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 رإقــــــــرا
 
 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 
ر إدارة العمليات الم ركزي ة في م عالجة  األزمات األمني ة و   "د 

يني" ط  ط ني الف لس  ن الو   في وزارة الداخلي ة واأل م 
 

ه يأقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إل
ن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو  حيثما ورد، وا 

 سة تعليمية أو بحثية أخرى.بحثي لدى أية مؤس  

أنه ال يجوز و  لهذه الرسالةبحق أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا في حقوق النشر  أقركما 
 بة من األكاديمية.النشر إال بموافقة رسمية مكتو 

 .والله خير الشاهدين
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 {عِلْمًا زِّدْنِي ر َّب ِّ وَقُل}

 (334: طهسورة )        

  



 

 

 داءــــــــإه

 ج

 اءد ْه ْاإل

 .مجعين به يف الفردوس األعلىورمحه اهلل،  يالِدَووح ُرإىل 

 .يةاِفلَعحة واالصِّ ثوَب اهلُل اهَسألَب ية،ي الغالأمِّإىل 

 .همِتاشأنهم وأعلى درج هلُلع ا، رَفخيتاني وُأإخَوإىل 

 .ينة احلياة الدنيازا عيين ورَتُق وعمر" "بالل ؛َنيَّواْبزوجيت إىل 

ِّيف، مجعين اهلل بهم قرباءواأل واألصدقاء األحباب إىل  .عرشه  ل

 برار.األ هداءالشُّ ،فيسلنَّفس واوا بالنَّاُدمن َج إىل

 .ّواِسلَبرانا اأْس ،ن والسجَّانجي السِّاألحرار قاهِر إىل

 .الانا األبَطرَحجوا وما خِبُلوا، إىل من ضحُّ

 .يبةاحلب طنيلْسِفلى ثرى اجملاهدين املرابطني ع دة،ماة الدِّين وُحرَّاس العقيُحإىل 

 .همهم وثوابِتمقدساِتو همثني بأرِضشبُِّتمْلهم اكني مببادِئإىل املتمسِّ

 .يف قطاع غزة خاصةن احملاصريوإىل أهلنا  ىل شعبنا الفلسطيين الصابر عامًة،إ

 دائن وعروس فلسطني، القدس.زهرة املو األرض املباركة إىل

  جد األقصى.ملْسابطني واملرابطات يف باحات ااملرواألحرار واحلرائر  إىل

 .وارحتُلنما حلَّوا وا، أيالثُّوَّار ارخَيأَلاار غَيار اأَلحَرإىل اأَل

 وجندًا. ، قادًةزارة الداخلية واألمن الوطيناهرة منتسيب وإىل العيون السَّ

ٌّ بامسه ولقبهالب األكادمييمالئي، ُطإىل ُز  .ة ك

ِّ ٌّ عليَّ إىل ك  وجيَه واإلرشاد. والتَّصَحوقدَّم إليَّ النُّ ،من له فض

 .عتواِضامُل َيهِدُج رةمَثي ِدْهُأ
 

ثــالباح                                                            



 

 

 د

 وِعرفانر ـــكش  

 انــرفٌر وِعــكُش 
 

وَالِدَي َّ وَأَّْن أَّعْمَلَّ صَالًِحا  وعلىقَّالَّ رَب ِّ أَّْوزِّعْنِي أَّنْ أَّشْكُرَ نِعَْمتََّك ال َِّتي أَّنْعَمَْت َعلَّي َّ } تعالىقال الله 

 تَّرْضَّاهُ وَأَّصْلِحْ لِي فِي ذُر ِّي َّتِي 
 
 (02: األحقاف) { الْمُسْلِِمينَ مِنَ  وَإِّن ِّي إِّلَّيْكَ  تُْبتُ إِّن ِّي ۖ
 ماواتلس  ا دًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ِملء  الحات، أحمدك ربي حمالص   الحمد لله الذي بنعمته تتم  

 ،والسراج المنير ،البشير النذير على وأسلموأصلي ، بعد من شيء   ما شئتوِملء  رض، واأل وِملء  
ين صحبهو وعلى آله  ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدناللعالمين المبعوث رحمة   ،،،عدوب ومن اقتفى أثره إلى يوم الدِ 

قرارًا ألصحاب  ،(4/333الرتمذي ) (من ال يشكر الناس ال يشكر الله()) ملسو هيلع هللا ىلص انطالقًا من قوله وا 
جاز في إنبعد الله ألصحاب الفضل امتناني و تقديري و  أن ُأبدي ُشكري  لي يطيبالفضل بفضلهم، 

 سة.هذه الدرا
 الرسالة هذه على ل باإلشرافتفض   الذيوب أحمد كل  الفاضل/  دكتورلل كرأتقدم بجزيل الش  بدايًة 

 .الكثير الكثير علمهِ  وحصيلةِ  أعطاني من وقتهِ و  ،تابعة الحثيثةوالمُ صح والتوجيه علي  بالن   لم يبخل  و 
لهما ،إبراهيم حبيب ، والدكتور الفاضل/ماجد الفرا/ رالدكتو ستاذ كر لألالشب وأتقدم  بمناقشة لتفض 

مي االستبانة على ما  الرسالة، موهولألساتذة األفاضل محكِ   .ي مةق وتعديالت   مالحظات  من  قد 
دير القبول م كربالذ ِ  وأخص   ،لسياسةأكاديمية اإلدارة وا في ُزمالءالعاملين و الدرِ سين و مُ ال وأشكر

خِ  الذي ال، أبو جاسر مروان محمد /األستاذسجيل في األكاديمية والت    .طالبلا خدمةر جهداً في يد 
 ات  ومالحظ وتوجيه   مه من نصح  على ما قد   "أبو محمد" وبرابي كل  واء ركن/ عُ الل ِ  شكركما وأ

 في هذه الدراسة. كبير  ومراجع، وما أبداه من اهتمام    ني به من كتب  قيِ مة، وعلى ما أمد  
 لبد أحمد عبد واألستاذ حسن عفيف العرايشيواألستاذ  مر حجازي أحمد عاألستاذ/ وكذلك أشكر 

 .في إنجاز هذه الدراسة مومساهمته مساعدتهمعلى والزميل العزيز/ أحمد كمال المالحي 
اًل بأول، راسة أو مراحل إعداد هذه الد   ي  عِ أحمد يوسف اللوح الذي عايش م   /األستاذ كربالش   وأخص  

 ته في مجال البحث العلمي.ومهارا وأفادني من خبرته
أعضاء لجنة قيادة و ادة وجندًا، وللس   العمليات المركزية قيادةً إلدارة  والعرفان كرأتقدم بجزيل الش  و 

 ،العميد/ محمد عبد اللطيف خلف "أبو بالل"وأخص بالذِ كر  ،الطوارئ الميدانية في وزارة الداخلية
 .تعقبالوه من وما ذل   موه من تسهيالت  على ما قد  

 .من ساهم في إنجاز هذه الدراسة كل  كل  من أعانني ووقف بجانبي، و وأخيرًا أشكر 

.ولب  داد والق  م الس  ه  ي ول  ي خير الجزاء، وأسأل الله ل  زاهم الله جميعًا عن   فج
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 راسةص الد   لخ  م  
األمن لية و ر إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخو  د   على عرفالت   إلى راسةالد ِ  هدفت

الوطني الفلسطيني في معالجة األزمات األمنية، من خالل معرفة مدى قيامها بمهامها في مختلف 
م المعلومات، ونظام اتصال فع ال، والموارد ظُ وارئ، ونُ مراحل األزمة، ومدى توافر )خطط الط  

س  ات المادي  ة واإلمكاني  البشريِ   العقبات حديدتع ت الدراسة إلى ة( الالزمة لمعالجة تلك األزمات، كما و 

 لتعزيز حةمقتر  توصيات ضعوو  األمنية، األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة تواجه التي

 .األمنية األزمات معالجة في رهاو  د  
 استخدمو االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات،  قالتحليلي، وطب   الوصفي المنهج الباحث واستخدم
المكون من ضباط عمليات األجهزة  الدراسة مجتمع حجم لصغر نظراً  الشامل؛ الحصر أسلوب

 .%31.9 سترداداال وبلغت نسبة ( ضابطًا،112)األمنية الميدانية في الوزارة، والبالغ عددهم 
 

ل صت  :الرئيسة التالية النتائج إلى الدراسة وخ 
م ظُ م المعلومات، ونُ ظُ وارئ، ونُ ط  )المهام، وخطط ال المركزية العمليات إلدارة مهِ مُ  دوروجود  .3

 وزارة في األمنية األزمات معالجة في ال، الموارد البشرية واإلمكانات المادية(االتصال الفع  
 يالمتوسط الحسابي النسببدرجة كبيرة، حيث بلغ  الفلسطيني الوطني واألمن الداخلية

 .%01.07م عا بشكل الفقرات جميع على العينة أفراد الستجابات

رد  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول  .1  و 
واألمن الوطني  الداخلية وزارة في ةاألمني   األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة

 ،"العمل جهة" جهازال العسكرية، الرتبة العمر،: )التالية الشخصيةى للمتغيرات ز  ع  تُ  الفلسطيني
 (.العلمي المؤهل الخبرة، سنوات عدد

 

 :هاأهم    من كان وصياتالت   من العديد راسةالد    متوقد  
 أمثل شكل  ب توظيفها يتم بحيث المعلومات، تكامل إلى للوصولإنشاء بنك معلومات مركزي؛  .3

 .ورسم السيناريوهات الخطط وضعفي  إليه ُيستندباألحداث المستقبلية، و  للتنب ؤ

فيذ المشاريع والبرامج التي أعدتها إدارة العمليات المركزية، والتي من شأنها أن استكمال تن .1
ر ز عز ِ تُ  و   ها في معالجة األزمات األمنية في مختلف مراحلها.د 

ى "دليل العمليات في الطوارئ واألزمات"، إلرشاد وتوجيه سم  إعداد دليل إرشادي تحت مُ  .1
 المواطنين عند المخاطر واألزمات.

ر ة بات المركزي  لي  مة الالزمة لقيام إدارة العة واإلمكانات المادي  بات المالي  تطل  المُ توفير  .4 و  ها في د 
 ختلف مراحلها.عالجة األزمات األمنية في مُ مُ 



 

 

 و

 راسةص الد ِ ملخ  

Abstract 
 

The role of the Administration of Central Operations in the Palestinian 

Ministry of Interior and the National Security in dealing with security 

crisis 

      The study aimed to identify the role of the Administration of Central 

Operations in the Palestinian Ministry of Interior and the National Security in 

dealing with security crises during their various stages. Also, to identify the 

availability of emergency plans, information systems, effective communication 

system, human resources and material resources for the treatment of that crises.  

Moreover, the study seeks to identify the obstacles, that face the Administration 

of Central Operations in dealing with security crises, and to develop 

recommendations to strengthen its role. 

      The descriptive analytical method was used. Complete enumeration method 

was used due to the small size of the study population that consists of 227 

officers who work in the security services operations in the ministry. Data was 

collected through a questionnaire especially designed for that purpose. Percent 

of recovered questionnaires was 90.3%. 

 

The main results of the study are: 
 

1. There is an important role for the Administration of Central Operations 

(tasks, emergency plans, information systems, and effective communication 

systems, human resources and material resources) in dealing with security 

crises in the Palestinian Ministry of Interior and the National Security, the 

relative weight of the responses of respondents on all paragraphs is 70.76%. 

2. There were no statistically significant differences between the mean of the 

study respondents' responses on the role of the Administration of Central 

Operations in dealing with security crises in the Palestinian Ministry of 

Interior and the National Security attributed to the following personal 

variables: age, military rank, the device "employer", the number of years of 

experience, qualification. 
 

The most important recommendations of the study: 
 

1. To create a central data bank; to get to the integration of information, so that 

optimally employed to predict future events, and to develop plans and to 

draw scenarios. 

2. To complete the implementation of projects and programs which prepared 

by the Administration of Central Operations, which would strengthen its role 

in dealing with security crises in various stages. 

3. To prepare of a guider under the name of "Operations Manual in emergency 

and crisis", to guide and direct citizens at risks and crisis. 

4. To provide financial requirements and material resources necessary which 

help the Administration of Central Operations to take its role in handling 

security crises in various stages.
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 الفهرس

 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ب اآلية القرآنية 
 ج اإلهــداء 
 د  شكر وعرفان 
 هـ ملخص الدراسة باللغة العربية 
  و اإلنجليزيةملخص الدراسة باللغة 
 ــ ي ز قائمة المحتويات 
 ل ــ ي قائمة الجداول 
 ل قائمة األشكال 

 ل قائمة المالحق 

 0 سةالفصل األول/ اإلطار العام للدرا

  5 مقدمةالأواًل: 

 4 مشكلة الدراسةثانيًا: 

 4 الدراسة تساؤالتثالثًا: 

 2 أهداف الدراسةرابعًا: 

 2 أهمية الدراسة خامسًا: 

 7 فرضيات الدراسةسادسًا: 

 0 متغيرات الدراسةسابعًا: 

 8 حدود الدراسةثامنًا: 

 8 الدراسة مصطلحاتتاسعًا: 

 9 ظري الفصل الثاني: اإلطار الن

دارتها   00 المبحث األول: األزمة األمنية وا 

 05  المطلب األول: مدخل إلى األزمات

 05 األزمة مفهومأواًل: 

 04 والكارثة األزمة بين الفرق ثانيًا: 

 04 األزمة عناصرثالثًا: 

 02 األزمات خصائصرابعًا: 

 07 األزمات نشوء أسبابخامسًا: 

 18 األزمات أنواعسادسًا: 

 52 .األزمة تطور مراحلسابعًا: 

 57 األمنية  المطلب الثاني: األزمات

 57 األمنية األزمات مفهومأواًل: 

 58 األمنية لألزمة الُمميِ زة الخصائصثانيًا: 
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 الصفحة الموضوع
 59 األمنية األزمات أسبابثالثًا: 

 21 األمنية األزمات نشوء صوررابعًا: 

 21 .لألزمات األمنية األبعادخامسًا: 

 25  مطلب الثالث: إدارة األزمات األمنيةال

 25 األزمات إدارة مفهومأواًل: 

 22 األمنية األزمات إدارة عناصرثانيًا: 

 22 األمنية األزمات إدارة أهدافثالثًا: 

 27 األزمات تشخيص مناهجرابعًا: 

 28 األمنية األزمات إدارة مراحلخامسًا: 

 45 األمنية األزمات مع ملالتعا واستراتيجيات أساليبسادسًا: 

 40 األزمات إدارة فريق مهامسابعًا: 

 49 األمنية األزمات إدارة نجاح ومتطلبات مقوماتثامنًا: 

 20 األمنية األزمات إدارة معوقاتتاسعًا: 

 25 األزمات إدارة آثارعاشرًا: 

 25 خاتمة المبحث 

 22 ورها في معالجة األزمات األمنيةالمبحث الثاني: اإلدارة العامة للعمليات المركزية ود

 24 المطلب األول: وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني

 24 تعريفية نبذةأواًل: 

 22 ثانيًا: رسالة الوزارة

 22 ثالثًا: األهداف العامة للوزارة

 22 رابعًا: نشأة وتطور وزارة الداخلية واألجهزة األمنية

 27 خامسًا: هيكلية الوزارة

 28 سادسًا: األزمات التي مر ت بها الوزارة

 29  المطلب الثاني: اإلدارة العامة للعمليات المركزية

 71  شأةالن  و  التأسيسأواًل: 

 71 (والسيطرة القيادة مركز) المركزية العمليات إدارة مفهومثانيًا: 

 70  المركزية العمليات إدارة مهامثالثًا: 

 72 المركزية العمليات إلدارة يميالتنظ الهيكلرابعًا: 

 72 (المشتركة العمليات) العمليات غرفةخامسًا: 

 72    العمليات غرفة أهدافسادسًا: 

 77 العمليات غرفة أهميةسابعًا: 

 77 العمليات غرفة في العمل نظامثامنًا: 

 70 العمليات غرفة مكوناتتاسعًا: 
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 79 األمنية زماتاأل إدارة في العمليات غرفة دورعاشرًا: 

 01 "األزموية الخرائط" األزمة دوائر: أحد عشر

 00 العمليات غرفة فريق نجاح متطلباتاثنا عشر: 

 02 المطلب الثالث: سبل دعم جاهزية إدارة العامة للعمليات المركزية في معالجة األزمات األمنية 

 04 ات األمنيةلمعالجة األزمالالزمة إلدارة العمليات حتياجات أواًل: اال

 02 األمنية التخطيط إلدارة األزمات (3

 08 تقنيات المعلومات واالتصاالت (1

 08 (MIS) المعلومات ُنُظم (أ

 09 (GIS) الجغرافية المعلومات ُنُظم (ب
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 94 المحليةأواًل: الدراسات 
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جراءات الدراسة ومناقشة نتائجهالفصل الرابع / ا  002 طريقة وا 

 004 الطريقة واإلجراءات :المبحث األول
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 004 ثانيًا: مصادر الدراسة
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 007 الدراسة رابعًا: أداة      

 007 أ( االستبانة           



 

 

 ي

 الفهرس

 الصفحة الموضوع
 000 المقابلةب(            

 000 خامسًا: خطوات بناء االستبانة
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 022 الفرعية األولي الفرضيةاختبار  (أ

 027 الفرعية الثانية الفرضيةاختبار  (ب

 028 الفرعية الثالثة الفرضيةاختبار  (ج

 040 الفرعية الرابعة الفرضيةاختبار  (د

 042 الفرعية الخامسة الفرضيةختبار ا (ه

 042 اإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة (و

 047 اإلجابة عن السؤال السابع من أسئلة الدراسة (ز

 040 الثانية الرئيسة الفرضيةاختبار  (1
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050 
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050 
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 للمجال الكلية والدرجة" األمنية األزمات لمعالجة المركزية العمليات في
055 

 052 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة (05)
 054 ستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال (02)
 052 التوزيع الطبيعينتائج اختبار  (04)
 050 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (02)
 058 عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع  (07)
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 059 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال العملياتتوزيع  (08)
 021 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  (09)
 020 المحك المعتمد في الدراسة (51)
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(55) 
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 ةمقد   م  الأواًل: 
ومن  ،رةكبي يةأهم ِ  اذ   على اختالف مشاِربها والجماعات األفراد حياة في األمن استتبابُ  ُيعد       
 السالملصالة و ا عليه إبراهيم دناسي ِ  مطلب األمن نعمة كانت ، فقدتحقيقها ُيرتجىالتي  لوياتاألو 
  (211: البقرة سورة) {وَإِّذْ قَّالَّ إِّبْرَاهِيمُ رَب ِّ اجْعَلْ هََٰذَّا بَلَّدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَّهْلَّهُ مِنَ الث َّمَرَاتِ} ربه من

ذي ال يكاد وال ،معوب واألفراد في هذا العصر المتأز ِ للحكومات والش   األكبر هاجسالوأصبح األمن 
 مجموعةفيه الدول وال األفراد يخرجون من أزمة أو مجموعة من األزمات إال أدركتهم أزمة أو 

أخرى من األزمات السياسية أو االقتصادية أو األمنية، فضاًل عن األزمات االجتماعية والفردية، 
ورات ر هذه األزمات من حيث أبعادها وآثارها، فهي تؤثر على الض   وتأتي األزمات األمنية في مقدمة

نا الحنيف بدرجة أو بأخرى، وتؤثر على السلم االجتماعي واالستقرار ها شرعُ ل  الخمس التي كفِ 
 .(8: 2005)الشهراني،  وأيضًا األمن النفسي لألفراد والمجتمعات ،ياسي والتنميةالس ِ 
مرورًا  ةيبدءًا من األزمات الفرد ،الحياة مناحي شتىأو بآخر  بشكل   مس  ت األزمات تأصبحوقد 

، يةباألزمات الدول ءً وانتها على مختلف أنواعها والمؤسسات الحكوماتباألزمات التي تمر بها 
األزمات  ذتخقد أو له أطواره، وله خصائصه، وأسبابه،  تفاعل، عالم  ومُ  حي   وعالم األزمات عالم  

تفرض نفسها على المجتمعات كاف ة، وذلك نظرًا لتأثيراتها البالغة  الخصوص على وجهاألمنية 
 .على الحياة بمختلف جوانبها ومجاالتها

ة واحدة، بل تتفاوت من جه تة بمواجهة األزمة ليسلع بها الجهات المعني ِ ط  تض   ياألدوار التو 
مكانياتها ،ألخرى بحسب طبيعة اختصاصاتها  ودرجة تأثيرها. ،وا 

 عامل الحقيقي مع أحداثها، وذلك كمرحلة  ة احتواء األزمة األمنية على ضرورة الت  وتعتمد عملي
يطرة على مصادر خطرها وتطويق أضرارها، ويتم التعامل مع أحداث الزمة إلمكان الس  حتمي ة  و 

أجهزتها  صاتاألزمة األمنية عن طريق توزيع األدوار المختلفة على الكوادر األمنية وفقًا لتخص  
متنوعة من خالل منظومة واحدة تجمع في النهاية حلقات العمل األمني في تكامل متناغم دون ال

 (.32: 1121أدنى تنافر أو تعارض بينها )محمد، 
 اكبةً و لعمليات المركزية لتكون مُ اغرف  األزمات األمنية عمدت الدول إلى إنشاء معالجةوفي إطار 

اتصاالت ومعلومات وتقنيات تخدم مواجهة  من كهحديات واألزمات من خالل ما تمللهذه الت  
ريع قني الس  م الت ِ قداحة في هذا العصر والت  ولقد كان لطبيعة المتغيرات التي تموج بها الس  ، األزمات

ير صاالت والمعلومات األثر البالغ في تطو متها تكنولوجيا االت ِ في كافة مناحي الحياة وفي مقد ِ 
 ،ةمهم  الحدى هذه اآلليات إ ة في أغلب الدولات المركزي  وتمثل العملي  ات مواجهة األزمات، آلي  

م ظُ ونُ  ،رةقابة المتطو ِ يطرة والر  صال والمتابعة والس  وذلك لما يتوفر بها من أدوات ووسائل لالت ِ 
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 ط بعيداً سليم ومخط   بشكل  ، ة األمنيةخذ القرار في التعامل مع األزمات وخاص  معلومات تساعد مت  
 (7: 2005)عبد الله،  عن العشوائية واالرتجالية.

اءة ممارسة نشاطها بالكف قادرة على اختالف أنواعها وأغراضهاعلى  ةاألمني  المؤسسات  ت ُعد ولم
ها صاالت والمعلومات تقوم بتنظيمدة لالت  م متعد ِ ظُ إال من خالل نُ  ،المنشودة أو الفاعلية المأمولة

أو  ًا بشكل  ة أصبح مرتبطة، وبالتالي فإن ُحسن إدارة األزمات األمني  ركزي  ات الموتنسيقها العملي  
واجهة األزمات لم ةنسيق بين كافة الجهات المعني  صال والمعلومات والت  ر قنوات االت ِ خر بمدى توف  آب

دارات العملي  ة والحاالت الط  األمني    .ةات المركزي  ارئة من خالل غرف وا 
 ةً لي  ج   ألزمات وخاصة األمنية منها بالمعلومات واالتصاالت والتنسيق تظهر واضحةً عالقة إدارة او 

ز األزمات باختالف أنواعها ويهدد المصالح بشكل مي ِ في ظل عنصر المفاجأة الذي يُ  خاصةً 
ة ن بين عوامل ومقومات الحياوازُ بل وتتصاعد تداعياته وتكشف عن حاالت انعدام الت   ،فوري 

 .يدة تفرض نفسها على ساحة الواقعرات جدغي ِ المستقرة ومت
ضيع ل وقد ت  ب ،ال وتبقى االتصاالت مفتوحة غير متكاملة األطرافن  صبح المعلومات صعبة الم  وتُ 
ناك جهة وذلك كله إن لم تكن ه ،فتقد النضباط إيقاعهاصبح غير منتظمة وت  فقد مضمونها وتُ وت  
دارات العمليات المركزية والتي  ق هذه العملية الحرجة كغرفنس ِ م وتُ نظ ِ تُ   للجسد. العقل ةتعد بمثابوا 

وني الجاثم يختلف عن غيره، نظرًا لوجود المحتل الصهي استثنائي   واقعنا الفلسطيني بوضع  ويت ِسم 
من المشكالت واألزمات التي يتعرض لها مجتمعنا، إضافة إلى  ب في كثير  والمتسب ِ  ،على أرضنا
مل الجاد من هد والع، كل هذا يفرض مضاعفة الجُ ري الوطنط  لجغرافي بين ش  ياسي وااالنقسام الس ِ 

سةل ب  قِ   ركزي.م ات بشكل  ة من خالل غرف العملي  عامل مع األزمات األمني  ة والت  األمني   الُمؤس 
رالوقوف على إلى  همن واقع عملو  الباحث وفي هذه الدراسة سعى و  في  إدارة العمليات المركزية د 

ها معرفة أدوار من خالل  ،ةفي معالجة األزمات األمني   ة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينيوزار 
 م المعلوماتظُ نُ وارئ و خطط الط  ة، ومدى توافر ألمني  وأثناء وبعد وقوع األزمة ا قبلومهامها 

لجة األزمات امعالتي تتطل بها  ةة واإلمكانات المادي  البشري   دار و المكفاءة وكفاية صاالت و واالت ِ 
ا، وكذلك  ورُص عف والقُ اكتشاف مواطن الض  تحديد العقبات و ة، و األمني   لعمل على االتي ُتواجُهه 

 .ةات المركزي  سهم في عالجها وتطوير أداء إدارة العملي  تُ  واقتراحات   تقديم توصيات  
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 راسةشكلة الد   م  ثانيًا: 
 

جود االحتالل بسبب و  ؛الشعب الفلسطينيا ه  هُ واجِ ة التي يُ نظرًا لكثرة وتوالي األزمات األمني       
وطني لن اواألمة فإن وزارة الداخلي   أسهم في ازديادها، رئيس، الذي أوجد واقعاً  الصهيوني بشكل  

الُمناطة  ة؛ ونتيجًة للمهام والمسئولياتات المركزي  ، وخاصة إدارة العملي  مكوناتها بكل ِ  الفلسطيني
ي األمن واالستقرار ف الِحفاظ علىا تكون إلى األخذ بعلم إدارة األزمات، وذلك بهدف بها، أحوج م

إنشاء إدارة العمليات المركزية  أهمية وضرورةمن ضاعف األمر الذي وهذا ؛ يالمجتمع الفلسطين
، حيث أنها مركز القيادة والت حكم التي تدير كافة الفلسطيني في وزارة الداخلية واألمن الوطني

 .ةبين األجهزة األمني   نظيمنسيق والت  ة، باإلضافة إلى أنها جهة الت  ات األمني  لعملي  ا
 مستوى  على األمنية األزمات إلدارة دائمة آلية تكوين بوجوب (1121وب، )كل   دراسة أوصتقد لو 

وحدة بضرورة إنشاء ( 1122ضيع، دراسة )الر   أوصت، و واألمن الوطني الفلسطيني الداخلية وزارة
، مستلزماتزة بكامل الجه  وارئ مُ ات للط  ة مستقلة إلدارة األزمات والكوارث مع وجود غرفة عملي  إداري  

 االنعقاد دائمة "مشتركة اتعملي   غرفة" مستقلة إدارة إنشاءب (1121ام، غن  دراسة ) وأوصت
ديريات ية إنشاء أفرع لها في الممع أهم مة،المتقد ِ  ولبالد   سوةأُ  ةاألمني   األزمات إدارة في متخصصة

كما وأوصت دراسة  المختلفة في المحافظات وتكون مهمتها مواجهة األزمات في كل مراحلها،
 اتعملي   غرف تجهيز، و الةالفع   االتصال وسائل بأحدث عمليات غرف تجهيز( ب1121)الحميدي، 

 من أن  إلى  (1111راسة )الفهيد، ، وقد توصلت د"األزمة" الحدث موقع إلى دفعتُ  تحركةومُ  تنقلةمُ 
 رفغُ  بإنشاء االهتماموأوصت بضرورة  ات،العملي   غرف خالل من هو نسيقالت   أساليب أهم

 .األزمات إلدارة ةاألمني   األجهزة بين شتركةمُ  صةتخِص مُ  اتعملي  
ر معرفةراسة إلى هذه الد ِ  من خالل ى الباحثع  س  وعليه  و  عالجة ية في مُ إدارة العمليات المركز  د 
خاذ وات ِ  مء أخطارها والتحك  ر  د  و  فة،إدارتها في مراحلها المختلِ  ومدى قدرتها على ،األمني ة األزمات

 .اح لمواجهتهاجقومات الن  ، ومدى توافر مُ لبيةقليل من آثارها الس  القرارات الحاسمة لمواجهتها والت  
 

 راسةتساؤالت الد   ثالثًا: 
 في التساؤل الرئيس التالي:  ةالدراستتلخص مشكلة 

  رما و   لداخلية واألمن الوطنيفي وزارة ا األزمات األمنية معالجةالعميات المركزية في  إدارة د 
  ؟الفلسطيني

 

 الفرعية التالية: ساؤالت ت  ويتفرع عنه ال
 اتاألزم عالجةمُ ل المختلفة مراحلال في هامهامب ةالمركزي   اتالعملي   إدارة قيام درجة ما 

 ة؟األمني  
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 ؟ةاألمني   اتاألزم عالجةلمُ  ةالمركزي   اتالعملي   إدارة في وارئ للط   طط  خُ  وجود مدى ما 
 ألزماتا عالجةلمُ  ةالمركزي   اتالعملي   إدارة ةلجاهزي   الالزمة للمعلومات مظُ نُ  توافر مدى ما 

 ة؟األمني  
 ألزماتا عالجةلمُ  الالزمة ةالمركزي   اتالعملي   إدارة في ةالفع   صالات   مُنظُ  توافر مدى ما 

 ة؟األمني  
 لالزمةا ةالمركزي   اتالعملي   إدارة في ةالمادي   واإلمكانات ةالبشري   الموارد توافر مدى ما 

 ة؟األمني   األزمات عالجةلمُ 
 ة؟األمني   ألزمات عالجةمُ  في ةالمركزي   اتالعملي   إدارة تعترض التي العقبات ما 
 ر تعزيز ُسُبل ما و   ة؟األمني   األزمات عالجةمُ  في ةالمركزي   اتالعملي   إدارة د 

 

 أهداف الدراسةرابعًا: 
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة مترابطة من األهداف تتمثل في اآلتي:

   عالجةمُ ل المختلفة مراحلال في بمهامها المركزية العمليات إدارة قيام درجة إلى عرفالت 

 .ةألمني  ا األزمات
 األمنية األزمات عالجةلمُ  المركزية العمليات إدارة في وارئ للط   خطط وجود مدى معرفة. 
 عالجةمُ  في المركزية العمليات إدارة لجاهزية الالزمة للمعلومات ُنُظم توافر مدى عن الكشف 

 األمنية. األزمات
 الة صالات ِ  ُنُظم تواُفر مدى ب ي ان  .األمنية تاألزما عالجةلمُ  ركزيةالم العمليات إدارة في فع 
   ةزي  المرك العمليات إدارة في المادية واإلمكانات البشرية الموارد تواُفر مدى من قالتحق 

 .األمنية األزمات عالجةلمُ  الالزمة
 منية.األ األزمات عالجةمُ  في المركزية العمليات إدارة ُتواجه التي قباتالع   إلى التعرف 
 عي ر لتعزيز مقترحة توصيات   وضعل الس  و   األزمات ةعالجمُ  في المركزية العمليات إدارة د 

 .األمنية
 

 ية الدراسةأهم   خامسًا: 
 :إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية وذلك على النحو التالي هذه الدراسةتم تقسيم أهمية 

 ظرية:األهمية الن   .أ
  ُياتالعمل إدارة رو  د   على الضوء تسليط إلى تسعى أنها في الدراسة هذه أهمية نتكم 

 لىع والتعرف األمنية األزمات معالجة في الوطني، واألمن الداخلية وزارة في المركزية

عف مواِطن  .المجال هذا في والُقوة الض 
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 الشعب معاناة استمرار ظل ِ  في واالهتمام بالبحث جديراً  موضوعاً  الدراسة تتناول 

يات، واستمرار الفلسطيني،  منها. األمنية وخاصةً  األزمات وعوق وتوالي التحدِ 
   مجال في قدراته من تزيد أنها كما للباحث، ةومعرفي   ةعلمي   حصيلة بمثابة راسةالد ِ  هذه تعد 

 .العلمي البحث
 ع  رفغ خالل من إدارتها وكيفية األمنية األزمات عن الدراسات من مزيد إجراء على ُتشجِ 

 المركزية. العمليات
   ر عن -الباحث علم حد على- األولى الدراسات من الدراسة هذه ُتعد و   تالعمليا إدارة د 

 .األمنية األزمات معالجة في المركزية
 األهمية التطبيقية: .ب
 رورةوض عام، بشكل   األمني الواقع في المركزية العمليات الستخدام المتزايدة األهمية 

 إلى اإلشارة مع ،الخصوص وجه على األمنية األزمات إدارة عمليات في استخدامها

 كزية.المر  العمليات مجال إليه وصل ما آخر في العالمية الجهود ابعةومت مواكبة ضرورة
 تائجن من إليه وصلالت   سيتم ما خالل من األمنية سةؤس  المُ  في القرار اعصن   تُهم 

 شكل  ب الوطني واألمن الداخلية بوزارة قيالر   في تساعد أن شأنها من والتي وتوصيات،

 الُخصوص. وجه على المركزية العمليات وبإدارة ،امع
 

 الدراسة فرضياتسادسًا: 
 األولى: الرئيسة الفرضية

 ر يوجد ال و   المركزية العمليات دارةإل( α ≤ 1.12) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو د 

 الفلسطيني. الوطني واألمن الداخلية وزارة في األمنية األزمات معالجة في
 

 الية:الت   الفرعية الفرضيات منها ويتفرع
 ر يوجد ال و   العمليات إدارة لقيام (α ≤ 1.12) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو د 

 .ةاألمني األزمات معالجةل المختلفة مراحلال في بمهامها المركزية
 ر يوجد ال و   في الطوارئ  خطط وجودل (α ≤ 1.12) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو د 

 األمنية. األزمات معالجةل الالزمة المركزية العمليات دارةإ
 ر يوجد ال و   المعلومات مظُ نُ  لتوافر (α ≤ 1.12) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو د 

 األمنية. األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة لجاهزية الالزمة
 ر يوجد ال و  الة اتصال ُنُظم لتوافر (α ≤ 1.12) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو د   فع 

 األمنية. األزمات معالجةل الالزمة المركزية العمليات إدارة في
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 ر يوجد ال و   البشرية الموارد لتوافر (α ≤ 1.12) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو د 

 األمنية. األزمات معالجةل الالزمة المركزية العمليات إدارة في المادية واإلمكانات
 

  الثانية: الرئيسة الفرضية
 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال (1.12 ≥ α) استجابة متوسطات بين 

ر حول الدراسة عينة أفراد و   وزارة في األمنية األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة د 

ز ى  ،الفلسطيني الوطني واألمن الداخلية  تبةالر   مر،عُ )ال التالية: الشخصية للمتغيِ رات ُتع 

 العلمي(. لالمؤه   الخبرة، سنوات عدد العمل"، "جهة الجهاز ة،العسكري  
 

 راسةالد    راتتغي   م  سابعًا: 
   بالعمليات المركزية تمثليو  :المستقلر تغي   الم:  

اإلمكانات ة و ال، الموارد البشري  صال الفع  االت ِ م ظُ نُ م المعلومات، ظُ وارئ، نُ )المهام، خطط الط  
 (.العقباتة، المادي  

   ة.بإدارة األزمات األمني   لتمث  يو  ابع:الت   رتغي   الم 
 راسة:رات الد ِ تغي ِ كل التالي يوضح مُ والش  

 (3)شكل رقم 
 الدراسة م تغي  رات

 

 
 

 

ر  د: المصدر  .الباحث بواسطة ج 

إدارة العمليات 
 المركزية

  

معالجة األزمات 
 األمنية

 هام الم  
 وارئ خطط الط  

 معلوماتم الظ  ن  
 صال الفعالاالت    ن ظ م

ة الموارد البشري  
 ة واإلمكانات المادي  

 العقبات

رات التَّابع الُمستقل
ِّ
تغي

 
الدراسة م  
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 راسةدود الد   ثامنًا: ح  

 هذه الدراسة للحدود التالية: خضعت
 ر وعي:الموض   الحد و   .األزمات األمنية معالجةالعمليات المركزية في  إدارة د 
 ِريت  : حد المكانيال األمن و هذه الدراسة على إدارة العمليات المركزية في وزارة الداخلية  ُأج 

 بقطاع غزة.الوطني الفلسطيني 

 م1122 / ه2391 :انيمالز   الحد. 
 اليةالت   عمليات األجهزةفي باط العاملين الض   :البشري  دالح: 

، لفلسطينيةا رطةالش   جهاز، الوطني واألمن ليةالداخ وزارة في المركزية اتللعملي   العامة اإلدارة)
 ،العسكرية رطةالش   جهاز، الداخلي األمن جهاز، والحماية األمن جهاز، الوطني األمن جهاز

 .(ةالطبي   الخدمات مديرية، المدني فاعللد ِ  العامة المديرية
 

 راسةصطلحات الد   م  تاسعًا: 
  ورتعريف   :الد 

ا: طاف حول الشيء، ومنه أدار العمل وأدار اآللة: تولى ان  ر  و  ًا ود  ر  و  د   ار  مشتق من د   :لغةً 
 .(313 2008:األمر فيها )المعجم الوسيط،  تصريف
والتي يمكن أن يقوم بها  ،مجموعة من الوظائف والمهام والمسئوليات المتوقعة: اصطالحاً 

 (.35: 2000)أحمد،  لتحقيق أهداف معينة داخل المجتمعمؤسسة  أو تنظيم أو قطاع
 تي تقوم بهاال والواجبات الوظائف والمهامور في هذه الدراسة بقصد بالد  يُ  التعريف اإلجرائي:

 األمنية. اتاألزم لمعالجة ؛يفلسطينالبوزارة الداخلية واألمن الوطني العمليات المركزية  إدارة
 ركز القيادة مراسة بأن ها عر فها الباحث في هذه الد ِ العمليات المركزية: دارة التعريف اإلجرائي إل

سةتنسيق عمل تنظيم و يعمل على و  العمليات األمنية ُيدير الذي والتحك م ألمنية في ا الُمؤس 
رساليتم من خالله و  ،والطارئةة األوقات االعتيادي    .قراراتال واتِ خاذالمعلومات  استقبال وا 

 راسةفي ه عر فها الباحث :األمنية التعريف اإلجرائي لألزمات ئ  وُمتسارع حدث  طار بأن ها  ذه الدِ 
لم الُمجتمعي، وي نُجم عنه خسائر مادي  د ِ يه ن  العام والسِ  ة، أو وي  ة، أو معنة، أو بشري  د األ م 

  ختلطة.خسائر مُ 
 راسةُيقصد بمُ  :األمنية األزمات معالجةالتعريف اإلجرائي ل  عالجة األزمات األمنية في هذه الدِ 

 وبعد أثناءو  ق ب ل المركزية العمليات إدارة ِقب ل من المبذول والجهد ةذ  خ  ت  المُ  اءاتاإلجر  بأن ها
ج المنه باستخدام وذلك معالجتها، مراحل من مرحلة   كل أهداف تحقيق بهدف األزمة حدوث

ة ُخطط   على وبناءً  المناسبة، والوسائل األدواتالعلمي و  .مسبقاً  ُمعد 



 

 
 

 

 

 

 

 

 انيالفصل الث  

 ةراس  ري للد   ظ  ار الن  ط  اإل  
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 راسةاإلطار الن ظري للد ِ  انيالفصل الث  

 انيالث   الفصل
 راسةللد    ظري الن   ارط  اإل  

 :تمهيد وتقسيم
ازدادت الحاجة في السنوات األخيرة إلى علم األزمات وكيفية إدارتها وُسبل مواجهتها، وذلك      

ل تهديدًا حقيقيًا للجماعات واألفراد وتتسبب في حدوث خسائر كبيرة تحول دون و  ألن  األزمات ُتشكِ 
 التقدم واالزدهار. 

على مجموعة  من اأُلُسس والمبادئ العلمية والمفاهيم الخاصة به،  وعلم إدارة األزمات مبني  
 إلدارية في أساليبه وتطبيقاته.ويختلف عن غيره من العلوم ا

واجهة مفإدارة األزمات تهدف إلى التحكم في أحداث  مفاجئة  ومتفاقمة  والتعامل معها وتصنيفها و 
آثارها ونتائجها، وهي إدارة تقوم على البحث والمعرفة والتجارب المستفادة والتخطيط واستخدام 

 .(1: 2009)العازمي،  المعلومات والبيانات كأساس  للقرار السليم
داراتها، وخاصة إدارة واألمن الوطني الفلسطينيوبالتالي فإن وزارة الداخلية   بكافة أجهزتها وا 

يشه باإلضافة إلى الواقع الذي يع ،مركزية؛ ونتيجًة للمهام والمسئوليات الُمناطة بهاالعمليات ال
عب الفلسطيني وما يمر  به من أحداث  وأزمات، أحوج ما تكون إلى األخذ بعلم إدارة األزمات، الش  

 .يوذلك بهدف معالجة األزمات التي قد تؤثر على األمن واالستقرار في المجتمع الفلسطين
استعرض الباحث في هذا الفصل مجموعة من المفاهيم والمحاور المتعلقة بعلم إدارة األزمات  قدو 

دارة األزمات األمنية بشكل  خاص، وكذلك نبذة تعريفية عن وزارة الداخلية واألمن  بشكل  عام وا 
دارة العمليات الفلسطيني الوطني ، حيث ةبل دعم جاهزيتها لمعالجة األزمات األمني  وسُ  المركزية وا 

 ن الفصل من مبحثين كما يلي:تكو  
دارتها، وتم تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب   :كما يليالمبحث األول: األزمات األمنية وا 

 .المطلب األول: مدخل إلى األزمات
 .األمنية المطلب الثاني: األزمات

 .المطلب الثالث: إدارة األزمات األمنية
ون ويتك ،ة للعمليات المركزية ودورها في معالجة األزمات األمنيةالمبحث الثاني: اإلدارة العام

 هذا المبحث من ثالثة مطالب:
 .الفلسطيني وزارة الداخلية واألمن الوطني المطلب األول:
 اإلدارة العامة للعمليات المركزية. المطلب الثاني:
  األزمات األمنية.جة عالمُ في ارة العلميات المركزية ة إدُسبل دعم جاهزي   المطلب الثالث:
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 لو  المبحث األ  
دارتهااألزمات األمني    ة وا 

 

 :تمهيد وتقسيم
 ، حيث أصبح يمس بشكل  الحاضر الوقتمن المفاهيم الواسعة االنتشار في  مفهوم األزمة     

 وماتالحكمرورًا باألزمات التي تمر بها  يةبدءًا من األزمات الفرد الحياة مناحي شتىأو بآخر 
مصطلح األزمة من ، حيث أصبح باألزمات الدولية ءً وانتها على مختلف أنواعها مؤسساتوال

 ي  ح وعالم األزمات عالم  األصعدة، وفي مختلف  المستوياتتداولة على جميع المصطلحات المُ 
كائن  صغرأالجميع أفراداً وجماعات و تأثر به يله أطواره، وله خصائصه، وأسبابه،  ومتفاعل، عالم  

 في المجتمع البشري.موجود 
هي مرحلة متقدمة من الصراع، في أي مظهر من مظاهره، وعلى أي نطاق من نطاقاته، األزمة و 

بدءًا من داخل النفس البشرية الواحدة، وانتهاًء بالصراعات الدولية، فهي غريزة متجذرة في أغوار 
ومن عليها،  عالى األرضالنفس البشرية منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل حتى يرث الله سبحانه وت

نيا الثابتة.  كما أنها حقيقة من حقائق الد 
قد وكيفية إدارتها و  وفي هذا المبحث تط رق الباحث إلى مفهوم األزمات وماهية األزمات األمنية

م هذا المبحث إلى ثالثة مطالب   حو التالي:على الن  ق س  
 .المطلب األول: مدخل إلى األزمات

 .األمنية زماتالمطلب الثاني: األ
 .المطلب الثالث: إدارة األزمات األمنية
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 المطلب األول
 ل إلى األزماتدخ  م  

 

 تمهيد:
، والفرق بينها وبين الكارثة، وعناصرها، األزمة مفهومالباحث في هذا المطلب  تناول     

 .رهاوخصائصها، وأسباب نشوئها، وأنواعها ومراحل تطو  
 

 مفهوم األزمةأواًل: 
 ف المجاالتالختال نظراً  وذلك والُكتًّاب؛ الباحثين بين األزمة مفهوم حول اتدت التعريفعد  لقد ت

  .، وكذلك لتعدد أنواع األزمات وأسبابها وتصنيفاتها المختلفةإليه الذي ينتسبون 
وكان أول استخدام ُمن ظ م عرفه التاريخ كمفهوم  يدل على شيء  معين  لكلمة أزمة يعود في أصوله 

ى علم الطب اإلغريقي القديم "تعبيرًا عن نقطة تحول مصيرية في تطور المرض، يرتهن بها إل
 (.89: 2012شفاء المريض خالل فترة  زمنية  محددة  أو موته" )الدليمي، 

ويمكن القول بأن  مصطلح األزمة من أكثِر المصطلحات التي لم يتم االتفاق على تعريف  محدد  
ي االختالف والتضارب بل على العكس تمامًا، فهناك نقاط مشتركة بين لها، إال أن هذا ال يعن

 .(5 2011:)غبرة، العديد من التعاريف واآلراء وهناك نقاط مكملة لنقاط أخرى 
م تعريفات األزمة إلى خمس  فئات، حسب التالي: فمنهم من  قس 

 موقف األزمة. -
 مسببات األزمة. -
 العنصر المتأثر باألزمة. -
 .(18 2003:)العمار،  بيعتهانوع األزمة وط -

 ، كما يلي:واالقتصادي ،والسياسي ،المفهوم االجتماعيحسب األزمة  وهناك من عر ف
ي اختالل نظام القيم والتقاليد الم ر ِعي ة إلى درجة  تقتض قصد باألزمة من الناحية االجتماعية:ي   -

قاليد تطوير هذه المفاهيم والت التدخل السريع لمواجهة وا عادة التوازن إلى هذا النظام، من خالل
 .(19: 2005، عبد الله)حتى تتالءم مع التغيير الناجم عن تطور المجتمع 

حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي وتستدعي فهي  :ا األزمة من الناحية السياسيةأم   -
تماعيًا، ظاميًا، أو اجإداريًا، أو سياسيًا، أو ن سواًء أكان تمثله اتخاذ قرار لمواجهة التحدي الذي

 .(13: 2004، عليوة)، أو ثقافيًا أو اقتصادياً 
انقطاع في مسار النمو االقتصادي حتى انخفاض  تعني فاألزمة :ومن الناحية االقتصادية -

 (.51: 2004)هالل، أقل من النمو االحتمالي  النمو الفعلي اإلنتاج أو عندما يكون 
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 :التعريف اللغوي لألزمة 
م  عن الشيء أي أمسك عنه،  ،القحطو دة الش ِ ة بأنها األزم تر فعُ  وأصلها من ِفعل أ ز م ، وأز 

ُم تعني الِحمية، وكل طريق   (.15: 1967)الرازي،  مبين جبلين مأز  واألز 
 

 حولت نقطة ويمثل التوازن، بعدم يت ِسم انتقالي ( بأنها ظرفRandomفها قاموس )وقد عر  
د  (.Random, 1969: 491كبير ) تغيير   إلى تؤدي ل التيالمستقب ضوئها أحداث في ُتحد 

ل تتطلب Websterفيما عر ف قاموس ) ( األزمة بأنها حالة خطيرة وحاسمة، أو هي نقطة تحو 
ال حدث تغييرًا ماديًا ينشأ عنه موقفًا جديدًا قد يتضمن نتائج وآثار سيئة  مواجهة سريعة وا 

(Webster, 1993: 246.) 
 

 لألزمة التعريف االصطالحي : 
 وردت عدة تعريفات اصطالحية لألزمة ومنها:

أنها عبارة عن نقطة تحول ولحظة "حادة، حاسمة، محيرة، حرجة، مصيرية" في ظل دائرة من 
الحق ليزيد توتداعي األحداث بشكل  مُ  ،صور المعرفة واختالط األسباب بالنتائجأكد وقُ عدم الت  
 (.9: 2001نظمة بالكامل )فتحي، تها ومن درجة المجهود ويهدد الممن حد  

 

أنها موقف أو حدث أو مجموعة أحداث، متوقعة أو غير متوقعة، تتسم بالخطورة بوُتعر ف 
مق واتساع التأثير، مما يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على األوضاع، بالط رق والعُ 

رتباك لية التطورات واالتها ومجهو واألساليب واإلمكانات المعتادة، بسبب تسارع األحداث وِحد  
وتزايد الخسائر المادية والمعنوية واألثر السلبي على المصالح األساسية وتوازنها في الكيان 

 (.17: 2005التي حدثت فيه، وربما على الكيان نفسه واستمراريته وفعاليته )الشهراني، 
ام ةومعنو  مادية آثار والمفاجأة، ذو بالحرج يتصف بأنها موقف رِ فتكما وعُ   الغةب ية هد 
 الالزمة ةوالمعنوي للموارد المادية الكافي والحشد المالئم لالستعداد معالجته تفتقر الضرر،
 أساليب تتطلب الخطورة بالغة ونتائج أخرى  تفاقمه معالجته عدم على ويترتب لمعالجته،
 (.18: 2008معها )شابسوغ،  للتعامل اعتيادية غير ووسائل

 

بأنها ذلك االضطراب والخلل المفاجئ الذي يحدث للمنظمة، ويؤثر على  وبكل   ر فهابينما ع
توازنها ويمثل تهديداً لها، ويُحد  من عملية اتخاذ القرار في ظل ضيق الوقت ونقص المعلومات 

 .(18 2012:وب، )كل  
 

ل ونقطة توتر حالة بأنها وعر فها الشعالن و   سلبية ديدةج مواقف عنه ينتج قراراً  تتطلب ت ح 
 (.24: 2012العالقة )الشعالن،  ذات الكيانات مختلف تؤثر على أو إيجابية كانت
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ير متوقع، أو غاستثنائي متوقع  بأنه ُيمكن تعريف األزمة بأنها حالة طارئة أو حدثويرى الباحث 
تقرار اس دتشابكة تهد ِ تالحقة ومُ م عنه أحداث مُ ة، ينجُ متسارع ومغاير لمجريات األمور االعتيادي  

 مة.واستمرار المنظ  
 

 ثانيًا: الفرق بين األزمة والكارثة
مفهوم و  ...،هناك تداخل بين مفهوم األزمة والعديد من المفاهيم مثل: الصدمة، المشكلة، الصراع

 األزمة.مع ووثيق  قوي  برباط   يرتبطتداخاًل و  هذه المفاهيم أكثرمن الكارثة 
 

علق أثر  حاد  أو تدميري، مما ينتج عنه تغيرات ونتائج تت له، بأنها تغيير مفاجئ عر ف الكارثة:وت
بعملية التوازن، والكارثة في مجملها ُتعد  سببًا لألزمة وًتشكل عوامل باعثة للشعور القومي خاصة 

 .(13: 2004)عليوة،  الكوارث الطبيعية
 

 (3)جدول رقم 
 أهم الفروق بين األزمة والكارثة

 

 الكارثة األزمة المقارنة عناصر
 كاملة تصاعدية المفاجأة

 الخسائر
معنوية ويصاحبها خسائر 

 بشرية ومادية
 بشرية ومادية كبيرة

 غالبًا طبيعية وأحيانًا بشرية بشرية أسبابها
 صعوبة التنبؤ إمكانية التنبؤ التنبؤ بوقوعها

 تتفاوت في الضغط تبعًا لنوع الكارثة ضغط وتوتر عالي الضغط على متخذ القرار
 غالبًا ... ومعلنة أحيانًا ... وبِسري ة المعونات والدعم

 داخلية أنظمة وتعليمات المواجهة
قليمية ودولية  محلية وا 
 )أنظمة الحماية المدنية(

 

 .38: 2012 المصدر: الشعالن،
 

 ثالثًا: عناصر األزمات
د  على فقواات   أنهم إال األزمة مفهومحول والُكتًّاب  الباحثين بين التعريفاتواختالف  بالرغم من ت عد 

 :وهي لألزمة األساسية العناصر عدد
وقت  ومكان   تنشأ في هاإذ أن  موض والغُ  رعةبالس   سموتت   حدوثها متوقع غير فاألزمةالمفاجأة:  (3

 ين.مفاِجئ  
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 يؤدي دق حيث تتضمن تهديدًا لألهداف والمصالح في الحاضر والمستقبل، والذيالتهديد:  (1
 .لمنظمةا كيان على القضاء إلى أحياناً  وتصل االستقرار تهدد بشرية أو ديةما خسائر إلى

ر يكون ناع القراالوقت المتاح أمام ُص و  ،تسارعمُ  بشكل   وتتصاعد تقع فهي الوقت: ضيق (1
 .(26: 2009)أبو فارة،  الموقف على السيطرة المنظمة أطراف ُيفقد قد الذي األمر ،محدوداً 

ي ف عمليات إدارة األزمات االتي تدور حوله ث األزمةثل  م   ر بمثابةسالفة الذك العناصروتعد 
 .مختلف مراحلها

 

 ئص األزماتخصارابعًا: 
 رهار بجمهو د أعمال وسمعة وصورة وعالقات المنظمة ويُض موقف غير اعتيادي يهد ِ هي األزمات 

(Falkheimer & Heide, 2006: 181) األزمة  التي ُتميِ ز هناك مجموعة من الخصائص، و
 وهذه الخصائص هي: الخ،عن شبيهاتها كالموقف، والمشكلة، والحدث ...

 

  الخصائص المحورية لألزمات: .2
ث األزمة )التهديد، ل  ثلة بمُ تمث ِ والمُ  والُكتًّاب الباحثينوهي تلك الخصائص التي اتفق عليها معظم 

 ًة أم ال.المفاجأة، ضيق الوقت( وهذه الخصائص تحدد إن كان الحدث ُيعد  أزم
 

 خصائص تتعلق بطبيعة وتركيبة األزمة )مكملة للخصائص المحورية(:  .1
بها تلك الصفات والمالمح التي تترافق مع األزمة أو التي تكون من صميم طبيعتها  والمقصود

 وهذه الخصائص هي:
 نقص المعلومات أو غيابها بالكامل أو غموضها وعدم صحتها. -
 ذه الخاصية تتناسب طرديًا مع حجم األزمة.التعقيد والتشابك والتداخل، وه -
ثارة الرأي العام واستنفار الجهات اإلعالمية. -  استقطاب االهتمام وا 

 

 والتي تتعلق باالنعكاسات التي تسببها األزمة سواًء أكانتخصائص تتعلق بانعكاسات األزمة:  .9
 :يالخصائص هه ذوه على األفراد، أو على المجتمع، أو على المنظمة التي تعرضت لألزمة

 ُتعد  األزمة نقطة تحول مصيرية في حياة المنظمة. -
 تسود حالة من اإلرباك والقلق والخوف لدى مجتمع وقيادة األزمة. -
 تبدأ األزمة بالصدمة وتتصاعد األحداث بسرعة  هائلة  وتتغير األوضاع بشكل  حاد. -
داريًة في كتسبب األزمة ضغوطًا نفسيًة، وماديًة، ومعنويًة، واجتماعيًة، وا   - امل نسانيًة، وا 

 محيط األزمة.
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ظهور أمراض سلوكية مثل: فقدان العالقات، وارتفاع حالة التوتر بين األعضاء،  -
ن .، وغيرها ملشعور بالحيرة البالغة والعجز..الالمباالة، عدم االنتماء، عدم الكفاءة، ا

 األمراض السلوكية.
 اجأة واالرتباك.انعدام حالة التوازن وفقدان السيطرة بسبب المف -
ب ا، وذلك بحسه  د  م  احتمال انتشار األزمة مكانيًا وامتدادها إلى مجاالت مختلفة وزيادة أ   -

 .(37: 2011)غبرة،  نوع األزمة وتعدد مستوياتها وأبعادها وموضوعاتها
 

 خامسًا: أسباب نشوء األزمات
 :ليما ينشوء األزمات أسباب  ومنبتعدد أنواعها، تختلف األسباب التي تنشأ عنها األزمات 

 

 :كارثية أسباب .3
 .البيئةب عالقة لها التيباب األس وجميع ،والفيضانات والبراكين، كالزالزل، طبيعية: .أ
 الغازي. سربوالت   اإلشعاعي، سربكالت   صناعية: .ب
 .المسلحة كالحروب، والصراعات بشرية: .ج

 

 لعرقيةوا الطائفية راتوالتوت العنصرية، االجتماعي، والتفرقة كالظلماجتماعية:  أسباب .1
 .السكاني والجهل، واالنفجار واألمنية، والتخل ف،

 

 توزيع مالمعيشة، وعد الفرد، وغالء دخل مستوى  الفقر، والبطالة، وانخفاض :اقتصادية أسباب .2
 .االقتصاد وتذبذب السوق، استقرار عادل، وعدم بشكل   الثروة

 

 ة، والصراعالسلط تداول في السلمي فشلالسلطة، وال على السياسي الصراع :سياسية أسباب .4
 إلقليميةا المسلحة، والمتغيرات والصراعات الحدودية، والنفوذ، والتوترات القوى  مراكز بين

  .والدولية
 

مما يؤدي إلى تفاقم األزمات  ،للتعامل مع األزمات ضعف اإلمكانات المادية والبشرية .5
 .(7: 2011 )الرويلي، ومضاعفة الخسائر الناجمة عنها

 

ع رأي  بينما   :ما يليإلى عدة أمور منها األزمات نشوء آخر أسباب  ي رج 
 

وسببه المعلومات المبتورة، أو التسرع في إصدار القرارات، أو الحكم على األمور  سوء الفهم: .3
 قبل إيضاح حقيقتها.

دراك التفكير في االختالف حيث :اإلدراك سوء .1  نحو اهجاالت والنتيجة هي واألحداث، األمور وا 
 .األزمة إلى وقد يؤدي التصرفات نتائج تراكم إلى يؤدي مما السليم، غير السلوك
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وهي أكثر أسباب حدوث األزمات في جميع المجاالت خاصةً المجاالت  سوء التقدير والتقييم: .1
العسكرية، حيث يكون أحد أطراف المعركة الحربية ضحية سوء تقديره وتقييمه للطرف اآلخر، 

 ر األزموي ينشأ من خالل جانبين أساسيين هما: وسوء التقدي
 المغاالة واإلفراط في الثقة بالنفس. .أ

حطم  للكيان اإلداري وم هذا األمر سببًا وباعثًا لألزمات، وُمدمِ روال ُيع د   :العشوائية اإلدارة .4
صور قإلمكانياته وقدراته، ومن أمثلته سوء التخطيط، وعدم احترام الهيكل التنظيمي للمنشأة، و 

 الخ..التوجيه لألوامر والبيانات والمعلومات، وغياب التنسيق..

 سوء تقدير قوة الطرف اآلخر واالستخفاف به.  .5

وغالبًا يقوم بها جماعات الضغط والمصالح لجني المكاسب غير العادلة  الرغبة في االبتزاز: .6
 دف.إلداري المستهووسيلتها إلى ذلك صنع األزمات المتتالية للكيان ا ،من الكيان اإلداري 

وُيع د  اليأس في حد ذاته أزمة، وقد يكون اليأس على مستوى الدول باعث ألزمات : اليأس .7
 .طاحنة وعنيفة ومدمرة بشدة وذات تكلفة باهظة

 .العمالية مثل: األزمات ين،ن  معي   ومناخ   توقيت   وفي بشكل  معين، توظ ف أنها حيث :اإلشاعات .8

 .ةالصغير  على الكيانات للسيطرة الكبيرة انب الكياناتج من ويتم :القوة استعراض .9
أو ، وهي أحد أسباب نشأة األزمات سواًء في الماضي، أو الحاضراألخطاء البشرية:  .30

   المستقبل.
وهي أن تقوم المنظمات الُمنافسة بدراسة سير عمل المنظمة الُمراد إحداث  األزمات المخططة: .33

 لها.  أزمة بها، ومن ثم إحداث أزمة مخططة
  .األطراف المختلفة مدعاة لحدوث أزمة بين األهداف تعارض األهداف: تعارض .31

 . (65: 2003)الخضيري،  ر أزمةج ِ ف  شديد يُ  المصالح بشكل   فتعارض المصالح: تعارض .31
 

 :ضاف أسبابًا أخرى لنشوء األزمات وهيت  و 
 .تجاهل إشارات اإلنذار الُمبكر التي ُتشير إلى إمكانية حدوث األزمة .3
الخوف الوظيفي وما ينتج عنه من حالة اليأس لدى العاملين، وعدم تشجيع العاملين إلبداء  .1

 آرائهم، وعدم االعتراف باألخطاء، وتغليب المصالح الفردية على المصالح العامة.
 عدم وضوح أهداف المنظمة. .1

 ضعف نظام المعلومات، ونظام صنع القرارات. .4

 مختلفة.عدم إجراء مراجعة دورية للمواقف ال .5

 عدم االهتمام بالتنمية الفردية. .6
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 ضعف العالقات بين العاملين بالمنظمة. .7

 الرقابة واالتصال والحوافز.م ظُ نُ وجود عيوب في  .8

 . (27: 2002أحمد، ) عدم مالءمة التخطيط والتدريب والتنمية للتعامل مع األزمات .9

ح األسباب التي تؤدي إلى ُنشوء األزمات: (1)والشكل رقم   يوضِ 

 (1)كل رقم ش
 أسباب نشوء األزمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .66: 2003المصدر: الخضيري، 
 

 سادسًا: أنواع األزمات
 

وعلى الرغم من  ،المختلفة الحياة مجاالت وتداخل وتشعب وتنوع وتباين بتعدد األزمات أنواع دعد  ت  ت  
نه إلى م ذي ُينظرتعدد وتنوع األزمات، إال أن  تصنيف األزمات يعتمد في األصل على الجانب ال

أو خطًأ، أو إهمااًل(، مات التي من صنع اإلنسان )عمدًا، الحادثة، فمن حيث المبدأ هناك األز 
وهناك األزمات التي تنشأ من عوامل طبيعية، وهناك األزمات السياسية، واالقتصادية، 

وقعها، يصُعب تواالستراتيجية، والعسكرية، واألمنية، وهناك األزمات المتوقعة، واألزمات التي 
وهناك أزمات متكررة، وأزمات غير متكررة، وهناك أزمات عنيفة، وأزمات هادئة، وهناك أزمات 
وطنية، وأزمات إقليمية، وأزمات دولية، وقد تأخذ األزمة صفًة أو أكثر، أو تقع تحت تصنيف  أو 

 

 سوء الفهم

سوء 

 اإلدراك

سوء 

التقدير 

 والتقييم

اإلدارة 

 العشوائية

الرغبة في 

 االبتزاز

 

 اليأس

 

 اإلشاعات

استعراض 

 القوة

األخطاء 

 البشرية

األزمات 

متعمدة ال

 المخططة

 

 تعارض األهداف

 

أسباب نشوء 

 األزمات

 

 تعارض المصالح
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آثارها فها، و أكثر من هذه التصنيفات، حسب طبيعتها، ومكان، وزمان، وأسباب حدوثها، وأطرا
 (.18: 2005الواقعة أو المحتملة )الشهراني، 

 

 :ني  رئيسي   ن أن تواجه أي مجتمع بشكل عام إلى قسمينمك  وتنقسم األزمات التي ي  
 :العامة وتتسم بغلبة الطابع العدائي مثلقد تكون موجهة ضد األمن والسالمة  :داخليةأزمات  (3

 أعمال العنف الداخلي.
تلك التي تنشأ نتيجة احتدام صراع طويل، ويمتد بين دولتين أو أكثر، فهي خارجية: أزمات  (1

ناع ، وفي مثل هذه الظروف يزيد إدراك صوقد تحتمل اللجوء إلى القوة العسكرية وقد ال تحتمل
بالتهديد، كما يزيد إدراكهم لضغوط الوقت المتاح األزمة في طراف األ الدول القرار في

 (.12: 1113بودي، العلالستجابة لذلك التهديد )
 

م  : (50: 2012)الشعالن،  األزمات إلى أنواع على النحو التالي وت قس 
 من حيث طبيعة الحدوث:  (0

وهي تلك األزمة الناتجة عن فعل  إنساني، مثل: التهديد بالغزو  أزمة بفعل اإلنسان: .أ
ائق الحر العسكري، وعمليات اإلرهاب، واالضطرابات العامة، وحوادث التلوث، واإلهمال، و 

 الكبيرة. 
وهي األزمة التي ال دخل لإلنسان في حدوثها، مثل: الزالزل، والبراكين،  أزمة طبيعية: .ب

 والجفاف.
 اعتداء على شخصيات واعتداء على ممتلكات. المستهدف باالعتداء: حيثمن  (1

 من حيث الهدف:  (1
 كتفجير الطائرات دون تحديد مطالب. إرهاب الطرف اآلخر: .أ
 طالب معينة كشرط  إلنهاء األزمة.كفرض م االبتزاز: .ب

 مسرح الجريمة: حيثمن  (4
أزمة أوجدتها الظروف في مسرح الحادث، كالذي يحدث عندما يطلب مختِطف طائرة  .أ

 الهبوط في مطار  ما للتزود بالوقود.
 أزمة ُحدد فيها ُمسبقًا مسرح الحادث الذي وقعت فيه.  .ب

 من حيث الع مق: (5
 أثير.أزمة سطحية غير عميقة هامشية الت .أ
 أزمة عميقة جوهرية هيكلية التأثير. .ب
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 من حيث التكرار:  (6
 أزمة ذات طابع دوري متكرر الحدوث. .أ
 أزمة فجائية عشوائية وغير متكررة. .ب

ة: (7  من حيث الم د 
 يتم إخمادها والقضاء عليها في مدة  قصيرة.أزمات قصيرة األمد  .أ
 ل أحيانًا إلى سنوات.وهي التي تستمر معالجتها لمدة  طويلة تصأزمات طويلة األجل  .ب

 من حيث اآلثار: (8
 أزمات ذات أثار وخسائر بشرية. .أ
 أزمات ذات آثار وخسائر مادية. .ب
 أزمات ذات آثار وخسائر معنوية. .ج
 أزمات ذات آثار وخسائر مختلطة. .د

 من حيث القصد: (9
 أزمات عمدية تحبكها إحدى القوى وتنفذها لتحقيق أهداف  معلومة. .أ
 تقدير.الل وسوء همااإلنتيجة أزمات غير عمدية  .ب
 أزمات قضاء وقدر ال حيلة لإلنسان فيها. .ج

 من حيث مستوى المعالجة:  (30
 تتعلق بدولة  واحدة، أو منشأة  بعينها، وتتطلب معالجة محلية. أزمة محلية .أ
 تتعلق بعدة دول في المنطقة، وتتطلب تنسيقًا إقليميًا لمواجهتها. أزمة إقليمية .ب
 ، وتتطلب تنسيقًا وجهودًا دولية.تتعلق بعدِة دول أجنبية أزمة دولية .ج

 من حيث المظهر:  (33
وهي التي تنمو ببطء ولكنها محسوسة، وال يملك متخذ القرار وقف زحفها  األزمة الزاحفة: .أ

 نحو قمة األزمة وانفجارها.
وهي أزمة تحدث فجأًة وبشكل  عنيف، وتأخذ طابع التفجر  األزمة الفجائية العنيفة: .ب

 المدو ي.
وهي أزمة لها مظاهرها الصريحة العلنية الملموسة،  لعلنية أو المفتوحة:األزمة الصريحة ا .ج

 بحيث يشعر بها كل أطرافها منذ نشأتها.
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وهي من أخطر أنواع األزمات وأشدها تدميرًا، فهي أزمة  األزمة الضمنية أو المستترة: .د
دت عأو العوامل التي سا غامضة في كل شيء سواًء أسبابها، أو عناصرها، أو أطرافها،

 في ظهورها وتفاقمها.
 

م رأي  آخر وهناك  :(9: 2005)شابسوغ،  األزمات عمومًا إلى األنواع التالية قس 
ن يمثالن أو طرفي وهي األزمات التي تتعلق بتحرك قوات عسكرية من طرف   األزمة العسكرية: (3

 كيانين سياسيين وقيامهما بعمليات  عسكرية  محدودة  أو واسعة  اتجاه الخصم.
 وتدخل في إطارها المجاعات التي تقع نتيجة الجفاف أو بسبب الكوارث. زمة الغذائية:األ  (1
 .اً وهي التي تمثل خلاًل اقتصاديًا واقعًا أو متوقعًا وشيكًا أو قريب األزمة االقتصادية: (1
ويقصد بها األزمات التي تتمثل بخلل  في العمليات االجتماعية، والتي  األزمة االجتماعية: (4

تهدد بحدوث قالقل اجتماعية وشيكة، وخاصًة بعض أزمات الحراك االجتماعي يمكن أن 
 كالهجرة.

وهي التي تتعلق بالعمليات السياسية، والتنافس السياسي، أو العالقات  األزمة السياسية: (5
الدبلوماسية بين الدول، أو هي التي تتعلق بتهديد  وشيك  للكيانات السياسية نتيجًة ألفعا ل 

قوانين والقرارات أو حتى االستراتيجيات التي ُتِخل بالعالقات أو التوازنات السياسية سياسية  كال
 على المستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو الدولي.

وهي التي تهدد الحياة اإلنسانية والممتلكات العامة والخاصة ومصالح اإلنسان  األزمة األمنية: (6
ل مات  أخرى كاألزمة الغذائية التي ينُجم عنها إخالالمختلفة تهديدًا مباشرًا، ويمكن أن ترافق أز 

  .أنواع األزمات المختلفةيوضح  (2)الشكل رقم ، و بالنظام العام
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 (1)شكل رقم 
 أنواع األزمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 .140: 2013المصدر: السراء، 
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 مسبقا   محدد
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 األزمة رتطو   مراحلسابعًا: 
، وتساعد معرفة مراحل تطور األزمة في معالجتها في ر األزمة بدورة حياة كالكائن الحي تماماً مُ ت  

الوقت المناسب، إذ أن  لكل مرحلة  سمات  معينة  البد أن تؤخذ بالحسبان عند المواجهة، فكلما كان 
قدر على ن عواملها كلما كان أُمتِخذ القرار سريع التنبه في اإلحاطة ببداية ظهور األزمة، أو بتك و  

 وذلك للحدِ  من آثارها وما ينُتج عنها من انعكاسات  سلبية. عالجها والتعامل معها،
الكت اب في تقسيم مراحل األزمة، حيث اختلفوا في عدد المراحل الباحثين و ولقد تباينت آراء 

موها إلى  ، وآخرون قس  مها إلى أربع  مها إلى ثالِث مراحل، ومنهم من قس  ومسمياتها، فمنهم من قس 
 في التقسيم إال أن هذا االختالف ُيعد  اختالفًا شكليًا. خمِس مراحل، والبعض زاد

 

مقُ : لألزمة الثالثي التقسيم (3  :  اليعلى النحو الت وهي رئيسية مراحل ثالثِ إلى  األزمة تس 
 

 زمةاأل وقوع تسبق التي المرحلة بها ويقصد: "األزمة قبل ما مرحلة" التشكيل مرحلة .أ
 ها،حدوث وقت األزمة لتدعيم ومؤثرات عوامل عدة المرحلة هذه في وتتجمع وانفجارها،
 هذه روتستم مباشر، غير وبشكل   أولية تحذيرية إشارات عدة المرحلة هذا في وتنطلق
 .نيةالثا المرحلة معها وتبدأ االنفجار لحظة تحين أن إلى كامل شبه بسكون   المرحلة

 

أ من لحظة االنفجار، وتبدمرحلة االنفجار أو المواجهة "مرحلة حدوث أو وقوع األزمة":  .ب
حيث أن  األزمة في هذه اللحظة وصلت إلى نقطة الالعودة، وقد تنضم إلى األزمة في 

ج الموقف، وتزيد من حالة االنهيار وعدم التوازن، ؤج ِ هذه المرحلة عدة قوى إضافية لتُ 
 وتستمر هذه المرحلة حتى تبدأ األزمة باالنحسار وتالشي قوتها والقوى المساندة لها. 

 
 

وتبدأ هذه المرحلة من لحظة فقدان األزمة اء األزمة "مرحلة ما بعد األزمة": مرحلة اختف .ج
زالة اآلثار والمخلفات، و قوتها التدميرية، فتبدأ عمليات إعادة التوازن،  ل شيء ا عادة كو ا 

 . (31: 2011)غبرة،  ها مرحلة التقييم والدروس المستفادةأن   واألهمعلى ما كان عليه، 
 

 :ما يليكويرى من تبن ى هذا التقسيم أن  األزمة تمر بأربع مراحل : لألزمة الرباعي سيمالتق (1
ؤازرة لمُ بة أو افي هذه المرحلة تتراكم العوامل المسب ِ  المرحلة التحذيرية "ما قبل األزمة": .أ

 لألزمة تحت سطح حركة الحياة وبدون أي مظاهر استعدادًا إلعالن األزمة.
 

تبدأ األزمة في هذه المرحلة  بدء األزمة" "االكتمال والظهور":"مرحلة نشوء األزمة  .ب
 باالكتمال والنمو وتكتمل عوامل ظهورها وتبدأ فعليًا بعدِة مظاهر خارجية بشكل  مباشر  

 أو غير مباشر.
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حيث  سارع، منت  تتطور األزمة هنا بشكل  مُ  ار األزمة "التصاعد واالستفحال":مرحلة انفج .ج
دة والتعاظم و  في  افر معها لُتسِهمضالجسامة والخطورة، حتى أن  العوامل األخرى تتالشِ 

 رفع درجة استفحالها، إليصالها إلى ذروتها وتحقيق أهدافها.
وتتسم هذه المرحلة بتالشي العوامل  زمة "ما بعد األزمة" "التالشي":مرحلة انحسار األ  .د

قويم لما هذه المرحلة مرحلة تقييم وتو ، المسببة لألزمة وبفقدان القوى الدافعة أو المولِ دة لها
 . (85: 2012وب، )كل   حصل، ويؤخذ منها الدروس والعبر لالستفادة منها في قادم األيام

 

 اتفق الذين انتهجوا هذا النهج أن  لألزمة خمس مراحل كما يلي:التقسيم الخماسي لألزمة:  (1
ناخ مسرح األزموي، وتحضير المفي هذه المرحلة يتم تهيئة ال: "األزمة بؤرة"مرحلة الميالد  .أ

ل  المناسب الفتعال األزمة، من تعارض مصالح، أو اختالف أهداف وآراء، مما ُيشكِ 
 عالمات  أو إشارات  تحذيرية.

نتيجة تغذية المرحلة األولى بالمحفزات الذاتية  ":األزمة تصاعد"مرحلة النمو واالتساع  .ب
 ة بوادر أزمة. اد الضغط األزموي، وتصبح البؤر دوالخارجية، يز 

 ةد  الحِ  حيث من روتتطو   األزمة مظاهر تشتد   وفيها وة":مرحلة الن ضج "القمة والذر  .ج
 ال وهنا ا،وعنفه قوتها أقصى في األزمة وتصبح معها، المتفاعلة القوى  وتزداد والجسامة،

 .التصادم من مفر  
 وتبدأ ا،عناصره قوةِ  من وهاماً  كبيراً  زءاً جُ  األزمة تفقد وهنامرحلة االنحسار والتقل ص:  .د

 .التدريجي واالختفاء التفتت م  ث   ومن ص،والتقل   باالنحسار
 هاوعناصر  قوتها معظم المرحلة هذه في األزمة تفقدمرحلة االختفاء أو ما بعد األزمة:  .ه

 ةمرحل وتبدأ األمان، خط إلى األمور وتعود مظاهرها، وتتالشى لها، والمؤازرة المؤيدة
  .(72: 2003 الخضيري،) الخبرة واكتساب لنتائجوا اآلثار عالج

 

م مراحل األزمة إلى أكثر هناك من التقسيم ما فوق الخماسي لألزمة:  (4 من خمس مراحل قس 
 :وذلك على النحو التالي

 مرحلة الكمون والتكوين. .أ
 مرحلة الميالد.  .ب
 مرحلة التصاعد واالتساع. .ج
 مرحلة االنفجار. .د
 مرحلة النضج. .ه
 مرحلة االنحسار. .و
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 مرحلة االختفاء. .ز
 

 :هي أزمان بثالثة   ر  تم   قد ب ي ن الشهراني أن المراحل السبع سالفة الذكرو 
 ."مرحلة الكمون والتكوين"زمن ما قبل األزمة  .3
 زمن أثناء األزمة ويمتد من مرحلة الميالد حتى مرحلة االنحسار. .1
  .(19: 2005)الشهراني، " مرحلة اختفاء األزمة"من ما بعد األزمة ز  .1

 

ح مراحل تطو ر األزمة وفق التقسيم الثالثي، حيث 3والشكل رقم ) ة  منز ت ضم ن كل ي( يوضِ  عد 
 أطوار.

 

 (4) رقم شكل
 األزمة تطور مراحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .20: 2005 المصدر: الشهراني،
 

اك أن هن وجب التنويه إلى ،ق بمراحل تطور األزمةالتي تتعل   والتقسيمات وبعد استعراض اآلراء
وسيأتي تعريف إدارة األزمات ومراحلها في المطلب  ،ومراحل إدارتها ،فرقًا بين مراحل األزمة
 .الثالث من هذا المبحث

م إلى أن  األزمة تمر بثالث مراحل  كما ويرى الباحث وكل مرحلة من هذه المراحل ُيمكن أن ُتقس 
ِة أطوار، والمراحل الثالث على النحو التالي  :عد 

 قبل حدوث األزمة. مرحلة ما (3

 حدوث األزمة.مرحلة  (1

 مرحلة ما بعد حدوث األزمة. (1
 

 الزمن

 مرحلة 
 االختفاء

 مرحلة 
 االنحسار

 مرحلة 
 النضج 

 االستقرار

 مرحلة 
 االنفجار

 مرحلة 
 التصاعد

 مرحلة 
 ميالدال

 مرحلة 
 التكون 

 والكمون

 درجة
 حدة
 األزمة
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 انيالمطلب الث  
 ةاألمني   األزمات

 تمهيد:
 

لخطورة تداعياتها وتأثيراتها على  ذلكُتع د  األزمة األمنية من أخطر أنواع األزمات، ويرجع      
 يد من األزمات األخرى، وهذه األزماتمناحي الحياة المتعددة، عالوًة على أنها قد تكون سببًا للعد

 التصدي في راعاإلس يتطلب مما سواء، حد   على تهكينونو  والمجتمع الفردالستقرار  تهديداً  لك ِ ش  تُ 
 من هاغير  عن والمجتمع الفرد لدى حساسيةً  أكثر األمنية األزمة يجعل ما وهذا ومجابهتها، لها

 .خرى األُ  األزمات
 

ية  عندما ُتمثِ ل تحدياً للسلطة والقانون، وعندما تقوم بزعزعة األمن والنظام واألزمة تكون ذا صفة  أمن
 (.28 2011:العام )غبرة، 

 سبابأو  لهاالخصائص الُمميِ زة و  مفهوم األزمة األمنيةوقد استعرض الباحث في هذا المطلب 
 .لألزمات األمنية األبعادو  نشوئها صورو  األزمات األمنية

 

 األمنية: ةمفهوم األزمأواًل: 
 .د من معرفة المقصود باألمنف على مفهوم األزمة األمنية، البُ وق ب ل  التعر  

 تعريف األمن

، الفعل إلى تعود األمنكلمة  ِلم ، ف ِهم   باب من وهي أِمن  ان ُة، األم انُ  ومنها وس   هي مانواإلي واألم 
 (.27: 1967)الرازي،  األمان منه ط ل ب   أي واستأم ن هُ  الخوف، ضد واألمن التصديق،

 

عر ف األمن بأنه توفير قدر  كاف  من اإلجراءات التي ُيمكن أن يتحقق بها الشعور بعدم الخوف يُ و 
 (.65: 2001أو الفزع من تهديد  للفرد أو األمة، ويوفر الحماية من األخطار )الياسين، 

 

لى إزالة إلجراءات التي تؤدي إه توفير الطمأنينة واالستقرار عن طريق اتخاذ اومنهم من عر فه بأن
ايته ، بمعنى حمايته ووقأسباب الخوف والظلم ودوافع الجريمة وحماية الضرورات الخمس لإلنسان

ام ، بهدف بناء المجتمع الذي يسوده الخير والوئمن كل ما يهدد دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله
 (.22: 1111)بكزاده، 

 

 شعور ضروري وهذا ال القلق واالضطراب، عن وُبعد والطمأنينة وءبالهد شعور   وعر فه شابسوغ بأن ه
 البالد يف األمن استقرار إلى يهدف الذي الحكومي هو النشاط العام واألمن والمجتمع، الفرد لحياة



                          

 

50 

 راسةاإلطار الن ظري للد ِ  انيالفصل الث  

 اباآلد وحماية المرور، حركة وتنظيم المدني، والدفاع االجتماعي، أعمال الدفاع ذلك ويتضمن
 .(26 2006:)شابسوغ، للرخاء  الزمة صفة ر األمنالعامة، وُيعد  استقرا

 

 : األمنية تعريف األزمة
 

 وردت تعريفات متعددة لألزمة األمنية وكان منها ما يلي:
أو الحدث أو مجموعة األحداث التي ُتِخل باألمن الوطني  بأنها الموقف األمنية األزمةُعرِ فت 

لم االجتماعي، حيث ت   و ُيهدد بتزايد الخسائر المادية، والمعنوية الفعلية أسارع األحداث مما ت  والسِ 
المحتملة، ومما يستدعي استنفار كافة األجهزة والسلطات والجهود واإلمكانات خصوصاً المؤسسات 

نهاء المشكلة في أسرع وقت  وبأقل التكاليف  ؛السياسية واألجهزة األمنية للسيطرة على الوضع وا 
 (.25 2005:والخسائر )الشهراني، 

 

فاجئ الذي يهدد المصلحة القومية األمنية وتتم مواجهته في ظروف بأنها الحدث المُ  فتر  كما وعُ 
 (.22: 2005ة اإلمكانيات ويترتب على تفاقمه نتائج خطيرة )عبد الله، ضيق الوقت وقل  

 

جهزة عر فها بأنها الحالة التي يستفحل فيها الحدث األمني، بشكل  يستتبع مواجهة من األمنهم من و 
أبو ) األمنية أو غيرها إن لزم األمر الحتواء أضراره بأقل خسائر ممكنة وفي أسرع وقت  ممكن

 .(93 2006:النصر، 
 

بأنها تلك الحالة التي يستفحل فيها الحدث األمني وتتصاعد فيه األعمال المكونة  آخرويرى 
رورة تكاتف الذي يتطلب معه ض ويتعقد الوضع إلى الحد ِ  ،م الذي تتشابك فيه األمورلمستوى التأز  

من الجهات األمنية وغيرها، الحتواء ما يترتب عليه من أضرار والحيلولة دون العديد الجهود 
 (22: 2010، محمداستفحالها )

 

ل فيها عناصر البأنها نقطة تحول تعبر عن حالة حرجة زئبقية تُ  عر فها آخربينما  مفاجأة شكِ 
ع سواء كان ماديًا أو معنويًا ضغوطًا على متخذ القرار في ظل للمجتموضيق الوقت والتهديد 

وعدم كفاية الموارد مما يلزم تكوين فريق لمواجهة األزمة والعمل على تحجيمها  ،نقص المعلومات
 (.2: 1112من أجل استعادة التوازن والنشاط في المجتمع )توفيق، 

 

بأنها  بأن ه ُيمكن تعريف األزمة األمنية يرى من تعريفات فإن ه اط لع عليها الباحث  مافي ضوء و 
لم المجتمعي، وينُجم عنه خسائر مادية، أو بشرية، يهد ِ  وُمتسارع   طارئ   حدث   د األمن العام والسِ 

 أو معنوية، أو خسائر مختلطة.
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 زة لألزمة األمنيةالخصائص الم مي   ثانيًا: 
 لألمنِ  خطير   تهديد   عنها ينتجُ  حرجة   نقطة   أو ئ  مفاجِ  موقف   أنها األمنية األزمة اتتعريف من

 خالل اثاألحد وتتصاعد ،أو مختلطة ومعنوية ومادية بشرية خسائر عنها ي ن ُجم وقد واالستقرار،
 ،تاالقرار  اتخاذ إلى عاجلةال حاجةالو  ،معلوماتنقص الو  ،اتمكانقلة اإل ظل وفي ،ضيق وقت
لى تتسم و  ،الموقف لمواجهة األمنية وغير األمنية اتالجه بين التنسيق وأعمال الجهود تكاتف وا 

 ،تلفةزها عن غيرها من األزمات المخبخصائص فريدة تجعلها ذات طبيعة  خاصة  ُتمي ِ األزمة األمنية 
 :ومن أهم هذه الخصائص ما يلي

 

تتصف األزمة األمنية بتداخل أحداثها وتشابكها إلى درجِة تجاوز حدودها  التشابك والتداخل: (1
 انطلقت منها زمانًا، ومكانًا، وطبيعة. التي

 

األزمة األمنية تبدأ بسيطة، ولكن لظروف المواجهة األمنية أو لظروف التنفيذ االستفحال:  (1
 اإلجرامي تتصاعد األزمة وتستفحل.

 

والمقصود اتساع دائرة األزمة األمنية من حيث طبيعة أحداثها، أو نطاق التجاوز والتعدي:  (9
 المع ر ضين ألهدافها. أهدافها، أو من حيث

 

عوبتها يطرةالس  انعدام  (4 تتسم األزمة األمنية بصعوبة مجابهتها من قبل السلطات األمنية، : وص 
 وذلك لتشابكها وانتشارها.

 

 تتسم األزمة األمنية بعدم وضوح الهدف الذي يسعى إليه الُجناة. :الهدف عدم وضوح (5
 

األمنية بالتسويف والمماطلة أثناء مفاوضتهم مع يقوم مدبرو األزمة  اطلة:م  سويف والم  الت   (6
 الجهات األمنية المسئولة.

 

يلجأ مدبرو األزمة األمنية إلى التدمير والتخريب لمرافق وأجهزة الدولة  التدمير والتخريب: (7
 عام.أمام الرأي التها ع في جدار األجهزة األمنية، وبالتالي تعريغية إحداث هزات وتصد  بُ 

 

نتيجًة للثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم اآلن في مجال النقل واالتصال  :سرعة االنتشار (8
 كل ذلك يساعد على سرعة انتشار األزمات األمنية.

 

من أخطر ما تتصف به األزمة األمنية جسامة ما يمكن أن يترتب عنها من بعات: خطورة الت   (9
 .تبعات تمس المصالح الجوهرية في المجتمع

 

ون طُ د، ويسعى المخط ِ د  تتصف األزمة األمنية بقصدها الُمتعدي غير المح تعد ي القصد: (11
ِ النظر عن الضحايا الذين ال ذنب لهم   .(58: 2012)الشعالن،  لها تحقيق أهدافهم بغض 
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 األزمات األمنية أسبابثالثًا: 
وعية أو موضتتعدد األسباب التي تؤدي إلى نشأة األزمات األمنية والتي قد تكون عوامل ذاتية 

و أساتية، أو عوامل نفسية أو عقلية، شخصية، أو جماعية سياسية، أو فكرية اجتماعية، أو مؤس
 وجدانية.... إلخ.

 

 :فيما يلينوردها  جملًة من هذه األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات األمنيةوهناك 
 

و أال يمكن تجاهلها ة أزمة أبعاد أمني فلكل ِ  كل أزمة كبرى بدرجٍة أو أخرى أزمة أمنية: .3
 إغفالها.

 

د العنف وينظر له بعض التي   ة:االنحرافات الفكري   .1 ارات والحركات ذات فكر  منحرف  ُيمجِ 
 كأساس  لالحتجاج على المجتمع وِقي ِمه، وعقائده، وتنظيماته االجتماعية، وتحاول تقويضها. 

 

كها ينها وفي تجانسها وتماسفمعلوم  أن  المجتمعات تختلف في تكو  البيئة االجتماعية: .1
 وتركيبتها العرقية والمذهبية والطبقية والعمرية.

 

لطات لفئة دون أخرى، أو بسبب الظلم االجتماعي، وجود عداء تاريخي، أو انحياز الس   .4
 والسياسيي، واالقتصادي الذي يقع على فئات  اجتماعية معينة.

 

طة مات إلى تأزيم األوضاع وتحدي السلفيلجأ بعض األفراد أو التنظي أسباب داخلية بحتة: .5
من خالل عمليات  تخريبية، مثل: الخطف، والتفجير واالعتصامات والشغب المسلح، 
والسرقات الكبرى... وقد تستِغل هذه األزمات قوى ُأخرى كامنة في المجتمع أو من أطراف  

 خارجية، سواء كانت هذه األطراف أفرادًا أو منظمات أو حكومات.
 

مثل األزمات األمنية المرتبطة بالصراعات والحروب اإلقليمية والدولية التي  خارجية:أسباب  .6
  .(25: 2005)الشهراني،  يكون لها انعكاسات داخلية

 

 أسبابًا أخرى لألزمات األمنية: الطراونة أضافو 
 مما يولد احتقانًا سياسيًا لدى بعض أفراد المجتمع. انتهاك حقوق اإلنسان داخل المجتمع: .3
ح عنها في الوقت الفساد اإلداري والدكتاتورية في الحكم: .1  قد تولد أزمات أمنية مستترة ُيفص 

 المناسب.
 . (107: 2009)الطراونة، واحتكار الثروات والمناصب العليا التمييز العنصري  .1

أن  أسباب نشأة األزمات التي تم  ذكرها سابقًا في المطلب األول يمكن أن تكون ويرى الباحث 
ياألسباب التي  ضمن اب كما أنه يمكن إضافة بعض األسبإلى نشوء األزمات األمنية،  أ د ت وُتؤ دِ 

 التي تؤدي إلى األزمات األمنية في المجتمع الفلسطيني وهي: 
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 االحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية. -
 االنقسام السياسي الحاصل بين شطري الوطن. -
 لدى بعض منتسبي األجهزة األمنية.عبئة وغياب الحس األمني ضعف الت   -
 المتغيِ رات اإلقليمية. -
د. -  الفكر الُمتشدِ 

 

 وء األزمات األمنيةش  ن   صوررابعًا: 
 

 : الثالث التالية الصور إحدى في األمنية األزمة تنشأ
 (األمني التصاعد) األمنية األزمة إلى التطور صورة :األولى الصور 

 ملوعوا مؤثرات عدة وبتدخل لكن عادي، مني  أ حدث   شكلِ  على األمنية األزمة تبدأ وفيها
 األزمة حالة األمني الحدث ذلك ويأخذ األمنية، األزمة عناصر تتكامل خارجية، وأ داخلية
 .أمنية مات  ألز  تتطورو  القدم كرة مباريات ، كاألحداث التي تعقبالمتصاعدة بصورتها األمنية

 

 (األمني مالتأز  ) تكاملةالم   األمنية األزمة صورة: الثانية الصورة 
 وما تها،لوالد األولى حظةالل   منذ األركان متكاملة األزمةوتعني تلك الحالة التي تنشأ فيها 

 وجسامة وةق من وتزيد الموقف، جلتؤج ِ  وقوداً  إال إليها تنضم التي األخرى  والعوامل المؤثرات
 .(84 :2011وب، )كل   خطف الطائرات كحوادث، األزمة هذه وخطورة

 

 األمنية لألزمة التحول: الثالثة الصورة 
 ثراتمؤ  عدة وبتداخل ولكن األمني، القطاع غير ما قطاع   في ما أزمة تولد الصورة ههذ وفي

 أو أمنية، أزمة   إلى عليه هي مما األزمة تلك تنقلب ما سرعان خارجية، أو داخلية عواملو 
 جنباً  منيةاأل األزمة مع مستمرة تبقى التي ولى،األ األزمة لتلك مواز   بشكل   أمنية أزمة تنشأ أن
  .(30 2011:)غبرة،  معها تترافق أن أو أمنية أزمة تتحول التي زالخب كأزمة، جنب إلى

 

      لألزمات األمنية األبعادخامسًا: 

 ساتهاومؤس هايمواطن لحماية الدولة تواجهها التي الكبيرة التحديات من لألزمة األمنية األبعاد ُتع د  
 لبيةالس  راتها والتقليل من تأثي ،تهالمواجه والمالية البشرية الطاقات كافة لها جندتُ  أن يتوجب حيث

 وعدم عاتاإلشا وانتشار والفوضى رباكاإل من الكثير فقهااير  األزمات نشوء عند، فوتداعياتها
 بيئةً  لشك ِ يُ  دق الذي األمني غا الفر  من نوعاً  ثحدِ تُ  أنها كما ،المتوفرة المعلومات وقلة الرؤية وضوح
 النتشار اآلتي: مناسبة
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 عاتا للصر  مالئمة ظروف من وفرهت وما األزمة السياسية القوى  بعض تستغل ي:السياس العنف .3
 .األمن تهدد قد أعمال من به تقوم ما خالل من ،فيها الحسابات وتصفية

 

 التفرقةو  العرقية عاتا لصر وا الطائفي االقتتال ذكاءإ في األزمة تستغل :االجتماعي العنف .1
 . ئحهاوشر  المجتمع أطياف من اً وتوتر  قلقاً  وتخلق ،العنصرية

 

 إلى لهايوتحو  الجريمة لنشر ميةااإلجر  العصاباتُتستغل األزمات من ِقبل  :المنظمة الجريمة .1
النهب، بالسلب، و  فتقوم ميااإلجر  نشاطها بتوسيع العصاباتتلك  قومت حيث منظمة ئماجر 

 ، والخطف.واالغتصاب
 

 ي واإلدار  المالي الفساد هو آثار   من األزمة على يترتب ما أهم من :واإلداري  المالي الفساد .4
 الوقت يقض بسبب مواجهتهان ع عاجزاً  يجعله مما ارالقر  تخذمُ  لدى والتوتر للقلقِ  نتيجةً 
، تهريبلا وعمليات، تابالمخدر  واالتجار، األموال وغسيل، الرشوة فتنتشر ،المعلومات ونقص
  .(19: 2011)الرويلي،  البشر وتجارة

 
 

 كما يلي:وي ضيف الباحث أبعادًا أخرى لألزمات وخاصة األزمات األمنية وذلك 
ب تخو ف ف االستثمارات بسبلتوق   اً ومباشر  اً األزمات سببًا رئيس عد  تُ  توقف االستثمارات: -

 بالد نتيجة لألزمة.مما ستؤول إليه أحوال ال المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال
 

ون على زيارة المناطق التي تتعرض ألزمات مُ قدِ ال يُ فالسياح والزوار  :السياحة تأثر قطاع -
، والتي يسود فيها حالة من الخوف واإلرباك وخاصة تلك الدول التي تتعرض ألزمات أمنية

 وعدم االستقرار.
 

القلق ة القطاع السياحي، وحال وذلك بسبب توقف االستثمارات وتأثر تراجع النمو االقتصادي: -
وعد االستقرار التي تسود المجتمع بسبب األزمة الحاصلة.
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 الثالمطلب الث  
 ةاألمني   األزمات إدارة

 تمهيد:
إدارة األزمات علم إدارة التوازنات ورصد حركة واتجاه القوة، والتكيف مع المتغيرات  ُتعد       

مات جزء رئيس في واقع الحياة البشرية والمؤسسية، وهذا ال يختلف اثنان في أن األز المختلفة، و 
 هامن نتائج حدِ يؤدي إلى ال ،ال  فع   لتعامل معها بشكل  ا كيفية في جدية   يدفع إلى التفكير بصورة  

 .يجابية ما استطعنا إلى ذلك سبيالالخروج منها بنتائج إالسلبية، و 
ألزمة باتخاذ إجراءات وقائية، وتشمل خطوات ها إلى محاولة منع ارِ تهدف في جوه  إدارة األزمات ف

  البشرية.واإلمكانات المادية و  والوسائل المثلى الستخدام الوقت ،الالزمة لزيادة فعالية التعامل العمل
عناصر إدارة األزمات و  اإلدارة باألزماتو  األزمات إدارة مفهوم الباحث في هذا المطلب تناولوقد 

ا أساليب واستراتيجيات التعامل معهو  مراحل إدارتهاو  هاهج تشخيصمناو تها أهداف إدار و  األمنية
 تها.إدار ونتائج آثار و  معوقات إدارتهاو  إدارتها مقومات ومتطلبات نجاحو  تهامهام فريق إدار و 

 

 زماتاأل  إدارة مفهومأواًل: 
 تعريف اإلدارة : 

كلفة لهدف المعني بأقل تلإلمكانات المتاحة لتحقيق ا االستخدام األمثل بأنها اإلدارةف عر  تُ 
 (.297 1995:)أبو شامة،  وأدنى جهد

 

والفعال  ؤفُ مجموعة من األنشطة المتميزة الموجهة نحو االستخدام الك  بأنها وهناك من عر فها 
 .(10: 2007من األهداف )حريز،  ما، أو مجموعة   للموارد، وذلك بغرض تحقيق هدف  

 

ذي يسعى للوصول إلى الهدف بأفضل الوسائل وأقل بأنها ذلك النشاط البينما عر فها آخر 
التكاليف في حدود الموارد والتسهيالت الُمتاحة، وتحسين استخدام وتنفيذ األعمال عن طريق 
مجهودات أشخاص  آخرين، وتتلخص وظائف ذلك النشاط في التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، 

 (.09: 5114والرقابة )عليوة، 
 

 :تعريف إدارة األزمات 
 التغلب يةكيف وهو واحد التعريفات هذه لم  ج  لمُ  العام والمعنى ،األزمات إدارة تعريفات تعددت
 ،جابياتهاإي من واالستفادة سلبياتها وتجنب ،المختلفة اإلدارية العلمية باألدوات األزمة على

 ومن هذه التعريفات ما يلي:
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سلبياتها،  ية واإلدارية المختلفة، وتجنبعلى األزمات، باألدوات العلم التغلبكيفية بأنها  تفُعر ِ 
دارة األزمات علم إدارة التوازنات ورصد حركة واتجاه القوة، والتكي  واالستفادة من إ  فيجابياتها، وا 

 .(25: 2004، عليوة)رات المختلفة، وبحث آثارها في كافة المجاالت مع المتغي ِ 
 فع كفاءة وقدرة نظام صنع القرارات سواءً ن إدارة السيطرة من خالل ر بأنها فومنهم من عر فها 

على المستوى الجماعي أو الفردي للتغلب على مقومات اآللية البيروقراطية الثقيلة التي تعجز 
خراج المنظمة من حالة التره  ئعن مواجهة األحداث والمتغيرات المتالحقة والمفاج ل ة وا 

 .(16: 2007عليها )حريز، ي واالسترخاء التي ه
 

 مواقفل استراتيجية خاصة من شأنها انتاج استجابة ةيإدار  عملية هابأن   ر فها آخرعو كما 
 لذينوا اً خاص تدريًبا والمدربين مسبًقا المنتقين اإلداريين من مجموعة   خالل من األزمات

ى األدن الحد ِ  إلى الخسائر تقليلباإلضافة إلى إجراءات خاصة  من أجل  ،مهاراتهم يستخدمون 
 .(29: 2012، الشعالن)

 

 :اإلدارة باألزمات 
بأنها علم صناعة األزمة للتحكم والسيطرة على اآلخرين )العازمي،  اإلدارة باألزمات ُتعر فو 

1113 :29.) 
 

ة استقرار أو زعزع ،بأنها فعل يهدف إلى توق ف أو انقطاع نشاط من األنشطة آخربينما عر فها 
 أو الوضع لصالح ُمدب ره )الشعالن، ،لنشاطوضع  من األوضاع بهدف إحداث تغيير في هذا ا

1121 :11.) 
 

 ،ناآلخري على والسيطرة للتحكم األزمة صناعة علم باألزمات اإلدارة على البعض يطلقو 
 وأهم ،ثمارها تؤتي وحتى حقيقية، تبدو حتى مواصفات لها الُمفتعلة المصنوعة واألزمة

 صنع قوى  على األدوار وتوزيع ي،موُ األز   المسرح وتهيئة ر،بك ِ المُ  اإلعداد هي مواصفاتها
يجاد لتفجيرها، المناسب التوقيت واختيار األزمة، )الخضيري،  التفجير لهذا والذريعة المبرر وا 
1119 :92.) 

 

  :تعريف إدارة األزمات األمنية 

 مفهوم إدارة األزمات األمنية ليشمل توقع هذه األزمات، وبالتالي منعها أو التقليل منع يتوس  
دارة األزمات األمنية مفهوم واسع النطاق وال يشمل البراعة فقط في الجانب  نسبة حدوثها، وا 

نما يحتاج إلى مهارات إدارية وفنية أساسها مجموعة من اإلداريين العملياتي أو الت   طبيقي، وا 
 .والمحللين
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مرحلة ، وذلك كوتعتمد عملية احتواء األزمة األمنية على ضرورة التعامل الحقيقي مع أحداثها
داث ، ويتم التعامل مع أحيطرة على مصادر خطرها وتطويق أضرارهاحتمية والزمة إلمكان الس  

األمنية وفقًا لتخصصات األزمة األمنية عن طريق توزيع األدوار المختلفة على الكوادر 
مل اأجهزتها المتنوعة من خالل منظومة واحدة تجمع في النهاية حلقات العمل األمني في تك

 (.32: 1121محمد، ) متناغم دون أدنى تنافر أو تعارض بينها
مفهوم إدارة األزمات األمنية ال يختلف كثيرًا عن المفهوم العام إلدارة األزمات إال في إضفاء و 

دارتها   .(29: 2005، الشهراني)صفة األمنية على األزمة وا 
دارة األزمات األمنيةشكل  عاومع ذلك فإن  هناك من فر ق بين إدارة األزمات ب ع ض  و  ، و  م وا 

 بعض تعريفات إدارة األزمات األمنية:هذه لكال المفهومين تعريفًا، و 
 

عملية حشد الطاقات البشرية واإلمكانات المادية لمواجهة حدث مفاجئ بأنها  هاعر ف فمنهم من
على  عمليهدد الحالة األمنية وتتم مواجهته في ظل ظروف ضيق الوقت وقلة اإلمكانات وال

 .(22: 2005من األضرار الناتجة عنه )عبد الله،  احتوائه والحد ِ 
مجموعة األنشطة والعمليات التي تسعى إلى التعامل مع األزمة بأعلى  عر فها بأنهاهناك من و 

من خالل استغالل مجموعة من المعطيات المادية والمعنوية المتوفرة بهدف  وكفاءة   فعالية  
نتيجة األزمة من جهة، والوصول إلى أقل  –قدر اإلمكان  –رر كبير الحيلولة دون وقوع ض

ثالثة،  ثانية، والسيطرة على مسببات األزمة إن أمكن من جهة   قدر من الضرر من جهة  
وتجنب اإلرباك قدر اإلمكان وضمان انتظام أنشطة مواجهة األزمة وتكاملها وتناسقها من 

 .(18: 2008رابعة )شابسوغ،  جهة  
 

لتعامل مع األزمات بواسطة كافة الوسائل واألدوات امجموعة عمليات بأنها  آخرها عر فو 
ق المنظور وف ـواألسلحة المتوفرة، ووفق الخطط والتكتيكات المناسبة، وتبدأ تلك العمليات 

بعمليات االحتراز األمني }اإلدارة ما قبل األزمة{، وتنتهي بعمليات جمع األدلة ـ  األمني
 (.75: 2011ل للفاعلين }اإلدارة ما بعد األزمة{( )غبرة، وص  والتحقيق والت

 

ل األجهزة خذ من قبت  التدابير الوقائية واإلجراءات العالجية، التي تُ  بأنها آخر عر فها بينما
 ،األمنية باالشتراك مع باقي المؤسسات المعنية في الدولة للحفاظ على نظام المجتمع وأمنه

والعقل  ،والعرض ،والمال ،والنفس ،ضروراته المتمثلة في: الدين وذلك من خالل الحفاظ على
 .(95 2012:وب، د سالمة وأمن هذا المجتمع )كل  وكل ما يهد ِ 
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 بأنه ُيمكن تعريف إدارة األزمات األمنية في هذه الدراسة:  ويرى الباحث
 حدوث وبعد اءوأثن ق ب ل المركزية تالعمليا إدارة ِقب ل من المبذول والجهد ةذ  خ  ت  المُ  اإلجراءات بأن ها

المنهج العلمي  باستخدام وذلك معالجتها، مراحل من مرحلة   كل أهداف تحقيق بهدف األزمة
ة ُخطط   على وبناءً  المناسبة، والوسائل األدواتو   . مسبقاً  ُمعد 
 

 دارة األزمات األمنيةعناصر إثانيًا: 
 :يلي ما األمنية األزمات إدارة عناصر أهم من
 .ومساراتها األزمات لمواقف االستراتيجية االستجابة .3
 .األمنية األزمات مواجهة على المدربة اإلدارية القدرات من مجموعة استخدام .1
 .مكنمُ  حد    أدنى إلى الخسائر لتقليل السعي .1
 .(48: 2010)الحميدي،  القرار واتخاذ المواجهة أسلوب تحديد في العلمي المنهج استخدام .4

 

ه أهم راونة الط  أضاف و   العناصر وهو:عنصرًا خامسًا وعد 
  الجانب التنظيمي الذي يتعلق بتشكيل فريق إدارة األزمات األمنية وقوة الواجب ومهامها

 . (112: 2009)الطراونة،  وطريقة عملها
 

 : اآلتيتتمثل ب األزمة إدارة عناصرأن  بينما ذكر آخر
 .األزمة لىإ والسريعة الفورية ستجابةاال .3
 .المعلومات من وصريح متواصل دفق .1
 .الضحايا مع سانيناإل التعامل .1
 .(Trtiz, 2001: 86) وظيفته وتحديد واحد بشخص المتدرب الرسمي المتحدث تحديد .4

 

 ثالثًا: أهداف إدارة األزمات األمنية
مالن جانبان متكاتحقيق  إلى يهدف األمنية األزمات مع التعامل في الحسبان أن   يؤخذ أن يجب
 للوصول إلى االستقرار وحفظ األمن المنشود وهما:زمان ومتداخالن ومتال

 وتهدف إلى اكتشاف الن ذر والعالمات الجانب األول هو الجانب الوقائي أو اإلدارة الوقائية :
ومحاولة إزالة هذه األسباب والتعامل معها  ،واألسباب المؤدية على نشوء األزمات ،والعوامل

 فجارها.قبل ميالد األزمة أو ان
 ألحداث : وذلك بعد ظهورها إلى سطح اوالسيطرة عليها الجانب الثاني يتعلق بكيفية مواجهتها

 . (21: 2005، الشهراني) في مرحلة من مراحل تطورها
 :التاليةويتحقق الجانب الثاني من خالل مجموعة من األهداف الفرعية 
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 .حداثاأل تالحق وعلى الموقف وعلى السيطرة على مسببات األزمة -
  .اإلمكان قدر الخسائر السيطرة على حجم الضرر، والحد من -
  .(109: 2006)أبو النصر،  وانهيارها األزمة في التدهور وقف -

 

 :كاآلتيالمختلفة  في مراحلهاأهداف إدارة األزمات و 
 ويكون الهدف الرئيس منع وقوع األزمة من خالل ما يلي: قبل األزمة:  .3

 ،ر. واكتشاف إشارات اإلنذار الُمبك ِ  وضع آلية للتنبؤ باألزمات 
  وتصنيفها، ووضع الخطط والسيناريوهات المستقبلية. تحليل أنواع األزمات السابقة 
  .إعداد تصور عام لكيفية مواجهة األزمات المتوقعة 
  .تحديد إجراءات منع التهديد وا عادة النظام واالستقرار 

 

 هذه المرحلة كما يلي: وتكون أهداف إدارة األزمة في أثناء األزمة:  .1

  .التحكم والسيطرة على تطورات واتجاهات األزمة 
  .اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة األزمة 
  .تقليص األضرار إلى الحد األدنى 
  .تنظيم الجهود، والتنسيق بين المحاور القائمة على مواجهة األزمة 

 

 ا يلي: بعد انتهاء األزمة تنحصر أهداف إدارتها فيمبعد األزمة:  .1

   عم الالزم إلعادة التوازن إلى حالته الطبيعية. توفير الد 
  .اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لمنع انبعاث األزمة من جديد 
  توثيق كل ما يتعلق باألزمة، بدءًا من ظهورها، ومرورًا بطرق التعامل معها، ونهايًة باختفائها

 . (80: 2011)غبرة،  لمستقبلثيق في الالستفادة منه هذا التو والقضاء عليها، 
 

 رابعًا: مناهج تشخيص األزمات
يوجد العديد من المناهج المستخدمة لتشخيص األزمات والتعامل ومعها، ووفق المناهج يتم 

ها وفق منهجية ي لتشخيص األزمة وتحليل رموزها وتحديد مسارها ووضع اأُلُسس والضوابط للتصد ِ 
المناهج في نظرتها لألزمات، ولكل منهج  ُأُسسه ومميزاته ورواده وتختلف هذه  ،علمية واضحة
 ومستخدميه.

والتشخيص السليم لألزمات هو مفتاح التعامل معها، وأساس التشخيص السليم هو المعرفة والخبرة 
من أبرز المناهج المستخدمة في تشخيص و واإلدراك ووفرة المعلومات والبيانات لمتخذي القرار، 

 :(30: 2012)الشعالن،  يلياألزمات ما 
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نما إفراز مجموعة عوامل  المنهج التاريخي:  (1 يقوم على مبدأ أن األزمة ليست وليدة الساعة، وا 
تفاعلت ونشأت في الماضي، وعلى ذلك فإن  التعامل مع األزمة البد أن ُيبنى على معرفة 

 الجانب التاريخي لتطورها. 
وجود مجموعة من األجهزة واألقسام تعمل مع  ينطلق هذا المنهج من فكرة منهج الن ظ م: (2

وتؤدي مجموعة من العمليات لتحقيق هدفًا محددًا، ويتم النظر  ،بعضها في تناسق  وتوافق
 .تغذية راجعة( ،مخرجات امل، ويحتوي النظام على )مدخالت، عمليات،إلى األزمة كنظام  ُمتك

 

من  وما هي عليه اآلن ،وصلت إليهاُيشخِ ص األزمة وفقًا للمرحلة التي المنهج الوصفي:  (3
حيث مظاهرها ومالمحها ونتائجها، ويقوم هذا المنهج بتوصيف األزمة وعرض أبعادها مع 

 وصف  لماهيتها واألطراف الفاعلة فيها، ومستقبل تطورها.
 

 ،فاعلت معهاوت ،يرى هذا المنهج أن  أي أزمة هي نتاج للبيئة التي نشأت منها المنهج البيئي: (4
ت وتأث رت بها، ويقوم هذا المنهج عند تشخيص األزمة بتحليل القوى والعوامل البيئية ذات وأث ر 

 العالقة باألزمة واستفحالها.
 

ألزمة باعتبار أن  ا ،مستقل   ،يعتمد على دراسة كل أزمة على حدة وبشكل   منهج دراسة الحالة: (5
تماُثاًل  ال ُيمِكن أن تتماثل ذات طبيعة  شديدة الخصوصية فرغم التشابه بين األزمات إال أنه

 كاماًل.
 

مقارنتها و  ،يقوم على أساس دراسة األزمات المختلفة التي تم ت في الماضي المنهج المقارن: (6
ومن  ،موضوعيًا باألزمات الناشئة حاضرًا، ومن خالل المقارنة يتبي ن أوجه االختالف واالتفاق

 داث عالج لما اختلف في الحاضر.ثم تجربة استخدام العالج الناجح في الماضي واستح
 

يستمد هذا المنهج فكرته من خالل استخدامه لجميع المناهج السابقة، فهو  المنهج التكاملي: (7
ويتتبعها تاريخيًا ويقارن بين األزمات ويدرس األزمة كنظام، وفي  ،ُيشخِ ص الحالة المعروضة

باشرة ة والجزئية، الخاصة والعامة، المإطار هذه الرؤى تتم دراسة كافة العوامل والمتغيرات الُكلي
 وغير المباشرة، التي تؤثِ ر في األزمة وتطورها. 

ويتم هذا بشكل  كامل  وتكاملي  وشامل  يتجاوز اإلطار الخاص بالمالمح والمظاهر واألبعاد 
الخاصة باألزمة باعتبارها حالًة دراسيًة إلى اإلطار األعم واألرحب للظاهرة األزموية في 

ول، ممق، والش  تها بالمنطقة والمناطق األخرى ويتيح هذا المنهج عدة أبعاد منها: العُ عالق
 وازن. ساق، والت  واالت ِ 
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 خامسًا: مراحل إدارة األزمات األمنية
تعددت آراء الباحثين والمختصين في تقسيم وتسمية مراحل إدارة األزمات كما تعددت اآلراء في 

ة التنويه إلى أن  هناك فرقًا بين مراحل تطور األزم ب  ج  ذاتها، لكن و   تقسيم وتسمية مراحل األزمة
 ومراحل إدارتها.

ذ مع بيان اإلجراءات التي ينبغي أن ُتتخ ،وتطر ق الباحث إلى بعض  من هذه اآلراء والتقسيمات
 في كلِ  مرحلة  من هذه المراحل، على النحو التالي:

 

ن من ثالث مراحلم  ال الشعالن نموذجات األمنية إلدارة األزمت رحط   ومن النماذج التي  وهي كو 
 :(229: 2012، الشعالن) على النحو التالي

 مرحلة التلطيف والتحضير. .1
 مرحلة المواجهة. .2
 مرحلة إعادة األوضاع. .3

 

وقد تم اقتراح بعض العناصر لكل مرحلة  رئيسية  لُتساعد في اتخاذ القرار األزموي بشكل  عام 
ص، وبالتالي التعامل بإيجابية  مع األحداث مما يمنع وقوع األزمات، أو على واألمني بشكل  خا

نيا.   فرازاتها السلبية إلى حدودها الد   األقل النزول بآثارها وا 
 

 "والوقاية االستعداد" "األزمة قبل ما مرحلة" أواًل/ مرحلة التلطيف والتحضير
ز الكثير من المنظمات مواردها ومجهوداتها عل ى احتواء األزمة والحدِ  من األضرار الناجمة ُتركِ 

عنها، وتقوم بعضها بتخصيص الوقت والمعدات والقوى العاملة من أجل االستعداد لألزمة، ولكن 
القليل منها ُيخصص موارد كافية الكتشاف إشارات اإلنذار التي تنبئ بوقوع أزمات  وشيكة ، وُينفق 

ي مراجعة واستخالص الدروس الُمستفادة من األزمات عدد  محدود من المنظمات وقتًا وجهدًا ف
 التي وقعت، ومن أهم متطلبات هذه المرحلة: 

  .األزمات إلدارة وحدة إنشاء .1
 .الخاصة المهمات فرق  إنشاء .2
 .التدريب .3
 .الخاص القطاع ومشاركة التطوع .4
 .واإلعالم التوعية .5
 .والدولي اإلقليمي التعاون  .6
 .(201: 2012، الشعالن) األزمة سيناريوهات إعداد .7
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       "األزمة مع التعامل" المواجهة "أثناء حدوث األزمة" مرحلة ثانيًا/

ة سلفًا، وللتجهيزات الُمرت بة ُمبكراً ط  ُتعد هذه المرحلة االختبار الحقيقي للخِ  وللتدريب الذي  ،ط الُمع د 
ن التخطيط الذي ُبذل في المرحلة  جاح إدارة السابقة يتحدد نسبق حدوث األزمة، فبقدر الجهد وُحس 

األزمة في عملية المواجهة، وأهم ما في األمر أن تكون هناك هيئة مختصة إلدارة األزمات ذات 
صالحيات  كافية  وتنظيم  جيد  ُيحقِ ق التنسيق بين كافة الجهات المعنية باإلضافة إلى دعمها بكوادر 

لي بعض ، وفيما ياالحتياجات واإلمكانياتفير كافة أمنية تجمع ما بين المؤهالت والخبرة، مع تو 
 الجوانب التي ُيفترض أخذها في الحسبان أثناء هذه المرحلة:

 

  .األزمات خطط تنفيذ .3
 .األحداث مركز قيادة .1
  .واالتصاالت المعلومات .1
  .اإلعالم مع التعامل .4
  .الوقت أهمية .5
 .التداخالت وتنظيم ضبط .6
 .المعلومات ةسري   .7
 المواطن. مصالحمراعاة  .8
 .(219: 2012، الشعالن) اعاة ضرورات األمنمر  .9

 

 "األزمة بعد ما" إعادة األوضاع مرحلةثالثًا/ 
مرحلة إعادة األوضاع واستعادة التوازن تستوجب من المعنيين وعيًا بأهمية المرحلة، وتطلعًا 
لإلنجاز وقدرًة على التخطيط على نحو متكامل  وسريع، وهناك بعض المحاور التي من الُمفترض 

 أخذها في الحسبان في هذه المرحلة وهي على النحو التالي:
صالح البناء .3  .األضرار وا 
 .المستفادة والدروس التقييم .1
  .واألبحاث الدراسات إجراء .1
 .التكرار لعدم الضوابط وضع .4

 

كل  عالن إلدارة األزمات األمنية، من خالل مراحلها الثالث: التاليوالش  ح نموذج الش   يوضِ 
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 (5) رقم شكل
 نموذج مقترح إلدارة األزمات األمنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 .202: 2012 المصدر: الشعالن،
 

 :وهي على النحو التالي لتعامل مع األزمةأربع خطوات ل هناك أن من يرى وهناك 
 

 أواًل/ االستعداد الم سبق
األزمة، واستنادًا  عيتم خاللها التفكير باحتمال وقو و ، هذه المرحلة وقوع األزمة بفترات  متباينة  تسبق و 

 على هذا االحتمال يتم حصر بدائل التوقعات وبدائل أساليب التعامل مع تلك التوقعات.
 

 ثانيًا/ المعالجات "المكافحة"
 .ات التي تبدأ بعد وقوع األزمةويقصد بها اإلجراءات والعملي

 

 ثالثًا/ التطهير والترميم
 ُمت أ تِ ية من األزمة، وتتضمن:وفي هذه المرحلة يتم إزالة اآلثار والنتائج ال

ِمي "الجنائي أو اإلرهابي". جمع األدلة: .أ  بالنسبة لألزمات ذات الطابع الُجر 
 من الجثث وما تبقى من المصابين. إخالء الموقع: .ب
 من المواد الضارة ومحتملة الضرر. تطهير الموقع: .ج
 وا عادته إلى وضعه السابق. ترميم الموقع: .د

 

 

 التلطيف والتحضير
 

 

 إنشاء وحدة أزمات..3

 إنشاء فرق مهام خاصة.1

 التدريب..1

 التطوع..4

 التوعية واإلعالم..5

التعاون اإلقليمي .6

 والدولي.

إعداد سيناريوهات .7

 األزمة

 

 المواجهة
 تنفيذ خطط األزمات.3

 قيادة مركز الحوادث..1

 صاالت.المعلومات واالت.1

 التعامل مع اإلعالم.         .4

 أهمية الوقت..5

 ضبط وتنظيم التدخالت.6

 سرية العمليات. .7

 مراعاة المصالح..8

 مراعاة ضرورات األمن.9

 البيئة الخارجية

 
 إعادة األوضاع

 

 

البناء وإصالح .3

 الضرر.

التقييم والدروس .1

 المستفادة.

وضع الضوابط لعدم .1

 التكرار

 

 البيئة الداخلية

 رة األزماتوحدة إدا

)( 
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  رابعًا/ التصرف المتأخر
ث ل في جمع كافة األطراف ذوي العالقة بالموقف مباشرًة أو غير مباشرة، وتبادل المعلومات  وي ت م 

 .(22: 2008)شابسوغ،  عن الموقف
 

م و   على النحو التالي: وذلكخمس، على مراحل إدارة األزمات  آخرينقس 
 أواًل/ اكتشاف إشارات اإلنذار

ل داللًة لوقوع األزمة، فغالبًا ما ي سبق وقوع األزمة إشارات أ و ربما بعض األعراض التي ُتشكِ 
 وعليه ينبغي التقاط هذه اإلشارات وتحليلها.

 

 ثانيًا/ االستعداد والوقاية
فمهمة اإلدارة األولى تتجلى في اكتشاف نقاط الضعف  وتمثل هذه المرحلة الحالة العملية لإلدارة،

ين ، ومن هنا يأتي التشديد على العالقة القوية بثم القيام بمعالجتها حتى ال ُتستغل من الخصوم
 التنبؤ باألزمات وبين الوقاية واالستعداد لمواجهة المخاطر.

 

 ثالثًا/ احتواء األضرار والحد منها
هناك أنواع من األزمات يستحيل منع وقوعها، كتلك التي تحدث بفعل الطبيعة، والبد إلدارة األزمات 

األضرار الناتجة عنها، ويدخل في نطاق هذه المرحلة بعض األزمات  من االستعداد الدائم الحتواء
 الُمفتعلة.

 

 رابعًا/ استعادة النشاط
وتعني محاولة العودة إلى الوضع الطبيعي من خالل تنفيذ سلسلة من التدابير والبرامج، وتأتي 

ابت التي أصهذه المرحلة بعد مرحلة وقوع األزمة، ويتم خاللها تقدير حجم المخاطر واألضرار 
 المنظمة، وتمر هذه العملية بمجموعة  من الخطوات المتتالية والمترابطة وهي كالتالي:

 

 وضع السيناريوهات وتحديد اآلليات الواجب اتباعها. .3
التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة بهدف توحيد الجهود وتوزيع المهام وفقًا لالختصاصات  .1

ار والتنفيذ، وتجنب هدر الطاقات وتوجيهها في لتفادي الوقوع في ازدواجية اتخاذ القر 
 المكان الصحيح.

مكانية االستعانة بالخارج إذا  .1 تصنيف اإلمكانات الالزمة والمتوفرة لمواجهة األزمة، وا 
 تتطلب األمر.

 تعديل الخطط الُمعدة مسبقًا وفقًا للمعطيات الجديدة، وتنفيذ ما تم التوافق على تعديله. .4
 ربة إدارة األزمة، لالستفادة منها في معالجة األزمات مستقباًل.إجراء تقييم شامل لتج .5
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 خامسًا/ التعلم
ألزمة اييم  شامل  للمراحل التي مرت بها ُتعد هذه المرحلة من األمور الحيوية التي ُتساعد على تق

دة اولمراحل إدارتها ولألخطاء التي حصلت ولألضرار التي كان من الممكن تفاديها، وبالتالي االستف
( 100: 2006)أبو النصر،  منها عند وضع الخطط المستقبلية إلدارة ومعالجة األزمات

 .(36: 2009و)العازمي، 
 

ا في إال  أنه ُيمكن حصره األمنيةبأن ه وبالرغم من تعدد تقسيم مراحل إدارة األزمة  ويرى الباحث
 وهي:أساسية ثالِث مراحل 

 

 ."ةر  بادِ اإلدارة المُ " األزمة" مرحلة الوقاية واالستعداد "ما قبل حدوث (3

وفيها يجري احتواء األضرار أو الحد منها واستعادة  مرحلة المواجهة "أثناء حدوث األزمة" (1
 .النشاط

وهي عملية ترميم ما حدث وا عادة التوازن : مرحلة استعادة األوضاع "ما بعد حدوث األزمة" (1
 .واالستفادة من خبرات األزمة

 

 عامل مع األزمات األمنيةالتيجيات واستراتأساليب سادسًا: 
زمة واألزمة األمنية واأل ،كاألزمة العسكرية ،إدارة األزمة بكافة األزمات على مختلف أنواعهاُتعنى 

واألزمة االقتصادية ...الخ، إال أن كل نوع  من هذه األزمات يستلزم استخدام أساليب  ،السياسية
 .وطرق تكتيكية تتناسب مع طبيعة الحدث

ك بعض األساليب التي تؤدي إلى منع تطور األزمة األمنية، إم ا تقليدية أو غير تقليدية، وهنا
وتختلف أساليب إدارة ومواجهة األزمة األمنية على حسب طبيعة األزمة وأسبابها ونطاقها وتأثيرها 

مة ز على األمن في المجتمع، وبالتالي إعادة التوازن واالستقرار والوصول لمعرفة سبب حدوث األ
ن أجهزة األمن من معالجة األزمة بالط رق الصحيحة  وتشخيصه تشخيصًا علميًا دقيقًا ُيمكِ 

 (.52: 2006)العازمي، 
 

 واختالف السياسات وظروفها، األزمة نوع األمنية باختالف األزمة مواجهة أسلوب ويختلف
هناك و  األمنية األزماتمع  للتعامل عامة أساليب هناك المتاحة، ولكن وحسب اإلمكانات والمواقف
 األزمة األمنية وذلك على النحو التالي: لمواجهة العلمي األسلوب
 

 األساليب العامة للتعامل مع األزمات األمنية: (أ
وهي التي قد تناسب مع بعض األزمات، وهذا ال يعني تفضيل إحداها على اأُلخرى، إنما 

م إلى: إيجاد بدائل قد تتالءم مع الطبيعة المتنوعة لألزمات،  وتنقس 
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قصد به استخدام القوة إلجبار الخصم على التراجع عن موقفه ويُ  األسلوب القهري: .3
 ويتضمن هذا األسلوب عدم الرضوخ لمطالب الخصم.

 

يقوم و  الوقت، لكسبِ  األزمات األمنية في ُيستخدم وهذا األسلوباألسلوب التساومي:  .1
عداد اومة هي االستس  المفاوضة والمُ  واألصل أن   ،لحل االزمة على مبدأ التفاوض كأساس  

 الجانبين.ِكال  المواقف من للتنازل عن بعضِ 
 

ويعني الرضوخ إلى مطالب  ،ستخدمةوهو أضعف األساليب المُ  األسلوب التنازلي: .1
 .(105: 2006)أبو النصر،  ترتبةل الخسائر المُ الخصم في سبيل إنهاء األزمة وتحم  

 

كر األساليب التالية:ف إلى األساليب سال فاوي ض     ة الذ  
قصد بها القبول باألمر الواقع وبذل الجهود لمنع التدهور وضمان ويُ  أسلوب وقف النمو: .1

 خم  ض وغالبًا ما تستخدم في مواجهه قوى ذات حجم   ،عدم الوصول إلى درجة االنفجار
 قضايا الرأي العام واإلضرابات العمالية.في و  ب  عِ ومتش  

 

ة د  ى شِ ل تأثيرًا علمث ِ كر الذي يقف وراء األزمة يُ الفِ  أن   ال شك  : كرأسلوب إجهاض الف   .2
ن وذلك ع ،ولذلك يسعى هذا األسلوب إلى إجهاض هذا الفكر والتأثير عليه ،األزمة

 عيف  ض والتحالف مع بعض الفئات المرتبطة بشكل   ،طريق التشكيك في عناصر األزمة
 مع ذلك الفكر.

 

إلى اإلسراع بدفع القوى المشاركة في صناعة األزمة إلى  وتهدف أسلوب تصعيد األزمة: .3
ن خالل ويأتي ذلك م ،ع بوجود الصراع بينهمسر ِ كي تظهر خالفاتهم وتُ  متقدمة   مرحلة  

 .التظاهر بعدم القدرة على المقاومة وتقديم تنازالت تكتيكية تكون مصدرًا للصراع بينهم
 

اجهة مع األزمة المجهولة، والمواجهة مع وُيستخدم هذا األسلوب في المو  أسلوب العنف: .4
 األزمات المتعلقة بالمبادئ والقيم، وفي حالة االنتشار السريع لألزمة في عدة اتجاهات.

 أسلوب تغيير المسار: .5
وُيستخدم هذا األسلوب للتعامل مع األزمات الجارفة التي يصُعب الوقوف أمامها، 

ة اتجاه األزمة، وهذا يعني االنحناء للعاصف ومحاولة تغيير مسارها إلى مسارات  بعيدة  عن
 أو السير في نفس االتجاه أو محاولة إبطاء سرعتها.

 

أو حصرها في نطاق   ،ويعتمد هذا األسلوب على ُمحاصرة األزمة أسلوب احتواء األزمة: .6
 .(11: 1121)الشعالن،  وتجميدها عند المرحلة التي وصلت إليها ،ُمحدد  
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 جهة األزمات األمنيةاألسلوب العلمي لموا (ب
 القرار تخاذا وفي المختلفة، مراحل األزمة في المنهج العلمي استخدام في هذا األسلوب يتمثل
 العلمي األسلوبو ، الالزمة المعلومات وفي جمع المواجهة، خطط وضع وفي األزمة، أثناء
 :(106: 2006)أبو النصر،  باآلتي يتم األمنية األزمة مواجهة في
 :لآلتي التحليل هذا ويهدفبدئي ألبعاد األزمة األمنية: التحليل الم (1

 كة في األزمة األمنية.شترِ جمع المعلومات عن العوامل والعناصر المُ  -
 بيان أسباب االحتقان التي أشعلت موقف األزمة. -
 تحديد موقف األزمة وما وصلت إليه. -
 تحديد القوى المؤيدة والمعارضة لألزمة األمنية. -
 ؤثرة في األزمة وتصنيفها حسب خطورتها.بيان العوامل الم -

 

كوارث  الناتجة عن ف أبعادها وخاصةً عرِ ها، ون  وهناك أزمات ال تحتمل أن ننتظر حتى نحل  
استخدام الخطط الموضوعة  طبيعية أو األزمات األمنية الكبيرة والمتدهورة، فهنا يجب

بدأ أ حركة األزمة ونالموقف وتهد حتى يتضح ؛تاحةوحسب المعلومات المُ  بأقصى سرعة  
 في استخدام األسلوب العلمي السليم لمواجهتها.

 

 :اآلتي في التحليل هذا يفيدتحليل عناصر األزمة:  (2
 .بصورة  واضحة وظواهرها األزمة أسباب بين التفرقة -
 .األزمة إحداث في الطبيعية العوامل دور -
 .األزمة إحداث في والتكنولوجيا العلم دور -
 .اعلى انتشاره الوقت تأثير ومدى األمنية األزمة عن الناتجة اراألخط تكاليف معرفة -
 ولبعد الحص مناسب   وقت   في عليها الحصول ُيمكن والتي المتاحة اإلمكانات تحديد -

 الوصول ةاآللي اإللكترونية والحاسبات العقول بمساعدة وُيمكن السابقة، البيانات على
 .زمةاأل حل في ُيساعد رشيد اتخاذ قرار في القرار ُمتِخذ ُتساعد بيانات قاعدة إلى

 

 جهة والتعامل مع األزمة األمنية:التخطيط لالستعداد للموا (3
 كنمن المم ويصبح الرؤى  تتضح األزمة، عناصر وتحليل المبدئية الدراسة عمل بعد

 هدافاأل ز علىرك ِ تُ  التي البدائل ووضع األزمة، لمواجهة الالزمة والخطط الحلول وضع
 :لآلتي المراحل هذه وتنقسم يقهاتحق المراد
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 االستعداد للمواجهة: .أ
ة خطط عدة وجود ذلك يستلزم -  ماألمنية ويت األزمة هذه مثل لمواجهة مسبًقا، ُمعد 

 .المواجهة في الفعالية من كبير   قدر   على وجعلها تطويعها
 يلفي تقل والمساعدة األزمة مسرح على للحفاظ اتخاذها الواجب اإلجراءات تحديد -

 .الموقف وتدهور الخسائر
الجهات  ومن المختلفة األمنية الجهات من المطلوبة المساعدات نوع تحديد -

 .المساعدات هذه وطلب بالدولة األخرى  والسلطات
 .عليها الحصول وتوقيت المطلوبة المعلومات نوع تحديد -
 هاياالتفاق عل تم التي الخطة وشرح األمنية األزمة إدارة لفريق التعليمات إعطاء -

 األزمة لمواجهة هذه الخطط من مجموعة ضمن عليها الفريق تدريب تم والتي
 .لهم الالزمة التحذيرات وا عطاء

 .والذعر بينهم الخوف انتشار ومنع األزمة مجتمع أفراد مشاعر على المحافظة -
 يقوقائد فر  األزمات إدارة فريق مع بالتنسيق األزمة، داخل االتصال مجال تنظيم -

  .األزمة في المتواجدة القيادات لفومخت األزمة
 

 التخطيط للتعامل مع األزمة: .ب
 يجب أن يوضع في االعتبار أن  التعامل مع األزمة األمنية يهدف إلى التالي:

 تقليل الخسائر والحد منها ومن أضرارها قدر اإلمكان. -
 السيطرة على الموقف، ووقف التدهور في األزمة. -
 مسار الصحيح.تصحيح مسار األزمة وتوجيهها لل -
 العمل على إعادة هيبة األمن والنظام في المجتمع. -
 العمل على معالجة اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن األزمة. -

 

 مواجهة األزمة والتعامل معها: .ج
تختلف الكيفية التي تتم بها معالجة األزمة ـ ِطبقًا لنوع األزمة ـ ولكن توجد مبادئ 

 في مواجهة األزمة األمنية وهو:عامة وتكتيك يتم اتباعه 
 استخدام التدمير الداخلي والخارجي للعوامل المؤثرة في األزمة. -
 العمل على تجزئة األزمة والعوامل الدافعة لها. -
السعي إلجهاض فكر األزمة الصانع لها، والتشكيك في العناصر المكونة له،  -

 سام بينهم.والتحالف مع العناصر الضعيفة المرتبطة معه إلحداث االنق
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 العمل على وقف نمو األزمة خاصًة في األزمات التي ُتثير الرأي العام. -
 العمل على تغيير مسار األزمة خاصًة في األزمات الشديدة لعدم تصاعد األزمة. -

 

 استراتيجيات التعامل مع األزمات األمنية: (ج
 : (82: 5100، )غبرة يليإلى ما  األمنيةم استراتيجيات التعامل مع األزمات يقست يمكن

 االستراتيجيات الهجومية وهي:  (1
تقوم على التصعيد واالستفزاز، واستعراض القوة، والتهديد باستخدامها،  التشدد والتعصب: .أ

ومن الممكن استخدامها في نهاية المطاف، وُيمكن أن ُتستخدم مثل هذه االستراتيجية في 
 حاالت األزمات بين الدول ُقبيل نشوب الحرب. 

 

تقوم على التضييق على الخصم، واستعمال المكر والدهاء، إلجباره على تقديم  ز:االبتزا .ب
نة، وُيمكن استخدام هذه االستراتيجية في األزمات التي تحدث عند اختطاف تنازالت معي  

 أشخاص أو وسائط نقل عامة. 
 

م:  .ج ك  يير غتقوم على زيادة الضغط على الخصم، وعزله عن العالم الخارجي لتالضغط الم ح 
ضعافه إن أمكن، وقد يصل األمر إلى حدِ  االبتزاز دون اللجوء إلى القوة، وُتستخدم  مواقفه، وا 

   هذه االستراتيجية في أوقات المظاهرات.
 

تقوم بقلب الموازين، وفرض واقع جديد باالعتماد على القوة الكبيرة، األمر الواقع:  .د
قين الكامل بأن  الخصم ال يمتلك القدرة على واإلمكانيات الهائلة، والقدرات العالية، مع الي

مواجهة هذا الواقع الجديد، وقد ُتستخدم مثل هذه االستراتيجية في األزمات التي ال تحتمل 
 حلواًل دبلوماسية، كإنهاء أحد مظاهر الشغب. 

 جج

وتقوم هذه االستراتيجية على توجيه ضربات  متقطعة وخاطفة للخصم، وُتستخدم االستنزاف:  .ه
حالة عدم القدرة على المواجهة للتباين الكبير في مراكز القوة، والهدف من استخدامها في 

ضعافه قدر اإلمكان.   هو استنزاف قدرات الخصم، وطاقاته، وا 
 

 االستراتيجيات الدفاعية وهي:  (2
وتعتمد على القوة الكبيرة التي ُتجبر الطرف اآلخر على القبول  الدبلوماسية القسرية: .أ

ديدة، وُترغمه على التراجع عن أعمال قام بها، أو إيقاف االستفزازات المتكررة، بالشروط الج
 وُيمكن استخدام مثل هذه االستراتيجية في حاالت احتجاز رهائن. 

 

 وهي ما يطلق عليها ُمسم ى اإلدارة باألزمات. افتعال أزمة لمواجهة أزمة مضادة: .ب
 



                          

 

40 

 راسةاإلطار الن ظري للد ِ  انيالفصل الث  

د واالنتقام:  .ج التوازن  ى الر د الُمباشر والسريع، مع الحفاظ علىوترتكز هذه االستراتيجية علالر 
في حجم وشدة ومستوى الضربات، وبمعنى آخر سياسة الضربة مقابل الضربة، وغالبًا ما 
ُتستخدم بين الدول المتصارعة، ولكن ليس بني ة تصعيد الموقف إلى الحرب، كما هي الحال 

 بين كل من الباكستان والهند. 
 جج

ت وتقوم هذه االستراتيجية على عمليا وعرقلة افتعال األزمات المخطط لها:اختبار اإلمكانات  .د
جباره على تغيير المعادلة،  المناورة والتحرك السريع، لكشف الخطط المستقبلية للخصم، وا 

 وُتستخدم في حاالت التهديد بالقيام بعمل إرهابي. 
 

بابها األزمة، ومعرفة أس بداية هذه االستراتيجية تقوم على تطويق كسب الوقت والتهدئة: .ه
ودوافعها، دون اللجوء إلى محاولة تفجيرها، وذلك بغية الوصول إلى صيغة اتفاق وتسوية 
بالطرق السلمية، ويمكن استخدامها في حاالت التظاهر بهدف إسقاط الحكومة أو النظام 

 الحاكم. 
 

موعة  من ة إلى مجوتقوم هذه االستراتيجية على تحويل األزمة الكبير  التجزئة والتفتيت: .و
 األزمات الصغيرة والبسيطة، مما يسهل التعامل معها.

 

 مهام فريق إدارة األزماتسابعًا: 
هذه من و تتعدد مهام فريق األزمات التي تلقى على عاتقه التعامل مع األزمة في كافة مراحلها، 

 :ما يليمهام ال
عها، وا عادة التوازن للحياة اإلعداد لمواجهة األزمات قبل وقوعها، والتصدي لها عند وقو  .3

 والكوادر والكفاءات الالزمة للقضاء على األزمة. 

حصر كافة المعلومات عن األزمة القائمة، وفي حال عدم وجود أزمة يتم حصر المعلومات  .1
والمحتملة، وتصنيف وتحديث تلك المعلومات، باإلضافة إلى إعداد  عن األزمات السابقة

 المفترضة، أو المتنب ئ  بها.  الخطط والسيناريوهات لألزمة

 تقدير موقف األزمة وعرض البدائل المتاحة.  .1
 

المتابعة، والتنسيق بين جميع الوحدات اإلدارية والميدانية التي تعمل في مواجهة و التوجيه،  .4
 األزمة. 

 السيطرة على الجانب اإلعالمي.  .5

 :ية، وجب أن يتوافر لديهمن مهام صعبة وبالغة األهم جهة االختصاصا يقع على عاتق م  ول  
 هابتنوع في االختصاصات مع القدرة على تحقيق التكامل بين األنشطة المختلفة التي تستوجِ  .3

 طبيعة األزمة. 
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المناخ اإلداري المناسب الذي يقوم على التفاهم والمشاركة بين كافة المستويات،  .1
 . ميكية في عمل الفريقواالختصاصات، واالبتعاد عن الروتين، واألخذ بالمبادأة والدينا

المرونة التي تسمح بإعادة الهيكلة التنظيمية للفريق وفق الظروف والمستجدات المحددة  .1
 لطبيعة األزمة. 

 االتزان والقدرة على االحتمال وعدم التأثر بتفاعالت األزمة.  .4

من األمراض  و  لُ التفكير االبتكاري والقدرة على التركيز والتحليل واالستنتاج وقوة الذاكرة والخُ  .5
 المؤثرة على ذلك. 

 القدرة على الحفاظ على سرية المعلومات.  .6

 التفكير العلمي واالنتباه والتركيز والحرص.     .7

 المهارة في اتخاذ القرارات.  .8

 .(012: 5100)غبرة،  قوة العزيمة، والثقة بالنفس، والتفاؤل، والشجاعة، وقوة اإلرادة .9
 

 يق مواجهتها:ق إدارة األزمة وفر يالفرق بين فر 
لذي يتعامل الكي يتضح التعامل مع األزمات نود  التفريق بين فريق إدارة األزمة وفريق مواجهتها 

 :الجدول التالي وفق وذلك ،في ميدان حدوثهامعها 
 

 (1) جدول رقم
 وفريق المواجهة األزمة الفرق ببين فريق إدارة

وجه 
 ةفريق مواجهة األزم فريق إدارة األزمة المقارنة

 عمل تنفيذي وميداني. عمل إداري ومكتبي له صفة قيادية. الصفة

 التخصص
فريق واحد متعدد االختصاصات بحسب 

 طبيعة ونوع العمل.
 فرق متعددة لكل منها اختصاص معين.

 مكان العمل
يتواجد أعضاء الفريق في وحدة إدارة األزمات 

 وفي غرفة العمليات.
جهة مع تتواجد تلك الفرق في ميدان الموا

 .األزمة على حسب نوع األزمة

توقيت 
 العمل

عمل مستمر في جميع األوقات من خالل 
البحث عن مصادر الخطر، وتحديث البيانات 

ولكنه ينشط في أوقات  ،توالسيناريوها
 األزمات.

تعمل تلك الفرق في وقت األزمات فقط، وما 
خال ذلك فهي بعيدة عن الميدان وتكون في 

 تراحة.حالة تدريب أو اس

 المهام
يتعامل مع األزمات في كافة األوقات وفي 

 كافة المراحل.
دة وتكاد لكل فريق من هذه الفرق مهام محد  
 د.تكون محصورة بوقت محد  
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وجه 
 ةفريق مواجهة األزم فريق إدارة األزمة المقارنة

اتخاذ 
 القرارات

القرار األنسب لحل األزمة من بين يختار 
دارسة وذلك بعد المُ  ،البدائل المطروحة

 والمشاورة والتحليل.

ريق اإلدارة وليس لها صالحية تنفذ أوامر ف
 اتخاذ القرارات.

يتمتع بمرونة وصالحية كبيرتين في تعديل  المرونة
 القرارات التي اتخذت وفق تطور األوضاع.

ليس لفرق المواجهة المرونة ذاتها لكن مرونتها 
تتبدى في كيفية تنفيذ قرارات فرق اإلدارة 

 بالطريقة األنسب.
 

 .154: 1031، وبالمصدر: كل  
 

 األزمات األمنية إدارة تطلبات نجاحمقومات وم  ثامنًا: 
ألمنية ا لألزمة معالجتها في العلمية اإلدارة ُتنجح شأنها أن من التي العوامل بعض يجب مراعاة

 :كالتالي وتزيد من فاعليتها، وهي
لو : الوقت أهمية إدراك .3 معها،  املعالت عملية وعلى األزمة إدراك على بالغاً  خطراً  ُندرته ُتشكِ 

 .لُمناسبةا القرارات واتخاذ البدائل في والتفكير األزمة الستيعاب مطلوب   السرعة عامل أن   إذ
 

 ةوكاف المنظمة أنشطة وتشمل كافة :والبيانات المعلومات من ودقيقة شاملة قاعدة إنشاء .1
 والتداعيات التي نجمت عنها. لها تتعرض أو تعرضت قد التي والمخاطر األزمات

 

 تفسيرهاو  الخطر عالمات رصد على والقدرة والدقة بالكفاءةِ  يت ِسم :م بكر إنذار نظام فرتوا .1
 .القرار متخذي إلى اإلشارات هذه وتوصيل

 

 إجراءات العملية، ومراجعة القدرات تطوير تعني وهي :األزمات لمواجهة الدائم االستعداد .4
 .تلفةالمخ األدوار على األفراد وتدريب الخطط، ووضع الوقاية،

 

م اتصال نظام توافر .5  التي حوثوالب الدراسات خالل من ذلك وُأثبت :والفعالية بالكفاءة يت س 
 سرعةِ  في األهمية بالغ دوراً  تلعب األزمة اتصاالت أن   وأثبتت سابقة   أزمات   على ُأجريت
 . (16: 2007)حريز،  الخارجي والعالم المنظمة وبين المنظمة داخل المعلومات وتدف ق

 

 أن  من أهم متطلبات نجاح إدارة األزمات ما يلي: الشهرانيفيما يرى 
تنمية وتطوير األداء السياسي واإلداري، واعتماد األساليب العلمية الحديثة في أداء وظائف  .1

 اإلدارة.
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تكوين ِفر ق إدارة األزمات وتدريبها وتحديثها باستمرار، مع االستفادة والتعل م الُمستمر من  .2
لداخلية والخارجية، وعمل الفرضيات الُمسبقة وتفعيل ُنُظم اكتشاف الن ذر األزمات ا

ِذن ة باألزمات المختلفة.  والعالمات الُمؤ 
وضوح الواجبات والوظائف والمسئوليات األزموية، وتحديدها ودعم القيادات اإلدارية  .3

 ف.لطات ونطاق اإلشراوالميدانية واعتماد وحدة األمر والقيادة وتسلسل الس  
تفعيل وظائف اإلدارة الوقائية على المستويين السياسي واإلداري، بحيث يكون هذا الجانب  .4

من إدارة األزمات أحد أهم الوظائف اإلدارية فعاليًة في االكتشاف والمنع والوقاية من 
األزمات في جميع كيانات المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك من خالل قراءة 

معلومات واستقراء واستشراف المستقبل ومعرفة العوامل واألسباب والبيئات األحداث وجمع ال
الحاضنة لألزمات، والتعامل معها في مرحلة النشوء والكمون لكيال تصبح أزمًة ُتهدد الكيان 

 . (24: 2005)الشهراني،  اإلداري، وربما المجتمع والدولة
 

ر السراء والتي من شأنها إنجاح إدارة األزمات األمنية،  االستراتيجية، تالمنطلقامن  مجموعةً  وذ ك 
 :وهي كالتالي

 القدرة على التكامل بين مختلف العمليات األمنية والسياسية واالقتصادية واإلدارية. .3

 بلورة األنظمة والقوانين ذات العالقة بإدارة األزمة األمنية. .1

ستفادة ج اإلحصائي؛ لالتخدام المنهتشجيع الدراسات والبحوث األمنية، مع التركيز على اس .1
 من تجارب الماضي واستشراف المستقبل.

 تحديد أفضل األساليب؛ لتنمية وعي الرأي العام بمخاطر وتحديات إدارة األزمات األمنية. .4

إقامة منظومة مؤسساتية تكاملية تراعي تنوع االختصاصات، قائمة على مبدأ الشراكة بين  .5
 .(024: 5102)السراء،  المدني القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع

 

دارة األزمة يتطلب ٍاستخدام عدة مقومات  أن  ب آخرون  يرى بينما  التكامل مع الموقف األزموي وا 
 ا:همن أهم

لمامها بجوانب األزمة بقدر القيادة واتخاذ القرار:  .3 بداعاتها وخبراتها وا  وعلى قدر كفاءاتها وا 
 .( (Pauchant, 2002: 99نجاحها في إدارتها

وُيعد  بمثابة اإلطار العام الذي يتم في نطاقه التعامل مع األزمات، التخطيط االستراتيجي:  .1
وهو ما يمثل التحديد المسبق لما يجب عمله وكيفية القيام به، وهو ما يعني أيضًا استشراف 

 .(Boland, 2001: 25)المستقبل 
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 تاسعًا: معوقات إدارة األزمات األمنية
ها من أجل تذليل المعوقات التي تواجهها في مراحل إدارتها ت كل ما بوسعِ تبذل إدارة المنظما

 :(71 :5118)الطيراوي،  يليلألزمة األمنية، وتتعدد صور تلك المعوقات، ومنها ما 
 :االنسانية المعوقات (3

 يم  قِ  من يحملونه ما بسبب؛ العاملين لألفراد نسانيةاإل بالطبيعة تتعلق التي المعوقات وهي
 العمل بيئة ضمن وقدرات   سمات   من به يتصفون  وما معتقدات، من يعتنقونه وما ،اتواتجاه
 :باآلتي تمثيلها يمكن والتي بها، يعملون  التي

 .للعاملين واالجتماعي النفسي البعد مراعاة عدم .أ

 .العاملين بين والثقافية الفردية الفروق  مراعاة عدم .ب

 .العاملين قبل من وماتوالمعل البيانات ومصداقية دقة من التحقق عدم .ج

 .المناسبة العلمية المؤهالت إلى األزماتإدارة  فريق افتقار .د
 

 واقع صتخُ  التي التنظيمية بالنواحي تتعلق التي المعوقات وهي :التنظيمية المعوقات (1

 :ومنها التنظيم وسياسات

 .قسامواأل والدوائر العليا دارةاإل بين والتنسيق التآلف ضعف .أ

 .زماتاأل حدوث ثناءأ داريةاإل تالقيادا دور تحجيم .ب

 .زمةاأل حدوث ثناءأ القرارات اتخاذ في المركزية لىإ المنظمات نزوع .ج

 .والمسؤوليات للمهام واضح تحديد وجود ضعف .د
 

 المعلومات بتوفير الخاصة المعوقات تلك وهي :واالتصاالت بالمعلومات المتعلقة المعوقات (1

 والتي، للمنظمة داري اإل الكيان في المختلفة داريةاإل المستويات بين يصالهاا  و  نقلها وسرعة

 :التالية النقاط في تمثيلها يمكن
 .بالمعلومات العاملين إلمداد متطور اتصال نظام توفر عدم .أ

 .االتصال مهارات على زماتاأل دارةإ فريق تدريب عدم .ب

 .زماتباأل المتعلقة الظروف في ومصدرها المعلومات دقة تشخيص في القدرة ضعف  .ج

 .زماتاأل وقاتأ في وخاصةً  ها،ح ِ شُ  وأ المعلومات، عرض في لمبالغةا .د

 .زماتألل للتصدي الحديثة االتصال نظمةأ استخدام محدودية .ه
 

 بأن هناك عوامل أخرى تعيق إدارة األزمات األمنية وهي: ويرى الباحث

 قيادة المنظمة. ضعف .أ
 عدم وجود وحدة مختصة بإدارة األزمات في المنظمة. .ب
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دارتها بالطرق التقليدية.العشوائي .ج  ة في التعامل مع األزمات األمنية وا 

 نقص الموارد المادية وعدم توفر التقنيات الحديثة. .د

 إهمال اإلشارات التي تنبئ بوقوع األزمة. .ه
 

 إدارة األزمات ونتائج آثارعاشرًا: 
تحقيق  عتطيسبعد انتهاء األزمة ُيمِكن للمنظمة التي تعرضت لألزمة أن تستعيد التوازن بحيث ت

 إحدى الحاالت الثالث التالية:
وذلك عندما تكون نتائج األزمة محدودة عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع األزمة:  .3

 وجرى التعاطي معها وعالجها بسرعة.
وتحدث بسبب قوة وشدة نتائج األزمة ومحدودية موارد المنظمة عودة األمور إلى حالة أسوأ:   .1

 وضعف إمكاناتها.
 

وتتحقق هذه الحالة عندما تتمكن إدارة المنظمة من التعاطي عودة األمور إلى حالة أفضل:  .1
مكانات  مع األزمة بفعالية عالية، في ظل امتالك قدرات ومهارات عالية في إدارة األزمات، وا 

أبو ) فاعلة في المواجهة والتغلب على قوى األزمة بجميع عناصرها ومختلف جوانبها وأبعادها
 . (31: 2009، فارة

 

 خاتمة المبحث:
ة على واألزمات األمني على وجه العموموالمحاور المتعلقة بماهية األزمات استعراض المفاهيم  دعب

معالجة األزمات عملية متكاملة سواء أكانت قبل أو  أن إدارتها، نجدوكيفية  ،وجه الخصوص
واجهتها في مختلف مراحلها وفق التصدي لها ومأثناء أو بعد حدوث األزمة، كما أنها تستلزم 

 مسبق طتخطي بدون  مةالمنظ   بها تقوم خطوة فكلبعناية فائقة، أسس علمية وخطوات مخطط لها 
ها ومن شأنه أن يزيد تفاقم األوضاع وخروج ،ال يجدي نفعًا في أغلب األحيان تقليدي فعل رد هو

ابق العودة بالمنظمة إلى س ةوصعوب ،وبالتالي التسبب في خسائر فادحة ،يطرةعن نطاق الس  
 عهدها.

، ي مهدهاف معالجة مسبباتهاعي لأن ينصب  الجهد نحو تفادي وقوع األزمات من خالل الس  البد و 
يالء تدريب وتأهيل الكادر البشري  ئبِ ن  اإلشارات التي تُ اإلنذارات و وعدم إهمال  لى ع بوقوعها، وا 

  .اهتمامًا كبيراً  ية التعامل مع األزماتفكي
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 انيالث  المبحث 

 ةات المركزي  اإلدارة العامة للعملي  
 ةفي معالجة األزمات األمني  ودورها 

 
ن من  :وهي على الن حو التالي ثالثة مطالب ويتكو 

 المطلب األول: وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني.

 .الداخلية واألمن الوطني المطلب الثاني: اإلدارة العامة للعمليات المركزية في وزارة

م جاهزية إدارة العلميات المركزية في معالجة ع  بل د   ة.األزمات األمني المطلب الثالث: س 
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 لالمطلب األو  
 لسطينيالف   ة واألمن الوطنيوزارة الداخلي  

 : تمهيد
ومة ة في الحكالسياديالوزارات أهم إحدى  الفلسطيني واألمن الوطني الداخليةُتعد  وزارة      

الفلسطينية، وذلك نظرًا ألهمية وحجم المسئوليات التي تتوالها، وازدادت أهميتها بسبب الظروف 
قع الذي يعيشه نظرًا للوابالغة التعقيد  تتحمل مسئوليةً المتشابكة التي تواجهها، فهي معطيات وال

ِبق على قطاع صار الُمط  الشعب الفلسطيني تحت ِنير االحتالل الصهيوني لفلسطين الغالية، والح
 غزة، إضافةً  للظروف الحياتية الصعبة التي يكابدها الكل الفلسطيني.

 :المحاور التالية في هذا المطلباستعرض الباحث 
 نبذة تعريفية 
 رسالة الوزارة 
 األهداف العامة للوزارة 
 نشأة وتطور الوزارة 
 هيكلية الوزارة 
 األزمات التي مر ت بها الوزارة 

 

 بذة تعريفيةنأواًل: 

م، وقد حظيت 0994 عامنشأت وزارة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية  
الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الوزارات السيادية لدورها في توفير 

ي عى إلى تطوير قدرات جديدة فوتس هامة   وتقوم بتغييرات   من واألمان للمواطن الفلسطيني،األ
سبيل تنفيذ دورها، وتوفير خدمة أمنية أكثر شمواًل للجمهور الفلسطيني بانضمام األجهزة األمنية 
تحت مسؤوليتها، باإلضافة إلى القيام بدورها األساسي المتمثل بحماية ركائز الدولة األساسية، 

موقع ) والتطلع نحو مستقبل واعد وثقة، عيش بأمان  الوصون حقوق وحريات المواطن، وضمان 
 (.55/12/5102ـ   http://www.moi.pna.ps وزارة الداخلية

واألمن الوطني فرض سيادة القانون على  الداخليةومن أهم المسئوليات الُمل ق اة على عاتق وزارة 
منية، وتوفير األمن للمواطن، وت مِتين الجبهة الجميع دون تمييز  أو محاباة، وضبط الحالة األ

 الداخلية، ومعالجة األحداث واألزمات األمنية.
 

  

http://www.moi.pna.ps/
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 رسالة الوزارةثانيًا: 
ية ذات مسؤولية أخالقية واجتماعية وواجبات مدن سيادية،سة وطنية وزارة الداخلية الفلسطينية مؤس  

فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عن ر وديمقراطي في دولة وأمنية، تساهم في تطوير مجتمع حُ 
نشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم  طريق توفير األمن واألمان وفرض سيادة القانون وا 

ـ  http://www.moi.pna.ps  )موقع وزارة الداخلية على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
55/12/5102.) 

 

 األهداف العامة للوزارةالثًا: ث
 واحترامها وفق مبادئ القانون  ،حماية الحقوق والحريات العامة. 

   تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وصون حقوق وواجبات المواطنة دون أي تمييز 
  .معتقد، فالجميع سواسية أمام القانون أو الُ  ،رق أو العِ ، أو الدين، أو الجنس، على أساس اللون 

  خدمة المجتمع المحلي وذلك من خالل حصول المواطن على الوثائق المدنية التي تخصه
 شخصيًا من ميالده إلى وفاته.

  تنظيم العالقة والتنسيق والتكامل مع الوزارة واألجهزة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع
 .(55/12/5102ـ  http://www.moi.pna.ps )موقع وزارة الداخلية المدني ذات العالقة

 

 نشأة وتطور وزارة الداخلية واألجهزة األمنيةرابعًا: 
اء دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا، تم إنشتوقيع االتفاقيات مع العدو الصهيوني و بعد 

 "وقوات األمن الوطني رئاسةاألجهزة األمنية "األمن الوقائي، الشرطة، المخابرات العامة، حرس ال
واشترط العدو بأن تكون هذه األجهزة "قوات حفظ أمن داخلي" ووافقت السلطة على هذا الشرط 

 (.08: 5118)رزقة، 
وعند تأسيس األجهزة األمنية لم توضع لهذه األجهزة هياكل تنظيمية م عتمدة من ِقب ل جهات 

 إلى:األمر الذي أدى االختصاص ُتراعي احتياجاتها األمنية الحقيقية، 
الح م أعداد منتسبيها تدريجياً وذلك استجابًة للمصوتضخ   ،أجهزة عشرةد األجهزة "أكثر من تعد   -

( عنصر، منهم 82042) 20/12/5110الشخصية والحزبية، حيث بلغ تعدادها قبل تاريخ 
 ( في قطاع غزة.25111)

 وبين األجهزة األمنية المختلفة. تداخل الصالحيات والمهام، داخل الجهاز األمني الواحد، -

 هدر الوقت والطاقات. -

 حدوث الخالفات والصدامات المسلحة بين األجهزة األمنية. -

 .(20: 5100)صقر،  فتح المجال لالجتهادات الشخصية -

http://www.moi.pna.ps/
http://www.moi.pna.ps/
http://www.moi.pna.ps/
http://www.moi.pna.ps/
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م وهي 5114م وحتى نوفمبر من العام 0994وظل ت األجهزة األمنية على حالها منذ تأسيسها عام 
يها الرئيس الراحل ياسر عرفات قيادة السلطة الفلسطينية، إلى أن صدرت في المدة التي تول ى ف

مًة من القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية المتعلقة بتنظيم عمل ز  عهد الرئيس محمود عباس رُ 
( الخاص بالخدمة في قوى األمن م5112( لسنة )8األمنية والتي منها قانون رقم )األجهزة 
 .(25: 5100، )صقر الفلسطينية

للحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل  م، وتشكيل52/10/5117جرت بتاريخ االنتخابات التي وبعد 
 (.00: 5110)رزقة،  ة وزارة الداخليةم، ت ول ى سعيد صيام حقيب59/12/5117هنية بتاريخ 

ومة كح تلك  ش  ت  بموجبه الذي م، و 19/15/5110اتفاق مكة بين حركتي حماس وفتح بتاريخ وبعد 
ة واألمن هاني القواسمي بتول ي حقيبة وزارة الداخليتم تكليف  سماعيل هنية،إالوحدة الوطنية برئاسة 

االضطرابات األمنية وعدم م، بسبب 00/14/5110الوطني، وما لبث أن تقدم باستقالته بتاريخ 
 (.00: 5105)أبو كويك،  مقدرة الوزارة على مواصلة العمل

حالة االنقسام السياسي بين شطري الوطن، وجود حكومتين  نتج عنم 5110عام يونيو من الومنذ 
 (.508: 5105وب، وبالتالي وزارتين للداخلية واألمن الوطني )كل  

واستمر هذا الحال إلى أن تم توقيع اتفاق مصالحة جديد بين حركتي حماس وفتح والذي بات 
لله رئاسة رامي الحمد يث تول ى م، ح52/14/5104بتاريخ وذلك  ،ُيعرف باسم اتفاق الشاطئ

 حكومة الوفاق باإلضافة لتوليه حقيبة وزارة الداخلية واألمن الوطني.
 

 الوزارةهيكلية خامسًا: 
 :ينمن شق  الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني  وزارةتتكون 

ويتمثل الشق المدني بعدد  من الوكالء المساعدين واإلدارات والمديريات : الشق المدني (3
، ائرالعش لشئون  العامة اإلدارة ت،للجوازا العامة اإلدارة، المدنية لألحوال العامة اإلدارةثل: "م

 للوزير تتبع المختصة والوحدات العامة اإلنسان"، وبعض المديريات واإلدارات حقوق  وحدة

 مباشرة، ويتبع بعضها لوكيل الوزارة. الداخلية

ع بعضها ويتب، التابعة للوزارةوالهيئات األمنية يتمثل باألجهزة واإلدارات و  :الشق األمني (1
لقائد العام لوبعضها يتبع  يتبع لمدير عام قوى األمن الداخليبعضها و مباشرة  الداخلية لوزير

 http://www.moi.gov.ps - )موقع وزارة الداخلية لقوات األمن الوطني

55/12/5102). 

الشق  – الي يوضح الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزةلت  والشكل ا
 :األمني

http://www.moi.gov.ps/
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 (6)شكل رقم 
  من الوطني ـ قطاع غزةاخلية واألوزارة الد هيكلية

وزارة الداخلية واألمن الوطني

مدير عام قوى األمن الداخليالشق المدني

جهاز الشرطة

يالمديرية العامة للدفاع المدن

جهاز األمن الداخلي

جهاز األمن والحماية

نيالقائد العام لقوات األمن الوط

جهاز الشرطة العسكرية

وحدة اإلنشاءات العسكرية

اإلدارة العامة للحاسوب 
واإلتصاالت العسكرية

قوات األمن الوطني

يةالمديرية العامة للخدمات الطب

المستشارون

مدير عام مكتب الوزير
المراقب العام 

اإلدارة العامة للعمليات المركزية

اإلدارة العامة للعالقات العامة 

هيئة القضاء العسكري كلية الرباط الجامعية

اإلدارة العامة للتخطيط 
والتطوير المديرية العامة للتدريب

المديرية العامة لإلصالح 
والتأهيل ةاإلدارة العامة للمالية المركزي

اإلدارة العامة للمعابر هيئة التنظيم واإلدارة

العامة لإلمداد والتجهيزاإلدارة المفوضية العامة للتوجيه 
السياسي والوطني

 .1035واالمن الوطني، مايو،  الداخليةالتنظيم واإلدارة، وزارة هيئة المصدر: 
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 ألزمات التي مرت بها الوزارةاسادسًا: 
بسبب  ، وذلكاألزماتلعديد من ل ةفي السنوات األخير واألمن الوطني  وزارة الداخلية ضتتعر       

والحصار الخانق الذي يتعرض له قطاع  ،األوضاع القائمة والتي من أهمها االحتالل الصهيوني
االنقسام  ، وبسببغزة منذ فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة العاشرة

 ا يلي:تها الوزارة ماألزمات التي واجههذه الجغرافي والسياسي بين شقي الوطن، ومن أهم وأبرز 
 

شرسة وحرب عدوانية مفتوحة في  قطاع لهجمة  حيث تعرض ال :العدوان المتكرر على القطاع .3
النسبة للوزارة ب دمويةً ها أكثرُ و  شراسةً أشدها ، كان آلة الحرب واإلجرام الصهيونية بفعل مرات متعددة

حيث تعرضت (، م22/12/1113 ـ م12/21/1112) الذي وقع في الفترة الممتدة من عدوانال
ت الموافق صبيحة يوم السب من طائرات االحتالل مباغت   المقرات األمنية والدورات التدريبية لهجوم  

ذا وفي ه ،األجهزة األمنيةما أدى إلى ارتقاء المئات من قادة وكوادر ومنتسبي  ،م12/21/1112
ير أغلب تدمباإلضافة إلى  ،رحمه اللهسعيد صيام  الشهيدوزير الداخلية آنذاك  العدوان ارتقى
، م1121/ديسمبر)عدوان منها  خرى،أُ وحشية   كما وتعرض القطاع إلى اعتداءات   ،المقرات األمنية

 (.أغسطس 12إلى  يوليو 2 امتد من والذي م1123عدوان و 
لى اآلن.م 1111تعرض له قطاع غزة منذ العام الحصار الخانق الذي ي .1  وا 
 .ُشح الموارد المالية والمادية .1
 ئي.الكهرباانقطاع التيار  .4
 عدم التعاون اإلقليمي. .5
د .6 .ظهور الجماعات التكفيريةو  أزمة الفكر الُمت شدِ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
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 انيالمطلب الث  

 ةات المركزي  اإلدارة العامة للعملي  

 : تمهيد
الرئيس  صبالعبمثابة  في وزارة الداخلية واألمن الوطني اإلدارة العامة للعمليات المركزية ُتعد       

، يئاتواله، إلداراتوا ،واألجهزة ،ي حال األزمات والطوارئ تتواصل مع كافة الوزاراتف، فلوزارةل
زمة القائمة في حينه، ، من أجل السيطرة على األومنظمات المجتمع المدني ،والسلطات المحلية

 والعمل على تقليل األخطار واألضرار التي قد تنُجم عنها.
 

حيث  ،وقد بي ن )صقر( أهمية العمليات المركزية منتقدًا عدم تفعيلها منذ قدوم السلطة الفلسطينية
 من األطر القيادية العليا اإلدارية والعملياتية لفترات   ةً خاليت ي  قِ ب  قيادة األمن العام لى أن  أشار إ
أدى إلى  ، وذلك...العملياتهيئة األركان، وهيئة : لم يتوفر حتى اآلن مثل اأُلطر وبعضطويلة، 

 .(20: 5100)صقر،  فقدان الرقابة والسيطرة على األجهزة األمنية
 

 مطلب:باحث في هذا الوقد استعرض ال
 إدارة العمليات المركزية نشأة وتطور. 
 )مفهوم إدارة العمليات المركزية )مركز القيادة والسيطرة. 
 المركزية العمليات مهام إدارة. 
 الهيكل التنظيمي إلدارة العمليات المركزية. 
 )غرفة العمليات )العمليات المشتركة. 
 أهداف غرفة العمليات.    
 ملياتأهمية غرفة الع. 
 العمليات غرفةفي  العمل نظام. 
 مكونات غرفة العمليات. 
 ر و   .غرفة العمليات في إدارة األزمات األمنية د 
 األزموية الخرائط" األزمة دوائر". 
 متطلبات نجاح فريق غرفة العمليات. 
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  شأةالن  و  التأسيسأواًل: 
لحاصل بين االنقسام السياسي ا ةنتيجنظرًا للحالة االستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني 

قرار إنشاء إدارة العمليات المركزية اقتصر على قطاع غزة دون الضفة  شطري الوطن، فإن  
إنشاء ب القاضيمن وزير الداخلية واألمن الوطني، ( 74/5101قرار )رقم  صدر حيث، الغربية

وزير لل تبعتعلى أن  ،م01/01/5101بتاريخ وذلك يات المركزية اإلدارة العامة للعملوتأسيس 
 .(1122وزارة الداخلية ـ غزة، وثائق غير منشورة، ) مباشرة

 

 مفهوم إدارة العمليات المركزية )مركز القيادة والسيطرة(ثانيًا: 
 :ما تقوم به األجهزة األمنية لمواجهة االختالالت واألحداث المخلة باألمن وهي العمليات، 

نهائهاة عليها والسيطر  ،الواقعة أو محتملة الوقوع وا عادة األوضاع إلى ما يحب أن تكون  ،وا 
 (.32: 5002وذلك تنفيذًا لخطة أو مجموعة من الخطط األمنية )الشهراني،  ؛عليه

 

  :األمر األمني الذي يضع خطط العمليات األمنية موضع التنفيذ، ويتضمن هذا أمر العمليات
ووقت  ،يخهاوتار  ،ومكانها ،يذها، وجهتهاة أوامر شفهية تتعلق بتنفي  وأ   ،مر درجة سريتهاأل

 ،لموقفوا ،والتنظيم األمني ،وساعة الصفر ،طوالخرائ ،والمراجع ،والرموز ،واألرقام ،إصدارها
عملياتي واإلداري واإلسناد ال ،ليحوالتس ،وفكرة التنفيذ ،ةم  ه  والم   ،واالفتراضات ،والقوات المشاركة

 .(24: 5112)الشهراني، 
 

 العمليات المركزية )مركز القيادة والسيطرة( تعريف إدارة 
 التنفيذو  التخطيط أعمال خالله من تتم حيث ،األزمات إدارة في المفصلي الجزء بأنها ُتعر ف

 تساعد لتيا التقنيات بأحدث دزو  مُ  المركز وهذا ،المختلفة الجهات بين والتنسيق واإلشراف
 والبيانية يةوالمرئ الصوتية المعلومات تبادل من اتين القيادمكِ وت   ،والسيطرة القيادة أعمال في
صدار ،الفرعية والمراكز العمليات غرف مع  المطلوبة المهام إنجاز يكفل بما األوامر وا 

 .(21: 1121)الحميدي، 
 

فها ومنهم من  بأنها مركز القيادة والسيطرة األمنية العليا، ويتم من خاللها قيادة األجهزة عرِ 
مات وفي أوقات األز  ،ة بالسيطرة على األوضاع األمنية في األوقات العاديةوالوحدات المكلف

وهي مركز استقبال وتوزيع المعلومات األمنية )الشهراني،  ،واالختالالت األمنية والكوارث
5112 :22.) 

 

نشئة متكاملة ومجهزة ومحمية تحتوي على مكاتب القيادة عبارة عن مُ بأنها فيما يرى آخر  
 ،ارة غرف العمليات والعمليات الميدانية، ويوجد بها أنظمة أمنية متعددة المستوياتومكاتب إلد
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شاشات ب مرتبطة   ومرئية   صوتية   وأنظمة   داخلية   وأنظمة لقواعد المعلومات مرتبطة بشبكات  
 ات  باإلضافة إلى برمجي ،بالصوت والصورة عرض متعددة لعرض الموقف الميداني مباشرةً 

يانات وخرائط رقمية وأنظمة تحديد المواقع والتتبع لألهداف وأنظمة برامج خاصة لتحليل الب
قيادًيا  الية  ع وبها قيادات وكوادر بشرية يتم تدريبيهم بكفاءة   ،حماية الشبكات وقواعد المعلومات

 .(98: 5100 رة،بغ) إلدارة وتشغيل مركز القيادة والسيطرة والتحكم ؛وفنًيا
 

وجهة  ،مشتركعمل اللة لالناظمالجهة ( بأنها لية واألمن الوطني الفلسطينيلداخوزارة افها )عر ِ وتُ 
ام بإعداد الخطط الالزمة ومتابعة تنفيذ المهعنى تُ و  ،منية المختلفةاألجهزة األبين  التنسيق
التعامل مع جملة  من المواقف األمنية تعاماًل كاماًل وذلك بتوفير الصلة بين متخذ و  الكبرى 

 )وزارة الداخلية ـ غزة، وثائق معالجة الموقف األمني في الميدانقائمين على القرار وبين ال
 .(5102غير منشورة، 

راسة فها الباحث في هذه الد   م الذي ُيدير العمليات األمنية و بأن ها  وعر  يعمل مركز القيادة والتحك 
سة األمنية في األوقات االعتيادي ة والط م من خالله يتو  ،ارئةعلى تنظيم وتنسيق عمل الُمؤس 

رسال المعلومات   القرارات. واتخاذاستقبال وا 
 

 

 المركزية العمليات إدارةمهام ثالثًا: 
ومتابعة الحالة األمنية، وجمع وتحليل  لرصد الفرعية العمليات رفغُ  مع اليومية المتابعة .3

ساعدة في سرعة مبالحلول المقترحة والتوصيات لل ليا مقرونةً المؤشرات، وتقديمها للقيادة العُ 
 اتخاذ القرار.

 

الداخلية، من خالل سرعة  لوزارة رفع مستوى التعاون األمني بين األجهزة األمنية التابعة .1
 تبادل المعلومات وتنفيذ اإلجراءات الالزمة.

 

 لكل المعدة األمنية الخطط األحداث وفق مع التعامل الجهود وتحقيق التناسق عند تنسيق .1

 داخل مهام األجهزة األمنية المختلفة.حالة، بما يكفل عدم ت
 

إلى غرفة  دترِ  اليومية التي واألحداث األمنية المعلومات وتوثيق وتحليل وتصنيف جمع .4
الساعة، وا عداد التقارير الدورية "اليومية، واألسبوعية، والشهرية،  مدار العمليات على

 .والربعية، والسنوية" ووضعها بين يدي القيادة والجهات المختصة
 

من خالل الرقم  ،على مدار الساعةواستغاثات المواطنين ى شكاو  و  بالغاتوتلقي  استقبال .5
حالتها للجهات019المجاني )  .صحتها ومتابعة نتائجها من التأكد بعد المختصة ( وا 
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تنفيذ وتمرير األوامر ذات العالقة بالحاالت األمنية الطارئة، بما في ذلك رفع أو خفض  .6
 هزة واإلدارات األمنية عند صدورها من القيادة العليا.حاالت التأهب لألج

 

 إعداد أوامر العمليات وملحقاتها. .7
 

 ، فهي بمثابة المرجعية العليا إلدارة األزمات والطوارئ.ومتابعة تنفيذها وضع خطط الطوارئ  .8
 

 تقييم إجراءات معالجة األحداث، واستخالص الدروس المستفادة. .9
 

ص الظواهر واألحداث الميدانية ومناقشة المشاكل ووضع تي تخُ إعداد الدارسات واألبحاث ال .30
 .(1122وزارة الداخلية ـ غزة، وثائق غير منشورة، ) الحلول
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 رابعًا: الهيكل التنظيمي إلدارة العمليات المركزية
 (7)شكل رقم 

 إلدارة العمليات المركزيةالرسمي الهيكل التنظيمي 
 

 

 

.5102ات المركزية، يوليو، المصدر: إدارة العملي

مدير عام االدارة العامة للعمليات المركزية

دائرة المعلومات
الشئون اإلدارية دائرة

والمالية
ةدائرة القيادة والسيطر

دائرة االتصاالت 
والتكنولوجيا

مدير مكتب المدير العام

نائب المدير

قسم االمن

وحدة الرقابة والتفتيش

وحدة العالقات العامة واالعالم

مكتب الضابط المناوب لوزارة الداخلية
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 (8)شكل رقم 
 إدارة العمليات المركزيةلتطوير الهيكل التنظيمي المقترح 

 
 تتالءم مع المشاريع والبرامج المطروحة للتنفيذ.بحيث ، دورها في معالجة األزمات األمنيةمع إدارة العمليات المركزية لتتناسب  لتطويرهيكلية مقترحة 

1035، مايو، ت المركزيةالمصدر: إدارة العمليا

المديرية العامة للعمليات المركزية 

الرقابة واألمن ةالشئون االدارية والمالي ة إدارة العمليات المشترك إدارة القيادة والسيطرة
إدارة اإلتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات

نائب المدير العام مكتب المدير العام

وحدة مركزية اإلشارة دائرة العالقات العامة

مجلس العمليات المركزية لجنة الطوارئ الميدانية
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 (العمليات المشتركة)غرفة العمليات خامسًا: 
لمهام ل إن لم تكن األهم وذلك نظراً ُتع د  غرفة العمليات إحدى أهم مكونات إدارة العمليات المركزية 

ق ق من خاللها.  التي ُتؤ ديها واألهداف التي ُتح 
لحاسب ات الفنية، والتقنية الالزمة من أجهزة الكوادر، والوسائل، واألدوا :العمليات رفةغم تض  و 

وقواعد البيانات وبرمجيات إدارة األزمات، والهواتف، وأجهزة الراديو، والفيديو، والخرائط  اآللي
مة رفة عمليات تتعامل مع األز يمكن أن يكون هناك أكثر من غُ و  ،والرسوم البيانية، والقرطاسية

غ ر ة التي تحتوي أيضًا على احتياجات  غُ رف المركزية، والالواحدة، فهناك الغُ   رف الفرعية الُمص 
ف ثابتة، أو متنقلة ر رف المركزية، وقد تكون الغُ رف الفرعية بالغُ وفنية، وتتصل الغُ  بشرية، وتقنية  
 .(015: 5100، غبرة) لذلك مجهزة   ضمن عربات  

  غرفة العملياتمفهوم  

نوية المعني  والمع ،والمادية ،فة مكوناته البشريةذلك الكيان بكا بأنها ُتعر ف غرفة العمليات
متخذ القرار  لة بينوذلك بتوفير الصِ   ،تعاماًل اتصالياً  ؛من المواقف األمنية بالتعامل مع جملة  

  .(41: 5118)شابسوغ،  عالجة الموقف األمني في الميدانوبين القائمين على التنفيذ لمُ 
 

ائم أو المؤقت إلدارة العمليات الفعلية لمواجهة األزمات بأنها المركز الد الشهراني وعر فها
 .(22: 5112)الشهراني،  األمنية على مستوى الجهاز األمني

 أهداف غرفة العملياتسادسًا: 
 والتي منها:إلى تحقيقها العمليات  ةغرفتسعى  هدافاألمن  مجموعةً  هناك

 .ضمان سرعة ومالءمة االستجابة للحدث الواقع (3
 ة وشرعية المرجعية في اتخاذ القرارات والتزام مبادئ االختصاص المختلفة.ضمان قانوني (1
 ضمان تمثيل الجهات المختلفة ذات العالقة بالموقف. (1
 بين مصالح الجهات المختلفة ذات العالقة. والتوازن  ،هاتضمان تناسق األعمال والتوج   (4
 التطويرالتقييم و  اتضمان توفير مرجع مستقبلي للمعلومات حول المواقف المختلفة لغاي (5

 .(40: 5118)شابسوغ، 
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 ة العملياتفغر  أهميةسابعًا: 
نطلق منه ومضات الفكر وأسلوب المعالجة والتعامل مع األزمة، غرفة العمليات العقل الذي تل تمث ِ 

والحكمة  د الجسد بالتدفقات، فتبعث به الحياةمُ ل الشرايين التي ت  مث ِ وبها مركز المعلومات الذي يُ 
 (.00: 5112صائب )عبد الله،  علمي   دارة األزمة والسيطرة عليها بفكر  إل

 

 اآلتي: من خالل أهمية غرفة العمليات  لنا ب ي ن  ويت

لية ممن الناحية األمنية هي حصن  حصين، يصعب اختراقها مادياً أو معنويًا، ومن الناحية الع (3
دارة ، وعقل ُمدبِ ر يعمل على مدار هي مجمع معلومات، ومركز تشاور، وسيطرة، وتحكم، وا 

 عالية. الساعة وبجاهزية  

ة ألي ِ  (1 ي فضرورية جدًا  ها، إال أن  في أوقات األزماتمنظمة  وخاصة  ةوجودها ضرورة ُمِلح 
ه واء، ألن  س حد    المؤسسة األمنية، والعمل األمني، في جميع األوقات العادية واالستثنائية على

ية ت، ومتابعة الجهود األمنياالدور م العمل األمني، وتسيير رف يتم تنظيومن خالل هذه الغُ 
بكافة القطاعات واالختصاصات األمنية الممتدة عبر البالد من الحدود إلى الحدود، وقد 

 تتجاوز تلك الحدود أيضًا.  

ات ، إلى مخرج" المعلوماتو البيانات "المعمل الذي يتم فيه تحويل المدخالت تعد بمثابة  (1
 ،واجتماعات ،مشاورات"من العمليات  ، عن طريق مجموعة  "وأرشيف، راتوقرا ،أوامر"

 .(010: 5100)غبرة، " ودراسات
 

 أثناء األزمات األمنية العمليات غرف في العمل نظامثامنًا: 
 االختصاص جهة الطوارئ  حالة ا عالنو  أزمة حدوث عند العمليات المركزية رفةغُ  تصبح     

 د  ع  وتُ ة وغيره، األزم موقع من دواألضرار التي ترِ  بالحوادث الخاصة المعلومات الستقبال الوحيدة
 على السيطرة وتأكيد والغرض من ذلك ضمان اإلغاثة وفرق  لمواجهةا ق ر  فِ السلطة على  صاحبة

  .المراحل جميع في األزمة
 

 هذه الحالة وفق ما يلي:  العمل في نظام ويكون 

 .خطاراتاإل وكافة االستغاثة اتنداء أو والمعلومات االتصاالت تلقي (3

 .معاً  ثنيناال أو عدةالمُ  أو النماذج اآللي الحاسب على اإم   فوراً  تصل التي المعلومات إدخال (1

 .الغرفة أعضاء قيادة بالقرارات على المتعلقة المعلومات توزيع العمليات رفةغُ  قنس ِ مُ  يتول ِ  (1

 بالقرارات. ملهيئاته الفوري  باإلخطار المشتركة الجهات مندوبي قيام (4

 .لمكان األزمة اتعد ِ والمُ  الفرق  لوصول المتابعة مسئولية قنس  المُ  يتول ِ  (5
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)أبو  الفرقة أعضاء وعرضها على للنتائج الموقف بتقدير األزمة انتهاء بعد المنسق قيام (6
 .(02: 5104شامة، 

 

 :اليتتمثل بالتداخل غرف العمليات أثناء األزمات  نظام العملبأن  سالميرى بينما 
 لمواجهة البدائل وا عداد والتحليل بالدراسة المجموعة وتقوم اإلنذار، أو البالغ استقبال يتم (3

 .األمنية األزمة
 تداولو  لبحث المؤتمرات؛ لغرفة االنتقال اإلنذار أو البالغ حالة حسب الموقف يتطلب قد (1

 .األمنية زمةباأل المتعلق القرار بدائل إلعداد ؛بالكامل العمل مجموعة بواسطة الموقف

 الخاصة باألزمة والمعلومات البيانات وتداول لنقل الالزمة االتصاالت وتأمين تنسيق (1

 .األمنية

 التحليل جهة الواردة إلى المعلومات تجميع واستمرار الموقف بمتابعة االتصاالت طاقم يقوم (4

 .والتلخيص

 .مستويات المختلفةال على األفعال ردود وتسجيل ةذ  خ  ت  المُ  لقراراتا تنفيذمتابعة  (5

 واألخطاء والمعوقات ،اإلدارة في المكتسبة الخبرة وتوثيق وتسجيل اليومي التقرير إعداد (6

 .والتوصيات والنتائج

 زمنية: فترة كل تقرير إعداد (7

 .األزمة لمواجهة ذخ  ت  المُ  للقرار الطارئة والحاالت المواقف يتضمن .أ

 .وأبعادها األزمة تطورات .ب

 .األمنية األزمة حيال اتخاذها تم يالت اإلجراءات فعل رد .ج

 .(020 :5112 )سالم، األزمة مع تعاملت التي العناصر تحديد (8
 

 مكونات غرفة العملياتتاسعًا: 
 ها:منو  أعمال  واختصاصات  مختلفة التي لها، ة العلميات من العديد من الوحداتتتكون غرف

 مركز المعلومات )بنك المعلومات(:  (3

رشفة، ، ُمؤ موقع االزمة وغيره من المصادر متحصلة منالبيانات الويضم كافة المعلومات و 
ل هذا وي كف ،نة من االختراق والتدميرب، وُمؤم  لنة، وقابلة لالسترجاع عند الط  لة، وُمخز  ُومحل  

جراء كافة العمليات الضرورية على المعلومات، بما  المركز تدفق، وتنسيق، وتحضير، وا 
 اجدها وتحديثها.تها وتو يضمن دقتها وسري  
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 مركز التنبؤ واإلنذار المبكر:  (1

ا، ويجب م عن قرب حدوث أزمة   ويقوم بعملية رصد، وتسجيل، وتحليل اإلشارات التي تنبئُ 
أن يعمل هذا المركز بالتكامل والتنسيق مع بنك المعلومات، وربما يكون كالهما مركزًا 

ِصلة برسم السيناريوهات وتحد ووفق المعلومات أيضاً  كما يقوم هذا المركز ،واحداً  يد الُمت ح 
 .األزمةوخطوط دوائر درجات الخطر واالستعداد وفق 

 

 : غرفة مؤتمرات إعالمية (1

ة  لوقت األزمات والطوارئ؛ إلصدار التصريحات والبيانات الخاصة بمتابعة وتكون ُمعد 
 اخلية.مجريات ومستجدات األزمة، وذلك بالتنسيق مع المكتب اإلعالمي لوزارة الد

 

 : اجتماعات خاصة بالقادة قاعة (4

مات ..." وكل مستلز  بحيث تكون مجهزة بكافة األجهزة المكتبية "حاسوب وشاشات عرض
 اتخاذ وصناعة القرار.

 

  :مركز دراسات وأبحاث (5

يعمل بالتعاضد مع مركز المعلومات، ومركز التنبؤ، بهدف تطوير وتحسين عمليات التعامل 
دارتها.   مع األزمة وا 

 

  :مركز اتصاالت (6

بإدارة األزمة، وذلك لضمان استمرار التواصل  يقوم بالربط بين مختلف األجهزة المعنيةو 
 .(012: 5100)غبرة، والمتابعة وتدفق المعلومات 

 

، وذلك مليات""غرف الع إلدارة العمليات المشتركةالمقترح  الهيكل التنظيميح يوضِ  التالي والشكل 
والتي منها تجميع غرف العمليات المركزية ومن ثم الفرعية لألجهزة وفق المشاريع المطروحة 

 .الفلسطيني واإلدارات األمنية في وزارة الداخلية واألمن الوطني
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 (9شكل رقم )
 الهيكل التنظيمي المقترح إلدارة العمليات المشتركة "غرف العمليات"

 .1035المصدر: إدارة العمليات المركزية، يوليو، 
 

 

رشرًا: عا و   يةالعمليات في إدارة األزمات األمن غرفة د 
 غرفة العمليات دورًا هامًا في مواجهة األزمات األمنية من خالل القيام بالمهام التالية:تلعب 
البيانات والمعلومات والسيناريوهات الالزمة في الوقت المناسب التخاذ القرارات  تجهيز (3

 المناسبة لمواجهة األزمة األمنية.

إدارة العمليات املشرتكة 

محافظة الشمال

قسم المتابعة 
الميدانية

قسم المتابعة 
اإلدارية

قسم مندوبي 
االجهزة االمنية

قسم الرقم الوطني 
"109"

قسم اإلشارة

نية  قسم المتابعة الف
"الكاميرات"

محافظة غزة 

قسم المتابعة 
الميدانية

قسم النتابعة 
اإلدارية

قسم مندوبي 
االجهزة االمنية

قسم الرقم الوطني
 "109"

قسم اإلشارة

نية  قسم المتابعة الف
"الكاميرات"

محافظة الوسطى 

قسم المتابعة 
الميدانية

قسم الماتابعة 
اإلدارية

قسم مندوبي 
االجهزة االمنية

قسم الرقم الوطني 
"109"

قسم اإلشارة 

نية  قسم المتابعة الف
"الكاميرات"

محافظة خانيونس

قسم المتابعة 
الميدانية 

قسم المتابعة 
اإلدارية 

قسم مندوبي 
االجهزة األمنية

قسم الرقم الوطني 
"109"

قسم اإلشارة

نيةقسم المتابعة الف

"الكاميرات" 

محافظة رفح

قسم المتابعة 
الميدانية

قسم المتابعة 
اإلدارية

قسم مندوبي 
اإلجهزة االمنية

قسم الرقم الوطني 
"109"

قسم اإلشارة 

نيةقسم المتابعة الف

"الكاميرات" 

نائب املدير  مكتب املدير

دائرة النجدة والطوارئ االرشيف

دائرة بنك املعلومات
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احة الفرصة لفريق إدارة األزمة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لمعالجة نواتج إت (1
 األزمة أثناء وقوعها ولحين انتهائها.

مليات وبين الجهات المشاركة في ع ،ال بين أعضاء فريق األزمة ميدانياً إجراء التنسيق الفع   (1
 واجبات.االزدواجية في ال مالمواجهة، وذلك لتوزيع األدوار وعد

 ،غازوال، خدمات الماء :العمل على استمرار الخدمات العامة أثناء األزمة وبعد انتهائها مثل (4
 وغيره. ،واالتصاالت ،والمواصالت

تزويد أعضاء فريق األزمات بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة في عمليات المواجهة،  (5
 وتحليل البيانات والمعلومات التي تصل إلى الفريق.

ع القيادة على مجريات األحداث أثناء األزمة وتطورها وذلك أوالً بأول، وتلقي توجيهاتهم إطال (6
 وتعليماتهم بهذا الشأن.

تلقي البالغات واإلخطارات من الجمهور بخصوص األزمة، ونقل البيانات والمعلومات  (7
نقاذه من اآلثار السلبية لألزمة.  الالزمة للجمهور لمساعدته وا 

لتبادل وتلقي المعلومات والبيانات  ؛التصال الداخلي والخارجيلكز تعمل الغرفة كمر  (8
 واإلمدادات الالزمة لمواجهة األحداث الطارئة.

تزويد الجهة اإلعالمية المختصة بالمعلومات والبيانات الضرورية إلرشاد الجمهور بواجباتهم  (9
 حيال األزمة وحمايتهم من التعرض آلثارها السلبية.

ي العليا عن سير العمليات أثناء األزمة، وتفيد هذه التقارير ف للقيادةمنية تقديم التقارير األ (30
 عمليات المتابعة، وتزويد فريق األزمات بالمساعدات الالزمة.

لكي يتم  ةذ  خ  ت  المُ تحليل كافة األحداث التي تقع قبل وأثناء وبعد وقوع األزمة، واإلجراءات  (33
 .(002: 5119 )الطراونة، االستفادة منها في المستقبل

 

 أحد عشر: دوائر األزمة "الخرائط األزموية"
ِتها وقُ  ِتها وشد  عن هذا التباين،  رها، وهناك مستويات ُتعب ِ تها وخطورتِ و  تتباين األزمات من حيث حد 

 :وهذه الخرائط على النحو التالي ،أو الخرائط األزموية األزمة ُيطل ق عليها دوائر
 

 (: وهو أدنى مستوى وأقل المستويات شدًة وأدناها خطورة، البيضاء المستوى األول )الدائرة
يقاف انعكاساتها السلبية ويتطلب تدخاًل هامشيًا محدودًا من  حيث يسهل السيطرة عليها، وا 
إدارة المنظمة، وفي كثير من األحيان تنجح المنظمة في تحويل بعض اآلثار السلبية إلى 

 انعكاسات  إيجابية.
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 (: ُيجسد هذا المستوى موقفًا طبيعيًا وحالًة عاديًة لسير ني )الدائرة الخضراءالمستوى الثا
األمور، وتكون إدارة المنظمة في ظل هذه الحالة ممسكًة بزمام األمور ومسيطرًة على 
األحداث، وال يوجد أخطار قوية تهدد وجودها واستمرارها، لكن يلزم فيه استخدام بعض 

نع األزمة وتجعلها غير قادرة  على استكمال جهودها وتأثيراتها األدوات التي ُتحاصر قوى ُص 
 لدعم وتعزيز األزمة.

 

 )وهو الذي ت ُكون فيه بداية الخطر الحقيقي وبوادره، المستوى الثالث )الدائرة الزرقاء :
ويشير إلى أن  هناك أزمة حقيقية في مرحلة التكوين، وأن  ُقو ى األزمة تعمل على حشد 

من أجل تفجيرها، وتبدأ تلوح مجموعة من السلوكيات السلبية التي تمارسها وتجميع قوتها 
بعض األطراف الداخلية الداعمة لألزمة، وهنا على إدارة المنظمة أن تتجه نحو تحقيق 

 هدئة وعدم السماح لألزمة باالنفجار، والعودة خطوة إلى الوراء "إلى المستوى الثاني".الت  
 

 يعني إخفاق الجهود المبذولة لوقف زحف األزمة في الحمراء( المستوى الرابع )الدائرة :
المستوى الثالث، فتزداد الضغوط وتبدأ تأثيرات وانعكاسات األزمة بالتصاعد، وهذا يتطلب 
مضاعفة الجهود للتصدي والتعاطي معها، ألن  اإلخفاق سيؤدي إلى زيادة حالة االنحدار 

 ويات  خطيرة.ووصول التأثيرات السلبية لألزمة إلى مست
 

 )وهو المستوى األخطر واألسوأ في المستويات، وتكون المستوى الخامس )الدائرة السوداء :
األزمة فيه قد بلغت أقصى درجات شدتها وانعكاساتها أي بلغت الذروة، وتكون إدارة المنظمة 

ء اقد فقدت سيطرتها على األحداث ومجريات األمور، وغالبًا ما ُيصاحب هذا المستوى إجر 
تغيير جذري في المنظمة، ويتم اللجوء إلى السيناريوهات البديلة بحيث يتم انقاذ ما ُيمكن 

 (.28: 2009)أبو فارة،  إنقاذه
 

أهمية كبرى  له منشك ِ لما تُ  دوائر في غرفة العملياتالأو  الخرائطهذه بضرورة وجود ويرى الباحث 
ة األزمة ودرجة خطورتها، وذلك توضح شد ِ  حيث أنها، في التعامل مع األحداث العادية والطارئة

يصال المعلومات ألصحاب القرار  .لتسهيل عملية إدارتها وا 
 

 متطلبات نجاح فريق غرفة العملياتاثنا عشر: 
لها  والتي ،مجموعة من العوامل والمتطلبات توف رتإذا ما تزداد فاعلية معالجة األزمات األمنية 

 :المتطلبات ألهم تلكًا موجز  اً استعراض، وفيما يلي فة العملياتفريق غر  دور كبير في إنجاز مهام
 العمل. وتوجيه لطات وصالحيات كافية في إدارةسُ  ُوجود (3
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لسريع مع ف امن المرونة والتكي   س التنظيم اإلداري الجيد لتحقيق أقصى درجة  سُ ر أُ وف  ت (1
 تغيرات.المُ 

 .األزمة والسيطرة عليها سريعاً  لتحديد أبعاد ؛الة ومتطورةع  ر شبكة اتصاالت فتوف   (1

لسليم والتوظيف اعلى األزمة يطرة ليكفل الس   ؛قاعدة معلومات حديثة داخل الغرفةر توف   (4
 لإلمكانيات.

خرائط مساحة للمناطق المرتبطة أو المحتملة لوقوع األزمة، وتحديد المنشآت الهامة ر توف   (5
ية وفير اللوحات االلكترونية البيانوت ،وشبكة الطرق الرئيسية على الخرائط ،والحيوية

 .(01: 5104)أبو شامة،  "نظام معلومات جغرافية" والمعلومات الرقمية

 .األمنية ةألنشطة معالجة األزم عد ركيزةً التنبؤ يُ ، فباألزمةعلى التنبؤ  القدرة (6

 .ومادية" ،ومالية ،"بشرية الموارد الالزمة وتوفير تهيئة (7

 .(097: 0997)مصطفى،  جهة األزمةتصميم سيناريوهات بديلة لموا (8

دوقد  يتعلمها ويؤديها القائمون على إدارة األزمة، ينبغي أن التي م هام ال من جملةً  آخرون  حد 
 ومنها: مهمةٍ  ن تكون توصياتٍ تصلح أل  

التدريب على التقييم المعلوماتي والموقفي بشكل مناسب وفوري، وكيفية التعامل مع  (3
 والموارد المتاحة. الشائعات، وتقييم الواقع

دعم وتسهيل نشوء روابط أو حلقات تنسيق غير رسمية تلتقي فيها التدفقات المعلوماتية،   (1
 رها المواطنون وخدمات الطوارئ.والسيما تلك التي يطو ِ 

حشد المساعدة الخارجية وتنسيق جهودها إلى منطقة األزمة، سواء كانت مقدمة من  (1
 منظمات اجتماعية أو خارجية.

.(Boin & McConnell, 2007: 55) عالمية العمل مع اإلعالم بل إدارة اإلكيف تعلم (4
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 المطلب الثالث      
بل دعم جاهزية إدارة العلميات   لمركزيةاس 
 في معالجة األزمات األمنية

 
 وتقسيم: تمهيد
ية، منفي مواجهة األزمات األ نجاحهالدعم ُسبل  ةد  عِ  إلىإدارة العلميات المركزية  تحتاج     

هم االحتياجات أ  بطل  ناول الباحث في هذا الم  ت وقد، وعلى الوجه األمثل لتقوم بدورها بشكل  فاعلو 
ي ، باإلضافة إلى التجهيزات التوخطط الطوارئ  ،االتصال الفعالو المعلومات، م ظُ نُ الالزمة، مثل: 

تها إدارة العمليات المركزية لمواجهة ومعالجة األزمات األمنية.  أعد 
 :المحاور التالية قد استعرض الباحث في هذا المطلبو 

 لمعالجة األزمات األمنيةالالزمة إلدارة العمليات حتياجات أواًل/ اال. 
 األمنية. التخطيط إلدارة األزمات (3
 :تقنيات المعلومات واالتصاالت (1

 (.MIS) م المعلوماتظُ نُ  (أ
 .(GISم المعلومات الجغرافية )ظُ نُ  (ب

 .معايير جودة المعلومات -
 .ور المعلومات في مراحل إدارة األزمةد -
 .أهمية المعلومات في معالجة األزمات -

 .اتصاالت األزمة (ج

  /األمنية األزمات لمواجهة المركزية العمليات إدارة تجهيزاتثانيًا. 
 

 .المركزية العمليات غرف تجميع مشروع (3
 (.019اعتماد رقم وطني مجاني موحد ) (1

 (.فلسطين نجم) نظم المعلومات برنامج (1

 .األمنية المراقبة كاميرات مشروع (4

  .األزماتو الطوارئ دليل العمليات لمواجهة  (5
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 لمعالجة األزمات األمنية: المركزية إلدارة العمليات الالزمةحتياجات االأواًل/ 
 :اليعلى الن حو الت  معالجة األزمات لدارة العمليات المركزية إلر االحتياجات الالزمة يمكن تصو  

ص على ويقوم هذا التخص ،صين في مجاالتهموتشتمل على األفراد المتخصِ   ة:ي  موارد بشر  .3
نما يجب ص في المهار خص  ابقة، وال يكفي الت  دريب والخبرة الس  عليم والت  أساس من الت   ة الفنية وا 

 توافر مزيج من القيم والمهارات السلوكية التي تكفل أداًء فاعاًل منسجمًا مع روح الفريق.
 

 وتشمل توفير اآلتي:رد مادية: موا .1

 والالسلكية. السلكيةشبكة اتصاالت تقوم على االتصاالت  .أ

 تجهيزات النقل واالنتقال. .ب

 تجهيزات اإلنقاذ. .ج

 تجهيزات رفع األنقاض. .د

 أسلحة وذخيرة إن تطلب األمر. .ه
 

وتتمثل في نظام  متكامل  للمعلومات، يقوم على قاعدة معلومات  دقيقة، موارد معلوماتية:  .1
ثة، متكاملة، وكافية، كما ويستند هذا النظام على حاسب مركزي يتغذى من الُنُظم  محد 
الفرعية لمركز معالجة األزمات، وهكذا فالمعلومات ُتمثِ ل زادًا رئيسيًا لقائد ولفريق ُمعالجة 

ة ءأسهم ذلك إيجابيًا في فعالية وكفا "، ودقيقةً صادقةً و ، محدثةً و ، كاملةً "األزمة، وكلما كانت 
 المعالجة.

 

 لتستخدم في تمويل أنشطة ؛دورية مالية مخصصات توفيرحيث يتعين  موارد مالية: .4
 .(098 :1996)مصطفى،  معالجة األزماتلإدارة العمليات المركزية  واحتياجات

 

إنشاء غرف بديلة الستخدامها وقت  والمهمةة يضرور ومن االحتياجات ال :إنشاء غرف بديلة .5
ساسية وافر فيها المقومات األت  ت  على أن غرفة الرئيسة الر استخدام عذ  ت الطوارئ، وذلك عند

 (.02: 5104)أبو شامة، 
 

 الزمة إلدارة األزمات ومنها ما يلي:العديد من االحتياجات ال   غبرة وأضاف
 والتي منها: االحتياجات الهيكلية .3

 غرفة إدارة األزمات )غرفة العمليات(. .أ

ة العمليات، مثل: "بنك المعلومات، مركز التنبؤ واإلنذار الغرف والمراكز التابعة لغرف .ب
 .المبكر، غرفة مؤتمرات، قاعة اجتماعات للقيادة، مركز دراسات، مركز أبحاث"

االحتياجات الفنية: وهي كافة الوسائل واألدوات التكنولوجية التي ُتساعد في إدارة األزمة،  .1
 .(98: 5100رة، ب)غ ..."شاشات العرض ُنُظم االتصاالت، ه،مِ ظُ ونُ  مثل: "الحاسب اآللي
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حث اسيتطرق البونظرًا ألهمية الموارد المعلوماتية وخطط الطوارئ في معالجة االزمات األمنية 
 :، وذلك وفق الترتيب التاليبشيٍء من التفصيل إليها
 .األمنية التخطيط إلدارة األزمات (3
 :تقنيات المعلومات واالتصاالت (1

 .(MIS) نظم المعلومات .أ
 .(GISم المعلومات الجغرافية )نظ .ب

 .اتصاالت األزمة .ج
 

 :األمنية التخطيط إلدارة األزمات (3

ِ  عد  يُ  لنظر عن ا التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة األزمات بغض 
ة للتعامل ختلف الموارد المتاحنوعية األزمة، فالتخطيط يهدف إلى تحقيق الكفاءة في توجيه مُ 

ر أسلوًبا منظًما واستغالاًل كاماًل للطاقات والموارد التي حتملة، كما يوف ِ ل مع األزمات المُ الفعا
يمتلكها الجهاز القائم على إدارة األزمات، ويسعى التخطيط إلى منع وقوع األزمات والوقاية 

خفيف تمعها والتغلب عليها في حال حدوثها والللتعامل  واإلعداد الجيدالمقام األول، منها في 
ومن ثم العودة إلى الوضع الطبيعي،  ،من آثارها، والخروج بأقل الخسائر في أسوأ األحوال

 لذلك فالتخطيط هو إجراء مسبق إلدارة األزمة األمنية.، واستخالص الدروس المستفادة
 

 

  :عملية التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل، ويتضمن توزيع موارد  هوالتخطيط
)الحميد،  هامكنة، من أجل تحقيق أهدافالستخدامات المُ المنظمة على مختلف ا

5101 :74.) 
 
 

   وارئ:خطط الط 

 تار خطط الطوارئ بأنها إجراءات سابقة لألحداث عن طريق القيام بصناعة تصو   ُتعر ف
اقف و يتم من خاللها توزيع المهام والمسئوليات وتوزيع الصالحيات في جميع الم تواحتماال

 (. 08: 5104)المفيريج، مناسب  تخاذ قرارالتي تحتاج إلى ا
 

ائل وضع التصورات والبد هوفي هذه الدراسة  وارئ المقصود بخطط الط   بأن   ويرى الباحث
المفاجأة  بلة بهدف تجن  حتم  المُ  منيةاأل لتعامل مع األزماتمن خاللها ا المختلفة التي يمكن

 .التخاذ القرارات ةالالزم تاحةوللموارد المُ واالستغالل األمثل للوقت 
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   وارئ أهداف خطة الط: 

 :بالتاليوارئ أهداف خطة الط  مثل ت  ت  
 منع األزمات من الوقوع. -

 رر في حالة الحدوث.احتواء الض   -

 م.نظ  إعطاء رد فعل مُ  -

 .(28 :2003)العمار،  ب حدوث األزماتصاحِ تقليل الفوضى التي تُ  -

 :إدارة األزمات وهي على النحو التالي ثالثة أهداف أخرى لخطة العبوديبينما أضاف 
 .مصادر التهديد الواقعة والمحتملةاستقراء وتنبؤ توفير القدرة العلمية على   -

دارة األزمة وقت األمان ووقت األزمة والعمل  - تحديد دور كل من األجهزة المعنية لتنظيم وا 
 على عدم تكرارها، وكذلك إنشاء مركز قيادة عمليات طوارئ.

درات العلمية واإلمكانات المادية؛ لالستعداد والمواجهة وسرعة إعادة التعمير بأقل توفير الق -
 .(75: 5114 العبودي،) تكلفة

 

 لخطة الطوارئ: ى خر أفًا اهدأ  ضيف الباحثوي  

 .ستغالل األمثل للموارد المتاحةاال -

 .صاحب األزمات األمنيةتجنب المفاجأة وضيق الوقت وجسامة التهديد الذي يُ  -

 واالنفعال.ط ن العشوائية والتخب  م دالح -
 

 مواجهة األزماتخطة المكونات األساسية ل: 

 راعي المكونات التالية:ة خطة للطوارئ مصممة لمواجهة األزمات البد أن تُ أي   ن  إ
 االستعداد لمواجهة األزمة. الهدف: -
 المخاطر، الخطورة، التعرض، العناصر المعرضة للخطر. التعاريف والمختصرات: -

التضاريس، المناخ، اإلحصاء، التوزيع السكاني الصناعة، مصادر : الموقعفات مواص -
 كم.الطاقة، نظام الحُ 

 الخلفية التاريخية، أنواع األحداث الطبيعية، أنواع الحوادث الصناعية. وصف التهديد: -

السلطات والصالحيات والمسؤوليات إلدارة األزمات مع وصف لدور  القيادة والتنسيق: -
 وارئ.خدمات الط

تخطيط القطاعات المختلفة مثل: الخدمات الطبية، خدمات النقل،  ق التخطيط:ر  ف   -
 والمواصالت، خدمات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف.
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ات والصالحيات لطلب المساعدات الخارجية للمواقع ط  لُ نح الس  م   المساعدات الخارجية: -
 الخاصة لخطة الطوارئ.

 وتأمين النقل واالتصال فيما بينها. األزماتمراكز  تعيين موقع :األزماتتحديد مراكز  -

يجاد قاعدة معلومات.ظُ تحديد نُ  اإلشعار واإلنذار: -  م استالم وبث األخبار واإلنذارات وا 

الشرطة، والقوات المسلحة،  مثل، ختصةوزارات ومؤسسات الدولة المُ  :الهيئات المساندة -
 والدفاع المدني، وهيئات اإلدارة المحلية.... الخ

جراءات الشراء السريع  اإلدارة واإلجراءات: - تحديد سلطات المصادرة والتعويضات المالية وا 
 والطارئ.

 البيانات والنشرات الدورية واألخبار الطارئة والمفاجئة. اإلعالم العام: -

اإلنقاذ والغوث، والشرطة  :أساسية مثل لة لخدمات  كم ِ إيجاد خطط مُ  الخطط الفرعية: -
ع المدني، والنقل والمواصالت، والطاقة الكهربائية، واألشغال العامة، واإلطفاء، والدفا

 .(94: 5105، العبودي) واإلسكان، وتأمين خدمات التسجيل واألحوال المدنية
 

 الواجب توافرها في خطط المواجهة: العناصر 

  هي:و  العملياتية، ط المواجهةط  خِ  تصميم العناصر عند ت ت وافر مجموعة من أن يجب
 .سيناريوهات متعددة ــ االحتماالت قراءاست .3

 .والفنية المادية اإلمكانات تحديد .1

 .لها يتم االحتياج مارب   التي الخدمات توفير .1

 .لها وتحديد االحتياج األزمة، إلدارة نظام وضع .4

 .فعالة اتصاالت شبكة تأمين .5

 .واإلنذار واإلخالء التنبيه أساليب تحديد .6

 .المختصة لجهاتومشاركة ا الخطة عناصر كل تحديد .7

 .العناصر للتدريب لكل متكامل تخطيط وضع .8

 .المحاكاة أسلوب .يستعمل فيها بديلة سيناريوهات تصور .9

 .وفوفقًا للظر  تشكيلها إعادة يمكن لكي ؛ومرونة وعمقاً  اتساعاً  أكثر الخطة تكون  أن .30

 كل األطراف من تعهدات وكذلك المواجهة، مع خطة حيال تفاعلالو  نتماءاال أهمية .33
 .(40هـ: 3433)أبو شامة،  الرسمية األطر وخارج داخل
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 :المعلومات واالتصاالتتقنيات  (1

 تلعب التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في مختلف أوجه الحياة، وأصبح استخدامها أمرًا حتميًا البد  
ه، ولخصوصية وأهمية الجانب األمني فإن  استخدام هذه التقنيات ُيعد  ضرورًة من من  

تتعدد و  ورات وأولوية من األولويات، وذلك بسبب النفع والنتائج المترتبة على استخدامها.الضر 
لألزمات  هافي معالجتتقنيات المعلومات واالتصاالت التي تستخدمها إدارة العمليات المركزية 

 :األزمات باآلتي دور التقنية الحديثة في مواجهةِ  يتمثلو  األمنية واألحداث الطارئة
 وطويلة األجل. ،والمتوسطة ،في وضع خطط المواجهة القصيرة المساعدة -

 .حدوث األزمات األمنيةتحديد مواقع  -

 .األزمات األمنيةتقدير حجم الخسائر التي تنتج عن  -

 .األزمات األمنية هاعن التي قد تنُجم نبؤ بوقوع بعض المخاطرع والت  التوق   -

 .األزمات األمنية تتبع مسارات بعض الظواهر واألحداث الُمفِضية إلى -

ابقة التي وقعت في نفس المكان، األزمات األمنيةص ئمقارنة خصا - ن م الحالي ة بالس 
 .(271: 5105)الشعالن،  حيث االنتشار واآلثار الناتجة عنها

 

وسنلقي الضوء على تقنيات المعلومات واالتصاالت، بحيث يتم الت عريج إلى ُنُظم المعلومات، 
ودورها وأهميتها في المراحل  لجغرافية، وبيان معايير جودة المعلومات،وُنُظم المعلومات ا

 المختلفة إلدارة األزمة األمنية، باإلضافة إلى اتصاالت األزمة.
 

 

 :(MIS) م المعلوماتظ  ن   (أ

غيرات دائم، وذلك للتعاطي مع المت لمعلومات بشكل  لتدشين مراكز  األمنية تتطلب إدارة األزمات
ره أواًل بأول، وتقوم بتنسيق وتبادل األزمات ا وخاصةً  ألمنية، وهذه المراكز تتابع الموقف وت ط و 

رة ح لألجهزة األمنية القدتيِ شاملة تُ  معلومات   المعلومات مع الجهات المعنية، ما يخلق قاعدة  
على التنبؤ ووضع الخطط والسيناريوهات الالزمة لمواجهة األزمة، حيث ُتوفر تلك المراكز 

ِهم في الوقاية من األزمات البيانات أو أخذ زمام المبادرة حال  األمنية والمعلومات التي ُتس 
 حدوثها، للتغلب عليها والتقليل من آثارها، والخروج بأقل الخسائر في أسوأ األحوال.

 

  م المعلومات:ظ  ن  تعريف  

 ،وتحليلها ،ظهاوحف ،مجموعة العمليات التي يتم بواسطتها تجميع البيانات اآللية وتشغيلها هي
 مويضمن وصولها إلى صانع القرار في الوقت والك   هابما يساعد على توفير  ،وتجديدها

 وبالتالي يتيح له فرصة صناعة القرار الرشيد القادر على مواجهة األزمة األمنية ،يناسبن  المُ 
 (.49: 5112، عبد الله)
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   المعلومات نظامنات كو   م: 

مع  التي تتفاعل وتتكاملو من العناصر المترابطة  مجموعة   عنعبارة  لمعلوماتا تقنيةنظام 
 هي: أساسية   مكونات   من أربعةِ تكون وي، ل النظامشك ِ بعضها البعض لتُ 

م ظُ ، والنُ الجديدة واألجهزة بأنواعها التقنيةبين على استخدام األفراد المدر   ة:القوى البشري   .3
 دارية.العمليات اإل درة على ممارسةِ والبرامج، والقُ 

 األجهزة االلكترونية بأنواعها ومكوناتها. ة:كونات المادي  الم   .1

 بأنواعها المختلفة لعرض المعرفة وتمثيلها. م:ظ  البرامج والن   .1

 ماتق العمل في مجال المعلو نس ِ م وتُ نظ ِ السياسات واللوائح والقواعد التي تُ  ات:اإلداري   .4
 .(29: 5117)أحمد، 

 

 :(GISة )في  غرام المعلومات الج  ظ  ن   (ب

 من أهم عناصر إدارة أي مؤسسة ترتبط أعمالها م المعلومات الجغرافية واحدةً ظُ لقد أصبحت نُ 
لنقل، ا الكهرباء، أوبالحيز المكاني، سواء كان ذلك على صعيد إدارة األراضي، أو المياه، أو 

اض في ذلك أغر  أو االتصاالت، أو اآلثار، أو المناطق السياحية، أو المحميات الطبيعية، بما
 (.52: 5112األمن والدفاع )عودة، 

 
 

   م المعلومات الجغرافية: ظ  تعريف ن 

وسيلة تعتمد أساسًا على استخدام الحاسب اآللي في بأنها م المعلومات الجغرافية ظُ نُ ف عر  تُ 
ذات  ات  الستنتاج معلوم ؛تجميع ومعالجة وعرض وتحليل البيانات المرتبطة بمواقع جغرافية

 (.008: 5112في اتخاذ القرارات )العمار،  كبيرة   أهمية  
 

افة تشمل ك ضخمة   المعلومات الجغرافية إلى أساس إنشاء قاعدة بيانات  م ظُ نُ وتعمل فكرة 
، يةواالقتصاد، األماكن، والشوارع، والمناطق السكنية، وكثافتها وخصائصها االجتماعية

ا، والمنشآت الحيوية، والخصائص الجغرافية ونوعية الخدمات التي تقوم به ،واألماكن الخدمية
 وخدمات   وسكان   من تضاريس   مكن تجميعه من معلومات عن المنطقة  للمناطق، وكل ما يُ 

 (.080: 5100عام )غبرة،  بشكل  
 

 الجغرافية المعلومات نظم مكونات: 

 المعلومات الجغرافية بالتالي:م ظُ نُ مكونات تتمثل 
في مستوى كفاءة نظام  جهزة الحاسب اآللي دورًا هاماً تلعب أ اآللي: الحاسب أجهزة .3

وافر أجهزة عالية الجودة ترتفع جودة النظام وتزداد قدرته في فبتالمعلومات الجغرافية، 
خراجها ع  ى الوجه المطلوب.لإدارة المعلومات ومعالجتها وتحليلها وا 
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، وأهم معلومات الجغرافيةم الظُ تتعدد البرامج الخاصة بنُ  برامج نظم المعلومات الجغرافية: .1
وامر من األ م مجموعةً ممت لتتعامل مع البيانات الجغرافية، وهي تُض ميزها أنها ُص ما يُ 

 دير قواعد البيانات الجغرافية بسهولة.التي تُ 
المعلومات الجغرافية، حيث يتم بناء النظام أساسًا لكي م ظُ نُ وهي أهم مكونات  البيانات: .1

 .يقوم بتحليل هذه البيانات

، لبياناتاع لتنفيذ تحليل ب  ت  ويقصد بها مجموعة العمليات التي سوف تُ إدارة البيانات:  .4
دراج البيانات التفصيلية  نشاء الطبقات المعلوماتية، وا  وتشمل إدخال البيانات، وتخزينها، وا 
خراج البيانات ويتم تصميم جميع  الخاصة بكل طبقة، وتحويل وتعديل وتحليل البيانات، وا 

 لتنفيذ تلك العمليات.ع ب  ت  تُ سات التي الخطو 

رة ول المفك ِ قبة القادرة على التعامل مع النظام، وهم العُ ويقصد باألفراد الكوادر المدر  األفراد:  .5
ن، )جرغو  التي تطرح أهداف وأهمية النظام، ويقومون على عملية التخطيط والتصميم

5102 :49). 
 

 معايير جودة المعلومات: 

 القرار حتى تكون المعلومة جيدةً  تخذِ مة لمُ قد  عدة معايير في المعلومة المُ  يجب أن تتوافر
 وتتمثل هذه المعايير في اآلتي:

 التوقيت المناسب. .3

 المعلومات للغرض المستهدف منها: صالحية  .1

 إلدارة العليا.لمعلومات استراتيجية  -

 .الوسطىإلدارة لمعلومات تكتيكية  -

 .ةاألوليإلدارة لمعلومات تشغيلية  -

 الثقة في المعلومات. .1

ن القائد من اإلحاطة بكافة جوانب األزمة األمنية مك ِ كمية المعلومات المناسبة: بحيث تُ  .4
 اإليجاز(.و  وتعتمد على عنصرين: )الشمول

 .(20: 5117)أحمد،  التحديث المستمر .5
 

 

 دور المعلومات في مراحل إدارة األزمة: 
 رة األزمات على النحو التالي:مكن بيان أهمية المعلومات في مراحل إدايُ 
 ل دور المعلومات في مرحلة ما قبل األزمة من خالل المساهمة في:يتمث   .3

 تحديد السياسات العامة واألهداف. -
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 نبئ بحدوث األزمة.إعداد المؤشرات والشواهد التي تُ  -

 إعداد السيناريوهات والخطط لمواجهة األزمات المحتملة. -
 

 ة حدوث األزمة من خالل:يتمثل دور المعلومات في مرحل .1

 بقًا.سة مُ د  ع  إفادة طاقم إدارة األزمة بالمعلومات لتطوير أو تغيير السيناريوهات المُ  -

 استخدام المعلومات كأحد وسائل التأثير على الخصم. -

 إعداد البدائل لصالح اتخاذ القرار. -
 

 :في يتمثل دور المعلومات في مرحلة ما بعد حدوث األزمة .1

 .(80: 5100)الرضيع،  ستقبليةمُ ال زمات  األلالستفادة منها في استخالص الدروس  -
 

 

 في معالجة األزمات أهمية المعلومات: 

 :وهين أهمية المعلومات في إدارة األزمة بي  النقاط التي تُ من  مجموعةً  هناك

 ،ارهأو عدم دقة تقييمها وتقدي ،ث المفاجأة في حال قصور المعلوماتتحدُ  ب المفاجأة:تجن   .3
 القرار.ذ تخِ مُ ند عدم رفعها في الوقت المناسب إلى أو ع

 

ر وف  ت أن   هو أحد خصائص األزمة، إال  يق الوقت ض سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أهدافه: .1
مكانية استخدامها لدى مُ  المعلومات  بعيد   ساهم إلى حد  ذ القرار في الوقت المناسب يُ تخِ وا 

 السلبية لهذه الخاصية. في تجاوز التداعيات
 

 التخاذِ  س  اكأسز أهمية المعلومات واستمرار تحديثها تبرُ  :السليم للقرار  ل ضمان التوص   .1
اذ القرار من مراحل اتخ على أي    ر سلباً تؤث ِ  خاطئة   عن أي انطباعات   بعيداً القرار السليم 

اطرها مخ األمر الذي يترتب عليه زيادة تداعياتها السلبية وتفاقم ،في مواجهة األزمة
 يداتها.وتهد

 

 ررال استمك ِ ش  يُ  :في اتخاذ القرار لمواجهة األزمة وتداعياتها المحتملة زيادة المرونة .4
سًا في سرعة اتخاذ القرار المناسب، يل مراحل إدارة األزمة عاماًل رئق المعلومات خالتدف  

دخال التعديالت عليه   تفي التوقيت المناسب تتوافق ومتطلبا جديدة   أو اتخاذ قرارات  وا 
لواقع تصاعد األحداث والمتغيرات التي تطرأ في سياق األزمة والبيئة المحيطة االستجابة 

 .(27: 5104)نصر،  بها
 

من خالل استخدام أفضل الوسائل تعظيم اإلمكانيات والقدرات الخاصة بإدارة األزمة:  .5
مكانيتاحة والتحك  المُ   مة  ة بحكة التحكم في األزمم في البدائل خالل مراحل األزمة، وا 
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 ستقبالً مُ  شابهة  مُ  ة أزمة  ومرونة، وكذلك استخدام المعلومات والمستخلصات في مواجهة أي  
  .(80: 5100)الرضيع، 

 

 :األزمة تاتصاال (ج

حيث  بنجاح، منيةاأل إلدارة األزمةاألساسي المفتاح و  العنصر الحاسم ل االتصاالتك ِ ش       
ف نظام ع  ، وعلى العكس تمامًا فإن ض  عالجتهافي مُ  كبير   تصال الفعال بشكل  ساهم نظام االيُ 

 قيادةالمن  الرسائلتأخر وصول  ومثال ذلك، إدارتهاوفشل االتصاالت يؤدي إلى تقويض 
 .ب المعلومات، أو تسر  جتزأمُ  صولها بشكل  و ، أو إلى الميدان

 

التصال ا ميننجاز المهمة وذلك عن طريق تأاالتصاالت الشريان الحقيقي والفعال في إ عدُ تُ و 
ن الميدان من وبينها وبي ف العمليات والقيادة من جهة  ر  السلكي والالسلكي وااللكتروني بين غُ 

سواء إعطاء أوامر أو تكليفات من المستوى األعلى إلى المستوى األدنى، أو تبادل  خرى أُ  جهة  
فنظام  ،لعملياتالمعلومات بين الفريق الميداني لألزمة، أو رفعها لقيادة األزمة في غرفة ا

دارة و  ،االتصال هو الوسيلة التي يتم من خاللها تبادل المعلومات المحيطة باألزمة األمنية ا 
االتصاالت كوسيلة أساسية لتوزيع الواجبات ومتابعتها والرقابة على تنفيذها  ىاألزمة تعتمد عل

 .أو تعديلها تبعًا لمتطلبات الموقف وتطورات األزمة
 

 ًا لبعض المفاهيم المتعلقة باتصاالت األزمة:ي تعريفل  وفيما ي  
   كافة األدوات واألوعية واألساليب والتجهيزات المتطورة، والبرامج  قصد بتقنيات االتصال:ي

 التي يتم توظيفها بغرض نقل البيانات والمعلومات من المرسل إلى المستقبل في أقل فترة  
 (.40 :5117أكثر )المانع،  وبدقة   وبأقل تكلفة   زمنية  

 

   ةيواألوامر فيما يتعلق باألعمال األمن تبادل المعلومات واألفكار: األمني االتصالبقصد ي 
قرار العدالة )ة يرطوالش    (.510: 5100، غبرةبهدف تحقيق األمن وا 

 :جميع أنشطة وأدوار وأنواع االتصال في مراحل األزمة، في كل المستويات  اتصاالت األزمة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (.547: 5119، واالتجاهات )أبو فارة

 

 مقومات االتصال الفعال:  

 :اليحو الت  ، وهي على الن  ماتمقو ِ ال عدة لالتصال الفع  
 المحافظة على أمن االتصاالت. .3

نظام معلومات يضمن تدفق واستمرارية وكفاية البيانات والمعلومات المطلوب توفير  .1
 ومفهومة. سهلة   إرسالها بطريقة  

 خرى.إلى أُ  دقة المعلومات المطلوب إرسالها من جهة   .1



                           
                             

   

82 

 راسةاإلطار الن ظري للد ِ  انيالفصل الث  

لى ف عل، مع ضرورة التعر  رسِ اختيار الوقت المناسب لنقل المعلومات من جانب المُ  .4
 التنفيذ.ل الرسالة لضمان القبول و ستقبِ لتي تحيط بمُ ية والبيئية املمختلف الظروف الع

 لين في النواحي العلمية والفنية والسلوكية.تقبِ دراسة قدرة األفراد المس   .5

 ستخدمة.يتناسب مع المعاني المُ بشكل  ح هدف الرسالة و وض .6

، )الشعالن طاقم العامل في عملية نقل المعلوماتتوفير لغة مشتركة ومفهومة بين  .7
5105 :084). 

 

 في إدارة األزمات عناصر االتصال:  

ل نجاح عملية االتصام في سهِ بدورها تُ  والتي ،من العناصر يقوم االتصال على مجموعة  
 :ل بالتاليتمث  ت  هذه العناصر و وتحقيق أهدافها، 

 .معلومات حول األزمة األمنيةبالاآلخرين  شاركيالذي هو  ل:رس  الم   .3
 .لستقبِ المُ ل إلى رسِ من المُ  المعلومةبه أي األسلوب الذي تخرج  الرسالة: .1

 .لستقبِ المُ و ل رسِ المُ وهي الطريقة التي تنتقل بها الرسالة بين  قناة االتصال: .1
 .لرسِ المُ يستلم المعلومات حول األزمة األمنية من الذي هو  ل:ستقب  الم   .4
حققت  لاالتصال، وه عملية نتيجةل ستقبِ المُ رد الفعل الذي يحدث لدى وهي  االستجابة: .5

  .(011: 5118)حمزاوي،  أم ال؟ منها الهدف المطلوب
 

  األزمات األمنية: مواجهة أهمية تقنيات االتصال في 

ن مكِ التي يُ  من الجوانب أهمية تقنيات االتصال في مواجهة األزمات األمنية في عدد  ز تبرُ 
 على النحو التالي: اإجماله

م وتجاربهم خبراته ةلحصِ  لالستفادة من مُ  ؛لمحول العاسهولة االتصال بين األجهزة األمنية  .3
 في مواجهة األزمات األمنية. وخاصةً 

 لة.تصمُ  آنيةً  القدرة على متابعة األزمات األمنية متابعةً  .1

بكة إمكانية استثمار ش ها األقمار الصناعية، خاصةً تيحُ االستفادة من اإلمكانيات التي تُ  .1
 .المعلومات العالمية "االنترنت"

 ل.ستقب  ع األزمات األمنية في المُ ى توق  القدرة عل .4

 .(80: 5112)عبد الله،  األمنية التقنياتالمتابعة المستمرة والدقيقة لكافة معطيات  .5
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 دارة األزماتإلرف العمليات غ  في  االتصال وسائل:  

مراقبة أو ال ،أجهزة االتصال رف العمليات سواءً هناك العديد من األجهزة المستخدمة في غُ 
، زيون رفة اإلذاعة والتلفم المعلومات وغُ ظُ واللوحات البيانية ونُ  التلفزيون اميرات مثل ك

 .ة وشبكات نقل المؤتمرات واألحداثنوكذلك شبكات التراسل المؤم  
ي من والت ن أن تستخدمها العمليات المركزية،مكِ يُ  من وسائل االتصال الحديثة التيو 

 :ما يلي يةم في معالجة األزمات األمنسهِ تُ أن  شأنها
 ملموسةو ة لابر وسائط نقل فعوهي جميع االتصاالت التي تتم ع   االتصاالت السلكية: .3

 .(77: 5101)الحميدي،  كاألسالك والكوابل
 

نتقل ت وهي التي يتم فيها استخدام موجات كهرومغناطيسية السلكية:التصاالت اال  .1
 تقبالفي محطات االس ستقبلالغالف الجوي بواسطة هوائيات أثناء اإلرسال، وتُ  برع  

االتصاالت الالسلكية أكثر استعمااًل في إدارة األزمات  وُتعد   ،خرى بواسطة هوائيات أُ 
 .(21: 5105)األشقر،  األمنية

 

 األزمة: ثناءأم في فعالية االتصال سهِ أهم الوسائل الحديثة التي تُ  من بأن  يرى الباحث و 
 ت.االنترن، اآلليالحاسب ، األجهزة الهوائية ،الفاكس، "الجو ال" النقالالهاتف ، الهاتف

 

 :أبعاد إدارة االتصاالت في األزمة  

 :عام بشكل األزمة دارةوإل ،األزمة في تصاالتاال إلدارة التالية بعاداأل وضع نكِ م  يُ 
 حايا،الض مع العالقات بناء عادةا  و  ،الثقة استعادة على هذا البعد ويرتكز :العمليات .3

 مةالمنظ وموقف سلوك يكون  حينما ؛للحدث عالميةاإل يةالتغط مستوى  وتخفيض
 راحة،الص :هي فرعية أبعاد سبعة البعد هذا يشملو  المجتمع، توقعات مع يتماشى

 .والتعويض لتزام،الوا ستشارة،واال والندم، والتصريح، والتفسير،
 .بيةيجاإب معها والتعامل ،الضحايا توقعات بمعرفة البعد ويتمثل هذا :الضحية دارةإ .1
 وترسيخ ،الخوف وتقليل الثقة لبناء سلوكيات اعتماد ينبغي ذإ :والمصداقية الثقة .1

 بسلوك تنبؤال في يستخدم والذي ،للمنظمة السابق السلوك لىإ تستند التي المصداقية
 .المستقبلي المنظمة

 من لالتقلي تستهدف األزمة، بعد مباشرة تنفذ جيدة خطط عدادإ  ويتضمن :السلوك .4
 لسمعةا وحماية بناء عادةإ  يعيق والذي ،األزمات في يحدث الذي السلبي سلوكال أنماط
 بالجمهور تصالاال وعدم المسؤولية، تحمل من التهربك والمصداقية، والثقة

 .الضحية حاجات مستوى  وتخفيض والضحايا،
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 تعمل أن المتوقع من ذإ أخالقيًا، المنظمة أداء الضحايا مقي ِ يُ  :األخالقي البعد .5
 األسئلة عن ويجيب والمجتمع الضحايا توقعات يعزز خالقيأ بوازع المنظمات
 .(Lukaszewski, 1999: 1) التوقعات كتل مع ينسجم بما وفوراً  علناً  ،المباشرة

 

ات بوالتي تعد من أهم متطل المعلومات واالتصاالتالتخطيط ونظم ص دور خ   ل  ن أن ن  مك  وي  
لب معالجة األزمات مجموعة من اإلجراءات واالعتبارات، ، حيث تتطمعالجة األزمات األمنية

 ياتواستخداماتها في غرفة العمل ويكون على رأس األولويات االهتمام بالمعلومات واالتصاالت
 على النحو التالي: وذلك 

ر إال بتوف ذا جدوى التخطيط ال يكون و لمواجهتها  جيد   بتخطيط   لألزمةإدارة ناجحة  .3
 ملة.معلومات صحيحة ومتكا

صورة المعلومات وصدقها وتوفرها في الزمان والمكان المحددين يتطلب اتصاالت حديثة،  .1
 ومن الضروري والحيوي للتخطيط السليم. ،واالتصاالت شريان الحياة

ة رفنجاح الخطة من خالل المعلومات التي تأتي عبر االتصاالت وهذا يؤكد أهمية غُ  .1
 للعمليات.

رفة حقق االتصال الجيد بين الغبما يُ  ومتطورة   ت فعالة  اتصاال ةالغرفة ُتجه ز بشبك .4
ية في رفة والعمليات الميدانختلف األجهزة المشتركة في مواجهة األزمة، وكذلك بين الغُ ومُ 

ة، ثم رفة المعلومات الميدانيهذا يكفي لسيولة المعلومات واستقبالها من غُ و موقع األزمة، 
 إرسال التعليمات من الغرفة المركزية.

 هذا يتطلب قاعدة بيانات ومعلومات حديثة عن كل اإلمكانات البشرية والمادية للتوظيف. .5
قلل ق السيطرة على األزمة ويق ِ حويُ  ،كل ذلك ليكفل التوظيف السليم لإلمكانات المتاحة .6

 .(9: 5104)أبو شامة،  من آثارها
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 ية:تجهيزات إدارة العمليات المركزية لمواجهة األزمات األمنثانيًا/ 
تها  مجموعة من المشاريع المترابطة والمتكاملةهناك  وظيفها تبهدف  المركزية لعملياتا إدارةأعد 

المهام الموكلة إليها، وخاصة معالجة األزمات األمنية واألحداث االستثنائية، وهذه في تنفيذ 
 :على النحو التاليالمشاريع 

 

 يةالمركز  العمليات غرف تجميع مشروع :المشروع األول
أثبتت التجارب العملية للكثير من الدول العربية والعالمية، أن نظام غرفة عمليات مركزية موحدة 
تضم جميع األجهزة األمنية، هي فكرة ناجحة ورائدة في متابعة األحداث الميدانية ومعالجة األزمات 

 األمنية.
وزارة  اجةح إلى المركزية للعمليات العامة اإلدارة خُلصت ،التجارب لهذه مستفيضة دراسة وبعد

 .يواقع الفلسطينالبما يتناسب مع  المتطور النظام هذا تطبيق إلى الداخلية واألمن الوطني
 

راسة إلى أن أفضل تطبيق للمشروع هو وضع ممثلين عن غرف العمليات المركزية  لت الدِ  وتوص 
مليات غرف فرعية للعخمس ى لألجهزة واإلدارات األمنية في غرفة عمليات مركزية واحدة، إضافة إل
 .طبيعة عمله وحجمهو المشتركة في المحافظات الخمس، مع مراعاة خصوصية كل جهاز 

المركزية  غرفلا تجميعب ةوالمتمثله المرحلة األولى من تنفيذ تم  مرحلتين، و  إلى المشروع ُجزِ ءوقد 
 .زة األمنيةكافة األجه عن تضم ممثلين مشتركةمركزية  عمليات غرفة في األمنية األجهزة عملياتل

 

 الفرعية عملياتلا غرف تجميعب هذه الرحلة تتمثلفلم ُتنف ذ بعد، و  الثانية من المشروعأما المرحلة 
ضم وت ،الخمس المحافظات على موزعة عمليات غرف خمس في مكونات وزارة الداخلية مختلفل

 .لِ  جهةلك والمسئوليات المهام طبيعة مراعاة مع، ثلين لألجهزة واإلدارات األمنيةم  هذه الغرف مُ 
 

 المشروع ودواعي تنفيذ مسوغات: 
 .العمليات غرفوتعدد  كثرة يسبِ به قد الذي الميدان في التنسيق وغياب اإلرباك .3

 .أحياناً  وتباُينهاتأخر إرسال واستقبال المعلومات،  .1
 ".وكفاءات أعداد" البشري  للجهد الماسة الحاجة .1
 .اإلمكان قدر التوفير إلى يدفع الذي األمر اإلمكانات، ةوقل المالية الموارد شح .4

 

 المشتركة العمليات غرف بنظام العمل فوائد: 
 ستقبالهاا وسرعة المعلومات تكامل إلى للوصول وزارة الداخلية مكونات بين تعاون ال تحقيق .3

يصالها  واتخاذ الميدان ةإدار  في أمثل بشكل توظيفها يتم بحيث المختصة، وللجهات للقيادة وا 
 .المحتملة األمنية واألزمات المستقبلية األحداث وتوق ع األمنية الخطط ووضع القرار
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دارة السيطرة إحكام .1  يةمركز  خالل من والطارئة العادية األوقات في كامل بشكل الميدان وا 
 . والقرارات المعلومات

 ،األمنية اراتدواإلاألجهزة  مختلف بين المعلومات تبادل عملية في المستغرق  الوقت تقليص .1
 .القرار اتخاذ في حساساً  عامالً  الزمن يكون  عندما خاصة

 . أداء أفضل إلى للوصول العمليات مجال في المختصة الكفاءات جمع .4
 وخاصة اداألفر  إلى الحاجة بأمس هي أخرى  أماكن في منها واالستفادة البشري  الكادر توفير .5

 .الميداني العمل
 (.الخ... محروقات، نقل، وسائل اتصال، أجهزة أثاث،) المادية اإلمكانات توفير .6
 وجيهت مصدر توحيد خالل من األداء وتحسين ،الوزارة مكونات بين الكامل التنسيق ضمان .7

 يوضح غرفة العمليات المركزية المشتركة.التالي والشكل ، واألوامر التعليمات
 

 

 (30) شكل رقم
 غرفة العمليات المركزية المشتركة تشكيل 

 .1035 مايو، لمصدر: العمليات المركزية،ا
 

 (309)د اني موح  اعتماد رقم وطني مج   :المشروع الثاني
 الرقم وهذا، (019)هو  دموح  انية، تحت رقم وطني يهدف المشروع إلى توحيد أرقام الطوارئ المج  

 ،حمراأل هاللال ،الشرطة والتي منها: األمنية وغير األمنية الخدمات جميع توحيد يشمل الموحد
 تحويلها يجري  ثم ،واالستغاثات البالغات المركزية العمليات غرفة لستقبِ ت   بحيث المدني، الدفاع

 .حادثةال أو البالغ حسب ةختص  المُ  للجهات



                           
                             

   

88 

 راسةاإلطار الن ظري للد ِ  انيالفصل الث  

 العمليات فةغر  من مباشرة تنقل المعلومة حيث أن البالغات، تأخير في بيتسب   لن المشروع وهذا
 ختصة.المُ  التنفيذية جهاتوال الميدانية الجهات إلى

 ،لمواطنون ا فيه قعي الذي الكبير تالتشت   ؛والخدمات الطوارئ  رقم توحيدل توجهال ومن مبررات
د  حيث أنه يوجد العديد من األرقام المجانية والتي منها:، األرقام وتعد 
 ( الشرطة الفلسطينية.011الرقم ) 

 ( إسعاف الهالل األحمر.010الرقم ) 
 ( 015الرقم) .الدفاع المدني 
 ( العمليات المركزية.019الرقم ) 

ِ تقديم االستغاثة،  في والتيسير على المواطنإضافة إلى توفير الوقت  ر عن الخدمة ظالن   بغض 
د،فإن مركزية العمل ، المطلوبة  ،جعل الرؤية شاملة للحدثت من خالل اعتماد الرقم الوطني الُموح 

يع األجهزة في جمبحيث يتم إرسال جهة االختصاص  ،ة األمنيةوالتعامل بشكل متناغم بين األجهز 
 وفي نفس ز الدفاع المدني إلى موقع الحادث،كإرسال سيارة إسعاف من جها األمنية المعنية،
 ، وأي جهات معنية أخرى.الحركة ومنع االزدحاممرور لتسهيل  دوريةالوقت إرسال 

 

 لي:ما يبموحد الوطني الرقم ال واطنين عبرص آلية التعامل مع استغاثات وشكاوى الملخ  وت  
لغرفة الفرعية االمواطنين ثمانية ضباط في الغرفة المركزية وأربعة ضباط في يتلقى اتصاالت  .3

 كل محافظة، وهؤالء الضباط ُمدر بين على التعامل مع استغاثات المواطنين.ل
ن تفاصيل الشكوى أو االستغاثة .1 ل، و ُتدو  " إلى برنامج "نجم فلسطين من خالل من ثم  ُتحو 

 ضابط الغرفة أو الضباط الممثلين لألجهزة األمنية المعنية.

 مع الفرعيات. المختص ممثل الجهاز األمني الشكوى أو االستغاثة ُيتابع .1
م ل المكالمة إلى الضابط الثاني ثم الثالث ثحو  تُ  في نفس الوقت، اتصالأكثر من في حال  .4

خط في في نفس الوقت دون انشغال ال اتصاالت كن استقبال ثمانيةتلقائيًا، أي أنه يم الرابع
 .زية، وأربعة اتصاالت في كل محافظةالغرفة المرك

عند تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تجميع غرف العمليات لألجهزة األمنية في المحافظات  .5
تصاالت اليكون استقبال ا، بحيث ةيتم فصل الرقم المجاني لكل محافظة على حدس ،الخمس

ن تأخر الرد في الغرف الفرعية حسب الموقع الجغرافي ى غرفة ل االتصال تلقائيًا إلحو  يُ ، وا 
 .العمليات المركزية المشتركة

 النجدة قسم يستقبلها( 019) المجاني الرقم عبر في محافظة رفح مثالً  إشارة ورود حال في .6
 فلسطين جمن برنامج عبر اإلشارة لو  حتُ  ثم ومن محافظة،ال في المشتركة العمليات غرفةفي 
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 لىع غزة في المركزية العمليات إدارة ستكون  حيث ،للتعامل معها االختصاصجهة  إلى
 .فلسطين نجم برنامج خالل من بالمعلومة مباشر إطالع

 

سلسلة التعامل مع المعلومات واإلشارات من خالل غرفة العمليات المشتركة، يوضح  التاليكل والش  
دوعبر ال  .رقم الوطني الُموح 

 (00)شكل رقم 
 واالستغاثاتسلسلة مرور اإلشارات 

 .1035 مايو، لمصدر: العمليات المركزية،ا

 (فلسطين نجم) نظم المعلومات برنامج :المشروع الثالث
 

 العمليات غرف في المختلفة الجهات بين العمل تنسيق على نظم المعلومات، ويعمل مجابر أحد  هو
 أرقام، المنازل، المدني السجل) :مثل البحث أدوات من واسعة مجموعة البرنامج مد ِ يقو ، المشركة
 لبرنامجا يقدمكما و ، ، وغيرها...(المعابر حركة، القيادة رخص، المركبات رخص، الجوال، الهواتف
 :مثل مساعدة أدوات
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  .االلكترونية الخريطة -
 ، ...الخ.الحكومية لمؤسساتوا ،المنشآت الحيوية واألماكن العامة وتفاصيل بيانات -
 .مساندة أو دورية وأقرب ،للحدث أمني مركز أقرب -
 .الطوارئ  رقم عبر المستغيثين لمساعدة األولي اإلسعاف دليل -

 

 المعلومات؟ بنك فلسطين نجم برنامج يخدم كيف 

 عن علومةم إدخال دبمجر  ف ،واألمنية العملياتية المعلومات مع ليتعامل برنامجال تصميم تم .3
ل اإلشارة ،نمعي   دثح  لمحافظاتا وفي المركزية الغرفة في المختصين إلى مباشرة ُتحو 

 .القيادة علىوُتع م م 
حصائيات واإل التقارير استخراجو  ،إليها الرجوع لي سُهل ؛إلكترونياً  األحداث أرشفة تتم .1

 بأنواعها بشكِل دوري وعند الحاجة.
 الجهة أو الحدث طبيعة أو تاريخ) حسب فيها ثالبح يسهل بيانات قاعدةيوفِ ر البرنامج  .1

 على جالنتائ هذه طباعة بسهولة ويمكن( البحث أدوات من وغيرها الحدث عن بلغت التي
 المعلومة هرظتُ  إحصائية وجداول بيانية رسومات إلى باإلضافةمسبقًا،  ةعد  مُ  تقارير نماذج
 .أوضح بشكل

 االعتيادية سائللر  اويشتمل على  ،المشتركة لعملياتوا قيادةال بين يتم إرسال واستقبال البريد .4
صدارو  العمليات كأوامر العاجلة أو  .التعليمات ا 

 

 األمنية المراقبة كاميرات مشروع :المشروع الرابع
 

 موازنات يةالعالم األمنية المؤسسات من الكثير له صرفت  و  ،األمني المستوى  على رائد مشروع هو
 :هاأهم ِ  من والتي جمة فوائد المشروع من ذاه مهقد ِ ي بما إليمانها ؛ضخمة

 .توقف ودون  باستمرار العام األمن على المحافظةو  ضبط الحالة األمنية، .3
ِجد .1  بارتكاب فسهن ثهتحد ِ  لمن الردع منحالة  المراقبة االلكترونية منع وقع الجريمة، بحيث ُتو 

 .الجريمة
 والخاصة.العامة  الممتلكات حماية .1

 .، وسرعة مالحقة مرتكبيهامبكر بشكل الجريمة كتشافا في المساعدة .4
 .المرورية الحالة تنظيم في المساعدة .5

 .البشري  الكادر تقليل .6
 .بعد عن الميدان دارةإ .7
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مركزية، )العمليات ال المشروع على مراحل لتنفيذ ةمتكامل ، خطةالمركزية لعملياتا إدارة وقد أعد ت
 .(: وثائق غير منشورة5102

 

 األزماتالطوارئ و لمواجهة  العملياتدليل  :امسالمشروع الخ

، الطوارئ أوقات األزمات و  لالستعانة به فيوجود دليل وطني إرشادي بضرورة وأهمية  ويرى الباحث
 ما يلي:ب صفوهذا الدليل يت  

 ن شأنها ، والتي مالمخاطر أنواعالتي تتوافق مع مختلف  واإلرشاداتسلسلة من المفاهيم  يقدم
والمؤسسات، وذلك من خالل األفراد  وممتلكات التي تهدد حياة ومصالحالمخاطر ُتجنِ ب أن 

واإلجراءات توصيف الحاالت الطارئة، واألضرار والمخاطر محتملة الحدوث، والخطوات 
 ك الحين.لالمطلوب اتخاذها في ذ

  فية ، وكيمن مختلف الحوادث والمخاطر طرق وخطوات اإلسعاف األولي تضمن الدليل علىي
 .ساعدة اآلخرين وأصحاب الحاجاتم

  ُحيث  وبين األجهزة المختصة،ل عملية التواصل ما بين أفراد المجتمع بكافة شرائحهم سه ِ ي
اصات ، ويبين وظائف اختصيوفر أرقام الهواتف ويوضح البدائل في حال انقطاع االتصاالت

 كافة الجهات في األوقات العادية والطارئة.
 

التي احدة، و كحزمة و  سالفة الذِ كر البرامج والمشاريعذ يهم تنفمن المُ  هى أن  ا سبق إلم  ص م  ل  خ  ون  
والتي  ،ائيةنهي بمثابة تجهيزات إدارة العمليات المركزية للتعامل مع األحداث االعتيادية واالستث

من شأنها أن تعزز دورها في معالجة األزمات األمنية في مختلف مراحلها، حيث أنها تتكامل 
توحيد الرقم الوطني دون توحيد وتجميع غير المجدي فمثاًل من  ،ط ويخدم أحدها اآلخروتتراب

 رف العمليات "المركزية والفرعية".غ
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 خاتمة المبحث:
 

لم المجتمعييهد ِ  اً وُمتسارع اً طارئ اً ُتعد  األزمة حدث جأة والتهديد سم بالمفاتت  و  ،د األمن العام والسِ 
ليات ور حوله عمهذه العناصر بمثابة مثلث األزمة التي تدُ و  ،اتوضيق الوقت ونقص المعلوم

 إدارة األزمات في مختلف مراحلها.
 

لتحقيق  ؛والجهد المبذول ق ب ل وأثناء وبعد حدوث األزمة ةذ  خ  ت  المُ ل باإلجراءات وهذه العمليات تتمث  
ذلك على ُأسس  علمية، أهداف كل مرحلة  من مراحلها، باستخدام األدوات والوسائل المناسبة، و 

 ووفق خطط  معدة مسبقًا. 
 

يق تحق إلى يهدف األمنية األزمات مع التعامل في الحسبان أن   يؤخذ وفي ضوء ذلك البد أن
  :جانبان متكامالن هما

باب واألس هدف إلى اكتشاف الن ذر والعالمات والعوامليو  :الجانب الوقائي أو اإلدارة الوقائية
ها قبل ميالد األزمة أو وء األزمات، ومحاولة إزالة هذه األسباب والتعامل معلى نشإية المؤد ِ 

 انفجارها.
 .اوانفجاره وذلك بعد ظهورها :الثاني يتعلق بكيفية مواجهتها والسيطرة عليهاالجانب 

 

ف من يتخفالتفادى وقوع األزمات أو و  ،ن إدارة العمليات المركزية من تحقيق هذه األهدافمك  ت  ت  ول
في تحقيق نقطة توازن أفضل أو استثمار األزمة  ،العودة باألوضاع إلى سابق عهدهاو  ،تهاحد

الة فع   شبكة اتصاالت اأن تتوفر لديه؛ فإنه البد تأز م األوضاعقبل  الُمنظ مة مما كانت عليه
قي ل وتللتباد ؛التصال الداخلي والخارجيل اً مركز  وأن تكون غرفة العمليات المشتركة ؛ومتطورة

قاعدة وفر ت، بحيث تالطارئةة و االعتيادي  المعلومات والبيانات واإلمدادات الالزمة لمواجهة األحداث 
في  ليهالالستناد إ؛ وذلك األحداث التي تقع قبل وأثناء وبعد وقوع األزمة كافة تتضمنمعلومات 

السيطرة و  ملاد الكااالستعد يكفلبما  األزمة حدوث لمنع المختلفة السيناريوهات ورسم الخطط وضع
 ،متاحةوالموارد ال والتوظيف السليم لإلمكانيات واإللمام بكافة جوانبها ،يها في حال حدوثهاعل

.ستقبليةلمُ ا خططال في االعتبار في لوضعها منها ستفادةالمُ  روسبالد   والخروج آثارها وتقييم



 

 
 

 
  

 
 الثالفصل الث  

راسات ابقة الد    الس 
 

 .ةالمحلي  راسات الد   أواًل: 

 .ةراسات العربي  الد   ثانيًا: 

 .ةاألجنبي  راسات الد   ثالثًا: 

 .ابقةالس  راسات الد    مصفوفةرابعًا: 

 .ابقةالس  راسات الد    على التعقيبخامسًا: 
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 الثالفصل الث  
راسات ابقة الد    الس 
 

 :تمهيد
 

 حمل بين دف تي هاحيث أنها ت ،والعملية النظرية لمعرفةلمرجعًا أساسيًا وثريًا  السابقة راساتالد ِ  لتمث ِ 
 والتوصيات ائجالنتباإلضافة إلى  ،إنجازاتهم أهمو  السابقين الباحثين وحصيلة جهد خبرات وتجارب

لوا إليها التي ص   له ِ ويس   دراسته موضوع عن خلفية في تكوين يساعد الباحث األمر الذي ؛تو 
 اًل.وشمو  عمقاً  وأكثر أمثل، بشكل إنجازها
 معالجة" هالدراسة بشقي موضوع تناولت التي السابقة راساتالد ِ  أهم الباحث استعرض يلي وفيما

دارة  دراسات  (7) دراسة سابقة،( 08) استعرض ، حيث"العمليات المركزيةاألزمات األمنية وا 
عربية و  تقسيمها إلى دراسات فلسطينية وقد تم دراسات أجنبية،( 2)دراسات عربية،  (0)فلسطينية، 

 .األقدم إلى األحدث من وُرتِ بت ،وأجنبية
 

 ةالمحلي  راسات الد    أواًل:
 نواألم وزارة الداخلية في تطويرها وسبل األزمات إدارة ( بعنوان: واقع1034دراسة )نصر،  .3

 غزة. بقطاع الوطني
 وزارة نعرف على واقع إدارة األزمات وسبل تطويرها في الشق المدني مهدفت الدراسة إلى الت  

 .هاوتطور  ها، والكشف عن العقبات التي تعترض تقدمالداخلية واألمن الوطني
( موظف 111جميع أفراد المجتمع األصلي والبالغ عدهم )من وقد تكونت عينة الدراسة 

ستخدمت الدراسة المنهج قسم" وقد اُ  رئيس"وكيل، وكيل وساعد، مدير عام، مدير دائرة، 
 االستبانة كأداة للبحث. تبقالوصفي التحليلي، وطُ 

وتوصلت الدراسة إلى أن وزارة الداخلية في قطاع غزة لديها مقدرة على إدارة األزمات بنسبة 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، (%13.32جيدة بلغت )

 متوسطات إجابة المبحوثين حول واقع إدارة األزمات.
تقلة إلدارة األزمات في وزارة الداخلية تتبع لوكيل الوزارة وأوصت الدراسة بإنشاء إدارة مس

نشاء أفرع لها في كافة المحافظات، على ان تقوم بالتنسيق وفتح قنوات الجهات  مباشرة، وا 
 ذات العالقة.
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 الفلسطيني الشرطة جهاز في األزمات إدارة ( بعنوان: معوقات2031دراسة )أبو ركبة،  .1
 الضباط. اركب نظر غزة من وجهة بقطاع
جهاز  يف الضباط كبار تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم على التعرف إلى الدراسة هدفت

 المختلفة، إداراتهم في األزمة إدارة مفهوم وتطبيق ممارسة عند ،غزة بقطاع الفلسطيني الشرطة
غ عدد لاالستبانة كأداة لجمع البيانات، وب وطبق ،التحليلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم

 ( ضابطًا، وتم توزيع االستبانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة.133مجتمع الدراسة )
 جهاز يف إدارة األزمات في تؤثر التي قاتالمعو ِ  لبعض وجود إلى أن هناك الدراسة وتوصلت
 ،البشريةو  المادية التدريب، واإلمكانات مجالي في المعوقات هذه أهم وكان غزة، بقطاع الشرطة

 في الضباط كبار وجهة نظر من الشرطة جهاز في األزمات إدارة على مقدرة أن هناكو 
 .% 11.2 بلغ نسبي وبوزن  متوسطة بدرجة الشرطة

هتمام اال مع الشرطة، في جهاز األزمات إلدارة مستقلة إدارة إنشاء على وأوصت الدراسة العمل
 دارةإ المتخصص على التدريب وتكثيف والبشرية، المادية اإلمكانات توافر درجة بزيادة

 األزمات.
 

 قيةتطبي ( بعنوان: دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية )دراسة2012وب، راسة )كل  د .1
 الفلسطيني(. المجتمع في الثأر أزمة مواجهة الستراتيجية

ة مهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم األمن ومسئولية الشرطة عن حفظه وعلى ماهية األز 
األمنية وخصائصها وصفاتها وسماتها المميزة لها عن غيرها من األزمات، وكذلك التعرف 
على دورة حياة األزمة األمنية ومراحل تطورها باإلضافة إلى إبراز الدور الحيوي للقيادة 

دارة األزمات األمنية وقد اعتمد  ،الشرطية وأهميتها بالنسبة للعمل األمني ودورها في مواجهة وا 
ومن  ،، واستخدم المالحظة كأداة للدراسةلباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراستها

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
  تنفرد األزمات األمنية ببعض الخصوصيات، وتتعدد عوامل تطورها، وقد تأخذ أكثر من

ي كثير من األمور، صورة، وقد تتماثل إدارة األزمة األمنية مع بقية األزمات األخرى ف
كما أنها تختلف في أمور أخرى تكمن في طبيعة األزمة نفسها من حيث التهديد وحالة 

 عدم االستقرار األمني.
  ،إدارة األزمات علم وفن تجنب ومواجهة الحاالت الطارئة والمفاجئة بسرعة وكفاءة وفعالية

ها وقوعها، والتعامل مع عن طريق استخدام الوسائل العلمية من أجل التنبؤ باألزمة قبل
 بهدف المنع أو التخفيف من حدتها في حال حدوثها.
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اخلية مستوى وزارة الدوقد أوصت الدراسة بوجوب تكوين آلية دائمة إلدارة األزمات األمنية على 
الفلسطينية، وبضرورة تبني التخطيط العلمي كمنهج متكامل في مجال إدارة األزمات األمنية، 

 في الخطط التي سينفذونها.رة األزمات بإداك المعنيين والعمل على إشرا
 

( بعنوان: مدى الجاهزية إلدارة األزمات والكوارث "دراسة مسحية 2011دراسة )الرضيع،  .4
 على ضباط جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة".

مدى جاهزية جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة لمواجهة  علىهدفت الدراسة إلى التعرف 
المعلومات وبرامج و وذلك بالكشف عن مدى توفر التخطيط المناسب  ،ات والكوارثاألزم

ومعرفة مدى توفر  ،التدريب والمعدات والتقنيات الالزمة للتعامل مع األزمات والكوارث
 المهارات القيادية وأهمية تكوين فريق إدارة األزمة لدى جهاز الدفاع المدني.

وطبق االستبانة كأداة لجمع المعلومات،  ،التحليليوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
 ( ضابطًا.112) قوامها عينة على الدراسة جريتوأُ 

 على أوزان نسبية تعدت الوزن النسبي المحايد.كافة مجاالت الدراسة حصلت وقد 
أوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدة إدارية مستقلة إلدارة األزمات والكوارث مع وجود غرفة و 

لطوارئ مجهزة بكامل المستلزمات، باإلضافة إلى زيادة االهتمام بالتخطيط وتوفير عمليات ل
قاعدة معلومات عن األزمات والكوارث المتوقع حدوثها وضرورة تأهيل الكادر البشري وتنمية 

 المهارات القيادية لدى الضباط.
 

 العاملين لدى األزمات إدارة في المعلومات تكنولوجيا ( بعنوان: دور1030دراسة )غنام،  .5
 الفلسطينية. الداخلية لوزرة التابعة األمنية األجهزة غرف عمليات في

بي لدى منتس األزمات إدارة في المعلومات تكنولوجيا هدفت الدراسة إلى التعرف على دور
لى التعرف على مدى الوعي بمفهوم  األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، وا 

دا رتها، والواقع الحقيقي لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية الفلسطينية، األزمات وا 
 وأجهزتها األمنية.

ن مجتمع الدراسة من منتسبي األجهزة األمنية الذين يعملون في غرف العمليات في  وقد تكو 
، ليليالمنهج الوصفي التح الباحث س وبيت لحم والخليل(، وقد استخدممناطق )رام الله والقد

 واالستبانة كأداة للبحث.
دارة األزمات من حيث ظُ صت الدراسة إلى وجود عالقة بين متوسطات نُ وخلُ  م المعلومات وا 

 كفاءة التشغيل واألتمتة، وأن هناك تأثير كبير لنظام المعلومات على إدارة األزمات.
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عقاد وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء إدارة مستقلة )غرفة عمليات مشتركة( دائمة االن
رافية م المعلومات الجغظُ متخصصة في إدارة األزمات األمنية أسوة بالدول المتقدمة، واستخدام نُ 

وتوفير فرص التدريب لمنتسبي غرف العمليات على إدارة األزمات واستخدام تكنولوجيا 
 المعلومات.

 نظر وجهة من إلدارتها المقترحة والبدائل األزمات ( بعنوان: واقع1008دراسة )الطيراوي،  .6
 في فلسطين. والمدنية األمنية قادة المؤسستين

 ةنظر قاد وجهة من إلدارتها المقترحة والبدائل األزمات واقع إلى التعرف الدراسة هدفت
العمل،  عقطا متغيرات أثر على التعرف وكذلك فلسطين، في والمدنية األمنية المؤسستين

قادة  نظر وجهة من األزمات واقع على والمحافظة العمل، في والخبرة العلمي، والمؤهل
 .فلسطين في والمدنية األمنية المؤسستين

 قوامها عينة على الدراسة المسحي في دراسته وأجريت الوصفي وقد استخدم الباحث المنهج
 (118) نم مكونة استبانة عليها وطبق والمدنية، األمنية المؤسستين أفراد من شخصا (473)

 األمنية، األزمات ومجال السياسية، األزمات مجال: هي مجاالت أربعة على فقرة، وموزعة
 اإلدارية. األزمات ومجال االقتصادية، ومجال األزمات

 لمدنيةا المؤسستين قادة نظر وجهة من األزمات لواقع الكلية الدرجة أن إلى الدراسة توصلتو 
 . األزمات ذهه لحل بديال (20) لىإ تتوصلو  جدًا، كبيرة فلسطين كانت في واألمنية

 بيعةط تبعًا لمتغيرات األزمات واقع في احصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج أظهرت كما
 .العلمي لمتغير المؤهل تبعاً  إحصائياً  دالة الفروق  تكن لم بينما والمحافظة، والخبرة، العمل،
 يف رالقرا متخذي لجميع األزمات إدارة مجال في تخصصية دورات عقدب الدراسة وأوصت

جراء، و الفلسطينية الوطنية السلطة في األمنية والمدنية المؤسستين  صيةتخص دراسات ا 
 سطينية،الفل الوطنية في السلطة العمل قطاعات من قطاع كل في األزمات إدارة حول وتحليلية
 .العمل لقطاع تبعاً  المناسبة الحلول إلى والتوصل

 

 ةعربي  راسات الالد   ثانيًا: 
وزارة  بأجهزة األمنية األزمات إدارة في االتصال : فاعليةبعنوان2010) دي، الحمي(دراسة  .3

 .بالرياض الداخلية
 وزارة بأجهزة األمنية األزمات إدارة في االتصاالت ةيفاعل على التعرف الدراسة إلى هدفت

 معوقات وكذلك االتصال ووسائل وأساليب أنواع إلى التعرف خالل من الداخلية بالرياض،
 .بالرياض الداخلية بوزارة األمنية إدارة األزمة خالل الاالتص
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 للعينة االجتماعي المسح مدخل تطبيق خالل من الوصفي المنهج الدراسة وقد استخدمت
 غرف في العاملين الدراسة من جميع وقد تكون مجتمع للدراسة، االستبانة كأداة مستخدمة
 التي االتصال أنواع أهم أن  من ة إلىالدراس خلصت وقد بأجهزة وزارة الداخلية العمليات
 المستخدمة االتصال أساليب أهمو  ،الرسمية هي: االتصاالت األمنية األزمة إدارة في تستخدم
هي:  المستخدمة االتصال وسائل أهمو  ،المختلفة أجهزة االتصال عبر الشفوي  االتصال هي:

 .واالتصال الالسلكي الهاتفي، االتصال
 األمنية األزمات إدارة في االتصال ةيفاعل إتمام دون  حائالً  تقف التي المعوقات أهموأن  
 .االتصال وسائل من المستحدث على األمني االتصال مجال في العاملين عدم تدريب :هي

 ،الفعالة االتصال وسائل بأحدث عمليات غرف تجهيز الدراسة توصيات أهم من وكان
 اتصال شبكة إنشاءالحدث "األزمة"،  موقع ىإل تدفع ومتحركة متنقلة عمليات غرف تجهيزو 

 التداخل عدم التي تضمن التشفير أنظمة تتبنى األمنية، القطاعات مختلف بين موحدة آمنة
 .االختراق أو

 

( بعنوان: إدارة األزمات األمنية والكوارث في دولة الكويت _ دراسة 2009دراسة )العازمي،  .1
 مقارنة مع جمهورية مصر العربية.

 ،لدراسة إلى تحديد التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه دولة الكويتهدفت ا
ووضع الخطط ورسم السيناريوهات المختلفة لمنع حدوثها، وتقييم آثارها والخروج بالدروس 
لى إيجاد كيانات متخصصة  المستفادة منها لوضعها في االعتبار في الخطط المستقبلية، وا 

 الكوارث على جميع المستويات بالدولة.إلدارة األزمات و 
 ي نتوب مستويات، عدة على والكوارث األزمات إلدارة وطني مركز إنشاء أهمية إلى توصلتو 

 ةكفاء فعر  في التدريب أهمية ووضحت القرار، ومتخذ صانع لدى والمعلومات البيانات أهمية
 .األمنية األجهزة منتسبي

ث زمات والكوار تلف التخصصات للعمل في إدارة األتأهيل كوادر في مخكما أنها أوصت ب
ية لعدم ة المعنرسم األدوار والمهام والواجبات للوزارات وباقي األجهز المحتملة، باإلضافة إلى 
 معنية لتحديد أسلوب تنفيذ المهام.التنسيق بين األجهزة التداخل االختصاصات، و 

 

مسحية  دراسة" والكوارث، األزمات رةإلدا الجاهزية مدى: بعنوان (1008 سالم، )آل دراسة .1
 "نجران بمنطقة األمنية األجهزة ضباط على

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى الجاهزية إلدارة األزمات والكوارث في األجهزة األمنية 
بمنطقة نجران، وذلك من خالل معرفة )نوع األزمات المحتملة، ومدى توافر المعلومات 
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ب، والمعدات واإلمكانيات، وخطط الطوارئ المناسبة، ومعوقات الالزمة، وبرامج التدري
 الجاهزية( ومدى تأثيرها على الجاهزية إلدارة األزمات والكوارث.

دد االستبانة كأداة لجمع البيانات، وبلغ ع التحليلي وطبق الوصفي المنهج الباحث واستخدم
 ( ضابطًا.311عينة الدراسة )

ت والمعدات والخطط الالزمة لجاهزية إدارة األزمات والكوارث، وأظهرت الدراسة توافر المعلوما
 وضعف برامج التدريب وكذلك ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريب متخصصة، وزيادة التنسيق بين الجهات 
صيص الحديثة، وكذلك تخ قنياتات والت ِ عد  المشاركة في إدارة األزمات والكوارث، وتوفير المُ 

 ميزانية مستقلة لألجهزة المختصة بإدارة األزمات والكوارث.
 

 ( بعنوان: دور النظم الخبيرة في إدارة األزمات األمنية.2006دراسة )أحمد،  .4
يرتكز على  ،وضع منهج متكامل للتنسيق في المجاالت الشرطية المختلفةهدفت الدراسة إلى 

 ،واألنشطة والخبرات لنظام األداء في كل إدارة أو مصلحة منظومة تتفاعل فيها الجهود
افة دة فاعلية إدارة األزمات األمنية، باإلضسهم في زياف مع المتغيرات المحتملة بما يُ والتكي  
 . رصد االتجاهات المختلفة لحركة التقدم التكنولوجي الخاص بالمعلوماتإلى 

 اعتمد على المالحظة باعتبارها إحدى األدواتوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و 
 األولية لجمع البيانات والمعلومات.

ن خالل م يتمتوفير دورة حياة المعلومات الجيدة أمام القيادة األمنية وخلصت الدراسة إلى أن 
عدة خطوات وهي "التقييم والفحص، التهيئة االجتماعية للمعلومات، فرز البيانات والمعلومات 

وتبويبها ووضعها في سلم أولويات واضح ومتفق عليه من الجميع، الميكنة أي ترجمة المتاحة 
كل ما أنجز إلى سياسات فنية وتقنية وأجهزة ومعدات وبرمجيات ونظم، المراجعة والفحص 

 المستمر لجميع مكونات المنظومة".
ن البرامج م إحالل النظم الخبيرة في المستقبل القريب كوعاء للمعرفة محل كثيروأوصت ب

حفظ الخبرة في شكل برامج متاحة بسهولة وعلى نطاق واسع وبذلك اإلجرائية التقليدية، وكذلك 
 تشكل النظم الخبيرة درع أمان للمنظمة في حال فقدان أحد الخبراء بالموت أو غيره.

 تالتركيز في عملية المتابعة على إجراء السيناريوهات العملية على إدارة األزماكما وأوصت ب
 بقصد االستعداد لمواجهة األزمات المستقبلية المحتملة. ؛األمنية
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 التنسيق بين األجهزة األمنية ودوره في مواجهة األزمات بعنوان: (2006دراسة )الفهيد،  .5
 الصناعية". الجبيل بمدينة األمنية الجهات على مسحية "دراسة
 عن مسئولةال األمنية األجهزة بين وأساليب التنسيق طبيعة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 نيب نسيقالت من تحد المعوقات التي على والتعرف الصناعية، بمدينة الجبيل األزمات مواجهة
 .األمنية األجهزة

 وأظهرت ،البيانات لجمع كأداة االستبانة وطبق التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدمو 
 همأ  من وأن مواجهة األزمات، عن المسئولة نيةاألم األجهزة بين عال   تنسيق وجود الدراسة
 حد منت المعوقات التي أبرز من وأن العمليات، غرف خالل من هو التنسيق التنسيق أساليب

 .يقالتنس في بعةالمت   واألدوات األساليب وتطوير تنمية إغفال هو التنسيق يةفاعل
 ألجهزةا بين مشتركة صةمتخص عمليات غرف بإنشاء االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد

 شري والب المادي الدعم من المزيد توفير على المسئولين حث وكذلك إلدارة األزمات، األمنية
 ببرامج ركبي بشكل واالهتمام األزمات، ومواجهة التنسيق لجميع متطلبات والمعنوي  والفني

 .مواجهة األزمات على التدريب
 

ية ودورها في إدارة األزمات دراسة تطبيقية على اللجان األمن ( بعنوان:2005دراسة )كردم،  .6
 اللجان األمنية الدائمة في المملكة العربية السعودية.

هام المكلفة بها في معرفة مدى قيام اللجان األمنية بأداء الوظائف والم سعت الدراسة إلى
 في إدارة األزمات. هاتحديد المعوقات التي تعترض عمل، و الوقت الراهن

 االستبانة كأداة لجمع البيانات، وشارك فيواستخدم المنهج الوصفي،  علىلباحث ا اعتمدوقد 
 مبحوًثا. (152) هذه الدراسة

ها في ب أظهرت نتائج الدراسة أن نهوض اللجان األمنية الدائمة بالوظائف والمهام المكلفةو 
في  هالمأن المتوسط الحسابي لمحور المعوقات التي تعترض ع، و الوقت الراهن مرتفع جًدا

 .إدارة األزمات مرتفع
 الدولب ُأسوة األمنية األزمات بإدارة متخصصة مستقلة إدارة إنشاء ضرورةوأوصت الدراسة ب

 لمملكةا مناطق في لها أفرع إنشاء أهمية مع العالقة، ذات الجهات من لشك  تُ  أن على المتقدمة
 .األزمات مواجهة في العامة إدارتها ومسئوليات بمهام تقوم السعودية العربية
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 مع التعامل في األمنية األجهزة تواجه التي اإلدارية المعوقات (1001)النويصر،  دراسة .7
 . األزمات
 الرقابة( التيو  والتنسيق والتوجيه والتنظيم اإلدارية )التخطيط المعوقات في البحث الى هدفت
 يف األداء مستوى  ا علىوتأثيره المدني والدفاع الخاصة األمن قوات في القيادات تواجه

 . حدوثها وبعد وأثناء، قبل، األمنية األزمات مع التعامل
رت النتائج وأظه، االستبانة كأداة لجمع البيانات واستخدمالمنهج الوصفي، على الباحث  واعتمد
 أكبر بشكل مراحلها في مختلف األزمات بإدارة تتعلق الخمسة اإلدارة بوظائف معوقات وجود
 مع عاملفي الت سلباً  تؤثر المعوقات وهذه ،الخاصة األمن قوات في عنها لمدنيا الدفاع في

 اعبالدف وظائف اإلدارة معوقات بين قوية عالقات األزمة، ووجود وبعد وأثناء قبل األزمات
 تخطيطال وظائف كالتالي: معوقاتال وكان ترتيب ،األمنية األزمات مع التعامل وبين المدني
 .والرقابة التنسيق ثم توجيهفال التنظيم ثم ومن

 
 

 ةراسات األجنبي  الد   ثالثًا: 
 إدارة األزمات في المنظمات( بعنوان: Battown & Flin, 2011) دراسة .3

Crisis management in organizations 
 

من  األزمات مديري  تعيق التي المعوقات مصادر على التعرف إلى الدراسة هدفت
بيئية مثل ضغط الوقت، ودرجة الخطر، أو كانت معوقات االستجابة، سواء كانت معوقات 

تنظيمية مثل البيروقراطية وتأييد القرارات، واالتصال والمعلومات، باإلضافة إلى المعوقات 
دارة فريق األزمة.  العملية مثل السيطرة على األحداث، واتخاذ القرار، وا 

الراحة مل الفيزيقية مثل التعب و وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدور الوسيط للشخصية والعوا
والعوامل النفسية مثل ضغوط العمل لها دور في التأثير سلبًا أو إيجابًا على هذه المقومات 

 التي تواجه مديري األزمات في المنظمات.
كما أشارت الدراسة أن المعوقات التي تم تحديدها "البيئية والتنظيمية والعملية"، يمكن تجاوزها 

يدة والحكيمة لألزمات والقدرة على اتخاذ القرار مما يؤدي إلى تحسين فاعلية باإلدارة الج
استجابة اإلدارة للمستجدات مهما صغر أو كبر حجمها، وتقليل المعوقات التي تواجهها 

 المنظمات عند التعامل مع األزمات.
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ركيا: مدى بعنوان: "إدارة األزمات والكوارث في ت Unlu,A. and Others, 2010)دراسة ) .1
 الحاجة لنظام إدارة أزمات موحد"

Disaster and crisis management in Turkey: A need for a unified crisis 

management system 
 

ة الحكوم لدى والكوارث األزمات إدارة أنظمة تطور وقدرة مدى لتوضيح الدراسة هذه هدفت
، ات المتعلقة بها من خالل الدراسات السابقةوالنظام التركي، واعتمدت الدراسة في جمع المعلوم

 باإلضافة على الصحف والوثائق الرسمية والقوانين.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود مشكلة كبيرة في التنسيق حيث ال توجد آلية واضحة للتعاون 
والتنسيق بين الجهات العاملة في إدارة األزمات والكوارث، وأن التركيز منصب  على إدارة 

 زمات والكوارث بعد وقوعها، وال يوجد استفادة من التجارب السابقة لألزمات والكوارث.األ
وقد أوصت الدراسة بتعديل نظام إدارة األزمات والكوارث في تركيا، وتخصيص المزيد من 
اإلمكانات المادية والبشرية، وزيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتوفير الصالحيات 

 ساندة لنجاح إدارة األزمات والكوارث، والعمل على إدارة األزمة في كافة مراحلها.والوسائل الم
 

 

( بعنوان: غياب اتصاالت األزمة: دور المحتوى في التخفيف من White, 2009دراسة ) .1
 حدة القضايا.

Examining acrisis communication void: The role of context to 

mitigate issues 
 

 راساتالد أظهرت حيث األزمة، اتصاالت في المعلومات دور إلى للتعرف دراسةال هذه هدفت
 هذه في ةمواألزمة المقد   ،المختلفة األزمة مراحل خالل المختلفة االتصال أنواع فعالية السابقة
 لشك   هذاو  حدتها، من للتخفيف األزمة التصاالت استراتيجيات خاللها يستخدم لم الدراسة
 أزمة التاتصا هناك يكن لمف األزمة، التصاالت استراتيجية استخدام جبي كان حيث قصور
 .استراتيجية أو وقائية
 تاالتصاال أهمية دراسة خالل من األزمة اتصاالت إلدارة فعالة ثاقبة نظرة الدراسة وقد مت
 .العام الرأي على الوقائية

 بينت وكذلك األزمة، خالل وقائية اتصاالت استخدام يتم ال عندما يحدث ما كما أنها وصفت
 .لألزمة االستجابة عن فعالة عامة عالقات غياب يسببه ما

 التخفيف نيمك ال اإلعالم وسائل خالل من تناولها يتم التي القضايا أن   إلى الدراسة وتوصلت
 حدة تزداد كذلك السلبية، النتائج زيادة إلى يؤدي كما المنظمة، لب  قِ  من بالتوضيح حدتها من
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 خارج الناس وعندما يتعرف استباقي بشكل القضايا تعالج ال عندما الواقعة، األزمة ةخطور و 
 .اإلعالم يطرحه ما خالل من األزمة على المنظمة

 
 

 ( بعنوان: التخطيط الفعال إلدارة األزمةRock, 2000دراسة ) .4

Effective crisis management planning. 

إلدارة األزمة، وكذلك التعرف على العوامل التي هدفت الدراسة إلى وضع تعاونية للتخطيط 
 تساعد في تنفيذ خطط إدارة األزمة بفاعلية.

ل اوقد استخدم الباحث المنهج الوثائقي )المكتبي(، وتوصلت الدراسة إلى أن التخطيط الفع  
إلدارة األزمة يتمثل في استشعار حدوث األزمة من خالل المؤشرات ذات الصلة باألزمة، كما 

ـ  4ت الدراسة أن التخطيط الجيد إلدارة األزمة يعتمد على تكوين فريق عمل مكون من )بين
( أفراد يتم تدريبهم على تقنيات التدخل أثناء وقوع األزمة، وأن تأسيس شبكة اتصاالت فاعلة 8
ل مهمة فريق العمل في مواجهة األزمة، كما قامت الدراسة بتحديد الوسائل التي يمكن سه ِ يُ 

 لها التدخل في األزمات، والعمل على االستفادة من نتائج األزمات السابقة.من خال
 
 

أزمة الباقيين على قيد الحياة: التخطيط بعنوان ان: بعنو (  ,3999Kennedyدراسة ) .5
 لحاالت الطوارئ للمدارس.

Surviving a crisis: Emergency Planning For School. 
 

 مالئمةالفورية ال االستجابة أجل من إلدارة األزمات، التخطيط أسلوب على التعرف إلى هدفت
 الكتب على باالعتماد الوثائقي، الوصفي المنهج الباحث المتوقعة، واستخدم غير لألزمات

 .الدراسة العالقة بموضوع ذات والدراسات
 أسماء، لىع تحتوي  بيانات قاعدة توفير لألزمات يتطلب التخطيط أن إلى الدراسة وتوصلت

 أفراد من للك البريد وعناوين اإللكتروني، الخلوي، والبريد والهاتف وفاكس، هواتف، وأرقام
 صاالتاالت بوسائط خاصة بيانات قاعدة وتوفير هم،من عضو كل دور وتحديد األزمة، فريق

 ةاالستجاب تسهيل على األزمات إدارة خطة تعمل وأن المهمة، المعلومات تتضمن المتعددة
 اساتها،ودر  تحرياتها في لطاتالس   ومساعدة األزمة، ومصدر نتائج يدوتحد السريعة لقياس
 هاءإلن وحكيمة حذرة بأفعال والقيام المنظمة، بمسؤوليات واالعتراف أزمة، واإلنذار بوجود
 .أنفسهم حماية على يعملوا كيف وتعليمهم المتأثرين األفراد وتبليغ األزمة، وا عالم
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 ابقةس  راسات المصفوفة الد   رابعًا: 
ح ابقةالس   راساتالد ِ  صلخ ِ يُ  ،الباحث قام هعد  أ  الذي التالي ولالجد  أهمأهدافها، و  وُيوضِ 
 وصيات التي توصلت إليها.تائج والت  الن  

 

 (1) جدول رقم
 ابقةراسات الس  مصفوفة الد   

 

 أهم نتائج وتوصيات الدراسة أهداف الدراسة الدراسةعنوان  م.

 لمحليةاأواًل/ الدراسات 

3.  

(: واقع 1123دراسة )نصر، 
إدارة األزمات وســــــــبل تطويرها 
ـــــــة واألمن  ـــــــداخـلـي فـي وزارة ال

 الوطني بقطاع غزة.

الــــتـــــعــــرف عـــــلــــى واقـــــع إدارة 
األزمـــــات وســــــــــــــبـــــل تطويرهـــــا 
والكشــــــــــــــف عن العقبـــات التي 
تعترض تقدم الوزارة في الشــــق 

 المدني من وزارة الداخلية.

 ماتمقدرة الوزارة على إدارة األز  أظهرت
بنســـــــــبة جيدة، وأوصـــــــــت بإنشــــــــــاء إدارة 
مستقلة إلدارة األزمات في وزارة الداخلية 
نشــــاء أفرع  تتبع لوكيل الوزارة مباشــــرة، وا 
لهـا في كـافـة المحافظات، على أن تقوم 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومنها 

 إدارة العمليات المركزية.

1.  

(: 1129دراســـــــــــــة )أبو ركبة، 
ت في معوقــــــات إدارة األزمــــــا

جهاز الشــــــــــــرطة الفلســــــــــــطيني 
بقطـــــاع غزة من وجهـــــة نظر 

 كبار الضباط.

التعرف على أهم المعوقـــــــات 
التي تواجه كبار الضـــــــباط في 
جهاز الشــــــــــــرطة الفلســــــــــــطيني 
بقطـــاع غزة عنـــد إدارة األزمـــة 

 في إداراتهم المختلفة.

ـــــــات التي  أظـهـرت وجود بعض المعوق
تـؤثـر فـي إدارة األزمـــــــات فـي جــهـــــــاز 

زة، وكــان أهم هــذه الشــــــــــــــرطــة بقطــاع غ
ـــــــب،  ـــــــدري ـــــــات فــي مــجـــــــالــي الــت الــمــعــوق

 وأن هناك ،واإلمكانات المادية والبشـــــرية
مقـــــدرة على إدارة األزمـــــات في جهـــــاز 

 الشرطة.
وأوصــــــــت بإنشــــــــاء إدارة مســــــــتقلة إلدارة 
األزمات في جهاز الشرطة، مع االهتمام 
بزيـــادة درجـــة توافر اإلمكـــانـــات المـــاديـــة 

صـــص خوالبشـــرية، وتكثيف التدريب المت
 على إدارة األزمات.
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 أهم نتائج وتوصيات الدراسة أهداف الدراسة الدراسةعنوان  م.

1.  

(: دور 1121وب، دراسة )كل  
القيـــــادة الشــــــــــــــرطيـــــة في إدارة 
األزمة األمنية )دراســة تطبيقية 
الســــــــــــــتراتيجيـــة مواجهـــة أزمـــة 
 الثأر في المجتمع الفلسطيني(

مـــــاهيـــــة األزمـــــة  على التعرف
األمنية وخصــائصــها وصــفاتها 
وســـــــــــماتها المميزة لها ومراحل 

ــــدور ال براز ال  حيوي تطورهــــا وا 
لقيـادة الشــــــــــــــرطيـة ودورها في ل

دارةمـــــــواجــــــــهــــــــة   األزمــــــــات وا 
 .األمنية

ُلصــــــــــت إلى أن األزمات األمنية تنفرد  خ 
ببعض الخصـــــوصـــــيات، وقد تأخذ أكثر 
من صورة، وقد تتماثل مع بقية األزمات 
األخرى في كثير من األمور، وتختلف 
من حيث التهديد وحالة عدم االســــــــتقرار 

 األمني.
ن آلية دائمة إلدارة وأوصت بوجوب تكوي

األزمــــات األمنيــــة على مســــــــــــــتوى وزارة 
 الداخلية الفلسطينية.

4.  

(: 1122دراســــــــة )الرضــــــــيع، 
مـدى الجـاهزيـة إلدارة األزمات 
والكوارث "دراســة مســحية على 
ضـــــــــــــباط جهاز الدفاع المدني 

 في قطاع غزة".

التعرف إلى مــــــدى جــــــاهزيــــــة 
جهـاز الـدفــاع المـدني لمواجهــة 

ـــــــك األزمـــــــات والـــــكـــــوارث و  ذل
بـــــالكشــــــــــــــف عن مـــــدى توفر 
التخطيط المناسب والمعلومات 
ــــــدريــــــب والمعــــــدات  وبرامج الت
والتقنيـات مــدى توفر المهــارات 

 القيادية.
 

 على الدراســــــــة مجاالت كافة حصــــــــلت
 النســـــــــــــبي الوزن  تعدت نســـــــــــــبية أوزان

أوصـــت بضـــرورة إنشـــاء وحدة ، و المحايد
إدارية مســـــــتقلة إلدارة األزمات والكوارث 

للطوارئ مجهزة عمليات مع وجود غرفـة 
 بكامل المستلزمات.

5.  

(: دور 1121دراســــــــة )غنام، 
تكنولوجيــا المعلومــات في إدارة 
ـــــدى العـــــاملين في  األزمـــــات ل
غرف عمليات األجهزة األمنية 
ـــــــة  ـــــــداخــلــي ـــــــابــعـــــــة لــوزرة ال الــت

 الفلسطينية.

ــــــا  التعرف على دور تكنولوجي
المعلومـــات في إدارة األزمـــات 

ة يلدى منتســــــــبي األجهزة األمن
ـــــــة  ـــــــداخــلــي ـــــــابــعـــــــة لــوزارة ال الــت
لى التعرف على  الفلسطينية، وا 
مـــدى الوعي بمفهوم األزمــــات 

دارتها.  وا 

خلصــــــت الدراســــــة إلى وجود عالقة بين 
متوســــــــــــــطـــات نظم المعلومـــات اإلداريـــة 
دارة األزمات من حيث كفاءة التشــــغيل  وا 
واألتمتـــة، وأن هنـــاك تـــأثير كبير لنظـــام 

 المعلومات على إدارة األزمات.
وصــــت الدراســــة بضــــرورة إنشــــاء إدارة وأ

مســــتقلة )غرفة عمليات مشــــتركة( دائمة 
االنعقاد متخصــــــصــــــة في إدارة األزمات 
األمنية أســوة بالدول المتقدمة، واســتخدام 

 نظم المعلومات الجغرافية.
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6.  

(: 1112دراســــــــــــة )الطيراوي، 
واقع األزمات والبدائل المقترحة 
إلدارتهـــا من وجهـــة نظر قـــادة 

ألمنية والمدنية المؤســـــــســـــــتين ا
 في فلسطين.

الــتــعــرف إلــى واقــع األزمـــــــات 
والبـدائـل المقترحـة إلدارتها من 
وجهة نظر قادة المؤســـــــســـــــتين 

 األمنية والمدنية في فلسطين

توصــــــــــــــلــت إلى أن الــدرجــة الكليــة لواقع 
األزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين 
المدنية واألمنية في فلسطين كانت كبيرة 

 جدًا. 
المؤســـــســـــات في الســـــلطة بناء بأوصـــــت 

الوطنية الفلسطينية وفق معايير واضحة 
وســــــليمة، وعقد دورات تخصــــــصــــــية في 
مجـــــال إدارة األزمــــــات لجميع متخــــــذي 
القرار في المؤســــــســــــتين األمنية والمدنية 

جراء دراسات حول إدارة األزمات.  وا 

 ثانيًا/ الدراسات العربية

3.  

(: 1121دراســــــــــــة )الحميدي، 
ارة فـــاعليـــة االتصــــــــــــــــال في إد

األزمــات األمنيـــة بـــأجهزة وزارة 
 الداخلية بالرياض.

ـــــــة  ــــي ـــــــاعــــل ــــى ف ــــعــــرف عــــل ــــت ال
االتصـــــاالت في إدارة األزمات 
األمنيــة بــأجهزة وزارة الــداخليــة 
ـــالريـــاض، من خالل التعرف  ب
إلى أنواع وأســـــــــاليب ووســـــــــائل 

معوقات االتصال خالل إدارة و 
 األزمة.

أظهرت أن أهم أنواع االتصـــــــــــــــــال التي 
ة األزمة األمنية هي: تســــــــــــــتخدم في إدار 

االتصـــــــاالت الرســـــــمية وأهم األســـــــاليب: 
 االتصال الشفوي عبر أجهزة االتصال.

وأوصــــت بتجهيز غرف عمليات بأحدث 
وســــــــــــــــائـــل االتصــــــــــــــــال، وتجهيز غرف 
نشـــــــاء شـــــــبكة اتصـــــــال  عمليات متنقلة وا 
آمنـــــة موحـــــدة بين مختلف القطـــــاعـــــات 
األمنيــــة، تتبنى أنظمــــة التشــــــــــــــفير التي 

 أو االختراق. تضمن عدم التداخل
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 أهم نتائج وتوصيات الدراسة أهداف الدراسة الدراسةعنوان  م.

1.  

(: 1113دراســــــــــــــة )العــازمي، 
إدارة األزمات األمنية والكوارث 
ــة الكويــت ا دراســـــــــــــــة  في دول
مقـارنــة مع جمهوريــة مصــــــــــــــر 

 العربية.

تحــــديــــد التهــــديــــدات الــــداخليــــة 
والخــــارجيــــة التي تواجــــه دولــــة 
الكويت ووضـــع الخطط ورســـم 
الســـــــــــــيناريوهات المختلفة لمنع 
حدوثها، وتقييم آثارها والخروج 

 الدروس المستفادة.ب

توصـلت الدراسـة إلى أهمية إنشاء مركز 
وطني إلدارة األزمـــــــات والكوارث على 
عدة مســـتويات، وبي نت أهمية المعلومات 
لدى صــــــــــــانع ومتخذ القرار، وأوصــــــــــــت 
بتأهيل كوادر في مختلف التخصـــصـــات 
لـلـعـمـــــــل فـي إدارة األزمـــــــات والـكوارث 
المحتملة، ورسم األدوار للجهات المعنية 

م تداخل االختصــــــــــاصــــــــــات ولتحديد لعد
 أسلوب تنفيذ المهام الموكلة إليها.

1.  

(: 1112دراســــــــة )آل ســــــــالم، 
مـدى الجـاهزيـة إلدارة األزمات 
والكوارث، "دراسة مسحية على 
ضباط األجهزة األمنية بمنطقة 

 نجران".

ـــة  التعرف على مـــدى الجـــاهزي
إلدارة األزمـــــات والكوارث في 
ـــــــة  ـــــــة بــمــنــطــق األجــهــزة األمــنــي

، من خالل معرفــــة نوع نجران
ــــــة، ومــــــدى  األزمــــــات المحتمل
تــوافــر الــمــعــلــومـــــــات، وبــرامــج 
ــــــــمــــــــعــــــــدات  ــــــــب، وال ــــــــدري ــــــــت ال

وخطط الطوارئ،  واإلمكانيات،
 .ومعوقات الجاهزية

أظـهـرت توافر المعلومـــــــات والمعـــــــدات 
والخطط الالزمـة لجـاهزيـة إدارة األزمات 
ـــــب  والكوارث، وضــــــــــــــعف برامج التـــــدري

ة، يوضــــعف التنســــيق بين الجهات المعن
ـــــــب  ـــــــدري وأوصـــــــــــــــــــــت بــتــوفــيــر بــرامــج ت
متخصصة، وزيادة التنسيق بين الجهات 
المشــــــــــاركة في إدارة األزمات والكوارث، 
ـــــة،  ـــــات الحـــــديث وتوفير المعـــــدات والتقني
وكــذلــك تخصــــــــــــــيص ميزانيــة مســــــــــــــتقلــة 
لألجهزة المختصــــــــــــــــــة بـــــإدارة األزمـــــات 

 والكوارث.

4.  
(: دور 1111دراســـــــة )أحمد، 

الــــنــــظــــم الــــخــــبــــيــــرة فــــي إدارة 
 ت األمنية.األزما

وضــــع منهج متكامل للتنســـــيق 
فـي المجـــــــاالت الشــــــــــــــرطيـــــــة 
المختلفة بما يســــــــــــهم في زيادة 
فـاعليــة إدارة األزمــات األمنيــة، 
ورصــــــــــــــد االتجـاهات المختلفة 
ـــــــدم الـتـكـنولوجي  لـحـركـــــــة الـتـق
الخاص بالمعلومات، وخاصــــًة 
 نظم إدارة المعلومات األمنية.

توفير دورة حيــاة المعلومــات الجيــدة أمــام 
ادة األمنيــة، الميكنــة أي ترجمــة كــل القيــ

مـا أنجز إلى ســــــــــــــيـاســــــــــــــات فنية وتقنية 
ـــــــات ونـظم،  وأجـهـزة ومـعـــــــدات وبـرمـجـي
ـــــل  حالل النظم الخبيرة في المســــــــــــــتقب وا 
القريـــب كوعـــاء للمعرفـــة محـــل كثير من 

 البرامج اإلجرائية التقليدية.
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5.  

(: 1111دراســــــــــــــــــة )الفهيـــــد، 
التنســـــــــــيق بين األجهزة األمنية 

األزمــــــات ودوره في مواجهــــــة 
"دراســــة مســـــحية على الجهات 
ـــــــل  ـــــــة الـجـبـي ـــــــة بـمـــــــديـن األمـنـي

 الصناعية".

التعرف على طبيعة وأســـــــاليب 
التنســـــــــــيق بين األجهزة األمنية 
المسئولة عن مواجهة األزمات 
بمــدينــة الجبيــل الصــــــــــــــنــاعيــة، 
والتعرف على المعوقــــات التي 
تحد من التنســــــيق بين األجهزة 

 األمنية.

ة األجهز  وجود تنســـــــيق عال  بينأظهرت 
األمنية المســـــئولة عن مواجهة األزمات، 
وأن من أهم أســــــــاليب التنســـــــــيق هو من 

 خالل غرف العمليات.
وأوصت باالهتمام بإنشاء غرف عمليات 
متخصـصة مشتركة بين األجهزة األمنية 
إلدارة األزمات، وتوفير المزيد من الدعم 
المادي والبشـــري والفني والمعنوي لجميع 

 ومواجهة األزمات.متطلبات التنسيق 

6.  

(: 1112دراســـــــــــــــــــــة )كــــردم، 
اللجــــــان األمنيــــــة ودورهــــــا في 
إدارة األزمات دراســـــــــة تطبيقية 
ـــدائمـــة  ـــة ال على اللجـــان األمني
 في المملكة العربية السعودية.

ــــــة مــــــدى قيــــــام اللجــــــان  معرف
ـــة  ـــأداء المهـــام المكلف األمنيـــة ب
بهـــا، وتحـــديـــد المعوقـــات التي 
تــعـــتـــرض عــمـــلـــهـــــــا فـــي إدارة 

كذلك التعرف على األزمـات، و 
األساليب التي تزيد من تطوير 

 أدائها. 

أظهرت نتائج الدراســـــــة أن مدى نهوض 
اللجـــان األمنيـــة الـــدائمـــة المهـــام المكلفـــة 
ـــــات التي  بهـــــا مرتفع جـــــًدا، وأن المعوق
 .تعترض عملها في إدارة األزمات مرتفع

وأوصــــت الدراســــة بضــــرورة إنشــــاء إدارة 
مســــــــــتقلة متخصــــــــــصــــــــــة بإدارة األزمات 

 ألمنيةا

7.  

 (:1111دراسة )النويصر، 
 المعوقــات اإلداريــة التي تواجــه
األجهزة األمنيــــة في التعــــامــــل 

 مع األزمات.

البحــث في المعوقــات اإلداريــة 
)التخطيط والتنظيم والتنســـــــــــيق 
والتوجيــه والرقــابــة( التي تواجــه 
ـــــــادات فـــي قـــوات األمـــن  الـــقـــي
ـــدفـــاع المـــدني  الخـــاصــــــــــــــــة وال
وتأثيرها على مســـــــــــــتوى األداء 

ي التعـــــــامـــــــل مع األزمـــــــات ف
ـــــاء، وبعـــــد  األمنيـــــة قبـــــل، وأثن

 حدوثها.

وجود معوقات بوظائف اإلدارة الخمســــــة 
ـــــــإدارة األزمـــــــات فـي مـخـتــلف  تـتـعـلـق ب
مراحلها بشــــــــــكل أكبر في الدفاع المدني 

وهذه  ،عنهـا في قوات األمن الخاصــــــــــــــة
تؤثر ســـــلبًا في التعامل مع األزمات قبل 

ة قويوأثناء وبعد األزمة، ووجود عالقات 
بين معوقــــات وظــــائف اإلدارة بــــالــــدفــــاع 
المــــــدني وبين التعــــــامــــــل مع األزمــــــات 

 األمنية.
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3.  
 ,Battown & Flin)دراســــة 
: إدارة األزمـــــــات في (2011

 .المنظمات

ـــتـــعـــرف عـــلـــى مصـــــــــــــــــــــادر  ال
المعوقـــــات التي تعيق مـــــديري 
األزمات من االســتجابة، ســواء 
كـــــانـــــت معوقـــــات بيئيـــــة مثـــــل 

غط الوقـــــت، أو كـــــانـــــت ضــــــــــــــ
ـــــــل  ـــــــة مــث ـــــــات تــنــظــيــمــي مــعــوق
ـــــــة، واالتصـــــــــــــــــــــال  البيروقراطي
والمعلومـات، باإلضــــــــــــــافة إلى 

إدارة  المعوقــــات العمليــــة مثــــل
 فريق األزمة.

أظهرت الـدراســــــــــــــة أن الدور الوســــــــــــــيط 
للشـــــــــخصـــــــــية والعوامل الفيزيقية العوامل 
النفســـــــــــية لها دور في التأثير ســـــــــــلبًا أو 

ــًا على هــذه المقومــات التي  ه تواجــإيجــاب
 مديري األزمات في المنظمات.

وأن المعوقــات التي تم تحــديــدهــا "البيئيــة 
والتنظيميـــــة والعمليـــــة"، يمكن تجـــــاوزهـــــا 
باإلدارة الجيدة والحكيمة لألزمات والقدرة 

 على اتخاذ القرار.

1.  

 Unlu,A. and)دراســــــــــــــــــــة 
Others,2010) إدارة":

األزمـــات والكوارث في تركيـــا: 
مــــــدى الحــــــاجــــــة لنظــــــام إدارة 

 أزمات موحد"

توضــــــــــــــيح مـــدى تطور وقـــدرة 
ارث أنظمـة إدارة األزمات والكو 

 لدى الحكومة والنظام التركي.

أظهرت أنــــه ال توجــــد آليــــة واضــــــــــــــحــــة 
للتعاون والتنســــــــــــيق بين الجهات العاملة 
في إدارة األزمات والكوارث، وأن التركيز 
منصــــــــــــــب  على إدارة األزمات والكوارث 

ـــادة  من بعـــد وقوعهـــا، وال يوجـــد اســــــــــــــتف
 التجارب السابقة.

وأوصــــــــــــــت بتعــديــل نظــام إدارة األزمــات 
والكوارث في تركيا، وتخصـــــــــيص المزيد 

 من اإلمكانات المادية والبشرية.

1.  

: (White, 2009) دراســـــــــــــة
غياب اتصــــــاالت األزمة: دور 
المحتوى في التخفيف من حدة 

 القضايا.

التعرف إلى دور المعلومــــــات 
 في اتصاالت األزمة.

يتم تنـــاولهـــا من خالل القضــــــــــــــــايـــا التي 
وســــــــــــــائل اإلعالم ال يمكن التخفيف من 
حــدتهــا بــالتوضــــــــــــــيح من قبــل المنظمــة، 
وتزيد نتائجها الســــــــــــــلبية، كذلك يزيد من 
حــدة وخطورة األزمــة الواقعــة، عنــدمــا ال 

 تعالج بشكل استباقي.
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4.  
: (Rock, 2000)دراســـــــــــــــــة 

 التخطيط الفعال إلدارة األزمة

هدفت الدراســــــــــــة إلى وضــــــــــــع 
ـــــــة  لــلــتــخــطــيــط إلدارة تــعـــــــاونــي

األزمـــة، وكـــذلـــك التعرف على 
العوامل التي تســــــاعد في تنفيذ 

 خطط إدارة األزمة بفاعلية.

توصــــــــــــــلـت الدراســــــــــــــة إلى أن التخطيط 
الفعال إلدارة األزمة يتمثل في اســتشعار 
حدوث األزمة من خالل المؤشرات ذات 
الصــــــــــــــلـــــة، وأن التخطيط الجيـــــد إلدارة 
 لاألزمــــة يعتمــــد على تكوين فريق عمــــ

( أفراد يتم تــــدريبهم 2 - 3مكون من )
على تقنيـات التـدخـل أثنـاء وقوع األزمـة، 
وأن تأســـــــــيس شـــــــــبكة اتصـــــــــاالت فاعلة 
يســــــــــــــهـل مهمـة فريق العمل في مواجهة 

 األزمة.

5.  

 ,2333Kennedy)دراســــــــة 
 قيـــــد على البـــــاقيين أزمـــــة: (

ـــــــاة  لحـــــــاالت التخطيط" :الـحـي
 ."للمدارس الطوارئ 

ـــــــت إلـى الــتــعــرف عــلــى  هـــــــدف
الـــتـــخـــطـــيـــط إلدارة أســـــــــــــــلـــوب 

األزمات، من أجل االســــــتجابة 
الفوريـة المالئمة لألزمات غير 

 المتوقعة.

التخطيط لألزمــات يتطلــب توفير قــاعــدة 
فريق األزمـــة، بيــانـــات كـــاملـــة لكـــل أفراد 
، ومســــــــــــــاعدة وتحديد دور كل عضــــــــــــــو

الســــــــــــــلطـات في تحريـاتها ودراســــــــــــــاتها، 
ـــــــذار بــــوجــــود أزمـــــــة، واالعــــتــــراف  واإلن

، والعم على إنهاء بمســـــــــؤوليات المنظمة
ـــــــأثـــريـــن  األزمـــــــة، وا عـــالم األفـــراد الـــمـــت
ـــــــة  وتـعـلـيـمـهـم كيف يعملوا على حمـــــــاي

 أنفسهم.
 

ر  د بواسطة الباحثال .مصدر: ج 
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 ابقةالس   راساتالد    على التعقيبخامسًا: 
وبعضها  عام، بشكل   األزماتإدارة دراسة انصب  على  الباحثين تركيز أنابقة راسات الس  الد ِ  أظهرت

 الدراسة ُتع د  و  ،بالمعلومات ثرية الدراسات تلك كانت، وقد بشكل  خاص اهتم بدراسة األزمات األمنية
ضافة جديدة في جانب آخر، حيث  السابقة للدراسات مكلمةً  الحالية  في احثالب يرى في جانب وا 
موضوع إلى  نيالباحث من أي   يتطرق  لم هأن   السابقة للدراسات استعراضه وبعد واطالعه ِعلمه حدود

 واألمن الوطني في وزارة الداخلية في معالجة األزمات األمنيةودورها إدارة العمليات المركزية 
 .نيالفلسطي

بشكل   موضوع إدارة األزمات لتي اط لع عليها الباحث تناولتراسات الفلسطينية اجمل الد ِ كما أن مُ 
( التي تناولت 5105وب، ا عدا دراسة )كل  ولم تتطرق إلى إدارة األزمات األمنية على أهميته ،عام

دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية )دراسة تطبيقية الستراتيجية مواجهة أزمة الثأر في 
 .المجتمع الفلسطيني(

 الي:حو الت  ابقة على الن  راسات الس  ه االستفادة من الد   كانت أوج  قد و 
   راسة.الد ِ  شكلةمُ  رةو  بل 
 راسة.كلية الد ِ إعداد هي 
  ظري الن   اإلطارإثراء. 
 راسة.قة بالد ِ المتعل ِ  المراجع تحديد 
 راسة.الد ِ  اةأد بناء 
  ُوتفسيرها راسةالد   نتائج عالجةم. 

 

 ُيلخص أهم ما تمي زت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: التاليوالجدول 
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 (4)جدول رقم 

 الفجوة البحثية
 

 

ر  د بواسطة الباحث .المصدر: ج 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

 إدارة الســـــــــابقة الدراســـــــــات تناولت
، األزمـــــــات إدارة ومعوقـــــــات وواقع

رطيــة في إدارة  ودور القيــادة الشــــــــــــــ 
ـــــالتطبيق على  األزمـــــات األمنيـــــة ب

ـــــــأر ـــــــا أزمـــــــة الـث ، ودور تـكـنـولـوجي
المعلومـــات والتقنيـــات الحـــديثـــة في 

 إدارة األزمات.
 لدراسةا وبين بينها المشترك القاسـم
 ةإدار  علم في البحث هو الحـالية
 أنواعها تبيـان خالل من األزمـات

 وبيان وخصــــــــــائصــــــــــها وأســــــــــبابها
 ، وكيفيةةاألمني األزمة خصــوصـــية

  .التعامل معها في مختلف مراحلها
 نهاكو  الســـــابقة الدراســـــات مع تتفق

 الوصــــــــــــــفي المنهج على اعتمدت
ــيــلــي، مــع مــعــظــمــهـــــــا فــي و  الــتــحــل

 لجمع كأداة االســــــــــتبانة ماتخداســـــــــ
 .البيانات

 

 ىإل الســــــابقة الدراســــــات تتطرق  لم
 مهـــامهـــا" المركزيـــة العمليـــاتإدارة 

" عملها وآليات واختصـــــــــاصـــــــــاتها،
 األمنيـة المؤســــــــــــــســــــــــــــة من كجزء

 الميــدانية األحـداث بـإدارة مختص
 دائم، بشــــــــــــــكــل والطــارئــة العــاديــة
 األزمـــــــات معـــــــالجـــــــة في ودورهـــــــا
 .األمنية

تنـاولـت الدراســــــــــــــات الفلســــــــــــــطينية 
 ،موضـوع إدارة األزمات بشكل عام

ى األزمـــــات األمنيـــــة ولم تتطرق إل
( التي 1121وب، عدا دراســـــــة )كل  

 رطية فيدور القيادة الشــــــــــــــ  تناولت 
إدارة األزمة األمنية )دراسة تطبيقية 
الســتراتيجية مواجهة أزمة الثأر في 

، رغم أن الـمـجتمع الفلســــــــــــــطيني(
الواقع الفلســـــطيني مليء بالتحديات 
 األمنية، حيث يتوالى وقوع األزمات

ـــــــة، وتحيط  ـــــــه األخطـــــــار األمـنـي ب
 والتهديدات األمنية من كل جانب.

 

 يف يكمن الدراســـــة هذه في الجديد
 اتالعمليإدارة  تســليط الضــوء على

ـــــــة وأهميتهـــــــا في العمـــــــل  الـمـركـزي
 على للوقوف والســــــــــــــعي األمـني،

 ،األمنية األزمات في معالجة هادور 
 مهـــــامهـــــا من خالل التعرف على

خطط  ومدى توافر عملهـا وآليـات
 مــــعــــلــــومـــــــاتالــــ نــــظــــمو  لــــلــــطــــوارئ 

واإلمكانات البشـــــــرية  تصـــــــاالتواال
زمـة لمعـالجـة األزمــات والمـاديـة الال

ــــات التي تحــــد من األمنيــــة ، والعقب
 لوضــــــــــــــع تع  ســــــــــــــ  كما  ،يتهـالفـاع

 ياتالعمل لتطوير توصــيات مقترحة
ـــــــة ـــــــات يخـــــــدم بمـــــــا الـمركزي  عملي
 لألزمــــات والتصـــــــــــــــــدي المواجهــــة
  .الطارئة والحاالت األمنية

ثمانية  لىُأجريت هذه الدراســــــــــــــة ع
ـــديهـــا مهـــام ميـــدانيـــة  أجهزة أمنيـــة ل
وغرف عمليـــات فعليـــة تعمـــل على 

 مدار الساعة. 
اســــــــــتخدمت هذه الدراســــــــــة المقابلة 

 .كأداة لتفسير النتائج



 

 
 

 

 
 

 ابعر  الفصل ال

جراءات الد     راسة طريقة وا 
 ومناقشة نتائجها

 

 مهيد وتقسيم:ت
جراءاتها محوراً  ُتعد       ،راسةي من الد ِ طبيقنجاز الجانب الت  إيتم من خالله  رئيساً  منهجية الدراسة وا 

تائج ل إلى الن  وصحليل اإلحصائي للت  وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء الت  
األهداف التي  ول إلىالوصالي وبالت   ،راسةضوع الد ِ قة بمو ات المتعل ِ دبي  األالتي يتم تفسيرها في ضوء 

 . ى تحقيقهاتسعى إل

ن هذا  :وهما على النحو التالي مبحثين من الفصل ويتكو 
   .الطريقة واإلجراءات :المبحث األول

 

 .مناقشة نتائج الدراسة :المبحث الثاني
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 المبحث األول    
 ريقة واإلجراءاتالط  

 

 تمهيد:
مة وكذلك أداة الدراسة المستخد ،الدراسةوعينة ومجتمع  متبعنهج الللموصفا  بحثالمتناول هذا 
لجات وينتهي الفصل بالمعا ،ومدى صدقها وثباتها إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها،وطريقة 

 .لبيانات واستخالص النتائجاإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا
 

 منهج الدارسةأواًل/ 
 خالله من حاولالذي  ،التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 حولها تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، محل الظاهرة وصف

 يحللها؛و  فيصفها معها يتفاعل الباحث أن ، ويستطيعهاثُ حدِ تُ  التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات
)العمليات المركزية واألزمات األمنية(، ودراسة  وصف موضوع الدراسة بشقيهوذلك بهدف 

 رية.جوه تاروج بنتائج وتوصي  الموضوع من مختلف أبعاده وجوانبه وتحليله وذلك للخُ 
 

 :بأ نهالتحليلي  الوصفي المنهج وي عر ف
 يه كما ،قياسوال للدراسة متاحة موجودة وممارسات وظواهر أحداث تتناول البحث في طريقة 

 .(223 :1112 والفرا، مقداد،) مجرياتها في الباحث تدخل دون 
 

الراهنة فهو أحد  أوالمنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة،  بأنه آخر   هفعر  و 
أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في 

ستعملها لجمع التي ن واألوقاتندرسها  عرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التيوتتطلب م الواقع،
  .(211: 1111، الحمداني) البيانات

 

 ثانيًا/ مصادر الدراسة
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

ادر مصالراسة إلى ظري للد ِ حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار الن   :الثانوية المصادر .3
 ،اتوري  د  ة ذات العالقة، والواألجنبي   ،ةوالمراجع العربي   ،ل في الكتبوالتي تتمث   ،انويةالث  

رسة، والبحث االتي تناولت موضوع الد ِ  ،ابقةراسات الس  والد ِ  ،قارير، واألبحاثوالت   ،والمقاالت
 .)االنترنت( شبكة المعلومات العالمية طالعة فيوالمُ 
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نات اسة لجأ الباحث إلى جمع البيالمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدر  ة:المصادر األولي   .1
 للدراسة. تينكأدا والمقابلة االستبانةاألولية من خالل 

 

 : الدراسةمجتمع وعينة ثالثًا/ 
لة الدراسة على مشك ، وبناءً مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحثيعرف 

ن من المجتمع المستهدف وأهدافها فان  رتبة مالزم  منالعاملين في مجال العمليات الُضب اط ت ك و 
 :التاليةالميدانية في األجهزة األمنية  ضابطاً  (550والبالغ عددهم ) فأعلى،

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني اإلدارة العامة للعمليات المركزية .3

 عمليات جهاز الشرطة الفلسطينية. .1

 هاز األمن الوطني.عمليات ج .1

 عمليات جهاز األمن والحماية. .4

 عمليات جهاز األمن الداخلي. .5

 عمليات جهاز الشرطة العسكرية. .6

 عمليات المديرية العامة للدفاع المدني. .7

 عمليات مديرية الخدمات الطبية. .8
 

أكثر و  افيةعلى دراية ك ابق يعود إلى أن فئة الضباطوسبب اختيار مجتمع الدراسة على النحو الس  
ما أنه تم ، كةدق   أكثروبالتالي قدرتها على قراءة الواقع  الفئات التي دونها،إدراكًا واطالعًا من 

اختيار األجهزة األمنية الميدانية التي لها غرف عمليات فعلية تعمل على مدار الساعة، وتربطها 
 عالقة تكاملية مع إدارة العمليات المركزية وتتواصل معها باستمرار.

 

استبانة  (41) توزيع عينة استطالعية حجمها وقد تمطريقة الحصر الشامل،  ستخدم الباحثوا
ر حجم مجتمع لصغ نظراً  ؛حيث تم إدخالهم في التحليل النهائي ،للتأكد من صدق وثبات االستبانة

 ي أفرادستبانة على باقبات، وبعد ذلك تم توزيع االدق والث  وعدم وجود مشاكل في الصِ   ؛الدراسة
 . %91.2استبانة بنسبة  (512) مجتمع الدراسة وقد تم استرداد

 

 (5) رقم جدول
 الدراسة مجتمعتوزيع أفراد 

 

 النسبة المئوية % العدد الجهاز )جهة العمل(
 45.8 104 إدارة العمليات المركزية في وزارة الداخلية

 19.8 45 عمليات جهاز الشرطة الفلسطينية

 6.6 15 ليجهاز األمن الداخ عمليات
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 النسبة المئوية % العدد الجهاز )جهة العمل(
 6.2 14 عمليات المديرية العامة للدفاع المدني

 6.2 14 عمليات مديرية الخدمات الطبية العسكرية

 5.7 13 عمليات جهاز األمن الوطني

 7.9 18 عمليات جهاز األمن والحماية

 1.8 4 عمليات جهاز الشرطة العسكرية

 100.0 227 المجموع
 

 :أداة الدراسةرابعًا/ 
 االستبانة: 

عالجة األزمات األمنية في وزارة دور إدارة العمليات المركزية في م  "حول  استبانةتم إعداد 
 الفلسطيني" واألمن الوطني الداخلية
 ن:ي  يس  الدارسة من قسمين رئ   استبانةتتكون 

جهة "لجهاز ا ،الرتبة العسكرية ،العمرالمعلومات العامة عن المستجيب )يتمث ل بالقسم األول:  -
 (.المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة في مجال العمليات "،لالعم

 خمسةعلى  ةموزع ،فقرة (42)ويتكون من  ،عن مجاالت الدراسةوهو عبارة  القسم الثاني: -

 :على النحو التالي مجاالت
مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات المجال األول:  .3

ن  ،األمنية  فقرات. (01)من ويتكو 
 ،وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنيةالمجال الثاني:  .1

ن   فقرات. (0)من ويتكو 
لمركزية لمواجهة األزمات م المعلومات في إدارة العمليات اظُ توافر نُ المجال الثالث:  .1

ن  ،األمنية  فقرات. (8)من ويتكو 
الة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات م اتصال فع  ظُ توفر نُ المجال الرابع:  .4

ن  ،األمنية  ( فقرات.2من )ويتكو 
توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة المجال الخامس:  .5

ن  ،األزمات األمنية  ( فقرات.30من )ويتكو 
 تاألزما معالجة فيالمركزية  العمليات رةإدا تعترض التي العقبات المجال السادس: .6

 .)سؤال مفتوح( األمنية
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سؤال ) األمنية األزمات معالجة في العمليات إدارة دور لتعزيزاقتراحات  المجال السابع: .7
 مفتوح(.

 

 فق  وِ وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان 
 :التاليجدول ال

 (6)قم رجدول 
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 

موافق بدرجة  االستجابة
 قليلة جداً 

موافق بدرجة 
 قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جداً 

 2 4 3 5 0 الدرجة
 

 :المقابلة 

ليات ممن ذوي المناصب العليا في إدارة الع لعدد   غير الرسمية استعان الباحث بأداة المقابلة
 .(2)النتائج التي حصل عليها بعد تحليل االستبانة، ملحق رقم  المركزية، بغرض تفسير

 

 ستبانة:خطوات بناء االخامسًا/ 
ة في يدور إدارة العمليات المركزية في معالجة األزمات األمن"لمعرفة  االستبانةقام الباحث بإعداد 

 :في بناِئهاالية طوات الت  الخُ "، واتبع وزارة الداخلية الفلسطيني
فادة واالست ،راسةلة بموضوع الد ِ الدراسات السابقة ذات الص  و  اإلداري األدب على  االطالع .3

 ستبانة وصياغة فقراتها.منها في بناء اال
ين؛استشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات  .1  .فقراتهاو  ستبانةاال مجاالتتحديد ل والُمختصِ 
 ستبانة.شملتها االالمجاالت الرئيسة التي تحديد  .1
 كل مجال. يتضمنهاتحديد الفقرات التي  .4
 ستبانة في صورتها األولية.تم تصميم اال .5
 شرف.ل المُ ب  تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قِ  .6
ماً  أحد  عشر  على صورتها األولية  في ستبانةتم عرض اال .7 س في من أعضاء هيئة التدري محكِ 

ية وكل ،كاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياأو  ،األقصىوجامعة  ،اإلسالميةجامعة ال
ين في المجال األمني، ط الجامعية،ابوكلية الر  ،العودة الجامعية  (3)م والملحق رق والُمختصِ 

 يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
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 وأستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة مين تم تعديل بعض فقرات االحك ِ المُ  راءآفي ضوء  .8
 .(5) رقم قملحالموضحة في ال ستبانة في صورتها النهائيةاال رتستقل ،التعديل

 

 :ةصدق االستبانسادسًا/ 
، كما يقصد (012: 5101الجرجاوي،)صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" 

بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح 
آخرون، عبيدات و )ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"  فقراتها

009:5110) . 
 ستبانة بطريقتين:التأكد من صدق اال وقد تم

 ":صدق الم حك  مين"اهري الصدق الظ   .3

مين يقصد بصدق  مين  من عدًدا الباحث يختار أن هو"الُمحكِ   مجال في المتخصصينالُمحكِ 
 .(010: 5101 الجرجاوي،)" الدراسة موضوع المشكلة أو الظاهرة

مينعلى مجموعة من  االستبانةحيث تم عرض   في اً صمتخصِ  أحد عشر تألفت من  ،الُمحكِ 
، وقد استجاب (4)الملحق رقم سماء موضحة في األو  ،ةرطي ِ والعلوم األمنية والش   مجال اإلدارة
مين الباحث آلراء  ضافة   وتعديل   م من حذف  وقام بإجراء ما يلز الُمحكِ  قترحات وء المفي ُض  وا 

 .(5)الملحق رقم  انظر-مة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية قد  المُ 
 

 صدق المقياس: .1

 :اخليساق الد  االت    (أ

رة، ستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه الفقساق كل فقرة من فقرات االمدى ات ِ  هيقصد بو 
 نةمكو   ستطالعيةا عينة على بتطبيقها لالستبانة اخليالد   ساقاالت ِ  صدق من حققالت   جرى وقد 
بين كل فقرة من  حساب معامالت االرتباط وتم الدراسة، مجتمع أفراد من فرداً ( 41) من

 ستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.فقرات اال
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  ُمهام إدارة العمليات " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (0)رقم جدول ح وضِ  ي
ن ي ِ ب" والدرجة الكلية للمجال، والذي يُ المركزية في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات األمنية
 وبذلك يعتبر المجال صادقاً  (α ≤0.05 )أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه.
 

 (7) رقمجدول 
مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل "من فقرات مجال  معامل االرتباط بين كل فقرة

 " والدرجة الكلية للمجالالمختلفة لمعالجة األزمات األمنية
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3.  
 يةالفرع العمليات ُغرف مع تتواصل إدارة العمليات بشكل دوري ودائم

 0.000* 778. .األمنية الحالة ومتابعة لرصدة لألجهزة المختلف

 يةاألمن األزمات وتوق ع التنبؤ في تساعد شاملة معلومات   قاعدة   توجد  .1
 0.000* 699. المحتملة. 

تتعاون إدارة العمليات مع المؤسسات الحكومية واألهلية في معالجة األزمات   .1
 0.000* 630. األمنية.

 0.000* 714. .الجمهور من االستغاثة ونداءات اتالبالغ العمليات غرفة تتلقى  .4

 0.000* 721. .ةالواقع لألحداث االستجابة ومالءمة سرعةُتسِهم غرفة العمليات في   .5

 0.000* 828. .األزمة أثناء األحداث مجريات على القيادة تقوم إدارة العمليات باطالع  .6

 0.000* 815. تنفيذ.قيادة إلى جهات البإبالغ التعليمات الواردة من ال العمليات غرفة قومت  .7

8.  
 والبيانات بالمعلومات المختصة اإلعالمية الجهةإدارة العمليات  تزود

 0.000* 645. .األزمة أثناء الجمهور إلرشاد الضرورية

9.  
ت األزما مع التعامل عند التناسق وتحقق الجهود العمليات إدارة تنسق
 0.000* 644.  .حالة لكل المعدة األمنية الخطط وفق األمنية

30.  
ثِ ق إدارة العمليات كل ما يتعلق باألزمة، بدءًا من ظُ   بطرق هورها، ومروراً ُتو 

 0.000* 806. التعامل معها، ونهايًة باختفائها.

 .α≤ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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   ِوجود خطط الطوارئ معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (8)رقم ح جدول يوض"
أن بيِ ن يُ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية" والدرجة الكلية للمجال، والذي 

لما  وبذلك يعتبر المجال صادقاً  α≤ 0.05 معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وضع لقياسه.

 

 (8)رقم جدول 
ت مجال "وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرا

 لمعالجة األزمات األمنية" والدرجة الكلية للمجال
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ة ُمسبقًا إلدارة األزمات األمنية في مراحلها المختلفة.  .3  0.000* 803. يوجد خطط ُمعد 

ة على إدارة األزمات األمنية بشكل  فعال.تساعد ال  .1  0.000* 781. خطط الُمعد 

ة بالمرونة لتتناسب مع مستجدات األزمة األمنية.  .1  0.000* 820. تمتاز الخطط الُمعد 

 0.000* 843. يوجد خطط بديلة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة لألزمة األمنية.  .4

5.  
طط إدارة األزمات األمنية حال يتم توفير ميزانيات خاصة لتطبيق خ

 حدوثها.
.674 *0.000 

ة.  .6  0.000* 747. يتم تدريب فرق إدارة األزمات األمنية على تنفيذ الخطط الُمعد 

7.  
ة إلدارة األزمات األمنية بقصد تطويرها وتحسين  يتم تقييم الخطط الُمعد 

 التعامل مع األزمات المستقبلية.
.622 *0.000 

 .α≤ 0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة االرتباط دال  *
 

   ِات م المعلومظُ توافر نُ معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " (9)رقم  جدولح يوض
 " والدرجة الكلية للمجال، والذيزمات األمنية المحتملةاأل لمعالجةفي إدارة العمليات المركزية 

وبذلك يعتبر المجال  α≤  0.05 ستوى معنوية أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مُيبيِ ن 
 لما وضع لقياسه. صادقاً 
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 (9) رقم جدول
م المعلومات في إدارة العمليات ظ  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "توافر ن  

 " والدرجة الكلية للمجالاألزمات األمنية لمعالجةلمركزية ا
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 0.000* 599. يوجد دائرة خاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتخزينها.  .3

 0.000* 774. .ألمنيةا األزمات من للوقاية المطلوبة المعلومات فايةك معلوماتال نظام يضمن  .1

 0.000* 637. يتم تدريب العاملين في غرفة العمليات على استخدام نظم المعلومات المتاحة.  .1

4.  
ُيساعد نظام المعلومات في سرعة اتخاذ القرارات في مراحل إدارة األزمة 

 األمنية.
.788 *0.000 

 0.000* 677. في إدارة األزمات األمنية. (GIS)ُنُظم المعلومات الجغرافية ستخدم تُ   .5

 0.000* 789. ُيتيح نظام المعلومات التنبؤ باألزمات األمنية قبل حدوثها.  .6

 0.000* 734. نظام المعلومات في تشخيص األزمة األمنية بفاعلية.ُيساهم   .7

 0.000* 790. ُتستخدم أنظمة أمن لشبكة المعلومات للحفاظ على سريتها.  .8

 .α≤ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 

   ِل ام اتصظُ توفر نُ معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " (01) رقم جدولح يوض
" والدرجة الكلية للمجال، والذي زمات األمنيةالة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األفع  

وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05 أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ُيبيِ ن 
 لما وضع لقياسه. صادقاً 

 

 (30) رقم جدول
اتصال فعالة في إدارة العمليات  ن ظ م"توفر  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال

 األمنية" والدرجة الكلية للمجال األزماتالمركزية لمعالجة 
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ال أثناء مراحل إدارة األزمة.  .3  0.000* 809. يتوفر نظام اتصال فع 

 0.000* 746. األزمات األمنية. تتوفر وسائل اتصال بديلة وقت  .1

 0.000* 728. .باستمرار الموقف ومتابعة لالتصال كمركز العمليات غرفة تعمل  .1
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ل نظام االتصال تدفق المعلومات للتعامل مع األزمات األمنية.  .4  0.000* 849. ُيسهِ 

 0.000* 806. تحافظ وسائل االتصال المستخدمة على سرية المعلومات المتبادلة.  .5

 0.000* 694. تتوفر كوادر بشرية قادرة على التعامل مع نظم االتصاالت المستخدمة.  .6

 0.000* 811. ُيساعد نظام االتصال في سرعة اتخاذ القرارات للتعامل مع األزمات األمنية.  .7

 0.000* 759. ُيسِهم نظام االتصال في تنسيق جهود القائمين على إدارة األزمات األمنية.  .8

 .α≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة  االرتباط *
 

  ة توافر الموارد البشريمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "( 00) رقم جدوليوضح
" والدرجة الكلية للمجال، واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية

وبذلك يعتبر  α≤ 0.05 لة عند مستوى معنوية ن أن معامالت االرتباط المبينة دابي ِ والذي يُ 
 لما وضع لقياسه. المجال صادقاً 

 

 (33) رقم جدول
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في 

 العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية" والدرجة الكلية للمجال
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3.  
يتوفر كادر بشري قادر على التعامل مع السيناريوهات المختلفة لألزمات 

 األمنية.
.749 *0.000 

 0.000* 652. يتم اختيار العاملين في ُغرف العمليات من ذوي الخبرة والكفاءة.  .1

1.  
ات ليات للتعامل مع األزمت ك ِفي الطواقم البشرية العاملة في ُغرفة العم

 األمنية.
.615 *0.000 

 0.000* 795. .المحتملة األمنية األزمات باستمرار للتعامل مع البشرية الكوادر تدريب يتم  .4

 0.000* 768. يتم تقييم أداء العاملين في إدارة األزمات في مراحلها المختلفة.  .5

 0.000* 752. .األمنية األزمات لمواجهة مخصصة كافية وتجهيزات معدات يوجد  .6

 0.000* 675. توجد موازنة مالية مخصصة للتعامل مع األزمات األمنية.  .7

 0.000* 730. .لدائما واالستعداد الجاهزية ُيحقِ ق بما المتاحة اإلمكانات العمليات إدارة توظف  .8
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 0.000* 658. تخصص اإلدارة احتياطيًا من الموارد المادية الستخدامها وقت األزمات األمنية.  .9

30.  
 األزمات نتائج وفق والتجهيزات اإلمكانات تعزيز على العمليات إدارة تعمل

 .السابقة األمنية
 

 

 

.647 *0.000 

 .α≤ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 ثانيا: الصدق البنائي (ب

ول لوصلاة األد تسعىق األهداف التي يس صدق األداة الذي يقيس مدى تحق  أحد مقايِ هو 
 .تبانةاالسن مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات بي ِ إليها، ويُ 

 

  ُدالة إحصائياً  االستبانةأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  (05) رقم ن جدولبي ِ ي 
ت لما وضع صادقةً  االستبانةجميع مجاالت  تكون وبذلك  α≤ 0.05 عند مستوى معنوية 

 لقياسه.

 (31) رقم جدول
 لالستبانةوالدرجة الكلية  االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت 
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 0.000* 823. .مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات األمنية

 0.000* 808. .خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنيةوجود 

 0.000* 887. .زمات األمنيةاأل لمعالجةتوافر نظم المعلومات في إدارة العمليات المركزية 

 0.000* 901. .زمات األمنيةتوفر نظم اتصال فعالة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األ

موارد البشرية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة األزمات توافر ال
 .األمنية

.868 *0.000 

   . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
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  :االستبانةثبات سابعًا/ 
 

، ليةمتتا مرات عدة تطبيقه عيدأُ  إذا النتائج االستبيان نفس يعطي أن يقصد بثبات االستبانة هو
أو ما  ،ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها
: 5030هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة )الجرجاوي،

39 .) 
 Cronbach's Alpha من خالل معامل ألفا كرونباخ  ستبانةاالق الباحث من ثبات وقد تحق  

Coefficient ُالتالي جدولالنة في بي  ، وكانت النتائج كما هي م. 
 

 (31)رقم جدول 
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 

عدد  المجــــــال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.896 10 .مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات األمنية

 0.876 7 .د خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنيةوجو 

 0.890 9 .زمات األمنيةاأل لمعالجةتوافر نظم المعلومات في إدارة العمليات المركزية 

 0.912 8 .زمات األمنيةتوفر نظم اتصال فعالة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األ

رية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة األزمات توافر الموارد البش
 .األمنية

10 0.867 

 0.956 43 جميع المجاالت معاً 

 

حيث  ،قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال أن  السابق في جدول  المبي نةمن النتائج  يت ضح
وهذا يعنى أن معامل  ،(0.956) انةاالستب( بينما بلغت لجميع فقرات 0.867,0.912تتراوح بين )

 .الثبات مرتفع ودال إحصائياً 
ويكون الباحث قد تأكد من  ،(5)في صورتها النهائية كما هي في الملحق  االستبانةوبذلك تكون 

تها وصالحيتها تامة   مما يجعله على ثقة   ها،وثبات هاصدق جابة على لتحليل النتائج واإل من صح 
 ار فرضياتها.راسة واختبأسئلة الد ِ 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:ثامنًا/ 
 Statistical Package forمن خالل برنامج التحليل اإلحصـــائي  االســـتبانةتم تفريغ وتحليل 

the Social Sciences  (SPSS). 
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 :اختبار التوزيع الطبيعي
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

في نة ، وكانت النتائج كما هي مبيالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
 التالي: جدولال

 (34) رقم جدول
 التوزيع الطبيعينتائج اختبار 

 

 المجــــــال
قيمة 
 االختبار

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.445 0.863 .ةة األزمات األمنيمهام إدارة العمليات المركزية في المراحل المختلفة لمعالج

 0.506 0.824 .وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية

 0.416 0.883 .يةزمات األمناأل لمعالجةم المعلومات في إدارة العمليات المركزية ظُ توافر نُ 

 0.177 1.100 .منيةزمات األاأل توفر نظم اتصال فعالة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة

توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة 
 .األزمات األمنية

0.568 0.903 

 0.436 0.870 جميع مجاالت االستبانة معاً 

الدراسة  تمجاالجميع ل (.Sig)القيمة االحتمالية  أن   السابق في جدول المبي نةمن النتائج  يت ضح
 ،هذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعيوبذلك فإن توزيع البيانات ل0.05 مستوى الداللة من  أكبر
 لإلجابة على فرضيات الدراسة.  (يةمالمعل)م استخدام االختبارات ت حيث

 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 وصف عينة الدراسة.ل (Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .3

 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي. .1

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .1

ما  لمعرفةK-S) )   Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .4
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

لقياس درجة االرتباط:  (Pearson Correlation Coefficient)بيرسون معامل ارتباط  .5
 وقد تم استخدامه لحساب االتساق ،يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.
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لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  (T-Test)في حالة عينة واحدة  Tاختبار  .6
ولقد تم  ،أم زادت أو قلت عن ذلك ((3صلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي و 

 استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .7

جموعات أو أكثر من لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث م
 البيانات.
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 انيالث   المبحث
 ومناقشتها راسةات الد   تحليل البيانات واختبار فرضي  

 

 :تمهيد
 الل، وذلك من ختحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةعرضًا ل المبحثيتضمن هذا      

تحليل  خالل صل إليها منوالتي تم التو  االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
الجهاز  ،الرتبة العسكرية ،العمر)التي اشتملت على  المعلومات العامةوالوقوف على  ،فقراتها

ت المعالجا لذا تم إجراء ،(المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة في مجال العمليات ،)جهة العمل(
ئية اإلحصا م برنامج الرزمإذ تم استخدا ،الدراسة استبانةاإلحصائية للبيانات المتجمعة من 

 .الدراسة التي تم عرضها وتحليلها للحصول على نتائج (SPSS) للدراسات االجتماعية
 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي أواًل: 
  .البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

  عينة الدراسة حسب العمرتوزيع: 

 (35) رقمجدول 
 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع 

 

 النسبة المئوية % العدد العمر
 28.8 59 عام 21أقل من 

 51.7 106 عام 41أقل من  -عام 21

 18.0 37 عام 21أقل من  -عام 41

 1.5 3 عام فأكثر 21

 100.0 205 المجموع

 ،عام 91أقل من أعمارهم  الدراسة من عينة %28.8ما نسبته  أن  السابق ضح من جدول يت   -
 41تتراوح أعمارهم من  %18.0 ،عام 41أقل من  ـ عام 21تتراوح أعمارهم من  51.7%
 . عام فأكثر 21أعمارهم  %1.5بينما  ،عام 21أقل من  ـ عام

 

لذي ا طبيعة المؤسسة األمنية التي تعتمد على العنصر الشاب إلى هذه النتيجةويعزو الباحث 
األمر ، م5110االنقسام السياسي الذي حصل عام  إلضافة إلىبا ،الحيويةبالنشاط و يمتاز 
د دُ جُ  فينوظ  استيعاب مُ و منتسبي األجهزة األمنية عن العمل  انقطاع معظمأدى إلى الذي 
 .لملء الفراغ الحاصلوذلك  تهم من فئة الشابيغالب
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ع، )الرضيو( 5101)غنام، و (5102)أبو ركبة،  كل  من مع دراسة النتيجةواتفقت هذه 
 41تقل أعمارهم عن أظهرت أن  أكبر نسبة من المبحوثين  حيث (1121، )الحميدي (5100

 تزيد أعمارهم عن( حيث أظهرت أن النسبة األكبر 5112، كردم، واختلفت مع دراسة )عام
 .عام 41

 

  عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع: 
 

 (36)رقم جدول 
 لعسكريةتبة اعينة الدراسة حسب الر  توزيع 

 

 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية
 1.0 2 عميد

 3.9 8 عقيد

 7.3 15 مقدم

 13.7 28 رائد

 27.8 57 نقيب

 27.3 56 مالزم أول

 19.0 39 مالزم

 100.0 205 المجموع

 

 ،من عينة الدراسة رتبتهم العسكرية عميد %1.0أن ما نسبته  ابقالس  جدول الضح من يت   -
بينما  ،مالزم أول %27.3 ،نقيب %27.8 ،رائد %13.7 ،مقدم %7.3 ،يدعق 3.9%

التدرج و  التوزيع النسبيويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ، رتبتهم العسكرية مالزم 19.0%
ي الرتب التنظيمي الهرمي تفرض التوسع فطبيعة الهيكل ف، في المؤسسة األمنيةللرتب  الهرمي

 ،العليا للرتب تعلق بالترقياتتحيث أن هناك شروط  علياالدنيا مقابل محدودية الرتب ال
 حاليًا.العاملة في قطاع غزة األجهزة األمنية تشكيل داثة إلى ح  باإلضافة 

 

  عينة الدراسة حسب الجهاز )جهة العمل(توزيع: 
 

 (37) رقمجدول 

 عينة الدراسة حسب الجهاز )جهة العمل(توزيع 
 

المئوية %النسبة  العدد الجهاز )جهة العمل(  

 46.8 96 إدارة العمليات المركزية في وزارة الداخلية

 20.0 41 عمليات جهاز الشرطة الفلسطينية
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المئوية %النسبة  العدد الجهاز )جهة العمل(  

 6.3 13 جهاز األمن الداخلي عمليات

 4.9 10 عمليات المديرية العامة للدفاع المدني

 6.8 14 عمليات مديرية الخدمات الطبية العسكرية

 5.4 11 عمليات جهاز األمن الوطني

 8.8 18 عمليات جهاز األمن والحماية

 1.0 2 عمليات جهاز الشرطة العسكرية

 100.0 205 المجموع

 

من عينة الدراسة يعملون في إدارة العمليات  %46.8أن ما نسبته السابق جدول الضح من يت  
 %6.3 ،يعملون في عمليات جهاز الشرطة الفلسطينية %20.0 ،المركزية في وزارة الداخلية

يعملون في عمليات المديرية العامة للدفاع  %4.9، يعملون في عمليات جهاز األمن الداخلي
يعملون في  %5.4 ،يعملون في عمليات مديرية الخدمات الطبية العسكرية %6.8 ،المدني

 %1.0يعملون في عمليات جهاز األمن والحماية، بينما  %8.8 ،عمليات جهاز األمن الوطني
 .جهاز الشرطة العسكريةيعملون في عمليات 

 واختالف المهام بشكل عام هذه النتيجة إلى تفاوت حجم األجهزة األمنية الباحث ويعزو
ارتفاع نسبة الضباط العاملين في إدارة العمليات المركزية  ، أماوالمسئوليات المناطة بكل جهاز

 عرجِ والم   ةالمركزي   نهافألاألخرى، األجهزة عمليات ب مقارنةً واألمن الوطني في وزارة الداخلية 
 المشاريعو تعدد وتنوع المهام والمسئوليات  باإلضافة إلى، األمنية األجهزةعمليات غرف لباقي 
 .ف على تنفيذهاشرِ التي تُ 

 

  عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال العملياتتوزيع: 
 

 (38)رقم  جدول
 لياتعينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال العمتوزيع 

 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة في مجال العمليات
 30.2 62 أعوام 2أقل من 

 25.9 53 أعوام 7أقل من  –أعوام  2

 25.4 52 أعوام 9أقل من  –أعوام  7

 18.5 38 أعوام فأكثر 9

 100.0 205 المجموع



                             

   

ابعالفصل   الط ريقة واإلجراءات الر 

021 

ابق  جدولاليتضح من  - سنوات خبرتهم في مجال نة الدراسة من عي ِ  %30.2ما نسبته  أن  الس 
 ،أعوام 7أقل من  –أعوام  2 تتراوح سنوات خبرتهم من %25.9أعوام،  2العمليات أقل من 

سنوات خبرتهم  %18.5بينما  ،أعوام 9أقل من  –أعوام  7 تتراوح سنوات خبرتهم من 25.4%
 أعوام فأكثر. 9

 

لى وزارة الد في مركزيةيس إدارة العمليات الهذه النتيجة إلى حداثة تأسِ الباحث  ويعزو اخلية، وا 
بما عمل عن ال م منتسبي األجهزة األمنيةعظ  مُ  انقطاعوالتي منها  ،النقسام السياسيانتائج 

 .خبرة كبيرة يمتلكون والذين  فيهم العاملين في مجال العمليات
 

 نتيل  ال (5100)الرضيع، و( 5104)نصر، كل  من دراسة  مع نتائج النتيجة هذه اتفقتوقد 
سنوات، واختلفت  01أقل من  – 2أن أكبر نسبة من المبحوثين ممن لديهم خبرة من  اأظهرت

النسبة الكبرى من  أن   والتي أظهرت (5112)كردم، و  (5102)أبو ركبة، كل  من  مع دراسة
 .سنوات 01تزيد خبرتهم عن  المبحوثين

 

  عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع: 
 

 (39) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي توزيع

 

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 13.7 28 ثانوية عامة فأقل

 13.7 28 دبلوم متوسط

 64.4 132 بكالوريوس

 8.3 17 دراسات عليا

 100.0 205 المجموع
 

ابق  جدولالضح من يت   - ية عامة مؤهلهم العلمي ثانو  الدراسة من عينة %13.7أن ما نسبته الس 
مؤهلهم العلمي  %8.3بينما  ،مؤهلهم العلمي بكالوريوس %64.4 ،فأقل ودبلوم متوسط

 .ىاألول الشهادات الجامعية ةحمل ارتفاع نسبةالنتيجة هذه ضح من ويت  ، دراسات عليا
 

 ،لعلميابمستواهم رتقاء اللمنية سبي األجهزة األتمنورغبة  اهتمامإلى  ذلكويعزو الباحث 
ت العلمية الؤه ِ المُ للحصول على ُيعد  حافزًا المعمول به قانون الترقيات لى أن باإلضافة إ
 من اسة كل  مع در هذه الدراسة واتفقت ، الوظيفيلالرتقاء ، حيث أنه ُيتيح الفرصة الجامعية
التي أظهرت أن   (5112كردم، )و (5030)غنام، و (5102أبو ركبة، )و( 5104)نصر، 
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 ةع دراسمهذه النتيجة ، واختلفت من حملة شهادة البكالوريوسهم ن أكبر نسبة من المبحوثي
حيث أظهرت أن النسبة األكبر من المبحوثين ( 5117)الفهيد، و (5101من )الحميدي،  كل  

 شهادة الثانوية العامة.من حملة 
 

  :راسةمد في الد   عت  المحك الم  ثانيًا: 
ى المحك الموضح في الجدول تم االعتماد عل جابة،االست مستوى  على والحكم راسةالد ِ  نتائج لتفسير
 :التالي

 (10)رقم جدول 
 المحك المعتمد في الدراسة

 

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي النسبي المقابل له طول الفترة
 قليلة جدا 20% -36%من  1 – 1.80من 
 قليلة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68بر منأك 2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 
 

 اختبار فرضيات الدراسةثالثًا: 
 األولى: الرئيسة الفرضية 
 المركزية العمليات دارةإل ( α≤ 0.05) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد ال

 الفلسطيني. الوطني واألمن الداخلية وزارة في األمنية األزمات عالجةم في
 

درجة الموافقة  لىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إ Tتم استخدام اختبار 
 التالي: جدولالتائج موضحة في النو  ،أم ال (2) طة وهيالمتوس

 

 (13)رقم جدول 
 فقرات االستبيان لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل المختلفة 
 .لمعالجة األزمات األمنية

3.98 0.59 79.54 23.55 *0.000 1 
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خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية  وجود
 .لمعالجة األزمات األمنية

3.50 0.73 69.90 9.65 *0.000 3 

ة إدارة العمليات المركزيتوافر نظم المعلومات في 
 .زمات األمنيةاأل لمعالجة

3.33 0.79 66.65 6.00 *0.000 4 

توفر نظم اتصال فعالة في إدارة العمليات 
 .زمات األمنيةألالمركزية لمعالجة ا

3.69 0.73 73.83 13.55 *0.000 2 

توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في 
 .العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية

3.18 0.78 63.50 3.20 *0.001 5 

  0.000* 13.09 70.76 0.59 3.54 االستبيان فقراتجميع 

 .α≤ 0.05 وى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مست* 

 

  :ن أن  تبي  السابق جدول المن 
( أي أن المتوسط الحسابي 2)الدرجة الكلية من  3.54المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي 

لذلك تعتبر  0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ). وأن    13.09، قيمة االختبار%70.76النسبي
، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة قد α ≤0.05 ى داللة ين إحصائيًا عند مستو الفقرات دال ِ 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد  (2)زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 العينة على جميع الفقرات بشكل عام. 

 

 :األولى الرئيسة الفرضية نتيجة
 في المركزية العمليات دارةإل ( α≤ 0.05) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد

 .الفلسطيني الوطني واألمن الداخلية وزارة في األمنية األزمات معالجة
االهتمام الواضح بإدارة العمليات المركزية في وزارة الداخلية واألمن إلى  هذه النتيجةعزو الباحث يو 

يع من خالل تنفيذ مجموعة من المشار  الوطني منذ تأسيسيها، وازداد هذا االهتمام في اآلونة األخيرة
والبرامج التي لها دور مهم في معالجة األزمات األمنية والتي من أهمِ ها إنشاء غرفة العمليات 

 كافة األجهزة األمنية. عنالمشتركة والتي تضم ممثلين 
 

ي والتي أظهرت أن وزارة الداخلية ف (5104نصر، )كل  من وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
 (5102)أبو ركبة، و (%79.90)قطاع غزة لديها مقدرة على إدارة األزمات بنسبة جيدة بلغت 

 .(%70.2)التي أظهرت مقدرة جهاز الشرطة بقطاع غزة على إدارة األزمات بنسبة 
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 التالية: الفرعية الفرضيات األولى الرئيسة الفرضية من ويتفرع
 الفرضية الفرعية األولى:

لقيام إدارة العمليات المركزية  ( α≤ 0.05)اللة إحصائية عند مستوى معنوية يوجد دور ذو دال 
 بمهامها في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات األمنية.

 

درجة الموافقة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  Tتم استخدام اختبار 
 التالي: دولجالالنتائج موضحة في و  ،أم ال (2)وهي المتوسطة 

 

 (11) رقمجدول 
لكل فقرة من فقرات مجال "مهام إدارة العمليات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "المركزية في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات األمنية
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3.  

 تتواصل إدارة العمليات بشكل دوري ودائم
لفة لألجهزة المخت الفرعية العمليات ُغرف مع

 .األمنية الحالة ومتابعة لرصد
4.30 0.85 85.98 21.82 *0.000 3 

1.  
 لتنبؤا في تساعد شاملة معلومات   قاعدة   توجد
 المحتملة.  األمنية األزمات وتوق ع

3.20 1.06 64.02 2.70 *0.004 10 

1.  

تتعاون إدارة العمليات مع المؤسسات 
الحكومية واألهلية في معالجة األزمات 

 األمنية.
3.70 0.97 73.99 10.26 *0.000 8 

4.  
 ونداءات البالغات العمليات غرفة تتلقى

 .الجمهور من االستغاثة
4.12 1.16 82.38 13.69 *0.000 5 

5.  
 ومالءمة سرعةُتسِهم غرفة العمليات في 

 ة.الواقع لألحداث االستجابة
4.12 0.87 82.45 18.53 *0.000 4 

6.  
 على القيادة تقوم إدارة العمليات باطالع

 .األزمة أثناء األحداث مجريات
4.54 0.71 90.88 31.02 *0.000 1 

7.  
اردة بإبالغ التعليمات الو  العمليات غرفة قومت

 من القيادة إلى جهات التنفيذ.
4.41 0.78 88.20 25.73 *0.000 2 
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8.  

 اإلعالمية الجهةإدارة العمليات  تزود
 يةالضرور  والبيانات بالمعلومات المختصة
 .األزمة أثناء الجمهور إلرشاد

3.69 0.95 73.73 10.35 *0.000 9 

9.  

 ناسقالت وتحقق الجهود العمليات إدارة تنسق
 وفق األزمات األمنية مع التعامل عند

  .حالة لكل ةعد  المُ  األمنية الخطط
3.78 0.87 75.50 12.59 *0.000 7 

30.  

ثِ ق إدارة العمليات كل ما يتعلق باألزمة،  ُتو 
بدءًا من ظهورها، ومرورًا بطرق التعامل 

 معها، ونهايًة باختفائها.
3.88 0.97 77.68 12.58 *0.000 6 

  0.000* 23.55 79.54 0.59 3.98 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة  المتوسط الحسابي* 
 

  يمكن استخالص ما يلي: السابق جدولالمن 
تقوم إدارة العمليات باطالع القيادة على مجريات األحداث السادسة "للفقرة المتوسط الحسابي  -

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (2الدرجة الكلية من ) 4.54يساوي  ."أثناء األزمة
لذلك تعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن   31.02الختبار، قيمة ا90.88%

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة ، ( α≤ 1.12) هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  كبيرة جداً 

االتصال بأنواعها، والتي  هذه النتيجة إلى استخدام وسائل (ـ مقابلة 5032حسين، ) ويعزو
 (SMS) منها التواصل المباشر، وخدمة الرسائل القصيرة

 

آخر لمعنيين ببالغ اة بضرورة إدالتعليمات الصادرة من القيا إلى النتيجة السابقةويعزو الباحث 
 له طمن أجل التعامل معها وفقًا لما هو مخط   ،ة منذ بدايتهالزمة الحاصالتطورات في األ

العديد من وسائل وسبل االتصال  خالل وذلك منند حدوث مثل هكذا أزمات، مسبقًا ع
والتقارير  ،(SMS)والتواصل التي ُتستخدم لهذا الغرض، والتي منها خدمة الرسائل القصيرة 

الدورية "اليومية واألسبوعية والشهرية والربعية والنصفية والسنوية"، بحيث يتم من خاللها إعالم 
ات عن ك  القيادة بآخر األ  ب.ث  حداث والُمستجد 
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توجد قاعدة  معلومات  شاملة تساعد في التنبؤ وتوق ع األزمات " (5)رقم للفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %64.02أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.20"يساوي ، األمنية المحتملة

تبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند لذلك تع 0.004تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،2.70
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة  ( α≤ 1.12)مستوى داللة 

 على هذه الفقرة. 
 

النتيجة السابقة إلى الحاجة إلى توحيد وتطوير بنك  (ـ مقابلة 5102منصور، )ويعزو 
 المعلومات في الوزارة لتسهيل عملية اتخاذ القرار.

ة إلى حداثة تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بهذا الجانب، باإلضافهذه النتيجة الباحث  ويعزو
فها تكامل المعلومات، بحيث يتم توظيإلى ضعف التعاون ما بين األجهزة األمنية للوصول إلى 

بشكل أمثل للتنبؤ باألزمات المحتملة، وعالوة على ذلك عدم وجود مركز معلومات أو بنك 
علومات عملياتي أو أمني مركزي ُيستند إليه في عملية صنع واتخاذ القرارات ووضع الخطط م

 األمنية وتوق ع األحداث المستقبلية واألزمات األمنية المحتملة. 
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.98عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  بشكل   -
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،23.55، قيمة االختبار %79.54يساوي 

 "مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات األمنية" يعتبر مجال
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من  ،( α≤ 1.12) دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 اد العينة على فقرات هذا المجال.قبل أفر 
 

 نتيجة الفرضية:
( لقيام إدارة العمليات المركزية  α≤ 0.05يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 .بمهامها في المراحل المختلفة لمعالجة األزمات األمنية
 

ة اظم الذي تقوم به إدارة العمليات المركزيمقابلة( هذه النتيجة إلى الدور الن  ـ  5102)خلف، ويعزو 
ألجل ترشيد الطاقات وتوحيد الجهود وبالتالي الوصول إلى قوة  ؛ونات وزارة الداخليةبين مك

 متناغمة ومتكاملة ومتناسقة.
 العمليات المركزية لمواجهة األزمات األمنية، والتي ةتجهيزات إدار إلى  النتيجة هذهويعزو الباحث 

، والرقم المجاني "نجم فلسطين" وماتالمعل ُنُظم تتمثل بغرفة العمليات المركزية المشتركة، وبرنامج
   معالجة األزمات األمنية في مراحلها المختلفة.التي تخدم عملية  المشاريع، والعديد من (019)
 .(5112 كردم،)و( 5104 نصر،)مع بعض الدراسات كدراسة  النتيجةاتفقت هذه قد و 
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 الفرضية الفرعية الثانية:
لوجود خطط الطوارئ في  (α≤  1012)معنوية وى يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستال 

 معالجة األزمات األمنية.ل الالزمة إدارة العمليات المركزية
 

درجة الموافقة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 الجدول التالي:حة في النتائج موض  ، و أم ال (2)وهي المتوسطة 

 

 (11) رقم جدول
وجود خطط الطوارئ في لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية"
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3.  
ة ُمسبقًا إلدارة األزمات يوجد  خطط ُمعد 

 األمنية في مراحلها المختلفة.
3.98 0.86 79.50 16.11 *0.000 1 

1.  
ة على إدارة األزمات  تساعد الخطط الُمعد 

 ال.األمنية بشكل  فع  
3.89 0.84 77.82 14.67 *0.000 2 

1.  
ة بالمرونة لتتناسب مع  تمتاز الخطط الُمعد 

 .مستجدات األزمة األمنية
3.64 0.93 72.87 9.88 *0.000 3 

4.  
يوجد خطط بديلة للتعامل مع السيناريوهات 

 المختلفة لألزمة األمنية.
3.45 1.03 69.08 6.18 *0.000 4 

5.  
يتم توفير ميزانيات خاصة لتطبيق خطط 

 إدارة األزمات األمنية حال حدوثها.
3.03 1.06 60.61 0.40 0.344 7 

6.  
ت األمنية على يتم تدريب فرق إدارة األزما

ة.  تنفيذ الخطط الُمعد 
3.09 1.06 61.71 1.14 0.128 6 

7.  

ة إلدارة األزمات  يتم تقييم الخطط الُمعد 
األمنية بقصد تطويرها وتحسين التعامل مع 

 األزمات المستقبلية.
3.41 1.02 68.14 5.56 *0.000 5 

  0.000* 9.65 69.90 0.73 3.50 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 لمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة ا* 
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 يمكن استخالص ما يلي: ابقالس  جدول المن 
ة ُمسبقًا إلدارة األزمات األمنية في مراحلها للفقرة األولى "المتوسط الحسابي  - يوجد خطط ُمعد 

، %79.50( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2)الدرجة الكلية من  3.98يساوي  "المختلفة
لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،16.11قيمة االختبار 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ، (α ≤0.05 )دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 

تواجهه وزارة الداخلية من أحداث إلى أن ما  ـ مقابلة( هذه النتيجة 5102)خلف، ويعزو 
، أو أحداث موسمية تستوجب من إدارة العمليات وضع دار العامماعتيادية واستثنائية على 

 ومخطط لها، لتفادي وقوع أزمات.الخطط للتعامل مع األحداث بطريقة منظمة 
صدار أوامر للعمليات  ـ مقابلة( 5102)حسين،  هاعزا  كما إلى وجود خطة للطوارئ، وا 

 الكبرى.للمهمات 

يتم توفير ميزانيات خاصة لتطبيق خطط إدارة األزمات للفقرة الخامسة "المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %60.61أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.03يساوي " األمنية حال حدوثها

يًا إحصائ لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة 0.344تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.40
ة بل أفراد العينوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من ق، α ≤0.05 عند مستوى داللة
 على هذه الفقرة.

النتيجة السابقة إلى أن الخطط الموجودة بحاجة إلى ـ مقابلة(  5102)منصور، ويعزو 
 إمكانيات للتنفيذ، وهذه اإلمكانيات غير متوفرة في أغلب األحيان.

إلى األزمة المالية واألوضاع االقتصادية التي يعاني منها قطاع  هذه النتيجةباحث ويعزو ال
 مكوناتها بشكل خاص. الداخلية بكلغزة بشكل عام ووزارة 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.50بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  0.000تساوي  (Sig).حتمالية القيمة االوأن  ،9.65، قيمة االختبار %69.90يساوي 

"وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية" دال  يعتبر مجال
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل ،  α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 

   أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 
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 نتيجة الفرضية:
 إدارة في الطوارئ  خطط وجودل ( α≤ 0.05) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور ديوج

 .األمنية األزمات معالجةل الالزمة المركزية العمليات
 

 ارئ و ة مستويات منها لجنة الط  على عد   طوارئ وجود لجنة إلى  هذه النتيجةويعزو الباحث 
لتي يرأسها مدير عام إدارة العمليات المركزية او  في وزارة الداخلية واألمن الوطني الميدانية

اإلضافة إلى خطط ب ،الطوارئ لألزمات وحاالت تضع الخطط  حيث أن ها ،بوزارة الداخلية
 تاء توالي وتعدد األزمات التي تعرضر  المهمات الكبرى، باإلضافة إلى الخبرة المكتسبة ج  

 .وزارة الداخلية واألمن الوطنيتعرض لها تو 
التي أظهرت أن وزارة الداخلية في ( 5104)نصر،  كل  من دراسةمع  النتيجة السابقةت فقوات  

التي أظهرت وجود  (5102)أبو ركبة، و ،قطاع غزة لديها تخطيط إلدارة األزمات بشكل جيد
حيث أظهرت  (5100الرضيع، )و خطط للطوارئ في جهاز الشرطة بقاع غزة بنسبة متوسطة،

)آل و ،على عملية إدارة األزمات والكوارث في جهاز الدفاع المدني وجود أثر مباشر للتخطيط
حيث أظهرت النتائج توافر خطط الطوارئ المناسبة للتعامل مع األزمات لدى ( 5118سالم، 

حيث أظهرت  (5112)كردم، واألجهزة األمنية بمنطقة نجران في المملكة العربية السعودية، 
 (Rock, 2000، وكذلك اتفقت مع دراسة )والتنبؤ بالمستقبلالنتائج أهمية االهتمام بالتخطيط 

ل في استشعار حدوث األزمة من خالل ال إلدارة األزمة يتمث  خطيط الفع  الت  التي بي نت أن 
 .رات ذات الصلةالمؤش ِ 
( والتي أظهرت وجود خلل عام في Unlu & Others, 2010مع دراسة ) النتيجةت فواختل

 .األزمات والكوارث في تركيا إلدارةالتخطيط واالستعداد 
 

 الثالثة الفرعية الفرضية
 المعلومات ن ظ م لتوافر (α≤ 1.15) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد ال

 األمنية. األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة لجاهزية الالزمة
 

درجة الموافقة االستجابة قد وصلت إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tتم استخدام اختبار 
 الجدول التالي:حة في النتائج موض  و  ،(2)وهي المتوسطة 
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 (14) رقمجدول 
م المعلومات ظ  لكل فقرة من فقرات مجال "توافر ن   (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "األزمات األمنية لمعالجةفي إدارة العمليات المركزية 
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3.  
بجمع المعلومات وتحليلها  يوجد دائرة خاصة

 وتخزينها.
3.57 1.16 71.44 7.02 *0.000 1 

1.  
 المعلومات كفاية المعلومات نظام يضمن

 نية.األم األزمات من للوقاية المطلوبة
3.32 1.03 66.34 4.39 *0.000 5 

1.  
يتم تدريب العاملين في غرفة العمليات على 

 استخدام نظم المعلومات المتاحة.
3.17 1.11 63.48 2.23 *0.013 7 

4.  
ُيساعد نظام المعلومات في سرعة اتخاذ القرارات 

 في مراحل إدارة األزمة األمنية.
3.54 1.16 70.81 6.58 *0.000 2 

5.  
في  (GIS)ُنُظم المعلومات الجغرافية ستخدم تُ 

 إدارة األزمات األمنية.
3.01 1.29 60.10 0.05 0.478 8 

6.  
ُيتيح نظام المعلومات التنبؤ باألزمات األمنية 

 قبل حدوثها.
3.18 1.12 63.60 2.27 *0.012 6 

7.  
ُيساهم نظام المعلومات في تشخيص األزمة 

 األمنية بفاعلية.
3.34 1.07 66.87 4.55 *0.000 4 

8.  
ُتستخدم أنظمة أمن لشبكة المعلومات للحفاظ 

 على سريتها.
3.51 1.15 70.15 6.20 *0.000 3 

  0.000* 6.00 66.65 0.79 3.33 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 

 يمكن استخالص ما يلي: ابقالس  جدول المن 

األولى "يوجد دائرة خاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتخزينها" يساوي للفقرة سابي المتوسط الح -
، قيمة االختبار %71.44أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (2الدرجة الكلية من ) 3.57
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،7.02
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وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على  α ≤0.05 مستوى داللة 
 هذه الفقرة. 

ارة دأهم فروع إ من عد  تُ  المعلومات دائرةـ مقابلة( هذه النتيجة إلى أن  5102)خلف،  ويعزو
 ،اًل بأولأو  الدائرة ستطالع والتحليل التي تغذي، باإلضافة إلى وحدة االالعمليات المركزية

 طط.في إعداد الخُ  وفاعلةً  لتصبح جاهزةً  ؛ضجهال على استكمال المعلومة ونُ وتعم
 

في إدارة األزمات  (GIS)ُنُظم المعلومات الجغرافية ستخدم تُ  للفقرة الخامسة "المتوسط الحسابي  -
وأن  ،0.05، قيمة االختبار%60.10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.01يساوي " األمنية

توى ة إحصائياً عند مسلذلك تعتبر هذه الفقرة غير دال   0.478تساوي  (Sig).ية القيمة االحتمال
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه ،  α ≤0.05 داللة 
 الفقرة.

 ي العمليات المركزية إلى كادر بشر  ـ مقابلة( هذه النتيجة إلى حاجة 5102)حسين،  ويعزو
 المطروحة وخاصة التيين للعمل على استكمال وتطوير البرامج والمشاريع المتخصصمن 

بحاجة إلى تطوير وتفعيل بشكل  (GIS)تتعلق بالمعلومات، حيث أن برنامج نجم فلسطين 
   رعة المطلوبة.، ليتم تحديد المواقع بالشكل الصحيح وبالس  أفضل وأوسع

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.33ي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساو  -
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،6.00، قيمة االختبار %66.65يساوي 

دال  "يةزمات األمناأل لمعالجةالمعلومات في إدارة العمليات المركزية  ُنُظميعتبر مجال "توافر 
ناك موافقة بدرجة متوسطة من وهذا يعني أن ه، (α≤ 0.05 )إحصائيًا عند مستوى داللة 

 المجال.قبل أفراد العينة على فقرات هذا 
 

 نتيجة الفرضية:
 الالزمة المعلومات نظم لتوافر (α≤ 1.15) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد

 .األمنية األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة لجاهزية
باإلضافة إلى  ،ة تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بهذا الجانبحداثإلى الباحث هذه النتيجة  ويعزو

م توظيفها ، بحيث يتوالمعرفة تكامل المعلوماتما بين األجهزة األمنية للوصول إلى  تعاون ضعف ال
" ُيستند مركزي  مركز معلومات "بنك معلومات توفرعدم و بشكل أمثل للتنب ؤ باألزمات المحتملة، 

واألزمات  ،وتوق ع األحداث المستقبلية ،ووضع الخطط األمنية ،واتخاذ القراراتإليه في عملية صنع 
الوجه  " لم يستثمر علىاألمنية المحتملة، كما أن نظام المعلومات الجغرافية "برنامج نجم فلسطين
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 (5102)أبو ركبة، كل  من  راسةدمع  يجةواتفقت هذه النت ،السابقةنتيجة الحسب المطلوب 
 .(5118)آل سالم، و( 5100)الرضيع، و

 

 الرابعة: الفرعية الفرضية
 ةالفع   اتصال مظ  ن   لتوافر (α≤ 1.15) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد ال
 األمنية. األزمات معالجةل الالزمة المركزية العمليات إدارة في

 

درجة الموافقة  وصلت إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسـط درجة االستجابة قد  Tتم اسـتخدام اختبار 
 التالي: جدولالالنتائج موضحة في و  ،أم ال( 2)وهي المتوسطة 

 

 (15) رقمجدول 
م اتصال فعالة ظ  لكل فقرة من فقرات مجال "توفر ن   (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية"
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3.  
يتوفر نظام اتصال فعَّال أثناء مراحل إدارة 

 األزمة.
3.71 0.99 74.26 10.23 *0.000 4 

1.  
تتوفر وسائل اتصال بديلة وقت األزمات 

 األمنية.
3.58 1.03 71.68 8.06 *0.000 7 

1.  
 لالتصال كمركز العمليات غرفة تعمل

 .باستمرار الموقف ومتابعة
4.11 0.78 82.11 19.97 *0.000 1 

4.  
ل نظام االتصال تدفق المعلومات للتعامل  يُسه ِّ

 مع األزمات األمنية.
3.86 0.94 77.20 12.65 *0.000 2 

5.  
تحافظ وسائل االتصال المستخدمة على سرية 

 المعلومات المتبادلة.
3.27 1.17 65.45 3.27 *0.001 8 

6.  
تتوفر كوادر بشرية قادرة على التعامل مع 

 نظم االتصاالت المستخدمة.
3.61 1.05 72.12 8.16 *0.000 6 

7.  
يُساعد نظام االتصال في سرعة اتخاذ 

 القرارات للتعامل مع األزمات األمنية.
3.72 0.92 74.47 11.16 *0.000 3 

8.  
م نظام االتصال في تنسيق جه مين ود القائيُسهِّ

 على إدارة األزمات األمنية.
3.70 0.97 73.97 10.17 *0.000 5 

  0.000* 13.55 73.83 0.73 3.69 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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 يمكن استخالص ما يلي: السابقجدول المن 

عمل غرفة العمليات كمركز لالتصال ومتابعة الموقف المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "ت -
، %82.11( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2)الدرجة الكلية من  4.11باستمرار" يساوي 
لذلك تعتبر هذه الفقرة 0.000 ( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). 19.97قيمة االختبار 

ي أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل ، وهذا يعنα ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 أفراد العينة على هذه الفقرة.

زية التي تقوم بها إدارة العمليات المرك األساسيةو الباحث هذه النتيجة إلى أن من المهام عز يو 
كافة األجهزة األمنية، لمتابعة الموقف عن مليات رف عهي التواصل شكل مستمر مع غ
علومات واستيضاح الصورة، ومن ثم وضع القيادة في صورة كثب، والعمل على استكمال الم

 ، بهدف اتخاذ القرارات حول المستجدات.بشكل  دقيق الحدث
 

المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة "تحافظ وسائل االتصال المستخدمة على سرية المعلومات  -
 3.27ار ، قيمة االختب%65.45أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.27المتبادلة" يساوي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.001 ( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ).
، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه α ≤0.05 داللة 
 الفقرة.

ن زية على عدد ماعتماد إدارة العمليات المرك ـ مقابلة( هذه النتيجة إلى 5102ويعزو )غراب، 
، باإلضافة إلى استخدام مجموعة من أنظمة تمتاز باألمان النسبي يوسائل االتصال، الت

 .التشفير
ق يات وت  د ِ م الت حظ  ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى قلِ ة اإلمكانات الالزمة لهذا الغرض، وعِ  فو 

 ،ل إلى درجة األمان الكلِ ي، األمر الذي يحول دون الوصو هذا المجالالعدو الصهيوني في 
ر من إمكانات وتقنيات، واتِ خاذ التدابير الالزمة وفق ما  وهذا ال يعني عدم توظيف ما يتيس 

عي الدائم للتطوير والحصول على بدائل.   هو متاح، والس 
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.69بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). 13.55، قيمة االختبار %73.83يساوي 

م اتصال فعالة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية" ظُ يعتبر مجال "توفر نُ 
، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل α ≤0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ى فقرات هذا المجال.اد العينة علأفر 
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 نتيجة الفرضية:
 في فعال اتصال نظام لتوافر (α≤ 1.15) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد

 .األمنية األزمات معالجةل الالزمة المركزية العمليات إدارة
 

 مظُ ر نُ نحو توفيومتواصل حثيث إدارة العمليات المركزية بشكل سعي  ويعزو الباحث ذلك إلى
يجاد بدائل متعددة لالتصالصال فع  ات ِ  نظرًا  ،الستخدامها في األوقات العادية والطارئة الة، وا 

 .ية وسائل االتصال في مراحل األزمة المختلفةألهم
التي أظهرت أن وزارة الداخلية في  (5104)نصر، كل  من  مع دراسةة السابقة جيفقت النتوات  

 .(5101)الحميدي، و (5102)أبو ركبة، ، ودرجة جيدةغزة لديها نظام اتصال فعال ب قطاع
 

 الخامسة: الفرعية ضيةر الف
 البشرية الموارد لتوافر (α≤ 1.15) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد ال

 األمنية. األزمات معالجةل الالزمة المركزية العمليات إدارة في المادية اإلمكاناتو 
 

درجة الموافقة فة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى لمعر  Tتم استخدام اختبار 
 الي:الت   جدولالحة في النتائج موض  و  ،أم ال (2) وهيالمتوسطة 

 
 

 (16) رقم جدول
لكل فقرة من فقرات مجال "توافر الموارد البشرية  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 مركزية لمعالجة األزمات األمنية"واإلمكانات المادية في العمليات ال
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3.  
يتوفر كادر بشري قادر على التعامل مع 

 السيناريوهات المختلفة لألزمات األمنية.
3.74 1.02 74.73 10.21 *0.000 1 

1.  
يتم اختيار العاملين في ُغرف العمليات من 

 ذوي الخبرة والكفاءة.
3.32 1.24 66.47 3.71 *0.000 4 

1.  
تَْكفِّي الطواقم البشرية العاملة في ُغرفة 

 العمليات للتعامل مع األزمات األمنية.
3.35 1.13 66.93 4.34 *0.000 3 

4.  
باستمرار  البشرية الكوادر تدريب يتم

 .المحتملة األمنية زماتاأل للتعامل مع
3.20 1.16 63.90 2.37 *0.009 6 

5.  
يتم تقييم أداء العاملين في إدارة األزمات في 

 مراحلها المختلفة.
3.10 1.08 62.03 1.32 0.094 7 
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6.  
 مخصصة كافية وتجهيزات معدات يوجد

 .األمنية األزمات لمواجهة
2.71 1.12 54.10 -3.74 *0.000 9 

7.  
مخصصة للتعامل مع  توجد موازنة مالية

 األزمات األمنية.
2.70 1.13 53.97 -3.76 *0.000 10 

8.  
 ماب المتاحة اإلمكانات العمليات إدارة توظف

 الدائم. واالستعداد الجاهزية يُحق ِّق
3.36 1.00 67.16 5.10 *0.000 2 

9.  
ً من الموارد  تخصص اإلدارة احتياطيا

 المادية الستخدامها وقت األزمات األمنية.
3.01 1.11 60.10 0.06 0.474 8 

30.  

 اإلمكانات تعزيز على العمليات إدارة تعمل

 األمنية األزمات نتائج وفق والتجهيزات

 .السابقة

3.27 1.03 65.30 3.62 *0.000 5 

  0.001* 3.20 63.50 0.78 3.18 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 

 يمكن استخالص ما يلي: ابقالس  جدول المن 

"يتوفر كادر بشري قادر على التعامل مع السيناريوهات  المتوسط الحسابي للفقرة األولى -
أي أن المتوسط الحسابي  (2الدرجة الكلية من ) 3.74المختلفة لألزمات األمنية" يساوي 

لذلك  0.000تساوي  (Sig).ية وأن القيمة االحتمال ،10.21، قيمة االختبار %74.73النسبي 
، وهذا يعني أن هناك موافقة (α ≤ 1.12)تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 بل أفراد العينة على هذه الفقرة.بدرجة كبيرة من ق

د و ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى  ، م الخبرةتراكو  توالي األزمات التي تم التعامل معهاتعد 
لى الدور  ل عامُ للت   ائمالد   ستعداداالجاهزية و الضمان ل ؛إدارة العمليات المركزيةات التي تعقدها وا 

 كافة األحداث االعتيادية واالستثنائية.
 

 المتوسط الحسابي للفقرة السابعة "توجد موازنة مالية مخصصة للتعامل مع األزمات األمنية" -
وأن القيمة  ،3.76-، قيمة االختبار %53.97أي أن المتوسط الحسابي النسبي   2.70 يساوي 

 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).

0.05≥ α.وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ، 

، وال ية جداً صة متدن ِ ص  خ  نة المُ المواز  هذه النتيجة إلى أن  ـ مقابلة(  5102ويعزو )منصور، 
 .المناطة بإدارة العمليات المركزية مهاموالمتطلبات التفي ب
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تتناسب مع ـ مقابلة( بأن إدارة العمليات المركزية بحاجة إلى موازنة  5102ويرى )حسين، 
 والبرامج والمشاريع المطروحة. ،طوير الحاصلالت  

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.18سابي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الح -
لذلك  0.001( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،3.20، قيمة االختبار %63.50يساوي 

يعتبر مجال "توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة األزمات 
، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة (α ≤ 1.12)األمنية" دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 المجال.نة على فقرات هذا متوسطة من قبل أفراد العي ِ 
 

 نتيجة الفرضية:
 البشرية الموارد لتوافر (α≤ 1.15) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذو دور يوجد

 .األمنية األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة في والمادية اإلمكاناتو 
 

 شكل  الجهات الحكومية بخاص و  ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى مقدرة إدارة العمليات بشكل  
لى الحصار المفروض ع لة فيالمتمث  إدارة األزمة  وحسن الصعبة، مع األوضاع التكيفعام على 

د موار من نقص  في ال، وما ترتب عليه وتوالي االعتداءات الصهيونية قطاع غزة منذ عدة سنوات
لعمل لأعداد وكفاءات جديدة يف توظ منالوزارة  تمك ن، وعدم البشرية وشح  في اإلمكانات المادية

 .بما يفي متطلباتها وُيل بِ ي احتياجاتها في األجهزة األمنية
 (5117)الفهيد، و (5112)كردم، و( 5104)نصر،  كل  من دراسة راسةد النتيجةواتفقت هذه 

 ,Unlu and Others)و (5102)أبو ركبة، كل  من  مع دراسة واختلفت(، 5118 )آل سالم،و

2010.) 
 

 الدراسة: تساؤالت من السادس السؤال
 ما العقبات التي تعترض إدارة العمليات في معالجة األزمات األمنية، من وجهة نظرك؟

 

 ماتاألز  ةمعالج في العمليات إدارة تعترض التيتنوعت إجابات المبُحوثين وكانت أهم العقبات 
 من وجهة نظِرهم وأكثُرها تكرارًا على الن حو الت الي: األمنية

  والخبرة الكفاءةفي مجال العمليات من ذوي  ينختصِ  المُ واالفتقار إلى  البشري  الكادرنقص. 

   والتقني ات الحديثة "أجهزة اتصال، وكاميرات مراقبة، وشاشات عرض..." ات ة المعد  محدودي
 ار واألزمة المالية.بسبب االحتالل والحص

  اضطراب الوضع األمني بسبب االحتالل الصهيوني واعتداءاته المستمرة، وما ينتج عنها من
خسائر في األرواح والمعدات، وصعوبة تعويض الخسائر المادي ة؛ األمر الذي يؤثر سلباً على 

نجاز المهام المطلوبة.  نجاح وا 
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 بالسرعة األجهزة تجاوب عدمو  ات المركزيةضعف تعاون األجهزة األمنية مع إدارة العملي 
حد من والذي من شأنه أن ي  خاصة في مجال تبادل المعلومات،  ،المهام إلنجاز المطلوبة

 قبل وقوعها.األمنية التنبؤ باألزمات والقدرة على تكاملية المعلومات 

 لإلسهام في تنبؤ المخاطر واألزمات األمنية المحتملة معلومات قاعدة وجود عدم . 

  عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وسوء اختيار العاملين في غرفة العمليات
 المشتركة، السيما ممثلي األجهزة األمنية.

 قبل الكثيرين  من المهام إدارة في ودورهاالمركزية،  العمليات لمفهوم والدقيق الصحيح غير الفهم
 جرد غرفة السلكي إلرسال واستقبال اإلشارات.من منتسبي األجهزة األمنية، واالعتقاد بأنها م

 .تدني الروح المعنوية للعاملين بسبب الضائقة المالية وتأخر الرواتب 

 ي حاالت ف بها للعمل للغرفة المركزية، والغرف الفرعية للعمليات آمنة بديلة أماكن وجود عدم
 اإلخالء والطوارئ.

  د أرقام الخدمات المجانية، وعدم اقتصارها على رقم مجاني موحد يتبع للعمليات المركزية تعد 
كونها الناظم للعمل الميداني في وزارة الداخلية وجهة التنسيق بين مختلف األجهزة األمنية 

 والجهات المعنية.

  انقطاع التيار الكهربائي باستمرار، وتعذ ر تشغيل المولد الكهربائي في كثير  من األحيان؛ لعدم
ؤثر سلبًا على كفاءة العمليات المركزية في إدارتها لألحداث العادية توفر المحروقات، مما ي

 والطارئة.
 

 الدراسة: تساؤالت منالسابع  السؤال
 ما مقترحاتك لتعزيز دور إدارة العمليات في معالجة األزمات األمنية؟

 تعددت إجابات المبحوثين وكانت أهمها من وجهة نظرهم وأكثرها تكرارًا ما يلي:
 

 دا العمليات مجال فيوالكفاءة  الخبرة ذوي من  المختصة بالكوادر لعملياتا تعزيز رة األزمات وا 
 المكان يف المناسب الرجل وضع، و المشتركة الغرفة في العامل الكادر اختيار حسناألمنية، و 
 .المناسب

  توفير المعدات والتقنيات الحديثة التي تخدم عملية معالجة األزمات األمنية في مراحلها
 لمختلفة.ا

  زيادة المخصصات المالية التي تصرف إلدارة العمليات المركزية، ليتسن ى القيام بالمهام الموكلة
 إليها، واستكمال تنفيذ البرامج والمشاريع المطروحة.
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  استكمال المشاريع المعلن عنها وهي: تجميع غرف العمليات الفرعية، برنامج نجم فلسطين
 واألماكن عالشوار  في مراقبة كاميرات تركيبالرقم الوطني الموحد، "نظم المعلومات الجغرافية"، 

وتوفير شاشات عرض في غرفة العمليات المركزية المشتركة للمتابعة والمراقبة على  العامة
 مدار الساعة.

 ية المركزية من خالل تكثيف الدورات التدريبية التخصص العمليات إدارة فيالعاملين  كفاءة رفع
والتدرب على الخطط الموضوعة والخطط البديلة وكيفية التعامل مع األزمات وورش العمل، 

 األمنية محتملة الحدوث. 

 دارة العمليات المركز  األمنية األجهزة والتنسيق المستمر والكامل بين التعاون  تعزيز  بماية وا 
 .الوطني واألمن الداخلية بوزارة واالرتقاء ،العمل رتطو   خدمي

 جهزة األمنية بماهية العمليات المركزية واألدوار التي تقوم بها في وزارة تثقيف منتسبي األ
 الداخلية.

  العمل على توفير الحوافز التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين، في إدارة العمليات
 المركزية.

 الساعة مدار على الكهربائي التيار توفير على العمل. 

 ت المركزية ومكونات وزارة الداخلية والوزارات األخرى، وكافة تعزيز العالقة بين إدارة العمليا
 الجهات ذات العالقة.

 

 الثانية الرئيسة الفرضية:  
بين متوسطات استجابة  (α≤ 1.15)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال 

 وزارة في نيةاألم األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة دورأفراد عينة الدراسة حول 
ة، للبيانات الشخصية التالية: )العمر، الرتبة العسكري ت ع ز ى  الفلسطينيواألمن الوطني  الداخلية

 الجهاز "جهة العمل"، عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(.
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا  التباين األحادي"تم استخدام اختبار "

 متوسطات أو أكثر. (2)علمي يصلح لمقارنة االختبار م
 

  



                             

   

ابعالفصل   الط ريقة واإلجراءات الر 

048 

 الفرضيات الفرعية التالية: ويشتق من الفرضية الرئيسة الثانية
بين متوسطات ( α ≤ 1.15)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال  (3

 يةاألمن األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة دوراستجابة أفراد عينة الدراسة حول 
 مر.إلى الع   ت ع ز ى  الفلسطينيواألمن الوطني  الداخلية وزارة في

 

 (17) رقمجدول 
 مرالع   – ""التباين األحادي اختبارنتائج 

 

 الـــــالمج

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

أقل من 
 عام 03

عام  03
 أقل من -
 عام 03 

03  
عام 
 فأكثر

المركزية في المراحل المختلفة  مهام إدارة العمليات
 .لمعالجة األزمات األمنية

3.98 3.93 4.10 1.159 0.316 

وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية 
 .لمعالجة األزمات األمنية

3.55 3.42 3.60 1.135 0.323 

توافر نظم المعلومات في إدارة العمليات المركزية 
 .زمات األمنيةاأل لمعالجة

3.29 3.28 3.51 1.339 0.265 

توفر نظم اتصال فعالة في إدارة العمليات المركزية 
 .زمات األمنيةلمعالجة األ

3.63 3.64 3.90 2.147 0.120 

توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في العمليات 
 .المركزية لمعالجة األزمات األمنية

3.23 3.07 3.38 2.499 0.085 

 0.103 2.302 3.71 3.47 3.54 اً جميع المجاالت مع

 

المقابلة الختبار  (.Sig)ن أن القيمة االحتمالية حة في الجدول السابق تبي  الموض  ن النتائج م -
وبذلك يمكن استنتاج أنه  ،لجميع المجاالت 0.05أكبر من مستوى الداللة " "التباين األحادي

 عينة الدراسة حول هذه المجاالت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
ز ى  راسةويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن  ،مرإلى العُ  ُتع  لبيتهم اط وغابمن فئة الض   مجتمع الدِ 

يم الواقع قدرة على تقيوالكاف  من اإلدراك  على قدر   م  هُ ة المؤهالت العلمية، وبالتالي ف  من حمل
 وقراءة األحداث.
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بين متوسطات ( α ≤ 1.15)إحصائية عند مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللةال  (1
 يةاألمن األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة دوراستجابة أفراد عينة الدراسة حول 

 إلى الرتبة العسكرية. ت ع ز ى  الفلسطينيواألمن الوطني  الداخلية وزارة في
 

 (18) رقم جدول
 تبة العسكريةالر  – ""التباين األحادي اختبارنتائج 

 

 الـــــالمج

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

مقدم 
فما 
 فوق 

 نقيب رائد
مالزم 
 أول

 مالزم

مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل 
 .المختلفة لمعالجة األزمات األمنية

4.31 4.02 3.94 3.87 3.94 2.600 *0.037 

ة العمليات وجود خطط الطوارئ في إدار 
 المركزية لمعالجة األزمات األمنية.

3.74 3.55 3.52 3.36 3.46 1.267 0.284 

توافر نظم المعلومات في إدارة العمليات 
 األزمات األمنية. لمعالجةالمركزية 

3.58 3.32 3.38 3.29 3.17 1.104 0.356 

توفر نظم اتصال فعالة في إدارة العمليات 
 األمنية. المركزية لمعالجة األزمات

3.98 3.53 3.71 3.70 3.57 1.639 0.166 

توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في 
 العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية.

3.49 3.09 3.12 3.10 3.22 1.358 0.250 

 0.119 1.861 3.49 3.46 3.53 3.51 3.83 جميع المجاالت معاً 

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  الفرق بين المتوسطات دال * 
 

 يمكن استنتاج ما يلي: السابق الجدولحة في الموض  ن النتائج م
المقابلة الختبار "التباين األحادي" أقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  -

(1.12 ≥ α) " لجة األزمات مهام إدارة العمليات المركزية في المراحل المختلفة لمعالمجال
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  ،"األمنية

ز ى عينة الدراسة حول هذا المجال  قدم وذلك لصالح الذين رتبتهم م ،إلى الرتبة العسكرية ُتع 
 فما فوق.
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( بمثابة قادة فما فوق باط الذين رتبهم العسكرية )مقدم ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الض  
دراكًا لطبيعة المهام والمسئوليات التي تتوالها  ،إدارة العمليات المركزية وهم األكثر اطالعًا وا 
 إدارة العمليات المركزية.

 

أكبر  (.Sig)والمجاالت مجتمعة، فقد تبين أن القيمة االحتمالية  ،أما بالنسبة لباقي المجاالت
مكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وبذلك ي 0.05من مستوى الداللة 

ز ى متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  تبة الر   إلى ُتع 
   .العسكرية

( بين متوسطات  α≤ 1.15)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال  (1
 يةاألمن األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة دوراستجابة أفراد عينة الدراسة حول 

 )جهة العمل(. إلى الجهاز ت ع ز ى  الفلسطينيواألمن الوطني  الداخلية وزارة في
 

 (19) رقمجدول 
 الجهاز )جهة العمل( – "حادي"التباين األ اختبارنتائج 
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إدارة العمليات  مهام
ـــــــة فــــــي  الــــــمــــــركــــــزي

المراحــــل المختلفـــــة 
لمعـــالجـــة األزمـــات 

 .األمنية
 
 

4.02 4.05 3.58 4.14 3.97 3.87 3.82 4.30 1.422 0.198 

وجـــــــــود خـــــــــطـــــــــط 
الـطـوارئ فــي إدارة 
العمليـــات المركزيـــة 
لمعـــالجـــة األزمـــات 

 األمنية.

3.46 3.57 3.31 3.35 3.78 3.14 3.69 3.86 1.184 0.314 
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ـــــــــُ  ـــــــــر ن ـــــــــواف م ظـــــــــُ ت
الـــمـــعـــلـــومـــــــات فـــي 
ـــــــات  إدارة الــــعــــمــــلــــي

 لمعـــالجـــةالمركزيـــة 
 األزمات األمنية.

3.25 3.38 3.47 3.26 3.56 3.26 3.49 3.38 0.521 0.818 

 م اتصــــــــالظُ توفر نُ 
ـــــــة فــي إدارة فــعـــــــًّ  ال

العمليـــات المركزيـــة 
زمـــات لمعـــالجـــة األ

 .األمنية

3.58 3.71 3.49 3.95 4.09 3.46 3.98 4.19 1.974 0.060 

وارد تـــــــوافـــــــر الـــــــمـــــــ
 ة واإلمكاناتالبشري  

الـــــــــمـــــــــاديـــــــــة فـــــــــي 
 العمليـــات المركزيـــة

لمعـــــالجـــــة  الالزمــــة
 األزمات األمنية.

3.01 3.27 3.23 3.26 3.56 3.24 3.45 2.60 1.730 0.104 

جميع المجاالت 

 معا  
3.47 3.61 3.42 3.61 3.79 3.42 3.68 3.64 0.963 0.459 

 

حة في ن النتائج م  كن استنتاج ما يلي:يم ابقالس   الجدولالموض 

المقابلة الختبار "التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)ن أن القيمة االحتمالية تبي   -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05

ز ى متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت   هة العمل(.)ج إلى الجهاز ُتع 

عمليات األجهزة األمنية على تواصل مستمر مع إدارة أن  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
العمليات المركزية، وتعمل بنفس النظام وضمن اإلطار، باإلضافة إلى مشاركة العاملين في 
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مثلي مورات التي تعقدها العمليات المركزية، أو أنهم عملوا كفي الد   األخرى  عمليات األجهزة
 .ألجهزتهم في غرفة العمليات المركزية المشتركة

 

بين متوسطات  ( α≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال  (4
 يةاألمن األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة دوراستجابة أفراد عينة الدراسة حول 

 إلى عدد سنوات الخبرة. ى ت ع ز   الفلسطينيواألمن الوطني  الداخلية وزارة في
 

 (10) رقم جدول
 عدد سنوات الخبرة – "التباين األحادي" اختبارنتائج 
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لعمليــات المركزيــة في المراحــل المختلفــة مهــام إدارة ا
 .لمعالجة األزمات األمنية

3.99 4.01 3.97 3.93 0.158 0.925 

وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليـــــات المركزيـــــة 
 لمعالجة األزمات األمنية.

3.44 3.51 3.48 3.59 0.358 0.784 

توافر نظم المعلومـــات في إدارة العمليـــات المركزيـــة 
 .مات األمنيةز األ لمعالجة

3.22 3.32 3.40 3.44 0.762 0.516 

توفر نظم اتصـــــال فعالة في إدارة العمليات المركزية 
 .زمات األمنيةلمعالجة األ

3.61 3.79 3.65 3.74 0.751 0.523 

توافر الموارد البشــــــــــــــريــــة واإلمكــــانــــات المــــاديــــة في 
 العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية.

2.94 3.25 3.31 3.27 2.673 *0.049 

 0.458 0.869 3.60 3.57 3.58 3.44 جميع المجاالت معا  

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  * 
 

 يمكن استنتاج ما يلي:ابق حة في الجدول الس  الموض  ن النتائج م
أقل من مستوى الداللة " حاديقابلة الختبار "التباين األالم (.Sig)ن أن القيمة االحتمالية تبي   -

0.05)  ≥α)  لمجال "توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة
األزمات األمنية" وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
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ز ى تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال  ن وذلك لصالح الذي ،خبرةإلى عدد سنوات ال ُتع 
 أعوام. 9إلى  7سنوات خبرتهم تتراوح بين 

ستفادة من في اال تزيد خبرتهم عن ثالث سنواتقدرة من إلى النتيجة السابقة  الباحث ويعزو
ها مات متعددة شهدتز التوظيف األمثل، حيث أنهم عايشوا أ ااإلمكانيات الموجودة وتوظيفه

عبة، والت  ، وسنوات الخبرة لديهم تالوزارة لتكي ف مع أقلم واساعدهم في تخطِ ي الظروف الص 
 .راتيالمتغ

أكبر  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05من مستوى الداللة 

ز ى الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا  متوسطات تقديرات عينة عدد ى إل ُتع 
 .سنوات الخبرة

 

بين متوسطات  ( α≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال  (5
 يةاألمن األزمات معالجة في المركزية العمليات إدارة دوراستجابة أفراد عينة الدراسة حول 

 .المؤهل العلميإلى  ت ع ز ى  الفلسطينيمن الوطني واأل الداخلية وزارة في
 

  (13) رقم جدول
 المؤهل العلمي – ""التباين األحادي اختبارنتائج 
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لمركزية في المراحل مهام إدارة العمليات ا

 .المختلفة لمعالجة األزمات األمنية
4.03 3.89 3.95 4.24 1.442 0.232 

وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليات 

 المركزية لمعالجة األزمات األمنية.
3.54 3.61 3.45 3.61 0.587 0.624 

توافر نظم المعلومات في إدارة العمليات 

 .يةزمات األمناأل لمعالجةالمركزية 
3.19 3.37 3.33 3.56 0.798 0.496 

توفر نظم اتصال فعالة في إدارة العمليات 

 .زمات األمنيةالمركزية لمعالجة األ
3.61 3.80 3.67 3.80 0.463 0.708 

توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في 

 العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية.
3.27 3.30 3.14 3.11 0.488 0.691 

 0.720 0.446 3.67 3.51 3.59 3.53 جميع المجاالت معا  
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ابق ن النتائج م حة في الجدول الس   يمكن استنتاج ما يلي:الموض 
أكبر من مستوى الداللة " المقابلة الختبار "التباين األحادي (.Sig)ن أن القيمة االحتمالية تبي   -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال 0.05
ز ى متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت   .إلى المؤهل العلمي ُتع 

 الشهاداتلة وغالبيتهم من حم ،نة الدراسة من فئة الضباطعي ِ  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن  
.الجامعية األمر الذي سيجعل االستجابات متقاربة إلى حد  كبير



 

 
 

 
 

 

 

 

 الفصل الخامس

 راسة نتائج وتوصيات الد   
 

 

 .راسةنتائج الد   : أوالً 

 .راسةتوصيات الد   : اً ثاني

 ص.وصيات وجهات االختصاالت  و تائج ثالثًا: مصفوفة الربط بين أهم الن  

 ة مقترحة.رابعًا: دراسات مستقبلي  
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 الفصل الخامس
 راسة نتائج وتوصيات الد   

 
 تمهيد:

ج التحليل في ضوء نتائالنتائج التي سعت الدراسة إلى تحقيقها صل لتلخيص فذا الُخصص ه
االقتراحات التي تساعد على االرتقاء و ، وصواًل إلى وضع مجموعة من التوصيات اإلحصائي

 ودورها في معالجة األزمات باإلدارة العامة للعمليات المركزية في وزارة الداخلية واألمن الوطني
 .األمنية

 

 راسةواًل: نتائج الد   أ
توقد  ل ص  وذلك  ،ةراستم تقسيمها وفق تساؤالت ومحاور الد   الدراسة إلى مجموعة من النتائج  خ 

 :اليحو الت  على الن  
 :األزمات األمنية معالجةالعميات المركزية في  إدارة دور (3
  يف األمنية األزمات معالجة في المركزية العمليات إلدارة مهم دور وجودأظهرت النتائج 

 ابي النسبيالمتوسط الحسبلغ حيث  ،بدرجة كبيرة الفلسطيني الوطني واألمن الداخلية وزارة
 .%01.07 معا بشكل الفقرات جميع على العينة أفراد الستجابات

 

 :األمنية األزمات معالجةلالمختلفة  مراحلال فييات المركزية لالعم إدارةمهام  (1

 بدرجة ةاألمني األزمات لمعالجة المختلفة المراحل في هامهامب المركزية العمليات إدارة قيام 
 .%09.24 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث، كبيرة

 داً ج بدرجة كبيرة األزمة أثناء األحداث مجريات على القيادة باطالع العمليات إدارة قيام، 
 .%90.88 العينة دأفرا الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث

 

 :ات األمنيةاألزم لمعالجةالعمليات المركزية إدارة  وارئ فيخطط للط  وجود  (1

  رةبدرجة كبيوجود خطط للطوارئ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية، 
 .%69.90 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث

 :الزمة لجاهزية إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنيةم للمعلومات الظ  توافر ن   (4

  بدرجة األزمات األمنية  لمعالجةتوافر نظم للمعلومات في إدارة العمليات المركزية
 .%66.65 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث ،متوسطة
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 درجة ب المحتملة األمنية األزمات عوتوق   التنبؤ في تساعد شاملة معلومات قاعدة دو وج
 .%64.02 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث، متوسطة

  المتوسط بلغ حيث ،بدرجة كبيرة بجمع المعلومات وتحليلها وتخزينها د دائرة خاصةو جو 
 .%71.44 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي

 رافيةالجغ المعلومات ُنُظم استخدام (GIS) بدرجة متوسطة في إدارة األزمات األمنية، 
 .%60.10 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث

 

 :توافر نظام اتصال فعال في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية (5

 درجة كبيرةب األمنية الة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزماتم اتصال فع  ظُ فر نُ توا، 
 .%73.83 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث

 بلغ حيث ،تعمل غرفة العمليات كمركز لالتصال ومتابعة الموقف باستمرار بدرجة كبيرة 
 .%82.11 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط

 حيث ،لمعلومات المتبادلة بدرجة متوسطةتحافظ وسائل االتصال المستخدمة على سرية ا 
 .%65.45 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ

 

 :توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية الالزمة لمعالجة األزمات األمنية (6

  توافر الموارد البشرية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية
 .%63.50 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث ،متوسطةبدرجة 

 درجة ب كادر بشري قادر على التعامل مع السيناريوهات المختلفة لألزمات األمنية يتوفر
 .%74.73 العينة أفراد الستجابات النسبي الحسابي المتوسط بلغ حيث ،كبيرة

 حيث بلغ  ،متوسطةمع األزمات األمنية بدرجة  موازنة مالية مخصصة للتعامل وجود
 .%53.97 العينة أفراد الستجابات المتوسط الحسابي النسبي

 

 :بين متوسطات استجابات المبحوثين مدى وجود فروق فردية (7

  بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  ذات داللة إحصائيةفروق عدم وجود تبي ن
من واأل الداخلية وزارة في األمنية األزمات معالجة في يةالمركز  العمليات إدارة دورحول 

 .بشكل عام الفلسطينيالوطني 
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 راسةت الد   توصياًا: ثاني
 األزمات بمواجهة ةالمعني  جهات الويأمل الباحث من  ،راسة مجموعًة من التوصياتقد مت الد ِ 

مت هذه الت  سبانالحُ  في وضعها ضرورة ةاألمني    لية:اإلى المحاور الت   وصيات، وقد ُقسِ 
 

 العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية إدارة المحور األول: في مجال تعزيز دور

 المشاريع والبرامج التي أعدتها إدارة العمليات المركزية، والتي من شأنها  حزمة استكمال تنفيذ
ابط أنها تتكامل وتتر ألزمات األمنية في مختلف مراحلها، حيث أن تعزز دورها في معالجة ا

 ذه المشاريع تتمثل بـ:، وهويخدم أحدها اآلخر

 توحيد وتجميع غرف العمليات المركزية والفرعية. 

 (019) موحد مجاني وطني رقم اعتماد. 
 (فلسطين نجم) المعلومات ُنُظم برنامج. 
 كاميرات المراقبة" االلكترونية المراقبة مشروع". 
 واألزمات الطوارئ  لمواجهة العمليات دليل.  

 

 التي شفيرالت   أنظمة واستخدام ة،األمني   األجهزة مختلف بين ةوحد  مُ و  آمنة اتصال شبكة إنشاء 
 .قدر اإلمكان االختراق أو داخلت  ال عدم تضمن

  دارة االستعانة واالستفادة من أصحاب الخبرات والتخصصات في مجالي العمليات المركزية وا 
 ين، والعاملين خارج العمليات ووزارة الداخلية. األزمات األمنية من المتقاعد

  رفع الروح المعنوية للعاملين في إدارة العمليات المركزية؛ نظرًا لضغوط العمل العمل على
 األمني واألزمات المتتابعة.

 

 األزمات األمنية لمعالجةإدارة العمليات المركزية  مواردالمحور الثاني: في مجال تنمية 

  والخبرات  صاتالكفاءات وأصحاب التخص  مليات المركزية بالكادر البشري من إدارة العتعزيز
سناد   ى إال بدعم  في مجال العمليات، وهذا ال يتأت   لف ت  خمن قيادة وزارة الداخلية وتعاون من مُ  وا 

 األجهزة واإلدارات األمنية.

 صال، االت أجهزةة "المعدات والتقنيات الحديثو  المادية واإلمكانات االحتياجات كافة توفير
ام إدارة تنفيذ مه فيُتسِهم التي بدورها و شاشات العرض، أجهزة الحاسوب، ..." الكاميرات، 

  العمليات المركزية.

 صات  في بدورها المركزية لياتمالع إدارة لقيام الالزمة المتطلباتوتوفير  المالية زيادة المخص 
 .مراحلها مختلف في األمنية األزمات معالجة
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 جراء مناورات تحاكي السيناريوهات الب يدر الت مستمر على تنفيذ الخطط والخطط البديلة، وا 
 المحتملة. 

  دارة عقد البرامج التدريبية المتخصصة النظرية والعملية، في مجالي العمليات المركزية وا 
 األزمات األمنية.

 

 التعاون األمني واستشراف المستقبلفي مجال المحور الثالث: 
  راء، الوطن ويكون تبعيته لمجلس الوز  مستوى  علىز للمعلومات ودعم اتخاذ القرارات مركإنشاء

 أمثل شكلب توظيفهاو  معلومات،لل تكامل   إلى صوللوُ بهدف ا ويتفرع عنه مركز لكلِ  وزارة
 خاذوات ِ  صنع يةعمل في إليه ُيستندو  ،المستقبلية األحداث المحتملة وتوق ع باألزمات للتنب ؤ

ن ، ورسم السيناريوهات الخطط ووضع القرارات كامل مع تت وحدات عدة منهذا المركز ويتكو 
 النحو التالي: هيووحدات المركز الرئيسة  بعضها البعض،

 .بنك المعلومات المركزي 

  .وحدة إدارة األزمات 

  ُر.وحدة التنبؤ واإلنذار الم  بكِ 

 .وحدة البحوث والدراسات 

  ُدليل العمليات في الطوارئ واألزمات"، إلرشاد وتوجيه ى "سم  إعداد دليل إرشادي تحت م
 المواطنين عند المخاطر واألزمات.

 ات و  بعيداً عن العشوائية واالرتجالية ،األمنية األزمات إدارة في العلمي المنهج على االعتماد رد 
 اءةر ق خالل من وذلك ة،الوقائي   اإلدارة على والتركيز ،الفعل غير الم دُروسة والمحُسوبة

 يالماض أحداث من واالستفادة ،المستقبل واستشراف واستقراء المعلومات وجمع األحداث
 .لألزمات الحاضنة والبيئات واألسباب العوامل ومعرفة اآلخرين، وتجارب

 ونات ، وتعزيز التواصل مع مكاألمنية واإلدارات األجهزة مختلف بين والتنسيق تعاون زيادة ال
 ،ت األخرى والسلطات والهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدنيوزارة الداخلية والوزارا

بهدف توحيد الجهود وتوزيع المهام وفقًا لالختصاصات لتفادي الوقوع في ازدواجية اتخاذ 
عالجة ة مُ ، بما يخدم عمليالقرار والتنفيذ، وتجنب هدر الطاقات وتوجيهها في المكان الصحيح

 .هاختلف مراحلة في مُ األزمات األمني
  لتدريبية والدورات ا ،ةواألكاديميات األمني   ،رطةإدارة األزمات األمنية في كلية الش   مساقتدريس

ة في يادي  ة بالمستويات القخاص، والدورات الخاص   اط بشكل  ب  ودورات تأهيل الض   ،بشكل عام
 .واألمن الوطني الفلسطيني وزارة الداخلية
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 االختصاصجهات ات و نتائج والتوصيالأهم  الربط بين مصفوفةثالثًا: 
ة  اتهجالو راسة الد ِ  التي توصلت إليهاأهم النتائج والتوصيات  يربط بين التالي الجدول المختص 

 .المعني ة بالتنفيذ
 

  (11) رقم جدول
 االختصاص وجهات والتوصيات النتائج أهم بين الربط مصفوفة

الـداخلية  زيـة في معـالجـة األزمـات األمنيـة في وزارةإلدارة العمليـات المرك هنـاك دور النتيجة األولى
 .%70.76وبوزن نسبي  بدرجة كبيرة واألمن الوطني الفلسطيني

 جهة االختصاص التوصيات م

3.  

اســــــــــــتكمال تنفيذ حزمة المشـــــــــــــاريع والبرامج التي أعدتها إدارة العمليات 
 لالمركزية، والتي من شــــــأنها أن تعزز هذا الدور فهذه المشــــــاريع تتكام

 وتترابط ويخدم أحدها اآلخر.

 قيادة الوزارة.
 .قادة األجهزة األمنية

 .إدارة العمليات المركزية

1.  
إعـــداد دليـــل إرشــــــــــــــــادي تحـــت ُمســــــــــــــم ى "دليـــل العمليـــات في الطوارئ 

 واألزمات"، إلرشاد وتوجيه المواطنين عند المخاطر واألزمات.

 إدارة العمليات المركزية
بالتواصل مع مكونات وزارة 

صين ا لداخلية والمتخصِ 
الجهات ذات والوزارات و 

)الصحة، األشغال، العالقة 
 ..(،.االتصاالت

1.  

 عن بعيداً  األمنية، األزمات إدارة في العلمي المنهج على االعتمـاد
ات واالرتجالية العشوائية  التركيزو  والمحُسوبة، الم دُروسة غير الفعل ورد 

 المعلومات وجمع األحداث قراءة خالل من وذلك الوقائي ة، اإلدارة على
 تجاربو  الماضي أحداث من واالستفادة المسـتقبل، واسـتشـراف واسـتقراء
 .لألزمات الحاضنة والبيئات واألسباب العوامل ومعرفة اآلخرين،

 .الوزارة قيادة
 .األمنية األجهزة قادة

 لجان الطوارئ في الوزارة.
 .المركزية العمليات إدارة

4.  
وتعزيز  ،األمنية واإلدارات األجهزة مختلف بين لتنســـــيقوا تعاون زيادة ال
 الوزارات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. مع التواصل

 قيادة الوزارة.
 مكونات وزارة الداخلية.
 إدارة العمليات المركزية.

5.  

رطة، كلية في األمنية األزمات إدارة مســــــاق تدريس  واألكاديميات الشــــــ 
ب اط تأهيل ودورات عام، بشـــكل التدريبية اتوالدور  األمنية،  بشـــكل   الضـــ 
 .الداخلية وزارة في القيادية بالمستويات الخاصة والدورات خاص،

 قيادة الوزارة.
 مديرية التدريب.
 كلية الشرطة.
 األجهزة األمنية.

 إدارة العمليات المركزية.
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لمركزيـة لمعـالجـة األزمات األمنية بدرجة توافر نظم للمعلومـات في إدارة العمليـات ا النتيجة الثانية
 .%66.65 نسبي وبوزن  متوسطة

 جهة االختصاص التوصيات م

3.  
  إنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرارات على مستوى الوطن

ن تويكون تبعيتــه لمجلس الوزراء، ويتفرع عنــه مركز لكــلِ  وزارة، وي كو 
 .في أدوارها تكاملتهذا المركز من عدة وحدات 

 مجلس الوزراء.
 الداخلية. وزير

 .إدارة العمليات المركزية
 .قادة األجهزة األمنية

 سطةمتو  بدرجة المتبادلة المعلومات سرية على المستخدمة االتصال وسائل تحافظ النتيجة الثالثة
 .%65.45 نسبي وبوزن 

 جهة االختصاص التوصيات م

دة بين مختلف األو إنشاء شبكة اتصال آمنة   .3 دام جهزة األمنية، واستخموح 
 .التداخل أو االختراق قدر اإلمكانأنظمة التشفير التي تضمن عدم 

إدارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات بالوزارة.

 إدارة العمليات المركزية.

توافر الموارد البشــــــــرية واإلمكانات المادية في العمليات المركزية لمعالجة األزمات  النتيجة الرابعة
 .%61.50ية بدرجة متوسطة وبوزن نسبي يساوي األمن

 جهة االختصاص التوصيات م

3.  
 أصـــحابو  الكفاءات من البشــري  بالكادر المركزية العمليات إدارة تعزيز

صات  .العمليات مجال في والخبرات التخص 
 قيادة الوزارة.

 هيئة التنظيم واإلدارة.

 ديثة.دات والتقنيات الحتوفير كافة االحتياجات واإلمكانات المادية والمع  .1
 قيادة الوزارة.

 المالية العسكرية.

 اإلمداد المركزي.

ي ، في مجال"النظرية والعملية"عقـد البرامج التدريبية المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة   .1
دارة األزمات األمنية.  العمليات المركزية وا 

 .إدارة العمليات المركزية
 مديرية التدريب.

 وزن بصــة للتعامل مع األزمات األمنية بدرجة متوســطة و وجود موازنة مالية مخصــ   النتيجة الخامسة
 .%51.97نسبي 

 جهة االختصاص التوصيات م

صات المالية وتوفير   .3  .الالزمة االحتياجاتزيادة المخص 
 قيادة الوزارة.
 .المالية العسكرية

سناد و  تحتاج إلى مالحظة: معظم التوصيات سابقة الذكر إدارة  لتأخذ، للوزارة قرار من القيادة العليادعم وا 
 إلدارة كافة العمليات األمنية في األوقات العادي ة والطارئة.تصبح مركزًا العمليات المركزية دورها الطبيعي و 

ر  د بواسطة الباحث .المصدر: ج 
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 مقترحةمستقبلية دراسات رابعًا: 
 

   ية.ة وانعكاسه على إدارة األزمات األمنواقع التنسيق بين األجهزة األمني 

 .واقع إدارة الموارد البشرية وعالقتها بإدارة األزمات األمنية 

  إلدارة األزمات األمنية.معوقات جاهزية األجهزة األمنية  

  األزمات األمنية معالجةالبرامج التدريبية في  إسهاممدى. 

 على إدارة األزمات األمنية.وأثره ة عاون المعلوماتي بين األجهزة األمني  الت   واقع 
 

 خاتمة:ال
العلمي  شيئًا جديدًا في مجال البحث هذه الدراسة ُتضيفالقدير أن  آمل من الله العلي ِ  وفي الختام

سة األمني ة الِفلسطينية م المؤس  د كما ال يسع ،والعمل األمني، وأن ُتسِهم في بناء وتقد  ني إال أن أجدِ 
راسة   .شكري وامتناني لكل من ساهم في إنجاز هذه الدِ 

 إني» هانياألصف العماد وق لي في هذا المقام قولرُ قت فذلك بفضل  من الله وكرمه، وي  ف ِ إن وُ ف
 كذا ِزيد وول أحسن لكان هذا ُغيِ ر لو غده في قال إال يومه في كتاباً  إنسان   يكتب ال أنه رأيت
م ولو ُيستحسن، لكان  وهو لِعب را أعظم من وهذا أجمل، لكان هذا ُترك ولو أفضل لكان هذا ُقدِ 
  .«رش  ب  ال ملةجُ  على قصالن   استيالء على دليل  

 (88هود: ) أُنِيبُ{ وَإِّلَّيْهِ تَّوَك َّلْتُ بِّالل َّهِ عَلَّيْهِوَمَا تَّوْفِيقِي إِّل َّا }

 (085 :)الصافات {وَالْحَمْدُ لِل َّهِ رَب ِّ الْعَالَّمِينَ}
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 مراجعالمصادر وال
 أوال: المصادر

 القرآن الكريم 

 شريفالحديث ال 
 

 ثانيًا: المراجع العربية
 الكتب (أ

 ( 2009أبو فارة، يوسف .)عمان: إثراء للنشر والتوزيع.1. طإدارة األزمات مدخل متكامل . 
 ( 2000أحمد، إبراهيم .)القاهرة: دار الفكر العربي.الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية . 
 ( 2002أحمد، أحمد .) القاهرة: دار األسباب والعالج. رس: ة األزمات التعليمية في المداإدار

 الفكر العربي.
 دارة المؤتمرات  .(5111) محمد ،بكزاده دار الفجر  . القاهرة:النظرية والتطبيق -األمن وا 

 .للنشر والتوزيع
 ،دار النهضة العربية . القاهرة:2. طإدارة األزمة صنع القرار في .(5110) أحمد توفيق. 
  فلسطين: مطبعة أبناء 5. طعد المنهجية لبناء االستبيانالقوا(. 5030) ، زيادالجرجاوي .

 الجراح.
 ( 2007حريز، سامي). عمان: دار البداية.1. طالمهارة في إدارة األزمات وحل المشكالت . 
 ( 5117الحمداني، موفق). مؤسسة الوراق للنشر. األردن: .مناهج البحث العلمي 

 ،المدنية واألمنية المنظمات في تنظيميوال اإلداري  السلوك .(5118) محمد سيد حمزاوي .
 .والتوزيع للنشر الشقري  . الرياض:2ط

 ،استراتيجية التعامل مع األزمات والكوارث "دراسة نظرية وتطبيقية" .(5101) رجب الحميد. 
 .دار أبو المجد للطباعة بالهرم القاهرة:

 ،الضعف. لحظات أشد في القوة كامل امتالك علم :األزمات إدارة(. 2003محسن ) الخضيري 
 العربية. النيل . القاهرة: مجموعة1ط

 ،منهج اقتصادي إداري لحل األزمات على مستوى : األزمات إدارة (.2003محسن ) الخضيري
 مكتبة مدبولي. القاهرة: .2ط .االقتصاد القومي والوحدة االقتصادية

 ( 2012الدليمي، عبد الرزاق .)دارة األزمات  ار المسيرة.. عمان: د1. طاإلعالم وا 
 ،دار الكتاب العربي. بيروت: .مختار الصحاح (.1967محمد ) الرازي 
 ( 5110رزقة، يوسف .) غزة.حماس في حكومة فلسطين العاشرة-الطريق الصعب . 
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 ( 5118رزقة، يوسف .) غزة.تجربة حماس في الحكومة الحادية عشرة-الطريق الصعب ، 
 ،جامعة نايف الرياض: .أسبابها –أبعادها  –ها إدارة األزمات: تعريف (.2011على ) الرويلي 

 العربية للعلوم األمنية.
 ،والتطبيق  النظري  المفهوم بين ..والكوارث وألزمات إدارة .(5112صالح ) محمد سالم

 .واالجتماعية اإلنسانية والبحوث للدراسات شمس عين القاهرة: .العملي
 ( 2005شابسوغ، يوسف.) مركز بحوث  . الشارقة:1طمنية. استراتيجية إدارة األزمة األ

 شرطة الشارقة.
 ( 2006شابسوغ، يوسف.)  .الشارقة:1طاإلدارة األمنية الحديثة: مبدأ التأصيل والتطبيقات . 

 مركز بحوث شرطة الشارقة.
 ( 2008شابسوغ، يوسف .).الشارقة: مركز بحوث شرطة الشارقة.1ط إدارة العمليات األمنية . 
 ،جامعة  الرياض: .9. طاآلليات –المراحل  –دارة األزمات: األسس إ (.2012فهد ) الشعالن

 نايف العربية للعلوم األمنية.
 ،جامعة نايف العربية  الرياض: .1. طإدارة عمليات األزمات األمنية (.2005سعد ) الشهراني

 للعلوم األمنية.
 ( 5100صقر، مصباح .)وحلطمإصالح األمن الفلسطيني بين تحديات الواقع ومقتضيات ا .

 . غزة: أكاديمية السياسة واإلدارة للدراسات العليا.2ط
 ( 2005عبد الله، عماد .)القاهرة: مطابع الشرطة 1. طتكنولوجيا إدارة األزمات األمنية .

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 ،دار النهضة  . القاهرة:دور الشرطة وأجهزتها في إدارة األزمات .(5114) محسن العبودي

 .العربية
 مفهومه  -البحث العلمي (.5110)بيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد ع

 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.وأدواته وأساليبه

 ،3ط .الدولي واإلرهاب العولمة مخاطر: والكوارث األزمات إدارة (.2004)السيد  عليوة. 
 والتوزيع. للنشر األمين دار القاهرة:

 ،ةرؤية جغرافي في وتطبيقاتها الجغرافية المعلومات نظم أساسيات .(5112) سميح عودة .
 .والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان .2ط

 القاهرة: دار النشر والتوزيع اإلسالمية.فن إدارة األزمات.  (.2001) فتحي، محمد 
 ( 2008مجمع اللغة العربية) .القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.. المعجم الوسيط 
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 إدارة األزمة األمنية "دراسة تطبيقية إلدارة األزمة األمنية في مواجهة  .(5101) أحمد ،محمد
 .دار النهضة العربية . القاهرة:العمليات اإلرهابية"

 مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في العلوم  (.2007) مقداد، محمد والفرا، ماجد
 ة اإلسالمية.. غزة: مكتبة الجامع1. طاإلدارية واالقتصادية

 ،مركز تطوير األداء والتنمية. القاهرة: .4ط .األزمات مهارات إدارة (.2004) محمد هالل 
 الرياض: دار طويق للنشر والتوزيع.1طالعولمة واألمن.  (.2001) الياسين، عبد الرحمن . 

 الرسائل العلمية: (ب
 ،غزة بقطاع سطينيالفل الشرطة جهاز في األزمات إدارة معوقات (.5102) عصام أبو ركبة 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، ماجستير، رسالة. الضباط كبار نظر من وجهة
 .غزة

 ،دور الهياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجهزة  (.5105) حسن أبو كويك
 الجامعة اجستير،م رسالة. األمنية: دراسة تطبيقية على ضباط األجهزة األمنية في قطاع غزة

 .غزة اإلسالمية،
  رسالة دكتوراه، أكاديمية دور النظم الخبيرة في إدارة األزمة األمنية .(2006) أحمد، طارق .

 مبارك لألمن، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
 ،مدى الجاهزية إلدارة األزمات والكوارث "دراسة مسحية على ضباط (. 5118) علي آل سالم

 ة،األمني للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير، رسالة. بمنطقة نجران األجهزة األمنية
 .الرياض

  األمنية  األجهزة بين التنسيق في المعلومات تكنولوجيا دور (.2013)جرغون، أحمد
الجامعة  . رسالة ماجستير،"غزة قطاع في الفلسطينية الداخلية وزارة حالة دراسة"الفلسطينية 

 اإلسالمية، غزة.
 وزارة بأجهزة األمني األزمات إدارة في االتصاالت فاعلية (.5101) سليمان ي،الحميد 

 .الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير، رسالة. الداخلية
 ،دراسة مسحية على ضباط  األزمات والكوارث إلدارة واقع الجاهزية (.5100) خالد الرضيع"

 .غزة اإلسالمية، الجامعة ماجستير، الةرس. غزة" جهاز الدفاع المدني في قطاع
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 (3)ملحق رقم 
 الباحث ةممخاطبة لتسهيل مه
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 (1)ملحق رقم 
 االستبانة في صورتها النهائية

 
 ا المشتــركـدراسـات العليـبرنامـــج ال

 جامعة األقصى -أكاديمية اإلدارة والسياسة 

 ــــادة واإلدارةــــــج القيـــــــبرنامـــــ

 
 
 

 

 حفظكم الله،،،/ الكريم أخي 

 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:ي

 دور إدارة العمليات المركزية في معالجة األزمات األمنية "
 "لفلسطينيفي وزارة الداخلية ا

 

فـــــــــي وذلـــــــــك اســـــــــتكمااًل لمتطلبـــــــــات الحصـــــــــول علـــــــــى درجـــــــــة الماجســـــــــتير 

 تخصــــــــــص "القيــــــــــادة واإلدارة" مــــــــــن أكاديميــــــــــة اإلدارة والسياســــــــــة للدراســــــــــات العليــــــــــا

ــــــام الباحــــــث بإعــــــداد  ــــــق أهــــــداف الدراســــــة ق ــــــة األقصــــــى، ولتحقي باالشــــــتراك مــــــع جامع

 هذه االستبانة. 

ـــــ ـــــى فق ـــــة عل ـــــرم باإلجاب ـــــن حضـــــرتكم التك ـــــل م ـــــذا آم ـــــا ل ـــــك بم رات هـــــذه االســـــتبانة، وذل

الفعلـــــــي مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــرك، علمـــــــًا بـــــــأن بيانـــــــات هـــــــذه االســـــــتبانة  يعكـــــــس الواقـــــــع

رية الت امة.  ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وستبقى موضع الس 

 ،،،حُسن تعاونكم شاكرًا لكم
 

 الباحث/ محمد فريح أبو كميل
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 أوالً / البيانات الشخصية
 ( أمام العبارة تتناسب معك: ضع إشارة ) من فضلك، 

 مجاالت الدراسةثانيًا/  
 :من العبارات التالية لكل ٍ  اً اسبتراه منذي البديل ال أمام(  من فضلك، ضع عالمة ) 

 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداً 

 األزمات معالجةلالمختلفة  مراحلال في المركزية العمليات إدارةالمجال األول: مهام      
  األمنية

3.  
 ُغرف مع إدارة العمليات بشكل دوري ودائم تتواصل

 عةومتاب لرصدلألجهزة المختلفة  الفرعية العمليات

 .األمنية الحالة

     

1.  
 قُّعوتو التنبؤ في تساعد شاملة معلومات   قاعدةَ  توجد

 المحتملة.  األمنية األزمات
     

1.  
تتعاون إدارة العمليات مع المؤسسات الحكومية 

 األزمات األمنية. واألهلية في معالجة
     

4.  
 من ثةاالستغا ونداءات البالغات العمليات غرفة تتلقى

 .الجمهور
     

 عام 31أقل من  –عام   91 عام 91أقل من   العمر (3

 31  عام 21أقل من  –عام 
 

 21 فأكثر عام 
 

الرتبة  (1
 العسكرية

  عميد  عقيد  مقدم  رائد 

 نقيب 

 

 مالزم أول 

 

 مالزم 

 

 الجهاز  (1

 )جهة العمل(

 داخليةإدارة العمليات المركزية في وزارة ال  عمليات جهاز الشرطة الفلسطينية 

 عمليات جهاز األمن الداخلي  عمليات المديرية العامة للدفاع المدني 
 عمليات مديرية الخدمات الطبية العسكرية  عمليات جهاز األمن الوطني 
 عمليات جهاز األمن والحماية 

 

 عمليات جهاز الشرطة العسكرية 

 

عدد سنوات  (4
ة في الخبر 

 مجال العمليات

   أعوام 9أقل من  9  أعوام 1أعوام ـ أقل من 

 1  أعوام 3أقل من أعوام ـ 

 

 3 أعوام فأكثر 
 

 دبلوم متوسط   ثانوية عامة فأقل  المؤهل العلمي (5

  بكالوريوس   دراسات عليا 
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 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداً 

5.  
م غرفة العمليات في   االستجابة ومالءمة سرعةتُسهِّ

 ة.الواقع لألحداث
     

6.  
 مجريات على القيادة تقوم إدارة العمليات باطالع

 .األزمة أثناء األحداث
     

7.  
بإبالغ التعليمات الواردة من  العمليات غرفة قومت

 القيادة إلى جهات التنفيذ.
     

8.  
 المختصة اإلعالمية الجهةإدارة العمليات  تزود

 الجمهور إلرشاد الضرورية والبيانات بالمعلومات

 .األزمة أثناء
     

9.  
 عند التناسق وتحقق الجهود العمليات إدارة تنسق

 دةالمع منيةاأل الخطط وفق األزمات األمنية مع التعامل

  .حالة لكل
     

30.  
تَُوث ِّق إدارة العمليات كل ما يتعلق باألزمة، بدءاً من 

ظهورها، ومروراً بطرق التعامل معها، ونهايةً 

 باختفائها.
     

 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

موافق 
بدرجة قليلة 

 اً جد

 المجال الثاني: وجود خطط الطوارئ في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات األمنية     

3.  
ً إلدارة األزمات األمنية في يوجد خطط ُمعدَّة مُ  سبقا

 مراحلها المختلفة.
     

1.  
تساعد الخطط الُمعدَّة على إدارة األزمات األمنية 

 .فعال بشكل  
     

1.  
ة بالمرونة لتتناسب مع مستجدات تمتاز الخطط الُمعدَّ 

 األزمة األمنية.
     

4.  
يوجد خطط بديلة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة 

 لألزمة األمنية.
     

5.  
يتم توفير ميزانيات خاصة لتطبيق خطط إدارة 

 األزمات األمنية حال حدوثها.
     

6.  
يتم تدريب فرق إدارة األزمات األمنية على تنفيذ 

 عدَّة.الخطط المُ 
     

7.  
يتم تقييم الخطط الُمعدَّة إلدارة األزمات األمنية بقصد 

 تطويرها وتحسين التعامل مع األزمات المستقبلية.
     

 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداً 

 األزمات األمنية  لمعالجةر نظم المعلومات في إدارة العمليات المركزية المجال الثالث: تواف

3.  
يوجد دائرة خاصة بجمع المعلومات وتحليلها 

 وتخزينها.
     

1.  
 المطلوبة المعلومات فايةك معلوماتال نظام يضمن

 .األمنية األزمات من للوقاية
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 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداً 

1.  
يتم تدريب العاملين في غرفة العمليات على استخدام 

 ظم المعلومات المتاحة.ن
     

4.  
يُساعد نظام المعلومات في سرعة اتخاذ القرارات في 

 مراحل إدارة األزمة األمنية.
     

5.  
( في إدارة GISالجغرافية ) المعلوماتم ظُ ستخدم نُ تُ 

 األزمات األمنية.
     

6.  
يُتيح نظام المعلومات التنبؤ باألزمات األمنية قبل 

 حدوثها.
     

7.  
نظام المعلومات في تشخيص األزمة األمنية يُساهم 

 بفاعلية.
     

8.  
تُستخدم أنظمة أمن لشبكة المعلومات للحفاظ على 

 سريتها.
     

 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداً 

ر     
 
الة في إدارة العمليات المركزية لمعالجة األزمات  المجال الرابع: توف

 
نظم اتصال فع

      يتوفر نظام اتصال فعَّال أثناء مراحل إدارة األزمة.  .3 األمنية
      تتوفر وسائل اتصال بديلة وقت األزمات األمنية.  .1
1.  

 ومتابعة لالتصال كمركز العمليات غرفة تعمل

 .باستمرار الموقف
     

4.  
ل نظ ام االتصال تدفق المعلومات للتعامل مع يُسه ِّ

 األزمات األمنية.
     

5.  
تحافظ وسائل االتصال المستخدمة على سرية 

 المعلومات المتبادلة.
     

6.  
تتوفر كوادر بشرية قادرة على التعامل مع نظم 

 االتصاالت المستخدمة.
     

7.  
يُساعد نظام االتصال في سرعة اتخاذ القرارات 

 زمات األمنية.للتعامل مع األ
     

8.  
م نظام االتصال في تنسيق جهود القائمين على  يُسهِّ

 إدارة األزمات األمنية.
     

 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداً 

انات المادية في إدارة العمليات المركزية المجال الخامس: توافر الموارد البشرية واإلمك
 لمعالجة األزمات األمنية

3.  
يتوفر كادر بشري قادر على التعامل مع 

 السيناريوهات المختلفة لألزمات األمنية.
     

1.  
يتم اختيار العاملين في ُغرف العمليات من ذوي 

 الخبرة والكفاءة.
     

1.  
ت العمليا تَْكفِّي الطواقم البشرية العاملة في ُغرفة

 للتعامل مع األزمات األمنية.
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 موافق الفقـــرة م.
بدرجة كبيرة 

 جداً 

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جداً 

4.  
 باستمرار للتعامل مع البشرية الكوادر تدريب يتم

 .المحتملة األمنية األزمات
     

5.  
يتم تقييم أداء العاملين في إدارة األزمات في مراحلها 

 المختلفة.
     

6.  
 لمواجهة مخصصة كافية وتجهيزات معدات يوجد

 .األمنية األزمات
     

7.  
توجد موازنة مالية مخصصة للتعامل مع األزمات 

 األمنية.
     

8.  
 يُحق ِّق بما المتاحة اإلمكانات العمليات إدارة توظف

 الدائم. واالستعداد الجاهزية
     

9.  
ً من الموارد المادية  تخصص اإلدارة احتياطيا

 الستخدامها وقت األزمات األمنية.
     

30.  
 اإلمكانات تعزيز على العمليات إدارة تعمل

 .السابقة األمنية األزمات نتائج وفق والتجهيزات
 

 

 

     

المجال السادس: ما العقبات التي تعترض إدارة العمليات في معالجة األزمات األمنية، حسب 
 وجهة نظرك؟

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 معالجة األزمات األمنية؟ المجال السابع: ما مقترحاتك لتعزيز دور إدارة العمليات في
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 شُكراً لحسْنِّ تَّعَاوُنِكُم،،،

 والله الموف ِّق والهَادِي إِّلَّى سَوَاء ِّالس َّبِّيل،،،
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(1)ملحق رقم   

ادة مخاطبة   الم حك  مينالس 

 
 

 الله،،، حفظه ......................................................./ الدكتور سعادة

 أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 الموضوع/ تحكيم استبانة

 أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء، وأن يسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وبعد،،،
 علمًا بأنني أجري دراسة بعنوان:باإلشارة إلى الموضوع أعاله، فإنني أفيد سيادتكم 

 ."دور إدارة العمليات المركزية في معالجة األزمات األمنية في وزارة الداخلية الفلسطيني"
الماجســــــــتير في تخصــــــــص القيادة واإلدارة من  درجة على الحصــــــــول لمتطلبات وذلك اســــــــتكماال

 قصى.أكاديمية السياسة واإلدارة للدراسات العليا باالشتراك مع جامعة األ

لمرفقة، ا ولخبرة سعادتكم في مجال تحكيم االستبانات، فإنني آمل منكم التكرم بتحكيم االستبانة

 وإبداء رأيكم ومالحظاتكم عليها، من أجل البدء بتوزيعها على أفراد العينة.
 

 شاكراً لكم سلفاً ُحسن تعاونكم،،،

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
 

 يح أبو كميلالباحث/ محمد فر 
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 (4)ملحق رقم 
الم حك  مينقائمة   

 

م ى االسم م  الم س 
 .مالوأستاذ في إدارة األع نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشئون اإلدارية أ.د. ماجد الفرا  .3
 .نائب عميد كلية التجارة وأستاذ اإلحصاء في الجامعة اإلسالمية أ.د. سمير صافي  .1
 .اديمية السياسة واإلدارة للدراسات العليارئيس أك د. محمد المدهون   .1
 .رئيس كلية العودة الجامعية د. كمال تربان  .4
 .في جامعة األقصى والتمويل اإلدارةعميد كلية  د. نضال عبد الله  .5
 .أستاذ اإلعالم المساعد في جامعة األقصى د. نبيل الطهراوي   .6
 .لسياسة واإلدارة للدراسات العلياالنائب األكاديمي لرئيس أكاديمية ا د. أحمد الوادية  .7

 د. إبراهيم حبيب  .8
 الشئون األكاديمية في كلية الرباط الجامعية "كلية الشرطة". رئيس

 ومحاضر في أكاديمية السياسة واإلدارة للدراسات العليا.
 محاضر في أكاديمية السياسة واإلدارة للدراسات العليا. د. نبيل اللوح  .9

 في كلية التجارة بجامعة األزهر. ساعدمأستاذ  د. خليل ماضي  .30
 لواء ركن متقاعد، ومختص في علوم الشرطة. اللواء ركن/ عرابي كل وب  .33

 

 (5)ملحق رقم 
 قائمة المقابالت الشخصية

 

م ى االسم م  تاريخ المقابلة الم س 

 عميد/ محمد خلف  .3
 عاملا مديرالو  الفلسطينية الشرطة جهاز عام مدير نائب

 خليةالدا بوزارة المركزية للعمليات العامة ةإلدار لالسابق 
 .الوطني واألمن

20/18/5102 

 عقيد/ عطية منصور  .1
 ليةالداخ بوزارة المركزية للعمليات العامة اإلدارة عام مدير

 .الوطني واألمن
21/18/5102 

 عقيد/ رائد حسين  .1
 ياتللعمل العامة اإلدارةفي  المشتركة العمليات إدارة مدير

 .المركزية
21/18/5102 

 نقيب/ م. عوض غراب  .4
 دارةاإلفي  المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت إدارة مدير
 .المركزية للعمليات العامة

21/18/5102 

 


