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 االهداء

وال تطيب اآلخرة  لحظات إال بذكرك،النهار إلى بطاعتك، وال تطيب الإلهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب 
وأدى األمانة، ونصح األمة، إلى ، غ الرسالةإال بعفوك، وال تطيب الجنة إال برؤيتك، هللا جل جالله، إلى من بل
 .نبي الرحمة ونور العالمين، سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

افتخار، أرجو  سمه بكلاار، إلى من أحمل إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظ
 اليوم،أهتدي بها  ا  كلماتك نجوم وستبقى ر،انتظاقد حان قطافها بعد طول  ثمارا  من هللا أن يمد في عمرك لترى 

 .) العزيزوالدي )وإلى األبد، يا من أرجو بره ورضاه ، وفي الغد
حي رابلسم ج وحنانها ،احين كان دعائها سر نجوسر الوجود، إلى م ،إلى مالكي في الحياة، إلى بسمة الحياة

 .) الحبيبةأمي )إلى أغلى الحبايب 
التي ال  والمحبةأكسبني القوة ، إلى الشمعة التي تنير ظلمة حياتي، إلى من بوجودها فعرتأو  ،إلى من بها أسمو

 (.ليةالغا نجاحي( زوجتيفي سبيل معها معنى الحياة، إلى من صبرت  لها، إلى من عرفت  حدود 
فلذات و  ابنائيبهم  إالال تحلو الحياة  و إلى من تحلو ،، والسعادة في ضحكتهمبعيونهمإلى من أرى التفاؤل 

 .هادي ( آيان، رواد،)أكبادي: 
إلى من تّجلى له  الشوق  بأبهى صورٍه، إلى من هو حي ا لم يم ت، إلى من أحِمل  اسمه بكل فخر، إلى الٌشعلِة  

الشهيد /عاطف والى روح ابن عمي  الشهيد/ زهير شيخ العيدالى روح اخي الغالي  قي رغم غيابهِ التي ت نير طري
 الزاملي.
إلى إخوتي.. ى أهل العزائم والشدائد.. إلى أجنحتي القوية في الحياة.. إلى من كانوا وال زالوا ربيع حياتي.. لإ

 إلى أخواتي..
 أصدقائي األعزاء..برفقتهم في دروب الحياة سرت.. إلى من تحلو الحياة بهم، إلى من معهم سعدت، و 

ومكان  ،متفانية في العمل، إلى طلبة العلم في كل زمانرها الوكواد ،والسياسة الصرح الشامخ أكاديمية اإلدارة إلى
 .والوفاء، لهم مني كل الحب

 عم الرفقة طوال فترة الدراسة.أكاديمية اإلدارة والسياسة فكانوا ن شعبة النخبة شعبة رفح فيأحبائي من  أنسيوال 
 .الصابر.إلى أرواح الشهداء جميعا  من أبناء الشعب الفلسطيني 

 ...ثمرة هذا الجهد المتواضع يهدأإليهم 



 د 
 

 والتقدير الشكر

ذََّن َربُُّكۡم )يقول هللا في كتابه العزيز 
َ
زِيَدنَُّكۡم  ِإَوۡذ تَأ

َ
 (7)إبراهيم: (لَئِن َشَكۡرُتۡم ََل

 (البخاري  )رواه :" من ال يشكر الناس ال يشكر هللا " (هللا عليه وسلم لىص)ل الرسو  ويقول
 والجهد المتواضع. ،هذا العملوأعانني على إتمام  ،وتعالى الذي وفقني ،بحانهبداية أتوجه بالشكر هلل س

 الذي تفضل ،التوجيهات لي وقدم وساعدنيإلى من سخره هللا لي وكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 
 ،ووقته ،من جهده والذي لم يبخل علىّ  الدكتور محمد محمد المغير ،على هذه الرسالة رافباإلش
 لي خالل فترة إعداد الرسالة. وإرشاداته ،هاتهيوتوج
 مناقشا     محمد المدهون  الدكتور: المناقشة، لجنة أعضاء الكرام لألساتذة الجزيل بالشكر أتقدم كما
  .خارجيا   مناقشا   طهو أب والدكتور: سامي ،داخليا  

على  عاملين في األكاديميةالو  ،وهيئة التدريس ،والتقدير للطاقم األكاديمي ،وال أنسى أن أتقدم بكل الشكر
 الدراسة.نا طيلة فترة دعمهم لنا ومساندت

رئيس لجنة  العقيد / رأفت سالالال مةإلى كل من سااااااهم في خرو  هذه الرساااااالة إلى النور، واخ  بالذكر 
نية، والمهندس صاااااااابحي أبو رضااااااااوان رئيس لجنة الطوارئ المركزية وجميع أعضاااااااااء لجنة ئ األمالطوار 
 الطوارئ.
لما بذلوه من جهد ووقت، ولما قدموه  تم أبو طهاألستاذ/ محمد العكر واألستاذ حاإلى  م بالشكركما أتقد

 من نصائح وإرشادات إلنجاح هذا العمل المتواضع.
فكانوا نعم الرفقة طوال فترة  أكاديمية اإلدارة والسياسة فيرفح  خبة شعبةشعبة النأحبائي من  أنسيوال 
 إبراهيم أبو جزر أبو الحسن.و سن عبد العال أبو البراء قين حالصديواخ  بالذكر  ،الدراسة

أو  ،أو إرشادا   ،نصيحة قدمو ودعم  ،والتقدير لكل من ساهم ،تقدم بجزيل الشكركما ال يسعني إال أن أ
 حتى خرجت هذه الرسالة بهذا الشكل الالئق. رأيا  أو  ،توجيها  

ًتمامًهذاًالعمل.إينًيفًوعرفاينًإىلًلكًمنًساعدالصًشكريًأتقدمًخبًاوأخيًر
ً

 



 ه 
 

 الفهرس

 ب ..................................................................................................... آية قرآنيه
   ....................................................................................................... االهداء

 د ................................................................................................ الشكر والتقدير
 ه ...................................................................................................... الفهرس

 ز................................................................................................ فهرس الجداول
 ح ............................................................................................... فهرس االشكال
 ح ............................................................................................... فهرس المالحق
 ط .............................................................................................. خالصة الدراسة

Abstract ................................................................................................... ي 
 2 ........................................................................ طار العام للدراسةالفصل األول: اإل

 2 ........................................................................................................ مقدمة
 4 ................................................................................ مشكلة وتساؤالت الدراسة.1.1
 5 ......................................................................................... أهداف الدراسة:.1.2
 5 ........................................................................................... أهمية الدراسة.1.3
 6 ......................................................................................... متغيرات الدراسة.1.4
 6 .................................................................................... حدود البحث المكانية.1.5
 7 .................................................................................... مصطلحات الدراسة:.1.6
 8 ...................................................................................... صعوبات الدراسة:.1.7
 8 ......................................................................................... ملخ  الفصل:.1.8

 10 ............................................................................ الفصل الثاني: اإلطار النظري
 10 ....................................................................................................... مقدمة

 11 ....................................................................... إدارة األزمات والكوارث المبحث األول:
 11 ........................................................................ المطلب األول: إدارة األزمات.2.1.1
 11 ....................................................................................................... مقدمة

 11 .................................................................................. تعريف األزمة :.2.1.1.1
 12 ................................................................................ خصائ  االزمة:.2.1.1.2
 14 .................................................................................... أنواع االزمات:.2.1.1.3
 17 ......................................................  عوامل النجاح في إدارة األزمات.2.1.1.4



 و 
 

 18 ............................................................................ :مراحل إدارة األزمات .2.1.1.5
 21 ..........................................................  ت التعامل مع األزمات:راتيجياأهم است.2.1.1.6
 22 ............................................................................ متطلبات ادارة االزمات.2.1.1.7
 23 ........................................................................ المطلب الثاني: إدارة الكوارث.2.1.2
 23 ................................................................................... مفهوم الكوارث:.2.1.2.1
 24 ....................................................................... خصائ  وسمات الكوارث:.2.1.2.2
 24 ................................................................................ ة حياة الكارثة:دور .2.1.2.3
 25 ..................................................................................  مراحل الكارثة.2.1.2.4
 26 .............................................................................. أهداف إدارة الكارثة:.2.1.2.5
 27 ............................................................ يعتمد عليها حجم الكارثة:العوامل التي .2.1.2.6

 28 .............................................................................. المبحث الثاني: الجبهة الداخلية
 28 ...................................................................................................... تمهيد:
 29 .................................................................... أبعاد الجبهة الداخلية الفلسطينية:.1.2.2
 32 ................................................................. العوامل المؤثرة على الجبهة الداخلية.1.2.3
 36 .................................................................. الفلسطينيةة الداخلية عناصر الجبه.1.2.4
 39 .....................................................  لجان الطوارئ وخاليا األزمات.1.2.5
 44 ...................................................... المساعدة على تحصين الجبهة الداخلية العوامل.1.2.6
 47 .................................................................... إدارة التعامل مع النخب والمفكرين.1.2.7
 50 .....................................................................................  ملخ  الفصل.3.2

 52 ........................................................................ الدراسات السابقةالفصل الثالث:
 52 ...................................................................................................... تمهيد:
 52 ....................................................................................... دراسات المحليةال.3.1
 58 ....................................................................................... الدراسات العربية.3.2
 62 ...................................................................................... الدراسات األجنبية.3.3
 65 ......................................................................... التعليق على الدراسات السابقة:.3.4
 67 ...............................................................................  الفجوة البحثية للدراسة.3.5

 69 ......................................................................... منهجية الدراسة الفصل الرابع:
 69 ....................................................................................................... مقدمة
 69 ........................................................................................ منهجية الدراسة.4.1
 69 .................................................................................. مجتمع وعينة الدراسة:.4.2



 ز 
 

 70 .......................................................................................... أدوات الدراسة.4.3
 70 ........................................................................................ منطقة الدراسة:.4.4
 74 ......................................................................................... تحليل البيانات.4.5
 76 ............................................................................ أوال : تحليل البيئة الداخلية.4.5.1
 77 .......................................................................... ثانيا : تحليل البيئة الخارجية.4.5.2
 81 ............................................ كوارث في قطاع غزة.اإلطار الوطني لمواجهة األزمات وال.4.5.3
 83 ......................................................... إلستراتيجية التنمويةتحليل مضمون الخطط ا.4.5.4
 87 ................................................. أهم المخاطر واألزمات التي مرت على محافظة رفح..4.5.5

 92 .................................................................... الفصل اخلامس: النتائج والتوصيات
 92 ..........................................................  قابالت مع الجبهة الداخلية بمحافظة رفح.م .6.1
 98 ....................................................................... متطلبات حماية الجبهة الداخلية .6.2
 110 .........................................................................................  النتائج: .6.3
 112 ......................................................................................... التوصيات: .6.4

 114 ....................................................................................... املصادر و املراجع:
 114 ............................................................................................. أوال : المصادر

 114 ...................................................................................... ثانيا : المراجع العربية
 121 ................................................................................. الخاصة بالدراسة المالحق

 
 

 فهرس الجداول

 67 ......................................................... ( جدول يوضح الفجوة البحثية للدراسة 1جدول )
 70 ........................................................................ ةالدراسمجتمع عينة (  2جدول )
 72 ................................................. التعداد السكاني للتجمعات العمرانية الرئيسية ( 3ل )جدو 

 78 ................................. حافظة رفحلية بملجبهة الداخللخارجية تحليل البيئة الداخلية وا( 4جدول )
 83 ................. أولويات ونشاطات الخطط التنموية اإلستراتيجية للهيئات المحلية لمحافظة رفح (5جدول )
 88 ................................................................ هدد قطاع غزةالتي تالمخاطر  (6جدول )
 92 ............................................ أدوار الجبهة الداخلية بمحافظة رفح بمراحل األزمة( 7جدول )
 99 ............................................................... متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية( 8جدول )
 107 ................................ المنهجية البديلةجدول يوضح الفرق بين المنهجية المسيطرة و  (9جدول )



 ح 
 

 

 فهرس االشكال

 14 ......................................................................... الزماتنشوء ااسباب ( 1شكل )
 18 .............................................................................. دورة حياة األزمة (2شكل )
 20 ........................................................ نمط اإلدارة الفعالةمراحل إدارة األزمة و  (3شكل )
 73 ................................................................. خارطة محافظة رفح األساسية (4شكل )

 

 فهرس الم حق

 122 ......................................................................... ( المقابالت الشخصية1ملحق رقم)
 124 ................................................................... ( أسئلة المقابالت الشخصية2ملحق رقم)
 125 ....................................................................... ( صدق آراء المحكمين3ملحق رقم )
 126 ................................................................................ يل المهام( تسه4ملحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MISK/Desktop/بكر%20بعدالقارئ%20السري.docx%23_Toc528929475
file:///C:/Users/MISK/Desktop/بكر%20بعدالقارئ%20السري.docx%23_Toc528929476


 ط 
 

 الدراسة خ صة

في  واألزماتلمواجهة الكوارث  الداخلية الجبهة تأهيلهدفت الدراساااااااااااااااة للتعرف على متطلبات 
ياال الجبهااة الااداخليااة لمرجعيااة اإلداريااة لتااأهي بيااان اوبااالتااال ،وذلااك وفق المنهجيااة المياادانيااة محااافظااة رفح

الذي يوصااع عناصاار  اتبع الباحث المنهج الوصاافي التحليلي ولتحقيق الهدف زمات والكوارث،ل األخال
الجبهة الداخلية ويحلل الواجبات والمتطلبات التي تحتاجها الجبهة الداخلية لمواجهة األزمات والكوارث 

وكذلك  مع البيانات ألدوات الرئيساااااااااااية لجالمقابالت كأحد أهم ا م الباحثاساااااااااااتخد دقفي محافظة رفح، و 
ون اإلطار الوطني لمواجهة األزمات مالمحلية ومطابقتها لمضاااااااااااااا اإلسااااااااااااااتراتيجيةطط ل محتوى الختحلي

 والكوارث في قطاع غزة 
في مواجهااة مخاااطر األزمااات والكوارث  عااالي الااداخليااة تحتااا  إلى تااأهياالأن الجبهااة وخل  الباااحااث باا

تلبية  وذلك من خاللساااتجابة العاجلة، ساااتوى االوإيجاد خطة محلية تتالءم مع المؤشااارات الوطنية في م
، الهيئات الوطنية والهيئات والوزارات، ميةالعوالمنظومة اإلات التأهيل على مسااااااااااااااتوى المجتمع متطلب
 واللجااان األمينااة األمنيااةاألجهزة  والفصااااااااااااااااائاال الفلسااااااااااااااطينيااة، ان الطوارئ وخاليااا األزمااات، لجااالمحليااة

عاد الجبهة الداخلية البعد نية والمحلية بما يتوافق مع أبطط الوطوذلك من خالل تحديد الخ، المشااااااااااااااتركة
والسااااياسااااات تساااااهم في مجموعة من األنشااااطة واألدوات . وذلك بواسااااطة واإلنساااااني األمني والعسااااكري 

تحسين إدارة االستعداد المسبق والتواصل المؤسساتي لدى الجهات الحكومية لتأهيل الجبهة الداخلية في 
 .جلةستجابة العات االنسجام بين مقدمي خدمات االغير االعتيادية لتوفير متطلبا والظروفاألوقات 

 الي:التالتوصيات للباحث ب أهموتتجلى 
لجنة م تحت اساااااام أهمية ان يتم العمل الجدي على توفير االمكانيات إليجاد جساااااام متخصاااااا  ودائ .1

سااااات ان مواءمة الساااايااسااااات العامة وضاااامحافظة رفح يوكل له وضااااع السااااياالزمات والطوارئ في م
 سبين لها بما يضمن وجود مفاهيم موحدة للتعامل فيما بينهم.القائمة لألعضاء المنت

حدود الشااااواطل والتوفير الدعم اللوجسااااتي للعمل على التنبؤ باألزمات والكوارث قبل وقوعها كرصااااد  .2
المة داخلها ن والساااااااامعات الصااااااااناعية وتحديث بياناتها ووسااااااااائل االمكن الزراعية النائية والتجواألما
 شكل دوري.ب

تعزيز عنصر التعلم واستخالص الدروس والعبر من الكوارث واالزمات التي تحدث حولنا وضرورة   .3
 ذا الشأن.االستفادة من الخبرات األجنبية والعربية في ه



 ي 
 

Abstract 

Study Summary The objective of the study was to identify the requirements of 

the internal front to confront disasters and crises in Rafah, according to the field 

methodology, and thus the administrative reference to rehabilitate the internal 

front during crises and disasters. To achieve the goal, the researcher followed 

the descriptive analytical approach that describes the elements of the internal 

front and analyzes the duties and requirements required by the internal front to 

confront The researcher used interviews as one of the main tools for collecting 

data, as well as analyzing the content of local strategic plans and their 

conformity with the content of the national framework for crisis response. 

Disasters in the Gaza Strip The researcher concluded that the internal front 

needs to be rehabilitated in the face of crisis and disaster risks and to find a local 

plan suitable for national indicators in the level of immediate response by 

meeting the requirements of rehabilitation at the community level and the media 

system, ministries and national bodies, local bodies, emergency committees and 

crisis cells and Palestinian factions , Security agencies and joint secret 

committees, through the identification of national and local plans in line with 

the dimensions of the internal front of the security dimension, military and 

humanitarian. By means of a range of activities, tools and policies that 

contribute to improved pre-preparedness management and institutional 

communication with government agencies to rehabilitate the home front at 

unusual times and conditions to provide the requirements for consistency 

between the providers of the emergency response services. 

 

 The main recommendations of the researcher are as follows: 

1. The importance of serious work on the provision of examinations by the 

Ministry of Health in the United States of America. 

2. Provide logistical support to work on the division of crises and disasters 

before they occur in the initials and family. 

3. Enhance the learning component and draw lessons and lessons from the 

situations and crises that occur around us and the necessity 
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 للدراسة العام اإلطار: األول الفصل
 مقدمة

فيد منها الدول العامة واألدلة الدولية التي يمكن أن تسااااااااتت المنظمات الدولية في توفير السااااااااياسااااااااا تمته
ى جب إتباعها للحد من مخاطر األزمات والكوارث وذلك على المسااااااااااااااتو لوضااااااااااااااع الخطط واآلليات الوا

تحسين ية وذلك ة وأجهزة الدولة التنفيذفي إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسسات الوطني القومي،
بين مقدمي الخدمات سيق الميداني ير آليات التنجمة عن األزمات والكوارث وتطو االستجابة للحوادث النا
 خالل أعمال الكوارث.

ساااااااندة لكافة الدول في فهم المخاطر وما يتعلق ساااااااهمت التشااااااريعات الدولية في توفير السااااااياسااااااات الم
جلااة التنميااة ا يوقع عومنع انتشااااااااااااااااارهااا في البلاادان مماا أجاال الحااد من الكوارث واألزماااتدارتهااا من باا 

شااااااارية مما يؤثر على الجبهة الداخلية بشاااااااكل ف الموارد الطبيعية والبوالتطوير ويسااااااااهم ذلك في اساااااااتنزا
 لذلك كان أهم أولوية في إطار سنداي فهم المخاطر وتحويلها سلبي ويقوض مشاريع اإلصالح القومية،

 م(2015إطار سنداي،) والمواردالمجتمع  ساهم في تنميةفرص ت

لمساااااااااتويات دارة األزمات والكوارث وذلك وفق اأهم الركائز الرئيساااااااااية في عمليات إنسااااااااايق أحد يعتبر الت
هجيات في الهندساااية اإلدارية للمنظومة المختلفة حيث أن التنسااايق على صاااعيد الساااياساااات الوطنية والمن

يق قحيات وتحيمكن أن تخفع من تداخل الصااااااااااااااال الكوارث وحاالت الطوارئ والتيالمتكاملة لألزمات و 
 م(2015اخلية، وزارة الد) الداخليةأهداف تأهيل الجبهة 

لت آثارها القد تعرض قطاع غزة إلى أشاااااد أنواع الكوارث البشااااارية على مدار عقدين من الزمن والتي ماز 
زة وتدمير البنية لحروب اإلساااااااااااااارائيلية على قطاع غتمتد حتى وقتنا الحالي وتمثلت هذه الكوارث في ا

للمعابر ن حصااااااار إساااااارائيلي وإغالق حكومية والخدماتية والتعليمية وما صاااااااحبها ممنشاااااا ت الالتحتية وال
ذلك عوامل تسااااااااعد  كلطن ومنع المواد من دخول قطاع غزة تقييد حركة عبور األفراد بين شاااااااطري الو 

 جهة الكوارث والحد من األزماتلترتيب أولويات التدخل في مواعلى مدى االحتيا  لعمليات التنساااااااااااااايق 
 (.9:2016، )المغير
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على قطاع غزة والتي تساهم في توفير  قة الوصل بين المتغيرات الطارئةيعتبر تأهيل الجبهة الداخلية حل
فير من المخاطر وتحصاااااااااااين الجبهة الداخلية من االختراق وتو  لشااااااااااااملل المالئم لتحقيق التأهيل االتدخ

التي يطلبها المواطنين في قطاع  السااااااااتغاثةلالسااااااااتجابة العاجلة لنداءات ا متطلبات التدخل السااااااااريع في
ات التنسااااايق بين كافة مقدمي خدمات مواجهة األزمات والكوارث يتطلب آليات واضاااااحة لعمليغزة، وهذا 

 بهة الداخلية.في إطار تأهيل الج

ؤثر على تطوير جودة لتنساااااااااااااايق بين الجهات الفاعلة ويإن تأهيل الجبهة الداخلية يسااااااااااااااااهم في كفاءة ا
طيط الفعال لمواجهة الجهود البشرية في التخ والتفاهم بين كافة األجهزة الوطنية لتوحيد والتوافقاالنسجام 

النجاااز المهااام المتعلقااة بتحقيق أهااداف مخاااطر األزمااات والكوارث وبااالتااالي هي عمليااة توجيااه الجهود 
 تصااااةالمخكامل الخدمات من الجهات ي كفاءة تأن يساااااهم التأهيل المتناسااااب ف ويمكن المواجهة،خطط 
 (.11:2015أبو شامة،)

القطاع من ساااااااااااالساااااااااااالة مخاطر يمكنها أن تتحول إلى أخطار  كغيرها من محافظاتتعاني محافظة رفح 
ا ة وكمااا وأن رفح مرت بااالعااديااد من األزمااات اإلنساااااااااااااااانيااة من أهمهااتهاادد المقاادرات العااامااة في المحااافظاا
دية مما تساااااااااابب في نزوح أالف اطق الحدو ثة على قطاع غزة وتجريف المناالعتداءات العسااااااااااكرية الثال

ها من أزمات طبيعية ومنخفضاااااات جوية سااااااهمت في نزوح نتفاضاااااة األقصاااااى، وما تالالعائالت أبان ا
ة منطقة حي الجنينغربية ومثلها في إلى عشاااااارات المنازل في المنطقة العشاااااارات العائالت وتدفق المياه 

 يعة المحتملة.حتية لتحمل المخاطر الطبيل البنية التذلك لعدم تأه عويرج

عالمية والدولية خالل االعتداء ازر التي وثقتها المؤساااااااااساااااااااات اإلتعرضااااااااات محافظة رفح ألبشاااااااااع المج
شاااهيد ومئات اإلصاااابات واجتياح بري  200ا يزيد عن العساااكري على قطاع غزة والتي راح ضاااحيتها م

، كاال التحااديااات بكم في عمق محااافظااة رفح باااتجاااه الغر 3ن قوات االحتالل اإلساااااااااااااارائيلي لمااا يزيااد عل
لمجال دأب الباحث للتطرق إلى موضوع في نطاق اهتمام الباحث في هذا االساابقة وما عانته المحافظة 

 والكوارث في محافظة رفح.ية لمواجهة األزمات تأهيل الجبهة الداخلدراسة متطلبات 
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 الدراسةوتساؤالت كلة مش .1.1

 ث التي يعاني منها قطاع غزة وما يصاااحبها منن تعدد األزمات والكوار راسااة البحثية منبعث مشااكلة الد
للجبهة الداخلية في ظل  مات من أجل تحقيق التأهيل الشاااااااااااااااملهات الحكومية في تقديم الخدتدخل الج

يوجد هنا تبين للباحث بأن المشااكلة بأنه مكانية انتشااار الجرائم في نفس الوقت، ومن انتشااار المخاطر وإ
ت تفعيل المركز ات والكوارث في فلسااااااااااااااطين دون البدء في إجراءازمقرار بتشااااااااااااااكيل المركز الوطني لأل

ل ود المبذولة أثناء األزمات والكوارث من أجلي عدم وجود ساااااياساااااة وطنية توحد كافة الجهالوطني وبالتا
 تأهيل الجبهة الداخلية في قطاع غزة.

م( بعنوان واقع 2018لدراسااااااااااة )المغير وآخرون  واسااااااااااتنادا   ومالحظته المباشاااااااااارة من واقع عمل الباحث
فح  المقابالت التي أجراها الباحث مع مدير شااارطة محافظة ر  لكوارث ومن خاللعليا لألزمات وااإلدارة ال

تكشااااااااااافي للخطط ر لجنة طوارئ بلدية رفح وبعد التحليل االسااااااااااومدير الدفاع المدني بمحافظة رفح ومدي
على قضااااااية األمن والكوارث، اتضااااااح  عواإلطالة للبلديات في نطاق محافظة رفح اإلسااااااتراتيجية التنموي

وإيجاد خطة محلية  اجهة مخاطر األزمات والكوارثن الجبهة الداخلية تحتا  إلى تأهيل في مو للباحث أ
مجموعة من األنشاااااطة واألدوات طنية في مساااااتوى االساااااتجابة العاجلة، وإيجاد تتالءم مع المؤشااااارات الو 

مية لمسااابق والتواصااال المؤساااسااااتي لدى الجهات الحكو د اساااات تسااااهم في تحساااين إدارة االساااتعداوالسااايا
ر متطلبات االنسااااااااااااااجام بين مقدمي ي األوقات والظروف غير االعتيادية لتوفيلتأهيل الجبهة الداخلية ف

 أهيل الوطن والمواطن من المخاطر.جابة العاجلة على صعيد الجبهة الداخلية لتخدمات االست
 يسي التالي:من المشكلة السابقة برز التساؤل الرئ

 ؟واألزمات في محافظة رفح الكوارثلية لمواجهة متطلبات تأهيل الجبهة الداخ ما
 ومنه انطلقت مجموعة تساؤالت هامة تساعد في تحقيق أهداف البحث وهي:

 والكوارث؟ لألزمات الداخلية الجبهة ليتأه مستوى  هو ما •
 ت مواجهة الكوارث؟ما مدى توافر متطلبا •
كوارث في قطاع غزة في للحد من مخاطر األزمات وال الوطنيد اإلطار هل ساااااااهم إنشاااااااء إعدا •

 الجبهة الداخلية؟ تأهيل
في ظل المتغيرات التي يفرضااااااااااااااها الميدان خالل األزمات  هل يمكن تحقيق التأهيل الشاااااااااااااااامل •

 والكوارث؟
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 أهداف الدراسة:  .1.2

 في واألزمااات الكوارث جهااةلموا الااداخليااة الجبهااة تااأهياال متطلباااتل دف الاادراساااااااااااااااة البحثيااة إلى تحليااهاات
الميدانية التي تتبعها الجهات المختصاااة والمرجعيات اإلدارية التابعة لهم في  منهجيةوفق ال رفح محافظة

الناتجة عن  تبادل المعلومات والتدخل وفق مقتضاااااااااااايات المصاااااااااااالحة العامة لمسااااااااااااتوى وطبيعة الحوادث
 رعية وهي:دف الرئيسي عدة أهداف فوينطلق من اله الكوارث،األزمات 
بين األجهزة المختصاااااااااة في حال األزمات هيل المشاااااااااترك الموحدة للتأالساااااااااياساااااااااة على  الوقوف •

 والكوارث.
 عرفة متطلبات مواجهة الكوارث؟م •
 خالل األزمات والكوارث.تحقيق التأهيل الشاملة في ظل المتغيرات التي يفرضها الميدان  معرفة •
 زمات والكوارث.مستوى تأهيل الجبهة الداخلية لألعلى  فالوقو  •
 في الحد من االزمات والكوارث.وطني ال ارطاإلالتعرف على درجة مساهمة  •
 أهيل الشامل في ظل التغيرات.الكشع عن مدى تحقيق الت •
 

 أهمية الدراسة  .1.3

اخلية لتحسااااااااااااااين تنبع أهمية الدراسااااااااااااااة من حاجة القطاعات الحكومية المختصااااااااااااااة في تأهيل الجبهة الد
ستجابة العاجلة للمواطنين ن االوفق المنهجيات الوطنية الرامية لتحسي ختصةملمستويات تأهيل الجهات ا
 ا كانت األهمية تتمثل فيما يلي:ألزمات والكوارث على الحياة اليومية لهم، ومن هنوالحد من مخاطر ا
 األهمية العلمية:

لداخلية لدراساااااااااااااات التي تربط بين تأهيل الجبهة ايعتبر الموضاااااااااااااوع األول من نوعه وذلك لقلة ا .1
 واألزمات والكوارث.

 ى فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.ى من نوعها على مستو األولتعتبر الدراسة  .2
والمنهجية الواضااااااااااحة لتحليل واقع تأهيل الجبهة الداخلية بين الجهات توفير الدراسااااااااااات العلمية  .3

 جبة الداخلية.المختصة خالل األزمات والكوارث لتأهيل ال
على المسااتوى  رثالكواالمركز الوطني لألزمات و  ي القرار في تفعيلتوفير دراسااة تساااعد صااانع .4

 المحلي.
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 :العمليةاألهمية 
والمعيقات التي تواجه الطواقم الميدانية التي تسااااااتجيب للحوادث تسااااااليط الضااااااوء على التحديات  .1

 الناجمة عن األزمات والكوارث.
الكوارث وذلااااك من منطلق يااااة خالل األزمااااات و غرف العمليااااات الفرع الحااااد من التااااداخاااال بين .2

 جهة. نية لكلتوصيع المهام الميدا
خلية لمواجهة األزمات والكوارث تقديم مقترحات عملية لتحسين واقع االستجابة تأهيل الجبهة الدا .3

 في قطاع غزة.
 لكوارث في رفح.الحد من استنزاف الموارد المادية والبشرية أثناء مواجهة األزمات وا .4

 
 متغيرات الدراسة .1.4

المتغير المستقل قة بالمتغيرين المستخدمين في الدراسة، باحث بتجميع العديد من الدراسات المتعلم القا  
كثر استخداما  في تلك والمتغير التابع، ولقد قام الباحث بتصميم مصفوفة وتم استخالص األبعاد األ

 تالي:كال وهي أنموذ  الدراسةباحث وهي موضحة في عليها في دراسة ال لالعتمادالدراسات 
 ةالجبهة الداخلي: المتغير المستقل

 .متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية •
 .معوقات تأهيل الجبهة الداخلية •
 .آليات تأهيل الجبهة الداخلية •

 .األزماتو  الكوارث مواجهة المتغير التابع:
 

 المكانية البحث حدود .1.5

وره في الحد الداخلية ودهيل الجبهة أت متطلباتناول راسة على تاقتصرت الدالحد الموضوعي:  .1
 لكوارث.او من مخاطر األزمات 

 اقتصرت الدراسة على حدود محافظة رفح وذلك لحضر عينة الدراسة.الحد المكاني :  .2
ي محافظة رفح واألجهزة المعنية في  اقتصرت الدراسة على لجنة الطوارئ فالحد البشري:  .3

 ات والكوارث.جبهة الداخلية خالل األزمالتدخل لتأهيل ال
 م.2018 معاال خالل الدراسة إجراء سيتم: الزماني الحد .4
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  مصطلحات الدراسة: .1.6

 المالئم السااااااااااااااتعااداد و التااأهاب في المجتمعااات طلبااات تلبيااة عن عبااارة أنهااا المتحاادة األمم ترى تأهيل: 
 المحليااة التنميااة خطط في رالمخاااط مجااابهااة توجهااات مجود حاادتهااا من والتخفيع المخاااطر لمواجهااة
: 2012 المتحدة،)األمم العيش وآليات ساااااااابل وتأهيل البشااااااااريةالمجتمعات  تأهيل لتحقيق وذلك والوطنية
9.) 

 األساااااااااااسااااااااااية خدمات تجهيز أو المرافق وبناء االسااااااااااتعداد عملية بأنهاالباحث التأهيل إجرائيًا :  ويعرف
 .المستقبلية  الكوارث خالل بها تأثرت أو للكوارث تعرضتتي ال المجتمعات لتشغيل

شااااااارية تمع في مجال النشااااااااطات السااااااالوكية والبلمجهي اإلطار الوعائي الذي يحيط با الجبهة الداخلية:
والمهارات الحياتية، وهذا اإلطار يساهم في تلبية المتطلبات العسكرية واألمنية واإلنسانية، وتمثل الجبهة 

 (.2016الداخلية، النشاطات اليومية)وزارة الداخلية كافة 
 ضااعع عن ناتجة تقرةساام رغي أوضاااع عليها يترتب مفاجل خلل في تتساابب اضااطرابات هي: األزمات
 أضاااارار عليها ويترتب البشاااار، بفعل تكون  الغالب وفي المختصااااة األطراف قبل من احتوائهاى عل القدرة
 (.14: 2014 ،المفيريج) احتوائها على للقدرة الجهود لتضافر وتحتا  واجتماعية إدارية

 أو الطبيعية الظواهر ببسااب العادية الحياة أساالوب في توقعه يصااعب مفاجل بشااكل تحول هيالكوارث: 
 الجماعات نطاق عن خارجة وتكون  والمادية، البشرية الخسائر من مرتفعة معدالت في وتتسبب البشرية
 (.7: 2012)أبو ريدة،  هاار آث معالجة في مباشر تدخل يتطلب مما المنكوبة
 واألزمات:مواجهة الكوارث ل فيالتعر 
اطر، وقااائيااة تعماال على الوقااايااة من الوقوع في المخاا ذيااةهي عبااارة عن إجراءات وآليااات إداريااة وتنفيااو 

ونجدة المواطنين وفي كل الظروف في أوقات الحرب والساالم، وبالتالي هي إجراءات مساابقة لمنع إصااابة 
 (18: 2016، ادية والبشرية)المغيرائر المي الحد من الخسقتساهم ف البشر في المخاطر

مة عن ات الوطنية لمعالجة األخطار والمخاطر الناجؤسااااسااااهي عبارة عمليات التدخل التي تضااااعها الم 
الكوارث واألزمااات وهااذه اإلجراءات تتطلااب فهم المخاااطر وتحاادياادهااا وتقييم إمكااانيااات وقوعهااا والنطاااق 

أهيل المجتمع من ت وقائية تكون لتلك اإلجراءات إلى إجراءاأن تصااال إليها، وتنقسااام ت الجغرافي المتوقع
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عالجية تعالج األضاااااااااارار التي لحقت بالمجتمع سااااااااااواء على ها، وإجراءات ثار وانتشااااااااااار آ مخاطرهاتمدد 
 (.9: 2016الصعيد االجتماعي أو البشري أو الممتلكات أو غيرها)المغير، 

 
 :الدراسة صعوبات .1.7

 لدى العديد من األجهزة المختصة. الداخلية الجبهة مفهوم حوضو  عدم .1
 المقابالت. ءمن اجرا والتمنع مةالالز  المعلومات توفير في الجهات بعض تعاون  عدم .2
 .الفلسطيني المجتمع بها يمر التي االقتصادية األوضاع .3
 .الدراسة بموضوع المتعلقة المفاهيم لبعض واضحة وطنية منهجية وجود معد .4
 د الجبهة الداخلية.ونات وأبعاواضحة لمك علمية مراجع دوجو  عدم .5
 .غزة اعطق في قائملا الخطر مستوى  على وتأثيراتها الميدانية المتغيرات .6

 
 :الفصل ملخص .1.8

متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة و التي تمثلت في  ،في هذا الفصل مشكلة الدراسة عرض
الدراسة، و استعرض  هدافو أ  ،ضوء توضيح أهميةك في و ذل ،واألزمات في محافظة رفح الكوارث

مواجهة االزمات ، و المتغير التابع و أبعاده  ،هة الداخليةالجبالباحث متغيرات الدراسة المتغير المستقل 
و أخيرا  استعرض الباحث حدود الدراسة ) الحد الدراسة،  أسئلةو وضع الباحث  ،و أبعاده والكوارث

ي، الحد البشري(، و في ختام الفصل أوضح لمؤسسلحد ااني، الحد المكاني، االموضوعي، الحد الزم
 واألزماتالجبهة الداخلية  يا  ئإجرا التأهيلت الرئيسية في الدراسة مثل الباحث المفاهيم المتعلقة بالمصطلحا

 والكوارث.
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 دتمهي

 والكوارث األزمات رةإدا :األول المبحث 1.2

 الجبهة الداخلية :الثاني المبحث 2.2 

 ملخص الفصل 2..3

 

 لنظري: اإلطار ااني الثالفصل 
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 النظري  : اإلطارالثاني الفصل
 مقدمة

ين المجتمعات من ئز الوطنية األساااااااسااااااية الفاعلة في تحصااااااتعتبر الجهة الداخلية أحد أهم الركا

لإلطالع على الدراساااات الساااابقة التي ى كافة األصاااعدة، لذا لجأ الباحث االختراق ومواجهة المخاطر عل

ها مساااااألة تناولت الموضاااااوع فقد كانت شاااااحيحة وذلك ألن المجتمعات تنظر إلى الجبهة الداخلية على أن

ت والبيانات القريبة من عنوان كري، ولذلك حاول الباحث جمع الدراسااااااااااااااااتتعلق باألمن القومي والعساااااااااااااا

 ة البحثية التي يجرها الباحث.يمكنها أن تناقش أجزاء من الدراسالدراسة والتي 

افة إن أدبيات البحث العلمي تتطلب من الباحثين االهتمام في اإلطار النظري الذي يقتضاااااااااى دراساااااااااة ك

وى العلمي لتك الدراسااااات وفي راسااااة البحثية ولو بشااااكل جزء من المحتاألبعاد والتي تناولت موضااااوع الد

 :عرض الباحث إلى هذا الفصل سوف يت

 والكوارث األزمات إدارة :األول المبحث .1

 الجبهة الداخلية :الثاني المبحث .2

 ملخص الفصل .3
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 والكوارث األزمات إدارة :األول بحثالم 1.2
 األزمات إدارة: لواأل  المطلب  .2.1.1

  مقدمة
وجل اإلنساااان فكانت التغييرات المتتالية وما يصااااحبها من  بدأت األزمات والكوارث منذ أن خلق هللا عز

 باته للسااااااااعي إلى توفير متطلاتحيأ اإلنسااااااااان البساااااااايط في بداية بحياة اإلنسااااااااان، فلجتؤدى مخاطر قد 
الزمات مالزمة لحياة اإلنساااااااااااااااان من تالي تعتبر ابحياته، وبالالمخاطر التي تؤدي من  األمان والحماية

ادية يضطرب فجأة ، يشتد ( . عندما تقع األزمة فان اإليقاع اليومي لحياتنا االعتي،2012، المغير)القدم
اد متوقع، وهنا يتعين على المنظمات واألفر  االت وتنفجر، ويتعاظم الالفعنالتوتر ويساااااااااتفحل ، وتندلع اال

عرضة للتغيير السريع ، ويأتي رد فعل األفراد  شيءالجديد . ففي الواقع الجديد كل ا مع الواقع أن يتكيفو 
 ة واألزمة تضاااااعنا في مفترق الطرق ، أما باالنتهاء أووالمنظمات بأشاااااكال مختلفة رفضاااااا وغضااااابا وحير 

 (.5، 2011قاء الذي نبتغيه ، وجعل األزمة فرصة للنمو والتقدم )الصيرفي، لبا
    األزمة
( تعني نقطة التحول إلى األحساان، أو crissاألزمة في اللغة هي الضاايق والشاادة وفي االنكليزية )      

 (.2011،24من مهم )قطيش ،األسوأ فهي لحظة مصيرية وز 
 تعريف األزمة : .2.1.1.1

عامة أو دث أو موقع مفاجل يترتب عليه تهديد خطير للمصاااااااالح ساااااااواء أنها حب مةتعرف األز  
لزم مواجهته باتخاذ قرار رشااااااايد قادر على احتواء وتقليل اآلثار المترتبة ة أم معنوية ، يساااااااتخاصاااااااة مادي

ثه مما يترتب ضاااااغوطا على متخذ القرار ، لضااااارورة عليه واساااااتعادة الوضاااااع إلى ما كان عليه قبل حدو 
 (.7،ص2012،  السريعة ، في ظل ضيق الوقت واإلمكانات وقلة المعلومات )بركاتة جهالموا
هي حدث أو موقع عسااكري أو سااياسااي ذو أهمية بالغة تفرض مواجهة سااريعة ويحتوي زمة األ 

موارد بقصااااااد الحيلولة دون تصااااااعيد ذلك الحدث إمكانية التدخل الوطني الكامل ويسااااااتلزم إدارة للقوة أو لل
ة األحداث التي أو الحدث أو مجموعيقصااااااااد بها" الموقع (،أما األزمات األمنية 26ص،2011)قطيش،
ل باألمن الوطني والسلم االجتماعي حيث تتسارع األحداث مما يهدد بتزايد الخسائر المادية والمعنوية تخ

خصاااااوصاااااا المؤساااااساااااات  واإلمكانياتد هو لجاساااااتنفار كافة األجهزة والسااااالطات وا وهلة الفعلية أو المحتم
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نهاء المشكلة في اسرع في أسرع وقت وبأقل التكاليع السياسية واالجهزة االمنية للسيطرة علي الوضع وا
 (.25,ص2005راني , والخسائر )الشه

(، 2007( ،)حريز،2009)لخزرجي، يراهازمة كما هناك ثالث عناصر اساسية لأل
 ( وهي2001(، )البزاز،2006هنا،)م

 بشكل مفاجل وغير متوقع.شأ تنة : األزمعنصر المفاجئة .1
 .الجبهة الداخلية الفلسطينية: األزمة تهدد أهداف ومصالح  عنصر التهديد .2
 : الوقت الالزم التخاذ القرار يكون محدود وضيق. عنصر الوقت .3

 خصائص االزمة: .2.1.1.2
( 41ص،2007(، )عبودي ،43،ص2009رة ،ا)أبوف(،92،ص2011مجيد ، كما ذكرها )عبد ال

 (.244،ص2006)مهنا،
 التشابك والتداخل في عناصرها واسبابها. -1
 والعاملين بها.ح لكيان المنظمة تهديد مباشر وصري -2
 تمثل نقطة تحول اساسية في احداث متشابكة ومتصارعة . -3
 داد لمواجهتها.االنسان يمكن تفادي حدوثها باالستعاالزمة من صنع  -4
 .المألوفةتستوجب خروجا عن االنماط  -5
 دها المفاجل يؤدي الى درجات عالية من التشابك في البدائل .اعتص -6
 لتحكم في العالقات.جب درجة عالية من امواجهة االزمة يستو  -7
 مواجهة االزمة يعد واجبا مصيريا. -8

 اسباب نشوء االزمة:
او حدوث خلل مفاجل يؤثر على المقومات  ثيراتتأالنتيجة نهائية لتراكم مجموعة من  االزمة 

 ألحداثجة ، فهذه االسااباب تؤدي لحدوث االزمة كنتيللنظام ويهدد بقاءه واسااتمراره في العمل ة سااياالسااا
 اخرى سبقتها.

إن أسااااااااااااااباب االزمة تتفاوت من حيث درجة ظهورها ووضااااااااااااااوحها، حيث نجد ان االسااااااااااااااباب  
عالجها و  هاملموساااااااة ويمكن رؤيتها ، وبالتالي يمكن تتبع مراحل هاألنلتكنولوجية تعتبر اكثرها وضاااااااوحا ا
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غير ملموساااة وغير  ألنهاكثر تحتا  الى وقت ومجهود وتكلفة ا ف نهاما اذا كانت اساااباب االزمة ادارية أ
 ظاهرة بوضوح.

 أشااااكال( عدة 39،ص2004(،)هالل،90،ص2009(،)العساااااف،100،ص2011ويعرض)عبد المجيد،
 :وهياالزمة  ألسباب

 ( أسباب نشوء األزمات1شكل رقم)يوضح 

وء الفهم عادة من خالل جانبين اولهما  المعلومات المتبلورة. وثانيها التسرع أ سينش: سوء الفهم -1
كون من ي اصااااااااااااااادار القرارات والحكم على االمور قبال بياان حقيقتهاا ، وحل هذا النوع من االزمات يف

 .خالل بيان الحقيقة
ستنتا  ذلك ايعني ا تكون المعلومة غير متاحة وقاصرة او بها خطا دمعن المعلومات الخاطئة: -2

ؤيدة ومعارضة يؤدي ة على ذلك مصدرا لظهور قوى وعوامل مخاطل وبالتالي االجراءات المترتب
 الى صدام.االحتكاك بينهما 

من االزمات يكون مصدرها الوحيد شائعة اطلقت بشكل معين وتم توظيفها  : إن كثيرا  الشائعات -3
وقد حدثت فعال وملموساااااة من  صاااااادقةقائق بشاااااكل معين ويتم تساااااخير االشااااااعة باساااااتخدام مجموعة ح

بة والمضااااااااااااللة واعالنها ها بالبيانات والمعلومات الكاذجانب قطاع كبير من االفراد ، وبالتالي فان احاطت
 .األزمةومناخ وبيئة معينة ومن خالل استغالل حدث معين تحدث  في توقيت معين

مة في جميع المجاالت االز  حدوث يعتبر سوء التقدير من اكثر اسباب :لتقييمقدير واسوء الت -4
 اصة المجاالت العسكرية.خ
دوث االزمات سواء على المستوى الدولي او ب الهامة في حوهي من االسبا تعارض المصالح: -5

 المحلي او حتى على مستوى الشركات.
طاء ون اعلالزمات د التكنولوجيةباب ز علي االساااااايتم التركي  :العوامل التكنولوجية واالنسالالالالانية -6

 االهتمام الكافي لدور العوامل االنسانية والتنظيمية.

االجتماعية والمادية للمجتمع , مثل عدم توافر  ةان تبدا االزمات من البيئ كنيمأسباب اجتماعية:  – 7
ساااامح للمخاطر ان ت ونظم االتصاااااالت يوالكهرباء والمواصااااال هاو كفاية الخدمات الضاااارورية مثل الميا

 ات.االزمتزيد وتتطور 

 



14 
 

 ويمكن توضيح تلك االسباب من خ ل الشكل التالي:
 

 

 

 يوضح اسباب نشوء االزمات( 1)شكل 

مستوي االقتصاد علي  زماتاقتصادي اداري لحل اال (. ادارة االزمات منهج2003المصدر: الخضيري , محسن .)
 .28,ص2لي ,طالقومي والوحدة االقتصادية .القاهرة, مكتبة مدبو 

 أنواع االزمات: .2.1.1.3
 أنواع االزمات التي تمر بها أي المنظمة هي: (21,ص20070يذكر )عبودي ,

  ،لعاديةيعيون أثناء نموهم وتطور حياتهم اتمر بها المنظمة مثل االشخاص الطب أزمات طبيعية: -1
ثل تفادة من هذه االزمات لتجاوز أزمات مسااااااتقبلية قد تحدث في المسااااااتقبل ويجب التنبؤ لماالساااااا ويمكن
 االستعداد لها.االزمات و  هذه
تتم بشكل مفاجل وسريع  حدوثها،هي أزمات تحدث بشكل غير متوقع  ازمات االحداث الطارئة: -2

 طارئة توقع نشاط المنظمة.,تسبب االحداث ال

 

اسباب 
نشوء 
االزمات

هياكل 
معقدة

ضعف 
التدريب

نقص 
معلومات

ضعف 
االشراف

عدم 
التخطيط

الشائعات

الضغوط

عدم 
فاعلية 
االتصال

االدارة 
ةالضعيف

ضعف 
االمكانيات
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 :ير التاليةلمعايفقا ليمكن تصنيف االزمات و 
الداخلية والخارجية ئة يكون تأثيرها علي البي خفيفة، الي: أزماتحسب شدة أثرها وتنقسم  -1

 محدودا وخفيفا وهي التي يمكن التساهل معها.
يصعب التعامل وهي التي  عنيفا،علي المنظمة  وتأثيرهاهي ازمات بالغة الشدة والعنع  عنيفة،أزمات 

 (103ص, 2010ريري ,معها وادارتها )الح
 بهتي حدثت العامة شاملة لجميع أجزاء الكيان االداري  والتأثير: ازماتحسب الشمول  -2

 .االزمة
االزمة ازمات خاصة جزئية تنحصر في جزء أو اكثر من اجزاء الكيان االداري الذي حدثت به 

 (72, ص 2003الخضيري , )
 االزمة:حسب مستوي حدوث  -3

  مثل : للدولةازمات علي مستوي الكلي 
 للدولة.ازمات تتعلق بالمستوي السياسي  ▪
 للدولة.ارجية اخلية أو الخاالمنية الد تتعلق باألوضاعأزمات  ▪
 ازمات تتعلق بالنظام االجتماعي للدولة. ▪
ية اما تأثيرها يكون محدود ازمات تحدت علي مستوي المنظمة وتكون تأثيرها علي البيئة الداخل ▪

 (.72ص,  2003, )الخضيري علي المجتمع والدولة 
 حسب معدل تكرار حدوثها: -4

كن االسااااتفادة منها في توقع حدوث انذار مبكرة يملي لها مؤشاااارات ازمات متكرر الحدوث وبالتا ▪
في  ازمة النق  البشااااااااااارية،االزمة وارادتها بشاااااااااااكل ساااااااااااليم ومبكر مثل ازمة النق  في الموارد 

 .والفنيين(الخبراء )االداريين 
,  2010توقع حدوثها )الحريري , بمبكر، ويصاااااااااااعدث دون انذار حتة وهي التي ازمات مفاجئ ▪

 (.104ص
 باألزمة:المتأثر  حسب نوع الجمهور -5

 الجبهة الداخلية.متعلقة بأفراد  داخلية :أزمات  ▪
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 (.32, ص 2002,  )أحمدكل متعلقة بالمواطنين والمجتمع ك خارجية:ازمات  ▪
 (.109, ص 2010الحريري , ) االزمة:حسب مستوي  -6

 تتعلق بموضوع مادي ملموس.التي  الملموسة: هيالمادية  األزمات ▪
 باألفراد،هي االزمات الغير ملموسااااة التي تتعلق بجانب غير موضااااوعي يرتبط  معنوية:ازمات  ▪

 التنظيمي،الوالء  الثقة،مثل ازمة  االزموية،مينها ويجري االحساس بها من خالل االدراك لمضا
 ازمة المصداقية.

نوي الغير هي االزمات التي تتضمن الجانبين المادي الملموس والمع االزمات المادية المعنوية: -7
والجانب المعنوي  المساااااروقة،فالجانب المادي يتمثل في االموال  ،عامةمثل ازمة سااااارقة اموال  ملموس،

 .العام القطاعفي  المسؤولينيتجسد في السمعة السيئة وعدم الثقة في 
 (299, ص 1995)ابو شامة  ,  حدوثها:حسب سبب 

في حدوثها او دوره ضئيل وغير ظاهر مثل  لإلنساندخل هي أزمات ال ت طبيعية:ازمات  ▪
 الخ.الزالزل والبراكين واالعاصير والفيضانات ... 

مثل الغزو العسكري وقتل  هي االزمات الناتجة عن نشاط انساني عل االنسان :ازمات تقع بف ▪
في المنشئات أو األزمات الناشئة االضطرابات العامة والفتن ونزاعات وخالفات العمل االبرياء و 
 ة.الصناعي

 ( 22,ص 2009)عبد العال ,  االزمة:حسب نوع  -8
االزمااااااات  –االزمااااااات االقتصااااااادية  –السياسااااااية مااااااات االز  –زمااااااات االمنيااااااة األ –مااااااات االداريااااااة ز )األ
 .ة(النفسياالزمات  –جتماعية اال

راتيجية يااااتم تحديااااد االساااات حتااااى االزمااااة،انااااه ماااان الضااااروري معرفااااة وتشااااخي  نااااوع  ون ويااااري الباااااحث
 .أزمةوذلك بسبب اختالف السمات المميزة لكل  يناسبه،للتعامل مع كل نوع بما  المناسبة
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 ( هي:2007ارة األزمات )حريز,في إد النجاحعوامل  .2.1.1.4
إذ ان عاااماال الساااااااااااااارعااة مطلوب  األزمااات،رة أهم المتغيرات الحاااكمااة في إدا عنصالالالالالالالالالر الوقت: .1

 األزماتوالسااااارعة في تحريك فريق إدارة  المناساااااب،ذ القرار الساااااتيعاب األزمة والتفكير في البدائل واتخا
 اط المنظمة.ادة نشا استعمنه الحد أوالحتواء اإلضرار  بالعمليات والقيام

بكافة المخاطر  بيانات الخاصاااااااةالمعلومات وال من لة ودقيقةتكون شاااااااام إنشالالالالالاء قاعدة بيانات: .2
كل أزمة نشاااااطة ومواقع األطراف األخرى من وأثار وتداعيات ذلك علي مجمل األ لها،التي قد تتعرض 

 محتمل. خطر أو
األزماااة هو اعتمااااد على المعلوماااات المااادخااال الطبيعي التخااااذ القرار في مراحااال  اتخالالاذ القرار: .3

 ناسبة واالختيار بينها.بسهولة حتى تعطي البدائل الم المصنفةالدقيقة 
 أوتعظيم الشااااااعور المشااااااترك بين أعضاااااااء المنظمة  احة:الموارد المت ةحشالالالالد وتعبئ علىالقدرة  .4

ن اجل مواجهة األزمة الطاقات مواسااااااااااااااتنفار ذ حبالمخاطر التي تطرحها األزمة وبالتالي شاااااااااااااا المجتمع
 ة.والحفاظ على الحيا

 واآلراءالغ االهمية في السااااارعة وتدقيق المعلومات ة تلعب دورا  باتصااااااالت األزم نظام اتصالالالال: .5
 الخارجي. ن المنظمة والعالمداخل المنظمة وبي

 استدامة النشاطات البشرية يساعد في تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية. .6

 (115.ص2011 المجيد، )عبدالتي تمر بها األزمة وهي:  األساسيةالمراحل 
 مة:ودورة حياة األز  يوضح هذه المراحل

مرة في شااااااااااكل إحساااااااااااس مبهم وقلق  تبدأ األزمة الوليدة في الظهور ألولمرحلة مي د األزمة:  .1
وتتصاااااااع هذه المرحلة بنق  في المعلومات  ،المالمحر بخطر غريب األفق ينذيلوح في  شااااااايءبوجود 
 (2011, دعبد المجي) أسبابهاحول 

هي المرحلة التي يتساااااااااااابب بها الحدث في انفجار وينتج إضاااااااااااارار مالية  زمة:فجار األ مرحلة ان .2
 عنفها.في هذه المرحلة تصل األزمة إلى أقصي قوتها و  المنظمة علىوبشرية وخيمة 

تصال األزمة إلى هذه المرحلة عندما تتفتت بعد تحقيقها هدف التصاادم  :األزمةمرحلة انحسار  .3
 .(94, ص 2001،ز)البزاالعنيع 
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األزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشاااااااكل شااااااابه كامل قوة الدفع  تصااااااال األزمة:مرحلة انتهاء  .4
 (.2011المجيد, )عبدمعها  السيطرة عليها مستحيال وال مفر من الصدام لةو مؤ ال

 
  
 
 
 
 

 
 

 ميقوال االقتصاد مستوى على األزمات لحل إداري اقتصادي منهج األزمات إدارة(، 2003)محسن، : الخضيري، لمصدرا

 .73ص ،2ط مدبولي،مكتبة  القاهرة، القتصادية،ا والوحدة

 

 : ماتإدارة األز مراحل  .2.1.1.5
في األجهزة األمنية العربية وذلك  لألزمة إدارة( انه من األهمية إنشاء 1995يرى )ابو شامة,

 لألسباب اآلتية:
 تحقيق التنسيق بين األجهزة واإلدارات المختصة. ▪
 ة.المتاح للمواردتحقيق االستخدام األمثل  ▪
 األزمة. جميع مراحل علىالسيطرة  ▪
 سبقا .ناء على الخطط المعدة متنسيق التدخل وسرعة الب ▪
 :ة هيتتضمن خمسة خطوات اساسي إدارة األزمات( إن 2007)حريز,(،mitrof ,1989ويرى )

 :االنذارالمرحلة األولى: اكتشاف إشارات 
تشااااااااااف إشاااااااااارات االنذار , تعني القدرة علي ما قبل األزمة  الن اك تسااااااااامى هذه المرحلة مرحلة

تدل اي أزمة يكون هناك دالئل األزمة  وقبل حدوث  راض التي تنبل بوقوععتشاااااااخي  المؤشااااااارات واال
وع األزمة حيث ان لكل ازمة إشااارات وهذه اإلشااارات تختلع حسااب ن عليها أو  إشااارات ترساالها األزمة ,

األزمة نمو واتساع نطاق انحسار األزمة  

األزمةميالد  األزمةاختفاء    

 يوضح دورة حياة األزمة (2)شكل 
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االنتباه لتلك اإلشاااااااارات لذلك ف ن  من معظم األزمات  تحدث عادة بسااااااابب عدأ ذإخاصاااااااة تدل عليها , 
الزمة الي ناشااااط في الكشااااع عن الي تغير دورها من مسااااتجيب ل يةتحصااااين الجبهة الداخلات مؤسااااساااا
لي يجب ويجب اسااااااااااااتبدال المثل القاتل " إذا لم تتعطل االن سااااااااااااتتعطل قريبا  " بالتا بل حدوثهااألزمة  ق

القيام ب صاااااااااالح اصاااااااااالح المشاااااااااكلة المحتملة حاال والمحافظة علي السااااااااامعة الجيدة بدال من المغامرة ب
 (.21,ص2011ال التعرض للفشل ) متروف,لة عند وقوعها واحتمالمشك

 د:واالستعداالوقاية  :الثانيةالمرحلة 
ة واالسااااتعداد لها قبل وقوعها، من خالل مجموع مساااابقة للتعامل مع االزمةالتحضاااايرات التعني 

ليات الشاااااااااارطية يق والمسااااااااااتمر للعمي يمكن تجنبها والتدقوالتخطيط للحاالت الت من األدوات المناساااااااااابة،
قبل  ومعالجتها األزمةعلي  وذلك للسااااااااااايطرة محتملة،أي اعراض الزمات  علىاكل اإلدارة   للتعرف وهي

 عت.ان يستغلها الخصوم في الحاق الضرر بالمنظمة والتقليل من حدتها وأثارها اذا وق
 األزمةثار الناتجة عن وفي هذه المرحلة يتم احتواء االمنها:  الحد أوتواء االضالالالالرار المرحلة الثالثة: اح

ات تحصااااين الجبهة مؤسااااسااااام ب عدادها لتقليل الخسااااائر وتتمثل في مجموعة الخطوات الذي ق وعالجها
وترجمة االساااتعدادات وتنفيذ ما  الموضاااوعية،طط العليا بتنفيذ الخ والتي تعكس مدى قيام اإلدارة الداخلية

, 2007وانتشاااااااااااارها )حريز ,  االزمةدون تفاهم تفاقم  يلولة،لحوااية خطط له في مرحلة االساااااااااااتعداد الوق
 (.23ص

ة لغرض استعادة التوازن والمقدر  تقوم بها المؤسسةهي العمليات التي ط: : استعادة النشاالمرحلة الرابعة
ج جاهزة تم امكانت من قبل من خالل اعداد وتنفيذ بر  ممارساااااااااة االعمال الشااااااااارطية االعتيادية كما على

ساااتعادة االصاااول الملموساااة ا لةاو مح أحدهااختبارها ساااابقا وتتضااامن مرحلة اساااتعادة النشااااط عد جوانب 
 (. 2006,)الجديليوالمعنوية التي فقدت 

زمة  وبناء زة ووضااااااع الضااااااوابط لمنع تكرار األخيرة, هي بلو هي المرحلة االلخامسالالالالة: التعلم: المرحلة ا
ان الفرق بين الجاهزية في المساااااتقبل , وعليه لضااااامان مساااااتوى عالي من خبرات من الدروس الساااااابقة, 

مل لتي تنتظر وقوع األزمات  لتتعاط قبل حدوث األزمات واإلدارة ااإلدارة  المبادرة المعتمدة علي التخطي
ي ي المؤسااااااسااااااات الفلسااااااطينية , هو غياب عنصاااااار رد الفعل , كحال الكثير من االدارات فمعها بمنطق 
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وي, ات)الحمالية الذي يكاد يكون المسيطر علي واقع المؤسساكتشاف اشارات االنذار واالستعداد والوقا
 (.95, ص1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 .232 ص، الجديدة الجامعة دار مصر، االزمات، وإدارة األزمة اتصاالت(. 2011. )قدري  ،المجيد دبع: المصدر

ان تتم في ضوء  يجب األزمات إدارةان ( 1999,)البريدي :ماتاألز استراتيجيات التعامل مع 
التعامل مع األزمة  تيجياتاواستر في ضوئها  راتهاة إدامعينة بحيث يقتنع فريق األزمة بضرور  استراتيجية
 اعاة االمور اآلتية:ر اإلستراتيجية م ذا كان من الواجب عند اختياركثيرة ول

 ؟منهاهو صانع األزمة؟ ومن هو المستهدف  من األزمة: منتحديد الموقع  .1
 فرازاتها اختيار اإلستراتيجية التي تناسب طبيعة األزمة ا .2
 رية المتاحة دية والبشنيات الماتارة يمكن تطبيقها في ظل االمكاالتأكد من ان اإلستراتيجية المخ .3
 .الطرف االخر استراتيجية علىالتعرف  .4

 

 

المبادرةرة باإلدا اإلدارة بردة الفعل  األزمة 
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 اإلدارة باألفعال األزمة

 مراحل إدارة األزمة ونمط اإلدارة   الفعالة (3)شكل 
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  :األزماتلتعامل مع هم استراتيجيات اأ .2.1.1.6
 (158,ص20003)الخضيري,  (،50,ص2007)حريز, 

ن ظهور األزمة وهي نوع م راتيجية طريقة تأجيليطلق على هذه اإلست كبت األزمة: استراتيجية -1
وذلك بالتدخل  إلخمادهالعنع الشااااااديد الي تدميرها باسااااااتخدام ا التعامل المباشاااااار مع األزمة الذي يهدف

 " مولداتها ". علىالقضاء حداثها و لة وقع ااو السريع ومح
ما يكمن اال انا الفارق بينهامتدادا  لما قبلها وهذه اإلسااااتراتيجية تعتبر  تفريع األزمة: اسالالالتراتيجية -2

بينما الثانية تهدف  واحدة،األزمة دفعة  ىعلتهدف الي القضاااااااااااااااء نهائيا  ىيجية األولفي ان اإلسااااااااااااااترات
 القضاء عليها تدريجيا .

من  التقليل أواي انه ال يتم االعتراف بوجود األزمة اصال  :بخسها أوألزمة ار اانك استراتيجية -3
 .شأنها

لكن يتعين أو ال  نتائجها،ومن تأثيرها ومن  التقليل من شاااااأن األزمة بخس األزمة: جيةاسالالالتراتي -4
 باألسااااااااااااليبقليل الشاااااااااااأن سااااااااااايتم التعامل معه  هام،ث عدم ه حدلكن فعال ،االعتراف باألزمة كحدث تم 
 المناسبة للقضاء عليه.

في الالشاااااااااااااعور هذه اإلساااااااااااااتراتيجية تؤمن بالحكمة التي تقبع  عزل قوى األزمة: اسالالالالالالالالتراتيجية -5
 الحية بغية التخل  من شرها.رأس االنساني والتي تفضي بقطع 

عدم  علىوالعمل ة الي محاصااااااااارة األزمة تهدف هذه اإلساااااااااتراتيجي احتواء األزمة: اسالالالالالالتراتيجية -6
 عبر امتصاص الضغط المولد لها. استفحالها،

عينة ويتم اللجوء الي لك بالعمل علي زيادة حدة األزمة الي درجة مذ تصعيد األزمة: استراتيجية -7
 محددة.  أهدافحاالت خاصة ولتحقيق في  هذه اإلستراتيجية

ومضمون األزمة قد  مضمون،ليس ثمة أزمة بال  :" التفريغ " األزمة من مضمونها استراتيجية -8
تقصااااي " خنق األزمة "  االسااااتراتيجيةوهي  ،خليطا   أو اجتماعيا   أو اقتصاااااديا   أو سااااياساااايا   أويكون دينيا  

 ال رئة.واء أو بهواء بها تتنفس بال هلك بامتصاص مضمونها وجعلوذ
الضااااااخامة والشاااااادة التي تتجمع  ذات األزماتتسااااااتخدم للتعامل مع  تفتيت األزمة: اسالالالالتراتيجية -9

 قواها وتتذر بخطر شديد.
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 متطلبات ادارة االزمات .2.1.1.7
يستلزم توافر عدد من  داء عملها وتحقيق اهدافها ف ن االمرأت في لكي تنجح خلية ادارة االزماو  

ة دارة االزمة وليتمكن مدير االزمة من انجاز العمل المناط به محو االزمة بكفاءفي اثرة المجاالت المؤ 
 هي كاآلتي:وفاعلية واتقان ومن اهم هذه المجاالت 

 ات.البيان ت وقواعدالمعلوما .1
 مات.وتكنولوجيا المعلو  االتصاالت .2
 يكل التنظيمي(.مدى وضوح المهام والمسئوليات )اله .3
 مدى توافر الموارد المتاحة المادية والبشرية في المنظمة. .4

الناجحة في ادارة الكوارث واالزمات في مواردها بمجموعة من الخصائص على النحو  لمنظماتتتميز ا
 (179,ص2011, )السيد التالي
 حقيق اهدافها الموضوعية.مواردها المادية والبشرية كافية لت ▪
 لموارد المادية والبشرية. خزون كافي من ايتوافر لديها م ▪
 ها وليست معوقة لها.الموارد المتاحة لديها تناسب طبيعة عمل ▪
وير تم تطتسااااااجيل الموارد المتاحة فعال وتلك التي يمكن الحصااااااول عليها ويتم الحصااااااول عليها وي ▪
 حديث هذا التسجيل كل فترة.ت

 .المختلفةالمتغيرات ر على الموارد لكي تتماشى مع ديث المستمادخال التح ▪
 ظمات االخرى. تعتمد المنظمة على قدرتها الذاتية وال تعتمد على قدرات المن ▪

 

ت كما يتضح العوامل التي تؤثر في ادارة االزما علىأهمية التعرف  :من خ ل ما سبق يتضح 
لما لهذا االمر من فائدة في  فراد المناط اليهم مهمة ادارة االزمات ,تيار االمن خاللها اهمية حسااااااااااااان اخ

لصاااالح المنظمة  واساااتثمارهازمات السااايطرة عليها مع االزمات مما يتيح الفرصاااة امام مديري االالتعامل 
فذين في نق االزمة واصااااااااااحاب القرار والمتمية وجود تعاون وثيق بين افراد فريعلي اه التأكيدكما ويجب 

ارسااالها بدون عوائق  أويانات هيل اسااتقبال المعلومات والباالمر من فائدة مثلي في تساا ظمة لما لهذاالمن
 ر واالقسام المختلفة.ة الالزمة للمستهدفين منهم لالزمة في الدوائاو صعوبات وتقديم المشور 
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 الكوارث إدارة: الثاني المطلب .2.1.2
 :الكوارث مفهوم .2.1.2.1

 عة، أوالطبي ها حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى ( الكوارث بان3: 2009يعرف )صااااااااااااااالح، 
ت تأثير شااااااديد على بساااااابب فعل اإلنسااااااان ويترتب عليها خسااااااائر في األرواح وتدمير في الممتلكات، ذا

طلب مساااااااعدة امكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتاالقتصاااااااد الوطني والحياة االجتماعية وتفوق 
 دولية.

و بفعل اإلنساااااااااان بفعل الطبيعة أ قاهرة تحدث إما ( بأنها حالة خطيرة وقوة17: 2004وعرفها )عرفان، 
بة ضاااااعيفة وغير فعالة، كما أنها تهدد بحدوث هي تحدث دون ساااااابق انذار أو بوجود إنذار مسااااابق ورقا

 رار بالممتلكات.وفيات وإصابات وأض

 ا، ويمكن تقسيمها إلى:واختالف خصائصه ث نالحظ تعدد أنواع الكوارثوبالنظر إلى تعريفات الكوار 

ا جميعا  ونساابة التعرض لهذا الخطر هي أعلى عند البعض ي أخطار نتعرض لهكوارث طبيعية: وه -أ
 وقوعهانسااااااااااان في لبعض اآلخر، وهي الكوارث الناتجة عن أسااااااااااباب طبيعية ال دخل لإلمنها عند ا

 (.4: 2009الدليمي، )
واساااااااااتغالل الثروات من ، وما ينتج عنه ية: وهي كوارث ناتجة عن فعل اإلنساااااااااانير طبيعكوارث غ -ب

 متنوعةرها من األنشااااااااااطة التي يمارسااااااااااها وتساااااااااابب في حدوث كوارث بيعية بشااااااااااكل مفرط، وغيالط
 (.40: 2011دليمي، لا)
ل نتيجة تضاااااافر ظاهرة طبيعية أو عواملها مع عامكوارث طبيعية صاااااناعية)مختلطة(: التي تحدث  -ت

سائر المادية التسبب بكارثة أكبر وزيادة في الخ فيية إنساني، مما يؤدى في حال وقوع ظاهرة طبيع
 (.40: 2009الدليمي، ) والبشرية

ر  لتعامل معها بكل جيد يساااااااااعد في همن تعدد األزمات لم يتم اأن الكوارث يمكن تنتج م ويرى الباحث
 ر لتلك المخاطرالمخاطر وتحديد مصادر الخطر للتحكم في التأثي
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  خصائص وسمات الكوارث: .2.1.2.2
ة وتنفيذا ، وارث تلعب دورا  في إعاقة جهود المعالجول لويس كمفورت بأن هناك ثالث ساااااااااامات للكقي

(، 12: 2007الشاااعالن، ) والتعقيدوعدم التفاعل وعامل التشاااابك  وهي عامل الشاااك أو عدم التأكد،
 وأهم هذه الخصائ  وكانت:

 بع.سرعة الحدوث والتتا .1
 نطاقها.سرعة التأثير على ما يقع ضمن  .2
 عها.م القدرة على الحد من شدتها أو منع وقو دع .3
، وخاصااااااااااااة الزالزل صااااااااااااعوبة التنبؤ بحدوثها قبل وقت يكفي التخاذ التدابير الالزمة للحد من آثارها .4

 واالنهيارات األرضية.

 ( إضافة إلى ما سبق وذلك كما يلي:25: 2009كما ذكر )المحمود، 

رثااة فهي ترتبط بعنصاااااااااااااار المفاااجااأة تميز الكااامااات التي والمااداهمااة: وهااذه من أكثر الساااااااااااااا اجااأةالمفاا .1
، وذلك بحيث يد من صاااااعوبة االساااااتعداد الجيد للمواجهة الفعالة لهاوالمداهمة، وهذا من شاااااأنه أن يز 

 تتابع أحداثها بسرعة وبتواتر منتظم وسريع.
 اتساع رقعة الدمار وانتشاره في مساحة واسعة. .2
 المعلومات الصحيحة والكافية.   فيالنق .3

  ة:ة الكارثدورة حيا .2.1.2.3
لالرتباط الشااديد بين المفهومين، فالمشااكلة التي بين الكارثة واألزمة نظرا  يقول تيشااوري هناك خلط كبير 

ون حسااام لفترة طويلة تتحول إلى كارثة، والكوارث هي غالبا  ما تكون األساااباب الرئيساااية المساااببة تبقى د
 أو يةوالمادائر في الموارد البشاارية تدمير وخسااوأدت إلى كارثة هي الحالة التي حدثت فعال  لألزمات، فال
 (.37: 2007)شبير،  كليهما
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الكوارث عند وقوعها، وفي الحقيقة ف ن إدارة  قد يظن البعض أن إدارة الكوارث مقتصاااااااااااااارة في مجابهة
 وأ لدرئهان قبل وقوع وحدوق الكارثة مارثة أشاااااااااامل وأعم من ذلك، فهي عملية منهجية متكاملة، تبدأ الك
 (.41: 2008)ال الشيخ،  ما ينتج عنها بعد انتهائهاحدتها ومجابهة تهديداتها ومعالجة يع من التخف

التأهب، واالساااتجابة واالنعا (، وعلى ) :على أربعة عناصااار متمايزة هيوتساااتند إدارة الكوارث الشااااملة 
ابها ت تساااااتخدم في توصااااايع هذه المراحل، بهدف اساااااتيعالرغم من أن مجموعة واساااااعة من المصاااااطلحا

ساليب إدارية جيدة سواء ارة ناجحة تعتمد على أسس علمية، وتتبع أوالتخفيع من أثارها، وهذا يتطلب إد
التنساااااااااااااايق أو المتابعة، وذلك في جميع مراحل إدارة أو التنظيم أو التوجيه، أو يط تخطكان ذلك في ال
الغامدي، ) اإلداريةالعملية  جة قد يعزى إلى الفشاااال في األخذ بعناصاااارلمعالفي ا الفشاااال إنالكارثة، بل 
2006 :4.) 

 ارثةالكمراحل  .2.1.2.4
  ( أنها تمر بأربع مراحل أساسية:43: 2008وقد كما أورد )ال الشيخ، 

حلة النشاااااااااااطات التى تتخذ قبل الكارثة للحد من وتشاااااااااامل هذه المر  تلطيف أو تخفيف حدة الكارثة: .1
 (.64: 2003القحطاني، ) مخاطرهاليل من مسبباتها والتق

يتأثروا بالكارثة أو أولئك الذين ز الناس الذين قد هذه المرحلة تجهي وتشااااامل: والتحضالالالاليراالسالالالالتعداد  .2
ألدوات الالزمة لزيادة فرصااااااااااااااهم في البقاء على قيد الحياة، وتقليل لديهم القدرة على المسااااااااااااااااعدة با
 .الخسائر المالية وغيرها من الخسائر

فكل  دارة هذه الكوارث،معنية إاجة لمعرفة وتفصااااااااايل هذه المراحل لكي يساااااااااهل على الجهات الك حهناو 
بقها أو التي تليها إلى أساااااااااليب ومتطلبات مختلفة عن المرحلة التي تساااااااابقها أو التي تساااااااامرحلة تحتا  

 آثارها، والمراحل هي: ومعالجةإلدارة مواجهة هذه الكارثة، 

، جلمفااألولى من مراحل دورة حياة الكارثة، تحدث بشااااااااااااااكل  لمرحلةوهي ا مرحلة وقوع الكارثة: .1
المرحلة كونها في  الساااااايطرة على الكارثة في هذهبق انذار، ومن الصااااااعب وميالدها يكون دون سااااااا
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، وذلك لعدم القدرة على الحصااااااااااااااول على المعلومات الكافية فيما يتعلق بالكارثة أو مرحلة الميالد
 التأثير عليها.

 البشرية والمادية. سائرتستمر الكارثة باالستمرار وايقاع المزيد من الخالكارثة:  مرحلة تمدد .2
كناات من ات الكااارثااة: وفي هااذه المرحلااة تخع الكااارثااة، وتقاال حاادتهااا، وتكون الجهااات المعنيااة تمبااث .3

 ايجاد البدائل للتخفيع من آثارها.
ة الكارثة واإلغاثة وتوفير ضاااااااااااااامور الكارثة على أرض الواقع، والعمل على ازالانحسااااااااااااااار الكارثة:  .4

 والمتشردين.البدائل للمتضررين 
الكارثة وتنتهي بشاااااااااااااكل كامل، ويتم االهتمام بمرحلة ما بعد  تختفيالمرحلة فاء الكارثة: في هذه اخت .5

 كالتعويض عن الخسائر وغيرها من األمور.الكارثة، 

  أهداف إدارة الكارثة: .2.1.2.5
ت المتسااااارعة رجة اسااااتجابة سااااريعة وفعالة، لظروف المتغيراإن الهدف العام إلدارة الكوارث هو تحقيق د

بحدوثها، أو بالتحكم واتخاذ  المتنبلللكوارث،  عداد التحضااااااااااايرات الالزمة ارثة، بهدف درء أخطارها بللك
ري إلعادة التوازن إلى رها، وتوفير الدعم الضااااااااارو المصااااااااايرية لمواجهة الكارثة، وتقلي  أضاااااااااراالقرارات 
تتعلق بمصااااااااااااااير (، ولذلك ف ن للكارثة فترة حرجة وحاساااااااااااااامة، 63: 2003طاني، قحال) الطبيعيةحالته 

 دارتها هي:م أهداف إري الذي أصيب بها، ومن أهالكيان اإلدا
 ل إزالة مسبباتها.العمل على عدم حدوث الكوارث من خال .1
 ة عند حدوثها وتقليل آثارها.تصميم النمط التنظيمي الفعال لمواجهة الكارث .2
 ثر الكوارث الطبيعية على الرعاية الصحية.ام الواجب ألإيالء االهتم .3
 وقت مبكر. فرص التوافر الدولي فيين تحس .4

 في النقاط التالية: ( بأن أهم هذه األهداف2003) والقحطاني( 2010) والخفاجيوذكر الحدراوي 

ل األمثل للموارد وتنبؤ مصادر التهديد الواقعة والمحتملة واالستغالتوفير القدرة العلمية على استقرار  .1
 ثة.ار الكار واالمكانيات المتاحة للحد من آث

 إدارة الكارثة إنشاء مركز لقيادة العمليات.هزة المعنية لتنظيم و تحديد دور كل من األج .2
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 والمواجهة.يات المادية لالستعداد لعلمية واالمكانتوفير القدرات ا .3
 الل فترتها.وقاية األحياء في مكان الكارثة والتخفيع من المعاناة خ .4
 جراءات االستعداد.ن خالل مجموعة الخطوات واالعمل على العودة إلى حالة الحياة الطبيعية م .5
يات واالختصاصات الوظيفية تأصيل مناخ إداري يقوم على التفاهم والمشاركة بين جميع المستو  .6

 ذات العالقة.
 طبيعة الكارثة.توفير المرونة التي تمكن من التشكيل التنظيمي وإعادة تشكيله وفق  .7
 المطلوبة. توافر المعلومات بالسرعة بناء شبكة من االتصاالت الفعالة التي تؤمن .8
تداعياتها المختلفة وادراكها تهيئة المنظمة والكيان االداري داخليا  للتعامل واالستجابة للكوارث ب .9

 ية.بدرجة عال
 دراسة كافة االحتماالت الممكنة واعداد السيناريوهات الجيدة. .10

 :الكارثة حجم عليها يعتمد التي عوامللا .2.1.2.6
( ,2003Mcdonaldى زيادة خطورتها، ويذكر)ؤدي إلوامل توشدة تأثيرها على عيعتمد حجم الكارثة 
 أهم هذه العوامل:

الماادة الزمنيااة التي تحاادث فيهااا، فااالزالزل قااد ثير الكااارثااة على لكااارثااة: يعتمااد تااأالفترة الزمنيااة ل -
 ضااانات قد تصاال إلى عدة أيام، أما الجفاف أو التصااحر فقد يصاالتسااتمر إلى عدة ثواني، والفي
 دة حدوثه يسبب الدمار.إلى عدة سنين، وكل حسب م

 تعرضاااااااااااات للكارثة زاد تأثيرها المساااااااااااااحة التي أثرت عليها الكارثة: كلما زادت المساااااااااااااحة التي -
 .عت الخسارةوارتف

ل يختلع تأثيره عن اإلعصاااار وكذلك نوع الكارثة: يختلع تأثير الكارثة بناء على نوعها، فالزلزا -
 عن الحروب.

كلما كان حدوثها متوقعا ، وهناك مخطط  أثير الكارثةكارثة: يقل تداد وتوقع الطبيعة االسااااااااااااااتع -
 الستقبالها ومعالجة آثارها.
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 الداخلية الجبهة :الثاني المبحث 2.2
 تمهيد:

 ركويشا الشعبية نةالحاض يعتبروا الذين الشعب على طلقي عسكر مصطلح الداخلية الجبهة برتعت
 عنصر تعطي الداخلية فالحماية والخارجية، الداخلية التهديدات من الشاملة الحماية تحقيق في الدولة
 جتمعلموا المواطن يشعر أن والبد وخارجية داخلية مخاطر أي صد فيه دور  وإعطاؤه واألمان الثقة

 منع في ودوره يتهبأهم المجتمع يعو ى عل تعمل واالجتماعية األهلية والمؤسسات فالدولة بأهميته،
 (.2006الدخيل، )الداخلية  هةجبال تماسك ضرب يمكنه تهديد أو خطر أي ومكافحة التمدد من المخاطر

 التنموية المتطلبات يتراع مترابطة اجتماعية قوة لها كان إذا إال لها قيمة ال العسكرية القوة إن
   الذي     الجسم خاليا أحد العسكرية القوة أن إذ ها،وغير    ومعنويا   وثقافيا   وروحيا   وسياسيا   اقتصاديا الشاملة
 ‘الدولة عن التهديدات فيدفع والت كل االلتئام تشكل والتي الداخلية الجبهة عليه يطلق ام أو لمجتمع يكملها
 المصرية الداخلية الجبهة ومتانة صمود أن حيث الجيش مكونات لىعر تؤث الداخلية الجبهة متانة إن
 تعمل العسكرية الصدمات إن الستة، األيام هزيمة بعد المصري  الجيش بناء إعادة في ساعدت التي هي
 الجبهة كانتا كلم وبالتالي العدو، لقوات انتصار يتحقق وبالتال وسقوطها الداخلية الجبهة تفكك على
 العسكرية االعتداءات عن تنشأ التي الفجوة تغطي معنوية قيمة تعطي أن يمكنها قوية صالبة ذات الداخلية
 (.1967)هيكل، العسكرية والموارد القدرات وبناء ترميم إلعادة الفرصة وإتاحة

أهم ما تسعى الدول وخاصة التي لديها نزاعات حدودية للتحديد الجغرافي للدولة واألقاليم  إن
ثر بين السكان تؤ  ا، حيث أن سكان المناطق الحدودية تربطهم عالقات اجتماعية، فالمشاكلالتابعة له

ية العمرانية ة، والتنمات األمنيالداخلية وهذا يتطلب تنمية المناطق الحدودية وضبط التحديعلى الجبهة 
ت األمنية التي التي تساهم في السيطرة على المخاطر األمنية الداخلية والخارجية ومنع انتشار المشكال

سطينية تعاني من واألراضي الفل ن، إن قطاع غزةيمكنها أن تتسبب في صراعات بين الدولتين الحدوديتي
 والمزارعينمرة على أراضي المواطنين داءات مستوتنشأ اعتعدم القدرة على تحديد حدودها الخارجية، 

 غزة قطاع أن إذ ،   وسياسيا   اقتصاديا الداخلية الجبهة استهداف في يساهما مم الحدودية المناطق على
 صناعية أو زراعية أو سكنية استخداماتها أغلب كانت تيوال الحدودية قوالمناط األراضي لتجريف تعرض
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 ضععى عل عملت االعتداءات هذه أن المهني، عملهم ومجالن سكالا طبيعة وفق عدد استخدمت أو
 المناطق من السكان وانتقال النزوح عمليات زادت ليلتاوبا الحدودية للمناطق الداخلية الجبهة استقرار
 (.2018ك، )بريأخرى  مناطق إلى الحدودية

 من للدولة لحاضنة اتعد والتي المجتمع مكونات كل في تتمثل الداخلية الجبهة أن الباحث ويرى 
 الدولة كانت كلما ومتماسكة قوية الداخلية الجبهة كانت فكلما وخارجيا ،   داخليا بها المحدقة األخطار كل

 .مستدامة وتنمية واستقرار مأمن في وأفرادها

 اخلية الفلسطينية:لدا هةالجب أبعاد  .1.2.2

 للمجتمع معلنة وطنية منظومة وفق ءاتوإجرا وسياسات خطط تتطلب والتي الداخلية الجبهة أبعاد تتنوع
 األمنية الداخلية الجبهة مقدرات حماية إطار في العالقة ذوى  لألشخاص توضع وخطط وإجراءات
ومن خالل مراجعة الوثاق  الفلسطيني عللمجتم يةالمعنو  الروح عرفى عل تؤثر أن يمكنها والتي والعسكرية

 الداخلية الجبهة أبعاد وتنقسم ،ري لمواجهة المخاطر واألزماتالتقارير التي كانت أثناء اعداد االطار النظ
  0(2018: )سالمة، يلي ما إلى

  البعد األمني:

السبل فير كافة منية لتو عمليات التنمية والحماية األمنية التي تحددها المؤسسات الحكومية واأل وهي
لخدماتية لتلبية األمنية والشرطية وا داخلي بواسطة األجهزةوالسياسات الوطنية والمحلية لتحقيق األمن ال

تمع لتحقيق التنمية واالزدهار إذ لمجالمتطلبات األمنية من المساواة والعدالة االجتماعية بين كافة فئات ا
لجان الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية واألمن  خاللمن  لكوذ لمؤسسات األمنية بشكل مباشرةتشترك ا

ت األمنية الداخلية وتشترك أجهزة االستخبارات والمخابرات العامة في متابعة الوطني لمتابعة كافة التهديدا
ات أمنية خارجية، وبالتالي هناك مجموعة من الخطط التي تضعها راقجبهة الداخلية من اختوتحصين ال
ن ، بالتالي يجب أن يكو توترات األمنية والقالئل في الظروف غير االعتياديةمواجهة الاألمنية لالمؤسسة 

متكاملة تتسلسل من المستوى القومي أو الوطني ومرورا  بالمستوى اإلقليمي والمستوى هناك منظومة أمنية 
 المشتركة ياتالعمل غرفللمناطق الجغرافية، مع ضرورة هذا البعد يتعلق بالتنسيق المستمر بين  حليالم
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 التي اإلشكاليات وانتشار الجرائم ةكاف متابعة الداخلية الجبهة لحماية المسلحة الفلسطينية الفصائل بين
 .واألزمات الكوارث أثناء األمنية والسلطات القانون  غياب عن تنتج

تشترك  حيث ينية،لسطالفأن البعد األمني من الضروريات الهامة ألبعاد الجبهة الداخلية  الباحث ويرى 
ن خالل مجموعة من الخطط أجهزة األمن المختلفة في تحصين الجبهة الداخلية، والعمل على حمايتها م

 تعمل على تحصينها من أي اختراق خارجي.

  البعد العسكري:

العسكرية فتعمل المقاومة  تاالستهدافاداخلية من نية لحماية الجبهة الكافة المتطلبات الوط توفير
ة والعسكرية والمحلية وذلك وفق التشكيالت العسكرية على صعيد خطط الوطنيلى وضع اللسطينية عالف

ة من تائب يندر  أسفلها مجموعالمحافظات فكل محافظة لها خطة لواء وتنقسم إلى مجموعة من الك
السياسات جموعات العسكرية والزمر، وتقدم الفصائل الفلسطينية عة من الفصائل ثم المالسرايا ثم مجمو 
لداخلية الفلسطينية، ة االعسكرية التي تدفع قوات االحتالل اإلسرائيلية من االعتداءات على الجبهالوطنية و 

تمع الفلسطيني من شأنها أن توعيه المج وكما وتقوم الفصائل بعمل البرامج والسياسات واآلليات التي من
عسكرية مجموعة من الخبرات ألجنحة الوتمتلك ا خاطر العسكرية وتقديم المعلومات المجانية لالحتالل،الم

الجبهة الداخلية إضافة إلى حاضنة شعبية كبيرة  علىالعسكرية في مقاومة االحتالل منعه من التغول 
رية مع دولة االحتالل ات والصراعات العسكيلية ودعمه في النزاعتسانده في مواجهة المخططات اإلسرائ

 (2018)سالمة، االسرائيلي

 إعالم وعدم التعامل في السرية تتطلب فلسطينيةل الالفصائ بها تقوم التي كريةالعس لعمااأل أن
 المجتمع وحماية العسكري  األمن على   حفاظا وذلك والخطط العسكرية التجهيزات بطبيعة الداخلية هةالجب
 مواردلا استنزاف عمليات من الداخلية الجبهة تحصين إطار في وذلك والبشرية المادية كريةعسال والموارد
 االنتشار من المعلومة حماية لذا واالستخباراتية األمنية والعمليات االستهداف خالل من العسكرية

 .العدو لقوات صولهاو و 

عسكرية من قبل المقاومة أن البعد العسكري يتمثل في وضع الخطط الوطنية وال الباحث ويرى 
اعتداءات من قبل االحتالل، كما  يها من أيالحفاظ علالداخلية الفلسطينية و الفلسطينية لحماية الجبهة 



31 
 

 هةالجب على والحفاظ الفلسطيني المجتمع لتوعية المختلفة اتوالسياس البرامج وضع على المقاومة تعمل
 .الفلسطينية الداخلية

  البعد اإلنساني

 يتطلب التي الدنيا يرالمعاي وخاصة اإلنسانية واالحتياجات المتطلبات من لمجموعة الداخلية هةجبال تحتا 
 لكافة العاجلة واالستجابة واءاإلي مجال في وذلك المجتمع، في البشرية االحتياجات لتحقيق في وجودها
 وتحديدها المخاطر فهم لخال من وذلك الخطرة المناطق من المواطنين وإخالء والطوارئ  الميدانية الحوادث
 الجبهة على المخاطر تلك تكرار مستوى  وفق وذلك منها الفلسطيني للمجتمع الشاملة الحماية لتحقيق
 وتوفير المجتمع لخدمة ةالمدني األجهزة جهود توحيد في مثلةالمت اإلنسانية المتطلبات أهم إن الداخلية،
 والجمعيات األهلية والمؤسسات االجتماعية التنمية ارةووز  المدني كالدفاع الدنيا األساسية االحتياجات
 الدولية المؤسسات الدنيا اإلنسانية المتطلبات توفير في المؤسسات تلك ركشاوي محليةلا والهيئات الخيرية
 الشئون  تنسيق ومنظمة( UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج( UNRWA) األونروا سهاأر  وعلى
 (2018،اعتماد الطرشاوي ) (.OCHA) المتحدة ملألم التابعة اإلنسانية

 الحاضنة قوة واستدامة الداخلية الجبهة وتحصين بحماية علقةالمت دبعااأل أهم هو اإلنساني البعد إن
 البعد هذا الفلسطيني، الشعب على متوقع خطر أي لصد األمنية واألجهزة يةسطينالفل للمقاومة الشعبية
 الوطنية المؤسسات وتعتمد المخاطر منا تحصينه واستدامة التحصين دةزيا على الداخلية الجبهة يساعد
 خالل سابقة أوقات في اعتمدت وقد الداخلية الجبهة احتياجات تلبية في تساهم التي ةاإلنساني الخطط
 يمكن كوارث أو أزمات ألي العاجلة االستجابة مستويات تحسين في غزة قطاع على مرت التي األزمات
 .الوقوع من العارضة الحوادث من والحد الفلسطيني، المجتمع لها يتعرض أن

 الجبهة تحصين في ذلك ويتمثل الداخلية، الجبهة حماية أبعاد أهم من نسانيالا البعد نأ الباحث ويرى 
 لكافة العاجلة واالستجابة والكوارث، األزمات حدوث أثناء المختلفة االنسانية االحتياجات من يةالداخل
 .الفلسطينية الداخلية الجبهة على وتؤثر تحدث يالت األزمات
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 خليةهة الداالعوامل المؤثرة على الجب .1.2.3

أن  تبينة الداخلي ارةز و  الطوارئ  لجنة في صةتالمخ الجهات مع الباحث أجراها التي المقابالت خالل من
 هناك عوامل تؤثر على الجبهة الداخلية تمثلت فيما يلي:

 الصراعات السياسية: 

ثرة يات المؤ هم التحدالت السياسية في المسار االنتقالي واإلصالح االجتماعي والسياسي أحد أ تحو ال تساهم
رار، وعدم تقبل على صناع الق سيادة األمنيةعلى الجبهة الداخلية وخاصة في الدول التي تعتمد على ال

ا  في الثورات العربية جليلك القيادات الحكومية السابقة بالتغيير بالنمط السياسي واألمني السائد وبرز ذ
 تلي فيما والمجتمعي العام األمن على السلبي التأثير لها كان والتي  م2011التي حدثت في مطلع العام 

 والمتطلبات االحتياجات تلبية في تتمثل السياسية التغيرات إن ا،عليه االنقضاض بعد وذلك الثورات تلك
 (.13: 2016)ياسين، االحتياجات تلبية من يتوافق بما للمواطنين والتطويرية التنموية

 أن ويمكنها الداخلية الجبهة ضععفي  تساهم تتمعاالمج بين تنشأ التي السياسية الصراعات إن
 احتيا  وتلبية التنمية مقومات تضعع وهذه السياسي، الصراع افأطر  بين عسكرية صراعات إلى تتحول
 .المجتمع ومتطلبات الدنيا الداخلية الجبهة

 وتعمل ة،الداخلي الجبهة تماسك على سلبي بشكل تؤثر السياسية الصراعات أن الباحث ى وير 
 ذلك ساعد مالك سياسية وخالفات ونزاعات صراعات بدون  الداخلية الجبهة كانت فكلما اضعافها، على
 .الداخلية الجبهة تضعع سياسية صراعات وجود ومع تماسكها، في

 :ت العسكريةاالعتداءا أوالنزاعات العسكرية 

الحياة إذ أن ة مناحي على كاف الصراعات العسكرية واقع أليم يعيشه الوطن العربي، يؤثر باتت
لى ستهداف األعيان المدنية مما أثر ععات المسلحة ساهمت بشكل وآخر في االصراعات العسكرية والنزا 

ة التي تشنها الجيو  ضد الصراعات، إن العمليات العسكري مقومات صمود الجبهة الداخلية في مواجهة
على استنزاف كافة الموارد والتي  رية تعملات العسكات والدول النامية والضعيفة، إن االعتداءالمجتمع

 الخراب وانتشارتتكون بعض اآلثار البيولوجية، حياة وبالتالي تتسبب ب ثار كبيرة تدمر كافة مقومات ال
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 لها يكون  التي الضوضاء وانتشار المدنية المنش ت وهدم والخاصة العامة الممتلكات روتجريف والدما
 والركود التنمية عجلة توقع في تتمثل اقتصادية آثار هناك كما نسان،إلا حياة على مباشر تأثير

 االجتماعية اآلثار من العديد وتترب كما الدولة، على االقتصادية والنفقات باءعاأل وزيادة االقتصادي
 التشرد عن الناتجة األسرية االنقسامات إلى إضافة األسري، وضعلا وتوترات بالنزوح المرتبطة
 .(483: 2014تمام، )والتشرذم

  تحديات التنمية االقتصادية

لنفقات الحين واآلخر نتيجة العجز الناجم عن ا كافة الدول في األزمات االقتصادية بين تمر
تباع سياسات التقشع والتي تتطلب القومية والتي يعجز النظام االقتصادي المحلي عن احتوائها، وإ

 وارتباط االقتصاد ومة االقتصادية،شة المنظيثبت هشامع الوضع االقتصادي الصعب الذي  التماشي
د الطبيعية واالعتماد على الرتباط بالعمالت األجنبية وضعع الموار القومي بالسياسات العالمية المالية وا

لى القرارات السياسية ويتسبب في االضطرابات المؤثرة التي المعونات الخارجية مما يساهم في التأثير ع
إلى علميات الهروب من الجمارك الي ترتفع مستوى التحديات، إضافة مع وبالتة والمجتالجبهة الداخلي
لتجارية مما يؤثر على مستويات الدخل رائب المستحقة على الشركات والمؤسسات اودفع الض

 (.33: 2016القومي)كلثوم، 

 والسياسات ةاليالم تزمااأل نتيجة التنمية عجالت توقع في االقتصادية التحديات من الناتجة ثراتمؤ ال كل
 بالنواحي المجتمع يتأثر الي وبالت خليةالدا الجبهة على يؤثر الضريبي التهرب مالعا المال وتوجيه المالية
 خطط إلى واللجوء للمواطنين يةالمال المدخرات استنزاف على تعمل والتي االقتصادية لألزمات السلبية
 ينعكس مما الدولة في االقتصادية والقوة الشرائية كةالحر  رأثتت وبالتالي للفرد المالي االستهالك ترشيد
 .اقتصاديا   الداخلية الجبهة انهيار على

   تحديات التنمية االجتماعية

الجبهة الداخلية إذا يتعدد الصراع  الصراعات من أهم العوامل التي مكنها أن تؤثر بشكل مباشر على تعتبر
تزاحم على حيازة االحتياجات الدنيا التي ال بأنه ال ر الصراعخلدون اعتب وفق المجتمعات حيث أن ابن
 ال و" األغراضزدحام ال يقول ابن خلدون "ومن ضرورة االجتماع التنازعتتوفر بالشكل الكلي المطلق ف
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 لحسم وتفرضها القوانين الدول تضع وبالتالي القوة بغلبة صراعلا وينتهي بالقوة إال الصراعات حسم يمكن
 الحكومة تلجأ الكبرى  األزمات أوقات في العشائري  والصلح الشعبية األعراف في ةتعاناالس نمكوي الصراع،
 خلدون،)ابن االجتماعية والعالقات الروابط وتقوية االجتماعية التنمية لتحقيق اإلصالح رجال مع للتعامل
1978 :191.) 

 االجتماعية قاتعالال مستوى  على المجتمع منها يعاني التي والمشاكل االجتماعية المتطلبات إن
 للبحث المتضررون  وسيلجأ الداخلية جبهةلا تماسك على يؤثر مما والكوارث األزمات في تتأثر   غالبا والتي
 التنمية تساهم العليا، الطوارئ  ولجان خطط تحددها التي المعايير وفق األساسية احتياجاتهم تلبية عن

 العائالت بين العالقات تؤثر أن ويمكن كما القالئل من خليةالدا الجبهة حماية في والمحلية المجتمعية
 .مخاطر أي من خليةداال الجبهة تحصين في والمواطنين

 التحديات الفكرية والثقافية:

 جذرية فكرية تغيرات يف ساهمت االجتماعي التواصل ووسائل االلكترونية والفضاءات العولمة انتشار إن
 اآلونة في أنه إذ االلكترونية، الفضاءات على مكشوفة بحتصأ الحياة أن وحيث العربية المجتمعات لدى
 على تساهم ثقافية تغيرات على تعمل الفكرية االختالفات إن االجتماعي اصلتو ال وسائل ساهمت ةاألخير 
 المنحرف الفكر تحمل التي المجموعات انتشار في المتمثل الفكري  هابر اإل وانتشار المشوهة األفكار تبنى
 على يؤثر مما الداخلية الجبهة واستهداف الدولة تدمير على تهدف الى خارجية جنداتأل تعمل يوالت
 في برز لقد والوطن، للدولة والوالء االنتماء ضعع من يزيد الروحانية القيم ضعع إن القومي، األمن
 .الغريبة لألفكار األعمى التقليد انتشار خيرةألا الفترات

ت الدخيلة من المجتمعات الغربية، هذا ساهم الثقافامحافظة بعربية اللقد تأثرت المجتمعات ال 
كار التي تساهم الجبهة الداخلية، كما وأن التحديات الفكرية تساهم في انتشار األفبالتأثير المباشر على 

بهة الداخلية من ية الجلية وتهديدات التحصينات التي تجهزها الدولة لحمافي ضعع تماسك الجبهة الداخ
 جوهر صراع بين المجتمع.تمثل  فكرية ي تحدياتأ
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 التحديات األمنية

 القومي باألمن اإلضرار في تشترك والتي الضعع ونقاط والمخاطر داتالتهدي كافة عن عبارة هي
 نمط على تطرأ وتغيرات العام بالنظام اإلخالل في يتسبب مما والمجتمعي الشخصي واألمني والوطني
 يمكنها التي واالقتصادية والعسكرية السياسية طراالمخ بكافة األمنية تحدياتلا تلك وتتمثل اليومية، الحياة
 الحدودي والموضوع الجغرافي الضعع تؤثرد فق للدولة، المتكاملة األمنية المنظومة تغير في سببتت أن

 المحيط، واقعلا تغيرات في تساهم  من التي والتحديات األمنية التنمية على المحيطة دوللا بين والعالقات
 التكتالت بين الصراعات تنامي على والمحلية الوطنية وللمؤسسات واإلداري  السياسي الضعع ويؤثر كما

 (16: 2015)الزبيدي، للدولة الوطني األمن على يؤثر مما الحزبية

 :يلي بما تتعلق األمنية ياتالتحد من كمجموعة وهنا

 :الداخلي األمن تحديات: أوال

 ريةالبش والطاقات الموارد بها تتوفر التي السياسي النظام استقرار منشأها التي نيةماأل اصرالعن احتواء هي
 المحلي كاإلرهاب الداخلية التحديات انتشار على تعمل التي األوضاع مع االجتماعي والتكيع والمجتمعية
 وتجارة عسكرية، عاتلصرا    أحيانا تتحول والتي العائلية والنزاعات المنحرفة الفكرية المجموعات عن جالنات

 يكون  الداخلية، الجبهة استقرار على ملتع التي الداخلية البيئة استقرار وضعع شرعية الغير الممنوعات
 العامة النظام على السيطرة ةالتنفيذي السلطات تفقد التي والكوارث األزمات فترات في لها تأثير أكبر
 (.20: 2016)كلثوم،  واألزمات الكوارث عن ةاجمالن دثالحوا مواجهة إلى التنفيذية األجهزة وتلتفت

 :الخارجي األمن تحديات: ثانياً 

األمن الخارجي بالتحديات اإلقليمية التي تحيط بالدولة وبالتالي تؤثر التفاعالت الجغرافية  بطيرت
التي  نتشار المخاطر األمنية وهذا يؤثر على سالمة األمن القومي ومستوى المواقعبين الدول على ا

هيبتها اإلدارية والنظامية، و  ا الدولة، وهذا األمن يتعلق بتوفير السالمة األمنية الخارجية لكيان الدولةتنتهجه
ئية القومية ضد أي وهذا يتطلب مجموعة من التجهيزات لحماية األراضي والشعب والثروة الطبيعية والبي

 التأثيرات مختلعللتعامل مع  يحتا  ، وهذااعتداءات خارجية تستهدف االقتصاد أو المنظومة الوطنية
 .االقتصادية والتبعات والعسكرية واألمنية يةالسياس كالتدخالت الخارجية البيئة من الواردة



36 
 

 والسكان بالمجتمع الخاصة ردالموا واستنزاف الداخلية الجبهة استهداف في تساهم التحديات هذه 
 الالحقة أو الكوارث قبل ما يتكون  الت األزمات روانتشا المخاطر معدالت ارتفاع في يساعد بدوره وهذا
 (.21: 2016كلثوم،) طرالمخا وانتشار والصراعات للكوارث

مقومات التي يمكنها تعبر الموارد الطبيعية والبيئة أهم ال تحديات التنمية البيئة وحماية الموارد الطبيعية:
ئية واستنزافها يضع الدولة في تحديات د البيالموار ة الشاملة للدولة، إذ أن استهداف أن تساهم في التنمي

ة مما يؤثر على مستويات النفقات الفردية ت النفقات القومية للدولاقتصادية هائلة يمكنها أن ترفع معدال
ب عليه القالئل الداخلية وحمايتها من المخاطر مما يترتد المجتمع وهذا بدوره يؤثر على الجبهة ألفرا

ة اني منها البيئة والموارد طبيعية كبيرة من أهمها األزمات والكوارث الطبيعيلتي تعديات اوالمشاكل، إن التح
العسكرية واالعتداءات العسكرية  تنميتها واستدامتها لألجيال القادمة والصراعاتواستنزاف الموارد دون 

لى الجبهة تؤثر ععوامل اه والتربة والهواء والماء وكلها ؤثر على جودة الحياة وانتشار تلوث الميوهذا ي
اع المشكالت والتحديات الداخلية وحمايتها وتحصينها من كافة المخاطر التي تساهم في ارتف

 (.15: 2016لبيئية)المغير، ا

  لية الفلسطينيةعناصر الجبهة الداخ .1.2.4

اء الجبهة الداخلية ومن ضااااااااقابالت التي أجراها مع أعالدراسااااااااات السااااااااابقة والمبعد اطالع الباحث على 
 وارث تبينالوطني لمواجهة األزمات والك واإلطارخطط االساااااااتراتيجية المحلية ا ورد من الحليل مخالل ت

 للباحث أن عناصر الجبهة الداخلية تمثلت في:

   المجتمع

كان بكافاااااااااة عالقااااااااااتهم االجتماعياااااااااة المجتماااااااااع القاااااااااوة البشااااااااارية المتمثااااااااال فاااااااااي السااااااااا يعتبااااااااار
زمااااان ومكااااان، فكلمااااا ارتفااااع عاااادد السااااكان  فااااي كاااال الهااااام ف والتقاليااااد والااااذين يمثلااااون المااااوردواألعاااارا

ترعااااااى تلاااااك الساااااكان ماااااان أي تهديااااادات ومخاااااااطر لياااااة التاااااي زادت الخطاااااط الوطنياااااة واإلقليميااااااة والمح
ياااااة للمجتمعاااااات مااااان بلاااااد آلخااااار تسااااااهم فاااااي اساااااتهداف الحيااااااة اليومياااااة لهااااام، وتختلاااااع التركيباااااة النوع

فياااااااة ومعااااااادالت الااااااادخل واالكتظااااااااظ والري مرانياااااااةوذلاااااااك وفاااااااق الجااااااانس والكثافاااااااة الساااااااكانية والبنياااااااة الع
تعليميااااااة للمجتمااااااع ومعاااااادالت النمااااااو لصااااااحية والالسااااااكاني، ويتااااااداخل فااااااي هااااااذه التركيبااااااة المؤشاااااارات ا
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 الطبيعيااااااااة البيئااااااااة قفااااااااو  واإلقامااااااااة السااااااااكن ومتطلبااااااااات واالجتماعيااااااااة االقتصااااااااادية المحليااااااااة والتنميااااااااة
 (.15: 2016)المغير، المحليين للسكان

 الدولة وتساااااااااعى للمجتمعات المكونة العناصااااااااار أهم كأحد اإلنساااااااااان على خليةداال الجبهة تعتمد
 من الماااليااة الموازنااات وتاادفع التنميااة الخطط كااافااة إعااداد على الاادولااة تقوم إذ التنمويااة المتطلبااات لتلبيااة
 الحاضااااانة الداخلية الجبهةأن  اإلنساااااان أجل من والنهضاااااة والتطوير تنميةلل مؤشااااارات أعلى تحقيق أجل
 المورد اإلنسااااان أيضااااا   الوطنية التنمية ومنهجيات السااااياسااااات تطبيق في فاعل لمحور وأو لةدو لل ولىاأل

 في األبرز المحور السكان يكون  وبالتالي والتطويرية التنموية والبرامج الخطط وضع الذي األهم البشري 
 الجبهة سااااااااكوتما نلتحصااااااااي الوطنية للسااااااااياسااااااااات والتطبيق والتنفيذ التخطيط حيث من الداخلية هةجبال

 (2018 الطرشاوي،)المختلفة االختراقات من الداخلية

 القرارات صناعة في للمشاركة الحكومية المؤسسات على واالنفتاح للتربية تحتا  المجتمعات إن
 لتطبيق المحلي المستوى  على المؤسسات تضعها التي لبرامجاو  الخطط في المجتمعية المشاركة خالل من

 من والحد االختراق من الداخلية الجبهة وتحصين األزمات مخاطر من للحد عمةالدا  ةالوطني السياسات
 باألمور يتعلق ما في وخاصة الفلسطيني، للشارع العامة اإلحباط حالة في تتسبب التي الشائعات انتشار
 امةواستد والصحة التعليم قطاعي وتنمية البطالة ومعدالت االقتصاد بحركة تتعلق التي اليومية الحياتية
 وصول عدالة في للمجتمع ومكشوفة واضحة منهجيات وفق الدنيا للطبقات األساسية لخدماتا وصول

 .االعتيادية غير والظروف األوقات في وخاصة لمستحقيها اإلنسانية المساعدات

 (2018 ،رضوانالهيئات المحلية: )

مجالس محلية  ت فهناكمستويا في قطاع غزة العديد من الهيئات المحلية والتي تنقسم إلى يعمل
نسمة ويطلق عليها بلديات فئة  100,000رى والتي يزيد عدد سكانها عن كبرى تتمثل في البلديات الكب

لس ومجا يات فئة ب،وتسمى بلد نسمة 20,000أ، والهيئات المحلية الوسطى والتي يزيد سكانها عن 
ة  ، تعمل الهيئات المحلية ت فئر بلديانسمة وتعتب 20،000محلية صغرى التي يقل عدد سكانها عن 

 والتي والحكوميةالمحلي والمؤسسات المدنية  على إعداد خطط استراتيجية تنموية بمشاركة المجتمع
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 الجغرافي النطاق لها يتعرض أن وقعالمت المخاطر كافة تناقشذي وال والكوارث األمن مجال أهم يتضمنها
 .المحلية للهيئة

 وعضوية الكبرى  البلدية رئيس برئاسة المحافظات طوارئ  لجان الخمسة الكبرى  البلديات ترأس
 العالقة ذات واألمنية الخدماتية واألجهزة الحكومية والهيئات المديريات ومدراء األخرى  البلديات رؤساء
 األحمر كالهالل المحلية المؤسسات عن وممثلين األحياء لجان رئيس ىإل إضافة المحافظات، نطاق في

 نيةالب لمشاريع الالزم التمويل جلب على اللجان هذه وتعمل واألونروا، ت الفلسطينيةالااالتص وشركات
 العسكرية واالعتداءات واإلنسانية الطبيعية المخاطر من بالحد المتعلقة والخدمات الطوارئ  لشبكات التحية
 بشكل األوضاع مييتق على تعمل متكاملة فنية طواقم ولديها كما, غزة قطاع في االسرائيلي االحتالل نم

 .غزة قطاع في والكوارث ماتز األ عن الناجمة للحوادث العاجلة االستجابة متطلبات لتحديد مستمر

 اسيةساأل االحتياجات تقديم الممولة الجهات من ويتطلب المحلية الهيئات عمل استدامة إن
 إلى والمادية البشرية ائرالخس من الحد في تساهم عاجلة استجابة صناعة على قادرة تحتية بنية إلنشاء
 للمحافظات الطوارئ  مراكز لبناء المحلية اتالهيئ تحددها التي األولويات سلم وفق وذلك ممكن حد أقل
 وتماسك حماية في البلديات رو د ويبرز العاجلة االستجابة خدمات مقدمي مع التواصل منظومة وتوحيد
 بحجم الفلسطيني المجتمع توعية في المحلية تيئااله مهاتقد التي المشاريع خالل من الداخلية الجبهة
 (.2015 نقيرة،)أبو الشتاء فصل يف وخاصة الطبيعة والمخاطر األعباء

 الوطنيةالوزارات والهيئات 

ت واألجهزة التنفيذية للدولة والهيئات في كافة الدول مجموعة متكاملة من المؤسسا يتواجد
ات في حماية الجبهة الداخلية ومن أهم تلك األجهزة  المجتمعتوعية  كومية والوزارات التي تعمل علىالح

ر الدعوية تعمل على توعية المجتمعة من خالل المناباف والشئون الدينية والتي والوزارات وزارة األوق
المجتمع في الشدائد، خاصة افة والمؤسسات الوطنية األخرى التي تساند والمساجد، ووزارة األعالم والثق

لمؤسسات تماعية والتي تعمل على تلبية احتياجات الطبقات والمستويات الدنيا في إن اية االجة التنموزار 
مع المؤسسات الدولية الفاعلة في  قطاعات مختلفة وتتشارك في إدارة الملفاتالوطنية تعمل ضمن 

 .(2018 ،الطرشاوي ) ألوضاعوالظروفغيراالعتياديةالتيفرضتعلىالشعبالفلسطينيذلكبحكماقطاعغزةو 
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 اتؤسسالم بين والتواصل التناسق قوة الحكومية األجهزة لعمل األساسية المحددات أهم إن
 يتم اللجان هذه أن حيث الفلسطيني، الوزراء مجلس يشكلها التي المشتركة اللجان خالل من الحكومية
 المتغيرات وفق هاتحديث ويتم سنوي  بشكل الحكومية المؤسسات تحددها التي المخاطر شجرة وفق اتشكيله
 المخاطر وفق اللجان تلك ترأس التي الحكومية الجهات وتتنوع الدنيا، اإلدارية المستويات من الميدانية
 ترأسها بالبيئة المتعلقة زماتواأل االجتماعية التنمية وزارة ترأسها االجتماعي بالقطاع تتعلق التي فاألزمات
 الحكومة تقدمها التي اإلنسانية المساعدات على يعتمد مجتمعلا إن األزمات، من وغيرها البيئة جودة سلطة
 صمود دعم شأنها من والتي المدني المجتمع ومؤسسات الدولية سساتمؤ ال مع والتعاون  بالتنسيق لهم
 خالل االسرائيلي االحتالل قبل من لها المستمر تهدافساال ظل في تماسكها الستمرار الداخلية الجبهة
 (.Alburai,2014: 18) غزة قطاع على السابقة ةالعسكري االعتداءات فترات

 وذلك اختصاصه مجال في كل الدولية المؤسسات مع والتنسيق رالتشاو  على الحكومية المؤسسات وتعمل
 في وخاصة للمتضررين والنفسية االجتماعية اتالصدم حدة من التخفيع شأنها من التي المشاريع لجلب
 كبير بشكل تتأثر الداخلية الجبهة إنم، 2014 عام غزة قطاع على ليةرائياإلس العسكرية االعتداءات ظل
 والعمرانية واالجتماعية االقتصادية التحتية البينة استهداف عن نتجت التي ضرارألا مستوى  ارتفاع من
 المتنوعة القتالية الوسائل من المباشر لالستهداف تعرضت غزة قطاع طقمنا أغلب أن بحيث غزة لقطاع
 نوتحصي تماسك على التأثير ركائز أهم من يعتبر سبق كلما غزة، قطاع على إسرائيل تهااستخدم التي
 (Alburai,2014: 21)الداخلية ةهالجب

  (71: 2018)المغير،  لجان الطوارئ وخ يا األزمات .1.2.5

الطوارئ واألزمات التي تعمل على إدارة العمل اإلنساني  مية لتشكل لجانالسلطات الحكو  تعمدت
ني يطلة للحوادث واألزمات التي مرت على قطاع غزة، حيث شكل مجلس الوزراء الفلسة العاجالستجابوا

 الطوارئ  ةإلدار مجموعة من القرارات التي تدعم عمل لجان الطوارئ بكافة مستوياتها فقد شكل شكلت لجنة 
 الوزارات، وكالء ةوعضوي العامة األشغال وزير برئاسة الوزراء مجلس من مكونة غزة قطاع في مةالعا
 تتعرض التي الميدانية الحوادث فةلكا العاجلة اإلنسانية لالستجابة الوطنية المتطلبات كافة لتوفير وذلك
 .الداخلية الجبهة لها
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 من كل وعضوية الكبرى  البلدية سةبرئا محلية طوارئ  لجان تشكيل إلى البلديات وشرعت كما
 الصحة ومديرية الكهرباء وشركة الصغرى، تلدياوالب حلالسا مياه ومصلحة والشرطة المدني الدفاع
 هذه وتعمل وغيرها، الفلسطينية االتصاالت وشركة األحمر والهالل والزراعة، العامة واألشغال والتعليم
 على حدوثها المتوقع األزمات مخاطر من للحد ةادفاله المحلية والسياسات الخطط وضع على اللجان
 الحوادث لطبيعة اإلنسانية االستجابة في الداخلية الجبهة رغبات تلبية في انلجال هذه وتساهم غزة، قطاع
 .المحلي ى المستو  على

 أحداث بعد وخاصة الداخلية الجبهة على كبير بشكل أثرت جسام بتحديات مر الفلسطيني المجتمع إن
 العديد ببتس غزة قطاع على خانق ودولي إسرائيلي حصار تالها والتيم 2007 عام الفلسطيني ساماالنق
 قطاع في واألزمات للطوارئ  تيةالتح البنية واستنزاف الحكومية القطاعات كافة في اإلنسانية األزمات من
 بأن تشهد المؤسسات من العديد أن إال العمل أهليتهاعلى تفقد التي الطوارئ  مركبات إدخال ومنع غزة

 بها تنعدم تكاد, معقدةطارئة  وفر ظ ظل في وجه أكمل على خدماتها تقدم العاجلة االستجابة مؤسسات
 والتعليمية األكاديمية وخبراتهم مستوياتهم ورفع البشرية روادالك ارتقاء فيها ويمنع مكوناتها، بكافة الموارد
 .الطوارئ  مجال في تعمل التي المؤسسات يفيد بما

 المركز وتشكيل وارئ والط اتاألزم إدارة فرق  إيجاد تم فقط الطوارئ  وخاليا لجان عمل تقييم مستوى  وفي
 بمخاطر التنبؤ كان ذلك ورغم بية،غر ال بالضفة أسوة غزة بقطاع تفعيله يتم لم ولكن لألزمات الوطني
 واألزمات الطوارئ  رةداإل العملية الوسائل استعمال ضعع في ساهم مما   جدا ضعيع والكوارث األزمات
 خطة إعداد يتم أن دون  األزمات إلدارة مؤقتةلا الخطط الوطنية المؤسسات أعدت ولكن غزة، قطاع في
 على أثر مما الوطني، والتطوير للتنمية القومية الخطط أو الوطنية السياسات أجندة مع تتماشي وطنية
 والتنفيذية الحكومية المؤسسات غزة اعقط في األزمات مواجهة أطراف بين والتواصل التنسيق ضعع

 .المدني المجتمع ومؤسسات الدولية والمؤسسات

 منية المشتركةاألجهزة األمنية واللجان األ

 لحماية والخارجي الداخلي األمن صعيد على تعمل لةمتكام أمنية منظومة على الدول تعتمد
 المكونات أهم من األمنية جهزةاال أن حيث األمنية والتحديات المخاطر من الداخلية الجبهة وتحصين
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 من والحد الجرائم مالحقة على تعمل األمنية المؤسسات أن حيث الداخلية الجبهة تماسك في المساعدة
 واألزمات لمخاطرل تتعرض التي العمرانية والتجمعات المناطق في اصةخو  اإلجرامية العمليات انتشار
 على وقوتها الداخلية الجبهة تماسك فيم يساه مما نينواطللم الشاملة األمنية السالمة لتحقيق وذلك
 (14: 2007 ن،حس  لحا)ا المحلي الصعيد

ون من جهاز الشرطة األجهزة األمنية الفلسطينية على قوى األمن الداخلي والتي تتك تعتمد
األمن الداخلي  وجهاز األمن الوقائي سابقا  وحاليا  يطلق عليهالفلسطينية بكل أذرعه وجهاز الدفاع المدني 

من الحدود، والشرطة ن من هيئة أتي تتكو عام والبقطاع غزة واألمن الوقائي بالضفة الغربية، وقوى األمن ال
األمن الوطني، وجهاز المخابرات العامة والذي يتعامل مع  العسكرية والخدمات الطبية العسكرية، وجهاز

العديد من المديريات الهامة والتي لها أساس قوى  يات األمنية الخارجية، كما ويساند هذه األجهزةالتحد
لوطني كالمديرية العامة للتدريب والمديرية طة اإلطار ات حسب خواألزمافي خطط مواجهة الكوارث 

مداد والتجهيز والمديرية أهيل والمديرية العامة للمالية العسكرية والمديرية العامة لإلالعامة للصالح والت
اخلية بهة الدكزية، وغيرها من اإلدارات والمديريات المركزية، كلها تعلم على إسناد الجالعامة للعمليات المر 

 (.40: 2017 الوطني، واألمن الداخلية)وزارة غزة قطاع في متكاملةطنية من منظومة و ض

وأن هناك مجموعة من اللجان األمنية المشتركة فعلي سبيل المثال توجد لجان أمنية مشتركة لضبط  كما
فات ا والملالقضاي ود الفاصلة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، ولجان أمنية لمعالجة بعضالحد

ومحاولة اغتيال اللواء/  مازن فقهاءاألمنية كاللجنة األمنية التي شكلت للتحقيق في اغتيال الشهيد القائد 
اء الفلسطيني والعديد من توفيق أبو نعيم ومحاولة اغتيال الدكتور/ رامي الحمد هلل رئيس مجلس الوزر 

 في الدقيقةلتحليلية للوصول للمعلومات انية وات الميداللجان األمنية التي تعتمد على الخبرة والمهارا
)سالمة، غزة قطاع في الداخلية الجبهة وقوة تماسك على تؤثر أن ايمكنه والتي االستخباراتية األحداث
2018) 

  اإلع ميةالمنظومة 

 وسائل عبر المواطنين توجيه خالل من وذلك والمجتمع الداخلية الجبهة على ميةعالاإل المنظومة تؤثر
 والناجمة األحداث بطبيعة الخاصة والبيانات المعلومات لتقديم وذلك االجتماعي، التواصل وخاصة عالمإلا
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 الحوادث، مع للتعامل والمجتمع للمواطنين يمكن والتي والسياسات اإلرشادات وتقديم والكوارث األزمات عن
 النشطاء يدفع وهذا عي،االجتما التواصل مواقع ونشطاء اإلعالم وسائل تجذب الحوادث ألن وذلك
 في الداخلية الجبهة يهدد مما والكوارث تباألزما المتعلقة األخبار لنشر الصحفي السبق على للمنافسة
 الروح وتغيير الداخلية الجبهة اسكوتم قوة على سلبي تأثير لها لما المنشورات تلك على الرقابة عدم حال

 (.67 :1999، )خضور الفلسطيني المجتمع لدى المعنوية

 التواصل وسائل مستخدمي ويسعى المحلي، المجتمع على النفسي بالتأثير الجديد اإلعالم يساهم
 المواطن أحد هذا وبالتالي نفسيتهم تغير في يساهم أن يمكن جديد  هو ما كل عن للبحث االجتماعي
 حماسة في علقةمتال ةطنيالو  السياسات لتطبيق الداخلية الجبهة توجيه في منها االستفادة يمكن التي

 المنظومة وتطوير تنمية يةاخلالد الجبهة تحصين متطلبات أهم أحد ليكون  الداخلية الجبهة وتحصين
 وهذا والمسموعة، روءةوالمق المكتوبة الطرق  وبشتى الوسائل لكافة األمثل االستغالل خالل من اإلعالمية
 بالمتغيرات جديد كل للبحث فيما هو ةالمياإلع ئةبالبي المحيطة تاالمتغير  كافة لدراسة يستدعي األمر
 (.211-207: 2015)وداد، 

الوطنية الفلسطينية على الجبهة الداخلية الفلسطينية وذلك خالل ة اإلعالمية أثر المنظوم لقد
مجتمع الفلسطيني، وذلك في االعتداءات العسكرية على قطاع غزة األزمات السابقة التي مرت على ال

عالمية الفلسطينية في حماية ظهر مية التي قامت بها المؤسسات اإلت اإلعالالنشاطاحيث من أهم 
ت االحتالل اإلسرائيلي، فقد كان اإلعالم أهم األدوات الفلسطينية من الشائعات التي تطلقها قوا المقاومة

ادئ م والمبفي توعية المجتمع والوصول إليهم، وقد عملت وسائل اإلعالم على تثبيت القيالتي استخدمت 
 اإلعالميةللوسائل المنظومة المتكاملة  تة المحلية، فقد هدفي ساهمت في تحصين الجبهة الداخليالت

اصل المباشر لتماسك الجبهة الداخلية من خالل )التثقيع العام، توجيه المواقع واالتجاهات الوطنية والتو 
في التخفيع عن الضغوط  ا يساهمسلية مممن الميدان مع كافة مكونات المجتمع، والترفيه عن النفس والت

ر ا سبق يمكنه أن يعمل على تخفيض حجم التوتلمجتمع في أوقات األزمات والكوارث(، كل مالنفسية ل
 (.27: 2015)عامر،  المجتمعي
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  (79: 2016الفصائل الفلسطينية: )ج د، 

 الشعب ضد صهيونيةلا ططاتالمخ لمواجهة الفلسطينية المجموعات تتشكل بدأت الفلسطينية النكبة بعد
 الفلسطينية السياسية التيارات لكيتش بوادر بدأت الماضي القرن  في خمسينات نهاية وحتى الفلسطيني،
 الشعب تواجد أماكن في يةوالعرب الفلسطينية الداخلية الجبهة ترتيب وإعادة فلسطين لتحرير تدعو التي

 التعبئة في البارز الدور لها كان والتي حتف طينيالفلس الوطني التحرير حركة انطلقت حيث الفلسطيني
 وقدم 1987 األولى الفلسطينية االنتفاضة اندالع حتى والعربية الفلسطينية الداخلية للجبهة والتوجيه
 الجبهة فلسطين، لتحرير الشعبية)الجبهة  مثل اليسارية الفلسطينية الفصائل من مجموعة شاركها

"الصاعقة"،  الشعبية التحرير حزب طالئع العامة، القيادة -الشعبية جبهةلا فلسطين، لتحرير الديمقراطية
 (.الفلسطيني الشعب حزب الشعبي، النضال جبهة بية،عر ال التحرير جبهة

طين ودعم وإسناد الجبهة الداخلية صاحب هذه الفترة تحركات لجماعة اإلخوان المسلمين في فلس 
الثانية انطلقت حركتي حماس والجهاد اإلسالمي طينية الفلس اشتعال االنتفاضةالفلسطينية، ومع بداية 

مة المسلحة لمقاو املين واسالمية وقد اعتمدت على التربية الدعوية للعكتيارات سياسية ذات مرجعيات إ
والجبهة الداخلية لنحو ة المجتمعية وتوجيه المجتمع الفلسطيني ي مواجهة االحتالل وبدأت عمليات التعبئف

يلي وإبراز مخاطر االستسالم والخضوع لألمر الواقع الذي يمر به المجتمع السرائتالل امواجهة االح
الداخلية على مدار الصراع الفلسطيني فلسطينية في حماية الجبهة لسطيني، ساهمت الفصائل الالف

تي نية الحقة الجرائم األملجبهة الداخلية خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى في مالاالسرائيلي وتحصين ا
خالل االنتفاضة كبتها قوات االحتالل بواسطة المتعاونين معه أو في صد االعتداءات العسكرية ارت

 الفلسطينية الثانية.

لجبهة الداخلية وحمايتها من المنظومة اإلعالمية لها دور كبير جدا  في التأثير على ا الباحث أن ويرى 
ظهرت في الفترة األخيرة، فاإلعالم  التىجديد الم اليمكن أن تضعفها، وخاصة وسائل اإلع تأثيراتأي 

مل على تماسك الجبهة الداخلية وتقويتها من خالل المعلومات له تأثير واضح في ذلك.. من خالل الع
 الصحيحة.
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 :الداخلية الجبهة تحصين في الفصائل دور

 في ختصةلما ميةالحكو  الجهات في يتم تمثيلها واإلسالمية الوطنية للقوى  وطنية لجنة يتواجد
 الباحث الحظ وقد مجتمعلا وتوجيه الحكومية المؤسسات مع بالتشارك الداخلية الجبهة وتحصين حماية
 وبالتالي لية،الداخ الجبهة تحصين على واإلسالمية الوطنية القوى  عملت العودة مسيرات أحداث خالل أنه
 الخارجية التهديدات من تمعمجال يةوحما االختراقات من الداخلية الجبهة حماية في فعال عنصر هي

 المسار توجيه شأنها من التي الوطنية الفعاليات يف للمشاركة المحلي المجتمع وتعبئة وتوجيه والداخلية
 قبل من عليها والت مر الوطنية بالقضية تمر التي الكبيرة تحديات ظالل في الفلسطينية للقضية السياسي
ية لتصفية القضية الفلسطينية تحت ما يسمى بصفقة ريكاألم متحدةوالواليات ال االسرائيلي االحتالل
 (.82: 2016)جالد، القرن 

 كل من وتحصينها الداخلية الجبهة لحماية للفصائل وكبير مهم دور هناك أن الباحث ويرى 
 تقوية على يعمل مهم محور يعتبر للفصائل دور وجود وبالتالي أنتحدث، كنيم التي والكوارث األزمات
 .الكبيرة تحدياتال ظالل في وخاصة داخليةلا بهةالج

 اخليةالعوامل المساعدة على تحصين الجبهة الد .1.2.6

 بالجبهة الخاصة المعلومات وشح الداخلية بالجبهة المتعلقة والمفاهيم المفردات على الباحث اطالع بعد
 المساعدة املالعو  من مجموعة يوجد أنه إلى الدراسة توصلت فقد العسكرية المصطلحات كأحد يةاخلالد

 تماسك في مساعدة العوامل ههذ روتعتب الداخلية بالجبهة المحيط والوسط والمكان الزمان وفق المتغيرة
 :يلي ما أهمها من الداخلية الجبهة وقوة

  التطور التكنولوجي:

 رهاثماستوا والمعرفة الفهم في تستخدم فهي الداخلية الجبهة قوة تماسك على الحديثة التكنولوجيا تؤثر
 االجتماعية، الضغوطات فيها ترتفع التي األوقات في اإلنسانية واالحتياجات البشرية الطموحات لتلبية
 البشري  السلوك متابعة تكنولوجيا انتشار تعمل التي المتعددة التكنولوجيا التطبيقات من العديد برزت فقد
 وذلك الدولة، في والتنفيذية الوطنية زةألجهاو  الداخلية الجبهة يبين المجتمع والتواصل االتصال  وأنماط
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 األطراف كافة بين متبادل بشكل الوطنية والمؤسسات تالمجتمعا بين والمعلومات البيانات لتبادل
 (45:  2005)سعيدة، الداخلية الجبهة تماسك في المختصة

 للعديد يراتتغال في ساهم مما البشرية والسلوكيات المعرفة اطمأن تطور على التكنولوجي التطور ساهم
 في التغير عن الناجمة التحديات زأبر  مما البشرية العالقات على وآثرت االجتماعية والمبادئ القيم من
 يالتغير ف هماس قد رماأل وهذا الحياة، مفردات مع اليومي التعامل أنماط في والسلوكي البشري  النشاط
 انتشار يهدد مما ةوالتكنولوجي االلكترونية التآلا على واالعتماد بالمجتمع متعددة فئات لدى الثقافي
 بالحياة يتعلق وكلما الشخصية البيانات انتشار إن المفتوحة، المعلومات شبكة على العامة المعلومات
 تعمل أن يتطلب مما التحديات مستوي  ويرفع ليةالداخ الجبهة قوة ضعع على يؤثر أن يمكنه األسرية
 تكنولوجيا بواسطة للمجتمع االختراقات من الحماية اطاتشن من المزيد على الوطنية المؤسسات
 (450: 2013)أحمد، المعلومات

أثااااااااار التطاااااااااور التكنولاااااااااوجي علاااااااااى طبيعاااااااااة الحيااااااااااة بشاااااااااكل مباشااااااااار فساااااااااهولة الحيااااااااااة  لقاااااااااد
التكنولوجياااااااااااااا علاااااااااااااى ارتفااااااااااااااع نسااااااااااااابة  تجياااااااااااااة إذ أثااااااااااااار مااااااااااااان أهااااااااااااام االيجابياااااااااااااات للثاااااااااااااورة التكنولو 
ا باااااااااااادوره يجااااااااااااب أن ياااااااااااانعكس علااااااااااااى ت وهااااااااااااذللوقاااااااااااا االنجاااااااااااااز فااااااااااااي ظاااااااااااال االسااااااااااااتغالل األمثاااااااااااال

واإلناااااااااااذارات المبكااااااااااارة مخااااااااااااطر خاصاااااااااااة فيماااااااااااا يتعلاااااااااااق برصاااااااااااد النشااااااااااااطات الجبهاااااااااااة الداخلياااااااااااة و 
مااااااااان الحاااااااااوادث المتوقاااااااااع حااااااااادوثها ضااااااااامن النطااااااااااق الجغرافاااااااااي المحااااااااادد لنقااااااااااط رصاااااااااد المخااااااااااطر 

ي يمكاااااااااان االسااااااااااتفادة ماااااااااان التكنولوجيااااااااااا بتحدياااااااااد نطاااااااااااق التااااااااااأثير الجغرافااااااااااي والااااااااااديمغراف وبالتاااااااااالي
المتوقاااااااااااااااع أن تتضااااااااااااااارر مااااااااااااااان المخااااااااااااااااطر والحاااااااااااااااوادث الناجماااااااااااااااة عااااااااااااااان األزماااااااااااااااات نااااااااااااااااطق للم

الحديثاااااااااااة تعمااااااااااال علاااااااااااى التحدياااااااااااد الواضاااااااااااح لكافاااااااااااة اآلثاااااااااااار المتوقاااااااااااع قنياااااااااااات والكاااااااااااوارث، إن الت
 الماااااااااادني للاااااااااادفاع العامااااااااااة ريااااااااااةمديبال ذلااااااااااك ربااااااااااط يتطلااااااااااب األماااااااااار ولكاااااااااان حادثااااااااااة ألي حاااااااااادوثها
 (.32: 2012 )المغير،المركزية للعمليات العامة والمديرية

 اإلع مالسيطرة والتحكم في 

م 2011 العام مطلع العربية الثورات بعد هو أن إال اةالحي منافذ كافة على الساااااااااااااايطرة على الدول تعتمد
 اإلعالم على الساايطرة الرقابية واألجهزة الحكومية المؤسااسااات تفقد االجتماعي التواصاال وسااائل وانتشااار
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 قد الدولة أن إال االلكتروني والفضااااااااء اإلعالم على الحكومية ةقابالر  فرض ورغم المفتوحة والفضااااااااءات
 المساااااتخدمة اإلعالمية الوساااااائل أثرت فقد الجديد اإلعالم وساااااائل على سااااايطرةلا على القدرة عن خرجت
 عناااصاااااااااااااارهاا بكااافااة  الااداخليااة الجبهااة على التااأثير يكون  التاااليبااو  للحياااة االجتماااعي النمط على حااديثااا  

 (459: 2016)مصطفى،  اإلعالمي بالتواصل التحكم لياتمعي ف ومقوماتها

 اإلعالمية المنظومة بمخرجات التحكم تستطيع وال عالمإلا على سيطرتها تفقد التي الدول إن
 بالتوجيهات التأثر الخالقة والفوضى التمرد بها روينتش الداخلية الجبهة على السيطرة في تتأخر أن يمكنها
 القيود فرض على والقدرة الداخلية الجبهة توجيه عمليات إن الصفراء، الماإلع وسائل تبثها التي السامة
 في تساهم والطارئة االعتيادية غير الظروف تصاحب التي اإلرباك وحالة الشائعات انتشار نعمل الالزمة
 .المجتمعي األمن وتحقيق عجتمالم تماسك فرص تقويض

 الجبهة رأي انتباه وتحويل فيها للتحكم الشعوب إلهاء على ةالدول تعمد اإلعالمي والتحكم السيطرة لتحقيق
 تفيد ال والتي الصغيرة والمعلومات االنجازات على التركيز ويتم معالجتها، وطرق  التحديات عن الداخلية
 المعلومات نشر نتيجة بالذنب المواطن شعور على الدولة تعمد أن ويمكن كما متطلباته، تلبية المجتمع
 مردالت تعويض األفراد من يتطلب   أيضا وهذا للدولة الداخلية والمشاكل بالتحديات علقتت تيلا والبيانات
 السياسية والبرامج الثقافية القنوات على والسيطرة تعاسته، عن المسئول هو اإلنسان وأن بالذنب باإلحساس

 تقوم التي ابحز واأل ةالسياسي والقيادات والدولة الحكومة أجندات وفق لمجتمع توجيها على تعمل تيال
 يمكن وبالتالي القومي نماأل كقضايا الكبرى  اإلعالمية المصطلحات واستعمال الشعب تجهيل على
 (2: 2012 تشومسكي،) القومي األمن تحديات لصالح المواطنين استعباد

  المتشددة األفكارمواجهة 

 تؤثر منبوذة بأفكار ليدلتقااو  العادات ومخالفة المجتمعي المسار عن خرو  األفكار هذه تعتبر
 الصالح غير الخاطل واالجتهاد الدينية داتوالمعتق األفكار مجموعة   أيضا وتعتبر المجتمع، على   سلبا
 باستنتاجات والخرو  واحد لرأي والتعصب العقائدية والمذاهب الفكر تجاوز يتم وبها مختلفة مواطن في

 تلك يخالع من كل وتكفير الحدود تنفيذ على دينلا صارواقت واليومي الحياتي السلوك مجال في خاطئة
 الجبهة على الهدامة األفكار تلك وتوثر الخارجية، بالمظاهر شددالمت الفكر بأصحاب وتصل المعتقدات
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 ضد واألمنية العسكرية العمليات وشن الدولة ومحاربة األفكار تلك مخاطر مواجهة في المحلية الداخلية
 (7: 2012)حمزة،  الدولة

 حالة لقيخ مما األمنية والمؤسسات المراكز في المتشددة األفكار تلك معالجة على الدولة ملتع
 ددايز  أمنية المعالجات كانت فكلما األمنية واألجهزة الداخلية وزارة في العاملين على والحقد االحتقان من

 التطرف ممارسة إلى ةشوشالم رباألفكا واالعتقاد الفكري  التطور من باالنتقال فتزداد المتطرف السلوك
 وتعمل الفكرية، األهداف لتحقيق القتالية والوسائل العنع وباستخدام المادية أشكاله بكافة السلوكي
)عامر، الداخلية الجبهة موارد استنزاف على المنحرفة الفكرية الجماعات أفراد بين العنيفة الصراعات
2018.) 

 الوقائية الوسائل في والتنوع السياسي التعدد ىعل مدتعت بالتعصب الخاصة المعالجات أهم إن
 تواز إلى يستدعي وهذا الديني، التطرف لمواجهة العلماني تطرفلا انتشار ومنع األفكار، انتشار من

 مع التعامل يتم وأن والمسلمين، لإلسالم اديةالمع التصريحات من بالحد الخاص اإلعالمي الخطاب
 وتحقيق والتنمية واإلصالح التغيير في الحركات تلك تتبعها التي ملالع ةمنهجي وفق اإلسالمية الحركات
 واالستخبارات األمنية األجهزة من يتطلب وهذا وكما الوطن، هموم في والتشارك اعيةاالجتم العدالة
 ومحاربة وتقويتها المدنية المجتمعات تطوير سياسات تعزيز إلى يحتا  األمر وهذا التمويل لتحديد الوطنية
 (.16: 2017)إسماعيل، مشروع الغير المالي ويلالتم

 خب والمفكريننإدارة التعامل مع ال .1.2.7
 السااااااااياسااااااااية النخب تكوين تأثر وقد االجتماعي النفوذ ذات العائالت زعماء من والمفكرين النخب تتكون 

 التي النخب ألهم كان وقد التاريخ مدار على االحتاللية المخططات مقاومة في والفصاااائلي واالجتماعية
 تتوارث النخب من مجموعة هناك مازال إذا االساارائيلي العربي للصااراع األولى الفترات في الثورات قادت
 ةعصاااانا يف الفلسااااطيني للمجتمع والسااااياسااااي الفكري  النضااااو  ساااااهم ولقد االجتماعية، والوجاهة الزعامة
 النخب تساااااااهم وقد وبالتالي اساااااايةالجيوسااااااي األهمية ذات الفلسااااااطينية للقضااااااايا الحاضاااااانة الداخلية البيئة
 في والسياسي الفكري  التغيير روافد هم أن حيث عوالمجتم والسكان الداخلية بالجبهة التأثير في السياسية
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 في واإلصالح الفكري  التغير تصنع التي الطبقة هذه مع التعامل لفن الدولة تحتا  وبالتالي المجتمعات،
 .(66: 2016 أبوربيع،)المجتمع في رباشالم رالتأثي قوة خالل من الداخلية الجبهة
 نقطة يعتبرون  حيث الداخلية، الجبهة على التأثير في مها دور لها والنخب المفكرين أن الباحث ويرى 
 .الداخلية الجبهة على المباشر التأثير حيث لمجتمع،ا في الفكري  التغيير عملية في مهمة
 

 سيالسياتعزيز الشراكة المجتمعية والتعدد  2.2.4.5

الة ق العدوتحقي المساواة  تحسين متطلبات كافة توفير تتطلب االجتماعية التنمية عمليات إن
االجتماعية ومشاركة كافة فئات المجتمع في صناعة القرارات، فالتعدد السياسي مسألة مهمة في صناعة 

يمكنها االزدهار  آلراءار واجبهة الداخلية إذ أن المجتمعات التي تعتمد على العمل الجماعي وتعدد األفكال
ع في مواجهة كافة التحديات للمجتمك قوى واالرتقاء في مستويات التنمية المجتمعية وتعطي تماس

سسات السياسية وتعدد والمخاطر األمنية والسياسية واالقتصادية، إن عمليات توزيع األدوار على المؤ 
بيق ظيم العمل الوطني في تطة وتعلوطنييساعد في اثراء تطبيق السياسات ا نالمرجعيات يمكنه أ

لى مستوى الدولة واالقاليم المنبثة عنها في شرية عات الباألجندات الوطنية لتطوير متطلبات االحتياج
 .(2016صيغة وطنية واحدة)مجلس الوزراء الفلسطيني،

 المجتمعية:لطاقات توجيه ا

جتمعية في توجيه المجتمع والتغير ات المالطاق المؤسسات الوطنية على تحقيق االستفادة األمثل من تعمل
والموارد المجتمعية  تم االستفادة من كافة الطاقات البشريةذري من أسفل إلى أعلى بحيث يمكن أن  يالج

اطر، إن الطاقات البشرية لجبهة الداخلية من المخفي الدولة في إعداد الخطط الوطنية لحماية وتحصين ا
تمع من خالل التعليم ية على االستفادة منها في توجيه المجالمحل مؤسساتالكامنة يمكن أن تعمل ال

 المجتمع إن ممنهجة،من خطة وطنية خبرات وتوارثها من جيل إلى جيل وذلك ضالتشاركي ونقل ال
 الشعب أن وبحكم األجيال عبر المتراكمة الخبرات ذات مجتمعيةلا الطاقات من هائل كم يمتلك الفلسطيني
 اتالخبر  لجلب الحاجة دون  ذاتية بشرية بمقومات دولته بناء يستطيع أنه إال االحتالل تحت عقي الفلسطيني
 (.2016الوزراءالفلسطيني،)مجلس  الخارجية
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 نحو وتوجيهها معنيةلا الجهات قبل من البشرية الطاقات كافة استغالل ضرورة الباحث ويرى 
 في مواجهة كافة األخطار. منها القصوى  االستفادة على والعمل الداخلية الجبهة حماية

 احتواء الشباب:

تصادي والنهوض به تتطلب احتوائهم وتحسين وضعهم االق مرحلة الشباب من أهم المراحل التي تعتبر
لمستويات المختلفة ابتداء من األسرة ومشاركة الشباب في صناعة القرار بكل ا البطاالتوالحد من 

لهم،  التطوير الشخصي وصقل المهارات الحياتيةالنمو و باب في لمجتمع والدولة وتلبية رغبات الشوا
ة، ويتم ذلك من خالل رفع الكفاءة لعنع لتمكين الشباب في مفاصل الدولوبالتالي إزالة كافة أشكال ا

م على االتزان الفكري لهم ومنع انتشار األفكار غير المرضية الذاتية للشباب ضمن رؤية إبداعية والتصمي
ات اب واالستفادة منها، وبالتالي عمليالقنوات المختلفة والفرص المتاحة للشب الل فتحلك من خللمجتمع، وذ

ماية وتماسك الجبهة الداخلية وخاصة وأن الشباب عمود المجتمع احتواء الشباب عنصر إيجابي في ح
لوزراء ند األول للجبهة الداخلية والمجتمع في كافة احتياجاته ومتطلباته)مجلس االذي يكون الس

 .(2016ني،الفلسطي

 ثروة يعتبر فالشباب الداخلية، الجبهة حماية عملية في مهمة مرحلة الشباب مرحلة أن القول ويمكن
 .واضحة رؤية خالل من الشباب رغبات تلبية على والعمل به، النهوض يجب حقيقية

 : اإلمكانياتالموارد ف ضع

 الداخلية الجبهة على التأثير في تساعد التي العوامل مأه من ةالدول في المتوفرة والبيئة الطبيعية الموارد إن
 الدول وتعتبر القومي االقتصاد ودعم التنموية والمشاريع الخطط في منها تفادةساال يتم التي الموارد أن إذ

 والبيئي االقتصادي التكوين على تؤثر التي القومي األمن تحديات أهم من واإلمكانيات الطبيعية الموارد
 على الحكومية المؤسسات اعتمدت الدولة في المتوفرة الموارد فرص قلت فكلما للدولة، عيالجتمااو 

 االقتصادية الموارد يستنزف مما المواطنين على المنتجات تكلفة ترتفع وبالتالي الخار  من االستيراد
 التاريخي والتراث ةماعيجتواال والسياسية الثقافية الموارد من متكاملة مجموعة الموارد من وينبثق ،للدولة
 ادخار يكون  أن يمكن هاتوتنمي يادتهاز و  الموارد سالمة إن الدولة، تاريخ يشكل الذي العمراني واإلرث
 (.20: 2016)المغير، القادمة لألجيال
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 االمكانيات بكل العمل فيجب الداخلية، الجبهة تحصين أمام   اديتح واالمكانيات الموارد ضعع ويعتبر
 .التنموية والمشاريع الخطط من واالستفادة واالمكانيات، دالموار  توفير على

 ملخص الفصل .3.2

 أنواعها وأيضا نشؤها أسباباألزمات وعن خصائصها وعن الحديث عن تم  فصل لافي هذا  
والحديث في المبحث الثاني  ، لالزمةموضحا  التعاريف المختلفة  ةالتي تمر بها االزم األساسيةاحل ر والم

وهو  األخيرومفهومها  وخصائصها  وعن دورة حياة الكارثة وبعد ذلك كان المبحث   رثعن إداة الكوا
والبعد   األمنيالبعد  طينية وكان منهاهة الداخلية وتطرق الباحث فيه الى ابعاد الجبهة الداخلية الفلسالجب
من قبل  أن البعد العسكري يتمثل في وضع الخطط الوطنية والعسكرية يستنتج الباحثو  كري العس

من قبل االحتالل، ن أي اعتداءات الحفاظ عليها ملسطينية و المقاومة الفلسطينية لحماية الجبهة الداخلية الف
 على والحفاظ الفلسطيني المجتمع لتوعية المختلفة والسياسات البرامج وضع على المقاومة تعملكما 
ى الجبهة الداخلية وتحديات االمن المؤثرة علن تم العوامل وم اإلنسانيوالبعد  الفلسطينية الداخلية هةالجب

دور تحدث عن و االزمات والكوارث اثناء  وأدوارهم الداخليةجبهة وتم تحديد عناصر الالداخلي والخارجي 
 ة.الفصائل في تحصين الجبهة الداخلي
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 الفلسطينية الدراسالالالالالالات•

 لعالالالالالالربيةا الدراسالالالالات•

 األجنبالالالالالالية  الدراسالالالات•

 

الدراسات السابقة الثالث:الفصل   
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 السابقة الدراسات :الثالث الفصل
 : تمهيد

من أبحاث و  وإدارة االزمات والكوارثو  ،بالجبهة الداخليةعالقة لالقد تم البحث عن المواضيع ذات 
ودراسات  إلى دراسات فلسطينية الجبهة الداخليةناولت قسم الباحث الدراسات التي ت دراسات سابقة، و
و اختلفت هذه الدراسات  ( اجنبية6( عربية و)7( دراسات محلية و)9وعددها )و  اجنبية عربية ودراسات
دراسة، و غير ذلك من االختالفات التي ميزت هذه نب منها: أبعاد الدراسة، مجتمع الفي عدة جوا

 الدراسات عن بعضها البعض.
 تو االتفاق بين الدارسا ،فالتعقيب على الدراسات السابقة، و عرض ملخ  ألوجه االختالقام الباحث ب

 ؛و عمل الباحث الفجوة البحثية السابقة، و وضح الباحث ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة،
لفجوة ل الدراسات السابقة، و العمود الثاني احيث تكون جدول من ثالثة أعمدة عرض في العمود األو 

 البحثية، و العمود الثالث الدراسة الحالية.
 

 دراسات المحليةلا .3.1

ولكن لم يجد الباحث لسااااااابقة في البيئة المحلية في مجال مواجهة األزمات والكوارث دراسااااااات اتنوعت ال
خلية عداد المجتمع في حماية الجبهة الداشااأنها أن تبرز الدور اإلنساااني واسااتالدراسااات السااابقة التي من 

 في قطاع غزة أو األراضي الفلسطيني بشكل عام.

 ألزمات والكوارث في قطاع غزةرة العليا لواقع اإلدا  (:2018ر، مغي)الدراسة  .1

قطاع غزه والجهود المحلية والوطنية الرامية  إدارة األزمات والكوارث في هدفت الدراسااااااااااااااة إلى بيان واقع
ل المركز الوطني لالزمات والكوارث واقتصااااااااار العمل في الفترات السااااااااابقة على لجان الطوارئ إلى تفعي
ارئ جهات المسئولة في حالة الطو في إدارة األزمات المتكررة, كذلك بيان الندت إلية اإلدارة العليا وما است

ء بمسااااتوى اإلدارة العليا لمطلوبة ومن تم تقديم اطار مقترح للمساااااهمة في االرتقاومقارنتها بالممارسااااات ا
يل باإلضااااااااااااافة للمقابالت تحقيق هذا الهدف من خالل المنهج الوصاااااااااااافي التحل مويت ،والكوارثلالزمات 

 العامة للدفاع مدراء إدارة في المديرية  3شخصية مع مدير الخدمات الطبية العسكرية وال
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 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 
والطوارئ للجان والطوارئ في قطاع  دارية للجانإيه الفلسطيني اعلي مرجعيعتبر مجلس الوزراء  •

 ة.غزه خالل الفترات السابق
ة ها في كافة مراحل إدار ة التي ينبغي إتباعفي وضاااااااااع الساااااااااياساااااااااات العامتسااااااااااهم اإلدارة العليا  •

 ير قوي في الحد من المخاطر.ثأتوالكوارث ويكون لها زمات األ
حكومية وترأسااااااااااها اللجنة الحكومية العليا لالزمات والكوارث الجهات الفي كافة  ية أزمةوجود خل •

 التي تتبع مجلس الوزراء.
 

 عالالدوان خ ل ءايو اإل مراكز في االغالالاثي العمالالل تحالالديالالاتواقع و  :(2018)البرعى، اسالالالالالالالالالالة ر د .2
 (حانون  تيب منطقة – حالة دراسة)الخدمة  ومقدمي المستفيدين نظر وجهة من 2014

خالل واقع العمل االغاثي من وجهة نظر المسااااااااااااااتفيدين ومقدمي الخدمات  هدفت الدراسااااااااااااااة إلى تحديد
ع وضو  العمل االغاثي وإلقاء الضوء على معوقات التنسيق، وتحديد معوقات 2014 االعتداء العسكري 

لتحليلي اعتمادا  على الحلول المناسااااااابة للتغلب عليها. للقيام بذلك اساااااااتخدمت الباحثة المنهج الوصااااااافي ا
 .االغاثيةعن القطاعات  ولةالمسئوالمقابالت مع المنظمات  للنازحين االستبيان باستخدامجمع البيانات 

 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 
واضحة لعملية تقديم الخدمات االغاثية والتوصل فيما بينها  استراتيجيةالغاثية ا اتلم يكن لدى المنظم 
 ام برمجي لتسجيل احتياجات النازحينضافة إلى ضعع البنية التحتية للقطاع االغاثية، وعدم وجود نظإ

في القطاعات الرئيساااااية، وأن اساااااتهدف مقدمي الخدمات اإلنساااااانية أثر على ضاااااعع تقديم المسااااااعدات 
ساسية وأخذ ألانية في الوقت المناسب، كما وهناك ضعع في تفاعل النازحين لتحديد احتياجاتهم انسإلا

 رضاهم عن الخدمات المقدمة التي تتناسب مع الحدث الطارئ. ستوى التغذية الراجعة لم

حرب  -تقييم مبادئ إدارة الكارثة لإلسالالالالعاف الحكومي بقطاع غزة  :(2017)المغير، دراسالالالالة  .3
 لة دراسية الدفاع المدني حا -م2014

فاع المدني ليتم الكوارث وخاصاااة الدادئ هدفت الدراساااة إلى تحقيق مدى تطبيق اإلساااعاف الحكومي لمب
ة اإلسااااااااااااااعاااف والطوارئ كااأحااد أهم إدارات السااااااااااااااتفااادة منهااا في الفترات والخطط القااادمااة وذلااك في إدار ا

مد الباحث على المنهج الوصااااااافي التحليلي لنداءات االساااااااتغاثة، ولتحقيق الهدف اعت االساااااااتجابة العاجلة
ة لمبادئ بالمعايير الدولي حليل مدى االلتزامث وتالذي وصاااااااااااع عمل اإلساااااااااااعاف الحكومي خالل الكوار 
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كرية اإلساااااارائيلية على قطاع غزة وتقييم أهم اإلنجازات الكوارث واألزمات خالل فترات االعتداءات العساااااا
 تدخل السريع لمركبات اإلسعاف الحكومي.م وعمليات ال2014الل االعتداء العسكري خ

 : توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها

صاااول بتكامل خدمات االساااتجابة الساااريعة خالل الكوارث والو  تهمللدفاع المدني ساااا ن المديرية العامةأ
اع المدني يات والتنساااااااااايق، اتبعت المديرية العامة للدفللمناطق الساااااااااااخنة والخطرة بما يتوافق مع اإلمكان

 وتفويض الصاااالحيات ركزي مركزي في الساااياساااات العامة والعمل الالمالمبادئ التي تعمل على العمر ال
اإلسااااااااااااااعاف الحكومي أثناء ة، تمتعت الطواقم الميدانية باالنسااااااااااااااجام مع مقدمي خدمات للقيادة الميداني

 م.2014االعتداء العسكري 

 

المؤسالالالسالالالات ى :ةأثر التخطيط االسالالالتراتيجي في إدارة األزمات دراسالالالة تطبقي (2017)جعفر، دراسالالالة.4
 لقدسفي منطقة ضواحي االعامة 

زمات إلي يواجهها هدفت الدراساااااااااااااااة إلى التعرف على اثر التخطيط االسااااااااااااااتراتيجي في التقليل من األ
إلى  ةباإلضاااااااافه دوأبعاظفين في المؤساااااااساااااااات العامة, والتعرف على أهمية التخطيط االساااااااتراتيجي المو 

اإلدارة  ب االهتمام بها من قبلعناصااااااااار التخطيط االساااااااااتراتيجي الفعال, والتعرف على العوامل التي يج
سااااات العامة زمات التي تواجه المؤساااامن أثار األزمات, وذلك بهدف التقليل من المخاطر واأل تحدوالتي 

 في الضفة الغربية.
كأساااااااالوب لجمع  االسااااااااتبانةفي التحليلي باالعتماد على ولتحقيق الهدف اتبعت الدراسااااااااة المنهج الوصاااااااا

احي القدس, حيث الدراساااة من موظفي القطاع العام في منطقة ضاااو  البيانات, وزعت على جميع مجتمع
 (موظع.850بلغ حجم مجتمع الدراسة )

 من النتائج من أهمها: توصلت الدراسة للعديد 
 م في التقليل من المشكالت المحتملة إن التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة يساه .1
 يجي تعتبر عقبه في حل المشكالتإن قلة إشراك الموظفين في التخطيط االسترات  .2
 حل المشكالتإن التخطيط االستراتيجي يوفر معلومات تفيد في اتحاد القرارات و  .3
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إدارة أالزمه مدني الفلسالالالالطيني في دور المديرية العامة للدفاع ال : (2016)صالالالالاد ، دراسالالالالة  .1
 م2014خ ل العدوان اإلسرائيلي على غزه عام

دور الذي قام به جهاز الدفاع المدني في إدارة أزمة العدوان اإلساااااااارائيلي على الى بيان سااااااااة الدراهدفت 
ويتم تحقيق الهدف اتبعت الدراسااااااة المنهج من خالل المنهج الوصاااااافي التحليلي,  2014ه حافظات غز م
ث مقابالت حيث أجرى الباح  في المقابالت الشااخصااية كأدوات للدراسااة, سااتبانةاالدم في دراسااته تخواساا
ع الدفا-لي:الجهات ذات العالقة وكانت عينة الدراسااااااااااة موزعه كالتا ومساااااااااائولية الدفاع المدني، مع قاد

ذات العالقة وعينه للجهات  اسااااتبانة(200وتم اسااااترداد منها) اسااااتبانة( 232المدني حيث بلغ حجمها  )
 .استبانة( 70وتم استرداد منها ) استبانة( 75لغت )وب

 ج من أهمها: لعديد من النتائتوصلت الدراسة ل
%( أما من 71لغت )المدني ب التخطيط لالزمات من وجهة نظر العاملين بجهاز الدفاع أن نساااابة مجال

%( من وجهة 67بتها )تصاااااااااااالت األزمة بلغت نساااااااااا%( أما مجال ا61وجهة نظر ذات العالقة بلغت )
%( وحصاااااااال 60,6ت العالقة بلغت )ر العاملين بجهاز الدفاع المدن, أما من وجهة نظر الجهات ذانظ

ما من وجهة نظر %( أ64,3)البشاااااااااااااارية من وجهة نظر العاملين لجهاز الدفاع المدني  مجال الموارد
وقوع  أثناءالقرارات  ( أما نساااااااااااااابة مجال اتخاذ%60,9العاملين بالجهات ذات العالقة فحصاااااااااااااال على )

مجال المعوقات التي تؤثر على  %( أما68,6%(,أما مجال المعلومات فحصاال على)72االزمه بلغت )
 ات ذات العالقة.لين بالجه%( وهذه النسبتين من وجهة نظر العام62,9ه فحصل على )إدارة االزم

 

 العدوان خ ل الداخلية الجبهة تعزيز في طينيةالفلسالالالالالال المقاومة دور (2015)عامر، دراسالالالالالالة .2
 تطويره بلوس م2014 غزة محافظات على الصهيوني

د مكونات هدفت الدراساااااة إلى للتعرف على نشاااااأة المقاومة الفلساااااطينية ودورها في حماية الشاااااعب وتحدي
اعتمد  الداخلية الفلسااااااااااطينية وأهم عوامل صاااااااااامودها وتحديد ظروف العدوان، ولتحقيق ما ساااااااااابقالجبهة 

 بأسلوب العينة العشوائية لمجتمع الدراسة.الباحث المنهج الوصفي التحليل 

 صلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: و ت
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الداخلية خالل االعتداء العساااكري على قطاع ة أن فصاااائل المقاومة الفلساااطينية نجحت في تعزيز الجبه
ما %، ك85ي حماية الجبهة الداخلية بنسااااااابة % وسااااااااهم اإلعالم المقاوم ف81م بما نسااااااابته 2014غزة 

عزيز مبدأ الردع وتقلي  حركة المتعاونين مع االحتالل تبوأثرت المقاومة الفلسااااااااااااطينية على إساااااااااااارائيل 
 %.83بنسبة 

للطوارئ في  التخطيط لمجابهة الكوارث تقييم خطة االسالالالالالالالتجابة :(2014)سالالالالالالال مة، دراسالالالالالالالة .3
 ومية الفلسطينيةالمؤسسات الحك

لمؤساااساااات الحكومية هدفت الدراساااة إلى الكشاااع عن مدى توفر خطة االساااتجابة للطوارئ في ا
جهها المخططون الفلسااااااااااطينية وتقيمها من خالل تسااااااااااليط الضااااااااااوء على أهم التحديات والعوائق التي يوا

أداة  االسااااااااتبانةم اسااااااااتخداليلي من خالل ج التحالمنه ولتحقيق الهدف اتبعت الدراسااااااااة، لمجابهة الكوارث
تكون مجتمع الدراسااااااااااااة من  ختلفة,والمعلومات المتوفرة التي جمعت من مصااااااااااااادرها الم لجميع البيانات,

والوزارات  العساااااااكرية, لألجهزة والضاااااااباط  في المقرات العامة واإلشااااااارافية اإلداريةأصاااااااحاب المساااااااميات 
قرار في رام هللا وهم: الدفاع المدني, لادين في مراكز والمتواج ث,المعنية باالسااااااااااااااتجابة الميدانية للكوار 

ارة الصاااااااحة, وزارة التربية والتعليم, وزارة البيئة, وزارة امة, وز وزارة األشاااااااغال الع الشااااااارطة, األمن الوطني,
 موظفا وضابطا. 342الزراعة, والذين بلغ عددهم 

 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 
الطارئة في المؤسااااااااسااااااااات الرساااااااامية المعنية رة الكوارث والحاالت فا شااااااااديدا في نظام إدااك ضااااااااعأن هن

وتحديد المرجعية ، والتنظيمي اإلداري والتخطيطيوارئ وخاصاااااااااااااة في المجال باالساااااااااااااتجابة لحاالت الط
 عمل الميداني.القيادية والتخصصية في ال

على  مات والكوارث دراسالالالالالة مسالالالالالحيةمدى الجاهزية إلدارة األز  : م(2011)الرضالالالالاليع، دراسالالالالالة  .4
 ةلمدني في محافظة غز ضباط جهاز الدفاع ا

عرف على مدى جاهزية الدفاع المدني في محافظات غزة لمواجهة األزمات والكوارث سة إلى التهدفت الدرا
افر أنظمة التخطيط المناسبة ومدى توافر معلومات وبرامج للتدريب والكشع عن التقنيات الالزمة ومدى تو 

الباحث المنهج دم األزمة للدفاع المدني، وقد استخوالكوارث وأهمية وجود فريق إلدارة ات ي وقت األزمف
 .داة من أدوات الدراسةشخصا  واستخدم االستبيان كأ 149الوصفي التحليلي ألفراد المجتمع البالغ عددهم
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 وصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: ت

ة منخفضة كانت لصالح دارة األزمات والكوارث وهنالك نسبمجال التخطيط إلكان من أهمها ضرورة وجود 
والتقنيات الالزمة في حاالت األزمات والكوارث الحاصلة في القطاع، خرجت الدراسة  داتتوافر المع
التوصيات كان من أهمها بضرورة زيادة االهتمام بالتخطيط داخل جهاز الدفاع المدني وتوافر  بالعديد من

صصة مخ ثها وتوفير معدات وتجهيزات فنيةة عن األزمات والكوارث المتوقع حدو بيانات متطور ة عدقا
تلزمات لمواجهة األزمات والكوارث كما أوصت بضرورة وجود غرفة لعمليات الطوارئ مجهزة بكافة المس

 الضرورة إلدارة األزمات والكوارث داخل القطاع.

 

حة الفلسالالالالالالالطينية في  ل معوقات إدارة األزمات في وزارة الصالالالالالالال : (2010يز، )أبوعز دراسالالالالالالالة .5
 حالة قطاع غزه ةاسالحصار: در 

خالل إدارتها هدفت الدراسااااااااااااة إلى التعرف إلى أهم المعوقات والصااااااااااااعاب التي واجهت وزارة الصااااااااااااحة 
 للتعاملصااحة ه وزارة الى جاهريلالزمات في قطاع غزه في ظل الحصااار ومدى تأثير هذه المعوقات عل

لى الخدمات الصاااحية لدى وزارة الصاااحة خالل الحصاااار ع الضاااععونقاط والكشاااع عن الثغرات  ،معها
 الوزارة. التي تقدمها

على وتوزيعها  اسااااااااااتبانةحيث قام ب عداد ولتحقيق الهدف اسااااااااااتخدم الباحث المنهج الوصاااااااااافي التحليلي 
ء األقساااام العاملين في وزارة الصاااحة في %( من مجتمع الدراساااة المتكون من مدراء الدوائر ورؤساااا35)

 البحث العلمي. ألغراضصالحه  استبانة،( 277اد )تم استرد ،ةاستبان( 320يث بلغ )قطاع غزه ح

 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 
ه لالزمه إلدارة األزمات في وزارة الصااحة في قطاع غز  ةاألساااسااييتوفر لدى وزارة الصااحة المقومات ه ان

لصااحة العمل على مما يحتم على وزارة ا فقط،دنى في ظل الحصااار لكن هذه المقومات متوفرة بالحد األ
الن وزارة واجهت ة صحليساهم برفع مستوى إدارة األزمات في وزارة ال أكبر،هذه المقومات بشكل توفير 

ق األكبر أمام إدارة كان أهمها المعوقات التنظيمية التي شااااكلت العائ الحصااااار،معوقات رئيساااايه بساااابب 
 غزه. اعوزارة الصحة لالزمات في قط
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 الدراسات العربية  .3.2

مواجهة أزمات دور القوانين والتشالالالالريعات الدولية والمحلية في : (2017)الهاشالالالالمي، ة دراسالالالال  .1
 الكوارث:

زمات، الحد من الكوارث واألالدولية والوطنية في لتشاااااااااريعات هدفت الدارساااااااااة إلى تحليل دور القوانين وا
الدولية في حاالت الكوارث والمخاطر بغية  للوقوف على مدى تناسااااب قوانين وقواعد ومبادئ االسااااتجابة
د الباحث المنهج مال الحد من المخاطر، اعتالتعرف على الفجوة التي يسااااادها التشاااااريع في أنشاااااطة وأعم

 قة بموضوع الدراسة.موضوعية والقانونية المتعلمن خالل تحليل العناصر ال ليليالتحالتاريخي الوصفي 

 ن أهمها: توصلت الدراسة للعديد من النتائج م

احتيااااجاااات  تعترف باااالحااادود الجغرافياااة بين الااادول، وأن القوانين والتشااااااااااااااريعاااات لم تلبي أن الكوارث ال
م بمااا ورد بهااا، لزمااة وبااالتااالي عاادم االلتزاالم غير المجتمعااات، وأن هناااك مجموعااة من القوانين الناااعمااة

 ستجابة لمخاطر الكوارثلمعاهدات تترك أثرا  إيجابيا  على السياسات في حالة االهناك بعض ا

 

تمعات على مواجهة التخطيط االستراتيجي وتعزيز قدرة المج: (2015وفرحان، ابراهيم ) دراسة .2
 الكوارث
مخاطر والكوارث والتخطيط الفعال الدول المتقدمة قطعت أشواطا بعيدة في إدارة ال إلى إنهدفت الدراسة 

في إدارة  المبذولةد منهجيه واضااااااااااااااحة يجعل الجهود إما في اغلب دول العالم الثالث فان عدم وجو  لها،
اشتملت هذه الدراسة على عدة  دمنها, وق جوةئج المر ة وعدم الحصول على النتار تتسم بالعشوائيالمخاط

تتضااااااااااااامن وصاااااااااااااع لعملية قياس وتقييم المخاطر وتطوير إدارة المخاطر والكوارث والتي -محاور منها:
 استراتيجياتها.

 همها: يد من النتائج من أتوصلت الدراسة للعد
إدارة ، و والكوارثعال للمخاطر السااااااتباقي الفا الممتلكات ينتج عن التخطيطقليل الخسااااااائر في األرواح و ت

التعاااون بين ، لتطوير المجتمعالمخاااطر والكوارث الفعااالااة يمكن أن تطلق العنااان للفرص المشااااااااااااااروعااة 
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تصااااااااااار الكثير من الوقت والجهد والموارد الدول سااااااااااواء الجهات الرساااااااااامية أو التطوعية يساااااااااااهم في اخ
 .كوارثطوارئ فعالة وكفاءة لمواجهة األخطار وال للوصول إلى خطط

 
سالالكنية كوارث واألزمات في المجمعات الفعالية خطط الطوارئ لمواجهة ال : (2014)المفيريج، دراسالالة  .3

 وذجًا.هد األمنية أنمالحكومية )إسكان كلية الملك ف
زمات التعرف على اإلجراءات المتخذة من الجهات المختصااااااة لمواجهة الكوارث واألهدفت الدراسااااااة إلي 

ت ارث، والكشااااااااااااااع عن المقترحاوتحري إلمام السااااااااااااااااكنين باإلجراءات الواجب إتباعها عند حدوث الكو 
نيااة، ولتحقيق الملااك فهااد األمارئ مواجهااة الكوارث واألزمااات باا سااااااااااااااكااان كليااة الالزمااة لتفعياال خطط طو 

ذلك باسااااااااتخدام المنهج الوصاااااااافي التحليلي الذي يعتمد على دراسااااااااة الواقع أو الظاهرة و  عتألهداف اتبا
 االستبانة كأداة لجمع البيانات.

 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 
ألزمات بدرجة جهة الكوارث واي إسكان الملك فهد لوضع الخطط االفتراضية المسبقة للساكنين لمواف أن

بدرجة متدنية، وأن  متدنية جدا  وأن التدريب على التعامل مع المخاطر أثناء حدوث الكوارث يتم تطبيقها
ن الكلية وقوعها ب سااااكامات المحتمل الساااااكنين يوافقون بشاااادة على إصاااادار دليل إجراءات الكوارث واألز 

 .وكما ويطالبون بتفعيل التطوع بمنطقة اإلسكان
 

 ن الكوارثفاعلية التخطيط االستراتيجي بالدفاع المدني للحد م: م(2011)العتيبي، دراسة .4
لكوارث وتحديد التخطيط االسااتراتيجي بالدفاع المدني للحد من مخاطر افعالية ة إلى قياس هدفت الدراساا

ساااتراتيجي للدفاع المدني في الحد يجي ومدى فعالية التخطيط االالمعوقات التي تواجه التخطيط االساااترات
ساااتبانة االجتماعي من خالل اال من لكوارث، اساااتخدم الباحث المنهج الوصااافي التحليل بأسااالوب المساااح

 ضابط برتبة عقيد وعميد ولواء. 50سة بمجتمع درا

 ج من أهمها: لعديد من النتائتوصلت الدراسة ل
لميزانية ورفع كفاءة القوى البشاااااااارية، وتحديد التخطيط االسااااااااتراتيجي بالدفاع المدني مناسااااااااب من حيث ا

طات طط سااانوية لكافة نشااااوضاااع المديرية العامة خالسااانوية المطلوب تحقيقها لكل إدارة كما وت األهداف
صااااااااة بالحد من مخاطر الكوارث بفعالية عالية، الذي الدفاع المدني لتحقيق األهداف اإلسااااااااتراتيجية الخا

 عع ، وتطوير منظومة التنسيق مع الجهات األخرى.د على تقييم نقاط القوة والضيعتم
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 (2011)السهلي، دراسة .5
 متطلبات التخطيط االستراتيجي ودورها في الحد من أضرار الكوارث

اتيجي في الحد من اإلضااااارار والكوارث دور متطلبات التخطيط االساااااتر  هدفت الدراساااااة إلى التعرف على
باساااتخدام  الشاااامل لتحليلي عن طريق المدخل المساااحت الدراساااة المنهج الوصااافي ابعاتولتحقيق الهدف 
ات,وتكون مجتمع الدراساااااااة من الضاااااااباط العاملين في مديرية الدفاع المدني مع البيانكأداة لج االساااااااتبانة

 (ضابطا.280ية وعددهم)بالمنطقة الشرق

 ا: توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمه
تعبر عن ارتفاع مساااااتوى إلمام ضاااااباط الدفاع المدني بالمنطقة الشااااارقية بأبعاد ات التي السااااالوكي إن -1

 تراتيجي في الحد من إضرار الكوارثالتخطيط االس
الكوارث من  الالزم من الحد أضاااااارار المتطلبات التي تعبر عن متطلبات التخطيط االسااااااتراتيجي إن -2

  دارة الكارثة,عمل بوهي: تشكيل فريق  بالمنطقة الشرقية وجهة نظر ضباط الدفاع المدني
تيجي في مواجهة إضارار الكوارث من وجه إن المعوقات المهمة التي تحد من دور التخطيط االساترا -3

 اهي:قلة الموارد المالية الالزمة لتطبيقالمدني بالمنطقة الشاااااااااااااارقية بدرجه قويه جد نظر ضااااااااااااااباط الدفاع
الحتواء, والمواجهة, الوقاية وا اسااااااااااااتراتيجية ات الالزمة لتنفيذكوارث,غياب التقنياسااااااااااااتراتيجيات مواجهة ال

 رثة.استعداد السيطرة على مجريات الكا

 
 في إسرائيل للحرب القادمة؟كيف تبدو استعداد الجبهة الداخلية : (2011)أبوعامر، دراسة .6

الداخلية اإلسااااااااارائيلية على كافة الجبهات  بهةالجبها  هدفت الدراساااااااااة إلى بيان االساااااااااتعدادات التي تقوم
من خالل المناورات والتدريبات المجتمعية التي  الشاااااااااااااامالية والجنوبية وقياس اسااااااااااااااتعداد الجبهة الداخلية

ات االستعداد، اعتمد الكاتب المنهج الوصفي التحليلي ستويتجريها الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وتحديد م
ادرة من الجبهة الداخلية وتحليل مسااااااتويات الحماية العسااااااكرية لتحصااااااين الصااااااير لتقار من خالل تحليل ا

 هجمات الصاروخية.المجتمع االسرائيلي من ال
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 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 
ها من لبنان وساااوريا وغزة، وأن الجبهة الجبهة الداخلية تتنوع مصاااادر  أن حجم المخاطر والتهديدات ضاااد

 م2006 األقصاااااى وحرب لبنان في انتفاضاااااةأزمات عاصااااافة تمثلت  ثالثائيلية عاشااااات ر ساااااية اإلالداخل
، العمل على إحباط ي ساااااهمت في ضااااعع الجبهة الداخليةم، والت2008على غزة واالعتداء العسااااكري 

 ة المعادية من خالل منظومة القبة الحديدة.وتدمير القدرات الصاروخي

دور المجالس الشالالالالالالالالالعبية المحلية في إدراو األزمات والكوارث :  (2010يد، )السالالالالالالالالالدراسالالالالالالالالالة  .7
 المجتمعية

ى دور المجالس الشااااااااااااااعبية المحلية في إدراك األزمات والكوارث المجتمعية ة للتعرف علهدفت الدراساااااااااااااا
بعة متاوالي مرحلة االساااااااتعداد لمواجهة األزمات والكوارث ومرحلة المواجهة ومرحلة التقييم وبيان دورها ف

س تي تواجااه المجااالس ووضااااااااااااااع مقترحااات لتنظيم أدوار المجتمع في دعم المجاااليااد المعوقااات الوتحااد
من خالل المساااااااااااح االجتماعي الشاااااااااااعبية المحلية. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصااااااااااافي التحليل 

 شامل كميا  وكيفيا .ال

 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 

رير الخاصاااااة باألزمات والكوارث لمجلس المحافظة ووضاااااع ل في رفع التقاحلي يتمثالملس أن دور المج
المجلس على تحديد المساااائوليات واألوليات وترتيب  وعملمواجهة األزمات والكوارث،  التصااااورات لكيفية
ة تخذالمالمجلس على تنفيذ المهام ومواجهة األزمات وفقا  للقرارات  وعمللة االستعداد، األهداف في مرح

وقات المجلس على تحديد االحتياجات البشاااااااااااارية والمجتمعية، وأهم المع وعملا عات المجلس، كمباجتما
 تمثلت في ضعع اإلمكانيات والموارد المادية والبشرية.
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 الدراسات األجنبية .3.3

إدارة أزمات  جة لنظاممدى الحا: إدارة الكوارث واألزمات في تركيا": (Unlu ،2010)دراسالالالالالالالالالة  .1
 ."موحد

دت لحكومة التركية، وقد اعتملدى اظومة إدارة الكوارث واألزمات هدفت الدارسة إلى بيان مدى تطور من
لدراسات السابقة حول الموضوع وتحليل على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المشكلة وتحليل ا سةالدرا

 اد واالستجابة واستعادة النشاط والتعلم.رة األزمات األربعة االستعدأدبيات تطبيق إدا

 ن النتائج من أهمها: توصلت الدراسة للعديد م

مات مما يتسبب في ازدواجية العمل بين األجهزة ن المنظمات العاملة في إدارة األز نسيق بيضعع الت
من خالل بالكوارث واألزمات بعد الوقوع  تعتمدية لدى النظام التركي، وأن الحكومة التركية التنفيذ

ا تسبب في ية في بعض المناطق التركية ممشاط، وعدم كفاية القدرات التنظيماالستجابة واستعادة الن
 إلمكانيات من منطقة ألخرى.والمعدات واصعوبة نقل الموارد 

بين المؤسالالسالالات غير الحكومية  مراجعة التنسالاليقعددية: قوة ال(. "ال2010) Hedlundدراسالالة  .2
 .في هايتي" ةدراسة حال –في الميدان 

بين المنظمات هدفت الدراساااة إلى التعرف على بعض القضاااايا الرئيساااية الخاصاااة بالتنسااايق في الميدان 
مجتمع  الخيرية، وتمثل غير الحكومية بتكليع من المجلس الدولي المساااااااااااااائول عن التنساااااااااااااايق للهيئات

المسئولين  ى األعضاءعلة واشتملت عينة الدراس هايتي،بالمنظمات غير الحكومية المحلية في الدراسة 
داة المقابلة للحصاااااااااول على (، وتم اساااااااااتخدام أ 400الدولية وعددهم ) ةغير الحكوميفي تلك المنظمات 
 ة غير الحكومية والمحلية.االجتماعات التي كانت تعقد بين المنظمات الدولي راسة ماضرالمعلومات، ود

 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 

بين المنظمااااات المحليااااة والمنظمااااات الاااادوليااااة غير الحكوميااااة في تقااااديم  اون تعااااد عاااادم وجو  .1
 طلوب والالزم للشعب الهايتي.المساعدات والدعم الم
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من قبل المسئولين في  كانت هناك تقارير تدل على الفساد وسوء استخدام المساعدات اإلنسانية .2
 ارث السابقة.الكو 

ير اته وأدي إلى اساااااااااتجابة غير فعالة وغبيسااااااااالعدم وجود تنسااااااااايق في بعض القضاااااااااايا كان له  .3
 مناسبة.
 

 "األزماتي أوقات ة المعرفة فاعتماد إدار "بعنوان:  Wang (2009،)دراسة  .3
داء التنظيمي خالل ع األفي رفهدفت الدراسة إلى تحسين الفهم للدور الذي تلعبه إدارة المعرفة 

إدارة المعرفة  كيع من الممكن أن تساعدالغاز الطبيعي الكتشاف األزمات ولقد تم دراسة حالة شركة 
نوية من الوثائق التنظيمية م جمع البيانات الثاولقد ت األزمات،في التقليل من األضرار الناجمة عن 

( من المختصين وتم استخدام استبيان مكون من 14)ة مع وبيانات األرشيع وتم إجراء مقابلة شبه المقنن
رار، استعادة تعداد والوقاية، احتواء األضنذار المبدر، االس)اكتشاف إشارات اال :خمسة مراحل وهي

 .(التعلم النشاط،

 نتائج من أهمها: لعديد من الدراسة لوصلت الت
المهمة لالستجابة المعرفة  إذا حددت أن األزمات التي تهدد المنظمات ممكن تجنبها والحد منها

وأن كيفية قياس قدرات  األزمات،فضل في إدارة فاءة وفعالية وتقود الشركة لنتائج أألزمات األعمال بك
 بالتعلم من األزمات السابقة.المعرفة رة الشركة إلدارة المعرفة المهمة إلنجاز إدا

، وأن المنظمات ارة األزماتإد في  مهما  عب دورا  كما خلصت الدراسة إلى أن إدارة المعرفة تل 
رة معرفة مختلفة في كل مرحلة من مراحل إدارة لها احتياجات معرفية مختلفة تتطلب استراتيجيات إدا

 .األزمات
 األزمات وإدارة المعلومات تكنولوجيا"Esbensen and crisciunas (2008:)دراسة  .4

 "ريزند في منطقة الصناعية الشركات على تطبيقية دراسة
 لوماتنظم المع على تؤثر التي لألزمات ألنفسها المنظمات تحضير كيفية على الدراسة هذه تركز 
 الوصفي المنهج الباحث استخدم ولقد ،يتوقع حدوثها التي األزمات نوع وماهية األعمال إدارة في اإلدارية
 المعلومات تكنولوجيا مجال في لون مدراء يعم أربع مقابلة تم حيث المقابلة أسلوب استخدام وتم التحليلي،
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 العملي الجانب بين الفرق  أن النتائج أظهرت عالمية، وقد مشاريع ثالث في األزمات إدارة في وعملوا
  اكالهم .كبير بينهما والتشابه محدود والنظري 

 ت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: صلتو 
 يظهر السيناريوهات أن ن( يمكأزمات ريقف)األزمات  إدارة في قرار ومتخذو خبراء جلب أن -1

 .ضروري ت السيناريوها لتلك خطط وبناء المحكمة
باألمان  يشعرون  يجعلهم ما عليهم المستخدمين وتدريب بديلة اتصاالت وسائل توفير رةضرو  -2
 الحرجة. المواقع في يعملون  كيع همويعرف

من  تمكنهم حتى رألخ وقت نم تتم أن يجب الخطط والمسئوليات مراجعة أن الدراسة أوضحت
 من الرغم على األزمات إدارة يةلعمل التحضير الجدوى، ووجوب القديمة عديمة الخطط ألن ،االستعداد
 وهذا ،الشركات بقلق المتعلقة المشاكل قشةمنا تم البحث من الثاني الجزء في .وتأخذ وقت مكلفة أنها

مجدية  الغير الجديدة األنظمة من خوفوال ،ترنتواالن االلكتروني البريد مثل االتصال يتضمن فقدان
 داخل الشركة من األساسي الخطر أن على يوافق الكل أن الدراسة وأوضحت ،القرصنة من والخوف
 على قلقين غير لجعل المستخدمين المعلومات تكنولوجيا على تنفق هائلة موارد وأن ،الموظفين وخاصة
 المعلومات. لتكنولوجيا اآلمن االستعمال
 
 

كيفية وضع  :إدارة األزمات في الوقت الحقيقي"" Larsen, and Massey ((2006دراسة: .5
 ."ماتحة للتعامل مع األز خطة ناج

ي جنوب كاليفورنيا على إدارة األزمة الدراسة إلى قياس مدى نجاح شركة )ميترولينك( للقطارات فهدفت 
اب في عااام دد من الركاادى بحياااة عااالتنظيميااة وذلااك بعااد حااادث قطااارات أو  والحفاااظ على ساااااااااااااامعتهااا

 م.2002

 توصلت الدراسة للعديد من النتائج من أهمها: 

 جحة في وضع خطط إدارة األزمة.شركة ناكانت ال .1
 نجحت الشركة في جهود إدارة اتصاالت األزمة. .2
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 "دورإدارةالمشاريع : ةفعال أزمات إدارة خطة تطوير"Orific (2000) :دراسة  .6
 األساااليب المسااتخدمة هي وما ،األزمات نشااوء أثناء المدارس مديري  دور معرفة إلى الدراسااة هذه هدفت
 أساااااااالوب على فقد اعتمد ،دراسااااااااته في يالميدان المنهج الباحث واسااااااااتخدم ،؟األزمات تلك آثار من للحد
 بالمدرسااة الخاصااة اإلدارية والكافيتريا المكاتب فيها النيران التهمت التي نيويورك مدارسى ب حد المقابلة

 للعديد من النتائج من أهمها: لدراسة توصلت ا
 حدوث األزمات. أثناء في المدرسة مدير دور بها موضح ألزمات إلدارة لةفاع خطة توفر عدم .1
 .مدير المدرسة قبل من والسالمة األمن إجراءات واستخدام توفر في واضح ضعع .2

 
 التعليق على الدراسات السابقة: .3.4

رة ألجنبية ذات العالقة المباشية والعربية والمحلسات االدرااستعرض الباحث فيما سبق عددا  من 
ولقد توصااالت تلك الدراساااات إلى مجموعة من النتائج أعانت الباحث  ،اساااةالدر وغير المباشااارة بموضاااوع 

ق يسااااااتطيع الباحث التعقيب بومن خالل االسااااااتعراض السااااااا ،الحاليةسااااااة ء اإلطار النظري للدراعلى إثرا
 التالية: تلك الدراسات في النقاط على

 السابقة:االستفادة من الدراسات 
 سابقة في النقاط التالية: تمثلت عملية االستفادة من الدراسات ال

 .للدراسةتحديد اإلطار العام  .1
 اسة.تحديد متغيرات الدراسة وصياغة أسئلة الدر  .2
 اختيار منهج الدراسة واألداة المناسبة للدراسة الحالية. .3
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 حيث:ابقة من أوجه اخت ف الدراسة الحالية مع الدراسات الس
متطلبااات تااأهياال الجبهااة الااداخليااة لمواجهااة األزمااات إلى التعرف  ت الاادراسااااااااااااااااة: حيااث هاادفااالهدف •

 والكوارث.
 .محافظة رفححيث أن الدراسة تمت في  :البيئة •
 .فظة رفحأعضاء الجبهة الداخلية في محاحيث تم اختيار  :المجتمع •

 السابقة: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات 

ة ابقة كانت مفيدة للباحث في الدراسااااااة الحاليراسااااااات الساااااابشااااااكل عام يمكن القول أن معظم الد .1
راسة مع أن الدراسة الحالية تختلع لمنهجية أو في تصميم أداة الدسواء في اإلطار النظري أو ا

لداخلية ضااااوع الكوارث واألزمات ومتطلبات تأهيل الجبهة او معن الدراسااااات السااااابقة في تناولها 
 في هذا المجال.

 ،الدراسايةانية والمكانية والحالة الزمات الساابقة من ناحية الحدود عن الدراساتميزت هذه الدراساة  .2
تأهيل تناول الباحث لبعض المتغيرات التي لم تتطرق إليها الدراسااااااات السااااااابقة مثل  ا  فيوأيضاااااا

ويأمل الباحث إن تمثل هذه الدراسة إضافة  البحثية،حيث ذلك يعبر عن الفجوة لية الجبهة الداخ
تطوير متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة األزمات تساااااااهم في  ضاااااااوعها وأنعلمية في مو 

 ث.لكوار وا
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 الفجوة البحثية للدراسة .3.5
 جدول يوضح الفجوة البحثية للدراسة(  1)جدول 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية دراسات السابقةلا

ألزمات موضوع اتناولت الدراسات السابقة  -
 فة.وربطه بعدة متغيرات مختلوالكوارث 

 تم تطبيق الدراسة على كال  من: -
ت والدفاع المدني وعدد من ؤسسا)الم

 الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة(.
 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، -

 تمثلت أداة الدراسة باالستبانة.و 

حداثة الموضوع وربطه بالجبهة  -
فح لمواجهة الداخلية لمحافظة ر 

 ات والكوارث.األزم
تم تطبيق الدراسة على الجبهة  -

 .بمحافظة رفحالداخلية 
 

ركزت الدراسة الحالية على متطلبات  -
تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة األزمات 

 والكوارث.
 على محافظة رفح. تم تطبيق الدراسة -
 تم تناول متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية -
ي التحليلي من تم استخدام المنهج الوصف -

ل إجراء مقابالت مع الفئة خال
 المستهدفة.

 الباحث اعداد: المصدر
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 الدراسةمنهجية  :الفصل الرابع

 :مقدمة

نة منهجية الدراساااااااة التي اساااااااتخدمها الباحث من حيث المنهج واألدوات ومجتمع وعيفصااااااال هذا التناول 
م في بيان متطلبات اليب التي استخدمها الباحث للوصول للمعلومات األساسية التي تساهالدراسة واألس
حليل ساااااااااااااوات الجبهة الداخلية، وما تال ذلك من تحليل للبيانات باساااااااااااااتخدام التحليل للمقابالت وتتأهيل 

 .وتحليل محتوى الخطط التنموية اإلستراتيجية لبلديات محافظة رفح

 لدراسةية امنهج .4.1

كما توجد في الواقع، الوصااااااافي التحليلي، والذي يعتمد على دراساااااااة الظاهرة  اد المنهجسااااااايتم اعتم
فا دقيقا، ويع عند جمع بر عنها تعبيرا كيفيا وكميا، كما ال يكتفي هذا المنهج ويهتم بوصاااااااااااااافها وصاااااااااااااا

بل يتعدى ذلك إلى مات المتعلقة بالظاهرة من أجل اسااااااااااااااتقصاااااااااااااااء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، المعلو 
المقترحة يها التصاورات واالساتراتيجيات حليل والربط والتفساير، للوصاول إلى اساتنتاجات، يتم البناء علالت

معاصاااارة، أو أو األحداث ال "المنهج الذي يسااااعى لوصااااع الظواهرمن الباحث، ويعرف هذا المنهج بأنه 
يانات عن خصاائ  رة أو مشاكلة، ويقدم بالراهنة فهو أحد أشاكال التحليل والتفساير المنظم لوصاع ظاه

ا واألوقات التي نسااتعملها الدارسااة والظواهر التي ندرسااه معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشاااركين في
 (100 :2006)الحمداني،  لجمع البيانات".

 الدراسة:نة مجتمع وعي .4.2

بلدية تي يرأسها رئيس أكبر يتكون مجتمع الدراسة من الجهات المتمثلة في لجنة طوارئ محافظة رفح وال
افي على قطاع غزة ضاااااااااااااامن النطاق الجغر  في المحافظة، حيث أنه أداروا أكثر من أزمة وكارثة مرت

الوطني والتي  ية واألمنرة الداخل( وكذلك أعضااااااااااااااااء لجنة طوارئ وزا14لمحافظة رفح والبالغ عددهم )
والبالغ عددهم منية في محافظة رفح يرأسااااااااااها محافظ الشاااااااااارطة بالمحافظة وتتكون من مدراء األجهزة األ

يمثل بها ارئ محافظة رفح التي يرأسها البلدية ألنه ( وسوف يستهدف الباحث الممثلين في لجنة طو 14)
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الجهة التي تحدد سياسات التعامل تعتبر هي الوطني و  تصين عن لجنة طوارئ وزارة الداخلية واألمنمخ
 اإلنساني في منطقة رفح.

 جتمع عينة الدراسةح ميوض(  2)جدول 

 العينة الجهة م

 14 ةلجنة طوارئ المحافظ 1

 9 لجنة طوارئ وزارة الداخلية 2

 23 اإلجمالي

 أدوات الدراسة .4.3

متطلبات تأهيل الجبهة  تعرف علىالتي تم تصاااميمها خصااايصاااا  للالمقابالت كأداة للدراساااة و تم اساااتخدام 
فقرة إضااافة  16بلة على أساائلة المقا ، وقد اشااتملترفحواألزمات في محافظة  الداخلية لمواجهة الكوارث

حددها رة األساااائلة التي ( اسااااتما1للبيانات الشااااخصااااية لكل من تم اسااااتطالع آرائهم ويوضااااح ملحق رقم )
في بداية الدراساااااااة تم الباحث  وضاااااااعهاة ومدى تحقيقها لألهداف التي تحديد صااااااادق األسااااااائلالباحث، ول

 (.2رقم )لتحكيمها مرفق في ملحق الخبراء عرضها على مجموعة من 

 منطقة الدراسة: .4.4

ألزمات طقة رفح وذلك لما تتنوع بها المخاطر المؤدية لنشااااااوء الكوارث واأجرى الباحث الدراسااااااة على من
خارجية والبعيد، وخاصااة وأن لها ثالثة حدود  لية للخطر على المسااتوى القريبالتي تعرض الجبهة الداخ

تتمثل في الحدود مع جمهورية مصاااااااااااااار العربية والحدود البحرية والحدود مع األراضااااااااااااااي المحتلة عام 
أكثر المناطق  ر منطقة الحدود الشاااااااااااااامالية الفاصاااااااااااااالة بين محافظتي رفح وخانيونس منم، وتعتب1948

اءات رفح عن باقي قطاع غزة في حال االعتد ل محافظةصاااااااااااااكنها أن تسااااااااااااااعد على فالخطرة والتي يم
العساااااكرية اإلسااااارائيلية البرية على قطاع غزة وقد تم فصااااال أجزء منها من مفترق صاااااوفا وميرا  بطريق 
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م وعام 2006عام شرق محافظة رفح في االعتداءات العسكرية التي حدثت نهاية منصع صالح الدين 
 م.2014م وعام 2008

 جغرافيا رفح:

محافظات من  خمسكيلو متر مربع( ويتكون من  365ة اإلجمالية لقطاع غزة ما يقارب )تبلغ المساااااااااح
أي ما يعادل  (،2015لساطينية، ، )وزارة التخطيط الفكيلو متر مربع( 64ضامنهم محافظة رفح البالغة )

ومن الغرب مصاااار العربية محافظة رفح من الجنوب جمهورية  % من إجمالي قطاع غزة. ويحد17.53
محافظة خانيونس بحدود في المنطقة الشااارقية الشااامالية مع بلدية األبيض المتوساااط ومن الشااامال البحر 

ن المنطقة الغربية الشااااااااااامالية منطقة الفخاري ومن المنطقة الشااااااااااامالية الوساااااااااااطى مع بلدية خانيونس وم
شااااارق البحر األبيض المتوساااااط ومن ال وزارة الحكم المحلي، ومن الغرب المواصاااااى والتي تقع تحت نفوذ
م أو ما يطلق عليها )الخط األخضااااااااااااار(. )أبو ديب، 1948ي احتلت عام األراضاااااااااااااي الفلساااااااااااااطينية الت

2016). 

 سكان رفح: 

م من األراضي 1948األصليين والسكان الذين هجروا في عام  تتنوع سكان محافظة رفح ما بين السكان
( نساااامة أي ما نساااابته 233,878م )2017ح حتى نهاية عام طينية، ويبغ عدد سااااكان محافظة رفالفلساااا
%( من إجمالي سااكان األراضااي الفلسااطينية، 4.9%( من إجمالي سااكان قطاع غزة وما نساابته )12.3)

)الجهاز  ( نساااامة على الكيلو متر المربع.3654.3فح ما يقارب )وتقدر الكثافة السااااكانية في محافظة ر 
 (مركزي لإلحصاءال
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 للتجمعات العمرانية الرئيسيةتعداد السكاني يوضح ال( 3)جدول 

 م2017داخل حدود محافظة رفح حتى نهاية  

 السكان المنطقة م

 171,899 أحياء محافظة رفح 1

 36,550 مخيم رفح 2

 8,984 بلدة النصر 3

 16,445 بلدة الشوكة 4

 233,878 اإلجمالي

األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لنتائج م(: ا2018لإلحصاء الفلسطيني )المصدر: الجهاز المركزي 
 82م، رام هللا. ص2017

 الخصائص الطبيعية لمحافظة رفح

، وخط عرض 52 -30احلي الفلسااطيني ما بين خط طول وتقع محافظة رفح أقصااى جنوب السااهل الساا
مدينة العريش و كم،  16الشاااااايخ زويد المصاااااارية  كم، وعن منطقة 38عن مدينة غزة  ، وتبعد36 – 29
م، وتمتاز أرضها بالتربة الرملية، ومناخها شبه  48كم، ويقدر متوسط ارتفاعها عن سطح البحر بااا  45

 10درجة مئوية صيفا ، و 30وتبلغ بها درجات الحرارة ما بين  صحراوي رغم قربها من البحر المتوسط،
يها المصااااااريون القدماء اساااااام لالى خمسااااااة آالف عام، وأطلق ع جات مئوية شااااااتاء ، ويرجع تأساااااايسااااااهادر 

)روبيهوى(، أما اآلشوريون أطلقوا عليها اسم )رفيحو( أما الرومان واليونان أسموها )رافيا(، أما اسم رفح 
 وفق المركز الفلسطيني للتوثيق واإلعالم. ه عليها العربالحالي فقد أطلق

منطقة والتي يساااااااااااااكنها معظم  ات محلية تعد مدينة رفح أكبرمحافظة رفح من ثالثة مجالس هيئ وتتكون 
حيا سااااااااكنيا، وهي: "حي تل الساااااااالطان، حي رفح الغربية،  15مدينة رفح من وتتكون سااااااااكان المحافظة 

ور، خربة العدس، حي اإلداري، حي المخيمات، حي الشاااابورة، منطقة الحشاااا ، حي مصااابح، حي الزه
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" )بلااديااة رفح، ، حي الزبيااديااةعالجنينااة، حي البيوك، تبااة زار سااااااااااااااالم، حي البرازياال، حي التنور و حي ال
، وكما ويوجد في محافظة رفح بلدة )الشاااوكة( ولها مجلس بلدي خاص بها، وقرية النصااار ولها (2018

ح لمناطق االقليمية التي تقع في المنطقة الفاصاااااااااااااالة بين محافظتي رفمجلس قروي خاص بها، وبعض ا
 خارطة رفح. يوضحلي التاالغربية لرفح. انظر شكل  وخانيونس من المنطقة الشمالية

 

 خارطة محافظة رفح األساسية (4)شكل 
 

 
 م2014، وزارة التخطيط محافظات غزة، أطلس الخرائط األساسية –المصدر: األطلس الفني 
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 تحليل البيانات .4.5

 لجبهة الداخلية المؤسسات العاملة في ا
شاااكل كبير على الجبهة الداخلية، وفي مساااتوى عمل ساااطيني مر بتحديات جساااام أثرت بإن المجتمع الفل

لجان وخاليا الطوارئ فقط تم إيجاد فرق إدارة األزمات والطوارئ وتشااكيل المركز الوطني لألزمات ولكن 

من  ة الداخلية كال  العاملة في الجبهلم يتم تفعيله بقطاع غزة أساااوة بالضااافة الغربية، وتضااام المؤساااساااات 

الداخلية، تضااااااام األجهزة األمنية واللجان األمنية المشاااااااتركة، كذلك  طوارئ ة المحافظة ولجن طوارئ لجنة 

لجان طوارئ محلية برئاسة المنظومة اإلعالمية والفصائل الفلسطينية، كما وشرعت البلديات إلى تشكيل 

حل والبلديات الصاااغرى، و مصااالحة مياه السااااالمدني والشااارطة و البلدية الكبرى وعضاااوية كل من الدفاع 

الكهرباء ومديرية الصااحة والتعليم واألشااغال العامة والزراعة، والهالل األحمر وشااركة االتصاااالت شااركة 

 المحلية الهادفة للحد من مخاطر األزمات الفلساااااااااااطينية وغيرها، وتعلم هذه اللجان على وضاااااااااااع الخطط

لداخلية في لجان في تلبية رغبات الجبهة ا، وتسااااااااااااااااهم هذه الثها على قطاع غزةالمتوقع حدو  والكوارث

 االستجابة اإلنسانية لطبيعة الحوادث على المستوى المحلي.

 .رثفي األزمات والكوا جبهة الداخليةالتقوم بها والمهام التي أهم األدوار 

 أمنيًا: -1

 الفلساااااطينية، حيث الجبهة الداخليةأن البعد األمني من الضاااااروريات الهامة ألبعاد  رى الباحثي 
حمايتها من خالل مجموعة ، والعمل على اخليةتشااترك أجهزة األمن المختلفة في تحصااين الجبهة الد

عمليات التنمية  البعد األمنيأي اختراق خارجي، ويشاااااااااااااامل تحصااااااااااااااينها من ن الخطط تعمل على م
سااااااياسااااااات الفق والحماية األمنية التي تحددها المؤسااااااسااااااات الحكومية واألمنية لتوفير كافة الساااااابل و 

لبية األمنياة والشاااااااااااااارطياة والخادمااتياة لت الوطنياة والمحلياة لتحقيق األمن الاداخلي بواسااااااااااااااطاة األجهزة
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ارئ التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني لمتابعة كافة طو وذلك من خالل لجان الالمتطلبات األمنية 
العامة في متابعة وتحصاااااااااين جهزة االساااااااااتخبارات والمخابرات ديدات األمنية الداخلية وتشاااااااااترك أالته

الجبهااة الاداخليااة من اختراقاات أمنيااة خاارجيااة، وباالتااالي هناااك مجموعاة من الخطط التي تضااااااااااااااعهاا 
)سااااااااااااااالماة .ت األمنيااة والقالئاال في الظروف غير االعتياااديااةراالمؤسااااااااااااااساااااااااااااااة األمنيااة لمواجهااة التوت

2018,132) 
 عسكريًا: -2

قبااااااال العساااااااكري يتمثاااااال فاااااااي وضااااااع الخطاااااااط الوطنيااااااة والعساااااااكرية ماااااان ياااااارى الباحاااااااث أن البعااااااد 
 والحفاااااااظ عليهااااااا ماااااان أي اعتااااااداءات سااااااطينيةالمقاومااااااة الفلسااااااطينية لحمايااااااة الجبهااااااة الداخليااااااة الفل

لتوعيااااااة ماااااان قباااااال االحااااااتالل، كمااااااا تعماااااال المقاومااااااة علااااااى وضااااااع الباااااارامج والسياسااااااات المختلفااااااة 
 الفلسطينية. المجتمع الفلسطيني والحفاظ على الجبهة الداخلية

 إنسانيًا: -3

فاااااي تحصاااااين ، ويتمثااااال ذلاااااك يااااارى الباحاااااث أن البعاااااد االنسااااااني مااااان أهااااام أبعااااااد حماياااااة الجبهاااااة الداخلياااااة
 والكااااااااااوارث،االنسااااااااااانية المختلفااااااااااة أثناااااااااااء حاااااااااادوث األزمااااااااااات  االحتياجاااااااااااتالجبهااااااااااة الداخليااااااااااة ماااااااااان 

 .واالستجابة العاجلة لكافة األزمات التي تحدث وتؤثر على الجبهة الداخلية الفلسطينية

داخلياااااة علاااااى زياااااادة التحصاااااين واساااااتدامة تحصاااااينها مااااان المخااااااطر هاااااذا البعاااااد يسااااااعد الجبهاااااة ال
جاااااااات الجبهاااااااة ية التاااااااي تسااااااااهم فاااااااي تلبياااااااة احتياط اإلنساااااااانالمؤسساااااااات الوطنياااااااة الخطااااااا وتعتماااااااد

الداخلياااااة وقاااااد اعتمااااادت فاااااي أوقاااااات ساااااابقة خاااااالل األزماااااات التاااااي مااااارت علاااااى قطااااااع غااااازة فاااااي 
ن أن يتعااااارض لهاااااا المجتماااااع تحساااااين مساااااتويات االساااااتجابة العاجلاااااة ألي أزماااااات أو كاااااوارث يمكااااا

 من الوقوع.الفلسطيني، والحد من الحوادث العارضة 
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  بيئة الداخليةأواًل: تحليل ال .4.5.1

ضعع، وهى على معايير هامة لفح  نقاط القوة والاعتمدت الدراسة في تحليل البيئة الداخلية على 
 النحو التالي:

 قاط القوة:ن

 توجد خطة استراتيجية معتمدة لدى الجبهة الداخلية لمواجهة متطلبات األزمات والكوارث. -أ
 كة لألطراف ذات الصلة.الداخلية والخارجية في ظل مشار يتم تحليل البيئة  -ب
 هو مأمول.عمل وثيقة الفجوة بين ما هو موجود وما  -ت
 تنظيمي مالئم.للجبهة الداخلية هيكل  -ث
إلدارات األساااسااية الالزمة لتقديم خدمات الدعم لعمليات مواجهة االزمات يتضاامن الهيكل ا - 

 والكوارث.
 الخارجي من خالل تمثيل األطراف المجتمعية.التعاون مع المجتمع  -ح
 تم تعديل وتصحيح بع  الممارسات نتيجة التغذية الراجعة.ي -خ

 لضعف:نقاط ا

 أطراف الجبهة الداخلية.التخطيط االستراتيجي بين بعض غياب الفهم لفلسفة وأهمية  -أ
 ال يوجد برنامج استدعاء الوثائق. -ب
ييمها التي تقدم من قبل الجبهة الداخلية ضاااعع المشااااركة الخارجية في مناقشاااة الخطط وتق -ت

 اجهة األزمات والكوارث.لمو 
 اءات التصحيحية.ضعع االستجابة للتغذية الراجعة واالجر  -ث
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 الخارجيةل البيئة : تحليثانياً  .4.5.2

 الفرص:

 دة الوعي واالهتمام المحلي بأهمية مواجهة األزمات والكوارث وتدعيم وتماسك الجبهة الداخلية.زيا .1
صاااعيد محافظات الوطن وتعمل بشاااكل  إنشااااء هيئة محلية لضااامان مواجهة األزمات والكوارث على .2

 مشترك ومنسق وموحد.
واألطراف المعنية تدعم  ندوات من قبل الجبهة الداخليةديد من ور  العمل والمؤتمرات والتنظيم الع .3

 ل لها.االتجاه االيجابي نحو إعداد الخطط االستراتيجية وضمان التنفيذ الفعا

  التهديدات:

 جانب المؤساااااساااااات الخارجية ومختلع األطراف من داخلضاااااعع مساااااتوى المشااااااركة المتوقعة من  .1
 جية الكلية.لجبهة الداخلية وصياغة االستراتيوخار  أطراف ا

 عة في كافة المجاالت.التغيرات المتسار  .2
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ة الداخلية الداخلية والخارجية بناًء على مقاب ت أجراها الباحث مع الجبهيوضح تحليل البيئة ( 4)جدول 
 بمحافظة رفح

 حليل البيئة الداخلية والخارجية.ت

 اتنقاط الضعف والتهديد ة والفرصنقاط القو  أعضاء الجبهة الداخلية م

جهاز الدفاع المدني   .1
 الفلسطيني

 

 

 

توافر خطااة لاادى الجهاااز للتعاااماال  -
 األزمات والكوارث.مع 

هنااااك خطط تشااااااااااااااغيلياااة ومرحلياااة  -
 ومسااااااااااااااتقبليااة للتعاااماال مع مختلع

 .األزمات

اعتماد غرفة العمليات المشااااااااااااااتركة  -
ئر وساااااااااااااارعة لتقليل حجم الخسااااااااااااااا

فاااي  االساااااااااااااااااتاااجااااااااباااااااة لاااألحاااااااداث
 .خفضاتالمن

المسااااااااااتمرة  ضااااااااااعع التحديث والمتابعة -
 للخطط.

وجود األنفااااق من أكثر المخااااطر التي  -
 طواقم الدفاع المدني.تواجه عمل 

نق  في المعدات نتيجة  للحصاااااااااااااااار  -
 قطاع غزة  علىالمفروض 

م الاادعم الخااارجي وخاااصاااااااااااااااة مع انعاادا -
 ظروف االنقسام.

لمركبااات وضااااااااااااااعع تهااالااك المعاادات وا -
بما يؤثر على قدرتها على االساااااااااااتجابة 
 ادث والكوارث.زمن الوصول للحو 
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 االتصاالت الفلسطينية  .2

 

 

 

 

االخالء في حاااااااالت توافر خطط  -
الاااااحاااااروب والاااااحااااارائاااااق واألزماااااااات 

 المختلفة.
االهتماااااام باااااالتااااادرياااااب المسااااااااااااااتمر  -

 تمرارية عمل األنظمة.وضمان اس
عملية التوعية المساااااااتمر للموظفين  -

 املين.والع
 وجود غرفة عمليات متقدمة. -
تنسااااااااااااايق المساااااااااااااتمر مع الجهات ال -

 رى.األخ

 الحصار المفروض على قطاع غزة. -
ت خاااااارجياااااة قلاااااة االحتكااااااك مع جهاااااا -

 منها بشكل أكبر. لالستفادة

 الحكم المحلي  .3

 

 

انعقااااااد مسااااااااااااااتمر من قبااااال لجناااااة  -
 .الطوارئ 

 التعلم بشكل مستمر. -
 التدخل المباشر. -

للتغلاااب على  نق  المعااادات واألدوات -
 آثار األزمات والكوارث.

 عدم تنفيذ مشاريع مهمة.  -
وجود دليل وطني لتحديد مخاطر عدم  -

 البنية التحتية.
 التحديث المستمر لخطة الطوارئ. - الصحة  .4

 الهيكل التنظيمي واضح. -
االساااااااتفادة والتعلم من كل األزمات  -

 لسابقة.ا
محااااااولاااااة االعتمااااااد على القااااادرات  -

 المحلية.

 مستشفيات غير آمن.مكان عمل ال -
 مستشفيات.قلة التجهيزات بال -
 وية ومهمة.عدم توافر أقسام حي -

اتصال عدم توافر نظام معلومات وخط 
 مباشر.

توافر خطاااة للتعاااامااال مع األزماااات  - لجان األحياء  .5
 والكوارث.

توافر فرق مساااااااااااااااااناادة للتعاااماال مع  -
 .الطوارئ 

 من التجارب السابقة. االستفادة -

 حروب.صعوبة التواصل وقت ال -
 الحصار المفروض على قطاع غزة.  -
ض االجتمااااااعااااات الغير دوريااااة في بع -

 المناطق.

6.  

 

معتمدة بشاااااكل كامل للتعامل خطة  - بلدية رفح
 مع كافة األحداث.

نساااااابة اسااااااتفادة عالية من األزمات  -
 والكوارث السابقة.

 ضعع البنية التحتية. -
 ضعع الموازنات المخصصة. -
 الطوارئ قر خاااص بلجنااة عاادم توافر م -

 فظة.العامة في المحا
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 تدنى مستوى التدريب. .تنسيق عالي المستوى  -

7.  

 

واضااااااااااااااحة للتعامل مع توافر خطة  - شركة الكهرباء
 األزمات والكوارث.

اسااااااااااااااااتااخااالص الااعااباار والااااااادروس  -
 المستفادة من األزمات السابقة.

ت إدارة إعاااقااة إدخااال كااافااة مسااااااااااااااتلزمااا -
 األزمة بسبب الحصار.

 .عدم سماح دخول المواد الثقيلة -
 قلة اإلمكانيات والموارد. -

ساعات الكهرباء أوقات تقلي  عدد 
 .األزمات

توافر خطط شااااااااااااااااملة للتعامل مع  - والتعليمالتربية   .8
 األزمات.

االهتمام باساااااااااااااتمرارية التعليم برغم  -
 األزمات.

المتاااااابعاااااة والتحااااادياااااث المسااااااااااااااتمر  -
 للخطط.

سااااااااااااااتجااابااة البطيئااة لحاااالت الترميم، اال -
 وإعادة البناء.

 نيات المادية.قلة اإلمكا -
ء الحرب من حاالت اخالء الساااكان أثنا -

 المدارس.
فترة النزاع  رة على العماااااالعاااااادم القااااااد -

 المسلح.
ضعع القدرة على توفير مستلزمات بدء العام 

 الدراسي.

توافر خطااااة خااااصاااااااااااااااااة باااالزراعاااة  - وزارة الزراعة  .9
تلع األزماااااااات للتعاااااااامااااااال مع مخ

 والكوارث.
 التوعية والتثقيع المستمر. -
مع مؤسااااااااااااااساااااااااااااااات دوليااة التعاااون  -

 وزراعية.

 ر لألراضي الزراعية.القصع المباش -
االمكانيات المتاحة للتعامل ر عدم تواف -

 مع أزمات الحروب.
 األراضي الحدودية.

 

خطة شاااااااااااااملة للتعامل مع مختلع  - الشؤون االجتماعية  .10
 األزمات والكوارث.

 خطة إغاثية طارئة. -
 االستفادة من الخبرات السابقة. -
مع الجهاااات المحلياااة التواصااااااااااااااااال  -

 والخارجية.

متطلبات اللوجسااااااتية ضااااااعع عام في ال -
 والبشرية.

 الحصار المفروض. -
 قلة المساعدات الدولية.  -
شااااااااااااااح األماكن الصاااااااااااااااالحة ألن تكون  -

 مالجل آمنة.
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 اإلطار الوطني لمواجهة األزمات والكوارث في قطاع غزة. .4.5.3

وارث في ن الوطني إلعااداد اإلطااار الوطني للحااد من مخاااطر األزمااات والكعماادت وزارة الااداخليااة واألم
جات لكافة الجهات الفاعلة في ل ومتابعة المتطلبات واالحتياقطاع غزة وذلك من خالل عقد ور  العم

العاملة والفعالة التصاادي للكوارث واألزمات، يعتبر هذا اإلطار دليل وطني يوضااح المهام لكافة الجهات 
على األجهزة وفق مراحل إدارة  ة المخاطر وإدارة الحوادث، وتوزعت كافة المهام والمساااااائولياتفي مواجه
ذلك حسااااااااب اإلمكانيات والموارد المادية والبشاااااااارية المتوفرة لدى ثة قبل وبعد وأثناء الكارثة و الكارثة الثال

 كافة أجهزة الدولة.

 

 

خطاااااااة للتعاااااااامااااااال مع األزماااااااات  - وزارة األشغال  .11
 والكوارث.

 الستفادة من التجارب السابقة.ا -
مات التدخل المباشااااااار لمعالجة األز  -

 والكوارث.

 موضوعة.قلة االلتزام بتنفيذ الخطط ال -
ياااااة والمعنوياااااة اإلمكاااااانياااااات الماااااادقلاااااة  -

 لمواجهة الكوارث.
تضااااارب الصااااالحيات والمساااا وليات  -

 بين الجهات العاملة في إدارة الكوارث.
عدم وجود وعي مجتمعي كافي لكيفية  -

 عامل مع الكوارث.الت
ويتم  يوجد خطة ساااااااااااااانوية للمكتب - المكتب اإلع مي  .12

 تطبيقها.
ة من االسااتفادة من التجارب السااابق -

 خالل عملية التعلم.

 ار المفروض على قطاع غزة.الحص -
 قلة اإلمكانيات والموارد. -
 نق  برامج التدريب والتأهيل. -
 

وزارة األوقاف والشؤون   .13
 الدينية

بل الوزارة هناك خطة واضحة من ق -
للتعاااااااامااااااال مع مختلع األزماااااااات 

 والكوارث بالمحافظة.
 

استهداف المساجد من قبل االحتالل  -
 .ياإلسرائيل

مساجد صعوبة التنسيق ألن تكون ال -
نقطة اغاثة وطوارئ في اثناء االزمات 

 والكوارث.
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 في قطاع غزةللحد من مخاطر األزمات والكوارث أولويات اإلطار الوطني 

م، 2030م المتحدة( سااانداي للحد من مخاطر الكوارث اساااتند اإلطار الوطني في إعداده إلى إطار )األم
اعها أثناء تجهيز خطط الوقاية من المخاطر ألربعة أولويات رئيسااااااااااة بجب اتوقد نصاااااااااات األولويات الوا

 (.44-43: 2017الفلسطيني،  وهي: )وزارة الداخلية واألمن الوطني

طق العمرانيااة والنطاااق وذلااك باا دراك تلااك المخاااطر المتوقع وقوعهااا ضاااااااااااااامن المنااا لمخالالاطر:فهم ا .1
لضااااااااارر على األشاااااااااخاص والممتلكات والمقدرات محلية والقومية، ومدى إلحاق االجغرافي للهيئات ال
 المحلية والوطنية.

على المخاطر  حديد القدرة على التحكم والساااايطرةويتم ذلك من خالل ت تعزيز إدارة مخاطر الكوارث: .2
ياساااااااااات مل معها ومواجهة آثارها بما يتناساااااااااب مع الساااااااااومتابعتها والرقابة عليها وتحديد آليات التعا

ركة القطاعين العام والخاص والمجتمع وتشااااااااااااااجيعهم على اتخاذ القرارات الوطنية التنموية وبمشاااااااااااااااا
 المالئمة لمعالجة تلك المخاطر.

عمليات االسااتثمار تساااهم في تحسااين قدرات المجتمع  إن الكوارث:ر في الحد من مخاطر االسالالتثما .3
ة بل يجب رات والتقليل من أي آثار ساااااااااااالبياألعباء الناجمة عن تلك المخاطر وبناء القدعلى تحمل 

أن تكون تلااك الكوارث فرصااااااااااااااااة وطنيااة ومحليااة إلعااادة ترتيااب التنميااة بمااا يتالءم مع االحتياااجااات 
 مجتمع.ووصول كافة الخدمات األساسية لل البشرية

عال لها وإعادة البناء بشااااكل أفضاااال للتعافي لمواجهة الكوارث والتصاااادي الف :تعزيز درجة االسالالالتعداد .4
المخاطر ن خالل التخطيط الجيد المرتبط بتقييم مدى انتشار تلك ن أي مهددات مستقبلية: وذلك مم

 المتوقع التعرض لها.لمجتمع على التعامل مع التحديات المناورات والتدريبات التي تساعد ا وتقديم
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 نمويةتحليل مضمون الخطط اإلستراتيجية الت .4.5.4

ليل التخطيط التنموي الذي حدد راتيجي التنموي وفق ما حدده دتعمد الهيئات المحلية للتخطيط االساااااااااااااات
التحتية، وتنمية االقتصاد المحلي، والتنمية مجاالت للتخطيط االستراتيجي تتمثل في: )البيئة والبنى  أربع
عة من القضااايا من أهما قضااية األمن جتماعية، واإلدارة والحكم الرشاايد(، وينبثق من كل مجال مجمو اال

لبحثية، وقد يتداخل متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة والتي هي محور هذه الدراسااااااااااااااة ا والكوارث
 الكوارث واألزمات.

لإلطااار الوطني وماادى توافق ( أولويااات مواجهااة مخاااطر األزمااات والكوارث 5)رقم ويوضااااااااااااااح جاادول 
 راتيجية التنموية المحلية.األنشطة المنبثقة من الخطط اإلست

 ات ونشاطات الخطط التنموية اإلستراتيجية للهيئات المحلية لمحافظة رفحيوضح أولوي (5)جدول 

 النشاط األولوية م

الخطط اإلستراتيجية التنموية 
 م حظات لمحافظة رفح

 النصر الشوكة رفح

1 

 فهم المخاطر

 محدود جدا   بشكل تحديد المخاطر
ذلك  بحاجة إلى فهم المخاطر وتوضيح

 لتنمويةفي الخطط اإلستراتيجية ا

2 
 بشكل محدود جدا   تحليل المخاطر

عدم وجود أنشطة واضحة لتحليل 
 المخاطر ضمن الخطط التنموية

3 
 بشكل محدود جدا   تقييم المخاطر

دم وجود منهجية واضحة لتقييم ع
ت المخاطر والمتغيرات والتهديدا

 والتحديات بشكل مستمر

4 
تعزيز إدارة 

 اطر الكوارثمخ
التحكم والسيطرة 
 على المخاطر

 بشكل محدود جدا  
صعوبة التحكم بالمخاطر وذلك لعدم 
االعتماد على شجرة احتمالية الوقوع 

 والتأثير على الوسط المحيط.
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5 
ة والرقابة المتابع

 على المخاطر
 بشكل متفاوت

شكلة من الهيئات تقوم لجان الطوارئ الم
مع أعضاء المحلية بمتابعة المخاطر 

 وارئ في المحافظةاللجنة المركزية للط

6 
تحديد آليات التعامل 

 معها
 نسبيا  متفاوت 

يتم تحديد آليات لكل جهة ممثلة في لجنة 
طوارئ المحافظة ولجنة طوارئ وزارة 

لداخلية لتأهيل الجبهة الداخلية ومواجهة ا
 مخاطر الكوارث.

7 
تحديد السياسات 
 العليا

ما ورد في  عدم االستفادة من
 اإلطار الوطني.

تمد لجنة طوارئ المحافظة على تحديد تع
تتالءم مع نطاق محافظة السياسات التي 

 رفح، وكذلك لجنة طوارئ وزارة الداخلية

االستثمار في  8
خاطر الحد من م

 الكوارث
تعزيز قدرات 
 المجتمعات البشرية

 فق التمويلبشكل متفاوت و 

لمحلية تقدم كافة األجهزة الحكومية وا
ي العاملة في ومؤسسات المجتمع المدن

محافظة رفح على تأهيل المجتمع 
وتقديم الدورات والبرامج التدريبية 
والتأهيلية وتنفيذ المناورات المشتركة 

ماية الجبهة للجهات الفاعلة في ح
 الداخلية من المخاطر.

9 
تعزيز القدرات 

ية والبنى الماد
 التحتية

 بسيطة جدا  

على البني التحتية وإنشاء أثر الحصار 
ؤسسات والمقرات والوسائل واآلليات الم

في التصدي ومواجهة  المستخدمة
 الكوارث واألزمات

10 
تحديد النطاق 
الجغرافي لكل خطر 

 قادم

د خرائط باستخدام تحتا  إلى إعدا
, نظم المعلومات الجغرافية

الماكن ذات وتعميمها على ا
 العالقة.

ت يوقع عليها ال بد من تجهيز مخططا
خطرة ومصادر الخطر كافة األماكن ال

الداخلي والخارجي ونطاق التأثير على 
المجتمع المحيط وأقرب مؤسسات 
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االستجابة العاجلة للمناطق الخطرة 
 ابة.وأقصر الطرق لالستج

على  التعرف 11
المتطلبات 
واالحتياجات 
 رلمواجهة المخاط

ة لكل جهة يتم ذلك بخطط منفصل
لجنة طوارئ المحافظة من أعضاء 

 الداخلية أو وزارة

تحديد كافة متطلبات مواجهة المخاطر 
لكافة الجهات وتحديد االحتياجات 

 التطويرية البشرية والمادية 

تعزيز درجة  12
االستعداد 

هة الكوارث لمواج
 والتصدي لها 

االستعداد لمواجهة 
 المخاطر

اإلمكانيات كل متفاوت وفق يتم بش
 حةوالموارد المتا

الكوارث تجهيز كافة الخطط لمواجهة 
 واألزمات بشكل فعال.

13 
التخطيط الفعال 
 للتصدي للمخاطر

 بشكل ضعع جدا  
يتأثر التخطيط بعدم وضوح الرؤية 
وضعع الوصول لتحديد واضح 

 لمخاطر.ل

توزيع المهام  14
واألدوار على 
 المؤسسات

بدون التطرق ع المهام يتم توزي
 الخطط التنمويةللنشاطات الواردة ب

دوار التي تقوم بها يتم تحديد األ
المؤسسات واألجهزة التنفيذية وذلك وفق 

 المرجعيات القانونية

التدريب والتأهيل  15
 المجتمعي

ن هناك عدة نشاطات مقترحة ولك
لم تلبي االحتياجات الفعلية 

 للمخاطر

 

األجهزة المختصة ين تنفيذ المناورات ب
واالفتراضية للمجتمع والمناورات التدريبية 

وضعهم في بيئة مشابهة المحلي و 
 للكارثة.

16 
تحديد فرق المجابهة 
 واالتصال الفعال

تتم توزيع الفرق قبل وقوع األزمة 
أو الكارثة حسب طبيعة الخطر 

 ادم.الق

تقسيم فرق االستجابة حسب 
 دثةالتخصصات التي يحتاجها كل حا

 على حدا.

تشكيل فرق  17
 المتطوعين

 كل محدود جدا  بش
فرق المتطوعين المؤهلين يمكن أن تساهم 

 في سد العجز في الموارد البشرية.
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وجود منظومة  18
اتصال وتواصل 

 للحوادث

هناك تعدد لألرقام الخاصة 
 ل والتواصل.بمنظومة االتصا

تعدد األرقام يساهم في ازدواجية االتصال 
 تجابة العاجلة للحوادثواالس

 مدى االستجابة 19
 للحوادث

ئات المحلية تتفاوت استجابة الهي
للحوادث وفق اإلمكانيات والموارد 

 المتوفرة للهيئة المحلية

تتوفر لدى الهيئات المحلية المركزية 
ساعد في إمكانيات وموارد بشرية كبيرة ت

سرعة االستجابة أكثر من الهيئات 
 المحلية الصغرى.

آليات اإلنعا   20
 المبكر

نها غير واضحة تتوفر آليات ولك
واضح بين كافة ويتواجد تداخل 

 الجهات

تقدم المؤسسات الوطنية والمجتمع 
المدني آليات تخت  في اإلنعا  المبكر 
ولكنها مرتبطة تلك النشاطات بالتمويل 

 الخارجي.

إعادة البناء بشكل  21
 أفضل.

هجية إعادة البناء وفق منال يتم 
وطنية موحدة تساند خطط التنمية 

 يةالوطن

اإلطار  إن أهم األسس التي دعا لها
الوطني دمج خطط اإلعمار ضمن خطط 
التنمية المحلية وتلبية احتياجات المجتمع 

 من الخدمات األساسية. 

الخطط التنفيذية ل ستراتيجيات مات والكوارث وملخص إلى اإلطار الوطني للحد من مخاطر األز  المصدر: إعداد الباحث باالستناد
 صر.كل من بلدية رفح والشوكة والنالتنموية ل

 مطابقة الخطط اإلستراتيجية التنموية لما ورد في اإلطار العام

ضاااااااامن األولويات  يتضااااااااح من الجدول السااااااااابق أن عمليات التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث كانت
اسية إلنشاء المقرات المحلية للبنية التحتية األس للهيئاتموية األخيرة ولم تتطرق الخطط اإلستراتيجية التن

الوصااااااااول لكافة  وإعادة انتشااااااااارها وفق جداول المخاطر ومصااااااااادر الخطر وبما يحقق سااااااااهولة والمباني
تي تتعلق بترتيبات البنية التحتية لمواجهة المناطق والتجمعات العمرانية، وكذلك  عدو وضوح األنشطة ال

طط والكوارث ضاااااااااااامن آخر أولويات الخث، والحظ الباحث أن االهتمام بقضااااااااااااية األمن األزمات والكوار 
لى هناك تفهم للعديد من المخاطر التي اإلستراتيجية التنموية للهيئات المحلية في محافظة رفح، إضافة إ
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ذلك  لجوية وهذا ساااهم في بلورة مشاااريع البنية التحتية وقد توافقتتساابب في الساايول أثناء المنخفضااات ا
محافظة رفح، والمقدم/ على  العقيد/ رأفت سااااااااااالمة مدير شاااااااااارطةمع المقابالت التي أجراها الباحث مع 
 .الطنطاوي نائب مدير الدفاع المدني برفح

الهيئات المحلية بمشاااركة  إن التخطيط لمواجهة الكوارث واألزمات وتحصااين الجبهة الداخلية يتطلب من
رفح فهناك مجموعة من لداخلية خالل األزمات والكوارث في محافظة لجان الطوارئ التي تدير الجبهة ا

عية تلك األجهزة المدنية ت لألجهزة الخدماتية التابعة لوزارة الداخلية الفلسااااااااطينية وبساااااااابب وضااااااااالمتطلبا
اريع تنموية في مجال تحصين الجبهة الداخلية والتقليل تحت وزارة الداخلية توقع عليها الدعم ولديها مش

هيل المجتمعي ال بد كما وأن برامج التدريب والتأ اطر الكوارث واألزمات ولكن ال يوجد تمويل،من مخ
 المحافظة والمراكز الشبابية.أن تنفذها الهيئات المحلية بواسطة لجنة طوارئ 

هامة وضااارورة وبحاجة ماساااة إلى ضااارورة بيانها وأن يتم  إن من أهم المتطلبات التي الحظ الباحث أنها
ب التابعة للهيئات تنساااايق المشااااترك مع دائرة الشااااباا تشااااكيل فرق المتطوعين من الشااااباب وذلك بالتفعيله

بية ومؤسااسااات المجتمع المدني على أن يتم تشااكيل فرق المحلية ووزارة الشااباب والرياضااة والمراكز الشاابا
 رد المادية.فة الحوادث الميدانية الناجمة عن الكوارث ويتوفر لها الموااالستجابة العاجلة لكا

هتم في توجيااه المجتمع لالسااااااااااااااتعااداد توى الخطط التنمويااة أنهااا لم تتبين للباااحااث من خالل تحلياال مح
ت التنمية العمرانية والمباني التي يتم إنشااااااااااااااؤها بشاااااااااااااكل جديد بما لمخاطر الكوارث واألزمات في عمليا

 بة العاجلة.لبات السالمة والوقاية من المخاطر ويساعد على سرعة االستجايراعى متط

 ت على محافظة رفح.أهم المخاطر واألزمات التي مر  .4.5.5

الوطني للحد من  اطر المتوقع حدوثها في نطاق محافظة رفح وذلك وفق ما ورد في اإلطارتتنوع المخ
له الباحث خالل المقابالت ف ن تلك مخاطر األزمات والكوارث بقطاع غزة وباالسااااااااااااااتناد لما توصااااااااااااااال 

ها الطبيعة وال يتدخل اإلنسان فيبين المخاطر الطبيعية والتي يكون مصدرها  المخاطر يمكن تحديدها ما
البارزة والغالبة في المخاطر  ومخاطر صااناعية وهي المخاطر التي يكون مصاادرها اإلنسااان وهي الساامة

كثر تكرارا  على مدار الفترة الزمنية الساااااااااااااااابقة منذ العام التي يمكن وقوعها في نطاق محافظة رفح واأل
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يم التجمعات العمرانية البرية والجوية والبحرية وتقسااااااام وحتى اآلن، فمخاطر العمليات العساااااااكرية 2000
م. انظر 2014وعام  2006انتفاضاااااااة األقصاااااااى وعام كما حدث في العمليات العساااااااكرية المختلفة في 

 خاطر التي تهدد قطاع غزة.يوضح كافة الم التاليجدول ال
 يوضح المخاطر التي تهدد قطاع غزة (6)جدول 

احتمالية  الخطر م
التكرار 

(1-5) 

س مقيا
التأثير 

(1-5) 

المخاطر 
)االحتمالية* 

 التأثير(

مستوى الخطر 
)عالي، متوسط، 

 منخفض(

إمكانية حدوثها بنطا  
 رفح

 عالية جدا   عالي الية جدا  ع 5 5 االعتداءات العسكرية 1

)التسريبات الكوارث المرتبطة باالحت ل  2
بات مك -مخاطر الكيماويات -النووية

 المخلفات
 ضعيع متوسط عالية 4 3

 متوسط عالي عالية جدا   4 5 األجسام المشبوهة  3

 عالية عالي عالية جدا   5 5 الحصار واغ   المعابر 4

 -البيئي )مياهالكوارث المرتبطة بالتلوث  5
 تربة( -هواء

 منخفض متوسطة 3 3
اصة في عالية جدا  وخ
 رظل الحصا

 ضعيع منخفض متوسطة 2 3 ضيةالزالزل والهزات األر  6

 عالية متوسطة عالية 3 5 الفيضانات والسيول وانهيار البرو 7

 كوارث نقل المواد الخطرة 8
 منخفض منخفضة 2 3

متوسطة بحكم وجود 
 معابر المحروقات

التلوث الناتج عن المخلفات والنفايات  9
 الصلبة

 منخفض ةمتوسط 2 4
متوسط بحكم وجود 
 لصلبةمكبات للنفايات ا
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ح فالباحث ليتوافق مع بيئة ر  عام لمواجهة مخاطر األزمات والكوارث في قطاع غزة بعد تعديلالمصالالالالالالالالالالدر: اإلطار ال
 قاب ت التي أجراها الباحث.استنادًا للم

ن المخاطر األمنية والعسااكرية التي تبرز بين الحين واآلخر نتيجة ضاايق الحال واألوضاااع االقتصااادية إ
جبهة الداخلية وتماسااكها وخاصااة عندما تحدث في الفترات يمكنها أن تساااهم في التأثير المباشاار على ال

خالل التجارب التي  األراضاااي الفلساااطينية، ولكن منحبة لالعتداءات العساااكرية اإلسااارائيلية على المصاااا
وثقتها لجنة طوارئ محافظة رفح بأن التكاثع االجتماعي والمجتمعي في أوقات االعتداءات العسااااااااااكرية 

 توياته اإلسرائيلية وصل ألعلى مس

 منذ تلك العمليات العسكرية.

رانية ملكافة المناطق والتجمعات العط بشاااااااكل كبير بمدى جهوزية البنية التحتية لإن مساااااااتوى التأثير يرتب
ويرى الباحث أن المخاطر التي حددها اإلطار العام تنطبق على محافظة رفح يضااااااااااااااااف لها المخاطر 

ية مصااار العربية وذلك نتيجة القناة المائية التي أنشاااأها المتوقع حدوثها من الشاااريط الحدودي مع جمهور 
مياه في محافظة لللمياه وبالتالي ضااااااااااااعع جودة ا يش المصااااااااااااري ومدى تأثيرها على الخزان الجوفيالج

رفح، إضااااااافة إلى المخاطر البحرية والتي تتعلق بموساااااام الصاااااايع إمكانية امتداد الشاااااااطل باتجاه القرية 

لحرائق والحوادث الكوارث الصناعية ا 10
 الصناعية

 عالية حوادث يومية متوسط عالية 4 5

 األمراض والتسمم الصناعي 11
 منخفض منخفضة 2 3

متوسطة بحكم وجود 
 الزراعية االستخدامات

 تحطم الطائرات على األراضي الفلسطينية 12
 منخفض نخفضة جدا  م 1 3

منخفض بحكم العمليات 
 سكرية في سيناءالع

 مبانيانهيار ال 13
 منخفض منخفضة 2 3

تهالك متوسط بحكم 
 مباني المخيمات

 منخفض جدا   منخفض منخفضة 2 3 األمراض المستعصية واألوبئة 14
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ولته في من عمليات ت كل للتربة وللرمال، وقد الحظ الباحث من خالل جالسااااااااااااااويدية وغرقها. وما ينتج 
المناطق الطبيعية وأماكن تغذية  تتعلق بالتنوع الحيوي حماية محافظة رفح أن هناك مهددات ومخاطر

الخزان الجوفي للمياه من خالل اسااااااااااااااتنزاف الرمال الذهبية والتي اعتبرها المخطط اإلقليمي لقطاع غزة 
 لتنوع الحيوي.ات طبيعية يمنع استنزافها مما يساهم في التغيرات الجذرية لمناطق محمي

من المؤساااساااات الهامة لم يتم تمثيلها  ةق الحظ الباحث أن هناك مجموعمن خالل مجمل التحليل السااااب
في لجااان الطوارئ المركزيااة ووزارة الااداخليااة مثاال المااديريااة العااامااة للعمليااات المركزيااة ووزارة الشااااااااااااااباااب 

والشاااااااباب, كما والحظ  التطوعية ياضاااااااة ووزارة النقل والمواصاااااااالت وشااااااابكة المنظمات االهلية وفرق والر 
خلية تأخذ اولويات متأخرة وذلك الرتباط الجبهة الداخلية داملية تمويل انشااااااااااااااطة الجبهة الالباحث ان ع

ح لم يتم توثيقها من بالبعد االثني ووزارة الداخلية, كما ان االزمات والكوارث التي مرت بها محافظة رف
 رجوع لها.قبل كافة الجهات الوطنية بحيث يمكن ال
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 ياتالنتائج والتوص: الخامس الفصل

 .رفح بمحافظة الداخلية الجبهةمع  تمقاب  .6.1

 زمةاأل يوضح أدوار الجبهة الداخلية بمحافظة رفح بمراحل  (7)دول ج

 األزمة بعد األزمة أثناء األزمة قبل األعضاء م

1.  

 الدفاع جهاز
 المدني
 الفلسطيني

 

 

خطط يز الالمشاركة في تجه -
ارث الخاصة لمواجهة الكو 

واألزمات والتعامل مع الجهات 
المختصة في ذلك والقيام بعملية 

 التحديث المستمر.
على توعية وتدريب المواطنين  -

 .الكوارثالتعامل مع  كيفية
وضع الخطط الالزمة مع  -

المؤسسات العامة والخاصة 
رافق الهامة لحمايتها من والم

 .األخطار

فاع عقد المجلس للد -
 المدني.

ليات متابعة أداء العم -
 طوارئ المركزية ولجان 
 المحافظات.

تحديد مناطق اإلسناد  -
لتمركز كافة المعدات 
واآلليات والقوى البشرية 
الالزمة لمواجهة 

 األحداث.
 

شاركة في وضع السياسات الم -
العامة لعمليات إعادة األعمار 
 وإعادة األوضاع لطبيعتها.

المشاركة في لجنة حصر  -
المتضررين واألضرار  عدادأ 

تعرضت للمخاطر  التي
باالشتراك مع الجهات 

 المختصة.
إعادة ترميم وتطوير بناء  -

 قدرات جهاز الدفاع المدني.
المستفادة من اعداد الدروس  -

 تي نشأتاالزمات ال
2.  

الخدمات 
 الطبية

 

تجهيز غرفة العمليات المرتبطة  -
 بغرفة العمليات المركزية.

تجهيز جميع المقار  -
ستشفيات والمراكز الطبية والم

 بالتجهيزات الطبية.
حصر جميع المختصين  -

والمهنيين في المجال الطبي 
والتمريضي والفنيين من كافة 
المجاالت الطبية التي يمكن 

 .الطوارئ وقت االستعانة بهم 
 

دعم وتعزيز خطة  -
 االخالء الطبي المعتمدة.

 خدمات االسعافتقديم  -
 للمتضررين 

الصحة رة التنسيق مع وزا -
يا من خالل اللجنة العل

لتوزيع أي  الطوارئ إلدارة 
مساعدات طبية يتم 
استالمها في حاالت 

 .الطوارئ 
 

وتجهيزها  إنعا وضع خطة  -
 للمرحلة القادمة.

لزمات الطبية توفير كافة المست -
بدل التي استخدمت خالل فترة 

 مواجهة الكوارث.
رفع مستوى الجاهزية ألي  -

ر أحداث قد تنتج عن آثا
 لكارثة.ا
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3.  

 األمن الوطني

 

عمليات الوزارة تجهيز غرفة  -
المرتبطة بغرفة العمليات 

 المركزية.
حراسة المواقع والمباني التي يتم  -

 اخالئها في المناطق المتضررة.
مستشفيات التابعة تأمين ال -

للخدمات الطبية العسكرية 
 والمجمعات الحكومية الهامة.

مساندة قوات الدفاع  -
 التالمدني في حا

 .الطوارئ 
اعدات المستأمين حركة  -

القادمة من المعابر 
والمساهمة في إيصالها 

 للجهات المعنية.
 تأمين الحدود الجنوبية. -

اعادة بناء وتطوير قدرات  -
 األمن الوطني.

اإلمكانيات الكافية توفير  -
والالزمة إلعادة األوضاع 

 لوضعها الطبيعي.

 

 

الحكم 
 المحلي والبلديات

 

 

فة عمليات غر  تجهيز وإدامة -
ة بمركز السيطرة الوزارة المرتبط
 والتحكم.

ت دراسة جميع المخططا -
 الهندسية الخاصة بكافة المرافق
والتأكد من مطابقتها للضوابط 

 الفنية.
 الفنية مةالسال اشتراطات وضع -

 .الكوارث بمواجهة الخاصة

 

اتخاذ التدابير  -
واالحتياطات الالزمة 
للمحافظة على الصحة 

ء لبيئة أثناة االعامة وصح
 ة.التصدي للكارث

توفير وتجهيز المعدات  -
واآلليات والقوى العاملة 

 باألعداد الكافية.
توفير بعض الخبراء  -

للتعامل مع مشاكل البنية 
 التحتية.

ي المتداعية واآليلة ازالة المبان -
للسقوط بعد الكشع عليها 
وتقييمها من قبل اللجان 

 المعنية.
معالجة وتصليح ما يمكن  -

الخدمات متل ه من ليحتص
مياه والصرف شبكات ال

الصحي والكهرباء والطرق 
 وغيرها.

حصر كافة الخسائر التي  -
لحقت بالمؤسسات التابعة 

 لوزارة الحكم المحلي.
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4.  

 وزارة التخطيط

 

 يز غرفة عمليات الوزارة.تجه -
ايجاد مصادر التمويل الخارجية  -

 إلعادة اإلعمار.
وتجهيزها  الطوارئ تدريب فرق  -

مل مع الحوادث الناتجة عن عاللت
 لكوارث.ا

 

متابعة تنفيذ الخطط  -
الوطنية والمحلية الخاصة 
 باألزمات والكوارث.

وضع خطط االعمار بالتوازي  -
مع استمرار خطط التنمية 

 والتطوير.

 

5.  

 جهاز الشرطة

 

عقد غرفة العمليات المركزية  -
وتجهيز كافة األدوات المساندة 

 لذلك.
م عااألمن الالمحافظة على  -

 .وتوفير الحماية للمواطنين
 .الخطط الالزمةتجهيز  -

 
 

حفظ النظام العام وخاصة  -
 في مناطق األزمات.

التنسيق مع الجهات  -
المختصة لعملية 
اإلخالء، وخاصة وزارة 

 الصحة.
التنسيق مع العمليات  -

 المركزية.

توفير الحماية للمواطنين من  -
خالل منعهم من الدخول 

 الخطرة.للمواقع 
 الخطر.مناطق  نالكشع ع -
 

 

6.  

ربية وزارة الت
 والتعليم

 

عقد دورات تثقيفية بالدفاع  -
 المدني.

ادخال علوم الكوارث المختلفة  -
 في المناهج المدرسية.

وضع خطة دفاع مدني خاصة  -
 ة التربية والتعليم.بوزار 

 

من فرق  االستفادة -
المتطوعين في إعادة 

 اإلغاثة.األوضاع وتوزيع 
ة عقد اللقاءات التعليمي -

والتوعوية خالل عمليات 
 واء في المراكز.اإلي
مشاركة الهيئات  -

التدريسية في الوزارة 
واالداريين والعاملين 
ب جراء عمليات المسح 
الميداني لتقييم الخسائر 

حصر كافة األضرار في  -
 المؤسسات التعليمية.

تنفيذ خطة الدعم النفسي  -
ل والطالب واالجتماعي لألطفا
 .طوارئ البعد االنتهاء من 

الستمرار  المدارستجهيز  -
 العملية التعليمية فيها.
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ن الكارثة بعد الناجمة ع
 الكارثة

7.  

وزارة األشغال 

 العامة واالسكان

 

 عمليااات غرفااة وإدامااة تجهيز -

 .زارةالو

 االساااتراتيجية المعلومات توثيق -

 النقاااال وسااااااااااائط عاااادد حول

 .المختلفة

 االمكااااانيااااات كااااافااااة حصااااااار -

 وتزويد نقللا ووسائل والمعدات

مديرية عامة ال مدني لدفاعل ال  ال

 التفصااااااايلية الخطط وإعداد بها

 .الطوارئ أوقات منها لالستفادة

 الااامساااااااااااعاااادات ناااقاااال -

 مااواجااهااااة ومااتااطاالاابااااات

لمعاااادات من الكوارث  ا

 إلى وتااااهمينهااااا واللوازم

 الخاصاااااة المساااااتودعات

 .باستالمها

 التي المساااااااكن دراسااااااة -

 اسااتهدافها فور تضااررت

 تياااوامكااان الكااارثااة من

 .األضرار تقييم

 

 لحقاات التي راراألضااااااا تقييم -

 ومحاااولااة والمرافق بااالطرق

 .ممكن وقت بهسرع تصليحها

 األولااي الاامااياااادانااي الااتااقاايااياام -

 الناجمة واألضااارار للخساااائر

 .الكارثة عن

 اإلعماااار إعاااادة خطط نفيااا ت -

 .المشردين وتسكين

8.  

 وزارة الصحة

تجهيز غرفة عمليات الوزارة  -
ت المرتبطة بغرفة العمليا

 المركزية.
ا لإلسعاف اللجنة العليتفعيل  -

 والطوارئ.
 إعداد خطط اإلخالء الطبي. -

توفير الفرق الطبية  -
الالزمة والمستلزمات 

 واألجهزة الطبية.
متابعة الوضع الصحي  -

 م.العا
 إقامة مستشفيات ميدانية. -

إصدار التقارير واإلحصائيات  -
 النهائية.

إعادة ترتيب المؤسسات  -
مل وفق لعالصحية إلعادتها ل
 األوضاع الطبيعية.

 اد المؤتمرات العلمية. إعد -

9.  

 وزارة االقتصاد

إعداد بيانات احصائية للتجار  -
والمؤسسات التجارية في 

 المحافظات.
عار مراقبة األسعار وخاصة أس -

 المواد الغذائية األساسية.
سحب المواد الغذائية غير  -

 الصالحة.

توزيع المواد األساسية  -
 على المحافظات.

المحروقات في ن زيتخ -
 المحطات.

عة توفير المواد متاب -
التموينية األساسية بما 
يفي باالحتياجات 

 الضرورية.

حصر كافة الخسائر  -
 االقتصادية.

توثيق كافة المخالفات على  -
ر والمؤسسات الصناعية التجا

 والتجارية.
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10.  

اله ل األحمر 
 الفلسطيني

يوجد رؤية استشرافية من اجل  -
لة والعمل تممحمواجهة أي ازمة 

المتوقع على تنبؤ المشكالت 
 حدوثها.

متابعة دورية من اجل تطوير  -
 بشكل مستمر.الخطة 

العمل على تنفيذ الخطة  -
وتوزيع المهام  التنفيذية
 سابقا .كما تم 

ابعة تنفيذ الخطة على مت -
 ما هو مخطط له.

-  

 التغذية العكسية وتقييم العمل -
ومعرفة ما هي نواحي القصور 

 لقوة والضعع.ط اوتحديد نقا
ل كامل عن تجهيز تقرير شام -

 االزمة.

11.  

 وزارة المالية

 غزة -

وجود خطة للحد من االزمات  -
 على قطاع غزة. القائمة

المتابعة المستمرة من اجل   -
 ة.تطوير الخط

العمل بنفس ما هو  -
 مخطط له.

تجهيز ما هو مطلوب من  -
 على تنفيذاجل العمل 
 الخطة.

ي عملية التقييم ومعرفة ما ه -
الحتياجات الالزمة من اجل ا
 ير الخطة القادمة.تطو 
عمل تقرير لمعرفة نواحي  -

 القصور.

12.  

العمليات المركزية 
 لوزارة الداخلية

العمل على تنفيذ خطة  -
كل االزمات استراتيجية شاملة ل
 المتوقع حدوثها.

 متابعة الخطط بشكل دوري. -

تنفيذ ما تم االتفاق عليه  -
 .من خطة تنفيذية

كما تم ام توزيع المه -
 االتفاق عليه.

لى تقييم الخطة وعن العمل ع -
 كيفية ما تم عمله.

13.  

جهاز األمن 
 الداخلي

هناك خطط معدة مسبقا ألوقات  -
بشكل سنوي يتولى الطوارئ 
 بالجهاز.التخطيط اعدادها دائرة 

هناك خطة رئيسية موضوعة من  -
الوزارة للجهاز وأيضا خطة 

 خاصة بالجهاز.

 تنفيذ الخطة المسبقة -
يل عن العمل كبد

ة الطبيعي ورفع حال
الجهوزية على اعلى 

 المستويات.

المتابعة الجيدة من اجل التقييم  -
معرفة احتياجات من أجل 
 الخطط القادمة.

 المقاب ت التي اجراهاإلى إعداد الباحث باالستناد 

المقاب ت  ريقعن ط أدوار الجبهة الداخلية بمحافظة رفح بمراحل األزمةتبين من خالل جدول تحليل 
بأن الحاجة تظهر جليا  بأن االزمة او الكارثة تبدأ من قبل المناصالالالب اإلشالالالرافية  أصالالالحابالمسالالالحية مع 

وحيث ان تحليل االدوار لكل مؤساااااساااااة من المؤساااااساااااات  الكارثة وأثناء الكارثة وما بعد الكارثة او االزمة,
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 الذي ينقصااااااها لتعزيز دورها في يا المشاااااااركة في لجنة الطوارئ المركزية يظهر واضااااااح من خالل االحت
بل وأثناء وما بعد وقوعها, حيث أن ذلك يظهر على مساااااااااتويات محددة في تشاااااااااخي  مراحل االزمة ما ق

اط الضاااعع التي توصااال اليها, والتي ظهرت على الشاااكل الباحث لدور كل مؤساااساااة من المؤساااساااات ونق
 التالي: 

أن ذلك يعزز من حيث  المحافظة،ارث على مستوى لكو مركز متخص  لرصد والتنبؤ باألزمات وا إنشاء .1
المتوقعة حين حدوثها اضافة  األزماتمأسسة العمل الكفيل بالتعامل المسبق والمنظم مع جانب كبير من 

 ذ التدابير الالزمة لألزمات والكوارث التي تقع بالحد االدنى.الى اتخا
فات التنموية لتصاااااااانيالتي يمكن ان تقع حسااااااااب ا اطراهمية العمل على تحديد تصاااااااانيفات لألزمات والمخ .2

  وهي:الرئيسية: 
مجال البنية التحتية المتعلق بتأهيل الشااااااااوارع والطرق والمجاري ومراكز تجمع االتصاااااااااالت  .أ

 وأمن وسالمة المناطق الزراعية. االمطار،ف الصحي وتصريف مياه والمياه والصر 
مات وقت الصد لتلقى وأهليتهاللوجستية وا تأهيل المنش ت الحيوية وضمان سالمتها المهنية .ب

االمن والسااااااااااااااالمة المؤهلة لحماية المكان  ب جراءاتوالتأكد من امدادها  والطوارئ،االزمات 
 وقت األزمة او الكارثة.

 الكارثة.وجود أماكن تخزين للمعدات والمواد اللوجستية التي تلزم وقت  التأكد من .ت
 ة وقت االزمة.واألماكن الحيويبين المؤسسات صل التأكد من سالمة خطوط االتصال والتوا .ث
اجراء المناورات واالختبارات الالزمة الختبار مدى جهوزية الخطط الحالية ومدى نجاعتها  . 

 وقت األزمة او الكارثة.
ء التدريبات الالزمة للقطاع المدني المتمثل في مؤسااااااااااااااسااااااااااااااات المجتمع المدني وتأهيله اجرا .ح

 لمواجهة االزمات والكوارث.
ي عمليااة االنقاااذ والمسااااااااااااااااعاادة وقاات وقوع االزمااة او لجااان االحياااء ف ار ماادى جهوزيااةختبااا .خ

 الكارثة.
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جميع الجهات التي  اعداد برنامج موحد لقواعد البيانات اثناء الكارثة وتوحيد المسااتفيدين بين .د
قدر ممكن من  أكبرتتلقى الخدمات منها لضاااااااامان التوزيع العادل للخدمات والوصااااااااول الى 

 والمتضررين. دينالمستفي
مجتمعية للرقابة على اداء األجهزة الحكومية والمؤسااااااسااااااات وقت االزمة ضاااااامان وجود آلية  .ذ

 المستمر.وتقييم آدائها بالشكل المطلوب وذلك من اجل ضمان عملية التحسين 

 في مجال االدارة والحكم الرشيد في مجال التنمية االقتصادية ومجال التنمية االجتماعية.

 الجبهة الداخلية متطلبات حماية .6.2

ر االزمة ما قبل وأثناء وما بعد توضااح للباحث ان اهم متطلبات حماية من تحليل لعناصاا قوعلى ما سااب
 الجبهة الداخلية يتمثل على الشكل التالي: 

 صعيد الموارد البشرية:  على .1

 وذلك من خالل التالي: 

 نة.توفير الكوادر الفنية والكفاءات في المواقع المختلفة ضمن اللج .أ
 الفنية على اجراءات الحماية الداخلية وقت االزمات.الكوادر  ناالسهام في تدريب مزيد م .ب
 ال.االستعانة بالخبرات المحلية والعربية واالجنبية الفاعلة في هذا المج .ت
في التعرف على طرق وخطط جديدة يمكن تطبيقها  لإلسااااااااااااااهامابتعاث قيادات وكفاءات للخار   .ث

 بالشكل االمثل.
 ات اللوجستية: االمكان .2

 التالي:  وذلك من خالل

 توفير الموازنات المادية إلدارة لجنة الطوارئ المركزية. .أ
 توفير المركبات الثقيلة لنقل المركبات الصغيرة الماكن االزمات. .ب
 توفير المركبات الثقيلة للحفر والتجريف واجالء الناس وشفط المياه من الشوارع. .ت
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 اثناء االزمة والكارثة. ن والمتضررينمة لنقل المصابيتوفير االسعافات االولية الالز  .ث
 توفير سيارات امداد المتضررين بالمياه والغذاء اثناء الكوارث. . 
 توفير مالجل امنة للناس وقت وقوع األزمة. .ح
 توفير خريطة توضح مناطق ومصادر المخاطر المتوقع انتشارها بالمدينة. .خ
 ثة.ر لمتضررين اثناء االزمة والكاواتوفير االسعافات الالزمة لنقل المصابين  .د
 اثناء الكوارث. ءوالغذاتوفير سيارات امداد المتضررين بالمياه  .ذ
 توفير مالجل آمنة للناس وقت وقوع االزمة وتجهيزها بشكل مناسب. .ر
 توفير خريطة المواقع االمنة برفح وقت وقوع االزمات او الكوارث. .ز

 

 ات تأهيل الجبهة الداخليةلبيوضح متط( 8)جدول 

 م
 الجبهة ناصرع

 الداخلية
 الكارثة بعد الكارثة أثناء الكارثة قبل

1.  

 المجتمع

ضاااااااااااااارورة تفعياااااال دور المجتمع  -
الاامااااااادنااي فااي الااتااخااطاايااط إلدارة 

 ات والطوارئ.االزم
تاااااادريااااااب الطواقم الفنيااااااة داخاااااال  -

الجمعيات والمؤسااااااااااااسااااااااااااات على 
 التعامل وقت االزمات والطوارئ.

اشااااااااااااااااااااراك ضاااااااااااااااااااارورة  -
ؤساااااااااااساااااااااااات المجتمع م

دي صاااااااااااااااالمدني في الت
 لألزمات والكوارث

اعطاء مؤساااااااااااااساااااااااااااات المجتمع  -
المدني المساااااااااااااااحة للعمل على 
معااااالجااااة االثااااار المرتبااااة على 

 الكارثة او االزمة.

2.  
 محليةالهيئات ال

تااااااادرياااااااب لجاااااااان االحيااااااااء على  -
التعاااماال وقاات االزمااات والتعرف 
على خطط الطوارئ المعمول بها 

 المحافظةفي 

ان االحياء اشااااااااااااااراك لج -
ذ افي العمااااال على انقااااا
المتضااااااررين واالسااااااهام 

 في حصرهم.

اعطااااااء االولوياااااة في تحااااادياااااد  -
مناطق التدخل وعناصره للجان 

 الفاعلة داخل المدينة.

3.  
 الوزارات 

 توالهيئا

الاااكشااااااااااااااااع عااان ماااواطااان الاااقاااوة  -
والضاااااااااااااعع في الخطط المعمول 

 والكوارث.بها وقت االزمات 

ن مشاااااركة جميع اضاااام -
العناصاااااااااااااار الفاعلة في 
عملياااااااة االنقااااااااذ وجبر 
الضاااااااااااااارر ومراقبااة كاال 

مشاااااااكالت حصااااااار الضااااااارر وال -
 الناجمة عن الكارثة او األزمة.

المتااابعااة والتقييم لمساااااااااااااااار كاال  -
 ميدانية.حالة 
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لباحث باالستناد الى المقاب تااعداد   

 

  

عمل وقت تدريب الكوادر الفنية لل - الوطنية 
 االزمات والكوارث

مهام االفراد ومدى تقدم 
 الحالة الميدانية.

4.  

 لجان الطوارئ 

الية الخطط الميدانية التأكد من فع -
ة واختباااااااار مااااااادى عاااااااالموضااااااااااااااو 
 جهوزيتها.

ضاااااااامان االجتماع المسااااااااتمر مع  -
 اعضاء اللجان وتحديث بياناتهم.

اعالن حاااااالاااااة الطوارئ  -
والباااااادء بمراقبااااااة مهااااااام 

للجان والتأكد من عمل ا
فعاااااااليتهااااااا وعال  ايااااااة 
اخفاااااقااااات ناااااتجااااة عن 

 ذلك.

التقارير الالزمة اصدار  -
لتوضيح آليات التعامل مع 
االزمات واالخفاقات والدروس 

 لمستفادة.ا

5.  
األجهزة األمنية 

منية واللجان األ
 المشتركة

التأكد الخطط ومن جهوزية  -
 الحالة االمنية لحاالت الطوارئ.

للعناصر الشرطية التدريب الدائم  -
واالمنية على حالة التعامل وقت 

 االزمات

متابعة الحالة االمنية  -
نشر حاالت  ومكافحة
 االشاعات.

تابعة سير العمليات م -
 بشكل دقيق المركزية

حصر القضايا االمنية ما بعد  -
 حدوث الكارثة او األزمة.

رفع التقارير األمنية للحالة  -
 لجهات االختصاص

6.  

 المنظومة

 يةاإلع م 

اصدار المواد االعالمية الكفيلة  -
االزمات والكوارث بالتعريف بأهم 

وطرق التعامل معها في حال 
 وقوعها.

ناة اتصال مفتوحة توفير ق -
توجيههم بشكل منظم و للمواطنين 

 لتلقي وطلب الخدمات.

توعية الناس بأماكن  -
 تلقي الخدمة.

توجيه الناس لكيفية  -
التعامل مع االجسام 
نت المشبوهة حال كا
 االزمة في حرب.

تغطية حجم الضرر  -
 اعالميا  وتوثيقه 

توثيق األضرار ورصدها  -
 اعالميا .

تزويد الجهات المختصة  -
 لتقارير االعالمية با
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يا  بأن بأن الحاجة تظهر جل أدوار الجبهة الداخلية بمحافظة رفح بمراحل األزمةتبين من خالل جدول تحليل 
دوار وحيث ان تحليل اال االزمة،االزمة او الكارثة تبدأ من قبل الكارثة وأثناء الكارثة وما بعد الكارثة او 

لمشاركة في لجنة الطوارئ المركزية يظهر واضح من خالل االحتيا  الذي الكل مؤسسة من المؤسسات 
حيااث أن ذلااك يظهر على  وقوعهااا،باال وأثناااء ومااا بعااد ينقصااااااااااااااهااا لتعزيز دورهااا في مراحاال االزمااة مااا ق

 مسااااتويات محددة في تشااااخي  الباحث لدور كل مؤسااااسااااة من المؤسااااسااااات ونقاط الضااااعع التي توصااال
 التالي:  لوالتي ظهرت على الشك اليها،

حيث أن ذلك يعزز من  المحافظة،انشاء مركز متخص  لرصد والتنبؤ باألزمات والكوارث على مستوى  .3
ل المسبق والمنظم مع جانب كبير من االزمات المتوقعة حين حدوثها اضافة عمل الكفيل بالتعاممأسسة ال

 .كوارث التي تقع بالحد االدنىالى اتخاذ التدابير الالزمة لألزمات وال
اهمية العمل على تحديد تصاااااااانيفات لألزمات والمخاطر التي يمكن ان تقع حسااااااااب التصاااااااانيفات التنموية  .4

  وهي:الرئيسية: 

 التحتية:مجال البنية  .أ
بتأهيل الشاااوارع والطرق والمجاري ومراكز تجمع االتصااااالت والمياه والصااارف الصاااحي وتصاااريف   -

 المة المناطق الزراعية.وأمن وس االمطار،مياه 
المنش ت الحيوية وضمان سالمتها المهنية واللوجستية وأهليتها لتلقى الصدمات وقت االزمات  هيلتأ -

ت االمن والسااااااااااااااالمة المؤهلة لحماية المكان وقت األزمة او من امدادها ب جراءاوالتأكد  والطوارئ،
 الكارثة.

 ة.الكارثلوجستية التي تلزم وقت التأكد من وجود أماكن تخزين للمعدات والمواد ال -
 التأكد من سالمة خطوط االتصال والتواصل بين المؤسسات واألماكن الحيوية وقت االزمة. -
وقاات  ناااجعتهاااختبااار ماادى جهوزيااة الخطط الحاااليااة وماادى اجراء المناااورات واالختبااارات الالزمااة ال -

 األزمة او الكارثة.
ني وتأهيله لمواجهة المدمتمثل في مؤسااااااااااااسااااااااااااات المجتمع اجراء التدريبات الالزمة للقطاع المدني ال -

 االزمات والكوارث.
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 ة.ذ والمساعدة وقت وقوع االزمة او الكارثاختبار مدى جهوزية لجان االحياء في عملية االنقا -
اعداد برنامج موحد لقواعد البيانات اثناء الكارثة وتوحيد المسااااااااااااتفيدين بين جميع الجهات التي تتلقى  -

قدر ممكن من المساااااااااتفيدين  أكبرت والوصاااااااااول الى خدمالضااااااااامان التوزيع العادل لل الخدمات منها
 والمتضررين.

وقت االزمة وتقييم  للرقابة على اداء األجهزة الحكومية والمؤساااااااااسااااااااااتضااااااااامان وجود آلية مجتمعية  -
 آدائها بالشكل المطلوب وذلك من اجل ضمان عملية التحسين المستمر.

 مجال التنمية االقتصادية:  .ب
ادرة على ايجاد بنية تحتية قوية لدى الجبهة الداخلية في محافظة الق عزيز المشاااااااااااريع االقتصاااااااااااديةت -

 رفح.
 االقتصادية الصغيرة والمتوسطة.انات والمواد الخام الالزمة لتعزيز المشاريع توفير االمك -
 جامع للمنشئات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة. إطارتشكيل  -
بما يضاااااامن تقوية االقتصاااااااد المحلي في رفح اريع الموجودة في محافظة ترتيب وتنويع انماط المشاااااا -

 المحافظة.

 مجال التنمية االجتماعية:  .ج
 ات والكوارث.دور مؤسسات المجتمع المدني في االستجابة لألزمتعزيز  -
 تقوية كوادر مؤسسات المجتمع المدني في تعلم خطط االستجابة لألزمات والكوارث. -
 ا ألوقات االزمات والكوارث.ابتهبما يضمن القدرة على استجاجراء الخطط وتعديلها  -
 هة االزمات والكوارث.ترتيب االدوار بين المؤسسات والجمعيات في مجال مواج -

 شيد: مجال االدارة والحكم الر  .س
 تقوية دور لجان االحياء في اجراء الخطط الالزمة للتصدي لالزمات والكوارث. -
 ت والكوارث.زماحيث القدرة على مواجهة االتقييم حالة المخاطر أول بأول من  -
 ة وما بعدها.ضمان التنسيق الفعال بين لجان االحياء والبلديات قبل واثناء الكارث -
في عمل اللجان وترتيب االجراءات الكفيلة بمراجعة كل السياسات ضمان اجراءات النزاهة والشفافية  -

 المتعلقة في ادارة االزمة والكارثة.
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وأثناء وما بعد توضح للباحث ان اهم متطلبات حماية قبل تحليل لعناصر االزمة ما  وعلى ما سبق من
 الجبهة الداخلية يتمثل على الشكل التالي: 

 على صعيد الموارد البشرية:  .3

 من خالل التالي:  وذلك

 توفير الكوادر الفنية والكفاءات في المواقع المختلفة ضمن اللجنة. .ح
 ماية الداخلية وقت االزمات.الح كوادر الفنية على اجراءاتاالسهام في تدريب مزيد من ال .خ
 االستعانة بالخبرات االجنبية الفاعلة في هذا المجال. .د
تعرف على طرق وخطط جديدة يمكن تطبيقها ابتعاث قيادات وكفاءات للخار  لإلسهام في ال .ذ

 بالشكل االمثل.
 االمكانات اللوجستية:  .4

 خالل التالي:  وذلك من

 ارئ المركزية.الطو نات المادية إلدارة لجنة توفير المواز  . 
 توفير المركبات الثقيلة لنقل المركبات الصغيرة الماكن االزمات. .ص
 الناس وشفط المياه من الشوارع.توفير المركبات الثقيلة للحفر والتجريف واجالء  .ض
 ناء االزمة والكارثة.توفير االسعافات الالزمة لنقل المصابين والمتضررين اث .ط
 اه والغذاء اثناء الكوارث.الميسيارات امداد المتضررين بتوفير  .ظ
 توفير مالجل آمنة للناس وقت وقوع االزمة وتجهيزها بشكل مناسب. .ع
 ت وقوع االزمات او الكوارث.توفير خريطة المواقع االمنة برفح وق .غ
 انشاء مركز الطوارئ واالتصاالت الخاص بمحافظة رفح. .ف

خمس  ه إدارة الكوارث هوق منم العام الذي يجب ان تنطليتضح لنا المفهو  على ما سبق وبناء
، التحذير، اإلغاثة الطارئة وإعادة التأهيل وإعادة البناء، وتحتوي هذه المراحل في مراحل هي التنبؤ

 .ستعداد االستجابة والتعافيرة الكوارث لألنشطة األربعة الرئيسية وهي أنشطة لتخفيع االإدا



104 
 

 للحد من األثر تخفيع واتخاذ معايير مهيكلةوال تم تنفيذ أنشطة االستعداد: وفي هذه المرحلة يالتنبؤ -1
وقوع الكارثة ، أو السلبي للكارثة الطبيعية أو األخطار الناجمة عن التكنولوجيا  أو البيئة  وذلك عند 

استجابة فاعلة عندما يقع الخطر وتشمل  مسبق لضماناتخاذ معايير غير مهيكلة يتم اعتمادها بشكل 
أهمية انشاء مركز االستعداد للرد الفعال والطارئ وهنا يتضح ار و طط  اإلنذار وتفادي األخطخ

توى مدينة رفح تشمل وحدة اتصال وتواصل وتنبؤ بوقوع األزمة او الكارثة ما قبل وقوعها على مس
الستغاثة الى وحدة توجيه نداءات ا باإلضافةلرصد المخاطر وتحليلها ووحدة نظم المعلومات الجغرافية 

حدة التنسيق والتواصل بين و و عي والمؤسساتي ووحدة التأهيل المجتمعي, جتماووحدة الدعم اال
ت الكوارث ووحدة التقييم واعادة البناء المؤسسات الحكومية والمحلية والدولية ووحدة التحكم بمخرجا

 بشكل أفضل حسب الموارد المتاحة.
مناسب من خالل مؤسسات  وقيتلومات فعالة وكافية وفي ت: وتشير هذه المرحلة إلى تقديم معاإلنذار -2

والمجتمعات الذين هم عرضة للخطر أن يتخذوا إجراءات وقائية لتقليل وتفادي  محددة تسمح لألفراد
ستعداد لالستجابة عند وقوع الكارثة او االزمة ويشمل ذلك الوصول الى تنوع في وسائل الخطر واال

من الضحايا المفترضين قبل وقوع مكن قدر م أكبران الوصول الى االنذار الصوتي والميداني لضم
 الكارثة.االزمة او 

لكارثة وذلك للحفاظ ا بعد حدوث: وتشمل تقديم مساعدات وتدخالت أثناء أو مباشرة اإلغاثة الطارئة -3
بحيث تضاااامن  القصااااير،فورية وعلى المدى  وتكون على حياة البشاااار وتلبية االحتياجات األساااااسااااية 

ة والصااااحية ا المفترضااااين بكل االشااااكال المادية والنفساااايلضااااحايقدر ممكن من ا أكبرالى  الوصااااول
جب ان تتوافر اإلمكانات والتي تكفل االنقاذ المباشاااااار لهم بعد الكارثة او االزمة وألجل ذلك ي كذلك،

عيدا  عن مصااااااادر بالمادية لضاااااامان وجود مخازن آمنة لحفظ المواد الغذائية والصااااااحية واللوجسااااااتية 
 الخطر.

وإصااااالح وتحسااااين أحوال المعيشااااة اتخاذ قرارات وأفعال بعد الكارثة إلعادة تشاااامل : و إعادة التأهيل -4
لى اتخاذ تعديالت ضاااااارورية للحد من أال انه يجب تشااااااجيع الناس ع الكارثة،كما كانت قبل حدوث 

داخل المنشاااا ت ويشاااامل ذلك اتخاذ التدابير الالزمة لمراعاة اجراءات االمن والسااااالمة  الكارثة،خطر 
 الغرض.ائها بعد الكارثة بحيث تصبح مالئمة لهذا ا ببنالتي يقومو 
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الستعداد في مرحلة كالتخفيع وا الضرورية السابقةوتشمل هذه المرحلة جميع األنشطة  إعادة البناء: -5
تندر  التنبؤ وكذلك االستجابة المتضمنة في مرحلة اإلنذار واإلغاثة الطارئة، أما مرحلة التعافي ف نها 

وإعادة البناء لألضرار التي ترتبت على االزمة او الكارثة وتشمل اعداد  تأهيلفي مرحلة إعادة ال
الطرق والخدمات اللوجستية المرفقة في ضررة وتطوير الخطط للبناء واصالح البنية التحتية المت

 االماكن العامة وتوضيح هذه الخطة وفق الالزم من احتياجات.

 ما يلي: يملمفاهفي ا ة البناء الى تطويرفتعتمد مرحلة اعاد

 .التخفيع وما يتضمنه من معايير مهيكلة وغير مهيكلة -
ثااااار الكارثااااة قة للحااااد ماااان أاالسااااتجابة: مااااا يتضاااامنه ماااان معااااايير موضااااوعة بصااااورة مسااااب -

 واإلنذار.ووضع خطط اإلخالء 
 وقوعها.أي تقديم المساعدة والتدخل خالل الكارثة أو فور  االستجابة: -
حاااادوث الكارثااااة السااااتعادة أنظمااااة دعاااام الحياااااة فااااي  ت بعاااادويتعلااااق باتخاااااذ قاااارارا في:التعااااا -

 ,Mannakkara & Wilkinson) السااااابق.ماااان  أفضاااالالمجتمااااع أو بشااااكل 
2014, p. 330) 

 االطر االربعة ألنشطة ادارة الكوارث:
 : التالي في تمثلت الباحث نظر وجهة من رثالكوا لمواجهة الداخلية الجبهة تحصين متطلبات

 (:Preparednessأوال: مرحلة االستعداد )
 يعتبر ان يمكن بحيث نيةالميدا متغيرات من به تحيط التي المخاطر كافة المجتمع فهم يتتم ان ضااااارورة
 المحلية الرؤية صياغة في تساهم الت الجوهرية والمتغيرات المخاطر لرصد روافدها اهم البشرية الموارد
 االحتالل قباااال من االختراق على قااااادرة وغير قويااااة جبهااااة بناااااء في الوطنيااااة راالط مع تتناااااغم التي

 .االسرائيلي
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 (:Responseثانيا: مرحلة االستجابة )
من خاللها تحديد منهجية مجتمعية واضحة ذات تأثير قوي لتحديد مستوى االستجابة بفعالية وكفاءة يتم 
ل الكيانات المجتمعية في تقديم الخدمات مع وكهناك ادوار واضااااااااااااااحة للمجت انه يجب ان يكون بحيث 

ة بمحافظة رفح القائمة على االساااتجابة الطارئة واساااناد المتضاااررين من الكارثة بكافة مساااتوياتها المختلف
ية التي بحيث يمكن ان يكون المجتمع جبهة اسااااااناد تساااااااعد في سااااااد الثغرات والعجز في الموارد البشاااااار 

 .جودها لالستجابة العاجلةيتطلب و 

 (:Recoveryثا/ مرحلة التعافي )ثال
 ذلك من خالل التكيع االجتماعي مع المخاطر التي طرأت على القطاعات الوطنية المختلفة والمجاالت

ويمكن ان تسااااهم  االمد،المحلية وذلك من خالل االنشاااطة المجتمعية قصااايرة االمد والمتوساااطة وطويلة 
من مخاااطر االزمااات والكوارث وتقااديم الاادعم  ضااااااااااااااررواير من قباال الناااس الااذين تفي تخفيع حاادة التااأث

ع بدعم ملموس كما يتم العمل على اصالح البنية التحتية بجهود محلية من قبل المجتم لهم،االجتماعي 
 من قبل الخبراء في الهيئات المحلية.

  (:Mitigation)التخفيف رابعًا/ مرحلة 
رجات الكارثة ومستوى التأثير السلبي على ول مخعالمية في التخفيع من هيجب ان تساهم المنظومة اال

للتخفيع من  طويلة االمد ألنشطةالمجتمع الذي يخر  أكثر هشاشة وبالتالي يحتا  المجتمع الفلسطيني 
ظة رفح يعاني من المشكالت الجوهرية التي ساهمت في انتشار آثار الكارثة اذ انه الزال ابناء محاف

 ر خالل االزمات السابقة.المخاط

تالي ضرورة صناعة السياسات المجتمعية التي تساهم في دراسة مستفيضة لحجم المخاطر وبناء وبال
خلية مما سبق حتجاجات واالولويات التي تحددها قيادة الجبهة الدامنظومة متكاملة للتعامل معها وقفة اال

لباحث منهجية ا ترحويقمع االزمات والكوارث توصل الباحث الى ان هناك منهجية سائدة في التعامل 
 بديلة وموضحة في الجدول التالي: 
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 نهجية البديلةوالم السائدةجدول يوضح الفر  بين المنهجية  (9)جدول 

 المنهجية البديلة المنهجية السائدة المجال

 طبيعة الكارثة

كااوارث طااباايااعااياااااااة واعااتاااااااداءات 
اهم في عساااااااااااكرية واهداف تسااااااااااا

تااوقااع مساااااااااااااااااااااارات الااتااناامااياااااااة 
 لمجتمعية برفحا

تحليل كافة المخاطر المتوقعة ودمجها 
ضاااااااااااااامن خطط التنميااااااة المحليااااااة في 

 .باألزمةالمجاالت الخاصة 

الكارثة مصدر  

كوارث تتعلق باااالعملياااات  هنااااك
العسااااااااااااااكرية وكوارث ناتجة عن 
الحصاااااااااااااااااااااار واغالق المعاااااااابر 
وكوارث ناتجة عن عدم استعداد 

تااياااااااة لاالاامااخااااااااطاار الااباانااياااااااة الااتااحاا
 الطبيعية.

بين المجاالت  تحديد العالقاتضااااااارورة 
التنموياااااة والقطااااااعاااااات الوطنياااااة لااااادمج 
 مصادر الكارثة ضمن اولويات التدخل.

 الحل

ناظاماااااااة تشاااااااااااااااريااع الااقااوانااياان واال
 واللوائح

تدامة التي  التركيز على الحلول المساااااااااااااا
تسااااااااااااااهم في اساااااااااااااتدامة تقديم الخدمات 
لبنيااة والحاااد من تاااأثيرات الكاااارثاااة على ا

 التحتية.

التخطيط 
 عاملوالت

التخطيط العشوائي كردات يتم 
فعل من قبل الجهات 

 المتخصصة

ضرورة ايجاد اجندة استراتيجيات محلية 
لجبهة تشارك فيها كافة عناصر ا

 الداخلية واعضاء لجان الطوارئ.

 يتم تمديد اجراءات الوقاية المسبقة للحد يتم التدخل عند وقوع الكارثة التدخل
 .والصراعاتمن وقوع الكارثة 
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يتم التدخل لمنع تدهور  أهداف التدخل
 االوضاع وارتفاع الخسائر

سيكون فرصة للبناء بشكل افضل 
ضمن منهجية وطنية ومحلية واضحة 

 المعالم.

 اعداد الباحث نتيجة المقاب ت

 المبادئ األساسية للمنهجية المجتمعية في إدارة الكوارث:
من المبادئ التي تحكم تطبيق المنهجية  لة، نجد أن هناك جمالبحثي دبمن خالل مراجعة األ

  التطبيق:المجتمعية في إدارة الكوارث وان اختلفت سياقات 

، ولكنه العب أساسي في منتفعا فقط : فالمجتمع ليسالكوارث ةمركزية دور المجتمع في إدار  -1
فراد ألفالمنهجية تعمل على تمكين ا ،والقائدعملية إدارة الكوارث ويتخذ دور المخطط والمنفذ 

والمجتمعات من خالل مشاركتهم في كافة مراحل عملية اإلدارة ابتداء من تقييم المخاطر وتطوير 
 ة إدارة الكوارث.وتقييم أنشط الخطط وتطبيقها

: فهي تركز على الفئات األكثر هشاشة مثل المرأة، فئات األكثر ضعفا وهشاشةإعطاء األولوية لل -2
، ومن ثم تلبية االهتمامات األخرى الخاصة والمرضى ات، ذوي االحتياجل، كبار السناألطفا

 للمنتفعين وأصحاب المصلحة.
عند  د: فهو الذي يحدد طريقة تصرف األفرارالمخاط إدراوالتعرف على الطريقة التي يتم بها  -3

، النوع رالعم مثل:ع ، فالفئات المجتمعية لديها قدرات وإمكانيات وكذلك ومواطن ضعالكارثة
 ، الدين والموقع الجغرافي.بقة االجتماعية، العمل، العرقية، اللغةلطاالجتماعي، ا

تمعية في إدارة الكوارث تعمل : فالمنهجية المجتطبيق منهجيات متعددة القطاعات والتخصصات -4
وأصحاب المصلحة على المستوي الوطني إلدارة الكوارث  المجتمعات المحليةحيد عمل على تو 
والمؤسسات  المجتمع،م على أساس تقوية العالقات الشراكة بين قو توسيع قاعدة الموارد، فهي تو 

توظع المنهجية معايير  كذلك ،كافة المستوياتغير الحكومية وكذلك القطاعات الحكومية على 
ي المعرفة المحلية الصحة والتعليم وصحة البيئة والتكنولوجيا الحديثة ف مهيكلة مثلمهيكلة وغير 
 إدارة الكوارث.
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حيث ينظر إلى الكوارث على أنها مشاكل لم يتم  :المحليةلكوارث في عملية التنمية ا دمج إدارة -5
 للحياة،مل المنهجية على التحسين العام في جودة ذا تعل التنمية،حلها تشكل مخاطرة على عملية 

تي تسعى إلى تقليل الفقر فالتدخالت في إدارة الطوارئ يجب أن يتم شملها في عملية التنمية وال
 .االجتماعي وغيرهامييز لتوا

فالدروس المستفادة من  :متطورةتعتبر المنهجية المجتمعية في إدارة الكوارث عملية ديناميكية  -6
، فمشاركة الخبرات والمنهجيات واألدوات التي م البناء عليها وتطوير المنهجياتات يتتطبيقال

 ارث.توظفها المجتمعات تثري إدارة الكو 
تدور حول  : فالعملية برمتهاالكوارث هو الهدف الرئيس للعمليةطر التخفيض والحد من مخا -7

تضمن تجنب أضرار  تيجية، من خالل استرامصادر الضعع والقضاءالهشة  تقليل األوضاع
 الكوارث مستقبال. 

ي على يتطور مبن إطارفهي  المنهجية المجتمعية تأخذ بالحسبان القضايا الدولية الحديثة: -8
الناتجة عن االعمال العسكرية  قبلية مثل االحتباس الحراري واألوبئةمستأساس حل المشكالت ال

 والحربية.

ساااة المتمثل في متطلبات تأهيل الجبهة الداخلية لمواجهة بناء على التناول الدقيق للباحث لموضاااوع الدرا
في  احثعلى المنهج الذي تبناه البالكوارث واالزمات في محافظة رفح وبتتبع المسااااااااااااااار البحثي المبني 

يات الخاصااااااة بالبحث اعداد الدراسااااااة واسااااااتخدام األدوات المثلى من اجل الوصااااااول الى النتائج والتوصاااااا
لمقابالت الخاصاااااااة مع قيادات الجبهة الداخلية المتنوعة, ومن خالل مناقشاااااااة والمتمثلة في االساااااااتبانة وا

تي توصااال اليها وكذلك ال , سااايعرض هذا الفصااال النتائجاالسااائلة واختبار الفرضااايات التي تناولها البحث
حيث قبال  من قبل الجهات ذات العالقة, اهم التوصيات التي يوصي بها الباحث من اجل االخذ بها مست

 لنتائج كالتاليجاءت ا
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 : النتائج .6.3

 على صعيد لجنة طوارئ المحافظة: 

دى جهوزيااة لجنااة طوارئ عمليااة تحرى ماا حولمن خالل األدوات التي اسااااااااااااااتخاادمهااا الباااحااث  .1
بأن اللجنة تمتلك خطط متكاملة خاصة بمواجهة االزمات ثبت  والكوارث،رفح لالزمات ظة محاف

جامها مع رؤية كل مؤساااااااساااااااة ضااااااامن لجنة ولكنها غير متناساااااااقة على صاااااااعيد انسااااااا والكوارث،
 وهي بحاجة لتوحيد المصطلحات والمفاهيم على المستوى التخطيطي. المحافظة،الطوارئ في 

بالطوارئ في محافظة رفح بأن عضوية مؤسسات جنة الخاصة اللظهر من خالل معرفة اسماء  .2
 المجتمع المدني ضعيفة التمثيل في الجسم العام للجنة.

المعلومات الواردة في المقابالت اتضااااح وجود فهم مزدو  لبعض المؤسااااسااااات من خالل مقارنة  .3
بالتالي ث و توقع لبعض االزمات والكوار المشاااااااركة في لجنة الطوارئ حول مسااااااتوى المخاطر الم

 كاس ذلك على مستويات تعاطيها مع االزمة سيتفاوت ضمن اللجنة.انع
الزمات والكوارث للجنة يبدأ في المحافظة ان عمل لجنة ادارة ا تبين من خالل مقارنة البيانات .4

لتي يباادأ عملهااا بعااد وقوع األزمااة وهااذا يتنااافى مع العرف الاادولي في ادارة االزمااات والكوارث وا
 ير الالزمة لمنع وقوع االزمة او الكارثة بشكل محدد.ءات والتدابجراباتخاذ اال

ارئ في المحافظة مرتبطة تبين من المعطيات وجمع البيانات ان العضااااااااااااااوية داخل لجنة الطو  .5
وهذا يتنافى مع  المؤساااااساااااات،بالشاااااخصاااااية االعتبارية لكل مدير من المدراء القائمين على ادارة 

سااااااااام االدارية وليس االفراد ألن في ذلك مخاطرة رتبطة باألجالمة ادارة االزمات والكوارث فلسااااااااف
 كبيرة.

لخاصااة بكل مؤسااسااة تتضاامنها توضااح من خالل المعطيات ان عملية التعلم وتحديث البيانات ا .6
لجنة الطوارئ في المحافظة هي عملية متفاوتة نساااابيا  بين كل المؤسااااسااااات حيث ال تقوم بعض 

 العامة للجنة. لنظر للرؤيةبا مؤسسات بتحديثها بشكل دوري هذه ال
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من خالل مسار المقابالت انه ال يوجد اجتماعات دورية تجمع بين اعضاء لجنة الطوارئ  ظهر .7
بما يرفع من درجة  دوري،ها االسااااااااتمرارية والقدرة على تحديث المعلومات بشااااااااكل بشااااااااكل يعطي
 كفاءتها مستقبال .

 ارة الداخلية:على صعيد لجنة طوارئ وز 

ان تفعيل عمل لجنة طوارئ وزارة الداخلية يتم في أثناء االزمة  قارنة البياناتمل توضاااح من خال .1
ز متخص  للتنبؤ باألزمات والكوارث يضمن التنبؤ وال يوجد لدى وزارة الداخلية مرك الكارثة،او 

 ببعض االزمات والكوارث من اجل االسهام في حلها.
ئ التااابعااة لوزارة الااداخليااة ة ولجنااة الطوار افظاابين لجنااة الطوارئ في المحاا وجود فجوة في العالقااة .2

ول قبل بمعنى انه ال يوجد جساااااام تنساااااايقي يضاااااامن رفد العالقات بكل التحديثات الميدانية أول بأ
 وحين وقوع االزمة او الكارثة.

عميم الفهم ال يوجااد خطااة مكتوبااة للجنااة االمنيااة للطوارئ التااابعااة لوزارة الااداخليااة من شااااااااااااااااأنهااا ت .3
 الكوارث لدى العناصر االمنية والشرطية.دارة االزمات و إل بالخطط االمنية

ارئ في المحااافظااة ساااااااااااااااات هي من يعلن حااالااة الطو طوارئ التااابعااة لوزارة الااداخليااة لين لجنااة الا .4
كاختصاااااااااص جغرافي وانما يتعلق ذلك بشااااااااكل مركزي للوزارة نفسااااااااها في تحديد الحاجة إلعالن 

 الحدث الذي يستدعي ذلك. حالة الطوارئ وقت
تابعة لوزارة الداخلية ال يوجد بها تمثيل للفصاااااااااااااااائل العسااااااااااااااكرية للمنظمات جنة الطوارئ الن لا .5

 الحرب والسلم.السياسية الفلسطينية فيما يتعلق بحالة 
ان اللجناة الطوارئ االمنياة يتوضااااااااااااااح دورهاا جلياا  في مكاافحاة الجريماة وقات األزماات والكوارث  .6

 ا اللجنة في اوقات الحرب مثال .كأولويات تحددهات الحقة العمالء ونشر االشاعباإلضافة الى م
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 التوصيات:  .6.4

 رح الباحث التوصيات التالية: من واقع النتائج التي توصلت اليها الدراسة يتضح أهمية أن يقت

ضااااارورة اعادة الفهم لمفهوم مواجهة االزمات والكوارث لدى اللجان المتخصاااااصاااااة في المحافظة  .1
وليس من بعد  بعدها،ا قبل االزمة او الكارثة وأثنائها وما ة محيث يشاااااااااااااامل الفهم لديهم مرحلب

 وقوع االزمة.
يجاد جساااااااام متخصاااااااا  ودائم تحت اساااااااام أهمية ان يتم العمل الجدي على توفير االمكانيات إل .2

لجنة االزمات والطوارئ في محافظة رفح يوكل له وضااااااع السااااااياسااااااات العامة وضاااااامان مواءمة 
 ن لها بما يضمن وجود مفاهيم موحدة للتعامل فيما بينهم.سبيسات القائمة لألعضاء المنتالسيا

الشااااااااااواطل ها كرصااااااااااد توفير الدعم اللوجسااااااااااتي للعمل على التنبؤ باألزمات والكوارث قبل وقوع .3
ناعية وتحديث بياناتها ووساااااااااااااااائل االمن  والحدود واألماكن الزراعية النائية والتجمعات الصاااااااااااااا

 شكل دوري.ها بوالسالمة داخل
تعلم واسااااااااااااتخالص الدروس والعبر من الكوارث واالزمات التي تحدث حولنا تعزيز عنصاااااااااااار ال  .4

 الشأن.ذا وضرورة االستفادة من الخبرات األجنبية والعربية في ه
اصاااااااااااااادار نشاااااااااااااارات تعريفية بأهم االزمات والكوارث التي يمكن ان تتعرض لها المدينة وتحديد  .5

 قا .ها وفق عملية منسقة ومعدة مسبمل على مواجهتأولويات الع
توفير االمكانيات اللوجساااااااااتية والمادية التي تفتقد اليها البلدية والدفاع المدني للتعامل مع أزمات  .6

 القصع المترتبة على العدوان االسرائيلي المستمر على مدينة رفح.ء المياه واثار اخال
لتابعة افظة بما فيها لجنة الطوارئ االلجان المتعددة داخل المحوجود جساااااااااام تنساااااااااايقي فيما بين  .7

لألونروا من أجل ضااااامان تحديث البيانات والسااااايطرة على أكبر قدر ممكن من المعلومات وقت 
 االزمة.

ساااات المجتمع المدني قادر على نقد الحالة حين االزمة او الكارثة ايجاد جسااام مساااتقل من مؤسااا .8
مة ومراعاة خصااااااوصااااااية كل منطقة كل مباشاااااار بالتقيد بالسااااااياسااااااات العاوتمكينه من العمل بشاااااا

 عدد ممكن من االرواح. أكبرغرافية تقع فيها االزمة لضمان انقاذ ج
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ة إلخالءات محتملااة اثناااء ر في الماادارس والمااديريااات المتعااددة على محاااكاااالتاادريااب المسااااااااااااااتم .9
 مة المتاحة وقت االزمة.االزمات والكوارث والتدرب على امكانيات االمن والسال

دنى من اجراءات االمن والسااااااااااالمة أثناء سااااااااااعاف االولي واتخاذ الحد االتعميم ثقافة اال .10
 ة المنخفضات.القصع او وقوع حادث قريب او في حال

لمواطنين اثناء االزمة من خالل وسااااااااايلة البحث بشاااااااااكل جدي عن آلية للتواصااااااااال مع ا .11
 ائل االعالم المتنوعة خاصة داخل مدينة رفح.سهلة الوصول كالراديو او وس
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 :المراجعدر و المصا

 أواًل: المصادر

 لقرآن الكريم.ا ▪

 السنة النبوية ▪

 ثانيًا: المراجع العربية

 لكتب:ا -أ

 ، بيروت.مقدمة الع قة إبن خلدون، دار الكتب العلمية( 1978ابن خلدون، عبد الرحمن ) -
 ة.، دار المعارف، القاهر 2،   "لسان العرب"(: 1984ابن منظور ) -

اإلسااااكندرية: مكتبة دار  .ألزماتاراتيجية وادارة إلدارة االسالالالتا) 2002)السااااالم قحع، عبد أبو  -
 الجامعة الجديدة لمنشر.

اإلساااااااااااااكندرية: دار الوفاء لدنيا .عالمي  التعليمية: منظورإدارة األزمة ) 2003) أحمد، إبراهيم -
 .الطباعة و النشر

 المجلد دمشق، ةجامع مجلة ،القيم تغيير في وأثرها التكنولوجية الثورة(: م2013. )عزة أحمد، -
 .456-450 ص دمشق، والرابع، لثاالث العدد 29
القاهرة: دار النهضااااة  .بين النظرية والتطبيق والكوارثإدارة األزمات (. 2012)عماد. ركات، ب -

 األولى.
، مصاااااااااااااار، 1ط .ةفي إدارة المخاطر واألزمات التنظيمي االتجاهات الحديثة(. 2011ساااااااااااااايد.) -

 .ر الهندسيمطابع الدا، جامعة قناة السويس
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 :علميةرسائل  -ب

أهمية ودور األمن الحضالالالالالالالري في الحد من الجريمة في المدن م(: 2007"الحا  حسااااااااااان" محمد ) -
رسااالة ماجسااتير غير منشااورة، جامعة النجاح الوطنية،  الفلسطينية "دراسة تحليلية لمدينة نابلس"،

 نابلس.
، يةلدى النخبة السالالياسالالية الفلسالالطينسالالمات الشالالخصالالية القيادية البارزة م(: 2016أبو ربيع، ليلي ) -

والساااااياساااااة ساااااات العليا المشاااااترك بين أكاديمية اإلدارة لة ماجساااااتير غير منشاااااورة، برنامج الدرارساااااا
 .67-66للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة، ص 

(. 4) 3مجلة الفكر الشاااااااارطي. العدد .إدارة األزمة في المجال األمني .(1995)أبو شااااااااامة، عباس -
 قة.شرطة الشار  :العربية المتحدة تاإلمارا

 المرحوم، ندوة ،رفح بلدية واحتياجات واقع والكوارث األزمات ةإدار  (،2015. )ة، أساااااااااااااااامةأبو نقير  -
 األشاااغال وزارة مع لتعاون با لإلساااكان الفلساااطيني سغزة، المجل اعمار إعادة آليات: خرما ساااعدالدين
 .ةيونيو، غز  9-8 سكان،واإل العامة

 .. غزة: الشرطة الفلسطينيةعن إدارات الشرطة عام فتعري (.2013)للتخطيط. ة العامرة اإلدا -
 .. غزة: الشرطة الفلسطينيةالرتب السامية ةعددي (.2013)واإلدارة. اإلدارة العامة للتنظيم  -
 الكوارث، ن للحدم يم تمر سندا ،الكوارث مخاطر من للحد سنداي إطار(: م2014) المتحدة األمم -

 .اليابان

مؤسااااااااااسااااااااااة الجامعية بيروت: ال بين نقطتي الغليان والتحول إدارة األزمة.).2001)حساااااااااان از، البز  -
 للدراسات والنشر والتوزيع

للمتابعة ، مركز الكاشااااااافة عشالالالالالر اسالالالالالتراتيجيات للتحكم بالشالالالالالعوبم(: 2012تشاااااااومساااااااكي، نعوم ) -
 .3-2والدراسات اإلستراتيجية، مقاالت إستراتيجية، ص

تحليلية آلثار الحروب على عمارة ة دراسالال(: 2014، ممدوح )ويوساااع ، عزتوالميرغني تمام، داليا -
، العدد 42مجلة العلوم الهندسااااااااية، كلية الهندسااااااااة، جامعة أساااااااايوط، المجلد  مارة المدن العربية،وع

 .484-483الثاني. مصر، ص
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، رسااالة ماجسااتير غير دور الفصائل الفلسطينية في إقامة الوحدة الوطنية(: 2016جالد، أمجد ) -
 .118-79نابلس، ص  ة،نشورة، جامعة النجاح الوطنيم
 المدن في الجريمة من الحد في الحضالالالالالالالالري  األمن ودور أهمية(: م2007) محمد" حسااااااااااااان الحا  -

 الوطنية، النجاح جامعة منشااورة، غير ماجسااتير رسااالة ،"نابلس لمدينة تحليلية دراسة" الفلسطينية
 .17-14 نابلس،

 .11-8 ؤيا الفلسطينية، قلقيلية، صمؤسسة الر  :،(2016حجازي، يحيي ) -
، وزارة الااداخليااة الرهاب والتطرف وأسالالالالالالالالاللوب المراجعة الفكريةمكافحة ام(: 2012حمزة، محمااد ) -

 المصرية، القاهرة.
اإلع م واألزمات، الرياض، الطبعة األولى، أكاديمية نايف العربية م(: 1999خضااااااااااااااور، أديب ) -

 .للعوم األمنية
ية، ، صحيفة الجزيرة السعودنة الداخليةصاة الجبهة الداخلية خ ل الحأهمية تقويالدخيل، يوسع:  -

-http://www.alمؤسااااااااااااااساااااااااااااااااة الجزيرة للصااااااااااااااحاااافاااة والطبااااعاااة والنشاااااااااااااار، الموقع االلكتروني)
jazirah.com/2016/20160318/rj3.htm وقت النشاااااااااااااار 27/7/2018( وقت الوصااااااااااااااول ،

 م.18/3/2016
لمنهجيااة تقييم "دراسااااااااااااااااة تحليليااة  األمن القوميمنهجيالالة تقييم مخالالاطر (، 2015وزي )الزبياادي، ف -

 22-16(" مجلة رؤى إستراتيجية، دبي NSRAمخاطر األمن القومي )
 في البشاااااااااااااارية للموارد واالقتصااااااااااااااادية الثقافية القيم وتغيير التكنولوجيا(: م2005) أعراب سااااااااااااااعيدة، -

 ص الجزائر طينة،قسن منتوري  جامعة منشورة، غير يرماجست رسالة الجزائرية، الخاصة ؤسساتالم
45-62. 

 لمؤتمر مقدم بحث كوارث،ال مواجهة خطط نجاح في التنسيييييييي  دور( م2006) فهد ن،الشاااااااعال -

 .الرياض األمنية، للعوم نايف أكاديمية ،والعشرون الواحد المدني الدفاع

: األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم  .عمليات األزمات األمنية ةإدار  (2005)سااعدعلي. الشااهراني،  -
 .الرياض

 لجامعات.مصر: دار النشر ل .مألزمات في اإلس إدارة ومعالجة ا. (2003)سوسن الشيخ،  -
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 العدوان خالل األزمة إدارة في المدني للدفاع العامة المديرية دور(: م2016) عبد هللا صاااااااادق، -

 رةاإلدا أكاديمية بين المشاااااااتر  لعليا ا الدراساااااااات ج، برنامم2014 عام غزة على اإلسيييييييرا يلي

 .فلسطين بغزة، األقصى وجامعة العليا للدراسات والسياسة

غزة،  .من الفلسالالالطيني بين التحديات ومقتضالالاليات الطموحاأل حإصالالال  (.2011)مصااااباح. صااااقر،  -
 .فلسطيع: أكاديمية اإلدارة والسياسة

اإلع مي ودوره في مواجهة الكوارث واألزمات دراسالالالة  طالتخطي .(2004)العزيز الضااااويحي، عبد  -
رسالة . ضواإلع م في مدينة الريافة فاع المدني ووزارة الثقامديرية الد ة على العاملين فيمسحي

 الرياض. :ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
ورقة عمل مقدمة في ملتقى المناهج  .األزمات األمنية في األردن ةإدار  (.2009)محمد الطراونة،  -

تنمية لل الهاشاااااااااااااامية: المنظمة العربيةاألردنية  عمان، المملكةارث، الحديثة في إدارة األزمات والكو 
 1اإلدارية أعمال المؤتمرات.

الطرشااااااااااااااااوي، اعتماد، رأفت، مقابلة شااااااااااااااخصااااااااااااااية مع مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة التنمية  -
 صباحا . 10:30م الساعة 10/7/2018االجتماعية بغزة، الثالثاء الموافق 

الصالالالالهيوني  العدوانبهة الداخلية خ ل دور المقاومة في تعزيز الج(: م2015عامر، إساااااااماعيل ) -
ل تطويره، رساااالة ماجساااتير غير منشاااورة، البرنامج المشاااترك بين وساااب م2014على محافظات غزة 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى، غزة.
لعسااااااااااااااكري واإلرهاب، التحالع اإلسااااااااااااااالمي ا(. العالقة التكافلية بين االعالم 2018)كمال عامر،  -

 هاب.لمحاربة اإلر 
اإلساااااكندرية: مؤساااااساااااة شاااااباب  .منشالالالالآت التجاريةاألزمات في ال ةإدار  (.2004)صاااااالح. اس، عب -

 الجامعة.
مجلة  .مسالالالالالتقبلية ألصالالالالالول اإلدارة وأثرها على العمل الشالالالالالرطي ةنظر  .(1993)جمال عبد العال،  -

 .لشارقةارات العربية المتحدة: شرطة ااالم (،9)األول الفكر الشرطي. العدد 
ارس الحكومية في محافظة غزة إدارة األزمات لدى مديري المد بأسالي .(2009)رائد. عبد العال،  -

 .رسالة ماجستير. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة وع قتها بالتخطيط االستراتيجي.
 يدة.. مصر: دار الجامعة الجدزماتاألزمة وادارة األ  تاتصاال (.2011)قدري عبد المجيد،  -
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 على تطبيقية دراسييييييية: ثالكوار ةرإدا في األمني للقا د يدانيالم الدور( م2007) على العتيبي، -

 وملللع نايف أكاديمية الرياض، ماجساااتير، رساااالة ،المنورة المدينة بمنطقة المدني الدفاع مديرية

 .األمنية

العدد ، دية إليهالديني: أسالالالالالالبابه والعوامل المؤ التطرف والتعصالالالالالالب م(: 2017عثمان، إساااااااااماعيل ) -
 .17-16، ليبيا، ص مجلة الليبية العالمية، جامعة بنغازي الثامن والعشرون، ال

ورقة عمل  والتحولاإلدارية في منظمات األعمال بين الواقع  تاألزما .(2009)حسااين. العساااف،  -
هاشاااااااااااااامية: ، عمان، المملكة األردنية الثوالكوار مقدمة في ملتقى المناهج الحديثة في إدارة األزمات 

 .دارية أعمال المؤتمراتمنظمة العربية للتنمية اإلال
االمارات العربية  (،5)2الفكر الشاارطي. العدد  ة. مجلاألزمة ةإدار  .(1996)الدين عشااماوي، سااعد  -

 المتحدة: شرطة الشارقة.
" دراساااااة تحليلية  مجتمعيةدور االع م في تمكين الشالالالالباب للمشالالالالاركة الم(: 2015عيساااااى، نفين ) -

 مشق."، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة دمية لبعض برامج القناة الفضائية السوريةتقوي

 : دار الراية للنشر والتوزيع.نعما األزماتالوطني وادارة  ناألم .(2011)نواف قطيش،  -
الة م، رسااااااااااااااا2011/2015(: التحديات اإلقليمية وآثارها على األمن الجزائري 2016كلثوم، كرفة ) -

 .36-33بسكرة، الجزائر، ص  -شورة جامعة محمد خيضر ماجستير غير من
عودة المجاااالي،  ةترجمااا (حالالدوثهالالااألزمالالات قبالالل  ةإدار  .(2011)غس وأنااااغنوس، متروف، إياااان؛  -

 .ط ا، مصر: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.)المجالي وسعاد 
 .م، رام هللا2022-2017 الوطنيةت أجندة السياسام(: 2016مجلس الوزراء الفلسطيني ) -
ردني في لخالالارجيالالة المؤثرة على األمن الوطني األ لتحالالديالالات الالالداخليالالة وا(: ا2013محمااد، إبراهيم ) -

 األوسط،، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق ( حالة دراسية2013-1999الفترة )
 غزة محافظات بها تمر يالت الكوارث إدارة في الحكومي القطاع دور( م2012) محمد المصااري، -

 .غزة اإلسالمية الجامعة منشورة، غير ماجستير مواجهتها، رسالة وأساليب

م(: تكنولوجيا االتصاااااااااال الحديث ونمط الحياة 2016حكيم، بن بلملو  )مصاااااااااطفى، عوفي/ عبد ال -
باتنة،  ، جامعة26واالجتماعية العدد ، مجلة العلوم اإلنساانية لألسارة الحضارية الجزائرية: أية عالقة

 .461-459الجزائر، ص 
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ة دراسية ن والسالمة على المستوى اإلقليمي حالم(: استراتيجيات تحقيق األم2012لمغير، محمد )ا -
 .32قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية غزة، ص 

ورة، جامعة ة الحماية البيئية في قطاع غزة، رسااااالة دكتورة غير منشاااام(: خط2016المغير، محمد ) -
 .23-20األزهر مصر، ص 

 في والكوارث لألزمات العليا اإلدارة واقع هبة،(: م2018) الباشاااااا /محمد العطار، /محمد المغير، -

 .الثاني العدد ،نوالعشرو السادس واإلدارية، المجلد االقتصادية الجامعة مجلة، غزة قطاع

 في وارثوالك لألزمات العليا اإلدارة عواق(: م2018) هبة الباشااااااااااااااا، /محمد العطار، /مدمح المغير، -
 والعشاااارون، السااااادس المجلد واإلدارية، االقتصااااادية للدراسااااات اإلسااااالمية الجامعة مجلة غزة، قطاع
 .74-71 ص غزة، الثاني، العدد

 محافظة دراسيييييييية حالة الكوارث من الحد على وأثرها الحدودية المدن( 2016) المغير،محمد -

 .،رفح لشوققصرا قاعة ربوي،لت والمنتدىا رفح ،بلديةالنسانوا األرض رفح مؤتمر رفح،

 ، القاهرة.ةدراسات في علم السكان، مكتبة النهضة المصريم(: 1999نامق، صالح. ) -
هيكااال، محماااد حساااااااااااااانين، الجبهاااة الاااداخلياااة، صااااااااااااااحيفاااة األهرام المصاااااااااااااارياااة، الموقع االلكتروني  -

.HTMlafat/besaraha/besraha/AHRAM/67/19671117/10078http://ahram.org.eg/media/ma)، 
 م17/11/1967، وقت النشر 27/7/2018وقت الوصول 

 اإلنسااااانية العلوم ؟،مجلةأي مدىإلى  تأثير؟ الجديد أي اإلعالم وسااااائل(: م2015) سااااميشااااي وداد، -
 .211-207 ،يالبواق مأ ، جامعة21 العدد االجتماعية،و 
األزمالالات والكوارث، اإلطالالار الوطني لمواجهالالة مخالالاطر م(: 2017ن الوطني )وزارة الاااداخلياااة واألم -

 .48-40، غزة، ص المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني

لة ماجساااااتير غير رساااااا التحديات األمنية الجديدة في المغرب العربي،(: 2016ياساااااين، ساااااعيدي. ) -
 . 70-13محمد بن أحمد، الجزائر، ص  2وهران منشورة، جامعة 
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 ( المقاب ت الشخصية1ملحق رقم)

وتم  م في بلدية رفح24/9/2018بمناقشااة متطلبات الجبهة الداخلية بتاريخ  م تنفيذ ورشااة عمل خاصااةت
اء ، ومناقشاااااتهم ببعض التوصااااايات المقترحة، ومرفق أساااااماعرض بعض النتائج التي تم الحصاااااول عليه

 أعضاء لجنة الطوارئ في محافظة رفح الذين تم مقابلتهم والحصول على النتائج من خاللهم.

 التاريخ يةالصفة االعتبار  االسم م

1.  
 رضوانالمهندس/ صبحي أبو 

 رئيس بلدية رفح

 بمحافظة العامة لطوارئ ا لجنة رئيس
 م29/7/2018

2.  
 د/ رأفت محمد س مةالعقي

 مدير شرطة محافظة رفح

 رفح- االمنية جنة الطوارئ رئيس ل
 م27/6/2018

 م28/7/2018 بلدية الشوكة -عضو لجنة الطوارئ رفح  المهندس/ منصور بريك  .3

 10/7/2018 ملف اإليواء –عضو لجنة الطوارئ رفح  الطرشاوي األستاذة/اعتماد   .4

 م10/8/2018 الدفاع المدني رفح - لطوارئ رفحعضو لجنة ا المقدم/ على الطنطاوي   .5

 م10/7/2018 الحكم المحلي -عضو لجنة الطوارئ رفح  دكتور/ يوسف شبيرال  .6

 م3/7/2018 وزارة االتصاالت – رفحعضو لجنة الطوارئ  المهندس/ مروان أبو سمرة  .7

 17/7/2018 وزارة الصحة –الطوارئ رفح عضو لجنة  الدكتور/ عاطف الحوت  .8

 24/7/2018 احياء رفح لجنة- عضو لجنة الطوارئ رفح فريال سطريةألستاذة/ا   .9

 1/8/2018 شركة الكهرباء-عضو لجنة الطوارئ رفح  عبد هللا النجيلياألستاذ/   .10

 6/8/2018 وزارة الزراعة –عضو لجنة الطوارئ  سامة شيخ العيدأالمهندس /   .11

 5/8/2018 بية والتعليمالتر  -عضو لجنة الطوارئ رفح سعيد شطاتاذ/ األس  .12



123 
 

 7/8/2018 الشئون االجتماعية رفح -عضو لجنة الطوارئ رفح  سامي البراهمةاألستاذ/   .13

 7/8/2018 ير األشغال برفحمد - الطوارئ رفحعضو لجنة  األستاذ/ عبد الرحمن عياش  .14

 م22/7/2018 رفح –طوارئ المركزية منسق لجنة ال المهندس/أسامة أبو نقيرة  .15

 م7/8/2018 لساحلعضو لجنة الطوارئ مصلحة مياه ا س/فراس أبو نقيرةالمهند  .16

 م8/8/2018 وزارة االقتصاد –عضو لجنة الطوارئ  األستاذة/ رباب عاشور  .17

 م9/8/2018 اله ل األحمر –لجنة الطوارئ  عضو األستاذ/ جهاد عابد  .18

 م7/8/2019 االمن الوطني -لجنة الطوارئ األمنيةعضو  المقدم/ معتز عيد  .19

 م22/7/2018 األمن الداخلي -منيةعضو لجنة الطوارئ األ جهاز االمن الداخلي  .20

 م7/8/2018 الشرطة البحرية -لجنة الطوارئ األمنية الرائد/ محمد عوض هللا  .21

 م7/8/2018 االع م الحكومي-لجنة الطوارئ األمنية  ستاذ/ وائل أبو محسناأل  .22

 م10/8/2018 وزارة األوقاف –ئ عضو لجنة الطوار  األستاذ/ يحيى صبح  .23

 م11/8/2018 وزارة المالية –عضو لجنة الطوارئ  لعطارالمهندس/ يحيى ا  .24

 م11/8/2018 يات المركزيةالعمل –عضو لجنة الطوارئ االمنية  العيدالمقدم/ نضال شيخ   .25
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 اب ت الشخصية( أسئلة المق2ملحق رقم)

 لمواجهة الكوارث واألزمات في محافظة رفح ليةمتطلبات تأهيل الجبهة الداخ
 سم، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي.الا .1
 مر بها. لقيادة الجبهة الداخلية في محافظة رفح وفق المراحل التيوصع تاريخي للهيكل اإلداري  .2
الطوارئ( وما هي نسبة ما ينفذ من هذه هل لدى مؤسستكم خطط معدة مسبقا  )سنويا ، وأوقات  .3

 ط؟الخط
 معها؟ما طبيعة األزمات والكوارث التي يتم التعامل  .4
 ؟ما هي األساليب المتبعة لديكم في مواجهة الكوارث واألزمات .5
واألزمااات من حيااث )التخطيط، توافر  مااا هي متطلبااات تااأهياال الجبهااة الااداخليااة لمواجهااة الكوارث .6

 تصال فعال، الهيكل التنظيمي(؟المعلومات، توافر نظام ا
ة الداخلية لمواجهة الكوارث يات والصاااااااااااااعوبات التي تواجهكم لعمليات تأهيل الجبهما هي التحد .7

 واألزمات؟
قع حدوثها االسااااتفادة من التجارب السااااابقة لمنع والتقليل من حدوث اضاااارار االزمات المتو ما مدى  .8

 مستقال ؟
 محتملة؟أجهزة الجبهة الداخلية لمواجهة األزمات الما هي االستعدادات الوقائية التي تقوم  .9

 بقيادة الجبهة الداخلية في محافظة رفح؟ أكبر النجاحات واإلنجازات التي حققتموها .10
خالااية تواكب الحدث والواقع والطموح ي درجة تعتقد أن القرارات التي تتخذها قاااااااايادة الجاااااااابهة الداإلى أ .11

 الكوارث؟للتعامل مع األزمات و 
 اطر األزمات والكوارث في محافظة رفح؟ما هي االليات المتبعة لتقييم مخ .12
 لية؟د خطة في المجال االنساني لحماية الجبهة الداخ. هل يوج16
 . ما هو مستوى التدخل لدى مؤسساتكم لحماية الجبهة الداخلية؟18
 مات والكوارث؟ا هي التحديات المجتمعية التي تواجهكم في ادارة مخاطر االز . م19
 ت؟ر والكواتأهيل البنيه التحتية لمواجهة االزمات . ما هي الخطط المقترحة ل20
 تمعية في تأهيل الجبهة الداخلية؟. ما هي مستويات المناورات والتدريبات المج21

 مرفقات تخص المؤسسة:  
 خطة األزمات والكوارث /للمؤسسة/ الوصع الوظيفي / نشراتالهيكل التنظيمي  -
 

 باحث/ بكر زامل شيخ العيدال
 0599623700رقم الجوال: 
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صد  آراء المحكمين( 3)ملحق رقم   

 

 

 الصفة االعتبارية ماالس م

 جامعة االزهر التلبانينهاية  /الدكتورة ةاألستاذ 1

 امعة فلسطينمدير فرع الشمال في ج الدكتور/ نادر أبو شرخ 2

 جامعة فلسطين لجودةااختصاص إدارة  الدكتور/عز العرب محمد العاوور 3

 ة اإلدارة والسياسةأكاديمي الدكتور/سامي أبو طه 4

 معة األقصىجا الدكتور/ نبيل الطهراوي  5

 المحلل اإلحصائي العكراألستاذ/ محمد يوسف  6
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 تسهيل المهام( 4ملحق رقم)
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