنرى خمتالك أسلحة دمار شامل ووسائط أقها في اخرى من خالل تفوًّّأ

اطات  ت تلك النشنساني للبشر، رتباملنافع دون مراعاة حماية لامن إلااد والجماعات التي تركز على جني أكبر فرًّنشاطات لاًّ

ب ، والحروًّمن الدولي تتمثل في انتشار املجتمعات غير املستقرةتصدع لامن إلانساني؛ إن أخءر صور وأشكال تصدع لاًّ

بات السلبية نتشار التقللبيئي في ا، وتصدعات النظام اوانتشار مخاطر التهديدات النوويةلى توسع قليمية واملحلية؛ إضافة إإلا

دي ضانات والزالزل؛ ناهيك عن الارتفاع غير التقليالفي؛ وانتشار ظاهرة التلوث والتسمم والاحتباس الحراري والجفاف وًّاملناخية

 جمدين الشمالي والجنوبي.ة وذوبان الجليد في املحيءين املتلدرجات الحرارًّ

 2222دات العاملية الكبرى لعام لمهد  ح املخلص املفاهيمي لالشكل التالي يوض  

 
 م2222لعام  الكبرى البحثية وأهم النتائج للمهددات العاملية والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة 

 املهددات العاملية

الكبرى لعام 

م2020

أسلحة الدمار 

الشامل

يةالتحديات البيئ

استنزاف املوارد 

ل واستغاللها بشك
س يء

تقلبات املناخ 

وتغيرات في جودة
الحياة

إلارهاب والجرائم 

بحق إلانسانية

جرائم الفساد 

املالي وإلاداري 

تحديات ألامن 

إلانساني

تحديات ألامن 

الدولي
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 تطلعات مستقبلية

تءبيق مبدأ تدخل املجتمع الدولي فقط في إطار تعزيز العدالة العاملية وخدمة حقوق وحريات الانسان 

.الاجتهاد في تحقيق هدف خلو العالم من أسلحة الدمار الشامل والتخلص لامن منها 

من تداعيات الانفجار السكاني في كوكب الارض تءوير منظومة التعامل مع املوارد بما يحد 

 مع تجديدها بشكل يضمن صيانة وحماية النظام البيئي الذي يرتب ديمومة حياة الكائنات الحية في كوكب الارض. 2611تءبيق اتفاقية باريس الدولية لعام 

جتمعات كأهم روافد استقرار املجتمعات في املناطق الهشة.تعزيز العدالة الاجتماعية في اشباع الحاجات الاساسية لجميع الافراد في جميع امل 

.تعزيز القوة الذاتية للدول الال مستقرة ومنع التدخالت التي تفرضها الدول العظمي عليها بحجة املساعدة في السيءرة على الال استقرار 

 م2222املهددات العاملية الكبرى لعام : املقالة الافتتاحي

 إلارهاب وأن التنموية، القضايا على أثرت والتكنولوجية الصناعية الثورة وأن البشرية، للتجمعات وجودي مهدد أكبر تعتبر الشامل الدمار اسلحة أن إلى الدراسة توصلت

 النامية الدولًّ في استقرار الال أركان أهم أحد واملالي إلاداريًّ الفساد وجرائم

 ًّلدمارا أسلحة كافة من العالم ألخالا والس ي الدولية، الاتفاقيات مع والانسجام بالتناغم وذلك البييية للمشكالت املستدامة املعالجات وضع بضرورة الدراسة أوصت

 والتءرف العنف لنبذ الاجتماعية العدالة على املبنى الفكريًّ بالعالج إلارهاب ومحاربة الشامل،

 للعام توقعةامل العاملية التهديدات لوصف والتحليلي الوصفي املنهج الباحث اتبع

 ةإلاداري واملمارسات الباحث خبرات على يعتمد الذي الحدي ي واملنهج م،2626

 تعددةامل ولاممية العربية املؤتمرات أعمال في البحثية واملشاركة ولاكاديمية،

 ماللاع ورجال الدولًّ بين املستمرة الصراعات في البشرية التنمية تسببت

 بيئةال على املؤثرة املشكالت من الهروب بهدف والسياسيين والاقتصاديين

 نواحي ىعل مباشر بشكل أثر العسكريًّ التصنيع في وأن إلاسراف كما الءبيعية،

 مهددات يعتبر سبق ما كل الشام، الدمار اسلحة وخاصة البشرية الحياة
 مستدامة تنموية لفرص تحوليها تتءلب العالمي لالستقرار

 على التعرف وبالتالي م2626 لعام العاملية املهددات بيان إلى الدراسة هدفت

 البيئي ولامن الدولي إلانساني لامن مخاطر
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 . إلاطار العام:1

 مقدمة 1.1

 اأثرت الثورات املتعاقبة في تكنولوجيا لاعمال وإلادارة في مسارات التنمية العاملية بشكل مختلف وسلبي كما هو إيجابي مّمًّ

ًّ ساهم في نشأة
ً

للنظام  ن الءبي يفي التوازًّ العديد من املهددات لالستقرار البشري واستنزاف املوارد والءبيعية وأحدث خلال

 ا زاد من حجم التحديات البييية في العالم وبالتاليلك لاسباب أثرت بشكل مباشر على البيئة الءبيعية مّمًّإلايكولوجي كل ت

1ًّر الءبيعية والاحتباس الحراري الناتج عن التلوث البيئي.تشريد ماليين املجتمعات الهشة بسبب الظواه

نتيجة قلة املوارد وشحها في بعض الدول ارتفع منسوب النزاعات الاقتصادية والعسكرية والسياسية بين الدول املختلفة 

ا مما للسيءرة عليهوخاصة منءقة الشرق لاوسط ألنها تقع على مخزون هائل من املوارد الءبيعية التي تس ى الدول العظمي 

دفع إلى صناعة إلارهاب ودخول الدول العظمي في إدارة صراع في ظاهرة معلن للحرب على إلارهاب وفي باطنه خفي الستنزاف 

املوارد الءبيعية والاستغالل لامثل للممرات املائية وحركة املالحة البحرية في مناطق النفوذ، يضاف لذلك زيادة منسوب 

لعتاد العسكري للدول املتناحرة، وبالتالي رفع منسوب التهديد والاستقرار على الصعيد العالمي وخاصة في تصدير لاسلحة وا

2ًّا يؤثر على ارتفاع الهجرة باتجاه دول الغرب.قارتي آسيا وأفريقيا، مّمًّ

وزان رت بشكل سلبي على التكل العوامل السابقة وزيادة عدد السكان والكثافة العمرانية العاملية في العديد من دول العالم أث

املوارد العاملية وتءلب الدعوة لعقد العديد من املنتديات العاملية التي تساهم في وضع الحلول املستدامة الاستراتيجي في إدارة 

لوصول ا امللوث يجب أن يدفع قيمة تصديره للملوثات وبالتالي يساهم في للسيءرة على املشكالت واملهددات العاملية وأّنًّ

ًّبه العالم من تحديات ومهددات لالستقرار العالمي.للحلول املناسبة ملا يمر 

 مشكلة الدراسة: 2.1

أثرت التنمية البشرية على استنزاف املوارد وتسببت في الصراعات املستمرة بين الدول ورجال لاعمال والاقتصاديين 

لبيئة الءبيعية في العالم، كما وأن الاسراف في التصنيع العسكري والسياسيين بهدف الهروب من تلك املشكالت املؤثرة على ا

 لًّسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا العسكرية الفائقة وتحوًّّالحياة البشرية املختلفة وخاصة أ أثر بشكل مباشر على نواحي

تنموية  المي تتءلب تحوليها لفرصعالمي، كل ما سبق يعتبر مهددات لالستقرار العنفتاح إلاًّالعالم لقرية صغيرة وبالتالي الاًّ

ًّمستدامة تعمل على ضبط التوازن الاستراتيجي للتنمية العمرانية والبشرية والبيئة الءبيعية.

 أهداف الدراسة: 3.1

 م وبالتالي التعرف على مخاطر لامن إلانساني الدولي ولامن البيئي، وانبثق2626هدفت الدراسة إلى بيان املهددات العاملية لعام 

ًّمن الدراسة لاهداف الفرعية التالية:

 ًًّّدات لامن إلانساني الدولي.تسليط الضوا على مهّد

 .بيان مخاطر أسلحة الدمار الشامل على لامن العالمي 

 .تحديد أهم التحديات البييية املهددة للمن الدولي 

 .التعرف على تحديات املجتمعات غير املستقرة 

 أهمية املقالة: 4.1

 الحاجة املاسة ملناقشة املهددات العاملية والتي من املمكن أن تساهم مؤثراتها على البيئة املحلية  من ملقالةتنبع أهمية ا

ًّوإلاقليمية والعربية.

 .إثراا املكتبة العربية بالدراسات البحثية الهامة والتي تناقش القضايا الدولية 

                                                           
ص، املجلد رًّم(: التغير املناخي كارثة بييية بشرية معقدة: الجدل بين العلم والسياسة والاقتصاد، مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الف2619لاغا، محمد رمضان ) 1

ًّ.24-12(، برلين، ص 3(، العدد )1)
ًّ.17(: أمريكا وأزمة السلءة العاملية، دار الكتاب العربي بيروت، ص 2612بريجنسكي، زبيغنيو ) 2
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 العاملية في املجاالت املختلفة. تعزيز قدرات ومهارات الباحث في التفكير الدولي حول التجارب 

 .ًّقلة املراجع واملصادر التي تتحدث عن املجتمعات غير املستقرة

 منهجية املقالة: 5.1

املحركات املؤثرة  م وأهّم2626ًّاتبع الباحث املنهج الوصفي والتحليلي لوصف ظاهرة مشكلة التهديدات العاملية املتوقعة للعام 

بشري خالل هذا العام، واملنهج الحدي ي الذي يعتمد على خبرات الباحث من خالل املشاركات على تدنى مستويات الاستقرار ال

إلاعالمية والحوارية عبر القنوات الفضائية واملؤتمرات العملية ولاكاديمية ولابحاث املنشورة، واملمارسات إلادارية ولاكاديمية، 

ًّربية ولاممية املتعددة.واملشاركة البحثية في أعمال املؤتمرات العراقية والع

 2222التهديدات املؤكد للعام عام  أخطر . 2

تهديد . وًّهاواستخدام هاوتجارب هانيخزًّتوًّأسلحة الدمار الشامل جملة معقدة من التهديدات، أبرزها مخاطر صنع  العالم سيواجه

وزون، ي؛ والتلوث البيئي، وتوسع ثقب لاًّانتشار ظاهرة الاحتباس الحرارًّ وأخءرهاتداعيات تصدع النظام البيئي للكرة الارضية، 

وزالزل غير مسبوقة، وتهديدات تمس الءبيعية البشرية جراا انتشار  وفيضاناتعاصير أومتغيرات مناخية خءيرة في صور 

طر تؤثر في قواعد الهندسة الوراثية للكائنات امراض سرطانية وجلدية، ومخأمراض مستعصية، وًّأظاهرة تشوهات خلقية، وًّ

ًّالحية.

تي عداد الدولة الفاشلة الأا في العالم الذي يرتب زيادة ا واقتصاديًًّمنيًًّأا وًّن توسع عدد املجتمعات غير املستقرة سياسيًًّأكما   

و غير الشرعية؛ ناهيك عن تهديدات أتنتج جرائم الارهاب والجرائم الاجتماعية الاخرى؛ والهجرات الكبيرة سواا كانت شرعية 

ية منها مراكز استقءاب وتصارع بين القوى الاقليم الغنية باملواردفة الفساد، حيث تشكل آتي تنخرها الدول الفاشلة نفسها ال

ًّنفوذ. قوالدولية الباحثة عن منافع مادية ومناط

 ن يستجيب لهذا التحديات "ويتغلب عليها،أمن والسلم الدوليين، وًّن يتحمل مسئوليته في حفظ لاًّأالدولي عليه  املجتمع

رتب ظهور وتراكم هذه التهديدات، وحاضر رتب تعاظمها،  له بعد زمني ماض ي العالم اليوم هو تحّدًّ هواجهيوالتحدي الذي 

اا بقلى وجود تهديدات مؤكدة تتعلق بإومستقبل منظور التنبؤ املنءقي فيه يشير في حالة غياب الاحتواا واملعالجة السليمة 

همية انتهاج منهج الدراسات الاستشرافية املستقبلية في تحليل أالعالم كوعاا صالح لعيش الكائنات الحية فيه. ومن هنا جاات 

ًّالحلول لها. أفضلهذه التهديدات والتنبؤ في عرض 

ال يختلفون في تشخيص ، بيد أنهم 2222وقد يختلف الباحثون في ترتيب اولويات التهديدات املؤكدة للعالم في العام القادم 

 منها:أكثرها خطورة، 

 ن اسلحة الدمار الشامل يخز تتهديد تجارب واستخدام و  1.2

ن تخزيكيد لحماية العالم من تهديدات تجارب واستخدام؛ وًّأوحيث ال يوجد ضمان  التهديد،من بمعناه البسيط هو غياب لاًّ

من النووي مهدد. فبالرغم من كثرة ن لاًّأوالكيميائية والاشعاعية؛ فيعني هذا  والبيولوجيةاسلحة الدمار الشامل النووية 

، م1908، واتفاقية عدم انتشار ها لعام م1903ية؛ مستندة ومتصلة بمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام مالقرارات لاًّ

سلحة الكيميائية ن لاًّنع صنع واستخدام وتخزيخرى ذات الصلة بم. والاتفاقيات الدولية لاًّم1990والحظر الشامل لها عام 

ا ضد السكان سلحة كيميائية محرمة دوليًًّأاستخدام  2619-2612ة ن الساحة السورية شهدت للفترًّأنجد  والبيولوجية

 تالكهاامطروحات فكرية سياسية منها مغلف بغالف عقائدي ديني تبرر أبروز  هونوعالتهديد حجم  املدنيين فيها. ويزيد من

يرانية، والكورية الشمالية. وهذا التهديد مقترن ، وإلاًّسرائيليةياي ي الوطني كما هي في الحالة إلاًّلضمان استقالل القرار الس

سلحة مهما كان حجمها ونوعها؛ ويعد هذا التخوف من بتهديد ما زال قائم هو التخوف من امتالك املنظمات الارهابية لهذه لاًّ

1ًّيعاني منها العالم اليوم. "الهموم الاستراتيجية" التي

ًّ

                                                           
 م(: القانون الدولي اإلنساني والتلوث البيئي في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية في الدنمارك، 2100نعمان، هندرين ) 1
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 :الحوادث القصدية التي عرضت الامن الدولي للخطر هم  أ 1.1.2

 ًّ1941في اليابان عام  ونكازايمريكي ملدينة هوريشيما القصف النووي لا.ًّ

  ميكروب الدوسنتاريا، ويعد سالح بيولوجي محرم في وقتها. ثم 1948سرائيل في حربها مع الدول العربية عام إاستخدام

ًّ.1907قنابل النابالم الحارقة في حرب  استخدمت

 ًّ1986سلمية في سبتمبر  ألغراضيراني ملنشئات نووية عراقية القصف إلا .ًّ

 ًّ1981ة في يونيو سلمي ألغراضسرائيلي ملنشئات نووية عراقية القصف إلا. ًّ

  1987-1984للفترة يرانية إالعراقي املتواصل ملنشئات نووية القصف.ًّ

 1982فريقيا عام إريقيا على منشئات نووية في جنوب فإعارضة السياسية املسلحة في جنوب هجوم امل.ًّ

  رد في
ُ
هجوم الكيماوي على أو خالل ما ُعرف بال 1988آذار/مارس  10استخداَم العراق غاز الخردل في هجوم ضد الك

ًّ .؛ معظمهم من املدنيين160666إلى  70666شخص وإصابة  1666حتى  3266حلبجة. أسفَر الهجوم عن مقتل ما بين 

 1991غير سلمية عام  ألغراضالعراق صواريخ سكود على منشئات نووية ايرانية  إطالق.ًّ

  2667قصف اسرائيلي ملفاعل نووي سوري قيد الانشاا عام.ًّ

  ًّمستودع سوري للسلحة الكيميائية فقتَل ضحايا من املدنيين. 2667تموز/يوليو انفجَر في

   من الدوليدث غير القصدية التي تعرض لها ألا هم تهديد الحواأ 2.1.2

  1917حريق في مفاعل نووي في بريءانيا عام.ًّ

 فرنسابعد حادث  1917عام شعاع نووي إيشتيم في روسيا سقوط ضحايا تسرب كارثة ك. ًّ

  1979ميال التابعة للواليات املتحدة عام أشعاعي من مفاعل جزيرة الثالثة إتسرب.ًّ

  1986شعاع نووي بسبب فشل جهاز التبريد في فرنسا عام إتشرب.ًّ

  1980وكرانيا عام أشعاعي من محءة تشرنوبل في إتشرب.ًّ

  البرازيلشفيات تمس أحدشعاعي نووي للعالج من إسرقة جهاز.ًّ

  1996اسبانيا عام  –عاعي منه في سرقسءة شإسرقة جهاز وتسرب.ًّ

  1990ًّضاا عام لبيشعاعي في روسيا اإتسرب

  ًّفي فوكوياما. 2611وعام 1999وعام  1997شعاعي في اليابان عام إتسرب

 أحدال  الحوادث،جرائية ملنع تكرار مثل هذه إوجد هناك ضمانات دولية قانونية و والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ت

 الضمانات.يجزم بوجود مثل هذه 

 1 :الدوليمن سلحة الدمار الشامل لل أسباب بقاء وتعاظم تهديد أ أهم 3.1.2

  دام والخوف من الاستخ والبيولوجيةالتءور الهائل في تقنيات علم تءبيقيات الذرة والكيمياا والهندسة الوراثية

ًّ .والعسكريًّاملزدوج لها السلمي 

 النوويةالحاملة للرؤوس «ًّالصواريخ»رضية والجوية والبحرية دقة املقذوفات لاًّ التءور النوعي الهائل في.ًّ

 جهزة الداخلة في صناعةرباح املالية الكبيرة جراا مبيعاتها للمواد، ولاًّشركات وجهات مصنعة سرية تجني لاًّ وجود 

ًّ.النوويةسلحة لاًّ

 الدولًّة من قبل بعض مخابرات اختراق لجان التفتيش واملتابعة التابعة للوكالة الدولية للءاق.ًّ

                                                           
ًّل ومخرجات مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرون، نشرة خاصة تصدر عن مجلة درع الوطن، إلامارات العربية املتحدة. عماأ(: موجز 2617مجلة درع الوطن ) 1
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 ًّكون ن نسبة الزيادة ستأفتشير التقارير  الكهربائية.الءاقة  لنتاجمودي الستخدامات النووية والع فقيالتءور لا

ًّ.2636عام  166%

 والفيضاناتعاصير خءير في ارتفاع درجات الحرارة لاًّالتغيير املناخي ال.ًّ

  وزونًّلاًّوثقب  والفيضانات؛الخءيرة في الزالزل؛  الجيولوجيةالتغييرات.ًّ

 ًًّّالعالم.لتلوث في اارتفاع كبير في معدالت التسمم، و

  خءيرةوظهور تشوهات خلقية  الحية،نواع من الكائنات أانقراض.ًّ

  غالق ي حاويات خاصة ومحكمة إلاًّها فن عملية طمر أوًّ اليوم؛من من النفايات النووية لغاية آعدم التخلص بشكل

ن أشعاعات املدمرة منها لسبب بسيط وواضح هو لدولية ال تخلو من مخاطر تسرب إلاًّعماق البحار واملحيءات اأ في

ًّ.واملحيءاتالبحار  هرض تحت ميافي جميع طبقات لاًّ اهتزازية ارتداداتالكبيرة لها  الزالزلًّ

  ًّإيرانمن الدولي للخءر مثل اسرائيل ضد سلحة دمار شامل تعرض لاًّأوجود صراعات دولية حادة بين دول تمتلك

ًّ.والغربكوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية  –الهند ضد باكستان  –

  و تصادق على الاتفاقيات أا وهي لم توقع ا ونوعًًّسلحة الدمار الشامل لديها كًمًّأوجود دول نووية تجتهد في زيادة

وم الدول التي صادقت على حظر تجارب واستخدام الدولية ذات الصلة بحظر استخدام هذه الاسلحة. لغاية الي

ًّ.وباكستانكما هو حال اسرائيل والهند  دولة 144تبلغ  1903سلحة النووية لعام لاًّ

  ًّهي وًّ الهيدروجينية،املتغير النوعي الخءير لقدرة كوريا الشمالية في امتالك وتفجير القنبلة
ً
من القنبلة النووية  اأكثر فتك

إبان  1941ون شخص في اليابان عندما ألقتها الواليات املتحدة على هيروشيما وناغاراكي عام التي قتلت نحو ربع ملي

الحرب العاملية الثانية. وتنتج القنبلة الهيدروجينية قوتها من اندماج نظائر الهيدروجين، ويحتاج هذا الاندماج إلى 

كن الوصول إليها إال عبر انفجار نووي. لذلك ا تصل إلى مليون درجة مئوية، وهي درجة ال يمدرجة حرارة عالية جًدًّ

ًّتعتبر القنبلة النووية فتيل إلاشعال للقنبلة الهيدروجينية الفتاكة.

  الدمار  سلحةأوالسياي ي الخءير في قيادة النظام السياي ي الايراني، الذي جعل من عملية تءوير  يدلوجيإلاًّاملتغير

صراعه مع الخصوم الدوليين والاقليميين، وعدها كثابت للحفاظ الشامل لديه ضمن استراتيجية حافة الهاوية في 

ملية لى جعل عإ، وعمد قليميوالاقتصادي في محيءه إلا يدلوجيمني وإلاًّعلى بقاا النظام، وبقاا تمدده السياي ي ولاًّ

 سلحةأسلحة دماره الشاملة خط يمكن التفاوض منه مع الخصوم، وليس الاستغناا عن جميع برامج أعدم تءور 

ًّخيرة من القرن املاض ي. في السنين لاًّ فريقياإالدمار الشاملة كما فعلت ليبيا ومن بعدها العراق وجنوب 

 :الشاملسلحة الدمار أمن الدولي من تهديد قق لضمان ألا قابلة للتح مقرحات 4.1.2

  الشاملسلحة الدمار أانتشار واستخدام  حظرًّضم جميع الدول للتصديق على اتفاقيات. ًّ

  صل دائها. ال سيما تلك املتعلقة بالفإضمان حيادية الوكالة الدولية للءاقة ودعمها بتشريعات دولية ومحلية لتفعيل

لى الفصل السابع عند الضرورة لردع الدول إالسادس في استخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية والانتقال 

ًّ.املالشسلحة الدمار أنتاج إواجبارها على التخلي عن برامج 

  سلحة أمن الدائمين وغير الدائمين في قضايا معالجة لجوا بعض الدول المتالك عضاا مجلس لاًّأتوحيد مواقف

ًّ.العقوباتالدمار الشامل، والتخلي عن سياسة الانتقائية في فرض 

 شراك املجتمع املدني واملنظمات املدنية والجامعات ودور النشر والعلماا في متابعة ومراقبة خروقات الدول إ

ًّ.الدمار الشامل أسلحةلالتفاقيات ذات الصلة بحظر انتشار واستخدام 

  حكام السيءرة على حظر وانتشار إحول  2668لسنة  1816التي تشكلت بموجب القرار  1146تفعيل دور لجنة

ًّ.الشاملسلحة الدمار أاستخدام وًّ
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 سلحة أجهزة تساهم في صنع أو أملنع تهريب معدات  واملوانئجواا حكام السيءرة واملراقبة على املنافذ الحدودية ولاًّإ

ًّ.رهابيةإلاًّو للمنظمات أالدمار الشامل للدول 

  ضاا كبير في حروب الفالنوعي ال مم املتحدة ال سيما بعد التءورًّمن الجماعي كما وردت في ميثاق لاًّلاًّ مبادئتءبيق

ًّ.الذكيةسلحة الصناعية ولاًّ قمارًّولا

 ًّنفاق على برامج صيانة البيئة والتنمية البشريةلى إلاًّإ الباهظسلحة الدمار الشامل أنفاق املالي على برامج تحويل إلا 

ًّالدولية.ومشاريع الاستثمارات 

 التحدي البيئي  2.2

شكل بجميع الكائنات الحية، هي تعءي مستلزمات العيش لهم بقوانينها الخاصة، وتؤثر  بداخلههي الوعاا الذي يعيش البيئة 

ا على هذا لماالع أطلق رضية،لاًّالتي تختلف باختالف مناطق تواجدهم في الكرة  ثقافاتهم،نماط أكبير في عاداتهم وتقاليدهم 

و متعارف ا هواملنجدة لهم عادات وتقاليد وثقافات تختلف عّمًّيكولوجي، حيث نجد سكان املناطق الباردة التأثير اسم العامل لاًّ

ًّوالوديان.بلية او عند سكان السهول و الجأاملناطق الصحراوية او الساحلية  عند سكان

 
ً
فاظ عليه والح البيئي.ى بالنظام ا لقوانين البيئة التي ترتب حماية الستمرار حياة الكائنات الحية يسم  هذا العيش طبق

بيئي؛ ال باألمنى همال صيانه البيئة يسم  إيات الكوارث الطبيعية، وتداعيات وحمايته من تهديدات عبث الانسان وتداع

عضها نظمة املتشابكة مع برض؛ الذي هو عبارة عن مجموعة لاًّالبيئي بمعناه البسيط هو الحفاظ على النظام البيئي للًّ منألا و

الهواا  تمان مستمر، على سبيل املثال مكوناأخالق سبحانه وتعالى لتجعل حياة الكائنات الحية في تمت صياغتها من قبل ال

 ، والبقية من%26كسجين بحدود ، ولا%78كبر لها النيتروجين بحدود حجم لاحد عشر مكون الأطبقا للنظام البيئي هي 

ز ، وزينون كسيد البيتروًّأ،  وًّوالهيدروجينرغون، والنيون، والهليوم، وامليثان، والكورتون، وكسيد الكاربون، ولاًّأاملكونات ثاني 

ول من مصادر أهذه التركيبة املعقدة للخالق سبحانه وتعالى تجعل من الهواا مصدر  .%1جزاا أ. كلها بنسب متفاوتة من 

1ًّالحية.و مربك لحياة الكائنات أتل، لى عامل قاإذا تم العبث في مكوناته تحول إالحياة للكائنات الحية؛ 

ركان النظام البيئي هو الغالف الجوي من أمن خر آوهناك ركن  التربة.ونسب مكونات  املاا،الحال ينءبق مع نسب مكونات 

ا همهأجزائه بشكل معقد أهذا الغاز الذي تكونت  "،ا لحماية الوعاا البيئي "الارضا غازيًًّطبقة غاز الاوزون التي تشكل درعًًّ

ر عن لنظوبغض ا الشمس،شعة فوق البنفسجية التي تصدرها بفعل تفاعله مع لاًّوزون لاًّى غاز لإوكسجين الذي تحول لاًّ

الف في فاعلية غ اكبيرًًّ الحق ضرًرًّأن قد نسان إلاأثبت  رض؛لاًّجزاا أخرى وتوزيع كثافته على تفاصيل تفاعل مكوناته لاًّ

ن بقاا أوًّ والبروميين.ربون له من الكلور والفلور والك الضارةحجم الانبعاثات الغازية رض من خالل زيادة وزون لحمايته لاًّلاًّ

 نهيارًّالارضية لخءر اا املجتمع الدولي يعرض الكرة لاًّعضأعالجة منهجية فاعلة من قبل جميع هذا الضرر وتوسعه دون م

ًّالقادمين.الكامل في العقدين 

 2هم مظاهر تصدع النظام البيئي:أ 1.2.2

 رشاددوية خارج إلاًّأو أضرار تعاطي املخدرات أو أسباب بييية وليس وراثية أتشوهات بفعل  الخلقية: التشوهات 1.1.2.2

نتيجة امللوثات والاشعاعات الضارة  %16 رقدتسباب البييية في التشوهات الخلقية ن نسبة لاًّأشارت دراسات أالءبي، فقد 

كثر ألى إ اتهسباب بييية غير مشخصة ترفع من نسبأة الحامل والجنين بعد الوالدة. وهناك شكوك حول وجود أالتي تحيط باملرًّ

ًّ.%16من 

الانقراض التقليدي هو انقءاع نمط محدد من الكائنات الحية عن الظهور والتكاثر  انقراض بغض الكائنات الحية: 2.1.2.2

ن الكائنات الحية التي كانت تعيش في كوكب أف السنين، وًّالًّمئات من لاو عدة أفي غضون حقب زمنية ال تقل عن مليون 

                                                           
اري املنتدى البيئي الوزًّ(: العدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة البيئة، قضايا السياسات العامة )حالة البيئة، البيئة والتنمية(، 2613برنامج لامم املتحدة للبيئة ) 1

ًّالعالمي، نيروبي.
 ، باريس.2611ديسمبر  11نوفمبر حتى  36(: الاتفاقية إلاطارية بشأن تغير املناخ، مؤتمر لاطراف، الدورة الحادية والعشرون، من 2611لامم املتحدة ) 2
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نواع لاًّا أّمًّالتغيرات املناخية والجيولوجية،  نتيجةمنها،  %99رض منذ مليارات السنين قدرت حينها بترليون نوع، انقرض أ

ن الانقراض أاملهم هنا هو  . إذنيونًّمل 102مليون نوع، مكتشف منها بحدود  14-12بحدود  2610الحالية قدرها املختصون عام 

دليل على وجود تغيرات في قواعد وقوانين النظام البيئي، والانقراض يتم بشكل منفرد لتلك الكائنات التي ال تتحمل الخصائص 

ًّالجديدة التي طرأت على النظام البيئي.

والتي لها فائدة مادية في حياة الكائنات  1666 نواع املنقرضة من الكائنات الحيةيصل عدد لاًّم 2166نه عام أوتشير التقارير 

ًّ الفراشات،الرقيقة مثل  والكائناتنواع من الءيور والثديات أخرى ال سيما لاًّ
ّ
ي ما كانت هناك تهديدات مؤكدة للنظام البيئفكل

ًّأرض كلما كانت الحياة في لاًّ
ً
بب غياب املتعاظمة بس هاتوتداعيا ةاملناخي قلباتالت لذلكول ويرجع العلماا السبب لاًّ ؛قل تنوعا

ًّاملناخية.سباب ونتائج التغيرات أالجهود الحقيقية لصيانة البيئة واحتواا 

 الحراري: الاحتباس 3.1.2.2

وحسب اللجنة  .وإليهاتتلخص هذه الظاهرة في ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة في تدفق الءاقة الحرارية من البيئة 

أغلب الزيادة امللحوظة في معدل درجة الحرارة العاملية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير “ًّالدولية لتغير املناخ فإّنًّ

ويحذر العلماا والخبراا من زيادة واستمرار . ”نتيجة لزيادة غازات الدفيئة التي تبعثها النشاطات الصناعية التي يقوم بها البشر

 على املخزون الجليدي على الكوكب، حيث إن معدل تدهور املوقف في كوكب لارض، ومخاطر ازدياد 
ً
هذه الظاهرة، خصوصا

 إلى اختفائهما تماًمًّذوبان الجليد في القءبين الشمالي والجنوبي في ازدياد مستمر، مّمًّ
ً
رن نتيجة ا في نهاية هذا القا سيؤدي حتما

ًّ."واملستمر لدرجة حرارة لارض الزيادة السنوية املءردة في الانبعاثات الغازية، ومن ثم الارتفاع التدريجي

ويعتقد هؤالا أن العالم يعيش مظاهر ودالئل تغير املناخ والاحتباس الحراري الخءير، حيث يظهر تأثيرها املدمر ووقعها املؤثر 

 عامًًّ
ً
 في زيادة كم ونوع الكوارث الءبيعية السنوية .ا بعد عام في أنحاا املعمورةمتضاعفا

ً
رة ول الكح وبرزت هذه التأثيرات جلية

ي مختلف وحرائق الغابات ف تها،وشدعدد لاعاصير الخءيرة  وارتفاعإفريقيا وأميركا، في أوروبا وآسيا وًّ لارضية مثل الفيضانات

دول العالم. ويسهم قءاع الءاقة املتجددة وبشكل فاعل في الحد من هذه الظواهر السلبية من خالل تقديم حلول عملية 

ًّ .ات الضارة أو لاثار السلبية املصاحبة للصناعات التقليدية على البيئةقادرة على خفض الانبعاث

ل السلبي املناخي مع ارتفاع حرارة الجو تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري كما هو الحال داخل "البيت يويتسبب استمرار التبد

 109رض بنحو لدرجة حرارة الهواا عند سءح لاًّوهذا ما يفسر ازدياد املعدل العالمي ، لزراعة ونمو بعض املزروعات" الزجاجي

لقد زادت انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري إلى حد غير مسبوق  .2669درجة مئوية خالل املائة عام املنتهية سنة 

وال زًّوارتفعت معها نسب القلق والخوف بين الناس من مآالت تغير املناخ، وتصدرت عناوين الصحف تقارير وتكهنات عن 

سنوات بمقدار  16الانبعاثات في غضون  الحد من يتّمًّوحذر العلماا من اقتراب نهاية العالم ما لم  .الحضارات أو فناا البشر

ثانبرغ والحركات املناهضة لتغير املناخ مثل "التمرد على الانقراض" بأن نستشعر  النصف. ويءالبنا طالب املدارس مثل غريتا

ًّالحل لتفادي الكارثة؟ جسامة املوقف. لكن ما هوًّ

ًّالتلوث البيئي: 4.1.2.2

البيئة هي كّل ما يحيط بالنسان من كائنات حّية، ومواّد غير حّية، والعالقات املتبادلة فيما بينها؛ لضمان استمرار الحياة، 

 على هذا التعريف الّسابق فالبيئة هي كّل ما خلقه هللا لنا من أشجار، وحيوانات، وبحار، 
َ
ومحيءات، وتربة وغيره، واعتمادا

زًّ
ّ
ة وإتقان وات

ّ
لّوثات إلى يها ان، ومن واجب الكّل املحافظة علبدق

ُ
ث البيئة عندما تدخل امل لوث، ويحدث تلوُّ وحمايتها من التَّ

ر سلبًًّ البيئة الءبيعّية،
ّ
ؤث

ُ
ِخّل بتوازنها، وت

ُ
ًّعلى حياة الكائنات الح اوت

ً
كون مواّد ُمتعّددة، فقد ت ّية، وتأخذ هذه امللّوثات أشكاال

ثة عندما تتجاوز املستويات الءبيعّية.  عّد ُملِوّ
ُ
، ولكّنها ت

ً
 طبيعّية

ً
 أو طاقة

ً
ًّكيميائّية

ول في نسان هو السبب لاًّويكون إلا والنباتات،تلوث الاشجار وًّ التربة،تلوث وًّ املاا،تلوث وًّ الهواا،تلوث  خءرهاأ أنواع؛والتلوث 

سباب تتعلق بعدم وجود الحماية والصيانة للبيئة جراا نشاطات في الصناعة والتعدين والتخلص ارتفاع معدالت التلوث ألًّ

ة والصلبة النفايات البيولوجيالسليم من النفايات الضارة من املياه الثقيلة ومخلفات املصانع واملعامل. والتخلص السليم من 

 لاسمدة؛وفراط في استخدام املبيدات وإلاًّ والءبية.يميائية، وجود استخدامات خاطئة للمنتوجات الكيضاف ملا سبق  وغيرها،
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صادر راض ي املحيءة بمثناا عمليات تكرير النفط من لاًّأب الغازات السامة ب النفط في املياه والبحار؛ وتسرًّّناهيك عن تسرًّّ

ملنازل والاستخدامات في ا العالم؛تشار الغازات والانبعاثات الضارة من املعامل واملصانع املنتشرة في جميع مناطق نوا النفط،

1ًّ.الفلورًّخءرها غاز أالتبريد والتدفئة التي تبعث غازات ضارة  ألجهزةواملرافق العامة والرسمية في جميع مناطق العالم 

 2البيئةخطر مظاهر تلوث أ 2.2.2

دة بموت أعداد كبيرة من الكائنات الحّية؛  تعرض حياة الكائنات الحية للخطر: 1.2.2.2 تعِدّ
ُ
ث بأشكاله امل حيث يتسّبب التلوُّ

فعندما يتلّوث الهواا، يمنع وصول كمّية كافية من الضوا الالزم لعملّية البناا الضوئّي، مّما يؤّدي إلى موت النباتات، وُيؤّدي 

ث العديد من أشكال الحياة، كما يتسّبب ت يدمرًّر الحمض ّي الذي اختالط املاا بأكاسيد الكبريت، والّنيتروجين إلى تكوين املء لوُّ

ب تلوث : ويسباملشاكل الّصحّيةوًّمياه البحار بالبقع الّنفءّية بقتل الكثير من الكائنات الحّية التي تعيش في البحار واملحيءات. 

ئة، وأمراض  بلتهاوامراض الجهاز الّتنفس ي كالّربو، ، منها أمراضالهواا مدخل للعديد من لاًّ الحلق، وآالم الصدر، وسرطان الِرّ

ث املاا فقد  ث الّضوًّمعاامراض املعدة ولاًّ، وأيسبب تهيج الجلد، والءفح الجلديالقلب ولاوعّية الدموّية، أّما تلوُّ ضائي ؛ والّتلوُّ

ًّ.خرىًّأمراض نفسية أءرابات الّنوم، ومشاكل الّسمع، وًُّيسّبب إلاجهاد، واض

2.2.2.2 : غازات  قإطالًّواستخدام مولدات الكهرباا الخاصة الى يؤّدي انتشار الّسيارات واملصانع،  انتشار ظاهرة الاحترار العاملي 

لسءحي اتساهم في تدفئة جو الارض  ألنهاوسميت بهذا الاسم  وكسيد الكربون.الغازات الدفيئة؛ مثل غاز ثاني أ ضارة تسمى

بال لى ذوبان الج؛ ويؤدي إو الاحتباس الحراريًّالاحترار الحراري؛ أعليه العلماا املحتصون . ويءلق القريب من الكائنات الحية

 على سكان املناطق الجليدية ال سيًّّ
َ
ًّحلية.الساما في املناطق القءبية مع ارتفاع مستوى سءح البحر بشكل يشكل خءرا

عديد من املواد الكيميائية مثل مركبات الكلور نشءة البشرية الضارة للبسبب انتاج لا استنزاف طبقة ألاوزون: 3.2.2.2

ًّأخرى.شعاعات فوق البنفسجية وإ عاتاشضرار إلاًّوزون التي تحمي الارض من أبقة لاًّوالفلور والكاربون تتأكل ط

ربة:نقص خصوبة  4.2.2.2
ُّ
منتوجاتها الزراعية ونباتها الءبي ي من السموم وامللوثات بسبب  تتأثر خصوبة التربة وسالمته الت

ر تنسان للسع والخدمات ار نفايات املصانع واستخدامات إلاواملبيدات الكيميائية وانتش للسمدةالاستخدامات املفرطة 
ّ
تأث

فِرط للسمدة ومبيدات لافات
ُ
ربة، وتقّل خصوبتها؛ بسبب الاستخدام امل

ُّ
ًّ.الت

وزون الحتوائها على غاز رض، وسميت باألًّوزون هي من طبقات الغالف الجوي املحيط باألًّطبقة لاًّوزون: ب ألا ثق 5.2.2.2

حاذية سفير امل سفير، وفي طبقة التروبو ، وتوجد طبقة لاوزون في طبقة الستراتوO3. 03 وزون الذي يرمز له بالرمز الكيميائيلاًّ

والتفاعالت الكيمياضوئية، لذا فهو غاز ضار يؤدي إلى إلاصابة باألمراض الرئوية،  للرض، وينتج هذا الثقب بسبب تلوث الهواا،

ًّ ن.وبأمراض الجهاز التنفس ي إضافة إلى إلاصابة بحساسية في العيوًّ

 :أسباب ثقب ألاوزون 

  ليون طن من مأسباب طبيعية تتمثل لاسباب الءبيعية في البراكين، كبركان بيناتوبو الفليبيني، والذي يقذف اثني عشر

كم، ومن لاسباب 20-14الرماد، والغبار كل سنة، والتي تتءاير في الجو مما يؤدي إلى ظهور غيوم يصل سمكها من 

 .الءبيعة لاخرى حرائق الغابات، وامللّوثات العضوية

 ى تمل علأسباب صناعية هي لاسباب الناتجة عن نشاطات إلانسان، وتتمثل في أمور عدة وهي الاحتراقات التي تش

خرج السيارات أول أكسيد الكربون، والرصاص 
ُ
النفط، والغاز الءبي ي، والفحم، وعوادم السيارات، والءائرات حيث ت

اللذان يصعدان إلى أعلى دون أن يتفككا، بينما تخدش الءائرات الارتفاعات القريبة من طبقة لاتراتوسفير، ومن 

 التفجيرات الذرية وًّ
ً
النووية، حيث ينتج عنها كميات من أكاسيد النيتروجين، وذلك يؤدي إلى لاسباب الصناعية أيضا

 هايكثر استعمال   تحليل لاكسجين في الجو مما ُيسبب اختفاا طبقة لاوزون، إضافة إلى البخاخات املضغوطة الضارة

سمى اية منها، وللتنظيالتي تشتمل على مواد كيميائية في حالتها الغازية، ويتم استعمالها ملحاربة الحشرات، والوق
ُ
ف، وت

                                                           
ًّ.م(: دور منظمة لامم املتحدة في حماية البيئة من التلوث، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة إلاخوة منتوري قسنءينة، الجزائر2613عبد العزيز، زيرق ) 1
 .مرجع سابق م(: التغير املناخي كارثة بييية بشرية معقدة: الجدل بين العلم والسياسة والاقتصاد،2619لاغا، محمد رمضان ) 2
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 إلايروسوالت، ولفظ سول املوجود هو غاز غير موجود بل يتم تصنيعه بءريقة ُمعينة، وهو عبارة عن غاز طويل 
ً
أيضا

 فإّن عملية إطالق 
ً
لامد فقد يبقى لعدة قرون، وذلك ُيعءيه فرصة للصعود إلى لاعلى، وتحليل طبقة لاوزون، وأخيرا

اا تحتاج لعمليات كثيرة من الحرق، وينتج عن هذه العمليات كل من غاز النيتروجين، والكلور، الصواريخ إلى الفض

ضر بهذه الءبقة. أضرار ثقب لاوزون إّن ازدياد ثقب لاوزون يؤدي إلى التسريع من معدل 
ُ
وغيرها من الغازات التي ت

 في لاجواا لعدة أيام، وًّ
ً
، فقد انتشر م1912حدث ذلك في لندن عام قد تشكل الضباب الدخاني الذي يبقى عالقا

 أليام عديدة، وتسبب ذلك في خسائر كثيرة في لارواح بلغت 
ً
الضباب الدخاني في أجواا املدينة، وأصبح نهارها ليال

شخص. أكثر املناطق التي تتضرر من ثقب لاوزون هي املناطق املدارية؛ وذلك بسبب ارتفاع درجات  4666حصيلتها 

غير قيمتها الغذائية، وتصاعات يؤدي إلى تقليل إنتاجها وًّعة الشمس القوية، كما أّن تعرض النباتات لإلشعالحرارة، وأش

ًّ.حجم أوراقها، إضافة إلى ظهور ظاهرة الاحتباس الحراري على سءح لارض

 من البيئي:من الدولي من تهديد ألا ألا  لحمايةمقرحات  3.2.2

 الشمال:هم مقترحات متعلقة بدول أ 1.3.2.2

 لعام رضو معاهدة قمة لاًّأكيوتو،  تفاقيةابرزها أعلقة بحماية وصيانة البيئة؛ ومن تفعيل الاتفاقيات الدولية املت 

مب الانسحاب منها عام امريكي ترًّعلن الرئيس لاًّأالتي  2611والبروتوكوالت امللحقة لها، ومعاهدة باريس لعام  1992

ًّ.م2617

  معالجة املنتشرة في العالم؛ وًّ ومنشئاتها معاملها؛التزام الدول الصناعية الكبرى بتقليل الغازات املضرة واملنبعثة من

الغازات الضارة املصاحبة عند تشغيل منتوجاتها املستخدمة في الحياة البشرية من املكائن الرأسمالية؛ ووسائط النقل 

ًّوغيرها.

 ًّ؛ وتدريبية للدول الفقيرة في مجاالت حماية وصيانة البيئة.معلوماتيةت مالية ومادية؛ وًّتقديم مساعدا

 الجنوب:هم مقترحات متعلقة بدول أ 2.3.2.2

 عاد قدر ، والابت، واملائية، والشمسية، والعضويةالكهرومائيةيقة للبيئة من الءاقة الاعتماد على مصادر للءاقة الصد

ًّ.ةلاحفورياملستءاع عن الءاقة 

  الءرق ، وًّالقريبة من مناطق السكن والزراعةضرار املعامل وخلفاتها أضرار العشوائيات السكنية، وًّأصيانة البيئة من

ًّالضارة للبيئة في تصريف املياه ومعالجة النفايات. 

 .ًّالقيام بثورة خضراا تقلص من مناطق التصحر والجفاف، وتوسع مناطق الزراعة الخضراا، والرعي

 لحق عمال تأولية التي تحرم وتجرم القائمين بقليمية والدة محلية متناغمة مع املنظومات إلانونيتشكيل منظومة قا

ًّ.الضرر بالنظام البيئي

 ًّطار قانوني إنشاا مؤسسات في إفي النظامين التعليمي والصحي، وًّ عداد والتنشئةالوعي البيئي من خالل عمليات إلاًّ نشر

ًّقليمي والدولي.املحلي وإلامن البيئي دولي فاعل مهمتها حماية لاًّ

 تحدي املجتمعات غير املستقرة  3.2

و دولة، وهي في تتغير أو مدينة أا، قد يكون حي و قانونيًًّأا رض محددة عرفيًًّأهي مجاميع من الناس يسكنون في  املجتمعات 

ه نحو غير مسيءر عليه يتجو أا ملتغيرات التءور الحضاري للبشر، وقد يكون التغير مسيءر عليه نحو التءور؛ طبًقًّمستمر 

فراد يخضعون لقانون الفروقات الفردية والجمعية في امليول والرغبات واملصالح. ن لاًّإوحيث  واملشاكل.زمات كاسات ولاًّنتالاًّ

تساهم  منية وسياسيةأسرية وتعليمية وصحية واقتصادية وعمرانية وقضائية وًّأنظمة فرعية أفالنظام العام الذي تنبثق منه 

طاره في هوية جامعة تذوب فيها الهويات الثقافية إ؛ والنظام العام الذي يكون لعيش املشترك لهمن الترابط بغية افي تكوي

قليات وقابل ويضمن مصالح لا كثريةية. ويعبر عن مصالح لاقافالفرعية العرقية والدينية مع الاحتفاظ بقيمها الجمالية والث

بشرية؛ يتم بناا مؤسساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمنظومة ف مع متغيرات التءور الحضاري لليللتكي
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دائها؛ وهذا الرضاا هو مصدر شرعية النظام العام بغض أكثرية، تحقق الرضاا العام على وقيم متفق عليها من قبل لاقوانين 

1ًّالنظر عن مخرجات العملية السياسية في الانتخابات.

 معايير املدرسة الوظيفية في املجتمعات املستقرة  1.3.2

نظمة هذه املعايير التي وضعتها املدرسة الوظيفية الاجتماعية السياسية في بناا نظام عام مستقر قابل للتءور مع فروعه من لاًّ

لى مؤسسة إ املجتمع منية والثقافية والبييية؛ ثم السياسية كانت تبغي تحولًّسرية والتعليمية والصحية والقضائية ولاًّلاًّ

تحول فراد. وتساسية للًّشباع الحاجات لاًّإمن وًّهمها الاستقرار ولاًّأتحقق الغايات العليا للمجتمعات؛ ومن  ؛بءة منظمةضمن

زمات؛ وتتسم هذه املجتمعات لى حالة عدم الاستقرار لتغوص في الانتكاسات واملشاكل ولاًّإالاستقرار  لةاملجتمعات من حا

ة جماعات الهويات املتنافرًّ ختصنسانية الجامعة؛ وتجتمعية إلاالفرعية؛ واملتعارضة مع مشروع الهوية املبتنافر الهويات 

بالصراع داخل املجتمع السياي ي الواحد؛ وتنتهج منهج يفرز ثقافة الحقد والعداا والانتقام والتءرف؛ فكل منهم يدعي امتالك 

سيد والسيءرة على الاًّ
َ
اذ القرارات في صنع واتخ ةخر، وُيمعن في محو وتهميش دور غيره في املشاركالحق والحقيقية؛ ويجتهد بالت

ًّالسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 تعاظم خطورة املجتمعات غير املستقرة  1.1.3.2

ية روة طبيعاملجتمعات ث تلكعندما تمتلك دول  والدولي؛قليمي ر املستقرة في محيءها املحلي وإلاخءورة املجتمعات غي تتعاظم

وبعض  واليورانيوم،خرى؛ ال سيما القوية منها مثل ثروة النفط والغاز والذهب والحديد تشكل حاجات مهمة عند الدول لاًّ

في  ع مهّمًّو يشكل فضائها موقأغنام، ولاًّسماك ولاًّ والفواكه،نتاج الزراعي والحيواني الكبير كالبن السلع الاستراتيجية في إلاًّ

شكل ن عدم استقرارها يوألًّ العاملية.الجوية وًّفي خءوط املواصالت البرية والبحرية  و مفصل مهّمًّأ الدولية،العالقات التجارية 

قليمية نظمتها وعناصر قوتها الشاملة تكون مركز استقءاب وتنافس حتى التصارع بين القوى الدولية وإلاأم في جميع هضعف م

السلم من وًّوتضاعف خءورته على لاًّ وخارجي؛لى صراع مركب محلي إل الصراع فيها وبذلك يتحوًّّ ،ثروتهاجل الهيمنة على أمن 

ًّ طورة:الخصور هذه  أبرز  والدولية، ومنقليمية منية إلامنية املحلية مع املستويات لاًّالدوليين عند تداخل املستويات لاًّ

رهاب ن مدخالت إلاًّرهابية؛ ألًّبيئة حاضنة ومنتجة للجرائم إلاًّ املستقرةضحت املجتمعات غير أ رهاب:إلا  جرائم -أ

ناهيك عن  الدولة،جهزة أوثقافة العداا، والانتقام وغياب فاعلية وسءوة  السياسية،موجودة من الجهل والعوز والءائفية 

غراض املنافع املادية والنفوذ التي رتبت وجود انقسامات مجتمعية تابعة راضيها ألًّأقليمية والدولية في كاسات الصراعات إلاانع

بل  سباب تتعلق بالجهل والفقر فقطس ألًّلى التءرف ليإويتجه الشباب فيها  متصارعة.و أقليمية متنافسة إدولية وًّ ألطراف

شباع إيلبي  ذج سياي ي اقتصاديتقديم نموًّاملتواصل بسبب فشل القوى السياسية في مجتمعاتهم في  بالحباطسباب تتعلق ألًّ

 .ساسية في العيش الكريمحاجاتهم لاًّ

تتعلق  سبابزمني وعددي ألًّ إطارًّيعرف املجتمع الدولي هجرات تقليدية متواصلة محدودة في  :التقليديةغير  الهجرات -ب

ت مور اقتصادية تتعلق بسوق العمل والاستثماراأة استثنائية في بعض املجتمعات، وًّمنيأوشؤون سياسية وًّ املناخ،بمتغيرات 

ًّالدولية.

جرات غير و الهأ للدول،ن حجم الهجرات الشرعية التي تتقيد بمنظومة املعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين املحلية أيد ب

ا ا وسياسيًًّيًًّا وثقافا واقتصاديًًّمنيًًّأر مسبوقة من مجتمعات غير مستقرة ى معدالت غيإللتي ال تتقيد بهما عندما يرتفع الشرعية ا

كال تهدد حقوق أشاملستقرة تأخذ ترتب هذه الهجرات ارتدادات سلبية في املجتمعات  عنها،خرى متباينة ألى مجتمعات إ

زمات سياسية بين املجتمعات املصدرة للهجرات واملجتمعات أوتخلق  الاقتصادية،وتربك الحياة  فيها،من ولاًّ نسان،إلا

ًّلهم.املستقبلة 

رهاب في جرائم إلاًّعداد البشرية الذاهبة للمجهول عبر الهجرات الواسعة شد خءورة عندما يتم توظيف لاًّأشكال أوهناك 

ًّلاخرى.عضاا البشرية والجرائم الاجتماعية والتجارة في لاًّ

                                                           
1 Ulrich Beck (2007): weltrisikogesellschaft. Auf der suche nach einer verlorenen sicherheit, suhrkamp Verlag Frankfurt 
am main, Initated and coordinated by the Goethe- Instiut and Funded By the foreign office, Garmany. 
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ا يًًّمنأتهم غير املستقرة وبهم من مجتمعاعداد كبيرة من البشر جراا هرًّأدة الوثائق املصورة عن غرق وموت ن استمرار مشاهإ

مام ألعالم عل اجلى املجتمعات املستقرة يإوصولهم ضرار التي يلحقونها عند وبعد وتحليل حجم ونوع لاًّ ا،وسياسيًًّا واقتصاديًًّ

ًّومتوسع.تهديد كبير متواصل ومتعمق 

  العالم:احتواء وحل تهديد الهجرات غير التقليدية في 

الة وجعل الح مجتمعات،سباب هروبهم من أبل يكمن في حل  املهاجرين،ين طاستقبال وتوًّيكمن في تنظيم عملية الحل ال  

عض ة والسياسية في بفبقاا الفوض ى السياسية والاقتصادي ليها؛إالجديدة في مجتمعاتهم حالة جذب واستقءاب لعودتهم 

وايقافها يوقف  مستمرة،فريقيا تبقي الهجرات أوًّ الجنوبية؛مريكيا أوبعض مجتمعات  سيا،آوسط ووسط دول الشرق لاًّ

ًّصلية.لاًّوطانهم أى إلا وحلها يرتبان عودة املهاجرين واحتوائه الهجرات،

ن استراتيجيات "خلق الفوض ى الخالبة لبعض القوى الدولية" التي تعني خلق فوض ى مضرة ملجتمعات دول الجنوب؛ لكنها إ

عات الشمال بالرغم من ظهورها لى مجتمإل من الهجرات من مجتمعات الجنوب الهائمفيدة للقوى الدولية كانت وراا هذ الكم 

مجتمعات  لىإمعات العالم الثالث الي القديم الذي رتب هجرات كبيرة من مجت ا من ثوب الاستعمار الكونيكثر بريًقًّأجديد  ببثوًّ

ًّ. مريكيا خالل القرنيين املاضيينأبا وًّوًّورًّأ

تينية بظاهرة مريكا الالأفريقيا وًّأسيا وًّأاقترنت املجتمعات غير املستقرة وغالبتها في قارة  واملالي:داري جرائم الفساد إلا  -ت

عمم داري واملالي؛ التي عمقت من التخلف املنية هي ظاهرة الفساد إلاًّمنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولاًّلصيقة ألًّ

ي ٌيعجل دارًّدوات التغلغل الدولي فيها. والفساد إلاًّأومن مسوغات ومبررات وًّي انقساماته البشرية؛ ظلهذه املجتمعات؛ ومن تش

 من الاقتصادي للدول؛ فيمن الاجتماعي ولاًّفي ظهور عصابات الجرائم املنظمة، وعصابات الجرائم الاجتماعية التي تهدد لاًّ

د ر والابتزاز والخءف والقتل، وتجعل التهديعضاا البشرية، والتهريب والتزويصور جرائم السرقة والنهب؛ وتجارة املخدرات ولاًّ

لى دول الجوار؛ ومنه الى العالم بفضل ثورة املعلومات والاتصاالت إمن الاقتصادي املحليين ينتقل وبسرعة لاًّمن املجتم ي وللًّ

معات ل في مجتخرى في العالم؛ كما هو الحااعية لاًّمالتي تسهم في ترابط وتواصل عصابات الجرائم املنظمة والجرائم الاجت

 مريكا الالتينية حيثأفي  لامازونفريقيا، ومناطق محيط أسيا، ومناطق شمال آيران وتركيا، وجنوب شرق إالعراق وسورية وًّ

ًّثار املسروقة .موال، وتجارة املخدرات ولارهاب، وتزوير العمالت، وغسيل لاًّد تواصل وتعاون في جرائم إلاًّنج

ًّ :املسقرة في الدول الغنيةعات غير تهديدات املجتم 2.3.2

ا، وتوظف املديونية الدولية، ف ضعف الدول الغنية لصالحهيتوظ على في عناصر قوتها الشاملة فوقةالدول املتتعمل 

تقليدية وفوق ال سلحة التقليديةوالخدمات الاستراتيجية ومنها لاًّ للسلع واملساعدات الدولية، وتوظف حاجة الدول الضعيفة

ًّظف الارهاب ليكون ، وتوًّملتءلبات الدفاع
ً

عمل وتجتهد ، ومنها من تستقرةرادتها على املجتمعات غير املإلتدخالتها، وفرض  مدخال

ول د. كل هذه التهديدات تتعاظم في مجتمعات الطار الجرائم املنظمة الدوليةإجرائم املنظمة املحلية لتكون في لتوظيف ال

نافع قليمية والدولية الباحثة عن املزيد من املز استقءاب محموم من قبل القوى إلاها تشكل مركنتها الءبيعية ألالغنية بثروا

ًّاملادية، وعن مناطق النفوذ

راتيجي تقع في فضاا جيوست ألنهان والسلم الدوليين مكثر خءورة على لاًّوسط هي لاستقرة في الشرق لاًّغير امل واملجتمعات

ق . وهذا الشرط ال يتحقلى مكانة القوة الدولية العظمىإط من شروط ارتقاا الدولة القوية السيءرة عليه شرًّ، وًّجيواقتصاديوًّ

تاج خر يحخرى هو لاًّأعلى حساب تراجع مكانة قوة دولية ، وتعديله لصالح قوة دولية الى وقت طويل نسبيًًّإسهولة ويحتاج ب

ة دارًّإ تدواأا حروب النيابة وحاليًًّ تدواأستقرة التي كانت غير امل ى وقت وخسائر بشرية ومادية غالبتها من املجتمعاتإل

ًّالصراعات الدولية للقوى العظمى.

 املستقرة:مقرحات قابلة للتحقق لضمان امن املجتمعات غير  3.3.2

  وصراع ةفمدخالت عدم الاستقرار فيها، وهي الءائفية السياسية، والعرقية املتءرًّ احتواان تجتهد املجتمعات في أيجب ،

الءبقات الذي يسحق الدور الاجتماعي والسياي ي للءبقة الوسءى، ومثلث الفقر والجهل واملرض، وثقافات الهويات 

ًّ.والعداا والتءرفالفرعية 



 (12-21، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 25 العدد الرابع –المجلد األول 

  اع وارتف الثمن،ة ضية باهقليمية والدولن تجعل من تدخالت القوى إلاأالس ي المتالك القوة الذاتية التي يمكنها

ستكون  نهاألن تنتهج نهج استراتيجية التعاون، واملصالح املشتركة أقليمية والدولية التكاليف يفرض على هذه القوى إلا

ًّحتواا والفوض ى الخالقة. فائدة من استراتيجيات الاًّ وأكثرًّقل كلفة أ

  لبيئة جرااات تءبيقهما في اإتنفيذ ؛ واملؤسسات الدولية املعنية بنسانيإلاتفعيل وتءوير القانون الدولي والقانون

ًّللدول.الدولية التي تحد من التدخالت في الشؤون الداخلية 

 . الاستنتاجات والتوصيات3

ًّ:الاستنتاجات 1.3

  ًّأسلحة الدمار الشامل مهدد أساي ي لالستقرار البشري في العالم خالل العقد املنصرم.تعتبر

 ا شكل خسائر بشرية ومادية هائلة على العديد من الحوادث املتعلقة بتسريب أسلحة الدمار الشامل مّمًّ توقع

ًّالصعيد الوطني.

 ًًّّسلحة الدمار الشامل.اتفاقيات حظر أتوقيع ب عدم اهتمام الدول الكبرى

 .ًّالتحديات البيئة مهدد لالستقرار الءبي ي للحياة على كوكب لارض

  ًّأهم أركان التوازن البيئي الاستراتيجي الذي يساعد في عودة الاستقرار النسبي للمناخ.الحد من امللوثات أحد

 ًًّّرهاب والجرائم ينتج عن حالة الظلم والحرمان النسبي الذي يتعرض له املجتمعات الهشة.صناعة إلا

 .الفساد إلاداري واملالي يساهم في نشأة إلارهاب وصناعته ومحاربة الدولة بءرق غير تقليدية 

 التوصيات: 2.3

  ًّبناا الاتفاقيات الدولية التي تراعي التعامل مع املهددات بشكل يتناسب مع حجم لاثار املترتبة على كل دولة

 .ًّوضع تشريعات عاملية تعزز دفع الدولة املصدرة للتلوث قيمة مالية تعادل قيمة التلوث

  ًّإلارهاب.تحقيق العدالة الاجتماعية بين املجتمعات مما يقلل من صناعة

 .تعزيز التوزان الاستراتيجي في التعامل مع املوارد وإلامكانيات 

  لامن من أسلحة الدمار الشامل، ووضع عقوبات عاملية على من يستخدمها بشكل غير وضع خءة عاملية للتخلص

 سلمي.

 حيث الًّ نًفا؛آعلى ما تم ذكره ن التهديدات التي يواجها العالم في العقد القادم متعددة، ومعقدة ال تقتصر أ وختاما نؤكد

ا كل تهديًدًّالذي شوهو تسارع في الزيادة خارج النسب التقليدية لها؛ و الانفجار السكانين نتجاهل تداعيات أيمكننا 

ت دنى من الحاجاشباع الحد لاًّإمكاناتها املتاحة ال تستءيع إن ألًّ املستقرةا في دول عديدة ومنها دول املجتمعات غير مؤكًدًّ

نزاعات وًّ العذبة،على مصادر املياه  قليميةإحروب ن نتجاهل تهديدات نشوب أساسية للعيش الكريم للفرد. وال يمكننا لاًّ

ر دجمدين الشمالي والجنوبي، وعلى مصاتفي املحيءين امل املشاعات الدوليةوالصراع الدولي الخفي والعميق على  الحدودية،

ًّحيءات الدولية.الثروة السمكية واملعدنية في البحار وامل

 . املراجع3

 ( التغير املناخي كارثة بييية بشرية معقدة: الجدل بين العلم والسياسة والاقتصاد، 2619لاغا، محمد رمضان :)م

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

 ( أمريكا وأزمة 2612بريجنسكي، زبيغنيو :) 17السلءة العاملية، دار الكتاب العربي بيروت، ص.ًّ

 ( القانون الدولي إلانساني والتلوث البيئي في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، 2611نعمان، هندرين :)م

ًّلاكاديمية العربية في الدنمارك، 
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 ( موجز 2617مجلة درع الوطن :)لعشرون، نشرة خاصة عمال ومخرجات مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد واأ

ًّتصدر عن مجلة درع الوطن، إلامارات العربية املتحدة. 

 ( العدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة البيئة، قضايا السياسات 2613برنامج لامم املتحدة للبيئة :)

ًّالعامة )حالة البيئة، البيئة والتنمية(، املنتدى البيئي الوزاري العالمي، نيروبي.

  36(: الاتفاقية إلاطارية بشأن تغير املناخ، مؤتمر لاطراف، الدورة الحادية والعشرون، من 2611املتحدة )لامم 

 ، باريس.2611ديسمبر  11نوفمبر حتى 

 ( دور منظمة لامم املتحدة في حماية البيئة من التلوث، رسالة ماجستير غير منشورة، 2613عبد العزيز، زيرق :)م

ًّقسنءينة، الجزائرجامعة إلاخوة منتوري 

 Ulrich Beck (2007): weltrisikogesellschaft. Auf der suche nach einer verlorenen sicherheit, 

suhrkamp Verlag Frankfurt am main, Initated and coordinated by the Goethe- Instiut and 

Funded By the foreign office, Garmany. 
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ة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، ، مجلوالعنف التءرف وأسباب النسبي الحرمان نظريةم(: 2626)ة هيب، غربييوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.43-27، ص برلين(، 4(، العدد )2املجلد )

 امللخص: 

مة. ولد ظواهر كالعنف والتءرف وانتشار الجرييتسم الحرمان النسبي بالعديد من املخاطر املؤثرة على استقرار املجتمعات مما يًُّ

دمت استخهدفت الدراسة إلى بيان أهم املفاهيم النظرية للحرمان النسبي وأسبابه وعالقة التءرف والعنف الناتج عنها، 

هذا عن اتجة لاثار الن ودوافعسبي وتحليل أسباب نالباحثة املنهج الوصفي والتحليلي وذلك لوصف لاسس النظرية للحرمان ال

غياب العدالة الاجتماعية دافع ملمارسة العنف من أجل تغيير الواقع  وأهمها التءرف والعنف، توصلت الدراسة إلى أّنًّ لاخيرًّ

من املظلومية وانعدام العدالة وانعزال الفرد عن  ظاهرة العنف والتءرف تبدأ وإجبار النظام الحاكم على سياسة مغايرة، وأّنًّ

هم ففهم نظرية الحرمان النسبي تعمد على العامل لايديولوجي والاقتصادي، أوصت الدراسة باالهتمام ب املجتمع الظالم، وأّنًّ

لاسباب والدوافع وراا تنامي ظاهرة العنف والتءرف، وتحقيق العدالة الاجتماعية ملنع العنف، وضرورة احتواا الشباب 

 جراااتإلاًّعادة هيكلة أنظمة السجون والقضاا وهذا يتءلب تسريع املنتسبين للتنظيمات املتءرفة ذات املرجعيات القومية، وإ

 لة والحكم الرشيد.االرقابية على قءاع لامن العد

Abstract : 
Relative deprivation is characterized by many risks to the stability of societies, generating phenomena 

such as violence, extremism and the spread of crime. The study aimed to explain the most important 

theoretical concepts of relative deprivation and its causes and the relationship of extremism and the 

resulting violence. The researcher used the descriptive and analytical method to describe the 

theoretical foundations of relative deprivation and to analyze the causes and motives of the effects of 

the latter, the most important of which is extremism and violence. In order to change the reality and 

force the ruling regime to a different policy, and that the phenomenon of violence and extremism 

starts from oppression and injustice and isolation of the individual from the unjust society, and that 

the understanding of the theory of relative deprivation deliberately on the ideological and economic 

factor, recommended The study is concerned with understanding the reasons and motives behind the 

growing phenomenon of violence and extremism, achieving social justice to prevent violence, and 

the need to contain youth affiliated with extremist organizations with national references, and the 

restructuring of prison and judiciary systems. This requires accelerating controls on the security sector 

justice and good governance. 

ًّنظرية الحرمان النسبي/ العنف/ التءرفالكلمات املفتاحية: 
Keywords: relative deprivation theory / violence / Extremism 

mailto:hibapolitique1980@hotmail.fr
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 امللخص املفاهيمي
تس ى املجتمعات للعيش ضمن منظومة وطنية إدارية مستدامة للعيش بسالم، ويقع على لانظمة والحكومات حقوق للمواطنين 

ة والسكن ة والصحاملقيمين في الدولة تتماش ى مع املعايير الدولية الانسانية، إذ أن أهم هذه الحقوق تتمثل في الحق في الحيا

والتعبير عن الرأي والتوزيع العادل للموارد للجيال الحالية والقادمة، فللمواطن الحق في املعيشية والترفيه والكرامة الانسانية 

والحقوق في البيئة واملياه وغيرها من الحقوق التي نصت عليها التشريعات الدولية، إن الحقوق تتءلب توفير الاحتياجات 

ة والحد من التناقض بين الاحتياجات وقدرات الدولة، وحماية القيم واملعتقدات، حرمان الناس من الحقوق وعد املجتمعي

املساواة بين أفراد املجتمع وظهور الءبقات املجتمعية من شأنه إدراك املجتمعات ولافراد بالحصول على أقل ما يريدون 

ير عن ذلك الغضب بشتى الوسائل والبحث عن كل أساليب الانتقام قد تصل وبالتالي زيادة الغضب الجماهيري، وبالتالي التعب

لحد التءرف والعنف وممارسة لانشءة إلارهابية، وقد يستغل أعداا الدول هذه التناقضات في تدمير القيم ولاعراف 

ًّالءبي ي لها. املجتمعية، لذا ينبغي على الحكومات دراسة السلوكيات املجتمعية منذ بداية التغير والانحراف

 دورة الحرمان النسبي ودوافع نشأة العنف والتطرفل الشكل التالي يوضح املخلص املفاهيمي

  
البحثية وأهم النتائج لنظرية الحرمان النسبي وأسباب التطرف والعنفوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة 

دورة الحرمان 

النسبي ودوافع 

نشأة العنف 

والتطرف

الحقوق 

البشرية 
والاحتياجات 

املجتمعية عدم املساواة

وعدم عدالة 

اجتماعية

التناقض بين 

التوقعات 
ة املتعلقوالقدرات 

بالقيم

 الشعور بالغضب

ة نتيجة عدم تلبي
املتطلبات

إدارك الفرد أو 

الجماعة 
بالحصول على 

أقل مما يستحق

البحث عن وسائل

للتعبير عن 
الغضب والحرمان

تولد العنف من 

املشكالت 
الاجتماعية 

والاقتصادية

ات انتشار السلوكي

ير املتطرفة كتعب
عن الحرمان
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 تطلعات مستقبلية

.تحليل لاسباب الجذرية للمشكالت املجتمعية، ودراسة لاثار املجتمعية الناتجة عن الحرمان النسبي 

 أثارها وتحمل املسئولية مع الجهات الحكومية والحكومات املحلية.تعزيز املشاركات املجتمعية في حل املشكالت ودراسة 

.تعزيز التواصل القيادي والحكومي واملؤسساتي بين كافة شرائح املجتمعات وبشكل دوري ومستمر 

 مرجع لكل الحضارات القادمة.إثراا املجتمعات العربية املحبءة بالقيم الاسالمية واملجتمعية والتجربة الانسانية للحضارة الاسالمية والتي أصبحت 

ية مشتركة في إدارة القضايا الهامة ذات لاولويةالحد من الانتقادات السلبية للحكومات وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها رفعة الدول العربية ضمن منظومة إقليمية قومية عرب 

شرائع السماوية والتجارب الحضارية والتاريخية وتقوية الروابط املجتمعية املشتركة والتكييف مع الظواهر املجتمعية املختلفة.بناا منظومة مجتمعية متماسكة تعتمد على القيم املمتدة من ال 

 والعنف التطرف وأسباب النسبي الحرمان نظرية 

ًيا ملمارسة افًعا قوًّإدراك الفرد بالتناقض بين احتياجاته وظروف الحياة وما يستحقه أحد أهم دوافع وقوع الحرمان النسبي، ويعتبر غياب العدالة إلانسانية د أن إلى الدراسة توصلت

 العنف والتءرف آلالف املحبءين. العنف بشكل دموي، كما وأن فهم نظرية الحرمان النسبي أحد أهم العوامل لاولية ملحاربة لاسباب الدافعة لنشأة ظاهرتي

الدولة،  مل لاعباا داخلبدراسة كافة املشكالت املجتمعية والاحتياجات البشرية ومشاركة املجتمعات في إدارة املوارد وإلامكانيات والتخءيط التشاركي لامل لتح الدراسة أوصت

 العنف من الانتشار، وعلى لافراد والجماعات تقليل الفجوات القائمة في بين الاحتياج الواق ي وإلامكانيات املتوفرةوتحقيق العدالة الاجتماعية الحتواا لافراد والجماعات ملنع 

 ًّشعورًّوال النسبي، الحرمان مفاهيم يصف الذي الوصفي املنهج على الدراسةاعتدت 

 والتءرف العنف ظاهرتي أسباب وتحليل ،هاانتشارًّ من الحد في القيم ودورًّ به،

 املجتم ي. والعنف التءرف نشر في والثقافية والدينية الفكرية لايديولوجية وتأثير

 ًّلتيا للمجتمعات الحكومية املمارسات من العديد هناك أن في الدراسة مشكلة تبرز

 يراتمتغ كافة في وممارستهم وأنشءتهم حقوقهم من حرمانهم في تتمثل تحكمها

 ًّيرتفع الحرمان زادت فكلما لديهم الداخلي القهر على يعمل مما البشرية الحياة

 ًّيف تساهم مختلفة بممارسات عنه والتعبير املألوف عن بالخروج التفكير معدل
 الحياتي. والاستقرار النسيج وتهديد املجتم ي العنف انتشار

 ًّارتفاع في النسبي الحرمان ظاهرة مساهمة بيان إلى البحثية الدراسة هدفت

 سواا حد على مستوياتها بمختلف املجتمعات داخل والتءرف العنف معدالت
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 طار العام للدراسة:. إلا 1

 مقدمة: 1.1

الزمت ظاهرة العنف كل ما قدمه إلانسان من انجازات وتءورات، بل وال زالت ترافقه إلى يومنا هذا، إذ لم تستثن 

حضارة معينة أو ثقافة ما، واملفارقة أنه وبالرغم من كل ما حصله يخية وال منءقة جغرافية، وال هذه لاخيرة ال حقبة تارًّ

ًّ وغيرها(، ،سياسية واقتصاديةوًّاجتماعية، وًّ علمية،وًّثقافية، وًّفكرية، )إلانسان من تقدم ورقي في شتى امليادين: 
ّ
لم  ه أنإال

صبحت مقلقة ومحيرة لكل املجتمعات املتقدمة منها واملتخلفة نها أ، حيث تزايدت لدرجة أمن تلك الظاهرةيستءع التخلص 

 دحواقتراح الحلول املناسبة لل لتحليل هذه الظاهرة وتشخيصها خبرااوال تدخل املحللينإذ أنه هناك حاجة لعلى حد سواا، 

ملاذا ه "" في كتابتيد روبرت"منها على لاقل. في الحقيقة هناك رابط قوي بين ما يسمى العنف وظاهرة الحرمان التي عبر عنها 

ًّ يتمرد البشر..؟"
ّ
 إياه بـــ حال لوحل

ً
من التناقض بين أوضاع إلانسان أو مجموعة من البشر  ناتجةة التوتر الالحرمان واصفا

 ن عمقإف ، وليس أوضاعهم الاقتصادية بحد ذاتها. ومن ثّمًّتتحقق الذا وتءلعاتهم إلى الحصول على الرفاهية أو لامن أوًّ

 ، فكلما زادت رقعة الحرمانوالتمر على الواقع الشعور بالحباط الناتج من إدراك الحرمان هو الحافز الرئيس ي للعصيانومدى 

ًّ.1في املجتمع، وتقلصت شرعية النظام، ونمت لافكار الثورية، كانت قدرة الناس على العنف والتمرد كبيرة

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة 2.1

أن هناك العديد من املمارسات الحكومية للمجتمعات التي تحكمها تتمثل في حرمانهم من حقوقهم تبرز مشكلة الدراسة في 

وأنشءتهم وممارستهم في كافة متغيرات الحياة البشرية؛ مما يعمل على القهر الداخلي لديهم فكلما زادت الحرمان يرتفع معدل 

ر عنه بممارسات مختلفة تساهم في انتشار العنف املجتم ي وتهديد النسيج والاستقرار التفكير بالخروج عن املألوف والتعبي

ًّ  الحياتي، لذا يظهر من إلاشكالية السابقة التساؤل التالي:

 كيف ساهمت ظاهرة الحرمان في تنامي قضية العنف والتطرف داخل املجتمعات املتقدمة منها واملتخلفة على حد سواء؟

ًّة التالية:ومنه تفرعت لاسئل

 ًّما هي نظرية الحرمان النسبي؟

 ًّما هو دور الحرمان النسبي في تعزيز العنف املجتم ي؟

 ًّكيف يساهم الحرمان النسبي في نشر التءرف؟

 أهداف الدراسة:  3.1

مختلف بتهدف الدراسة البحثية إلى بيان مساهمة ظاهرة الحرمان النسبي في ارتفاع معدالت العنف والتءرف داخل املجتمعات 

ًّمستوياتها على حد سواا، ومنه تفرعت لاهداف التالية:

ًّتسليط الضوا على نظرية الحرمان النسبي ومقياسها وأهم مخرجاتها. -

ًّتحديد دافع العنف املجتم ي وعالقته بالحرمان النسبي. -

ًّالتعرف على مساهمة الحرمان النسبي بنشر التءرف.  -

 أهمية الدراسة: 4.1

فهم سمات وأسس الحرمان النسبي ومستوى تأثيره على التغيرات الداخلية في نشر العنف والفوض ى،  ةاحثستءيع البتسوف 

في هذا املجال، توفير دراسة تساهم في دعم توجهات صناع القرار بحل املشكالت الداخلية بتعزيز  ةوبالتالي رفع قدرات الباحث

العربية بالعديد من الدراسات البحثية التي تعتبر مهمة بالنسبة لصناع إثراا املكتبة وًّالعدالة الاجتماعية كنقيض للحرمان. 

ًّالقرارات في الدول غير املستقرة.

ًّ

                                                           
ًّ.109، ص 22/0، ع مجلة عمران، تنويع املقاربات التفسيرية إلىالفعل الاحتجاجي في املغرب وأطروحة الحرمان: في الحاجة  (:2617)الحبيب استاتي  ،زين الدين 1
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 الفرضية: 5.1

ُيعتبر عمق ومدى الشعور بالحباط الناتج من إدراك الحرمان هو الحافز الرئيس ي للعصيان، فكلما زادت رقعة الحرمان في 

ًّلافكار الثورية، كانت قدرة الناس على العنف والتمرد كبيرة. املجتمع، وتقلصت شرعية النظام، ونمت

 منهجية الدراسة: 6.1

الدراسة على املنهج الوصفي الذي يصف مفاهيم الحرمان النسبي، وآليات الشعور به، ودور القيم في الحد من انتشار  اعتمدت

فية هما، وتأثير لايديولوجية الفكرية والدينية والثقاهذه الظاهرة، وتحليل لاسباب الحقيقية لظاهرتي العنف والتءرف ودوافع

في نشر التءرف والعنف املجتم ي، وذلك لبيان العوامل املؤثرة على دوافع انتشارهم، ومنهج دراسة الحالة من خالل تحليل 

ًّظاهرة العنف والتءرف وربءها بالحرمان النسبي وخاصة في مجال صعود السلفية الجهادية في لبنان.

ًّ: الدراسات السابقة 1.1

ًّهناك مجموعة من الدراسات السابقة والتي جاات تقريبا في نفس الصدد أهمها:

نويع ت إلىالفعل الاحتجاجي في املغرب وأطروحة الحرمان: في الحاجة كتاب الحبيب استاتي زين الدين تحت عنوان:  1.7.1

هناك رابط قوي بين ما يسمى العنف وظاهرة الحرمان التي نه أالكاتب هنا على  ركزًّ 2211 سنة صدر. املقاربات التفسيرية

 في ذلك أ"ملاذا يتمرد البشر..؟" في كتابه تيد روبرت" عبر عنها "
ً
عمق ومدى الشعور بالحباط الناتج من إدراك الحرمان  ّنًّمبينا

ًّ دهو الحافز الرئيس ي للعصيان والتمرًّ
ً
 بج الوصفي في توضيح ذلك مسهاملن على الواقع. مستخدما

ً
ـــ اتدال ـــــ ــ جاجي في لفعل الاحتـ

ــــ ب إلاحساس أّنًّعلى  خالل التركيزًّاملغرب كدراسة حالة من  ـــــ ـــ ــ ــ ًّ النسبي ُيعتبرًّالحرمان ـ
ً
ًّ حافزا

ً
ظلم للتعبير العلني على ال رئيسيا

ًّ لامثلالنقيض  "الحقرة"و
ً
ًّواة..املفهوم الكرامة والاحترام واملس مغربيا

 في فهم التطرف: مراجعة ألدبيات نماذج ومحركات التطرف تحت عنوان: ي، كيم ويلكينسون، لين أغابينيفين بندقج 2.7.1

غربية الدول ال إفريقيا وفيوشمال  آسيال منءقة غرب التءرف في ك أدبياتالبحث في  إلىتبحث هذه الدراسة  2610صدر سنة 

تنظيم داعش. مستخدمين في ذلك  إلىالذين انضموا  أولئك إلى. الهدف هنا هو فهم هذه الظواهر نسبة وإفريقيا آسياووسط 

ًّالجزءالشخص ي ) في التحولًّعملية من التءرف ك أي الانتقالاملنهج الاستقرائي 
ً

اعدة الاقتراحات حول تءوير ق أهم إلى ( وصوال

ًّ.الكل() حول التءرف والعنف لاكثر موثوقيةالتجريبية  لادلةمن 

 قياس الحرمان النسبي العراقي املدرك لدى العاطلين عن العمل في العراق تحت عنوان: فارس كمال نظميكتاب  3.7.1

 على صدقه، هو مفهوم "الكاتب قدم  م2214 صدر سنة
ً
 ملموسا

ً
 ميدانيا

ً
دَرك"، دليال

ُ
ى نه أعءأأي الحرمان النسبي العراقي امل

 
ً
 وطنيا

ً
تناول إذ اكتفت ب ،لم تتءرق إليه لادبيات العاملية السابقةاملقايسة مع الشعوب لاخرى، وهو أمر بين للحرمان إطارا

 مع الحرمان ثم خلص بعدها إلى صياغة  الحرمان النسبي في إطار املجتمع الواحد فقط.
ً
نموذج للهوية الوطنية العراقية متفاعلة

ن ية أو انحسارها لدى العاطليديموغرافي قادر على التنبؤ باحتمال اندالع الاحتجاجات الجمع –النسبي ضمن إطار سيكولوجي

ًّ
ً
 في ذلك على املنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة.  عن العمل. معتمدا

ـــــ ـوغير املباشرة ب املباشرةمجموعة من الدراسات ذات العالقة  الدراسة ت: استعرضالتعقيب على الدراسات السابقة 4.1.1 ـــــــ ـــــ ـــ

 إلاطارًّ إثرااعلى  أعانتهمجموعة من النتائج  إلى من خالل تلك الدراسات ثلابحاتوصل  أينسة، البحث محل الدراموضوع 

ًّة:في النقاط التالي لاخيرةالتعقيب على هذه  السابقة ُيمكنناالنظري للدراسة الحالية، ومن خالل الاستعراض للدراسات 

ًّ: الاستفادة من الدراسات السابقة 1.4.1.1

ًّ:أهماتتمثل هذه الاستفادة في النقاط التالية 

ًّالعام للدراسة. تحديد إلاطارًّ_ًّ

ًّ.أسئلتهاصياغة  وإمكانيةمتغيرات الدراسة  د_ تحدي

ًّاملناسبة لها. ولاداة_ اختيار منهج الدراسة 

ًّبعض النتائج في الدراسات السابقة بــــــــــ نتائج الدراسة الحالية. _ مقارنة

ًّمراجع الدراسات السابقة. _ الاستفادة من
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 الدراسات الحالية:و الدراسات السابقة بين التشابه والاختالف  أوجه 2.4.1.1

بيان أهم املفاهيم النظرية للحرمان النسبي موضوع الدراسة من خالل ت أدبياتالبحث في  إلىكالهما يهدفان  التشابه: أوجه

ًّوأسبابه وعالقة التءرف والعنف الناتج عنها. 
ً
ظاهرة العنف والتءرف تبدأ من املظلومية وانعدام العدالة وانعزال  إلى أّنًّ وصوال

الفرد عن املجتمع الظالم، وأّن فهم نظرية الحرمان النسبي تعمد على العامل لايديولوجي والاقتصادي على حد سواا. مستنتجة 

ــــــــ ضرورة الاهتمام بعلى  لاخيرفي  ـــ ــ ــ  الظواهر. ملنعاهر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وًّظتلك الاا تنامي فهم لاسباب والدوافع ورًّـ

فهي  ،فقط دون البحث على حلول منءقية بديلة وتوصياتها انتقادات: قدمت الدراسات السابقة في نتائجها الاختالف أوجه

 تقويمهاوًّا وتءويره وتقويتها ت الحالية التي انءلقت من انتقاد الذات نفسهاعكس الدراسامن كونها بحثية،  أكثرًّكانت نقدية 

 من 
ً
ًّ أفكارها.تغيير انءالقا

  :نظرية الحرمان النسبي .2
 أّن 

ّ
لم ينقءع ظلم الناس لبعضهم البعض منذ أن كانت البشرية، فلم يخل العالم قط من املحرومين واملظلومين. إال

 بالنسبة إلى املحروم، فبعض املرحومين ال يعرفون أنهم كذلك، ويظنون أّن الفروق بينهم 
ً
الحرمان بحد ذاته قد ال يعني شيئا

يعرف بعض املرحومين أنهم كذلك، ولكن جرى إقناعهم أّن تلك هي سنة الحياة  ماالجوهر، فيوبين لاخرين طفيفة ال تمس 

 
ً
وأّن التمرد على أوضاعهم ال طائل ورااه، وانه ال سبيل سوى الاستسالم بل والرض ى. فاغلب املجتمعات في العالم تحتوي توزيعا

 حركات شكوى أو احتجاجات محدودة أو قابلة غير متساو للموارد، وأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ومع ذلك ال تنش
ّ
أ إال

مادة فكرية شائكة لدى فالسفة املجتمع وعلمائه عبر التاريخ، لصياغة السؤال  هذه الواقعةللعد. على هذا لاساس شكلت 

 لناس؟: ملاذا ال يؤدي الحرمان بالضرورة إلى إثارة مشاعر الاستياء والغضب وسلوكيات الاحتجاج لدى االقديم الجديد

 مع هذا الحرمان وال يعملون 
ً
وملاذا ال يبدي املرحومون في حاالت كثيرة احتجاًجا على بؤسهم؟ بل يبدون في الغالب تسامحا

من هنا كانت نقءة الانءالق لعدد من النظريات النفسية الاجتماعية في سعيها لإلحاطة بمحددات  أوضاعهم؟على تعديل 

الرضا والاستياا. وقد تبلورت واحدة من هذه الرؤى على يد مفهوم الحرمان النسبي الذي جرى توظيفه لتحليل السياقات التي 

ًّ.لنقءة الثانيةا. هذا ما سنتءرق إليه من خالل 1الظلمتحدث في عملية إدراك 

 :مفهوم الحرمان والحرمان النسبي 1.2

: الحرمان لغة هو من الِحْرُم املنع، والِحْرَمة الِحرماُن، والحرمان نقيضه إلاعءاا والرزق، مفهوم الحرمان لغة واصطالحا 1.1.2

ْعِءَية.فالعءاا والعءية اسم ملا ُيعًّْ
َ
ى، والجمع َعءايا وأ

َ
 وِحْرما..  ء

ً
يقال: َمْحُروُم وَمْرُزوق، وَحَرمه الش يَا َيْحِرُمه وَحِرَمه ِحْرَمانا

ًّ.2اللهم ال تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطاياك"وقد جاا في الدعاا: "

 عرف "
ً
الفرد وتكون مهمة لبناء "الشعور بعدم وجود حاجات وأشياء وأمور يحتاجها الحرمان بأنه: إسماعيل" أّما اصءالحا

الحرمان ُيعبر عن موقف ضاغط على إلانسان، وهو حالة شعورية داخلية عند الفرد تنشأ  ". وعليه فاّنًّوتكوين شخصيته

ًّ.3من عدم تمكنه من إشباع حاجة أو أكثر من حاجاته لاساسية أو الشخصية نتيجة لذلك يشعر بعوز نفس ي

لتفسير سلسلة من العالقات  1141" وزمالؤه للمرة لاولى سنة Stoufferم صاغه ": هو مفهوًّمفهوم الحرمان النسبي 2.1.2

ًّغير املتوقعة بين مشاعر الرض ى لدى الجندي لامريكي وبين وضعه في الجيش. وفيما يأتي نماذج من تعريف الباحثين له:

إدراك الفرد بالتناقض بين توقعاته وقدرته املتعلقة بالقيم، وتتمثل توقعات القيم  ":نهأعلى  1112سنة  "جير" _ يعرفه

 
ً
 له حق

 
ا قدرات البالسلع ألاساسية وظروف الحياة التي يعتقد الفرد أن نه أقيم فهي السلع والظروف التي يظن ا فيها. أم 

 قادر على الحصول عليها والاحتفاظ بها".

                                                           
ًّ.169، ص42-41، ع املجلة العربية للعلوم النفسية، قياس الحرمان النسبي العراقي املدرك لدى العاطلين عن العمل في العراق (:2614) فارس كمال ،نظمي 1
ًّ. 18-17، ص ص 1، مؤسسة علوم نهج البالغة للنشر، طمفهوم العطاء والحرمان (:2616) هيثم احمد ،الحيديريًّ 2
، 0، م املجلة الدولية التربوية املتخصصة، الحرمان النفس ي الوالدي وأثره على ممارسة ألابناء لسلوك عقوق الوالدين (:2617) عاطف ،عبد الجواد /حسام ،أبو يوسف 3

ًّ.30، ص 7ع 
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قل ما أنه يحصل على أالذي ينتاب الفرد نتيجة اعتقاده ب الشعور باالستياءنه: "أعلى  1192سنة  "Martin_ يعرفه "

 يستحقه". 

 نه: أعلى  2222سنة  وولكر وأول"_ يعرفه "
ُ
حبط توقعاته بشأن السلع "الشعور بالغضب الذي ينتاب الفرد عندما ت

 لتعويض عد أياة التي يعتقد حوظروف ال
ً
ًّ".املساواة هذهنه يستحقها، فيصبح مدفوعا

قل أقل مما يستحقه، أو أالجماعة التي ينتمي إليها يحصل  "إدراك الفرد أو نه: أعلى  2224سنة  "ارونسون وأول _ يعرفه "

ًّ.قل مما يحصل عليه للفراد املماثلون له"أمما كان يتوقعه، أو 

الحرمان النسبي هو إدراك الفرد التناقض بين ما يحصل عليه أو ما تحصل عليه جماعته الداخلية التي ينتمي إليها  ّنًّإوعليه ف

نه يستحقه أو تستحقه جماعته الداخلية، أو ما يحصل عليه لافراد أة، وبين ما يتوقعه، أو ما يعتقد من السلع وظروف الحيا

 ضمن حدوده املعرفية، املماثلون له أو الجماعات الخارجية لاخ
ً
رى من تلك السلع وظروف الحياة. وقد يظل هذا إلادراك مقيدا

 " للحرمان، ولكنملطلق. فالناس تحتج وتتمرد على أوضاعها ليس بتأثير املعنى "ا1أو قد ينجم عنه شعور باالستياا والغضب

يجرونها على أوضاع أفراد أو جماعات أخرى. فالعامل لاساي ي هنا هو  مقياسات"ألنهم يشعرون بالحرمان نسبة إلى "

 في الحصول على الحقوق والامتيازات نفسها التي يتمتع بها لاخر، "املقايسة
ً
 مشروعا

ً
" مع لاخر واقتناع الفرد بأّن له حقا

 أم جماعة
ً
ًّ.2سواا كان فردا

دى لافراد من إدراكهم التناقض املوجود بين ما يستحقونه وما هو : الحرمان النسبي هو استياا يتولد لالتعريف إلاجرائي

، فقد يالحظون أنهم يريدون أ
ً
قل مما يستحقون، لامر الذي ُيولد لديهم أكثر مما يتوقعون لو أنهم يملكون متحقق لديهم فعال

ًّمشاعر الحرمان النسبي املتمثلة في الغضب وإلاحساس بالظلم.

فهوم ينتمي إلى حزمة النظريات الاجتماعية والنفسية املفسرة لنشأة الحركات الاجتماعية السياسية أما فيما يخص نشأته فهو م

 تسمية "
ً
" ويقصد بها توقعات الناس وتءلعاتهم نحو نظريات التوقعات الناهضةالواسعة التأثير، التي يءلق عليها أحيانا

م بفكرة مفادها أّن كل فرد له مجموعة من الحاجات واملءالب تحقيق مصالحهم واهتماماتهم املستقبلية. ويتلخص هذا املفهوًّ

 أّن هناك درجات مختلفة يتم على أساسها إلايفاا بهذه الحاجات. ويمكن تقسيمها إلى: "
ّ
يقي إيفاء حقلاساسية واملحددة، إال

 من الحاجات، واملتوقع ُيشير إلى اوإيفاء متوقع"
ً
عدالة ملدى الذي يشعر فيه الفرد بال. فالحقيقي ُيشير إلى مدى ما يتحقق فعال

، يشعر الفرد بالحرمان النسبي نتيجة نقصان الحاجات 
ً
من تحقيق حاجاته. فإذا كانت التوقعات أكثر مّما تم تحقيقه فعال

هو متوقع. ويؤدي هذا الحرمان في حاالت كثيرة إلى الغضب والتفكير الهجومي، كمحاولة املشاركة في الحركات  عّماالحقيقية التي 

ًّ.3السياسية والاجتماعية للتعبير عن حاالت التبرم والاستياا من الظروف القادمة

لى إلى رين، إنّما يعود بنشأته لاوًّلكن مفهوم الحرمان النسبي بصيغته املعاصرة في العلوم الاجتماعية ليس وليد القرن العش

ا الحق النفسانيون في هذ مرحلة من تءور الفكر الاجتماعي سبقت تبلور هذه العلوم واتضاح منهجيتها. فال ينس ى املنظرون

 من أهم دي توكيوفيلملؤلفه " 1956" سنة النظام القديم والثورة الفرنسيةباستمرار إلى كتاب " إلاشارة
ً
" بوصفه واحدا

 في طيات الرؤية إولى في نظرية الحرمان النسبي، وًّراجع لاًّامل
ً
ن لم يرد فيه املفهوم بصياغته املعاصرة الحالية، لكنه ورد ضمنا

إلاطار الفلسفي والسيكولوجي للسس النفسية للعالقة بين الحرمان "كارل ماركس" التحليلية التي أوردها املؤلف. كما قدم 

ات الشرط املسبق الندالع الاضءراب وكول انجازه للءبقة العاملة حسب منظوره، بتأكيده أّنًّالنسبي والتغيير الاجتماعي امل

الاجتماعية الواسعة ليس التدهور املتنامي في وضع البروليتاريا، بل التءور في لاوضاع الاقتصادية للعمال الذي ال يجاري 

ًّ. 4اعيةالرفاهية املتزايدة للرأسماليين، مّما ُيسبب التوترات الاجتم

ًّ

                                                           
ًّ.116، ص املرجع سبق ذكرهفارس كمال،  ،نظمي 1
دَرك "دراسة ميدانية (:2611) فارس كمال عمر، نظمي 2

ُ
ًّ.3، ص 79ع  ،والنفسيةمجلة العلوم التربوية "، صدق البناء لـــــ مفهوم الرحمان النسبي العراقي امل

ًّ.111، ص املرجع سبق ذكرهقياس الحرمان النسبي العراقي املدرك لدى العاطلين على العمل في العراق،  ،فارس كمال نظمي، 3
ًّ.111، صاملرجع نفسه 4
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 :نظرية الحرمان النسبي 2.2

إّن التعقيد النظري البالغ الذي انءوى عليه موضوع الحرمان ودوره في التغيرات الاجتماعية الجذرية، قاد إلى سؤال 

إذا كان الحرمان يتأتى من مقايسة أنفسنا بمن هم أفضل منا، وإذا كانت كل املجتمعات تعاني من عدم  أساي ي:جوهري 

مقايسة الذات بشخص مرج ي ذي منزلة أفضل، ليس  من الواضح أّنًّ املساواة، فلماذا ال نشعر بــــــــ الحرمان على الدوام؟.

 لحدوث الحرمان النسبي رغم ضرورته. فالب
ً
 كافيا

ً
د من وجود مقومات أخرى جوهرية تؤدي إلى بروز الانفعال أو الاستياا محددا

الحظ أّن تلك جراا الحرمان، ولقد س ى منظرون عديدون في ظاهرة الحرمان النسبي للبحث في طبيعة هذه املقومات. ويًُّ

، وعلى نحو تراكمي متعاقب، من منظور واحد وهو "
ً
 ". ولذلك يمكنالاجتماعياملعرفي الاجتهادات التنظيرية اشتقت جميعا

النظر إلى نظريات أو موديالت الحرمان النسبي على أنها نظرية واحدة مستمرة، خضعت للتعديل والتءوير، منذ نشوا املفهوم 

ـــــ أهم املراحل التنظيرية التي مرت بها هذه النظرية: ـــ ـــ ـــــ ًّوحتى اليوم. وفيما يأتي سرد مكثف بـ

ا، أّن أي جماعة اجتماعية أول من صاغ نظرية منهجية في الحرمان النسبي مفترضًًّ "Davisيعد ": Davis "1151_ نظرية "

ندما يقاس "عال يمتلكون ذلك )املحرومين( وقال:  يدة )غير املحرومين(، والى أفراديمكن تقسيمها إلى أفراد يمتلكون السلع الج

. وأكد أن هذه التسمية صحيحة مادامت املقايسة بـــــــــــ الحرمان النسبي" املحروم نفسه بـــــــ غير املحروم، تسمى الحالة الناتجة

ا إذا قايس الفرد نفسه مع أفراد ينتمون لجماعات خارجية أخرى تجري بين أفراد ينتمون إلى الجماعة الاجتماعية الواحدة، أّمًّ

ـــــ " ـــــ ًّاز محددات النظرية ومساراتها على النحو لاتي:". ويمكن إيجاملسافة الاجتماعيةفان الحالة الناتجة تسمى بـ

ًّيشعر بالحرمان النسبي عندما: )س(،إّن الفرد الذي يفتقر لش يا مرغوب به 

ًّ(.سأ _ يدرك أّن لاخرين املماثلون له يملكون )

ًّ)س(.ب_ يرغب بالحصول على 

حددات الثالث هذه، ال يحدث الحرمان أي يستحقه. وعندما يغيب أي محدد من املس(، جــ_ يشعر انه مؤهل للحصول على )

ًّالنسبي.

الحرمان النسبي بأنه املفتاح لفهم العالقة املعقدة واملتقلبة بين التقارب  "Runcimanوصف " :Runciman "1166_ نظرية "

 إلى نظرية "
ً
 رابعا

ً
 من الش يا ا بافتراضه أّن الفرد يعد محروًمًّ "،Davisالاجتماعي والشعور باملظلومية. وأضاف محددا

ً
نسبيا

ًّحينما:  (س)

ًّس(.أ _ ال يملك الش يا )

(.سب_ يدرك أّن لاخرين مالكين للش يا )
ً
ًّ( أو يتوقع أن يمتلكونه )بضمنهم هو شخصيا

ًّ)س(.ج _ يرغب بالش يا 

ًّ(، أي يستحقه.سد _ يعتقد بإمكانية الحصول على الش يا )

 بين الحرمان لاناني )الفردي( الذي يحدث
ً
حينما يقاس الفرد نفسه باآلخرين، وبين الحرمان الناجم عن مشاعر  كما قدم تمييزا

ًّ.1التآخي داخل الجماعة )الجماعي( الذي يحدث حينما يقاس الفرد جماعته املرجعية بالجماعات لاخرىًّ

بأنه التوتر النفس ي الناش ئ عن التناقض بين ما يرغب لافراد به أو يشعرون أنهم : : يعرف جير الحرمان النسبيجير _ نظرية

" جير"يستحقونه من السلع وفرص الحياة، وبين إمكاناتهم الحالية أو املتوقعة للحصول على تلك السلع والخدمات. وقد قدم 

 للحرمان النسبي أكثر ديناميكية من سابقيه، محددًًّ
ً
ورية تؤدي إلى إحداث الحرمان النسبي لدى ا أربع محددات ضرًّنموذجا

ًّ(، وهي:سشخص يفتقر إلى الحصول على ش يا مرغوب به )

 له يمتلك ذلك الش يا )
ً
 مماثال

ً
ًّس(.أ _ إذا أدرك أّن شخصا

ًّ(، أي يستحقه.)سنه مؤهل للحصول على ذلك الش يا أب _ إذا كان يشعر 

ًّلحصول عليه. وصاغ نظريته باملعادلة التالية:من غير املمكن ا س(ج _ إذا كان يعتقد أّن ذلك الش يا )

                                                           
دَرك،  كمال،فارس  ،نظمي 1

ُ
ًّ.9 -8، ص ص، املرجع سبق ذكرهصدق البناا لـــــ مفهوم الرحمان النسبي العراقي امل
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جل الحصول عليها، وتعد القيم من منءلق نفس ي هي أة التي يكافح البشر من هي لاحداث ولاشياا ولاوضاع املرغوب "القيم"

نها كالغذاا، أو تشتق م الغرائز ألاساسية"" أو "الحاجاتالبواعث البشرية، والتي يفترض أنها تعزى إلى " التي تستهدفهالاشياا 

الذات، وتحقيق الذات، واملأوى والخدمات الصحية، ووسائل الراحة املادية، والسالمة والنظام، والحب، والانتماا، واحترام 

ها لفرص التي يرغب ب" فتمثل السلع وا"توقعات القيموقيم القوة )أي املشاركة في صنع القرارات السياسية الجماعية(. أما 

 قدرات القيم""نه يستحقها، باملقايسة مع لاخرين املشابهين له )بضمنهم هو نفسه في املاض ي(، فيما تمثل أالشخص ويشعر 

 أو يعتقد بأنه قادر على امتالكها السلع والفرص
ً
 .1التي يمتلكها الشخص فعليا

 
 : نظرية الحرمان النسبي1شكل رقم 

ًّ.116، ص قته بسلوك الاحتجاج )رؤية نظرية(الاستبعاد الاجتماعي وعالحوراا محمد علي،  ،املصدر: قاسم

                                                           
ًّ.16 - 9، ص ص، املرجع نفسه 1

 

 =  الحرمان النسبي

 شخص يشعر بالحرمان النسبي

هل شخصيته توجه عقابها نحو 
 الداخل؟الخارج أم نحو 

 واطئا واضحا أمهل يمتلك تحكما 
 باألحداث

هل يمتلك تحكما واضحا أم 
 واطئا باألحداث

متاحة أم  هل الفرص أمامه العنف ضد المجتمع
 محظورة

هل الفرص أمامه متاحة أم 
 محظورة

 أعراض الضغط النفسي تطوير الذات العنف ضد المجتمع تغيير بناء المجتمع

 محظورة متاحة

 محظورة متاحة

 عال واطئ

 عال واطئ

 (Value Capabilitiesقدرات القيم )     (Value Expectationsتوقعات القيم )

 (Value Expectationsالقيم )توقعات 
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نه هناك شبه إجماع بين كثير من املحللين والباحثين على وجود محرك رئيس ي لظاهرتي أالحظ يًُّ إلى ما تءرقنا إليه،من خالل 

ًّ هبوصف ءرف وهو إلاحساس بالحرمان النسبيالعنف والت
ً
ًّ حافزا

ً
دالة عللتعبير العلني على الظلم والتهميش والالًّ رئيسا

. بمعنى أّن هذه الحاجات ليست مقصورة على الغذاا، والحماية، والسالمة الجسدية، والرفاه، والتحكم في ثروات الاجتماعية

ًّ.النقءة الثالثةفي وهو ما سنتءرق إليه . 1لارض فقط، وإنما تشمل الهوية، والاستقالل، والاعتزاز بالنفس وإلاحساس بالعدالة

  :ألاسباب الحقيقية لظاهرتي العنف والتطرف .3
هناك إدراك واسع لكون ظاهرة العنف والتءرف تبدأ من خالل املظلومية وانعدام العدل، ما يتبعه انعزال الفرد عن 

أخرى للحياة من خالل املجتمع الظالم ولاثم، وكرد فعل على هذه املظلومية يبحث هذا لاخير عن هوية جديدة أو فلسفة 

 من هذه 
ً
الانخراط في الجماعات املتءرفة املسلحة )سواا بالس ي لــــــــــ الانضمام لها أو بالتجنيد من قبلها( أين ُيصبح جزاا

هو عملية التحول الشخص ي التي يمر بها الفرد في سياق استجابته إلى مظالم متعلقة بالتءرف فالتطرف" ، "2الجماعة املتءرفة

قتصادي والاجتماعي العام. هذا التحول ُيَعنون بــــــــ أزمة شخصية يمر بها الفرد أثناا البحث عن الدور واملعنى الحقيقي الا

" هو تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس أو ضد أي لعنف، هذا "ا3لحياتيه، والذي يقوده إلى استخدام العنف

" إلى العنف على "أنه محاولة منءقية ()يوهان غالتونغوينظر " .4ما تعرض له من أذى شخص أخر نتيجة لشعوره باأللم بسبب

لتحقيق لاهداف، أين ُيصنف هذه ظاهرة إلى ثالثة أنواع رئيسية هي: )عنف مباشر، وعنف هيكلي غير مباشر، وعنف ثقافي 

 بــــــــــــ بعضها البعض، 
ً
 بذلك معايرمزي(" تكون ممثلة من قبل الزوايا الثالث ملثلث العنف، وهي ترتبط سببيا

ً
 جديدة يموضحا

ً
را

 
ً
ى بأش إلىللتعاطي مع هذه الكلمة بفضل مثلث العنف... فـالعنف حسبه ال يشير دائما

ّ
كال القّوة الجسدية املباشرة، بل هو يتجل

ًّ.5متنوعة

 في إعداد لارضية الخصبة للتءرف والعنف حين يصاب الفرد 
ً
 هاما

ً
من الواضح أّن العوامل السياقية تلعب دورا

الراهن، أين تضم هذه العوامل دوافع متنوعة سواا كانت سياسية اقتصادية أيديولوجية اجتماعية أو  بالحباط من الوضع

من تلقاا أنفسهم، على العكس فإّن لهم . في الحقيقة لم ينشأ العنف والتءرف وحتى إلارهاب 6كرد فعل على عوامل معينة

أمر بالغ لاهمية، ألنها ستساعد في حل املشكلة. فكما أنه من العديد من لاسباب والدوافع، ومعرفة لاسباب في هذه النقءة 

 التشخيص من دون معرفة لاسباب، هنا بالذات تكمن أهمية 
ً
غير املمكن العالج من دون تشخيص فإنه من غير املمكن أيضا

ًّ.7اكتشاف هذه لاسباب والدوافع أين تعتبر معرفتها موضوع يهم العالم أجمع

للبحث عن لاسباب الحقيقة لظاهرتي العنف والتءرف ميز املحللون بين فريقين اثنين، فريق يعتقد أّن لايديولوجية والدين 

نه تتفوق العوامل الاجتماعية والاقتصادية على عوامل لايديولوجية أالرئيسية وراا ذلك. فريق، يعتقد والثقافة هي الدوافع 

ًّخالل هذا املبحث.والدين. هذا ما سنتءرق له من 

  

                                                           
1 Beaudoin M. C. (1/12013): Melissa Protracted Social Conflict: A Reconceptualization and case analysis. Doctoral 
dissertation Scholar commons, University of South Carolina, pp 7-8. 

ًّ.20ص  ،، عمان: معهد غرب أسيا وشمال إفريقيادبيات نماذج ومحركات التطرف""في فهم التطرف: مراجعة أل  (:2610) لين ،أغابي /كيم ،ويلكينسونًّ /نيفين ،بندقجي 2
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 :والدين والثقافة الدوافع ألاساسية وراء العنف والتطرف ألايديولوجية 1.3

يعد الدين أحد أهم لادوات التي يتم استخدامها من أجل حشد لافراد ملمارسة العنف بدعوى الدفاع عن حقهم 

في ممارسة العقيدة. وقد لوحظ في الفترة لاخيرة تصدر العنف الديني لساحة التءرف العالمي على حساب العنف القومي أو 

بقية أو ثقافية. كما يعد الدين ظاهرة اجتماعية في ممارساته كونه يفض ي الانفصالي أو لانواع لاخرى التي تستند ألسباب ط

ينقسم التءرف الذي يعتمد على الدين في استقءابه  .عالقات تبادلية بين املؤسسات التي تمثله وبين لافراد الذين يعتنقونه إلى

قيق دين لتدعيم موقفه، بينما لاخر يهدف إلى تحتحقيق غاية سياسية وتتم الاستعانة بال إلىنوعين؛ أحدهما يهدف  إلىألتباعه 

إلى  الدولية. ولذا فإنه يلجأ إلىغاية دينية ُمثلي من الصعب أن يتم تحقيقها نتيجة للمتغيرات املحلية وإلاقليمية، إضافة 

ا، حتى تلك سياسيًًّالعنف كوسيلة لتحقيقه بالقوة. ويمكننا أن نءلق على كل الصراعات التي يتم استحضار الدين إليها عنًفا 

التي تقوم بها التنظيمات املتءرفة ذات املرجعية الدينية تندرج أسفل هذه القاعدة، كونها تتم بين تنظيم متءرف ذي هياكل 

 عنيًفا يهدف 
ً

ًّ .إلانقاص من سيادة الدولة القومية التي تقاتله بدورها هي لاخرىًّ إلىتنظيمية تمارس عمال

عتنقة، إضافة س ي التنظيم املتءرف إلى ي
ُ
السيءرة على بعض لاراض ي أو املدن لقامة دولته الدينية وفق أسسه الشرعية امل

ا من  .إلى منازعة أداته الفكرية للدوات إلاعالمية القومية
ً
كما تعد الجماعات املتءرفة القائمة على أساس ديني أكثر تماسك

ن تنفيذ أوامر القيادات دوًّ ىالداخلية لإلدارة والتي تعتمد عللاخرى التي بنيت على أساس قومي، ليس فقط بسبب لالية 

ًّ.1نقاش، ولكن أيًضا بسبب عكوف التنظيمات املتءرفة على زرع فكرة التضحية بالدنيا من أجل لاخرة

نة دذلك نجد أن الدولة القومية قد تنجح في احتواا التنظيمات املتءرفة ذات املرجعية القومية من خالل عقد ه إلىإضافة 

أّن  عكس ذلك، نجد علىمعها، أو من خالل التعهد بالبحث في مءالبها، أو حتى منح إلاقليم الراغب في الانفصال حكًما ذاتًيا. 

 في وقت ضعفها كالتنظيمات املتءرفة الدينية ال تقبل بفكرًّ
َّ

 ستراتيجية بنااة لعادة تجميع القوى وتحديداة املهادنة إال

تهي من ذلك، تعاود هذه التنظيمات شن هجماتها من جديد بسبب رفضها لفكرة الدولة القومية والتي لاولويات. وبمجرد أن تن

من الجدير بالذكر أّن التنظيمات املتءرفة تعتمد في استقءابها للشباب على قوة املحتوى الديني  .ترى فيها عائًقا البد من إزالته

ة، والذي يهدف دوًمًّ ا إلى تعبئة نفوس متابعيه من خالل إظهار مدى قوة التنظيم وصموده أمام الذي تقدمه أداتها إلاعالميَّ

ثلى، والتي تتعلق بإقامة دولة دينية. كما تعمد 
ُ
محاوالت وأده واستئصاله، إضافة إلى قدرته على تحقيق غايته الدينية امل

سالمية قديمة وفترة تفكك العالقات البينية إلاًّالتنظيمات إلاسالمية املتءرفة إلى عقد املقارنات بين فترة لامجاد إلاسالمية ال

ومن أجل إحكام التنظيمات املتءرفة الختراقها الفكري، فإنها تقوم دوًما باستحضار معاناة الشعوب إلاسالمية في بقاع  .الحالية

ة عن إرجاع أسباب تدهور لاوضاع   لىإمختلفة من العالم، قبل أن تقدم نفسها كنصير لقضيتهم. وال تغفل لالة إلاعالميَّ

 .ة الحكم إلاسالمية، مما يبرر الدعوى ملهاجمتها الحًقاأنظم علىسيءرة إلامبريالية العاملية 

املتءرفة إلى الاستعانة بقضية القدس لتدعيم مبرراتها وحربها على الدول إلاسالمية، ليس ًّهذا يفسر سبب لجوا التنظيمات

ة لثبات لى براهين ماديفقط ملكانة القدس في نفوس املواطن العربي وإلاسالمي، ولكن ألنها القضية الوحيدة التي ال تحتاج إ

ظيمات ا لدى هذه التنا كافيًًّمظلوميتها؛ فاحتالل القدس إضافة إلى العالقات بين عدد من الدول إلاسالمية وإسرائيل تعد سببًًّ

ًّ.لقناع البعض بضرورة الالتحاق بصفوفها

ًّ
ُ
 توجه امليول الدينية للمواطن العربيمن املالحظ أّن التنظيمات املتءرفة ت

ً
رى من الجهة لاخ علىا التي تضعه دوًمًّ درك دوما

زيادة قدرتها على جذب  إلى إسرائيل، ولذا فإّن كل التنظيمات املتءرفة التي تس ى ألن يكون لها تواجد قوي في املنءقة، إضافة

هجمات ضدها،  ذلافراد، تس ى ملهاجمة إسرائيل وحلفائها الدوليين في إصداراتها املرئية املسموعة حتى وإن لم تتمكن من تنفي

فعلى سبيل  .سياسية تتعلق بالتحرر من النفوذ العالمي وأخرىًّ لتتسلل بذلك إلى قلوب البعض من زاوية دينية تتعلق بالقدس

املرفوضة عربًيا، يستخدم فكرة خوض حرب مع إسرائيل لكسب املزيد من وًّاملثال، نجد أّن حزب هللا ذا املرجعية الشيعية، 
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ن إوعليه ف .1م العربي، إضافة إلى استعانته لقضية القدس لتكوين حاضنة شعبية في الجنوب اللبنانيالدعم داخل الرأي العا

الدعاة املتءرفين ُيفسرون لاحداث إلاقليمية والعاملية بأنها مؤامرة من الغرب لقمع العالم إلاسالمي؛ وبناًا على هذا التصور 

والدعوة املتءرفة كأحد الاتجاهات التي تشكل إلاسالم الراديكالي،  الجهاد العنيف"العدائي، فإنهم ُيبررون ضرورة اللجوا إلى "

ًّ.2باعتبارهما من الوسائل املشروعة الستعادة سلءة إلاسالم في العالم والانتصار على لاعداا

ل يكالين واملعتدليالصراع الحقيقي ينبغي أن يكون داخل الدين نفسه بين الراد على هذا لاساس فان الحجة القائلة بأّنًّ ِ
ّ
َمث

ُ
ن ت

ًّ.النسخة لادق في تعبيرها عن هذا الرأي، إذ تعءي لاولوية للعوامل لايديولوجية

  :العوامل الاجتماعية والاقتصادية الدوافع ألاساسية وراء العنف والتطرف 2.3

 مهًما في دفع أفراده نحو التءرف دون أن يدرك ذلك، رغم 
ً

املجهود العام الذي يبذله من أجل قد يكون املجتمع عامال

سبب استياًا عاًما بين املواطنين مما يولد لديهم رغبة عامة بـــــــــــ تغير 
ُ
مواجهته، بسبب إشكالياته العامة العالقة، والتي ت

افًعا قوًيا للفراد ويعد غياب العدالة الاجتماعية د .السياسات إلادارية القائمة بسبب فشلها في تلبية الرغبات الشعبية املرجوة

غايرة لتلك لـــــــ ممارسة العنف بشكل دموي من أجل تغيير سياسة لامر الواقع أو إجبار النظام الحاكم على تبني سياسة م

تعميق الفروقات الءبقية، إضافة إلى حرمان فئة شعبية كبيرة من حقوقها الاجتماعية لاساسية والتي  ىالقائمة والتي أدت إل

ًما على الدولة توفيرها. أين يعتقد لافراد الذين ينجرون للعنف نتيجة غياب العدالة الاجتماعية أنهم يؤدون منفعة يعد إلزا

كبرى للمجتمع بإظهارهم للغضب الدفين بين ثنايا فئاته لاكثر تضرًرا. ولهذا، فإنهم يتفانون في عملهم العدواني، ويقدمون 

ًّ.ةأنفسهم كنصير للءبقة الشعبية املهمش

فئات مجتمعية قد يتم تمثيلها من خالل شخص تستحوذ على املوارد املالية ذات لاهمية داخل دولة معينة من  قد نجد أّنًّ

خالل السيءرة على املناصب القيادية ذات النفوذ، والتي تتعمد التغاض ي عن معاناة الفئات املجتمعية املهمشة لصالح الفئة 

ع القوى املجتمعية، والتي قد تكون مبرًرا كافًيا للتنظيمات املتءرفة الستقءاب لاكثر رخاًا، مما ُيمثل إشكالية في آلية توزي

إضافة إلى ذلك، نجد أّن تدني املستويات التعليمية في بعض البلدان وما يرافقها من  .3لافراد بدعوى مقاومة الهيمنة الءبقية

 محفًزا أمام التنظيمات املتءرفة ل
ً

تكثيف عملها الاستقءابي الذي يتغذى بشكل رئيس ي نقص للوعي الفردي قد يكون عامال

على الجهل وقلة املعرفة. ولذا نجد أّن هذه التنظيمات تنشط بشكل رئيس ي في البالد التي تعاني من إشكاليات تعليمية؛ كبلدان 

، ان أوروبا. وعلى هذا لاساسالشرق لاوسط ووسط آسيا، في حين تجد صعوبة لـــــــــــــ اختراق البنية الاجتماعية املترابءة لبلد

نجد أن هناك ترابءية عكسية بين معدالت التنمية البشرية وبين امليول الفردية للتءرف، فكلما قّل هذا املعدل داخل املجتمع، 

ًّ.زادت قدرة التنظيمات املتءرفة في التأثير على أفراده

مثل ظاهرة البءالة أو الحرمان الوظيفي مساًرا محفًزا لسلوك أ
ُ
فرادها بانتهاج وسائل احتجاجية شعبية لظهار مدى معاناتهم ت

ملن يتحكمون في مسار توزيع السلءة داخل الدولة. وقد يتم ذلك من خالل مسار احتجاجي سلمي، أو باتباع مسار عنيف ضد 

ا بالسياسات الا الدولة ومؤسساتها. ورغم أّنًّ
ً
قة قتصادية عن لاخرى املتعلمعظم املواطنين، في واقع لامر، يولون اهتماًما بالغ

بالجوانب السياسية، فإّن سوا نتائج لاولي يدفعهم للتفكير بشأن إدارة الثانية. وقد ظهر هذا جلًيا أثناا الربيع العربي، والذي 

بدأ كحركة احتجاجية ذات توجه اقتصادي، لكنه ما لبث أن اتسعت رقعة مءالبه لتشمل إصالحات سياسية، ما أدى الحًقا 

لهذا، تمتلك آلية توزيع الدخل  .أعمال عنف تمت من خالل مهاجمة مقار حكومية وأمنية لخضاع دول الربيع ملءالبهم لىإ

القومي عالقة غير مباشرة مع دفع املواطنين لتبني أفكار متءرفة تجاه دولهم. ورغم أّن هذه لالية تختلف من مكان ألخر، 

داخل املجتمع، ويتم توزيعها من خالل أنماط اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية لكنها يجب أن تراعي الفروقات الءبقية 

بتقديمها ملستوى متكافئ من الخدمات الاجتماعية. ويظهر هذا جلًيا في دولة مثل إلامارات والتي تحتل خدماتها الاجتماعية مرتبة 

فة ضد الدولة بعد أن نجحت في احتوائهم من خالل تالش ي النزعة املجتمعية العني إلىمتقدمة بين دول العالم، مما أدى 
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ً

تحقيق رغباتهم املرجوة. ولذا نرى أّن وجود إلاماراتيين في التنظيمات املتءرفة ال يكاد يذكر باملقارنة بدول أخرى تعاني خلال

ا في خدماتها رغم املواد الخدمية التي تمتلكها  .توزيعي 

يمتلك عالقة غير مباشرة مع عملية صنع التءرف، وذلك من خالل توليده حالة إحباط إضافة إلى هذا وذاك، نجد أّن الفقر 

ا يؤدي الحًقا إلى نزع فكرة إلايمان بدور الدولة الفعال في املجتمع. وقد يدفع إلاحباط املتولد نتيجة عامة بين املواطنين، مّمًّ

يفة بعد أن يتم تحريف عقولهم السوية بفعل لالة لذلك بعد أن يصل إلى مستويات مرتفعة أفراده إلى ممارسة أنشءة عن

 ًّإلاعالمية للتنظيمات املتءرفة التي تقدم نفسها كنصير لقضيتهم.

، لكنه رغم ذلك يظل في 
ً

تءرف بين أفراد الءبقة لاقل دخال
ُ
بناًا على هذا، نجد أّن الفقر يخلق بيئة خصبة لتمدد الفكر امل

 مثل الهند أو عدد من دول  حاجة لعامل منشط لضمان تغيير املسارًّ
ً

السوي لبعض لافراد؛ فعلى سبيل املثال، نجد دوال

أفريقيا تمتلك مستويات مرتفعة من نسب الفقر، لكنها رغم ذلك ال تعاني من وجود تنظيمات متءرفة بسبب غياب العامل 

لتنظيمات املتءرفة ملقاتليها عامل جذب كما تعد الخدمات املالية التي تقدمها ا .التحفيزي الالزم لدفع لافراد نحو العنف

ألفراد آخرين، حيث أّن التنظيم يتحمل عن مقاتليه الدخل اليومي، إضافة إلى توفير املأوى السكني ومتءلبات الزواج التي تعد 

 والتي تعاني من الفقر املدقع. فعلي سبيل املثال، ورد في تقرير لـــــــــ 
ً

نجرس خدمة البحث بالكو "عائًقا أمام الءبقات لاقل دخال

عن كل زوجة،  دوالًرا 52، إضافة إلي دوالر 1222و 422" ُيقدم رواتب شهرية ملقاتليه تتراوح ما بين "تنظيم داعش" أّن ألامريكي

عن كل طفل، ومسكن ووقود باملجان، ورغم املخاطر لامنية التي تحيط بعملية الالتحاق بالتنظيمات املتءرفة فإن  دوالر 25و

ـــ أوضاعالف ـــ ـــ ًّهقر املدقع وفقدان لامل في تحسين الدولة لـــــ
ّ
عور أن ُيغامروا بحياتهم التي فقدت الش م مستقبلًيا لم يترك لهم إال

ية من حرب على هذا لاساس ووفًقا لذلك الجانب، يعد نقص الفرص الاقتصادية والاجتماعية أكثر أهم  .1الوطني بذاتها

ًّ .الحضاراتلايديولوجيات أو حتى صراع 

ؤخذ بعين الاعتبار كل تلك العوامل  ،على ما تقدم ابنااًًّ
ُ
بنى عليها دراستنا وهي يجب أن ت

ُ
هناك حقيقة يجب أن ت

لذلك ، فلايديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية، عند تحليل الدوافع وراا تنامي ظاهرتي العنف والتءرًّ

داخل وإنما بت -لايديولوجية أو الاقتصادية –" لن يأتي بالتركيز على أحد العوامل فقط نظرية الحرمان النسبيفإّن فهم "

الاثنين مًعا، وتلك هي الخءوة لاولى في محاربة أسباب جاذبية ظاهرتي العنف والتءرف لآلالف من هؤالا املحبءين في العالم 

ًّالنقءة الرابعة.في إليه ا وهو ما سنتءرق العربي وأوروبا وغيرهم

الربط بين الحرمان النسبي وظاهرتي العنف والتطرف )صعود السلفية الجهادية في لبنان مثال  .4

 :على ذلك(
ؤخذ بعين الاعتبار كل تلك العوامل لايديولوجية 

ُ
عند تحليل الدوافع وراا تنامي ظاهرتي العنف والتءرف، يجب أن ت

يديولوجية لاًّ –فإن فهم الحرمان النسبي لن يأتي بالتركيز على أحد العوامل فقط لذلك والاقتصادية والسياسية والنفسية، 

ا، وتلك هي الخءوة لاولى في محاربة أسباب جاذبية ظاهرتي العنف والتءرف لآلالف وإنما بتداخل الاثنين معًًّ- أو الاقتصادية

ما سنتءرق إليه من خالل هذا املبحث أين سيتم دراسة  . هذا بالضبط2من هؤالا املحبءين في العالم العربي وأوروبا وغيرهما

نه أ الاقتصادية والاجتماعية ُمبينينمنها، و لايديولوجيةصعود السلفية الجهادية في لبنان مركزين في ذلك على كل العوامل 

 ملاذا يتمرد البشر..؟"." في كتابه "تيد روبرتهناك رابط قوي بين ما يسمى بــــــــــــــ العنف وظاهرة الحرمان التي عبر عنها "

 :مفهوم السلفية ونشأتها في لبنان 1.4

حبذ العودة إلى ممارسات مفهوم السلفية: 1.1.4
ُ
ية ُمتزّمتة ت

ّ
أي صحابة وخلفاا  الصالح، السلف السلفية هي حركة دينية سن

النبي محمد صلى هللا عليه وسلم. وطيلة عقود مديدة، لم يكن لهذه املدرسة الفكرية الدينية سوى وجود هامش ي في لبنان، 

حيث ربع السكان فقط هم من السّنة، أين تسيءر لاحزاب العلمانية ولاعيان على الدين والسياسات. على رغم أّن السلفية 

                                                           
ًّ.املرجع نفسه 1
ًّ.https://www.sasapost.com" موقع: "ملاذا ينظم الشباب إلى داعش؟ "نظرية الحرمان النسبي" تشرح لك (:81/60/2619)مروة  ،عبد هللا 2
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 أّن نفوذها لم يصبح ملم سالم الشهال"،أربعينيات القرن املاض ي من خالل رجل الدين الءرابلس ي "دخلت إلى البالد في 
ّ
 إال

ً
وسا

 نتيجة تزايد املساعدات املالية التي تدفقت من هيئات سلفية غنية شبيهة بها في 
ً
 في حقبة التسعينيات، أساسا

ّ
 إال

ً
ومتوّسعا

 منءقة الخليج. طيلة هذه البدايات، بقيت السل
ً
فية حركة دينية ُمساملة إلى حد كبير، وواصلت حتى أعتى أعضااها تءّرفا

َحْت بعض أرض نصرةإلاطاللة على لبنان بكونه "
َ
" لنقل املقاتلين ولاسلحة إلى أمكنة أخرى من أراض ي الجهاد، كالعراق. وحين ن

، رفض معظم السلفيين لاخرين 2221و 2222ن الجهادية إلى الجهاد في بلدها لبنان، كما حدث في العامي- الجماعات السلفية

تنامت جاذبية التشّدد السلفي على نحو ملحوظ،  ،2229لكن، منذ سنة  2.هذه الخءوة، وبالتالي تّم إخماد هذه الحركة بسرعة

ًّ.وتنّوعت لاراا والتفسيرات حول لاسباب الكامنة ورااه

فقد أعرب بعض املحللين عن اعتقادهم  ُعرضت تفسيرات عديدة حول صعود ظاهرة السلفية الجهادية في لبنان. نشأتها: 2.1.4

 أن يتردد لديه
ً
 وعنًفًّبأنه بسبب ميل السلفية إلى اعتبار املسلمين الشيعة زنادقة، كان ُمحّتما

ً
في ا، م صدى عقيدة أكثر تءّرفا

 يعاني من حالة استقءاب حا
ً
يةمجتمع بات أصال

ّ
 على ذلك، تدهورت العالقات السن

ً
الشيعية على نحو كبير غداة - د. عالوة

ية، وصعودرفيق الحريري كٍل من اغتيال رئيس الحكومة السابق "
ّ
"، "نجم حزب هللا "، الشخصية الرئيسة في الءائفة السن

هم بأنه نّفذ عملية الاغتيال.  ما اتُّ
ً
تشّدد الذي غالبا

ُ
ور، بدأ رجال الدين وفي أعقاب هذا التء الحزب السياي ي الشي ي امل

فون لهجة متءّرفة في خءابهم ُحظيت بشعبية في أوساط بعض قءاعات الرأي العام السّني، وجرى على عجل ظالسلفيون ُيوًّ

ًّتشكيل بعض امليليشيات السلفية.

 بعد لابحاث امليدانية التي تم  ألقد بد
ً
شخصية، شملت ناشءين في املجتمع  55ومن املقابالت مع  2216 إجرائها سنةواضحا

املدني، ورجال دين، وُمتشّددين سابقين، ومسؤولين أمنيين، أّن جوهر صعود نجم التءّرف السلفي في لبنان ينبع من حالة 

تنبثق بدورها من مناطق مدنية ساخءة، حيث تنامي الجماعات السلفية يرتبط بالديناميكيات  سياي ي- اجتماعيتمّرد 

 الاجتماعية أك
ً
ثر من كونه حصيلة الجاذبية إلايديولوجية للتءّرف. بالنسبة إلى هذه الجماعات، احتضان السلفية يكون غالبا

العناية إلالهية الضمنية للصراعات مع العصابات في  وادعااوسيلة ألهداف أخرى، كالفادة من سخاا التمويل الخليجي، 

الراديكالي والديني، لـــــــــــــ أعمال العنف التي تبدو وكأنها حصيلة تءّرف سلفي، لاحياا املجاورة، وتقديم التبريرات، عبر الخءاب 

سقة أكثر مع التقاليد املحلية الراسخة الخاصة باالضءرابات الاجتماعية؛ ومع الحاجة إلى توفير منابر 
ّ
لكنها في الواقع ُمت

ت خءاب السلفية وخءوطها . هكذا، وعلالسياي ي- الاجتماعيومنصات إعالمية للتصدي للتهميش 
ّ
ى رغم أّن هذه الجماعات تبن

 إلى حد كبير بالتظلمات املدنية والشبكات والهويات املحلية
ً
ًّ.1العامة، إال أّن تءّرفها يبقى رهنا

تنامية للسلفية في املناطق املحرومة )القبضاي السلفي( 2.4
ُ
 :الجاذبية امل

 ما - على رغم أّن الصدع السّني
ً
ُيعتبر أهم الانقسامات في املجتمع اللبناني، إال أّن الفجوة الاجتماعية املتنامية الشي ي غالبا

ية على 
ّ
بين املحظوظين من ذوي الامتيازات وبين الفقراا ُمهمة بالقدر نفسه، إن لم يكن أكثر. فالحرمان يمس الءائفة السن

: في طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان أين ي
ً
ل السّنة الغالبية الكاسحة من سكانها، ُيعتبر وجه الخصوص. مثال

ّ
 %51شك

 عن املتوسط الوطني الذي يبلغ 
ً
 لالنتباه هي الفروقات  .%29من قاطنيها فقراا، وهي نسبة تبتعد كثيرا

ً
مع ذاك، فاألكثر لفتا

املتنامية بوتائر سريعة بين لاحياا املسّورة للغنياا حيث تتوافر الخدمات لاساسية، وبين املناطق املهّمشة التي يعاني سكانها 

ق املرتفعة. ففي املناطمن تفاقم فقدان لامن، وتدهور البنى التحتية، ولاداا البائس للمدارس الرسمية، ومعدالت الفقر 

ة" في منءقة " %61من السكان فقط محرومون، باملقارنة مع  %11املدنية الفخمة كبساتين طرابلس، ُيعتبر  في  %91والقب 

َسَب الناشءون الدينيون املتزمتون  ".باب التبانة"
َ
في هذه املناطق لاخيرة بالتحديد وجدت السفلية لارض الخصبة لالنتشار، وك

هم روابط مع هيئات خليجية غنّية احترام العديد من السكان املحليين من خالل فتح املدارس، وإدارة الجمعيات الذين ل

ها ب الخيرية، وتمويل دور لايتام، ومساعدة الالجئين. بــــــــــــــ تعبير آخر، مل هؤالا الفراغ ومارسوا وظائف شبيهة بتلك التي تقوم

 على ذلك، تستءيع املساجد الدولة عادة. هناك على لا
ً
قل خمس هيئات سلفية كبرى تنشط في طرابلس وثالث في عكار. عالوة

                                                           
ًّ.mec.org-https://carnegie، مركز كارينغي للشرق لاوسط، موقع:  السياسية للتطرف السلفي في لبنان" –الجذور الاجتماعية " :(19/60/2619)رفاييل  ،لوفيفر 1
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 تسعة أضعاف املناطق الغنية، وحيث هناك 
ً
السلفية في املناطق املحرومة، حيث معدالت كثافة السكان يمكن أن تكون أحيانا

راد للمساحات العامة ولوسائل الرعاية، أن تعم
ّ
وكما جادل مسؤول  ل كمنّصة لتكّيف اجتماعي خاص للشباب.ندرة متزايدة باط

ر لهم الكرامة"سلفي: 
 
ي احتياجات الفقراء، ونوف  ."نحن نلب 

تنامية للسلفية في املناطق املحرومة، في قدرة هذه الحركة على استقءاب قادة لاحياا  ييكمن العامل الرئيس 
ُ
في الجاذبية امل

دن الدولة، الذين يجلبون معهم أتباعهم إلى صف
ُ
وف الجماعة. هذه لاحياا عانت منذ قرون طويلة من إلاهمال النسبي لها من ل

مون العالقات الاجتماعية، ويدافعون عن هوية القبضايات" وسيءرت عليها فئة "
ّ
الذين يوفرون للسكان الخدمات، وينظ

الءبقة العليا بوجه عام، يعتبرون هؤالا القادة مناطقهم في مقابل والا القاطنين لهم. في حين أّن سكان لاحياا لاغنى، وًّ

" 
ً
ءل  "زعرانا

ُ
 ما ت

ً
 أّن أحيااهم غالبا

ّ
ومشاغبين بسبب ميلهم إلى الانغماس في الخالفات العنيفة مع العصابات املنافسة، إال

: "القبضايات أحدصرح ي "ا، عليهم كأبءال. وهكذ
ً
 غير " في حي ُمفقر قائال

ً
بة رسمي، وأنه يقف على أهأنه يفخر بكونه قائدا

. وإذا ما كان الاستعداد الستخدام سالحه إلنفاذ العدالة وتحقيق ألامن بسبب غياب الدولة: "إنه قانون الغابة هنا"

 
ً
 وازنا

ً
 أّن عددا

ّ
ف بعبااة إلايديولوجيات اليسارية، إال القبضايات في املاض ي يبررون أعمالهم وسلوكهم العنيف من خالل التلحُّ

 إلى الخءاب السلفي.منهم 
ً
 يبدو لان مياال

. ويجادل أحد 
ً
لتزم دينيا

ُ
تتغلغل السلفية في صفوف القواعد الشعبية من خالل مزج صورة قبضاي الحي بفكرة الناشط امل

ل القوة على الضعف. وأنا " "قبضاي سلفيقادة لاحياا الذي يمكن وصفه بأنه "  النبي محمد صلى هللا عليه وسلم فض 
 
بأن

فقرين في وقبضاي، أحمي الحي من التهديدات ألاخالقية واملاديةكسل
ُ
ر الحماية والتعليم الديني للسكان امل

ّ
 أنه يوف

ً
"، موضحا

 بكتف ثقافة 
ً
في املنءقة، ويمنع بحزم بيع الكحول واستهالكها. والحال أّن انتشار ظاهرة القبضايات السلفيين تواكب كتفا

 الاندفاع إلى إظهار " الرجل الحقيقي"دية، حيث يعني "محلية تتمحور حول الرجولة املتما
ً
من خالل إشهار  الشجاعة"غالبا

وفي الوقت نفسه، يعمل الخءاب السلفي، الذي ُيشّدد على صالح املجتمع". السالح واستخدام العنف لخدمة ما ُيزعم أنه "

 إلى صحابة النبي وإلى املعارك "
ً
تءّرفالبطولية" نموذج الفتى الشهم وعلى إلاشارة دوما

ُ
 التوجهات امل

ّ
ة في التي خاضوها، على بث

 ""كالشهامة، والشرف والانتقامأذهان قبضايات لاحياا. وقد اعترف مسؤول سلفي بذلك حين فاخر بأن القيم التقليدية 

ًّ" )من السلفسلفنتهيتم "
ً
ي حاجة شباننا شديدي الحماس للكرامة، السلفيون  أّن: (. مضيفا لب 

ُ
ون يرفض "السلفية ت

 .1"بالعمل املسامحة وال يكتفون بالقول بل يرفقونه

ية في سياي ي متفش- انءالقا من هذا املبحث تبين لنا أن جوهر صعود التءرُّف السلفي ينبع من بيئة تمّرد اجتماعي

ق 
ّ
شة. إذ هناك، تفش ي ظاهرة قبضاي السلفية املتنامية بأن سءوة الجماعات السلفية الجهادية تتعل همَّ

ُ
ية امل

ّ
املناطق السن

فنظرية الحرمان النسبي  .إلى وجود جاذبية إيديولوجية متءّرفة يجب أخذها بعين الاعتبار الاجتماعية إضافةبالديناميكيات 

راا تنامي ظاهرتي العنف والتءرف يمثالن وجهان لــــــ عملة واحدة.  وعليه ال يمكننا فهم لاسباب والدوافع وكل الدوافع وًّ

نظرية الحرمان النسبي، والتي تستحق املزيد من الاهتمام عندما ًّدون أن نفهمًّالحقيقية وراا تنامي ظاهرتي العنف والتءرف

 يتعلق لامر بهذا السياق.

 يات:. النتائج والتوص5

 النتائج:  1.5

_ الحرمان النسبي هو إدراك الفرد التناقض بين ما يحصل عليه أو ما تحصل عليه جماعته الداخلية التي ينتمي إليها من السلع 

وظروف الحياة، وبين ما يتوقعه، أو ما يعتقد انه يستحقه أو تستحقه جماعته الداخلية، أو ما يحصل عليه لافراد املماثلون 

ًّالجماعات الخارجية لاخرى من تلك السلع وظروف الحياة.له أو 
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 قياسات"م" للحرمان، ولكن ألنهم يشعرون بالحرمان نسبة إلى "ملطلق_ تحتج الناس وتتمرد على أوضاعها ليس بتأثير املعنى "ا

  " مع لاخر واقتناع"املقايسةيجرونها على أوضاع أفراد أو جماعات أخرى. فالعامل لاساي ي هنا هو 
ً
 مشروعا

ً
الفرد بأّن له حقا

 أم جماعة.
ً
ًّفي الحصول على الحقوق والامتيازات نفسها التي يتمتع بها لاخر، سواا كان فردا

يعد غياب العدالة الاجتماعية دافًعا قوًيا للفراد لـــــــ ممارسة العنف بشكل دموي من أجل تغيير سياسة لامر الواقع أو إجبار _ًّ

تبني سياسة مغايرة لتلك القائمة والتي أدت إلي تعميق الفروقات الءبقية، إضافة إلى حرمان فئة شعبية النظام الحاكم على 

ًّكبيرة من حقوقها الاجتماعية لاساسية والتي يعد إلزاًما على الدولة توفيرها.

يتبعه انعزال الفرد عن املجتمع _ هناك إدراك واسع لكون ظاهرة العنف والتءرف تبدأ من خالل املظلومية وانعدام العدل، ما 

الظالم ولاثم، وكرد فعل على هذه املظلومية يبحث هذا لاخير عن هوية جديدة أو فلسفة أخرى للحياة من خالل الانخراط 

 من هذه الجم
ً
عة افي الجماعات املتءرفة املسلحة )سواا بالس ي لــــــــــ الانضمام لها أو بالتجنيد من قبلها( أين ُيصبح جزاا

ًّاملتءرفة.

ؤخذ بعين الاعتبار كل تلك العوامل لايديولوجية والاقتصادية _ًّ
ُ
بنى عليها دراستنا وهي يجب أن ت

ُ
هناك حقيقة يجب أن ت

لحرمان نظرية افإّن فهم "لذلك والاجتماعية والسياسية والنفسية، عند تحليل الدوافع وراا تنامي ظاهرتي العنف والتءرف، 

وة بتداخل الاثنين مًعا، وتلك هي الخء وإنما-الاقتصاديةلايديولوجية أو  –تركيز على أحد العوامل فقط " لن يأتي بالالنسبي

ًّلاولى في محاربة أسباب جاذبية ظاهرتي العنف والتءرف لآلالف من هؤالا املحبءين في العالم العربي وأوروبا وغيرهما.

رتي العنف والتءرف يمثالن وجهان لــــــ عملة واحدة. وعليه ال يمكننا فهم نظرية الحرمان النسبي وكل الدوافع وراا تنامي ظاه_ًّ

نظرية الحرمان النسبي، والتي تستحق املزيد ًّدون أن نفهمًّلاسباب والدوافع الحقيقية وراا تنامي ظاهرتي العنف والتءرف

ًّمن الاهتمام عندما يتعلق لامر بهذا السياق.

 التوصيات: 2.5

نظرية الحرمان النسبي املزيد من الاهتمام عندما يتعلق لامر بــــــــــ فهم لاسباب والدوافع الحقيقية وراا تنامي ظاهرتي ًّ_ تستحق

ــــ عملة واحدة. الدوافع ورااخاصة وأّن هذه لاخيرة وكل ًّالعنف والتءرف، ًّتنامي ظاهرتي العنف والتءرف يمثالن وجهان لــ

الاجتماعية الذي ُيعتبر غيابها دافًعا قوًيا للفراد لـــــــ ممارسة العنف بشكل دموي من أجل تغيير سياسة لامر تحقيق العدالة _ًّ

الواقع وإجبار النظام الحاكم على تبني سياسة مغايرة لتلك القائمة والتي أدت إلي تعميق الفروقات الءبقية، إضافة إلى حرمان 

ًّماعية لاساسية والتي يعد إلزاًما على الدولة توفيرها.فئة شعبية كبيرة من حقوقها الاجت

قد تنجح الدولة القومية في احتواا التنظيمات املتءرفة ذات املرجعية القومية، من خالل عقد هدنة معها، أو من خالل _ًّ

ًّالتعهد بالبحث في مءالبها، أو حتى منح إلاقليم الراغب في الانفصال حكًما ذاتًيا.

التقليل من إدراكه للتناقض بين ما يحصل عليه أو ما تحصل عليه جماعته الداخلية التي ينتمي إليها من السلع على الفرد _ًّ

وظروف الحياة، وبين ما يتوقعه، أو ما يعتقد انه يستحقه أو تستحقه جماعته الداخلية، أو ما يحصل عليه لافراد املماثلون 

 لع وظروف الحياة.له أو الجماعات الخارجية لاخرى من تلك الس

 خالصة الفصل: 3.5

طبيعة العالم اليوم املترابءة بفضل تكنولوجيا املعلومات والعوملة تخلق وعًيا حاًدا ودقيًقا لدى الناس بشأن الفرص 

خرى من العالم. فالحرمان لم يعد حقيقة مءلقة أو ظاهرة منعزلة عن باقي العالم، وإنما هي 
ُ
سبية. ناملتاحة لقرنائهم في أماكن أ

فتزايد الالمساواة وزيادة الوعي بشأنها يسيران جنًبا إلى جنب. ففي أجزاا كبيرة من الشرق لاوسط وشمال إفريقيا تتفاقم 

يضيف إلاسالم  .معدالت إلاحباط نتيجة عوامل إلانفجار السكاني وقدرات الدول الواهية، مع تزايد التوقعات وتناقص الفرص

حَبطينذلك الحرمان النسبي. بمعنى أن إلاسالم كحضارة هو نفسه أحد "طبقة أخرى من التعقيد إلى 
ُ
قد خلق ". فالناجحين امل

حضارة عظيمة تفوقت على الغرب وتجاوزته بإنجازاتها الحربية والعلمية والفنية والعسكرية. غير أّن العالم إلاسالمي اليوم 

ًّ
ّ
 .القليل ليتباهى به سواا كان نجاح اقتصادي أو سياي ي أو ثقافي يتشارك بشكٍل جماعي شعور إلاحباط والذل، ألنه ال يملك إال

ومع ذلك، ما يزال لديه توقعات وتءلعات عالية تغذيها إلانجازات العظيمة التي حققها فيما مض ى. ماليين املسلمين يتشاركون 
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 التاريخي، واملقارنات املستمرة من مشاعر مختلءة من الفخر والعار. عالوة على القرب الجغرافي من أوروبا والشعور بالتنافس

ًّ.حيث إلانجازات؛ كل ذلك يساهم في خلق الشعور بالحرمان النسبي

 املراجع:. 6

 الكتب: 1.6

 1، مؤسسة علوم نهج البالغة للنشر، طمفهوم العطاء والحرمان (:2616)احمد  الحيديري، هيثم.ًّ

 املجالت والدوريات: 2.6

 الفعل الاحتجاجي في املغرب وأطروحة الحرمان: في الحاجة إلى تنويع املقاربات (: 2617)الحبيب استاتي  ،زين الدين

ًّ.22/0، ع مجلة عمران، التفسيرية

 املجلة العربية قياس الحرمان النسبي العراقي املدرك لدى العاطلين عن العمل في العراق  (:2614) فارس كمال ،نظمي ،

ًّ.42-41للعلوم النفسية، ع 

 الحرمان النفس ي الوالدي وأثره على ممارسة ألابناء لسلوك عقوق (: 2617) فعاط ،عبد الجواد /حسام ،أبو يوسف

ًّ.7، ع 0، م املجلة الدولية التربوية املتخصصة، الوالدين

  دَرك "دراسة ميدانية(: 2611)نظمي فارس كمال عمر
ُ
مجلة العلوم "، صدق البناء لـــــ مفهوم الرحمان النسبي العراقي امل

ًّ.79ع  ،والنفسيةالتربوية 

 "املؤتمر املحكم واملنشور العنف والتطرف وإلارهاب بأبعاده الدينية والسياسية والاجتماعية."ًّ

 Johan Galtung , Violence(9/11/2014): War and their impact on visible and invisible effects of 

violence, in site : http://www. Engagingconflict.it/ec/wp-content/uploads/2012/06/Galtung-

violence-War-and- their-impact-on-visible-and- invisible-effects-of-violence. Pdf. 

 Beaudoin M. C.  (1/1/2013)Melissa Protracted Social Conflict: A Reconceptualization and 

case analysis. Doctoral dissertation Scholar commons, University of South Carolina. 

 املواقع الالكترونية: 3.6

 عمان: "في فهم التطرف: مراجعة ألدبيات نماذج ومحركات التطرف" (:2610)لين  ،أغابي /كيم ،ويلكينسونًّ /نيفين ،بندقجي ،

 معهد غرب أسيا وشمال إفريقيا.

  ،مركز إلاعالم لامني."تحليل ظاهرة العنف وأثره على املجتمععلي إسماعيل مجاهد ."ًّ

 املرجع/ دراسات  تعددت العوامل والتطرف واحد..أسباب صناعة املوت"،" (:17/60/2619)احمد سامي  ،عبد الفتاح

ًّ.paris.com-http://www.almarjieوأبحاث استشرافية حول إلاسالم الحركي، موقع: 

 كيف يروج دعاة إلارهاب أفكارهم على الانترنت، املستقبل للبحاث والدراسات  (:10/60/2619)سارة محمود  ،خليل"

ًّ.https://futureuae.com"، موقع: املتقدمة

 موقع: "ملاذا ينظم الشباب إلى داعش؟ "نظرية الحرمان النسبي" تشرح لك (:18/60/2619)مروة  ،عبد هللا "

https://www.sasapost.com.ًّ

 مركز كارينغي للشرق لاوسط، السياسية للتطرف السلفي في لبنان" –الجذور الاجتماعية " (:19/60/2619)رفاييل  ،لوفيفر ،

ًّ.mec.org-https://carnegieموقع:  
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ًّ

 للكوارث وإدارة الفرص الاستراتيجيةمجلة الدراسات 
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For Disasters and Opportunity Management 

ًّ
ًّ

 غزة وطرق معالجتهاإدارة النفايات إلالكترونية في قطاع 
E-waste Management in Gaza Strip and it’s Treatment Methods 
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ة وطرق ومعالجتها، مجلإدارة النفايات إلالكترونية في قءاع غزة م(: 2626)لاشقر، نظام محمود/ حرز هللا، طارق عادل يوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.03-44، ص برلين(، 4(، العدد )2الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

ًّامللخص:
 كبيًرا في حياتنا، إذ تستخدم تقنيات إلانترنت وأنظمة املعلومات ولاجهزة الذ

ً
ية والاتصاالت كأدى استخدام التكنولوجيا الرقمية وامليكانيكية تحوال

، و الءلب علفي 
ً

ها كبير يكل مكان، كان هذا الانتشار إيجابًيا في معظمه لتسهيل حياة البشر، وما زالت صناعة إلالكترونيات من أكثر الصناعات نموا

لكات إلالكترونية هواملنافسة عالية، و في املقابل زادت كميات النفايات إلالكترونية املستهلكة وأصبحت عبًئا على البيئة و أصحاب القرار، وهذه املست

طلق عليها اسم النفايات إلالكترونية، وهي املعدات ولاجهزة الكهربائية غير القابلة لالستخدام، حيث يزداد حجمها كل عام إذ  بلغ ح
ُ

ها في جمأ

ًّمليون طن في جميع أنحاا العالم والتي تشكل خءرًّ 16السنة لاخيرة أكثر من 
ً

ًّكبيرًّ ا
ً

ا لها من مخاطر مختلفة نتيجة على صحة إلانسان والبيئة، مل ا

 استخدام املعادن واملواد ذات السمية الخءيرة، وهذه الدراسة تس ى ليجاد حلول تساهم في الحد من هذه النفايات وأخءارها، وطرق التخلص

 لامن منها في قءاع غزة كدراسة حالة.

ًّقءاع غزة، إدارة النفايات إلالكترونية، املخلفات إلالكترونية، النفايات الصلبة الخءرة الكلمات املفتاحية:

Abstract 

The use of digital and mechanical technology has transformed our lives.  Internet technologies, 

information systems, smart devices, and communications are used everywhere. This spread has been 

mostly positive to facilitate the lives of human beings. The electronics industry is still one of the most 

developed industries, and the demand for it is high and competition is also high. In contrast, the 

amount of e-waste consumed increased and became a burden on the environment and decision-

makers. These electronic consumables called e-waste, which are the unusable equipments and the 

electrical appliances where the volume increases every year and it reached In the last year more than 

50 million tons worldwide. The e-waste poses a significant risk to human health and the environment, 

because of its diverse danger as it contains metals and substances with serious toxicity. This study 

seeks to find solutions that contribute to the reduction of these wastes, the dangers and the methods 

of safe disposal In the Gaza Strip as a case study. 

Keywords: Hazardous Solid Waste, Electrical waste, Gaza Strip, E-waste management. 
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 امللخص املفاهيمي

النفايات إلالكترونية الناتجة عن لاجهزة واملعدات الكهربائية وإلالكترونية باتت تؤرق جميع الحكومات في شتى أنحاا العالم 

ملا لها من أضرار جسيمة ناتجة عن تلك النفايات بسبب إلقائها دون فرز عن أنواع القمامة املختلفة. وتعزى خءورة النفايات 

ستخدمة في تصنيع تلك لاجهزة واحتوااها على العديد من العناصر السامة واملعادن املختلفة مثل إلالكترونية إلى املواد امل

الرصاص والزئبق والزرنيخ وغيرها. قءاع غزة ذلك الشريط الضيق على ساحل البحر املتوسط والذي يضم النسبة لاكبر في 

جهزة الكهربائية املختلفة، ونتيجة للتءور التقني السريع العالم من الاكتظاظ السكاني الرهيب والحاجة لهذا العدد من لاًّ

والانقءاع املتكرر للتيار الكهربائي تحتم على الناس تغيير أجهزتهم بمواصفات أفضل وأداا أسرع واستهالك أقل من الءاقة، 

ساحة تراكم هذه النفايات في ماتخاذ إجرااات حقيقية للحد من  وتءلب ذلكمما أدى إلى الزيادة في نسبة النفايات إلالكترونية 

ًّصغيرة من مكبات النفايات املحدودة في قءاع غزة.

 :الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي آللية إدارة النفايات إلالكترونية في قطاع غزة

 
زة غلشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات إلدارة النفايات إلالكترونية في قطاع ا

ًّوطرق معالجتها

إدارة النفايات 

طاع إلالكترونية في ق

اغزة وطرق معالجته

تدريب السكان 

ت على فرز النفايا
إلالكترونية عن 

القمامة املنزلية
 تصنيف النفايات

إلالكترونية حسب
انوعيتها وخطورته

جمع النفايات 

ل إلالكترونية من قب
الجهات املختصة 

نقل النفايات 

إلالكترونية  داخل 
املدن والقرى 

نقل النفايات 

بالشراكة مع مجلس
النفايات الصلبة

تخزين النفايات 

حسب معايير منظمة
الصحة العاليمة

املعالجة والتخلص

يات املنهائي من النفا
إلالكترونية
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 :مستقبليةتطلعات 

 عية، سلءة جودة البيئة، سلءة الءاقة واملوارد الءبي، الفلسءينيةوالصحة والعمل  الاقتصاد اتالخءرة مكونة من )وزارًّإلالكترونية  النفاياتتشكيل لجنة وطنية عليا للتعامل مع

 للتعامل مع النفايات إلالكترونية وإعادة تدويرها وتخصيص مكبات التخلص لامنة.، وتس ى اللجنة أيًضا لبناا منشآت مؤهلة مجلس النفايات الصلبة، ومنظمة الصحة العاملية(

املؤهلين، وكذلك ضبط عمل النباشين في مكبات النفايات. عمل فحص طبي دوري للعاملين في القءاع الصحي وخاصة عمال النظافة 

 ضع صناديق مخصصة للنفايات إلالكترونية، ولانواع لاخرى من النفايات.، من خالل وًّوتصنيفها قبل جمعهاإلالكترونية  املخلفاتالبدا بعمليات فرز 

 البلديات أو املؤسسات املعنّية بتجميع النفايات.وضع مؤشرات لقياس نسبة لامراض املهنية للعاملين في 

 في قطاع غزة وطرق معالجتها إلالكترونية النفاياتآلية إدارة 

 

ر ال توجد دراية كافية من عمال النظافة باملخاطحيث ، وال توجد خءط مستقبلية متعلقة بإدارتها، إلالكترونية النفاياتتوصلت الدراسة إلى قصور وتهاون في عملية إدارة 
 .لكترونيةإلاعمال النظافة فيما يخص التعامل مع املخلفات ناك حاجة ماسة إلى توعية وتدريب وه ،املحدقة بالتعامل معها

ان في قءاع السكمخاطرها، وتءوير وعي  من تقلل التي املناسبة ولادوات الوسائل وتوفير ،املخلفات إلالكترونية مع التعامل بأخءار العاملين توعية بزيادة الدراسة أوصت

 .املخاطرل يتقلكالنشرات التوعوية واملكبات املخصصة ومنشآت التدوير ل وتوفير الوسائل ولادوات املناسبةغزة لخءورة هذه املخلفات، 

لنفايات الوصف لاليات املتعبة في إدارة  يالتحليلوًّاملنهج الوصفي  تم اتباع

لك من وذفي فرزها والتخلص منها، وتحليل مدى تءبيق املعايير إلالكترونية 

  ًّ.اصذوى الاختصمع املقابالت الشخصية املالحظة وًّخالل 

 

واستناًدا للمالحظة املباشرة أثناا العمل بالتقنية  ينالباحث احتكاكمن خالل 

تكمن  مشكلة خءيرة ينظهر للباحثإلالكترونية  النفاياتحول آليات التعامل مع 

صية الشخ السالمةوخاصة تدني متءلبات إلالكترونية  النفاياتفي سوا إدارة 

لصورة لم يكن با مكبات النفاياتالتخلص منها في  للعاملين في جمعها، حيث إن

 ، وهناك خلط بين أنواع النفايات املختلفة.املءلوبة ولامنة والصحية

 في قءاع غزة، إلالكترونيةآلية إدارة النفايات  علىالتعرف  إلى الدراسةهدفت 

 وطرق معالجتها والاستفادة من مخرجاتها، والحرص على التخلص لامن منها.
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 إلاطار العام: .1

 مقدمة: 1.1

 كبيًرا في حياتنا، إذ أصبحنا نستخدم تقنيات إلانترنت وأنظمة 
ً

لقد أحدث استخدام التكنولوجيا الرقمية وامليكانيكية تحوال

املعلومات والاتصاالت في كل مكان وفي كل وقت، ونعتمد على هذه التقنية في كل ش يا ابتداًا من الخدمات املصرفية عبر 

إلى توجيه لاقمار الصناعية املستخدمة لرصد املحاصيل الزراعية وتتبع أحداث املناخ، ودخلت التقنية أيًضا في أدق الهاتف 

كان هذا الانتشار الرقمي ايجابًيا في معظمه  .تفاصيل وخصوصيات حياتنا خاصة بعد استخدام ما أطلق عليه انترنت لاشياا

ي العالم الحديث من لاجهزة إلالكترونية ابتداًا من لاجهزة متناهية الصغر إلى لتسهيل حياة البشر، ويكاد ال يخلو بيت ف

لاجهزة التي أصبحنا ال نستغني عنها في حياتنا العملية وامليدانية، بل أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، وما زالت صناعة 

ًّ
ً
ًّوازدهارًّ إلالكترونيات من أكثر الصناعات نموا

ً
 ،لب عليها كبير جدا واملنافسة في سوق إلالكترونياتفي العالم، حيث إن الء ا

املقابل زادت كميات النفايات إلالكترونية املستهلكة والتي أصبحت العبا الذي يؤرق الحكومات واملنظمات املهتمة لكن ب

لق عليها اسم صبح يءباملحافظة على البيئة من لاثار املترتبة على تراكمها وعدم استغاللها، وهذه املستهلكات إلالكترونية أ

ًّ.E-Wasteوتكتب  ،النفايات إلالكترونية

ية ولاجهزة الكهربائية املستهلكة وغير قابلة لالستخدام وأصبحت تشكل قضالت وكتعريف ملصءلح النفايات إلالكترونية: هي لا

 مليون طن في جميع  16إلى  26بييية، حيث بلغت حجم النفايات إلالكترونية في كل عام ما بين 
ً
أنحاا العالم والتي تشكل خءرا

1ًّ.كبير على صحة إلانسان والبيئة

م بأنها املواد التي ال 24/2661الكهربائية وإلالكترونية وفقا لنظام إدارة املواد الضارة والخءرة وتداولها رقم  وتعرف النفايات

رة الصرف الصحي، بسبب خصائصها الخءيمكن التخلص منها في املواقع املخصصة للقاا النفايات املنزلية، أو في شبكات 

وآثارها الضارة على البيئة وصحة الانسان وأشكال الحياة، والتي تتءلب وسائل خاصة ملعالجتها والتخلص منها نهائيا. صنف 

رة ب النظام تتولى تصنيف املواد الضارة والخء لاردن النفايات إلالكترونية والكهربائية وفقا للجنة الفنية املشكلة بموج

2ًّواملحظورة واملقيدة نفاياتها، على أنها نفايات خءرة.

 املشكلة البحثية:  2.1

ول واستناًدا للمالحظة املباشرة أثناا العمل حاملعنيين في املؤسسة الرسمية،  ، ومقابالتمن خالل احتكاك الباحثين بالتقنية

سوا إدارة املخلفات والنفايات إلالكترونية والءرق آليات التعامل مع املخلفات إلالكترونية ظهرت مشكلة خءيرة تكمن في 

عها، تدني متءلبات السالمة الشخصية للعاملين  والنباشين في جممن هذه املخلفات وًّ املختلفة التي يتبعها السكان في التخلص

ات أنواع النفايحيث إن التخلص منها في مكبات النفايات لم يكن بالصورة املءلوبة ولامنة والصحية، وهناك خلط بين 

ا هي ملنفايات إلالكترونية في قطاع غزة و لإدارة هل توجد " في السؤال الرئيس ي التاليمشكلة الدراسة  وتكمن، املختلفة

ًّالطرق املتبعة في التخلص آلامن منها".

ًّوتنبع من السؤال الرئيس ي مجموعة من لاسئلة الفرعية التالية:

 ع غزة.لكترونية في قءاما واقع النفايات إلا 

 لكترونية في قءاع غزة.ما هي أهم النفايات إلا 

 .هل توجد طرق لفرز وجمع ومعالجة والتخلص من النفايات إلالكترونية في قءاع غزة 

 ًّلكترونية.حول طرق التعامل مع النفايات إلا هل هناك وعي لدى العاملين في قءاع النفايات الصلبة

                                                           
1 United Nations Environment Programme .)2107( . An end to electronic waste: United Nations organisations highlight 
their commitment. Retrieved from: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/end-electronic-waste-
united-nations-organisations-highlight-their-commitment  

ًّ من: سترداد. تم الاًّلكترونية والكهربائية. لاردندارة النفايات إلاإ(. مسودة سياسة 2619إلادارة امللكية لحماية البيئة. )  2

http://www.rangers.psd.gov.jo/?q=ar 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/end-electronic-waste-united-nations-organisations-highlight-their-commitment
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/end-electronic-waste-united-nations-organisations-highlight-their-commitment
http://www.rangers.psd.gov.jo/?q=ar


 (24-33، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 48 العدد الرابع –المجلد األول 

 أهداف الدراسة: 3.1

الوضع الحالي وبيان الصعوبات التي تواجه تءبيق إلادارة املتكاملة للنفايات إلالكترونية في قءاع غزة، هدفت الدراسة لتقييم 

ًّومنه تفرعت لاهداف التالية:

 .تحديد أنواع املخلفات إلالكترونية وأخءارها 

 .تحليل آليات جمع وفرز املخلفات إلالكترونية ومعالجتها والتخلص لامن منها 

 لنشر الوعي املجتم ي بين السكان للتعامل مع املخلفات إلالكترونية. ابتكار طرق عملية 

 .إقناع املعنيين في الحكومة بأهمية وخءورة املخلفات إلالكترونية ووضع لوائح تشريعية ناظمة لذلك 

 .وجود منشآت قادرة على التعامل مع املخلفات إلالكترونية، وفرزها والاستفادة من املواد وإعادة تدويرها 

 أهمية الدراسة: 4.1

  تكمن أهمية الدراســــــة في أنها تســــــاهم في خلق دراســــــة حقيقية تســــــاعد صــــــناع القرار في قءاع غزة للتعامل لامن مع

 املخلفات إلالكترونية وإدارتها بالءرق السليمة.

 ها.ص منزيادة الوعي املجتم ي بضرورة تغيير التفكير عند استخدام لاجهزة إلالكترونية وطرق شرائها والتخل 

 منهجية الدراسة: 5.1

ل مدى إلالكترونية وفق املعايير الدولية وتحلي النفاياتتم اتباع املنهج الوصفي والتحليلي لوصف لاليات املتبعة في إدارة 

تءبيقها في قءاع غزة؛ وذلك من خالل املقابالت الشخصية مع ذوي الاختصاص، ومن ثم تدوين املقابالت والحوار على الورق 

ًّإضافة بعض التعديالت. مع

 حدود الدراسة: 6.1

 :بعد انتهاا العمر الافتراض ي لحالة الدراسة(م وحتى وقت إعداد الدراسة 2667من عام  الحدود الزمانية(.ًّ

 ًّمكب النفايات الرئيس ي في قءاع غزة.: الحدود املكانية

  :إلالكترونية.تجربة البلديات املحلية في إدارة النفايات الحدود املوضوعية 

 الدراسات السابقة: 1.1

بعنوان: "النفايات إلالكترونية، التداعيات البيئية، املواجهة التشريعية. آليات الوقاية  1م(،2219فوزي،)دراسة  1.1.1

 والحماية والنضج التقني".

ياه البيئة فتدمرها، وإلى املهدفت الدراسة إلى أن خءورة النفايات إلالكترونية ال تقتصر على صحة البشر لكنها تمتد إلى 

السءحية والجوفية فتجعلها غير صالحة للشرب، ولاطفال والنساا. يتعرض العاملون في تفكيك النفايات إلالكترونية 

املتقادمة للسرطانات الصدرية والجلدية، والخءورة تكمن في التراكم املتزايد للنفايات إلالكترونية، والتي شردت الكثير من 

وأوصت الدراسة إلى عدم السماح بءمر النفايات  هددة باألوبئة وغير صالحة للعيش.من املناطق بعد أن أصبحت م سكان عدد

 لتصاعد الانبعاثات السامة املدمرة للصحة، إذ تبدو 
ً
إلالكترونية بسبب خءورتها على البيئة وعدم السماح أيضا بحرقها، نظرا

لم تعد صالحة، أو التي لم تعد تواكب التءور التكنولوجي املءرد هي محور قضية التخلص من لاجهزة إلالكترونية التي 

مشكالت التلوث إلالكتروني، خصوًصا لجوا الدول املتقدمة إلى تجميع هذه إلالكترونيات غير املستخدمة وتصديرها إلى البلدان 

ايات إلالكترونية للجهزة الكهربائية من ا ضاعف حجم املشكلة في هذه البلدان، وينصح بالتخلص لامن من النفالنامية ممًّّ

ًّخالل عمليات التدوير ملكوناتها.

ًّ

                                                           
مهورية ج "النفايات إلالكترونية، التداعيات البييية، املواجهة التشريعية. آليات الوقاية والحماية والنضج التقني"، كلية الحقوق، جامعة طنءا،(. 2618أمل أحمد. )، فوزي 1

 http://law.tanta.edu.eg/conf5.aspxS  من: الاستردادة. تم مصر العربي

http://law.tanta.edu.eg/conf5.aspx
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 ينفلسط-الغربيةفي الضفة لكترونية إلاتقييم واقع إدارة املخلفات “ :دراسة بعنوان 1م(،9221، أبو الهدى)دراسة  2.1.1

 " GIS باستخدام نظم املعلومات الجغرافية

( مادة سامة تستخدم في تصنيع لاجهزة إلالكترونية، تكون مختلءة داخل املخلفات 1666أن هناك )الباحثة إلى أشارت 

 ،ي على مواد خام ذات قيمة اقتصاديةأنها تحتوًّ كمابكميات صغيرة ما يجعل عملية فصلها بالءرق التقليدية غير ذات جدوى، 

( من املياه الجوفية. 3م 066للهاتف الخلوي كافية لتلويث ) نسبة الكادميوم املوجودة في بءارية واحدةب الدراسة فإن وبحس

 الباحثة أبو الهدى من
ً
فإن مكبات ًّ،Electronic Waste Addressing the future (2008)ًّوبحسب معلومات حصلت عليها أيضا

ربة من املتسربة إلى التالنفايات الصلبة الفلسءينية، تحوي على كميات كبيرة من الزئبق والرصاص والكروم والكادميوم 

وأوضحت أن الكادميوم والزئبق في تلك لاجهزة امللقاة في مكبات النفايات العشوائية أو الصحية تتسرب  املخلفات إلالكترونية.

 خلقية أو أضرارًّق الضرر بالتربة واملياه الجوفيةببطا الى باطن لارض، مما يلح
ً
ًّ، ويمكن أن يسبب هذا النوع من التلوث عيوبا

ً
 ا

ما بالنسبة ألبرز املواد السامة املوجودة في شاشة أ والقلب والكلى والكبد. ينبشرية بما في ذلك الدماغ والرئتباألعضاا ال

كغم(، كما قد تزن املواد البالستيكية والتي تحتوي  3حاسوب شخص ي واحد أو التلفزيون فهي الرصاص وقد تصل كميته إلى )

نيل يمتعدد كلوريد الفPVCًًّّمن هذه املواد تحتوي على %20امات للشاشة الواحدة، وبضع كيلوغرCrًًًّّّعلى عنصر الكروم

 إلى أن املخلفات الالكترونية تختلط باملخلفات العادية وتنشر مادة الديوكسين،  حسب دراسات دولية.
ً
وأشارت الدراسة أيضا

سان والكائنات الحية من نبات وحيوان، وتكفي بضعة وهي من السموم الخءيرة للهواا والتربة واملياه الجوفية، وتهدد صحة الان

شهور ليتحول الحاسب لالي إلى قنبلة بييية موقوتة خاصة أن نسبة الرصاص يمكن أن تصل إلى معدل كيلو جرامين لكل 

ًّكيلو غرام لشاشة الحاسوب. 4.6شاشة تلفزيون و

تأثير القوى املؤسسية على اتجاهات املديرين في الشركات صغيره الحجم في “بعنوان  ،2م(2211، الزيادي)دراسة  3.1.1

 محافظة ذي قار نحو تبني التخلص البيئي من املخلفات إلالكترونية. 

هدفت الدراسة إلى إبصار لاكاديميين للترويج لتقنية املعلومات الخضراا وممارساتها املختلفة، والتأكيد على التخلص البيئي 

رجال  حاجة توصلت الدراسة إلى. وتضمينها في مقرراتهم لاكاديميةمن املخلفات إلالكترونية بوصفها ممارسة تحظى باألولوية، 

لاعمال للفت انتباههم إلى أن املخلفات إلالكترونية تنءوي على فرصة عمل مربحة مادًيا بما تحتضنه هذه املخلفات من مواد 

ألن قيامهم بمعالجة املخلفات إلالكترونية وإعادة تدويرها جزا من مسؤولياتهم الاجتماعية غالية الثمن، وفرص اجتماعية 

أوص ى الباحث في دراسته على أكثر من جانب منها املديرين في الشركات املبحوثة، وتوجه إلى زراعة التفكير  تجاه مجتمعهم.

ي تواجهها، بما ال يتسق مع الحاالت إلانسانية الراهنة البيئي في استراتيجية شركاتهم ملساعدتها على مسايرة الضغوط الت

واملستقبلية، ونشر ثقافة املحافظة على البيئة وتحويلها إلى عمل روتيني ضمن أعمالها، وجعل التخلص البيئي من املخلفات 

يتها في بحوثة قدراتها وقابلإلالكترونية نشاطا مألوفا، ووجه لبرامج التءوير وإلارشاد وبإدارة خدمة املعلومات في الشركات امل

التعامل مع القوى املؤسسية وقرااة اتجاهاتها العامة لتستءيع مسايرة الضغوط وتدمجها مع قرارات تقنية املعلومات 

الاستراتيجية )شراا، تشغيل، تخلص بيئي( لتتكامل مع استراتيجيات لاعمال بما يفض ي إلى إلادارة البييية لدورة حياة تقنية 

نة وأوصت الدراسة أيًضا إلى مأسسة إدارة البيئة في املدي ت، بما يسهل التخلص من املخلفات إلالكترونية تخلصا بيييا.املعلوما

وتشجيع الشركات على الامتثال للقواعد ولانظمة التي تدور حول حماية البيئة من املخلفات إلالكترونية، منتهجة ما يحفزها 

ى وأخيرا أوصت الدراسة رجال لاعمال إل العكس بالنسبة للشركات غير املنضبءة بيييا.على ذلك مثل إلاعفااات الضريبية وًّ

النظر إلى املعالجة السليمة للمخلفات إلالكترونية على أنها فرصة أعمال سيما وأن املواد الداخلة في املكونات املادية لتقنية 

                                                           
. مقابلة أجريت مع الدكتورة كفاية " "GISباستخدام نظم املعلومات الجغرافية فلسءين- في الضفة الغربيةلكترونية إلام(. تقييم واقع إدارة املخلفات 2617أبو الهدى، كفاية ) 1

ًّ ctr.org/magazine/article/1445/-http://www.maanالهدى، نقال عن مجلة آفاق التنمية والبيئة إلالكترونية. تم الاسترداد من: بو أ
(. تأثير القوى املؤسسية على اتجاهات املديرين في الشركات صغيره الحجم في محافظة ذي قار نحو تبني التخلص البيئي من املخلفات 2618الزيادي، عبد العظيم دريفش. ) 2

 . (167) 24 .وإلاداريةمجلة العلوم الاقتصادية  .لكترونيةإلا

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1445/
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أخالقي وقيمي، فضال عن ذلك فثمة مواد غالية الثمن  املعلومات تتضمن مواد سامة، والتخلص منها على نحو مالئم واجب

ًّيمكن استخالصها من مكونات لاجهزة إلالكترونية، وفوق ذلك أن التخلص البيئي يعني توفير فرص عمل للعديد من لاطراف.

في جغرافية ، بعنوان "تقييم إدارة النفايات الصلبة في محافظة دير البلح دراسية 1م(2211دراسة أبو العجين، ) 4.1.1

 البيئة".

تناولت الدراسة محافظة دير البلح من حيث خصائصها الجغرافية وأثرها على النفايات الصلبة في املحافظة وكذلك النفايات 

ة من وتوصلت الدراسة إلى مجموع الصلبة، كما استعرضت الدراسة إدارة النفايات الصلبة ولاثار البييية للنفايات الصلبة.

أن الروائح املنبعثة من مكب نفايات محافظة دير البلح والدخان الناتج عن الحرائق من أكثر املشكالت الناتجة  النتائج أهمها

أوصت الدراسة بضرورة الاعتماد على نظام  عن املكب، وكذلك وجود تباين كبير في النفايات الصلبة من حيث الكم والنوع.

ًّالنفايات، وتشجيع السكان على فرز النفايات بهدف إعادة تدويرها.الجمع بالحاوية الدوارة لكفااة النظام في جمع 

 :تعقيب على الدراسات السابقة من وجهة نظر الباحثين 5.1.1

كبر الستخدام أجهزتها بين أيدى الناس، وفي عالم لاجهزة الكهربائية وإلالكترونية لاتتنافس كبرى الشركات على الاستحواذ 

فإن العمر الافتراض ي لتلك لاجهزة ال يتعدى الخمس سنوات، وألننا نعيش في عالم تقني سريع فإن اعتمادنا على الكهرباا 

ة يوًما بعد يوم، ونجد أن النسبة العاملية كبيرة جًدا وخاصولاجهزة الكهربائية أصبح كبيًرا، وبالتالي تزيد نسبة هذه املخلفات 

 على حياة الرفاهية، نظًرا لتسارع عجلة إلانتاج التقني، ودخول مواد جديدة على هذه 
ً
في الدول املتقدمة املعتمدة أصال

رية، ا إلى البيئة البحاملنتجات، هذه املواد تتفاوت في درجة خءورتها على صحة إلانسان والبيئة املحيءة به، ويصل ضرره

ًّاملياه الجوفية.ناهيك عن السمّية العالية التي يتم تصنيع هذه املنتجات منها، والتي تتسرب إلى 

لتقنية املعلومات الخضراا وممارساتها املختلفة، والتأكيد على التخلص البيئي من املخلفات  في دراسته للترويجالزيادي أشار 

، لكن هذه لافكار وما يتبعها من تءبيق ملفهوم املنتجات الخضراا ستكون عالية حظى باألولويةإلالكترونية بوصفها ممارسة ت

التكلفة، ونكاد ال نجد شركات تتبنى هذا لامر، بسبب أنها تريد أعلى ربح من منتجاتها في أقل فترة زمنية ممكنة، وكذلك ال نجد 

الامتثال للقواعد ولانظمة التي تدور حول حماية البيئة من املخلفات  مأسسة إدارة البيئة وتشجيع الشركات علىحكومات تتبنى 

ًّ.إلالكترونية

الاعتماد على نظام الجمع بالحاوية الدوارة لكفااة النظام في جمع النفايات، دراسة أبو العجين أكدت على تبني البلديات ا أّمًّ

إن تم تءبيقه سيكون من السهل على املعنيين البيييين  وهذا لامرًّ تدويرهاوتشجيع السكان على فرز النفايات بهدف إعادة 

الاهتمام به، وكذلك سيكون من السهل الحصول على النفايات إلالكترونية بءريقة سهلة وحتى فتح املجال لتصدير هذه 

ًّاملخلفات وزياد الدخل الحكومي.

 الاستفادة من الدراسات السابقة وآراء الخبراء في هذا املجال: 6.1.1

ًّأفق لم يكن هناكتبّين أنه  والباحثين آراا الخبراا السابقة واستءالع تخالل الدراسامن 
ً
ًّواضح ا

ً
ونية لدارة النفايات إلالكتر ا

استمر ، وًّوفرزها النفايات إلالكترونيةبمشروع ملعالجة  أكنان تيكفي قءاع غزة، سوى قيام بلدية غزة بالشراكة مع شركة 

ى املستوى ع علوًّم الاعتداا عليه من الاحتالل إلاسرائيلي، ومن يومها لم يتم التءرق لهذا املوضاملشروع سنة واحد تقريًبا ثم ت

ًدا ، ومحاولة فرزها والتخلص منها بعيخءورة النفايات إلالكترونيةوأوص ى الباحثون بضرورة نشر الوعي للجمهور حول املحلي، 

هذا الجانب املهم على املدى الءويل. لذلك بنى الباحثان في الدراسة  عن النفايات املنزلية، مع عدم خلو مسؤولية بلدية غزة في

 في ظل امل النفاياتاختارها الباحثون السابقون في عرض واقع  ولادوات التيالحالية على املنهج 
ً
 وعامليا

ً
عوقات الالكترونية محليا

الكبيرة واملعقدة الحتواا هذه الظاهرة خصوصا في فلسءين. ومن هنا جاات هذه الدراسة البحثية للقاا الضوا وتوسيع دائرة 

ًّالاهتمام في هذا املجال الحيوي.

ًّ

                                                           
ًّ(. تقييم إدارة النفايات الصلبة في محافظة دير البلح: دراسية في جغرافية البيئة، رسالة ماجستير، الجامعة الاسالمية، غزة، فلسءين. 2611أبوالعجين، رامي عبد الحي. ) 1



 (24-33، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 50 العدد الرابع –المجلد األول 

 إلاطار النظري: .2
ؤثرة على جودة الحياة البشرية في أكثر لاماكن حاجة لتوفير البيئة تعتبر قضية املخلفات إلالكترونية من القضايا املهمة امل

ًّالنظيفة لحياة إلانسان والبيئة، وحماية العاملين من مخاطرها بهدف استدامة تقديم الخدمات من الجهات املختصة.

 مفاهيم ومصطلحات: 1.2

 تعريف املخلفات إلالكترونية: 

يات الكهربائية وإلالكترونية التي نفد عمرها والتي كانت تعتمد على التيار الكهربائي أو تعرف النفايات إلالكترونية بأنها النفا

املجال الكهرومغناطيس ي للعمل، وتشمل النفايات إلالكترونية لاجهزة املنزلية الصغيرة والكبيرة، ومعدات تكنولوجيا املعلومات 

ت الكهربائية وإلالكترونية، ولعب لاطفال، واملعدات الترفيهية والاتصاالت السلكية والالسلكية، ومعدات إلاضااة، ولادوا

والرياضية، التي انتهى عمرها، كما تشمل لاجهزة الءبية والبءاريات ولوحات الدوائر ولاغلفة البالستيكية وأنابيب أشعة 

1ًّالكاثود ومكثفات الرصاص.

 :كمية النفايات الصلبة املنتجة في فلسطين 2.2

، بواقع  2111النفايات الصلبة املنتجة في فلسءين بحوالي تقدر كميات 
ً
 يوميا

ً
 يوميا في الضفة الغربية و 1831طنا

ً
 710طنا

 في قءاع غزة، وذلك وفقا ملسح البيئة املنزلية )
ً
 يوميا

ً
( في الجهاز املركزي لإلحصاا الفلسءيني والذي تظهر نتائجه م2611طنا

، كغم3.2كغم؛ حيث بلغ متوسط لاسرة في الضفة الغربية حوالي  2.9النفايات الصلبة أن معدل إنتاج لاسرة الفلسءينية من 

 2.كغم 2.4أما في قءاع غزة فبلغ حوالي 

 مكونات املخلفات إلالكترونية: 3.2

، حسب ما رصده تقرير  16في جميع أنحاا العالم يتم إنتاج حوالي 
ً
مليون طن من النفايات إلالكترونية والكهربائية سنويا

مشترك جديد نشرته سبع وكاالت تابعة للمم املتحدة، وإذا استمر استهالكنا وإتالفنا لهذه لادوات باملعدل الحالي، تتوقع 

 القادمة، حيث توصلت إحدى الدراسات  126ناك زيادة تصل إلى بأن تكون ه 3لامم املتحدةجامعة 
ً
مليون طن في الثالثين عاما

م، إذ 2610السابقة التي أجرتها لامم املتحدة إلى أن الواليات املتحدة والصين أنتجتا أكبر قدر من النفايات إلالكترونية عام 

طن من  2111مليون طن. وفيما يخص فلسءين فقد أنتجت  2.1 مليون طن على التوالي. وتلتهما اليابان بـ 0.3و  7.2بلغت 

طن منها وكان  710كيلو غرام، فيما أنتج قءاع غزة  2.9م، وكان متوسط إنتاج لاسرة اليومي 2611النفايات إلالكترونية عام 

( 1يات الصلبة، ويوضح شكل )وتعتبر النفايات الالكترونية جزا من النفا 4،كيلو غرام يومًيا 2.4متوسط إنتاج لاسرة اليومي 

5ًّ.م8261حجم النفايات الصلبة املتولدة في قءاع غزة في العام 

                                                           
MA09.aspx-https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2019ًّ :من الاسترداد(. املخلفات إلالكترونية. الاتحاد الدولي لالتصاالت. تم 2619الاتحاد الدولي لالتصاالت. ) 1
: من الاستردادم(. أوضاع السكان في فلسءين بمناسبة اليوم العالمي للسكان. تم 2618الجهاز املركزي لالحصاا الفلسءيني . ) 2

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182ًّ
3 United Nation University (2017). Retrieved from: www.unu.edu. 

: من الاستردادم(. أوضاع السكان في فلسءين بمناسبة اليوم العالمي للسكان. تم 2618الفلسءيني . )حصاا لإلًّالجهاز املركزي  4

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182ًّ
 مرجع سابق.خلفات إلالكترونية. الاتحاد الدولي لالتصاالت. (. امل2619الاتحاد الدولي لالتصاالت. ) 5

https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2019-MA09.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182
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ًّ
 م2219مدينة غزة -(: حجم النفايات الصلبة في مكب النفايات 1)شكل  

 1:بخصوص تحليل قطاع البيئة والصحة العامة 2219تقرير بلدية غزة عن إحصائية سنة  4.2

  ًّطن 766النفايات الصلبة للمكب كمية املرحل يوميا من

  ًّحاوية 1140عدد حاويات جمع النفايات الصلبة

  ًّعامل 6.11نسمة هو  1666عدد عمال النظافة لكل

  ًّآلية 21نسمة هو  16666عدد آليات النظافة لكل

  ًّأيام 7عدد مرات جمع النفايات في السبوع

  ًّشيكل 13تكلفة وحدة السكن الواحدة من جمع النفايات هو

  1نسبة فرز النفايات لجمالي كمية النفايات هو% ًّ

ًّمصاريف إدارة النفايات الصلبة في مناطق عمل البلدية.( 1)ويبين جدول 

  2م2619مصاريف إدارة النفايات الصلبة تقرير املوازنة التقديرية للعام (: 1جدول )

   2,700,000  ًّعمال الكارات-رواتب عمال الصحة

    840,000ًّالصلبةنقل وترحيل النفایات 

ًّ   223,000ًّاستئجار مكب النفايات

ة دون الانتباه إلى آليات إعاداملين يتم صرفها ويتبين من إلاحصائيات أعاله بأن هناك تكاليف كبيرة من معدات ورواتب ع

ًّالتدوير للنفايات الصلبة، لامر الذي سيفاقم لازمة على املدى القصير.

 خطورة املخلفات إلالكترونية:  5.2 

3ًّتعود خءورتها إلى املواد املستخدمة في تصنيع تلك لاجهزة: 

  الرصاص: وهو املكون الرئيس ي لشاشات التلفاز ولاجهزة اللوحية، حيث يعتبر من أخءر املواد السامة على الجهاز

ًّطفال.العصبي، والدورة الدموية والكلى وله تأثير أيضا على نمو الدماغ لدى لاًّ

                                                           
ًّم، بلدية غزة. 2619-0-27م.تاريخ إلاصدار:2619م(. تقرير املوازنة التشغيلية للعام 2619بلدية غزة ) 1
ًّ.بخصوص تحليل قءاع البيئة والصحة العامة، بلدية غزة 2618م(. ت تقرير إحصائية سنة 2618بلدية غزة ) 2

3 ISWA. )2107(. The Global E-waste Monitor. Retrieved from: http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-
waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf 
 

http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
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 .ًّالزئبق: يوجد في املوصالت الكهربائية واللوحة لام ويشكل خءر على الجهاز التنفس ي والدماغ وأضرار على الجلد

 ( الزرنيخ: يوجد في املصابيح الكهربائيةLEDs فالتعرض املزمن للزرنيخ يؤدي إلى أمراض مختلفة في الجلد وتقلل من )

.سرعة التوصيل العصبي ويمكن أن يسبب سرط
ً
ًّان الرئة وغالبا ما يكون قاتال

  طارات سداي ي التكافؤ: يوجد عادة في لاجزاا املعدنية للمعدات إلالكترونية كالءالا ضد التآكل في املسامير وإلاًّالكروم

، وخءورته تكمن في تسمم الخاليا مثل لاضرار التي تلحق بالحمض ةيمتصه بكل سهولن أواملقابس فالجسم يمكن 

 (.DNAالنووي )

 ها إلى حيث يؤدي استنشاق ةائية، ويعتبر الكادميوم ماده سامالكادميوم: يوجد في البءاريات وبعض املوصالت الكهرب

 أضرار بالغه في الرئتين ويسبب أيضا تلف الكلى.

 أهمية النفايات إلالكترونية:  6.2

 من النفايات إلالكترونية يحتوي ما قتحتوي النفايات إلالكترونية على قيمة كبيرة من مكوناتها، فالخبراا يقولون إ
ً
يمته ن طنا

مائة مرة من الذهب النقي، مقارنة بالءن الواحد من الذهب الخام، ألن الذهب الخام يحتوي على عناصر مختلفة وليس 

 مليار دوالر.  02.1الذهب النقي وحده، وتساوي القيمة املادية لنفاياتنا إلالكترونية حاليا أكثر من 

 النفايات إلالكترونية:أنواع  1.2

أي جهاز يعمل بالكهرباا لديه القدرة على إحداث أضرار نها إاملخلفات إلالكترونية وهنا نقول كما سبق وأن تم التعريف ب 

ًّبالبيئة إذا لم يتم التخلص منه بءريقة مسؤولة.

1ًّومن أكثر العناصر الشائعة للنفايات الكهربائية وإلالكترونية هي:

ًّكبيرة مثل الثالجات واملجمدات، غساالت، وغساالت لاطباق.أجهزة منزلية  -

ًّلاجهزة املنزلية الصغيرة مثل املحامص، آالت صنع القهوة، الحديد، مجففات الشعر. -

معدات تكنولوجيا املعلومات ومعدات الاتصاالت السلكية والالسلكية مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف  -

ًّاملحمولة والءابعات واملاسحات الضوئية وآالت النسخ. املحمولة وأجهزة الكمبيوترًّ

ًّاملعدات الاستهالكية كأجهزة التلفزيون، وأجهزة الصوت، وفرشاة لاسنان الكهربائية وغيرها. -

ًّمعدات إلاضااة مثل مصابيح الفلورسنت، والكشافات الكهربائية  -

ًّ، واملفكات.لادوات الكهربائية وإلالكترونية مثل املثاقب اليدوية، املناشير -

ًّأدوات اللعب والترفيه وأجهزة الرياضة. -

 أنظمة املعدات الءبية وأدوات املراقبة والتحكم واملوزعات لاوتوماتيكية. -

 تعقيد النفايات إلالكترونية: 9.2

النفايات إلالكترونية ليست مجرد شكل نفايات مضءرد النمو، ولكنها معقدة أيضا، ألنها تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة 

من املنتجات املختلفة. وهذا يجعل من الصعب للغاية إدارتها. ومن شأن التءور السريع للتكنولوجيا وظهور منتجات مثل 

النفايات إلالكترونية في املستقبل. إن التعامل مع النفايات إلالكترونية ليس فقط  املالبس الذكية أن يزيد من صعوبة إدارة

ساما بالنسبة للعاملين الذين لهم اتصال مباشر بها، ولكن أيضا املكبات التي يتم تخزين املخلفات إلالكترونية فيها لها آثار 

ية دان املتقدمة بتصدير الجزا لاكبر من نفاياتها إلالكترونبييية شديدة الضرر على املناطق املحيءة بها. وتقوم كثير من البل

إلى البلدان النامية، حيث يتم استردادها باستخدام أساليب ضارة للغاية بالنسبة للبشر والبيئة، ومن مجموع النفايات 

لرسمية لالسترجاع. الاتحاد في املائة عبر املخءءات ا 11إلالكترونية املنتجة في جميع أنحاا العالم، ال يتم جمع سوى حوالي 

لاوروبي واحد من املناطق القليلة في العالم التي لديها تشريعات موحدة فيما يتعلق بجمع النفايات إلالكترونية ومعالجتها. وقد 

                                                           
1 Josh, J. (2015). Types of E-waste . Retrived from https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/types-of-e-waste-
1440681505-1 

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/types-of-e-waste-1440681505-1
https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/types-of-e-waste-1440681505-1
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م، وهو مصمم لجعل مصن ي لاجهزة مسؤولين 2663( في عام WEEEبدأ العمل بتوجيهات النفايات الكهربائية وإلالكترونية )

1ًّ.ن املوسعةن معداتهم في نهاية حياتها، وهو نظام يعرف باسم مسؤولية املنتجيع

ًّ التخلص الصحي آلامن من املخلفات والنفايات: 1.2

في حديث صحفي معه قال الدكتور عبد الفتاح عبد ربه لاستاذ املشارك في العلوم البييية بالجامعة إلاسالمية بغزة أن املواطن 

 من النفايات بصورة عامة، أي أن غزة تنتج مليون وثمانمائة ألف الواحد في قءاع غزة 
ً
ينتج ما يزيد عن الكيلو غرام يومّيا

ها تخلط مع بعضها وترمى في الءرقًّ
ّ
 2.كيلو غرام نفايات يوميا. هذه النفايات ال يتم فصلها أو تدويرها فكل

 يستدعي تركها فترة من الزمنا ممًّّوهنا يكمن خءر كبير من تجمع هذه النفايات في مجمعات غير مالئمة وغير مناسبة صحًيا، 

حيث يؤدي ذلك إلى تحلل املواد نتيجة تعرضها للحرارة وأشعة الشمس بشكل دائم، لامر الذي يسّرع من عملية التحليل 

ًّوفية والتي تعود سلًبا على صحة إلانسان والبيئة.وتسّرب املواد املتحللة إلى املياه الج

 الصحية للمخلفات إلالكترونية: املخاطر  12.2

درت دراسة أعدتها منظمة لامم املتحدة والاتحاد الدولي لالتصاالت ورابءة النفايات الصلبة الدولية، كميات النفايات 
َ
ق

م كان 2610ذكرت الدراسة أن وزن النفايات إلالكترونية في عام مليون طن، وًّ 41م في أنحاا العالم بـ 2610إلالكترونية عام 

مرة، ويتم التعرض ملخاطر النفايات إلالكترونية عبر التعرض لها أثناا التخلص غير لامن منها  4166يعادل وزن برج إيفل نحو 

3ًّ.أو إعادة التصنيع غير لامنة أو التعرض لبقاياها، وذلك عبر ثالث طرقًّ

وفيها يعاد تدوير املخلفات إلالكترونية عبر تقنيات بدائية، وذلك  (:informal recyclingغير الرسمية )إعادة التدوير  .1

للحصول على مواد من النفايات. وال تستخدم تكنولوجيا مالئمة أو معدات وقائية مما يسمح بانبعاث املواد الكيميائية 

ًّالخءيرة من املخلفات إلالكترونية.

وتتم باستخدام معدات مصممة خصيصا الستخالص املواد املءلوبة  (:formal recyclingية )إعادة التدوير الرسم .2

من املخلفات بأمان مع حماية العاملين من لاثار الصحية الضارة. وهذه املراكز مكلفة للبناا والتشغيل، وهي نادرة في 

.
ً
ًّالبلدان لاقل نموا

عرض املقيمين الذين يعيشون ضمن مسافة محددة من مناطق وهو ت (:environmental exposureالتعرض البيئي ) .3

 إعادة تدوير النفايات إلالكترونية أو التخلص منها ملواد كيميائية.

 4املخاطر الصحية  1.12.2

ًّتغير في وظيفة الغدة الدرقية. -

ًّتغيرات في املزاج والسلوك. -

ًّانخفاض وظائف الرئة. -

ًّ(، والوالدات املبكرة.stillbirthsميت" ) زيادة في حاالت إلاجهاض وإلامالص "والدة طفل -

ًّزيادة خءر انخفاض الوزن وتدني الءول عند الوالدة. -

كما أن لاشخاص الذين يعيشون في مدن إعادة تدوير النفايات إلالكترونية أو يعملون في إعادة تدوير املخلفات إلالكترونية  

  5.كان لديهم أدلة على حدوث تلف أكبر في الحمض النووي

                                                           
1 Widmer, R., Oswald-Krapf, H., Sinha-Khetriwal, D., Schnellmann, M., & Böni, H. (2005). Global perspectives on e-
waste. Environmental impact assessment review, 25(5), 436-458. 

 تم الاسترداد من: م(. التخلص الصحي لامن من املخلفات والنفايات. مقابلة من تحقيق موقع اقتصاد فلسءين. 2611عبد ربه، عبد الفتاح. ) 2

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/1643 ًّ
3 ISWA. )2107(. The Global E-waste Monitor. Retrieved from: http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-
waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf 
4 ITU .)2106( . International Telecommunication Union . 

، م(. املخاطر الصحية للنفايات إلالكترونية. تم الاسترداد من الجزيرة نت2614الجزيرة نت. ) 5

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2017/12/14/ 

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/1643
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2017/12/14/
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 لفئات ألاكثر عرضة ألضرار النفايات إلالكترونية:ا 2.12.2

ًّتبين للباحثين من خالل املالحظة والبحث امليداني أن الفئات أدناه هي لاكثر تعرضا للضرار:

من عمال النظافة املحمولين على الشاحنات املخصصة لجمع القمامة املنزلية، والعاملون  العاملون في جمع القمامة: -

على جمع القمامة عن طريق العربات التي تجرها الحيوانات، وهناك بعض لاشخاص أصحاب املشاريع الصغيرة الذين 

ًّيعملون على تدوير هذه النفايات واستصالح أكبر قدر منها، وإعادة بيعها.

والذين يمارسون نشاطات )جمع ونقل النفايات، ومتداولي هذه النفايات أثناا مراحل املعالجة  النظافة: عمال -

ًّوالتخلص منها(.

ًّوهم املواطنين الذين يعملون على نبش النفايات بسبب الحصار الخانق والظروف املعيشية الصعبة. النباشين: -

ًّاملالمح البشرية لقطاع غزة. 3

 :طورهمنمو السكان وت 1.3

وحجمهم وكثافتهم في منءقة محددة من املوضوعات املهمة عند إعداد دراسة تهتم في اختيار وتوزيعهم السكان تعد دراسة نمو 

مواقع مكبات النفايات، كما أن توزيع السكان في املحافظات يرتبط بعدد من العوامل الءبيعية والاقتصادية والاجتماعية 

منها في أهميته النسبية من مكان إلى آخر، وبالتالي فإن دراسة توزيع السكان وحجمهم ونموهم والسياسية، والتي تختلف كل 

املستقبلي هي التي تحدد حجم الضغط الذي سيقع على مكبات النفايات في قءاع غزة. ولدراسة النمو السكاني في قءاع غزة 

ًّ(.2ين في جدول )تم جمع عدد من آخر إحصائيات ألعداد السكان لعدة سنوات كما هو مب

ًّ 1م(.2611-م2616إحصائية بأعداد سكان قءاع غزة )( 2جدول )
 2214 2213 2212 2211 2212 املحافظة

322,126ًّ335,253ًّ348,808ًّ 297,269ًّ309,434 شمال غزة

534,558ًّ551,833ًّ569,715ًّ588,033ًّ606,749ًّ غزة

222,866ًّ230,689ًّ238,807ًّ247,150ًّ255,705ًّ دير البلح

291,737ًّ301,138ًّ310.868ًّ320,835ًّ331,017ًّ خانيونس

188,690ًّ195,598ًّ202,777ًّ210,166ًّ217,758ًّ رفح

1,535,120ًّ1,588,692ًّ1,644,293ًّ1,701,437ًّ1,760,037ًّ قطاع غزة

في أعداد ( أن أعداد السكان في قءاع غزة في تزايد متسارع ومستمر من عام آلخر، حيث بلغت الزيادة 2ويتبين من الجدول )

نسمة ومن املتوقع أن يترتب على هذه الزيادة السكانية املءردة  2240917م حوالي 2614م وحتى عام 2616السكان منذ عام 

 في كمية النفايات الصلبة لامر الذي يتءلب توفير لاماكن املناسبة للتخلص منها. إذ تعد الزيادة السكانية من 
ً
 واضحا

ً
تزايدا

في زيادة كمية النفايات الصلبة، حيث توجد عالقة طردية بين الزيادة السكانية وكمية النفايات الصلبة  أهم العوامل املؤثرة

2ًّالتي يتم جمعها من قءاع غزة.

3ًّم.2622-2619تقرير الخءة التنموية ملدينة غزة للعوام (مخرجات 2وشكل رقم ) (3رقم )يوضح الجدول 

ًّ  

                                                           
ن: م الاستردادم(. أوضاع السكان في فلسءين بمناسبة اليوم العالمي للسكان. تم 2618الجهاز املركزي لالحصاا الفلسءيني . ) 1

p://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182htt 
ًّغزة، فلسءين.-م(. مواقع النفايات الصلبة في قءاع غزة، دراسة في جغرافية البيئة. رسالة ماجستير، الجامعة الاسالمية2610الشكري، أحمد ) 2
 .2626 -2619م(. تقرير الخءة التنموية املحلية ملدينة غزة 2619بلدية غزة )  3

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182
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 م.2211املصدر: بلدية غزة م. 2626 -2619الخءة التنموية املحلية ملدينة غزة  تقريرًّ(  2جدول )

55,857ًًّّاملساحة الكلية )دونم(.

 651,000ًّعدد السكان

ًّ%11ًّنسبة الذكورًّ

ًّ%49ًّنسبة إلاناث

ًّ%39.32ًّسنة 11نسبة من تقل أعمارهم عن 

ًّ%0.16ًّسنة 01نسبة من تزيد أعمارهم عن 

 111,296ًّعدد لاسر

 124,622ًّالوحدات السكنية عدد

ًّ%2.21ًّنسبة لامّية

ًّ%27.68ًّنسبة الحاصلين على شهادات بعد التوجيهي

ًّ%42.41ًّنسبة العاطلين عن العمل )بتعريف الاحصاا(

ًّ%31.31ًّالعاملين في القءاع الحكومي ) من مجموع العاملين الكلي(

ًّ%08.09ًّنسبة العاملين في القءاع الخاص
 

 
ًّالنسب بين أعداد السكان حسب العمر(: 2شكل )

من نصف املجتمع من فئة الشباب، وهي الءبقة املتعلمة والواعية لدراك من خالل البيانات ولارقام أعاله نجد أن أكثر 

هتمة ملستقرة واملختلفة، وقلة الاهتمام النسبي من البلديات ااملغير ث والظروف امليدانية مخاطر النفايات املختلفة، لكن لاحدا

يام زيادة الوعي ورفع كفااة البلديات للقبإدارة النفايات، أصبح املجتمع ال ُيعير اهتماًما بتلك الثقافة فاملجتمع بحاجة على 

ًّبالدور املنوط بها واستخدام أحدث التقنيات املتاحة لتجاوز هذه لازمة.

 طرق التخلص من النفايات إلالكترونية: 2.3

لاطراف بإدارة أنشءة املخلفات إلالكترونية نظًرا لحساسية لاجهزة غير املستخدمة من جانب وطبيعة اهتمت العديد من 

ًّ.التخلص لامن من النفايات من جانب آخر، وتمر إجرااات التخلص من تلك النفايات بعدة مراحل

ًّأماكن جمع النفايات إلالكترونية: 3.3

ل التوزيع السكاني والكثافة السكانية في قءاع غزة يتبين أن محافظة غزة يتم رمي النفايات من أكثر من مكان، ومن خال

استحوذت على أكثر من ثلث السكان، وتحتل املرتبة لاولى من بين املحافظات، وهي تمثل الثقل لاكبر وتتركز فيها معظم 

ن من النفايات إلالكترونية تخرج م لانشءة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية وخصوصا التعليم العالي، وعليه فإن الكثيرًّ

( 3ن شكل )منها. يبيهذه املدينة، لامر الذي يؤثر بشكل مباشر على مكب النفايات الرئيس ي في مدينة غزة والذي يقع إلى الشرق 

ًّ 146شرق مدينة غزة والذي تبلغ مساحته - جحر الديك-الحدود الجغرافية ملكب النفايات الرئيس ي 
ً
ًّ 1،2.دونما

                                                           
ًّغزة، فلسءين.-م(. مواقع النفايات الصلبة في قءاع غزة، دراسة في جغرافية البيئة. رسالة ماجستير، الجامعة الاسالمية2610الشكري، أحمد ) 1

2 Google Map (2011). Retrieved from: 30.4575213,34.4531354 . 
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ًّ(: الحدود الجغرافية ملكب النفايات الرئيس ي ملدينة غزة3شكل )

 إلاطار العملي ومنهج الدراسة:. 4

تم اتباع املنهج الوصفي الذي تم من خالله وصف أدبيات الدراسة، ومراحل التعامل مع النفايات إلالكترونية في مكب تجميع 

 ،والذي يعتبر أكبر من غيره من حيث القدرة الاستيعابية ،دينةامل، في منءقة جحر الديك شرق النفايات الرئيس ي في مدينة غزة

واقتصرت الدراسة على هذا املكب بشكل خاص وذلك من خالل املقابالت التي تم إجراؤها مع ذوي الاختصاص في املكب، 

ًّوسائقي الشاحنات الناقلة للنفايات بشكل عام.

 مجتمع وعينة الدراسة: 1.4

دونًما(، وتم افتتاحه في  146لرئيس ي والذي يقع في منءقة جحر الديك شرق مدينة غزة حوالي )تبلغ مساحة مكب النفايات ا

 من نفايات مدينة غزة، وبلديات الشمال، ووكالة  49ويستقبل ) ،1(سنة 26م( وعمره الافتراض ي )1987العام )
ً
ألف( طن شهريا

ًّالزهراا، ومنءقتي املغراقة وجحر الديك.، ونفايات معسكر الشاطئ، ومدينة ”UNRWAغوث وتشغيل الالجئين " 

تماعية الاقتصادية، والاجوالبييية، وًّعندما تم اختيار هذا املكب لم يكن اختياًرا بناًا على املعايير الجيولوجية، التخءيءية، 

 يكون 
ً
ة الوطنية السلءالسكان على اختيار تلك املواقع. حينما تولت من اعتراض هناك في مستوى املواصفات الدولية، وأحيانا

م مدت العديد من الجهات املانحة يد العون لنشاا هذه 1994الفلسءينية أمور القءاع وأجزاا من الضفة الغربية في العام 

ًّ.بهدف تحسين قءاع النفايات الصلبةاملكبات 

 توزعوا ما بين عمال نظافة، ومالح 246بلغ عدد العمال العاملين في جمع وترحيل النفايات 
ً
ظين، ومفتش ي صحة، موظفا

عامل مع عربة يجرها حيوان وذلك لسد  216وإداريين موزعين على جميع أحياا وشوارع مدينة غزة، كما تم تشغيل عدد 

2ًّالحاجة عن عءل لاليات والنقص في املحروقات الالزمة لعمل البلدية.

 أدوات الدراسة: 2.4

(، 1)ملحق رقم  مع إلاداريين وبعض السائقين ومفتشين وبعض العمال املتجولين 16حيث بلغ عدد املقابالت  املقابلة: -

 )ملحق رقم 
ً
 (.2وفق أسئلة معدة مسبقا

                                                           
 م(. فلسءين2614وزارة التخءيط الفلسءينية والتعاون الدولي. ) 1
 city.org/index.php-https://gazaم(. الكادر إلاداري. تم الاسترداد من: 2613بلدية غزة. ) 2

https://gaza-city.org/index.php
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 .(3)ملحق رقم  الزيارة امليدانية لحالة عينة الدراسة والاطالع على إلاجرااات املتبعة في املكب وتدوينها املالحظة: -

 ايات إلالكترونية في قطاع غزة:كمية النف 3.4

من خالل مالحظات الباحثين في مكب النفايات املؤقت ملدينة غزة والذي يقع بجوار ملعب اليرموك وسط املدينة، وكذلك في 

 املكب الرئيس ي شرق املدينة، فإن لاجهزة الكهربائية التالفة واملعدات إلالكترونية ولاسالك واملعادن تشكل نسبة ال تتجاوزًّ

من إجمالي الكمية  إلاجمالية للنفايات الصلبة، حيث أن أغلب النفايات إلالكترونية تكون غير قابلة لالستخدام أو  %16الـ 

حتى إعادة التدوير، فتكون طريقة التخلص منها بالحرق، نظًرا الحتواا هذه لاجهزة داخل الصندوق البالستيكي للجهاز 

 لوجود جهات وأشخاص معنيين ومنهم من تم تعريفهم بالنباشين أو الكهربائي، ويرى الباحثان أن هذه ا
ً
لنسبة قليلة نظرا

تجرها الحيوانات بالبحث عن هذه لاجهزة وإعادة تدويرها بعد التخلص منها من خالل السكان أو املؤسسات أصحاب عربات 

ًّ.تكون أحدث تقنًيا وأوفر في استهالك الءاقة التي تتخلص من معداتها بعد انتهاا عمرها الافتراض ي أو تءوير لاجهزة بغيرها

 تداول النفايات إلالكترونية: 4.4

من خالل مالحظة الباحثين امليدانية ومن خالل الزيارات املختلفة ملكبات النفايات فإنه تبين بأنه ال توجد إدارة سليمة رسمية 

 يات املختلفة الصلبة واملنزلية والزراعية وغيرها منتقوم بجمع النفايات إلالكترونية بشكل خاص، حيث يتم جمعها مع النفا

لعملية الدمك، وذلك بإضافة طبقة من الرمل بين أنواع النفايات لاخرى، ويتم تفريغها بشكل مباشر في أرض املكب تمهيًدا 

ًّ،رضطبقات النفايات، ثم تأتي آليات ثقيلة الوزن كالبلدوزر ويقوم بالسير على هذه الءبقات وتسويتها باألًّ

ذين يستحوذون على الكمية لاكبر من النفايات إلالكترونية قبل عملية الءمر، لعادة وجود النباشين في املكان والوقد لوحظ 

هناك جام ي النفايات إلالكترونية وًّ استخدام ما يمكن استخدامه مرة أخرى كأسالك النحاس والقءع إلالكترونية وغيرها.

من بءاريات أو أجهزة كهربائية مختلفة، وهناك  تالنفاياة واملناداة على الحصول على هذا والذين يتجولون على عربات صغيرًّ

ًّأو إعادة صيانتها واستخدامها مرة أخرى.إجرااات خاصة بهم من استخالص املواد منها 

 مستوى فهم مصطلح النفايات إلالكترونية: 1.4.4

ملجموعات النقاش، تبين أن بعض املتخصصين لديهم دراية كافية من خالل توجيه سؤال عن معنى النفايات إلالكترونية 

بءبيعة النفايات إلالكترونية ومكوناتها وأخءارها، والبعض لاخر اعتبر أن هذه النفايات مثلها مثل النفايات املنزلية لاخرى 

ًّاات املتبعة في هذه العملية.ومآلها النهائي في املكب إلى الءريقة السائدة هناك وهي الءمر، مع بعض الشروط وإلاجرا

 آليات التعامل مع النفايات إلالكترونية: 2.4.4

أفاد  العاملون عند سؤالهم عن النفايات إلالكترونية أنهم ال يعيرون اهتماًما كبيًرا بها، ألن أغلب النفايات إلالكترونية التي 

ود ثقافة مجتمعية عند النباشين وهم الذين يجوبون يتم جمعها من املدن قد تم تفريغها من محتواها إلالكتروني بسبب وج

ا عن املعادن الثمينة القابلة للبيع مثل النحاس ولاملنيوم وبعض املعادن لاخرى، وكذلك منهم 
ً
الشوارع والحارات بحث

بيوتر وما ممتخصصون في البحث في املعدات إلالكترونية املتخصصة والتي يعتبرونها أهم من غيرها مثل معدات ومكونات الك

والتي يكون الذهب هو العنصر الذي يقوم بتوصيل البيانات إلى اللوحة لام في جهاز   RAMو الـ CPUقءع مثل ال تحتويه من 

ًّالحاسوب، نظرا لقوة توصيله عن غيره من املعادن.

يك أو لالياف الزجاجية ويقوم هؤالا عند العثور على هذه النفايات إلالكترونية وتكون مخلوطة بمواد أخرى مثل البالست

(Fiberglassًّبحرقها إّم )ًّا يؤثر على ا في أماكن التجمعات السكانية أو أي مكان آخر يعتقدون أنه مناسب لتلك العملية، مّم

، ومن مالحظة الباحثين أنه ال توجد أي قيود قانونية أو تنظيمية في املدينة تكون ضابءة لهذه إلاجرااات صحة إلانسان والبيئة

العشوائية، وقد ذكر العمال والسائقون أنهم ال يقومون بفرز هذه النفايات إلالكترونية عند تجميعها بءريقة صحيحة ويتم 

خلط وضغط جميع املواد مع بعضها البعض داخل الحاوية في عربة نقل النفايات، وال توجد حاويات مخصصة تم فرزها 

ًّ.ض بأنه ال توجد هناك ممارسات سليمة في التعامل مع النفايات إلالكترونيةوتكون مخصصة للنفايات إلالكترونية، وذكر البع

ًّما يلي:  مما سبق يالحظ
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 هناك استهتار واضح في التعامل مع النفايات إلالكترونية، وهذا بسبب نقص التعليمات. -

 عدم وجود نظام متكامل من لحظة تجميع النفايات إلالكترونية إلى التخلص لامن منها. -

 السالمة الشخصية والعامة وعدم الالتزام التام بإجرااات السالمة امليدانية أثناا العمل. -

 عدم معرفة بعض العمال واملوظفين بخءورة النفايات إلالكترونية وطبيعة الخلل القائم في التعامل معها. -

 .الت الرموز الخءيرةقلة التدريب املمنوح للعمال، حيث أن غالبهم غير متعلمين وال يعرفون القرااة ودال -

 مناقشة النتائج:. 5
هذه الدراسة املتخصصة في النفايات إلالكترونية عرضت واقع الحال في مكب نفايات مدينة غزة  وكيفية إدارتها والتعامل 

ترونية لكمعها ولاخءار التي قد تنتج عن التعامل غير السليم معها، والتعرف على وجهات نظر ذوي العالقة بإدارة النفايات إلا

ى ذلك وبناا عل ،ومحاولة الوصول إلى الحل املناسبومعرفة توجهاتهم، واحتياجاتهم، ومقترحاتهم؛ لتحديد املشكلة القائمة 

تعتبر هذه الدراسة أساًسا يمكن الانءالق منه لتلبية تلك الاحتياجات، ورفع مستوى وعي الجهات املختصة املسؤولة عن إدارة 

ًّ.املوقع و حول سالمة السكان القاطنين بالجوار والعاملين فيها

 النتائج على مستوي بلدية غزة: 1.5

ي إدارة النفايـــــــــات إلالكترونيـــــــــة فـــــــــي الوقـــــــــت الحاضـــــــــر، لكـــــــــن إلاداريـــــــــين فـــــــــي ال يوجـــــــــد دور فعـــــــــال وواضـــــــــح لبلديـــــــــة غـــــــــزة فـــــــــ -

 املكب أفادوا بوجود خءة لفصل أنواع النفايات املختلفة عن بعضها البعض.

تســـــــمح الجهـــــــات إلاداريـــــــة بحـــــــرق هـــــــذه النفايـــــــات فـــــــي أيـــــــام معينـــــــة ممـــــــا يتســـــــبب بتشـــــــكيل ســـــــحابة ضـــــــخمة تنتشـــــــر علـــــــى  -

اتجــــــــاه الريــــــــاح مــــــــن جهــــــــة الشــــــــرق فقــــــــد تصــــــــل تلــــــــك الــــــــروائح الكريهــــــــة إلــــــــى كافــــــــة منــــــــاطق شــــــــرق مدينــــــــة غــــــــزة، وإن كــــــــان 

 (.4)شكل رقم  مناطق الساحل ولاماكن القريبة منها

ال يوجــــــــــــد دور رقــــــــــــابي للبلديــــــــــــة أو شــــــــــــرطة البلديــــــــــــة لضــــــــــــبط حــــــــــــرق النفايــــــــــــات فــــــــــــي الشــــــــــــوارع وخاصــــــــــــة مــــــــــــن النباشــــــــــــين  -

 العامة.

 
ًّوإلالكترونية بالحرقًّ(: املعالجة امليدانية للنفايات العضوية 4شكل رقم )

 على مستوي مجمع إدارة بلدية غزة: 1.1.5

ال توجد قوانين مكتوبة خاصة بإدارة النفايات إلالكترونية وال توجد سياسة واضحة متبعة أو أدلة إرشادية فيما  -

اعتبارها  منها، ويتميتعلق بإدارة النفايات إلالكترونية سواا في أثناا جمعها أو نقلها أو تخزينها أو حتى عند التخلص 

ًّمثل باقي النفايات لاخرى، وفي أحيان كثيرة يتم التعامل معها مثل النفايات املنزلية.

ال توجد خءط مستقبلية واضحة متعلقة بإدارة النفايات إلالكترونية؛ وهناك اهتمام خجول للمبادرة في الاهتمام  -

ًّوالتعامل مع النفايات إلالكترونية.
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 نفايات:إدارة مكب ال 2.1.5

يواجه الفنيون وإلاداريون العاملون في موقع العمل مشكلة تتعلق بالتعامل مع النفايات إلالكترونية وهي عدم وجود  -

ًّبروتوكول للعمل وعدم وجود تعليمات محددة للتعامل معها.

علق في إلادارة ب فيما يتالءاقم العامل في املكب أكثر الفئات معرفة بمعنى النفايات إلالكترونية ولكنهم بحاجة إلى تدري -

ًّالسليمة النفايات إلالكترونية.

 :ولوهمؤ ومسعمال النظافة  3.1.5

لنفايات إلالكترونية يكاد يكون محصوًرا في لاجهزة الكهربائية وبعض املعدات الصغيرة، وهناك لتعريف عمال النظافة  -

معادن سامة مثل الزرنيخ والكادميوم والزنك أنواع خءيرة من النفايات إلالكترونية مثل البءاريات وما تحتويه من 

ًّوالتي لم يذكرها إال القليل من عمال النظافة، وهذا يدل على قلة وعيهم بالنفايات إلالكترونية ومخاطرها.

 وال توجد لديهم تعليماتالكثير من عمال النظافة يقومون بسوا لاداا، وسوا باتباع أصول آليات تءبيق النظافة،  -

ًّا يعرضهم للخءر.ل مع النفايات إلالكترونية، إذ أن السالمة املهنية شبه مفقودة عند معظمهم، مّمًّخاصة بالتعام

مع  التعاملهناك شبه إجماع من املديرين وإلاداريين وغيرهم بحاجة عمال النظافة إلى التوعية والتدريب فيما يخص  -

ًّالنفايات إلالكترونية.

 التوصيات: 2.5

ًّ:إلالكترونية بشكل سليم ال بد من العمل على تحقيق التوصيات التاليةمن أجل إدارة النفايات 

 .ًّوجود أطر تشريعية فعالة وشاملة تنظم قءاع النفايات الصلبة وإلالكترونية مع كفااة آليات التءبيق

  ترونية إلالككفاية القدرات البشرية والتنظيمية املتخصصة في هذا املجال، وتوفير الدعم والتدريب على مخاطر املواد

ًّالسامة.

  تكامل مركزية البيانات لاساسية الدقيقة واملوثوق بها وكذلك توثيق املعلومات عن النفايات الصلبة وإلالكترونية بشكل

ًّعام مثل معدالت التوليد ملختلف انواع النفايات.

 ًّكزية الحتواا هذه النفاياتمجتمع قءاع غزة بحاجة إلى تعزيز ثقافة فرز النفايات املختلفة، ويوص ى وضع تجمعات مر 

داخل املدن، مع توفير وسائل مواصالت مجانية خاضعة لبلدية غزة تقوم بجمع النفايات إلالكترونية تمهيًدا لنقلها ملكانها 

ًّاملخصص.

  ضرورة وجود هيكل عمل واضح في إدارة قءاع النفايات الصلبة والنفايات إلالكترونية بشكل خاص والذي يتضمن جمع

ًّخزين وكذلك معالجة النفايات بصورة صحيحة تمهيدا للتخلص منها.ونقل وت

  البنى التحتية واستراتيجيات إدارة النفايات مع زيادة في معدالت إعادة التدوير. وتعزيز مرافق إعادة التدوير املحلية، وإيجاد

ًّبديل لعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

 بة النفايات إلالكترونية، ووضع قيود على منضبءة على املعدات املستوردة دعم املنتجات املعاد تدويرها وذلك لخفض نس

ًّمن الخارج.

 .تفعيل محءات وورش إعادة التدوير وتوفير دعم حكومي مناسب مع ضرورة وجود الرقابة الصحية على العاملين 

 بةاملعالجة لاولية للنفايات إلالكترونية داخل املنازل واملؤسسات، وذلك بالءرق املناس. 

  قءاع غزة بحاجة إلى التمويل املتزايد لحدوث نقلة في إدارة النفايات إلالكترونية، ملا يعانيه من هشاشة في إدارة النفايات

 الصلبة.
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إلاسكان التعاوني فرصة للتنمية في الصحراا الليبية دراسة مشروع م(: 2626)أحمد، هبة الرحمن/ صافار، أمال نوري يوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.80-04، ص برلين(، 4(، العدد )2ة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )بالشعبيات، مجلوحدة  2876

 املستخلص

حيث يعمل علي تعمير املناطق  ؛يعد إلاسكان التعاوني في البيئات الصحراوية هو لانسب لءبيعة معظم الدول العربية

ية متكاملة، وفي هذا البحث نتناول تجربة الجماهيرية الليبية في مضمار إلاسكان الصحراوية غير املأهولة وخلق مجتمعات عمران

وحدة بالشعبيات وهو  جزا من مشروع التعمير املتكامل بالجماهيرية واملعروف  2876التعاوني حيث يتناول البحث مشروع 

عايير الاستدامة ومعايير البناا لاخضر ألف وحدة سكنية، حيث يتناول البحث تصميم املشروع ومدي توافقه مع م 21بمشروع 

املستدام واملوقف الفني للمشروع من حيث حجم إلانجاز واملوقف املالي وحالة الوحدات والديون وموقف العقود ونسب 

إلانفاق ومدي تأثر كافة العوامل السابقة باملوقف السياي ي والظروف الاقتصادية التي اجتاحت املنءقة عقب ثورات الربيع 

عربي وتوقف الصادرات والحصار الاقتصادي  ومدي تأثير مثل هذه النوعية من لازمات علي مشروعات إلاسكان التعاوني ال

عامة وعلي املشروع موضوع الدراسة خاصة وما هي أهم الاحتياطيات الواجب اتخاذها لتجنب إيه أزمات أو مخاطر محتملة . 

لعمل تقييم ميداني للمشروع وحصر أراا القاطنين والقائمين علي املشروع كما يتضمن البحث دراسة ميدانية عن املشروع 

والوقوف علي أهم مميزات املشروع وعيوبه، وتنتهي الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بالحالة الدراسية 

 والتي يمكن تعميمها كتوصيات عامة ملشروعات إلاسكان التعاوني في البيئة الصحراوية.

  إلاسكان التعاوني ، البيئة الصحراوية، الاستدامة، البناا لاخضر املفتاحية:الكلمات 

Abstract 
The cooperative housing in desert environments is suited to the nature of the most Arab states, 

reconstruction of uninhabited  area and creation of integrated urban communities are the main purpose 

of cooperative housing in desert , in this paper in the field of  One of the cooperative housing  project 

Libya where  discussed , the  2870 Project  which is part of the most integrated reconstruction  project 

in Libya known as 25 thousand housing units, the paper deals with design of the project and its 

compatibility with the sustainability criteria and green building standards, sustainability  of the project 

in terms of achievement, financial situation, the status of the units , debt position of contracts, rates 

of spending and the impact of all of the above factors on the project were mentioned. The effect of  

the political and economical situation  after the  Arab revolutions and crisis resulting from the 

revolutions on public cooperative housing projects  in general and on our case study were evaluated, 

field study were done between works and beneficiaries from the project to identify advantages and 

disadvantaged of the project. the study concludes with a set of conclusions and recommendations 

about the case study, which can be generalized as recommendations for Cooperative  Housing projects 

in the desert environment. 

mailto:-hebatalrahman11@gmail.com
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 امللخص املفاهيمي
تواجه مشروعات التشييد وتأثيرها على اقتصاديات املشروع من خالل الدراسة التفصيلية   التيتجنب الكثير من املخاطر 

الدراسة وًّ التقنية واملالية وإلاداريةتحليل العوامل وذلك ب  تعمل على تخيل كامل ملا يواجه املشروع من مشكالت، التياملسبقة 

فيذ وحجم زيادة نسبة التوقع لعملية التن، مما يساهم في ملشروع إسكان تعاوني باملنءقة الليبية امليدانية لحالة دراسية بعينها

 وأيضاروع ؛ املش أطرافتقليل تكاليف وزمن البناا وتقليل املنازعات بين  إلىاملشكالت وتجهيز الحلول السريعة لها مما يؤدى 

ًّ.علي املشروعات الحالية واملستقبلية الاستقرارًّ إدخال

 للدراسةاملفاهيمي امللخص 

 
 ليبيةال الصحراء في للتنمية فرصة التعاوني لإلسكان النتائج وأهم البحثية للدراسة ملخص يوضح التالي والشكل

 إلاسكان التعاوني

ي فرصة للتنمية ف

الصحراء الليبية

ني إلاسكان التعاو 

ءوتنمية الصحرا

دراسة املخاطر 

وألازمات املتوقعة

تحليل العوامل 

الداخلية 
والخارجية 

ومعوقات التنفيذ

تحليل الحالة 

لية الفنية والتشغي
ع واملالية للمشاري

بيان الفرص وأهمإلاسكان

السبل الستدامة 
جودة الحياة 

الصحراوية

 الدراسة امليدانية

واستطالع ألاراء

التصميم وفق 

معايير البناء 
مألاخضر املستدا

بناء املقترحات 

املستدامة لتعزيز 
اة التكامل بين الحي

الصحراوية والحياة 

الجديدة
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 :تطلعات مستقبلية

 القوانين التشريعية التي ال تسمح باستصدار تراخيص بناا أو تشغيل املنشآت إال بعد التأكد من توافر عناصر التعامل مع املخاطر.إيجاد 

 وتكييف باهظة في صيانة وترميم املباني أو إعادة عزلها أو استخدام وسائل تهوية متمثلةتجنب تحميل مستخدمي املباني الاقتصادية أعباا إضافية. 

 التصميم من أجل الحد من املخاطر التي يتعرض لها املبني في مراحله املختلفة 

  تصميم وإنشاا املبني والتعامل معها أثناا تشغيله استراتيجية للتغلب عليها في مرحلملخاطر ولازمات املحتملة في البيئة الصحراوية مع وضع احصر 

.إنشاا الكود العربي املوحد للتنمية العمرانية في الصحاري بما يحقق استدامة املباني وفق املعايير العاملية لالستدامة 

بالشعبيات وحدة 2912 مشروع دراسة) الليبية الصحراء في للتنمية فرصة التعاوني إلاسكان ) 
 

ًّ املشروع يعد
ً

 ًّالاستدامة عناصره اكتمال عن ينبئ مما ،%71 حوالي املشروع من املستفيدين العاملين رضاا مدي بلغ حيث الصحراوية البيئة في الناجح التعاوني لإلسكان مثاال
 العقارية والثروة الاقتصاد على كبير بشكل أثرت سياسية واضءرابات ثورات من به أحاط ما ضوا في خاصة املشروع في

التأثيرات إلايجابية املتمثلة في تحقيق جودة الحياة وخفض التلوث البيئي وترشيد  من العديد الخضراا لتحقيق العمرانية املجتمعات تنمية تءبيق معاييرأوصت الدراسة ب

 املدى القريب والبعيد يحقق الاستدامة ملشروعات إلاسكان التعاوني  علىالءاقة مما ينتج عنه عائد اقتصادي 
 

الدراسة منهجية شمولية للوصول ألهدافها حيث تتناول منهج دراسة حالة اتبعت 

محددة وهي حالة مشروع إسكان تعاوني بالشعبيات بالجماهيرية العربية الليبية حيث 

 التعمير في البيئة الصحراوية،  تعد الحالة الدراسية مثال حي لجميع مشروعات 
 

تنبع الدراسة كيفية حل املشكالت املرتبطة في القطاع الاسكاني من خالل 

إلاسكان التعاوني والشعبي املنخفض التنمية العمرانية الصحراوية وذلك عبر 

توزيع  دةية وإعاجموع البشرًّاليعد الركيزة لاساسية لتعمير وتوطين إذ التكاليف 

الكتلة السكانية بشكل صحيح ولكن مثل هذه املشروعات تواجهها العديد من 
 .املخاطر واملعوقات التي قد تعرقل أو تمنع تنفيذها طبقا للبرامج الزمنية

 ،العجز السكني ملواجهة النمو الءبي ي للسكان للمساهمة في الحد من الدراسةهدفت 

البيئي  التصميم علىدام مواد العزل واملحافظة استخوًّتءبيق مفهوم املباني الخضراا وًّ

  والجمع بين الجمال وتحقيق الراحة للسكان داخل املبنى
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  العام اإلطار1 .
 مقدمة    1.1

والعمل  ،سبحان هللا العزيز املتعالي الذي خلق إلانسان في أحسن صوره وعلمه ما ال يعلم وحمله رسالة تعمير لارض وإصالحها

فيها ابتغاا مرضاته وتقربا منه وسخر له من خلقه ما يسيره لتمام هذه الرسالة على أكمل وجه بقليل من التدبر ولاخذ 

املوارد التي يستخدمها إلانسان بما يتماش ى مع احتياجاته ومتءلباته في كل زمان ومكان  باألسباب فنجد توافق وتوزيع لهذه

فنجد في مختلف دول العالم تءور وابتكار لهذا املفهوم في جميع نواحي البناا والتشييد ، ونظرا لءبيعة البيئة الصحراوية 

عمير لت آليةمما يتحتم عليه وجود  الكبرىًّاق الصحراا الوطن العربي ودول افريقيا الواقعة في نء أقءارًّالسائدة في معظم 

وحدة بالشعبيات وهو  جزا من مشروع  2876الصحراا وتوطين الشعوب بها وتوفير ما يلزمهم من خدمات ويعد مشروع 

ويعد أحد الجهات التابعة لجهاز تنفيذ مشروعات  1ألف وحدة سكني 21التعمير املتكامل  بالجماهيرية واملعروف بمشروع 

(، بدأ تأسيس املشرع تحت مظلة إلاسكان التعاوني عام 181إلاسكان واملرافق أسس بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )

تنفيذ  ةم تحت مسمي الجهاز التنفيذي ملشروع تخءيط وبناا مدينة سكنية ملشروعات الحديد والصلب واسند إليه مهم1986

عدلت أغراضه وتسميته إلي الجهاز التنفيذي لإلنشااات املعدنية  1997وحدات سكنية ملوظفي الحديد والصلب وفي عام 

تمت أعادة هيكلة الجهاز إداريا تحت  2662وفي عام  .2وإلاسكان الصناعي ووكل إلية تنفيذ وحدات برنامج إلاسكان الصناعي

ستثمار الصناعي وكلف بتنفيذ جزا من البرنامج الوطني لإلسكان وتخءيط وتنفيذ املدن مسمي الجهاز التنفيذي للتنمية والاًّ

إنشاا جهاز تنفيذ مشروعات م صدر قرار 2664وأخيرا وفي عام  .3واملناطق الصناعية وإقامة املشروعات الصناعية والاستثمارية

ًّ.4تهام متابعة استكمال مشروعات إلاسكان بالشعبياإلاسكان واملرافق ليحل محل لاجهزة ولاليات السابقة ووكلت إليه م

 مشكلة الدراسة  2.1

إلاسكان التعاوني والشعبي املنخفض التكاليف يعد الركيزة  لاساسية  لتعمير الصحراا وتوطين وتعمير جموع البشر وإعادة  

ملخاطر واملعوقات التي قد تعرقل أو توزيع  الكتلة  السكانية بشكل صحيح  ولكن مثل هذه املشروعات تواجهها العديد من ا

تمنع  تنفيذها طبقا للبرامج الزمنية  وهذه املعوقات ال ترتبط فقط بالعوامل التقنية الداخلية املرتبءة  بآليات تنفيذ 

 ةاملشروعات ولكنها ترتبط بعوامل سياسية واقتصادية  داخلية وخارجية إقليمية ودولية،  لذا تتناول الدراسة   دراسة حال

 21واملعروف بمشروع  العربية الليبية  وحدة بالشعبيات وهو  جزا من مشروع التعمير املتكامل بالجماهيرية 2876مشروع 

، حيث تتناول الدراسة هذا املشروع كنموذج ملشروعات البيئة الصحراوية في املنءقة العربية وشمال ألف وحدة سكنية

آليات  املشروع  وخءوات تنفيذه  التقنية واملالية وإلادارية  وما يكتنفها من  ووسط أفريقيا ، وتتناول بالدراسة والتحليل

. كما يتضمن البحث دراسة ميدانية عن املشروع لعمل تقييم ميداني للمشروع وحصر أراا معوقات وما تم إتباعه حيالها، 

ًّ.أهم مميزات املشروع وعيوبه علىاملشروع والوقوف  علىالقاطنين والقائمين 

 تنفيذ املشروع دراسة  أهداف 3.1  

اط وفق لانمتوفير الوحدات السكنية ملواجهة النمو الءبي ي للسكان بالعجز السكني القائم  املساهمة في الحد من .1

ًّالتصميمية املستدامة

                                                           
1 Alex Wilson , (2017), (The BuildingGreen Report), The Leading Source for Environmentally Responsible Design & 
Construction , Formerly Environmental Building News www.BuildingGreen.com Volume 26, Number 1 · January 2017 
,USA. 
2 AIA documents A101 , (2017), (Standard agreement form between owner and contractor), The American institute of 
architecture, USA, https://www.aiacontracts.org/contract-documents/69981-standard-form-of-agreement-between-
owner-and-contractor. 
3  Barbara C. Lippiatt ,  (2009), (Building for Environmental and Economic Sustainability (BEES), tool to weigh the 
environmental and economic performance of building products and materials): 
http://www.bfrl.nist.gov/oae/bees.html, Building and Fire Research Laboratory, National Institute of Standards and 
Technology, Gaithersburg, USA 
4 Brian Siu,(2019),  Energy-Saving Policies for Colleges and Universities, https://community-
wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/tool-apollo-campus-energy-saving.pdf 



 (62-23، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 68 العدد الرابع –المجلد األول 

 في إطار مراعاة البعد الاقتصادي في استخدام مواد العزل وإجراا تعديالت تصميمية  تءبيق مفهوم املباني الخضراا  .2

  بين الجمال وتحقيق الراحة للسكان داخل املبنىالتصميم البيئي والجمع  علىافظة املح .3

 :الدراسة أهمية 4.1

ًّهذه النقاط فيالبحث  أهميةتوضيح يمكن 

ة سبقاملل الحلوًّتسلهم في  مشروعات وابتكار نظم تشييد جديدةالدراسة املسبقة للق تءوير طرًّ في: تكمن علمية أهمية 1.4.1

البناا املتوفرة محليا  نظمةألًّدراسة مرجعية على أن تكون  .وتجنب املنازعات مخاطرهنجاح املشروع وتقليل لى مما يؤثر ع

ًّالبناا. موحد  أفريقي عربيكود  إنشااتدعم  أخرىًّوعامليا وعمل مرجعية علمية 

بدائل ة على املعتمدزيادة الاستثمارات نتيجة التنوع في نظم التشييد وتقليل التكاليف املساهمة في : أهمية اقتصادية 2.4.1

، محددة دون مثيالتها في تقنيات التشييد ونظم التعاقد وتقنين أوجه إلانفاق التركيز على آلياتوًّفي لاسعار ونظم التشييد  متاحة

ًّستقرار النسبي في قءاعات التشييدووجود بعض الاًّ إلىمما يؤدي بدوره 

 لىعتوطين املواطنين وزيادة معدل الزحف العمراني املقنن والقضاا لتعمير الصحراا  يمكن :أهمية اجتماعية وحضارية 3.4.1

مع حالته  كاليف تتناسبعمل مسكن خاص بتوًّاحتياجات إلانسان  تلبيعشوائية التوسع والتي تتلخص في توفير أنظمة بناا 

ًّ.املادية والاجتماعية

: التوسع العمراني املنظم واملدروس هو تغيير ايجابي للءبيعة البييية الصحراوية الجرداا يمنع التوسعات همية بيييةأ 4.4.1

ًّالتقليل من التلوث البيئي. على نه يعملأا بييية كما تسبب أضرارًًّالتي العشوائية 

 منهجية الدراسة 5.1

منهج دراسة حالة محددة وهي حالة مشروع إسكان تعاوني بالشعبيات بالجماهيرية العربية الليبية حيث تعد تبع الدراسة ت

ًّالحالة الدراسية مثال حي لجميع مشروعات التعمير في البيئة الصحراوية،  

ليبية املنوطة ن بتجميع املعلومات من مصادرها لاساسية من إدارة املشروع ومن املؤسسات الحكومية الوًّقام الباحث 1

بمتابعة تنفيذ املشروعات السكانية كما تم إتباع منهج التحليل إلاحصائي للمعدالت الزمنية واملالية الخاصة بمتابعة تنفيذ 

املشروع وتحديد النسب املئوية واملعدالت املختلفة التي يتسنى من خاللها التقييم العلمي الدقيق للمشروع وتحديد أوجه 

ًّع استراتيجية للتعامل املثالي مع املشروعات املشابهة.القوة والضعف ووض

ة من انتهجت الدراسة طريقة البحث امليداني حيث تم تصميم استمارة استقصاا وعمل مقابالت شخصية مع عين 2

 معدالت لاداا ومدي رضاا العينة عن املشروع بشكل عام املشاركين في تنفيذ املشروع واملستفيدين وعمل استقصاا عام عن

 .اكتنف املشروع من مخاطر ومعوقات وما

 :الدراسة حدود 6.1

امل بالجماهيرية العربية جزا من مشروع التعمير املتك وهو وحدة بالشعبيات 2876مشروع  إلى : تمتدةاملكاني الحدود 1.6.1

ًّ.ألف وحدة سكنية 21واملعروف بمشروع  الليبية

آليات املشروع وتتناول بالدراسة والتحليل  وحدة بالشعبيات 2876مشروع  موضوع على اقتصر: املوضوعية الحدود 2.6.1

ًّ.يكتنفها من معوقات وما تم إتباعه حيالها وما ،وإلاداريةواملالية  تنفيذه التقنية وخءوات

تسليم  وحتىاملشروع منذ البدا في وضع خءة التنفيذ  لعداد الزمنية الفترة على الدراسة اقتصر :الزمنية الحدود 3.6.1

ًّ.الوحدات املختلفة لقاطنيها
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       الدراسات السابقة  1.1

 1طوير القطاع التعاوني الفلسطيني،وت إصالح(، بعنوان: م2215فتحي، )السروجي،  دراسة 1.1.1

 وصف واقع الحركة التعاونية وأهدافهاوًّهدفت هذه الدراسة إلى إلاسهام في إصالح وتءوير قءاع التعاونيات في فلسءين. 

ومراجعة لادبيات والدراسات املتوفرة حول القضايا املتعلقة بتءوير قءاع التعاونيات في فلسءين، ومن  ونشاطاتها وتءورها،

إلاطار القانوني، وإلاجرااات التنظيمية، والشبكات الداعمة للقءاع، وقضايا أخرى تتعلق بتنمية القءاع  :أهم تلك القضايا

ذلك، هدفت الدراسة إلى مقارنة واقع الحركة التعاونية في فلسءين مع واقعها في دول العالم إضافة إلى  .التعاوني وتءويره

فجوة التءور في قءاع التعاونيات بين تلك الدول وفلسءين عن طريق الاستفادة من تجارب تلك الدول،  حديداملختلفة، وت

ت في فلسءين، ليستعيد دوره كأحد قاطرات التنمية في قائمة على لادلة والبراهين لصالح قءاع التعاونيا واقتراح سياسات

ًّالفلسءيني، خاصة من حيث مساهمته في إلانتاج والتوظيف. الاقتصاد

 التعاوني إلاسكان جمعيات مشاريع لتقييم تحليلية دراسةم(، بعنوان: 2213دراسة )جعفر، أشرف & النمرة، نادر،  2.1.1

 2غزة بقطاع

من  وذلكقامت الدراسة بتسليط الضوا علي إعداد دراسة تحليلية لتقييم مشاريع جمعيات إلاسكان التعاوني بقءاع غزة  

 تاولنتوللوصول إلي الهدف الرئيس ي للبحث  ،حد مشاريع إسكان العاملين بالجامعة إلاسالمية كحالة دراسيةحالل تحليل أ

سكان التعاوني في قءاع غزة حيث تناول سياسات إلاسكان املتبعة في فلسءين حيث شملت الدراسة واقع إلاًّ عدة محاور رئيسية

وظهور جمعيات إلاسكان التعاوني في قءاع غزة ثم التءرق إلي مميزات وسلبيات هذه الجمعيات ثم تءرقت الدراسة إلي واقع 

العاملين فيها وخءوات إنشاا الجمعية  جمعيات إلاسكان التعاوني للعاملين بالجامعة إلاسالمية ، حيث تناول مشكلة إسكان

والجهات الرسمية  التي تم التعامل معها  وانتهت الدراسة  بدراسة تحليلية لتقييم أحد مشاريع جمعيات إلاسكان التعاوني 

ًّ.للعاملين بالجامعة إلاسالمية  وانتهت بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات

 منخفض إلاسكان مجال في الجماهيرية الليبية تجربة(، بعنوان: م2221أمال.، صافار & هبة الرحمن ،احمد) دراسة 3.1.1

 3(سكنية وحدة آلف25 تنفيذ  مشروع) التكاليف

 إلاسكان مشروعات علي الناجحة كأحد لامثلة سكنية بالجماهيرية العربية الليبية وحدة آلف 25 تنفيذ  مشروع دراسة تم

ًّ املشروع  إلانشاا، ويعد هذا تحت مازالت التي منخفض التكاليف
ً

حيث  العربية املنءقة في التكاليف منخفضة للمشروعات مثاال

 حيث من للمشروع  املالي  املوقف تحليلر، إذ عمدت الدراسة على في مص مقارنتها بمثيالتها وًّ املشروع إنشاا دواعي دراسةيتم 

 املتعلقة الفنية  لدراسةوا لاولية واملواد الخامات من املشروعاحتياجات  وكذلكونوعيتها العمالة  وحجم إلانفاقالتمويل و

 الناجمة لاثار من والتقليل لازمات لحلأهم املقترحات والحلول التي تناولتها، وًّ ومشكالت معوقات منيترتب عنها  وما باملشروع

بين البلدان    والاحتياجات  والامكانات  البييية الظروف في للتشابه   تحليل موضوعي  في للمشروع  بتقييم  البحث وينتهي  عنها، 

 إلاسكان مشروعات تصميم وتنفيذ في الشروع عند من املشروع الاستفادة  يمكن كيف والعربية  والياتها في تنفيذ مشاريعها 

ًّ. العربي الوطن بقاع كافة في التكاليفمنخفض 

 :السابقة الدراسات على تعليقال 4.11

 املتكامل البيئي النظام وتوفير هالتعاوني واملنخفض التكاليف بكافة محتويات بالسكان الاهتمام أهمية السابقة الدراسة من يتضح

 صياغة أثناا تاملالحظا الاعتبار بعين لاخذفي تءبيقها مع  القصورًّ عالجةملاذج إلاسكان التعاوني وكذلك مقارنة نم ،لدارتها

حالة ملشروع إسكان تعاوني في  دراسة تقدم سوف بأنها الحالية الدراسة تتميزإذ  .آتاملنش في املخاطر بتقييم الخاصةت املؤشرا

                                                           
ة يم(، )إصالح وتءوير القءاع التعاوني الفلسءيني(، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسءيني )ماس(، معهد أبحاث السياسات الاقتصاد2611) فتحي السروجي، 1

 فلسءين.   ماس،-الفلسءيني 
دينة مم(: دراسة تحليلية لتقييم مشاريع جمعيات إلاسكان التعاوني بقءاع غزة( ، جمعية إسكان الصفا واملروة( للعاملين بالجامعة إلاسالمية ب2613نادر النمرة )-اشرف جعفر  2

 حالة دراسة، فلسءين. -تل الهوا
ركز امل -املؤتمر الدولي نحو إسكان منخفض التكاليف -م( ))تجربة الجماهيرية الليبية في مجال إلاسكان منخفض التكاليف((2667) أمال نوري صافار ، -هبة الرحمن احمد 3

 مصر.–القاهرة  -م 2667-مايو 31 -29القومي لبحوث إلاسكان من 
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 على يعمل مما ؛حيثيات تءبيق املشروع وحصرًّ تقييم في تساعد التي والجداولًّ النماذج من مجموعة معالبيئة الصحراوية 

 وتساعد ألهميتها، النماذج تلك تبنى في بغية املساهمةالعالم ذي القرار واملصممين في كافة دول متخ قبل من منها الاستفادة

من املشروعات شديدة  الجانب هذا في العجز تغءي أن يمكن التي املستقبلية تالدراسا من مجموعة توفير في البحثية الدراسة

ًّلاهمية 

 . إلاطار النظري للدراسة 2

ًّ:الدراسة ومصطلحات مفاهيم 1.2

 إلاسكان دراسة لسوق إنتاج وتحليل الناس،دراسة للوحدات السكنية التي يعيش فيها  هوًّبشكل عام على  إلاسكان 1.1.2

Market  Housingواملشاكل التي يتعرض لها الناس للحصول على مسكن  ،ومتءلبات الناس الخاصة بمساكنهم لرغبات وبيان

 تأثير ،مالئم
ً
  إلاسكان وأيضا

ً
 .1اوثقافيًًّ واجتماعياعلى الناس نفسيا

املءار ألدنى مستوى  ويقل فيها تساقط ،جغرافية خالية من البنية التحتية والناس منءقة :لصحراءلالتعريف إلاجرائي  2.1.2

، ولذلك تقل فيها 21ن مبما يقارب 
ً
البشر تأقلموا على الظروف القاسية جودة الحياة، ويقءن بها مجموعة من  ملم سنويا

ًّيءلق عليهم البدو.

أكثر من دار يسكنها، بل  هو املكان الذي ينظر إليه إلانسان كمأوى له وألفراد أسرته. يراه في صورة (البيتاملسكن ) 3.1.2

ًّ.2ه وتتوافر فيه سبل املعيشةفيه إلى الراحة في كنفاملكان الذي يخلد 

ُعرفت بعدم إمكانية املوارد الاقتصادية املحدودة )املتناقصة عادة، أو املتزايد بعضها بنسبة  املشكلة الاقتصادية 4.1.2

وفق قانون تزايد الحاجات )بنسب حسابية وهندسية  باطرادحسابية أو أقل من حسابية( من تلبية كافة الاحتياجات املتزايدة 

ًّ.3متفاوتة

 ت، وهييوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقهي مصءلح بيئي يصف كيف تبقى النظم الح Sustainability) (الاستدامة 5.12

حفظ العالم الءبي ي ، باالعتماد على بالنسبة للبشر القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على املدى الءويل

4ًّللموارد الءبيعية املسئولًّوالاستخدام 

يد  إلىمصءلح يشير  :ألاخضرالبناء  6.1.2
ُ

ِدَيرًّبناا ُصمم وش
ُ
وجد تإذ محددة،  ةوفق معايير دولي بءريقة مستدامة وفعالة. وأ

منح من املؤسسات املختصة لقياس مدي توافق املبني مع البيئة وإمكانية 
ُ
من املباني ض تصنيفبعض املعايير الدولية التي ت

    5الخضراا

ادات الاعتمواملقدمة هو كل ما يستثمر في مشروعات تحت التنفيذ ولم يرد مقابلها سلع كالدفعات  :الاستثماري  إلانفاق 1.1.2

ي مشروعات تحت التنفيذ مقابل سلع يستثمر فهو كل ما السل ي، وًّالتكوين  ثابتة أصولًّاملستندية املفتوحة للحصول علي 

6ًّصول ثابتة غير معدة لالستخدامأ مشروعات تحت التنفيذ مرتبءة باقتناا أنمما سبق نجد  ؛الاقتصاديةوردت للوحدة 

                                                           
1 U. S. Green Building Council (USGBC), (2013): (Implementing Instructions: Federal Agency Implementation of Water 
Efficiency and Management Provisions of EO 13514), 

 مرجع سابق. )تجربة الجماهيرية الليبية في مجال إلاسكان منخفض التكاليف(: م(2667) أمال نوري صافار  -هبة الرحمن احمد  2
م، نحو 2613ديسمبر 11-9يرة واملتوسءة في الاقتصاد الوطني، الدورة السادسة ملنتدي الرياض الاقتصادي (: تنمية دور املنشآت الصغ2613منتدى الرياض الاقتصادي ) 3

 تنمية اقتصادية مستدامة، الرياض، السعودية
4 David Le Blanc .(2015) .Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets .New 
York: Division for Sustainable Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN DESA, DESA 
Working Paper No. 141, ST/ESA/2015 

 -http://greenarea.me/ar/cate. 2619ول سبتمبر ، العدد لاgreen areaًّ(: البناا لاخضر حاجة وضرورة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة، مجلة 2619نادين شروف ) 5

ًّلبنان. -بيروت
ول لاًّ (: تفعيل آليات الاستثمارات للمجتمعات العمرانية الجديدة لتنميتها للمساهمة في رفع كفااة الاقتصاد املصري، املنتدى الوزاري العربي2611شحاته، أماني سعيد شبل ) 6

( UN-HABITATحضري أفضل، مجلس وزراا إلاسكان العرب بالتعاون مع وزارة الاسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية املصرية، و) لإلسكان والتنمية الحضرية، نحو مستقبل

ًّالقاهرة
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ومة من منظ إلاسكان وهو يتألفعلم وًّ واملعلومات املتوفرة عنهم وإحصائهم باألشخاص السكان يختصلم ع :السكان 9.1.2

لاشخاص فة الكثافة السكانية تمثل كثاوالاجتماعية. وًّ بنية التحتيةالسكنية والفضااات املحيءة وشبكات ال لابنيةتتكون من 

 1السكنية لابنيةكثافة وًّ إلاسكانيةالكثافة وًّ

دة تدخل به عإذا يكون متغير ومتداخل  أنهو املقياس وليس القياس ويعتبر نوعي وليس كمي حيث انه يجب  :املعيار 1.1.2

 .2عوامل مثل العامل السياي ي والديني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي

 3 وصف املشروع: 2.2

لبيئة في االبناا لاخضر املستدام معايير الاستدامة وًّوحدات السكنية بما يتوافق مع تصميم الدراسة هو مشروع يهدف إلى 

، إذ تناول املشروع الدراسات إلاحصائية للسكان واملوقف الفني للمشروع من حيث إلانجاز واملوقف املالي وحالة الصحراوية

ًّالوحدات السكنية والديون املتراكمة والعقود ونسب الانفاق والتشغيل.

 :أغراض تأسيس املشروع 1.2.2

 اسية الالزمة لبناا الوحدات السكنية باملشروع وإعداد املواصفات واملعايير التصميمية تحديد املساحات القي

 .واملقاييس املوحدة لها وملرافقها وخدماتها بالتنسيق مع الجهات املختصة

  التنسيق واملتابعة مع اللجان املختصة في الشعبيات والجهات ذات الصلة خاصة مصلحة التخءيط العمراني لتهيئة

 ها.تنفيذ املشروع واملرافق الخاصة بز لاراض ي الالزمة لوتجهي

  تنفيذ املشروع املشار إليه ومعالجة ما يواجه التنفيذ من مصاعب وتحديد بنود التعاقد ومتابعة مجريات  علىالتعاقد

 .العقود وآليات التنفيذ

 ًّة.خالل التعاقد مع الجهات املعني تنفيذ البنية التحتية لاساسية للمشروع من

يمارس املشروع لتنفيذ املهام املسندة إليه من خالل مجموعة من إلادارات : ل إلاداري وتقسيم املهام للمشروعالهيك 2.2.2

ثة مكاتب ويتبعها ثال املشروعات-املدير العام وإلادارات املتخصصة وتشمل )الشئون إلادارية والقانونية " في:واملكاتب تتمثل 

إدارة الدراسات -التجارية  إلادارة-سبها( مشروعات بني غازي، مكتب مشروعات  مشروعات طرابلس، مكتب )مكتب

لتابعة له واملكاتب ( يوضح الهيكل إلاداري للمشروعات وإلادارات ا1شكل ) "التخءيط واملتابعة ويتبعا إدارةوالتصميمات 

ًّ.املنبثقة عنه

                                                           
1 Comprehensive Procurement Guidelines, for products designated by the U.S. Environmental Protection Agency for 
purchase with recovered materials: http://www.epa.gov/cpg./ 
2  General Services Agency East County Hall of Justice Project No. 5155 Issued with RFP (SUSTAINABLE DESIGN 
REQUIREMENTS 

ًّ.وحدة بالشعبيات، ليبيا 2876م(: املسح امليداني ملشروع 2668جهاز إلاسكان واملرافق الليبية ) 3
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 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: ( الهيكل إلاداري للمشروع1شكل )

لضمان سير العمل وفق لاسس القانونية والفنية السليمة بما يضمن نجاح كافة مراحله فقد تم : أليه عمل املشروع 3.2.2

ًّ -:التاليتقسيم آليات العمل باملشروع لثالثة مراحل أساسية علي النحو 

 : مرحلة الدراسات والتصميمات أوال

ًّالتنسيق مع الجهات املعنية بالشعبيات والتخءيط العمراني بشأن تخصيص املواقع املناسبة ملشروعات إلاسكان  .1

ض عالقيام بأعمال الدراسات والتصميم وإعداد املخءءات العامة والتصميمات املعمارية وإلانشائية باالستعانة مع ب .2

ًّ-ية:ومراعاة املعايير التال املكاتب الاستشارية والهندسية

A) ًّلاسس واملعايير التخءيءية

B)  ًّالظروف البييية

C)  ًّتنسيق الهوية املعمارية

D)  ًّالءابع الاجتماعي

E)  ًّالاستغالل لامثل للموقع

F)  2 ,21تحديد املساحات القياسية للوحدات السكنية 

 ثانيا: مرحلة التعاقد 

 طرح كافة املشروعات للتعاقد في صورة مناقصات أو تكاليف مباشرة .1

 تحديد أسعار التنفيذ لكل موقع مع مراعاة الظروف الءبيعية لكل موقع   .2

 مدي توفر املواد والخامات الالزمة للتنفيذ علىالوقوف  .3

ًّ التعاقد مع أدوات التنفيذ املحلية ولاجنبية وفق الئحة العقود إلادارية والتشريعات املنظمة لها .4

 ثالثا: مرحلة التنفيذ

مراحل التنفيذ من خالل تشكيل بعض اللجان املتخصصة أو  علىنفيذ املتعاقد معها وإلاشراف تسليم املواقع ألدوات الت .1

 الاستعانة ببعض املكاتب الاستشارية والهندسية املتخصصة في املجال لضمان سالمة التنفيذ.

 التعرف علي أهم املشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ وإيجاد الحلول املناسبة .2

 توفير الخامات واملواد لاولية من مصادرهم خاصة الحديد والاسمنت علىلتنفيذ مساعدة أدوات ا .3
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قامة املعارض املتخصصة للصناعات املحلية واملوزعين إعيات جيدة أسعار مقبولة من خالل املساهمة في توفير مواد بناا بنوًّ .4

 والوكالا التجاريين 

 اعتماد العينات الخاصة بالخامات  .1

 للبرنامج الزمني والخءة املوضوعةاستالم الوحدات املنتهية وتوزيعها طبق  .0

 املعالجات املناخية ومعايير البناء ألاخضر املستدام  3.2

البيئة املبنية من خالل استخدام الءاقة من إلانسان وًّ على–في املناطق الباردة أو الحارة  سواا–يظهر تأثير العوامل املناخية 

البعض الراحة  ويعرف 1(املناخية لتوفير ما يءلق عليه )الراحة الحرارية داخل املبنى املنءقة التدفئة حسب أجل التبريد أوًّ

وقد تمت العديد من املعالجات  الكامل بالراحة العقليا إلاحساس الفسيولوجي )الجسدي( وًّبأنه  Thermal Comfortالحرارية

4ًّ، 3 ،2- معايير البناا لاخضر كما يلي:املناخية في املشروع لتحقيق الاستدامة والتوافق مع 

  وضع الغرف التي ال تتأثر بالضوضاا من الناحية الوظيفيةوتواملبنى زيادة املسافة بقدر إلامكان بين مصدر الضوضاا 

ًّ
ً
والفراغات بحماية الغرف  فتقوم هذه الغرف ،القريب من مصدر الضوضاا )الشارع(نى جانب املب ( في)كغرف الخدمات مثال

  .بالضوضاا والتي تتأثرًّ الهامة

 لاوراق الكبيرة في جهة مصدر الضوضاا حتى يمكنها التقليل من درجة هذه الضوضاا  زراعة حزام من لاشجار ذات

م ليكون له أفضل  6-15 املبنى بمسافة تتراوح من بجوارًّ Shelterbelt Planting تم زراعة أحزمة نباتية كما بامتصاصها

 .التأثير في خفض الضوضاا داخل املبني

 الاشتعال  سريعة والخاماتالبحث عن بدائل للمواد وًّاملبني استخدام املواد الصديقة للبيئة في البناا.  علىغلب ي

ا بة واملياه نظرًًّا للرطوًّستخدمة في املءابخ والحمامات واملناطق لاكثر تعرضًًّالعزل املبهدف إعمال في املباني  والتي تستخدم

ًّ.ألن املكان به تجمعات كثيفة

   زيادة كفااة الحوائط في منع انتقال لاصوات أو الضوضاا عن طريق زيادة كتلته أو سمكها لتكون أفضل في منع

ه هذ فقد تم زيادته عن طريق زيادة درجة امتصاص أسءح أما تأثير لارضيات على انتقال الضوضاا الضوضاا، انتقال

  .للضوضاالارضيات 

 ماصة للصوت )كالسجاد ولارضيات املءاطية(  استخدمت أرضيات أو تشءيبات أو كسوات 

 ًّفير التهوية توًّ علىا من أهم املعالجات املناخية التي تعمل يعد تصميم الفتحات املتمثلة في لابواب والشبابيك واحًد

 .الصحة العامة علىءبيعية وإلاضااة الءبيعية ملا لها من تأثير ايجابي ال

  ن البيئة الءبيعية ودرجات الحرارة في املنءقة باتساع فتحات النوافذ وذلك يرجع ألًّزيادة فاعلية إلاضااة الءبيعية

 الداخلية.تسمح بذلك ولزيادة فاعلية إلاضااة الءبيعية تم استخدام ألوان فاتحة في التشءيبات 

  ،فة النوافذ في الواجهات املختلوًّتصميم الفتحات أما مراعاة موقع النوافذ ولابواب في اتجاه الريح لتوفير التهوية

 الداخلية والخارجية لتحقيق الراحة الحرارية.   وتصميم لابواب

 اة تفاصيل ومراعلاعمدة والقواعد واظهارهما باملنظر الجميل لكي يتالام مع جمال املبني وتصميمه  الاهتمام بتفاصيل

 .والنوافذ من حيث الشكل والوظيفة لابواب

                                                           
1 Green Spec, directory of environmentally preferable construction products and materials organized by the CSI Master 
Format: http://www.greenspec.com. 

لاول لإلسكان والتنمية الحضرية، نحو مستقبل حضري أفضل،  (: البناا لاخضر وتعزيز قدرة املنشآت على مجابهة املخاطر، املنتدى الوزاري العربي2611هبة الرحمن أحمد ) 2

ًّ( القاهرةUN-HABITATمجلس وزراا إلاسكان العرب بالتعاون مع وزارة الاسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية املصرية، و)
3 Building Green Spotlight Reports , https://www.buildinggreen.com/store#reports 
4 U. S. Green Building Council (USGBC), at: www.usgbc.org, LEED Green Building Rating System, Version 3. 1.2.3 U.S. 
Department of Energy Sustainable Design Website: 
http://www1.eere.energy.gov/femp/program/sustainable_guidance.html  
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 نه أجانب  إلىا وهذا التصميم هيئة قباب بحيث يكون الجزا العلوي دائريًًّ علىلابواب والشبابيك  اختيار أشكال

بتسرب الغازات الخانقة في حالة حدوث تسرب غازي أو في حالة الغازات الناتجة عن الحرائق مرشد للءاقة فإنه يسمح 

 .وما شابهها

 ًًّاتوافق أنظمة وطبقات العزل مع املوضع والوظيفة املنوط بها حيث يختلف نظام العزل في الواجهات لاكثر تعرض 

تتباين طبقات العزل الحراري  املبني حيثسقف وداخل للحرارة والعوامل الجوية الخارجية عن أنظمة عزل الحوائط في لاًّ

 املستخدمة وسمك كل طبقة. 

  سات أو لاسا لىإأنظمة العزل بين املبني وأرضيات الحدائق واملحيط حول املبني ملنع تسرب مياه ري الحدائق بناا

 .املباني املجاورة

  ا عن لاساسات العميقة مع عمل الضحلة عوضًًّقلة منسوب املياه الجوفية في املنءقة يسمح باستخدام لاساسات

بعض املعالجات في التربة مثل تكثيف وتسليح التربة عن طريق إضافة عناصر من اللدائن والخرسانة والحديد والزلط 

ق خلءها عن طري وخلط التربةيمكن حقن  الضغط، كمامما يؤدي لتقليل  ؛لتقليل الفراغات البينية بين حبيبات التربة

 الفراغات بين الحبيبات وزيادة التماسك. مللياسمنتية بمواد إ

  التصريف  وضبط مجاريًّعمل مصارف للتخلص من ارتفاع منسوب املياه املحتمل عند حدوث السيل أو الزالزل

 وتحديد مسافات املصارف وأعماقها.

 حد واص التربة بغرض الالجمع بين تقوية املنشآت )الحل إلانشائي( املتمثل في زيادة جسااة لاساسات وتحسين خ

وذلك لتحقيق أعلي كفااة بءريقة اقتصادية. ففي حالة حدوث الهبوط الراي ي يتحقق الحل إلانشائي بينما  التسييلمن 

وفي املنشآت العامة والكبيرة  (shear force)يجب تربيط عناصر لاساسات للوصول لهبوط منتظم والتغلب علي قوي القص 

تم تربيط القواعد املنفصلة في الاتجاهين لافقي والعمودي، أما في حالة لاساسات الضحلة )املنشآت السكنية قليلة 

ا من أهم الحلول الاقتصادية لتحقيق استدامة البناا، الارتفاع( يتم تقوية العناصر إلانشائية )لاساسات( ويعد ذلك واحًدًّ

( تم  تكثيف التربة واستخدام أساسات خازوقية املنشآت التجارية والخدمية-دارسي حالة املنشآت الهامة )املبينما ف

 كحلول اقتصادية لتحقيق جودة التأسيس وزيادة العمر الافتراض ي للمباني.

  تءبيق املعايير  عوالتنفيذ مالتصميم  الزالزل خالل مرحلتي إلانشائية ملقاومةمراعاة عوامل لامان لعناصر املبنى

التي تتخذها السيول كءريق في مسارات السيول وًّ البناامراعاة آليات  التصميمية الخاصة، وكذلك تم مراعاة السيول في

خزانات أرضية  باالستفادة من مياهه عن طريق توجيهه إلىلالزمة بتغيير مجرى السيل نفسه وًّا لها، تم عمل الاحتياطيات

 كميات املتوقعة من مياه هذه السيول.مدروسة لتستوعب المصممة وًّ

  إلاهمال البشري أو  والتي يمكن أن تحدث نتيجة لعوامل وشاغليه،التي يمكن أن تهدد سالمة املبنى  تالفي املخاطر

نشوب الحرائق واملخاطر الكهربية باملباني على رأس ويأتي  الفنية،سوا تنفيذ بعض لاعمال وعدم مءابقتها للمواصفات 

 اطر والتي غالبا ما تؤدي إلى مآي ي مفجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة.هذه املخ

  كما تم مراعاة وجود ساللم  ئًّالءوارًّعمل الساللم املناسبة لتتالام مع السكان وتسهل عمليات إلانقاذ في حاالت

ًّللءوارئ والهروب في الوحدات الخدمية والتجارية واملدرسة.

  والتي  والعروض املناسبةاملحيءة باملبنى  ما يتعلق بالشوارعها أخءار الحريق منلتجنب العديد من الاعتبارات اتباع

 تتعلق وهناك اعتباراتتوفير مصادر مـيـاه لطــفاا الحـريق   وًّ بالـموقع، وإلاسـعافسهولة حركة سيارات إلاطفاا  تكفل

يتناسب  الذياملناسبة وبالعدد الهروب توفير مخارج وًّ ،مقاومة للحريق وعناصر إنشائيةاستخدام حوائط نفسه كباملبنى 

 .مع عدد شاغلي املبنى

 لادخنة  املتءورة للسيءرة على الحرائق خاصة في املباني العامة مثل أجهزة الكشف املبكر عن استخدام التجهيزات

 .للحريق قاومةولابواب امل والرشاشات التلقائية وشفط الدخانامليكانيكية للتهوية.  والنيران والوسائل
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 .  إلاطار العملي للدراسة 3

ه يوحصر أراا القاطنين والقائمين عللعمل تقييم ميداني للمشروع  ةيدانياملدراسة لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان ال

الرجال  من 23و %46من النساا بنسبة  11شخص  38اختيار عينة مؤلفة من تم  .والوقوف علي أهم مميزات املشروع وعيوبه

 ااكتماله والذين أقاموا في املدينة التعاونية بعد اكتماله وحتىجميعهم من العاملين باملشروع منذ التخءيط له  %06بنسبة 

ًّ ، كما وتم تحليل تقارير املشروع ومخءءاته.القائمين عليهلضمان أن تكون العينة تجمع بين ساكني املشروع وًّ

 آليات وبرامج التنفيذ  1.3

تشاركيات( حيث تتجاوز عدد الشركات والتشاركيات -تنفيذ معظم هذه املشروعات من خالل أدوات تنفيذ محلية )شركاتجري 

تم التعاقد علي تنفيذ الوحدات السكنية داخل املوقع الواحد في أحيان كثيرة (  شركة تشاركية و216ًّعاقد معها )املحلية املت

ملتمثلة في عدم املحلية من جهة ومن جهة أخري لسد الفجوة ا شركاتصة أمام الهدف إتاحة الفرًّب ،مع أكثر من مقاول ومورد

لعقود إلادارية ا( يوضح موقف 2ا في الوقت الحالي علي تنفيذ مشروعات كبيرة، شكل )ا وفنيًًّاملحلية ماديًًّ شركاتقدرة معظم ال

ًّ
ً
عءلها ن بداية لاعمال أو إتمامها أو تإا حيث مباشرًًّا والفنية في املشروع، ويرتبط موقف العقود باملوقف الفني للمشروع ارتباط

يرتبط بءبيعة العقود املبرمة والبرنامج الزمني املحدد للتنفيذ في العقد والشروط الجزائية الخاصة بتأخر أو تباطؤ تنفيذ 

وضح املوقف الفني ملشروع ( ي3البرنامج الزمني ومدي توافقها مع املواصفات الفنية والتقنية املنصوص عليها في العقود، شكل )

ًّوحدة بالجماهيرية الليبية.  2876

 إلاجراءات املتخذة حيال التوقفات   2.3

عض ( وقد تم اتخاذ بمشروعات إلاسكان غير املستكملالتي كانت تشرف عليها الشعبيات ) هيتتمثل املشروعات املتوقفة 

ًّ- يلي:إلاجرااات التصحيحية حيال لازمات الراهنة تتمثل قيما 

تصحيح أوضاع بعض التعاقدات السابقة كتمديد الفترة الزمنية لنهاا أعمال العقود املبرمة مع بعض الجهات واستكمال  .1

ًّ.رااات القانونية الالزمة للتعاقدإلاج

ًّ.معاينة لاعمال املنفذة وتقييمها فنيا وإجراا املعالجة الفنية الالزمة .2

تعديل أسعار تنفيذ املشروعات بكافة الشعبيات وفق قرار اللجنة الشعبية ملواجهة التغير الكبير في أسعار مواد  علىالعمل  .3

 .تغير سعر الصرف للعمالت لاجنبيةالبناا نتيجة 

 ا.لمشروعات التي لم يشرع في تنفيذهتسليم املواقع ل .4
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ًّ
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: ( العقود إلادارية والفنية في املشروع2شكل )

 
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهازاملصدر:  ،وحدة سكنية 2912( املوقف الفني للمشروعات 3شكل )

 املوقف املالي ونسب إلانفاق  3.3

يرتبط املوقف املالي باملوقف الفني وسير التعاقدات في املشروع حيث تشكل الديون املستحقة واملتراكمة حجر الزاوية في سير 

 لىإوالديون املستحقة للمشروع مشكلة اقتصادية متراكمة ترجع  ،الديون املستحقة للمشروع والتي لم يتم سدادهاوًّاملشروع 

( 1جدول ) الدوالر،ضءرابات السياسية والثورات والحصار الاقتصادي وتغير سعر صرف سوا لاحوال الاجتماعية نتيجة الاًّ

ًّ( يوضح الديون املستحقة للمشروع واملستحقة للغير وأوجه صرف كل منها والنسبة بينهم 4وشكل )
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 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: وحدة 2912( الديون في مشروع 1جدول )

ًّ

ًّ
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: ( مقارنة بين الديون املستحقة للمشروع والديون املستحقة للغير4شكل )

املوقف  عّدًّي إذا يسبق يتضح املوقف املالي للمشروع حيث أن الديون املستحقة للمشروع تفوق الديون املستحقة للغير ومّمًّ

ن الالتزامات املتبقية ال تتعدي إ( حيث 1رغم ما صادفه من ظروف ومعوقات ويتضح ذلك من شكل ) ااملالي للمشروع جيًدًّ

ويتفاوت حجم إلانفاق علي املشروع باختالف الشعبيات والذي ينتج عن حجم لاعمال في كل  %41حوالي وإجمالي املسدد  1%

ًّ(7،)(0)شعبية وكذلك املعوقات إلادارية والتقنية فيها يتضح ذلك من شكل 
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 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: وحدة سكنية 2912( املوقف املالي ملشروع 5شكل )

ًّ
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهازاملصدر: ، مشروعات إلاسكان بالشعبيات على( نسب إلانفاق 6شكل )
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ًّ
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: مشروعات إلاسكان بالشعبيات على( نسب إلانفاق 1شكل )

 ملشروعات ا لصياتف 4.3

تتمثل املشروعات في تنفيذ وحدات سكنية متكاملة املرافق داخل تجمعات سكنية بنماذج مختلفة )عمارات بأدوار مختلفة 

لافقي للوحدة الخاصة بالعمارات ( يوضح املسقط 8ومساكن أرضية( روعي في تصميمها الءابع الاجتماعي للمنءقة شكل )

( يوضح املظهر الخارجي للعمارات املتكررة وشكل الوحدات وقد تم تنفيذ 9شكل )، وًّوالفراغاتا عليها لابعاد املتكررة موضًحًّ

العمارات في عدد محدود من الوحدات تشكل النءاق الخدمي للمشروع، ثم يأتي التصميم لاكثر شيوعا وهو املساكن لارضية 

ية ثهم الثقافي في الخصوصية واحترام العادات والتقاليد الشرقوًّ)الفيالت( حيث تعد لاكثر مالئمة لءبيعة السكان ولانسب ملورًّ

( يوضح املساكن لارضية )الفيالت( وأبعادها ومساحاتها واملسءحات 16شكل )وًّحيث يعتبر النموذج الغالب علي املشروع، 

( املساكن لارضية من الداخل والخارج. في هذا التصميم 11حدة، بينما يوضح شكل )الخضراا والجراجات التي تخص كل وًّ

ا لتحيط املسءحات الخضرا املرتبءة بامتدادالرأي ي من بين الحلول املعمارية القياسية للمباني وًّ لافقيتم الجمع بين الحل 

ر الكافي عن التلوث السم ي والبصري. وال يقتص توفر الخصوصية والاستراحات البييية والبعدوًّباملبنى من جميع الاتجاهات 

كونها تحيط بالكتلة املعمارية ككل وتفصلها عن البيئة الصحراوية املحيءة بها والتي تعد  علىتواجد املسءحات الخضراا 

لتي تعد االخضراا املحيءة بالتجمع السكني والتجاري علي منحه الخصوصية الكتلة  كما تعملطبي ي للرمال ولاتربة،  رًّمصد

حيط إذ أنه يحدي.  علىن الغءاا لاخضر يمتد ليشمل كل وحدة إ بل املعيشية للشعب الليبيجزا من خصائص البيئة 

دم عوًّجميع الواجهات  علىها املسءحات الخضراا بكل وحدة سكنية من جميع الواجهات بنسب مختلفة وقد روعي في توزيع

ًّة.مصادر إلاضااة والتهوية الءبيعي علىالتأثير املباشر أو غير املباشر 
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ًّ
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهازاملصدر: ، ( املسقط ألافقي للوحدة الخاصة بالعمارات املتكررة9شكل )

ًّ
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: ( املظهر الخارجي للعمارات املتكررة وشكل الوحدات1شكل )
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 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: التصميم الداخلي للمساكن ألارضية )الفيالت(( 12شكل )

ًّ
 (م2229) الليبية واملرافق إلاسكان جهاز، املصدر: ( املساكن ألارضية من الداخل والخارج11شكل )
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 املشاكل واملعوقات  5.3

يواجه تنفيذ الوحدات السكنية بعض املشاكل والصعوبات أدت إلي تعثر عملية التنفيذ وأحيانا توقف سير العمل في بعض 

 تي:الاتلخيص أهم هذه املشكالت والصعوبات في  ملحوظ ويمكنتفاوت نسب إلانجاز في البعض لاخر بشكل  إلىمنها، كما أدي 

- ًّ

 ر مراجعة واعتماد املخءءات العمرانية للتجمعات السكنية املناسبة تأخر الشعبيات في تخصيص لاراض ي وتأخ

 عف القدراتوضللتنفيذ نتيجة عدم توفر العديد من املستندات الفنية واملالية للمشروعات التي كانت تتبع الشعبيات 

 .الفنية واملالية ملعظم أدوات التنفيذ املحلية

  التسيل  ا يؤدي إلي حدوثفي ارتفاع معامل الزالزل نسبيا في املشروع مّمًّ املواقع املتمثلةظهور بعض العوائق في بعض

الذي يتسبب بدوره في حدوث أحمال جانبية علي القواعد ولاعمدة، مما يستلزم أن يؤخذ في الاعتبار أن القواعد ولاعمدة 

بة ق مقاومة كافية تم زيادة لابعاد ونساملنفذة يمكنها تحمل لاحمال الجانبية وكذلك عزوم الانحناا نتيجة الزالزل ولتحقي

  ا أدي إلي زيادة نسبية في تكلفة إلانشاا وحجم مواد البناا املستخدمةالتسليح وطوله، مّمًّ

  ظهور نزاعات حول لاراض ي من بعض املواطنين نتيجة وجود العديد من لاسر التي تقيم في املواقع املخصصة للبناا

سبة خاصة القبائل والبدو الذين يدعون ملكيتهم للرض حتى بعد إتمام إجرااات وصعوبة إيجاد بدائل سريعة ومنا

 شهادة عقارية من الدولة الليبية مما يؤدي لصعوبة إنشاا الوحدات السكنية بها علىالتخصيص من الشعبية والحصول 

 وجود بدائل  بدائل محلية أوًّ عدم توفر مواد البناا الرئيسية ومواد العزل والحاجة الستيرادها من الخارج وعدم وجود

ًّقل في الجودةأ

 . تحليل النتائج.4

الاعتماد في دراستنا على استمارة الاستبيان لجمع البيانات امليدانية وهي تتألف من مجموعة من العناصر ترتبط بموضوع  تّمًّ

تلفة ا بمراحل تنفيذ املشروع املخوذلك لتقييم املشروع في كل مراحله ابتداا من وضع لاهداف والاستراتيجيات مرورًًّ ؛الدراسة

تفيدين لهم ملسالتغلب عليها وكذلك مدي رضاا العاملين باملشروع عند تحوًّّ وما اكتنفها من معوقات ومشكالت وإلي أي مدي تّمًّ

بيانات ( يوضح تحليل استمارة الاست2جدول ) ز،عن املدينة التعاونية والخدمات املقدمة بها وما وفرته لقاطنيها من راحة وتمي

 1عنصر يوضع لكل عنصر درجة من  26وعناصر الدراسة والنسبة املئوية لكل عنصر، حيث تتألف استمارة الاستبيان من 

درجة وقد تم تحديد نسبة مئوية لكل عنصر علي حدي لتقييم مدي تأثيره ومدي جودته ومدي رضاا املستفيدين  166بإجمالي 

ًّ.عنه

جميعهم من العاملين  %06من الرجال بنسبة  23و %46من النساا بنسبة  11شخص  38اختيار عينة مؤلفة من  وقد تّمًّ

اكتماله والذين أقاموا في املدينة التعاونية بعد اكتمالها لضمان أن تكون العينة تجمع  وحتىباملشروع منذ بداية التخءيط له 

ًّ والقائمين عليهاملشروع  بين ساكني

 -ئيسية: ر وقد انقسمت الاستمارة لثالثة محاور 

ًّالقدرة إلادارية والتنظيمية .1

ًّسير العمل واملعوقات والتغلب عليها  .2

 مدي رضاا وتقبل املستفيدين للمشروع .3
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 الخاصة بالحالة الدراسية تحليل استمارة الاستبيانات( 2جدول )

 
اكتمال عناصر الاستدامة  مما ينبئ عن %71فمن واقع الاستبيان يتضح أن مدي رضاا العاملين املستفيدين من املشروع حوالي 

الاقتصاد والثروة العقارية،  ىءرابات سياسية أثرت بشكل كبير علفي املشروع خاصة في ضوا ما أحاط به من ثورات واض
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وتراوح  %06املعوقات  لىبينما لم تتعدي نسبة التغلب ع % 86حققت القدرة إلادارية والتنظيمية للمشروع نسبة أداا حوالي وًّ

ًّ.%71 ىإل %76مشروع والرضاا عنه ما بين تفيدين للتقبل املس ىمد

 الاستنتاجات والتوصيات . 5

 الاستنتاجات 1.5

  أبعاد اقتصادية تدعم مشروعات إلاسكان منخفض التكاليف وتراعي  علىيحتوي التصميم من أجل الحد من املخاطر

 أرواح املواطنين والتقليل من أعبائهم علىالبعد الاجتماعي باملحافظة 

  اتيجية وضع استرًّوالحاجة للتحقيق استدامة البناا في البيئة الصحراوية يجب عمل حصر للمخاطر ولازمات املحتملة

 املبني والتعامل معها أثناا تشغيله.للتغلب عليها في مرحلة تصميم وإنشاا 

 من ناملستفيدي العاملين رضاا مدي بلغ حيث الصحراوية البيئة في الناجح التعاوني لإلسكان مثاال املشروع يعد 

 ثورات من به أحاط ما ضوا في خاصة املشروع في الاستدامة عناصر اكتمال عن ينبئ مما %71 حوالي املشروع

ًّالعقارية والثروة الاقتصاد على كبير بشكل أثرت سياسية واضءرابات

 استدامة عمل املشروعات في ظل الال في الخامات املحلية والاستغناا عن الخامات املستوردة  علىالاعتماد  يساهم

 استقرار الذي مرت به الحالة الدراسية.

  توقف وًّزيادة مفاجئة في تكلفة التشغيل تتسبب الظروف السياسية والحصار الاقتصادي وارتفاع أسعار العمالت في

 لاعمال كليا أو جزئيا نتيجة لنقص الخامات املستوردة والعجز عن توريدها.

 عمليات الاحتياطيات املتعلقة بعزل املباني بإجراا البحوث الصحيحة لعمليات الاحتياطيات  على الباحثونًّ اهتمام

 املتعلقة بها 

 عمل التصميمات املقترحة وتنفيذها فييتم ستخدام أحدث املواد للتنفيذ ومعدات للقياس واستخدمها لكي يساهم ا 

 .صورة مالئمة

 التوصيات: 2.5

  الوسائل الءبيعية. علىيم السالبة والتي تعتمد استخدام أساليب التصمتشجيع 

 القوانين والنصوص التشريعية التي ال تسمح باستصدار تراخيص بناا أو تشغيل املنشآت إال بعد التأكد من  إيجاد

 توافر عناصر التعامل مع املخاطر.

 في صيانة وترميم املباني أو إعادة عزلها أو استخدام ةي الاقتصادية أعباا إضافية متمثلتجنب تحميل مستخدمي املبان 

 وسائل تهوية وتكييف باهظة التكاليف.

  تصنيع معدات البناا وأدوات الرفع واملناولة محليا وتوفير قءع الغيار للمعدات املستوردة املوجودة قيد التشغيل في

 املشروعات إلانشائية 

 تملة والقائمة أثناا وضع خءط تنفيذ مشروعات التشييد والبنااوضع استراتيجية لدراسة وتحليل املخاطر املح 

  عناصر الاستدامة وكذلك استراتيجية مجابهة املخاطروضع كود عربي موحد للبناا لاخضر وتحقيق 

 التأثيرات إلايجابية املتمثلة في تحقيق جودة  من العديد الخضراا لتحقيق العمرانية املجتمعات تنمية تءبيق معايير

املدى القريب والبعيد يحقق  علىاة وخفض التلوث البيئي وترشيد الءاقة مما ينتج عنه عائد اقتصادي الحي

 الاستدامة ملشروعات إلاسكان التعاوني 

  الثروة العقارية عن طريق الحد من املخاطر ولازمات التي يعرض لها املبني خالل مراحل أنشاؤه وتشغيله  علىاملحافظة

ًّ.املستدامة للمشروعات العقارية القيمة ارتفاع إلى تؤدى
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 شكر خاص

تمت مباشرة العمل في موقع السد )الغربيات( من قبل املكتب الاستشاري البحر املتوسط للعمال الهندسية ضمن مشروع 

ما قدمه من بيانات ومعدات وأجهزة لتمام البحث. ومكتب  علىألف وحدة سكنية ونتقدم له بوافر الشكر والتقدير  21

ًّمساعدتهم القيمة لتمام البحث. علىشبيلية للمقاوالت إت ولاعمال الهندسية وكذلك شركة الكفااة لالستشارا

 العربية املراجع واملصادر 

o سياسات الاقتصادية الفلسءيني م(، )إصالح وتءوير القءاع التعاوني الفلسءيني(، معهد أبحاث ال2611) فتحي ،السروجي

 فلسءين.   ماس،-)ماس(، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسءيني 

o  ،جمعية  م(: دراسة تحليلية لتقييم مشاريع جمعيات إلاسكان التعاوني بقءاع غزة( ،2613) & النمرة، نادراشرفجعفر

 حالة دراسة، فلسءين. -إسكان الصفا واملروة( للعاملين بالجامعة إلاسالمية بمدينة تل الهوا

o ( املسح امليداني ملشروع 2668جهاز إلاسكان واملرافق الليبية :)ًّوحدة بالشعبيات، ليبيا. 2876م

o بيئة، مجلة (: البناا لاخضر حاجة وضرورة للحد من الانبعاثات وحماية ال2619نادين ) ،شروفgreen area العدد لاول ،

 لبنان. -بيروت -http://greenarea.me/ar/cate. 2619سبتمبر 

o ( تفعيل آليات الاستثمارات للمجتمعات العمرانية الجديدة لتنميتها للمساهمة في رفع 2611شحاته، أماني سعيد شبل :)

لإلسكان والتنمية الحضرية، نحو مستقبل حضري أفضل، مجلس كفااة الاقتصاد املصري، املنتدى الوزاري العربي لاول 

ًّ( القاهرةUN-HABITATوزراا إلاسكان العرب بالتعاون مع وزارة الاسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية املصرية، و)

o ملنتدىسادسة (: تنمية دور املنشآت الصغيرة واملتوسءة في الاقتصاد الوطني، الدورة ال2613الرياض الاقتصادي ) نتدىم 

 م، نحو تنمية اقتصادية مستدامة، الرياض، السعودية2613ديسمبر 11-9الرياض الاقتصادي 

o  املؤتمرًّ-م( ))تجربة الجماهيرية الليبية في مجال إلاسكان منخفض التكاليف((2667أمال نوري صافار ،)  -حمدأهبة الرحمن 

 مصر.–القاهرة  -م 2667-مايو 31 -29ث إلاسكان من املركز القومي لبحوًّ -التكاليف الدولي نحو إسكان منخفض 

o ( البناا لاخضر وتعزيز قدرة املنشآت على مجابهة املخاطر، املنتدى الوزاري العربي لاول لإلسكان 2611هبة الرحمن أحمد :)

معات واملرافق واملجتوالتنمية الحضرية، نحو مستقبل حضري أفضل، مجلس وزراا إلاسكان العرب بالتعاون مع وزارة الاسكان 

ًّ( القاهرةUN-HABITATالعمرانية املصرية، و)
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ة الدراسات تواجه قيام املشروعات الصغيرة في مصر وسبل معالجتها، مجل التيالفرص والتحديات  م(:2626)على، هاني يوثق هذا البحث كـ: 

 .110-164، ص برلين(، 4(، العدد )2املجلد )الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، 

 املستخلص

ترتيب أولويات حكومة جمهورية مصر العربية كأحد الوسائل الرئيسية  كبيرة فياملشروعات الصغيرة واملتوسءة تمثل مكانه  نإ

 ينعكس  الاجتماعية التنميةإحداث التنمية الاقتصادية وًّ في
ً

 اقتصاديا
ً

يادة حجم زًّ في، حيث تحقق املشروعات الصغيرة مردودا

 ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ً

 متميزا
ً

ولة ، حيث د أي فيالناتج املحلى، كما تحتل املشروعات الصغيرة موقعا

ترة الف فينامية وال شك أن العالم يشهد الدول املتقدمة أو ال فيسمة العصر الحديث سواا  هيتعتبر املشروعات الصغيرة 

 بالصناعات الصغيرة
ً

 متزايدا
ً

إحدى ركائز التنمية  هيحيث أن التجارب الدولية أثبتت أن تلك املشروعات  لاخيرة اهتماما

بها من حيقوم عليها اقتصاديات الدول، ومواجهة التحديات الناتجة عن التءورات الاقتصادية العاملية وما يصا التيلاساسية 

جسر للتقدم والتنمية ، ووسيلة لتحقيق العديد من لاهداف  هي، وتعتبر املشروعات الصغيرة للدول املتقدمة والنامية  أزمات

ًّالاقتصادية .

    سبل عالج التحديات –املشروعات الصغيرة  –التحديات  –ًّالفرص الكلمات املفتاحية:
Abstract 
    The importance of the small and medium business sector lies in the ability of this sector to 

contribute effectively to the development process of all types and fields, including supporting 

economic growth and prosperity, stimulating the economic wheel and creating employment 

opportunities, promoting policies to combat unemployment and reduce poverty, creating 

interlink ages between sectors of the national economy, Attracting foreign investment, 

exploiting available domestic resources, expanding markets, developing human and technical 

capacities and enhancing competitiveness. 

Keywords: Opportunities - challenges - small projects - ways to tackle challenges 
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 امللخص املفاهيمي
مصر وسبل معالجتها سوف يقوم الباحث بتقسيم هذا البحث الى  فيتواجه قيام املشروعات الصغيرة  التيالفرص والتحديات 

ًّ-الاتي: 

:
ً
ًّمصر فيتواجه قيام املشروعات الصغيرة  التي التحديات أوال

:
ً
ًّمصر وسبل إنجاحها فيمعالجة مشكالت املشروعات الصغيرة  وسائل ثانيا

:ثالث
ً
ًّمصر فيتواجه قيام املشروعات الصغيرة  التيالتحديات  ا

ًّ-الصغيرة: تواجه املشروعات  التينستعرض أهم املشاكل والصعوبات  يليفيما 

  ألهم املشكالت والصعوبات التي تواجه املشروعات الصغيرة املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
 ملشروعاتا قيام تواجه التي والتحديات لفرصلوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

.معالجتها وسبل مصر في الصغيرة

أهم املشاكل 

والصعوبات التى

تواجه املشروعات

الصغيرة 

املشاكل 

التمويلية

املشاكل 

ة التسويقي

املشاكل 

ة التشريعي

املشاكل 

الفنية 

املشاكل 

إلاجرائية 

املشاكل 

السياسية

مخاطر بيئة

العمل
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 تطلعات مستقبلية:

.إنشاء السياسة القومية لالستثمار في املشروعات الصغيرة 

 والتشريعات التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية املستدامة.إعداد القوانين 

اتها وأثارها.بناء نموذج اقتصادي لتقييم وتحديد املخاطر التي تواجه املشروعات الصغيرة، استخدام ألاسلوب الجذري لتحليل املشكالت التسويقية ومسبب 

ء أجندة املشاريع التنموية الصغيرة،تحليل احتياجات املجتمع املصري من املشاريع التنموية وإنشا 

.توفير الدعم املالي للمشاريع التنموية الصغيرة، وإنشاء الصندوق القومي للمشاريع الصغيرة 

املتاحة املحلية املوارد واستغالل الاجنبية الاستثمارات وجذب والاختراعات والابداع الابتكار روح تشجيع جانب إلى الوطني الاقتصاد قطاعات بين تشابك عالقات تكوين. 

 مصر وسبل معالجتها فيتواجه قيام املشروعات الصغيرة  التيالفرص والتحديات  العنوان
 

تخضع لجرااات روتينية طويلة ومكلفة لكونها تحتاج إلى موافقة العديد من  إجرااات الترخيص وتنفيذ املشروعات الصناعية الصغيرة فييواجه قيام املشروعات الصغيرة مجموعة من املعوقات تتمثل 

 ، إضافة إلى مخاطر املجازفة في رأس املال، وضعف آليات التسويق للمنتجات على الصعيد الدولي.واملؤسسات والدوائر الرسميةالجهات 

جود عدد كبير من المؤسسات المالية تتمثل فى البنوك الحكومية والخاصة هناك قصور مالى كبير أمام تمويل المشروعات الصغيرة على الرغم من و  -2
 أمام قيام وتءور املشروعات الصغيرة خاصة فيما يتعلق  التيمن شأنها تقليل العقبات  التيمصر وضع البرامج والخءط  فيالسياسة الاقتصادية  صان يعلى أوصت الدراسة بأنه ينبغي 

ً
تقف حائال

 مصر. فياملشروعات  بمثل هذه ، ما يدفع الكثير من أصحاب رؤوس لاموال عن العزوف على القياممعقدة إجرااات روتينية تتميز بكونها التيبالجرااات التشريعية وإلادارية 
 

املتمثل  ياملكتبعلى عملية املسح  الاعتماداستخدم الباحث املنهج الاستنباطي، وذلك من خالل 

والدوريات واملقاالت العلمية واملاجستير  ، ولابحاث العلمية ورسائل الدكتوراهاملراجع في
 ومواقع لانترنت ذات الصلة بموضوع البحث. الختامية،والقوائم  وامليزانيات

تواجه املشـــروعات الصـــغيرة معوقات وتحديات تعيق نجاحها وتحقيق أهدافها املرجوة؛ وذلك 

من ضعلى الرغم من وجود عدة فرص تنموية واملميزات الاقتصـادية تتمتع بها مصر، وخاصة 

الســــــــويس والتي من شــــــــأنها تعزيز إقامة املشــــــــروعات الصــــــــغيرة ونجاح  خءة تنمية محور قناة

 تلعبـه في دعم الاقتصــــــــــــاد املصــــــــــــري، حيـث أنهـا تمثـل قوة دينـاميكيـة دافعة للنمو الـذيالـدور 

 .املستدام الاقتصادي

 

 ينجاح قيام املشروعات الصغيرة ف تواجه يحصر املعوقات والتحديات التتهدف الدراسة ل

 ها.تحديد السبل الاقتصادية املناسبة لنجاح قياموًّمصر، 
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 . إلاطار العام:1

  مقدمة: 1.1

ترتيب أولويات حكومة جمهورية مصر العربية كأحد  في عاليةأصبحت املشروعات الصغيرة واملتوسءة تمثل مكانه 

  فيالوسائل الرئيسية 
ً
 الاجتماعيةإحداث التنمية الاقتصادية وأيضا

ً
، حيث تحقق املشروعات الصغيرة مردودا

 ينعكس 
ً
ًّاتج زيادة حجم الن فياقتصاديا

ّ
رص عمل ل البءالة بخلق فتؤدى الى معالجة الكثير من مشاك وبالتالي، ياملحل

 ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاطلين
ً
 متميزا

ً
، دولة أي في، كما تحتل املشروعات الصغيرة موقعا

الدول املتقدمة أو النامية وال شك أن العالم يشهد  فيسمة العصر الحديث سواا  هيحيث تعتبر املشروعات الصغيرة 

 بالصناعات الصغيرًّالفترة لاخيرة اهت في
ً
 متزايدا

ً
إحدى  يهن التجارب الدولية أثبتت أن تلك املشروعات إحيث . ةماما

يقوم عليها اقتصاديات الدول، ومواجهة التحديات الناتجة عن التءورات الاقتصادية  التيركائز التنمية لاساسية 

، نميةلتدم واجسر للتق هي، وتعتبر املشروعات الصغيرة للدول املتقدمة والنامية أزماتالعاملية وما يصاحبها من 

ًّالاقتصادية.ووسيلة لتحقيق العديد من لاهداف 

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

 ؛هااملرجوة منها وتحقيق أهدافها تعوق نجاح التيمصر عدد من املعوقات والتحديات  فيتواجه املشروعات الصغيرة 

تتمتع بها مصر وخاصة ضمن خءة  التي وذلك على الرغم من وجود العديد من الفرص التنموية واملميزات الاقتصادية

قتصاد دعم الا فيمن شأنها تعزيز إقامة املشروعات الصغيرة ونجاح دورها الذى تلعبه  والتيتنمية محور قناة السويس 

 تاملستدام إضافة إلى ما توفرًّ الاقتصادين املشروعات الصغيرة تمثل قوة ديناميكية دافعة للنمو إ، حيث املصريًّ

إلى تحديات  مصرًّ فيتواجه قيام املشروعات الصغيرة  التيتنقسم التحديات  وبالتاليالعاملة،  لايديمن فرص تشغيل 

اقتصادية واجتماعية وسياسية وتشريعية وتمويلية وفنية، وهو ما يحتم على الحكومة املصرية إيجاد حلول مناسبة 

ًّام هذا النوع من املشروعات . لهذه التحديات والعمل على خلق بيئة اقتصادية وتشريعية مالئمة لقي

  أهداف الدراسة: 3.1

 مصر. فيتواجه نجاح قيام املشروعات الصغيرة  التيحصر أهم املعوقات والتحديات  -1

ًّمصر. فيتحديد السبل الاقتصادية املناسبة لنجاح قيام املشروعات الصغيرة  -2

  أهمية الدراسة: 4.1

تكمن في قدرة هذا القءاع على الاسهام الفعال في عملية التنمية بأنواعها عمال الصغيرة واملتوسءة أهمية قءاع لاًّ ّنًّإ

وتنشيط  ،ومجاالتها وتحقيق مجموعة من لاهداف الاقتصادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار

ابك عالقات تش وتعزيز سياسات مكافحة البءالة والحد من الفقر وتكوين ،العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل

بية الاجن الاستثماراتبداع والاختراعات وجذب إلى جانب تشجيع روح الابتكار وإلاًّبين قءاعات الاقتصاد الوطني 

سواق وتءوير وتنمية الءاقات البشرية والتقنية وتعزيز القدرة التنافسية وارد املحلية املتاحة وتوسيع لاًّواستغالل امل

وط تكوين الرأسمالي من خالل خءنتاجية التنافسية التي تعمل على تعميق الات إلاًّ عن القدرة على خلق التجمعفضالًّ

ًّالتي تعمق القيمة املضافة املتولدة عن هذه الصناعات ، نتاج وشبكات الارتباط التبادلية إلاًّ

 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

 ألاهمية العلمية:  1.4.1

 .املتوسءةوًّ الصغيرة املؤسسات واقع على التعرف -1

 املحلي.انتعاش الاقتصادي  -2
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ًّالقومي.زيادة الدخل  -3

  : ألاهمية التطبيقية 2.4.1

لتوليد فرص عمل مولدة للدخل  كأداةتنمية محور قناة السويس  فييمكن توسيع نءاق املشروعات الصغيرة  -1

ًّإلانتاج.والعمل على زيادة 

  منهجية الدراسة: 5.1

على  مادالاعتوذلك من خالل  ؛الاستنباطيهذا البحث هو املنهج  فيسوف يتتبعه الباحث  الذييتضمن منهج البحث 

ولابحاث العلمية ورسائل الدكتوراه واملاجستير والدوريات واملقاالت العلمية  املراجع، فياملتمثل  املكتبيعملية املسح 

  ة.لاجنبيومواقع لانترنت ذات الصلة بموضوع البحث سواا املواقع العربية أو  الختامية،وامليزانيات والقوائم 
 املشكالت والصعوبات التي تواجه املشروعات الصغيرة. 2
ًّ- الصغيرة:تواجه املشروعات  التينستعرض أهم املشاكل والصعوبات وًّ

  -التمويلية: ملشاكل ا 1.2

، فرغم وجود عدد كبير من املصارف، والبرامج واحدة من أهم معوقات املشروعات الصغيرة هيال شك أن مشكلة التمويل 

 أمام ، إال أن التمويل ما زال قاصلتمويل الالزم للمشروعات الصغيرة، لتوفير ااملنظمات الحكومية وغير الحكوميةتديرها  يالت
ً
را

 عن الارتف يالصعوبات التبير التمويل من أهم نمو قءاع املشروعات الصغيرة وتءوره فتد
ً
اع تواجه املشروعات الصغيرة، فضال

التمويل  يا يعتمد صاحب املشروع على نفسه فملعدالت الفائدة على القروض املوجهة لتلك املشروعات لذلك عادة م يالنسب

ًّ.1هاأو يقترض من املؤسسات املالية بشروط قد ال يستءيع تحمل

 - تتعلق بتمويل املشروعات الصغيرة: التيالصعوبات  1.1.2

  لحصول على ا فيمنها املشروعات الصغيرة  تعاني يالتتعتبر القدرة املحدودة  الكافي:عدم كفاية الحصول على التمويل

تواجه هذه  التيإحدى أهم التحديات  الاجتماعي،تمويل من املؤسسات الرسمية، مثل البنوك أو الصندوق 

وهو يمثل  الوسيءة،حول دون نموها، ولكن من جانب أخر هناك إقراض من خالل الجهات قد ت والتياملشروعات، 

 .2النسبة لاكبر لتمويل املشروعات الصغيرة

 حيث يتمثل أسلوب تعامل البنوك مع الصغيرة،ملعدالت الفائدة على القروض املوجهة للمشروعات  النسبي الارتفاع 

تعدد وًّ السماح،وفترة  القرض،ائدة على القروض إلى جانب قصر فترة سداد أسعار الف ارتفاع فياملشروعات الصغيرة 

 .3إجرااات الحصول على القرض

  يرهق أصحاب ا مّمًّمخاطر إلاقراض لهذه الفئة  الرتفاعتمسك مؤسسات إلاقراض بكثير من الضمانات واللوائح

 املشروعات الصغيرة.

 ًّداماستخعدم توفير فترات سماح للمشروعات الصغيرة وفى أساليب السداد ومجاالت  فيمؤسسات التمويل د تشّد 

 القرض.

  إلى  ارًّوالافتقكثير من لاحيان على توفير الضمانات للمؤسسات املالية،  فيعدم قدرة أصحاب املشروعات الصغيرة

صاحب  نأحيث ّ الحادثة،لتكنولوجية وعدم الدراية بأحوال لاسواق وبالتأثيرات الاقتصادية وا التنظيمية،الخبرات 

                                                           
لية ك والبحوث،مركز تءوير الدراسات العليا  العالي،مشروع الءرق املؤدية إلى التعليم  والتحديات،الفرص  الصغيرة،املشروعات  (:2667)جمال الدين، كمال  /سيد كاسب، -1

ًّ. 11، صالقاهرةجامعة  الهندسة،

ًّ.43إلادارية، صاديمية السادات للعلوم أك دكتوراه،رسالة  الصغيرة،على تنمية واستدامة املشروعات  الحكوميأثر الدعم  (:2611)شيرين عادل  على، -2 

ة مؤسس القومي،التخءيط  الصعيد، معهدمحافظات  فيندوة الصناعات الصغيرة أداة ملجابهة الفقر  الفقر،املشروعات الصغيرة وبرامج مكافحة  (:1988مندور )حسام  -3 

ًّفريدريش إيبرت، القاهرة.
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 على إعداد هذه الدراسة  بنفسهاملشروع الصغير يكون عادة غير مؤهل لعداد دراسة جدوى ملشروعة 
ً
أو غير قادر ماديا

 .1من خالل مكتب متخصص

  الصغيرة.للمشروعات  استراتيجيةقرارات  اتخاذ فيا يتبعه من عدم الحرية مرونة الجهات املقرضة مّمًّعدم  

  بالتاليوًّ القرض،حالة أن نسبة الربح أصغر من معدل الفائدة على  فينقصان قيمة الربح قد يصل إلى تحقيق خسائر 

 هم،معامالتصحاب املشروعات الصغيرة بسبب ضآلة حجم أتحققه البنوك من التعامل مع  الذيالعائد  انخفاضفإن 

 .2مع ما يترتب على هذه املعامالت من أعباا إدارية للبنوك

  
ً
 رتفاعالًّالتكلفة العالية املترتبة على تقديم القروض الصغيرة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسءة نظرا

تكلفة التقييم ولاشراف، بالضافة إلى أن هذه املنشآت تحصل على مبالغ قروض صغيرة ال تتناسب مع التكاليف 

حابى املنشآت ي يظل تخصيص الائتمان الذ فينت البنوك تعمل وقت قريب كا فيوحتى  البنوك،تتحملها  التيالثابتة 

 عن تقديم الخدمات كما تحجم البنوك  العام،الكبيرة التابعة للقءاع 
ً
للمنشآت متناهية الصغر  الادخاريةأيضا

 بالضافة إلى عبا إدارته .والصغيرة واملتوسءة
ً
 بحيث ال يكون مجزيا

ً
 ما يكون صغيرا

ً
 .3حيث أن رصيد حساباتها غالبا

 أن تقوم بتقديم  
ً
 11املالية للمنشآت الصغيرة واملتوسءة، وفى مصر هناك  الاستشاراتويمكن للمنظمات غير الحكومية أيضا

 ، إال أن هذه املنظماتواسع يوتمتد خدماتها على نءاق جغرافاط مختلف مجاالت النش يلف منظمة غير حكومية على لاقل فأ

لصغر تناهية اتلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات املالية للمنشآت م يبات تمنعها من القيام بدور نشط فتعانى من عق

وعدم  ،دارية الكافيةقيادة والقدرات إلاًّ، ومن بين نقاط الضعف لدى هذه املنظمات عدم توافر قدرات الوالصغيرة واملتوسءة

ًّ.4، وضعف القدرة على تعبئة هذه املواردوضعف املوارد املادية والبشرية ،ظمة املالية واملحاسبية املناسبةتواجد لان

 - :املشاكل التسويقية 2.2

 يسهم فتمثل صعوب
ً
 شديدا

ً
مكانيات عف إلاًّض، بالضافة إلى إلانتاج وتءويره يعزوف املنتجين على التوسع ف يات التسويق عائقا

ضعف من قدرته على تأمين منافذ تسويقية له يالتمويلية للمنتج والت
ُ
على الوسءاا  عتمادلاحوال إلى الاًّمعظم  يويضءره ف ،ت

ًّ:لاتي في، ويضاف إلى ذلك مشاكل تسويقية أخرى تتمثل تنازل عن جانب من عوائد التسويق التسويق مع ما يمثله من يف

  َضعف القدرات إلادارية والتنظيمية والتسويقية لدى أصحاب املشروعات الصغيرة، وعدم الحصول على الخدمات

 ارجيوالختكلفة إلانتاج وضعف إمكانيات التسويق املحلى  ارتفاعوالخدمات املساعدة، مما يؤدى إلى  الاستشارية

 يالت املستهلكين ومواصفات املنتجات.خاصة مع عدم توافر املعلومات الخاصة باحتياجات لاسواق وتفض

  ،العديد منها ملفهوم إلانتاج، وعدم اختيار مستوى التكنولوجيا  وافتقارًّانخفاض إنتاجية املشروعات الصغيرة

ير يبنظم الرقابة على الجودة واملعاملام إلايم لاساسية للجودة نتيجة عدم الكثير منها للمفاه وافتقارًّاملناسب، 

غيرة لص، مما يؤدى إلى إنتاج سلع غير مءابقة للمواصفات ال تستءيع املشروعات الية والدوليةواملواصفات املح

ًّ
ً
 أو دوليا

ً
 .تسويقها محليا

  لصغر حجم إنتاج كل مشروع مما ال يمكنها من إنتاج 
ً
عدم قدرة املشروعات الصغيرة على تصدير منتجاتها نظرا

 الحجم املناسب للتصدير.

 الت دعم املشروعات الصغيرة مثل:مجا فياعدة املتخصصة ضعف تواجد الشركات املس 

                                                           
القاهرة،  ،املصريًّ املركزيًّالبنك  املصرفية،محاضرات معهد الدراسات  الصغيرة،تشجيع وتنمية الصناعات  في املصريًّصناعية دور بنك التنمية ال (:1992)نادية  ،الشيشينى -1 

ًّ.11ص

ًّ.02تحقيق التصنيع والتنمية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ياقتصاديات الصناعات ودورها ف (:1993)صفوت ، عوض -2 
3 - World Bank Books (1987) Small Manufacturing enterprises, A com- parative analysis of India and other economies, 
Research Publication, 1987. 

 ،داريةإلاًّاكاديمية السادات للعلوم  لدولية،اضوا بعض التجارب  فيمصر  فيمكانية وضع استراتيجية جديدة لتحديث الصناعات الصغيرة إمدى (: 2663)عمرو محمد  التقى، -4 

ًّ.27املعادي، ص
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 املشروعات.شركات لتسويق منتجات هذه  -

 والدولية.شركات تنظيم وإقامة املعارض املحلية   -

 الصغيرة.إنشاا املجمعات الصناعية  فيالشركات املتخصصة   -

  السوق مما يعرضها لخسائر مفاجئة نتيجة لحدوث  اتجاهات فيعدم قدرة املشروعات الصغيرة على مجابهة التغيرات

كما أن املشروعات الصغيرة ال تستءيع تقديم خدمات ما بعد البيع لبعض  السوق، فيتءورات سريعة وغير متوقعة 

 تتءلب ذلك. التياملنتجات 

  بما يؤثر  صغيرةتءبق لاساليب الحديثة املتءورة ملنتجات الصناعات ال والتيمنافسة منتجات الصناعات الحديثة

 .1وتوافر منافذ التوزيع الخاصة بالصناعات الصغيرة استمرارًّعلى مدى 

 وعات منتجات املشرًّ باستخدامالعالقة بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة وعدم وجود تنسيق يسمح  انعدام

 الكبيرة.للصناعات الصغيرة كمدخالت 

  بتءوير منتجات الصناعات الصغيرة بما يتناسب مع أذواق املستهلكين لاجانب حيث يظل املنتج ينتج  الاهتمامعدم

 .2تءوير أو تعديل على املنتج أيبنفس املواصفات لفترة طويلة دون إجراا 

كفل املشروعات ت يالتوضع السياسات التشريعية  فيأسلوب التسهيل  انتهاجإلى  اتجهترغم أن الدولة املشاكل التشريعية:  3.2

ًّ:يه هذه املشروعات ومن أهمها ما يللبعض هذه التشريعات قد أدى إلى صعوبات تواج العمليالصغيرة إال أن التءبيق 

  لجهة التمويل رغم تماثل النشاط. فيالتفرقة 
ً
 إلاعفااات الضريبية وفقا

  هذه املدة مما يؤدى إلى التجاا بعض  إنهاامن الضريبة ملدة معينة ثم فرض ضرائب كبيرة على بعد  املرحليإلاعفاا

 سبل للتحايل على هذا الوضع. انتهاجأصحاب املشروعات إلى 

  
ً
املدن الجديدة مع فرض ضرائب كبيرة على نفس نوعية املشروعات فى مناطق أخرى  فيإلاعفاا من الضرائب تماما

 .3العدالة الضريبية فيمما يمثل فجوة 

 عن  لنهائياتكلفة إلانتاج وسعر املنتج  ارتفاعمستلزمات إلانتاج بنسب مرتفعة تؤدى إلى  ارتفاع الرسوم الجمركية على

 املستورد.نظيره 

  التراخيص.تعقيدات اللوائح وتعدد القوانين الخاصة بإصدار 

  4مجال املشروعات الصغيرة فيعدم وجود دليل خاص يجمع كافة القوانين الواجبة التءبيق.ًّ

خالل أطوار حياة املشروع بداية من دراسة الجدوى  الكافي الفنيتفتقر املشروعات الصغيرة إلى الدعم  املشاكل الفنية: 4.2

 بتنمية القوى البشرية والتدري
ً
حاب تلك واجه أصبالترويج والتسويق حيث ي نتهااًًّواب وأساليب إلانتاج وضبط الجودة مرورا

 :يلياملشروعات ما 

  تحتاج إلى عمليات فهيلذلك  قديمة،تستخدم أغلب املشروعات الصغيرة آالت ومعدات  إلانتاج:مشكلة معدات وآالت 

كما  ،ترفع من تكاليف إلانتاج وال يصل إلى املستوى املءلوب وبالتالي واملعدات،إحالل وتجديد شامل لهذه لاالت 

ًّأهمها:ة عوامل ويرجع ذلك إلى عد لاالت، باستيرادتواجه املشروعات الصغيرة صعوبات عند قيامها 

 متقاربة.على فترات  الاستيرادتعاقب صدور القوانين والقرارات املنظمة لعمليات  -

                                                           
ًّ.121ص املنوفية،جامعة  التجارة،كلية  ماجستير،رسالة  املصري،الاقتصاد  فيدور الصناعات الصغيرة (: 2666)نيفين فرج إبراهيم،  -1 

زا الج التنمية، فيندوة دور الصناعات الصغيرة  مصر، فيالصناعات الصغيرة مع دراسة حالة لصناعة لاحذية والجلود  فيتحسين إلانتاجية  (:1988) جمال محمد ،نوارة -2 

ًّ.177مؤسسة فريدريش إيبرت، القاهرة، ص القومي،معهد التخءيط  الثاني،
3 - Alattar J., Kouly R. and Innes J., 2009, Management accounting information in micro enterprise in Gaza ", Journal of 
Accounting and Organizational Change, Vol. 5. 

ًّ.34(: اقتصاديات تمويل املشروعات الصغيرة، الدار الجامعية، إلاسكندرية، ص2669عبد الحميد، عبد املءلب ) -4
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توريد لاالت واملعدات الخاصة بالصناعات  فيصعوبة التعرف على الجهات واملؤسسات لاجنبية املتخصصة  -

ا يدفع أصحاب الصناعات الصغيرة إلى اللجوا إلى مّمًّ مصر، فيالصغيرة لعدم توافر املعلومات الكافية عنها 

 كثيرة والتياملكاتب الوسيءة الخاصة 
ً
 .1تكلفهم أموالا

 لذيالامر  الاعتمادات،املستندية يؤدى إلى طول الوقت لفتح هذه  الاعتماداتتعقيد إلاجرااات الخاصة بفتح  -

 عليها.لاسعار السابق التعاقد  ارتفاعيؤدى إلى 

 التجارية.لدى البنوك  الاعتماداتعدم توافر العملة لاجنبية الالزمة لتغءية  -

  ًّلاتية:يرجع ذلك إلى العوامل واملهارات: صعوبة اجتذاب أصحاب الخبرات

 واملهارة.أجور أصحاب الخبرة  ارتفاع -

 بمفرده.قيام صاحب املشروع أو املدير بعدد كبير من الوظائف  -

 إلادارة. فيوليس لاساليب الحديثة  القرار، اتخاذ فيالاعتماد على الخبرة ولاساليب التقليدية  -

 خبرتهم.توريث املشروعات للبناا بصرف النظر عن  -

  أمام املشروعات الصغيرة للسباب  البشرية:طبيعة املوارد 
ً
ًّلاتية:يمثل العنصر البشرى الالزم عائقا

أو مشروعات قءاع لاعمال العام، لتوافر الاستقرار  الحكوميالقءاع  فيالعمل  فيية تمسك العمال ورغبتهم القوًّ -

 .الوظيفي

 دريب،التوذلك لصعوبة توفير برامج  العاملين،انخفاض كفااة العمالة املاهرة واملدربة لعدم وجود خءة لتدريب  -

 ما تحتاج برامج التدريب وتءوير املنتج لمكانيات أكبر 
ً
 رة،الصغيكانيات أصحاب املشروعات من إمحيث عادة

 أن التدريب سيفقد ابالتدريب  الاهتمامالصغيرة على  وكذلك هناك إحجام من أصحاب الصناعات
ً
عتقادا

 التدريب.فترة  فياملنشأة عءاا العامل 

 .2هجرة العمالة سواا كانت هجرة داخلية أو هجرة خارجية -

 الصغيرة.ضعف الكفااات الفنية املتخصصة ألصحاب املشروعات  -

 ًّة ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:املشروعات الصغيرة من انخفاض إلانتاجي تعاني :انخفاض إلانتاجية

وف يار ظرًّكثير من املشروعات الصغيرة إلى العديد من أساسيات عملية التصنيع مثل التصميم واخت افتقارًّ -

 إلانتاجية.، وكل ذلك يخفض املصنعتخءيط  التشغيل،

ويعتمد بعضها على تكنولوجيا متخلفة تؤدى  املناسبة،عدم قدرة املشروعات الصغيرة على اختيار التكنولوجيا  -

ويعتمد البعض لاخر على تكنولوجيا متقدمة وذات استثمارات كبيرة ال يستوعبها  إلانتاجإلى خفض معدالت 

 .3ية العامل وإنتاجية رأس املالوالعمالة فتنخفض إنتاج إلانتاج

 :لاتي فياملشروعات الصغيرة من مشكالت تتعلق بالخامات تتمثل  تعاني الخامات:ًّ

،مع عدم توافر املستورد منها  مستوردة،ارتفاع أسعار الخامات سواا كانت محلية أو  -
ً
وتحكم بعض  أحيانا

 أسعارها. فياملوردين 

تمنح عند شراا بعض الخامات ألن احتياجاتها من  التي والامتيازاتال تستفيد املشروعات الصغيرة من الخصم  -

 .4الخامات تكون محدودة

                                                           
ًّ.123رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة املنوفية، ص (: دور الصناعات الصغيرة في الاقتصاد املصري،2666إبراهيم، نيفين فرج ) -1 

ًّ.14-12(: دور الصناعات الصغيرة في الاقتصاد املصري، القاهرة، ص2662الجهاز املركزي للتعبئة العامة وإلاحصاا ) -2

3 - Kelliher R. and Rein L., 2009. A Resource-based view of micro-firm management practice, Journal of Small Business 
and Enterprise Development,    Vol. 13.  

ًّ.123، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة املنوفية، صاملصريًّ(: دور الصناعات الصغيرة في الاقتصاد 2666إبراهيم، نيفين فرج ) -4 
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 الصغيرة.لصالح املشروعات  الاستيرادعدم وجود أجهزة متخصصة تتولى القيام بعملية  -

  إلاجرائية:املشاكل  5.2

ًّ أهمها:املشروعات الصغيرة العديد من املعوقات إلاجرائية  تعاني

  يفعدم وجود قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحدد تعريفا لها وينظم عملها ويوفر لها تسهيالت 

 والتراخيص.مجاالت التمويل 

  الالزمة لقامة املشروع أو كجهات املستندات الستخراجيتعامل معها صاحب املشروع الصغير سواا  التيتعدد الجهات 

لتموين ا –ًّالبيءريًّالءب  –ًّالبيئة-الصحة  –الضرائب  –الاجتماعية  التأمينات-املدن  )مجالسرقابية على املشروع 

ومن الجدير بالذكر أن عدد الجهات الحكومية الخاصة بالرقابة والتفتيش على املشروعات الصناعية  الكهرباا(، –

 جهة.بعة عشر أرًّ حواليتصل إلى 

  ًّحيث تستغرق عملية إنشاا املشرًّ الصغيرة،إنشاا املشروعات  فيالعامل الزمنى
ً
 ،وعات فترة طويلة من الزمن نسبيا

فترة  يفحيث أن تنفيذ إنشاا املشروع  إلانشاا،صورة أصول غير مكتملة طول فترة  فيوتبقى املوارد املستثمرة معءلة 

 يساوى العائد املحقق خالل تلك الفترة
ً
ًّ .1أقل من املدة املقررة يحقق لصاحب املشروع وفرا

  على دور املشرًّ والتيويشتمل هذا املناخ على مجموعة من املتغيرات  الاستثماريًّعدم مالئمة املناخ 
ً
وعات لها تأثير سلبيا

 التنمية.عملية  فيالصغيرة 

 مصر وسبل إنجاحها فيوسائل وسبل معالجة مشكالت املشروعات الصغيرة  .3

ؤسسات يمكن القول بأنه إذا كانت امل مصر، فيتواجه تنمية الصناعات الصغيرة  التيضوا تعدد وتنوع املشكالت والتحديات  في

فإن هذه املساعدة تكون أكثر  الحكومة،إلى دعم ومساعدة من جانب  النامية تحتاجالبلدان  فيالصناعية أيا ما كان حجمها 

 بالنسبة للمنشآت الصناعية الصغيرة وذلك للسباب 
ً
 لاتية:إلحاحا

  ًّالنامية.الدول  فيتجابه منشآت الصناعات الصغيرة  التيعظم حجم وضخامة املشكالت والعقبات

 لة إلامكانيات املتاحة للفراد الذين يملكون هذه املشروعات.آصغر حجم وض 

يكون من شأنها أن تساعد على نمو  التيالبلدان النامية أن تضع البرامج والسياسات  فيومن ثم فإنه يتعين على الحكومة 

،دعم ومساندة الصناعات  فيكذلك فإنه يتعين أن يكون دور الحكومة  القءاع،هذا  فيوتقدم املشروعات 
ً
صر ال أن يقت شامال

وذلك ألن إلاجرااات الفردية لن تعءى كل الفائدة  الصغيرة،ملساعدة الصناعات  فقط على مجموعة من إلاجرااات الفردية

ًّ.2هذا املجال فياملرجوة منها 

 ال يصح  
ً
ه أنشءتهم فيعلى تدريب العمال دون مدهم باآلالت الحديثة الالزمة لإلنتاج، أو بمكان مالئم يمارسون  الاقتصارًّفمثال

ة إلى وط سهلة وميسرًّصح أن يقتصر دور الدولة على منح معونات أو تقديم قروض بشرًّ، وكذلك فإنه ال يوعملياتهم إلانتاجية

ه هذ الستغالل، دون أن يصاحب ذلك توجيه لرب العمل أو الصانع الصغير إلى أفضل السبل والوسائل هذه الصناعات

ًّ، ومؤدى ذلك ضرورة أن يكون برنامج اللاموال
ً
 وشامال

ً
 متكامال

ً
ية تنم فيعلى ما تقدم فإن دور الدولة ، وبناا حكومة برنامجا

ًّ:3الصناعات الصغيرة يمكن أن يتضمن العناصر لاتية

 تقديم املشــــورة الفنيــة والاقتصـــادية: 1.3

 إلى املعرفة الواعية بمختلف املتءلبات  فييفتقر أصحاب ومنظمو املنشآت الصناعية الصغيرة 
ً
الدول النامية ومنها مصر عادة

ت املالئمة همية توفير املواصفاحاالت كثيرة إلى إدراك كاف ألًّ يوالتكنولوجية للعمليات الصناعية، كما يفتقرون ف الاقتصادية

 ات الاستيعابية املتوقعة، وبأهمية تحقيق التوافق بين الءاقات إلانتاجية للمشروعات املخءءة والءاقمكان العمل يف

                                                           
-18القاهرة، صـ مصر،تمويل املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في  فيملصرفية الحكومية ودورها (: دراسة املؤسسات غير ا2616الجهاز املركزي للتعبئة العامة وإلاحصاا ) -1

01.ًّ

ًّ .11ص إدارة املشروعات الصغيرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، كلية التجارة، جامعة القاهرة،(: 2663)عبد الحميد مصءفي  ،أبو ناعم -2 

  .31مصر، رسالة ماجستير، اكاديمية السادات للعلوم الادارية، ص فيالحد من ظاهرة الفقر  فيعات الصغيرة واملتوسءة دور املشروًّ(: 2614)محمد  ، هانيالسيد -3 
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يرة تكون بحاجة ماسة إلى العديد من املساعدات والخدمات ذات الءابع ، ونتيجة لذلك فإن منشآت لاعمال الصغللسواق

 مرحلة ما قبل الاستثمار فيوالتوجيهي وذلك  الاستشاريًّ

 ذلـــك: ويشمـــل 

املشروع مثل اختيار نوع  باقتصادياتالخاصة  باالعتباراتتشتمل على تعريف املنتجين  املشورة الاقتصادية: -

 على الخدمات ملال الالزم وعمليات تقييم السوقًّا، ورأس الصناعة، واملوقع
ً
، كما تشتمل املشورة الاقتصادية أيضا

مجاالت أساسيات املحاسبة وإلادارة املالية والجرد والتسعير ، وبعد قيام املشروع وبداية  فيإلارشادية والتوجيهية 

حاجة إلى تلقى املشورة والنصح والتوجيه فيما يتعلق بمستلزمات إلانتاج واملواد  فيممارسته لنشاطه فسوف يكون 

ًّ.1وتحسين مستوى لاداا ورفع الكفااة إلانتاجية للعاملين بصفة منتظمة ومستمرة والائتمانلاولية واليد العاملة 

املتعلقة  احيوالنوًّاختيار لاالت والعدد  تشتمل على املسائل املتعلقة بأدوات إلانتاج ومستلزماته مثل الفنية:املشورة  -

املستوى  والفن إلانتاجي أو الصغير،املصنع  بتخءيط وتركيببالضافة إلى الخدمات املتعلقة  لها،لامثل  باالستغالل

 فإنه يمكن وإلاصالح،وكذلك خدمات الصيانة  املناسب، التكنولوجي
ً
ألصحاب هذه الصناعات رشادات إتقديم  أيضا

ًّ.2املجال   هذا فييمكن الاسترشاد بها  والتيوتصميم نماذج للمشروعات الصغيرة  الفنية،النشرات عن طريق 

شمل كذلك ، وت، وتسويق املنتجاتتشتمل على كافة املسائل املتعلقة بالتمويل، وتخءيط إلانتاج إلادارية:املشورة  -

ًّ.عالنسائل املتعلقة بالدعاية وإلاًّوإمساك الدفاتر واملبعض املسائل املتعلقة بمصادر التمويل ومصادر لاالت واملعدات 

 املشورة الخاصة بتءوير وتحسين نوعية املنتجات وتشمل على املسائل املتعلقة بالتصميم والنوعية وعمليات التنميط 
ً
أخيرا

ًّ.3للمنتجات وكذلك بالنسبة للسلعة املنتجة أو املخءط إنتاجها

م ، كما أنه يتعين على الدولة القياالدولة عن طريق لاجهزة املتخصصةالفنية بواسءة العادة تمويل خدمات املشورة  فييتم 

املراحل لاولى لنمو هذه املشروعات، وذلك بسبب ضعف  في، على لاقل خدمات بدون مقابل أو بمقابل زهيدبتقديم هذه ال

، اتغار املنظمين ألهمية هذه الخدمب عدم تقدير ص، ومن ناحية أخرى بسباملتاحة للصانع الصغير من ناحية إلامكانيات املادية

 مقابل هذه الخدماتتقدم هذه الخدمات يمكنها أن ت التيولكن فيما يعد فإن الوكاالت واملؤسسات 
ً
ك ، وذلتقاض ى أتعابا

 ألهمية هذه الخدمات كما أنه يمكن لهذه الوكاالت وامل
ً
ات ؤسسعندما تصبح الصناعات الصغيرة أكثر كفااة وأكثر تقديرا

 ملنشآت 
ً
التابعة للدولة أن تقدم هذه الخدمات الفنية والاستشارية عن طريق ائتمان ميسر وطويل لاجل وذلك تمكينا

ًّ.4الصناعات الصغيرة من أن تتخءى العقبات بسهولة

 املـــالية:الائتمان واملســـاعدات  2.3

غيرة الص املشروعات الصناعيةتواجه  التيانتهت دراسات عديدة إلى أن عدم كفاية الائتمان يمثل إحدى العقبات لاساسية 

هذا املجال أن البنوك التجارية ال تفضل التعامل مع الصانع الصغير وذلك بسبب  فيومن املالحظ  النامية،البلدان  فيالسيما 

 عن ضعف إ
ً
البنوك  تتءلبها التييجعله غير قادر على استيفاا الشروط والضمانات ا مّمًّمكانياته ضيق نءاق عملياته فضال

 
ً
يث تقل ة الكبيرة حفهذه البنوك واملؤسسات الائتمانية تفضل أن تتعامل مع املنشآت الصناعي املجال،هذا  فيالتجارية عادة

ًّ.5درجة املخاطرة

                                                           
اد والعلوم الاقتص(: "إلاصالح الاقتصادي وآثاره التوزيعية، بعض لاثار الاجتماعية لبرامج إلاصالح الاقتصادي في مصر"، مؤتمر قسم الاقتصاد، كلية 1992نصار، هبة أحمد ) -1 

ًّ.1–4السياسية، جامعة القاهرة، صـ 

 إلادارية،اكاديمية السادات للعلوم  ماجستير،رسالة  ،2661-1991تنمية الصادرات املصرية خالل الفترة من  في، دور الصناعات الصغيرة (2663)جمال الدين أحمد  ،حجاب -2 

ًّ.169القاهرة، ص

ًّ.34، صالاداريةاكاديمية السادات للعلوم  ماجستير،رسالة  مصر، فيالحد من ظاهرة الفقر  فيدور املشروعات الصغيرة واملتوسءة (: 2614)محمد  هاني ،السيد -3 

ًّ.43ص  إدارة املشروعات الصغيرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، كلية التجارة، جامعة القاهرة،(: 2663) عبد الحميد مصءفي ،أبو ناعم -4 
5 - Latha K. and Murthy B., 2009. Problems of small scale entrepreneurs in Nellore district, Journal of Chinese 
Entrepreneurship,  Vol.3 



 (222-203، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 97 العدد الرابع –المجلد األول 

  التعامل مع املشروعات الصناعية  فييتعين على الدولة كذلك أن تشجع على إقامة مؤسسات مالية متخصصة

تمكن ت والتيقراض، الصغيرة ودعم القائم منها بما يحقق تعاملها من خالل شروط سهلة وميسرة ملنح الائتمان وإلا

ًّ.1لالزم لهاالحصول على الائتمان ا املشروعات الصغيرة من الوفاا بها ومن ثم

  هذا املجال أن أفضل ضمان للحكم على طلبات الصناعات الصغيرة لالقتراض أن تكون عن طريق  فييالحظ

تقوم بإمداد الصناعات الصغيرة باملشورة الاقتصادية والفنية فهذه املؤسسات تتوافر لديها القدرة  التياملؤسسات 

معها بشروط سهلة وميسرة لصغار املنظمين ذلك أن صاحب على التعرف على ظروف هذه الصناعات ، بحكم تعاملها 

 إلى إلارشادالعمل 
ً
ل لاموا الستخدامبخصوص أفضل الوسائل والسبل  والتوجيه، والنصح الصغير يحتاج دائما

 تفظ بهيقيمها وحجم املخزون الذى يح التييشتريها واملباني  التياملقترضة وذلك فيما يتعلق بنوعية لاالت واملعدات 

ًّ.2يبيع بها التيولاسعار 

  وتقليل إجرااات الحصول على  السماح،وإطالة فترة  ميسرة،توفير التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة بشروط

لقروض على ا قبل املوافقة الاحتياط فيوعدم املغاالة  الصغيرة،للمشروعات  الائتمانوتسهيل إجرااات منح  القروض،

 .واملءالبة بالضمانات

  ثير من إليها لتفادى ك الاستشاريةفيتم توجيه الخدمات  قرض،حصلت على  التيتوفير قدر من املتابعة للمشروعات

ًّ.3السداد فييمكن أن تعترض هذه املشروعات وتؤثر على إمكانياتها  التياملشاكل 

  التدريب وًّ املنهيالتأهيل  فيعن طريق التوسع  املدربة،إمداد السوق بالعمالة الفنية  فيزيادة إسهام القوات املسلحة

 الفنية.معاهدها  في

  الرسوم املقررة على مستلزمات إلانتاج ومنح الصناعات الصغيرة إعفااات جمركية على وارداتها من  فيإعادة النظر

ًّ.4الخامات

  ص الترخي فيتتمثل  تيالإجرااات فعالة لزالة العقبات املعقدة  التراخيص: اتخاذتبسيط إجرااات الحصول على

ًّالرسمي.أن يتيح لها أن تحظى بدخول القءاع  شأنهوهذا من  لنشائه،للمشروع 

  تضم مشروعات  التيعدد من املناطق  إن إنشااحيث يمكن القول  الصناعية:التشجيع على إقامة املستعمرات

ًّ.5عديد من الدول الناميةلا فينموذجية يمثل أحد لاركان لاساسية لبرامج تنمية املشروعات الصغيرة 

ًّ:والتوصياتالنتائج . 4

ًّ النتائج 1.4

إجرااات الترخيص وتنفيذ املشروعات  فييواجه قيام املشروعات الصغيرة مجموعة من املعوقات تتمثل  -

الصناعية الصغيرة تخضع لجرااات روتينية طويلة ومكلفة لكونها تحتاج إلى موافقة العديد من الجهات 

 الرسمية.واملؤسسات والدوائر 

كبير أمام تمويل املشروعات الصغيرة على الرغم من وجود عدد كبير من املؤسسات املالية  ماليهناك قصور  -

ًّتديرها املنظمات الحكومية أو الخاصة. التيالبنوك الحكومية والخاصة والبرامج التمويلية  في تتمثل

                                                           
ًّ.13وم إلادارية، ص (: أثر الدعم الحكومي على تنمية واستدامة املشروعات الصغيرة، رسالة دكتوراه، أكاديمية السادات للعل2611على، شيرين عادل ) -1 

تصاد ق، " إلاصالح الاقتصادي وآثاره التوزيعية، بعض لاثار الاجتماعية لبرامج إلاصالح الاقتصادي في مصر "، مؤتمر قسم الاقتصاد، كلية الا(1992)هبة أحمد نصار،  -2 

ًّ.34والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، صـ 

 ،1182، مذكرة خارجية رقم القوميجمهورية مصر العربية، معهد التخءيط  فيتقبل أفضل للصناعات الصغيرة والحرفية نحو مس(: 1992)عماد الدين محمد ، مصءفى -3 

ًّ.16القاهرة، ص
ًّ.122ص املنوفية،جامعة  التجارة،كلية  ماجستير،رسالة  املصري،الاقتصاد  فيدور الصناعات الصغيرة (: 2666)نيفين فرج  إبراهيم، -4

 إلادارية،اكاديمية السادات للعلوم  ماجستير،رسالة  ،2661-1991تنمية الصادرات املصرية خالل الفترة من  فيدور الصناعات الصغيرة  (:2663حجاب )جمال الدين أحمد  -5 

ًّ. 113القاهرة، ص
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 أمام قيام هذه املشروعات  -
ً
 شديدا

ً
 مصر حيث يؤدى فيتواجه املشروعات الصغيرة مشاكل تسويقية تقف عائقا

 والتءوير.إلانتاج  فيضعف التسويق إلى عزوف املنتجين عن التوسع 

 التوصيات 2.4

تقف  لتيامن شأنها تقليل العقبات  التيمصر وضع البرامج والخءط  فيالسياسة الاقتصادية  صان ييتعين على  -

 أمام قيام وتءور املشروعات الصغيرة خاصة فيما يتعلق بالجرااات التشريعية وإلادارية 
ً
يز بكونها تتم التيحائال

حاب رؤوس لاموال عن العزوف على القيام بمثل هذه ما يدفع الكثير من أص معقدة،إجرااات روتينية 

ًّمصر. فياملشروعات 

اعءاا قروض ميسرة ومناسبة لتلك املشروعات من أجل التغلب  فيضرورة وجود قنوات تمويلية حكومية تساعد  -

ًّالتمويلي.على القصور 

مصر وفى خارج  يفمنتجات املشروعات الصغيرة  الستيعابضرورة فتح أسواق جديدة مدعومة من الحكومة  -

ًّمصر 

 . املراجع5

  املراجع العربية 1.5
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ة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة املنءقة العربية، مجلغياب التوازن الاستراتيجي في م(: 2626)النجاب، بشير محمد يوثق هذا البحث كـ: 

 .131-117، ص برلين(، 4(، العدد )2الفرص، املجلد )

 : املستخلص

وماسية لأظهرت الدراسة أن الدول العربية في محاولتها للحفاظ على لامن القومي العربي تبنت عدًدا من لاليات السياسية والدب

لكن تلك لاليات لم تستءْع الحفاظ على لامن القومي العربي، بل ساهمت التغيرات إلاقليمية ية، والعسكرية والاقتصاد

فأن النظام العربي الرسمي كانت له رؤية بشأن مقومات لامن القومي . سقف عناصر لامن القومي العربي والدولية في انخفاض

العربي، لكن رؤية النظام العربي ملصادر تهديد لامن القومي العربي العربي تمثلت في بناا القدرة الذاتية العربية والتضامن 

تنوعت وتعددت بتعدد لاقاليم العربية على الرغم من تركيزها باألساس على )إسرائيل(،  لكنها بعد معاهدة السالم املنفردة 

مع منظمة التحرير الفلسءينية (  ملصر مع إسرائيل وما تبعها من معاهدات: )معاهدة السالم مع لاردن ، معاهدة السالم

من مصادر التهديد للدول العربية ، حيث أصبحت إسرائيل مهدد فرعي للمن القومي العربي من  توثورات الربيع العربي  غيرًّ

ًّ.دد الرئيس للمن القومي العربيبين مهددات رئيسة ، وفي مرحلة الحقة أصبحت إيران وحركات إلاسالم السياي ي هي امله

Abstract: 

The study showed that the Arab countries in their attempt to maintain Arab national 

security adopted a number of political, diplomatic, military and economic mechanisms, 

but those mechanisms were unable to maintain Arab national security, but regional and 

international changes contributed to a decrease in the ceiling of Arab national security 

elements. The official Arab system had a vision regarding the elements of Arab national 

security represented in building Arab self-ability and Arab solidarity, but the Arab 

regime's vision of the sources of threats to Arab national security varied and multiplied 

by the multiplicity of Arab regions despite their focus mainly on (Israel), However, after 

Egypt's unilateral peace treaty with Israel and its subsequent treaties: (the peace treaty 

with Jordan, the peace treaty with the Palestine Liberation Organization) and the Arab 

Spring revolutions changed the sources of the threat to Arab countries, as Israel became 

a sub-threat to Arab national security among the main threats, and in A later stage, Iran 

and the movements of political Islam became the main threat to Arab national security 

 الكلمات املفتاحية: التوازن، التوازن الاستراتيجي، املنطقة العربية

Key Words: Balance, Strategic Balance, Arab Region. 
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كبرى وتبدالت عميقة في مفهوم لامن القومي العربي بمستوياته  استراتيجيةشهد الوطن العربي تحوالت  املفاهيمي:امللخص 

العديد من الخبراا الاستراتيجيين والتي كان لها لاثر املباشر على غياب لامن القومي العربي في مفاهيمه املختلفة، ومن وجهة 

الاستراتيجية مما شكل تهديد واضح ملنظومة التوزان بين التخءيط الاستراتيجي للمنءقة العربية والتي ذهبت لتفتيها عبر 

ات أهمية عربية، وبالتالي التمدد الاسرائيلي في املنءقة العربية والتمدد التحالفات واملحاور والصراعات على قضايا ليست ذ

 إلايراني في العراق وبالد الشام واليمن مما زاد قوة النفوذ الايراني باملنءقة العربية على القوة الاستراتيجية العربية املشتركة، 

ًّقليمية.كل ذلك كان سبًبا واضًحا في غياب مفاهيم العدالة الاجتماعية الا

 الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي للسباب غياب التوازن الاستراتيجي العربي

 
 البحثية وأهم النتائج لغياب التوازن الاستراتيجي العربي.والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة 

غياب التوازن 
العربي 

االستراتيجي

الخالفات العربية

البينية

دعائم التحالف 

كيالاسرائيلي الامري

ي الامن القومي العرب

مفهوم نظري وليس
عملي

الاحباط والاحتقان

الشعبي العربي 

اثارات النعرات 

ية الطائفية واملذهب

غياب العدالة 

الاجتماعية 
الاقليمية في 

مفهومها العربي 

الشامل
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 تطلعات مستقبلية

تءبيق مبدأ تدخل املجتمع الدولي فقط في إطار تعزيز العدالة العاملية وخدمة حقوق وحريات الانسان 

.الاجتهاد في تحقيق هدف خلو العالم من أسلحة الدمار الشامل والتخلص لامن منها 

ًّمنظومة التعامل مع املوارد بما يحد من تداعيات الانفجار السكاني في كوكب الارض تءوير 

 مع تجديدها بشكل يضمن صيانة وحماية النظام البيئي الذي يرتب ديمومة حياة الكائنات الحية في كوكب الارض. 2611تءبيق اتفاقية باريس الدولية لعام 

الاساسية لجميع الافراد في جميع املجتمعات كأهم روافد استقرار املجتمعات في املناطق الهشة. تعزيز العدالة الاجتماعية في اشباع الحاجات 

.تعزيز القوة الذاتية للدول الال مستقرة ومنع التدخالت التي تفرضها الدول العظمي عليها بحجة املساعدة في السيءرة على الال استقرار 

 ربيةالع املنطقة في الاستراتيجي التوازن  غياب

 ًّبعد صوًصاخ ولامني السياي ي الاستقرار عدم من حالة وخلق العربية، املنءقة تفتيت في لامريكية املتحدة الواليات وبمساعدة استءاعت إسرائيل أن إلى الدراسة توصلت

 .ُجُدد أعداا خلق حساب على العربية الدولًّ من للعديد صديق إلى عدو من موقفها تحويلوًّ العربي، الربيع ثورات

، ضرورة التنازل عن الاستراتيجية التبعية للسياسة لامريكية ومعالجة انعكاسات غياب التوزان الاستراتيجي اضحة ملفهوم لامن القومي العربيوًّبإعادة صياغة  الدراسة أوصت

 .اوالثروات املتاحة استراتيجيًًّالامكانيات على العالقات العربية املشتركة، وإعادة عدالة التوزان الاجتماعي العربية لتوزيع 

يعد تحوآل هامآ في البنية الاستراتيجية ملنءقة الشرق الاوسط، وقد كان لهذا الحدث الكبير انعكاساته  1948يشار الى قيام دولة إسرائيل منذ عام  

 سرائيليإلاًّ السياي ي القرارًِّ ُصنِعًّمنهج تحليل النظم لتحليل آليات  الباحث اتبع

 ًّلَكًّت وأثرًِّ العربيِةًّ الدوِلًّ تجاهًَّ واملوضوعِةًّ املصممِةًّ باالستراتيجياِتًّ الخاص
 العربي القومي لامِنًّ في الاستراتيجياِتًّ

غياب التوازن الاستراتيجي العربي؛ وذلك فكرة  توضيحبحثت هذه الدراسة في 

في إطار تدني املفاهيم ولاسس النظرية لتحقيق التوازن املشترك، وهذا الغياب 

ساهم في ضعف الروابط الاجتماعية العربية القومية، إذ تكمن مشكلة الدراسة 

الاسباب التي تؤدي الى حالة غياب التوازان ما هي  :التساؤِل الرئيس في
 ؟ يجي العربي في ظل الوضع القائمالاسترات

 اتالعالق العربي في إطار القومي لامن مفهوم غياب أسباب يانب الى الدراسة هدفت

 .ودعائمه الاسرائيلي الامريكي الاستراتيجي التحالف عالقة وتوضيح ،العربية البينية
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 إلاطار العام:  .1

 املقدمة  1.1

ا لم مخض عنهوما ت ،الدفاع املشتركي إطار اتفاقيات بين قصور النظام لامني العربي فلعل استعراض التهديدات املشار إليها ت 

لب البحث ، ويظهر أن املنءقة العربية تءلم تضع الدول العربية نظرية أمنها القومي القابلة للتءبيقة، وًّتعامل بالجدية املءلوب

  لتحديث لاسس النظرية عن آليات
ً
لامن القومي تتبناها كّل الدول العربية وتوضع آليات خاصة لتنفيذها، يتءلب لامر تغييرا

 للجامعة العربية ينقلها من منتدى إلى مؤسسة اتحادية على غرار الاتحاد لاوربي وتصوغ السياسات 
ً
 مؤسساتيا

ً
هيكليا

ًّ.1ل العربيةوتلتزم بتنفيذها جميع الدوًّ والاستراتيجيات

ا بصوغه العربي القومي لامن إحياا إلى اجةتمتاز املنءقة العربية بالح
ً
 للتءبيقابلية ق هل ويجعل أسسه، بناا يعيد جديًدا صوغ

نها التي إلابادية الحرب بعد وبخاصة وضرورية، ماسة يةجدوب والعربية، وإلاقليمية الدولية املتغيرات مع والانسجام
ّ

 إسرائيل، تش

 لاميركية وبعدها قامت القوات الفلسءيني، الشعب ضد لاميركية، املتحدة الواليات من وحماية وتقاني وسياي ي عسكريًّبدعم 

 الحالية لاميركية إلادارة فرضتها التي العقوبات وبعد وغيرهما، إلى لبنان وسورية ومن ثم وجهت التهديدات لاميركية بغزو العراق،

2ًّ .سورية على

 ،يةسرائيلإلاًّ مصالح من أمكن ما تحقيقوًّ السالح، بقوة لاوسط الشرقًّ منءقة في مصالحها إلى تحقيق لاميركية إلادارة سعت

لبها تحقيق كان وإلاسرائيلية وإذا لاميركية املصالح حسب إلاسرائيلي  -العربي الصراع بتسوية يتّعلق ما وبخاصة
ّ
 شكل تغيير يتء

 على تقدم لاميركية إلادارة فإن بغية تحقيق املصالح الاستراتيجية املشتركة للهيمنة لامريكية، العربي إلاقليمي النظام وجوهر

 بالشرعية يتّعلق لامر كان ولو حتى وسالمتها، أمنها ويضمن واحتالالتها، إسرائيل يحمي لاميركي التدخل هذا أن طاملا ذلك،

 إلادارة حماية أصبحت الشامل لقد التدمير أسلحة من خالية منءقة لاوسط الشرقًّ جعل مفهوم حولًّ وبااللتفاف الدولية،

ًّ 3.العربي القومي لامن يواجهها التي املخاطر أحد واحتالالتها وخءءها إسرائيل لسياسات لاميركية

 أهمية الدراسة: 2.1

 عاِم 
ُ
 ثوراِت الربيِع العربي، يستلزُم ِمن الباحثيَن 1993إن تراجَع مفهوِم لامِن القومي العربي منذ

َ
، ثم غياَبه كلًيا بعَد أحداث

َعُد أهَم ُمَهدٍد للمِن القومي العربي. وت
ُ
 من إسرائيَل التي ت

ً
 تمُدًّسالعرَب التحليَل الدقيَق واملوضوعي ألسباِب ذلَك الاختفاِا وخاصة

 ِمن محاولِتَها 
َ
 أهميَتَها العلمية

ُ
صراعاِت وتعميِق ال ،تحليَل أهِم استراتيجياِت إسرائيَل في اختراِق لامِن القومي العربيلالدراسة

 .العربيِة في سبيِل الاستيالِا على املنءقِة، وبياِن خءورِة ذلَك على لامِن القومي العربي –العربيِة 

 مشكلة الدراسة. 3.1

فكرة( طرح إطار مفاهيمي ملصءلح ) ةحاولت الدارسلذا  فكرة غياب التوازن الاستراتيجي العربي، توضيحبحثت هذه الدراسة في 

ك لياب التوازن الاستراتيجي العربي، وبيان أهم الاستراتيجيات إلاسرائيلية الامريكية لتعزيز الغياب املستمر لذلك التوزان؛ ولذغ

 الدراسِة 
ُ
ًّ:في إلاجابِة على التساؤِل الرئيستكمُن مشكلة

 ؟اتيجي العربي في ظل الوضع القائمما هي الاسباب التي تؤدي الى حالة غياب التوازان الاستر 

 هداف الدراسة.أ 4.1

  ًّالعربية.-العربية  البينية العالقاتمفهوم لامن القومي من خالل  غياببيان أسباب

  ًّودعائمه.توضيح عالقة التحالف الاستراتيجي الامريكي الاسرائيلي

  .ًّدراسة نموذج من اطار جغرافي بلقنة املنءقة العربية

                                                           
(، العدد 1لة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )م رؤية تحليلية مستقبلية، مج2619-1979( محركات أمن الشرق لاوسط 2619العزاوي، رعد قاسم ) 1

  13-21(، أملانيا، ص3)
 .34-31سبتمبر وما بعدها، دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، ص  11(: العرب معالم ما بعد 2661غليون، برهان ) 2
 122ص، 26عدد  ،مركز الامارات للبحوث الاستراتيجية ،من العربيالتسوية السلمية لصراع العربي الاسرائيلي وتأثيرها في لاًّ (:1990) هيثم الكيالني، 3



 (241-222)، ص برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 014 العدد الرابع –المجلد األول 

 منهجية الدراسة 5.1

 إلى تكامِل املناهِج العلم
ُ
 الدراسة

ْ
:يِة في تحليلها ملوضوِع الدراسِة استنَدت

َ
 التالية

َ
 املناهَج العلمية

ُ
 استخدَم الباحث

ُ
 ، حيث

ـِم:منهُج تحليِل 1.5.1
ُ
ِم أو منهِج ديفيد إيستونًّ النظ

ُ
 منهُج تحليِل النظ

ُ
ُمدخالِت ُصنِع القراِر  إلى تحليِلًّ David Easton))1 يهدف

سياسِة بين تفسيرِ الظواهِر ال الربِطًّ ثم ُمخرجاِت العمليِة السياسيِة، أي والتفاعالِت التي تتُم داخَل النظاِم السياي ي السياي ي

بياِن آلياِت ُصنِع القرارِ السياي ي إلاسرائيلي الخاص إذ عمد الباحث على  2.النظاُم السياي ي داخَل املجتمِعًّ فِة التي يؤديَهاالوظيوًّ

ًّباالستراتيجياِت املصممِة واملوضوعِة تجاَه الدوِل العربيِة وأثِر تلَك الاستراتيجياِت في لامِن القومي العربي.

ِم  2.5.1
ُ
  تنبع: إلاقليميِة منهُج تحليِل النظ

ُ
لكشِف عن الءبيعِة الداخليِة للعالقاِت الدوليِة لاملنهُج أهميَتُه ِمن كوِنه يهدف

وُيَعــُد  3إلاقليميِة في النظاِم إلاقليمي العربي، والتفاعالِت التي تتُم داخَل ُبنيِة إلاقليِم، وسلوِك إسرائيَل تجاَه تلَك التفاعالِت.

 ملوضوِع املنهُج منا
ً
ساعَد في تحليِل العالقاِت التفاعليِة العربيِة في تحديِدها ملفهوِم لامِن القومي العربي، يالدراسِة، ألنُه سبا

ًّ.عربيِةًّا إسرائيُل في املنءقِة الوكيفيِة التعامِل َمَع هذا املفهوِم في وضِع استراتيجياٍت عربيٍة مناسبٍة للتحدياِت التي تخلقه

 الدراسة.فرضية  6.1

  تكامٍل بيَن وحداِت النظاِم إلاقليمي 
ُ
 بيَن ســلوِك وتفاعـــــالِت  العربي،ال توجُد عالقة

ً
 موجبة

َ
 عكسية

ً
وهو ما خلَق عالقة

 النِظـــاِم الوطني العربي ودرجِة تأثيِر الاســـــــتراتيجياِت إلاسرائيليِة على ُبنيته.

 دوِل العربيِة لامنيِة والسياسيِة وسلوِكها وتحقيِق إسرائيَل استراتيجياِتها وجوُد عالقٍة طرديٍة موجبٍة بيَن َضْعِف ُبنيِة ال

 السياسيِة والاقتصاديِة في الوطِن العربي.

  
ُ
ًّيرتبط

ُ
ا طردًيا َمَع  َضْعف

ً
وِل العربيِة ى الدإلاسرائيليِة في الهيمنِة عل الاستراتيجيةعناصِر لامِن القومي العربي ارتباط

ًّالخارجي.وًّخلي : الداعلى املستويين

 السابقة.الدراسات  1.1

 4(، بعنوان: التوازنات الاستراتيجية الجديدة في ضوء بيئة أمنية متغيرة.2215دراسة )الجحيش ي،  1.1.1

هو من لاهمية بمكان للتعرف على طبيعة العالقات بين القوى الفاعلة في أية أي التوازن الاستراتيجي توضح الدراسة مفهوم 

العالم ومن هم لاكثر تأثيًرا فيها؛ لذا جاات هذه الدراسة لتبين طبيعة وشكل العالقة في منءقة الشرق لاوسط منءقة من 

وآفاقها املستقبلية. وتعد منءقة الشرق لاوسط واحدة من أهم املناطق املؤثرة في توازن القوى واملصالح في العالم؛ فموقعها 

لتداخل والتعارض بين لاضداد، كما أن توسءها بين قارات العالم القديم )أوربا، الجغرافي الفريد جعلها محكومة بقانون ا

آسيا، إفريقيا( قد جعل منها منءقة ذات أهمية قصوى في العالقات الدولية وتأثير كبير في تضارب املصالح العاملية؛ مما أثر 

ًّوبصورة واضحة على املوازين الاستراتيجية في املنءقة،

 .5""التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية :بعنوان(، 2214فل وآخرون، نو دراسة ) 2.1.1

وعرض  ة،في املنءقعرض الكتاب البنية الجيوسياسية في الوطن العربي ومشروع الشرق لاوسط الكبير كنموذج عن الاختراق 

لى سوريا إأثناا الربيع العربي، خاصة مع وصول لاحداث  عادة التشكيل، وإتراتيجية التي طرأت في املنءقةالتغيرات الجيواس

من اختالف في مواقع الالعبون إلاقليميون والدوليون كما عرضت أهداف الواليات املتحدة لامريكية واستراتيجياتها  وما أفرزته

بي ولاهداف الربيع العرًّ ااوي ي إزًّفي املنءقة وكذلك العالقات العربية لاوروبية حتى بداية الربيع العربي والسلوك الصيني الرًّ

                                                           
و ال  1917حدة عام تد بالواليات املوايستون هو أستاذ العلوم السياسية غير املتفرغ بجامعتي شيكاغو وكاليفورنيا، والرئيس السابق للجمعية لامريكية للعلوم السياسية، ول1

، ويعد املفكر واملحلل السياي ي ولاكاديمي الكندي الدكتور إيستونًّ
ً
من أبرز املفكرين السياسيين ممن لهم إسهامات في مجال البحوث والتحليالت  David Easton يزال حيا

ًّ-السياسية التي تنظر إلى الظواهر السياسية نظرة وظيفية
 31ص، دار الجامعة الجديدة، دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في البلدان العربية وللنظام السياي ي إلاسالمي: النظم السياسية (:2221) عادل ،ثابت  2
 .10السابق، صاملرجع  3
 .، العراقلنشر والتوزيع لاكاديميونًّ ،جامعة املوصل، منية متغيرةأالتوازنات الاستراتيجية الجديدة في ضوا بيئة (: 2611)فراس  ،الجحيش ي 4
  قءر.العربي للبحاث ودراسة السياسات،  ، املركزًّ"التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية(: 2614)حمد سعيد وآخرون أ ،نوفل 5
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لازمة ا يتعلق بمجيواستراتيجي مهم خاصة املوقع الإلى أن ذلك وصل بعد  ائيلية في املنءقة.واملصالح إلايرانية التركية إلاسرًّ

ًّ.تقاطع واختالف املصالح لكل هذه لاطرافوًّالسورية التي أظهرت تفاعالت بين النظاميين إلاقليمي والدولي 

 :بالدراسات السابقةالدراسة الحالية ة عالق 3.1.1

ياسية وعدم استقراها السياي ي الس العربيةلدراسة الانظمة تءرقت هما في أنمع الدراسات السابقة  الدراسةهذه  تلتقي

ياسية السالبنية ملوضوع ، ، كما تءرقت بعض الدراسات السابقةمما نتوصل الى غياب مفهوم لامن القومي العربي ؛منيولاًّ

 التعرف على منهجية وصف وتحليل الظواهرًّوًّاا الجانب النظري، ثرًّإراسة الحالية في ، وقد استفادت الدمنيةلالستراتيجية لاًّ

ًّالسياسية املرتبءة بغياب مفهوم لامن القومي العربي.

 نالسابقة لم تتءرق للعالقة بي اتوالدراسة الحالية تتمثل فيما يأتي: أن الدراسالدراسات السابقة  أما أوجه الاختالف بين

 ،ن حركة التوازن الاستراتيجي الذي هو لب موضوع هذه الدراسةإإذا  ؛وغياب التوازن الاستراتيجي ،مفهوم لامن القومي العربي

ازن والتوًّ ،مي العربي( باعتباره متغير مستقلالحالية سعت لفحص العالقة بين متغيرين )غياب مفهوم لامن القوًّ وبالتالي فإن

ًّ.لذا فإن الدراسة الحالية تتميز بشموليتها عن الدراسات السابقة ؛عتباره متغير تابعاالاستراتيجي ب

 :تمهيد

 ن لامن القوميبأ للباحثوجهة النظر بالنسبة  ، إذ تكونتالقومي العربيلامن  غياب مفهوملاساي ي هو  الدراسةمحور  

خالل التغيرات الجيوسياسية إلاقليمية والدولية والثورات الشعبية العربية في ا من ضًًّأيوًّ، مفهوم نظري وليس عملي العربي

واملستجدات في املجتمع الاسرائيلي تستدعي إعادة  م،إقليم الشرق لاوسط بشكل عا الوطن العربي بشكل خاص وفي منءقة

العقيدة لامنية  إذ أن .والعشرين الحاديللقرن ديناميكي وربءها بظروف الواقع ال ،دراسة العقيدة لامنية إلاسرائيلية

املنءقة منذ  فاتسمت ،ين الاعتبار ملنءقة الشرق لاوسطإلاقليمية بع تضءراباوالاًّتأخذ التغيرات الجيوسياسية إلاسرائيلية 

 راتفالتغي ا،روتهذأزمات ال تزال في مما نتج عنها  الاستقرار،بعدد من ثورات الربيع العربي التي أدت لحالة عدم  م2611عام 

 ،1العربية قةمنءلاملحتمل ل ئيلية بناا على الواقعدراسة العقيدة لامنية إلاسراالدراسة املستمرة لتتءلب  ةالحاضرًّوًّ ةاملاضي

 2:ا منءقة الوطن العربيويمكن الاشارة لالتجاهات الرئيسية التي تصف حاليًًّإذا 

  ة وستشهد عدة دول في املنءق العربي،قليمي أساس النظام إلاالعربية الذي كان اتجاه ينتزع مفهوم الدولة القءرية

ًّالعربي.وخاصة بعد ثورات الربيع  وتقسيم،وهي حالة تفكك 

 ًّافيحدث تفكك من داخل الدولة وظهور جيوب مستقلة ذاتيًًّ ،غير متجانسة تركيبة السكان في بعض الدول تكون 

ًّثقافي.على أساس جغرافي أو طائفي أو 

  عظمهم ن في املنءقة. ومن دولتيين ذلك يفتح الءريق لصعود العبإدول العربية وقواتها لامنية فالجراا ضعف كل من

 .ايضًًّأرف معاد لسرائيل ذو توجه إسالمي متء

 ًّالعربية.ا وخاصة للجيوش ا أساسيًًّتحديًًّ رهابيةتشكل التنظيمات إلا 

 .يالعرب-غياب التوازن الاستراتيجي العربي  .2
 من العربية الدولًّ تتمكن لم إذ العربي، القومي لامن على املؤثرات أكبر من تعتبر العربية-العربية السياسية الخالفات أن شك ال

 :إلى الخالفات تلك أسباب وترجع العربي، القومي لامن تحققل العربية والغايات لاهداف من لادنى الحد على الاتفاق

 والاجتماعية والاقتصادية السياسية النظم شكالألتعدد في ا 1.2

القومي من  اتجاه لامن دولة كل اقتصاد في والندرة الوفرة في تباين وقد الحكم، في به الخاصة فلسفته قءريًّ نظام لكل أصبح

 تكونًّ ما بقدر إذ متنامية، متماسكة قءر كل في والاجتماعية الاقتصادية البنية تكونًّ أنوبدل من  حيث مفهومه وجوانبه ككل،

 على املءاف، نهاية في ذلك، ويرتد أمنه، على حفاظه مستوىًّ ورفع دفاعه، لتعزيز الذاتية إلامكانات القءر لدى تتوافر كذلك،

                                                           
 13-21، صمرجع سابقم رؤية تحليلية مستقبلية، 2619-1979( محركات أمن الشرق لاوسط 2619العزاوي، رعد قاسم ) 1
 .133خريف، ص 30 (: القرار السياي ي فيس إسرائيل بين ازمة النظام وتءرف املوقف، مجلة الدراسات الفلسءينية، العدد1998عزيز، حيدر ) 2
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شلت ف مقومات العمل العربي املشتركبأن ويمكننا القول في النهاية  ،ا وكان الواقع العربي عكس ذلكودعًمًّ اتعزيزًًّ القومي لامن

ًّ 1بكل معاني الفشل.

 :الاستعمار أوجدها التي الحدود مشاكل 2.2

 مشكلةوًّ السعودية، العربية واململكة قءر بين العالقات توتر إلى أدت التي الخليج بمنءقة املشاكل مثل املنطقة تخطيط عند 

 الجزاا حل طبعت السياسية والخالفات والحروب التسعينيات، حدود لاخيرة الحقبة حتى 1995فمنذ العربي باملغرب البوليساريو

 مرحلة في الصراعات هي لاولى السياسية، املنازعات من أساسيين نوعين إلى تصنيفها يمكن املنازعات هذهف العربي، املجاللهذا 

 حولًّ نزاعات وهي العربية، الحدودية النزاعات من ثاني وصنف .جديدة وعالقات جديدة أوضاع بخلق النظام تغيير بعد ما

 سياي ي نظام ظهورًّ عن يتمثل ما أدمج وهنا البلدان، هذه بين القوىًّ ميزان اعاتنزًّب تسمى أن يمكن ما أخرىًّ أحيان وفي السيادة،

ًّ.2بكاملها املنءقة في الجيران بين تسود أن يجب التي العالقات في معين تصورًّ له

 أهلية وحروب بل وحروب، حدودية مشاكل أنتجت الاستعمارية، القوىًّ قبل من العربية املنءقة على فرضت التي التجزئة إن

 تحقيق من ومنعتها العربية لامة أرهقت أنها كما العربي، إلاقليمي النظام يهدد زال وما هدد مما ؛ العربي الدولًّ هذه بعض داخل

 في وخاصة العربية، البلدان في التسليح ميزانية ازدادت حيث للسالح تخصص لاموال وأصبحت التنمية، في شعوبها طموحات

، الوطنية التنمية حساب على اعاتنزًّوال الحروب لهذه كتكلفة الدوالرات من املاليين مئات وصرف كبير، بشكل الخليج، منءقة

ًّ.3جل سيءرتهم على املنءقة بعد هدم البنية التحتيةأمن 

 م:السال  مؤتمر أسلوب في العربية الدول  نظر وجهات اختالف 3.2

 غياب إلى أدت وقدد، التشا-ليبياوًّ أريتيرا، مشكلة مثل عربية، غير أخرىًّ مع عربية دولًّ تواجهها التي املشكالت حل أسلوب إن 

 صماا آالت إلى السالح يتحولًّ الجماعي التنسيق غيابوًّ املتعددة، العربية إلادارات بين التنسيق وغياب الواحدة، العربية إلادارة

 الخالفات هذه استترفت وقد الثانية، الخليج حرب في حدث كما البعض، بعضها العربية الدولًّ صدورًّ فإلى تحركت وإذا عاجزة،

 .الدولية واملنظمات الثالث العالم ومحافل إلافريقية، الساحة إلى العربية الخالفات ونقلت هائلة، ووجدانية سياسية طاقات

 محكوم ميزان هو والذي بينها، يقوم الذي القوىًّ بميزان محكومة العربية البلدان بين الثنائية العالقات بأن القولًّ يمكن لاخير وفي

 البيئة من وافدة أو الداخلية، البيئة من نابعة مؤثرات كانت سواا العربي، الوطن في ؤثرةامل الكثيرة للعوامل انظرًًّ الدائم، بالتوتر

محاوالت  طريق عن تارة أخرى، دولًّ على الهيمنة الدولًّ بعض إرادة في البلدان، هذه بين القائمة القوىًّ موازين وانعكست الخارجية

ًّ 4والسياي ي الاقتصادي الاستيعاب محاوالت طريق عن أخرىًّ وتارة وإلالحاق الضم

 التكامل تفرض التي املحلية السياسة منظورًّ من العربية الدولًّ بين الثنائية العالقات تصميم يتم لم بأنه القولًّ يمكن إذن

 منظورًّ من العالقات تلك تصميم جرىًّ بل العالقة، صلب في ثابتة كمبادئ العدائي، السلوك أشكال كل واستبعاد والتنسيق

 اتجاه القءرية أهدافها حددت دولة كل أن ت، إذوتناقضا وقيود مصالح من ذلك يفرضه وما عربية دولة لكل الخارجية السياسة

 أو ودية كانت سواا بتحقيقها، الكفيلة الوسائل لها سخرت وبالتالي محضة، خارجية أهداف أنها على لاخرى، العربية الدولًّ

 .التصادمية الروح وسيادة بالتوتر دائما مءبوعة العربية الدولًّ بين الثنائية العالقات جعل ما عدائية، وهو

 :جامعة الدول العربية 4.2

 بفض املتعلقة بوظيفتها القيام عنها عجزًّدلل على وتأخيرها في عقد القمة  ،فشلها بسب الغزو العراقي للكويت الجامعة اثبتت 

 .املنظمة لهذه املؤسس امليثاق في النظر إعادة مسألة طرح ما وهو الوسءى، الحلولًّ في تنظيم وفشلها لاعضاا، الدولًّ بين عاتنزاال

 كشفت متصارعتين وهما الاشتراكية والرأسمالية، جهتين إلى العربي إلاقليمي النظام انقسام عن القمة عبرت قراراتوكما أن 

                                                           
 .00، ص26عدد  الاستراتيجية،مركز الامارات للبحوث  العربي،التسوية السلمية لصراع العربي الاسرائيلي وتأثيرها في الامن  (:1990) هيثم،الكيالني،  1
 .269ص ، باريس،روبيوًّمركز الدراسات العربي لاًّ ،لامني الاستقرار على وتأثيرها العربية -العربية السياسية الخالفات(: 1990)هللا  عبد ،ساعف 2
 .422ص ،باريس ،روبيوًّدراسات العربي لاًّمركز ال املستقبلية،لامن العربي والتحديات في لامن العربي التحديات الراهنة والتءلعات (: 1990)التريكي، علي  3
معهد العلوم ، جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير ،: دراسة في املحددات الداخلية واملؤثرات الخارجية1996-1970العربية –العالقات العربية (: 1991) عزيز ،مريمش 4

 9ص، الجزائر، السياسية والعالقات الدولية
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 للمواقف نتيجة كانتالعربية  القمة قرارات إن. الثمانينيات نهاية في تتبلورًّ مالمحها بدأت الذي النظام هذا في القوىًّ موازين عن

لاردن  ملك قال وكماية(، سورًّ السعودية، مصر،ة )خاص بشدة العراق أدانوا الذين العربي، إلاقليمي النظام لوحدات الفردية

 لاطراف استغلتها رئيسية وسيلة كانتوًّ ،واشنءن أعدته الذي لاجنبي التدخل تسهيل هدفه كان القاهرة قمة عقد" :بأنا معبرًًّ

 أعضاا مختلف بين التشاورًّ وسيلة غياب يؤكد ما وهو املنءقة، في لاجنبي والتدخل العراق من ملوقفها الشرعي الءابع لضفاا

 .1العربية-العربية العالقات على طفت التي الصراعات وحدة املصالح، واختالف العربي، إلاقليمي النظام

 قليميالربط إلا 5.2

 ا،سابًقًّ املذكورة الاقتصادية واملشاريع الدولية، املالية عبر املؤسسات إسرائيلي-أمريكي بتخءيط تتم التي إلاقليمي الربط مشاريع 

 املتحدة الواليات إليه تءمح ما بين عالقة هناك أن شك وال .املنءقة في إلاقليمية التفاعالت منظومة في إسرائيل يتم إدماج حيث

 املتوخاة لاهداف فأهم إسرائيل، مصلحة في يصب والذي أوسءية، الشرقًّ عبر العربية املنءقة في يرتب وما الدولية، العالقات في

 أية مثل مثلها املنءقة في شرعية كدولة إلاسرائيلي والءرف العربي الءرف بين التءبيع تعميق في شك، وال تكمن، املشروع وراا

 القبولًّ بعد– إلاسرائيلية الدولة بشأن نهائًيا العربية الءروحات دفن غايتها ة"مشترك سوقًّ" لبناا املجال يفسح وهذا، عربية دولة

 عامل لاوسط الشرقًّ في الصراع مراحل من املرحلة هذه في يعتبر السياي ي العامل وإن .املنءقة في وغريبة دخيلة كدولة-بها 

 املؤتمر صيغة ولعل أخرى، بأساليب مباشر، غير بشكل يحصل ما عادة معه التعاطي أن نالحظ ولهذا وحساس، مهيمن

 بالتءبيع قبولهم أن على العرب، سيما وال املتنازعين، تحفيز أي السياق، هذا في تدخل إفريقيا وشمال لاوسط للشرقًّ الاقتصادي

  2لاجنبية باالستثمارات برمتها املنءقة "إغراق "إلى سيؤدي بينهم، فيما كدولة إسرائيل وقبولهم

 ودورًّالجديد  أوسط الشرقًّ مشروع خالل من لامريكية السياسة خدمة في ووضعها العربية، املنءقة فصلل يهدف الربط

 إسرائيل بين الاستراتيجي التحالف إلى ويستند الواقع، أرض على امجددًًّ طرح قديم اسرائيلي-أمريكي مشروعه ألن فيها، إسرائيل

ًّ العرب، الرسميين الساسة على فرضوًّ لامريكية، املتحدة والواليات
ً

 الدولي، النظام على بالسيءرة أمريكا انفراد مرحلة مستغال

 السياسية" وقدرتها الاقتصادية ومواردها العربية املنءقة على وسيءرته النظام بديمومة وتحقيقه وجوده مرتبط وهو

 :وإلاسرائيلية ألامريكية السياستين في التطبيع قضية 6.2

 إلاسرائيلي الضغط استمرار بالتالي أوسءي، الشرقًّ والنظام الدولي النظام ملستقبل بالنسبة حيوية استراتيجية ألةاملس تعد 

 أو صنع هو ذلك لتحقيق والوسيلة املنءقة، في طبيعية كدولة إسرائيل قبولًّ على وإجبارها لضعافها العربية، الدولًّ على الدولي

 أهداف والعراق ومن واليمن والجزائر ومصر والصومال السودان في الحال هو كما العربي، املجتمع في اعاتنزًّوال لازمات تعميق

 املنظمة هذه أن من وبالرغم العربية، الجامعة في املتمثل العربي، إلاقليمي النظام من تبقى ما وتحءيم تفكيك أوسءية الشرقًّ

 إقليمي كنظام– أوسءية الشرقًّ فإن ،بشأنها العربي الشعب لدى التي كانت ولامال منها، املنتظر الدورًّ تلعب لم العربية إلاقليمية

 الوطن في ألدتها التي واملهمات الدورًّ طبيعة عن النظر بغض العربية، الجامعة لنظام مغاير إقليمي نظام إرساا إلى يهدف -جديد

 ذلك ومن والتءوير، لإلصالح قابل هو ما كل أو ينافسه، ألن قابل هو ما كل دفن يريد أوسءي الشرقًّ النظام فإن ثم ومن .العربي

ًّ
ً

 .الخليجي التعاونًّ ومجلس العربي املغرب كاتحاد الجهوية أو املنظمات الجامعة تحسين يخش ى أنه مثال

 من تبقى ما تفكيك إلى يهدف شامل، إقليمي لنظام امشروعًًّ يمثل أوسءي الشرقًّ املشروع بأن القولًّ يمكن لاساس هذا وعلى

 القومي، النظام اتجاه في يتءورًّ ال كي العربي، والحضاريًّ السياي ي الكيان تقوية على الءريق وقءع العربي، إلاقليمي النظام

 القرار وهو العربي، السياي ي القرار صان ي أمام واضحة أوسءية الشرقًّ حقائق أن لامر في والغريب .العربية الوحدة إلى الهادف

 لانظمة على مفروض الحقيقة في ألنه الواقع، أرض على تنفيذه يجريًّ شروعهذا امل أن يعني قد الرسمي الصمت وأن الرسمي،

 أو تتفق لانظمة هذه من كثير أن كذلك يعني قد أو لانظمة، لتلك بالنسبة اجًدًّ هامشية رفضه على املساومة وأن ،ذاتها العربية

                                                           
ًّ.291(: الاثار السياسية والاجتماعية للحرب ضد العراق في املنءقة العربية، املستقبل العربي للنشر والتوزيع، عدد 2663فارس، هاني ) 1
 ،، الجزائرمعهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر، رسالة ماجستير ،الشرق أوسءية بين ثقل الواقع وطموحات املستقبل (:2666) سالم حمودة ،املختار 2

 .74ص



 (241-222)، ص برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 018 العدد الرابع –المجلد األول 

 لامن -كأنظمة- يعءيها سوف أوسءية الشرقًّ في الدخولًّ أن ترىًّ أنها أي أوسءي، الشرقًّ النظام إليه يرمي وما أهدافها تنسجم

1ًّ .والرفاه والاستقرار

 :ألاورومتوسطية الشراكة 1.2

 قوات فانتشار الغموض، من كثير ويسوده امتذبذبًًّ املتوسءية، الدولًّ تجاه لاوروبي لالتحاد ولامني السياي ي املوقف بأن نرىًّ 

 الدولًّ وقلق شكوك تثير-يزعمونًّ كما– املتوسط في السلم استرجاع بهدف الجنوبية، لاوروبية الدولًّ طرف من سريعة تدخل

 املقيد الديمقراطي التهديد من يزيد مما الغربية، الدولًّ ملصالح اوطبًقًّ متوازنة غير بصورة استعمالها في للمتوسط، الجنوبية

 التءورًّ دعم في ذاتها لاوروبية الرغبات مع يتناقض لامر وهذا ،الاستقرار عدم زيادة ثم ومن الشريكة، العربية البلدان في اأساًسًّ

 املترتبة املستقبلية املوضوعات بين ومنة. الداخلي الشؤون في التدخل وعدم التعبير وحرية إلانسان حقوقًّ واحترام الديمقراطي

 وحرية الهجرة موضوع يشغل خاصة وبصفة م،2616عام  التبادل الحر منءقة لكوكذ لاورومتوسءية الشراكة اتفاقية على

 من طريق مجموعة عن وذلك الهجرة، ملوضوع وفئوية انتقائية سياسة تبني إلى تميل لاوروبية الدولًّ أن حيث تنقل لافراد،

ة، كما وأن والديني الثقافية الاتجاهات لادمغة، هجرة من عنه ينجر وما التعليمي املستوىًّر: الحص ال املثال سبيل على الشروط،

 حين ففي للمهاجرين، عكس ي توظيف إلى لاوروبية الدولًّ وتس ى. اللغويًّ إلاتقان درجة خاصة، العربي املغرب في التنصير سياسة

 انموذًجًّ اعمليًًّ يصبحونًّ وتقاليدهم، وعاداتهم لثقافتهم، لاصلية، ملجتمعاتهم القيمية للمنظومة حاملين-انظريًًّ- املهاجرون يكونًّ

ًّ.2الغربية بالقيم محملين لاصلية لدولهم زياراتهم عند لاوروبية للحياة

 أمنها على وخوفها السكاني، هرمها وتقويم العاملة لليد حاجتها بين با،وًّألورًّ بالنسبة احيويًًّ اأمرًًّ الهجرة مسألة تزال وال ظلت لقد

ق: الساب الفرنس ي الوزير دوبريًّ ميشيل يقولًّ إذ للمسألة؛ لاوربي إلادراك على املسيءر هو سيبقى الثاني الشق أن إال الاجتماعي،

 ستبقى الرادعة قواتنا فان وبالتالي لامن منعدمة منءقة يصبح ألن قابل –فقط ديمغرافية اعتبارات ولوال– املتوسط البحر إن

4ًّالتوجهات إلاسرائيلية اتجاه املنءقة العربية على ثالثة أشكال للنهج الاستراتيجي:فتوزعت  .3أكيدة وفاعلية نفع ذات طويلة ملدة

  بانتظار ظروف أكثر  ،في مواجهة حاسمة مع دول املنءقةالتقرب غير املباشر: يقوم هذا الشكل على عدم الدخول

ًّ.لحربية كونها مكلفة لءاقة الدولةلتوفر الهدف السياي ي املراد بدون الوسائل ا ،أي تفادي الحرب أو املعركة ،مالئمة

 والتصعيد على حرمان أكثر لدولًّ ،بع عسكري اتجاه املنءقة العربيةاملبادرة املكشوفة عبر القيام بخءوات ذات طا 

ًّ.ة من امتالك وسائل عسكرية متءورةاملنءق

 ًّأي  ،ضمن فكرة شرق أوسءية ا بجعلهاا وقوميًًّالتءلع إلى استبدال اندماج املنءقة العربية في النظام العربي إقليًم

ًّ .يم عالقات متفاعلة بميادين شتىمن خالل نظام يربط املنءقة العربية بإسرائيل ويق

 .سرائيليمريكي إلا التحالف الاستراتيجي ألا  .3 

 ألامريكية املؤسساتو  إلادارة في اليهودي التغلغل 1.3

 في السيما إلاسرائيلية املصالح لتحقيق لامريكية السياسة توجيه في امهمًًّ ادوًرًّالتغلغل اليهودي في املؤسسات لامريكية  لعب 

 إلاسرائيليين العلماا بعثات تكاثفت عندما م،1911ة سن املجال هذا في مساعدتها في ارسميًًّ بدأت وقد النووي، للسالح اكتسابها

 إثر– السنة نفس في زودتها كما النووية، والتءبيقات العلوم في والتدريب التكوين لتلقي لامريكية والجامعات البحوث مراكز لىإ

 ب تمويلها مع لتشغيله، الالزمة واملعدات لاجهزة كل مع للبحاث نووي بمفاعل -السالم مقابل الذرة مشروع إطار في بينهما اتفاق

 املفاعل النووية، وهذا الفيزياا أبحاث عن اكتابًًّ 45 و ا،تقريرًًّ  6500على تحتويًّ تقنية ومكتبة املخصب اليورانيوم من كلغ 20

 وتشغيل بناا على أشرفت لامريكية املتحدة الواليات فإن ذلك على عالوة ذا املجال،ه في للتحكم لسرائيل كبيرة خءوة شكل

                                                           
 .182ص ، بيروت، الكتاب العربي للنشر والتوزيع النظرية في العالقات الدولية (:1981) ناصيف يوسف ،حتي 1
 ،معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير ،فاقها املستقبليةآاملغرب العربي وًّ ألمنمصادر التهديد الخارجية (: 2663) بن صايم ،بونوار 2

 الجزائر.
 . 146-121ص، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية،املغرب العربي وشعب الهجرة في ووحدة املغرب العربي (:1987) هللا عبد، البارودي 3
 بو ظبي.، أمركز إلامارات لدراسات والبحوث الاستراتيجية ،الاستراتيجية إلاسرائيلية ازاا شبه الجزيرة العربية (:2666)خالد  عبد الكريم، إبراهيم  4
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 019 العدد الرابع –المجلد األول 

 إيصال بوسائل إمدادها هو إلاسرائيلي النووي املشروع تحقيق في أمريكا لعبته الذي لاخر لدورًّا إسرائيل في آخرين مفاعلين

 على مساعدتها إلى إضافة نووية، رؤوس وإطالق حمل على القادرة والصواريخ بالءائرات تزويدها غرار على النووي السالح

1ًّ ة.النووي لاسلحة إيصال وسائل في للتحكم الصناعية ولاقمار الفضاا استخدام

 للمصالح إلادراك الجيواستراتيجي على استنادها خالل من لامريكية القومية املصلحة على إلاسرائيلية-لامريكية العالقة ترتكز

 ترتبط حيث العالم، في فريدة ظاهرة ويجعلها العالقة ن الذي يميز هذهإوًّ القومية، املصلحة وتوجه لاوسط الشرقًّ في لامريكية

ًّ صغيرة بدولة كبرىًّ عاملية قوة
ً
 يعتمُدًّ الدولتين بين الاستراتيجي التوافق ، إنةلدوليا العالقات تاريخ في مثيل له يحدث لم اارتباط

 2 :تتمثل في أسس عدة على

 الشرقًّ منءقة في لامريكية _ًّإلاسرائيلية املصالح عن للدفاع دائم بشكل إلاسرائيلي العسكريًّ التفوقًّ على املحافظة 

 .لاوسط

 وإسرائيل.مريكا _ أ الدولتين مصالح يحقق بما العربية املنءقة في لامريكي النفوذ تعزيز 

 الحرب أجواا ظل وفى بإسرائيل لامريكي والاعتراف 1948 حرب أثر_لامريكية  للمصالح املناهضة العربية القوىًّ ضرب 

ًّ لاوسط الشرقًّ تجاه الخارجية لامريكية السياسة اتخذت الباردة
ً
ًّ اخء

ً
 3هإيجازًّ يمكن ترومان الرئيس عهد في ثابتا

 حينه في إلاسرائيلي لالحتالل تخضع لم التي فلسءين من العربية لاجزاا على بالسيءرة لاردن قيام املتحدة كان بود الواليات

 الخارجية وزير أعلنه قد املوقف هذا نإ حيث 1948لاولًّ كانونًّ في الصادر 194 لاممي القرار وفق للفلسءينيين العودة حق وتأييد

 لاراض ي على اليهود والية على القائم لامريكية السياسة في ساي يصبح املبدأ لاًّوأ1954  يف دالاس فوستر جونًّ لامريكي

 الواليات تتخذ لم 1964 في الفلسءينية التحرير منظمة بظهورًّ لامريكي املوقف تغير وقد سكانها لاصليين، وتهجير الفلسءينية

 العدوان من موقفها باستثناا العدوانية إلاسرائيلية للسياسة معارض موقف أي إلاسرائيلي - العربي الصراع تاريخ في املتحدة

 م. 1956 في مصر على الثالثي

 زيادة استتبعه مما الغربية، املصالح وحماية السوفييتي النفوذ احتواا في إسرائيل على لامريكية املتحدة الواليات اعتمدت لذلك"

ًّ نهاع الدفاع أصبح لذلك املتحدة، للوالياتاستراتيجية  قوة وجعلها ،لسرائيل والعسكريًّ املالي الدعم
ً
 املهمة ال يتجزأ من جزاا

 إسرائيل بين التفاهم مذكرة توقيع خالل من أنواعها بمختلف املعونات تقديم وتم ،للغرب الدولية املصالح عن للدفاع الشاملة

 ،إفشاله يحاولًّ من ضد ديفيد كامب اتفاق لحماية العسكريًّ بالتدخل لاخيرة تعهدت حيث م،1979 آذار 26 في املتحدة والواليات

، إسرائيل في لامريكي السالح العتاد وتخزين عسكريه مناورات إجراا تضمنت والتي الاستراتيجي الدفاع معاهدة توقيع تم 1981 وفى

4ًّالعربية" التحررًّ حركة لضرب يلزم ما التخاذ التشاورًّوًّ

 أما والسودان، وليبيا للعراق بالنسبة الحال هو كما الحصار سياسة بانتهاج العربية البلدان بعض وتهميش عزلًّ خالل من وذلك 

 لاسلحة فيها بما الشامل، الدمار أسلحة تملك فاألخيرة وإسرائيل، العرب بين الاستراتيجي التوازنًّ عدم عن ناجم فهو الانسحاب

ًّ.العراقية العسكرية القدرات تدمير فيه يتم الذي ذاته الوقت في النووية،

 وال ، 2002 سبتمبر في بوش إدارة تبنتها التي لامريكي القومي لامن الستراتيجية اتءبيًقًّ للعراق البريءاني-لامريكي الاحتالل ويمثل

 يعد ولم الجديدة، الاستراتيجية لهذه لاولى الاختبار ساحة كان العراق بأن القولًّ يمكن بحيث الوقائية، الضربات مبدأ سيما

 في لاوضاع ترتيب لعادة متكاملة أمريكية استراتيجية رؤية من يتجزأ ال جزاا كان للعراق لامريكي الاحتالل أن في شك من هناك

 الخارجية وزارة في املستشارين مجلس من وثيقة صدرت الصدد هذا وفي 5لامريكية القومية املصلحة منظورًّ من لاوسط الشرقًّ

 على الجديد، العام في لاوسط الشرقًّ اتجاه لامريكية بالسياسة املتعلقة املذكرة هذه عرضت وقد 2004 عام بداية لامريكية

                                                           
 27-21ص، لبنان ،بيروت، 03 عدد ، مركز دراسات الوحدة العربية،العربي املستقبل ،سرائيليإلاًّ–ًّريكيملاًّ الاستراتيجي التحالف اتفاق (:1984) محمد عءا،ًّهرةزًّ 1
 .21-26ص ، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية، املستقبل العربي ،م تعاونًّأوسط صراع املياه في الشرق لاًّ(: 1987)حسن توفيق  إبراهيم، 2
 .22العدد، مجلة الحدث، عراق ما بعد صدام حسين: الشكل الدور الوظيفية (:2662) غريب ،الرنتاويًّ 3
 33صمرجع سابق،  (:1984) محمد عءا،ًّهرةزًّ 4

 
    .26ص ، ، مركز بحوث الشرطة، الشارقة2عدد ، 12تءور مفهوم لامن الوطني وانعكاساته على وظيفة لامن، مجلة الفكر الشرطي، مجلد (: 2663)محمد وهيب  ،السيد 5
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 001 العدد الرابع –المجلد األول 

 املذكرة هذه وتقولًّ ، 2004 جانفي شهر من التقليدي لاولًّ السنويًّ الاجتماع في مسؤولية، وكبار بوش جورج لامريكي الرئيس

ًّ ظل الذي السوري امللف اختراق 2004 الجديد العام يشهد أن بضرورة
ً

 لان مءالبة فسوريا املاضية، السنوات مدى على معءال

 تمهيدية، سالم اتفاقات إلى التوصل منها الهدف يكونًّ مسبقة، شروط أي غير من إلاسرائيليين مع مباشرة مفاوضات تبدأ بأن

 ال واجبا لقااا وأن ، 2005 عام في تكونًّ أن املنتظر من التي النهائية، لالتفاقيات الحقة مرحلة في تءويرها يتم الاتفاقات هذه وأن

 املحادثات في طفيف نسبي بتقدم سيرتبط ذلك أن إال العام، منتصف في السوري والرئيس إلاسرائيلي الوزراا رئيس بين يتم أن بد

 .والسوريين إلاسرائيليين بين املباشرة

 دعت حيث واملخابراتي، الدبلوماي ي للوجود لامريكي ارتكاز نقءة أصبحت لاخيرة، التءورات بعد-املذكرة فحسب- ليبيا عن أما

 بأسلحة يتعلق ما لبحث إسرائيل، مع واشنءن في السرية املفاوضات لدارة الدعوة في امحوريًًّ ادوًرًّ ليبيا تلعب أن إلى املذكرة هذه

 املذكرة تءلب كما 1لاسلحة. من النوعية هذه من املنءقة إخالا في املثير واسهامها الليبية الخبرة إلى ااستنادًًّ وذلك الشامل الدمار

 في وليبيا، وأمريكا لسرائيل مع مفترض تحالف إطار في الدخولًّ على لجبارها السودانية الحكومة على الضغوط من مزيد ممارسة

 .السودانية القوىًّ خالل من أو السودانية الحكومة خالل من سواا موافقتها حال

 رامسفلد مستشار بيرلًّ ريتشارد كتاب) في مباشر غير بشكل إليها إلاشارة تم فقد والسعودية، كإيران املذكرة تذكرها لم التي والدولًّ

 الحكم نظام لقلب إلايرانيين للمعارضين أمريكا دعم بضرورة أشار حيث ،(إلارهاب؟ ضد الحرب نكسب كيف...الشر نهاية" بعنوان

 لهقوًّ حد علىنه ألًّ ذلك ؛الشر محورًّ دولًّ إلى تنضم ألن مرشحةبأنها  وصفها فقد السعودية العربية أما اململكة إيران، في إلاسالمي

 2.إلارهاب أسماه ما على الحرب في املءلوب التعاونًّ كل يقدمونًّ السعوديين أن على الدليل بعد يرىًّ لم

( البلقنة) بخيار تذهب ثالث، دويالت إلى العراق تقسيم عن الحديث إلى العراق مستقبل حولًّ املتشائمة السيناريوهات وتذهب

ًّ العراق تقسيم فيصبح مدى، أبعد إلى
ً

 فلسءين، خارج الفلسءينية القضية وحل والسودان، وسوريا السعودية لتقسيم مدخال

 أن يمكن ال واشنءن وهدف املرة، هذه لامريكي الاستعماريًّ الانتداب مرحلة في امجددًًّ املنءقة ودخولًّ مصر، في النظام وتغيير

 الصراع إستراتيجية، وكسب وممرات وطرقات نفط من فيها بما برمتها، املنءقة على اليد وضع بل العراق، في النظام تغيير يكونًّ

3ًّ.لاوسط  الشرقًّ بوابة من واليابان أوروبا في الدولي القرار مراكز مع العالمي

 لالحتالل الرافضة بمواقفه يتميز مستقل كردي وهو العراق في الانتقالي الحكم مجلس وعض :عثمان محمود الدكتورًّ ويقولًّ

 لاكراد مءالبة وأن للمنءقة، الخاص مشروعهم ولديهم مصالحهم، لتحقيق العراق إلى جااوا لامريكيين بأن لامريكي،

 بأن وأقر ،"حقوقنا على الحصولًّ هو نريده ما وكل....هدفنا الوطنية والوحدة بلدنا العراق" ألن الانفصال تعني ال بالفيدرالية

 4العراقيين وعلى أنفسهم على يراهنونًّ لان وهم وخسروا، وإيران وإسرائيل لامريكية املتحدة الواليات على اسابًقًّ راهنوا لاكراد

( والاقتصادية السياسية الفيدرالية) حولًّ العراق شمال في الكردية لاحزاب قادة بعض أطلقها التي الدعوات أثارت الحقيقة وفي

 السلءة تسليم عزمه الاحتالل أعلن فيما جاات الدعوات سببها املخاوفتلك  لامريكي، الاحتالل ظل في العراق مستقبل بشأن

 لرد أمريكي توجيه غمرة في وأيضا ، جديد دستورًّ مسودةم، وجرى وضع 2664من املفترض تسليمها نهاية  والتي العراقيين، إلى

 الكرديان طالبوًّ .الغزوًّ أثناا لامريكية للقوات وفر الدعم استراتيجي كحليف لالحتالل، املؤيدة مواقفهم على للكراد الجميل

 العراق شمال في أخرىًّ ومناطق النفءية كركوك مدينة إلحاق املءالبة افقتل، ورًّالنفصابا الءالباني وجالل البارزاني مسعود

 نهاية يعني ما ودينية، أثنية دويالت ثالث العراق إلى بتقسيم الاحتالل عملية مع الدعوات مع وتتءابق ،(العراق كردستان) ب

 التاريخي حلمهم طريق على نوعية خءوة حقيقلت الخبراا بعض حسب لاكراد س ىوي 5العراقيين لكل جامعة واحدة كدولة العراق

 .العراق من الراجح وهو البداية، تكونًّ وربما لاوسط، الشرقًّ في بهم مستقلة دولة إقامة

                                                           
 .املستنصرية، بغـداد (، الجامعة1"دراسات الشرق لاوسط"، العدد )على العراق، مجلة  املتغيرات الجديدة في إلاستراتيجية لامريكية: نموذج العـدوان :وائل محمد ،العبيدي 1
 املرجع السابق 2
 (.22) العدد ،مجلة الحدث، الشكل الدور الوظيفية-عراق ما بعد صدام حسين(: 2662) غريب ،الرنتاويًّ 3
 . 9614 العدد ،جريدة الخليج ،الانفصالالاكراد يءالبون بالفيدرالية وال يريدون  (:2664/يناير/23إبراهيم/ عثمان، محمد ) ،مرعي 4
 2664/يناير/0الثالثاا ، 8997جريدة الخليج العدد  ،مسألة الهوية واملصالح املشتركة واملنءقة(: الدولة الكردية في العراق 2664نور الدين، محمد ) 5
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 000 العدد الرابع –المجلد األول 

 وفرض العراقي بالشمال لالستقالل الكردية املخءءات من بكر هللا عبد فاروق الدكتورًّ العراقية التركمانية الجبهة رئيس حذر وقد

 لءرح جبهته رفض وأكد املسلحة، والقوة الواقع لامر سياسة باستخدام النفءية، الثروة ذات كركوك مدينة على الكاملة الهيمنة

 التي إلادارية الفيدرالية تحبيذ إلى االفتًًّ مقاطعات، لثالث العراق تقسيم يستهدف والذي الكردية، القوىًّ له تروج الذي الفيدرالية

 قوات فصمت كذل كل عن بعيدونًّ لامريكيين أن تصورًّ يمكن وال 1.العربية املنظومة إطار وفي موحد عراق على الحفاظ تؤمن

 العراق، في الخاصة أجنداتها  لواشنءن أن حيث ا،أمريكيًًّ احيادًًّ يعني ال كركوك، مدينة حيال أو الفيدرالية موضوع إزاا الاحتالل

 أن يعني الذي لامر العالمي، إلانتاج مجمل من( %7و )ونح النفط، من العراق انتاج من (%01) تنتج كركوك مدينة أن اخصوصًًّ

 املوطن تعتبرها التي تركيا تهتم بها حيث إقليمية، طبيعة ذات مدينة أيضا وكركوك فقط، داخلية وليست عاملية أهمية لكركوك

 العددية نسبتهم أن يؤكدونًّ وهم الكردي، للمءلب قويًّ رفض عن عبروا جانبهم من كركوك وعرب العراق، في للتركمان التاريخي

 2. الهوية عربية املنءقة أن تؤكد  70%نحو تبلغ التي

 والتوقعات، التحليالت كل خارج تقفز يبدو كما والتي العراقي، الداخل في تتم التي اللعبة حقيقة هو هنا نفسه يءرح الذي والسؤال

 يضم اإقليًمًّ كردستان بجعل يقض ي الذي إلاقليمية الفيدرالية مشروع الاحتالل لسلءة لامريكي املدني الحاكم يرفض فبينما

ًّ إليه، كركوك
ً

  3.اذاتيًًّ شبه احكًمًّ للكراد سيمنح أنه أكد بوش الرئيس أن إذ الحكومة املركزية، عن منفصال

 من تبدو جديد عراق قيام تعترض التي إلاشكاليات سلسة فإن إلادارية، الفيدرالية وأ التقسيم حولًّ العراق مستقبل كان ومهما

 تبدو املوعودة، واملساواة والحرية الديمقراطية وأن املفترضة، بالسهولة ليس البلد ينتظر ما بأن توحي درجة والتعقيد التشابك

ويالحظ الباحث  .العراق وحدة على املحافظة مجرد تتجاوزًّ ال حدود إلى تتضاال الءموحات جعلت بل القريب، باملتناولًّ ليس احلًمًّ

 :للعراق املنظورًّ املستقبل في تتحكمتحكمت وما زالت  عوامل أربعةأن هناك 

 العراقي الجسد في عديدة نواٍحًّ على الوطأة شديد ضغط من شكله وما لامريكي، الاحتالل. 

 لكافة مشاريع التقسيم العراقية املقاومة. 

 املذهبي الءابع ذات التجاذبات. 

 الكردية لاطراف عنها وتدفع تتبناها التي الفيدرالية. 

 حيث املنءقة، في لامريكي العسكريًّ للوجود محورية إقليمية قاعدة إلى العراق تحويل على لامريكي الاستراتيجي التخءيط ويقوم

 أحد كان وقد لاوسط، الشرقًّ في لامريكية العسكرية باالستراتيجية حسين صدام بعد ما عراق ربط على املتحدة الواليات تركز

 ما فإذا قادمة، طويلة لفترة العراق في املتحدة الواليات وستبقى العربي، إلاقليمي النظام انهيار العراق الحتالل لاولية النتائج

فمن املتوقع  هذا في تنجح لم إذا أما أولية، ناحية من اسياسيًًّ وجودها سيكونًّ لها، وصديق مستقر حكم نظام إقامة في نجحت

 4.مصالحها لتأمين العراق ياستمرار النفوذ العسكري ف

 بناا إعادة حاالت من أصعب يكونًّ سوف الدولة بناا إعادةإن ف ،ةالدول شكل وأ العراق في الحكم نظام مستقبل عن قيل ومهما

 أن كما الدولي، التأييد افتقدت العراق على لامريكية فالحرب مختلفة، الحالتين في الحرب ظروف ألن واليابان، أملانيا في الدولة

 إلى يشير ما وهو 5لامريكية املتحدة للواليات التأييد يوفر أن يمكن مشترك عامل يوجد ال إذن مختلفة بعد الحرب ما ظروف

ًّولاورومتوسءية. أوسءية الشرقًّ الجديدة إلاقليمية الترتيبات هذه تبني ظل في العربي الجسد وتناثر تفتيت

 مرحلة تعتبر وبريءانيا، لامريكية املتحدة الواليات قبل من عليه املفروض والاحتالل العراق على شنت التي الظاملة الحرب تعتبر

 أكبر اليوم يعيش العربي فالعالم 6ا.عاًمًّ العشرين قرابة منذ لها التخءيط سبق التي الجديدة إلامبراطورية إقامة بدا في حاسمة

                                                           
 .2664/يناير/0الثالثاا ، 8997العدد  ،جريدة الخليج، الكاملة على كركوك بالقوةالاكراد يخءءون في لالستقالل في الشمال وفض الهيمنة (: 2664، )عبد الرحيم، محمود 1
 .2664/ يناير/0الثالثاا  ،8997العدد  ،جريدة الخليج ،الاكراد والفيدرالية وكركوك (:2664، )لقاا مكي، 2
 .2664/يناير/16السبت/، 8060 جريدة البيان العدد لامريكي،الدور الكردي بعد (: 2664)لهيب  الخالق،عبد  3
 .74، ص291عدد  ،املستقبل العربي، الاثار السياسية والاجتماعية للحرب ضد العراق في املنءقة العربية (:2663)هاني  ،فارس 4
 .82ص، 411العدد  ،مجلة السياسية الدولية، الواليات املتحدة الامريكية واعادة بناا الدولة في العراق(: 2663) محمد سعيد، ابو عامورًّ 5
 .2664/ فبراير/7، السبت 17، العالم العربي يعيش اكبر ازمة في تاريخه، جريدة الصباح ،العدد 2664حفاصة، كمال، د. مصءفى الشريف،  6
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 002 العدد الرابع –المجلد األول 

 مناطق إلى العربية املنءقة ستتجزأ بالتالي ،1لاندلس من خروجه من أخءر شريف، مصءفى الدكتورًّ حسب فهي تاريخه، في أزمة

 وعلى مشروع، من أكثر يبرز وهنا لاجزاا، هذه إليها ستنتمي التي إلاقليمية النظم وستتعدد عديدة، وإقليمية دولية لقوىًّ نفوذ

 .أورومتوسءي إقليمي نظام أو أوسءي، شرقًّ إقليمي نظام إنشاا فكرة املشروعات هذه رأس

 وراثة محاولة على تنءويًّ جميعها أنها غير بينها، فيما تتنافس وسوف كثيرة، إلاقليمية املشروعات أن وهو واضح، هنا الهدف إن

 الهواجس إلى بالضافة والعاملية، منها إلاقليمية الداخلية، التحديات دةع أمام ويزول سيضمحل الذي العربي إلاقليمي النظام

ًّ أو اًًّفضا العربية املنءقة وتبقى بديلة، إقليمية هياكل بين العربية لاقءار وستتفتت .تخءيها على يقدر لن والتي املذكورة،
ً
 افراغ

 املغرب بلدان عن املشرقًّ بلدان ستنفصل حيث معينة، وظائف يؤدي اإقليميًًّ انظاًمًّ منها أكثر الضيق، الجغرافي باملعنى اإقليميًًّ

 الخصيب، الهالل منظومة وعن العربية، املنظومة عن ، وسوريا، واليمن، وجنوب السودانالعراق فصل سيتم كما العربي،

 خارج الفلسءينية القضية وستحل وباكستان، والهند إيران وربما الخليج، على تشتمل إقليمية أمنية منظومة في وسيدمج

 ن وهذا ما تس ى لتءبيقه الادارة لامريكية في عهد ترامب والتي يءلق عليها صفة القرن.فلسءي

 عن والكشف إلاقليمي للنظام الدولي النظام هندسة بعد الحالي، القرنًّ في صعبة تحديات اجميعًًّ العرب سيواجه إذن

 تثيرها واحتماالت هواجس فثمة ا،واجتماعيًًّ ااقتصاديًًّ ا،وأمنيًًّ اسياسيًًّ العربية املنءقة في التركيب وإعادة التفكيك سيناريوهات

إذ تمثل  .أخرىًّ إقليمية أطر محله ستحل حيث تركيبه وإعادة العربي، إلاقليمي النظام تفكك إلى ستؤدي الساخنة لاحداث

مية والتعاون ار والتنبأبعاده الرئيسية كاالستقرًّنما إفحسب وًّ امن القومي العربي ليس عسكريًًّلعدوان الرئيس ي على لاًّا اسرائيل

 .قليمي والدوليوالوفاق إلا

 هيجب القضاا علي يزول. بلسوف ما عداها وًّ ،لامة اليهودية سوف تبقى "إن هرتزل  تحدثبهذا املبدأ  القوة فوق الحق

فالقوه حتمية لبلوغ أهداف الصهيونية والعمل السياي ي سبيل لتعبئه الءاقات وتجنيد الهيئات لبلوغ " ألنه غير أهل للبقاا

وسيلة لالستيالا على لارض وفرض الوجود  الخارج، والاستيءانلاهداف وتوسيع سيءرة الدولة على ما حولها ونفوذها في 

دود وحماية وجودها وانجازاتها ويوم على أساس التفوق والعمل العسكري ضروري الستيءان لارض وتوسيع الح الصهيوني،

ًّ:يلي فيما تتمثل متشابكة أبعاد العربي الوطن على الصهيوني وللخءر .2وميزان قوي غالب

 تجميع اليهود من جميع أنحاا العالم هدفها  بلليس فلسءين فقط، هدفها  الصهيونية حركة عدوانية توسعية

 .ين ذلكنة واملمارسات العملية تبد من الفرات إلى النيل وكتابات املفكرين الصهايوتكوين إسرائيل الكبرى التي تمت

  :إلى قتل الصناعات العربية الناشئة، واتخاذ إذ أنها تس ى الصهيونية تمثل خءر على اقتصادات البالد العربية

ًّعلى لابار البترولية العربية.لاسواق العربية، وقد زاد وجود البترول في الوطن العربي من عملها على الاستيالا 

  :على لارض العربية، والقضية الفلسءينية هي شغل العرب منذ أن وجدت فالصهيونية عامل توتر للدول العربية

 أصبحت مشكلة العرب الاستراتيجية املرهقة. م1948الشاغل، وعندما تبلورت الصهيونية في كيان سياي ي عام 

 إلاسالمية: فهي ال تخفي أطماعها الدينية، التي ترمي إلى هدم املسجد لاقص ى  الصهيونية تشكل خءر على املقدسات

مها بجوار املسجد لاقص ى واقتسا بهاوالاستيالا على لاماكن املقدسة وبناا هيكل سليمان. وما الحفريات التي تقوم 

  الحرم إلابراهيمي في الخليل بين املسلمين واليهود إال شواهد حّية على ذلك.

  ا من الظاهرة الاستعمارية، محكوم بقوانينها، مّما جعل الءرف العربي يقوم بترتيب متغيرات الكيان الصهيوني جزاًًّإن

ميزان القوى بشكل يساعد على تحقيق لاهداف العربية. ويستدل على ذلك من ظروف نشأة الكيان الصهيوني في 

نتيجة حركة وطنية، أو ما شابه ذلك، إنما قام بظل ظروف غير طبيعية، فلم يقم نتيجة استفتاا عام للبالد، أو 

تشكيل وًّ فلسءين،القوة العسكرية، بعد إصدار قرار أممي، حيث احتضنت الواليات املتحدة لامريكية مشروع تقسيم 

                                                           
 ، الجزا الثامن .1، املياه في املفاوضات الفلسءينية إلاسرائيلية، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسءينية ، ط1997شريف، املوي ى،  1
، مركز 1، ط 2003: دراسة في املؤثرات والعمليات املعرفية لنماذج مختارة من السلوك السياي ي في العراق بعد العام2611، د. احمد عبدهللا الناهي ،عباسخضر  2

 ... حمورابي
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 003 العدد الرابع –المجلد األول 

الذي ألقت  ،1947نوفمبر  29دولة يهودية فيها، فصدر قرار التقسيم من طرف الجمعية العامة لهيئة لامم املتحدة في 

كما  اا قاطعًًّ. وكان رفض العرب ملشروع التقسيم رفضًًّووزنهامن أجل إنجاحه الواليات املتحدة لامريكية كل ثقلها 

كان يوم التاسع والعشرين من نوفمبر أسوا يوم في تاريخ فلسءين منذ الاحتالل العسكري البريءاني، وقد بينت الهيئة 

  1:لي: إن قرار التقسيمالتقسيم بناا على ما يعلى  وثورتهاالعربية العليا لفلسءين معارضتها 

o ًًًّّا من بالدهم العربية.ا ثمينًًّأعءى لليهود لاجانب جزا

o ًًًّّا من العرب عن موطنهم.ا كبيرًًّأجلى عدد

o  ًّعلى البالد العربية. اباعتداااتهلامن في الشرق  تهددوضع في وطنهم أمة غريبة

o  املجاورةفرق بين عرب فلسءين والبالد العربية. 

ا تحت رحمة اليهود، بعد استيالئهم على موانئ فلسءين ونفط العراق في حيفا، ثم استيالئهم وضع عرب فلسءين اقتصاديًًّ

ًّعلى لاراض ي الزراعية الخصبة وإعءاا العرب القسم الوعر من الجبال.

نظر قادة الصهيونية إال جعل مدينة القدس تحت إشراف لامم املتحدة أي إخراجها من يد العرب ولم يكن ذلك القرار في 

لم ينفذوا منه إال ما كان لصالحهم وهو إلاقرار بمبدأ دولة مستقلة لهم، أما وجود دولة أخرى  فإنهمءوة لاولى، ولذلك الخ

الجديد مع املجتعربية فقد ضربت به القيادات الصهيونية عرض الحائط. وألجل أن يحافظ الكيان الصهيوني على نفسه صبغ 

ة عت الدبلوماسيسإلاسرائيلي، وًّ املجتمعة إحدى السمات البارزة في سكري، حتى أصبحت الظاهرة العسكريبالءابع الع

بوسائلها الكثيرة إلى محاولة تثبيت ذلك الوجود، وحاولت الدبلوماسية أن تصور أن هدفها الرئيس ي  -من جهتها–إلاسرائيلية 

إلى محاولة الحصول على قبول عربي بالدولة الجديدة، وعدم تعريض هو السالم مع الشعوب العربية، ذلك السالم الذي س ى 

إن  ،واقع، مقابل اعتراف عربي بوجودهالامن إلاسرائيلي للخءر، وفي  نفس الوقت تس ى إلى سالم قائم على أساس لامر ال

لاسلوب ما دام العرب رافضين  لن يحيد عن هذاتحّدى إرادة لامة العربية، وًّ الكيان الصهيوني قام باألسلوب إلارهابي الذي

اّدعى وًّ الصهيوني صراع حضاري ثقافي، لقيمه في محو الوجود الفلسءيني والشخصية العربية في املنءقة، كما يصوره الكيان

عدم التنازل عن املناطق الجوهرية التي حصل عليها بقوة  وكذلك حجر الزاوية في سياسته الخارجية،بأن موضوع السالم يمثل 

ًّح. إن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود ال صراع حدود.السالًّ

ًّ امباشرًًّ تهديًدا العربية املنءقة في إنشائها منذ العبرية الظاهرة شكلت
ً

 املخءط كان فإذا العربي، القومي لامن على ومتواصال

نهم أم على الحفاظ في الصهاينة فلسفة فإن الفرات، إلى النيل من يمتد كيان عن ويتحدث فلسءين، حدود يتجاوزًّ الصهيوني

 العربي، الوطن على الهيمنة في الاستعمارية القوىًّ أهداف مع الصهيوني املخءط أهداف تتوافق إذ ،وعداا توجسيتءلب نظرة 

  2العصر متغيرات تتناسب بأساليب عليها والحفاظ

 الخاطفة الحروب تكتيك وكان العربي، الجانب مع العضويًّ التعاملعلى  العربية املنءقة في الصهيونية الاستراتيجيةعملت 

 بما حثيثة استيءان عمليات التوسع هذا ويتبع1948 عام منذ القومي لامن لتحقيق إلاقليمي بالتوسع املتبوعة إلاجهاضيةو

 إلاقليمي للنظام اخءيرًًّ اتحديًًّ يءرح ما هذا وعسكرية، واجتماعية اقتصادية كقوة السكان وتءوير الديمغرافي التفوقًّ رفع يضمن

ًّ العراقي املفاعل على الجويًّ إلاسرائيلي الهجوم قدم فقد .ذاته العربي للوجود بل العربي،
ً

 الذي لامني الخءر استفحال على دليال

ًّ.3حقيقتين مما أظهر ،مسمياتها كانت مهما العربية ويخترق الحواجز الدفاعية الجغرافية، الكتلة من الكيلومترات مئات عبر يمتد

 .العربي لامن عن العربي الدفاعية املقدرة كفااة عدم  -

ًّمستوعبة غير وربما "مستعار أمن" على الاعتماد خءورة -

 )دراسة كنموذج(مخطط بلقنة املنطقة  .4

 ـمخطط )بَ  1.4
ْ
 ـــل

َ
 ق
َ
 ( نة املنطقةـــ

                                                           
 .129ص والتوزيع،ميريت لنشر  القاهرة، الجديد،حروب املياع في الشرق الاوسط  (2666) بكر ،ابو الحسن 1
 188بيت الحكمة بغداد ص، 1ط، دراسات في قضايا املستقبل العربي (2666) نوري نجم ي،املرسوم 2
 33ص ،31 العدد عربية،شؤون  والنصوص،مسألة لامن العربي بين املفاهيم الواقع  (1984) محمد ،مصالحة 3
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 004 العدد الرابع –المجلد األول 

ًّـستراتيجيتها في بًَّاتستمد إسرائيل 
ْ
ًّـــل

َ
ًّق
َ
ًّ، القديمةالتوراتية نة املنءقة من النصوص ـــ

َ
 الغتصاب لارًّ ُدهاعًُّالتي ت

ً
ض واملياه أساسا

 اطردهم من أمامك، إلى أن تثمر وتملك ألارض، و ": العربية كما ورد في سفر التكوين
ً

 قليال
ً

ف جعل تخومك من بحر سو أقليال

أيديكم سـكان ألارض فتطردهم )املتوسط(، ومن البرية إلى النهر )النيل(، بأني أدفع إلى  )خليج السويس( إلـى بحـر فلـسطين

تكريس حالة التجزئة الحالية للوطن العربي وتعميقها نحو مزيد من تفتت الدول العربية املخءط يستهدف  1."من أمامك

ًّهشة مبنية إلى دويالت صغيرة القوية وتحويلها 
ُ
ملنتشرة امن خالل تمكين لاقليات عرقية وطائفية ومذهبية، وذلك  ٍسًُّسًّعلى أ

تشكل  لتيا والتي تدعو إلى الانفصال والاستقالل، أو الالتحاق بدول أخرى غير عربية في الدائرة إلاقليمية، العربي في العالم

فات لخالًّاإسرائيل  وتستغلالقومية )لام( بالنسبة لبعض لاقليات، وعجز بعض الحكومات العربية عن حل هذه املشاكل، 

عربي إلى دويالت ال الوطنتفتيت ن إ. ة النعرات الانفصالية التي تؤدي إلى حروب أهليةها بإثارًّعرقية واملذهبية والءائفية وتغذيال

 سرائيللًّيضمن ستراتيجية مع أقليات تعيش داخل الدول العربية اعقد تحالفات وًّبينها نزاع دائم موحدة، طائفية صغيرة غير 

شكل بوهذا ما سيضمن تفّوق إسرائيل لاسلحة لامريكية.  واملتجدد من التفوق والاستمرار مع ضمان الدعم لامريكي املستمرًّ

ًّ.2مستمر

أن إسالمية العرب تمنعهم من إقامة دولة علمانية تجمع بين هذه  :املؤرخ الصهيوني لاميركي الشهير (برنارد لويس)ويرى 

خارجه أو قوة خاصة باملنءقة إلاثنيات ولاقليات مع العرب في دولة واحدة، ويقترح وجود سلءة تدير الشرق لاوسط من 

يقترح العمل على قتل القومية العربية من خالل إشعال بعض الحروب في املنءقة وًّ بصورة مباشرة. قادرة على رد العدوان

بحيث تؤدي إلى تفتيت ما هو قائم من تلك الدول إلى مجموعة دويالت على الءريقة الرومانية  ،والفتن بين الدول العربية

ًّأم ،القديمة
ُ
ًّ ٍسًُّسًّا التقسيم فيكون على أ

ً
ستراتيجي املتمثل بعدم سيءرة دولة  إلى الهدف الاًّعرقية وطائفية ولغوية، وصوال

3ًّ كبيرة قوية على البترول وبحيث تبقى هذه الدويالت خاضعة لإلرادة لامريكية.

ن أمن إسرائيل، مع ابحيث ضم "حدود الدم": عادة رسم حدود املنءقة وسمى خءتهبخءة لًّ 2660عام  ،4(رالف بيترز) وجاا

وضم إمارات الخليج العربي وجزا من ، ومنح شيعته دولة شيعية في الجنوبد وتقسيم العراق اكرًّالعمل على إقامة دولة لل

بإنشاا دولة علوية في الساحل السوري  بيترزإيران إليها، مع بقاا إمارة دبي إمارة مستقلة على غرار إمارة موناكو، كما يوص ي 

ا ونجد لتلك لافكار أساًسًّ .نان، أما الهدف لاهم فهو تقسيم السعودية بحيث ال يبقى منها إال دولة دينية رمزية كالفاتيكانولب

ا في مخءءات الزعيم الصهيوني القديم )جابوتنسكي( صاحب الحركة التصحيحية في الثالثينات من القرن املاض ي، والتي نظريًًّ

ة ، والتي تدور في فلكها دويالت عربية ضعيفىتكون فيه إسرائيل القوة إلاقليمية العظم ي(رِ بْ )كومنولث عِ دعا فيها إلى إقامة 

ًّ
ُ
 :( في دراسته املعروفة5ا )عوديد ينونًّوهو نفس املخءط الذي دعا إليه أيضًًّ. رقية وطائفية ومذهبيةعًِّ ٍسًُّسًّمقسمة على أ

ًّ 6-أهدافها: ومن  ،ستراتيجية إسرائيل في الثمانينات(ا)

  مصر العليا إلى جانب عدد من الدويالت  فيإنشاا دولة قبءية مسيحية منفصلة، وًّمصر إلى أقاليم جغرافية تفتيت

  .مصر فيالضعيفة التي تتمتع بالسيادة إلاقليمية 

  ا إلاسالميدول العالم العربي  أكثرًّ-تقسيم السودان
ً
أربع مجموعات سكانية كل منها غريبة عن لاخرى، فمن إلى -تفكك

  .قلية عربية مسلمة سنية تسيءر على أغلبية غير عربية إفريقية إلى وثنيين إلى مسيحيينأ

                                                           
 (. 31-23العهد القديم. سفر الخروج) 1
 ، تحرير2617ًّ-2610التحديات" في تقييم وضع إسرائيل الاستراتيجي  ومواجهة، "تقييم وضع إسرائيل الاستراتيجي، صورة الوضع (2610كانون لاول/ديسمبر )عاموس  ،يادلين 2

 ( القوميرئيس معهد أبحاث لامن .231-211بروم )تل أبيب، معهد دراسات لامن القومي، )ص وشلومو عنات كورتس 
 بيروت. –وقف إلاسرائيلي تجاه ترسيم خريءة جديدة للمنءقة العربية. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات مداخلة حول امل (،2610احمد ) ،سعيد 3

ًّواملدافع عن وجود إسرائيل واملعادي لثورات الشعوب العربية. لامريكية،رالف بيترز هو منظر املحافظين اليمينيين الجدد واملحلل السياي ي في قناة فوكس نيوز  4 

مجموعة  يل شارون وهي عبارة عنوثيقة كيفونيم هي نفسها املعروفة بخءة "عوديد ينون" رجل السياسة الخارجية واملخابرات ومستشار رئيس الوزراا إلاسرائيلي لاسبق أريي 5 

 إسرائيل شاحاك بإخراج هذه التصورات كوثيقة باللغة تصورات حزب الليكود اليميني لءبيعة الصراع في الشرق لاوسط والخارطة املستقبلية للمنءقة العربية، حيث قام

ًّ، لتصبح فيما بعد خارطة طريق للساسة وصناع القرار في الدولة العبرية،1982إلانجليزية وحملت اسم مجلة كيفونيم التي نشرت الوثيقة في العام 
 موسوعة ويكيبيديا  www.ikhwanpress.comhttp//:1982نص وثيقة عوديد ينون:  6
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 وريا س تفتيت من خاللك سوريا والعراق إلى أقاليم ذات طابع قومي وديني مستقل، كما هو الحال في لبنان، يتفك

في نية الشاطئ، دولة سعلى  )دولة علوية لبنان،ا لتركيبها العرقي والءائفي إلى دويالت عدة كما هو الحال لان في تبعًًّ

، دويلة في الجوالن وفي حوران لأخرى معادية لتلك التي في الشما وفي منءقة دمشق دويلة سنيةحلب، منءقة 

 .دروزوشمال لاردن لل

   م او الحربتصفية الحكم لاردني
ْ
 .ونقل السلءة إلى لاغلبية الفلسءينية الحالي بالِسل

طروحات عند وقد تكرر مثل تلك 
ُ
تحت  جيلين( )بين :كتابفي  بريجنسكير في مستشار لامن القومي في إدارة كارتاملخءءات ولا

)رهينة  :هفي كتاب -برنستون أستاذ الدراسات إلاسالمية في جامعة - )برنارد لويس(، ومخءءات )تفتيت قوس ألازمات( :عنوان

فان لير( إلاسرائيلي )عن معهد  1988وكذلك في دراسة إسرائيل على مشارف القرن الحادي والعشرين الصادرة عام   1.الخميني(

ًّ.في القدس

 خالصة:  2.4

بالرغم من التحوالت الحاصلة في الوضع  ،اضحة ملفهوم لامن القومي العربيال زالت بعد الدول العربية لم تصل الى صياغة وًّ

انه إال  ،يات والثروات املتاحة استراتيجيارغم الامكان ،العربية–على عالقات دول املنءقة العربية إلاقليمي والدولي وانعكاساته 

عال الذي يمكن سالح الفبرغم الثروة الهائلة وال التنمويًّال يزال يتسم بالتبعية الى الخارج لتلبية احتياجاته سواا على املستوى 

ًّغلبه يوجه للتصديرات.أن أ الإه كوسيلة ضغط دولية وهو النفط استخدام

ًّ 1948عام قيام دولة إسرائيل منذ  إن
ً

وقد كان لهذا الحدث  الاوسط،في البنية الاستراتيجية ملنءقة الشرق  اهاًمًّ يعد تحوال

ي عيف فلعربي املشترك كان دوره ضن التعاون اأغير املنءقة، ية مع الكبير انعكاساته العميقة على التفاعالت الاقليمية والدول

ائيلية إذ أن هناك استراتيجية إسرًّ املشترك لبناا استراتيجية عربية ملواجهة التهديدات التي هددت املنظومة العربية. التعاونًّ

املفاوضات وًّ ؤيد من خالل ابرام الاتفاقياتبين مها اوح املوقف العربي في التعامل معقد ترًّأمريكية لتشتيت املواقف العربية، وًّ

ًّ.ااسرائيليًًّا عربيًًّ ااعتبروا بأن وجود إسرائيل صراعًًّ، وبين معارض وهم قلة

ية راض ي العربواستغالل وحدة لاًّ ر،ستقراتذبذب حالة الاًّكان ما يهدد لامن القومي العربي هو الدول والقوى الساعية الى  وإذا

قة  تخفي اطماعها باملنءالًّ، إذ أنها فهي فرضت وجودها كدولة احتالل ،هدافبنفس الاطماع ولاًّ إيرانتشترك مع ن إسرائيل إف

تخدام القوة سبهدف تحقيق ذلك لو با انعحتى ال تم ،ونفوذها على الوطن العربي سيءرتهاوال تخفي رغبتها في فرض  ،العربية

ًّ. العسكرية والنووية
ً
ير الهادئ لكيان بالتفكمن التصدي لهذا ا، ب الثقافية والباحثينوالنخ للمفكرينفاملهمة التي ال بد  ااذ

ًّلى التحإواملستند 
ً

ًّ.حداث الكبرىًّالتفكير الانفعالي الذي يرافق لاًّمن  ليل العلمي والى مصالح الامة بدال

 :. الاستنتاجات والتوصيات5

 الاستنتاجات 1.5

  ًّالعربية البينية، ودعم التحالف الاسرائيلي العربي.إن أسباب غياب التوازن الاستراتيجي تمثلت في الخالفات

 .ًّساهم الاحباط والاحتقان الشعبي في اثارة النعرات الءائفية واملذهبية

 .ًّغياب العدالة الاجتماعية إلاقليمية في مفهومها العربي الشامل

 ًّالعربية، املنءقة تفتيت في لامريكية املتحدة الواليات وبمساعدة إسرائيل استءاعت

 ًّفي انقسام املوافق العربية. العربي الربيع ثورات بعد خصوًصا ولامني السياي ي الاستقرار عدم حالة تقخل

  بالرغم من التحوالت الحاصلة في الوضع  ،ملفهوم لامن القومي العربي صياغة واضحةلى إلم تصل الدول العربية

 .العربية إلاقليمي والدولي وانعكاساته على عالقات دول املنءقة العربية _

 التوصيات 2.5

 الصناعي أو التكنولوجي املجتمعات العربية على الصعيد لتلبية احتياج تعزيز التنمية العربية.ًّ

                                                           
 .31النار العربي للنشر والتوزيع ص إلاسرائيلية،إسرائيل في حوض النيل دراسة الاستراتيجية  (:2613) النداوي مهند 1
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 صدر امل الذي يمكن استخدامه كوسيلة ضغط دولية وهو النفطثروة الهائلة والسالح الفعال الاستغالل لامثل لل

 .للخارج

 العربي القومي لامن ملفهوم واضحة صياغة إعادة. 

  على الاستراتيجي التوزان غياب انعكاسات ومعالجة لامريكية للسياسة التبعية الاستراتيجية عن التنازلًّ ضرورة 

 .املشتركة العربية العالقات

  استراتيجًيا املتاحة والثروات الامكانيات لتوزيع العربية الاجتماعي التوزان عدالة إعادة. 

 للمنءقة العربية جيبناا نظرية لامن القومي العربي في ضوا املوقع الجيواستراتي 

 .ًّتءوير التعاون العربي املشترك املعتمد على التحليل املوضوعي املشترك

 املراجع:قائمة . 6

 ًّ103العدد  ،مجلة السياسية الدولية ،التءبيع الخليجي الاسرائيلي: املفاهيم والدالالت (:2660د )شرف سعأ ،العيسوي ،

 القاهرة. ،مؤسسة الاهرام للدراسات الاستراتيجية

 ( إسرائيل في حوض النيل دراسة الاستراتيجية إلاسرائيلية، النار العربي للنشر والتوزيع.2613النداوي، مهند :)ًّ

 ،مركز الامارات للبحوث  ،من العربييرها في لاًّأثالتسوية السلمية لصراع العربي الاسرائيلي وت(: 1990) هيثم الكيالني

    .26عدد  ،الاستراتيجية

 ،معهد  ،جامعة الجزائر، رسالة ماجستير، الشرق أوسءية بين ثقل الواقع وطموحات املستقبل(: 2666) سالم حمودة املختار

 ولية.العلوم السياسية والعالقات الد

 114عدد اكتوبر ،مجلة السياسية الدولية ،مجلس الحكم الانتقالي ومستقبل نظام الحكم في العراق(: 2663) خالد ،السرحاني. 

 مركز الدراسات ،لامن العربي والتحديات في لامن العربي التحديات الراهنة والتءلعات املستقبلية (:1990) علي ،التريكي 

 .باريس ،يلاوروبالعربي 

 بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،املغرب العربي وشعب الهجرة في ووحدة املغرب العربي (:1987) هللا عبد ،البارودي.  

 بغداد ،بيت الحكمة، 1ط، دراسات في قضايا املستقبل العربي( 2:666) نوري نجم ،املرسومي. 

 ًّالعدد  ،مجلة السياسية الدولية ،واعادة بناا الدولة في العراقمريكية الواليات املتحدة لاًّ (:2663) محمد سعيد، ابو عامور

 .114أكتوبر 

 دة جري ،كراد يخءءون في لالستقالل في الشمال وفض الهيمنة الكاملة على كركوك بالقوةلا (:2664) محمود ،عبد الرحيم

 .2664/يناير/0الثالثاا ، 8997العدد  ،الخليج

 رسالة ، دراسة في املحددات الداخلية واملؤثرات الخارجية 1996-1970العربية  –ية العالقات العرب (:1991) عزيز ،مريمش

 معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية. ،جامعة الجزائر ،ماجستير

 ( التوازنات الاستراتيجية الجديدة في ضوا بيئة امنية متغيرة، جامعة املوصل، لاكاديميون لنشر 2611الجحيش ي، فراس :)

 يع.والتوزًّ

 بيروت، الكتاب العربي للنشر والءباعة، النظرية في العالقات الدولية(: 1981) ناصيف يوسف ،حتي.ًّ

 30 العدد ،مجلة الدراسات الفلسءينية ،القرار السياي ي في إسرائيل بين أزمة النظام وتءرف املواقف (:1998) عزيز ،حيدر. 

 رجامعة الجزائ ،رسالة ماجستير ،من املغرب العربي وافاقها املستقبليةمصادر التهديد الخارجية ألًّ (:2663) بن صايم ،بونوار، 

 معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية.

 ًّ22العدد سبتمبر  ،مجلة الحدث ،عراق ما بعد صدام حسين: الشكل الدور الوظيفية (:2662) غريب ،الرنتاوي. 

 ربيةمركز دراسات الوحدة الع ،املستقبل العربي إلاسرائيلي، –مريكي اتفاق التحالف الاستراتيجي الاًّ (:1984) عءا محمد ،زهرة، 

 .لبنان ،بيروت، 03عدد 



 (241-222)، ص برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 007 العدد الرابع –المجلد األول 

 في تقييم  ،التحديات تقييم وضع إسرائيل الاستراتيجي، صورة الوضع ومواجهة (:2610كانون لاول/ديسمبر )عاموس  ،يادلين

بروم )تل أبيب، معهد دراسات لامن القومي، )ص  تحرير عنات كورتس وشلومو ، 2617-2610وضع إسرائيل الاستراتيجي 

211-231. )رئيس معهد أبحاث لامن القومي 

 مداخلة حول املوقف إلاسرائيلي تجاه ترسيم خريءة جديدة للمنءقة العربية. مركز الزيتونة  ،(2610احمد ) ،سعيد

 بيروت. –للدراسات والاستشارات 

 لامني الاستقرار على وتأثيرها العربية- العربية السياسية الخالفات(: 2667) هللا عبد ف،ساع".ًّ

 الراهنة التحديات العربي لامن في ،"والعسكريًّ السياي ي جانبيه في دراسة العربي القومي لامن مفهوم)د ت(:  هيثم ،الكيالني 

ًّ.املستقبلية والتءلعات

 258 عدد العربي، املستقبل في أوسءية، الشرقًّ عن أولية أفكار(: 2666غسان ) ،سالمة. 

 2664/ يناير/0الثالثاا  ،8997العدد  ،جريدة الخليج ،الاكراد والفيدرالية وكركوك(: 2664) لقاا، مكي. 

 8997جريدة الخليج العدد  ،الدولة الكردية في العراق واملنءقة مسألة الهوية واملصالح املشتركة (:2664) محمد ،نور الدين ،

 .2664/يناير/0الثالثاا 

  2664/يناير/16السبت/، 8060 جريدة البيان العدد لامريكي،الدور الكردي بعد  (:2664) لهيب ،الخالقعبد. 

 7السبت  ،17العدد ، جريدة الصباح ،زمة في تاريخهأكبر أالعالم العربي يعيش (: 2664) مصءفى/ الشريف، كمال ،حفاصة /

 .2664فبراير/

 للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في البلدان العربية وللنظام السياي ي دراسة  :النظم السياسية (:2667) عادل ،ثابت

 إلاسالمي ، الناشر: دار الجامعة الجديدة

  مركز إلامارات لدراسات والبحوث  ،زاا شبه الجزيرة العربيةإ ،الاستراتيجية إلاسرائيلية (:2666) خالد إبراهيم الكريم،عبد

 بو ظبي.أ ،الاستراتيجية

 31العدد ،شؤون عربية ،مسألة لامن العربي بين املفاهيم الواقع والنصوص (1984) محمد ،مصالحة . 

 291عدد  العربي،املستقبل  ،الاثار السياسية والاجتماعية للحرب ضد العراق في املنءقة العربية (:2663) هاني ،فارس ،

 .2663سبتمبر 

 ًّمركز دراسات الوحدة  ،يات الشعبية في الوطن العربيآلبي )مشروع قياس التبعية في الوطن العرًّ (:1989إبراهيم ) ،العيسوي

 .بيروت، العربية

 الجمعة  ،9614العدد ،جريدة الخليج ،كراد يءالبون بالفيدرالية وال يريدون الانفصاللا(: 2664عثمان ) إبراهيم/ ،مرعي

 .2664/يناير /23

 املركز العربي للبحاث ودراسة "الجيواستراتيجية للثورات العربيةبعنوان "التداعيات (: 2614) وآخرون ، أحمد سعيدنوفل ،

 ، قءر.السياسات

 دراسة في املؤثرات والعمليات املعرفية لنماذج مختارة من السلوك السياي ي (: 2611)هللا  احمد عبد / الناهي،خضر  ،عباس

 ... ، مركز حمورابي1، ط2003 في العراق بعد العام

 التحديات" في تقييم   تقييم وضع إسرائيل الاستراتيجي، صورة الوضع ومواجهة(: 2610لاول/ديسمبر  كانونًّ)عاموس  ،يادلين

 (.بروم )تل أبيب، معهد دراسات لامن القومي تحرير عنات كورتس وشلومو  ،2617-2610وضع إسرائيل الاستراتيجي 

 القاهرة مؤسسة ، 121العدد ، مجلة السياسية الدولية ،موعملية السالًّ –سرائيلي الاتفاق التركي إلاًّ (:1990) صالح ،هللا عبد

 .الاهرام لدراسات الاستراتيجية

 الجزا  /1ط، بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسءينية، املياه في املفاوضات الفلسءينية إلاسرائيلية (:1997) شريف ،املوي ى

 الثامن.

 :ةاملراجع إلالكتروني



 (241-222)، ص برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 008 العدد الرابع –المجلد األول 

  عوديد ينون" رجل السياسة الخارجية واملخابرات ومستشار رئيس الوزراا إلاسرائيلي وثيقة كيفونيم هي نفسها املعروفة بخءة"

لاسبق أريييل شارون وهي عبارة عن مجموعة تصورات حزب الليكود اليميني لءبيعة الصراع في الشرق لاوسط والخارطة 

 يقة باللغة إلانجليزية وحملت اسم مجلةاملستقبلية للمنءقة العربية، حيث قام إسرائيل شاحاك بإخراج هذه التصورات كوث

ة موسوع ، لتصبح فيما بعد خارطة طريق للساسة وصناع القرار في الدولة العبرية،1982كيفونيم التي نشرت الوثيقة في العام 

ًّويكيبيديا.

 :1982 نص وثيقة عوديد ينونhttp://www.ikhwanpress.com  موسوعة ويكيبيديا 
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