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 شكر وتقدير 

أما وقد شارف هذا البحث نهايته ، واقتربت من المبتغى خاتمته ، فـإن        

بالجميل أن نذكر بالخير من كان لهم فضل في إتمامـه  من دواعي العرفان   

 ، الذي   ..........المشرف  وحسن بيانه ، وأخص بالشكر الجميل الدكتور        

وكان لتوجيهاته األثر الكبير في توجيـه       ن  لم يبخل علي بجهد أو وقت ثمي      

 . هذا البحث وإتمامه 

كما أن من دواعي سروري أن أشكر كل من قدم إلي عونا أو أسدى لي   

 ومن اهللا التوفيق . . نصحا 

 . وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 

 والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد المرسلين 

   الباحث       
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 كباقي األيام ، لكن ما حدث        عادياًَ  يوماً 2001 سبتمبر عام    11كان من الممكن أن يكون يوم       

سواء كان  (  ،  ، أسس ألحداث كبيرة لم تغادر تأثيراتها أحداً         فاصالً  تاريخياً وماًفي هذا اليوم جعله ي    

تراوح بين الواضح أو الجسيم ، شملت        راًتأثُّر بها   في هذا العالم إال وتأثَّ     ) دولة أو منظمة أو أفراداً    

 أو غيـر     مباشراً باًنتائجه التأثير في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية ، وكان سب          

؛ مباشر في إزهاق أرواح الماليين من أبناء الشعوب الذين استعرت بلدانهم بريح الحروب االستباقية            

في بلـدان   التي اتخذها قادة الواليات المتحدة األمريكية والمحافظون الجدد فيها وسيلة لخلق أزمات             

 .  السنين ت كانت تعيش حاالت من األزمات الكارثية منذ عشراهي أصالً

 في التفاعل الـدولي داخـل       فإذا كان نشوء األزمات الدولية هو بسبب أن هناك قصوراً         " 

ـ     األتفاقم هذه   إلى  ن هذا القصور قد يؤدي      فإأو أي نسق تحتي ،      النسق العام ،      دزمـة إلـى ح

 . )1("ئجها وقوع الحرب العالمية األولى ، والتي كان من نتا1914كما حدث في أزمة الحرب  

أكثر كارثية عندما يكون النزاع والصراع بين دولتين غير         تكون  ب  و نتائج هذه الحر   إنو

متكافئتين ، ألن أحد أسباب عدم وصول الصراع إلى حالة الحرب هو التكـافؤ بـين الطـرفين                  

في حين عندما يكون الطرفان غير متكافئين ، فإن ذلك يـشجع الطـرف األقـوى                . المتنازعين  

 حالة الحرب ، فالنتائج التي تسببها مثل هذه الحروب غير المتكافئة تكون من               النزاع إلى  إليصال

زمـة   يصبح مصطلح تسميتها باأل    الجسامة بمكان بحيث تنتج حالة من الدمار للطرف األضعف        

خاصة عندما يكون هذا الـصراع مغطـى        ,  كاف إلبراز ولو أجزاء من صورتها الحقيقية         غير

 .لى قناعات دينية أو تاريخية بوازع ديني أو عقائدي مبني ع

 وادي الرافدين على التعامل مع األزمات منذ القِ        أبناءد  لقد تعو ض وادي الرافـدين    أرم ف د

حتى أصبح التعامل مـع     , الطامعين بها   الستحواذ   وما تحتويه من خيرات كانت وما زالت هدفاً       

التي نشأت على هذه البقعة مـن  ولعل الحضارات ,  أبناء وادي الرافدين ة من حيا  األزمات جزءاً 

ت عليها خير شاهد على ذلك األرض واألحداث التاريخية التي مر.  

فمنذ نشوء الدولة العراقيـة     , أن القرن العشرين شهد تعرض العراق إلى أزمات تلو األخرى           

ن ولك, انقالبات وكوارث الفيضانات والحروب     و،  م مر العراق بأزمات الثورات      1921الحديثة عام   

خارجية ابتداء من حـرب     ) مؤامرات  ( م من   2007م ولغاية   1980ما تعرض له العراق منذ عام       

مرورا بدخول القوات العراقية أراضي     ) م  1988 -1980( الخليج األولى الحرب اإليرانية العراقية      

 م واشتعال حرب الخليج الثانية عاصفة الـصحراء بقيـادة الواليـات           1990دولة الكويت واحتاللها    

ن من خـالل    و العراقي تمكَّنو, المتحدة األمريكية وما خلفته من دمار للبنية التحتية في كافة مرافقها            

 أغلب البنى التحتية وإعادة اإلعمار خـالل        تأهيلاألزمات من إعادة    تشكيل فرق متخصصة إلدارة     

 إعمـار   ومحطات الصرف الصحي وإعادة   يل محطات تصفية الماء     غفترة أشهر قليلة حيث أعيد تش     
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 وتأهيل محطات الطاقة الكهربائية ومصافي النفط وغيرها إال أن ما جرى بعد             سراً ج 120أكثر من   

غزو الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والدول المتحالفة معها للعراق واحتالل بغداد فـي              

هائل لم يكن يتصوره     الشرعية الدولية وما نتج عنه من دمار         لى ع  فاضحاً م خروجاً 2003 نيسان 9

ستثنائية خالل عـشرات     ا  طائلة وجهوداً  فالبنية التحتية التي صرف عليها العراقيون أمواالً      , إنسان  

 .ر أمام أعينهم هي تنهار وتدمها, السنين 

 الظروف التي مر  وأقسى  ت أقصى   مالتي قاو الواحد  د  ن أبناء البل  واألواصر االجتماعية بي  

 .دل إلى أعمال عنف وتهجير طائفي وقتل األبرياء على الهوية بها العراقيون بدأت تتب

 فـي   اً محتـار  فخلق ذلك أزمات طاحنة وكوارث بيئية يقف اإلنسان الخبير أمامها مذهوالً          

 .كيفية التعامل معها 

 تحـت    أنها مفيد أن يتم دراسة مثل هكذا واقع في بيئة أقل ما يمكن أن يقال عنها              إنه من ال  

 من  اًويزيد من هذا الواقع المأساوي أنها أصبحت جزء        أغلب جوانبها     في جداًظروف بيئة قاسية    

وأصبحت األزمات التي يواجهها العراق ويتعامـل       , واقع عالمي مشتت الرؤى واألفكار تجاهها       

 .  ال يمكن أن يتجاهله أحد ماًق وراً مهممعها اليوم جزءاً

إفرازات العولمة الجديدة في العراق ن بحثنا هذا دراسة واقعية وميدانية ألحدوقد تضم . 

ت الواليـات  حيث شنَّ,  ) case stady( لدراسة لوتم اختيار مدينة الفلوجة كحالة واقعية 

 مـن نهـر الفـرات       ىاألمريكية على هذه المدينة الصغيرة التي تغفو على الجهة اليسر          المتحدة

حـربين مـن أزمـات إنـسانية        وما نجم عن هذين ال    , حربين مدمرتين خالل فترة سبعة أشهر       

 .واقتصادية وسياسية واجتماعية وقانونية وبيئية ال زالت آثارها ماثلة وستظل لسنين أخرى 

لقد تم إجراء دراسة ميدانية لإلجراءات التي تم القيام بها من قبـل عـدد مـن الجهـات                   

ة التعامل مـع  وطريق,  النازحين خارج المدينة وعند عودتهم    مةوكيف تعاملت مع أز   , المسؤولة  

ـ ممتلكات المواطنين واألسلوب الذي اتبعته اللجان المـشكلة لتق        واألضرار في منازل     يم هـذه   ي

 .األضرار والتعويض للمواطنين عنها 

يل البنى التحتية والمرافق    غتشكذلك اإلجراءات التي اتبعتها تلك الجهات في إعادة وتأهيل          

عـده مـن    بنازحين إلى مساكنهم وما رافق ذلك وما        العامة والخدمية المدمرة قبل وأثناء عودة ال      

إعادة إعمار للمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات ومحطـات الـصرف الـصحي والطـرق              

 .والسكك الحديدية وغيرها 
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  Problem of Research:      مشكلة البحث  - 2

ت عليهـا   تعرضت مدن عراقية عديدة إلى أعمال تدمير بسبب الحروب المتتالية التي مر           

وعاشها العراق خالل العقود الثالثة الماضية ونتج عن هذه الحروب أزمات عديدة من النـواحي               

  . .. اإلنسانية واالقتصادية والبيئية والعمرانية والسياسية 

وقـد  ,  قوى وأجندات خارجية وداخلية في زيادة واتساع تأثير هذه األزمات            توقد ساهم 

 عليها إدارة هذه األزمات بالتنسيق مع األجهـزة الحكوميـة           كان اإلدارات المحلية التي     تواجه

 مـشاكل كبيـرة     ؛) المسبب الرئيسي لمعظم هذه األزمـات       ( المركزية ومع القوات األمريكية     

 الدقة في ظروف بيئية ومحلية وإقليمية وعالمية غاية فـي           ىومتشعبة كان عليها أن تتعامل بمنته     

 بـالظروف البيئيـة المحيطـة        جيـداً  ة إلماماً ممِل تكون   ت أن حتى تطلب من هذه اإلدارا    التعقيد  

 .ها والعناصر التي تتأثر بها فيباألزمة وبالعناصر المؤثرة 

ومن أهم هذه التحديات والمشاكل التي واجهها الفريق الحكومي المكلف بإدارة األزمـات             

 وحتى قبل بدء العمليـات      في العراق لمعالجة أزمة الفلوجة بعد انتهاء معظم العمليات العسكرية         

 :ما يلي م 2004 يثانالالعسكرية في تشرين 

 .الكبيرة ف بإدارة هذه األزمةي سيتواجد في الفلوجة ويكلّذكيفية اختيار الفريق الميداني ال - 1

 . مواقع نزوحهم في المدن القريبة أو حتى البعيدة فيكيفية إغاثة النازحين من أهالي الفلوجة   - 2

خالء جثث الشهداء المتناثرة في الشوارع وتحت األنقاض وداخل المنازل المحترقة           طريقة إ  - 3

 .وكيفية التعرف على أصحابها 

وتـشغيل محطـات    , كيفية معالجة أضرار البنية التحتية كتوفير الماء الـصالح للـشرب             - 4

 ات األخرى كالمستشفي بالخدمات رار والتدمير مروراًـالتي تعرضت لألض، الصرف الصحي 

 .والطاقة الكهربائية واالتصاالت والمواصالت 

 .رفع األنقاض للمباني المهدمة من الطرق الداخلية وفتح الطرق وصيانتها  - 5

مواطن مـن النـازحين إلـى        ) 250000( الطريقة التي يتطلب اتباعها إلعادة أكثر من         - 6

 .ممكنة زمنية  فترة في أقصرالمدينة منازلهم داخل 

ية للمواطنين العائدين للمدينة كالطعام والماء      ناآلة التي يتطلب اتباعها لتقديم اإلغاثة       الطريق - 7

تأهيل آني لمنازلهم خاصة في فصل الشتاء بكل ما فيه من هموم للفقراء والنقص الحـاد فـي                  و

 .توفير وسائل التدفئة والوقود 

 .منازل المواطنين وممتلكاتهم الطريقة التي يتطلب اتباعها لتقدير األضرار التي حصلت في  - 8
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كيفية اختيار اللجان االختصاصية التي ستكلف بإجراء الكشف وتقدير األضرار وتخمـين             - 9

 .المبالغ لتعويض المتضررين 

 .كيفية الحصول على مصادر األموال التي يتطلب دفعها كتعويضات للمواطنين  - 10

مـن  فتـرة   انوا  ع, منازلهم مدمرة   , نتهم  خل مدي اكيفية التعامل مع مواطنين محاصرين د      -11

 ر القوات التي سـببت دمـارهم ودمـا        يالحظون أمامهم يومياً  , نازحين في مدن متفرقة     الزمن  

 .مدينتهم وقتلت الكثير من أقاربهم 

 .كيفية إيجاد مصادر تمويل إلعادة إعمار البنى التحتية الخدمية والمرافق العامة  - 12

 الهندسية والفنية إلحالة أعمال إعادة اإلعمار ومتابعة التنفيذ وحـسن           كيفية تشكيل الفرق   - 13

 .لشركات ا للمقاولين واألداء

 .يفية تأمين مواقع بديلة لدوام الطالب في المدارس المهدمة وضمان استمرار العملية التربوية  ك- 14

ـ              ا - 15 ازلهم تحـت   لطريقة التي يتم التعامل بموجبها لتأهيل السكن للعوائل التي ال زالـت من

  .االحتالل أو المدمرة كلياً

ـ     نف القنابل واأللغام غير الم     الوسائل المطلوب اتباعها إلزالة    - 16  األسـلحة   القـة وتـأثير بقاي

 . وحولها ة داخل المدينالمحظورة دولياً

 الطبيعية  ةن إعادة الحيا  عماذا يتطلب من الجهات المسؤولة      , ل هذه الظروف االستثنائية     مثففي  

 . عوائلهم ؟ درافدنى للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وقسما منهم فقدوا بعضا من أبالحد األ

وماذا يجب أن تقدمه قوات التحالف التي قامت بهذه الحرب لهؤالء المواطنين بما يقلل من               

ـ                 ة الغليان الذي يعتلج في صدورهم ؟ في وقت يراقب العالم ماذا فعلت قوات التحالف بهذه المدين

 الصغيرة من دمار وماذا قدمت وتقدم من أجل إعادة إعمارها وعودة الحياة الطبيعية لها ؟

تقوم باالضطالع بمهـام    " تخصصية  فرق  لهذه األسباب وغيرها يتطلب التفكير في إيجاد        

تتعامل مع مثل هذه األزمات الحـادة       و)  2 " (مواجهة األزمة واحتوائها تبعا لظروف كل حالة        

خاصة فـي   , لناتجة من الحروب الحديثة المعولمة في ظروف بيئية صعبة ومتداخلة           والكوارث ا 

 مهما في النظـام العـالمي الجديـد سـواء           اًبلدان مثل بلدان الشرق األوسط التي أصبحت جزء       

 :وذلك العتبارات عديدة أهمها , رضيت بذلك أم لم ترض 

ها أراضي هـذه المنطقـة      ضنتي تحت الثروات النفطية الهائلة والموارد الطبيعية الوفيرة ال      

وال يمكـن أن    ،  إضافة إلى الموقع االستراتيجي الذي يعتبر هذه المنطقة قلب العـالم            ،  ومياهها  

بلة مما يجعلها قِ  , ننسى أن المنطقة العربية هي مهد الحضارات ومنبع الديانات السماوية الثالث            

 .ة أو حتى قناعات دينية أو تاريخية يطمح بالسيطرة عليها الكثير ممن لديهم أطماع اقتصادي
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لذلك ولغيره من األسباب األخرى يتطلب إجراء الدراسات الميدانية للوقوف على السلبيات            

 أزمـة إغاثـة     ةفي إدار وما كان ممكناً أن ال يتم عمله          أن يتم عمله   واإليجابيات وما كان ممكناً   

 فيها وتأثرنا منهـا وال زلنـا         وأثرناً يدانياً وتعاملنا معها م   هاكحالة عشنا , وإعادة إعمار الفلوجة    

 .نعيش آثارها بسلبياتها وإيجابياتها 

  Importance of Research:       أهمية البحث  - 3

إن دراسة إدارة األزمات في بيئة العولمة تفتح أبواب واسـعة أمـام البـاحثين بدراسـة                 

 .ء كثيرة منه ومعالجة المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم في أجزا

فحالة الصراع التي يعيشها عالمنا في ظل العولمة بين تكتالت دولية معينة مـع تكـتالت                

 يجعـل العـالم معرضـاً     , ة تحت التكتل الواحد نفـسها       يوضدولية أخرى أو ما بين الدول المن      

 في حين أن النظـام    , ت قد ال يتوقعها البعض أو يظن أن حدوثها لن يجلب عليه الضرر              آلمفاج

العالمي الحديث الذي تسعى القوى الكبرى إلكمال تشكيله لن يكون هناك فيه من يعتقد أنه فـي                 

وإن الحروب التي يعيشها العالم اآلن في أفغانـستان والعـراق وفلـسطين             ،  منأى عن التأثر به     

 .وغيرها تمثل أقصى وأقسى نتائج هذا الصراع الذي يعيشه عالمنا اليوم . . . والسودان  

ا تفرزه هذه الحروب اليوم من أزمات إنسانية واقتصادية وسياسية واجتماعيـة لـن              إن م 

تجاوز الحدود الجغرافيـة    ست على موقع حصولها بل إنها هي وتأثيراتها         ن تأثيرها محصوراً  ويك

 .المكانية لتصل إلى أقصى مكان 

العولمة يمكـن أن    فإن دراسة هذه األزمات الناتجة عن األعمال الحربية في زمن           , من أجل هذا    

 . عنه  أو كان بعيداًثتساهم في التقليل من تأثير هذه األزمات على اإلنسان سواء كان في موقع الحد

تعامـل مـع    للأو نظام   إجراء  إن من يعتقد أن المحاوالت التي تبذل إليجاد أسلوب موحد           

أن يستفاد منه فـي     األزمات الناتجة من الحروب في بيئة معينة لها ظروفها الخاصة قد ال يمكن              

ألنـه وإن    , قد ال يكون اعتقـاده صـائباً      , انت من أزمات مماثلة بسبب الحروب       عبيئة أخرى   

) بغض النظر عن مكـان حـدوثها        ( اختلفت البيئة الخارجية لكل منطقة إال أن نتائج الحروب          

 تختلف كثيراً ال   كما أن حاجات  اإلنسان األساسية قد       , ة متشابه وتأثيرها على اإلنسان هي تقريباً    

من منطقة ألخرى خاصة وإن أغلب الحروب حاليا تجري على أرض الـدول الفقيـرة الناميـة              

 .اً تشابه حاجات الناس فيها كثيرتالتي و

على أية حال فإن أهمية هذا البحث قد يستفاد منه في حاالت مماثلة داخل العراق أو في منطقة                  

 .ات والتقاليد وحاجات اإلنسان األساسية على درجة كبيرة حيث تتشابه العاد, الشرق األوسط عموما 

 : شدنا إلى أفضل الوسائل التي يمكن اتباعها في وقد تتجلى أهمية هذا البحث في أنه سير
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 .من أفرادها فرد طريقة تشكيل إدارة األزمات وتحديد مسؤوليات كل  -1

 .وب تهيئة مواد اإلغاثة األساسية بأسرع ما يمكن للنازحين من الحر -2

 .ها فيهم رتهيئة وتأهيل مدينة فقدت بنيتها التحتية وخدماتها األساسية لعودة مواطنيها واستقرا -3

 . بتقدير األضرار والتعويض للمتضررين لفلجان التي تكالتشكيل هياكل  -4

  .الحد األدنى من الخدمات ومتطلبات تشكيل لجان إعادة اإلعمار  -5

ارد البشرية مهمة جداً بالنسبة إلدارة المشاريع ،        أن مرحلة تعريف المو    " زويرى حنا بللو  

معرفة األشخاص ومجموعات العمل التي سـتكلف       ) هنا لدينا مدير أزمة     ( فعلى مدير المشروع    

ونقصد هنا بمعرفة األشخاص معرفة الوقت المتاح لهم للعمل ، ومعرفـة            . بإتمام مراحل العمل    

  ) . 3( " يد مستوى كفاءة كل منهم كلف هذا الوقت الذي سيقضونه في العمل ، وتحد

ما تتطلبه الحالة من مهارات فكرية وقدرات لمدير األزمـة علـى تحديـد              " إضافة إلى   

 .  ) 4" ( المشاكل وتحليلها ، وتكوين بدائل لحل المشكلة 

وكيفية ) operation room  ( أو ما يطلق عليها غرفة العملياتإن لهيئة إدارة األزمات 

املها مع األحداث وتجاوب المراجع والمنظمات األخرى معها له األثر األكبر فـي             اختيارها وتع 

السيطرة على األزمات وتقليل النتائج السلبية المباشرة وغير المباشرة علـى المـواطن والـذي               

 .بدوره ينعكس على سمعة الحكومة والقوات العسكرية نفسها 

  )Opjectives of Research:  ( أهداف البحث  - 4

 :هذا البحث في النقاط التالية تتمثل أهداف 

عرض وتقديم اإلطار العام لكيفية البدء في التعامل مع األزمات الناتجة عن الصراعات              -1

التي تؤدي إلى نشوب الحروب في المناطق المدنية وما تتطلبه من تشكيل فرق إغاثـة إنـسانية                 

 .عاجلة 

س الفريق واألعـضاء    يألزمة واختيار رئ   لتشكيل فريق إدارة ا    ىقة المثل يالطرث في   حالب -2

 .ين واختيار مواقع تواجدهم ياألساس

ها لفريق إدارة األزمة وعالقته بالجهات األخرى المتواجدة        حتطلب من يالصالحيات التي    -3

 .في موقع األزمة سواء القطعات العسكرية أو األمنية 

طبيعـة أداء   علـى    هنمن وما ينعكس    يتأثير بيئة العولمة على متخذي القرارت الميداني       -4

 .فريق إدارة األزمات في ساحة الحدث 
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تأثير الخبرة المكتسبة من األزمات السابقة التي يملكها فريق األزمة على أداء وتفاعـل               -5

 .فرازات األزموية الجديدة اإلرئيس وأعضاء فريق إدارة األزمة مع بعضهم البعض ومع 

وتأثير ذلك على كفاءة    ،  ق إدارة األزمة    تحليل العالقات بين المواطنين المتضررين وفري      -6

ـ أداء رئيس وأعضاء فريق إدارة األزمة من خالل التعـرف علـى آراء المـواطنين المعن                ين ي

 معانـات   احتـواء والوقوف على مدى نجاح فريق إدارة األزمـة فـي           ،  مباشرة   ال والمسؤولين

 .المواطنين وتقليل اآلثار الناتجة من األزمة 

ناء العمليات العـسكرية واألزمـات      أثوعناصر إدارة األزمة قبل و    التعرف على مفاهيم     -7

 .نها في عصر العولمة عاألخرى التي تنتج 

 مع األضرار التي حصلت علـى       دراسة وتحليل تأثير سرعة تعامل فريق إدارة األزمة        -8

طنين وتعويضهم عن هذه األضرار وإعادة الخدمات األساسية وإعادة األعمار على الحيـاة             الموا

 .جتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية للمواطن اال

 إدارة أزمة   تاقتراح التوصيات الضرورية لتالفي أية مشاكل أو معوقات أو ثغرات رافق           -9

إغاثة وإعادة إعمار مدينة الفلوجة واالستفادة منها في حاالت مماثلة من األزمات التي تنتج مـن      

 . النصائح الهامة في هذا المجال وتقديم, العمليات عسكرية في عصر العولمة 

 )Research  of  Elements :      (عناصر البحث - 5

وأن  .. لقد أثبتت التجارب الواقعية إلدارة األزمات أن شكل األزمـات قـد تغيـر فعـالً               

فإن خبرة   ,  وأنه وإن كان هذا الجديد يبدو غريباً       اًمضمونها ومحاورها قد اكتسبت محتوى جديد     

يـستدعى  مثله في ذلك مثل رجل اإلطفاء عنـدما          . .ه مألوفا ومعتادا للتفاعل معه      الخبير تجعل 

  ) 5 ( .إلطفاء حريق في مكان يحدث فيه الحريق ألول مرة 

 : سية الثالثة التالية يمن هنا فقد تم تقسيم عناصر البحث هذا إلى العناصر الرئ

  Crisis Management األزمة إدارة – 1

 Environment Management  إدارة البيئة– 2

    Globalization Environment         بيئة العولمة– 3

)  1 ، 1( وهذه العناصر الرئيسية الثالثة تقسم بدورها إلى عناصر فرعية يحددها الشكل رقـم          

لتعامل مع األزمات مـن خـالل إدارة   ل ىالذي يعرض عناصر هذه البحث الذي يتضمن الطريقة المثل      

 .بكل تناقضاته واتفاقاتهإدارة البيئة المؤثرة بها في عالم يعيش عصر العولمة األزمات و

 :  وفيما يلي تعريف للعناصر الثالثة 
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عناصر البحث لدراسة إدارة األزمات في بيئة العولمة
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 : إدارة األزمة  -أ 

ألزمات باألدوات العمليـة واإلداريـة المختلفـة        اباألساس كيفية التغلب على     وهي تعني   

وهي مسؤولية جماعيـة تنتمـي إلـى العمـل           ) 6( ستفادة من إيجابياتها    ها واال وتجنب سلبيات 

 . ) 7( االجماعي التي تتدخل فيه أدوار ونشاطات أجهزة وكيانات متعددة 

 : إدارة البيئة –ب 

ة مع فعاليات البيئة    وهي هنا تعني الفاعلية في تنمية العالقات والتبادلية والتعاونية والتكاملي         

 ) 8(  والعمل على تنسيق جهودها في إطار منظومة موحدة مع النشاطات الرسمية             ةذات العالق 

 . ) 9(  عالية من الديناميكية والتفاعل سم بدرجة ما تتألن مكونات هذه البيئة غالباً

 : بيئة العولمة –ج 

 أدت إلى تحول العالم إلى نظام كوني ينصهر فيـه         وهي تعني هنا دراسة وتأثير التحوالت التي        

 اإلفقـار  مما قد يؤدي إلى تفكيك دول بسبب انهيار الجهاز البيوقراطي تحت ضغط              يةتحت لواء الكون  

 .وما يجره ذلك إلى الصراع بين أفراد المجتمع الواحد  ) 10( بات اوالفساد اإلداري والعص

 .أخرى  لدول صإضافة إلى ما تقدمه العولمة من فر

  Research Hypothesis of:    فرضيات البحث  - 6

إن أساس هذا البحث هو لدراسة ما تتطلبه إدارة األزمات في بيئة العولمة وهـو دراسـة                 

ميدانية لما مرت به مدينة الفلوجة من أزمات بسبب العمليات العسكرية التي جرت عليهـا فـي                 

  : ويقوم أساس هذا البحث على الفرضيات التالية 2004 يثانالتشرين 

عالم بحتمية حصول األزمة ومستوى استجابة المجتمع لها وتقليل          هناك عالقة بين اإل    – 1

 . أضرارها 

 ننطلب إدارة األزمات في بيئة حضرية مدمرة بسبب الحروب الحديثة التعامـل مـع           – 2

 . االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وظاهرة الفساد : إفرازات مظاهر العولمة 

قانونية التي تحمي القوات الغازية وزيـادة عـدد الـضحايا            هناك عالقة بين البيئة ال     – 3

 . والدمار في الحروب الحديثة 

 هناك عالقة بين اإلسراع في إعادة اإلعمار ، والتعويضات للمتضررين ، وسـرعة              – 4

 . عودة الخدمات وبين مستوى رضا المجتمع عن فريق إدارة األزمة 

مار وضعف المراقبـة ومـستوى الفـساد         هناك عالقة بين تعدد مصادر تمويل اإلع       – 5

 . المالي في هذه المشاريع 
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 Statistical population and represented sample:مجتمع الدراسة والعينة الممثلة  - 7

 فهنـاك نقـاط     اً مباشر إن نتائج األزمة الناتجة من الحرب تؤثر في مجتمع األزمة تأثيراً          

اسية والمرافق العامة وهناك تأثير يخص المواطن نفـسه      يشترك بها الجميع كالخدمات األس     تأثير

 .فيما يتعلق بحجم األضرار التي حصلت في مسكنه أو في ورشته أو في مجال كسب قوته 

األحـداث أو المرافـق      هو مجموعة كاملة من النـاس أو      )  population (فالمجتمع  " 

 . ) 11( " العامة التي يهتم الباحث بدراستها 

 ) Researcher( مجموعة البيانات واإلحصاءات التـي تخـص الباحـث          أي أنه يشكل    

 . يمكن تعميم نتائج الدراسة على أساسها اًوتمثل هذه المجموعة جزء

هـو مجتمـع    فدراسة إدارة األزمات في بيئة العولمة عليه         المجتمع الذي سيتم إجراء      ماإ

 . مدينة الفلوجة 

حتوي على بعض العناصر التي يتم اختيارها        من المجتمع ت   كجزءوتم اختيار عينة البحث     

  ) 12 ( .خر إنها تمثل بعض وليس جميع عناصر المجتمع آوبتعبير , منه 

 من المواطنين المتضررين ثم زيارتهم إلى منازلهم وثـم  وفي بحثنا هذا تمثل العينة أعداداً 

املي الدرجات العلميـة    اختيارهم بصورة عشوائية من جميع أحياء المدينة الفقيرة منها والغنية ح          

 أو من الـذين      كلياً راًيذين تدمرت منازلهم تدم   من ال ،  والمواطن العادي الذي يكسب قوته اليومي       

  . تدمرت منازلهم جزئياً

دينة والجهات التي تولت إعـادة       لمديري الدوائر الرسمية في الم     نستبيااإضافة إلى تنظيم    

 فريق إدارة األزمة وتعاملـه مـع        أداءيم  يومن ثم تق  , ات   حيث سيتم دراسة هذه البيان     ،عمار  اإل

 . البيئة المحيطة به 

 Data Collection Methods: أساليب جمع البيانات  - 8

من مصادر مختلفة ومـن خـالل       , بواسطتها تجميع البيانات    تتوفر طرائق مختلفة يمكن     

  ) 13( . أوضاع مختلفة أيضا 

لـذلك  . . . ميع وحدات المجتمع اإلحـصائي      فليس من الممكن جمع المعلومات من ج      ( 

معالجة نتائج العينة معالجـة رياضـية       تجمع المعلومات من عينة من الوحدات على أن يجري          

  ) 14) ( معينة 

 التي تم تجميعها في بحثنا هذا عن إدارة األزمات فـي بيئـة العولمـة                تالبياناوتتضمن  

 : باستخدام الطرائق التالية 
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يانات والوقوف على آراء المواطنين الذين يمثلون الهدف المطلـوب          ستبأسلوب عمل اال   -1

 . تقليل تأثير األزمة عليهم 

دات اإلدارية والخدمية في مدينة الفلوجـة       حائر والو وأسلوب عمل االستبيانات لمدراء الد     -2

 . رائهم فيما يخص المعلومات المطلوبة لبحثنا هذا آوالوقوف على 

قية ا وأصحاب القرار في الحكومة العر     لينولمفتوحة مع المسؤ  أسلوب المقابلة المباشرة وا    -3

 . الذين لديهم عالقة بموضوع بحثنا هذا 

نجازه وما يراه المسؤولون والمواطنون عن النتـائج        إأسلوب المالحظة المباشرة لما تم       -4

 . دارة األزمة إالتي حققها فريق 

لومات المطلوبـة مـن قـوات       األساليب اإللكترونية واإلنترنت خاصة فيما يتعلق بالمع       -5

 .التحالف 

 .عن ملف الفلوجة المسؤولين ممثلي القوات األمريكية المباشر مع أسلوب اللقاء  -6

 .البحوث والدراسات السابقة التي تتناول دراسة إدارة األزمات والبيئة والعولمة  -7

 Data Analysis Methods :ات يانأساليب تحليل الب - 9

 التعرف على البيانات واختبار جودتها ومدى صحتها والفروض         يقصد بتحليل البيانات هو   

يمكن استخدامها لتحليل البيانات لكن تم التركيز فـي         وهناك طرائق عدة    , التي وضعها الباحث    

 حاليـاً متوفر حديث  برنامج  )15( وهو  )  SPSS 12( هذا البحث على البرنامج اإلحصائي 

ـ    ي  لما التحليل الع  ة إلى طريق  إضافة،  لبيانات  لهذا التحليل   إلجراء   ارات إلى جانب بعض االختب

 .  )  Chi – square(كاي مربع الالمعلمية مثل اختبار 

  General Form for Research Plan:  الشكل العام لخطة البحث – 10

 : حث بالشكل العام لخطة ال ) 2 ، 1( يتضمن الشكل 
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 ول الفصل األ

 Literature Review الدراسات السابقة

 : مقدمة  . 1

ال يكاد يمر يوم إال وتطالعنا األخبار بأحداث وأزمات في شتى بقاع العالم وتتراوح شدة هذه                

األزمات بين أزمات محلية على مستوى الشركات أو المؤسسات أو بين أزمات تأخذ طابع دولـي                

لب يستحوذ على اهتمام اإلعالم العالمي لما لها من تأثيرات واسعة النطاق على مستوى العالم وتتط              

 وغالبا ما تكون    . تدخالت دولية أو أممية لتجاوز نتائجها وحصر تأثيراتها على أقل مساحة ممكنة           

وقـد  . العولمة بمظاهرها العديـدة     األزمات المعاصرة كإحدى نتائج الظروف البيئية التي تفرزها         

 إدارة البيئـة ،     إدارة األزمات ،  : تناول باحثون كثيرون عناصر بحثنا المتمثلة في المحاور الثالثة          

 : في دراساتهم ، ونبين فيما يلي بعضا من هذه الدراسات . والعولمة 

 إدارة األزمات : الدراسات السابقة  . 2

األزمات هي حالة حتمية ال مفـر       " إن   ) S.Elsubbaugh ) ( 1( يرى  في دراسة قيمة ،     

وأن .... سات والمنظمـات    منها في مجال األعالم وال يمكن فصلها من أنشطة األعمال في المؤس           

السنين القليلة الماضية قد شهدت زيادة خطيرة في عدد األزمات المدمرة فـي عـدد كبيـر مـن                   

المنظمات والمؤسسات في العالم ، ويرى أن الجهد المطلوب لمواجهة األزمات هو أكبر بكثير من               

أحـداث أيلـول    إن  ... ,  ) economies( ات  يالماضي بسبب ارتباط المنظمات مـع االقتـصاد       

وإن الظروف والبيئة تحـتم علـى       ....  قد وضعت العالم أمام أزمات دراماتيكية        2001) سبتمبر(

المؤسسات تطوير أساليب لمواجهة األزمات عن طريـق التهيـؤ المـسبق لألزمـات المحتملـة                

ات لألزمة أصبح نتيجة محتمة لكل مؤسسة تريد أن تـستمر بـصورة             يوضرورة وضع استراتيج  

العديد من األزمات الدراماتيكية للعشرين     " ويؤكد أيضا أن    ... " وتتجاوز أية أزمات محتملة     فعالة  

) تشير نوبـل  (  أو حادث انفجار مفاعل 1979عام  )  Three Mile Island(سنة الماضية مثل 

أو كـان   ) األزمات  (  كان من الممكن منع هذه الحوادث        1986النووي في االتحاد السوفياتي عام      

 الممكن تقليل تأثيراتها لو كان المشغلون ومدراءهم قد استعدوا أو تهيؤوا لمثل هذه الحوادث أو                من

 . " األزمات

وآخرون معه دراسة عن الشركة المصرية للمنسوجات       )  S.Elsubbaugh (وقد أجرى   

ات ث أجرى دراسة تجريبية للتصور     باألزمات حي  ةالقطنية هذه الصناعة التي غالبا ما تكون مثقل       

المواقف بين المدراء في الشركة أعاله مستندا على مجموعة من االستفتاءات والمقابالت مقارنا             و

 .نتائجه بالتجارب المماثلة في الدول المتقدمة
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وقد استنتج أن صناعة القطن المصرية هو اختيار مناسب لدراسة وبحث إدارة األزمات ،              

 . وذلك ألنها صناعة في حالة أزمة مستمرة 

يف أن االستعداد لألزمة أصبح في صميم العديد من الدراسات الحالية إلدارة األزمة             ويض

حيـث   ) Person and Mitroff 1993( واألكثر أهمية من بين هذه الدراسات كانت من قبل 

 : من إدارة األزمة  )  Phasis( قام بشرح وتلخيص خمسة أطوار 

 Signal detection) المالحظة (  إشارة االكتشاف – 1

  Preperation / Preventionلإليقاف أو لمنع األزمة /  االستعداد – 2

   Containment / Damage Limitationتحديد الضرر /  االحتواء – 3

 Recovery) استرداد الشفاء ( اإلسعاف /  اإلخالء – 4

 Learning التعلم  – 5

ن أنواع فعالـة إلدارة األزمـة ،        اإليقاف أو المنع تكو   / إن إشارة االكتشاف أو االستعداد      

وإذا تم التحضير لها وإنجازها بصورة صحيحة ونجحت فإن هذه اإلجراءات يمكـن أن تمنـع                

 . وقوع العديد من األزمات 

اإلسعاف هي نشاطات وإجراءات مـؤثرة إال       / تحديد الضرر ، واإلخالء     / إن االحتواء   

 جاهلهـا وكالهمـا تـسمى تحطـيم اإلدارة         أنها بعد وقوع األزمة تصبح غير ذات قيمة ويتم ت         

 )Crash Management  . (  

فإنه يعتبر كجزء من عملية التخطيط إلدارة األزمة فـي حالـة            )  Learning( أما التعلم   

 . عدم حصولها أو كنتيجة للخبرة أو التجربة التي نحصل عليها من األزمة 

األزمات غالبا ما تحصل بسبب أن  ) Christoph Roux- Dufort (  )2( ويرى كريستوف 

أو انهيار اإلمبراطوريات المالية ، الهجمات      ) إعصار كاترتيا   ( أحداث كبيرة ، مثل الكوارث الطبيعية       

إلـخ ، هـذه     ) . . . األنفلونزا اآلسيوية   ( األمراض غير المسبوقة     ) 2001 سبتمبر   11( اإلرهابية  

أن مـصطلح األزمـة لـم يـتم         : ويضيف  . . . ة  األحداث عادة ما تصنف على أنها حاالت استثنائي       

تصنيفه في نظرية المؤسسة ، حيث إنه ولفترة طويلة كان موجودا بقوة في حقـول وميـادين علميـة            

أخرى كالعلوم اإلنسانية واالجتماعية كما هو موجود في العلوم االقتصادية والسياسية والسوسيولوجية ،             

  ) . Structuring notion( حيث إنه يصنف كتصور تركيبي 

نحن نعتقد أن تجديد وانبعاث البحث في إدارة األزمات يستلزم فهـم            . . . واستنتج قائال   

وإدراك لألزمة التي تميز ليس فقط الخصائص لألحـداث االسـتثنائية لكـن أيـضا العمليـات                 
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كـن  الجوهرية لألزمة ومن ثم احتمالية وجود مرحلة ما قبل األزمة ، وعلى هذا األساس فإنه يم               

 . أن نكشف عدة اتجاهات إلجراء البحوث 

هذه البحوث يمكن أن تركز على إثبات ومطابقة وتمييز البيئة التي ترعى وتدعم األزمات              

 . وأيضا على الفعاليات التي تمثل حالة الضعف في المنظمة 

كيفيـة قيـادة وتوجيـه     ) Arjen Boin, Pault Hart (  )3( وبحث كل من أرجين وباول 

حين استنتجا أن هناك تصور مألوف من أن األزمـة تـوفر مفتاحـا              , ر في أوقات األزمات     الجمهو

 فإن شعبية الرئيس بوش     2001 سبتمبر 11ففي األيام التي تلت أحداث      .... وفرصا لإلصالح والتقويم    

وبصورة مشابهة فإن حاكم نيويورك رودلف جيوليانيس خالل        , قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة       

ألن كال القائـدين    , يام األولى لتفجيرات مركز التجارة العالمي فإن األزمة  دفعته ليكون بطال قوميا              األ

استطاعا أن يوفرا حشدا ودعما سياسيا واجتماعيا قويا لإلجراءات القوية التي اتخذاها في اسـتجابتهما               

 كـارتر بموجـة    حينما اسـتمتع 1979على عكس صورة الرئيس جيمي كارتر في عام   .... لألزمة  

عندما تعرض أعضاء السفارة األمريكية في طهران إلـى االختطـاف            ,تركيز كقائد وطني محبوب     

 إلـى الـوطن   – أعضاء الـسفارة  –وازدادت األزمة مع عدم قدرة الرئيس كارتر في إعادة مواطنيه      

ت والمحـن  إن الناس في أوقات األزمـا .... وطوال أحد عشر شهرا لم يستطع الرئيس حل األزمة ،  

وعندما ينجح القادة في تقليل خطر األزمات والرجوع إلى الحالة          ... ينظرون إلى قادتهم ليفعلوا شيئا ما     

وإذا  ) True Leaders(  فإن الناس يطلقون على قادتهم صفات القادة الحقيقيين, االعتيادية لألوضاع 

 ظر شعوبهم إلـى رجـال حقيقيـين        استمر أداؤهم الناجح في أوقات الخطر فإن القادة يتحولون في ن          

 )Statesman (                 ولكن عندما ال يتم إنهاء األزمات وال يستطيع القادة إعادة األمـور إلـى الوضـع

إن التحدي في إعادة األشياء إلى وضعها االعتيادي يمتزج         .... االعتيادي فإن القادة سيتحملون النتائج      

إن من الشائع فهم التصور الذي      .... صاحب األزمات   بمعنى استغالل الفرصة المناسبة التي غالبا ما ت       

مفاده بأن األزمات تولد نافذة لفرص حقيقة إلصالح وتقويم الهياكل التنظيمية والـسياسات والخطـط               

لـم تكـن سـهلة أبـدا ألن الفوضـى           " أرجين وباول   " إن إدارة األزمة في نظر      ... الطويلة األمد   

هي عوامل تجعل من الـصعب علـى        ... لومات غير الدقيقة    المؤسساتية وضغط اإلعالم والشد والمع    

إضافة إلى أن الكوارث الطبيعية والحوادث الـصناعية واالضـطراب    .. .قادة األزمة اتخاذ القرارات     

إنهـا ال   ... إن األزمات الحديثة تزداد تعقيدا      . ..والتصادم والنزاعات السياسية كلها تستمر في تهديدنا        

إن األزمـة   ... ومدتها طويلة   , إنها تتعقد مع مشاكل عميقة أخرى       , معروفة  تنحصر في حدود شائعة     

  , قانـة الت, االتـصاالت   , المعلوماتيـة   , الحديثة هي نتيجة لعدة عمليات عـصرية مثـل العولمـة            

تم تـشخيص مـرض فـي إحـدى         ...  وكمثال على ذلك  ... ويضيفا  , ي  قانوالتقدم الت , التطورات  

... فإن المرض انتشر في أنحاء قارة أوروبـا         , وبعد أيام   .. زارع االنكليزية   الحيوانات في إحدى الم   
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قد تحملوا جهودا وكلفـا     , والسياسيين  , وواضعي الخطط والسياسات والتفتيش     , والبقالين  , والفالحين  

, ابـان   الي, كنـدا   ..  وبعد أسبوع فإن العالم اتخذ اإلجراءات االحتياطية لمجابهة هذه الكارثة            ...هائلة  

إن فتح الحدود بين الدول أعطى الفرصة لكل من         ...كلها أصبحت في حالة إنذار    , أستراليا  , المكسيك  

، إن  . . . وكذلك أدى إلى التدفق الهائل للهجرة غير الـشرعية          , وانتشار األوبئة   , النمو االقتصادي   

يرها التدميري بزيـادة الحركـة      علماء األمراض واألوبئة حذروا من الفيروسات القاتلة التي يزداد تأث         

أي أن األزمات الحديثة ال ينحصر تأثيرها في موطنها الذي          . . . العالمية للناس والبضائع والحيوانات     

قافي اجتماعي لألزمات   ـولدت فيه ؛ لذا فإنه من المهم على حد سواء أن يكون هناك سياق إدراكي وث               

  .  . . .المعاصرة 

 : ثالثة دروس تتمثل في ) آرجين وباول  ( وقد لخص

إن القادة يحتاجون إلى أن يصوغوا فلـسفة إلدارة األزمـات والتـي             : الدرس األول    -

 . ة الحيرة المالزمة ألي عملية إصالح وإعادة التقويم ومتساعدهم لمناقشة ومقا

إن القادة لن يندفعوا باتجاه إعادة التقويم  أو اإلصـالح بـدون األخـذ               : الدرس الثاني    -

صولهم على الحجة من خالل المناقشات والمناظرات المستفيضة ، وإذا استخدم القادة            حالعتبار  با

فإنهم إنما يحشدون تصرفاتهم المعاكسة في وقت أن أداءهم سيكون           ر لتجاهل النقد ،   عذاألزمة ك 

 . تحت التفحص والتدقيق 

ئية تستمر لفتـرات    إن التقويم الذي يخص األزمة يخلق تحديات استثنا       : الدرس الثالث    -

 .  ) for the long term( زمنية طويلة 

 د المؤتمر العالمي لتقليل الكوارث المنعقد في كوبا ، هيوغو ، اليابان للفتـرة مـن              وقد حد

 2015 – 2005جملة من األسبقيات للعمل بها للفترة من         ) 4(  2005 كانون األول    22 – 11

 : وف يتم أخذها بالحسبان والمتمثلة بما يلي حيث أكد المؤتمر على االعتبارات التي س

 إن المبادئ التي تضمنتها استراتيجية يوكو ماها تحتفظ بأهميتها الكاملة فـي الـسياق               –أ  

 . الحالي والتي تميزت بالوعد بتقليل الكوارث 

 International(  األخذ بالحسبان أهمية التعـاون الـدولي والمـشاركة الدوليـة     –ب 

Coorperaion(               من أجل خلق حالة االستجابة األولية لتطورات الكـوارث وقيـاس أبعادهـا

والتصرف لتقليل أخطارها والتي تتمثل في حماية الناس على أراضيهم والمحافظة على البنيـة              

التحتية والممتلكات الوطنية من تأثير الكوارث وفي نفس الوقت زيادة االعتماد العالمي والتعاون             

 مسبقا وتمكين البيئة العالمية وتحفيزها وزيادة قدراتها لتقليل خطر الكـوارث            الدولي المتفق عليه  

 . وعلى كل المستويات 
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فـي الـسياسات    ) Multi – Risk(  توحيد طريقة أو أسلوب الخطـر المتعـدد   – ـج

 التي توضع لتقليل خطر الكوارث والمتمثلة باإلغاثات وإعادة التأهيل ونشاطات اإلخالء            والخطط

ت ما بعد الكارثة أو حاالت ما بعد النزاع في البلدان المعرضة للكـوارث الطبيعيـة أو                 في حاال 

 . النزاعات 

يجب أن يتم توحيدها في كـل الخطـط    ) Gender Perspective: (  منظور الجنس –د 

سواء الخطط أو خطوات صـنع القـرار والتـي          , والسياسات التي تعتمد في إدارة خطر الكارثة        

 . لقراءات المتعلقة بتقييم الخطر واإلنذار المبكر ، إدارة المعلومات والتعليم والتدريب تشتمل تلك ا

 التنوع الثقافي ، العمر ، والمجموعات المعرضة لـألذى يجـب أن يـتم أخـذها                 -هـ  

 . بالحسبان ، عند التخطيط لتقليل الكارثة 

إدارة وتقليـل خطـر      إن كال من المجتمعات والسلطات المحلية يجب أن تساعد على            –و  

الكوارث ، بوضع إجراءات للمعلومات الضرورية ، الموارد والثروات ، والسلطة لإلعداد وتنفيذ             

 . اإلجراءات لتقليل خطر الكارثة 

 هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي للمساعدة في مجال تقليل مخاطر             –ز  

 :ها أهمالكوارث من خالل أمور من بين أمور أخرى 

 والخبرة لتعزيز القدرات التي تم بناءها لتقليل خطـر          قانةتسهيل انتقال المعرفة والت    – 1

 .الكوارث

 . تقاسم وتبادل نتائج البحوث والدروس التي تم تعلمها و أفضل التمارين التطبيقية– 2

الكـوارث   ) Scales(  إكمال المعلومات عن خطر الكارثة والصدمة لكل مقـاييس           – 3

 .قة التي يمكن أن تبين التطورات األساسية وتقليل خطر الكارثةبالطري

لرفع الـوعي   , لتقليل مخاطر الكوارث    ,  الدعم المناسب من أجل التعزيز الحكومي        – 4

ولقياسات تطوير القدرات في كل المستويات من أجل تحسين مرونة الكارثة ضمن سياق             , األولي

 .التقدم في البلدان

لية من أجل تقليل تأثير األخطار الموجودة ومن أجـل تجنـب تولـد               المساعدات الما  – 5

 .أخطار جديدة

عندما قام بعمل بحـث يـصف    ) David E. Alexander(  ) 5( وفي دراسة أجراها 

سيناريو حول إجراء تمرين أو تجربة لعدد من طالب الدراسات العليـا ولعـدد مـن مجـاميع                  

ن هؤالء المشاركين رسم خريطة عمـل ووضـع         حيث طلب م   ,المتدربين من مديري الكوارث     

تصور لألزمة واقتراح مجموعة من التكتيكات اإلدارية للتعامل معها فقد توصل إلى اسـتنتاجات    
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إن اختيار المدير الجيد الذي سيتعامل مع حاالت الطوارئ و حاالت األزمات يتطلب             : من أهمها   

 :معرفة قابليته وقدرته في 

  ) Focus on Solvable Problems ( ل التي يمكن حلها التركيز على المشاك– 1

 ترتيب أولويات العناصر لكل مشكلة بطريقة تبين ما هو مقدار ما يمكن تحقيقه مـن                – 2

 .إنجاز لكل عنصر من هذه العناصر بفترة قصيرة جدا

  ) Delegate responsibility (  تفويض أو تخويل السلطة– 3

لزمنية للسيطرة على الوضع وعدد المهمـات الـضاغطة أو           تقدير أو تخمين الفترة ا     – 4

 .الحاسمة التي يتطلب حل عاجل لها

  ) Communicate Clearly and rationally (  االتصال بوضوح وبشكل عقالني– 5

  ) Keep alevel head in a crisis(  االحتفاظ بعقل حصيف ومتزن تجاه األزمة – 6

والمتدربين وضع تخطيطاتهم حسب فهمهـم و إدراكهـم         واستنتج أن الطلب من المديرين      

لألزمات تكشف بصورة واضحة واستثنائية قابلية األشخاص لمواجهة الصعاب و التصرف كنـد    

رة التي يحملها الشخص ومقدار الطاقة الكامنة لديه        بكذلك فإنها تعتبر كمجس للخ    ،  للتغلب عليها   

 .لمعالجة حاالت األزمة 

فالدراسات الحديثـة أعطـت   ، من هذه االستنتاجات ذات األهمية بالرغم ،  وأضاف أيضا   

تربية المشاركين أكثر مما هي لتجميع البيانات       وأبعادا ذات داللة واضحة كونها صممت لتهذيب        

 .العلمية 

حيث يرى أن الظروف .  . . عن األزمات والتعلم ) Eric stern   ( )6(ـ وفي دراسة ل

وإن الخبرة في األزمة قد تساهم فـي         . . .األزمة قد تسهل التعلم     التي تترافق مع سياسة إدارة      

وإن أغلب الطرق للتعلم تظهر الظاهرة علـى أنهـا           . . .وضع الشخص في حالة تأهب للتعلم       

يقـة  استنباط أنواع جديـدة لطر    ,  طريقة التفكير  ,وكسب المهارات    . . . فرصة لزيادة المعرفة  

ألن المنظمـات    . . . ليم المنظمات هو ليس إال تعليم األفـراد       ويرى أن تع   , التنظيم االجتماعي 

إن انتشار مبدأ التعليم غالبا ما يركز على توزيـع           . . .تتعلم من خالل خبرة ونشاطات األفراد       

وأن الخبرة في مشاكل المجتمع الخاصة قد تضيق الفجوات في التركيب التقني أو              . . . األدوار

هو الخبرة الـسويدية    ,ويعطي مثاال جيدا على هذا اللون من التعلم       , نشاطات األشخاص والمعاهد  

في ذلك الوقـت إن وزارة الـصحة        , مع فايروس ايبوال في أواخر الثمانينات من القرن الماضي        

السويدية كان لديها خبرة قليلة  للتعامل مع مثل هذا النوع من المرض وقـد ظهـرت الحاجـة                   
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هـذه  , دات خصوصا الغرف الطبية من الواليـات المتحـدة          لالستعانة بالخبرات األجنبية والمع   

 .دت إلى القرار لتطوير الكوادر في السويدقاالحالة 

إلى أي درجة يمكن أن تتعرقل خطة التعلم بسبب الميوالت العامة تجاه األجندة               ؛ويتساءل  

بتعبير الحكومية ؟ ويضيف أن خبرة حاالت األزمات تظهر لتسهيل الجهود في عمل المنظمات و             

آخر فإن األزمات هي تجارب حياة حقيقية والتي تختبر مرونة وقدرة صناع القـرار والمعاهـد                

 . الحكومية تحت ظروف الضغط والتهديد وتوفير اإلمكانيات لصناع القرار 

حـول اسـتجابة    ) Helsloot and A. Ruitenberg (  )7( أجراها مة قيوفي دراسة 

  ومعاينـة لالسـتنتاجات النظريـة وبعـض االسـتنتاجات           المواطن للكوارث عن طريقة مسح    

لكوارث ل ) Response( حيث يتساءل في البداية عن قدرة المواطنين لالستجابة         .. التطبيقية ،   

وعن العناصر التي تؤثر على هذه االستجابة ، وقد عرف استجابة المواطن بأنها تشمل األفعـال                

 : التي يقوم بها المواطن والمتمثلة بـ 

 .  مقدار تهيؤه للكوارث والحوادث قبل حدوثها -

 . مقدار تهيؤه للكوارث والحوادث بعد حدوثها -

 .  مقدار العزم على مساعدة نفسه واآلخرين للحد من تأثير الكوارث والحوادث -

وأوضح أن المواطنين يتهيؤون فقط لنوع التهديد الذي يشعرون به ، وأن نوع الخطر هو               

تهيؤ له ، وهذا التهيؤ سوف يساعدهم على الشعور بالسيطرة على التهديد الذي             الذي يحدد نوع ال   

) أكثر مـن مـرة      ( أن المجتمعات التي تعرضت ألكثر من كارثة        : والحظ  . . . يشعرون به   

ويرى أن استجابة المواطن خالل الكوارث قـد  .  . .غالبا ما تطور إجراءاتها لمجابهة الكوارث       

ال أو عندما    اإلحباط عندما ال يجد المأوى أو اإلسعافات الطبية المناسبة           تنهار وتصل إلى مرحلة   

 . الخدمات بعد انتهاء الكارثة وتكون هناك جدية في إعادة إعمار البنى التحتية 

بأن التخمينات التي وضعها دينس ن أيضاًوبي  )Dynes estimates (  قـد  من أن الناس

لة والمؤثرة في حاالت الطوارئ ، وتتمثل فرضيات ديـنس          يطوروا الكثير من ردود الفعل الفعا     

 : الثالثة بما يلي 

حيث يتطلب في الحالة الطارئة اسـتخدام اإلمكانيـات         :  ) Cotinuity( ية  ر االستمرا -

الموجودة إلى درجاتها القصوى وإن الناس قد يستطيعون اتخاذ القرارات التي تساعدهم لتجـاوز              

ما بينهم وأن التحذيرات التي يتطلب أن تصل إليهم يجـب أن تكـون              أضرار الكارثة بالتعاون في   

 . بلغة كالمية وبصيغة صريحة وواضحة 
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وهذا يتم الوصول إليه من خالل التخطيط والنـشاطات         :  ) Coordination(  التنسيق   -

ات لحـاالت الطـوارئ ، إن التخطـيط         ينابالمتكررة واالتصاالت الشخصية والتطوير وتقاسم ال     

ت الطوارئ يجب أن يكون الهدف منه توفير المتطلبات الضرورية للناس في المنطقة التي              لحاال

 . تتعرض للكارثة ، وهذا التخطيط سوف يسمح في تطوير االستجابة 

إن المنظمات التي تعتمد على النمط العسكري تعاني من         :  ) Cooperation(  التعاون   -

يكونون مناسبين للدور أو السلطة التي تمنح لهم ومن         صعوبة تعاون المتطوعين إليها ، ألنهم ال        

 . ناحية أخرى فإن المتطوعين قد يستطيعون المساهمة في الدعم العام 

أن العديد من الدول أوجدت منظمات لبناء االستجابة عنـد المـواطن ، وأن              . . . ويذكر  

إن مدراء المستـشفيات قـد      الدول الناطقة باللغة اإلنكليزية قادت الطريق لذلك ، ففي نيوزلندا ف          

تدربوا على اإلشراف على المجتمعات المحلية الناجية من الكارثة ، وفي الواليات المتحدة فـإن                

تقوم بأعمال اإلغاثة عند حدوث الكوارث ، إن هذه الفرق          )  CERT( فريق االستجابة للمجتمع    

الضرورية ، إن هذه الفـرق      تتألف من السكان المحليين ممن تدربوا على مهارات إنقاذ الحياة             

القصد منها هو لكي تصبح امتدادا لخدمات اإلسعاف من المهنيين وإنها ستقوم بتقديم اإلسـعافات               

 . حاال أثناء الكارثة أو بعد حدوثها 

فنـوع  ،  وبين أن استجابة المواطن تعتمد حسب نوع الكارثة وخطـوات إدارة الكارثـة              

وخطوات إدارة الكارثة   ،  ن أنواع الكوارث    ع وتمييزه   هالكارثة يصف ما يمكن مالحظته كاختالف     

تصف أنواع مختلفة من النشاطات والتي يمكن تمييزها خالل إدارة الكارثة ، وأن البحث في هذا                

 وأن ) أو المعتـادة    ( البند قد أعطى تحليال لثمانية عشر نوعا من إدارة الكـوارث الكالسـيكية              

كارثة والتي قدمت في دليل الحكومة األلمانية إليجاد مـا          خطوة من خطوات إدارة ال     ) 33( الـ  

هي صيغ استجابة المواطن الممكنة وبأي طريقة يمكن حثهم أو تحفيزهم ، وأن البحث بعد ذلـك                 

لخص أكثر مجموعات أنواع الكوارث والخطوات التـي يقتـرح اتباعهـا والتـي لهـا نفـس                  

 : واع الكوارث التي يمكن أن تحدث وهي ألنتقسيماً االستنتاجات الستجابة المواطن ، وبين 

 ) . إلخ . . . كارثة البرق ، حوادث النقل الخطيرة ، الحرائق ، االنفجارات  ( -

 .  تسرب مواد خطيرة -

 .  الكوارث الطبيعية مع فترة تحذير مناسبة -

 .  االزدحامات الناتجة عن الكوارث -

 . فشل القدرات واإلمكانيات العامة -
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إلجراءات واالستجابات المطلوبة لكل من هذه األنواع من الكوارث ، وفي حالة            وقد بين ا  

الكوارث التي تتيح إمكانية محدودة الستجابة المواطن كالكوارث التي تقع على الماء ، وحوادث              

الطائرات العائمة على المياه أو في الجو ، هي من األمثلة التي ال توفر سـوى قـدرة محـدودة     

 . اد على النفس للتصرف واالعتم

إن خطوات إدارة الكارثة والتي تمتلك تأثيرات مشابهة على اسـتجابة المـواطن يمكـن               

 : تلخيصها في النقاط التالية 

 –المواطن ( أي أنه من الضروري لكل من :  ) Decision Making ( صنع القرار -

 . ما يمكن صنع القرارات التي تستند على المعلومات الصحيحة وبأسرع ) الحكومات 

عندما يكون إخالء منطقة ما هو ضروري يجب مالحظـة أن           :  ) Escape(  الهروب   -

استجابة المواطن هي ضرورية لمساعدة الضحايا الضعفاء وكبار السن ، وأبعد من ذلك ، مـن                

 . المهم التذكر بأن المواطنين سوف يرفضون المغادرة بدون ضمان األمان من األقرباء 

 Rescue, emergency( : سعافات الطبية والعناية في الـساعة األولـى    اإلنقاذ ، اإل-

medical aid and care in the first hours (     تم اإلشارة إلى أن هناك عـدد مـن عمـال

اإلغاثة المهنيين موجودين بين مجاميع المواطنين ، ولوحظ أن واحدا من االهتمامات التي تنتاب              

وأنه فـي   . . . لوك غير المنسق أو المنتظم بالنسبة للجرحى        رجال اإلسعاف هو الخوف من الس     

 . الساعات األولى ، فإنه يتطلب توفير المأوى لهم والعناية بهم 

إن هذا النوع من اإلغاثة غالبا ما يتم توفيره من خالل المواطنين الذين يكونون قـريبين                

 . من الموقع 

لقد تم اإلشارة إلى  ) Relief after the first hours( :  اإلغاثة بعد الساعات األولى -

تبعه عدد كبير من اإلسعافات الفيزياوية والتي تتنوع من ربط الكسور إلى طرق             يحدوث الكارثة   

اإلسعاف األخرى ، وقد يقوم المتطوعون المتدربون والمتوفرون بإجراء أنـواع مختلفـة مـن               

 . خدمات اإلسعاف ولو بصورة مختصرة 

منهم ، وأغلب   لب الضحايا قد تم إنقاذهم من قبل المواطنين القريبين          ستنتج أيضا أن أغ   او

تقدم كذلك من قبل المواطنين ، وفي أكثر األحيان فإن خطـط            اإلسعافات في الساعات األولى ،      

وقد يكون الخوف   . . . الكوارث بصورة عامة تعتبر المواطن كضحية غير قادر على المساعدة           

سببا كافيا لمنع السلطات مـن الـسماح        ) م من أنه نادر الحدوث      على الرغ ( من السلب والنهب    

 . للمواطنين من الذهاب إلى منطقة الكارثة 
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أنه من الضروري أن يتم األخذ بالحسبان استجابة المواطن وأن هذا           : لنهاية  اواستنتج في   

 : يعني 

المواطن  ضرورة انسياب المعلومات المناسبة والضرورية قبل وخالل الكوارث إلى           – 1

 . المعتدل لكي تمكنه من اتخاذ القرار الصائب 

 .  قيمة استجابة المواطن تكون ضرورية خاصة عندما تكون خدمات الطوارئ محدودة – 2

 ضرورة أخذ استجابة المواطن بالحسبان بعد حدوث الكارثـة خـصوصا خطـوات              – 3

 . بأكثر قدر ممكن من االهتمام ) المأوى ( اإليواء 

والدراسات أظهرت بأن المواطنين سوف يستعدون للحوادث التـي يـشعرون           إن البحوث   

وقـد أثبتـت    . . . بأن االستعداد لها هو مفيد وأن هناك فرصة معقولة لحدوث هذه الحـوادث              

الحمالت نجاحا في جعل المواطنين يعون ويهيؤون أنفسهم للحوادث ، مثل حرائـق المنـازل ،                

كهربائي ، ثم أوضح الباحث أن ما تم شـرحه أعـاله قابـل              إصابات أطفالهم وانقطاع التيار ال    

للتطبيق فقط في المجتمعات الغربية ، ويتطلب إجراء بحوث عن تأثيرات االختالفات والفروقات             

 . الحضارية مع المجتمعات األخرى 

حول  ) Allan Ms Connell and Lynn Drennan (  )8 (وفي بحث أجراه كل من 

 في الحقيقة ال توجد قواعد عامة لكيفيـة التحـضير           " ؛ وبين أنه    ،مة  التخطيط والتحضير لألز  

وأن كثير من المحللين طوروا ملخصات لمجموعة من المبادئ للتـدريب الجيـد             . . . لألزمة    

 : اقترحا بأن عملية التحضير لألزمة يجب أن  ) 2003بيري ولندل ( وعلى سبيل المثال فإن 

 . للتهديد واستجابة اإلنسان  يعتمد على المعرفة المضبوطة -

 .  التشجيع المضبوط من قبل مديري األزمات -

 .  تشجيع المرونة في االستجابة -

 .  الترويج للتعامل الداخلي المؤسسي -

  . اً الخطة المتكاملة لكل خطر ولألكثر خطر-

 .  يتضمن التدريب للشخصيات ذات العالقة -

 . يؤ للظروف الجديدة  التكيف كجزء من عملية الضبط والته-

وجه القوى المقاومة والتـي يمكـن تجنبهـا مـع الحـوادث ذات      ب كن قويا في التأثير  -

 . االحتمالية القليلة 

 ) . التنفيذ واألداء ( وإدارة األزمة ) التحضير (  إدراك الفرق بين التخطيط لألزمة -
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ي اقتـرح مـسودات     الـذ  ) 2005ألكـسندر   ( ويشير أيضا إلى الدراسات التي قام بها        

ألساسيات التخطيط الطارئ والتي تتضمن ثمانية عشر معيارا والتي تعتبر كمرجـع فـي إدارة               

 أن التحضير لألزمة ليس بصورة رمزية وإنما يجب أن يكون بصورة            ،الطوارئ ، ويرى أيضا     

لبعيد كمـا   عملية وأن التخطيط لألزمة يمكن أن يأتي بالفائدة من الناحية االقتصادية على المدى ا             

والتسليح ووسائل الدفاع أكثر سياسة واقتصادا      . . . في المصارف وشركات التأمين والمصنعين      

من التخطيط الطارئ وأكثر األنواع استخداما هي التي تؤدي إلى أكبـر الفوائـد ، والتخطـيط                 

 األزمـات   الطارئ بالنسبة لألعمال ما زالت مكلفة من الناحية المادية ، أما بالنسبة إلى مـديري              

ولكن االنتقاد يوجه فقط فـي      ،  فإن هنالك القليل من المالحظات عند إدارة األزمة بصورة جيدة           

والتخطيط اإلداري االسترالي كافح ليجد آذانا صاغية ، وجعل التخطـيط           . . . حالة وجود فشل    

وعلـى  ،  احتواء هذه األزمات كثيـرا      في  الطارئ على قائمة األجندة وتحديد الميزانيات تساهم        

 اإلصالح يكـون بالـدعم      أنبسبيل المثال فإن المدير العام إلدارة الطوارئ السويدية حث كثيرا           

 . " المالي وخاصة في ظروف الحرب 

 أن التخطيط لألزمات كان يتم بصورة هامشية أي داخل المؤسسات العامـة             " ؛ويضيف  

إال  ،كوارث الجو وغيرها    ارات و خصوصا في التخطيط لالصطدامات الخاصة بالقط     . . فقط ،   

 التحدث في التخطيط    دوفي نفس السياق عن   ،  أنه في العقود األخيرة أضيفت لها كوارث الحروب         

في األزمات عن مجريات الحرب الباردة ، وفي نظرة على المحادثات واالتفاقيـات والحـروب               

كوارث وفيضانات  وما حصل من    . . . النووية وردود الفعل الدولية على حدوث الحرب الباردة         

              وا في الثمانينات من القرن الماضي حركت ضمير بعض المدراء والقياديين آنذاك ولـذلك وفـر

وإذا كانت نهاية الحرب الباردة     . . . عمليات اإلنذار وخاصة في العالم الحديث لالتصال السريع         

الداخلية ففيها مقـال  ية ، أما األزمات رجات األجندة السياسية إلى التحضير إلى األزمات الخ زحفّ

 التي حدثت فـي العـالم الغربـي حيـث إن            2001ثان منها أحداث الحادي عشر من سبتمبر        

) بـالي   ( وأحـداث   )  لندن   –مدريد  ( اإلرهابيين هاجموا مركز التجارة العالمي وتلتها أحداث        

 ،  والذي وجه المؤسسات المتخصصة بحيث أنه يمكن أن يحدث ما ال تفكر تلك المؤسسات بـه               

ين ومستعدين له ، والدمار الذي أحدثته األحداث في نيو أورليانز وأحـداث             أمهيا  وبحيث يكونو 

كاترينا قد أعلمت الناس بأن األحداث تتصاعد في العالم ، وبعد كل ذلك أصبح التخطيط للفتـرة                 

ت وإن مدراء األزما  . . . التي تسبق األزمات أمر مهم وثيق الصلة بموضوع معالجة األزمات           

وخاصة في المنظمات التي تتحضر لألزمة بصورة عالية تكون مهماتهم أسهل بالمقارنـة مـع               

وإن أغلب مخططي األزمات في المؤسسات العامة يمتلكون مهمات طبيعية           ,المنظمات األخرى   

محاولين التوفيق بين النخبة البيروقراطية والسياسيين لتوظيف المـوارد مـن أجـل التخطـيط               
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إن عمليات التحضير للمهمة ليست مهمـة مـستحيلة         ..ويستخلص في النهاية قائال    ... والتدريب

بحيث إن المخططين لمدراء األزمة يكافحون في الفتـرة مـا قبـل              . لكنها مهمة صعبة اإلنجاز   

التخطيط والتي تميل لتكون المستوى الواطئ التنبؤية وهذه عملية مجهدة ألن ما قبـل األزمـة                

بل المهتمين وأصحاب المؤسسات ولكن التحضير على الورقـة أسـهل           يتطلب تعاون كبير من ق    

 . " وأرخص كلفة من التهيؤ الفعال خالل نظام المحاكاة واألنظمة التجريبية

إدارة األزمـة التـي   بعنـوان   ) Norman R.Augustine(   )9( وفي دراسة أجراها 

 : ستة مراحل" م دراسته إلى قس ,تحاول منعها 

بين أنه ليس غريبـا  حيث  ) Avoiding the crisis( تجنب األزمة  : ولىالمرحلة األ -

 .... وربما يكون منع األزمة أقل تكلفة وأبسط طريقة مما لو حدثت           ,أن يتم منع حصول األزمة      

إال أنه المشكلة قد تكون أن األزمات مقبولة من العديد من السلطات على أنهـا حالـة ال يمكـن                    

 New York Consolidated(  أنه يتـذكر عنـدما أعلـن رئـيس     .... ويضيف ... تجنبها

Edison(   من أن نظام1977وأكد خالل مقابلة تلفزيونية في تموز عام   )Con. E(    هو فـي

ـ أحسن حال ولمدة   إال أنه بعد ثالثة أيام     ,   سنة القادمة وال توجد أية مشكلة خالل الصيف        15  ال

 " ... !! ساعة24 إلى انقطاع التيار الكهربائي ولمدة تعرضت كافة محطات الميترو في نيويورك

أنه يمكن أن تعطى قائمة بكل شيء ممكن أن يسبب مشاكل لألعمال وافتراض              " ..ويرى  

وقد تكون بعض الفقرات في القائمة أنهـا         ... وتقدير كلفة منع حدوث األزمة     ,النتائج المحتملة   

وإن نقـص أو     ...  الفقرات ستكون كبيرة جـدا     لكن االستجابة لهذه   , خارج سيطرة المسؤولين  

 Live in it,s(  ضعف السيطرة على منبع المشكلة سوف ال يعفى من العـيش فـي نتائجهـا   

consequences(  ...                ومن المفيد اإلشارة إلى أن شركة جنرال موتـورز لـديها عـدد مـن

لى المدراء التنفيذيين أن    وإن ع , الموظفين تقريبا نفس عدد المواطنين في والية سان فرانسيسكو          

 يقحم الشركة بالكامـل فـي       يضعوا في بالهم بأنه ممكن أي واحد من آالف الموظفين يمكن أن           

 .ما من خالل تعمد الخطأ أو من خالل الخطأ غير المقصوداألزمة ، إ

ن السرية يمكن أن تكون مهمة لتجنب بعض أنواع األزمات مثل تلك التـي تنـتج مـن                  ويؤكد أ 

  شركتي جنرال اليكتريك   وعلى سبيل المثال خالل المناقشات بين     ,  خالل المفاوضات الحساسة     التسريبات

 )GE (   و )   في مبنى   ) 53( فقد اجتمع الموظفون في مكان عمل خاص في الطابق          ) مارتن مارياتس

ـ     ) 100( دائرة مركز روكفيلير وكانوا قرابة       ( ) ثقب في جدار العـصابة      ( شخص جاؤوا بما يعرف ب

hole in the wall gang (    وقد اختفوا هناك يتابعون اإلجراءات القانونية والمالية وقد اسـتمر العمـل

وربمـا  , بصورة طبيعية على مدار الساعة مع خدمة تقديم األكالت على مدار الساعات في مكان العمل              

 ليكتـرك  يمكنك  أن تتخيل مقدار الغـم والكآبـة عنـدما خـرج المـدير المـالي لـشركة جنـرال ا                     
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 )GE (            فجرا فقط لكي يـتم إلقـاء        3خارج البناية إلى الشوارع الخالية في نيويورك في حدود الساعة 

االجتماع الذي يعقد   ! أوه  : ( التحية عليه من قبل الشخص الذي خرج فجأة من المنهول في الشارع وقال              

ولحد هذا اليـوم لـم      .  بسرعة   وبعدها اختفى داخل المنهول   , )  يجب أن يكون قد انتهى       53في الطابق   

 حدد األشخاص الذين يرتبطون بالعمل إلى أقل عدد         ةفإذا أردت أن تحيط العمل بالسري     !... تعرف هويته   

 .وبالتأكيد فقط أولئك الذين يمكن الوثوق بهم بصورة مطلقة وأن يتم أخذ التعهدات الخطية منهم , ممكن 

  )Preparing to Manage( ات التحضير إلدارة األزم : المرحلة الثانية -

ن الذين يتم توظيفهم مع ضغوطات العمل ال يميلون إلعطـاء           ييبدو أن أغلب المدراء التنفيذي    

الثانيـة إلدارة   ) المرحلـة   ( وهذا يحولنا إلى الخطوة     ... اهتمام أكثر للتخطيط لألزمات المستقبلية      

 األزمة وذلك بوضع خطة للتعامل مـع        عندما ال ينجح منع حدوث    , التحضير لهذه األزمة    : األزمة  

وإنه من المفيد هنا التذكير بأن النبي نوح عليه السالم قـد بـدأ              , النتائج المتنوعة إذا وقعت الكارثة      

كتب فـي   ) ستيفن فينك   (  ويبين أن خبير اإلدارة الشهير    ... قبل بدء الطوفان     ) ark( ببناء السفينة   

يجب أن يضع تصورا    ) أي مسؤول   (  في موقع من السلطة      إن كل شخص  ) : إدارة األزمة   ( كتابه  

ـ  ليس نتيجة  , األزمة بنفس الطريقة التي  يتوقع فيها حتمية الموت والضرائب           ) حتمية  ( ويخطط ل

الضعف والخوف ولكن للشعور بالقوة والطاقة التي تأتي من معرفة أنـك متهيـئ ومـستعد ألداء                  

ـ   ومن  ... وتحمل هذا القدر الذي ينتظرك       وجد بأن الـسادة    , مسؤول   ) 500( خالل مسح أجراه ل

 ولكن بالتأكيد لـيس مـن نقـص الثقـة          , المدراء يعانون من نقص االستعداد أو التحضير لألزمة         

 )Confidence (      من بين هؤالء قالوا بأن األزمات      % 89ووجد أن  نسبة      ,في تحمل هذه األزمة

من هـؤالء قـالوا بـأنهم ال        % 50 ورغم ذلك فإن     ,في العمل هي حتمية مثل الموت و الضرائب         

شعروا بالكامل بالثقـة بـأنهم      % 97يملكون خطة للتعامل مع األزمات ، وعلى الرغم من هذا فإن            

 .سوف يستجيبون بصورة جيدة إذا ما حصلت األزمة

ولديها وسائل اتـصاالت    ,  إن أغلب خطوط الطيران لديها فرق لألزمة في حالة استعداد         

إن الشركات اليـوم تمتلـك نظـام         ...ط الحتمال حدوث األزمة وبصورة مفصلة       خاصة وخط 

 . كمبيوتر خاص لحاالت الكوارث الطبيعية

  )Recognizing the crisis ( ) إدراك األزمة ( تمييز : المرحلة الثالثة -

 إدراك ذلك   : يرى نورمان أن هذه المرحلة من إدارة األزمة هي غالبا ما تكون أهم تحدي             

المدراء التنفيذيون الذين يرفضون مواجهة الحقيقـة يجـب أن يكونـوا            ,  في الحقيقة هناك أزمة   

وتركـز علـى    , قد تحليل أو تصنيف المـشكلة       فإن الشركات في بعض األحيان ت      ... , منتبهين

 .الطرق التقنية وتتجاهل نتائج اإلدراك أو الشعور
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  احتواء األزمـة   :ول المرحلة الرابعة    ويستمر في تحديد مراحل أو أطوار األزمة فيتنا        -

 )Containing the crisis . (  

 .  ) Resolving the crisis( حل األزمة  : والمرحلة الخامسة -

  . ) Profiting from the crisis ( ما استفدناه من األزمة:  والمرحلة السادسة -

ـا   ل تحـديات االتـصاالت   حـو  ) Joanne E. Hale and others ) ( 10( وفي دراسة أجراه

ـات   ... اتصال األزمة مع الناس هو مهم جدا ويجلب االنتباه          " لالستجابة الالزمة حيث استنتج أن       وإن عالق

 .تمثل مجموعة نشاطات االتصاالت الضرورية  خالل مرحلة االستجابة الالزمة ) العامة ( الناس 

واحدة لالتـصال وهـي     إن دراسة العالقات العامة قد ركزت بصورة خاصة على خطوة           

إن نتائج هذه الدراسة تقتـرح بـأن        ،  )  الناس( وجهة واحدة هي     ) Dissemination(  النشر

   واالختيـار ،  التفسير   أو   والترجمة ,)  المالحظة ( الخطوات األخرى التصاالت األزمة الرصد    

, ة االستجابة   اء طور أو مرحل   ميجب أن تنظم وترتب للنشر وإنها ستؤثر على قدرة المنظمة إلن          

وأكثر من ذلك فإن نشاطات العالقـات العامـة         ،  اء الخطر لألضرار المترتبة على األزمة       موإن

 . سوف تقدر أو تقيس كل مراحل إدارة األزمة 

, ضغط الوقـت  , خطر الفقدان ( وإن العامل الوحيد الموجود خالل مرحلة االستجابة لألزمة    

الذي خرج من هذه الدراسة المقدمة      ) الموديل  (  وبين أن    ...يؤدي إلى دعم واضح للبحث      ) والشد  

  ) . 3 - 1( شكل  ) linear( هو أن اتصاالت االستجابة لألزمة هو دوري خطي 

Triggering event            Obsorvation            Interpretation  

  تفجر األحداث)           الرصد ( التفسير              المالحظة 

Choice                  Dissemination 

 االختيار  )                 البث (  النشر 

Figure ( 1 -  3 ) 
 ( Linear Crisis Response Communication Model )  

 زمة الخطي أليوضح نموذج استجابة االتصال ل ) 3 – 1( شكل 
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Choice                                                              Interpretation     
Choice                              Interpretation     

 

     Obsorvation                          

 

Dissemination                                              Obsorvation 

                                                               

Dissemination                                                                                   

 

Figure ( 1 -  4 ) – ( Spiral Crisis Response Communication Model ) 

 ) يوضح نموذج استجابة االتصال لألزمة الحلزوني أو اللولبي  ) 4 – 1( شكل 

Ref . Joanne E. Hale and others " Crisis Response Communication 
Challenges " , 2005 Journal of Business Communication , Vol. 42 , No2 , April .  

 , االختيـار  , التفسير , الرصد (  خطوات الخطي الذي شرح   ) الموديل (وطبقا للنموذج   

لالتصال على أنها نشاطات واضحة وأن النموذج الدوري يرافقه نـشاطات اسـتجابة             )  والنشر

والتي تبنى على خطوات صحيحة للمضي باتجـاه هـدف           ) 4 - 1شكل( ) متكررة  ( تكرارية  

لولبي التصاالت االسـتجابة    وباإلضافة إلى النموذج الخطي والنموذج ال     . . . االستجابة لألزمة   

 لألزمة فإن هذه الدراسة وجدت سبعة تحديات لالتصاالت يتم مواجهتها خالل االستجابة لألزمـة  

وإن خطة األزمة وتمارين االختبار كذلك يجب أن تعرف خطر تحديات االتصاالت التـي               ....

 يتم وضـعها فـي      ل تمارين االختبار التي   والخطة يجب أن تفص    ،   يتم مواجهتها في كل خطوة    

 .التطبيق والنظريات لتحديات االتصاالت هذه

تضع أي أنظمـة     ) مرحلة االستجابة لألزمة   (الحظ بأن    ) 1995مور  ( وأشار إلى أن    

إن المعرفة بالخطوات عـادة مـا        ... اتصاالت اعتيادية للمنظمة والعمليات تحت ضغط إضافي      

ن أن يساعد مدراء األزمات على االسـتجابة        في مثل هذه العمليات يمك     ,يتبعه مواجهة تحديات    

إن المحصلة النهائية هي أن االتصاالت في مرحلة االستجابة          ,بسرعة بعد تفجر أحداث األزمة      

وهـو الغـرض     , إن مثل هذا االستنتاج جيـد     ,  لألزمة تقلل من األضرار الناجمة عن األزمة      

  .زماتالرئيس لإلدارة الفعالة لألزمات واالتصاالت الفعالة لأل

Triggering 
  event 
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حدد فيها عشرة أخطاء في االتـصاالت   ) Peter V.Stanton  ( )11 (ـوفي دراسة ل

 مـن الـشركات قـد     قليالًاًعدد "يمكن تجنبها عند إدارة األزمات حيث بين في هذه الدراسة أن           

 .  أعطت اهتماما للتخطيط لكيفية إدارتهم االتصاالت خالل األزمة

ألزمة تتركز في النقاط التالية أهمية االتصاالت في اأن ن وبي: 

 إن األزمات ستوقف األعمال التجارية االعتيادية لذلك فإن خطة اتـصاالت األزمـة              – 1

يجب أن تمتلك التركيب التنظيمي واإلجراءات الخاصة بها مـستخدما االختيـارات الشخـصية              

 .االتصالالخاصة لالستجابة لألزمات مع خلفية لكل خطة اتصاالت األزمة وموقع سياق 

 إن خطة اتصال األزمة تسمح للمتصلين المتعاونين للمساهمة لحـل الحـدث الحقيقـي               – 2

 .والتفاعل مع الناس خالل حدوث األزمة وإدامة نشاطات األعمال االعتيادية المتوقعة من العمالء

  ،  الشديدة من قبل اإلعـالم     ةض الشركات والمنظمات إلى المتابع    عر أغلب األزمات تُ   – 3

م سبب األزمة وكذلك حـل األزمـة        قوم سلوك إدارة األزمة كما أنها تُ      ن هذه المتابعة سوف تقو    إ

نفسها إضافة إلى أن خطة اتصال األزمة تركز على إجراءات و بروتوكوالت لحـل األزمـات                

 .ومدى تهيؤ المنظمة إلدارة هذه األزمات

تي يتم وضـعها فـي دليـل         إضافة إلى أن خطة اتصاالت األزمة توسع اإلجراءات ال         – 4

الطوارئ عند حدوث األزمة فإن المتصلين يجدون أنفسهم في مواجهة تحدي اتخاذ قرارات معقـدة               

 –في مثل هذه الظروف فإنه من العادي تمني سيناريو خطة التي توفر إجـراء خطـوة                 . وبسرعة

 .لتهيؤ لكل األزمات سبتمبر أنه من المستحيل ا11وكما تعلمنا من أحداث  )  step-by-step(خطوة 

إن إنشاء مثل هذه العملية يبدأ من فهم األخطاء الشائعة للشركات           )  peter  (ويضيف بيتر 

أن األخطاء التي تقع     أيضاً    )peter ( ويرى،   األزمات   لوالمنظمات التي غالبا ما تقع فيها خال      

 CCP ( ) Crisis(  تجنبهـا عـن طريـق تطـور    فيها الشركات وتوقعها في مشاكل يمكـن 

Communication Planing  (ومن هذه األخطاء ... في إدارة األزمات: 

إنه من البديهي فهم حقـائق   : ) Rushing to Judgment ( ) الحكم ( االندفاع في – 1

 بحيـث أن    أحيانا فإن ضغط اإلعالم والنـاس يكـون شـديداً         ،  الحالة قبل الدخول في االتصال      

ألن سحب أي تصريح يكون أكثـر        ,بدأ كل الحقائق بالظهور     الشركات تبدأ اتصاالتها قبل أن ت     

 . صعوبة مما لو تم جعل هذه الجمل المصرح بها صحيحة في البداية

إذا كانت كل الحقائق غير متوفرة يفضل أن يعطى تصريح بأن الجهد والدعم سيأتي فـي                

كاملة ويفـضل فـي     فقط المطلوب عدم التخبط والحكم في حالة غياب المعلومة ال         , الطريق الحقا 

 .هذه الحالة أن يكون اإلعالم بواسطة الهاتف أو على األسئلة التي تكون إجابتها متوفرة 
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يفضل اإلعالن عن أن مركز اإليجاز اإلعالمي قد تم فتحـه فـي              ) optional( وكخيار  

ئيـسة  وبدخول البوابة الر  .... في الطابق ..... وأنه يقع في غرفة رقم    ..... موقع الشركة في شارع   

وإن المعلومات اإلضافية ستكون متوفرة أوال في       ,  للبناية عليك أن تبرز للحارس هويتك اإلعالمية      

 ) .اإلعالم  ( مركز اإليجاز اإلعالمي وبعدها يتم إرسالها إلكترونيا إلى الصحافة

إن هذه الطريقة ستجعل المقابالت وااليجازات الصحفية تعقد فقط فـي مركـز اإليجـاز               

 . مما يوفر أسلوبا عظيما للتنسيق بين الشركة والصحافة اإلعالمي 

إن أغلب المتصلين المؤثرين عادة ما      :   )Overreacting(  )الحاد   ( التفاعل الشديد    – 2

يتصرفون بحكمة ولكي يتم الوصول إلى وصف دقيق لحالة األزمـة فإنـه يجـب معاملـة كـل                   

ن مع تحديد كيفية التفريق أو الفرز لألزمـة         المصاعب على أنها أزمة ، وأن التخطيط الناجح يكو        

 ولكن بـدون    ،وهي التي تحدث يوميا     :  ورسم خط براق بين الحالة الطارئة     ,  من الحالة الطارئة  

أن تلهي اإلدارة من المسؤوليات القانونية الرئيسة أو عرقلة أو إعاقة قدرة الـشركة ألداء مهمتهـا                 

  .إن الشركة تستمر في حل المشاكل التي تصادفها اعتيادياخالل الحاالت الطارئة ف، وإدارة األزمة 

أما األزمة في الكفة األخرى فإنها توجه انتباه الناس إلى الشركة وتمنع اإلدارة من مزاولة               

 :تكون  األعمال كالعادة ويمكن إيضاح أن األزمة تحدث عندما

 . البيئة ,األمان  ,  هناك أخطار على الحياة والصحة-

 . إلى المصادر ولم تتوفر الحاجة -

 . اإلدارة والكادر تم إبعادهما عن العمل لفترة طويلة-

 .  عدم توفر مستلزمات االتصال-

إن إهمال زيادة المشاكل والتي يمكن أن  تنـتج    : )Failure to act (  فشل األداء– 3

هذا نادرا مـا    و)  إذا تجاهلناها فإنها سوف تنتهي     ( من تعامل الشركات مع األزمات عن طريق      

عادة تأخذ معها قياس صورة التعاون والـسمعة        فإنها  )  انتهت (ألن األزمات إذا ذهبت     ؛  يحدث  

 المـوظفين أو الجهـات      وإن االستجابة للمستوى المناسب بدون تدخل الـصحافة أ        .  . . الجيدة

 . فإن ذلك سيجعل الشركة أفضل حال,  األخرى التي تحتاج لسماع أي شيء منك

ف األولي في األزمة هو الستعادة الثقة والعالقة الموجودة مع المقربين إليك والتي             إن الهد 

ألن الناس يعرفون الكثير عن األزمات وقد شاهدوا أمثلة عديـدة بتعامـل             , يعتمد عليها نجاحك  

حتى عندما يكون هذا النشاط ال يوفر       ,  إظهار نشاط اإلدارة االستجابية    ,المنظمات مع األزمات    

 . ر باتجاه بناء الثبات والثقةييا للمشكلة فإن هذا النشاط سيسحال آن

لكي نكون متأكدين بأن االتصال سـوف   ) : Bending the facts (  تزييف الحقائق– 4

عا إذا كانت الحقائق ال تدعم هـذا        ترولكن يجب أن ال يكون تبريرا مخ      ،  لن يكون عمال خاطئا     
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إن الحقيقة عـادة مـا      ،  اس يكافئ األمانة والصراحة     وفي أغلب الحاالت فإن فكر الن     ,  الموقف

 .تكون المكان الجيد للبداية

 :ويرى أنه عند تحديد جوهر اتصال األزمة يجب األخذ باالعتبار خمسة نقاط أساسية

 .تعريف المشكلة ومصدرها -1          

 .تفادي أضرار أكثر /وصف ماذا يمكن أن يفعلوا لتجنب المشكلة  -2          

 . وصف إجراءات اإلدارة -3          

 .تعريف متى يحدث الحل -4          

 .تعريف أية نقاط إيجابية -5          

إن المنظمة ستكون في موقع جيد      , فمع توفر هذه المعلومات أعاله فسوف تحدث نقطة تحول          

 .اس صلب عليها إضافية عندما تكون هذه المعلومات متوفرة وتقوم ببناء أستألن توصل معلوما

 / Lack of concern / Empathy ( ) المـشاركة  ( الحاجـة إلـى االهتمـام    – 5

Sumpathy ( :             إن اهتمام الشركة بتبادل المسؤوليات والعودة إلى االستثمار يجب أن ال يمنعها

للشركة وذلك بالتحـدث إلـى      من االهتمام عندما تتأثر حياة الناس والحفاظ على الوجه اإلنساني           

 .التعبير لهم بكل إخالصناس وال

ولين فـي  ؤفي أكثر حاالت األزمات فإن المس : ) Affixing Blame (  إلقاء اللوم– 6

أما اللوم واستعادة األحداث    , لشركات يرغبون سماع معلومات محددة وعادلة عن ما تنوي فعله           ا

ظـر إلـى األمـام أو        واألكثر أهمية بالنسبة للشركات هـو الن       ،فإنه يترك للمحامين والسلطات     

 .االتصال الفعال الذي يصف خطة إجراءات الشركة 

إن خطة اإلجراء ال تحتاج بالضرورة لتوضيح مفصل عن كيفية عزم الشركة لتعـويض              

 تخطط الشركة وإن تشخص الحالة والتعاون مـع        نالضحايا أو توفير خدمات الدعم ولكن كيف إ       

 والخارجية لتطوير استراتيجيات التعويض التـي       تحقيق السلطات والعمل على المصادر الداخلية     

سـوف لـن    )  statements ( ولكي نكون متأكدين بأن مثل هذه الجمل      ,  تكون عادلة ومتساوية  

لكنهم سوف يوضحون في مرحلة مبكرة بـأن الـشركة          ,  ل الشركة التزامات غير محدودة    حمتُ

 . سوف تركز على التجهيز والعمل على االهتمام به

 : ) Remaining insular( )  البقاء في ضيق األفق ( ) الضيق (قاء المحصور  الب– 7

. إن أغلب الشركات تمتلك فرقا أو مجموعات من الناس األذكياء والمجهزين جيدا لتقييم الحاالت             

إن أفـضل اسـتعدادات     .  لديهم روح التعاون فـي عقـولهم      ،  على أية حال    ،  هؤالء المهنيون   

ات هي تلك التي تم تعريفها من قبل الخبراء والذين يمكنهم تقديم النصائح             الشركات إلدارة األزم  

 أخطـار  ,  اإلرهـاب  : كيفية إدارة األزمات وتكون هذه الخبرات في عدة مجـاالت مثـل           عن  
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الهندسة المعمارية والهندسـة التركيبيـة والحمايـة        ,  المصادر البشرية ,  ةاألدوية العام ,  المواد

 . مالبيئية واألمن العا

 Absence of Teamwork :  غياب العمل الجماعي– 8

ولو لمتصل واحد يتطلب االستجابة بكل متطلباتها حتى لو كان ثمن ذلك التـضحية فـي                

 .أمسيات األعمال وعطل نهاية األسبوع

الفريق يتم رسمها باالعتماد على أفضل األشخاص األذكياء مـن          ) مركز(إن طريقة قلب    

إن تركيب قلـب    ،  ت فعالة للحصول على عمليات فعالة إلدارة األزمة         عدة أقسام لضمان اتصاال   

اتصاالت األزمة الذي تكون لديه السلطة التنفيذية والمـسؤولية         ) رئيس(الفريق يدور حول مدير     

 .إلدارة االتصاالت خالل حدوث األزمة

ت األزمـة   كما أن قرار السلطة لتفعيل اتـصاال       ،إن خطة إدارة اتصاالت األزمة تدير المشاكل      

)     وكذلك لكل القرارات اإلستراتيجية والتكتيكية التصاالت األزمة       ) لوللتفعيل عندما يكون الوضع قد ح

 :حيث أن رجال فريق إدارة األزمة لديه الخبرة والمسؤولية في المجاالت التالية

في , إلداريوالدعم ا , االستجابة الطارئة   , اللوجستية, البيانات والتوثيق , القانون, العمليات  

ون مسؤولياتهم اليوميـة و التركيـز علـى         ففإن كل المشتركين سوف يوق    هذا التركيب أو البناء     

 .العمل مع فريق إدارة األزمة إلى أن تنتهي وتتفعل االستجابة

األشـخاص  , كنتيجة لذلك فإن خطوط االتصال والمسؤولية في األزمة ستكون واضـحة          

القرارات واإلجراءات التي تحدث مع دعم كامل ومساهمة        , يريتفاعلون لتقديم النصائح ودعم المد    

وفي النهاية فإن األشخاص الذين يكونون خارج الفريق يمكـنهم أن يركـزوا             .الفريق) مشاركة(

 .على األعمال الروتينية اليومية التي يجب أن تستمر بالرغم من حدوث األزمة

  )Restriction of information internally(  المعلومات داخليا) حصر(  تقييد– 9

إلدراك بأن الموظفين هم متـصلي الخـط        اإن فشل التفكير باالتصاالت الداخلية هو فشل        

 استخدمهم كسفرائك أرسل الرسائل معهم دون أفكـارهم         ،كذلك هم عادة مستهلكيك   , األمامي لك 

 .وآرائهم هذه الطريقة فرصتك للنجاح

 : ( Failure To Plan ) الفشل للتخطيط – 10

السيناريو الوحيد الذي نفشل في توقعه      , إنه من المستحيل بناء سيناريو خطة إدارة األزمة       

لطريقة التي ستكون قادرا على     لبدال من ذلك خطط     . سيكون هو السيناريو الوحيد الذي سيحدث       

حدد من سيرتبط في صنع هذا القـرار وكـذلك تحديـد أدوارهـم              . صنع القرارات في األزمة   
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ضع فريق إدارة األزمـة     وي،  ت مفيد أكثر من تخطيط األحداث       هم وإن تخطيط العمليا   ومسؤوليات

 .وتطوير أنظمة معروفة لصنع القرار خالل األزمة وتعاون المتصلين, في مكانه المناسب 

هناك القدرة للتخطيط ألنواع الحوادث المحتملة التي ممكن أن تحصل خالل           ,  وفي النهاية 

ال فإن خطة خاصة لمكافحة األزمة يمكن أن يـتم تطويرهـا لمكافحـة              على سبيل المث  , األزمة

 . " الحوادث المحتملة لمخاطر الصحة واألخطار البيئية أو أي نشاط إرهابي

أن حكومة الواليات المتحدة لوحدها لها ما ال  ) Alan Kirschenbaum ) ( 12( وبين 

من المكاتـب المناطقيـة      ) dozens (يقل عن ستة وعشرين وكالة أو هيئة كبيرة مع دوزنات           

تتعامل مع الكوارث ، وهناك خمسة وتسعون من الوحدات التخصصية التي أنشئت للتعامل مـع               

 مختلف أوضاع الكارثة ، وإلى هذه أيضا يمكن إضافة ثمانين منظمـة عاملـة غيـر حكوميـة                  

 )NGOs (           خـذها العـالم    وهذه األرقام يمكن أن تكون مؤشرا واضحا عن اإلجراءات التي يت

 " . الغربي 

فيمـا يتعلـق بـأنواع     ) Carole Lalonde ) ( 13 (من المساهمات األكاديمية للباحث 

أنه باإلضافة إلى البحث في الكـوارث الـصناعية لمفاعـل           : حيث يرى   األزمات المعاصرة ،    

 ، وفي الكوارث الطبيعية وما يقوم بـه مركـز   ) Three Mile island( تشيرنوبل أو حادث 

جيد لهذه الكوارث واألزمات ، فقد رأينا إضافة        أبحاث الكوارث في السنوات األخيرة من توثيق        

، متعـددة    ) Sectors (هتمامات بحثية تغطي أزمات متنوعة في مجاالت وقطاعات         اإلى ذلك   

 : فقد تضمنت هذه المساهمات في بحوث أكاديمية في مجاالت شملت 

  ) Avian flu (نزا الطيور ونفلاو SARSض سارس  في مجال الصحة العامة ، كالمر-

 .  في المجال السياسي واإلنساني ، المجازر في رواندا ودار فور -

 في مجال العالقات الدولية ، تزايد ظاهرة اإلرهاب ، تفجيرات برج التجارة العـالمي ،                -

  .في مدريد في إسبانيا ، وهجمات لندن ، وهجمات القطار تفجيرات أوكلوهوما 

 .  في المجال البيئي ، التصحر ، وتقلص طبقة األوزون -

في نيواورليانز ، والمخاطر التـي       في مجال الكوارث الطبيعية ، مثل إعصار كاترينا          -

) بام  ( رافقت فايروس غرب النيل ، واألمواج الساخنة في أوربا ، والهزات األرضية في مدينة               

 . آسيا في إيران ، وإعصار تسونامي في جنوب شرق 

 في مجال الثروة الزراعية والحيوانية ، مرض جنون البقر ، ومخاطر األغذية المعدلـة               -

 . جينيا 

 .  في مجال إدارة األعمال ، االنكماش في إنرون واندرسين -
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ـ    ، تناول فيها    2005في مؤتمر إدارة األزمات في ألمانيا عام        ) كروبوج  ( وفي دراسة ل

فـرق  ( ويعطي مثـاال عـن عمـل        . . لموسعة على أرض الواقع     أهمية عمل إدارة األزمات ا    

في أفغانستان ، حيث شكلت ألمانيا قيادتين مدنيتين عـسكريتين           ) PRTاإلعمار في المقاطعات    

 بحتة على رأس فريقيها في قندور وفيض آباد العاملة ضـمن           مزدوجتين بدال من قيادة عسكرية      

لفرق اإلعمار   لقد أثبت الطابع الذي أعطته ألمانيا        :، ويضيف   ) فرق اإلعمار في المقاطعات     ( 

في المقاطعات التابعة لها عظيم كفاءة وأصبح نبراسا تحتذيه دول أخرى من الدول الرائدة فيمـا                

 فالربط الوثيق بين العناصر المدنية والعـسكرية فـي         ) . بفرق اإلعمار في المقاطعات     ( يتعلق  

أرسلتها ألمانيا يضمن التعاون المتسق بين برامج اإلعمار        التي  ) فرق اإلعمار في المقاطعات     ( 

إن حقيقة أن   : ويضيف  . . . والتحديث السياسية والعسكرية واالقتصادية واإلنمائية واالجتماعية       

 التـي   )فرق اإلعمار فـي المقاطعـات       (  جمعية إغاثة إنسانية تعمل حاليا في نطاق         70هناك  

قد بعثـت   مثل الواليات المتحدة األمريكية وكرواتيا وسلوفاكيا       ، وإن دوال أخرى     أرسلتها ألمانيا   

تؤكد نجاح هذا المفهوم الشامل     ) يقصد الفرق األلمانية    ( ممثلين عنها في األجزاء المدنية لفرقنا       

يضمن أيـضا سـرعة     ) فرق اإلعمار في المقاطعات      (إن عمل الفاعلين المدنيين تحت مظلة       . 

مما يسهل من خروج القوات العسكرية في حينه        عادة اإلعمار ،    تطوير استراتيجيات مستدامة إل   

 )14 . (  

 البيئة ، إدارة  السابقة  الدراسات. 3

ـ أضحى الوضع البيئي المعاصر يستحوذ على اهتمام األ         والمجتمعـات والبـاحثين     دراف

وهـذا  وصوال إلى اهتمام الحكومات المتزايد لما للبيئة من أخطار جسيمة في حالة تـدهورها ،                

الخطر من البيئة المتدهورة يتزايد طرديا مع التزايد الحاصل في أعداد السكان وما ينتج عنه من                

والتـي  ... نفايات أو مخلفات على نحو متسارع في المجاالت الصناعية واالقتصادية والزراعية            

البيئـي  تزيد من نسبة التلوث بمختلف أشكاله في التربة والمياه واألجواء حتى أصـبح التلـوث                

 . المشكلة الرئيسية التي تواجه اإلنسان حاليا ومستقبال 

تناول فيها موضوع البيئة واألمن الـدولي يلخـص فيـه           ) الشجيري   ( ـوفي دراسة ل  

هي التي تزود اإلنسان والكائنات الحية بعناصر بقاءها والموارد الماديـة           : ( تعريف للبيئة بأنها    

من الهواء والماء والطاقة والملبس والمكان ، وبالتالي فهي         الالزمة الستمرار حياتها ، خصوصا      

تمثل المحددات التي تحدد شروط ثقافتنا وانماط حياتنا وطرق تعليمنا وتربيتنـا وأنمـاط عملنـا              

غير أن المحيط الذي يحدد لنا شروط بقائنا موارده غير متجـددة            . وحدود مستوطناتنا البشرية    

أي إن  . متجددة لها نهاية أيضا إذا لم يحسن اإلنـسان اسـتخدامها            كما أن موارده ال   . ولها نهاية   

الحفاظ على البيئة جزء أساسي لضمان استمرارية الحياة التي نعيشها ، وإلحاق الضرر بها معناه               



50 
 

تعريض أمن الحياة التي نعيشها للخطر ، وبالتالي فإن قضية البيئة ومشكالتها تعد إحدى القضايا               

سياسات القوى الدولية سواء من حيث السيطرة علـى المـوارد أو ضـمان    األساسية التي تحكم   

وهذا ما جعل مشكالت البيئة التي كانت تبدو سابقا كمشكالت يمكن           . محيط سليم للحياة البشرية     

التعامل معها محليا ، جعلها أزمات بالغة الصعوبة والتعقيد وذلك من جراء تقاطع المصالح بـين                

 لساعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكاسـب علـى حـساب الوحـدات              وحدات النظام الدولي ا   

األخرى ، وهذه األهمية للبيئة تبين االرتباط بين البيئة واألمن الدولي ، فالضغط البشري علـى                

ألن الذي يميز األمن الدولي     . البيئة أحد القضايا األساسية التي يتبلور في إطارها األمن الدولي           

ر جماعي دولي ، كذلك البيئة التي تشكل هذا اإلطار ال يمكن المحافظـة              هو كونه يتحقق في إطا    

عليها إال في إطار جماعي يشمل كافة األطراف التي تعيش في داخل هذا اإلطار وبـدون هـذا                  

الجهد الجماعي ال يمكن أن يتحقق األمن البيئي الذي يوفر اإلطار المناسب المشجع لتحقيق األمن               

فتحقيق األمن الدولي بصورته المطلقـة حالـة        . مكنة من األمن الدولي     الدولي أو أعلى درجة م    

  ) 15  . (تضارب األولويات وتقاطع المصالحمثالية يصعب تحقيقها في إطار عالمي يمتاز ب

في دراسة عن التلوث البيئي أن تزايد الملوثات بصورة كبيرة فقد ألحق            ) معدي  ( ويرى  

نات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر ، فقد انتشرت أمـراض            األضرار بالبيئة ، وأثر على الكائ     

الحساسية والجهاز التنفسي واألمراض المعدية وأمراض السرطان ، وأمراض النباتات الناتجـة            

عن األمطار الحامضية والمبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية ذات التأثير القاتل على البكتيريـا             

ية إلى مركبات كيميائية يمتصها النبات ، فتقل خصوبة التربـة            تقوم بتحليل المواد العضو    التيو

على مر الزمن وقد تتسرب إلى جسم اإلنسان خالل الغذاء ، ولهذا ازدادت التحـذيرات االتـي                 

وال ننسى ما أنتجته التقنيات االلكترونية مـن نـوع          :  ويضيف   ،تنادي بعدم استعمال المبيدات     

 التي تنتج حول األجهزة االلكترونية ابتداء من المـذياع          خالل المجاالت  خاص من التلوث ، من    

والتلفزيون والهاتف الجوال وانتهاء باألقمار الصناعية ، فأصبح الفـضاء مـن حولنـا يزخـر                

بالموجات اإلشعاعية والموجات الكهرومغناطيسية التي تؤثر سلبا على البيئـة وعلـى صـحة              

األمريكية هي أكبر ملوث للبيئة في العالم إال أن         أن الواليات المتحدة    :  ويضيف أيضا    ،اإلنسان  

ه األمـم المتحـدة     ت الذي أعد  2001عام  ) كيوتو  ( أخرج بالده من بروتوكول     ) بوش  ( رئيسها  

للحد من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة العالم بزعم أن االتفاق مكلف للغاية ، بعكـس مـا يـراه                   

وة أولى من أجل تجنب ما قد يكون أكثـر          دولة من أنه خط    ) 150( أنصار االتفاق الذي يضم     

تكلفة مثل المزيد من العواصف وموجات الجفاف والحر وارتفاع مناسيب البحار التي قد تـؤدي               

  ) 16 (.  2100إلى انقراض آالف السالالت بحلول عام 
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حـال العـالم    .. نزاعات ، تجارة ، بيئة      ( في دراسة بعنوان    ) إيغناسيو رامونة   ( ويؤكد  

ساحة صراع بيئي واجتماعي ، حيث تتراكم المشكالت علـى ثـالث   ( من أن هناك  ) ة  المستجد

التبدل المناخي ، وأثر االنحباس الحراري ، التلوث ، القضاء علـى            ( مستويات ، مستوى البيئة     

ومستوى الحاجة إلى قواعد دولية جديدة ؛ لمكافحـة أوجـه           ) الغابات ، المياه ، والتنوع البيئي       

نظام العالمي ، وإلدارة جيدة الهجرة ، والستعمال المواد المعدلة جينيـا ، ولمعالجـة               الظلم في ال  

وكذلك مصير  . الملكية الفكرية واألبحاث الجينية ، والتهرب الضريبي وأوجه الجنوح العصرية           

أفريقيا ، األوبئة البؤس ، الصدع الرقمي ، المدن المزدحمة ، الجوع ، التعليم              : شعوب األرض   

  ) 17  (.مل ، الكوارث الطبيعية ، وحيث يسود الفقر واالضطراب واليأس والفوضى ، الع

المنشورة علـى موقـع الـشركة       ) العالقة بين البيئة والتنمية     ( وفي الدراسة الموسومة    

نتيجة لما تحدثه التنميـة الـسريعة   (  تؤكد أنه 2008العربية للنشر االلكتروني في كانون الثاني       

 البيئة وإهدار لها ، فإن تكاليف حماية البيئة تتضاعفت في اآلونة الخيرة حيـث               من تلوث لموارد  

 ، وقـد يزيـد علـى       % 3تتراوح الكلفة االقتصادية لعملية اإلصالح في البلدان المتقدمة حوالي          

ذلك ، من الناتج القومي اإلجمالي ، على الرغم من أن هذه الدول تستخدم هذا اإلنفاق على أنـه                   

  ) 18 . (وري يحقق عوائد ضخمة ؟ استثمار ضر

... اآلثار البيئية للحروب    ( ي االكتروني تحت عنوان     تويذكر بحث منشور على موقع بيئ     

إنه في جميع الحوب والنزاعات المسلحة تكون البيئة هي الخاسر الحقيقي وأول            ) العراق نموذجا   

وب ، كلمـا زادت الخـسائر       ما يسقط من الضحايا ، وكلما تطورت فنون القتال ، وأسلحة الحر           

التي تتعرض لها البيئة ، فالتأثير الذي تخلفه السلحة التقليدية غالبا ما ينصرف إلى بقعة محدودة                

من األرض ، كما أن المدى الزمني لهذه األسلحة يكون محدودا ، على خالف أسـلحة الـدمار                  

يال الحاضرة وحدود األراضـي     الشامل ، التي تؤدي إلى آثار تدميرية هائلة ، تمتد لتتجاوز األج           

 .الوطنية 

مـد عليهـا    توالحروب الحديثة تعتمد على استراتيجية واحدة ، هي تدمير النظم التـي تع            

الشعوب في حياتها ، على نحو يضطر الشعوب على االستسالم ويتم ذلك من خـالل القـصف                 

ت والمحاصيل ، والتـدابير     الشامل للمدن والبنى التحتية والحرق والتدمير الكيميائي واآللي للغابا        

التي تجعل الحياة مستحيلة في مساحات كبيرة ، وإن استخدام السلحة الكيماويـة يـسبب تـدمير              

مساحات شاسعة من األراضي الزراعية وإفناء الحياة البرية األرضية ، وقتل الثـروة الـسمكية               

 بين حـاالت التـسمم      تتراوح. البحرية الساحلية ، كما تخلف آثارا صحية خطيرة على اإلنسان           

العصبي إلى إصابات االلتهاب الكبدي وسرطان الكبد واإلجهاض التلقائي والتشوهات الخلقيـة ،             

أما إذا ما استخدمت األسلحة النووية في الحروب فإنها تؤدي إلى زيـادة هائلـة فـي القـدرة                   
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مع تطور األسـلحة    التدميرية للحروب واتساع نطاق اآلثار الناتجة عنها مكانيا وزمانيا ، خاصة            

النووية وظهور أجيال جديدة منها ذات قدرة تدميرية بالغة ، تخلف تداعيات خطيرة على اإلنسان               

 وقد سبب القصف على العاصـمة بغـداد         ،والزراعة والبيئة ، قد تمتد لعدة عقود وربما قرون          

 بـإدارة البيئـة     يـة نوالمدن األخرى إلى انعدام النظام وانتشار الفوضى وانهيار المؤسسات المع         

وعجزها عن المحافظة على البيئة في مجمل العراق أو ضمان الحد األدنـى مـن المتطلبـات                 

  ) 19 . (المعيشية الصحية للمواطنين 

ـ من خالل دراسات أجراها باحثـان فـي ال        ) المقدادي  ( ويؤكد الباحث     صرة جنـوب   ب

مايكروراد فـي الـساعة ،       2800العراق ، أن أجهزة قياس اإلشعاع سجلت قراءات أعلى من           

، وأن  ) اليورانيـوم المنـضب     ( وجرع امتصاص عالية ، وحدد مختبريا نوع العنصر المشع          

الباحثين يحتفظان بالنتائج المفصلة وبصورة موثقة باستخدام تقانات من تلك المستخدمة عالميا ،             

هزة القياس المختلفة   وهي التألق الكيميائي وكواشف األثر النووي ، وأطياف غاما ، فضال عن اج            

أما تداعيات التلوث اإلشعاعي المذكور فإن البـاحثين يؤكـدان تفـشي            ... النواع والمواصفات   

إلشعاع وسط الموظفين والمستخدمين العاملين هناك ، ويشير الباحـث          ااألمراض ذات العالقة ب   

 أيـار  31مم المتحدة في    اإلنسانية التابعة لأل   ) IRIN( إلى أن التقرير الذي نشرته وكالة األنباء        

 من البصرة ، وأشارت فيه إلى توقعات الدراسة األخيرة بموت عدد أكبر بسبب السرطان               2007

ووجود تأثيرات خطيرة على صحة السكان المحليين نتيجة التعرض         ... في المحافظات الجنوبية    

 أجريـت هنـاك     وإن إحصائية ... زة للسرطان   لإلشعاعات وغيرها من العوامل المسببة والمحفّ     

ـ   في أطفال كحد أدنى     3تبين أنه يولد يوميا       الجنوبيـة دون أطـراف أو       ات مستشفيات المحافظ

وثمة حاالت أطفال ظهرت عليهم أعـراض       . أعضاء ، ونسب الخبراء الظاهرة لسنين الحرب        

 السرطانية بعد أربع أسابيع فقط من والدتهم ، ومثل هذه الحاالت لم تكـن معروفـة                 ضاألمرا

 حالة جديدة شهريا مصابة بالسرطان وخاصة سرطان        20وأن مستشفى البصرة يسجل     ... ا  سابق

  ) 20 . (الدم بين األطفال 

من أنه لم يحن الوقـت      ) آثار الحروب   ( في دراسته الموسومة    ) محمد  ( ويرى الباحث   

ئف بعد لكتابة التأريخ البيئي لحروب العراق ، غير أنه حين نضبف مئات األطنـان مـن قـذا                 

 1991 طن ألقيت خالل حرب      300اليورانيوم المستنفذ التي تم القاؤها في الحرب األخيرة ، إلى           

وإذا كـان   : ويـضيف   . يتبين أن ارض العراق أصبحت أكبر مكب في العالم للنفايات المشعة            

 لتدمير البنى التحتية والخدمات أكبر أثر مباشر على تدهور البيئة في المدى القصير ، من خالل               

تعطيل مياه الشرب والصرف الصحي وتلويث الهواء والتراب والبحار واألنهار ، تبقى المـواد              

ثـر قـد    المشعة واألسلحة الكيميائية والبيولوجية الخطر األكبر ، فهذه تحمل مضاعفات بعيدة األ           
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تستغرق آالف السنين ، ويوضح أن الدراسات التي أجراها برنامج األمم المتحدة للبيئـة عقـب                

 بينت أن الطبيعة استطاعت استيعاب التلوث الذي سببه الحرائـق مـن             1991ب الخليج عام    حر

 كم ،   3000 بئرا نفطيا تم تفجيرها آنذاك ، مع أن السحابة التي نتجت عنها امتدت لمساحة                732

فاآلثار السامة الخطرة لهذه السحابة السوداء انحصرت في فترة األسـابيع القليلـة التـي تلـت                 

أما اآلثار الكارثية للتلوث النفطي على طول شاطئ الخليج ، حيث تـسربت ماليـين               . المعارك  

 . 1991البراميل عمدا أو بسبب المعارك فهي أيضا انحسرت في الشهور التـي تلـت حـرب                 

 أظهـر وجـود     2005 آذار   25وتضاءلت على مر السنين وكان تقرير لألمم المتحدة صدر في           

ي الهواء والتراب في مواقع متعددة من البوسـنة ، بعـد ثمـاني              جزئيات اليورانيوم المستنفذ ف   

 .سنوات من انتهاء الحرب ، كما تبين أنها تسربت إلى المياه الجوفيـة فـي بعـض األمـاكن                    

) 21 (  

عن األسلوب األمثل لمعالجة التلوث البيئـي للمدينـة          ) 22) ( كمونه  ( وفي دراسة لـ    

ات والسياسات المتعاقبة وفق فترات زمنية أخـذت بنظـر          العراقية ، حدد سلسلة من الستراتيجي     

 : االعتبار التنمية االقتصادية واالجتماعية بنظر االعتبار وهي 

 : ستراتيجيات التقنية ، وتشمل  اال– 1

 تقييم الواقع على األرض وتشخيص األولويات التقنية الواجب اتباعها لتخفيض نـسبة             -

 .الملوثات 

 . إلعمار ة المتكاملة مع عملية إعادة ا وضع خطة حماية البيئ-

 وضع قاعدة معلوماتية لمعالجة المشاكل المزمنة لتلوث الهواء في مدينة بغداد وسـائر              -

 . المدن العراقية 

التي من شأنها معالجة مثـل هـذه المـشكالت          تهيئة المؤسسات والطاقات والمالكات      -

 .مستقبال 

 :  األساليب في عدة محاور هي وتتمحور هذه:  األساليب التخطيطية – 2

 :  محور النقل –أ 

 تحسين شبكة النقل والمرور وتعزيز إنسيابية المرور باسـتخدام األسـاليب الهندسـية              -

والستراتيجيات التخطيطية التي يأخذ عامل الرحلة والزمن وسهولة الوصول إلى الفعاليات بنظر            

والريفية ضمن السياسة اإلقليمية المعتمدة     االعتبار ضمن خطة متكاملة تربط المناطق الحضرية        

 .ستراتيجيات التنمية االقتصادية او
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 :  محور التنظيم المكاني –ب 

 ويؤكد على تنظيم استعماالت األرض ووضع معايير بيئية لكل استعمال والتقليل مـن              -

 بدوره  إلى تلك المناطق والذي يؤدي    مظاهر الخلط الصناعي والتجاري الجاذب لحركة المركبات        

 .إلى زيادة نسب المقذوفات من عوادم المحركات إلى الشوارع الحضرية 

الفعاليات والتنميـة   (  التأكيد على مبدأ الطاقة االستيعابية للبيئة في التخصص الوظيفي           -

 ) .المستدامة في تحسين كفاء األداء البيئي للفعاليات الحضرية 

تنزهـات  من خالل التنظـيم الفـضائي لل       م اء تفعيل األثر اإليجابي للمساحات الخضر     -

 . والساحات العامة والتشجير لغرض خلق حالة من التوازن البيئي من خالل نوعية الهواء 

 التأكيد على أن تكون الشوارع متعامدة من اتجاه الريح وذلك لغرض الـتخلص مـن                -

 . الملوثات بشكل حيوي ومستمر بدال من تراكمها وتركزها في الشوارع 

عة في أسفل المدينة مع اتجاه الرياح السائدة لغرض الـتخلص مـن           صنادة توقيع ال   إعا -

  . اءالملوثات وفصلها عن المناطق السكنية وإحاطتها بأحزمة خضر

 . االلتزام بالتعليمات البيئية عند القيام بعملية التخلص من المخلفات الصلبة -

 . لمدينة العراقية  التأكيد على التنمية الحضرية للمناطق المحيطة با-

 : ستراتيجيات التنمية واالستثمارات والتي تتضمن ما يأتي ا – 3

 وضع برامج للتمويل البيئي للمشاريع والدراسات التي من شأنها تحسين نوعية الهواء             -

 . وتقليل نسب الملوثات فيه وجعل العمل البيئي هو األهم 

 المحلية والحضرية المعدة ضمن التصميم       التأكيد على التوائم بين االستثمارات والخطط      -

 . األساسي للمدينة ومنع التجاوز البيئي 

 .  التأكيد على التنمية االقتصادية المستدامة للمناطق الحضرية وتقليل نسب الفقر فيها -

 :  القوانين والتشريعات – 4

ـ  ) W.h.o(  اعتماد المعايير البيئية من قبل منظمة الصحة العالميـة           - ايير المحليـة   والمع

 .المتوافقة مع البيئة المناخية في تحسين نوعية الحياة ولكل فاعلية أو استعمال ضمن أجزاء المدينة 

 وضع قوانين وتشريعات نافذة مع فرض الضرائب بحق المقصرين والمتجاوز كـشكل        -

 .من أشكال الحماية المؤسساتية 

ي والتدريب والثقافة علـى تحـسن        تطبيق المشاركة الجماهيرية في زيادة الوعي البيئ       -

 . الصحة العامة للمجتمع والحياة وخلق الشعور باألمان البيئي 
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 :  العولمة ، الدراسات السابقة . 4

كثيرة هي البحوث التي تتناول موضوع العولمة وأنواعها ، ونبين في ما يـأتي ملخـصا    

ا اكتساب الشيء الطابع العالمي     العولمة بمعناها النظري بأنه   ) الكفري  ( فقد عرف   . لبعض منها   

وجعل نطاق تطبيقه عالميا ولكن من خالل التطبيق الواقعي لسياسات العولمة نستطيع أن نقـول               

أنها نوع من الهيمنة الرأسمالية المتوحشة التي تصنع الفرد قبل المجتمع واالستهالك قبل اإلنتاج              

  ) 23 . (والمال قبل القيم 

القتصادي هو جوهر العولمة قبل كل شيء آخر ومنبع كـل           أن الجانب ا  ) علي  ( ويرى  

صفاتها األخرى غير االقتصادية ، فهو األساس الذي تعمل قوى العولمة على فرضه من خـالل                

التجارة الدولية والمؤسسات الدولية والشركات المتعددة الجنسية الذي تمثل ذراع العولمة الطويل            

  ) 24 . (االحتواء المعولم والتكتالت االقتصادية التي تمثل أداة 

الصينية ذكرت فيها عشرة عوامل تؤثر في تنميـة         ) النظرة  ( وفي دراسة نشرتها مجلة     

العولمـة  ( الصين في المستقبل القريب والمرحلة المتوسطة ، ويأتي في أول العوامل العـشرة              

مل تؤثر في بيئـة     ، حيث ترى الدراسة أنه ، في عصر العولمة ازدادت عوا          ) بتأثيراتها السلبية   

األمن القومي ازديادا أكثر تعقيدا ، وشهد األمن القومي مزيدا من الضعف ، وإن طبيعة العولمة                

هي عولمة االقتصاد واالجتماع التي تتشكل على أساس عولمة تقانات المعلومات ، جعلت عولمة              

ة حدود الدولـة تـشتد      االقتصاد تداوالت السلع والرساميل والمعلومات واأليدي العاملة المتجاوز       

اشتدادا كبيرا ، من الممكن أن تحدث أزمات مثل األزمة المالية وأزمة سوق األلـوراق الماليـة                 

وتدهور البورصة وارتفاع أسعار النفط السريع في العالم تأثيرات شديدة في األمن االقتـصادي              

تصاد مهملين بعولمة   يتحدث الناس دائما عن عولمة االق     : الصيني ، وتضيف المجلة في دراستها       

االجتماع ، إذ يتشكل ظهور العديد من المنظمات غير الحكومية والنشاطات بدون حدود الدولـة               

دليال على عولمة االجتماع ، وإن أدوارها وتأثيراتها ال تدعو إلى مزيد من المراقبة فحسب ، بل                 

  ) 25 ) . (ال يمكن تقديرها تقديرا أقل من استحقاقها 

يؤكـد فيـه أن     ) أي أزمة اقتصادية ، وأي حـل  ؟          ( بعنوان  ) قرم   ( ـوفي دراسة ل  

التعبيـر  ) العولمـة   ( السياسيون باتوا يحددون مواقعهم على األرض بالنسبة إلى ما يـسمى ب             

والمحتجـة  ) المناهضة للعولمـة    ( ما يراد له ، وكذلك بالنسبة إلى الحركات المسماة          كالغامض  

 الذي يبشر به أنصار العولمة في كل المجاالت الحادة الدائرة حول            على الهيمنة المطلقة لألسواق   

العولمة ، فهي تتمركز حول مسائل البيئة ونوعية الحياة من جهة ، وتلك المتصلة بدور الدولـة                 

وحفظ الفضاءات االقتصادية الوطنية في مواجهة الشركات متعددة الجنسيات والقـوة الـساحقة             

في الحقيقة ال يساعد الغمـوض الـذي   :  ويضيف الباحث    ،أخرى  لرأس المال العالمي من جهة      
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يلتبس حاليا النقاشات الفكرية بخصوص العولمة ومنافعها ومساوئها على تركيز النقـاش حـول              

واحدة أو أكثر من المسائل الرئيسية ، كتركز السلطة االقتصادية وكآليات توزيع المداخيل وهـي   

السلطة االقتصادية في العالم منذ عشرين عاما خلقت جيـشا       وإن إعادة توزيع    ... مسائل أساسية   

إن دائرة الرابحين من العولمة ما تزال فـي التوسـع ، إن             ... جديدا من المدافعين عن العولمة      

نظرة مبسطة تبين مدى القوة المكتسبة لهؤالء الرابحين الذين ليس بين فئاتهم من هو مستعد عن                

وال يبـدو أن    .... ، من السلطة أو من مصادر االغتنـاء         التنازل عن أي حصة ، ولو صغيرة        

الرابحين الممسكين بالسلطة على كافة المستويات ، مستعدون عن التنازل عـن أي جـزء مـن                 

من هنا نرى أن الـسلوك      : ويضيف الباحث   ... سلطاتهم ومداخيلهم المفرطة في أغلب األحيان       

اهضة للعولمة يسمح في المقابل ، بإظهار تلك        العنيف الذي تتخذه أحيانا تظاهرات الحركات المن      

الحركات على أنها غير مسؤولة في أعين من يؤيدون النظام السائد ويؤيدون درجة أكبـر مـن                 

العولمة ، إن غياب التطور في الصياغة النظرية على األقل لقواعد رأسـمالية متحـددة وأكثـر              

آلن للحركات المناهضة للعولمة بفـرض      إنسانية ولطريقة الوصول إليها سلميا ، ال يسمح حتى ا         

ـ                 ةنفسها كقوى حقيقية موازنة لبنية السلطة االقتصادية الحالية كما تطورت فـي العقـود الثالث

قوية على عمل االقتصاد    ) دكتاتورية  ( األخيرة ، هذا ألن أنصار العولمة في الحقيقة يمارسون          

تستفيد من التغيرات المستجدة على مدى      العالمي وهي دكتاتورية مدعومة بفئات اجتماعية عديدة        

  ) 26 . (العقود األخيرة 

يبين فيها مقدار حجم اإلنفاق على الحـروف وفـي عـصر            ) رامونة   ( ـوفي دراسة ل  

تكلفة حرب العراق باهظة جـدا ، إذ        : العولمة التي تفتعلها بعض الدول الكبرى حيث يؤكد أن          

 مليـار دوالر ،  500 نحو 2005ة األمريكية في سنة بلغ حجم النفقات العسكرية للواليات المتحد     

أي نظير ما أنفقته جميع بلدان العالم األخرى في هذا المجال ، حجم إنفاق هائـل ، خاصـة أن                    

نظام الواليات المتحدة االقتصادي ، وهذه تبعة من تبعات العولمة ، لم يعد مرتكزا فقـط علـى                  

 أمريكا تتصرف كما لـو أنهـا ماصـة أمـوال ،     .طاقاتها التصنيعية بل أيضا على االستهالك       

دوالر سنويا ، رأس مال يمول اسـتهالك        )  مليار   800 إلى   700( مستوردة رأس المال بوتيرة     

أن هذا الحجم من امتصاص المال العالمي يخلق وضـعا ال           : ويؤكد الباحث   . بضائع مستوردة   

ثقله على األوضاع المالية العالمية     ذلك أن العجز في الميزان التجاري األمريكي يرخي ب        . يطاق  

األمر الذي قد يؤدي إلى خفض سعر الدوالر وارتفاع في معدالت الفائدة وانخفاض حـاد فـي                 

معامالت البورصات ، كما قد يؤدي إلى كساد عالمي ، ولعل ما سبق هـو إحـدى المـشكالت                   

  ) 27 . (في أيامنا هذه ) غير المنظورة ( الرئيسية 
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وكيل وزارة الخارجية األلمانية في دراسة ألقاها في مؤتمر حول          ) وج  كروب( ر  اوقد أش 

من أنه إذا تـوفرت أجنـدة دوليـة          : 2005إدارة األزمات في المركز اإلعالمي األلماني عام        

مشتركة وتوفر العمل المشترك ستتمكن أوروبا التي تتزايد قوتها والواليات المتحدة األمريكيـة             

لبرهنة الفعالة على قدراتها كمناطق استقرار في الداخل ومـن تـصدير            تلك القوة العالمية من ا    

قل عالمي هائل ،    ثاالستقرار للخارج ، فأوروبا والواليات المتحدة األمريكية مشتركتان تتمتعان ب         

قلنا المشاركة  ثفنحن نحقق معا ما يزيد على نصف الدخل الوطني العالمي ، كما يمكننا باستخدام               

بإعادة تشكيل  ( وينتج عن ذلك ما أسماه كروبوج       ...  السياسية بشكل جوهري     في تحديد األجندة  

كتحدي أطلسي جديد في ظل ظروف القرن الحادي والعشرين ، وهذه العملية لها أهمية              ) الغرب  

ويضيف كروبـوج   ... حاسمة في التشكيل األلماني للعولمة والتغلب على خطر اإلرهاب الجديد           

فال جدوى من نماذج الدولة القومية مـن        ،  ة تخطي فكر الدولة القومية      في دراسته من أن ؛ أهمي     

القرن التاسع عشر في مواجهة التحديات األمنية في القرن الحادي والعشرين ، حيث لن يتـسنى                

من والسالم والرخاء ، فالمقومات     ألي دولة من دول العالم االعتماد على نفسها فقط في تحقيق األ           

ل الفعال في مجال السياسة األمنية هو التعاون الدولي متعـدد األطـراف             الضرورية لقدرة العم  

والتأثير المشترك للمنظمات الدولية ، إن األمن الشامل المستدام يحتاج إلى تعددية أطـراف ذات               

  ) 28 . (تأثير حقيقي 

أوضح فيها إن حجم التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنـت         ) محيي الدين    ( ـوفي دراسة ل  

 فـي   تريليون دوالر وفي إحـصائية أوردهـا          302 كانت   1988ي هو أحد مظاهر العولمة      الذ

 بما يقارب   1996دراسته ؛ إن شركة أمازون باعت مئات اآلالف من الكتب عبر اإلنترنت عام              

 مليون دوالر حتى أن حجز تذاكر السفر ونسبة العولمة عليها عن            148بمبلغ   مليون دوالر و   16

 دوالر ، أما عن طريق اإلنترنت فـال     6 دوالر ، وعن طريق الشركة       8بكلفة  طريق الوكيل تتم    

من هنا ، لن تستطيع الطـرق التقليديـة أن تـستفيد فـي              : ويضيف  ... تزيد عن دوالر واحد     

إن سر نجاح عالم اإلنترنت يكمـن       ... المنافسة مع جاذبية الطرق الجديدة التي تعتمدها العولمة         

 التحتية الضرورية لنقل الصوت والصورة والمعلومة في السيطرة علـى           إلى جانب امتالك البنية   

والبرامج الترفيهيـة ، التربويـة ، اإلعالميـة ،          ،  المضمون ، والمضمون هذا متعدد األشكال       

الخدمات المباشرة ، معلومات مالية ، مطبوعات ، الكتب واألرشيف ، وصوال إلـى الموسـيقى                

  ) 29 . (وإعالم الفيديو والسينما 

وفي دراسة لمركز األهرام للدراسة السياسية واإلستراتيجية ، أكدت فيه ؛ إن استراتيجية             

األمن القومي األمريكي ترتكز على أساس إن الواليات المتحدة دخلت القرن الواحد والعـشرين              

لمة وهي في أوج قوتها وغناها ، وتنفرد بمكانه القوة العظمى الوحيدة في العالم ، وإن رياح العو                
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يتزايد تأثيرها يوما بعد يوم ، وإن واجب الواليات المتحدة هو أن تنتهز فرص العولمة لـصالح                 

 وعلى الرغم مـن أن العولمـة تخلـق فرصـا           . األمة األمريكية وصالح الدول األخرى حولها       

مختلفة ، فإنها تنمو وسط مخاطر حقيقية ناشئة من سياسات ، ما يصفه التقرير ، ببعض الـدول                  

ارقة التي تعيش بمعزل عن النظام الدولي ، كما تتأثر بالعديد من التهديـدات الناجمـة عـن                  الم

انتشار أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة عالوة على العديـد مـن              

التهديدات األخرى النابعة من تقلص الموارد الطبيعية وزيادة السكان وتدهور البيئـة وانتـشار              

  ) 30 . (اض واألوبئة وانتشار الفساد وزيادة معدالت الهجرة غير الشرعية األمر

وفي دراسة أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية األمريكية تستشرف أحوال العـالم            

 ، حيث تشير الدراسة إلى عدة عوامل اعتبرتها أنها ستحدد ماهية األوضاع التي              2015في عام   

السكان والموارد الطبيعيـة  والبيئـة       :  ، وهذه العوامل هي      2015 ستكون عليها العالم في عام    

النزاعـات  وليـة و  وتطور العلوم والتقانات واالقتصاد العالمي والعولمة والسياسات الوطنية والد        

ويبين التقرير أن ظاهرة العولمة باتت عامال       ... المستقبلية ودور الواليات المتحدة كقوة عظمى       

 كما أن التحوالت االقتصادية العالمية بما       2015سيكون عليه العالم في عام      أكثر قوة في توقع ما      

ية المعلومـات   نفيها التطورات التي شهدتها منظمة التجارة الحرة العالمية ، إضافة إلى انتشار تق            

 الذي لم يتنبأ باألزمة االقتصادية التي عصفت        1997باتت تلعب دورا أهم مما توقعه تقرير عام         

 .  ..ل اآلسيوية ببعض الدو

يشمل مجاالت أخـرى مـن      لوتنبأت الدراسة أن يتعاظم تأثير ثورة المعلومات وتقلباتها         

العلوم التقانية ، وإن تكون لتقانات المعلومات أثر كبير أشبه باألثر الذي خلفته الثورة الـصناعية     

عوملة بـشكل كبيـر     خالل أواسط القرن الثامن عشر ، كما توقع بأن يتأثر االقتصاد العالمي وال            

بحرية تدفق المعلومات واألفكار والقيم الثقافية ، ورأس المال والخدمات والبـضائع والبـشر ،               

بحيث يكون لالقتصاد العالمي أثره في دعم االستقرار السياسي في معظم الدول مع حلول عـام                

ر إلى أربعة بدائل    ويشير التقري ...  ، رغم أن الفائدة قد ال تشمل الجميع كما يأمل البعض             2015

 :  وهي 2015سيناريوهات متوقعة لما سيشهده العالم بحلول عام 

وتتمثل في عولمة شاملة حيث تتحد العوامل المتعلقة بالنمو االقتصادي          : السيناريو األول   

 . مكين غالبية سكان العالم من االستفادة من العولمة توالسكان واإلدارة الفعالة مجتمعة ل

يتمثل في عولمة مؤلمة ، حيث تستفيد النخبة من ظاهرة العولمة ، في             : ثاني  السيناريو ال 

الوقت الذي تستمر فيه معاناة أغلبية سكان العالم ، وهنا سيكون للنمو السكاني ولشحة المـوارد                

دور كبير في تثبيط همم العديد من الدول النامية ، كما ستصبح ظاهرة الهجرة مصدرا للتـوتر                 

ن تتمكن التقانات الحديثة من حل مشاكل الدول النامية ، كما أنها ستتعرض لسوء              بين الدول ، ول   
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استخدام من قبل شبكات ال تريد االستفادة منها لمصلحة أغلبية السكان ، وهنا سينقسم االقتـصاد                

العالمي إلى ثالثة أجزاء ، حيث سيتواصل النمو في الدول المتقدمة فقط ، كما ستتواصل معانـاة    

 . من الدول النامية ، األمر الذي سيؤدي إلى اتساع الفجوة بينها وبين العالم المتقدم العديد 

ويتمثل في ازدهار التنافس اإلقليمي ، حيث ستبرز الهويات اإلقليميـة           : السيناريو الثالث   

في أوروبا وآسيا واألمريكيتين ، نظرا لتزايد المقاومة السياسية في أوروبا وشرق آسـيا لنفـوذ                

 .يات المتحدة وللعولمة التي تقودها الوال

يتمثل في عالم ما بعدها هيمنة القطب الواحد ، حيث تتـصاعد حـدة              : السيناريو الرابع   

التوتر السياسي واالقتصادي بين الواليات المتحدة وأوروبا ، وينهار تحالفهما ، وتسحب أميركـا              

ت وتؤسس هيئاتها اإلقليمية الخاصة بها      نتجه األخيرة بعيدا عن الواليا    تسقواتها من أوروبا ، كما      

وفي الوقت نفسه قد تبرز أزمات حكومية في أميركا ، الالتينيـة وخاصـة كولومبيـا وكوبـا                  

  ) 31 . (والمكسيك وبنما ، بحيث تضطر الواليات المتحدة التركيز على إقليمها فقط 

ـ تقاخدام حول اسـت  ) Paul Dimitruk  ( )32( وفي دراسة أجراها باول ديمتروك   ةن

األنترنت في إدارة الكوارث ، وركز في دراسته هذه عن ما نتج من انقطاع االتصاالت بـسبب                 

 ، فإن   2005بعد إعصار كاترينا الذي ضرب ساحل الخليج عام         " إعصار كاترينا حيث بين أنه      

بعض المستشفيات تعرضت إلى الدمار وأصبحت بحالة سيئة ، والمستشفيات التي بقيت مفتوحة             

أو التي أقفلت أبوابها قسريا لفترة مؤقتة والتي أعادت فتح أبوابها ، قد أدركت ضخامة األضرار                

وحجم التمويل المطلوب فيما يخص إصالح البنايات واألجهزة ، فقدان التجهيـزات ، األوقـات               

الكوارث تجعـل أداء    أن  . . . اإلضافية للعمل ، احتياجات وحماية ذوو االحتياجات الخاصة ،          

 . لمستشفيات في حالة صعبة ا

 كشفت بـصورة    2005 و   2004إن األعاصير والفيضانات التي حدثت خالل عامي        . . . 

واضحة أن خطوط الهاتف وأبراج االتصاالت الخليوية قد تدمرت من جراء الرياح العاتيـة التـي                

 ) Over load( صاحبت األعاصير ، في حين ما تبقى من خدمة الهاتف أصبحت فـوق الطاقـة   

أصبحت ال تـستطيع تـأمين خدمـة        )  Pagers( أي أن الهواتف وأجهزة اتصاالت الطوارئ 

األنترنت ، وبعض المستشفيات فقدت الربط بمنظومة األنترنت ، لكن في واقع الحال إن منظومـة                

في حين أن المستشفيات التي لـديها ربـط    ) go down( األنترنت لم تفشل أو تخرج من الخدمة 

بقيت مرتبطة بالمنظومة ولم تفقد خدمة األنترنت ،         ) ISPs(ئض من منظومة األنترنت     واف أو فا  

وبقيت تتواصل مع العالم الخارجي ، هذه الحقيقة بالذات كانت واضحة ومستمرة طيلـة أحـداث                

كارثة إعصار كاترينا ، ومنذ ذلك الحين فإن كثيراً من المستشفيات لجأت إلـى نـشر وتركيـب                  

 . أطباق األنترنت مع األقمار الصناعية ربطات السلكية و
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 قامـت هيئـة علـوم       2001 سبتمبر   11بعد أحداث    "في دراسته أنه    ) باول  ( ويضيف  

بتـشكيل    )National Research Council( المية الكومبيوتر واالتصاالت مجلس البحوث الع

 The committee on the internet under crisis( ت في حـاالت األزمـات   لجنة االنترن

conditions (             هذه الهيئة أخذت على عاتقها تجميع البيانات وتقديمها عن التجارب المتعلقة عن

مع عرض واقتراح االستنتاجات عن التحضيرات  واالسـتجابات للحالـة            , أداء االنترنت يوميا  

 بـالرغم   أنـه 2001 سبتمبر 11إن تقرير هذه اللجنة قد استنتج  بعد أحداث   , الطارئة للمستقبل 

تـأثراً  من الدمار الذي حدث في واحدة من المحاور المهمة لالنترنت إال أن االنترنت لم يتـأثر                 

 . 2001 سبتمبر 11 من جراء الكارثة التي حصلت في كبيراً
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  لثانيالفصل ا

 ماهيتها وطبيعة عملها  :األزمات وإدارة األزمات 

 األزمات في مفاهيم أساسية : المبحث األول 

  Introduction: مقدمة  - 1 - 1

 بالصراعات والمصالح المتعارضـة ، وتـشير        ئاً ملي العالم الذي نعيشه اليوم عالماً    لقد أضحى   

التوقعات أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الصراعات واألزمات ، فلم يكد يمضي العام األول               

 الـذي   2001 سـبتمبر    من هذا القرن دون أن يترك بصمة عميقة غائرة في وجدان البشرية ، فيوم اا              

 أبواب واسعة إلثارة مفهوم جديد     التجارة العالميين في الواليات المتحدة األمريكية ، فتح          فيه برجا انهار  

للصراعات ، فقد أعطى هذا الحدث مبررات واسعة لقيام الواليات المتحـدة األمريكيـة باستـصدار                

ـ               ات المتحـدة   تشريعات وقوانين تبرر القيام بالحروب االستباقية ، واألشد مرارة من ذلـك أن الوالي

األمريكية استخدمت التعاطف واالستنكار العالمي لهذا الحدث الجلل باستصدار قرارات من المنظمـة             

 حليفة  دوالً نائية مستصحبة معها     ةمكنأليبيح لها القيام بحروب كارثية في       الدولية ومجلس األمن الدولي     

 . ارتبطت إرادات بعض حكوماتها بما يقرر في البيت األبيض 

دخل العالم في فترة مظلمة جديدة عندما دفع رئيس الدولة العظمى العالم في أن يختار               لقد  

مع الدولة العظمى أو ضدها ، حيث اتضح أنه فـي عـالم             ،  ما بين لونين هما األسود واألبيض       

اليوم ال مكان فيه للدول الصغيرة أو المتمردة ، فنحن نعيش في عالم زادت فيه تفاعالت القـوى              

ومحاوالت انتقال مراكز النفوذ والسيطرة والهيمنة بما خلق نزعـة         . . الكيانات الدولية   والكبرى  

وهذه عارمة ألصحابها لحيازة القوة بكافة أشكالها العسكرية ، االقتصادية ، الثقافية ، والسياسية              

النزعة الجامحة للتسلط والهيمنة تؤدي بالضرورة إلى حرمان كيانـات ودول وقوميـات مـن               

التصرف ول إلى مستوى من القوة يجعلها أن تكون ندا لهذه القوى الكبرى ، وهذا السلوك                الوصو

 حـروب   ب منها إلى نشو   قد تتطور إلى صراعات يؤدي قسماً     التي  يؤدي إلى نشوء األزمات ،      

طاحنة وكوارث بيئية ، يكون أحد أهم أسباب نشوئها هو استخفاف أصحاب القوة والتسلط فـي                

 . لكيانات الصغيرة التي هي أصال تعيش حالة من األزمات المتالحقة العالم بالدول وا

وإذا كانت األزمات على أشكالها حالة مالزمة لإلنسان في كل زمان ومكان فهي تحـدث               

، مع اختالف طبيعتها وعمق تأثيرهـا ، إال         في البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة على حد سواء         

 بحكم العولمة وتيارهـا الجـارف ،         أكثر تأثيراًَ  م اليوم تأخذ طابعاً   أن األزمات التي يعيشها العال    

 . حتى أصبح المكان الواحد والزمان الواحد تتصارع فيه تأثيرات أكثر من أزمة واحدة 
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م القـوى   إن أزمة الدولة المعاصرة مهما صغر حجمها بصرف النظر عن مكانتها في سلَّ            

ق على الذات ، ولم يعد بوسعها مهما أوتيت من نظم حكـم             د قادرة على االنغال   علم تَ . . الدولية  

استبدادية وإرهابية على أن تمنع رياح التغيير من أن تصل إليها أو تقف فـي وجـه الفيـضان                   

 .  ) 1( الدولي وتمنعه من أن يجتاح أراضيها حامال الخير أو الشر أو كليهما 

تبين أنه ليست جميع األزمات كانت       التي مرت على العالم   ات  قراءة تاريخ األزم  إعادة  إن  

لحث العلماء للقيام   تحمل في تأثيراتها الشر ، حيث إن بعض هذه األزمات خلقت نقاط قفز عديدة               

ضة فكرية واقتصادية على مستوى العالم ، ومن هذه         هحاث ودراسات كانت نتيجتها حصول ن     بأب

       االستخدام األمثل للطاقة والتفكير    ت إلى   األزمات أزمة الطاقة حيث فتحت األبواب الختراعات أد

سائل االتصال بين الدول    ووأزمة  في بدائل أكثر اقتصادية ، وكذلك فإن الكلفة العالية لالتصاالت           

والمجتمعات دفعت باتجاه إيجاد وسائل سريعة ورخيصة ، كان منها استخدام وتطـوير شـبكة               

 . االنترنت على المستوى العالمي 

لعالقات الدولية من خالل تـوازن      لجديدة  يقوم على أساس صياغة     عالم اليوم   اللقد أصبح   

هذه الدول هي صانعة األزمات ،      أصبحت  حيث  القوى والمصالح االستراتيجية للقوى العظمى ،       

وعلى اآلخرين أن يتعاملوا مع هذا الواقع األزموي ويتصرفوا بما يجعلهم أن يحصلوا على مـا                

 . وأن يقبلوا بذلك ولو بالحد األدنى يستطيعون الحصول من مصالح لشعوبهم 

 The General Concept of Crisis :المفهوم العام لألزمة  - 2 – 1
توقف ألحداث المنظمة المتوقعـة      ": إن المفهوم العام لألزمة من الناحية االجتماعية هو         

عـادات  ن  يما يستلزم اتخاذ إجراءات سريعة إلعادة التوازن للمنظمة وتكو        م العادات   واضطراب

  ) 2 ( . " جديدة أكثر مالئمة للحدث

 ، بأنها أحداث كبيرة غير متوقعة وال يمكن التنبؤ بهـا ،   ) Coombs . 1999( وعرفها 

)unpredictable  ( نظمة ومالكيها متهدد بإلحاق األذى بال )3 . (  

صعب  شاق و  رن اإلحاطة باألزمة أم   أل؛  ليس من السهولة تفسير األزمات وبحث جوانبها        

فاألزمة الحديثـة فـي عالمنـا       ،  مات  ويتطلب إجراءات وتصرفات تختلف بطبيعة اختالف األز      

 .عاصر غامضة وإن وضحت في بعض أسبابها ومناخها المحيط بها الم

خل في مفهومها مع ظـواهر      اوإن محاولة سبر أغوار هذا الغموض متواصلة فاألزمة تتد        

 .ينها وبين هذه الظواهر تجعل غير المختصين يخلطون ب, ة رأخرى كثي

في حين أن المختص في علم إدارة األزمات يستطيع أن يميز حاالت عدم التطـابق بـين                 

 . الظواهر األخرى وبين المفهوم العلمي لألزمة 

 . ) 4(  لظواهر أخرىيم اهفاألزمة ومفهوم  بين مخلادهذا الت)  5 ، 1( الشكل ويوضح 
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  )5 ، 1 (الشكل رقم 

 تداخل مفاهيم األزمة مع مفاهيم لظواهر أخرى

 114 ، مجموعة النيل العربية ، ص2003، ) إدارة األزمات ( الخضيري ، محسن أحمد : المصدر 
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مفهوم األزمة من الناحية السياسية تعني تعرض النظام السياسي إلى حالـة أو       أن  في حين   

والتحدي للتأثيرات التي تفرزهـا هـذه    للمواجهة  إجراءات سريعة واتخاذ قرارات      مشكلة تتطلب 

 ثقافيال, قتصادي  اال, جتماعي  اال, اإلداري  , السياسي  ( الحالة فيما تمثله من تأثيرات في النظام        

ن تحول المـشكلة إلـى      ألحيث أن االستجابة الروتينية لهذه التحديات تكون غير كافية          , ) . . . 

إذا كانت النخبة الحاكمة ال تريد التضحية بمركزها وإذا         أزمة قد تتطلب تغيرات حكومية خاصة       

  .كان المجتمع يريد االستمرار والبقاء 

 The Scientific Concept of Crisis  :المفهوم العلمي لألزمة  - 3 – 1

ر األزمة عن موقفتعب)  Situation (  وحالة) State of affair  (إجراءو ) Process ( 

, مؤسـسة   ،  رار في إحدى الكيانات اإلدارية سواء كانت دولة         قهها متخذ ال  واجي ) Case( وقضية  

حتـى  ,  وتتداعى األحداث المسببات بالنتائج   وحيث تتداخل وتتشابك األسباب     , أو أسرة   ،  مشروع  

وكأنه في حالـة     الرؤية   هة ضبابية تفقد  لحاويعيش متخذ القرار    ،  ألمور إلى حالة من التعقيد      اتصل  

  االرتباك وعدم السيطرة في محاوالتـه  حالة منحظة اصطدامه بالمشكلة وتصيبهفي لعمى مؤقت  

ي لحظة حاسمة وحرجة تواجـه      هوهذا يعني أن األزمة     ،   اإلمساك بخيوطها أو توجيهها مستقبالً    

حيث إن قلة البيانـات المتـوفرة       ,  القرار في حالة عدم توازن       متخذمن  الكيان اإلداري فتجعل    

وعدم القدرة على وضع تصور سريع لما قد يحدث         , واختالط األسباب بالنتائج    وحالة عدم التأكد    

  ) 5 ( .مستقبل بسبب األزمة أو في األزمة ذاتها في المن احتماالت 

 مريض  ةإن حالة متخذ القرار اإلداري في أية أزمة مثل حالة طبيب استدعي على عجل لمعالج              

  وصـائباً   سـريعاً  اًفعلى الطبيب أن يتخذ قرار    ,  لحظة   أصيب بأزمة قلبية حادة ومهدد بالموت في أية       

لة تحسين  وحامير جدا إلنقاذ المريض واستقرار حالته أوال ومنع تدهورها ومن ثم            قص في وقت    وعملياً

 .حالته وهذا بالضبط هو الهدف الذي يسعى مدير األزمات من أجل تحقيقه 

 :  عدين أساسيين هما أخذ بت ) 6( ) الخضيري  (فاألزمة بهذا المفهوم كما يراه 

لرعب الناجم عن التهديد الخطير للمصالح واألهداف الجوهرية الخاصة          بعد ا  :البعد األول   

بالكيان اإلداري الحالية والمستقبلية وما يترتب عليه من هلع وخوف وتوتر وقلق يفـتح البـاب                

تيجـة اتـساع نطـاق       من الهواجس والشكوك واالحتماالت المتعارضة على نطاق واسع ن         دلمزي

 .المجهول وتصاعد أحداث األزمة 

متاح أمام مديري األزمـات التخـاذ        بعد الزمن الناجم عن الوقت المحدد ال       :البعد الثاني   

 أووال يتضمن أي خطأ ألنه لن يكون هناك وقـت أو مجـال للتـأخير                , رار سريع وصائب    ق

د تقضي علـى الكيـان اإلداري   إلصالح الخطأ لنشوء أزمات جديدة أشد وأصعب من األولى وق         

 . تكفل له االستمرار والتجدد من جديد دذاته وال تبقي على أي أعمدة أو قواع
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رؤية متخذ القرار إلى مـا قـد يحـدث          نصرف  ـ عندما ت  تضارباقد تصبح األزمة أشد     و

 .مستقبال معها ومنها 

ـ ويمكن القول أن األزمة هـي نتـائج مجموعـة تتابعـات       Accumiltive( ةتراكمي

sequences  (  تغذي كل منها األخرى إلى أن تصل إلى حافة االنفجار وتنفجر األزمة. 

 :خصائص األزمة  - 4 – 1

، يز خصائص معينـة لألزمـة       يمن خالل العرض المبسط الذي ورد سابقا فإننا يمكن تم         

 : ) 7( أهمها 

 .ة والمعارضة لها التداخل في عناصرها والتشابك والتعقيد في أسبابها والقوى المؤيد -1

 .تحظى به لدى المؤسسات واألفراد  عنصر المفاجأة الذي تحدثه والتركيز الذي -2

 . قلة البيانات المتوفرة عنها وعدم الدقة فيها -3

 .أساسية ألحداث متسارعة ومتشابكة  وة إنها تمثل نقطة تحول رئيسي-4

ا يسبب في الـضعف فـي        يصاحبها صدمة وتوتر بدرجة عالية خاصة في بدايتها مم         -5

 .إمكانية التأثير الفعال فيها 

 التسارع المفاجئ في أحداثها يؤدي إلى درجة عالية من الشك في إمكانية القدرة على               -6

 .طرح بدائل لمواجهتها في حالة من ندرة المعلومات وتحت ضغط نفسي عال 

وممتلكاتهم وما تـسببه     تمثل مواجهتها واجبا مصيريا لما تسببه من تهديد لحياة الناس            -7

 .من تغيرات في البيئة 

التقليدية فإن معالجتها تتطلب حـاالت اسـتثنائية        بما أنها حالة خارجة عن السياقات        -8

 وتتطلب ابتكار وسـائل ومعالجـات خاصـة لتجـاوز           ة التنظيمية المألوف  اتخارجة عن السياق  

 . الجديدة المترتبة على التغيرات المفاجئة الظروف

 وحسن توظيفهـا بدرجـة      واإلمكانياتب حالة من التنسيق والتحكم في الطاقات         تتطل -9

 .عالية من وسائل االتصاالت الفعالة 

 األزماتسم بها األزمة توضح ضخامة التحديات التي تستوجب من إدارة           تإن الخصائص التي ت   

تفاعل اإليجابي مـع    لتعامل وال لفهي مع ما تتطلب من تخطيط وإعداد        , جهها وأن تتعامل معها     اأن تو 

أحداث يصعب أو يتعذر أحيانا التنبؤ بأبعادها وتوقيتاتها بشكل دقيق فإنها تتطلب مـن إدارة األزمـات                 

  .المتصاص وتخفيف اآلثار الناجمة عن تأثير األزمة فعالة سائل وأنظمة وأيضا أن توجد 
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  Crisis Management difinetion: تعريف إدارة األزمة  - 5 – 1

محاولة منتظمة لتجنب : إدارة األزمات بأنه )  Person and Clair , 1998 (رف لقد ع

 . )  8 (أحداث سببتها أزمة ما  ) Mange (دارة إلأزمة في منظمة أو 

يعنى باألساس في كيفية التغلـب علـى        العلم الذي   : علم إدارة األزمات بأنه     ) عليوة  ( وعرف  

 .  )9 (لمختلفة وتجنب سلبياتها واالستفادة من إيجابياتها باألدوات العلمية واإلدارية ااألزمات 

علم إدارة توازنات القوى ، ورصد حركتها واتجاهاتهـا ،          بأنه  ) : الخضيري  ( ويعرفها  

، وهو علـم وفـن      وعلم التكيف مع المتغيرات وعلم تحريك الثوابت        . فهو أيضا علم المستقبل     

  )10( . . . ل في كافة المجاالت اإلنسانية تفعيل الموارد وتحريك التفاعالت وقوى الفع

أصال داخل اإلدارة العامة ،  ) Crisis Management (لقد نشأ مصطلح إدارة األزمات 

وذلك لإلشارة إلى دور الدولة في مواجهة الكوارث العامة المفاجئة وظـروف الطـوارئ مثـل                

 . روب الشاملة الزالزل والفيضانات واألوبئة والحرائق والغارات الجوية والح

على مستوى العالقـات    بشكل متسارع ليشمل التعامل     وقد توسع علم إدارة األزمات ونما       

الدولية لإلشارة إلى أسلوب إدارة السياسات الخارجية للدول في مواجهة المواقف الدولية الساخنة             

  . 1961ة منذ نشوء أزمة الصواريخ الكوبية عام دوالحا

 : رة األزمات أهمية دراسة إدا - 6 – 1

وإن . لقد أصبحت األزمات واقع حياة وواحدة من متطلبات وإفرازات عـصر العولمـة              

السمة العامة لعصرنا الحالي هو ظاهرة عصر المؤسسات ، حيـث تركـز الـنظم الـسياسية                 

المعاصرة على أهمية المحافظة على سيادة الدولة وضمان هويتها وأمنها الوطني أو القومي في              

 تساهم الخطط والسياسات التنموية في التخطيط والتطوير اإلداري والتقني من أجـل             نفس الوقت 

تسير جنبا إلى جنـب مـع التوجهـات         االستمرار في النمو وتحقيق الرفاهية وهذه المرتكزات        

 . تفرزه من تحديات سياسية وإدارية وما المستقبلية واستقراء األزمات المتوقعة 

ى قهر األزمة وإمالء اإلرادة على صانعيها وهو أمر يستلزم          ويهدف علم إدارة األزمات إل    

 .  ) 11 (أوال وأخيرا قوة إرادة وجلد وصبر في إدارة األزمات 

يكون إما بالتدخل السريع الحاسم وفور حدوث األزمة أو العلم بها ،            التعامل مع األزمات    ف

ها واالستفادة منها أو تـرك      والتغلب عليها والسيطرة على إفرازات    وبذلك يمكن من حصر األزمة      

األمور تسير على ما هي عليه ، وترك األزمة تحل نفسها وفي هذه الحالة قـد تتفـاقم األمـور                    

وتخرج عن السيطرة خاصة عندما يكون الموضوع متعلق بنزاع دولي قد يتطور إلـى حـرب                
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كال واألنمـاط   دولية أو قد تنتهي األزمة وتتضاءل وتتالشى وهذا ما يضفي عليها عديد من األش             

 .  ) 12 (والمراحل بدورة حياة األزمة 

تقليل تأثير األزمات على حياة البشر فهـو علـم تنبـع            يهدف إلى   إن علم إدارة األزمات     

 . خصوصيته من جنس ما يعمل على معالجته 

ويهدف إلى التعرف على األزمة القوى الصانعة لها والمؤيدة لها وطريقة تحاشي وقوع األزمـة               

 .  آثارها إذا ما وقعت والتعامل معها بعلمية وحرفية والسعي إلى االستفادة من نتائجها وتخفيف

مات وكل أزمة تضيف إلـى      زلقد أصبح المنهج العلمي هو األسلوب األمثل للتعامل مع األ         

هذا العالم مزيدا من المعرفة في طريقة التعامل مع األزمات حتى أصبح علـم إدارة األزمـات                 

 . حيث يتم ترتيب وتشكيل نظرياته وطرقه بصورة مستمرة , ومتحورا علما متجددا 

علية ومستمرة وعلينا أن نتعامل مع عالم       اتفعملية  إن إدارة علم األزمات هي إدارة علمية        

أن تتعامـل معـه بـروح الثقـة     ، تحاك فيه المؤامرات و األزمات كجزء من عصر العولمـة   

 . واالنتصار 

هما األسـاس الـذي     فالرغبة والقدرة   : ن هما   توفر عنصري أن ي إدارة األزمات تتطلب    إن  

, فيصبح التعامل مع األزمة غير ممكنا إذا غاب احـدهما           ,  التعامل مع األزمة     زكائرتبنى عليه   

فالرغبة قد يسهل خلقها ألنها ربما تسبب مكاسب للمتأثرين باألزمة اما القدرة فإننـا نحتـاج أن                 

 . !د حاالت الضعف تكون بأعلى درجة القوة في أش

 األزمة فـي     كيف نستطيع أن نجمع هذه القوى ونحشدها من أجل امتصاص إفرازات           اأم

بالمقدور الوصـول إليهـا أو      ,  منها إلى مكاسب جديدة      ثم إيقافها أو تحويل جزءاً    , شد حاالتها   أ

  . ن هذا المفهوم هو جوهر ما يسعى إليه علم إدارة األزماتإ. جنيها قبل حصول األزمة 

دارة فـإ , ز بين مفهومي إدارة األزمات واإلدارة باألزمـات         يوفي هذا الصدد ينبغي التمي    

وتجنـب  , رية المختلفة   ا باستخدام األدوات العلمية واإلد    األزمات تعني كيفية التغلب على األزمة     

مية يتم  وه ةأزمخلق  في حين أن اإلدارة باألزمات تقوم على         .سلبياتها واالستفادة من إيجابياتها     

األزمة أو إلـى سـلوك معـين         ساالقتصادي إلى تكري  وي  كقوى الفعل السلو  ه  يوجمن خاللها ت  

حرب العالمية الثانية يجد هذا النوع من اإلدارة سـائدا          لامنذ  ة  متأمل للعالقات الدولي  ل، وا بشأنها  

اء دول  نفيـذ سياسـاتها إز    تكبرى بصدد   الى  وخاصة من قبل الق   ية  فاعالت الدول تفي كثير من ال   

عد يتناسب مع روح العصر ومع ازدياد الوعي وارتفاع         يلم  ب  وإال أن هذا األسل   . . الثالث   مالعال

 . ) 13( مستويات المعيشة وثورة االتصال الحديثة في مجال تقانات المعلومات 
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   Planning to Crisis :التخطيط لألزمة  - 7 – 1

يجب عمله ، وكيفية القيام به ، ومتى ، ومـن الـذي             التحديد المسبق لما    : يعني التخطيط لألزمة    

 ) 15. (  عادة مرتبط بحقائق األزمة سيقوم به ، ومن هذا فإن التخطيط يكون

أن  ) 16 () الخـضيري    (ينبغي استخدام التخطيط كأداة منهجية للتعامل مع األزمـات ويـرى            

 . الجهد والموارد البشرية والمالية التخطيط العلمي يساعد على تحديد سبل التعامل مع األزمات ويوفر

ألن التخطيط يمثل اإلطار العام الذي يتم من خالله التعامل مع األزمات وإن التخطيط عادة ما  

يكون مرتبطا بحقائق األزمة ويحدد التصورات المستقبلية واإلعداد أليـة حالـة طارئـة وبرسـم                

 .تأمينها لمعالجة األزمات بفاعلية أكبر السيناريوهات الخاصة باألنشطة والفعاليات التي يتطلب 

صرف النظر عن نوعية وطبيعة األزمة فإن عملية التخطيط تشكل الدعامة األساسـية             بو

دارة فعالة تسعى إلى النجاح في عملها ومواجهة األزمات حيث أن عمليـة التخطـيط               إلعمل أي   

 .محدداتها وتوجهاتها ترتبط بشكل وثيق بالسياسات العامة المعتمدة ألنها تتم في حدود 

أن التخطيط إلدارة األزمة سيحقق نجاحـا       ببالرغم من أنه ال يمكن إعطاء ضمان كامل         و

كامال غير أن اتباع أسلوب ارتجالي بديل قد تكون نتائجه هو الفشل في إدارة األزمـة أو علـى                   

 . األقل إضافة تعقيدات جديدة كان باإلمكان تجاوزها 

حـصر وتحديـد المـشكلة      في  دارة األزمة المباشرة الفورية     وتتضمن الخطة المقترحة إل   

 .وتقدير الموقف العام وإعداد الفرضيات والسيناريوهات المناسبة التي يمكن اتباعهاونوعها 

اً وباسـتخدام األدوات والوسـائل      عوإن تقدير أي فرضية من هذه الفرضيات تكون أكثر توق         

 . تكون قابلة للتنفيذ قبل التوقيت المتوقع لألزمة  أنيجبالمتيسرة ثم وضع خطة المواجهة التي 

وهذه األسـس    لغرض التخطيط إلدارة األزمات      تباعهاا ولكل عملية تخطيط أسس يتطلب    

  :  )17( تتمثل في 

ويتم ذلك من قبل الفريـق المكلـف        : تحديد وتقييم المخاطر والتهديدات المحتملة       - 1

 المخاطر والتهديدات المختلفة والتي يمكن أن ترتبط        بالتخطيط من خالل التحديد الكامل لكافة     

 .وتتم هذه العملية من خالل معلومات وتقديرات صحيحة , بنشوب األزمة 

وهي أهم عناصر إعداد الخطة ويتطلـب أن تـشمل          : المعلومات الالزمة للخطة     - 2

مـة  هذه المعلومات على أقصى ما يتمكن المخططون الحصول عليه من معلومات عـن األز             

وتأثيراتها والتوقيتات المحتملة لحدوثها وما يمكن أن يصاحبها من تـداعيات مختلفـة علـى               

 .مواقع تأثيرها 
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ويتم ذلك مـن خـالل      , ضمان وجود نظام اتصال إعالمي فعال مرتبط باألزمة          - 3

تشكيل وحدة اتصاالت فعالة لألزمة واختيار متحدث باسمها للتحدث مـع وسـائل اإلعـالم               

وذلك لغرض توحيد جهة اإلدالء بالبيانات لضمان عدم تضارب المعلومـات التـي             المختلفة  

 .تُنشر عن األزمة 

االستمرار باألنشطة الجوهرية وتتم هذه العملية من خالل التنسيق بـين الفريـق              - 4

التي لها عالقة في مجال المـساهمة فـي         , المكلف بالتخطيط مع القطاعات المهمة األخرى       

 .ألزمة من خالل استمرارية أنشطتها في حاالت األزمات مجابهة نتائج ا

ويقوم فريق التخطيط بوضع مجموعة من السيناريوهات أو الفرضـيات لتجـاوز أي             

احتمال في أن تكون هناك عوائق أو معرقالت تحول دون استمرار هذه القطاعـات وتحديـد            

 .المسؤوليات بصورة واضحة 

تتوفر إمكانيات كبيرة لـدى     : لقطاعات المختلفة   االستفادة من إمكانيات وقدرات ا     - 5

كثير من القطاعات في الدولة يمكن االستفادة منها ووضعها ضمن اإلمكانيات المتوفرة عنـد              

 . إعداد الخطة لتكون من العناصر المهمة لنجاح الخطة 

ن كل مـن  وقد بي )Allan, Mc Connell and Lynn Drennan ) ( 18 (   أن عمليـات

ري ي صعبة اإلنجـاز بحيـث أن المخططـين لمـد          ة مستحيلة لكنها مهم   ة للمهمة ليست مهم   لتحضيرا

وهذه العمليـة  , األزمات يكافحون في الفترة ما قبل التخطيط والتي تميل لتكون بمستوى تنبؤي واضح     

 . من قبل المهتمين وأصحاب المؤسسات اًمجهدة ألن التخطيط لما قبل األزمة يتطلب تعاوناً كبير

 : تنظيم األزمة - 8 – 1

إن من المستلزمات التي يتطلبها التعامل مع األزمات هي تحديد مهام األشخاص الموكولـة              

وذلـك  ,  إليهم معالجة األحداث األزموية ضمن إطار تنظيمي يوضح المهام المناطة بكـل مـنهم             

 ,عنيون بإدارة األزمة    لتوفير نوع من التنسيق والتوافق والتكامل بين المهام المختلفة المكلف بها الم           

وبالتالي تجاوز كل حاالت التناقض والتعارض واالزدواجية التي تؤدي بدورها إلى نشوء أزمـات              

 .أخرى

إن التنظيم الجيد يسهل سبل االتصال مما يؤدي إلى قيام عالقات فعالة بـين األشـخاص                

 .ثوأماكنهم وبالشكل الذي يساعد السلطة اإلدارية على السيطرة على األحدا

إن رسم الهيكل التنظيمي إلدارة األزمات بالشكل الذي يستوعب األنـشطة التـي تـؤدي               

لتحقيق األهداف وتحديد األفراد الذين سيقومون بتلك األعمال والعالقـات وقنـوات االتـصال              
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واألدوات المادية الالزمة للتغلب على األزمات وترتيب وتنسيق ذلك كله ببعض أفقيا ورأسيا عن              

 .ات السلطة وعالقات تبادل المعلوماتطريق عالق

 : بة األزمة ارق - 9 – 1

قد ال تؤدي نتائج إدارة األزمة إلى القضاء نهائيا على األزمة أو معالجتها وإنما قد تكـون                 

المعالجة مرحلية وتبقى هناك أسباب كامنة مثل النار تحت الرماد تنتظـر الظـروف المناسـبة                

ل مريض أصيب بأزمة صحية فأول مـا يحاولـه الطبيـب            حالها مثل حا   , لتتوهج مرة أخرى  

المحافظة على حياة المريض وبعد تجاوز حالة األزمـة يقـوم           والمعالج هو معالجة حالة األزمة      

وهذا ال يـتم إال مـن        , الطبيب بمعالجة أسباب المرض للحيلولة دون تكرار األزمة مرة أخرى         

 . خالل المتابعة المستمرة والحقيقية
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 :عالقة إدارة األزمات بإدارة البيئة والعولمة : الثاني المبحث 

  مقدمة- 10 – 1

يختلف مفهوم األزمات التي تواجهها الكيانات اإلدارية في المنظمات والشركات من حيث            

 اإلداري على مستوى الدولة     الكيانعن األزمات التي تواجه المجتمع أو       , أسبابها وشدة تأثيراتها    

األوبئة والفيضانات والزالزل والحروب    مة المفاجئة وظروف الطوارئ مثل       العا الكوارثنتيجة  

 .الشاملة أو المحدودة 

ة فـي البيئـة     رحيث أن األزمات التي تسببها أحداث ومواقف مفاجئة قد تؤدي إلى تغيرات خطي            

المـصالح  و , ة للقيم روما ينتج عنها من تهديدات خطي     , الداخلية والبيئة الخارجية للمجتمع ولكيان الدولة       

وقد يكون من نتائج هذه األزمات هـو        , واألهداف العامة على مستوى األمن الوطني الداخلي والخارجي         

ر على أجهزة   شالدولة هيبتها أو حتى شرعيتها السياسية بين مواطنيها خاصة عندما يؤ          وفقدان الحكومات   

 واألزمات على المـواطنين     الكوارث الدولة إخفاقات في االستجابة والتعامل الجدي في مواجهة تأثيرات        

على وجه الخصوص عندما تكون نتائج هذه األزمات متعلقة فـي التهديـد الـشديد لحيـاة المـواطنين                   

  ) . 14" ( واجهه تألن من واجب الحكومة حماية المجتمع ضد التحديات التي " ، وممتلكاتهم 

  : ألزمةاعمليات  غرفة - 11 – 1

ملحة والضرورية لتشكيل خلية عمل أو ما يسمى بغرفة عمليات          ويقصد بها هنا الحاجة ال    

كـان أم  م عليها التواجد في أي مكان ثابتا  وهذه الخلية يتحت( operation room )إدارة األزمة 

 .متحركا

 األزمة حيـث تحتـاج إلـى تـوفر عناصـر            إلدارةألن هذه الغرفة أساسية وضرورية      

 .م وإدراك ومعالجة األزمةفها ل علمية وكفوءة تتفاعل فيما بينهتخصصية

 سلحياة النا إن األزمات الناتجة من الحروب والكوارث الطبيعية والتي تمثل تحديا مباشرا            

تتطلب إلدارتها إعدادا وتنظيما محكما ال يحتمل األخطاء ألن أي خطأ أو تقصير في أداء مهمة                

 أو تقليل الضرر الذي يمكـن       قاذهمإن كان باإلمكان    أناسفريق إدارة األزمة قد يعني فقدان حياة        

إن الظروف الحياتية القاسية التي تفرزها الحروب الحديثة في زمن العولمة تمثـل              , أن يواجههم 

أو األسلحة  ،  ب  نضمفاألسلحة الحديثة المستخدمة وما تتضمنه من يورانيوم         ,تهديدا كبيرا للبيئة    

 استهدافها فحسب بل يتعـدى ذلـك إلـى           ال تمثل تهديدا خطيرا على موقع أو مكان        البيولوجية

 . مساحات وأماكن أخرى بعيدة

 .ر المكان والزمان إلى مواقع وأجيال أخرىعبحيث قد تنتقل تأثيرات هذه األسلحة 
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تشكيل غرفة العمليات لمعالجة األزمـات الناتجـة مـن           عندلهذا فإن من المهام الرئيسية      

 على هذه الفرضيات    وبناء , ت والفرضيات أعاله  الحروب والكوارث أن تأخذ بالحسبان االحتماال     

وباالختصاصات التي من المحتمل أن تتأثر      فإنه يتطلب أن تتوفر عناصر علمية وكفوءة ومدربة         

 .باألزمة 

وألن نتائج األزمات الناتجة من الحروب والكوارث قد ال يتوقف تأثيرها علـى منـاطق               

 أو دولية ألنه قد تكـون       إقليميةه األزمات مسؤولية    معينة فإنه والحالة هذه تكون معالجة آثار هذ       

الدولة التي حصلت بها هذه األزمات قادرة على التصدي لهذه األزمات مما يـستدعي مـساعدة                

ومنع انتقال آثارها إلى مناطق     لتقليل هذه اآلثار على الدولة المعنية       أو  إقليمية أو أممية للسيطرة     

 .أخرى

ات المحلية إلى غرفة عمليات دولية يشترك فيهـا خبـراء           من هنا قد تتطور غرفة العملي     

دوليون أو أمميون أو على أقل تقدير أن يكون هناك تنسيق مباشر وفعال بين غرف العمليات في                 

 .الدولة المعنية  لتجاوز آثار هذه األزمات أو التقليل من آثارها

 : ن والنازح - 12 – 1

لنزوح الجماعية الكبيرة للمواطنين من مناطق      إن من نتائج الحروب الحديثة هو عمليات ا       

الصراع للحفاظ على حياتهم ولكي ال يكونوا حطبا لهذه الحروب التي غالبا ال يكون لهم دخال أو                 

 . مصلحة فيها

إن النزوح الجماعي يخلق أزمات إنسانية قد يكون مـن الـصعب حـصرها أو إعطـاء                 

  ) 19 ( . وصفات جاهزة لمعالجتها

ـ زوح قبل فترة من بدء العمليات العسكرية أو أثناءها أو بعـدها             وقد يكون الن   ن أجـل   م

 . الحصول على ملجأ آمن 

وفي جميع الحاالت يعاني أفراد المجتمع من أزمات تتطلب التدخل بشكل سريع وغير قابـل               

 .  يةللتأخير لتأمين الحد األدنى من اإلغاثة اإلنسانية المحتملة في المأوى والمأكل و الخدمات الصح

 بحيث ال تستطيع الدولة المعنية من تأمين االحتياجات في           جداً لنازحين كبيراً اوقد يكون أعداد    

الزمان والمكان خاصة عندما يتشتت النازحون على مساحة جغرافيـة كبيـرة أو حـين ال تتـوفر                  

وف بيئية  مما يسبب في معاناة إنسانية هائلة في ظر       ,  دهمو أعدادهم وأماكن وج   نإحصائيات دقيقة ع  

قاسية خاصة في مواسم البرد الشديد أو عندما ال تتوفر المياه الصالحة للشرب أو ال يتـوفر الحـد                   

تتدخل المنظمات الدولية   ,  األدنى من الخدمات الصحية للنازحين لذلك تكون اإلغاثة مسؤولية دولية         

 . بالحد األدنى المتيسروالمنظمات اإلنسانية األخرى متكاتفة لمعالجة هذه األزمة اإلنسانية ولو
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 :إن اإلفرازات اإلنسانية الناتجة من عمليات النزوح باإلضافة إلى ما ورد أعاله تتمثل في

 .توقف الموارد المادية للعوائل خاصة للكسبة أو من يعمل لقوت يومه -أ

 .توقف العملية التربوية لعدم توفر مدارس للطالب  -ب

 . متلكات الخاصة في منطقة الحروب للعوائل النازحةاحتمال كبير لتضرر المساكن والم -ج

 .ضعف أو انعدام الرعاية الصحية خاصة لألطفال -د

 .الخوف وعدم االستقرارواآلثار النفسية التي تسببها حاالت الرعب  -ـه

  . والخدماتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها ية التحتيةن تدمير الب–و 

ها النازح نفسه بصورة مفاجئة تولد في نفسه حالة من الرغبـة            إن البيئة التي يجد في     -ز  

في اإلصرار على االنتقام من الذين يعتقد أنهم المسببون في وصوله إلى هذه الحالة المأسـاوية                

ـ                 وا ؤوهذا يخلق أزمات جديدة تتطلب من فريق إدارة األزمات ومن خلفهـم الحكومـات أن يهي

م واألضرار التي يتحملها النازحون عن طريـق وسـائل          العوامل التي قد تخفف من وطأة الهمو      

 .بها العوائلتشعر التي والمعاناة  األعباء لتخفف مناإلغاثة 

 : الصدمة  - 13 – 1

عندما ينكشف غبار الحروب وتصبح هناك حالة من الهدوء المشوب بالحذر تظهر للعيـان              

ب داخل المدن المأهولة ويـصبح      حجم المأساة التي خلفتها الحروب خاصة عندما تكون هذه الحرو         

األمر أشد وقعا عندما تكون الحرب هي حرب عصابات ينتقل فيها القتال من بيت إلى بيت ومـن                  

ع حيث يصبح حجم الدمار هائال ويزداد األمر سوءا عندما يكون الطرف المهـاجم              رشارع إلى شا  

 الظروف المناسبة ولو بالحـد      ، فعندما تتهيأ    دولة عظمى هيأت أنواع األسلحة حتى المحرمة دولياً       

والصدمة هـي إحـدى عـوارض    ، األدنى لعودة النازحين سوف يصاب أغلب العائدين بالصدمة      

 . األزمات وهي أيضا شعور مركب بين الذهول والغضب والخوف والدهشة والعجز عن التصديق

و وقد تكون الصدمة هي أحد أسباب األزمات سواء على مستوى الدول أو المـشروعات أ              

األفراد لهول ما يرونه من دمار في مدنهم وفي منازلهم هذه الصدمة قد تـسبب آثـارا نفـسية                   

وسلوكية قد يصعب حصرها أو التنبؤ بها ويزداد وقع الصدمة عندما يطلع أفراد المجتمع علـى                

فحرق المنازل وتدمير أثاثها وكتابة شـعارات اسـتفزازية         ,  حاالت ال يجدون تفسيرا مقنعا لها     

ة أو قومية أو طائفية يخلق حاالت من عدم االستيعاب للمواقف مما قد يجعلهـم يتـصرفون                 ديني

ومـن خلفهـم     (إن مهمة فريق إدارة األزمـات       , بردود أفعال ارتجالية وغير محسوبة النتائج       

في هذه الحالة التصرف بطريقة تخفف من آثار الصدمة عن طريـق االمتـصاص              )  الحكومات

 .د أفعال أفراد المجتمع منضبطة وضمن السياق العام للمجتمعواالستيعاب بجعل ردو
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  : زمةامتصاص األ - 14 – 1

ألساسية ألية أزمة هو الشعور بالصدمة ، وإن من أهم واجبات من يكلف بإدارة   من المظاهر ا  

األزمات أن يتحرى الوسائل التي تقلل من تأثير األزمة ، وامتصاص آثارها وخاصة هذا الـذهول                

 . ت وعدم القدرة على استيعاب المواقف التي تنتاب المجتمع الذي يتعرض لألزمة والتشت

      في كيفية التعامل مع الصدمات والوسيلة الفعالة لهـذا          ىعنلقد نشأ علم إدارة الصدمات الذي ي 

 حيث يتم إيجاد حاجز وقائي إسـفنجي تكـون مهمتـه            ،)  obsorbation ( العلم هو االمتصاص  

 .م االستيعاب للصدمة وصوال إلى تحليلها وإيجاد الوسائل الناجعة لحلهاامتصاص الصدمة وث

إن من وسائل امتصاص الصدمات التي يواجهها أبناء المجتمع في األزمات الناتجة مـن              

 : الحروب التي غادرها سكانها وقبل دخولهم إليها

ر  تـذكِّ  وعدم تـرك أي آثـار     قبل عودة النازحين     من الطرقات والمنازل     جثثرفع ال  -1

 . المواطن بها

 . رفع األلغام والقنابل غير المنفلقة -2

 . رفع أو تقليل الحواجز العسكرية واآلثار والمعالم العسكرية -3

 . تهيئة الخدمات األساسية الضرورية للمواطن قبل عودته للمدينة -4

 . فتح الطرق ورفع ما يمكن رفعه من األنقاض في الشوارع والطرق -5

 . غاثية الضرورية الطبية و الصحية والمياه المعقمةالمستلزمات اإلتهيئة  -6

 .تهيئة المواد الغذائية األساسية وتوزيعها على المواطنين -7

 .تهيئة المستلزمات الحياتية من أغطية ووقود ووسائل التدفئة -8

 .تسهيل حرية الحركة للمواطن بالشكل الذي ال تشعر أنه في سجن كبير -9

 .شرة الفورية في تهيئة المستلزمات األساسية لفتح المدارس والمعاهد المبا-10

المعنوية التي  وفتح مكاتب الستقبال شكاوى المواطنين وتظلماتهم واألضرار المادية          -11

 . سببتها الحروب عليهم

السماح للمواطنين بفتح محالتهم وورشهم وأسواقهم ومـساعدتهم فـي ممارسـاتهم             -12

 .الحياة الطبيعية للمدينةلنشاطاتهم وعودة 

صيص  المبالغ للتعويضات عن األضـرار       خ المباشرة الجدية في تقدير األضرار وت      -13

 .التي حصلت للمواطنين
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المباشرة الجدية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب من البنـى التحتيـة والطرقـات                -14

 .والجسور والمباني العامة

اسية وصوال إلى الحالة قبـل بـدء العمليـات          االستمرار في تحسين الخدمات األس     -15

 .العسكرية

  : الحشد - 15 – 1

من الوسائل المهمة لمواجهة أية أزمة هو القدرة على حشد وتعبئة وتوفير كم مناسب مـن        

 .الموارد التي تحتاجها عملية إدارة ومواجهة األزمة

با مـا تكـون أزمـات       فاألزمات التي تخلفها الحروب الحديثة والتي يواجهها المجتمع غال        

وضغط مباشر على المجتمع فإنه يتطلب من       متتالية ومتتابعة ولما تتسم به هذه األزمات من شدة          

فريق إدارة األزمة أن يكون له احتياطي تعبوي أو استراتيجي مناسب يكفي لمواجهة األزمات أو               

هـذا االحتيـاطي     وتكوين   وتتوقف قدرة فريق إدارة األزمات على اكتشاف      , الحد من تصاعدها    

 في التأثير على متخذ القرار اإلداري على مستوى الحكومات أو الدول لتسهيل عمل              تهعلى قابلي 

 :ـ فريق إدارة األزمات ومنحه الصالحيات ل

تحديد واكتشاف الموارد المتاحة على مستوى الدولة وعناصر القوة االحتياطية المرنة            -1

 .األزمةالتي يمكن االستفادة منها في مواجهة 

تحديد القنوات والمسارات السليمة والتي تنظم وتوجه حركة هذه الموارد في الوقـت              -2

 .والمكان المناسبين وتجنب التبذير

والموارد المختلفة في المجتمـع      توجيه قوى الفعل اإلدارية التنفيذية المؤهلة والمدربة       -3

 .مكانياز زمانيا وال ومركَّع بشكل فَلمعالجة األزمة وتوجيهها

العمل على خلق نظام متابعة ومراقبة متكامل لرصد التـصرفات الـسلوكيات وردود              -4

 . بما يؤمن استخدام الموارد المتاحة بالشكل الصحيح , األفعال

محاولة إيجاد رمز أو شعار تلتف حوله القوى المواجهة لألزمة بما يجعل عمل هـذه                -5

 .القطاعات موحدا وفعاال في مواجهة األزمة

وما تتسم من تأثيرات بيئية شـمولية قـد          إن األزمات التي تفرزها الحروب أو الكوارث      

تتعدى الحدود المكانية الزمانية لموقع وتاريخ حدوثها قد تستدعي تسخير موارد وإمكانـات دول              

واستخدام هذه المـوارد ضـمن      , أخرى قريبة جغرافيا أو بعيدة لكنها تتأثر بنتائج هذه األزمات         

 .األممي لمواجهة مثل هذه األزماتالحشد 
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   : إعادة اإلعمار - 16 – 1

لعمليات العسكرية في المدن هو ما تحدثه من دمـار هائـل فـي المبـاني                اإن من نتائج    

والطرقات والبنى التحتية األساسية وهذا ينعكس على مستوى الخـدمات التـي يمكـن تقـديمها              

 .للمواطنين

حروب على أبناء المجتمع هو المباشرة الفعلية بإعـادة        إن من وسائل تخفيف وطأة نتائج ال      

اإلعمار والتي تبدأ في التركيز على البنى التحتية إلعادة الخدمات األساسية للمـواطنين كالمـاء               

والكهرباء والخدمات الصحية والتربوية والصرف الصحي والطرق العامـة والمرافـق العامـة             

ؤولية الحكومة المركزية أو من مـسؤولية القـوة         وهذا بطبيعة الحال سيكون من مس     ،  األخرى  

 . المهاجمة 

إن اسـتجابة المـواطن   "  ) I-Hesloot and A-Ruitenberg ( ) 20 ( ويرى كل من

وتتأثر هذه االستجابة بـاإلجراءات      , اإلحباطخالل الكوارث يمكن أن تنهار وتصل إلى مرحلة         

 ومرحلـة إعـادة     الـخ  . . . المأوى ,  الطبية التي يتم اتخاذها والتي تتمثل في تهيئة اإلسعافات       

 . " اإلعمار

 عمار يجب أن تبدأ قبل السماح بعودة النازحين ويتمثل ذلك في تهيئـة            رحلة إعادة اإل  إن م 

الحد األدنى من الخدمات العامة واألساسية وفتح الطرق ورفع األنقاض ومخلفات الحـرب ، إال               

يام بها قد ال تكون كافية على المدى البعيد ، فبعد عودة            أن هذه الفعاليات على أهميتها وحتمية الق      

النازحين وتلقيهم للصدمة األولى وما تقدمه الجهات الحكومية من إجـراءات المتـصاص هـذه               

المـواطن وتـذكره    الصدمة فإن منظر المباني والمرافق العامة المدمرة تضغط علـى نفـسية             

 . باألحداث السابقة ومعاناته 

 : رة بإعادة اإلعمار تتطلب القيام باإلجراءات التالية ولكي تتم المباش

ق هندسية متخصصة لحصر األضرار في المرافق والمباني العامة وتقدير          ر تشكيل ف  - 1

 . الكلف األولية ألعمال اإلعمار 

إعمار المباني سواء بالهيئة السابقة لها أو بإعادة         تهيئة المخططات الضرورية إلعادة      – 2

 . جديد تصاميمها من 

 .  تقدير الكلف بصورة دقيقة – 3

 :  اإلعمار ، وقد تتعدد هذه المصادر لتشمل إلعادةاد مصادر التمويل يج التحرك إل– 4

 .  الحكومة المركزية –أ 

 . قامت بالحرب  الدولة التي –ب 
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 .  المنظمات اإلنسانية –ج 

 . ) الِمنَح (  المساعدات الدولية –د 

 . ين  تبرعات المواطن-هـ 

 .  اإلعالن عن المقاوالت وإحالتها لتخلق فرص عمل وتشغيل العاطلين عن العمل – 5

 .  تشكيل فريق هندسي لمتابعة مراحل إعادة اإلعمار – 6

 : التعويضات  - 17 – 1

وهي من أهم وأخطر اإلجراءات التي قد تكون سببا في نشر حالة الهدوء واألمـل لـدى                 

جة قد تكون سببا في تمرده وتذمره ، فتعويضات المواطنين عـن            المواطن المتضرر بنفس الدر   

األضرار التي حصلت في األرواح أو الممتلكات هو حق كفلته القوانين الدولية وحقوق اإلنسان ،               

أو ما تتعرض له ممتلكاتهم سواء بالتـدمير الـشامل أو           فاألضرار التي يتعرض لها األشخاص      

ضرورة وبكيفية غير مـشروعة واسـتبدادية تعتبـر مـن           ك   تدعو لذل  ناالستيالء عليها بدون أ   

 بحـق   1949 من اتفاقيات جنيف عام      147 / 146المخالفات الخطيرة التي سمحت المادتين من       

  ) . 21( المتضرر من مقاضاة األفراد أو الحكومات التي سببت هذه األضرار 

 : الية ومن أجل إيجاد آلية لصرف التعويضات تتطلب اتخاذ اإلجراءات الت

 .  تشكيل لجان هندسية متخصصة للكشف الميداني على األضرار وتوثيقها والتأكد من عائديتها – 1

 تنظيم استمارات خاصة العتمادها في تثبيت األضرار تكون فقراتهـا شـاملة لكـل               – 2

 . معين من األضرار وقعة أو كل استمارة متخصصة بنوع األضرار المت

 . ار بما يتناسب مع نوع وحجم الضرررات األضرفقخصصة لتسعير تشكيل لجان هندسية مت – 3

 .   حساب مقدار المبلغ الكلي المطلوب لألضرار - 4

 السعي لتخصيص المبالغ المطلوبة للتعويضات عن األضـرار وإن تطلـب األمـر              – 5

 . تجزئته بشكل دفعات 

 . ضل ذلك عن طريق المصارف إيجاد آلية لتسليم مبالغ التعويضات لمستحقيها الفعليين ويف– 6

 فتح مكتب الستقبال االعتراضات عن مبالغ التعويض وإيجاد آليـة للتعامـل معهـا               – 7

 . وتدقيقها 

إن صرف مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين من جراء العمليات العسكرية بصورة           

لتي حدثت له كانت    عادلة وسخية قد يعيد جزء من الثقة لدى المجتمع ويوحي إليه بأن األضرار ا             

يكون له أثر ولو جزئيا على      أعمال عرضية ولم تكن مقصودة ، وإن صرف هذه التعويضات قد            
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البيئة االجتماعية المشحونة بالضغينة والحقد والقلق من المستقبل ، إن ما ينتج عن صرف مبالغ               

اتـه  التعويضات من إعادة بناء يوفر فرص عمل وحركة سوقية تجعـل المجتمـع يـستعيد حي               

 . االعتيادية بصورة تدريجية ومتصاعدة 

 : الخدمات األساسية  - 18 – 1

عندما تتعرض أية مدينة إلى عمليات عسكرية كبيرة وتستخدم فيها أسلحة ثقيلة وقـصف              

بالطائرات والمدفعية فمن البديهي أن تتعرض منظومة الخدمات األساسية في هذه المدينـة إلـى               

قطاع خطوط الطاقة الكهربائية التي ترتبط بها       ن هو ا  الخدمات تضرراً إن أول وأهم هذه      , التدمير

  . وتعتمد عليها الخدمات األساسية األخرى

 تضررت شبكة الطاقة التي تربط األجزاء الرئيسة للمناطق الـشرقية للواليـات             افعندم "

واليـة  المتحدة األمريكية وكندا وانقطعت بسبب سقوط شجرة على خط الطاقة في مكان ما فـي              

 ,أصيب الناس بالذهول ألن أنظمة الطاقة قد أثرت بصورة مفاجئة على المواصـالت               , أوهايو

  ) . 22 ( " واالتصاالت وأنظمة الرعاية الصحية والتي تغير عصب الحياة

يعني حصول طوفـان    , توقف محطات ضخ مجاري الصرف الصحي ومحطات المعالجة         ف

إضافة إلى األضرار المباشرة في محطات الرفع ،        لصحي  في شوارع وأزقة المدن بمياه الصرف ا      

)Lifting Pump Station   ( تجعـل مـن   المباشروتضرر شبكة المجاري نفسها نتيجة القصف 

بنفس الحال عندما تتعرض محطات تصفية المياه الصالحة        ، و المدن مناطق ال تصلح لعيش البشر       

شل أنظمة االتـصاالت بـصورة      فوقد ت ،  عنها  سبب انقطاع الطاقة    بو  أللشرب لألضرار المباشرة    

نها قد تكون من األهداف الرئيسة للقصف والتدمير من قبل القوات المهاجمة لمنـع العـدو                ألكاملة  

 . أو لنقل حقيقة ما يجري على أرض المعركة من استخدامها للتواصل بين قطاعاته 

تعذر عليهـا ممارسـة     حيث ي وقد تكون المستشفيات والمراكز الصحية المتضرر األكبر        

أعمالها األساسية خاصة مسألة إجراء العمليات والتداخالت الجراحية في مدينة تعيش حالة حرب             

وما يرافقها من خسائر باألرواح وأعداد كبيرة من الجرحى الذين قد يكون نسبة كبيـرة مـنهم                 

 . خل جراحي ابحاجة إلى تد

طلب من فريق إدارة األزمات معالجتهـا       إن هذه األزمات التي تكون من األوليات التي تت        

استخدام كل ما يتيسر من البدائل اآلنية إلعادة تشغيل هذه الخدمات ولو بالحد األدنى لتجـاوز                و

نـاقالت مـن مواقـع أخـرى للمـستلزمات          ماللحين إجراء   الحاالت الطارئة ولو لفترة محددة      

  .        واالحتياجات التي تؤمن تشغيل معقول لهذه الخدمات
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 : ومن هذه المعالجة

للمستشفيات ومحطـات   تهيئة مولدات كهربائية مع كميات الوقود الالزمة واالحتياطية          -1

  . تاالتصاالومراكز المجاري ومحطات الماء 

 . تهيئة كميات من مياه الشرب تكفي للفترة المقدرة إلعادة تشغيل المحطات  -2

 .تأمين المستلزمات الطبية الضرورية -3

 .حب مياه الصرف الصحي المتجمعة وإصالح شبكة المجاريس -4

 .إصالح شبكة الكهرباء وإيصالها لمباني الطوارئ -5

لمعالجـة الحـاالت الطارئـة      تهيئة وسائل الطوارئ كسيارات اإلسعاف واإلطفائيات        -6

 . السريعلنقلاو

بكات الماء  التي تضررت ش  تهيئة خزانات ماء مؤقتة بديلة توزع في األحياء السكنية           -7

 .ها ومراقبتها بصورة مستمرةؤيتم إمالفيها ، و

 .المباشرة بإصالح شبكة الماء الصافي ومحطات التصفية -8

 .المباشرة بإصالح شبكة المواصالت كالطرق والجسور -9

ـ دارة األزمة تتطلب ت   إن المهام الكبيرة التي يتعامل معها فريق إ        ـ  ح  علـى   اتشيد اإلمكان

 وقد تضطر الظروف إلـى      ها ووضعهم تحت تصرف فريق إدارة األزمة      مستوى الدولة ودوائر  

إعادة هيكلية هذه الدوائر من أجل القيام بمهامها االستثنائية في ظـروف األزمـات وضـرورة                

إنه ال سـبيل إلـى نجـاح     ":  ) مارك ستون( تجاوب الحكومة مع هذه اإلجراءات  وكما يرى   

 ءات الحكومية التي تغطي مختلف جوانب الـسياسات       إعادة الهيكلة بدون أساس قوي من اإلجرا      

  ) . 23 ( " االقتصادية

وقد تكون األضرار الناتجة من العمليات العسكرية من الجسامة بحيث تعجز الدولة عـن              

تأمين هذه اإلمكانيات في المكان والزمان المطلوبين مما يستدعي طلب المساعدة الدولية وقد تلجأ              

قة كمناطق منكوبة تتطلب مساعدات دولية خاصة عندما تكـون البيئـة            المنطالدولة إلى إعالن    

ملوثة بمخلفات أسلحة دمار شامل أو منطقة موبوءة قد تنتقل أضراره وآثاره إلى مناطق أو أقاليم                

وهذا بحد ذاته سببا كافيا لخلق حالة من القناعة بضرورة التعامل مع اإلفرازات الناتجة               . أخرى

البيئة وذلك عن طريق تهيئة المستلزمات األساسية إلدارة بيئية تتناسـب           من هذه الحروب على     

مع حجم ونوع هذه األضرار من أجل معالجة اآلثار التي حصلت على البيئة وإيجاد نظام رقابة                

 . ومتابعة بيئية مستمرة على هذه المناطق المتضررة 
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 لثالفصل الثا

 إدارة البيئة وأهمية دراستها في حالة األزمة

 وأهمية دراستها في حالة األزمة مفهوم إدارة البيئة : المبحث األول 

  Definition of Environment :تعريف البيئة  - 1 – 1

 :  ) 1( اسيين هما من قسمين أس)  ecology  (تتألف كلمة بيئة

 .  وهي كلمة مشتقة من األصل اليوناني لها وتعني البيت أو المنزل oikas –أ 

 .  وتعني العلم ، أي العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية في منازلها logas –ب 

وبالرغم من أهمية هذه الكلمة ومعناها ومدلولها الواسع ، فقد تم النظر إليها مـن زوايـا                 

 : فة نتج عنها تعاريف متنوعة ومختفة للبيئة من أهمها مختل

 . إن البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان والكائنات الحية األخرى كافة  -

في محتـواه ومكوناتـه بـاختالف       إن البيئة هي شيء نسبي يختلف       :  وفي تعريف آخر     -

 . يئته ، وباختالف بعده الزمني أيضا المستوى التجميعي الذي ننظر منه إلى النظام المراد تحديد ب

األحـوال  : البيئـة بأنهـا   " البيئة من حولنـا  " في كتابه  Travis Wangerوقد عرف 

الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية لإلقليم الذي يعيش فيه كائن حي ، وتعتبر الكرة األرضية كلهـا               

 . لتربة والكائنات الحية األخرى كافة بمثابة البيئة لبني البشر ، وتتكون من الهواء والمياه وا

البيئـة  "  14000     آليـزو نظم اإلدارة البيئية وا   " في كتابه    ) 2(  وقد عرف عباس     -

منظومة تضم جميع العناصر الطبيعية والحياتية التي توجد حول الكرة األرضية ، وعلى             : بأنها  

طاقة ومـصادرها وميـاه األمطـار       سطحها وفي باطنها والهواء ومكوناته الغازية المختلفة وال       

، وسطح التربة وما يعيش عليها ، وبداخلها من نبات وحيـوان ،             واألنهار والبحار والمحيطات    

اإلنسان بثقافاته المختلفة وعالقاته االجتماعية وأهمية التفاعل بين تلك الثقافات والعالقات ، وأن             

 .  عامة ةفكل هذه العناصر مجتمعة هي مكونات منظومة البيئة بص

 ولقد اعتبر مؤتمر ستوكهولم البيئة بأنها أصبحت تدل على أكثر من مجرد عناصر طبيعية               -

اء والتربة والمعادن ومصادر الطاقة والنباتات والحيوانات ، بل هـي رصـيد             وتتمثل في الماء واله   

 . ان وتطلعاته الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما ، وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنس

األوسـاط  " : البيئـة بأنهـا       ) اآليزو( لية للمواصفات والمقاييس    وقد عرفت المنظمة الدو   

المحيطة بالمنظمة والتي تشمل الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية ، والنبات والحيوان واإلنسان             

 . " إلى النظام العالمي ظمة نجميع هذه العناصر وتمتد األوساط المحيطة من ضمن الموتداخالت 
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نستخلص من التعاريف السابقة أنه مهما تعددت وتنوعت التعاريف المحددة للبيئة إال أنها             

. . تتفق على أن البيئة هي الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه األحياء من إنسان ونبات وحيـوان           

إلنسان تحت ظروف غيـر      إلخ ، سواء كانت هذه البيئة طبيعية أم اصطناعية يشيدها ويبنيها ا            .

  )3( . طبيعية 

   Concept of Environment Management: مفهوم اإلدارة البيئية  - 2 – 1

ويعود السبب في ذلك إلى      ) 4( تعددت وتنوعت التعاريف التي اختصت بها إدارة البيئة         

شروع أو  اب حولها ، فالبعض منهم عرفها على مستوى الم        اختالف وجهات نظر الدارسين والكتّ    

المنظمة ، والبعض اآلخر عرضها على المستوى القومي ، ومهما يكن من أمـر فهنـاك عـدة                  

 : تعاريف هامة إلدارة البيئة منها 

سائل الرقابة سـواء  واإلجراءات و:  إدارة البيئة بأنها  William R. Manganعرف  -

ـ  محلية أم إقليمية أم عالمية والموضوعة       أكانت   ة ، وهـي تتـضمن أيـضا    من أجل حماية البيئ

 . االستخدام العقالني للموارد الطبيعية المتاحة واالستفادة الدائمة من هذه الموارد 

على أنها إدارة النشاطات والسياسات العامـة   Daniel H. Henning في حين عرفها  -

ليـة  ، وهي كأي إدارة أخرى تـشكل عم       العامة  ضمن المشاكل البيئية ، من أجل حماية الشؤون         

راد والجماعات معا ، من أجل تحقيـق مجموعـة مـن القـيم              إنسانية حيث يتفاعل ويعمل األف    

 . واألهداف ، واألهداف التنظيمية المحددة بصورة مسبقة 

وضع الخطط والـسياسات  :  بأنها United Nationsفي حين عرفتها األمم المتحدة   -

صناعي على أن تتضمن جميـع المراحـل        أجل رصد وتقييم اآلثار البيئية للمشروع ال      البيئية من   

 من الحصول على المواد األولية ، وصوال إلى المنتج النهائي والجوانب البيئيـة              اإلنتاجية ، بدءاً  

 . المتعلقة به 

على تنفيذ اإلجراءات الرقابية الكفوءة مع األخذ باالعتبار جانـب التكـاليف            م أيضا   ووتق

ضافة إلى كيفية استخدام الموارد ، وال بد مـن توضـيح            واألثر البيئي لهذه اإلجراءات أيضا ، إ      

 . األدوات والطرائق المتبعة لمنع التلوث واالستخدام الرشيد للموارد 

إن إدارة البيئة ليست فـي النهايـة سـوى إدارة      : نستخلص من التعاريف السابقة ما يلي       

امة لإلنسان ومجتمعه فـي أي      الموارد الطبيعية والبشرية ، وإن هدفها النهائي هو التنمية المستد         

مكان ، بما يضمن تحسين نوعية حياته ، وحياة األجيال القادمة في مجتمعه ، وهي ال تتـضمن                  

الماء والهواء والتربة وإنما النبات والحيوان واإلنسان والتفاعالت فيما بينها ، بما يكفل الحمايـة               

 . ق رفاهية اإلنسان يالبيئية وتحق
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 Importance of Environment Management Study: اإلدارة البيئية أهمية دراسة  - 3 – 1

قد تختلف األسس العامة لدراسة البيئة للمنظمات الصغيرة والكبيرة عن أهميـة دراسـتها              

على مستوى مجتمع كبير أو مدينة أو دولة تعرضت ألزمات بسبب عمليات عسكرية مـدمرة ،                

 المجتمع على البيئة المحيطة قد ال يكـون         لمجتمع وتأثيرات ية الناتجة على ا   إال أن التأثيرات البيئ   

ومـا  فيها مجال للمقارنة تبعا لحجم التأثير الهائل الذي تسببه نتائج الحروب الحديثة على البيئـة         

 . تخلفه من أزمات بيئية تؤثر تأثيرا مباشرا وفعاال وجسيما على المكان وعلى المجتمع 

الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناكازاكي من قبـل القـوات           خلفتها القنبلتين   فاآلثار التي   

واألسلحة الكيميائيـة   ،  ال زالت آثارهما ماثلة عبر المكان والزمان        م  1945األمريكية على اليابان عام     

ورانيوم المنـضب الـذي     يوال،  التي استخدمت في فيتنام حولت مساحات زراعية إلى أراضي جرداء           

 م حولت جزء كبير من مـساحات        1991عام  ) عاصفة الصحراء   ( لخليج الثانية   حرب ا بان  إاستخدم  

صـاب الجنـود مـن    أ مـا اق إلى مناطق ملوثة إشعاعيا ناهيك ع    روجنوب الع في الكويت والسعودية    

معالجة آثارها أو على األقـل      تتطلب  أمراض قد تنتقل إلى أجيال وما يصاحب ذلك من حدوث أزمات            

غرافية والنفـسية   وفة إلى أن أهمية دراسة البيئة يمكن أن تفسر لنا التغيرات الديم           باإلضا،  التقليل منها   

، النزوح أو الحصار أو االعتقـال       والصحية للمناطق التي تعرضت للعمليات العسكرية بسبب حاالت         

 : بما يلي تحصل عليها التي  الفوائدويمكن تلخيص 

وذلك من خالل البحث :   Legislations and Lawsمدى مخالفة التشريعات والقوانين  – 1

للقوانين الدولية من خالل استخدام أسلحة محرمـة دوليـا أو           عن الحاالت التي قد يحدث فيها تجاوز        

انتهاك للقوانين الحرب واألسر واالعتقال وطريقة التعامل مع المحاربين والمـدنيين وحجـم التـأثير               

 .  والتي تسبب في خلق أزمات على مختلف األصعدة المتوقع على البيئة حاليا أو بعد فترات زمنية

إن متابعة ودراسة اآلثار على :  Awareness and Reputation الوعي والسمعة – 2

البيئة من جراء العمليات العسكرية يجعل األطراف المتحاربة تفكر جديا قبل استخدام أي سـالح               

لك وإن تم إخفاءه لفترة محددة فإنـه ال         أو إساءة معاملة أو انتهاك لقوانين الحروب ألن ذ        محرم  

 المسؤولين عن أي تجاوز أو انتهاك لهذه المعاهدات         إخفاءه على المدى البعيد مما قد يجعل      يمكن  

 . عرضة للمسائلة القانونية وعلى المستوى الهيئات والمحاكم الدولية 

حالـة مـن     خلقفإن متابعة ودراسة اآلثار البيئية الناتجة من الحروب ت        من ناحية أخرى    

الوعي لدى المجتمع بأحقيته في مقاضاة المسببين لألضرار التي ألحقت به كمواطن أو كمجتمع ،               

مـن  للقوانين الدولية مما يجعلها تعيش حالـة        وقد تخسر بعض الدول سمعتها من جراء انتهاكها         

 . األزمات في عالقاتها الدولية أو على مستوى شعبيتها داخليا 
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مديات من إمكانية القيـام  إن أهمية دراسة اإلدارة البيئية توفر  : ثار البيئية    معالجة اآل  – 3

بدراسات أخرى في طرق معالجة اآلثار البيئية التي تسببها العمليات العسكرية والحروب الحديثة             

 . وتقليل تأثيرها على المجتمع 

 : ة يدارة البيئاإلفوائد  - 4 – 1

 : بما يلي فوائد هذه اللخيص ا فوائد كثيرة ، ويمكن تة عند تطبيقهيدارة البيئاإلتحقق 

 : بالنسبة للمؤسسات فوائد ال - 1 – 4 – 1

التي يمكن أن تحصل عليها المؤسسات ومن خالل اتباع نظـام        فوائد  أهم ال ويمكن تلخيص   

 : )  5 (بما يلي ة يدارة البيئاإل

 . منع التلوث أو تقليله إلى الحد األدنى  – 1

 . ألداء البيئي تطوير ا – 2

 . التنافس على المزايا  – 3

 . تطوير االلتزامات  – 4

 . تقليل التكلفة  – 5

 .  تقليل الحوادث – 6

 .  االهتمام بالكوادر العاملة وزيادة أداء العاملين – 7

 .  خلق أسواق جديدة ومستهلكين جدد – 8

 . يجابية العامة وتنفيذ القانون  السمعة بالنسبة للمجتمع وعامة الناس وزيادة الرؤية اإل– 9

 . تحذير العاملين من القضايا البيئية واإلحساس بالمسؤوليات  – 10

وحتى يتم التعرف على حاجة المؤسسات والمنظمات إلى نظـم اإلدارة البيئيـة يتطلـب               

 : التدقيق في 

 .  مدى حاجة التزام المؤسسة بالقواعد والقوانين -

 . داء البيئي لها  مدى الحرص على تطوير األ-

 .  مدى اهتمام المؤسسة بالشؤون البيئية -

هداف البيئية واألهداف األخرى إضافة إلى ضرورة أن تقوم          مدى ارتباط المؤسسة باأل    -

 . المؤسسات بتحديد أسباب المشاكل البيئية ومحاولة إزالتها 

 : الفوائد بالنسبة للمجتمع  - 2 – 4 – 1
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 الحروب في البيئة تكون     هامجتمع من جراء األضرار التي تلحق     إن األضرار التي تلحق بال    

جسيمة ، وقد تدوم آثارها فترة طويلة ، وإن من فوائد تطبيق إدارة البيئة على مستوى المجتمـع                  

 : يمكن تلخيصها بما يلي 

 . ر على البيئة ثتخدام األسلحة المحظورة والتي تؤ التأثير على الدول المتحاربة يمنع اس– 1

 . وحفظ التوازن البيئي   البيئي الطبيعيما تأمين حماية للنظ– 2

 . الطبيعية المتجددة وغير المتجددة  الحث على االستخدام األمثل للموارد – 3

 التقليل من تأثير المخاطر الناتجة من العمليات الصناعية على صحة وأمن اإلنـسان              – 4

 . والحيوان والنبات 

 . إلنسان في العمل والمجتمع  على تحسين صحة ا الحثّ– 5

 : ذات كفاءة عالية فإن ذلك يرتبط باتباع خطوات منظمة تشتمل على ة يإدارة بيئولكي يتم توافر 

  التخطيط – 1

  التحكم – 2

  القياس – 3

  تطوير األداء البيئي – 4

وهذا يمكن أن يحل الكثير من المشاكل البيئية بدون تركيب أجهزة بأسعار مرتفعـة مـن                

  ) 6. ( خالل التخطيط  والتنفيذ واتباع نظم اإلدارة البيئية 

وفيما يتعلق بالمناطق   :  الفوائد بالنسبة للمجتمعات التي تعرضت للحروب        - 3 – 4 – 1

 : التي تعرضت للحروب فإن لتطبيق نظم اإلدارة البيئية لمثل هذه الحاالت فوائد عديدة ، أهمها 

 تجاوزات للقوانين الدولية من خالل استخدام أحد أطراف          الحاالت التي قد يحدث فيها     – 1

النزاع العسكري أسلحة محرمة دوليا أو انتهاك لقوانين الحرب واألسـر واالعتقـال وطريقـة               

التعامل مع المحاربين والمدنيين وحجم التأثير المتوقع على البيئة حاليا أو بعد فترات زمنية قـد                

 . تسبب أزمات على مختلف األصعدة 

 إن إحساس األطراف المتحاربة بأنها قد تتعرض للوقوع تحت طائلة القوانين الدولية             – 2

حالة مخالفتها ألي من هذه القوانين ، بجعلها تفكر جديا في االلتزام بهذه القوانين واألعراف               في  

ا خاصة فيما يتعلق بالتأثير على البيئة ألنه من الطبيعي أن تحاول الدول أن تحافظ على سـمعته                

 . )  Reputation (الدولية 
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بأحقيته في مقاضاة المـسببين     ) Awareness( تخلق لدى المجتمع حالة من الوعي        – 3

 . به كمواطن أو كمجتمع لألضرار التي ألحقت 

4 –   تجعل الحاجة مة للقيام بالدراسات المطلوبة لمعالجة اآلثار البيئيـة التـي تـسببها           لح 

 . الحديثة وتقليل تأثيرها على المجتمع العمليات العسكرية والحروب 

من الحـروب   ة  جممعالجة اآلثار النا  من  إن الفوائد المترتبة من تطبيق نظم اإلدارة البيئية         

محـدد بـل    زمـان   معين ، وقد ال يكون تأثيرها محصورا في         ال تقتصر على مكان     على البيئة   

 .   مستقبالًوحاليا أ على مواقع أخرىتأثيرها من تقليل الالفوائد إلى هذه تعدى ت

  Environment Planning : التخطيط البيئي  - 5 – 1

يهدف التخطيط البيئي بالدرجة األولى إلى تحقيق استغالل متوازن للعناصر البيئيـة دون             

  ) . 7( إحداث خلل في البيئة 

مفهوم ومنهج جديـد يقـوم خطـط        ( التخطيط البيئي أيضا بأنه     ) عبد الرزاق   ( ويعرف  

تنمية من منظور بيئي ، أو بمعنى آخر هو التخطيط الذي يحكمه بالدرجة األولى البعد البيئـي                 ال

واآلثار البيئية المتوقعة لخطط التنمية على المدى المنظور وغير المنظور ، أو هـو التخطـيط                

يئي الذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية بحيث ال تتعدى مشروعات التنمية وطموحاتها الحد الب             

 بأنه الحد الذي يجب أن نتوقف عنده وال نتعداه حتى ال تحـدث نتـائج                ؛ويعرفه أيضا   . الحرج  

  ) 8) ( عكسية قد تعصف بكل ثمار مشروعات خطط التنمية 

ه الوسيلة التي تستخدم في عملية صنع واتخاذ القـرارات البيئيـة            بأن) الصرن  ( ويعرفه  

والمشاكل البيئية وإيجاد الوسائل المناسـبة للحـد مـن          والتي يتم من خاللها إدراج االهتمامات       

  ) 9( . ضررها في أقصر وقت ممكن 

أنه نظرا لتنوع وتشابك المشكالت البيئية المعاصـرة مـن حيـث            ) : الخطيب  ( وترى  

أسبابها ونتائجها ، فقد تزايدت األهمية العلمية والتطبيقية لعلوم البيئة والتخطيط البيئي حيث تعـد         

 البيئية والفهم المضطرد للوسط البيئي الطبيعي والحضاري من أبرز التطورات العلمية            الدراسات

  ) . 10( التي ظهرت في السبعينيات من القرن العشرين 

عاله عن التخطيط البيئي ، بأنه يهتم بالقـدرات         أيمكن أن نستشف من المفاهيم المذكورة       و

 بحيـث ال تتجـاوز إفـرازات المـشاريع          صر البيئة ،  ال عنصر من عن   كولوجية ل يوالسعات الب 

النظـام  ى لعناصـر    و الحدود البيولوجية القص   –ن النفايات بمختلف أشكالها     م – فيذهانالمقترح ت 

فعالـة وذات   التخطيط البيئي   ولكي تكون عملية    . البيئي الطبيعي المتمثلة بالماء والهواء والتربة       

التخطيط للتنمية الشاملة للبلـد عمومـا ، وأن         تأثير ، فأنها تتطلب أن تكون متكاملة مع عمليات          

 بالتنمية البيئية جزءا ال يتجزأ من السياسة العامة للتنمية الشاملة التـي             ةياسات الخاص ستكون ال 
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 : البيئي بالمراحل التالية  خطوات التحليل تمرو

عة أو عمل وحصر إفرازاتها التي يمكن أن تتفاعـل مـع             تثبيت األنشطة ألي صنا    – 1

 . وحجم هذا الضرر  ضررا على البيئة هاتحديد أكثروالبيئة 

 المتعلقة بالحفاظ   تلك للمنظمة أو    ةة الداخلي ئييات الب  والتشريع نانيوااللتزام بالق ضمان   – 2

 . ومنع التلوث على البيئة 

مستوى هيكليـة المنظمـة أو علـى مـستوى          البيئية على   الغايات  و تحديد األهداف    – 3

  . يلتزم بهـا الجميـع    التخطيط العام للدولة من أجل المحافظة على أهداف وغايات بيئية موثقة            

 )11(  

توضيح نظـم   فعال لإلدارة البيئية و   نظام  وتطوير  ضمان التزام اإلدارة المعنية بتنفيذ       – 4

النظـام مـع أنظمـة اإلدارة       أهداف  ى توافق   اإلدارة البيئية مع شرح مواطن القوة والقيود ومد       

  ) 12( . البيئية األخرى بما يتضمن قناعة اإلدارة العليا بفائدة نظم اإلدارة 

وإن أي تخريب للبيئة أو اإلضرار      ،  وألن أي مجتمع يعيش في دولة هو جزء من هذا العالم            

مطلـوب مـن    مي حيـث    لتخطيط على المستوى األم   من ا بها قد ينعكس على دول أخرى ، فال بد          

 ، وذلك عند إجراء التخطيط البيئي       ةالدوليوالمعاهدات  الجميع االلتزام بالضوابط والتحديدات البيئية      

 .  للدولة ، وأن تكون معالجة األزمات البيئية الكبيرة هي مسؤولية دولية

  Environment Organization: التنظيم البيئي  - 6 – 1

د الهيكل التنظيمي واألدوار والمسؤوليات والسلطات وعالقـات        يقصد بالتنظيم البيئي تحدي   

والجماعات على اختالف أنواعهم في المنظمـة أو علـى مـستوى            العمل المالئمة بين األفراد     

التشكيل العام للدولة ، وعلى خطوط االتصاالت فيما بينهم وبينهم وبين البيئة المحيطة بهم وعلى               

 :  ) 13(  البيئي المفاهيم التالية هذا األساس فإنه يرتبط بالتنظيم

 .  تحديد اإلدارة والسلطات والمسؤوليات – 1

 .  القيام بعملية التوثيق بهدف تحقيق اإلدارة البيئية الفعالة – 2

 .  تحديد ممثل لإلدارة العامة بالنسبة للبيئة والجودة البيئية – 3

 .  تحديد خطوط االتصاالت الداخلية والخارجية – 4

 . قامة الهيكل التنظيمي المناسب لممارسة األعمال البيئية إ– 5

 االرتباط والعالقة المناسبة مع التخطيط البيئي من جهة ، ومع الرقابـة والمراجعـة               – 6

 . البيئية من جهة أخرى 
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 . لتلوث ا تشكيل لجان بيئية من أجل معالجة النفايات ورقابة – 7

 : ب المستوى التنظيمي فيتطلب أيضا تحديد  الختالف المسؤوليات البيئية حسونظراً

والرقابـة  السياسة البيئية    المسؤوليات البيئية لإلدارة العليا المتمثلة في وضع وتطوير          –أ  

 . البيئية والموافقة على الخطط البيئية الموضوعة ورقابة إجراءات التخلص من النفايات والتلوث 

ثلة في تقديم النصائح المتعلقة بالمسائل البيئيـة        ين والمتم يارشالمسؤولية البيئية لالست   -ب  

ومتابعة القوانين والتشريعات البيئية والتأكيد على اتباع الطرائق المناسبة لحل المـشاكل البيئيـة              

 وتحليل ومعرفة هذه المشاكل ومعالجتها 

قابـة  التنفيذيين والمتمثلة في تنفيذ الخطط وإجراءات الر       المسؤوليات البيئية للمديرين     –ج  

البيئية والقيام باالتصاالت البيئية وضمان التغذية العكسية المناسبة للتنفيذ في الوقـت المناسـب              

 . أيضا 

 المسؤوليات البيئية للعاملين والمتمثلة في اتباع اإلجـراءات الموضـوعة لمعالجـة             –د  

 . لمالئمة للمديرين المشاكل البيئية وإدارتها والقيام بعملية التغذية العكسية وتوفير المعلومات ا

  Environment Control and Auditing: الرقابة والمراجعة البيئية  - 7 – 1

من أجل كشف االنحرافات البيئية ومعرفة أسبابها وتحليلها ومعالجتها في الوقت المناسـب   

 بالرقابـة البيئيـة   د بـه  صفإنه يتطلب اتباع وسائل وطرائق كفيلة لضمان تحقيق ذلك وهو ما يق     

 )Environment Control (  حيث يتطلب من المنظمات والهيئات المختصة بذلك بأن تحـدد 

وتطبق إجراءات الرقابة والقياس ، وبخاصة على العمليات واألنشطة التي يكون لها تأثير كبيـر               

 ، وهذا يتطلب أن يتم تسجيل المعلومـات لمعرفـة           14001على البيئة ، وهذا ما تنظمه األيزو        

 :  ) 14( ملياتية المناسبة ومطابقتها مع األهداف والتي تتمثل في عيئي والرقابة الاألداء الب

 التأكد من سالمة إجراءات المعالجة والحمايـة البيئيـة علـى مـستوى المنظمـات                –أ  

 . والحكومات 

 . تفق مع المعايير المسموح بها ت التأكد من أن مستوى اإلصدارات –ب 

 .  وتحليلها وبيان أفضل الطرق لمعالجتها  تحديد أسباب االنحرافات–ج 

 .  المراقبة الدورية للتعديالت والتغييرات –د 

 : وهناك نوعين أساسيين من الرقابة البيئية وهما 
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وهدفها التأكد من مدى تحقيق األهداف والغايات  Internal Control   الرقابة الداخلية–أ 

يات التنفيذ بهدف كشف المـشاكل البيئيـة ومعرفـة          البيئية ، والخطط البيئية ومطابقتها مع عمل      

 . تها جالعالحلول المناسبة لماقتراح أسبابها وتحليلها و

التطبيـق  وهدفها هو التأكـد مـن مـدى     External Control:  الرقابة الخارجية –ب 

 . واالنسجام مع التشريعات والقوانين البيئية ومدى االلتزام بها 

والتي يمكن تعريفها بأنها   Environment Auditingبيئية أما فيما يخص المراجعة ال

 دوري تهدف إلى التقييم البيئي ألداء المنظمات ، وذلك من أجل التحـسين              لشكبوثقة تتم   مآلية  

ومقارنتهـا مـع شـروط      ة ورقابة الملوثـات     ة من خالل تقييم اإلجراءات المتبع     التدريجي للبيئ 

 . المواصفة البيئية 

قد أصدرت منظمة األيزو    ،  دة  مبقها وانسجامها مع السياسات البيئية المعت     ولتحديد مدى تطا  

م ، وقـد سـعى      1996معيارها الدولي المتعلق بالمبادئ العامة للمراجعة البيئية في أواخر عام           

 .  المعايير التي تساعد في إجراء عمليات المراجعة 1410األيزو 

ى مستوى المنظمات أمر قد يكون مـسيطرا        فإذا كان إجراء الرقابة والمراجعة البيئية عل      

حيث يكـون مـستوى     الحروب  األزمات و عليه في حالة السلم فإنه يصبح أكثر تعقيدا في حالة           

األزمـات  اإلفرازات التي تسببها    الرقابة المراجعة البيئية ضعيفا إن لم يكن متوقفا ، وذلك بسبب            

مية المكلفة بمهام الرقابة البيئيـة التـي        الحروب ، وفي كل األحوال فإن األجهزة البيئية الحكو        و

مـن المفتـرض أن     تكون ملزمة بمتابعة هذه الحاالت باالعتماد على أجهزة الرقابة البيئية التي            

يكون لها وجود على مستوى الوزارات أو المؤسسات الحكومية لتأخذ على عاتقها هذا الموضوع              

تقل إلى مواقع أخرى ، وقد سـاعد عـصر          خاصة وأن التأثيرات البيئية قد تن     . المهم والخطير   

العولمة الذي نعيشه وتقنيات االتصاالت على سرعة نقل األخبار والمعلومات بما يخلق ضغوطا             

هائلة من قبل المنظمات الدولية أو من قبل الحكومات تكون سبببا في التأثير على البيئة خاصـة                 

 . جتمعات أخرى عندما يكون حجم هذا التأثير بدرجة قد تؤدي إلى تضرر م
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 دارة البيئة بإدارة األزمات والعولمةعالقة إ : المبحث الثاني

  :مقدمة  - 8 – 1

إن السياسة العالمية في ظل واقع عالمي يشهد تحوالت عميقة في بنية المجتمع العـالمي ،           

حيث انتقلنا من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعرفة بالترافق مع صعود ما يـسمى باقتـصاد                

لمعرفة باإلضافة إلى انتقالنا من الثنائية القطبية إلى األحادية النسبية واالنتقال من الحداثة إلى ما               ا

أسـلحة  " ر الشامل   خطبعد الحداثة كما انتقلنا أيضا من مفهوم األمن النسبي إلى مفهوم مجتمع ال            

 .  ) 15( " نووية ، إرهاب ، العولمة بكل مجاالتها 

 ي سـاعيةً  متدريجيا بعيدا عن تبني الصيغة القديمة لألمـن القـو         لقد انساقت بعض الدول     

ـ إليجاد صيغ أخرى لألمن ؛ ألنه أصبح يتعين على هذا المفهوم أن يكون مجهزا للتعامـل                  ع م

وغيرها من األزمات التي تعتبـر      األزمات اإلقليمية وأزمة التلوث البيئي وأزمة اإلرهاب الدولي         

 .  ) 16( حساسة جدا لحياة اإلنسانية 

وصارت مـشجعة علـى     لقد أصبحت البيئة األمنية في ظل العولمة أكثر تعقيدا من ذي قبل             

نشوب الحروب واحتدام الصراعات بفضل انتشار ما يسمى باإلرهـاب ، والـصراعات الطائفيـة               

 في بداية التسعينات من حروب داخلية ، واإلرهاب المـسلح           "ا  يوغسالفي" والدينية مثل ما حدث في      

جزائر وعدد آخر من الدول واتخاذ الواليات المتحدة األمريكية نظرية الحروب االستباقية التي             في ال 

، وكان نتيجة ذلك كله أن      أول دولة تتعرض لهجوم وحرب ضروس واحتالل وهيمنة         كانت العراق   

أصبح أمن أية دولة في مناخ ما بعد الحرب الباردة معرضا لمجال واسع من التهديدات وصار هناك                 

 . مرونة في استخدام القوة المسلحة وسرعة انتشارها في المواقع والمحاور التي تتعرض ألزمات 

األزمات في زمن العولمة ، من خالل دراسة عـدد          ويمكن فهم عالقة إدارة البيئة بإدارة       

 . من العناصر التي سيتم شرحها الحقا 

  :البيئة الدينية  - 9 – 1

 القيمة العليا التي ال تعلو عليها أية قيم أو قوانين وضـعية وعلـى               يمثل الدين في معظم المجتمعات    

وال يقتصر تباين تأثير الوازع الديني بـين        . ، فيتم قبولها أو رفضها      أساسها تقاس وتقوم األحداث الحياتية      

ـار     المجتمعات المختلفة ، وإنما يتباين أيضا بين شخص وآخر في المجتمع نفسه ،                ويرى صـالح المخت

العالم ، نحن هنا ال نتحـدث        على مستوى " ة الدينية   ياألصول" بانبعاث  تميزت  نهاية السبعينيات   أن   ) 17( 

، أيـضا   عن األصولية اإلسالمية ، بل عن األصولية الدينية المسيحية واإلسالمية واليهودية والهندوسـية              

التي . . . سادت فيه التيارات الدينية     عالم  ولقد وجد مناخ جديد في ال     . . . وكافة فروعها المذهبية والطائفية     

 .  تنطلق من فكر ديني مشبع برموز روحانية عظيمة هائلة الزخم واإلقناع 
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فنحن في العراق مثال نالحظ اآلن بأن هناك تنظيمـات نخبويـة إسـالمية              : " ويستطرد قائال   

في مرحلة الحسم وهي    اشتركت في المقاومة المسلحة ضد االحتالل واكتسبت سمعة طيبة ، لكنها اآلن             

 : بشق المقاومة ألنه يقوم على اتجاهات تخريبية منه االختبار الحقيقي ـ تلعب دورا خطيرا يهدد 

 تكفير المجاهدين من التنظيمات القومية واإلسالمية غير التكفيرية ، والمؤمنة بتـرابط             – 1

 . العروبة واإلسالم 

 . اغتيال كوادر تلك التنظيمات  – 2

 علنا على محاولة السيطرة على الساحة الجهادية واالنفراد بالقيـادة والقـرار ،               العمل – 3

 . وهذا نهج ال يمكن إال أن يثير رد فعل مضاد لدى القوى األخرى وهي القوى األساسية 

 مهاجمة العراقيين من غير العمالء والمتعاونين مع االحتالل وقتلهم من منطلق طـائفي             – 4

 .  على القوات األمريكية أو عدم القيام بها ، وتقليل الهجماتصرف 

 استعداء البيئة الحاضنة للمقاومة العراقية وهي بيئة العشائر واألحياء والرموز الوطنية            – 5

 " . إلخ . . . الشعبية التي توفر للمقاومة المال والمعلومات والدعم واإلخفاء 

ألمية السائدة في أوساط التكفيريين     والخطير القاتل بأن األمية ونصف ا     " ويشير أيضا بقوله    

 . " هي السبب في موقفهم التخريبي وليس عمالة رموز منهم 

أن المجتمعات المنقسمة على نفسها بسبب تعـدد األديـان          ) : هنري كيسنجر   ( وقد اعتبر   

والمذاهب أو بسبب اثنياتها يجعل من إجراءاتها مهددة بأن تكون نوعا من المصادقة على التوزيـع                

دائم للسلطة على أساس هذا االنقسام الديني أو االثني أو الطائفي حيث ال يكون لألقلية أي أفـق ،               ال

أو تصبح أغلبية على مستوى تسلم الحكم ، واالختبارات في مجتمعات كهذه تؤول إلـى الحـرب                 

   )18. ( األهلية أو الفوضى ، وهذا هو المناخ المثالي الذي تنمو فيه المنظمات اإلرهابية 

لقد أصبحت مقولة فصل الدين عن السياسة التي تنادت بها الحضارة الغربية في العـصور               

الوسطى وما بعدها وتحرص على تعميمها على المجتمعات المحافظة أو الملتزمة دينيا أقل تـأثيرا               

 وقـد   بفعل عوامل عديدة أهمها هذه النزعة الغربية في التوجه نحو التعاليم اإلنجيلية أو التلمودية ،              

أصبحت التوجهات الدينية للمرشحين للرئاسة في العديد من الدول الغربية وتطبيق تعاليمهـا أحـد               

األسباب الرئيسية للحصول على أصوات الناخبين ، وآخر هذه البراهين هو التوجه الـذي تقـوده                

 فلـسطين   الواليات المتحدة األمريكية لكسب اعتراف العالم بإقامة دولة يهودية خالصة لليهود فـي            

 . وفلسطينية في الضفة وقطاع غزة 
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  :البيئة الدولية  - 10 – 1

 ، بـات    2001 سبتمبر   11ح الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش بعد أحداث         رمنذ أن ص  

على اآلخرين أن يختاروا بين أن يكونوا مع الواليات المتحدة أو ضدها ، فالذي ليس مع الواليات                 

 وإن جعل كثيرا من دول العالم تتعاطف مع         -هذا التصنيف القاسي     المتحدة فهو بالضرورة ضدها   

 إال أنه على المدى البعيد خلق بيئة سياسية دولية متـصلبة لـيس              –الواليات المتحدة بدافع الخوف     

 . خاصة مع الدول التي تصفها الواليات المتحدة بمحور الشر ، فيها  دور أيللمرونة السياسية 

 التي شرعتها واختلقتها الواليات المتحدة متذرعـة بالقـضاء علـى            إن الحروب االستباقية  

اإلرهاب معطية لنفسها دور الخصم والحكم وموزعة الخراب والدمار في أماكن عديدة من العالم ،               

ها ودعمهـا   فجعل دوال عديدة تنسحب تدريجيا من الشرك الذي أوقعت نفسها فيه من جراء اصطفا             

 .  على البيئة الدولية 2001 سبتمبر 11العمليات اإلرهابية في رزتها نتائج فللتوجهات التي 

فالعمل السياسي في العالقات الدولية هو لولب الحياة االجتماعية وركن الـسالم العـالمي              

نظرا ألهميته القصوى في شتى ميادين الحياة ألن السياسة ليست فرضية تحدد بواسطة تحليل ،               

حيث تبدو متناقضة في بعض تفاصيلها وتعطي عدة معاني         النطاق  بل هي مسألة متشعبة واسعة      

  ) . 19( " للقضايا نفسها 

أنه عالوة على التحديات طويلة األمد مثـل الفقـر          ) "  20( ) جيفري ساش   ( وقد أثار   

فإن هناك قائمة طويلـة مـن مواقـع         . . . والبيئة واالنتشار النووي ، وإصالح األمم المتحدة        

 العراق ، إيران ، أفغانستان ، فلسطين ، لبنان ، الـصومال ، ميانمـار ،           :األحداث الساخنة في    

السودان ، كوريا الشمالية ، وأماكن أخرى من العالم ، التي فشلت كل المحاوالت األخيرة للتأثير                

على األحداث في هذه البلدان من خالل التهديدات والعقوبات بل والحرب في بعض األحيـان ،                

استقرارا مما كانت عليـه     وضاع في أغلب هذه المواقع أصبحت اليوم أقل         ومن المؤسف أن األ   

  " .منذ خمسة أعوام ، ومن الواضح أن األمر يتطلب توجها جديدا في التعامل 

أن الحرب على العراق أدت إلى انقسام العالم وتحول انتباهه وموارده الماليـة             " ويضيف  

ات اآلثار بعيدة المـدى مثـل تغيـر المنـاخ           بعيدا عن مناطق األزمات والمشكالت الحرجة ذ      

 . والحصول على مياه الشرب والسيطرة على األمراض وتوفير الطاقة المستدامة 

 بالرغم من كل التغيرات التـي       –أن التيار الواقعي     ) " 21( إبراهيم أبو خزام    . ويرى د 

تبـرت الـصراع     أهم مدرسة عنيت بهذه المواضيع واع      –حصلت له في ظل المتغيرات الدولية       

الدولي هو القاعدة التاريخية التي تحكم العالقات الدولية ، أما االستقرار أو السالم فهو ظـاهرة                

 " . عرضية في التاريخ اإلنساني 
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ضرورة تأسيس منظمة بيئية عالمية للحـض علـى تنفيـذ            ) 22( وقد اقترح ديفيد هيل     

ون مهمتها األساسية ضـمان الـتالزم بـين         االتفاقات والمعاهدات البيئية الموجودة ، والتي ستك      

 . تطوير األنظمة المالية والتجارية العالمية وبين االستخدام الحكيم لموارد العالم 

فقد أصبحت الطبيعة   " في ظل العولمة ،     إن البيئة الدولية شهدت تحوالت واسعة ومتسارعة        

ليابسة ، المحيطات ، الغالف     ا" اليوم أكثر من أي وقت مضى تبدو كامتداد عضوي لجسد اإلنسان            

رغم أن العالم ال يزال ينقسم إلى مجموعـة دول          الجوي الذي يحيط بهذا الكوكب كلها وحدة واحدة         

ومجتمعات ونحن جميعا نعتمد على محيط حيوي واحد لإلبقاء على حياتنا ولو أن كل بلـد يكـافح                  

  ) . 23(  "من أجل البقاء والرفاه من دون اعتبار ألثر ذلك على اآلخرين 

إن الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية وما تفرزه من أزمات بيئية تنعكس آثارها علـى        

حياة الناس قد تمتد آثارها إلى أجيال ، فأسلحة الدمار الشامل سواء كانت نووية أو بايولوجيـة أو                  

لبيئية قـد تنتقـل      ألن تأثيراتها ا   هكيماوية ال تقتصر تأثيرها على الموقع الجغرافي الذي حصلت في         

نسيج العنكبوت مختلفة بذلك عـن نمـوذج        فالعالقات العالمية أصبحت تشبه     " إلى أماكن أخرى ،     

تهم العـالم   العالقة أو المشاكل الدولية     المدرسة الواقعية للدولة وللسياسة الدولية ، بمعنى أن القضايا          

خرجت عما هو مألوف     الظواهر   وا أ طبيعة تلك القضاي  كله لم تعد وقفا على الدول بذاتها ، كما أن           

 وليـست مـشكلة بـين       في العالقات الدولية ، فمثال مشكلة البيئة هي مشكلة بين اإلنسان والطبيعة           

 .  ) 24" ( وذلك بالتشخيص الدقيق لتلك الظاهرة فحسب الدول 

  :البيئة االقتصادية واالجتماعية  - 11 – 1

على أنهـا مجموعـة    )  The Economical Environment( تعرف البيئة االقتصادية

واإلنتاجية وغيرها مـن الـسياسات التـي         والمالية والنقدية واالستثمارية     األساسيات االقتصادية 

البيئة في المفهوم االقتصادي على أنها كل ما يتـأثر          تشكل بيئة العمل االقتصادي ، وينظر إلى        

 حصيلة التعامل مع المجتمعـات البـشرية        ل ، وهذا النظام البيئي هو     عم في مجال بيئة ال    قانةبالت

بين  طور تبعا لتطور العالقة التبادلية للمواد     توالبيئة الطبيعية في مراحل زمنية سابقة ، كما أنها ت         

 .  ) 25( اإلنسان والطبيعة 

تمثل القـيم االجتماعيـة    )  The Soical Environment(االجتماعية في حين أن البيئة 

تي يعتنقها مجتمع ما ومدى إمكانية ربطها وتوجيهها لحمايـة البيئـة وجعلهـا              الوالتقاليد  والعادات  

واألزمـات  نظيفة وخالية من التلوث والضرر البيئي ، وقد تكون الحروب والكـوارث الطبيعيـة               

الناتجة عنها أكثر تأثيرا على البيئة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات من غيرها ، فالدمار الـذي                

ب في النسيج االقتصادي للمجتمع من خالل تدمير البنية التحتية وتخريـب األنـشطة              تلحقه الحرو 

االقتصادية وما يصاحبه من تفشي البطالة وظهور حاالت الفساد الوظيفي واالجتماعي واضطرار             
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جزء كبير من المجتمع إلى النزوح وترك منازلهم والعيش في مخيمـات أو مبـاني مهجـورة أو                  

 أو تردي الخدمات الصحية والخدمات العامة وما يصاحبها من أمراض وأوبئة            امدوانعمباني عامة   

من خـالل مـا    ) The Human Dimension ( سان ، حيث يتجلى البعد اإلنسانيتهدد حياة اإلن

تفرزه الحروب والكوارث الطبيعية من تهديد خطير لحياة اإلنسان أو انعدام التصور فـي تـأمين                

نزلية الحياتية ، إذ إن حق اإلنسان في الحياة هو من أبرز أركان المسألة              الحاجات والمستلزمات الم  

، وأن الحصول على بيئة نظيفة وسليمة ومتوازنة هي من حقوق اإلنسان التـي أقرتهـا                اإلنسانية  

 . األنظمة والقوانين الدولية 

يل هـذه   لقتلوتسبب الحروب والكوارث أزمات شديدة في البيئة االقتصادية واالجتماعية ،           

 : اآلثار يتطلب 

لطبيعية والمادية والبشرية ومحاولة استخدامها بصورة مثلى بهـدف         اموارد المجتمع   حشد  

تحقيق أكبر قدر ممكن من حاجات األفراد والمجتمع ، باإلضافة إلى ضرورة الـسعي الحثيـث                

ـ             ن نـشر   لتطوير ورفع كفاءة االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل ومحاربة الفساد باالستفادة م

 . الوعي بأهمية التمسك بالقيم االجتماعية العليا التي يتمتع بها مجتمع األزمة 

  :نية االبيئة التق - 12 – 1

مجموعة العناصر البشرية المتفاوتة المهـام واالختـصاصات        ( تعرف البيئة التقانية بأنها     

نجاز إلا وفق منظومة إدارية     والدرجات الوظيفية والقناعات والكفاءات العلمية المتفاعلة فيما بينه       

  )  . 26) ( مهام محددة 

بأنها التطبيقات التقانية التي يتعامل بها اإلنسان في المؤسـسات          : ويمكن أن نعرفها أيضا     

وتفاعله وقناعته بها ، ومدى تقبله لما تمليه عليه هذه التطبيقات من تغييرات في أسلوب وطريقة                

 . حياته 

ت وتقبلهم للتغيرات التقانية الجديدة ، فهناك من يظهر انبهـاره           وتتفاوت قناعات المجتمعا  

ها ، في حين يوجد من يقف مقاومـا         عنفعا  اتدفعه ألن يكون متحمسا ومد    وتغييرات  الالشديد بهذه   

 . لها وبدرجات متفاوتة بدوافع مختلفة من بينها عدم القناعة أو التردد أو الخوف من تأثيراتها 

ين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية خلقت حالـة مـن التبعيـة            إن الفجوة التقانية ب   

التقانية إلى الدول المتقدمة ، وحتى أن الكثير من الدول النامية وإن حاولت أن تلحـق بمـؤخر                  

الركب التقاني فإنها غالبا ما تحركها المظاهر الحضارية للظهور بمظهر حضاري ولـيس مـن               

كبر من التطبيقات التقانية ال تساهم بشكل جدي وفعال في تطـوير         أجل التحديث ، وإن الجزء األ     

 . قارنة بالدول المتقدمة مهذه الدول ، حيث يالحظ عدم كفاءة المردود االقتصادي لهذه التقانات 
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إن هذا الواقع شجع الدول الصناعية على استغالل الدول النامية في كثير من األحيان عن               

ة والموارد األخرى من أجل استمرار هذه الـدول الـصناعية فـي             طريق استثمار المواد األولي   

 . تطوير تقاناتها 

قانية للمجتمعات حاليـا ، إال      توتأخذ تقانات المعلومات واالتصاالت حيزا مهما في البيئة ال        

قانية التي تعاني منها الدول النامية تشكل سببا مهما في تأخر العديد من هذه الدول ،                تأن األمية ال  

قانية ؛ جهل العديد من شرائح المجتمع بما حققه العالم المتقدم مـن تطـورات               تد باألمية ال  ويقص

  ) 27. ( تقنية وعدم المعرفة بطريقة استخدامها أو التعامل معها 

الصناعية من أهم المصادر الرئيسية التي تؤثر على البيئة المحيطة بها عـن             وتعد النشاطات   

 . ت الصناعية على اختالف أنواعها الغازية والسائلة والصلبة طريق توليد الملوثات والنفايا

وقد استطاعت دول نامية أخرى من االستفادة من البيئة التقنية الحديثة عن طريق فتح باب               

االستثمارات المدروسة والمسيطر عليها وركوب قطار التطور والحداثة ، وأصبح عدد من هـذه              

 مجاالت معينة من التقنيات وخاصة فيما يتعلـق بمجـال           الدول ينافس الدول الصناعية األم في     

 . الحواسيب والمعلوماتية واالتصاالت 

أصبح (( حيث يقول   ) خدعة التكنولوجيا   ( في كتابه    ) لجاك ألو ( وفي هذا الصدد يرى     

الكمبيوتر في عصرنا الحاضر هو المقياس لدرجة التقدم والتطور الصناعي والتقني ولـم تعـد               

الحاسب خيار ال يمكن الفكـاك      نات  اقعيار التطور كما كان في السابق ، وأصبحت ت        الطاقة هي م  

أن التقـدم يتجـسد فـي       : ونتج عن ذلك    منه ، ويتطلب ضرورة التكيف معه من زوايا متعددة          

األصغر ، وأصبح هناك إنتاج ال يرتبط بإنتاج السلع بل في معالجة البيانات وتخزينها ومن ثـم                 

ال ترتبط بالقيمة االقتصادية ، وشهد ذلك تراجع مشكلة الطاقة نسبيا في            وجدت أعمال ووظائف    

المجتمع لتحل محلها مشكلة االتصاالت ومعالجة البيانات ، وأصبح للكمبيـوتر عالقـة وثيقـة               

بمشكلة البطالة في المجتمع ، وأدى ذلك إلى ظهور بعض الرؤى التي تعتبر البشر كماً مهمـالً                 

التي تعرضـت   ) صدمة الحاسب   ( وقد أطلق على هذه التغييرات      . . . في ظل سيادة الكمبيوتر     

 .  ) 28( )) لها كافة وسائل اإلنتاج 

ويمكننا أن نالحظ تأثير هذه الصدمة على السلوك اإلنساني خاصة من ناحية عدم االتساق              

العاطفي والسلوكي خاصة في المجتمعات التي لم تستطع أن تتكيف أو تعاني مـن سـوء فـي                  

إن البيئة التقنية الحديثة بالرغم من كل ما قدمته لإلنسان من خدمات            . مع هذه التغييرات    كيف  الت

وتقدم على مختلف األصعدة فإنها أيضا أشغلته وأضعفت تلقائياته وخياله وكثير من قيمـه التـي                

 . تميزه كبشر يختلف عن اآللة التي صنعها 
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وقد عرفتهـا   )  صديقة البيئة    نةاقالت( لح  وقد نشأ في العقد األخير من القرن الماضي مصط        

جانيرو عـام    ود قمة األرض الخاصة بالبيئة والتنمية المنعقدة في ريو        عنالصادرة   ) 21( األجندة  

 األخـرى  ) بالتكنولوجيـا   (  بأنها التكنولوجيا التي تساهم في تحسين وحماية البيئة مقارنـة            1992

 )29 . (  

 التطور التقني ووجهت جزء كبير منه نحو الصناعات         لقد استغلت بعض الدول الصناعية    

العسكرية حتى أنتجت أسلحة تدميرية لو انطلق جزء منها ربما ينهي الحياة مـن علـى وجـه                  

وباتت المخلفات الناتجة من الصناعات العسكرية حمل ثقيل على البيئة ، وقد قامـت              . األرض  

لدان الفقيرة التي تعاني من الجهل والفقـر        عدد من الدول الصناعية المتقدمة باستغالل بعض الب       

 .  وتحويلها إلى مقابر للنفايات الخطرة 

 ) : الخدمية ( البيئة الحضرية  - 13 – 1

ة التي تؤثر على جوانب الحياة      يمجموعة متكاملة وشاملة من العناصر الخدم     بتتمثل البيئة الحضرية    

ـا   فالخدمات الحضرية المحلية  ،  العامة للمجتمع الحضري      التي يحتاجها أي مجتمع حضري ترتكـز أساس

على طبيعة وعادات وثقافة ذلك المجتمع ، فالسكن المالئم وإنشاء التجمعات السكنية والتخطيط العمرانـي               

توسع في الحاجة لتوفير السلع والخدمات األساسية للمجتمع ، وإن تقديم الخـدمات األساسـية               الوما يتطلبه   

عتمد على األساليب والطـرق     تبيئة العامة وهذه التأثيرات     ات جانبية تؤثر على ال    يرافقه إفراز واالستهالكية  

ـامج األمـم المتحـدة                والوسائل   التي يعتمدها التخطيط الحضري لتقديم هذه الخدمات والسلع ، ويؤكد برن

نطالق إلى أن النظم المحلية والمدن نقاط ا       ) 18(   )2005 – 2004( للمستوطنات البشرية لفترة السنتين     

فعالة للترويج ألنماط االستهالك المستدامة وبدأت بالفعل مبادرات متعددة ومتنوعة بالمدن والبلدان لزيـادة              

التوعية العامة باآلثار البيئية للسلوك االستهالكي لألفراد والترويج للسلع والخدمات السليمة بيئيا واالستخدام             

اضي في أوساط األفراد والمجتمعات المحلية ، ومن المسلم به          المستدام للطاقة والمياه والموارد الخام واألر     

أن النقل الحضري اإلقليمي السليم بيئيا إذا صاحبه استخدام وتخطيط مستدامان لألراضي على المـستويات          

قدر كبير من التأثيرات الواقعة على الصحة البـشرية         المركزية واإلقليمية والمحلية قد يؤدي إلى تخفيض        

ـاة واألداء االقتـصادي ، ويقتـضي                طبيعية  والموارد ال  والبيئة ، وفي نفس الوقت إلى تحسين نوعية الحي

المحلي تفكيرا متكامال وعمال عبر جميع مجاالت السياسات وجميع مستويات صنع استخدام األرض والنقل 

ياة إلى ازدياد   وقد يؤدي التوسع الحضري السريع وسوء إدارة النفايات والتغيرات في أسلوب الح           " القرار ،   

  . ) 19" ( يؤدي إلى آثار بيئية خطيرة النفايات مما 

أو الكوارث الطبيعية المأهولة ال يقتصر      من األعمال الحربية    إن إفرازات األزمات الناتجة     

على المجتمع عمومـا ، وذلـك       على الخسائر البشرية فحسب بل يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر            

رية حاليا ومستقبال ، فالقصف الذي يطال المدن وسـقوطها فـي   بسبب تأثيرها على البيئة الحض   
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حالة انعدام النظام وانتشار الفوضى وما يصاحبه من انهيار المؤسسات المعنيـة بـإدارة البيئـة                

وتوقف أعمالها ، وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار البنية التحتية وانتشار الفوضى إلـى تفـاقم               

 : التالي األوضاع البيئية على الشكل 

 انهيار نظم الصرف الصحي من جمع ومعالجة وتخلص حيث يـؤدي األمـر إلـى                – 1

المسطحات المائية واألنهار ، ويـشكل خطـورة   دون أدنى معالجة إلى     صرف المخلفات اآلدمية    

 .  ) 30( ة عامة فبالغة على حياة المواطنين بص

 . هربائي قطاع التيار الكن عدم توفر مياه الشرب النقية بسبب ا– 2

باإلضافة للخراب والـدمار النـاتج عـن         يؤدي انهيار نظم جمع القمامة والنظافة العامة         – 3

تدني مستوى البيئة الحضرية حيث من المتوقع في ظل هذه الظـروف            إلى  ،  القصف والنهب   عمليات  

 . ون انتشارا للقوارض والحشرات واألمراض المصاحبة لها مثل الطاعوانتشار الروائح الكريهة 

 يؤدي انهيار نظم الرقابة الصحية والغذائية إلى التعرض إلى مخاطر تناول األغذيـة              – 4

 . الفاسدة والملوثة أو المنتهية الصالحية 

وفي حالة استخدام أسلحة دمار شامل سواء كانت نووية أو كيماوية أو بيولوجية فإن تأثير ذلك                

وحـرب   / 1991الذي استخدام في حرب عـام       ( ضب  إلى أجيال عديدة ألن استخدام اليورانيوم المن      

زمن الالزم لتخفيض النشاط اإلشعاعي لليورانيوم المنضب إلى        والذي يستغرق ال  )  على العراق    2003

 . صالحة للحياة البشرية لألبد النصف عدة ماليين من السنوات ، يجعل المنطقة الملوثة غير 

ا اجتماعية واقتصادية ، حيث يؤدي إلى تشريد اآلالف         ير األنظمة البيئية قد يخلف آثار     مكما أن تد  

 . ونزوحهم إلى مناطق أخرى بسبب انعدام فرص العمل خاصة في قطاعات الزراعة وصيد السمك 

  :البيئة الثقافية  - 14 – 1

 تمثل الثقافة واحدة من أهم المعايير المـستخدمة لتقـويم مـستوى الرقـي الحـضاري                

افية ألي مجتمع تمثل حصيلة بناء األجيال السابقة واألجيال الحالية فـي             فالبيئة الثق  ،للمجتمعات  

العلمية واألدبية والفنية وما يساهم فيه هذا المجتمـع مـن تـأثير ثقـافي علـى                 ت  االكافة المج 

 . األخرى أو ما يتأثر هو به من ثقافات المجتمعات األخرى المجتمعات 

وعة من الرمـوز المتداخلـة يمكـن تعلمهـا     مجم: الثقافة بأنها ) عبد اللطيف ( ويعرف  

وتقاسمها وهي مفروضة على أبناء المجتمع الواحد كما توجههم إليجاد حلـول للمـشاكل التـي                

  ) 31. ( يتعرضون لها ، طالما أن تلك المجتمعات باقية على قيد الحياة 

لية المستوى فإن دول    وإذا كانت الدول الغربية واليابان ودول متقدمة أخرى تتميز ببيئة ثقافية عا           

المـستوى  العالم الثالث ودول الشرق األوسط والدول العربية عموما ال زالت في مستوى ثقـافي دون                
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المطلوب ، فإذا أخذنا دولة مثل إسبانيا فإن ما ينشر ويترجم من الكتب والدراسات يعد أكبر مما يؤلف                  

 .  أوروبا قافية للعالم العربي مقارنة بدوللثمستوى البيئة اعلى شر مؤوينشر في العالم العربي كله وهو 

، كثير من الـدول األخـرى       لخر بإرث حضاري لم يتوفر      يزن العالم العربي    فإومع ذلك   

ة عبر األجيال على الرغم من تأثير المـد         رث الثقافية المتوا  قاليد هي جزء من البيئة    تفالعادات وال 

رة ، على ابتعاد بعض المجتمعات العربيـة        الثقافي الغربي عبر الفضائيات واإلصدارات المنشو     

 . بدرجة متباينة عن هذه العادات والتقاليد أو التأثير فيها 

طلب من المؤسسات الحكومية أو     توتمثل الثقافة البيئية جزء من البيئة الثقافية ألي مجتمع حيث ي          

مستوى األفراد واألسر والقرى    ة البيئية على    برامج لنشر الوعي والثقاف   بالمنظمات المهتمة بالبيئة القيام     

أن يتـضمن   تطلب  يوالمدن باإلضافة إلى المصانع والمراكز العملية والجامعات والمدارس وغيرها ، و          

 . ذلك التأكيد على ضرورة أن يتم االهتمام بالبيئة من قبل األطفال والشباب النساء والرجال 

نسان للبيئة يجعله يتفهم أن تلـوث       إن معرفة األفراد والمؤسسات بالملوثات التي يسببها اإل       

 . ة دائرية فالحلقات األخرى ألن البيئة ذات صفي حلقة من حلقاتها يقود إلى تلوث البيئة 

وتزداد أهمية هذا الوعي والثقافة البيئية في المناطق التي تعرضت للحروب الحديثة حيـث إن               

ذا فإن معرفة األفراد والمنظمات وعلى كافـة        استخدام األسلحة الحديثة يؤثر تأثيرا بالغا على البيئة ، ل         

المستويات بالتلوث البيئي التي يسببه كل نوع من األسلحة يجعله يتصرف بالشكل الصحيح والمناسـب             

 . لتجنب تأثير تلك األضرار عليه شخصيا وعلى مستوى أسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه 

 : ويقـول   ،  " لبيئة تصنع الشخـصية     إن روبرت أوني أول من أدرك أن ا       : "  يقول المراياتي 

نحن نرى أن البيئة هي المعلم األول لإلنسان ، إنها الومضة البكر التي تكشف عن أسرارها ، حتـى                   " 

يتعلم منها ومن ثم يتجاوزها ويتفوق في أحيان كثيرة حتى يصبح سيدها والمستأثر بخبراتها والمتفاعل               

 أن يصونها ، وأن يكون بارا بها حتى يتبين أن البيئة إنما             مع عولمها ، هذه المعرفة المبكرة يفترض به       

وجدت من أجله ، فكيف يسهم في تخريبها ، وكيف يتوجه إلى استثمارها استثمارا سلبيا في الصناعات                 

  ) 32( . " والحروب والمبيدات والملوثات 

ة عمان أعطـت    نلطإن المناهج في دولة اإلمارات العربية المتحدة وس       : " ) عبد الفتاح   ( ويرى  

لموضوع التلوث بجوانبه العلمية والعملية وتكوين االتجاهات اإليجابية للمشاركة في مسؤولية الحد من             

لم ترد كلمة التلوث ضـمن      " في حين   " قطر واألردن إشارة واحدة إلى التلوث       " وفي  " التلوث البيئي   

في حين أكد المنهج فـي العـراق        " لتلوث  المناهج في لبنان على الهدر وا     " وأكدت  " المناهج التونسية   

إن : " وليصل إلى نتيجة مفادها     . . على الجانب األكاديمي دون أن يعطي الجوانب العلمية أهمية تذكر           

المعلومات واإلحصاءات والعرض األكاديمي لموضوعات البيئة سوف ال يسهم في تـوفير العناصـر              

ة البيئة وصيانتها وتوصي الدراسة بإيالء أهمية أكبر        البشرية المؤمنة بأهمية وجدوى العمل على حماي      



105 
 

للبيئة في الكتب الدراسية العربية من خالل دراسة أهداف التربية البيئية ومفرداتها في منـاهج العلـوم                 

  ) 33( .  " .. . الطبيعية 

ينسى الجميع أن   : " في جريدة الصباح العراقية حيث يقول        ) 34 ( ) الخفاجي   (وفي مقال لـ    

واألزمات إلى الهزيمة والموت مثلها مثل أي       الثقافة فعل مستمر ، وأنها ال تتعرض في السلم والحرب           

كائن يعيش أحداثا هامة ، فالحرب التي تغير البنى والمكونات االجتماعية تحمل معها بذور التغيـرات                

فالثقافة غير منفـصلة عـن      في االتجاهات السياسية والثقافية قد تكون أبعد أثرا من التغيرات النفسية ،             

محيطها إال إذا كانت غربية متغربة ، يصيبها ما يصيب هذا المحيط وإال أصبحت في حالـة ركـود                   

وأصبحت من الماضي الذي ال يمكن أن يعود ، وألنها فعل مستمر ولها امتدادها التـاريخي البعيـد ،                   

 الوجدان االجتماعي الذي يصل إلى      فالثقافة أكثر الظواهر عرضة للجهود إذ أنها تشكل جزءا هاما من          

ما دور الثقافة في الحرب ؟ فالذي كان يقاتل         : ومن هنا انتفاء ضرورة طرح السؤال       . . . حد القداسة   

كان يتحرك بخلفية ثقافية وتاريخية تكونت عبر انتقالها إليه بالوراثة ومن خالل قراءاته وانتمائه ، لذلك                

: " ، ويستطرد قائال    " هزيمة أو االنتصار ، وهي تنهزم أو تنتصر         قد تكون الثقافة عنصرا هاما في ال      

لذا يجد المثقف الحقيقي نفسه مشلوال عن العمل وغير فاعل ، في أثناء األزمات الحـادة ، خـصوصا                

وإن إدارة الحرب أو األزمة تستبعد المثقفين ، وال تتعاطى الشعر والفنون في حواراتهـا الـساخنة أو                  

ن الفنون التي تفرزها األزمات والحروب أثناء احتدام المعارك تتحـول إلـى منـشور               إ. . . الباردة  

 " . سياسي ال قيمة له إال في مادته التحريضية الدعائية 

  ) :الحكومية ( ساتية سالبيئة المؤ - 15 – 1

. ي بصفة عامة هي اعتماده علـى البنيـة الوظيفيـة            اتإن السمة الالزمة للتكوين المؤسس    

لذي نتج عنه قيام وزارات أو مصالح أو إدارات بوظائف محـددة ، وكـل مـن هـذه                   األمر ا 

ي ات، لهذا فإننا نجد أن التكوين المؤسس      المؤسسات تحرص على استقالليتها وحدود اختصاصاتها       

بينما ) الوزارات والمصالح   ( للدولة على المستوى المركزي يقوم على التجزئة األفقية للسلطات          

وفق عالقات رأسية بـين الـوزارات       ت يحدد درجات معينة من االختصاصات       هو في ذات الوق   

ـ  ، هذا    ) 35( والمصالح من جانب والمحافظات واإلدارات المحلية من جانب آخر           ن وعندما تك

 مستقرة وذات مؤسسات عاملة بفعالية وقوانين يحترمها الجميع ويعمل الجهاز التنفيذي في             ةالدول

مؤسـسات  للتلـك ا  إن الحياة العامة تسير باتجاهها الصحيح ، ويمكـن          تلك الدول على تطبيقها ف    

لمواجهة األزمـات   الضرورية  واألجهزة الحكومية من التدخل السريع وتأمين كافة المستلزمات         

 ممتلكاتهم أو علـى البنـى التحتيـة         والتي قد تحدث وتؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطنين أ         

 . والمرافق العامة والخدمات 
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إال أنه في حالة الحروب والكوارث غير المتوقعة فإن األزمات التي تواجهها هذه المؤسـسات               

خامة والحجم بحيث تكون خارج سيطرة هذه المؤسسات واألجهزة الحكوميـة ولفتـرة             ضتكون من ال  

زمنية تعتمد على ما أمنته هذه المؤسسات من مستلزمات احتياطية لمواجهة مثل هذه األزمات وعلـى                

 . خبرة العملية أو النظرية التي اكتسبتها فرق إدارة األزمات عندما واجهت أزمات سابقة مشابهة ال

ولكن عندما تؤدي الحروب إلى انهيار وسقوط نظام الدولة وانهيار مؤسـساتها وتـشتت              

أصحاب الخبرة من أبناء المجتمع وحصول حاالت السلب والنهب للمرافق الحيويـة والمخـازن              

 من الصعوبة بمكان أن يستطيع أي تشكيل جديـد للدولـة كالحكومـات المؤقتـة أو                 العامة فإنه 

التـي تكـون    االنتقالية من أن تؤمن الحشد الضروري أو الالزم لمعالجة وتقليل آثار الحـروب              

لبنى التحتية ومنظومات الخدمات العامـة      اساحتها مدن آهلة بالسكان خاصة عندما يطال التدمير         

. اطنين ، في هذه الحاالت يكون معاناة المواطنين أكثر شدة وأطـول فتـرة               وتدمير مساكن المو  

فلهذا تلجأ الحكومات أو المؤسسات مضطرة إلى تشكيل فرق تخصصية مهمتها التعامل مع هـذه   

فـي  ( األزمات ومانحة لهذه الفرق صالحيات استثنائية تتجاوز التشريعات والقوانين المعتمـدة            

 . التقليدية االعتيادية وأساليب العمل ) األغلب 

  :البيئة القانونية والتشريعية  - 16 – 1

. . ؤكـد  ننحن شعوب األمم المتحدة     " األول أنه   لقد تضمن ميثاق األمم المتحدة في فصله        

   ) . 36" ( بما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية وإيماننا بالحقوق . 

نين وضوابط لتنظيم العالقات والمحافظة على الحقوق وتوزيع        وقد شرعت دول كثيرة قوا    

ي سلطات مستقلة في إصدار األحكام بموجب       ئاضالواجبات بين أفراد المجتمع وأعطت للنظام الق      

 واحدة من المعايير الرئيسية لقيـاس       هتاستقالليوهذه القوانين ، وأصبحت القوانين ونظام القضاء        

 . مم مدى تقدم وازدهار الشعوب واأل

وقد أخذت المنظمات الدولية المهتمة بالعدالة وحقوق اإلنسان على عاتقها متابعة ومراقبـة      

 . مدى التزام الدول بقوانين حماية حقوق اإلنسان على كافة األصعدة 

وقد شرعت األمم المتحدة قوانين خاصة بالسلم وأخرى بالحرب ، وقد اتفقت الدول الموقعـة               

 . ات تحدد أسس التعامالت فيما بينها سواء في فترة السلم أو فترة الحرب على مجموعة من االتفاقي

ـ    وقد كرس الحقوقيون     ، )ون الدولي على القانون الداخلي      أولوية القان ( مبدأ تعارفوا على تسميته ب

 .  ) 37(  م هذا المبدأ صراحة فيما بعد 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 146وقد أقرت المادة 

إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمـة بوصـفه   " : ذلك بالنص التالي    ) هندي   (ح  وأوض

ألن مـن يخـرق     " رئيسا للدولة أو مسؤوال فيها فإن هذا ال يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي               
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قوانين الحرب ال يمكن أن يطلب الحصانة استنادا إلى أنه تصرف وفقا لسلطة الدولـة ، ألن الدولـة                   

 .  ) 38" ( ي رسمه القانون الدولي ذصاصها التاخ تسمح بهذه األفعال كانت متعدية وهي

ولمواثيق األمم المتحدة خاصة بعد أحداث      لقد شهدت الحروب الحديثة خروقات للقوانين الدولية        

 حيث أصبحت هيمنة الدولة العظمى وسيطرتها علـى الـدول الناميـة باسـتخدام               2001 سبتمبر   11

قتصادية والضغوطات السياسية ولم تتوانى في إشعال الحروب ألسباب افتراضـية غيـر             العقوبات اال 

وفتاكة ، وتكميمها لألفواه بحيث ال يـستطيع أي         يها من أسلحة متطورة     دصحيحة مستخدمة أحدث ما ل    

وأصبحت االنتهاكـات   لمباشر   ا باالنتقادلهذه األفعال وال حتى     المباشر  غير   التصديمسؤول دولي في    

نين السلم والحرب في كثير من األحيان أسلوبا يتبعه المنتصرون ، إن هذه الخروقـات للقـوانين                 لقوا

خلفت أزمات إنسانية واقتصادية وصحية في مجتمع الدول التي تعرضت للعدوان والحروب من قبـل               

  .الدول الكبرى ، وقد لجأت الدول الضعيفة أو المحتلة إلى عرض مظالمها على المحاكم الدولية 

 . من جهة ثانية ) الغزو ( من جهة و) االحتالل الحربي ( القوانين الدولية بين وقد ميزت 

فالغزو ال يستوجب سيطرة الجيش الغازي على اإلقليم المغزو وإنما هو مجـرد تواجـد           " 

فوق إقليم دولة أخرى ، أما االحتالل فال يوجد إال بعـد سـيطرة جـيش                قوات عسكرية معادية    

لي وإقامة سلطة خاصة فيه ، وبكلمة أخرى فـإن الغـزو            عغزو بشكل ف  م اإلقليم ال  االحتالل على 

وهو حالة واقعية ال يعترف القانون الدولي للقائم بأي صالحيات على اإلقلـيم المحتـل ، وأمـا                  

ت التي يقررهـا    ااالحتالل الحربي فهو حالة ينظمها القانون الدولي بجملة من الحقوق وااللتزام          

، وذلك بصرف   السلطة صاحبة السيادة الشرعية من جهة ثانية        وحتالل من جهة    كل من سلطة اال   

  ) . 39( " النظر عما إذا كان االحتالل عدوانيا أو وقائيا أو غير ذلك 

 من الفقهاء أن الشعب القائم بالمقاومة في وجه االحـتالل يجـب أن               كبير وقد أوضح نفر  

صفتهم هذه سواء كان اإلقليم محتال من قبل العدو         ينظر إلى أفراده كمحاربين وأن يعاملوا حسب        

 . أو ال زال في حالة غزو 

   Sustainable Environment:  التنمية المستدامة - 17 – 1

 ولكن ما حـدث هـو العكـس        . تعتبر التنمية المستدامة إحدى الوسائل لالرتقاء باإلنسان        

ي استنفاذ موارد البيئة وإيقاع الضرر      تماما ، حيث أصبحت التنمية إحدى الوسائل التي ساهمت ف         

 . بها بل وإحداث التلوث فيها 

 ، وتعرف التنمية    1992وظهر مصطلح التنمية المستدامة في مؤتمر ريودي جانيرو عام          

بأنها التنمية التي تحقق بشكل منطقي االحتياجات االقتصادية والبيئية لألجيال الحالية           : المستدامة  

وبتعبير آخر هي التنمية     ) . 40( اجيات الحاضر دون التضحية بالمستقبل      والمقبلة والتي تلبي ح   
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أي أن  . التي تلبي متطلبات األجيال الحالية دون أن يكون ذلك على حـساب األجيـال القادمـة                 

التنمية المستدامة تعنى بالمحافظة على المخزون من الموارد الطبيعية والصناعية من جيل لآلخر             

نة الموارد الطبيعية بما فيها الموارد الحرجـة ذات الوظـائف الحياتيـة        عن طريق حماية وصيا   

 . وغير المتجددة األساسية والموارد المتجددة 

وتعتبر التنمية المستدامة مفهوما حديثا لم يعالج قانونيا إال في السنوات القليلة األخيـرة ،               

انون الدولي ، تحوال حقيقيا في      ويمثل بزوغ القانون الدولي للبيئة كاختصاص قائم بذاته ضمن الق         

ويؤكد الحقوقيون على أن أي حقل مـن حقـول   . . . تفعيل حماية البيئة على مستوى المعمورة       

في الوقت الراهن ، يوجد علـى المـستوى         . قانون البيئة   القانون لم يشهد نموا أكثر سرعة مثل        

ت متعددة األطراف أو تصريحات     الدولي أكثر من تسعمائة أداة قانونية ومعاهدات ثنائية ومعاهدا        

 .   )41( اختيارية تتناول حصرا البيئة أو تشتمل على تدابير ترمي إلى حمايتها عمليا 

إن العالقة بين التنمية والبيئة عالقة وثيقة فاألولى تعتمد على موارد الثانيـة وال يمكـن أن                 

رد من حيـث إفـسادها سـيكون لـه          تقوم التنمية دون الموارد البيئية وبالتالي فإن اإلخالل بالموا        

انعكاساته السلبية على العملية التنموية بأهدافها ، كما أن شحة الموارد وتناقصها سيؤثر بـشكل أو                

والتنمية وعليه يجب أن ينظر إلى البيئة       . . . بآخر على التنمية من حيث مستواها وتحقيق أهدافها         

  )42. ( ا دون أن ترتبط بسياسات بيئية سليمة لن تحقق أهدافهباعتبارهما متالزمتان ، فالتنمية 

وتفيد دراسة أعدتها جامعة بيل لمصلحة المنتدى االقتصادي العـالمي والتـي تمثـل أول               

دراسة مقارنة على مستوى العالم لالستدامة البيئية بأن هناك خمس مكونات رئيسية لالسـتدامة              

 :  ) 43( البيئية وهي 

الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تتمكن فيه من الحفـاظ           تعتبر  :  األنظمة البيئية    – 1

 . على أنظمتها الطبيعية في مستويات صحية 

ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكـون فيـه         تكون الدولة   :  تقليل الضغوطات البيئية     – 2

 . الضغوطات البشرية على البيئة قليلة إلى درجة عدم وجود تأثير واضح على البيئة 

تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكـون فيـه           :  تقليل الهشاشة اإلنسانية     – 3

 . أنظمتها االجتماعية وسكانها غير معرضين بشكل مباشر للتغيرات االجتماعية السلبية 

ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيـه        تكون الدولة   :  القدرة االجتماعية والمؤسسية     – 4

 . شاء أنظمة مؤسسية واجتماعية قادرة على التجاوب مع متطلبات التنمية المستدامة قادرة على إن

ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا         تكون الدولة   :  القيادة الدولية    – 5

 . األهداف المشتركة في حماية البيئة العالمية في تحقيق 
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لقضايا الرئيسية التـي تـضمنتها توصـيات        وتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة حول ا     

وهي التي تشكل إطار العمل البيئي في العالم وتـشمل المـساواة االجتماعيـة ،       ) 21( األجندة  

الصحة العامة ، التعليم ، النوع االجتماعي ، أنماط اإلنتاج واالسـتهالك ، الـسكن ، األمـن ،                   

 ت والمنـاطق الزراعيـة ، والتقانـة        السكان ، الغالف الجوي ، األراضي ، البحار والمحيطـا         

الحيوية ، التصحر والجفاف ، الغابات ، السياحة البيئية ، التجارة ، القوانين والتشريعات واألطر               

   )44( . المؤسسية 

  :النفايات  إدارة - 18 – 1

، والتي تنجم عـن تـراكم       يسهم النمو السكاني السريع في مشكالت تلوث الماء والهواء          

، ذلك أن ما يطرحه السكان      . . . . ) أخشاب ، بالستيك ، زجاج ، علب فارغة         ( صلبة  المواد ال 

  . ) 45( من نفايات أصبح يفوق قدرة العمليات الطبيعية على تحليلها 

الحديث يعني كل ما يؤثر فـي       التلوث في المفهوم العلمي      ) 46(  نف أوي . دوقد وضح   

عني أيضا حدوث حالة الخلل فـي عمليـات التفاعـل           مكونات البيئة الحية وغير الحية ، وقد ي       

 فعالية هذا النظام وتفقده القدرة على أداء الدور         فعضنات النظام البيئي بحيث ت    والطبيعي بين مك  

من هذه المكونات ، وقد أصبحت إدارة النفايات الصلبة مـن           الطبيعي له في المعالجة والتخلص      

ل المحافظة على الصحة والسالمة العامة ، وتتفاوت        األمور الحيوية في معظم دول العالم من أج       

 . اهتمامات الدول في هذا المجال من حيث عمليات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها 

المواد القابلة للنقل ، والتي يرغب مالكها بالتخلص منهـا          " بأنها   وتعرف النفايات الصلبة    

وتهدف إدارة النفايات الـصلبة إلـى       .عجمعها ونقلها ومعالجتها في مصلحة المجتم     بحيث يكون   

إعطـاء  وإزالة المواد المتعفنة في المناطق السكنية والصناعية لمنع انتشار األوبئة واألمـراض             

  )47(  . " المنطقة منظرا حضاريا

 أو بناء على طبيعتها ويـتم التعامـل معهـا           وتصنف النفايات الصلبة بناء على مصدرها     

 . حسب تصنيفها 

من أجل المحافظة على الصحة والسالمة العامة في        والنقل مهمة جدا     الجمع   وتعتبر عملية 

لنفايـات  لوتحتاج عمليـة الجمـع والنقـل        المدن الصغيرة والكبيرة على حد سواء ،        مجتمعات  

 . تخصيص مبالغ كبيرة نظرا لتكلفتها العالية 

منشآت والمزارع  الحديثة وما تسببه من دمار في ال      وفي حالة الكوارث الطبيعية والحروب      

فإن عملية إدارة النفايات تأخذ طابع األزمة الكبيرة        والغابات والمباني العامة ومساكن المواطنين      
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بسبب الحجم الهائل للدمار الذي تخلفه الكوارث الطبيعية كالزالزل واألعاصير وكذلك الحـروب             

 . في المباني والمواصالت والخدمات عامة 

ريق إدارة األزمات في هذه الحالة هو وضـع خطـة عاجلـة             لذا فإن من أولويات مهام ف     

وتحشيد الطاقات المتيسرة للمباشرة برفع الكم الهائل من األنقاض والنفايات التي تجمعت بـسبب              

تعطل عمليات جمع النفايات الروتينية أليام أو ألسابيع إضافة إلـى ضـرورة تـأمين الطـرق                 

 إلى مواقع المكبات العامة وفي حالة عدم اسـتطاعة          ومعالجة األضرار فيها إلدامة نقل النفايات     

مواقع ذلك بسبب قطع الجسور أو الطرق أو تدميرها فقد يضطر فريق إدارة األزمات إلى إيجاد                

بديلة خارج المجمعات السكنية يتم تجميع النفايات فيها بصورة استثنائية ومـن ثـم يـتم نقلهـا                  

 . مكبات الخاصة بها في مواقع الومعالجتها أو طمرها طمرا صحيا 

يتطلـب األمـر    فلوجية  ووفي حالة وجود نفايات من بقايا أسلحة نووية أو كيماوية أو باي           

استخدام توصـيات   وتشكيل فريق متخصص إلزالة هذه النفايات وإبعادها فورا إلى مواقع بعيدة            

 . السالمة المتبعة لكل نوع من هذه النفايات 

  :إدارة الخطر البيئي  - 17 -1

؛ احتمالية حدوث أضرار على البيئة من  ) Environment Risk( البيئي قصد بالخطر ي

جراء نشاط أو منتج أو مادة معينة ، وتقاس خطورة حدوث هذا الضرر بنسبة احتمال حـدوث                 

تحديد المخـاطر   هذا الخطر من ناحية ومقدار الضرر الحادث من ناحية أخرى ، ويمكن تقسيم              

 :  ) 48 ( إلى نوعين رئيسيين

وفيه يتم تحديـد   ) Qualitative Risk Assessment( األول تحديد الخطورة النوعي 

 خطـورة  ( أو  ) شـديد الخطـورة     ( أو  ) غير خطر   ( أو  ) خطر  ( غير رقمي للخطورة مثل     

  .وما إلى ذلك ) مقبولة 

  )Quantitative Risk Assessment (أما النوع الثاني فهو التحديد الكمي للخطـورة  

وفيه يتم تحديد الخطورة بشكل كمي رقمي مثل خطورة زيادة تركيز أول أكسيد الكربـون فـي                 

  . 3م/ مليجرام 10الجو بمقدار 

إن من نتائج استغالل اإلنسان للموارد الطبيعية لفائدته وجود أخطاء على البيئة مـصاحبة              

 ذلـك مـا قـد    يهيضاف إل لهذا االستغالل وقد تصل هذه األخطاء إلى تدمير التوازن الطبيعي ،            

تسببه الكوارث الطبيعية من تغيرات بيئية تتطلب من الدول وضع اسـتراتيجيات للتقليـل مـن                

، وتتوقف هذه االستراتيجيات على طبيعة الخطر أو        آثارها والعمل على إعادة التوازن الطبيعي       

 . واالقتصادي في المجتمع الكارثة والمستوى التقني 
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ي ومعرفته ومدى استجابة المجتمع من أهـم مقومـات مواجهتـه            إن إدراك الخطر البيئ   

والتغلب عليه أو تقليل آثاره ، وتعتمد هذه المواجهة على الخبرة التي تتباين بـين المجتمعـات                 

 . اعتمادا على المستوى الثقافي والعلمي لهذه المجتمعات 

والخيـار  ،  معـه   وتقويمه والتعامـل    ويتم معرفة الخطر من خالل التعرف عليه وتقديره         

 مهمـة مثـل تكـرار       على معلومة ،  والسياسات الموضوعية للتصدي له     ،  المناسب لردة الفعل    

أو ،  الخطر البيئي واستمراره لفترة طويلة من الزمن في منطقة معينة والمساحة المتـأثرة بـه                

و مركـزا  وما إذا كان متفرقا أالتوزيع المكاني للكارثة  والخطر البيئي إلى ذروته     سرعة وصول   

   .. . . بين تكرار الخطر في مكان معين والفترة الفاصلة 

  )49( : ة هي يجابة ألخطار البيئة بعدة عوامل رئيسستوترتبط استراتيجية اال

 . بها والوعي واإلدراك المتوافر لتحقيق التوافق المناسب ى إدراك البيانات البيئية واستيعامد -

االنفتاح السكاني وتزويدهم بالحيطـة والحـذر ، حتـى      اختالف المفاهيم تجاه الخطر و     -

 .  مستعدين لتلقي اإلنذارات وتعليمات التوافق ايكونو

 : هماأو التقليل منه و على العموم فهناك نموذجين الحتواء الخطر البيئيو

، التوافق الهادف والمخطط على المدى الطويـل        : ، وهو نوعان     Adjustmentالتوافق  

  .  الذي يتم عند وقوع الخطر مباشرةوالتوافق اآلني

 للتصدي للخطر   تقانةالتكيف الحضاري أي استخدام ال    : يشمل  و،   Adaptation التكيفو

أي باستعمال أساليب حيوية للتصدي للخطر لوقف انتشار المـرض مـن            , والتكيف البيولوجي   

ظ أن القـدرة االحتماليـة      وتكوين المناعة عند األفراد أو تغيير نمط الغذاء ويالح        , خالل التطعيم 

للمجتمع تحدد طبيعة التوافق مع الخطر البيئي وترتبط أيضا بالمستوى االجتماعي و االقتصادي             

 .والثقافي للمجتمعات

وفي حالة األخطار الناتجة من الحروب سواء كانت الخسائر فـي األرواح للمـدنيين أو               

سائر التي لحقت بهم من جراء هـذه        ممتلكاتهم فإن من حق المتضررين أن يطالبوا بتعويض الخ        

وقد يقوم المحتل بدفع هذه التعويـضات أو عـن           ,العمليات العسكرية الذين هم ليسوا طرفا فيها        

طريق الحكومة المحلية وقد تأخذ هذه العملية فترة تطول وتقصر اعتمادا على حجم التعويضات              

 .  لدى الحكومة المعنية التعامل معها من قبل القوات المحتلةوعلى الجدية في طريقة

وتؤدي عملية التوافق إلى التخفيف من اآلثار المادية للخسائر أو توزيع الخسائر في حالة              

وعلى العمـوم   ,  التأمين على الممتلكات أو التوسيع في اإلمكانيات الحتواء أو استيعاب الخسائر          

عها الـدول للتـصدي     فإن هذه اإلجراءات تمثل األساس لمعظم الخطط االستراتيجية التي تـض          
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لألخطار البيئية باإلضافة إلى ما تتضمنه هذه الـستراتيجيات مـن إمكانيـة التنبـؤ باألخطـار                 

 .والكوارث التي قد تقع في المستقبل و تقدير آثار تلك األخطار

 ئهانـشا فإن األخطار البيئية الناجمة عن إ     ,  إلنشائهافي حالة المشاريع التي يتم التخطيط       و

يئيـة  بحيث يتطلب القيام بعملية تقويم اآلثـار ال       ,   األولويات التي يتم دراستها    ستكون من ضمن  

 . التفصيلية قبل اتخاذ القرار بإنشاء المشروع

 Environment Ethics : األخالق البيئية - 20 -1

,  تمثل األخالق البيئية واحدة من العناصر المهمة للتعرف على مدى تقديرنا للقيمة البيئية            

األخالق البيئية العالقات الجيدة بين اإلنسان والطبيعة وتحدد الواجبات والمـسؤوليات           وتتضمن  

وااللتزامات التي تقع على عاتق اإلنسان تجاه الطبيعة وأن تكون هذه االلتزامات والمـسؤوليات              

 . تجاه البيئة ضمن االهتمامات األساسية للقيم اإلنسانية األخرى

 األخالقيات البيئية السائدة في بعض المجتمعات بأخالق        لقد بات من الضروري أن تستبدل     

السائدة التي  ) العقلية التخومية   ( بيئية تتجانس مع متطلبات التقدم والرقي الحضاري وأن تتالشى          

ترى أن الكرة األرضية تحتوي على موارد ال نهائية ، وأن اإلنسان ليس جزءا من البيئة ، وأن                  

بيئة لمصلحته ويقهرها وتزداد هذه النظرة بـشكل خـاص فـي            على اإلنسان أن يسيطر على ال     

األخالقيـات  ( المجتمعات الحديثة القائمة على الصناعة والتقنية المتقدمة ، وأن تحـل محلهـا              

من البيئة ، وعليه أن ينسجم مـع         االستمرارية التي تؤمن بمحدودية الموارد وبأن اإلنسان جزء       

ؤولية اإلنسان تجاه بني جنسه وتجاه األجيال القادمة وتجـاه  وأن تعكس مس. . .قوانينها الطبيعية  

إلى وضع خطط لـصيانة البيئـة   ) األخالقيات االستمرارية ( الحية األخرى ، ةتوجهها الكائنات  

  ) . 50 (د واستخدام الموارد المتجددة دة تدوير المواوإعا

بين الدول والعالقـات بـين      إذا كانت القوانين الدولية قد نظمت العالقات اإلنسانية فيما          و

ن هناك خروقات واضـحة لهـذه        أ الإ,  اإلنسان والبيئة سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب         

,  األخالقيات خاصة في حالة الحروب الحديثة التي يستخدم فيها أسلحة لها تأثير كبير على البيئة              

رب علـى العـراق عـام        والح 1991 الذي استخدم في حرب الخليج عام        بالمنضكاليورانيوم  

ب الفلوجة الثانية في تـشرين الثـاني        ر إضافة إلى الفسفور األبيض الذي استخدم في ح        2003

 شهادات من مدير حقـوق اإلنـسان فـي          تحيث نقل " "  B " والذي يعبر عنه بالحرف      2004

تمـس  مـا إن    الفلوجة الذي قال أنه جمع شهادات لمطر من نار كانت قادمة من السماء والتـي                

 . ) 51 " ( ويبدأ اإلنسان باالحتراقإال لناس ا



113 
 

,   بالتربية منذ الصغر   ىأن القانون بمفرده ال يكفي وال بد من وجود رادع داخلي ينم            ويبدو

وبالتربية يكتسب اإلنسان المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم التـي تـساعده علـى التعامـل               

 .العقالني والرشيد مع موارد البيئة 

 : قويم األثر البيئيت - 21 -1

أو مصنع ال يمكن إقامته دون الحصول علـى         إن أي نشاط    ) : األثر البيئي   ( ويقصد بـ   

ترخيص من الجهة المعينة بحماية البيئة حيث تتم دراسة الوسائل التـي يتبعهـا المـصنع فـي                  

دم تجـاوز  موقع المصنع وعالتخلص من النفايات السائلة والغازية والصلبة باإلضافة إلى اختيار     

إال أن هذا المفهوم لم يكن كافيا لعلماء البيئة حيث اعتمـدوا            . . . ات  ثالنسب المسموح بها للملو   

تخدمة في الصناعة والتدقيق في مراحلها المختلفة ابتـداء مـن           سمفهوما جديدا يعنى بالتقنية الم    

بير أو مـصطلحات    المواد األولية حتى الوصول إلى المنتج النهائي ، وقد أطلقت عليه عدة تعـا             

  ) 52. ( أو التقنية النظيفة كالتقنية المالئمة للبيئة ، أو الصديقة للبيئة 

لقد ساعدت الظروف السياسية في مطلع التسعينيات من القـرن الماضـي بعـد انهيـار                

المعسكر االشتراكي إلى تبلور توجه عالمي جديد نحو االهتمام بكوكب األرض والتركيز علـى              

ية وضرورة العمل على إيجاد الوسائل الفعالة من أجل تحسين وحماية البيئة سواء             المخاطر البيئ 

بالتشريعات والقوانين الدولية أو باستخدام التقنيات صديقة البيئة ، فقد عقـدت األمـم المتحـدة                

في لعاصـمة البرازيليـة     ) قمة األرض   (  دولة ، المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية        185بحضور  

 ومـؤتمر نيروبـي     1972، بعد مؤتمر استوكهولم عام       1992رو في حزيران عام     ريودي جاني 

  . 1982عام 

,  على أن تقييم األثر البيئي كأداة قويـة       من مبادئ هذه القمة     نص المبدأ السابع عشر     لقد  

ويكون القرار  ,  يجب أن يرتبط بالنشاطات المقترحة التي قد يكون لها أثر سلبي مؤثر على البيئة             

  ) 53 ( . ا الموضوع للسلطة القوية والكفوءةفي هذ

ومن ضمن هذه النشاطات المقترحة هي المشاريع التي يقوم اإلنسان بإنشائها وما تحتاجه             

 . من موارد طبيعية وما تمثله من أخطار على البيئة

فبعد أن يتم إجراء الدراسات المستفيضة على المشروع وتبين من أنه سيكون له آثار بيئية               

مثال هيئة التخطيط بالقيام بعملية     ،  فيتطلب أن تقوم السلطة المختصة      ,  ة على الوسط البيئي   مهم

حيث يتطلب أن يكون خبراء البيئة جزء أساسي         ؛   ة للمشروع والبدائل المتاحة   ييئبتقويم اآلثار ال  

 . من فريق الدراسة
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 توصـي اللجنـة     وفي حالة العثور على أن تنفيذ المشروع يسبب آثار سلبية على البيئـة            

بإيقاف تنفيذ المشروع أو تعطى التوصيات بالقيام بإجراء تعديالت باستخدام التغذيـة العكـسية              

 .وبعدها يتم إعادة عملية التقويم من جديد

وفي حالة إقرار تنفيذ المشروع يتطلب أن تكون هناك متابعة تفـصيلية ومراقبـة لـسير                

 المشروع  شغيل المطلوبة وتستمر تلك المتابعة بعد ت      عملية تنفيذ المشروع وفق المواصفات البيئية     

ويتم مراقبة وفحص عناصر بيئية مختارة في منطقة المشروع حيث إن البيانـات التـي سـيتم                 

جمعها تفيد كثيرا في تقويم اآلثار البيئية مستقبال و إمكانية تحسينها وفي حالة الحروب الحديثـة                

 جديا قبل استخدام أي نوع من أنواع األسلحة التي قـد            بالتفكيريتطلب أن تقوم الدول المتحاربة      

ألنـه فـي كـل    , تسبب آثارا بيئية على المنطقة أو ربما تنتشر آثارها إلى مناطق إقليمية أخرى          

 األحوال سيكون هناك من يقوم بدراسة اآلثار البيئية لهذه الحروب في مناطق حصولها وبالتـالي           

ي قد تكون سببا في إدانة دولية للدولـة التـي تجـاوزت             كون هناك تقويم لتلك اآلثار الت     سوف ي 

  . االتفاقيات الدولية

لقد أصبح النشاط الصناعي أهم ملوثات البيئة ، وبالرغم من أن التلوث البيئـي ظـاهرة                

عالمية ، إال أن الدول النامية تعاني منه ربما أكثر من غيرها بسبب ضعف إدارة األنظمة البيئية                 

ة عندما يتم وضع خطط التنمية ، إن خطر التلوث يهدد الجميع فـالتلوث ال               وإغفال عنصر البيئ  

يعرف الحدود الجغرافية وال يمكن إعطاء مواصفات عامة لجميع أنـواع الـصناعات ، ولكـل                

 . صناعة خصائصها ومقوماتها والتخلص من ملوثاتها يختلف حسب نوعية الصناعة 

ول النامية وانفتاح أسواقها وحركة رأس المال       إن االستثمارات الصناعية في العديد من الد      

وحرية التجارة خلقا حالة من االنفجار الصناعي في كثير من دول العـالم الثالـث لـم ترافقـه                   

بنفس وتيرته المتصاعدة ولم يتم إعداد دراسات لألثر البيئي بهذه          تشريعات قانونية لحماية البيئة     

أثيره إلى مناطق أخرى ، وهذا واحد من إفـرازات          الصناعات وما قد تسببه من تلوث قد يمتد ت        

يستمر تأثيرها إلى سنوات طويلة     العولمة االقتصادية والمالية التي يعيشها العالم اليوم والتي ربما          

 . قادمة 
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  رابعالفصل ال

 بيئة العولمة ومقوماتها 

  ماهيتها مفهوم العولمة و: المبحث األول 

  Historical presedentsمقدمة تاريخية  - 1 – 1

ـ  اسـتعمله البرفـسور ت      قد كان ) Globalization( لمة  لح العو طإن مص   فـت  يودور ل ي

 )Theodore levitt(  إال أن كلمـة   , 1983 عـام  درافرمن جامعة ها )  يمكـن ) العولمـة      

 على أية حال    1981لح استعمل في علم االقتصاد عام       طإن المص  , 1944 استعمالها لعام    عإرجا

هل الفهم واإلدراك إال في النصف األخير مـن تـسعينيات           لح العولمة لم يكن س    طفإن مفهوم مص  

كـان  عشر  خالل القرن التاسع     ) Globalization( إن أول عهد العولمة     . . . القرن الماضي   

, وبين أوربـا والواليـات المتحـدة    , النمو السريع للتجارة العالمية بين أوربا وبين مستعمراتها      

بـدأت  ,  وبعد الحرب العالمية الثانيـة       . العالمية األولى    بسبب العهد األول للعولمة بدأت الحرب     

إن الشكل المبكر للعولمة كان قد وجـد        . . . ني الكبير   قاالعولمة من جديد وكان يقودها التقدم الت      

عندما كانت المعرفة والتجارة    , خالل االمبراطورية العربية والعصر الذهبي للحضارة اإلسالمية        

, تتكامل وتنتقل عن طريق الرحالة والمستكشفين المـسلمين   ) Old World( في العالم القديم 

وكذلك خالل فترة االمبراطورية المغولية عندما كان هناك تعامل بين األمم التي كانت تقع علـى             

 التكامل العالمي استمر خالل فترة التوسع األوربي التجاري إن  )Silk Road( طريق الحرير 

صـلت االمبراطـوريتين    س عشر والسابع عشر الميالدي عنـدما و       كما حدث في القرن الساد    , 

 . اإلسبانية إلى معظم أرجاء العالم بعد اكتشاف األمريكتين البرتغالية و

 العولمة كظاهرة تجارية في القرن السابع عشر الميالدي عندما تأسست شركة            أصبحتلقد  

 .ؤسسة متعددة الجنسيات والتي هي غالباً ما توصف كأول م. الهند الشرقية الهولندية 

وبسبب المخاطر الكبيرة التي تواجه التجارة متعددة الجنسيات فإن شركة الهنـد الـشرقية              

 أول شركة في العالم تتقاسم فيها الدول المخاطر والملكية مـن خـالل هـذه                أصبحتالهولندية  

ــة  ــشاركة الدولي ــا أ. . . الم ــبحتفإنه ــا ب  أداة ص ــق عليه ــا يطل ــة لم ــة مهم  العولم

) Globalizatation.( )1 (  

  للعولمـة  قرن التاسع عشر الميالدي غالبـاً مـا يـسمى البعـد األول            إن الليبرالية في ال   

 )The First Era of Globalizatation(     بـالنمو الـسريع للتجـارة    شخصتالفترة التي 

عـدها مـع     وب ،ار بين سلطة االمبراطورية األوربية ومـستعمراتها        ممتعددة الجنسيات واالستث  

  .الواليات المتحدة 
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. إن العصر األول للعولمة هذا بدأ يهبط في البداية مع اندالع الحرب العالميـة األولـى                 

فـي نهايـة    ) Gold Standard Crisis( وبعدها االنكماش الذي حصل خالل أزمة الـذهب  

 . العشرينيات وبداية الثالثينيات من القرن الماضي 

 والذي خفـض    تقانيلحرب العالمية الثانية كانت تقاد بالتقدم ال      إن العولمة في عصر منذ ا     

  جـوالت المفاوضـات فـي التجـارة تحـت رعايـة منظمـة الغـات                 تتكاليف التجارة وبدأ  

 )GATT (  القيود أمام التجـارة الحـرة        ضت عن سلسلة من االتفاقيات إلزالة     خوالتي تم . . .

ما أن اتفاقية التجـارة الحـرة ألمريكـا    ك ) Mastricht Tready( وكذلك معاهدة ماستريخت 

كانـت أيـضاً قـد     ) North Americaa Free Trade Aggreement  ) NAFTAالشمالية

 .وإزالة الموانع أمام التجارة الحرة  ) Tarifts( وقعت لمتابعة هدف تخفيض التعرفة 

 وكأمثلـة   ,يواجه العالم مشاكل متزايدة ال يمكن أن يتم حلها بعمل الدول بصور منفـردة               

واالنحطـاط  , الصيد في أعـالي المحيطـات       , على ذلك التلوث الذي يحصل في الهواء والماء         

, االرتفاع فـي درجـات الحـرارة        , التحكم في الفضاء الخارجي     ,  البيئة الطبيعة    يوالتدهور ف 

ل إن الحلـول لهـذه المـشاك       , وغيرها. . . ارة العالمية والمال    التج, شبكات اإلرهاب الدولي    

 . لتعاون وإيجاد مؤسسات عالمية جديدة تهتم بها حتاج إلى ضرورة تكوين صيغة جديدة لت

 مفهوم العولمة  - 2 – 1

من أكثر المصطلحات أو الكلمات اسـتخداماً   ) globalizatian( أصبح مصطلح العولمة   

ية وجعـل  في األدبيات المعاصرة وقد عرف البعض العولمة على أنها إكساب الشيء طابع العالم        

ي في المجتمعات المعاصرة فهي     س الطاغ وأضحت ظاهرة العولمة الهاج   , نطاقه وتطبيقه عالميا    

وتعاظم دور العولمـة     , سسات ومراكز البحث ووسائل اإلعالم    تستقطب اهتمام الحكومات والمؤ   

ا  وبورصاتها ومختلف األنشطة االقتصادية فيه     اوتأثيرها على أوضاع الدول والحكومات وأسواقه     

 )2(  .  

 يعرف العولمة بأنها التزايد     ك تعاريف متعددة للعولمة بعض منهم     هنا( أن   ويرى البعض 

  ) .  ways of life( في تشكيل نسيج رابط في القطاعات االقتصادية وطريقة الحياة 

في حين يرى بعض المراقبين والدارسين والمهتمين بالعولمة بأنها التأكيد على التقـارب             

   )3( .عمليات اإلنتاج واالستهالك والتجانس الثقافي على المستوى العالمي في نماذج 

أن العولمة لها نطاق واسع وتأثير عميـق فـي   "  ) John Reader (ويرى جون ريدر 

 وأنها تتعلق أيضاً بإحداث تحوالت في النطـاق العـام للنظـام             إقليميا االجتماعيطرز التفاعل   

الذي يصل المسافة بين المجتمعات اإلنـسانية ويوسـع    ) human organization( اإلنساني 
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،  كما يرى جون ريدر، ولكنها , أواصر التقارب في العالقات عبر أقاليم العالم الكبيرة وقاراته 

ألن لـيس   , ألنها قد تقود إلى صراعات وانقسامات        ) harmonious(  عذبة الوقع    ليةمليست ع 

  . )4( " نها كل الناس يرغبون أن يكونوا جزءاً م

 وانتـشرت   تغلغلتبل  ,  العولمة نظاماً اقتصادياً كما يفهمها الكثير من الناس فحسب           عدفلم تُ 

فالعولمـة وإن   , فالعولمة في السياسة والعولمة في الثقافة أو اإلعـالم          , إلى ميادين الحياة المختلفة     

سمالي يحتاج إضافة إلى أسواق     رأالاالقتصاد  في  فإن التمدد   ،  بدت في بدايتها تركز على االقتصاد       

 توافر أنظمة حكم معينة وأنظمة سياسية تتناسب مع الطبيعـة التعدديـة             أيضا فإنه يتطلب    –حرة  

الحديثة للرأسمالية وقد أكدت النظم الديمقراطية الليبرالية في الحكم نفـسها بأنهـا الـصيغة التـي                 

صيغ أو األشكال األخرى مـن األنظمـة        ارتبطت بالمجتمعات الرأسمالية وأنها بانتصارها على ال      

اشية والبلـشفية   االقتصادي ابتداء من النازية والف    سواء على المجال الفكري والثقافي واالجتماعي و      

ار الكتلة الشيوعية والـنظم     انهي ة األكثر مالئمة من غيرها كما أن      وضعت نفسها باعتبارها الصيغ   

رعة ألنظمتها إلى النظام الديمقراطي أعطى مظهراً       اوالتحوالت المتس ,  أوربا الشرقية    الشمولية في 

 .من مظاهر هذا االرتباط بين التطور الرأسمالي الديمقراطي الليبرالي 

أن العولمة ليست سوى سعي السوق ألن يفرض نفسه على العـالم              )5( ) ليوة  ع (ويؤكد  

 : أهمها ، بل لم تمر على البشرية من ق. ولكن هذا السعي يتم في ظروف مختلفة تماماً 

  الحالية تـتم فـي     وقيمهفرض نظام السوق بمؤسساته     سعي ل  ال تعني أن العولمة التي     – 1

 . د نظام اقتصادي عالمي سائد هو نظام السوق ووج

 إلى النمو وتكاد تكون      الساعية  إن هامش المناورة وحرية االختيار محدودة أمام دولنا        – 2

 . ليا م عمنعدمة

 هائلة في االتصاالت والمعلومات جعلـت       قانيةتتم في ظل ثورة ت      إن ظاهرة العولمة   – 3

 . العالم كله وكأنه قرية صغيرة 

 نجحت دول اقتصاد السوق في تعزيز وتقوية دور المنظمات الدولية مثـل صـندوق    – 4

 المتحدة والهيئات التابعـة     واألممالنقد الدولي والبنك الدولي ومؤسساته ومنظمة التجارة العالمية         

  . السوقات تنشر فكرة اقتصاديات س وكلها مؤسالصناعيةدول لل

 أصبح ميسوراً في ظل نظام السوق السعي لتحريـر التجـارة وإزالـة المعوقـات                – 5

فتحرير التجارة سـيؤدي إلـى نمـو        , والحواجز التي فرضت عليها خالل فترة الحرب الباردة         

 . حركة رؤوس األموال وهو ما يدعم تيار العولمة 
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رض منافسة طاحنة بين المؤسـسات اإلنتاجيـة        ستفولمة بالشكل الذي أشرنا إليه      الع – 6

ولتنظيم هذه المنافسة وإدارتها سعت مختلف مستويات النظام        , وبين الدول على الصعيد العالمي      

 وخلق مناطق التجارة الحرة تضم دول اقتـصاد         االقتصاديةالعالمي إلى تعزيز وتنشيط التكتالت      

 . عية المتقدمة والدول المجاورة لها وخصوصاً األقل نمواً السوق الصنا

 أن جوهر عملية العولمة يتمثل في تـسهيل حركـة النـاس              )6 ( ويرى بعض الباحثين  

وتشمل الحركة واالنتقـاالت التـي      , وانتقال المعلومات والسلع والخدمات على النطاق العالمي        

األفكار , رأس المال   , األفراد  , الخدمات  , ئع  البضا: تنتشر عبر الحدود ستة فئات رئيسية هي        

 ) . المؤسسات ( والمعلومات 

 : الفرص في العولمة  - 3 – 1

إن العولمة ظاهرة مركبة ومعقدة ، سواء من النواحي االقتصادية أو السياسية أو الثقافيـة               

ضارا ، فما   أو االجتماعية ، ويرى البعض أنه ليس كل ما تتضمنه العولمة بالضرورة أن يكون               

تتضمنه العولمة أنها تبشر بالتعاون الدولي والتنمية اإلقليميـة واالسـتثمار والتـوازن المـالي               

 ، أو كما    واألسواق المرنة واستقرار البورصات ، كل ذلك في إطار موحد ينبئ باقتصاد عالمي            

كون هو القائد   ائلة ، قد ي   يمثل قوة تنظيمية ه   والذي  ) سويسرا  ( افوس  طرحه المنتدى العالمي بد   

 ) . م أالفور( المستقبلي لعمليات التنمية االقتصادية على مستوى العالم 

ة وسهولة تدفق رأس المال واالستثمار      نن العولمة وما يرتبط بها من قيم الحداثة والعصر        إ

 للدول  افرصتمثل  . . . والحدود المفتوحة وسهولة االتصاالت وما تقدمه تقنية االنترنت وغيرها          

 العالمية متنازلة عن بعض خصوصياتها مقابل       قانةامية والفقيرة ألن تسير مع ركب التقدم والت       الن

ها لها العولمة من مكاسب ومصالح وبين التـضحيات         بذلك بموجب موازنة بين ما يمكن أن تجل       

والتنازالت التي تقدمها مقابل ذلك ، ويمكن تلخيص بعضا من اآلثار اإليجابية للعولمـة بالنقـاط              

 : لتالية ا

 .  أنها تعمل على جذب رؤوس األموال وإقامة مشاريع استثمارية – 1

 .  تسهيل تحريك ومناقلة الموارد والكفاءات البشرية بعد إزالة الحواجز – 2

 .  إتاحة الفرصة للمنتجات المحلية للدخول إلى السوق العالمي – 3

 . تخفيض األسعار ركية أو تقليلها مما يؤدي إلى جم إزالة الحواجز ال– 4

 .  االستفادة مما توفره التكتالت االقتصادية من مزايا – 5

 .  زيادة النمو االقتصادي من خالل التنافس في مجال المنتجات والخدمات – 6
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 : المخاطر في العولمة  - 4 – 1

إال أن مخاطرها في نظر البعض اآلخر أكبر        . . كما أن للعولمة محاسن كما يراها البعض        

خاصة أن بعض المدافعين عن العولمة والرافضين لها ال يختلفون على تعريف العولمـة              . . بكثير  

بأنها صيغت بنظام يهدف إلى تنظيم حياة الشعوب والدول بأساليب ومفاهيم جديدة أو مـا يـسمى                 

 العـالم  بالنظام العالمي الجديد الذي يسعى إلى إعادة صياغة النظم السياسية واالقتصادية السائدة في    

وهـي  . . بهدف إخضاع العالم إلدارة كونية واحدة ، بعبارة أخرى إنها انفتاح عالمي بال حـدود                

، االستثمار والعمالة والصحة والتعلـيم       انتقال مراكز القرارات الكبرى   : أيضا من ضمن ما تعنيه      

لـصندوق الـدوليين ،     والثقافة والبيئة من المجال العام ، أو الدولة إلى المجال الخاص أو البنك وا             

فـإن العولمـة   . . منظمة التجارة العالمية ، الشركات متعددة الجنسيات ، وباستكمال لهذه الشروط          

 مجـرد  – الـوطن العربـي   –وفق هذا المضمون ، ستعمل على أن تصبح دول العـالم الثالـث              

 هذه الـدول    مشروعات يتم بواسطتها تدمير السوق الوطني أو القومي ، حيث سيكون االقتصاد في            

. . . األمـة   / متعدد الجنسية بصورة مثيرة ، فال وجود للهوية الوطنيـة أو القوميـة أو الدولـة                 

لبعض المجتمعـات ، فقـد   ) كارثة ( ، فالعولمة قد تصبح  ) 7( فالعولمة األحادية نقيض لكل هذا      

  ومجتمعـات   قذفت العولمة البعض خارج إطار السوق العالمي الجديد مما أدى إلى تهمـيش دول             

أو اقتصاديات بسبب الضغط عليها من أجل إخضاعها تماما آلليات العولمـة وسياسـات تحريـر                

 ليبيـا   –مثل حالة العراق    ( التجارة ، والتدوير الرأسمالي ، بحيث أدت بها إلى عزلة وحصار تام             

. نة واألسـواق    وذلك بحرمانها من االستثمارات والمعونات والتقا     )  والسودان ، وأفغانستان وإيران   

كما أن العولمة قد تكون وقعها كالصدمة تضرب المجتمعات كالزالزل ، مما يؤدي إلى تفكيك               . . 

الدولة أو تفتيتها إن رضخت لمتطلبات العولمة المتعجلة فإنها تواجه بخطر التفتت بـسبب انهيـار                

وإن . . روسـيا   كما ظهر فـي     . . الجهاز البيروقراطي تحت ضغط اإلفقار والفساد والعصابات        

مثـل الجزائـر    ( تباطأت تعرضت لضغوط خارجية أو تناحر داخلي حول التوجهـات العالميـة             

وقد تواجه المجتمعات أو الدول أزمات تهدد الدولة التي تقبل بفرصـة العولمـة              ) . . والصومال  

وسـقطاته ،   نجاحاته ،   . .  من االقتصاد العالمي بكل تقلباته       وشروطها ومن ثم تصبح الدولة جزءاً     

، كوريا الجنوبية ،    ا ، ماليزيا ، تايالند      يأندونيس: وهذا بالضبط حالة كل من دول جنوب شرق آسيا        

وفي هذه الحالة تكون الدولة قد تعلمت العديد من أساليب الدول الغربيـة الـصناعية               . . . تايوان  

ي الجديد وذلك بـإدارة     ومن ثم تصبح قادرة على مالعبتها والدخول في مباريات مع النظام العالم           

  ) . 8) ( األزمات التلقائية أو المصطنعة أو المخططة ضدها 
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 :العولمة بين الفرص والمخاطر  - 5 – 1

مما ال شك فيه أن العولمة بمفاهيمها التي تم ذكرها وما تتضمنه مـن حركـة االنتقـال                  

ق مفهوما يسميه الـبعض      األفكار والمعلومات تخل   – رأس المال    – الخدمات   –للبضائع واألفراد   

 إلى أقاليم أو مقاطعات تنـتظم فـي         ااختالفهبالدولة العالمية وهذه الدولة تتحول فيها الدول على         

فعال تنظمه قواعد حاكمة يلتزم بها الجميـع وال يـسمح        ) كوني  وأ ( يتشكيلٍة داخل النظام كوكب   

 داخل كيان فدرالي تـشكل      مثلها في ذلك مثل الدويالت التي انصهرت      , ألحد أن يكون خارجها     

 .كون دولة واحدة تحت لواء الكونية ر دول العالم لتهحيث في حالة العولمة تنص, دولة األم 

: منهـا   , ألسـباب   , إال أن البعض يتحفظ في أن يكون جزءاً من هذه التشكيلة الكونيـة              

إال أنـه   , ندماج   ما يتطلبه هذا اال    معسه  سبب عدم تجان  الخوف من أن تستلب سيادته ومعتقداته ب      

وفي كل األحوال قد تجد بعض الدول الصغيرة أو النامية نفسها محاصـرة بالمفـاهيم الجديـدة                 

 هناك تعارضاً مع سيادتها خاصة أن       أن -حالة انضمامها    -خاصة عندما ال تجد هذه الدول في        

غب باالنـضمام   المروجين للعولمة ال يضعون شروطاً كالخضوع التام أو التفكيك للدول التي تر           

 . في ركب العولمة 
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 عالقة العولمة بإدارة األزمات وإدارة البيئة : المبحث الثاني 

نظرا للتعقيد الذي يتضمنه مفهوم العولمة فقد أصبح محورا إلثارة األزمات في العديد من              

 ....جتماعية أو دينية أو قومية  سواء كانت هذه األزمات سياسية أو ابقاع األرض

 ، ت بعض هذه األزمات إلى حالة حروب وإبادات للجنس البشري وتدمير للبيئة           وقد وصل 

ل فحركة عولمة العـالم التـي       خيتَر أو ي  صوتَكان ي  ويبدو أن العالم يتعولم بأسرع وأعمق مما       "

كانت قائمة دائما في كل المراحل التاريخية المختلفة اندفعت بقـوة ملحوظـة خـالل الـسنوات       

فالعالم في طريقه لمزيد من التقارب والدول       . ت اندفاعا مع بداية األلفية الجديدة       األخيرة وازداد 

 وحتى الثقافات تتجـه     اإلنتاجفي طريقها لمزيد من الترابط واالقتصادات في طريقها لمزيد من           

وإذا كانت النهضة والحداثة قد استغرقت ثالثة قرون لتصل إلى المجتمعات           . لمزيد من االنفتاح    

وربية ، فإن العولمة في المقابل لم تستغرق أكثر من عقد واحد لكي تنتشر على الـصعيد               غير األ 

 . )9 ( "العالمي وتتغلغل في المجتمعات وتخلق حالة حضارية على مستوى العالم 

 :العولمة السياسية  - 6 – 1

ـ       تجدال يمكن أن     تتضمنه العولمة من أفكار اقتصادية ،      إن ما  ب  طريقا لهـا دون أن ترت

 فقد لجأت منظمـات أمثـال       (لذلك   الفضاء السياسي في مواقع مجالها الحيوي الذي تعمل فيه ،         

منظمة التجارة العالمية إلى أن تحول أجندتها من التركيز على الرقابة وخلق السوق إلـى مـدى                 

أرحب من السياسات التي تشجع األنظمة االقتصادية لمختلف األمم على االزدهار في نظام سوق              

  . )10) ( لمي عا

 تصورا مختلفا    "إن البيئة العالمية المتغيرة ال تقبل النمط القديم للقوميات فهي تطرح مثال           

فهي بيئة تتضمن أدوارا متعددة لكل      ... عربية في عالم متغير     سياسة  للعروبة يسهم في صياغة     

ها كما أن ... األبعاد  القوى التي يتضمنها النظام العربي، ومن ثم سياسة عربية متعددة الجوانب و           

صالح ما هو وطني ل   المصالح المشتركة ورفض التعامل بمبدأ التضحية ب      رض بناء   بيئة متغيرة تف  

ولو نظرنا إلـى مـا      . ..ى وطنياًً مع المصلحة العامة      يل ما يتالق  ما هو عربي عام والقبول بتفع     

لها تقاليـد واضـحة      دولية أخرى فسنجدها ناجحة و     فة العربية من سياسات ألطرا    قيحيط المنط 

 "وألن هذه األطراف تعمل وفق بيئة إقليمية هادئة بينما ال يتوفر ذلك بالنسبة للعرب المعاصرين                

 )11(  . 

لعولمة أثارها على بعض المسائل العامة والشاملة عربياً ودولياً مثل مـسألة العولمـة            لإن  

ـ لمة والمجت ة والعولمة والديمقراطية والعو   خصخصودور الدولة والعولمة وال     . . .ع المـدني    م

 تـسير إن العولمة   . . . وهذه جميعاً مسائل كبرى تتعرض لنقاشات حادة في أرجاء العالم حالياً            
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هذا الدور يصبح أكثر ضرورة     أن  على الرغم من    ,  اآلن في اتجاه تقليص دور الدولة        موضوعيا

السعي لتكـوين   , ) لة إذن    الدو منطلوب  مف. . . ( في كثير من المجاالت في ظل هذه الظاهرة         

 .مجتمع متماسك 

,  يكون من السهل العثور على تعريف دقيق ومتفق عليه لمصطلح العولمة السياسية               ال قد

ألن العولمة السياسية ال تزال مغيبة في أدبيات العولمة حيث أن البحـث فـي البعـد الـسياسي           

ويبـدو أن   , سات السياسية   االدرللعولمة ودراسة حركة عولمة السياسة غير متقدم في البحوث و         

بذلوا الجهود المطلوبة لدراسة تأثير العولمة في السياسة أي         ي لم عادتهم   غيرعلماء السياسة على    

 كيف يؤثر تزايد حضور الكـل       " ) 12( ) عبد اهللا     (ويتساءل ؟   يا عولمة  العالم سياس    تتمكيف  

 الدولة وانتهاء الـسيادة  اءغإل اتجاهيدفع في   هل  . . . " العالمي في السياسة ومفرداتها المختلفة ؟       

   "اسة ؟ي نهاية السوربما أيضا

 المجال السياسي العـالمي     بروز إن االتجاه المتزايد نحو      ":  ) 13( ) عبد اهللا    (ويجيب  

 أصـبحت يخلق ظاهرة أخرى من ظواهر العولمة السياسية هي أن السياسة في كل أرجاء العالم               

 هذه المقولة التي هي من أهم تجليات العولمة         أصبحتل أرجاء العالم لقد     مرتبطة بالسياسة في ك   

عن معطيات سياسـية     السياسية حقيقة قائمة اليوم أكثر من أي وقت مضى إنها فكرة جديدة تعبر            

تخـذها  ت التي    والسياسات أي إن القرارات والتشريعات    . "أكثر وضوحاً في ظل عولمة السياسة       

تمام الدول والمجتمعات األخرى واألخبار واألحداث الـسياسية المحليـة   دولة ما تستحوذ على اه 

 .واإلقليمية تستحوذ على اهتمام العالم بأسره وتنتقل بسرعة الضوء بين أرجاء األرض 

 التـشريعات   صبحتلقد أ , وقد تخلق ردود أفعال عالمية تتجاوز الحدود السياسية التقليدية          

وإن  مرتبطة بالـسياسة هنـاك ،        هي أن السياسة هنا أصبحت    سياسية جديدة   البشرية أمام حالة    

 تـب  ومقالة يكتبها كا   كل العواصم في العالم ،    التشريعات التي تصدر في واشنطن تكون ملزمة ل       

 .في صحيفة أمريكية مثالً تثير االهتمام النخب السياسية في أماكن بعيدة من العالم

اء العالم  حلم بالسياسة في كل أن    احاء الع ي أن فمثل هذا الربط للسياسة ف    "  :  عبد اهللا  يضيفو

 في التـاريخ    معهودةوبهذا الشكل والعمق يحدث ألول مرة في التاريخ ويفتح آفاق جديدة وغير             

 كما أنه يفرض وقائع سياسية عالمية جديدة وغيـر تقليديـة تتجـاوز المجـال                العالميالسياسي  

 . " لسياسي العالمي  بالمجال اتدريجياتبدل يالسياسي المحلي الذي أخذ 

, رغم البعد المكاني للحدث السياسي    اء الفارق الزمني على     نة السياسة انتف  ظحكما تتضمن ل  

 بال  أصبحتهذا يعني أن السياسة      ،. . لقد بلغت البشرية مرحلة الزمن السياسي العالمي الواحد         

ـ  تحول إلى عالم بال حدود سياسـية ،  حدود والعالم على وشك أن ي   سياسية التقليديـة  الحـدود ال

 المجال السياسي المحلي لـم ينتـه        ،المرتبطة بالدولة القومية في طريقها إلى التراجع واالنتهاء         
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 ،. . وربما لن ينتهي بيد إن عليه أن يتعايش مع المجال السياسي العالمي الذي يزداد حـضوراً                 

االقتصادي العالمي الـذي    فالمجال السياسي العالمي هو بال حدود سياسية وذلك على نسق النظام            

 الحدود السياسية المتبقية هي مجرد حدود افتراضية ونظرية وهي          ،. . هو بال حدود اقتصادية     

 .  لالختراقوقابلة قوب ثفي أحسن األحوال مليئة بال

 والتي هي السمة األكثر وضوحاً من سمات عولمة السياسة في بداية القـرن              ؛ الليبراليةو

 الليبرالي الذي يؤكد على حقـوق      جالنموذيث يالحظ أن العالم منجذب إلى       ح, الحادي والعشرين   

 فـإذا   ، وفكرية أخـرى   حياتيةنماذج  ل أكثر من انجذابه     ،. . اإلنسان وحرياته السياسية والمدنية     

 الفكرة الرائجة بعـدما حققتـه النظريـة         هيكانت العدالة في النصف األول من القرن العشرين         

 فإن الحرية في عصر العولمة هي القيم الصاعدة وينتظر          ،. . يد العالمي   االشتراكية على الصع  

اسية والفكرية األخرى بمـا     السيا تراجعت أغلب النماذج     أن تستمر في الصعود مستقبالً بعدم     لها  

 . بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،فيها النموذج االشتراكي 

ـ ((  لالهتمام هو االتجـاه نحـو        وقد يكون من أهم معالم العولمة السياسية المثيرة        ز ورب

 تنافس وربما تحل تدريجياً محل المواطنة الوطنية        تالمواطنة العالمية والهوية اإلنسانية التي بدأ     

 االنتماء العالمي والوالء اإلنساني والوعي الكوني هـو مـن           بروزأن  . والهوية المحيلة الراهنة    

 . )14) ( قاً على المدى البعيد عم أهم معالم العولمة السياسية ومن أكثر األبعاد

 بالضرورة إلغاء أو تراجع أو تهميش       عنيوالجدير بالقول أن ظاهرة المواطنة العالمية ال ت       

وط الوالء للوطن    اإلنساني ال يعني بالضرورة سق     االنتماءوكما ذكرنا سابقاً أن     , الهوية الوطنية   

هم العالم ككل مثل قضايا البيئة      ضايا التي ت  صل مع الق   التوا ةضرورتم  حن الواقع ي  أو األمة غير إ   

يـدة  عدقاع  بقضايا حقوق اإلنسان التي تنتهك في       ،  وما تتعرض إليه من تدمير على يد اإلنسان         

وهذا ،  ة  عييالناتجة من الحروب والكوارث الطب    األزمات  , ار السكاني   االنفجوالفقر،  , ن العالم   م

والسعي لتكوين مجتمع   " . ايا والهموم اليومية المحلية   عني التخلي عن الوطنية أو تجاهل القض      يال  

وإفساح المجال للتعدديـة ولحريـة        تتفاعل فيه القطاعات والميادين الحكومية واألهلية ،       متماسك

  ) .15 ( "الرأي والتعبير وللديمقراطية عموما بمعناها الواسع 

تـف حـول مـا إذا كـان         الجدل السياسي الدائر اليوم يل    " في أن   )  آدم&  التوم   (ويرى  

ضروريا االحتفاظ بالنظم السياسية التقليدية أم البحث عن بديل حضاري تحت الغطـاء الكبيـر               

حقيقة تعاظم عجز الدولة القومية عن القيام بدورها ووظائفها التقليديـة           إن  الذي يدعى بالعولمة،    

  ) .16 ( "باستقاللية عن األخريات تكسب هذا الجدل حيوية وقوة 

 الـذي كـان     نيلربوفياتي المناوئ للقطبية األمريكية وانهار سور       سدما سقط القطب ال   فعن

يوصف رمزا للحرب الباردة في قلب أوربا حصل اندفاع للحالة السياسية واالقتصادية الجديـدة              
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قبل  للعالم بشكل سريع ومفاجئ بالرغم من أن المفاهيم الغربية واألثر االقتصادي الغربي قد بدأ              

 عقدين في تأثيرها على المجتمعات التي كانت تمثل جزءا من االتحاد الـسوفيتي أي إن                أكثر من 

 .حالة االندفاع السياسي واالقتصادي كانت نفسية بالدرجة األساس 

 أليست العولمة للجميع ؟ فلم ال يسمح للجميـع          ":  مستغربا    )17 ( )عبد السالم    (ويتساءل  

لعل تلك هي الميزة األساس التـي       : دد لها ؟ ويستدرك قائال      فهوم مح مباالشتراك في االتفاق على     

ستصاحب العولمة كنظرية دخلت التطبيق قبل أن تقطع فترة حضانة فكرية مناسبة ، واالخـتالف               

أبرز المفاهيم التي نشطت في أعقاب اتـساع        ) اإلرهاب  ( الجوهري بين أمم وشعوب ودول حول       

ي تعليق األسس النظرية للعولمة حتى تتأكد مراكز قيادتها         المشهد العولمي هو دليل على القصدية ف      

كة المصالح االقتصادية والـسياسية والدوليـة       باألمريكية وش المتحدة  العليا المواجهة وهي الواليات     

 من أهـداف محاربـة     ) الالعودة إلى نقطة الصفر     ( المرتبطة بها والمعبرة عنها من تحقيق نسبة        

وبوصفه تارة أخرى شكل غير عـولمي وغيـر قابـل    . . .  إرهابيا  نمطابوصفه تارة) اآلخر  ( 

وليس االضـطرار   . . لالنسجام مع العولمة على حساب مفهوم سيادة القوم والتسليم بإلغاء الذات            

 هذه الحقبـة    فيإلى إلغائها ، وثمة فرق شاسع بين الحالتين ، وذلك الفرق هو ما نعني به العولمة                 

  ."خها المبكرة والحرجة من تاري

 : أبرز األبعاد أو االنعكاسات السياسية للعولمة فيما يلي  ) 18(  ) الحمراوي(  ويلخص 

 .  تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول – 1 

 .  تراجع قوة الدولة القومية وتضاؤل دورها – 2

 .  بروز مفهوم الحكم كبديل للحكومة – 3

 حـدة التفتـت فـي دول        تزايدول الشمال مع     تزايد االتجاه نحو التكتل الدولي بين د       – 4

 . . الجنوب 

 : العولمة االقتصادية   - 7 – 1

لقد تعددت مظاهر ومجاالت العولمة وشملت مجاالت مختلفة إال أن العولمة في المجـال              

وصول "  االقتصاديةوتعني العولمة     تعد من أهم مجاالت العولمة وأكثرها وضوحا ،        االقتصادي

أسمالي إلى نقطة االنتقال من دائرة التبادل إلى عالمية دائـرة اإلنتـاج وإعـادة               نمط اإلنتاج الر  

 .  )19 ( "اإلنتاج 

 العالمية إلى الدمج المتزايد القتصاديات العالم بحيث تطـور          االقتصادية وتسعى العولمة    "

 قانة والت ، مثل رؤوس األموال والسلع     تدريجيا سياق التدفق الحر لتلك العوامل األساسية لإلنتاج       

  ) .20(  "واألفراد إلى عملية عالمية النطاق 
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 أبعادها في العصر الحاضر بانتصار القـوى الرأسـمالية          االقتصادية وقد أخذت العولمة     "

 الرأسمالي هيمنته وانتشاره في صور جديـدة مبنيـة علـى            االقتصاديالعالمية، فاستعاد النظام    

على دمج االقتصاديات المادية بالـسوق الرأسـمالية        اقتصاد السوق وعلى الثورة المعلوماتية، و     

 الثالث التي هي صندوق النقد الدولي الذي يقـوم          االقتصاديةالعالمية بإشراف مؤسسات العولمة     

 وتحقيق   الدولية بدور الحارس على نظام النقد الدولي وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة           

 الدولي الذي يعمل على تخطيط التدفقات الماليـة طويلـة           والبنك مستويات مرتفعة من التكامل ،    

المدى المساهمة في تعمير الدول األعضاء وتوجيه رؤوس األموال إلى األغـراض اإلنتاجيـة              

التي تسعى لرفع مستوى المعيشة والدخل وتحقيـق         ، ) اتغال( لعالمية للتجارة خليفة    والمنظمة ا 

  " يع التجــارةســ وزيــادة اإلنتــاج وتوالتــشكيل الكامــل وتحقيــق نمــو اقتــصادي كبيــر

 )21.(  

 :  تميزها تتمثل فييمكن  التي االقتصاديةوأهم مالمح العولمة 

 .  لالستفادة من التطورات التقنية االقتصاديالتوجه الدولي نحو التكتل  _ 1

 .ي دور الشركات متعددة الجنسيات وتزايد نفوذها في التجارة الدولية م تنا– 2

 والتي تتمثل في انتشار أسلحة الدمار       االقتصاديةالحثيث لتدويل وحل المشاكل      السعي   – 3

 . البيئة ، الفقر ، األمية ، انتقال األيدي العاملة، التلوث ، الشامل والمخدرات

 .ج ازدياد دور التقنيات وتأثيرها على أساليب اإلنتاج ونوعية المنتَ _ 4

سسات المالية الدولية وتمكنها من السيطرة علـى        ه المؤ تأثير الدور الذي تلعب    توسيع     _5

 . االقتصاديةالمجاالت 

وتسعى الدول التي تروج للعولمة على اعتماد مفهوم السوق بال حدود وذلك مـن خـالل                

 .  القيود على حركة رؤوس األموال والبضائعإلغاء والتي تتضمن االقتصاديةسياستها 

هداف تلك المنظمات المعلنة بهـذه الـصورة        إذا كانت أ   :والسؤال الذي يطرح نفسه هو      

لم تتحقق في البلدان النامية على مدى ستين عاما هو عمر صندوق النقـد الـدولي                  فلماذا يدةالج

    ) .22 ( والبنك الدولي ؟

 :  على تساؤله أعاله أن هناك احتماالن المرزوقي ويجيب

سبب هو الدول الناميـة نفـسها       من أن ال  .  . .ما تدعيه تلك المنظمات     : األول  االحتمال  

 . ألنها ال تلتزم بالسياسات التي تقترحها تلك المنظمات لتحقيق األهداف المعلنة 

لها مـن نفـوذ مـالي       أن السبب هو الدول الرأسمالية التي تمكنت بما       : واالحتمال الثاني   

مصالح  على تلك المنظمات ووجهتها لتحقيق مصالحها حتى وإن عارضت           ةمن السيطر وسياسي  
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كهانـسابيتر مـارتين، وهارلـد      _  وهذا السبب هو ما جعل المعارضين للعولمة         ، الدول النامية 

أهدافا خفية يـصفونها بأنهـا أهـداف        )  أي العولمة  (عون أن لها     يد ،من الغربيين   .  .تسامها  

ية  في الوقت نفسه ، تسعى تلك المنظمات إلى تحقيقها ، ومن تلك األهداف الخف              ، ضارة وخطرة 

 :في نظرهم 

 . . . العالمي االقتصادتحاد األوروبي على هيمنة الواليات المتحدة األمريكية واال _ 1

التحكم في مراكز القرار السياسي في دول العـالم لتحقيـق المـصالح األمريكيـة                _ 2

 .واألوروبية  

فاق على  رية المختلفة واالت  ن الدول والحضارات والمجموعات البش    تعميق الخالفات بي   _ 3

 .خطط معينة للصراع على المصالح 

قـصد نهـب    ب. ة الغربية على الشعوب الناميـة       يقافـفرض السيطرة العسكرية والث    _ 4

 .ثرواتها ومواردها الوطنية 

 بالدولـة   القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية وربط اإلنـسان بالعـالم ال            _ 5

  . ) هيبة الدولة إلسقاط

فقد عمدت على     من أن تحقق أهدافها ،     االقتصاديةالدول المروجة للعولمة     تستطيع   ولكي

استخدام أدوات معينة تساعدها في الترويج والتأثير على الدول األخرى من أجل تحقيق أهدافها ،               

 : ومن هذه األدوات 

حيث تقوم الدول الغربية الكبرى بفرض عقوبات على الدول         :  العقوبات االقتصادية    – 1

 حقـوق   انتهاك, دياتها متذرعة بحجج منها     مية من أجل الضغط على هذه الدول لعولمة اقتصا        النا

  .عإلخ من الحجج والذرائ. . . انتشار األسلحة النووية , مكافحة اإلرهاب , اإلنسان 

ـ   النقد  ق  مؤسسات االقتصادية الدولية مثل صندو     ال – 2  ، ومنظمـة   وليدالدولي والبنك ال

للـسيطرة علـى    سيطر الدول الصناعية على هذه المؤسسات الدوليـة         تحيث  , التجارة العالمية   

 . نفوذ الدول النامية افوإضعاالقتصاد العالمي 

 اإلنتاجيى هذه الشركات على عولمة النشاط       ع حيث تس  : اتيسجنال الشركات متعددة    – 3

ع سياسة الـسوق    خصة واتبا الخص, االستثمار األجنبي المباشر    إما عن طريق التجارة الدولية و     

  العاملـة    يد مصانع لالستفادة من األي    ءشاوإنس األموال إلى الدول الفقيرة      وانتقال رؤو . الحرة  

 .الرخيصة 

 خلق أزمات اقتصادية كبيرة لبعض الدول وذلك عن طريق سحب األرصدة واألموال             – 4

  .1997 شرقي آسيا عام  جنوب مفاجأة مثلما حدث لدولةربصومن بنوك تلك الدول 
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مما يؤثر في مجتمعـات     ,  الترويج عبر وسائل اإلعالم عن نمط الحياة الغربية واالستهالكية           – 5

 .  في الدول الصناعية اإلنتاجرار حركة مل استمية بتشجيعهم على االستهالك من أجالدول النا

ة الحـرة   واتفاقية التجـار  . مثل االتحاد األوربي    : الت االقتصادية   تك االتحادات والت  إنشاء – 6

لى الدول النامية سياسات اقتصادية رأسمالية تؤدي في        ألمريكا الشمالية حيث تفرض هذه االتحادات ع      

 .ات في مصلحة تلك االتحادلك الدول النامية حيث يصب ذاقتصاديات النهاية إلى عولمة

حيث سـاهمت هـذه     ,  الوسائل اإلعالنية المهمة     االنترنت من لقد أصبح   : نترنت   األ – 7

كما أن استخدم اللغة اإلنكليزية واللغات الغربيـة        ,  المعلومات واألفكار    عولمةشبكة الدولية في    ال

  .ترويجها  المطلوبهو جزء من العولمة الثقافية

 ليست بالضرورة أن تكون جميعها مضرة بـل إن          األدوات الذكر أن هذه     اإلنصافومن  

ة للدول النامية وجلـب رؤوس      شياعل الم  األحوا وتحسين إنتاجفر عوامل تقدم وزيادة     وبعضها ي 

ل األيدي العاملة وخلق حالة ازدهار في اقتـصاديات         ال واستغالل للموارد الطبيعية وتشغي    األمو

 وتشريعات يحترمها جميع األطراف بما      ضوابطالدول النامية إال أن ذلك يتطلب أن يكون ضمن          

 األموال وتحويل جـزء مـن        كبرى واالستفادة من رؤوس    اقتصاديةيؤمن منع حصول أزمات     

 .كية اقتصادية يممرارية ودينااألرباح إلى استثمارات جديدة بما يؤمن است

طريقا للتعامل مع العولمة االقتـصادية       ) 23(  ) هوجين تاو    (ر الرئيس الصيني    وقد أشّ 

ناسب أن االنطالق من الواقع والعثور على طريق ونموذج للتنمية ي         فالحقائق أثبتت   : " عندما قال   

ومن ثم فإنه يتعين    , أمر حيوي لألخذ بزمام المبادرة وتسريع التنمية        ما  الظروف الوطنية لدولة    

نجـازات الحـضارة    إوالتعلم مـن    , علينا تبادل واقتسام التجارب الخاصة بكل منا بشكل كامل          

االقتصادية  العولمةة بتنمية االقتصاد في سياق      قتعلموفهم تطبيق القوانين الموضوعية ال    , الحديثة  

 الضرورة تنفيـذ اإلصـالحات      منو, ين القدرة على التحسن الذاتي      حسالمتعمقة بشكل أفضل وت   

 .. . . "  الستغالل الكامل للقدرات واالستفادة من آلية السوق وا, تكارات المؤسسية بواال

ئة وذلـك   للتجارة العالمية الفريدة من نوعها يؤدي إلى التأثير على البي         التطور الهائل    إن   "

 : على مستويين 

 مما سـاهم بـشكل      اإلنتاجيةأنه يدفع إلى التخصص واالستغالل المكثف للعمليات        : أوالً  

 .كبير وواضح إلى تدهور المحيط البيئوي 

إن هذا النـوع    , أنه يكشف بوضوح بعض المشاكل البيئوية وترسيخ بعدها العالمي          : ثانياً  

مثالً منع المتاجرة ببعض المواد     ,  للبيئة في مجاالت محددة      من النمو يفرض علينا توازناًُ عالمياً     

 .  ) 24(  " ضباالنقراالخطيرة أو بعض الكائنات الحية المهددة 
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 : العولمة المالية  - 8 – 1

" العولمـة الماليـة     " لقد شهد عقد التسعينيات من القرن العشرين ميالد ما يطلق عليه بـ             

 . ارزة لظاهرة العولمة والتي قد تكون من التجليات الب

أن ظاهرة العولمة بما تعكسه من زيادة حركية فـي تنقـل            ) " ولد سيدي محمد    ( ويرى  

  ) 25" ( رؤوس األموال قد تحمل معها مخاطر عديدة وهزات مدمرة 

هي تكامل النظام المالي المحلي لدولـة معينـة مـع           " العولمة المالية   )  يوسف( ويعرف  

مالية الدولية ، وهذا التكامل يتطلب قيام الحكومات بتحرير القطاع المالي           األسواق والمؤسسات ال  

. . التدفقات المالية المتصاعدة عبر الحدود      : أو هو باختصار    . . . المحلي وحساب رأس المال     

ليس هناك إجماع بين االقتصاديين على آثار العولمة المالية ومنافعهـا بالنـسبة            : ويضيف أنه   . 

المي ، فهناك من يثبت جدواها في تدعيم االستقرار بين الدول أو في انتقال الـدول                لالقتصاد الع 

من مستوى تنموي معين إلى مستوى أعلى ، في حين يرى آخرون أن إطالق العنان أمام تدفقات                 

  ) 26" ( رأس المال من شأنه تدمير االستقرار المالي العالمي 

عض األسواق في مناطق مختلفة من العـالم        لقد خلقت األزمات المالية التي حصلت في ب       

كوارث مالية امتد تأثيرها ليشمل اقتصاديات أخرى ، ومن أشهر هذه األزمات المالية ، األزمـة                

  . 1995 ، واألزمة المكسيكية عام 1997 ، واألزمة اآلسيوية سنة 2001األرجنتينية سنة 

 العديد مـن الـدول خاصـة        ويمكن استخالص أن األزمات المالية العالمية ، التي مست        

االقتصاديات الناشئة ، أفرزها التحرير الكامل لرؤوس األموال ، وهذا هو االتجاه الجديد العولمة              

إن مصادر األزمة اآلسيوية وأزمة أمريكا الالتينية متنوعة منها ، هشاشة األنظمـة             . .. المالية  

لقومي ، اسـتثمارات واسـعة فـي        المالية ، التوظيف السيئ للموارد في صورة بنك االقتصاد ا         

  ) . 27. . . " ( المشاريع األقل مردودية 

 . . . العولمة المالية تشهد اليوم توسعا هائال " أن  ) Kenneth Rogoff ) ( 28( ويرى 

كان باإلمكان تجنـب القـدر      " ويضيف في معرض تناوله أزمة التسعينيات المالية ، أنه          

قل تخفيفها بصورة ملموسة لو كانت الحكومـات قـد اختـارت     األعظم من األزمة ، أو على األ      

 بل لقد اسـتخدم بعبـع       – بدال من تبني أسعار صرف جامدة        –تعويم عمالتها في مقابل الدوالر      

العولمة المالية كحجة لالستمرار في تدليل األنظمة المالية المحلية االحتكارية العاجزة ، والحقيقة             

خرة عن تخصيص االستثمارات على النحو الكفء  يشكل عـامال           إن عجز األنظمة المالية المتأ    

 " . . كبيرا في طرد أرصدة التمويل من الدول الفقيرة وتحويلها إلى الواليات المتحدة 
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أنه كان على صندوق النقد الدولي باعتباره الهيئة الدولية المسؤولة عن الحفـاظ             " ويؤكد  

مصدر أقوى للزعامة ، والحقيقة أن صـندوق النقـد          على االستقرار المالي العالمي ، أن يعمل ك       

الدولي قد يكون الالعب الوحيد الذي يمتلك الشرعية والفكرية العالمية الالزمة للتوصل إلى سبيل              

 " . لتحقيق التقدم على مسار العمل الجماعي القادر على التعامل مع قضية العولمة المالية 

رات الضخمة العابرة للحدود يالحظ أن العولمة       والمتتبع لحركة رؤوس األموال واالستثما    

األخيرة قد ازدادت بشكل كبير ، ويبدو أن السبب الرئيسي في ذلك            السنوات العشر   المالية خالل   

هو التوجه العالمي نحو تحرير األسواق الوطنية والبورصات على وجه الخـصوص ، وتوجـه               

 . العديد من الدول إلى عمليات الخصخصة 

في معرض تناوله لتقرير يبحث في أثر العولمة المالية         )  29) (  حسين( ـ  وفي دراسة ل  

إن القـدرة    " : أوال   على النمو االقتصادي الوطني نشرته شبكة النبأ المعلوماتية ، الذي يؤكد فيه           

االستيعابية لتدفق رؤوس األموال ترتبط مباشرة بالسياسات االقتصادية وبفاعلية وإنتاجية وشفافية           

 . ة العامة اإلدار

وثانيا ؛ تدل تجربة الدول الصناعية على جدوى االنفتاح التجاري والمالي في تحفيز النمو              

وإن نتائج العولمة المالية اإليجابية تظهر على المدى الطويل         . . . وتثبيت االستقرار االقتصادي    

ير وتخـف   ال القصير ألن المخاطر مرتفعة والتضحيات االجتماعية كبيرة على المـدى القـص            

 . تدريجيا مع الوقت 

سمحت العولمة المالية للدول النامية باالستدانة بسهولة بالعمالت الدولية بأسعار عالية           :  ثالثا

تعكس المخاطر الوطنية ، وتسمح االستدانة المدروسة بتنويع االقتصاد وتخصصه وبتوزيع أفضل            

صبح من المستحيل على هـذه      يمو  في غياب سياسات وطنية صحيحة تتعثر مسيرة الن       وللمخاطر ،   

الدول تسديد ديونها ، كما قامت باالنفتاح وبسرعة دون أن يكون اقتصادها الحقيقي جـاهز لـه ،                  

 . فنتج عنه سوء توزيع لالستثمارات والتمويل مما انعكس سلبا على حجم النمو وتوزعه 

جتذاب االستثمارات  وجود فساد إداري كبير في معظم الدول النامية مما يعرقل ا          : ورابعا  

األجنبية المباشرة ، ويؤثر سلبا على نوعيتها ، وتؤكد الدراسات على عالقة سلبية بـين الفـساد                 

 " . والتطور 

 حيث يلخص الفـصل     2007 صندوق النقد الدولي للنصف األول من عام         رويوضح تقري 

 في زيادة عدم المـساواة      إن اإلنجازات التقانية هي أكثر العوامل إسهاما      " الرابع من هذا التقرير     

ولكن زيادة العولمة المالية واالستثمار األجنبي المباشر بوجه خاص أسهما بـدور            . . . مؤخرا  

 التجارة ترتبط في الواقـع بانخفـاض عـدم          يويالحظ أن زيادة العولمة ف    . . . في ذلك أيضا    

 " . المساواة 
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 للدول النامية من العولمـة      ويمكن أن نستخلص مما ورد أعاله ، أن هناك فوائد ومخاطر          

 : المالية ، ومن أهم هذه الفوائد 

 إمكانية حصول الدول النامية على ما تحتاجه من األموال عندما يكون هناك قصور في               -

مواردها المحلية ، وهذا يؤدي إلى زيادة االستثمار محليا والذي بـدوره يرفـع معـدل النمـو                  

 . االقتصادي 

قـروض المـصرفية التجاريـة ، واالسـتغناء عنهـا بحركـة              إمكانية االبتعاد عن ال    -

  ) . Portfolio( االستثمارات المباشرة واستثمارات الحافظة المالية 

 .  إن االستثمارات األجنبية سوف تجلب معها تقانة حديثة -

 .  وجود المنافسة سوف يخفض تكاليف التحويالت -

ن طريق تشجيع النشاط الخـاص       إيقاف ظاهرة هروب رؤوس األموال إلى الخارج ع        -

 . وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة وتطوير النظام المصرفي 

 : أما المخاطر التي يمكن أن تنشأ من العولمة المالية للدول النامية فيمكن تلخيصها بما يلي 

 .  العولمة المالية تسبب إضعاف السيادة الوطنية فيما يخص السياسات المالية -

 . ل االستثمارات المالية لغسل األموال غالت احتمال اس-

 .  احتمال حصول هروب لرؤوس األموال الوطنية -

 .  احتمالية التعرض لمخاطر التقلبات لالستثمارات األجنبية خاصة قصيرة األجل -

 .  قد تتعرض الدول النامية لمخاطر المضاربة -

التي تصدر رؤوس األمـوال     أما فيما يخص الدول المتقدمة الصناعية فلكونها هي الجهة          

فإن العولمة المالية تقدم لها مزايا وفوائد عن طريق تحقيق فرصا اسـتثمارية كبيـرة مـستفيدة                 

إمكانياتها المالية وما تستطيع أن توفره من ضمانات ضد المخاطر التي قد يتوقعهـا أصـحاب                

 . رؤوس األموال بحكم سيطرتها على األسواق وتذليل أية مخاطر محتملة 

 : العولمة البيئية  - 9 – 1

ترابط على نطاق العالم عبر مئات السنين ولم تكن هناك مشاكل           مالنشاط اإلنساني ال  لقد وجد   

قـد تـشترك    فيسببها هذا النشاط ، إال أن العولمة المعاصرة اتخذت إشكاالت جديدة ،             بيئية مؤثرة   

نها جميعا في مكان واحد ، تـرتبط        عدد من الدول في إنتاج سلعة معينة لكنها في الحقيقة تعمل وكأ           

مع بعضها زمنيا لسبب بسيط هو كونها تعمل على أرضية واحدة وهي كرتنا األرضية وفي فضاء                

 . واحد هو غالفها الجوي 
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كعبارات تتماشى مـع  ) العولمة البيئية ( و ) األثر اإليكولوجي ( لقد كان إطالق مصطلح  

 .  في وتيرة الحياة ومدى تأثيرها على البيئة التقدم العلمي والتقني المتسارع والمذهل

هـو   ) : Foot Print Ecology( الفوتبرنت إيكولـوجي  ويقصد باألثر اإليكولوجي أو 

الحصول على أرض كافية إلنتاج الغذاء والطاقة وبناء الطرق وتأمين السكن واإلنتاج الصناعي             

 . لوثات الحـضرية والـصناعية      ضمن منظومة تحافظ على استدامة الحياة بطريقة تستوعب الم        

 )30(  

إن توجه الدول النامية غير المدروس لبناء المصانع قد يؤثر على البيئة في هذه الدول ألن                

هذه المصانع تتطلب استغالل الموارد المتوفرة فيها من المعادن والنفط والغابات والموارد المائية             

ل في الزراعة أو الصيد سوف تتوجه للعمل في         إلخ ، كما ن األيدي العاملة التي كانت تعم        . . . 

وبذلك يهجرون مهنهم األصلية ، وهكذا نالحـظ        هذه المصانع من أجل تحسين مستوى معيشتهم        

وهـو مـا    . . . والنتيجة هو التأثير على التوازن البيئي       . . . أنها قضايا مترابطة مع بعضها      

 . ) بعولمة البيئة ( يعرف يمكن أن 

سبب ما ينتج عنه    ن البيئي خاصة في مجال االقتصاد ب      على التواز ة البيئية   إن تأثير العولم  

من كوارث طبيعية وفيضانات تدفع بالكثير من الناس إلى الهجرة طلبا للرفاهية وهذا ينتج عنـه                

حاالت من التفكك األسري إضافة لما يسببه من زخم وضجيج تنتج عنه أمراض نفـسية تـؤدي                 

 . مشاكل اجتماعية خطيرة وانتشار ألمراض مختلفة إلى تصرفات سلوكية شاذة و

المشكالت البيئية التي يمكـن التغلـب        وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية يذكر أنه تتسبب       

عليها بحوالي ربع األمراض والوفيات التي تحدث في عمر مبكر مع فروقات كبيرة بـين البلـدان                

من المـوارد    % 60هور البيئي ألحق الضرر بنحو      وأوضح التقرير أن التد   . . . ،  الغنية والفقيرة   

. واء النقي والمناخ المستقر نسبيا      هالتي يعود بها النظام اإليكولوجي العالمي ، مثل المياه العذبة وال          

)31   ( 

من أن التغيير المناخي قـد      : قائد القوات المسلحة البريطانية     ) جوك ستيراب   ( وقد حذر   

، ويؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة أو استغالل مـن          رجة تفككها   يؤدي إلى إضعاف الدول إلى د     

 . ما يحدث فعال في أجزاء عديدة من العالم هذا ، و)  32 . (جانب جماعات مسلحة 

ذا لـم تتخـذ      من أنه إ   1988 العام لألمم المتحدة عن أعمال المنظمة        مينويؤكد تقرير األ  

شاكل تتعلق بندرة المياه العذبة ونوعية المياه بحلول        تدابير وقائية ، فقد يواجه ثلثا سكان العالم م        

  ) 33 . ( 2025عام 
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لقد أدخل اإلنسان   " المدير العام لمنظمة الصحة العالمية األسبق       ) ونغ ووك لي    ج( ؤكد  يو

خالل السنوات الخمسين الماضية ، تغييرات على النظم اإليكولوجية الطبيعية بسرعة وكثافة لـم              

 )  34 (" اثلة في تاريخ البشرية تشهدها أي فترة مم

إن التغيرات المناخية التي يعيشها العالم اليوم قد تهدد االستقرار العالمي أكثر مـن أيـة                

 هـي واحـدة مـن       – على سبيل المثال     –مشاكل عالمية أخرى ، فالمتمعن في ظاهرة التصحر         

تائج نكاربون الذي هو أحد     اث غاز ثاني أكسيد ال    عالذي يسببه انب  أخطر نتائج االحتباس الحراري     

 خاصة فـي    –العولمة البيئية ، فالتصحر يجعل عشرات الماليين من األشخاص يتركون ديارهم            

ا ، باإلضافة إلى ما يـسببه ارتفـاع مـستوى           هإفريقية ويتوجهون إلى جنوب الصحراء أو شمال      

ة بالسكان بـالغرق  سطح البحر بسبب ذوبان الجدليد في القطبين والذي يهدد مئات الجزر المأهول        

ويبدو أن الدول النامية والفقيرة هي األكثر تـضررا         . واالختفاء بكل ما فيها من حياة وحضارة        

من نتائج العولمة البيئية لكون هذه الدول أقل قدرة على التكيف سواء من حيث توفر األموال أو                 

 . الخبرة الالزمة 

 الجوية ، ظاهرة البيت     دفيئةباللبعض  وتمثل ظاهرة االحتباس الحراري أو ما يطلق عليه ا        

الزجاجي ، ظاهرة البيت األخضر ، من أخطر ظواهر العولمة البيئية التي تهدد الحيـاة علـى                 

 . رض األ حسط

 من  باس الحراري هو األكثر تعبيرا عما يحدث في الجو القريب         توقد يكون اصطالح االح   

باس لنسبة  تة الشمسية من احتجاز أو اح     لطاقة الحرارية المستمدة أساسا من الطاق     لسطح األرض   

مما يبقي على درجـة     كبرى من الطاقة الحرارية التي يشعها سطح األرض خارجا باتجاه الجو            

ض عل صغير نهارا وصيفا وتقوم بهذا االحتباس ب       كثر ليال وشتاء ومرتفعة بش    كعة أ فالحرارة مرت 

الحرارية وإعادة بثها نحـو سـطح       شعة  األالمركبات الغازية ذات القدرة الكبيرة على امتصاص        

األرض ، وهكذا ضمن دورة تبادلية من االمتصاص وإعادة اإلشعاع الذاتية مما يحفـظ الطبقـة                

طح األرض أعلى حرارة مما لـو لـم         سالهوائية المحتوية على غازات التسخين وما دونها حتى         

 . تكن موجودة 

ـ CH4 ، وغاز الميتان  CO2مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وي  ، N2Oوز ر ، أكسيد النت

ية أخرى واألوزون ، الغـازات الرئيـسية   ، ومركبات هالون CFC5  , HCFC5الهالوكربونات 

وهذه الغازات هي من نواتج السباق الـصناعي         ) 35. ( ي  التي تسبب ظاهرة االحتباس الحرار    

 . الذي هو واحد من مظاهر العولمة 

. لى حروب حديثة قد تلوثـت بـشكل كبيـر           ويذكر أن البيئة في الدول التي تعرضت إ       

مر ألجيـال قادمـة فـإن       ر على البيئة تـست    األسلحة الحديثة من أضرا   سببه  إلى ما ت  ضافة  فباإل
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أو األضرار غير المباشرة الناتجة عن تعطل محطات توليد الكهرباء أو مصافي تكريـر الـنفط                

تهدد حياة الناس وتخرب مـصادر      حرق اآلبار النفطية تسبب أضرارا آنية ومستقبلية على البيئة          

  ) 36 . (المياه واألراضي الصالحة للزراعة 

  : والفقر عولمة الفساد - 10 – 1

قد يتبادر إلى الذهن من تعريف العولمة وما تتضمنه من تسهيل في حركة رؤوس األموال               

الفقر والفـساد   والبضائع واأليدي العاملة من أن هذا سوف يفتح المجال أمام تقليل نسبة البطالة و             

إال أن الدراسات في معظمهـا      . في المجتمعات التي خضعت طوعا أو كرها تحت لواء العولمة           

تشير إلى عكس ذلك ، فقد بلغ عد العاطلين عن العمل في الواليات المتحـدة األمريكيـة عـام                   

كـذلك فـإن    من عدد القوى العاملة      % 5.8وهذا يشكل نسبة     ماليين عاطل    8 أكثر من    2002

من عدد القوى العاملة ، وفي فرنسا        % 5.4سبة العاطلين عن العمل في اليابان في نفس الفترة          ن

 . ، وهذه الدول تمثل رأس الدول الداعية والمروجة للعولمة  ) 37  % (9.7، وفي ألمانيا  % 9

، من سكان العـالم  % 15من إجمالي الدخل العالمي ويعيش فيها      % 80تسيطر البلدان الغنية على     

هم من الفقراء علـى أسـاس       % 33من سكان العالم الثالث يعتبرون من شديدي الفقر وأن           % 18وأن  

  ) . 38 ( دوالرا في السنة 370اعتماد أن الحد األعلى للفقر هو دوالر واحد في اليوم أي بمجموع 

ـ       ببا إن زيادة البطالة والفقر اللذين رافقا تطبيق العولمة في عدد كبير مـن دول العـالم س

 . مشاكل اجتماعية وفساد مس أغلب نواحي الحياة 

عن األخالقيات في مجال إدارة األعمال الدولية تتجلى أمامنا ممارسـات ال             فعندما نتحدث 

إن ) : عبـد اللطيـف     ( أخالقية على مستوى األعمال ، كالرشوة ومسمياتها األخرى ، ويقول           

ذ أشكاال متعددة من دعوة إلـى المطـاعم أو          الرشوة موجودة في كل المجتمعات تقريبا فهي تأخ       

األمريكيـة  وقد وضعت الواليات المتحـدة      . . . وغير ذلك   نزهة أو إعطاء مجوهرات وهدايا      

قانونا يشترط منع شركات األعمال األمريكية دفع رشاوى إلى المسؤولين الحكوميين لبلـد مـا               

دفـع الرشـاوى الكبيـرة إلـى        وأن هذا القانون صمم لمنع      . . . للحصول على عقود تجارية     

المسؤولين في المناصب العليا ، أما فيما يخص المبالغ الصغيرة التي تسرع عمل الشركة وتوفر               

ولم يـضع القـانون     . . . عليها خسائر مادية إذا تأخرت فهذا ال يحاسب القانون الشركات عليه            

. . . أصحاب المناصب العليا    الحدود التي تعتبر المبالغ عالية لكي تكون رشوة ولم يحدد من هم             

وقد انتقدت الشركات األمريكية هذا القانون واعتبرته حجر عثرة أمام الشركات األجنبية األخرى             

  ) . 39 (التي تنافسها 
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 من أن الدول    2006ويشير التقرير السنوي للمنظمة العالمية شفافية بال حدود الصادر عام           

 مائة مليار دوالر ذهبت إلـى بنـوك         2005ة خالل عام    العربية كان نصيبها من األموال المهرب     

 ) .  40( بتبييض األموال معروفة 

إن النظم السياسية التي تحكم معظم دول العالم الثالث وغياب الديمقراطية وعـدم وجـود               

فصل للنظام الرقابي والقضائي عن النظام السياسي يشجع على انتشار ظـاهرة الفـساد اإلداري          

عندما تكون هناك فرص استثمارية مـشجعة للـشركات الكبـرى أو متعـددة              والمالي ، خاصة    

الجنسيات التي ال تتورع في تقديم الرشاوى الضخمة للسياسيين أو أصحاب النفـوذ مـن أجـل                 

 . تسهيل إجراءات أو تقديم خدمات أو حتى تعديل قوانين 

لين كبـار فـي     إن تيار العولمة الجارف جرف معه قيما وأخالقا ألنظمة سياسية ومسؤو          

 . العديد من الدول الفقيرة والغنية على حد سواء 

 : الثقافية  العولمة - 11 – 1

مجموع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفيـة       بأنها  ف الثقافة بمعناها الواسع     رعتُ

حيـاة   مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها وأنها تشمل الفنـون واألدب وطرائـق ال              يزالتي تم 

 والتقاليـد والمعتقـدات    القيم  و االقتصادي كما يشتمل الحقوق األساسية لإلنسان والنظم         واإلنتاج

 )41  . ( 

, وخصوصية تميزه عن غيره من المجتمعات       ,  ثقافيا   انتماءكل مجتمع من المجتمعات     لإن  

لوقـت قـد    وبنفس ا األخرى  فصله عن المجتمعات    ي ومانعا قد    زاًجوقد تكون هذه الخصوصية حا    

وإن الواقع يؤكد بأنه ليس هناك ثقافـة عالميـة          ,  بالمجتمعات األخرى    هيكون جسراً يصله ويربط   

تـدخل إرادي مـن أهلهـا       برة تلقائيـة أو     وواحدة وإنما توجد ثقافات متعددة ومتنوعة تعمل بص       

 التـي   درك الباحثون أن الخصوصية الثقافية والحـضارية      ألقد  للمحافظة على كيانها ومقوماتها ،      

 : ) 42( تمثل شخصية أي مجتمع أو أمة تنشأ من أمرين رئيسين 

والحيـاة  ونحكم النظرة إلـى الكـون       ،  د الذي تتولد منه قيم توجه السلوك        تقالمع: األول  

 .المجتمع البشري وبالطبيعة وبالكون كله بة اإلنسان واإلنسان وتحكم أيضا عالق

، وتربية الناشـئة     ، وأخالق األسرة   الئق األسرة وتتولد من المعتقد طبيعة تكوين األسرة وع      

كما تتولد منهـا أنمـاط مـن        ،  في األسرة كذلك النظر إلى العلم ووظيفة العلم وإلى طريقة التعليم            

،  ، وبين أبناء البلد    بين األرحام  بين اإلنسان واإلنسان وبين القريب والبعيد ،       العالقات بين الناس ،   

 ...وأبناء المحلة وما إلى ذلك
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اللغة التي يتكلم بها المجتمع ويتخاطب بها ويتفاعل مع نفسه من خاللها بكل مـا               : الثاني  

، وبمـا تختزنـه مـن        تختزنه من خبرة تاريخية متراكمة مع الطبيعة ومع اإلنسان ومع الذات          

 . " مستويات معرفية وحضارية مرت بها األمة التي تتكلم تلك اللغة 

ن مفهوم العولمة الثقافية وبغض النظر عن المعنى الرائج لدينا          إ"  ) 43( ) حمزاوي   (ويرى  

في العالم العربي اإلسالمي باعتبار العولمة غزوة امبريالية غربية مهددة لهويتنا وقيمنا األصلية إنما              

يروم باألساس تأكيد تسارع وتأثير تنوع األفكار والرؤى والتصورات الحاكمة النظر في األخـالق              

 بعضا من هذه العناصر إنما      وحقيقة أن ،  حضاري  _ سياسة في داخل كل إطار ثقافي       والمجتمع وال 

دادات لثقافات أخرى تجذرت في السياق المحلي المعني في مراحل تاريخية مختلفة علـى              تميشكل ا 

 ." نحو يجعل الحديث القطعي عن الذاتي في مقابل الغريب أمرا من الصعوبة بمكان 

غالبا ما يكـون تبلـوره       في بين المجتمعات في مفهوم العولمة ،      إن عمليات التداخل الثقا   

خارج المجتمع المعني عن طريق جماعات المهاجرين أوال ثم يصدر إلـى مجتمعـاتهم التـي                

ـ قانينحدرون منها في مراحل الحقة وتفتح هذه التداخالت الثقافية    ات وجـدال واسـعا تكـون    ش

التـي  ية  دومن األمثلة على ذلك القضية الكر     ،  مجتمعات  تأثيراته هامة جدا في المفاهيم الثقافية لل      

 وتطورت أفكارها في المهجر ، وكذلك فإن النقـاش          نشأتي والثقافي قد    قيز العر يعانت من التم  

المتوسط إلى جنوبه حيـث أدى       لته بالديمقراطية قد انتقل من شما     حول اإلسالم األوربي وعالق   

لعالقة بين الدين والسياسة لدى عدد مـن الحركـات          إلى إعادة التفكير في بعض من المسلمات ل       

 .خاصة في بالد المغرب العربي  اإلسالمية

، رازاتها  إفإن العولمة الثقافية لها ارتباط واضح بالعولمة االقتصادية وقد تكون جزءا من             

فمن أهداف الشركات الكبرى هو نشر وتركيز الثقافة االستهالكية الغربيـة مـن أجـل تحقيـق       

إال أنهـا فـي الوقـت ذاتـه         ،   االقتصادية عن طريق زيادة معدالت توزيع منتجاتها         مصالحها

 في الحسبان عددا من مظاهر الثقافات المحلية عنـد محاوالتهـا تطـوير ونـشر                تأخذأصبحت  

 . تها التوزيعيةياستراتيج

إن هاجس الخوف والقلق من التأثيرات التي تسببها العولمة ثقافيا ومحاولة محـق اإلرث              

لثقافي للمجتمعات ال يقتصر على مجتمعات العالم الثالث فحسب بل إن هاجس الخوف هذا بـدأ                ا

تحت لواء   وأ( وروبية منفردة   يظهر بشكل واضح في العالم األوروبي حيث يالحظ أن الدول األ          

مشروع الهيمنة الثقافيـة   تحاول تنظيم وتحصين ذاتها وصد هذا الغزو وضد       ) وروبي  اإلتحاد األ 

ومن الشواهد على هذه الهواجس األوربية ما اتخذته فرنسا من إجـراءات             طاء العولمة ،  تحت غ 

قيامها بمنع وحظر استخدام الكلمـات واأللفـاظ اإلنكليزيـة فـي            باحترازية خاصة فيما يتعلق     

مر إلى أن تسمع أصوات وهواجس هـذا الخـوف          بل وصل األ   اإلعالنات أو وسائل األعالم ،    
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 ألن الطبيعة االفتراسية المادية لتيار العولمة يثير مخـاوف فـي            "،   عولمةتنطلق من عقر دار ال    

الذين يحذرون من أن هذا التيار يمكن       ،  فكرين المستقبليين في الواليات المتحدة نفسها       مأوساط ال 

 ويؤدي إلى هزيمة الذات أمام القـوة         كامالً ، ألنه يدمر القيم تدميراً     أن يفترس القوة التي أطلقته    

 . ) 44(  "وكما تصاعد هذا الخوف في داخل أوروبا نفسها ،  يطلقها هذا التيار التي

 تعمل على تعميم نمـط حـضاري        "أن العولمة في المجال الثقافي      )  45( ) الجزائري   (ويرى  

دعـوة إلـى تبنـي    : يخص بلدا بعينه هو الواليات المتحدة األمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع هي          

؛ ا فإن العولمة في هذا االتجاه أصبحت تحمل في طياتها نوعا أو آخر من الغزو الثقـافي                  ذين ل نموذج مع 

ألن العولمة الثقافية ال تعني مجرد صراع الحضارات أو ترابط الثقافات ، بل إنها توصي أيضا باحتمال                 

ولتها لدمج العـالم ثقافيـا      نشر الثقافة االستهالكية والشبابية عالميا والخطورة في هذه الثقافة يكمن في محا           

 . " والسيئات والحسنات والطبقات  الحضارات والمجتمعاتكل متجاوزة بذلك 

مع أننا نؤمن بالعالمية كونها تشكل إغناء للهوية الثقافية إال أننا لنا موقـف              .. " ضيف  يو

ـ إللمة هو   العولمة عندما تكون اختراقا لها وتمييعا فاالختراق الثقافي الذي تمارسه العو           تجاه  اءغ

الصراع اإليديولوجي صراع حول تأويل الحاضر وتفسير       ،   هالصراع اإليديولوجي والحلول محل   

 التي يتم ذلك التأويل والتفسير      ةدا أما االختراق الثقافي فيستهدف األ     ، الماضي والتسريع للمستقبل  

وسـيلة  هنـاك   ت  ، لذا في زمن الصراع اإليديولوجي كان       والتسريع يستهدف العقل والنفس   بها  

 الثقافي فوسيلة السيطرة على اإلدراك فـي        االختراق وهي اإليديولوجيا ، أما في زمن        أالتشكيل  

 " . الصورة السمعية والبصرية التي تسعى إلى تسطيح الوعي 

 والمحللـين مـن أن العولمـة الثقافيـة          المراقبينوقد ال تكون مبالغة عندما يقول بعض        

كونها تهدف إلى   " ،   ع العولمة وأكثرها تأثيرا على المجتمع والدولة      واالجتماعية هي أخطر أنوا   

 األصيلة وتسعى إلى سيادة النموذج الثقافي الغربـي         االجتماعيةتدمير الثقافات المحلية والعادات     

الغربيـة واألفـالم والبـرامج التلفزيونيـة         فمثال نرى اليوم هيمنة الموسيقا    ،  األمريكي تحديدا   

ـ ج الحاسوب وأقراص  األمريكية وبرام  التي تحوي جميعها على معلومات وأفكار تريـد         CD  ال

  ) . 46" ( الواليات المتحدة نشرها والتأثير من خاللها على الرأي العام العالمي 

 الخلـيج ومما يؤيد هذا التحليل ما قاله الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش إبان حرب              

 إن القرن القادم سـوف      ": العراقية من الكويت حيث قال      الثانية وتحقيق النصر بإخراج القوات      

  ) .47" ( يشهد انتشار القيم األمريكية وأنماط العيش األمريكية والسلوك األمريكي 

 ة ليست هناك سـوى قـو      " حيث قال    1990/ 8/ 10وكذلك ما صرح به بريجينسيك في       

العظمـى يجـب أن تكـون       ة  لقوعظمى واحدة في العالم هي الواليات المتحدة األمريكية وهذه ا         

  ) .48" ( مطلقة وشاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا فنحن القوى الوحيدة على جميع الصعد 
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ويبدو أنه بدون سياسات ترعى التقاليد المحلية فإن العولمة تقود فعال إلى هيمنة الثقافـة               " 

  .  )49" ( غير فعالة األمريكية كما أن العولمة قد تضعف الحكم وتجعل بعض أدوات السياسة 

إن التأثيرات التي تسببها العولمة الثقافية في بعض المجتمعات خاصة المحافظة منها قـد              

تخلق تيارات مجابهة لها تضطر لالصطدام مع التيارات المحافظة مما يخلق حالة من التعـصب               

مـا يولـد     م –أو عرقية أو قومية     من حصول نزاعات طائفية     في المواقف ومما ينجم عن ذلك       

  . د األلوان دعتأزمات يزيد من تأثيراتها البيئة االجتماعية ذات النسيج الم

إن المتغيرات الحاصلة في الوقت الراهن على الصعيد العالمي إثر انتهاء الحرب الباردة             " 

ية والمعلوماتية االتصالية وما قد ينجم عنها مـن آثـار           قانوتعاظم قوة وسرعة ومكانة الثورة الت     

. . . رات عديدة على بنية وعمق سلوك اإلنسان في أي مكان في ظل االنكماش المكـاني                ومؤث

هامة وحيوية هي مسألة الثقافة ، الثقافـة  إن هذه المتغيرات تدعونا إلى النظر والتمعن في مسألة        

 باعتبارها النتاج البشري المتناهي والديناميكي والمتغير باستمرار ، الثقافة باعتبارها صـيرورة           

  ) 50( " متحركة وليس باعتبارها جوهرا ثابتا 

إن أزمة الهوية الثقافية الفتاكة سياسيا ، والتي اختبرت في العديد من مجتمعـات العـالم    " 

ال يمكن التغلـب عليهـا      ) بما في ذلك المناطق التي التزمت سابقا االشتراكية الواقعية          ( النامية  

التقاليد األصلية ، وال باعتنـاق النمـاذج األجنبيـة          بالسعي بشكل خاص ، من خالل العودة إلى         

ببساطة ، بالرغم من أن كليهما يمكن أن يالحظ من حين إلى آخر ومثلما كانت الحال في أوروبا                  

ذلك الوقت يصبح الحل محتمال ، فقط من خالل التسويات التي تنجم عن النزاعات الـسياسية ،                 

 .  ) 51(  "ومثل هذه التسويات المشروطة بميزان قوى 

 : عولمة االتصاالت  - 12 – 1

أصبحت صناعة االتصاالت في السنوات األخيرة من الصناعات األسرع تطورا في العالم ،             

التقنيات الحديثة المجـال أمـام      مذهل من حيث الكم ومن حيث الكيف ، لقد فتحت           لقد حصل تقدم    

 قانـات  صل والمـستمر للتقنيـات والت     الدول المتقدمة لتطوير خدمات جديدة من خالل التبني المتوا        

تغييرات كبيرة في بنـاء شـبكات رقميـة تكامليـة ذكيـة             أدت بدورها إلى إحداث     التي  المتقدمة  

كما أن أغلب الشركات العالمية الكبرى ال تدخر جهدا في البحث عن نجاعة أفـضل               " : وشخصية  

ات اجتماعية وفـي قطاعـات      لتوفير خدم اتصاالت حديثة ذات أداء عالي وكفاءة       وعن بناء شبكة    

. . . للتقدم الحضاري لإلنـسانية     مستقبال عالمة بارزة    االقتصاد الالمادي والتي دون شك ستشكل       

 . االتصالية الجديدة قد سارعت في ميالد العولمة وتشكلها كونيا ة مكما أن سرعة ونجاعة المنظو
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تقليديـة وباحتكارهـا لكـل      وأصبحت الوزارات أو إدارات االتصاالت في هيكليتها ال       . . . 

الخدمات قادرة على االستجابة الكافية لمتابعة نسق السوق المعولم الجديد ، فهي غير قادرة تحـت                

  ) .52( " أشكال تنظيماتها الحالية على لعب دور في سوق االتصاالت الحديث المعولم والمفتت 

ات باعتبارها تقنيات يعتمـد     االتصاالت الحديثة ال تفرض خياراتها على المجتمع      إن تقنية   

مقدار الفائدة أو الضرر الناجم عنها من خالل كيفية استغاللها أو من خالل ما يطبق عليها مـن                  

 . خيارات سياسية واجتماعية وثقافية 

 االتصاالت الحديثة من خالل الكثير من الوسائط التـي ألغـت الحـدود       قانةت" لقد أتاحت   

هلت إمكانية الحصول على المعلومات من أي مكان وتجميعهـا          الجغرافية ، وقربت المسافات وس    

هذه المبتكـرات فـي     وتخزينها وبثها بشكل فوري متخطية قيود الوقت والمساحة ، وقد تمثلت            

 الـضوئية ،    ألليـاف يف وا و، وخطـوط المـايكرو    لكترونية  األقمار الصناعية ، والحاسبات اال    

الوسائط المتعددة ، واالتـصال المباشـر بقواعـد         واالتصاالت الرقمية ، والكيابل المحورية ، و      

والبريد االلكتروني ، وعقـد     ،  المعلومات وشبكاتها مثل األنترنت أو التلفونات الخلوية المحمولة         

المؤتمرات عن بعد وغير ذلك مما أسهم إسهاما كبيرا في ارتباط العالم ببعضه وساهم في تغيير                

  .  )53 " ( كثير من األفكار والمفاهيم

 الرقمية والتي تتمثل في وسـائل االتـصال كاألنترنـت واألقمـار             قانةلقد أتاحت بيئة الت   

وغيرها ، أتاحت الفرصة النتقال المعلومات واألفكار بحيث        ) . . . الكابل  ( الصناعية وتلفزيون   

، كمـا أن اإلعـالم الحـديث        أصبحت سهلة التداول ، كما وفرت لها قدرة أكبر على التـأثير             

ر أصبح أكثر سطوة وتأثيرا على المتلقي واستخدام وسائل الجذب واالسـتقطاب التـي              والمتطو

 .  الحديثة التقانةوفرتها 

 الحديثة على االتصاالت    قانات تأثيرات العولمة من خالل الت      ) 54 ( )مكاوي   (ويلخص  

 : واإلعالم بالنقاط التالية 

 والوسـائل التـي ألغـت الحـدود          االتصال الحديثة الكثير من الوسـائط      تقانةأتاحت  . أ  

الجغرافية ، وقربت المسافات ، وسهلت إمكانية الحـصول علـى المعلومـات مـن أي مكـان                  

 . وتجميعها وتخزينها وبثها بشكل فوري متخطية قيود الوقت والمساحة 

زيادة االتجاه نحو اإلعالم المتخصص واالتصال غير المركزي الذي يقدم رسـائل            . ب  

 . جات فردية وجماعات متجانسة بدال من االتصال الموجه لعموم الجماهير متعددة تخاطب حا

فقدان الحكومات الوطنية الحتكار البث التلفزيوني الذي يتلقاه المواطنون ، مما جعـل        . جـ  

اإلعالمية ، وفتح المجال أمام تأسيس خـدمات اتـصال          بعض الحكومات تعيد النظر في سياساتها       

 .  لتعزيز القدرة على المنافسة الدولية اإلعالمية في السوق الدولية إلكترونية غير حكومية ،
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اتجاه صناعة االتصال الجماهيري إلى التركز في كيانات كبيـرة وملكيـة مـشتركة              . د  

حيث يشمل شبكات الراديو والتلفزيون ، ونظم الكابل ، والحاسبات االلكترونيـة            متعددة الجنسية   

 . وصناعة االلكترونيات 

االندماجات االقتصادية في الحقل المتصل بوسائل اإلعالم ، حيث شملت المكونات           . هـ  

 . المادية المكونات اإلعالمية 

ثورة االتصاالت في زمن العولمة على البيئة الفكرية واالجتماعية فـي           إن التأثير الذي تحدثه     

يخلق حاالت مـن القلـق      وت  عبر إلغائها الحدود الجغرافية ودخولها إلى كل البي       المجتمعات المتلقية   

وعدم االستقرار لدى الكثير من الحكومات في بلدان العالم الثالث خاصة بـسبب سـهولة اطـالع                 

التي تخص المواطن ،    . . المجتمعات على األخبار والتحليالت السياسية أو االقتصادية واالجتماعية         

 .  لدى الحكومة المحلية والذي قد يكون غافال عنها بسبب احتكار وسائل االتصال واإلعالم

  : نترنتاأل - 13 – 1

 لألبحاث المتقدمـة لـصالح الحكومـة        ARPAبدأ االنترنت كمشروع قامت به مؤسسة       

 ) ARPAشـبكة   ( إبان الحرب الباردة ، وسميت في ذلك الوقت باسـم            1969األمريكية عام   

كل األحوال إذا ما تم     وكان الغرض الرئيسي في ذلك الوقت هو بناء شبكة تستمر في العمل في              

 . ث ضربة نووية  وتدمير جزء كبير منها مثل حالة الحرب أو حد

 خصائص متعددة فهـي     اإلنترنتواالنترنت أصبحت وسيلة متيسرة لعموم الناس ويمتلك        

توفر المعلومات عن طريق المواقع ، ويمكن مشاهدة برامج تلفزيونية ، ويمكن عـن طريقهـا                

 ، ويمكـن االنترنـت مـن التعامـل مـع            الخ. . . ستخدامها كهاتف   قراءة الكتب والجرائد وا   

 رقميا سواء بالتخزين أو البث أو إمكانية االستخدام الفوري لها           رالكومبيوتالمعلومات عن طريق    

 . بصورة أمينة ومطابقة لألصل 

ال يلغي الحدود فحسب لكنه يخلق فضاءات جديدة تتجاوز الحدود الجغرافيـة            " فاالنترنت  

سياسية االجتماعية التي كانت تعزز التمييز واالختالف والتنوع في الثقافـات ، إنـه سـياحة             وال

على عالم من المعلومات والثقافـات وفـضاء        عالمية بال رقابة ، سياحة عالمية مفتوحة األبواب         

 بين األفراد والشعوب ، يكسر حواجز األعمار واألجناس والمستويات          التواصلجديد في أسلوب    

  ) .55( " فية واالجتماعية ، ويحطم منظومات القيم المحلية الثقا

ومما يميز نظم االنترنت هو نظام الغربلة والرقابة الذي تمر به المعلومـات فـي حالـة                 

 من المصادر التقليدية غير الموجودة في االنترنت ، حيث إن مهمة غربلة المعلومات              استرجاعها
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اتق المستخدم الذي يتطلب منه أن يضع معـايير لتقيـيم           التي نستقيها من االنترنت تكون على ع      

 . المعلومات التي يبحث عنها 

إن لالنترنت جوانب إيجابية وأخرى سلبية ، ويختلف هذا التقييم اعتمـادا علـى عوامـل       

 . كثيرة خاصة بالمجتمعات المختلفة 

 : الجوانب اإليجابية _ 

عي والتواصل ولم شمل األفراد والعوائل      إن ما تحققه شبكة االنترنت من االنسجام االجتما       

يعتبر من اإليجابيات المهمة لهذه الشبكة ، إضافة إلى ما توفره من توسيع دائرة االسـتفادة مـن          

 . الثقافات األخرى عبر أنحاء العالم المختلفة والبعيدة 

وتوفر شبكة االنترنت إمكانية االطالع على وجهات النظر المتعـددة وإدراك المـستخدم             

 . ضرورة تقبل اآلخرين على ما هم عليه من تمايز مثلما يتقبلون ما هو عليه من ميزات 

االنترنت من خالل ما يفتحه على المستخدم من أبواب لـدخول           إن اإلمكانية التي يوفرها     

في عوالم افتراضية تجعله يبتعد عن هموم الواقع وقد يجـد التعـويض فـي هـذه المنظومـة                   

 . عن الواقع الذي يعيشه ولو لفترة محدودة االفتراضية الخيالية 

ويجد الباحثون حاليا في منظومة االنترنت مكتسبات هائلة من المعلومات التي يتوقون للحصول             

عليها واالستفادة منها في التواصل العلمي مع  آخر ما توصلت إليـه األبحـاث والدراسـات وحالـة      

ز وسائل االتصال األخرى من تأمين التواصل مع        الكوارث الطبيعية واألزمات والحروب وعندما تعج     

 . هي الوحيدة التي تديم التواصل ونقل المعلومات العالم ، فإن شبكة االنترنت تبقى 

 : الجوانب السلبية _ 

ـ إن من الجوانب السلبية لالنترنت هو ما يمكن أن يحتويه من موضوعات تُ             ب القـيم ،    غي

من القيم ، لقد انتشرت محتويات العنف والجنس وغيرها في          عندما ال تتقيد هذه المحتويات بنظام       

 .  التجارية الطبيعةالمواقع والصفحات ذات 

إن طبيعة شبكات المعلومات تؤدي إلى إيجاد ما يسمى بالمجتمع االفتراضي الذي يتـشكل              

 . من األفراد الذين يتفاعلون باستمرار من دون ارتباطهم بثقافة أو مجتمع أو مكان معين 

أيضا أنها وسيلة ال يمكن السيطرة عليها ، وألنها ال ترتبط بقـادة             من مخاطر االنترنت    و

الرأي والمفكرين ، كما هو الحال في وسائل اإلعالم واالتصال األخرى ، فقـد أدى ذلـك إلـى     

 . تقلص دور هؤالء القادة والمفكرين 
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الجة واقعة ، إن الوقت الذي      إلى التفريط في مع   نترنت قد تدفع بالفرد     إن التعلق الشديد باأل   

يشغله الفرد أمام االنترنت ألمور ثانوية قد تصرفه عن االهتمام بتطوير عقله وإصالحه وتغييره              

 .  المباشر أو االهتمام بما يجري حوله في محيطه

قبـل  مـن   مدار نقاشات واسعة هو استخدام شبكة االنترنت        أصبحت  ومن السلبيات التي    

ومحاوالت تأثيرهم على الرأي العام وكسب حلفـاء        لمافيا ونشر أخبارهم    العصابات اإلرهابية وا  

  .لهمومؤيدين 

التواصـل بـين    إن ثورة االنترنت والمعلوماتية عملت على أن ال تدع شيئا يتعلق بأنواع             

جدت لها  والناس وأعمالهم واهتماماتهم وتجارتهم إال وحاولت أن تطرح تقنياتها وتطبيقاتها فيه وأ           

شجع ذلك على ظهور وتعزيز مجاالت االسـتثمار الواسـع فـي ميـدان تقنيـات                قد  حلوال ، و  

االتصاالت والمعلومات لتواكب الحاجات المتزايدة لهذا النوع من التقنيات في بيئة االلكترونيات            

 . التي لم تقف عند حد معين 

 في تغيير   لقد لعبت وسائل االتصال الحديثة في عصر العولمة كاالنترنت وغيره دورا كبيرا           

معايير العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، حيث ظهر ما يسمى بالغزو اإلعالمي الكاسح ، والذي               

يؤثر بدوره على العادات والتقاليد واألذواق العامة للمجتمعات المتلقية وما تفرزه هذه التأثيرات من              

 . معات تغيرات في األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية لتلك المجت

وقد تنبهت الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة إلـى أهميـة وسـائل االتـصال       

فقامت باستثمار أموال طائلة مـن      واإلعالن واالنترنت في إمكانيتها في التأثير على المجتمعات         

% 88 "أجل احتكار هذه الوسائل من أجل فرض نموذجها الحضاري وخاصة عندما نـدرك أن             

% 1بالفرنسية و    % 2 باأللمانية و     %9االنترنت مثال تبث باللغة اإلنكليزية مقابل       من معطيات   

  .  )60 ( "على بقية اللغات 
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 الفصل األول

  لعينة الدراسة وتطورهاالواقع الحالي

 وتطورها ) الفلوجة ( الواقع الحالي لعينة الدراسة  :المبحث األول 

 :مقدمة تاريخية  - 1 – 1

 فـي   – ر التي هي قضاء من األقضية اإلداريـة لمحافظـة األنبـا           –تغفو مدينة الفلوجة    

ا نهـر الفـرات     عند المنطقة التي يكون فيه    , على ضفة نهر الفرات اليسرى      , جمهورية العراق   

العاصمة بحوالي  ) بغداد  ( وتقع إلى الغرب من     , ونهر دجلة أقرب ما يكونان لبعضهما البعض        

 .كم  ) 60( 

 .وتغيرت تسميتها عبر تاريخها مرات عدة , ولقد سميت الفلوجة بأسماء متعددة 

) اس السفاح   أبو العب ( ن في أيام خليفتهم األول      يلقد كانت الفلوجة أول حاضرة لدولة العباسي      

  ) .1) ( بهاشمية األنبار ( حيث سميت 

 . تتميز بزراعتها وخصوبة أرضها ووفرة المياه فيها , زالت وكانت الفلوجة وال

, تح الفاء وتشديد العين المضمومة وواو سـاكنة  فب) فَعولة (  على وزن  :ة لغـةً    وجلُّوالفَ

 ) . ودة فُّس( مثل , وجيم مفتوحة 

وربمـا أخـذ    ،  بة والفـوز    لَالذي يعني الغَ  ) ج  لْالفَ(  أن   " ) 2) ( ز آبادي   الفيرو( ويرى  

األرض : تعنـي    أي أن الفلوجـة   ,  األرض للزراعة    شقّ: وهو التشقق أو    : ج  معناها من التفلّ  

صلحة للزرع الم".  

على أنها قرية فـي سـواد   , ) معجم البلدان  ( في كتابه    ) 3( وقد ذكرها ياقوت الحموي     

حيث , ولقد أظهرت المكتشفات التاريخية أن هذه المدينة توغل في قدمها عمق التاريخ             . اق  العر

وأيضاً وجدت فيها آثـار مـن العـصر         , ) م  . ق 1600( ا آثار من العصر الكيشي      وجدت فيه 

باإلضافة إلى ما وجده اآلثاريون من آثار تعود إلـى العـصر البـابلي              ) م  . ق 911( اآلشوري  

  ) 1( م .ق ) 539 – 620( الحديث 

وقـد  ،  ا الطويـل    هوقد تداولت الهيمنة اليونانية والفارسية على مدينة الفلوجة عبر تاريخ         

فتحت الفلوجة في العصر اإلسالمي على يد القائد خالد بن الوليد في عهد الخليفة الراشد عمر بن                 

نبار والتـي فتحهـا     مه لفتح األ  وذلك خالل تقد  ,  ) 4) . (  م   637 - هـ   12(  عام   τالخطاب  

  ) .5( أيضاً في العام نفسه 
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نه لم تظهر تجمعات سكانية كبيرة بعد انحسار السلطة اليونانيـة ومـن             أوعلى الرغم من    

 العاشـر   –نه في القرن الرابع الهجـري       أ "إال أن المؤرخين ذكروا     , بعدها السيطرة الفارسية    

اآلن ) الفلوجة  ( رة والتي تمثل مدينة     الميالدي نشأت مستوطنات بشرية بشكل قرى زراعية كبي       

 .  )6 ( "ة ثأو مقبرة تو) حي الجوالن ( في قسمها الشمالي الذي يطلق عليه اليوم 

 ونموها يرجع باألساس كونها تقع على طريق       ) الفلوجة  (  الباحثين أن نشوء     ويرى أغلب

على الرغم مما كان يـصيب      ) ن  العثمانيو( وقد اعتنى بها    , القوافل التي تتنقل بين بغداد والشام       

 .الدولة العثمانية من تدهور وانحالل 

والفلوجة اآلن قضاء إداري كبير من أقضية محافظة األنبار التي مركزها مدينة الرمادي             

وموقع الفلوجة يقع عند تقاطع خط العرض       , كم   ) 45( قع إلى الغرب من الفلوجة بمسافة       تالتي  

 .شرقاً ) ْ  43 - 46(  الطول شماالً مع خط)  ْ  33 - 21( 

 صورة جوية لمدينة الفلوجة    ) - 2( ويبين الشكل 
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 ) :عينة البحث ( الواقع االجتماعي لمدينة الفلوجة  - 2 - 1

من خليط من البيوتات القديمة التي تنحدر من العشائر العربيـة           ) الفلوجة  ( يتألف مجتمع   

وبسبب كونها طريقاً   , والعامرية  , والكرمة  , لصقالوية  كمنطقة ا , التي سكنت المناطق المجاورة     

)  وهيـث وكبيـسة      ة وحديث هنَع(  من المنطقة الغربية     عوائلفقد سكنها أيضاً بيوتات و    , تجارياً  

وقـد امتـزج هـذا الخلـيط بـروابط          , إضافة إلى بعض العوائل من مناطق سامراء وتكريت         

تى أصبح أهالي الفلوجة كعائلة واحدة يعـرف        ح, المصاهرة واألخوة على مدى عشرات السنين       

وتتميز الفلوجة بوجود مضايف عامرة لعدد مـن العوائـل الكبيـرة اشـتهرت              , بعضهم بعضاً   

 .حيث كانت هذه الدواوين تستضيف الغريب طيلة فترة مكونة في المدينة , بأسمائها 

 بسبب انتقال عدد    وبسبب النشاط التجاري والصناعي لمدينة الفلوجة فقد توسعت مساحتها        

حتى أصبح عدد سـكانها     , كبير من العوائل من المناطق الزراعية المجاورة للسكن والعمل فيها           

 . ثالثمائة ألف نسمة  ) 300000( بحدود 

 ) عينة البحث ( الواقع السياسي لمدينة الفلوجة  - 3 - 1

هـا  ئأ عدد مـن أبنا    تبووقد  , تزخر مدينة الفلوجة بالكفاءات ومن ضمنها الكفاءة السياسية         

وكان من أهم الشخصيات التي ينحدر أصلها لمدينة الفلوجة هو الرئيس           . مناصب حكومية مهمة    

عبد الـرحمن   (  وشقيقه الرئيس    – ) 1967 – 1963) ( عبد السالم عارف    ( العراقي األسبق   

 الحديثـة   ولم تشكل حكومة عراقية منذ تأسيس الدولة العراقيـة         ) 1968 – 1967( , ) عارف  

وقد زخرت الفلوجة بتيارات سياسـية      .  إال وكان ألبناء الفلوجة مناصب قيادية فيها         1921عام  

 .وأحزاب علمانية وأخرى ذات طابع ديني 

 ) عينة البحث ( الواقع الثقافي لمدينة الفلوجة  - 4 - 1

ـ            ـ  كما كانت مدينة الفلوجة وعلى امتداد تاريخها القديم والمعاصر مناراً ثقافي اً فـي   اً مهم

اب الذين كانت وال زالـت آثـارهم        ج عدد كبير من الشعراء واألدباء والكتّ      فمنها تخر , العراق  

بـين ابتدائيـة    (  ) 67( ويوجد في مدينة الفلوجة لوحدها مدرسـة        , ومؤلفاتهم باقية لحد اآلن     

هـا مهـام    ئأبناويمارس عدد كبير من     , وتؤسس فيها حالياً جامعة بدأت بثالث كليات        ) وثانوية  

, وعالميـة   وعربيـة   وقسماً منهم في جامعات خارجية      , التدريس في معظم الجامعات العراقية      

 .ر فيها جريدة ومجلة أدبية دوتص

 

 ) عينة البحث ( الواقع االقتصادي لمدينة الفلوجة  - 5 - 1



156 
 

ـ , ألن مدينة الفلوجة تقع على الطريق التجاري بين العراق والشام            ذ تأسيـسها  فقد تميزت من

 . كسبها أهمية تجارية واقتصادية بمحاذاتها أوقد كان لمرور طريق المرور السريع , بالتجارة 

ولوفرة المياه العذبة كونها تقع على نهر الفرات مباشرة وانخفاض منـسوب أراضـيها فقـد          

 . زراعية اشتهرت بالزراعة بأنواعها كافة حتى أصبحت المجهز الرئيسي لمدينة بغداد بالمحاصيل ال

، سمنت البورتلندي   معمل اإل و،   األبيض   تسمنوقد أنشئت فيها معامل حكومية كمعمل اإل      

 . ومصانع األلبان , ومصانع للعلف الحيواني 

فقـد أنـشئت    , من إمكانيات مادية جيدة وخبرة فنية وحرفيـة         أهالي الفلوجة   ما يتميز به    وِل

،  من أهم وأكبر المناطق الصناعية في العـراق          منطقة صناعية عند المدخل الشرقي للمدينة يعتبر      

 . حيث يراجعه أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف أنحاء العراق لما يتميز به من مهارة وإتقان 

فهي تشتهر بـالمحالت الكبيـرة والمـصانع        , وللقطاع الخاص حضور مهم في المدينة       

إضـافة إلـى    , والصناعات الغذائية   , كصناعة األبواب وأبدان السيارات والصناعات اإلنشائية       

 إن هذا التنوع الصناعي جعل لمدينة الفلوجة        ، اّمصانع النحاس التي كانت مصانع عسكرية سابق      

 .مكانة اقتصادية مهمة في العراق 

 ) عينة البحث ( الواقع الديني لمدينة الفلوجة  - 6 - 1

وخير مثال علـى ذلـك كثـرة        يغلب على أهالي مدينة الفلوجة طابعة المحافظة والتدين         

التي هي أكثر المدارس الدينية شهرة في العراق        , إضافة إلى وجود المدارس الدينية      , مساجدها  

وربمـا  , ج المتفوقين على مستوى العراق      يبسبب كونها من أقدم المدارس الدينية وتميزها بتخر       

حاضنة للمقاومين ضد قـوات     كان هذا الوقع واحداً من أهم أسباب تحول هذه المدينة إلى ثكنة و            

 2004مما جعلها تتعرض لحربين خالل سبعة أشهر في نيسان و تشرين الثاني عـام               , التحالف  

 .ها  ئومقتل المئات من أبنا, وما نتج عنهما من تدمير للبنى التحتية 

 :  الواقع المؤسساتي لعينة البحث - 7 - 1

 وإصدار قوات االحـتالل     2003 نيسان   9في  بعد انهيار الدولة العراقية عشية احتالل بغداد        

 كوزارة التصنيع العسكري ووزارة اإلعـالم       تقرارت حل لعدد كبير من الدوائر وعدد من الوزارا        

والدوائر األمنية األخرى ، وقانون اجتثاث البعث الـذي أصـدره           ) حل الجيش العراقي    ( والدفاع  

 ، خلق حالة من االرتباك في جميع مؤسسات         2003الحاكم المدني األمريكي للعراق بول بريمر عام        

الدول األخرى فُأبعدت كفاءات علمية وثقافية وعسكرية فمنهم من ترك العراق أو تم اعتقاله من قبل                

قوات االحتالل ، في حين اغتالت أيادي مأجورة عدد كبير ممن بقي داخل البلد ، والفلوجـة عينـة                   

د عانت نفس هذه المعاناة من خـالل فقـدانها لكفاءاتهـا            دراستنا هذه باعتبارها جزءا من العراق فق      
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العلمية والثقافية الذين فضلوا ترك البلد ألنهم وجدوا أسمائهم ضمن قوائم المطلوبين لواحدة أو أكثر               

 . من الجهات التي أصبحت جزءا من الحكومة التي يحميها االحتالل 

 فقد تبوأت شخـصيات غيـر       حد خطير جدا ،   إلى  إن مستوى أداء مؤسسات الدولة تدنى       

كفوءة مقاليد األمور في عدد من المؤسسات والدوائر مما أدى إلى تـدني مـستوى الخـدمات                 

فقد بذرت أموال طائلة على إعادة تأهيل للبنى التحتية في الفتـرة بـين              ،   جديدة   ظواهروانتشار  

 ، هذه   2004الثاني   تشرين   8 لغاية بداية حرب الفلوجة الثانية في        2003 نيسان   9االحتالل في   

 الدولة من أموال العراق المجمدة فـي المـصارف العالميـة            تاألموال كانت تصرف لمؤسسا   

تحددها لجهات أو أفراد وفق معايير      وبإشراف قوات التحالف ، حيث كانت تعطى هذه المشاريع          

 مـن   وهذا خلق حالة  ) االحتالل  ( منها مدى تعاون الشخص مع قوات التحالف        ،  قوات التحالف   

 ردود األفعال لدى الكثير من الوطنيين ، حيث قتل عدد كبير من هؤالء المقاولين علـى أيـدي                  

وهذا دفع إلى أن تصرف أموال إلى مشاريع غير مكتملة أو وهمية على الورق              ) . المقاومين  ( 

 .وهذا ما أخبرنا به عدد من المواطنين من أبناء الفلوجة أو مما الحظناه على مسرح األحداث 

لقد اعتمدت قوات التحالف في غزوها واحتاللها للعراق على عراقيين من حاملي الجنسية             

األمريكية والبريطانية في إدارة شؤون العراق تحت مظلة االحتالل األمريكي واإلنكليزي إلعادة            

ومع كل هذه الظروف ، فإن مستوى الخـدمات خاصـة            ) 7 ) (إعمار العراق   ( ما أطلق عليه    

لصالحة للشرب الخدمات الصحية ، خدمات الصرف الصحي كانت بمـستوى مقبـول ،              المياه ا 

حتى خدمة الهاتف األرضي قد تم إصالح ما تضرر من البداالت من جراء القصف الذي طالها                

خالل فترة المعارك التي سبق احتالل العراق ، وبوشر بخدمة الهاتف النقال ، ويستثنى من ذلك                

 . ساعات يوميا 4 – 2 بمعدل الكهرباء التي كانت تصل

ـاء                 أما واقع المؤسسات الصحية فقد كانت مقبوال ولو بالحد األدنى يسبب اضطرار عدد من األطب

 . حالهم حال كثير من الكفاءات العلمية األخرى ، االختصاصين للنزوح إلى خارج العراق بسبب التهديدات 
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   األزمةتداعيات الحرب وتشكيل فريق إدارة: المبحث الثاني 

 : تداعيات الحرب على الفلوجة - 8 - 1

ربما كانت الفلوجة من اهدأ مناطق العراق أثناء االجتياح األمريكي للعراق واحتالل بغداد             

حيث لم تتعرض المدينة إلى ضربات مباشرة بالرغم مـن القـصف             , 2003نيسان   ) 9( في  

, ي استمر حتى بعد سـقوط بغـداد         الكثيف الذي طال مصانع وثكنات عسكرية قريبة منها والذ        

إال أن الحادثة التي أشعلت المقاومـة فـي   , حيث شكل المواطنون مجاميع حماية ذاتية لمناطقهم     

نايـة  بالفلوجة ومن ثم امتداد ذلك إلى أنحاء العراق كافة كانت عندما احتلت القوات األمريكيـة                

هم فيها واتخاذها قاعدة لهم مما جعـل        وتمركز" إحدى المدارس الثانوية في أحد األحياء السكنية        

المواطنون يقومون بتظاهرة سلمية أمام المدرسة المحتلة وإطالقهم هتافات مناهـضة لالحـتالل             

حيث قام عدد من جنود االحتالل بإطالق الرصاص الحي على           , 2003 نيسان   28وذلك في يوم    

  ) .8 ( " مواطن 16المتظاهرين وقتل 

ن التركيبـة العـشائرية     إ حيث   ،ول احتقان هائل في الموقف      هذه الحادثة سببت في حص    

إضافة إلى مـا تكتنـزه مـن        ,  والقبلية   يةالعشائرمن األعراف   لمجتمع الفلوجة بكل ما توارثته      

وما تسببه التصرفات االستفزازية لجنود االحتالل وإصرارهم على التجـوال          , المشاعر الدينية   

تخاذهم قواعد في بعض المدارس والمباني العامة على عكـس          داخل المدينة بآلياتهم العسكرية وا    

كـل هـذه    , ائها وبين القوات األمريكية     هما تم التفاوض عليه بين عدد من شيوخ المنطقة ووج         

قد ألهبت حماس الشباب في المدينـة للـشروع بحمـل           . . إضافة ألسباب أخرى    . . األسباب  

حتى أصبح طريق   , وات التحالف خسائر كبيرة     حيث تكبدت ق  , السالح ومواجهة القوات المحتلة     

المرور السريع الذي يمر شرق وشمال المدينة الذي تستخدمه قوات التحالف كطريق اإلمـدادات              

أصبح يسمى طريق الموت لشدة ما حصل عليـه مـن           , بين قواتها في المنطقة الغربية وبغداد       

 . عمليات تستهدف قوات التحالف 

في الـشارع الرئيـسي   , ) المتعاقدين  ( ن  ية من الحراس األمني   وقد كان لحادث مقتل أربع    

داخل مدينة الفلوجة على يد المقاومين وحرق جثتهم وتعليق بعضها على الجسر الحديدي القـديم               

 كان لهذا الحادث رد فعل كبير مـن         ؛من قبل بعض العمال الغاضبين الذين كانوا قرب الحادث          

هذا الحادث بفترة أسبوع بالهجوم على مدينة الفلوجة وقصفها         ل قوات التحالف حيث قامت بعد       بِق

ولكـون المدينـة   , ودارت معارك سقط فيها العديد من الضحايا من أبناء الفلوجـة          , بالطائرات  

وقد غادر  , كانت محاصرة فقد لجأ المواطنون إلى دفن الشهداء في ملعب كرة قدم لنادي الفلوجة               

 .حوا إلى المدن القريبة عدد كبير من أبناء المدينة ونز
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بعد هذه المعركة اشتدت قوة المقاومة وأصبحت الفلوجة قبلة لكل من يريد أن يقاتـل القـوات                 

واختلطت أوراق كثيرة وتدخلت مصالح إقليمية      , وقد تدفقت األسلحة واألموال إلى المدينة       , األمريكية  

لين وحصول اختراقات وتجـاوزات     قاتم عدم السيطرة على ال    منمما سبب في حصول حالة      ؛  ودولية  

للقيام بأعمال قتل وسلب ونهب على الطـرق        ) الجهاد  ( واتخاذ بعض عصابات الجريمة ستار      , وقتل  

وتصاعد العمليات العسكرية ضد قوات التحالف مما عجل فـي شـن            , الخارجية القريبة من الفلوجة     

حيـث  .  هــ    1326 رمـضان    26 الموافق لـ    2004قوات التحالف الحرب الثانية في تشرين ثان        

مواطن من ترك منازلهم والنزوح إلى المدن والقرى البعيدة أو القريبة            ) 270000( كثر من   أاضطر  

، في حين غادر معظم المقـاومين        وتعرضت الفلوجة إلى دمار هائل بكل ما تعنيه الكلمة        . األكثر أمناً   

) إيفان إيالند   ( حالف ، وفي هذا الخصوص يقول       المدينة مخلفين ورائهم أعداداً منهم لمشاغلة قوات الت       

 إن كثيراً من المتمردين تمكنـوا       ": مدير مركز السالم والحرية في معهد األبحاث في والية كاليفورنيا           

ومن المرجح أن يكونـوا     ،  من النجاة واالنسحاب إلى مناطق أخرى وأظهروا أنهم قادرون على التعلم            

  ) .9 ( "ر للقتال وجهاً لوجه مع عدو أقوى منهم أقل عرضة في المستقبل لالنجرا

 حرب الفلوجة في اإلعالم العالمي  - 9 - 1

 ممـا كتبتـه الـصحافة       اًصفح بعض تفلوجة ال بد من     اللكي نتعرف عما جرى في حرب       

 :العالمية الحرة عن هذه األحداث 

ار ومن غرفة    لقد اضطرت قوات التحالف أن تقاتل من دار إلى د          ": يقول هارلن أولمان    

 . )  10 ( "إلى غرفة 

أي بعد أربعة أيام من بدء الهجوم علـى          ( 2004 تشرين ثان    11ونشرت صحيفة الكارديان في     

 قامت القوات األمريكية والبريطانية بهجوم واسع ضد مدينـة          2004 نوفمبر   8 في   ": ما نصه   ) الفلوجة  

رات األلوف من المواطنين اضطروا لترك بيـوتهم ،         عش. . المئات من المدنيين قتلوا     , الفلوجة العراقية   

، وهي المادة التي تحـرق   ) white phosphorus( وقد استعملت القوات األمريكية الفسفور األبيض 

  ) 11( .  "المدينة كلياً  ) devastated( لقد خربت , استخدمته كسالح , األجسام لحد العظام 

 أي بعد سنة مـن اجتيـاح   2005ديسمبر  18في  ) sundag times( ونشرت صحيفة 

 من المستحيل أنك لن تصاب بالـصدمة عنـدما تـرى            " و نقالً عن مراسليها ما نصه        الفلوجة

وتالحظ في زوايا عديدة مـن      , أحياء سكنية كبيرة أصبحت أرضاً بال بناء        , الخراب في المدينة    

  ) . 12 ( "سود سخام دخان ألوآثار . من األنقاض  ) mountains( الشوارع جبال 

 ال زالت هنـاك     2006 ولغاية حزيران    ":  أنه   2006ونقلت الصحيفة ذاتها في حزيران      

  ."خمسون ألف من مواطني الفلوجة لم يعودوا إلى مدينتهم  ) 50000( وإن حوالي , أنقاض 
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 إن الفلوجة هادئة هذه األيام بعد القتال ":  2007 آب 28في  ) IPS NEWS( وفي تقرير لـ 

بينما عدد كبير من المواطنين     , القوات األمريكية والعراقية تدعي هذا النجاح        . 2004والدمار في عام    

. . لقد تعرضت ثالثة أرباع المدينة للـدمار         "وتستطرد الوكالة اإلخبارية قولها      . . "ال يتفقون معهم    

  ) .13( .  "رة وهناك اآلن حملة إعمار لكنها تبدو صغي, أعداد كبيرة من الناس قتلوا 

 أي 2004 نـوفمبر  15في  ) Democracy Now( وفي تقرير لموقع الديمقراطية اآلن 

 : والذي تروي فيـه      ) Reuters(  نقالً عن وكالة رويتر      الفلوجةأثناء العمليات العسكرية على     

لمـواطني   ) Ioud speakers(  إن القوات األمريكية أعلنت عن طريق مكبـرات الـصوت   "

ة الذين لم يغادروها بأن من يحتاج أي عناية طبية بأن يتوجه إليهم بينما في نفس الوقـت                  المدين

إن األزمـة   , ويعني هـذا    , يرسلون رسائل خارجية بأن على جميع المدنيين البقاء في منازلهم           

وإن المواطنين أساساً   , ال زالت مستمرة     ) humanitarian crisis( اإلنسانية ال زالت مستمرة     

 14 ( "ون في منازلهم لشعورهم بأنهم معرضون إلطالق النار بمجرد خروجهم من منازلهم              باق

 إنه تم احتالل مستشفى المدينة العام فـي         "وتضيف الوكالة نقالً عن أطباء من داخل المدينة         , ) 

وات وإن هذه الق  , بداية الهجوم على المدينة من قبل القوات األمريكية والقوات الحكومية العراقية            

إن أي شخص يسرب معلومات عن هذا الهجوم على         : أخبروهم بأن وزير الصحة العراقي قال       

وأضافوا أنه عنـدما قـام      , المدينة من القوات األمريكية سوف يتم اعتقاله أو يطرد من وظيفته            

, تهم  سحب الجرحـى خـارج أسـر      ب - المستشفى   لهم دخو عند -الجنود األمريكان والعراقيين    

ن الجنود قاموا بربط أيدي األطباء      وأستمرار العلميات الجراحية التي كانت تجرى لهم        وقطعوا ا 

ومن ثـم تـم     , حسناً أنتم اآلن ليست لديكم السيطرة على هذه المستشفى          : إلى الخلف وقالوا لهم     

إن . مهملين حاجة هؤالء المرضى للعنايـة الطبيـة         , اعتقال عدد من المرضى من المستشفى       

  . "حية أصبحت في وضع أزمة الحالة الص

إن عشرين من الكادر الطبي وعشرات "  ) : Health Now( وفي تقرير لموقع الصحة اآلن 

  ) .15 ( "وفي انتهاك فاضح لقوانين الحرب . . . المدنيين قد قتلوا في بداية الهجوم على الفلوجة 

النشرة اإلذاعيـة بـأن      اليوم أعلنت    ":  ة في يوم الهجوم على الفلوج     BBCونقلت وكالة   

والـذين  , نسمة   ) 300000( هذه المدينة ذات     , ةالهجوم الذي طال انتظاره على مدينة الفلوج      

  ) .16 ( "قد وقع , نسمة  ) 30000( بقي منهم داخل المدينة بحدود 

  أن القوات أألمريكية دمرت مركزاً صـحياً فـي          ":  BBCونقالً عن تقرير آخر لوكالة      

كواحدة من قائمة طويلة     , ةوهو مستشفى الطوارئ لمركز الفلوج    ,  وسط الفلوجة    )حي نزال   ( 

  ) .17 ( "من جرائم الحرب 
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 من الجثث متناثرة فـي  اً أعداد"أكد مراسلهم أن  ) Daily Pakistan( وفي مقالة لموقع 

عد تدخل أحـد  لم يتم رفعها من قبل القوات الحكومية العراقية والقوات األمريكية إال ب          , الطرقات  

  ) .18 ( " الذي جهز سيارة إسعاف لتجميع هذه الجثث ورفعها ةاألطباء من المستشفى الفلوج

 وال يختلف المحللون فيمـا بيـنهم        ": شربش نقالً عن دير شبيغل األلمانية       مويقول ياسين   

الدولية  خرقاً لقوانين الحرب والمعاهدات      ةكون الهجوم العسكري الدموي والتدميري على الفلوج      

ولعـل  , من حيث اآلثار غير الشرعية والمأساوية التي يسببها للمدنيين ومنازلهم وبنيتهم التحتية             

هذه المخاوف وتلك االنتهاكات للقوانين الدولية واإلنسانية هي التي دفعت السكرتير العام لألمـم              

, ل إلى حل سلمي   سعي للوصو وإلى ال ،  إلى رفض واستهجان هذا الهجوم      ) كوفي أنان   ( المتحدة  

  ) .19 ( "ولكن واشنطن وحكومة عالوي رفضتا هذه النداءات 

 إن الحرب على العـراق  " : ) IHL ) ( International humanitarian law( وفي تقرير 

, كذلك قوانين الحرب المعروفـة      ,  ) IHL( أشَّرت عدة قضايا مهمة تتعلق بالقوانين اإلنسانية الدولية         

  ) .20 ( "ن يا يتعلق بحقوق اإلنسان خالل الصراعات المسلحة تقتضي حماية المدنيأن القواعد فيم

مـن  : جريمـة الحـرب   ( سوم وفي بحثه الم ) Nicolas j.s Davies( ويرى دافيس 

ن قوانين الحرب التي وضعت كانت كنتيجة لنقاشات ومفاوضـات          إ " :)  إلى الفلوجة    غنورمبر

, واعتبرت إنجازات لمنع الحرب     , ت زهاء عقد من الزمن      دبلوماسية على مستوى دولي استمر    

  ) .21 ( " 1932وكان ذلك في عام , وكان دافعها الرعب والهلع من الحرب العالمية األولى 

,  إن اإلعالم هو الخاسر األول في الحرب علـى العـراق   ":  ) Katia Nasser( وترى ناصر 

بأن يتم محاكمة بعض وسائل اإلعالم التي روجت للحرب على ) ليسيلي هيو ( ونقلت اقتراح أحد المتهمين 

ـاً دوليـاً يعتبـر                     العراق بحكم أنها تحرض على القتل ، ووصفت الحرب بأنها غير قانونية ألن ثمة قانون

 . )22 ( "... وهو قانون طبق في رواندا , التحريض على القتل في حالة الحرب جريمة حرب بحد ذاتها 

لصحة النفسية والعقيلـة للـسكان ؛ إذ        ا تؤثر األزمات والحروب على      ": ) جبوري  ( ويرى  

يساهم تدهور أوضاع العمال والفقراء بارتفاع األسعار وازدياد التضخم وزيادة األجور إلى جانـب              

  ) .23 ( "االختالفات في تقديم الخدمات الصحية في انتشار األمراض النفسية 

 :زمة تشكيل فريق إدارة األ - 10 - 1

لقد كان لحجم األضرار التي لحقت بالفلوجة من جراء العمليات العسكرية الضخمة ومـا              

تناقلته وكاالت األنباء من استخدام القوات األمريكية ألسلحة فتاكة أثر كبير في سعي الواليـات               

وما يعانيـه  ,  ) IIG ) ( Intrem traqi Government( المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة 

لمدينة الذين بقوا داخل المدينة متحملين الظروف القاسية وخطورة الموت تحت هذا الكـم              أهالي ا 
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الهائل من القذائف التي سقطت على المدينة أو معاناة األهالي الذين نزحوا في مناطق شتى مـن                 

كل هذه الظروف ضغطت    , العراق يعانون من قساوة برد الشتاء وصعوبة تأمين المواد الغذائية           

قوات األمريكية والحكومة العراقية المؤقتة للتحرك من أجل تخفيـف الـضغط الـشعبي              على ال 

ة مواطني الفلوجة والتسريع    االمحلي والخارجي عن طريق تقديم ما يمكن تقديمه للتقليل من معان          

. المباشرة بتأهيل ما يمكن تأهيله من خدمات أساسية ولو بالحد األدنى أو دونه              وإلعادة النازحين   

إلدارة أزمة الفلوجة تم تسميتها بـ      ) غرفة عمليات   ( قررت الحكومة العراقية المؤقتة تشكيل      لذا  

يرأسها وزير الصناعة وعضوية ممثلـين مـن جميـع          , ) لجنة إغاثة وإعادة إعمار الفلوجة      ( 

تولت هذه اللجنة مـسؤولية إغاثـة النـازحين         , الوزارات المعنية ال تقل درجته عن مدير عام         

رة بإعادة الحياة إلى مرافق المدينة وترتيب عودة النازحين وذلك بالتنسيق مـع القـوات               والمباش

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في ديـوان       ،  األمريكية وممثل عن القوات البريطانية في العراق        

دأ العمليات العسكرية    أيام من ب   10 أي بعد    2004/ تشرين الثاني    / 18وزارة الصناعة بتاريخ    

 ن حضر االجتمـاع مـن ممثلـي الـوزارات ومـساعديهم بطـائرات               وتم نقل م   ةالفلوجعلى  

 . كم 10 بمسافة شترك وقيادة العمليات شرق الفلوجةإلى المقر الم ) رالهليكوبت( 

 : وقد حضر أول اجتماع الشخصيات المبينة أدناه 

 ) .ممثل الوزير (  الوكيل األقدم لوزارة الصناعة والمعادن -

 .ر األمريكي في بغداد  السفي-

 .  السفير البريطاني في بغداد -

 ) .الجنرال كيس (  قائد القوات األمريكية في العراق -

 . قائد القوات األمريكية في الفلوجة برتبة الجنرال -

  – فريق أول – معاون رئيس أركان الجيش العراقي -

 ) آلن وزير الدفاع ا(  فريق ركن ةمليات القوات العراقية في الفلوج قائد ع-

 .ممثل من كل وزارة بدرجة مدير عام مع مساعد ميداني  -

اللجنة المحليـة إلغاثـة     ( وتم االتفاق على تشكيل لجنة ميدانية إلدارة األزمة تم تسميتها           

 وتم اختيار أعضاءها من العناصر الكفوءة ذات الخبـرة فـي مجـال          ،) وإعادة إعمار الفلوجة    

  .د في الميدان إعادة اإلعمار تتواج

 . الهيكلية التي تم اعتمادها إلدارة األزمة  ) 7 – 2( ويبين الشكل 
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 يبين الهيكلية التي تم اعتمادها إلدارة األزمة في الفلوجة ) 7 – 2( كل ش

غرفة العمليات 

 المركزية

فريق إدارة األزمة الميداني 

  معاون رئيس الفريق رئيس الفريق

المالية

إلداريةوا

شعبة 

التعويضات

شعبة

 اإلعمار

شعبة

 الخدمات

شعبة

 اإلغاثة

شعبة شؤون 

 المواطنين

شعبة 

المشاريع

 

التدقيق

  اإلسكان -القسم التنظيمي القسم الفني

  األوقاف -

  التربية -

ــوارد -  الم

 المائية 

  النقل -

 االتصاالت -

 1قطاع 
  2قطاع 
 3قطاع
 4قطاع
 5قطاع
 6قطاع
 7قطاع
 8قطاع
 9قطاع
 10قطاع
  11قطاع
 12قطاع
 13قطاع
 14قطاع
 15قطاع
 16قطاع
 17قطاع
 18قطاع
 19قطاع
 20قطاع

اقتــراح 

ــة  ودراس

المشاريع 

ــدة ا لجدي

المطلوبة 

 للمدينة 

  المساجد -

  التشريفات -

 تجارة -
رة- الهج

والمهجرين 
 النفط -
 الصحة -
الصناعة -

القسم البلدي -

ماء الفلوجة -

 المجاري -

 االتصاالت -

ــاء - كهربـ

 توزيع 

كهرباء نقل -
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 : اختيار مدير األزمة  - 11 - 1

 فقـد   الفلوجةارة الصناعة والمعادن هي المكلفة بملف إغاثة وإعادة إعمار          نظراً لكون وز  

تسبي هـذه   منمن  ) مدير األزمة    ( الفلوجةتم تسمية رئيس اللجنة المحلية إلغاثة وإعادة إعمار         

 وعندما سألنا الوكيل األقدم لوزارة الصناعة والمعادن عن األسباب          ،الوزارة وبدرجة مدير عام     

 إن اختيار رئيس اللجنة المحليـة إلغاثـة         :قال  , تهم الختيار مدير األزمة      دع والخصائص التي 

 :  كان لألسباب التالية الفلوجةوإعادة إعمار 

 لديه خبرة في إدارة أزمات مماثلة من خالل مشاركته في إعادة اإلعمار لعـدد                كون – 1

وثعلـب   ) 1991راء عام  عاصفة الصح (  التحتية خالل حرب الخليج الثانية       ىنبمن المنشآت وال  

  ) .1998الصحراء 

2 –إلقامة عالقات متميزة مع العشائرلته  كون لديه الخبرة في الطبيعة العشائرية للمنطقة التي أه. 

 استطاعته المحافظة على المصنع الذي يديره من التعرض للـسرقة أو التخريـب أو       – 3

 9ق العمليات العسكرية لقوات التحالف فـي        النهب أثناء فترة االنفالت والفراغ األمني الذي راف       

 . وما بعدها 2003نيسان 

 . إلمامه الجيد باللغة اإلنكليزية مما يسهل تعامله المباشر مع قوات التحالف في المدينة – 4

 لديه القدرة على استيعاب وامتصاص أية مشاكل قد تحدث من جراء التعامل المباشر              – 5

 .الحكومية في المدينة مع الناس ومع مسؤولي الدوائر 

 لالستفادة من كوادره الهندسية والفنية واإلدارة في المـصنع الـذي يـديره              ته إمكاني – 6

  .الفلوجةإضافة إلى اإلمكانيات المتوفرة في المصنع والذي يقع قرب مدينة 

وتقسيم المسؤوليات والمهام على كل عـضو مـن   , وتم تنظيم هيكلية لفريق إدارة األزمة   

   ) .7 - 2 (ا وكما موضح في الشكل أعضائه

 : لفريق األزمة  المهام األولية – 12 - 1

 داخل المدينة وتقدير األضرار في المنشآت والبنى التحتيـة          ي الكشف الميداني األول   – 1

 .وكل حسب اختصاصه 

 .  ما بقي من إمكانيات متاحة لالستفادة منها في والمباشرة الفورية بإعادة التأهيل – 2

 تحديد ما مطلوب توفيره من إمكانيات وموارد وآليات ودعم من قبل الحكومة ممثلـة     – 3

 .بوزارتها 

 .هم للمباشرة بالدوام ء حجم الكادر من الموظفين والفنيين والعمال المطلوب استدعا– 4
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 .لهم  هادفع حجم الكادر والعمال المطلوب بتشغيلهم ومبالغ األجور المطلوب – 5

لتواصل بين أعضاء فريق إدارة األزمة وبينهم وبين مراجعيهم في بغداد           ولغرض تأمين ا  

 : فقد تم 

  .ة تسليم جهاز ثريا لكل ممثل وزار-

 .رف بطاقات شحن وحدات حسب الحاجة ص تسليم جهاز موبايل مع -

يق األضرار وإرسالها مباشرة عبر اإلنترنت الموجـود فـي   ث تسليم كاميرات ديجتل لتو -

 .إلى مقر غرفة العمليات المركزية في وزارة الصناعة والمعادن األزمة غرفة عمليات 

  تخصيص سيارة مع مندوب إيصال بريد من مقر إدارة األزمة إلى بغـداد وبـالعكس                -

 ) .م  ك60المسافة بحدود ( 

 أسابيع من مباشرة فريق إدارة األزمة في المقر الـذي           3نصب وحدة انترنيت بعد حوالي      

 . ) لتوفر الطاقة الكهربائية والخدمات األخرى ) ( في معمل اسمنت الفلوجة ( ينة يقع خارج المد

 : الصعوبات األولية التي واجهت فريق إدارة األزمة -13 - 1

لقد تعرض أعضاء فريق إدارة األزمة إلى صعوبات ومشاكل عديدة في أول شـهر مـن                

 :  وأهمها ،مباشرتهم بمهامهم 

 .ات المناسبة بسبب تعرضها لألضرار ينابينة لعدم توفر ال تعذر بقائهم داخل المد-

 . عدم توفر الماء والكهرباء والشحة الكبيرة في الوقود -

 صعوبة الدخول والخروج من وإلى المدينة إال بموافقـة قـوات التحـالف ومرافقتهـا                -

 .ألعضاء فريق األزمة 

 الجـزء الجنـوبي مـن        ال زالت هناك معارك وقنابل وعبوات غير منفلقة خاصة في          -

 .المدينة وهو الجزء األكثر تضرراً ودماراً 

 تعذر دخول المراجعين والمقاولين إلى داخل المدينة مما يشكل صـعوبة االتـصاالت              -

 .واللقاءات لحسم األمور الحرجة أو التخطيط للمراحل القادمة 

 .قية  خشونة تعامل بعض أفراد القوات األمريكية والقوات الحكومية العرا-

 . تعرض عدد من فريق إدارة األزمة إلى تهديدات من جهات خارجية مختلفة -

 . ضعف تجاوب بعض المراجع الحكومية لتسهيل مهمات فريقها العامل داخل المدينة -

فـي معمـل    )  كم   3( لذا قرر أعضاء فريق إدارة األزمة اتخاذ مقر بديل خارج المدينة            

 .يث تتوفر الكهرباء والماء والمأوى ح, سمنت األبيض شرق المدينة الا
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 :  لجان التعويضات  - 14 - 1

ضرار في منـازل    ألاكان من المهمات األساسية األساسية لفريق إدارة األزمة هي تحديد           

سـكان  اإلعمـار و  ة اإل  وقد تم تكليف ممثـل وزار      ،المواطنين من أجل صرف التعويضات لهم       

 من أجـل الكـشف      ةتخصصمتشكيل مجاميع هندسية    بتنظيم االستمارات الخاصة بالتعويضات و    

 . والتوثيق ألضرار كل منزل 

 , 2004 / 12 / 25وقد باشرت اللجان مهامها فور عودة أول وجبة من النازحين فـي             

وجب متوزعوا على أحياء المدينة ب     , 500وتصاعد عدد المشاركين في هذه اللجان حتى أصبح         

 . ضوابط تم تحديدها 

 : أهمها ، ة كما أخبرنا بها مسؤول الفريق  التعويضات صعوبات جمانجلوقد واجهت 

ـ با(  من جميع المنافذ رغم تزويدهم بــ         الفلوجة اللجان في الدخول إلى      ر تأخ – 1  اتج

Pages (  مميزة وتصاريح تسهيل مهمتهم من جانبي القوات األمريكية والقوات العراقية. 

وعـدم  ) األمريكية والعراقية   ( ت العسكرية   ل القوا ب حجز بعض لجان الكشف من قِ      – 2

 . بعض لجان الكشف ةيما أثر على إنتاجمالمواطنين المتضررة منازل السماح لهم بالكشف عن 

 مصادرة عدد من الكاميرات وأجهزة الموبايل الخاصة بعدد من لجان الكشف وسحب             – 3

  . من قبل القوات العسكريةالبطاريات الخاصة بها

ن العمل وعدم السماح للجان الكشف بالعمل في المنـاطق التـي تـدخلها               التوقف ع  – 4

 .دوريات القوات العسكرية 

 عدم السماح للجان الكشف بدخول المناطق المحيطة بالمدينة وكذلك المنـاطق التـي              – 5

 .ل القوات العسكرية بتحيط بالمواقع المشغولة من ِق

 :  آلية عمل لجان التعويضات – 15 - 1

مهندسـين  مهندس بدرجة رئيس    يم المدينة إلى عدد من القطاعات يرأس كل قطاع          تم تقس 

م ، يكون مسؤوال عن عدد من لجان الكشف التي تعمل معه في نفـس القطـاع ،                  دأو مهندس أق  

وتثبيت األضرار  . تُحدد مهام كل لجنة للكشف على مساحة معينة تنظم أعدادا من الدور السكنية              

كل منزل بموجب استثمارات خاصة تم إعدادها لهذا الغرض ويبين الملحق           اإلنشائية واألثاث في    

 .نموذج من هذه االستمارات )  1( 

يتم تجميع االستثمارات يوميا بعد انتهاء الدوام الذي يمتد إلى قبل غروب الـشمس ويـتم                

وتم تزويـد   تدقيقها من قبل مدير القطاع وتعاد االستثمارات التي لم يتم إكمال المعلومات فيها ،               
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كل مجموعة كشف تقدير أضرار بكاميرا ديجيتل لتوثيق األضرار ويتم إفراغ هذه الصور يوميا              

في حاسبات القسم الفني الذي يقوم بإصدار الصور وتوثيقها باستخدام برنامج خاص تم إعـداده               

 قـسم الى  لهذا الغرض ، ويتم تحويل استمارات الكشف إلى لجان التسعير ثم التدقيق ثم التحول إل              

 . لفرض إصدار صكوك مبالغ التعويضات 

 آلية عمل شعبة التعويضات في فريق إدارة األزمة  ) 8 – 2( ويبين الشكل 

 

 اعتراض

 

                                           مالحظات

 

 

 

 

 

          مالحظاتقبول                                       

 

 

 

 

 

 يبين آلية عمل شعبة التعويضات في فريق إدارة األزمة ) 8 – 2( شكل 

 )وثائق فريق إدارة األزمة ( المصدر 

شعبة التعويضات

القسم التنظيمي لجان الكشف  تدقيق

القسم الفنيتدقيقتسعيرتدقيق مالي صكوك توثيق

 مصرف

مواطن
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 :  اإلنجازات التي حققها فريق إدارة األزمة - 16 - 1

 يمكن تلخيص أهم اإلنجازات التي حققها فريق إدارة األزمة خـالل الـشهرين األولـين               

 : ما يلي ب, ) ا بينها لنا مدير األزمة أثناء المقابلة التي أجرينها معه وكم( 

 تصوير ورفع وتوفيق ودفن جثث الشهداء التي كانت في الطرقات أو في المباني أو               – 1

 .التي يتم استخراجها من تحت األنقاض بالتنسيق مع ممثل دائرة األوقاف 

 .لبها في الجزء الشمالي من المدينة من الطرق الداخلية أغ % 50 فتح أكثر من – 2

 تشغيل جزئي لمحطات المجاري وسحب المياه اآلسنة المتجمعـة فـي عـدد مـن                – 3

 .الطرقات 

 . تشغيل جزئي لمحطات تصفية الماء وإصالح معظم أضرار شبكة الماء الصافي – 4

 متر مكعب في المناطق التي لـم  15 نصب مجموعات من خزانات ماء أرضية سعة  – 5

 .يتم إصالح شبكات الماء الصافي فيها 

 إصالح أجزاء من شبكة الكهرباء في عدد من األحياء الـسكنية وتغذيـة الكهربـاء                – 6

 .من المدينة  % 30لحوالي 

  إصالح أضرار أجزاء من شبكة الهاتف األرضـي وإيـصال الخـدمات الهاتفيـة               – 7

 .من المدينة  % 35لحوالي 

 .إضافية للمواطنين  ) ةحصة البطاقة التمويني(  توزيع معونات غذائية – 8

 ) .جولة ( ووسائل الطبخ ) صوبات كيروسين (  توزيع أغطية ومستلزمات تدفئة – 9

 ) ) .النفط األبيض ( الكيروسين (  توزيع وقود للتدفئة – 10

 تأهيل عدد من البنايات في عدد من األحياء السكنية واستخدامها كمراكـز صـحية               – 11

 ) .دوام صباحي فقط (  المستلزمات الضرورية لها وتوفير

 التنسيق مع قوات التحالف لتوزيع عدد من سيارات اإلسعاف في منـاطق محـددة               – 12

 . داخل المدينة لنقل الحاالت الطارئة بمرافقة القوات العسكرية 
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 الفصل الثاني  

 Questionnaire Results Analysisتحليل نتائج االستبيان 

 :اختيار العينة  - 1 – 1

لغرض الوصول إلى اختيار عينة البحث بحيث تكون ممثلة للمجتمـع تمثـيالً دقيقـاً قـدر                 

وتـم  , أحيـاء    ) 8( م تقسيم مدينة الفلوجة إلى عدد من األحياء السكنية بلغ عددها            المستطاع فقد ت  

 عينات مـن كـل شـارع        5عائلة من كل حي سكني عن طريق أخذ          ) 60 - 50(  ما بين    اختيار

 ثـم دار رقـم     , على اليسار    ) 3( من اليمين ونأخذ دار رقم       ) 1( نأخذ دار رقم    , بصورة متبادلة   

 5فيكـون لـدينا   , على اليسار ثم الدار قبل األخيرة على اليمين  ) 8( مين ثم دار رقم   من الي  ) 6( 

ونكرر نفس النظام في الشوارع األخرى وبذلك توفرت لدينا عينات عـشوائية            , دور في كل شارع     

 . أقرب ما مكن لتمثل واقع حال المجتمع 

 عوائـل بتداء من مدى توقع ال    تنوعت األسئلة ا  , سؤال   ) 130( وقد تم تنظيم استبيان من      

ل قوات التحالف وعن طريقة مغادرتهم المدينة والجهة التي         بفي حصول اجتياح في المدينة من قِ      

وكـذلك المعونـات    , وكيفية اختيار مكان النزوح وأسباب ذلـك        , بلغته بضرورة ترك المدينة     

 إلـى المدينـة بعـد       عوائلوطريقة عودة ال  ،  والمساعدات التي قدمت للعوائل في مواقع نزوحها        

وما الحظوه من دمار في المدينة أو في منازلهم وكيفية تعاملهم مـع             ،  انتهاء العمليات العسكرية    

 عنهـا وعـن     عوائلوشمل االستبيان أيضاً أسئلة عن التعويضات ومدى رضا ال        , الواقع الجديد   

 ألدائهـا وأداء الـدوائر      ائـل عووتقويم ال ،  ) فريق إدارة األزمة    ( لجنة اإلغاثة وإعادة اإلعمار     

 ) 2( ويبين الملحـق    . وغيرها من األسئلة األخرى     . . الحكومية الخدمية والصحية والتربوية     

  .عوائلنموذج االستبيان الخاص بال
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وتم توزيع هذا االستبيان على المنازل في األحياء السكنية لمدينة الفلوجة ، ويمثل الجدول              

 . الموزعة والمعادة في عدد من األحياء السكنية للمدينة عدد االستبيانات  ) 1 – 2( 

عدد االستبيانات  الحي

 الموزعة

عدد االستبيانات 

 المعادة

عدد االستبيانات 

 المفقودة

 %النسبة المئوية 

 13.3 8 52 60 الجوالن

 10 6 54 60 الشهداء

 9.01 5 50 55 المعلمين

 2 1 49 50 المهندسين

 11.6 7 53 60 )2 ، 1(الضباط 

 11.6 7 53 60 األندلس

 15 9 51 60 الرسالة

 12.28 7 50 57 العسكري

 %10.8 50 412 462 المجموع

 . يبين عدد االستبيانات الموزعة والمعادة في األحياء السكنية  ) 1 – 2( جدول 

استبيان ، وأن   )  462( أن عدد االستبيانات الموزعة كان       ) 1 – 2( ويتبين من الجدول    

وبعد تدقيق االستبيانات المعادة تبين وجود اسـتبيانات         ) . 412( دد االستبيانات المعادة كان     ع

تحتوي على معلومات ناقصة لذا فقد تم استبعاد هذه االستبيانات ، حيث استقر عدد االسـتبيانات                

نـسبة عـدد    استبيان ، وبذلك تكـون       ) 400( التي ستستخدم ألغراض الدراسة والتحليل إلى       

مـن جميـع األحيـاء      % ) 86.58( عدد االستبيانات الموزعة تساوي     ستبيانات المقبولة إلى    اال

 . السكنية من أجل الحصول على درجة من الدقة والموضوعية في إثبات صحة الفرضيات 

 Reliability Coefficient:  اختبار معامل الثبات - 2 – 1

 على دقـة القيـاس ويأخـذ قـيم          معامل الثبات هو مؤشر إحصائي يتم من خالله الحكم        

 :  واحد ، ويتم حساب معامل الثبات لمعرفة –محصورة بين صفر 

معامل االتـساق   ( اختبار قوة عالقة االرتباط بين الفقرات الموجودة في مقياس معين            . 1

 ) . الداخلي للمقياس 
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 بدقة وبأقـل    وذلك لمعرفة أن أداة القياس تقيس     ) االختبار  ( تحديد ثبات أداة القياس      . 2

  . test – Retestخطأ ممكن ، ويتم تحديد ثبات أداة القياس بأسلوب االختبار وإعادة االختبار 

 : وقد تم اختبار معامل الثبات في هذا البحث عن طريق 

 تم توزيع عشرين استبيان إلى عشرين منزل لغرض اإلجابة عليها من قبل العوائل ،               – 1

ة أخرى على نفس المنازل بعد خمسة أيام من اسـتالم االسـتبيانات             ثم قمنا بتوزيع االستبيان مر    

واعتبرت هـذه الدرجـة   % 81وقد بلغ  )  Pearson( األولى ، وتم استخراج معامل االرتباط 

 . كافية إلعطاء االستبانة صفة الثبات والصالحية في جميع البيانات الخاصة بموضوع البحث 

لتحديد درجة التجانس واالتساق بين الفقـرات   Gronbach Alphaتم إجراء اختبار  . 2

 ويبـين الجـدول     % Alpha : ( 70.14(ومدى تعبيرها عن موضوع البحث وقد بلغت قيمـة          

وقد اعتبرت هذه القيمة كافية إلجراء هذا البحث بالنظر لحجم العينة           . االختبار أعاله    ) 3 – 2( 

 . عناصر في عينة البحث الكبير ولكون عدد األسئلة كبير وللتنوع الكبير لل
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 ******Method 1) space saver (will be used for this analysis******  

 
 
 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   )A L P H 
A(  
 

                             Mean        Std Dev       Cases  
 

  1     .RESP              4.6275.          5955       400.0  
  2     .SHOCK             4.8000.          5484       400.0  
  3     .SERV              4.7000.          5203       400.0  
  4     .CROWD             4.6875.          5794       400.0  
  5     .COMPEN            4.6500   .       5227       400.0  
  6     .RECONS            4.1675.          7181       400.0  
  7     .OPERA             4.4300.          6974       400.0  
  8     .OBSER             4.6100.          6276       400.0  
  9     .ERELGION          4.7950.          4781       400.0  
 10     .EECONE            4.6275.          5380       400.0  
 11     .EINTERN           4.7125.          5707       400.0  
 12     .ELEGAL            4.7525.          5675       400.0  
 13     .ETECHN            4.4850.          7007       400.0  
 14     .ECULTUR           4.6200.          5444       400.0  
 15     .EESTAB            4.6925.          5231       400.0  
 16     .ESOCIAL           4.4800.          6369       400.0  
 17     .EMTROPOL          4.3575.          6370       400.0  
 18     .EHEALTH           4.2075.          7005       400.0  
 19     .GPOLIT            4.0900.          7472       400.0  
 20     .GECON             4.5375.          6079       400.0  
 21     .GTECHN            4.6075.          6399       400.0  
 22     .CORRUPTI          4.5375.          6282       400.0  
 23     .GCOMMU            4.5150.          6526       400.0  
 24     .GENT              4.5825.          6628       400.0  

 
                                                   N of  

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables  
      SCALE      109.2725    27.6223     5.2557         24  

 
 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases     =400.0                    N of Items  =24  
 

Alpha .    =7014  

  )Alpha  (يوضح اختبار معامل الثبات ) 3 – 2( الجدول 
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( Oi – Ei )2 
     Ei 

 تحقق من صحة الفرضيات وعدمها  المقارنة وال- 3 – 1

 : اختبار الفرضيات  - 1 – 3 – 1

 –تم اختبار أسئلة االستبيان والفرضيات الموضوعة لهذا البحث باستخدام اختبـار كـاي              

 :  وكما يلي X2تربيع 

  Chi – Square: اختبار كاي تربيع  - 2 – 3 – 1

 observedهد للفئـات   تربيع للمقارنـة بـين التكـرار المـشا    –يستعمل اختبار كاي 

frequencies والتكرار المتوقع لها Expected frequencies   المحتسب على أساس فرضـية

المستعملة فـي االختبـار    Chi – Squareفإن إحصائية  Kفإذا كان لدينا فئات عددها . العدم 

  ) : 1( تعطى كما يلي 

 

 
X 2 =             
                           

 

 : إن حيث 

Oi :  يمثل التكرار المشاهد 

Ei :  يمثل التكرار المتوقع 

 وتـساوي   ) K – 1(  تساوي degree of freedom ) df( وإن درجة حرية االختبار 

 )1 – m – k (            إذا كانت التكرارات المتوقعة يمكن حسابها فقط في حالة تقديرm    من معـالم 

 . المجتمع 

 تربيع ، النوع األول يستخدم فـي االختبـارات          –اي  وهناك نوعين رئيسين من اختبار ك     

والنـوع الثـاني يـستخدم للتحليـل      ) goodness of fit( اإلحصائية لمشكالت جودة التوفيق 

  ) . 2( اإلحصائي للمتغيرات المستقلة أو المرتبطة 

  ) : 3(  تربيع باتباع الخطوات التالية –ويتم حساب كاي 

 . موعات فرعية  تقسيم عينة البحث إلى مج–أ 

 .  حساب العدد المشاهد للمالحظات في كل مجموعة فرعية –ب 

k 

∑
i=1 
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 حساب عدد المالحظات المتوقعة في كل مجموعة فرعية على أسـاس الفرضـية              -جـ  

 . المختبرة 

 .  حساب الفرق بين القيم المشاهدة والمتوقعة في كل مجموعة فرعية –د 

 .  تربيع –ئية االختبار كاي  إنجاز اختبار الفرضية باستخدام إحصا-هـ 

، وهذه الفرضيات    تربيع   –ك ثالثة فرضيات يتطلب تحقيقها قبل إجراء اختبار كاي          اوهن

  ) : 4( هي 

  Random Sampling أن تكون العينات عشوائية – 1

  Independence of observation أن تكون القيم المالحظة مستقلة وغير متكررة – 2

  Size of expected frequeciesالمتوقعة  حجم التكرارات – 3

يفضل أن ال تكون التكرارات المتوقعة أقل من خمـسة ، فـي حـين يمكـن أن تكـون                    

 . التكرارات المشاهدة أية قيمة بما في ذلك الصفر 

عينة أو أكثر لغرض     ) 50( أن يكون حجم العينة      ) 5) ( بول وكندال   ( في حين اقترح    

وكذلك أن ال يكون عدد الوحدات في كل فئة مـن الفئـات             . ع عليها    تربي –إجراء اختبار كاي    

بالرغم من أنهما أيدا أن خمسة وحدات كحجم عينة ألي فئة من الفئات التي تنقسم إليها                . صغيرا  

 . الظواهر موضوعة الدراسة 

وفي هذا االختبار يتم احتساب التكرارات المتوقعة على أساس فرضية العدم ، فإذا ظهرت              

 وهـي القـيم     X2 0.99 أو   X2 0.95( أكبر من بعض القيم المتمثلة في        X2 تربيع   –مة كاي   قي

فإن هذا يدل على أن التكـرارات       )  على الترتيب    0.01 و   0.05الحرجة عند مستوى المعنوية     

المشاهدة تختلف معنويا عن التكرارات المتوقعة ، وهذا يجعلنا نرفض فرضية العدم عند مستوى              

 . مقابل لها ، أما إذا ظهر العكس فإننا في هذه الحالة سنقبل باعتماد فرضية العدم المعنوية ال

 قريبة من الصفر ، ألنه نادرا ما تكون التكرارات المشاهدة متفقة            X2وفي حالة ظهور قيمة     

تماما أو بدرجة كبيرة من التكرارات المتوقعة فعلينا أن ننظر إليها بشك ، والختبـار مثـل هـذه                   

  ) . 6(  على الترتيب 0.01 أو 0.05 يمكن أن نقرر بأن االتفاق عند مستوى المعنوية األحوال

 تربيع لبيانات االستبيان موضـوع      –نتائج اختبار كاي     ) 2 – 2( ويوضح الجدول رقم    

 . الدراسة 
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  تربيع السئلة استبيان المواطنين-نتائج اختبار آاي ) 2 - 2( جدول رقم 

رقم 
القيمة المالحظة تالمتغيرا السؤال

.OBSERVED N
القيمة المتوقعة 

.EXPECTED N 
الفرق 
RES 

مربع آاي 
CHI 

درجات 
الحرية 

df 

القيمة الجدولية 
Aysmp 

sig 
S1 13 -67 
S2 21 -59 
S3 33 -47 
S4 134 54 

1 

S5 199 

80 

119 

340.7 4 .000 

S1 32 -48 
S2 63 -17 
S3 71 -9 
S4 96 16 

2 

S5 138 

80 

58 

78.675 4 .000 

S1 4 -76 
S2 9 -71 
S3 51 -29 
S4 89 9 

3 

S5 247 

80 

167 

495.35 4 .000 

S1 0 -80 
S2 3 -77 
S3 15 -65 
S4 110 30 

4 

S5 272 

80 

192 

678.975 4 .000 

S1 13 -67 
S2 20 -60 
S3 34 -46 
S4 142 62 

5 

S5 191 

80 

111 

329.625 4 .000 

S1 5 -75 
S2 11 -69 
S3 48 -32 
S4 95 15 

6 

S5 241 

80 

161 

469.45 4 .000 

S1 0 -80 
S2 2 -78 
S3 22 -58 
S4 30 -50 

7 

S5 346 

80 

266 

1113.8 4 .000 

S1 2 -78 
S2 17 -63 

8 

S3 14 

80 

-66 

453.175 4 .000 
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S4 169 89  

S5 198 

 

118 

   

S1 20 -60 
S2 44 -36 
S3 30 -50 
S4 80 0 9 

S5 226 

80 

146 

358.9 4 .000 

S1 20 -60 
S2 25 -55 
S3 51 -29 
S4 255 175 

10 

S5 49 

80 

-31 

488.15 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 12 -68 
S4 96 16 

11 

S5 292 

80 

212 

782.8 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 17 -63 
S4 223 143 

12 

S5 160 

80 

80 

545.225 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 1 -79 
S4 88 8 

13 

S5 311 

80 

231 

905.825 4 .000 

S1 0 -80 
S2 14 -66 
S3 110 30 
S4 78 -2 

14 

S5 198 

80 

118 

319.8 4 .000 

S1 0 -80 
S2 1 -79 
S3 80 0 
S4 138 58 

15 

S5 181 

80 

101 

327.575 4 .000 

S1 0 -80 
S2 1 -79 
S3 63 -17 

16 

S4 181 

80 

101 

359.45 4 .000 
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S5 155 

 
75 

   

S1 0 -80 
S2 2 -78 
S3 18 -62 
S4 83 3 17 

S5 297 

80 

217 

792.825 4 .000 

S1 20 -60 
S2 31 -49 
S3 46 -34 
S4 92 12 

18 

S5 211 

80 

131 

305.775 4 .000 

S1 19 -61 
S2 41 -39 
S3 37 -43 
S4 213 133 

19 

S5 90 

80 

10 

311 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 9 -71 
S4 122 42 

20 

S5 269 

80 

189 

691.575 4 .000 

S1 14 -66 
S2 51 -29 
S3 81 1 
S4 175 95 

21 

S5 79 

80 

-1 

177.8 4 .000 

S1 25 -55 
S2 128 48 
S3 150 70 
S4 27 -53 

22 

S5 70 

80 

-10 

164.225 4 .000 

S1 15 -65 
S2 60 -20 
S3 10 -70 
S4 99 19 

23 

S5 216 

80 

136 

354.775 4 .000 

S1 12 -68 
S2 18 -62 
S3 55 -25 
S4 90 10 

24 

S5 225 

80 

145 

377.725 4 .000 

25 S1 4 80 -76 716.95 4 .000 
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S2 3 -77 
S3 63 -17 
S4 39 -41 

 

S5 289 

 

209 

   

S1 1 -79 
S2 3 -77 
S3 11 -69 
S4 137 57 26 

S5 248 

80 

168 

605.05 4 .000 

S1 3 -77 
S2 2 -78 
S3 21 -59 
S4 152 72 

27 

S5 222 

80 

142 

510.525 4 .000 

S1 21 -59 
S2 39 -41 
S3 36 -44 
S4 167 87 

28 

S5 121 

80 

41 

204.35 4 .000 

S1 1 -79 
S2 39 -41 
S3 136 56 
S4 106 26 

29 

S5 118 

80 

38 

164.725 4 .000 

S1 1 -79 
S2 3 -77 
S3 59 -21 
S4 94 14 

30 

S5 241 

80 

161 

484.1 4 .000 

S1 3 -77 
S2 4 -76 
S3 63 -17 
S4 47 -33 

31 

S5 281 

80 

201 

668.55 4 .000 

S1 2 -78 
S2 5 -75 
S3 28 -52 
S4 64 -16 

32 

S5 301 

80 

221 

793.875 4 .000 

S1 21 -59 33 
S2 38 

80 
-42 

205.475 4 .000 



183 
 

S3 37 -43 
S4 168 88 

 

S5 120 

 

40 

   

S1 2 -78 
S2 5 -75 
S3 48 -32 
S4 214 134 

34 

S5 131 

80 

51 

416.125 4 .000 

S1 17 -63 
S2 18 -62 
S3 18 -62 
S4 211 131 

35 

S5 136 

80 

56 

399.425 4 .000 

S1 14 -66 
S2 36 -44 
S3 69 -11 
S4 176 96 36 

S5 105 

80 

25 

203.175 4 .000 

S1 1 -79 
S2 6 -74 
S3 44 -36 
S4 62 -18 

37 

S5 285 

80 

205 

692.025 4 .000 

S1 2 205 
S2 3 -78 
S3 27 -77 
S4 157 -53 

38 

S5 211 

80 

77 

784.7 4 .000 

S1 5 -75 
S2 10 -70 
S3 15 -65 
S4 71 -9 

39 

S5 299 

80 

219 

784.9 4 .000 

S1 11 -69 
S2 22 -58 
S3 20 -60 
S4 137 57 

40 

S5 210 

80 

130 

398.425 4 .000 

S1 2 -78 
S2 9 -71 

41 

S3 71 

80 

-9 

317.125 4 .000 
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S4 130 50  

S5 188 

 

108 

   

S1 30 -50 
S2 57 -23 
S3 36 -44 
S4 120 40 

42 

S5 157 

80 

77 

156.175 4 .000 

S1 4 -76 
S2 6 -74 
S3 114 34 
S4 107 27 43 

S5 169 

80 

89 

263.225 4 .000 

S1 21 -59 
S2 42 -38 
S3 82 2 
S4 133 53 44 

S5 122 

80 

42 

118.775 4 .000 

S1 1 -79 
S2 2 -78 
S3 19 -61 
S4 108 28 

45 

S5 270 

80 

190 

661.625 4 .000 

S1 6 -74 
S2 11 -69 
S3 14 -66 
S4 91 11 

46 

S5 278 

80 

198 

673.975 4 .000 

S1 0 -80 
S2 1 -79 
S3 10 -70 
S4 59 -21 

47 

S5 330 

80 

250 

1006.03 4 .000 

S1 20 -60 
S2 55 -25 
S3 26 -54 
S4 36 -44 

48 

S5 263 

80 

183 

532.075 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 11 -69 

49 

S4 127 

80 

47 

661.175 4 .000 
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 S5 262  182    

S1 0 -80 
S2 2 -78 
S3 16 -64 
S4 107 27 

50 

S5 275 

80 

195 

691.675 4 .000 

S1 0 -80 
S2 1 -79 
S3 21 -59 
S4 70 -10 

51 

S5 308 

80 

228 

852.575 4 .000 

S1 5 -75 
S2 15 -65 
S3 96 16 
S4 104 24 

52 

S5 180 

80 

100 

258.525 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 18 -62 
S4 102 22 53 

S5 280 

80 

200 

714.1 4 .000 

S1 0 -80 
S2 14 -66 
S3 50 -30 
S4 88 8 54 

S5 248 

80 

168 

499.3 4 .000 

S1 0 -80 
S2 2 -78 
S3 21 -59 
S4 51 -29 

55 

S5 326 

80 

246 

966.525 4 .000 

S1 8 -72 
S2 56 -24 
S3 46 -34 
S4 88 8 

56 

S5 202 

80 

122 

273.3 4 .000 

S1 9 -71 
S2 16 -64 
S3 54 -26 

57 

S4 130 

80 

50 

307.925 4 .000 
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S5 191 

 
111 

   

S1 2 -78 
S2 5 -75 
S3 21 -59 
S4 141 61 

58 

S5 231 

80 

151 

521.4 4 .000 

S1 13 -67 
S2 42 -38 
S3 49 -31 
S4 90 10 

59 

S5 206 

80 

126 

285.875 4 .000 

S1 0 -80 
S2 8 -72 
S3 23 -57 
S4 84 4 

60 

S5 285 

80 

205 

710.925 4 .000 

S1 11 -69 
S2 16 -64 
S3 51 -29 
S4 191 111 

61 

S5 131 

80 

51 

307.75 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 12 -68 
S4 128 48 

62 

S5 260 

80 

180 

651.6 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 12 -68 
S4 99 19 

63 

S5 289 

80 

209 

768.325 4 .000 

S1 10 -70 
S2 24 -56 
S3 46 -34 
S4 125 45 

64 

S5 195 

80 

115 

305.525 4 .000 

S1 1 -79 
S2 2 -78 
S3 19 -61 
S4 160 80 

65 

S5 218 

80 

138 

518.625 4 .000 
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S1 22 -58 
S2 26 -54 
S3 68 -12 
S4 182 102 

66 

S5 102 

80 

22 

216.4 4 .000 

S1 0 -80 
S2 13 -67 
S3 21 -59 
S4 265 185 

67 

S5 101 

80 

21 

612.95 4 .000 

S1 3 -77 
S2 11 -69 
S3 35 -45 
S4 209 129 

68 

S5 142 

80 

62 

415 4 .000 

S1 22 -58 
S2 40 -40 
S3 87 7 
S4 128 48 

69 

S5 123 

80 

43 

114.575 4 .000 

S1 0 -80 
S2 2 -78 
S3 29 -51 
S4 193 113 

70 

S5 176 

80 

96 

463.375 4 .000 

S1 6 -74 
S2 12 -68 
S3 22 -58 
S4 105 25 

71 

S5 255 

80 

175 

558.925 4 .000 

S1 2 -78 
S2 18 -62 
S3 38 -42 
S4 155 75 

72 

S5 187 

80 

107 

359.575 4 .000 

S1 0 -80 
S2 14 -66 
S3 44 -36 
S4 174 94 

73 

S5 168 

80 

88 

357.9 4 .000 

74 S1 13 80 -67 209.025 4 .000 
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S2 28 -52 
S3 67 -13 
S4 164 84 

 

S5 128 

 

48 

   

S1 24 -56 
S2 32 -48 
S3 78 -2 
S4 154 74 

75 

S5 112 

80 

32 

149.3 4 .000 

S1 2 -78 
S2 3 -77 
S3 44 -36 
S4 211 131 

76 

S5 139 

80 

59 

424.388 4 .000 

S1 14 -66 
S2 33 -47 
S3 51 -29 
S4 171 91 

77 

S5 131 

80 

51 

228.6 4 .000 

S1 6 -74 
S2 14 -66 
S3 36 -44 
S4 217 137 

78 

S5 127 

80 

47 

409.325 4 .000 

S1 0 -80 
S2 16 -64 
S3 53 -27 
S4 167 87 

79 

S5 164 

80 

84 

323.125 4 .000 

S1 15 -65 
S2 10 -70 
S3 53 -27 
S4 130 50 80 

S5 192 

80 

112 

311.225 4 .000 

S1 6 -74 
S2 15 -65 
S3 88 8 
S4 179 99 81 

S5 117 

80 

37 

261.688 4 .000 

S1 2 -78 82 
S2 5 

80 
-75 

363.475 4 .000 
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S3 68 -12 
S4 205 125 

 

S5 120 

 

40 

   

S1 8 -72 
S2 21 -59 
S3 51 -29 
S4 123 43 

83 

S5 197 

80 

117 

313.05 4 .000 

S1 0 -80 
S2 1 -79 
S3 21 -59 
S4 140 60 

84 

S5 238 

80 

158 

558.575 4 .000 

S1 16 -64 
S2 31 -49 
S3 78 -2 
S4 174 94 

85 

S5 101 

80 

21 

197.225 4 .000 

S1 11 -69 
S2 29 -51 
S3 82 2 
S4 180 100 86 

S5 98 

80 

18 

221.125 4 .000 

S1 9 -71 
S2 33 -47 
S3 72 -8 
S4 145 65 87 

S5 141 

80 

61 

190.75 4 .000 

S1 10 -70 
S2 41 -39 
S3 81 1 
S4 147 67 

88 

S5 121 

80 

41 

157.4 4 .000 

S1 14 -66 
S2 37 -43 
S3 51 -29 
S4 121 41 

89 

S5 177 

80 

97 

226.7 4 .000 

S1 12 -68 
S2 12 -68 

90 

S3 87 

80 

7 

249.975 4 .000 
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S4 179 99  

S5 110 

 

30 

   

S1 26 -54 
S2 39 -41 
S3 45 -35 
S4 89 9 

91 

S5 201 

80 

121 

256.8 4 .000 

S1 6 -74 
S2 4 -76 
S3 25 -55 
S4 105 25 

92 

S5 260 

80 

180 

591.275 4 .000 

S1 8 -72 
S2 8 -72 
S3 14 -66 
S4 121 41 

93 

S5 249 

80 

169 

562.075 4 .000 

S1 17 -63 
S2 18 -62 
S3 34 -46 
S4 138 58 

94 

S5 193 

80 

113 

325.775 4 .000 

S1 6 -74 
S2 14 -66 
S3 82 2 
S4 209 129 

95 

S5 89 

80 

9 

331.975 4 .000 

S1 12 -68 
S2 17 -63 
S3 30 -50 
S4 164 84 

96 

S5 177 

80 

97 

344.475 4 .000 

S1 0 -80 
S2 6 -74 
S3 16 -64 
S4 107 27 

97 

S5 271 

80 

191 

664.775 4 .000 

S1 0 -80 
S2 27 -53 
S3 81 1 

98 

S4 184 

80 

104 

260.125 4 .000 
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S5 108 

 
28 

   

S1 17 -63 
S2 17 -63 
S3 77 -3 
S4 192 112 

99 

S5 97 

80 

17 

259.75 4 .000 

S1 0 -80 
S2 0 -80 
S3 55 -25 
S4 172 92 

100 

S5 173 

80 

93 

381.725 4 .000 

S1 0 -80 
S2 4 -76 
S3 17 -63 
S4 139 59 

101 

S5 240 

80 

160 

565.325 4 .000 

S1 12 -68 
S2 19 -61 
S3 66 -14 
S4 204 124 

102 

S5 99 

80 

19 

303.475 4 .000 

S1 17 -63 
S2 28 -52 
S3 71 -9 
S4 163 83 

103 

S5 121 

80 

41 

191.55 4 .000 

S1 2 -78 
S2 2 -78 
S3 17 -63 
S4 146 66 

104 

S5 233 

80 

153 

548.775 4 .000 

S1 8 -72 
S2 17 -63 
S3 62 -18 
S4 200 120 105 

S5 113 

80 

33 

312.075 4 .000 

S1 12 -68 
S2 22 -58 
S3 77 -3 
S4 126 46 106 

S5 163 

80 

83 

212.525 4 .000 
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S1 12 -68 
S2 18 -62 
S3 40 -40 
S4 142 62 

107 

S5 188 

80 

108 

319.7 4 .000 

S1 16 -64 
S2 16 -64 
S3 81 1 
S4 155 75 

108 

S5 132 

80 

52 

206.525 4 .000 

S1 0 -80 
S2 7 -73 
S3 18 -62 
S4 110 30 

109 

S5 265 

80 

185 

633.725 4 .000 

S1 18 -62 
S2 20 -60 
S3 51 -29 
S4 133 53 

110 

S5 178 

80 

98 

258.725 4 .000 

S1 1 -79 
S2 10 -70 
S3 42 -38 
S4 160 80 

111 

S5 187 

80 

107 

380.425 4 .000 

 تربيـع لجميـع العوامـل       –أن جميع قيم اختبار كـاي        ) 2 – 2( ونالحظ من الجدول    

 α > 0.05لة أصـغر مـن      دالوالمتغيرات التي تؤلف أسئلة االستبيان هي معنوية عند مستوى          

،  تربيع–جدول لقيم كاي  ) 3( ملحق ويبين .  تساوي الصفر asymp. Sigظهر أن قيمة حيث 

 . وهذا يعني أن هناك فروق ذات دالالت إحصائية وأن فرضية العدم مرفوضة 

 بالفرضية األولى التي تتعلق بدور اإلعالم ومستوى        5 & 4ويتعلق السؤاالن ذات الرقمين     

علـى   ) 329.625 ،   678.475(  تربيع لكل منهما     –ابة لألزمة ، حيث بلغت قيمة كاي        االستج

 asymp. Sigحيث أن قيمتـا   α > 0.05التوالي ، وهما معنويان عند مستوى داللة أصغر من 

إحصائية  أي أن هناك فروق ذات دالئل     . فعليه تكون فرضية العدم مرفوضة      . تساويان الصفر   

هناك عالقة بين اإلعالم بحتمية حصول األزمة ومستوى        " ي تقول أن    ، ونقبل الفرضية الت   
 .  "استجابة المجتمع لها وتقليل أضرارها 

بالفرضية الثانية   ) 99 ،   90 ،   84 ،   82 ،   65 ،   62 ،   45( وتتعلق األسئلة ذات األرقام     

عمليـات  التي تتعلق بالمتطلبات التي على إدارة األزمة أن تتعامل معها فـي بيئـة تعرضـت ل                
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 / 518.625 / 651.66 ،   661.625(  تربيـع لكـل منهـا        –حيث بلغت قيم كاي     . عسكرية  

على التوالي ، وهذه القـيم معنويـة عنـد           ) 259.75 / 249.975 / 558.575 / 363.475

. لكل واحد منها تساوي الصفر  asymp. Sigحيث أن قيم  α > 0.05من أصغر مستوى داللة 

أي أن هناك فروق ذات دالئل إحصائية ، ونقبل الفرضـية  . م مرفوضة  فعليه تكون فرضية العد   

تتطلب إدارة األزمات في بيئة حضرية مدمرة بسبب الحروب التعامـل مـع             " التي تقول   
  .  "إفرازات مظاهر العولمة االقتصادية واالجتماعية ، والسياسية والثقافية والفساد

تي تفترض أن هناك عالقة بين البيئة القانونيـة         بالفرضية الثالثة ال   ) 55( ويتعلق السؤال   

التي أوجدتها قوات االحتالل والتي توفر من خاللها حماية أفرادها أمـام القـضاء العراقـي أو                 

 حيـث أن  α > 0.05من المحاكم الدولية عن الجرائم التي ترتكبها عند مستوى داللة أصغر من     

أي أن هناك فـروق ذات  . لعدم مرفوضة فرضية الذا فإن .  تساوي الصفر asymp. Sigقيم 

هناك عالقة بين البيئة القانونية التي تحمـي        "  ونقبل الفرضية التي تقول      دالئل إحصائية ،  
  "القوات الغازية وزيادة عدد الضحايا والدمار في الحروب الحديثة 

ـ        ) 42 ،   20 ،   19( ق األسئلة ذات األرقام     لوتتع ادة بالفرضية الرابعة التـي تتعلـق بإع

  تربيع لكل واحـد منهـا       -حيث بلغت قيم كاي     . اإلعمار والخدمات ومستوى رضا المواطنين      

مستوى داللـة   عنوية عند   معلى التوالي ، حيث يتضح أنها        ) 156.175 / 691.575 / 311( 

فعليه تكون فرضـية العـدم   .  تساوي الصفر asymp. Sig ألن قيم α > 0.05أصغر من من 

هنـاك  " اك فروق ذات دالئل إحصائية ، ونقبل الفرضية التي تقـول أن             أي أن هن  . مرفوضة  
) إعادة اإلعمار ، التعويـضات ، سـرعة عـودة الخـدمات             ( عالقة بين اإلسراع في     

 " . ومستوى رضا المجتمع عن فريق إدارة األزمة 

در بالفرضية الخامسة التي تتعلق بتعدد مصا      ) 102 ،   34( ويتعلق السؤاالن ذوا الرقمين     

 / 416.125(  تربيـع  -حيث بلغت قيمتا كـاي      . التمويل ومستوى الفساد في مشاريع اإلعمار       

 ألن  α > 0.05عنوية عند مستوى داللة أصغر مـن        ميتضح أنها   وعلى التوالي ،     ) 303.475

أي أن هناك فـروق ذات  . فرضية العدم مرفوضة إن فلذا .  تساوي الصفر asymp. Sig تاقيم

اإلعمار ،  تعدد مصادر تمويل    هناك عالقة بين    "  ، ونقبل الفرضية التي تقول       دالئل إحصائية 
  . "ومستوى الفساد المالي في مشاريع اإلعمار ، ضعف المراقبة 

 ، إدارة األزمة    ، لكل متغير فرعي لكل من المتغير المعتمد األصلي          Modeوقد تم حساب المنوال     

يئة والعولمة ، حيث تم انتخاب سؤال واحد من كل متغير من هذه             وللمتغيرين المستقلين األصليين إدارة الب    

 .  تربيع عليها –وتم إجراء تحليل نتائج اختبار كاي عن طريق حساب المنوال ، المتغيرات الفرعية 
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 . أيضا معنوية ، والتي يتبين أنها  تربيع–قيم اختبار كاي نتائج  ) 4 – 2( ويمثل الجدول 

 

 تائج اختبار آاي تربيع للمتغيرات المعتمدة والمستقلة الفرعيةيبين ن ) 4 - 2( جدول 

رقم  المتغير ت
القيمة التكرار السؤال

درجة  مربع آايالفرق المتوقعة
 الحرية

القيمة 
 الجدولية

0 80 -80 
3 80 -77 
15 80 -65 
110 80 30 

1 RESP     4االستجابة 

272 80 192

678.975 4 0.000 

0 80 -80 
2 80 -78 
22 80 -58 
30 80 -50 

2 SHOCK   7 الصدمة 

346 80 266

1113.8 4 0.000 

2 80 -78 
17 80 -63 
14 80 -66 
169 80 89 

3 EMEG    8 النازحون 

198 80 118

453.175 4 0.000 

0 80 -80 
0 80 -80 
12 80 -68 
96 80 16 

4 SERV    11 الخدمات 

292 80 212

782.8 4 0.000 

0 80 -80 
2 80 -78 
18 80 -62 
83 80 3 

5 CROWD   17 الحشد 

297 80 217

792.825 4 0.000 

0 80 -80 
0 80 -80 
9 80 -71 

122 80 42 
6 COMPEN  

 20 التعويضات

269 80 189

691.575 4 0.000 

2 80 -78 
5 80 -75 
48 80 -32 
214 80 134

7 RECONS  34االعمار 

131 80 51 

416.125 4 0.000 
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2 80 -78 
3 80 -77 
27 80 -53 
157 80 77 

8  OPERA    غرفة
 38 العمليات

211 80 131

473.9 4 0.000 

1 80 -79 
2 80 -78 
19 80 -61 
108 80 28 

9 OBSER   
 45 امتصاص االزمة

270 80 190

661.625 4 0.000 

0 80 -80 
1 80 -79 
10 80 -70 
59 80 -21 

10ERELGION     
 47 البيئة الدينية

330 80 250

1006.0254 0.000 

0 80 -80 
0 80 -80 
11 80 -69 
127 80 47 

11EECONE     البيئة
 49 االقتصادية

262 80 182

661.175 4 0.000 

0 80 -80 
1 80 -79 
21 80 -59 
70 80 -10 

12EINTERN     البيئة
 51    الدولية

308 80 228

852.575 4 0.000 

0 80 -80 
2 80 -78 
21 80 -59 
51 80 -29 

13ELEGAL        
 55     البيئة القانونية

326 80 246

966.525 4 0.000 

2 80 -78 
5 80 -75 
21 80 -59 
141 80 61 14ETECHN      البيئة

 58 التقنية

231 80 151

521.4 4 0.000 

0 80 -80 
0 80 -80 
12 80 -68 

15ECULTUR   البيئة
 الثقافية

62 

128 80 48 

651.6 4 0.000 
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260 80 180

   

0 80 -80 
0 80 -80 
12 80 -68 
99 80 19 16EESTAB      البيئة

 63 المؤسساتية

289 80 209

768.325 4 0.000 

1 80 -79 
2 80 -78 
19 80 -61 
160 80 80 

17ESOCIAL     البيئة
 65 االجتماعية

218 80 138

518.625 4 0.000 

0 80 -80 
2 80 -78 
29 80 -51 
193 80 113

18EMTROPOLالبيئة 
 70 الحضرية

176 80 96 

463.375 4 0.000 

2 80 -78 
3 80 -77 
44 80 -36 
212 80 132

19EHEALTH   البيئة
 76  الصحية

139 80 59 

427.675 4 0.000 

2 80 -78 
5 80 -75 
68 80 -12 
205 80 125

20GPOLIT  العولمة
 82  السياسية

120 80 40 

363.475 4 0.000 

0 80 -80 
1 80 -79 
21 80 -59 
140 80 60 21GECON    العولمة

 84 االقتصادية

238 80 158

558.575 4 0.000 

6 80 -74 
4 80 -76 
25 80 -55 
105 80 25 22GCULTUR 

 92 العولمة الثقافية

260 80 180

591.275 4 0.000 

8 80 -72 23GFINICIA  العولمة
 المالية

93 
8 80 -72 

562.075 4 0.000 
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14 80 -66 
121 80 41 

   

249 80 169

   

0 80 -80 
6 80 -74 
16 80 -64 
107 80 27 

24GTECHN   العولمة
 97 التقنية

271 80 191

664.775 4 0.000 

0 80 -80 
4 80 -76 
17 80 -63 
139 80 59 

25GADDLEM 
 101  عولمة الفساد

240 80 160

565.325 4 0.000 

2 80 -78 
2 80 -78 
17 80 -63 
146 80 66 

26GCOMMU  عولمة
 104  االتصاالت

233 80 153

548.775 4 0.000 

0 80 -80 
7 80 -73 
18 80 -62 
110 80 30 

27GENT    109  االنترنت 

265 80 185

633.725 4 0.000 

 تحليل النتائج باستخدام طريقة التحليل العاملي  - 4 – 1

 التـي تكـون     Factorsتهدف طرق التحليل العاملي إلى إيجاد مجموعة مـن العوامـل            

 في مجموعة مكونة من عدد كبير مـن متغيـرات           Variationsسؤولة عن توليد االختالفات     م

 ، حيث يمكن التعبير عن المتغيرات المشاهدة كدالة في عدد Response Variablesاالستجابة 

 Linear وغالبا ما يعبر عن متغيرات االستجابة بتركيـب خطـي   Factorsالعوامل المستترة 

Compounds  مل المستترة ، حيث تكون العالقة بين المتغيرات داخل العامل الواحـد             من العوا

أقوى من العالقة مع المتغيرات في عوامل أخرى ، إن التحليل العاملي يـساعد علـى تركيـب                  

  ) . 7( مصفوفة االرتباط أو التباين المشترك من خالل عدد قليل من العوامل 

 إمكانيـة إجـراء التحليـل    Factor Analysis Methodوتوفر طريقة التحليل العاملي 

اإلحصائي في هذا البحث الذي يعتمد على متغيرات وعوامل متعددة ، حيث يبرر استخدامنا هذه               

 : الطريقة في التحليل اإلحصائي األسباب التالية 
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 لكون المتغيرات المستخدمة في البحث كثيرة ومتعددة ، وإن طريقة التحليل العاملي             – 1

 . ألفضل للتعامل معها هي األسلوب ا

 باإلمكان تخفيض عدد المتغيرات المستخدمة في البحث وتجميعها ضمن مكونات أو            – 2

 . عوامل مع إعطاء تفسير أفضل لها 

 تمكننا من معرفة وتفسير العوامل والمتغيرات المؤثرة حسب درجة تأثيرهـا علـى              – 3

 . إثبات صحة الفرضيات 

 ) Principal Components Analysis( ات األساسية  وتعتبر طريقة تحليل المكون– 4

ويـستخدم  . هي الطريقة األكثر شيوعا من بين الطرق العديدة المستخدمة لحساب التحليل العاملي             

حيث إن التحليل العاملي يكون داعما للفرضيات فـي         . التحليل العاملي الختبار الفرضيات العلمية      

 . فرضيات الموضوعة حالة تطابق نتائج هذا التحليل مع ال

 : وقد قسمنا مراحل التحليل وفقا لهذه الطرقة إلى 

) إدارة األزمـة    (  تطبيق طريقة التحليل العاملي فـي دراسـة المتغيـر المعتمـد              – 1

 . والمتغيرات المعتمدة الفرعية لها 

صر والعنا) إدارة البيئة   (  تطبيق طريقة التحليل العاملي في دراسة المتغير المستقل          – 2

 . المستقلة الفرعية له 

والعناصـر  ) العولمـة   (  تطبيق طريقة التحليل العاملي في دراسة المتغير المستقل          – 3

 . الفرعية له 

 :  نتائج التحليل العاملي للمتغير المعتمد إدارة األزمة -1 – 4 – 1

ويبـين  نتائج التحليل العاملي للمتغير المعتمد إدارة األزمـة          ) 5 – 2( يوضح الجدول   

التحليل اإلحصائي للمتغيرات المعتمدة الفرعية الموضـح فيهـا التكـرارات            ) 4( الملحق رقم   

 . والنسبة المئوية للتكرارات لكل متغير فيها 

أن جميع المتغيرات المعتمدة الفرعية تركـزت فيهـا جميـع            ) 4( ونستنتج من الملحق    

 % ) 53.5( حيث تركزت نسبة    )  اإلعمار   (التكرارات في اإلجابة موافق بشدة باستثناء متغير        

 ) . موافق ( من التكرارات في اإلجابة 

 : تفسير نتائج التحليل العاملي للمتغير المعتمد إدارة األزمة  - 2 – 4 - 1

اللذان يوضـحان قـيم الوسـط الحـسابي          ) 4( والملحق   ) 5 -2( من خالل الجدول    

 الذي نقيس بموجبه مقدار  Cofficient of Variationواالنحراف المعياري ومعامل االختالف 



199 
 

التشتت النسبي الذي يعبر عنه االنحراف المعياري كنسبة مئوية من الوسط الحـسابي ويخـضع               

  ) 8( معامل االختالف للعالقة التالية 

 
            

                   Cv =              ×  100% 

          

 

 

 : حيث أن 

S : المعياري للعينة االنحراف  

X :  الوسط الحسابي للعينة 

أي أن معامل االختالف هو النسبة المئوية لالنحراف المعياري من الوسط الحسابي ويفيد             

حساب المنوال الذي يعبر عن القيمة األكثر تكرارا من القيم موضوعة الدراسة عن القيم الشائعة               

 موافـق يـشده     5األزمة كانت بين اختيار رقم      لإلجابات على أسئلة االستبيان فيما يخص إدارة        

والذي كان بجميع المتغيرات الفرعية إلدارة األزمة عدا متغير واحد كان المنـوال يـشير إلـى                 

 .  موافق 4ار رقم ياالخت

.  موافق يـشده     5نجد أن معظم القيم قريبة من        ) Mean( ومن قياس الوسط الحسابي     

ور إدارة األزمة كانت متفقة جدا مع       محستبيان فيما يخص    وهذا يعني أن إجابات العوائل على اال      

 . االتجاه العام ألسئلة متغير إدارة األزمة 

 نجـد أن هنـاك فـروق ذات    Variance , Std , deviationومن خالل قياس التشتت 

ومعامـل   ) 0.79 – 0.52( دالالت إحصائية حيث تراوحت قيم االنحـراف المعيـاري بـين            

ألنه كلما كبر معامل االختالف كلما كان       . للمتغيرات الفرعية    ) 0.62 – 0.27( االختالف بين   

ذلك دليال على قوة التشتت بين مفردات التوزيع والعكس كلما صغر المعامل كلما دل ذلك علـى                 

  ) . 9( ضعف تشتتها حول الوسط الحسابي 

S   
Xbar 
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 : نتائج التحليل العاملي للمتغير المستقل إدارة البيئة  - 3 - 4 - 1

 المستقل إدارة البيئة والذي تـم       نتائج التحليل العاملي للمتغير    ) 6 - 2( يوضح الجدول   

الموضح فيـه التكـرارات      ) 5( إعداده اعتمادا على التحليل اإلحصائي المبين في الملحق رقم          

 . والنسبة المئوية للتكرارات لكل متغير فرعي للمتغير المستقل إدارة البيئة 

أن جميع المتغيـرات الفرعيـة تركـزت فيهـا معظـم              )5( حيث يالحظ في الملحق     

التكرارات بين موافق بشدة وموافق ؛ ويتبين ذلك من خالل النسبة المئوية لهذه التكرارات نسبة               

 . إلى العدد الكلي للتكرارات 

 :تفسير نتائج التحليل العاملي للمتغير المستقل إدارة البيئة  - 4 - 4 - 1

بي اللذين يوضحان قـيم الوسـط الحـسا        ) 5( والملحق   ) 6 – 2( من خالل الجدول    

 للمتغيـرات   Cofficient of Variationوالمنوال واالنحراف المعياري ومعامل االخـتالف  

يقـيس القيمـة األكثـر      يبين نتائج حساب المنوال الذي      ، و للمتغير المستقل إدارة البيئة      الفرعية

 ) موافق يشده  ( 5حيث يتبين أن اإلجابات على أسئلة االستبيان كانت بين اختيار رقم            تكرارا ، و  

البيئة الدينية ، االقتصادية ، الدوليـة ، القانونيـة ، التقانيـة ،              ( والذي كان للمتغيرات الفرعية     

لكـل مـن البيئـة      ) موافق   ( 4ار رقم   يفي حين كان االخت   ) الثقافية ، المؤسساتية واالجتماعية     

 . الحضرية والبيئة الصحية 

  ) 5(  القـيم قريبـة مـن        نجد أيضا أن معظـم     ) Mean( ومن قياس الوسط الحسابي     

وهذا يعني بأن الدراسة إلجابات العوائل كانت متفقة جدا مع االتجاه العام ألسئلة             ) موافق بشدة   ( 

 .متغير إدارة البيئة 

 .Varians – Stdوتبين نتائج قياس التشتت نجد أن هناك فروق ذات دالالت إحصائية 

Deviation  المتوسطات كتمثيل للبيانات  وعليه فإنه يمكن االعتماد على قياس. 
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  نتائج التحليل العاملي للمتغير المستقل العولمة - 5 - 4 - 1

والـذي تـم    . نتائج التحليل العاملي للمتغير المستقل العولمة        ) 7 – 2( يوضح الجدول   

الموضح فيـه التكـرارات      ) 6( إعداده اعتمادا على التحليل اإلحصائي المبين في الملحق رقم          

ويالحظ في الملحق رقم    . والنسبة المئوية للتكرارات لكل متغير فرعي للمتغير المستقل العولمة          

أن جميع المتغيرات الفرعية ترتكز فيها معظم التكرارات بين موافق بشدة وموافق ويتبين              ) 6( 

 . ذلك من خالل النسبة المئوية لهذه التكرارات نسبة إلى العدد الكلي للتكرارات 

 تفسير نتائج التحليل العاملي للمتغير المستقل العولمة  - 6 - 4 - 1

قيم الوسـط الحـسابي والمنـوال واالنحـراف          ) 6 (والملحق   ) 7 – 2( يبين الجدول   

 . المعياري ومعامل االختالف للمتغير المستقل العولمة وللمتغيرات الفرعية التابعة له 

وتبين نتائج حساب المنوال أن اإلجابات األكثر تكرارا على أسئلة االستبيان فيما يخـص              

باستثناء العولمة السياسية حيث    ) دة  موافق بش  ( 5محور العولمة كانت تتركز جميعها في إجابة        

 . ) موافق (  4تركزت أكثر التكرارات على اإلجابة 

وهذا يدل على أن     ) 5 – 4( ومن قياس الوسط الحسابي يتبين أن جميع القيم كانت بين           

جميع من شملهم االستبيان متفقين جدا مع التوجه العام لطبيعة أسـئلة االسـتبيان فيمـا يخـص        

 . تقل العولمة المتغير المس

  والتي تراوحت قيمها بـين   Variance – Std. Deviationوتبين نتائج قياس التشتت 

على التوالي أن هناك قوة تـشتت بـين مفـردات            % ) 68 - % 37( ،   ) 0.83 – 0.61( 

 التوزيع ، وأن هناك فروقات ذات دالالت إحصائية 
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            n 

 F2 ∑   6
           i=1 

 : تفسير مصفوفة معامالت االرتباط نتائج و - 7 - 4 - 1

يقصد باالرتباط بين متغيرين وجود عالقة بينهما ، بمعنى إذا تغير أحد المتغيـرين فـي                

ويعامـل  .في اتجاه معين كذلك  يميل المتغير اآلخر إلى التغير      ) بالزيادة أو النقص    ( اتجاه معين   

االرتباط  لقياس درجة أو شدة العالقة االرتباطية بين متغيرين قد صيغ جبريا بحيـث ال تزيـد                  

قيمته عن الواحد الصحيح ، فكلما قرب من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على قـوة االرتبـاط                  

عالقـة بـين تغيـرات      وشدته ، فإذا أصبح واحد صحيح يكون االرتباط كامال بمعنى انتظـام ال            

وعكس ذلك كلما بعد المعامـل عـن الواحـد          .. وهي حالة نظرية    .. الظاهرتين انتظاما كامال    

وعنـدما تكـون إشـارة      .. الصحيح كلما كان ذلك مؤشرا على ضعف االرتباط بين المتغيرين           

ـ                 اط العامل موجبة فيدل على ارتباط طردي ، وعندما تكون إشارة العامل سالبة فيدل علـى ارتب

  ) : 11( ، وغالبا ما يتم تقييم االرتباط كما يلي  ) 10( عكسي 

 وأقل من الواحد تكون العالقة االرتباطية       0.90 إذا وقعت قيمة معامل االرتباط بين        – 1

 .القائمة بين المتغيرين متينة 

 تكون العالقـة    0.90 وأقل من    0.80 إذا وقعت القيمة المطلقة لمعامل االرتباط بين         – 2

 . رتباطية بين المتغيرين قوية اال

 تكـون العالقـة بـين       0.80  وأقل من     0.70 إذا وقعت قيمة معامل االرتباط بين        – 3

 . المتغيرين متوسطة الشدة ونسميها عالقة ارتباطية حسنة 

 .  تكون العالقة االرتباطية ضعيفة 0.70 إذا كانت قيمة معامل االرتباط أقل من – 4

 بير مان لمعامل االرتباط وتتم اعتماد معادلة س

Spearmans Correlation Coefficient                                                   

 على اعتبار أنه يستخدم  Correlation Matrixفي حساب معامالت مصفوفة االرتباط  

  ) : 12: (  بموجب العالقة الرياضية التالية Correlation Rank لحساب ارتباط الرتب 

 

 

                   r = 1 -  
                        n ( n2 – 1) 

 :حيث أن 

F :  الفرق بين الرتب للمتغيرين 

N :  عدد أزواج البيانات للمتغيرين 
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. مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات موضوعة هـذا البحـث    ) 7( ويبين الملحق  

لى معنوية معامل االرتباط، وسـنحدد فـي هـذا البحـث            حيث تشير مستوى الداللةارحصائية إ    

المعنوية عند مستوى الداللة فقط بدون إجراء المقارنات لمعرفة إمكانية قبول أرفض الفرضيات             

ـ ألننا سنذكر هنا على تحديد مدى صالحية هذه المصفوفة إلجراء اخت            ارات التحليـل العـاملي     ب

فة معامالت االرتبـاط المعنويـة ودرجـة        ملخص لمصفو  ) 8 - 2 (عليها ، ويوضح الجدول     

 . المعنوية 
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 يبين درجة المعنوية بين المتغيرات ) 8 – 2( جدول 

 

المعنوية

 المتغيرات الفرعية

 معنوي معنوي جدا

ب الدينية ، ب االقتـصادية ،        Respoاالستجابة 

ب الثقافية ، ب االجتماعيـة ،      

 ع االتصاالت ، االنترنت 

 ع الثقافية 

ب القانونية ، ع االقتصادية ،       Shockالصدمة 

 ع التقانية 

 ب التقانية 

 - ب االجتماعية  Imegrالنازحون 

 ع الفساد  ب المؤسساتية  Servالخدمات 

ب الدينية ، ب االقتـصادية ،        Croudالحشد 

ب الدولية ، ب الثقافيـة ، ب        

 االجتماعية ، االنترنت 

 ع المالية 

ة ، ب االقتـصادية ،      ب الديني  Companالتعويضات 

ب الثقافية ، ب االجتماعيـة ،      

ب الحضرية ، ع االقتصادية     

 ، ع الفساد ، االنترنت 

 

ب الحضرية ، ب الـصحية ،         Reconsاإلعمار 

 ع السياسية 

 

ب القانونية ، ب الحضرية ،       Operaغرفة العمليات 

 ع السياسية ، ع االتصاالت 

 

 ب االقتـصادية ،     ب الدينية ،   Obsorpامتصاص الصدمة 

ب الدولية ، ب التقانيـة ، ب        

الثقافية ، ب االجتماعيـة ، ب      

ــسياسية ،   ــصحية ، ب ال ال

 االنترنت 
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المعنوية

 المتغيرات الفرعية

 معنوي معنوي جدا

ب االقتصادية ، ب الدوليـة ،        EReligionالبيئة الدينية 

ب القانونية ، ب الثقافية ، ب       

ــة ،   ــة ، ع المالي االجتماعي

 النترنت ا

- 

 EEconomالبيئة االقتصادية 

  

ب الدينية ، ب الثقافيـة ، ب        

االجتماعية ، ب الحـضرية ،      

 ع االقتصادية ، االنترنت 

 ع االتصاالت 

 - ب الدينية  EInternالبيئة الدولية 

البيئــة القانونيــة التــشريعية 
ELaw 

ب الدينية ، ع االقتصادية ، ع       

 التقانية ، ع االتصاالت 

- 

 ع التقانية  - ETechnالبيئة التقانية 

ب الدينية ، ب اقتصادية ، ب        ECultالبيئة الثقافية 

اجتماعية ، ب حـضرية ، ع       

ــصاالت ،  ــصادية ، ع ات اقت

 االنترنت 

 

 ع اقتصادية  - EEstabالبيئة المؤسساتية 

ب دينية ، ب اقتـصادية ، ب         ESocialالبيئة االجتماعية 

  انترنت ثقافية ، ع اتصاالت ،

 ع ثقافية 

ع اقتصادية ، ع اتـصاالت ،        ب اقتصادية ، ب ثقافية  EMetroالبيئة الحضرية 

 انترنت 

 ع تقانية  ب التقانية ، ع سياسية  Healthالبيئة الصحية 

  ب صحية ،  Gpolitالعولمة السياسية 

ب اقتصادية ، ب قانونية ، ب        .Geconالعولمة االقتصادية 

 ثقافية 

ساتية ، ب حضرية ،     ب مؤس 

 ع اتصاالت 

 ب اجتماعية  - GCultالعولمة الثقافية 
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المعنوية

 المتغيرات الفرعية

 معنوي معنوي جدا

 ب ديينة ، ع تقانية ، ع الفساد  GFininالعولمة المالية 

 ب تقانية ، ب صحية  ب قانونية ، ع مالية  GTechالعولمة التقانية 

  ع مالية  GCorruptionعولمة الفساد 

عولمــــة االتــــصاالت 
GEcommu. 

ب قانونيـة ، ب ثقافيـة ، ب   

 اجتماعية 

ب اقتصادية ، ب حـضرية ،       

 ع اقتصادية 

ب دينية ، ب اقتـصادية ، ب         GEntاالنترنت 

 ثقافية ، ب اجتماعية 

 ب حضرية 

ونبين فيما يلي تفسيرا لعدد من عالقات االرتباط بين المتغيرات التـي نراهـا جـديرة                

 :التفسير ب

ه عالقة ارتبـاط معنويـة جـدا مـع           يالحظ أن المغير المعتمد الفرعي لالستجابة ل       – 1

البيئة الدينية ، البيئة االقتصادية ، البيئة الثقافية ، البيئة          ( متغيرات المستقلة الفرعية المتمثلة ب      ال

المعنوية جـدا مـع     ويمكن أن نفسر هذه العالقة      ) االجتماعية ، عولمة االتصاالت ، االنترنيت       

عولمة االتصاالت واالنترنيت أن الزيادة في المتغير عولمة االتصاالت ستودي بالنتيجـة إلـى              

 .زيادة في المتغير االستجابة كذلك بالنسبة لإلنترنيت 

في حين أن هناك عالقة ارتباط معنوية عكسية بين المتغير االستجابة والمتغير المـستقل              

ير االستجابة يتأثر بالبيئة الدينية بمعنويـة عاليـة         متغ، فإذا الحظنا أن ال     العولمة الثقافية    يالفرع

فإنه يمكن أن نفسر سبب هذه العالقة االرتباطية العكسية مع المتغير العولمة الثقافية ، ألن عينة                

ن أنية محافظة فنتوقع أن تؤثر هذه البيئة في المتغير االستجابة إلى حـد              ديبحثنا هذا تتميز ببيئة     

 . أثير العولمة الثقافية سيكون عكسيا ت

 ظهرت عالقة معنوية عكسية بين متغير الصدمة والمتغير الفرعي المـستقل البيئـة          – 2

سائل ومعلومات متقدمة كلمـا كانـت       والتقانية حيث يفسر ذلك بأنه كلما توفرت بيئة تقانية من           

فيض وقـع الـصدمة أو منـع        سائل سواء لتخ  وتأثير الصدمة أقل من خالل االستفادة من هذه ال        

 .حصولها 

 ويالحظ أيضا أن هناك عالقة ارتباط طردية معنوية جدا بين المتغير النازحون مـع     – 3

المتغير المستقل الفرعي البيئة االجتماعية ، فكلما تغيرت البيئة االجتماعية بأي اتجاه سبب ذلـك               

 .تغييرا في المعامل أو المتغير المعتمد النازحون 
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يتبين وجود عالقة ارتباط معنوية عكسية بين متغير الخدمات والمتغير المستقل            كما   – 4

الفرعي عولمة الفساد ، أي أنه كلما قل تغيير عامل الفساد في بيئة العولمة زيادة أو نقصانا كلما                  

 . تغير مستوى الخدمات بصورة عكسية تبعا لنوع التغيير للمتغير المستقل 

 ارتباط طردية معنوية جدا بين المتغير المعتمـد الفرعـي            ويالحظ أن هناك عالقة    – 5

التعويضات مع عدد من المتغيرات الفرعية المستقلة منها المتغيـر المـستقل الفرعـي البيئـة                

الحضرية حيث كلما كانت البيئة الحضرية متطورة كلما توقـع أن يكـون هنـاك زيـادة فـي                   

 .ا التعويضات أي يتأثر المتغير التعويضات طرديا معه

 كما أن أي تغيير في متغير عولمة الفساد سوف يسبب في إحداث تغيرات بنفس االتجاه               

يتوقع أنه بزيادة الفساد سـوف يزيـد مـن المبـالغ             للمتغير المعتمد الفرعي التعويضات ، أي     

 . قسما منها سيصرف في مجاالت الفساد المالي ألنها للتعويضات صيصالمطلوب تخ

غير المعتمد الفرعي غرفة العمليات فإن له عالقة ارتباط معنـوي            كذلك بالنسبة للمت   – 6

البيئة القانونية ، البيئة الحـضرية ، العولمـة الـسياسية           ( جدا مع المتغيرات المستقلة الفرعية      

 ) .وعولمة االتصاالت 

مع العولمة المالية أي أنـه      ) عكسية  (  البيئة الدينية لها عالقة ارتباط معنوية سالبة         – 7

ن أما كانت المجتمعات ذات بيئة دينية محافظة كلما قل تأثير العولمة بمظهرها المالي خاصة و              كل

من مظاهر العولمة المالية المصارف والبنوك والتعامل بالفائدة والتي ترفضها المجتمعات الدينية            

  .   ةخاصة اإلسالمي

ستقل العولمة الثقافيـة   ويالحظ أن هناك عالقة ارتباط معنوية عكسية بين المتغير الم – 8

ألن أي تغيير في المتغير المستقل الفرعي البيئـة          .والمتغير المستقل الفرعي البيئة االجتماعية      

 .االجتماعية باتجاه طردي سوف يقل تأثير العولمة الثقافية والعكس بالعكس 

ل  ويمكن مالحظة أن هناك عالقة ارتباط قوية عكسية بين المتغير الفرعـي المـستق      – 9

العولمة المالية والمتغيرين المستقلين الفرعيين البيئة الدينية والعولمة التقانية ، فإذا تغير المتغيـر              

المستقل البيئة الدينية باتجاه  المحافظة على القيم الدينية فإن ذلك ينعكس سلبا على العولمة المالية                

عولمة التقانية مع المتغير المستقل     في حين قد يفسر هذا الترابط العكسي بين المتغير المستقل ال          . 

العولمة المالية في أن العولمة المالية من مظاهرها هي المضاربة في رؤوس األموال واألسـهم               

ي نقاتفي البورصات مما قد ئؤدي إلى التقليل من استثمار رؤوس األموال في مجاالت التطور ال              

مالية العالمية في أماكن متعددة مـن       والتصنيعي ، وهذه الحالة هي أحد أسباب حدوث األزمات ال         

 . العالم اليوم 
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 ومن خالل مالحظة عالقة االرتباط ذات المعنوية جـدا الطرديـة بـين المتغيـر         – 10

الفرعي المستقل عولمة الفساد والمتغير الفرعي المستقل العولمة المالية يالحـظ بجـالء إن أي               

 إلى تغيير في المتغير المستقل عولمـة الفـساد          تغيير في المتغير العولمة المالية سيؤدي بالنتيجة      

 . وفي نفس االتجاه أي أن الزيادة في العولمة المالية سيؤدي بالنتيجة إلى زيادة في عولمة الفساد 

  Regression Analysis:  تحليل النتائج باستخدام االنحدار - 8 - 4 - 1

يـستخدم لتحليـل    ) statistical tool( إن تحليل االنحدار عبارة عن وسيلة إحـصائية  

 ) independent variables( بين متغير مستقل واحد أو أكثـر   )  relation ship( العالقة 

فإذا احتوى النموذج على متغير مستقل واحد  ) 13 ) . (  Dependent) (معتمد ( ومتغير تابع 

حتوى أكثر مـن  ، وإذا ا )  Simple Regression Modal( فيعرف بنموذج االنحدار البسيط 

، كمـا أن   ) Multiple Regression Model( متغير مستقل فهو نموذج االنحدار المتعـدد  

  ) Non linear Model ) ( 14(  أو غير خطيا  linear Modelالنموذج قد يكون خطيا 

ويعد تحليل االنحدار من أكثر الطرق اإلحصائية استعماال في مختلف العلوم ألنه يـصف              

 .  المتغيرات على هيئة معادلة العالقة بين

ـ فالمعادلة التي تضم متغيرا مستقال واحدا تسمى معادلة االنحدار الخطي البسيط وتك            ب ت

 :كاآلتي 

           A        A        A 
      Yi = Bo + B1 X1 + ei  

 

 بينما المعادلة التي تضم عدة متغيرات مستقلة معادلة االنحدار الخطي المتعـدد وتكتـب             

  ) : 15( كاآلتي 

           A        A        A               A                            A 
      Yi = Bo + B1X1 + B2 X2 + . . . + Bm Xm + ei  

 

 : حيث أن 

Yi :  المتغير التابع أو المعتمد. 

Xi :  المتغير المستقل. 

Bo : نقطة تقاطع خط أو مستوى االنحدار بالمحور.  

Bi :  معامل االنحدار الجزئي . 

Ei :  قيمة الخطأ العشوائي. 
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وقد تم إجراء التحليل اإلحصائي لمتغيرات هذا البحث باستخدام طريقة تحليل االنحـدار             

 .نتائج تحليل االنحدار لمتغيرات هذا البحث )  16إلى  8( من حق بين المالتو

 :تفسير نتائج االنحدار  - 9 - 4 - 1

حيث يتم في هذا  ) step wise criteria( ائج االنحدار للمتغيرات باستخدام من خالل نت

التحليل توضيح المتغير المستقل على المتغير المعتمد ، ويدخل المتغير ذو التأثير العـالي أوال ،                

، ويدخل بعده المتغيـر   ) Model  ) 1كما مبين في جداول التحليل المرفقة والمعرف بنموذج 

،  ) 2( ألعلى من بقية المتغيرات وأقل من النموذج األول كما يحدث في النمـوذج              ذو التأثير ا  

وهكذا إلى أن نصل إلى نموذج بعده ال يتحمل إدخال أي متغير ألن تأثيره سيكون قليال جـدا ،                   

  ).Model Summary( وكما مبين في جداول تحليل نماذج االنحدار المعرف ب 

 :  )Respose( للمتغير المعتمد الفرعي االستجابة تفسير نتائج تحليل االنحدار  -

أن ) االسـتجابة   ( للمتغير المعتمد الفرعي     ) 8 ( قفي الملح تبين جداول تحليل االنحدار     

هناك أربعة متغيرات مستقلة تؤثر بصورة واضحة عليه وأكثر هذه المتغيرات المستقلة تـأثيرا              

معامـل   ( R2لمشكلة وكما مبين في قيمـة   من ا  % 34.7حيث يوضح   ) اإلنترنيت  ( هو متغير   

، ثم المتغير المستقل البيئـة الدينيـة ،         ) البيئة االجتماعية   ( ثم تليه المتغير المستقل     ) التوضيح  

 : كما يلي Y1ويمكن كتابة معادلة االنحدار لمتغير االستجابة 

Y1 = -0.757 + 0.378 GENT + 0.318 ESocial + 0.347 ECultur + 0.130 
ERelig  

مـن  % 52يتبين أن  ) Model Summary(  في جدول R2ومن خالل مالحظة قيمة 

تفسرها العالقة الخطيـة أي نمـوذج االنحـدار وإن           ) Y1االنحرافات الكلية في قيم     ( التباينات  

 100 مـن    R2وعلى العموم كلما اقتربت قيمة      . من التباينات ترجع إلى عوامل عشوائية       % 48

 معامل االرتباط الخطـي  r ، حيث إن  r =  tهذا وإن . توفيق النموذج دل ذلك على جودة % 

 . هي نفس إشارة معلمة الميل rالبسيط لبيرسون وإن إشارة 

 الجدوليـة  F المحسوبة أكبر من قيم   F أن قيم    ANOVAويتبين من خالل تحليل التباين      

قـات ذات دالالت    وهذا يعني أن هناك تجانس عالي أي معنوي وهذا يدل علـى أن هنـاك فرو               

 . لة يإحصائية وبذلك نرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضيات البد

 وهـذا   B1 تختص الختبار الفرضية الخاصة بمعلمة الميـل         Fمع العرض أن إحصائية     

 متساوية لكال االختبـارين   P – Value لمعلمة الميل ألن قيمة Tاالختبار مكافئ تماما الختبار 

  ) .F= T2 ) 16علما أن 
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  ) : SHOCK( تفسير نتائج تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الصدمة  -

أن ) الـصدمة   ( للمتغير المعتمد الفرعـي      ) 9( في الملحق   تبين نتائج تحليل االنحدار     

عليه ، وأكثر هذه المتغيرات المستقلة      واضحة  هناك أربعة متغيرات مستقلة فرعية تؤثر بصورة        

 لمعتمد الصدمة هو المتغير المستقل الفرعي البيئة القانونية حيث يفسر لوحده           تأثيرا على المتغير ا   

 Model( في جـدول  ) معامل التوضيح  ( R2م  ي ِقمنمن المشكلة ، وكما مبين  % ) 58.8( 

Summary . (          ثم يليه المتغيـر المـستقل الفرعـي )     عولمـة  ( ، ثـم    ) العولمـة الثقافيـة 

ويمكن كتابة معادلة االنحدار    ) العولمة االقتصادية   (  المستقل الفرعي    ، ثم المتغير  ) االتصاالت  

 : كما يلي Y2للمتغير المعتمد الفرعي الصدمة 

Y2 = 0.705 + 0.629 ELaw + 0.234 Gtechn – 0.101 G Commu + 0.106 
Gecon 

 Y2من التباينـات للمتغيـر    % ) 68.9(  يتبين أن هذه العالقة تفسر       R2ومن خالل قيمة    

 الجدولية  F المحسوبة أكبر من قيم      F ، أن قيم     ANOVAويتبين من خالل جدول تحليل التباين       

وهذا يعني أن هناك تجانس عالي أي معنوي وهذا يدل علـى أن هنـاك فروقـات ذات دالالت                   

 . إحصائية 

  ) : IMEG( تفسير نتائج تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي النازحون  -

أن ) النـازحون   ( للمتغير المعتمد الفرعي     ) 10( في الملحق   حليل االنحدار   تبين نتائج ت  

هناك متغير مستقل واحد يؤثر عليه ، وهو المتغير المستقل الفرعي البيئة اإلجتماعية حيث تفسر               

من المشكلة ، وعليه فيمكن كتابة معادلة االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي النازحون              % ) 31( 

Y3كما يلي :  

Y3 = 2.647 + 0.382 Social  

 الجدوليـة   F المحسوبة أكبر من قـيم       Fويتبين من خالل جدول تحليل التباين ، أن قيمة          

 . وهذا يعني أن هناك تجانس عالي أي معنوي وبالتالي فإن هناك فروقات ذات دالالت إحصائية 

  ) : SERV(  تفسير نتائج تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الخدمات -

أنه ) الخدمات  ( للمتغير المعتمد الفرعي     ) 11( في الملحق   تبين جداول تحليل االنحدار     

خمسة متغيرات مستقلة فرعية ، وأكثر هذه المتغيرات المستقلة تأثيرا هو المتغير المستقل             يتأثر ب 

ـ            % ) 90.1(حيث يفسر   ) البيئة المؤسساتية   ( الفرعي   أثير من المـشكلة ، ثـم يليـه فـي الت

. المتغيرات المستقلة الفرعية البيئة الدينية ،عولمة االتصاالت ، العولمة الثقافية ، على التـوالي               

 : كما يلي Y4ويمكن كتابة معادلة االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الخدمات 
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Y4 = 0.325 + 0.943 EEstab – 4.453  10 ERelig + 3.675   10  Gcommu 
+ 2.603   Gcultur – 2.896   EHealth  

) االنحرافـات   ( من التباينات   % 90.8 يتبين أن هذه العالقة تفسر       R2ومن خالل قيمة    

من االنحرافات ترجع إلى عوامل عشوائية ، كأن تكـون          % 9.2وأن   ) Y4الخدمات  ( للمتغير  

وهـذا يـدل    % 100قريبة جدا من    % 90.8هناك متغيرات لم تتضمن في النموذج وهذه القيمة         

 . جودة توفيق النموذج على

 الجدوليـة   F المحسوبة أكبر من قـيم       F ، أن قيم     ANOVAويبين جدول تحليل التباين     

 .وهذا يدل على معنوية وعلى تجانس عالي 

  ) : Crwd(  تفسير نتائج تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الحشد -

أن ) الحـشد   ( معتمد الفرعـي    للمتغير ال  ) 12( في الملحق   يبين جدول تحليل االنحدار     

هناك ستة متغيرات مستقلة فرعية تؤثر عليه ، وأكثر هذه المتغيرات المستقلة تأثيرا هو المتغير               

 من قيمة التباينات للمتغيـر المعتمـد        % ) 45.3(حيث يفسر   ) البيئة الدينية   ( المستقل الفرعي   

 عولمـة   رعيـة البيئـة اإلجتماعيـة ،      ، ثم يليه في التأثير المتغيـرات المـستقلة الف         ) الحشد  ( 

االتصاالت ، االنترنيت ، البيئة الدولية ، البيئة القانونية ، التشريعية ، ويمكـن كتابـة معادلـة                  

 : كما يلي Y5االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الحشد 

Y5 = 0.837 + 0.679 ERelig + 0.375 ESocial – 0.107 Gcommun + 
9.379  Gent + 6.377  ELaw  

 . من التباينات للمتغير المعتمد الفرعي الحشد % ) 63.6( وتفسر هذه المعادلة 

 المحسوبة أكبر مـن     F ، أن جميع قيم      ANOVAويتبين من خالل جدول تحليل التباين       

 .القيم الجدولية وهذا يعني أن هناك تجانس عالي ومعنوية عالية 

  ) : COMPEN(  الفرعي التعويضات  تفسير نتائج تحليل االنحدار للمتغير المعتمد-

للمتغير المعتمد الفرعي التعويضات ، أن       ) 13( حق  في المل تبين جداول تحليل االنحدار     

هناك ستة متغيرات مستقلة فرعية تؤثر عليه ، وأن أعلى هذه المتغيرات تـأثيرا هـو المتغيـر                  

مـن التباينـات    % 43.3 حيث يوضح هذا المتغيـر       Econeالمستقل الفرعي البيئة االقتصادية     

للمتغير المعتمد التعويضات ، وتأتي المتغيرات المستقلة الفرعية العولمة االقتـصادية ، البيئـة              

الدينية ، عولمة الفساد ، عولمة االتصاالت ، البيئة الثقافية ، على التوالي في تفسيرها لتباينـات                 

 Y6لمعتمـد الفرعـي التعويـضات       المتغير التعويضات ويمكن كتابة معادلة االنحدار للمتغير ا       

 :بالصيغة التالية 

Y6 = 0.509 + 0.76 Econe +0.159 Gecon + 0.155 ERelig + 0.105 
GCorrup – 8.76   Gcommu – 0.199 ECultur 
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من التباينـات للمتغيـر المعتمـد    % 52 يتبين أن هذه المعادلة تفسر R2ومن خالل قيمة   

 . التعويضات Y6الفرعي 

 الجدوليـة   F المحسوبة أكبر من قـيم       F ، أن قيم     ANOVAتحليل التباين   وتبين نتائج   

 .وهذا يبين أن هناك تجانس عالي ومعنوية 

  ) : RECONS(  تفسير نتائج تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي اإلعمار -

أن ،  ) اإلعمـار   ( للمتغير المعتمد الفرعي     ) 14( في الملحق   تبين نتائج تحليل االنحدار     

هناك ستة متغيرات مستقلة فرعية تؤثر عليه ، وأكثر هذه المتغيرات تأثيرا هو المتغير المـستقل   

من التباينات للمتغير المعتمـد اإلعمـار       % 34الفرعي البيئة الصحية ،حيث يفسر هذا المتغير        

غيـر  وتتدرج المتغيرات المستقلة الفرعية في التأثير علـى المت         . R2وذلك من خالل القيمة لـ      

البيئة الثقافية ، البيئة اإلجتماعيـة ،       البيئة الحضرية ،العولمة السياسية ،    ( المعتمد الفرعي نزوال    

 : كاآلتي Y7ويمكن كتابة معادلة االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي اإلعمار ) عولمة الفساد 

Y7 = 0.907 + 0.409 EHealth + 0.56 EMetropol + 0.325 Gpolit – 0.277 
ECultur + 0.113 ESocial + 7.832   GCorrup . 

من التباينات للمتغير المعتمد الفرعي اإلعمار وذلك حسب        % 62.9وتفسر هذه المعادلة      

  ) .Model Summary(  في جدول R2قيمة  

 الجدولية مما   F المحسوبة أكبر من قيم      F ، أن قيم     ANOVAوتبين نتائج تحليل التباين     

 . الي ومعنوية يدل على وجود تجانس ع

  ) : OPERA(  تفسير نتائج تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي غرفة العمليات -

غرفـة  ( للمتغير المعتمـد الفرعـي       ) 15( في الملحق   من خالل نتائج تحليل االنحدار      

ت ، يتبين أن هناك سبعة متغيرات مستقلة فرعية تؤثر عليه ، وأن أكبر هذه المتغيرا              ) العمليات  

مـن التباينـات    % ) 37.7( تأثيرا هو المتغير المستقل الفرعي عولمة االتصاالت والتي تفسر          

وتقل تأثير المتغيرات المـستقلة     .  الناتجة R2للمتغير غرفة العمليات  ، وذلك اعتمادا على قيمة          

البيئة  حية ، العولمة السياسية ، البيئة الص    (الفرعية في التأثير على المتغير المعتمد الفرعي نزوال         

 .على الترتيب ) الثقافية ، البيئة الدولية ، البيئة القانونية ، التشريعية ، البيئة الدينية 

 : كاآلتي Y8 ويمكن كتابة معادلة االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي غرفة العمليات 

Y8 = 3.356   + 0.651 Gcommu + 0.423 Gpolit  - 0.258 EHealth – 
0.163 ECultur + 9.201  Einternet  + 0.112 Elaw + 0.125 ERelig 

يتبين أن هذه المعادلة  تفـسر   ) Model Summary(  في جدول R2ومن خالل قيمة  

  .Y8من التباينات للمتغير %  53.1
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 .  أنها أكبر من القيم الجدولية مما يدل على وجود تجانس عالي ومعنويةFتبين من قيم وي

 :  )OBSER( االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي امتصاص األزمة  تفسير نتائج تحليل -

امتـصاص  (للمتغير المعتمد الفرعي     ) 16( في الملحق   من خالل نتائج تحليل االنحدار      

، يتبين أن هناك ستة متغيرات مستقلة فرعية تؤثر عليه ، وأكثرهذه المتغيرات تـأثيرا               ) األزمة

من التباينات للمتغير   % 34.2حيث يظهر أنه يفسر     )  الدينية   البيئة( هو المتغير المستقل الفرعي     

وتقل تـأثير   .  في نتائج التحليل     R2المعتمد الفرعي امتصاص األزمة ، وذلك اعتمادا على قيمة          

 البيئـة الـصحية ،    (المتغيرات المستقلة الفرعية في التأثير على المتغير المعتمد الفرعي نزوال           

 .على الترتيب )  القانونية ، البيئة التقانية ، عولمة الفساد البيئة االقتصادية ، البيئة

 : كاآلتي Y9 ويمكن كتابة معادلة االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي امتصاص األزمة 

Y9 = 1.553 + 0.738 ERelig + 0.276 EHealth + 0.173 Econe + 0.164 
ELaw – 9.923   Gtechn + 7.556   GCorrup 

مـن التباينـات للمتغيـر      %  50.3  يتبين أن المعادلة أعاله تفسر        R2 ومن خالل قيمة    

 .المعتمد الفرعي امتصاص األزمة 

 الجدولية  F أنها أكبر من قيم      F أن قيم    ANOVAتبين أيضا من جدول تحليل التباين       ي و

 . وهذا يدل على معنوية القيم ووجود تجانس عالي 

 لنسب المئوية استخدام االبيانات بنتائج تحليل  - 5 - 1

 : نتائج تحليل المعلومات عن تبليغ العوائل لمغادرة المدينة  - 1 - 5 – 1

     الجهة المبلغة 

 العوائل

 جهات أخرى قراءة الواقع مواطنون قوات حكومية قوات التحالف

 2 183 94 17 104 العدد

 %0.5 %45.75 %23.5 %4.25 %26 % النسبة المئوية 

 ين أعداد ونسب العوائل المبلغة والجهات التي بلغتها بإخالء المدينة  يب)  9 - 2( جدول 

من قبـل  التي تبلغت باإلخالء    األعداد والنسبة المئوية للعوائل     )  9 - 2 (يوضح الجدول   

لم تبلغ بإخالء المدينـة وإنمـا        % ) 45.75( حيث يتبين أن معظم العوائل      . الجهات المختلفة   

للمدينة من خالل قراءة الواقع ، وهذا يمثل فشال كبيـرا فـي تعبئـة               توقعت الهجوم واالجتياح    

المواطنين وتهيئتهم لالستجابة للتعامل مع األزمة ولو لم يكن المواطنون ذوو حس وقراءة جيـدة               

 . للواقع لربما زاد عدد الضحايا داخل المدينة بسبب بقائهم فيها 
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المواطنين بأنه لظروف أمنية ، لكـن       وقد تفسر الجهات العسكرية هذا التقصير في تبليغ         

  :هذا التفسير غير مقنع ألسباب منها 

 .  أن هناك عوائل تبلغت بإخالء منازلها خاصة العوائل التي تسكن على حدود المدينة –أ 

من العوائل توقعت الهجوم قبل بدء العمليات مـن خـالل            % ) 45.75(  أن نسبة    –ب  

االستحـضارات  تحركات العسكرية والتحـصينات و    الل ال قراءة الواقع على األرض سواء من خ      

التي كانت تقوم بها هذه القوات أو من خالل اإلعالم والتحليالت الـسياسية والعـسكرية علـى                 

  ) 10 - 2 (الفضائيات وكما يوضح ذلك الجدول 

اإلجابة 

 العوائل 

 المجموع ال نعم

 400 183 217 العدد 

  %45.75 %54.25 %النسبة المئوية 

يبين األعداد والنسبة المئوية للعوائل التي تم تبليغهـا أو لـم تبلـغ              )  10 - 2( جدول  

 لمغادرة المدينة قبل بدء العمليات العسكرية 

األعداد والنسبة المئوية للعوائل التي تبلغت والتي لم تبلـغ          )  10 - 2( ويوضح الجدول   

لـم تبلـغ أو يـتم        % ) 45.75(  نـسبة    المدينة قبل وأثناء العمليات العسكرية حيث يالحظ أن       

  . تحذيرها بضرورة مغادرة المدينة

وقت المغادرة 
 

 العوائل

قبل بدء 

العمليات 

 العسكرية

بعد بدء 

العمليات 

 العسكرية

 

أثناء العمليات 

 العسكرية

 

 لم تغادر

 

 المجموع

 400 19 89 99 194 العدد 

  %4.75 %22.25 %24.75 %48.25 النسبة المئوية 

يبين األعداد والنسبة المئوية للعوائل التي غادرت المدينة بنسبة لوقت          )  11 - 2( جدول  

 بدء العمليات العسكرية 

األعداد والنسبة المئوية للعوائل التي غادرت المدينة حـسب         )  11 - 2( يوضح الجدول   

غادرة كانـت   وتبين منه أن حوالي نصف أعداد العوائل الم       . وقت الشروع بالعمليات العسكرية     

في حين ترك ربع عدد العوائـل المغـادرة         % ) 48.25( مغادرتهم قبل بدء العمليات العسكرية      

التحـالف  ( في حين قامت القوات العسكرية       % ) 24.75( المدينة فور بدء العمليات العسكرية      
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ـ ( من العوائل أثناء العمليـات العـسكرية         % ) 22.25( بإخالء ما نسبته    ) والحكومة   ة خاص

من العوائل التي شملها االستبيان البقاء في        % ) 4.75( واختار  ) العوائل على أطراف المدينة     

منازلهم ولم يغادروا المدينة ولم تقم قوات التحالف بإخالئهم قسرا وبخاصة العوائل التي كانـت               

ة بـسبب  منازلهم في وسط المدينة تقريبا الستحالة مغادرتهم المدينة أثنـاء العمليـات العـسكري      

 . ن  المدنييتعرضهم لمخاطر كبيرة على حياتهم ولوجود منع تجول قسري على

 :قع نزوح العوائل ا نتائج تحليل المعلومات عن مو– 2 - 5 - 1

توزعت العوائل النازحة على مساحات شاسعة واستقرت في مدن كبيـرة أو أقـضية أو               

قريبة األخرى بما فيها العاصمة بغداد       المحافظات ال  فينواحي أو قصبات في محافظة األنبار أو        

 : ومحافظات صالح الدين وديالى 
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أماكن نزوح العوائل داخل محافظـة األنبـار وخارجهـا فـي             ) 12 - 2 (ويبين الجدول   

وبنظرة بسيطة يالحظ أن ثلث أعداد العوائل النازحة تقريبا اختارت العاصمة           . ظات األخرى   المحاف

  ،  )فـي حينهـا     ( وذلك ألسباب منها تمتعها بوضع آمن نسبيا         % ) 31.75( بغداد مكانا لنزوحها    

وألن نسبة من أهالي الفلوجـة لـديهم        ،  وكونها العاصمة وفيها مستوى الخدمات أفضل من غيرها         

. الح تجارية أو أمالك سواء عقارات أو أراضي إضافة لوجود فروع من هذه العوائل في بغداد                 مص

) األنبـار   ( في حين أن نسبة عدد العوائل التي نزحت إلى مدينة الرمادي التي هي مركز المحافظة                

د ويعزى ذلك إلى الوضع األمني المعق      % ) 16( غرب الفلوجة ، كانت      كم ) 45( وال تبعد سوى    

التي كانت تعيشه مدينة الرمادي من حيث العمليات التي كان يقوم بها المواطنون ضد قوات التحالف                

 . وتردي مستوى الخدمات وحمالت االعتقاالت التي تقوم بها  قوات التحالف . 

كيفية توزيع العوائل التي نزحـت مـن المدينـة وفقـا             ) 13 - 2(  يوضح الجدول    -

 يها للمحافظات التي نزحت إل

المحافظة 

 

 النازحين

داخل األنبار  

جميع األقضية  

ــواحي  والنـ

 والقصبات 

بغداد ( بغداد  

 أبو غريب + 

صالح الدين  

ــت  تكريــ

سامراء بيجي 

 المجموع  ديالى بعقوبة 

  381  1  17  139  224 العدد 

 100 0.26 4.46 36.48 85.8النسبة المئوية 

لعوائل التي نزحت من المدينـة داخـل محافظـة    يبين كيفية توزيع ا   )  13 - 2 (جدول  

 األنبار والمحافظات األخرى 

 تبين أن نسبة عدد العوائل النازحة داخل أقـضية ونـواحي وقـصبات محافظـة األنبـار                 

أكبر من باقي المحافظات على الرغم من أن بعـض           % ) 85.8) ( الفلوجة واحدة من أقضيتها     ( 

ضية في محافظة األنبار عن الفلوجة ، قضائي القائم والرطبة          المحافظات أقرب بكثير من بعض األق     

  وحديثـة وهيـت يبعـدان       عنـه كم علـى التـوالي وقـضاء         ) 350 ،   400( يبعدان أكثر من    

  إلـى   60( كم على التوالي في حين أن بغداد وأبو غريب ال يبعد سـوى               ) 110 ،   150 ،   200( 

كم على التوالي وهذا يؤيـد كـون         ) 70 ،   150 (كم على التوالي ، وتكريت وسامراء تبعد         ) 40

أغلب العوائل تنحدر أصولها من محافظة األنبار ولديها أقارب وربما أراضي زراعية يملكونها في              

في حين اختار عدد من العوائل النزوح إلى محافظة ، هذه األقضية أو النواحي داخل محافظة األنبار 

 لكون عدد من هذه العوائل تنحـدر أصـال مـن هـذه              )تكريت ، سامراء ، بيجي      ( صالح الدين   

 . المحافظة والستقرار الوضع فيها في حينه
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إن هذا االنتشار في توزيع العوائل النازحة في الوقت الذي يقلل فيه من الضغوط التي قد                

تنشأ على مجتمعات المدن والقرى التي يلجأ إليها النازحون ، فإنها في الوقت نفسه تحمل لجـان                 

اثة أعباء إضافية بسبب اضطرار هذه اللجان إلى التحرك وإيصال المـواد اإلغاثيـة علـى                اإلغ

مستحقيها من النازحين في مساحات شاسعة وفي ظروف أمنية خطيرة وهذا ربما يقلل من كفاءة               

وعدالة توزيع المواد اإلغاثية ، وهذا يفسر عدم رضا نسبة عالية من النازحين عن لجان توزيع                

. نهم لم يحصلوا على كفايتهم من مواد اإلغاثة بسبب انتشارهم في أمـاكن متباعـدة         اإلغاثات أل 

 في استمارة االستبيان فيمـا يخـص عـدم    8وهذا ما توضحه إجابات العوائل على السؤال رقم         

 . رضاهم عن مستوى المعونات التي قدمت إليهم 

  :  نتائج تحليل أسباب اختيار العوائل ألماكن نزوحهم-3 - 5 - 1

األسباب 

 العوائل 

ــه   ــدي في ل

 أقرباء

ــه   ــدي في ل

 أصدقاء 

لدي فيـه دار    

 بديل 

ــتطع  ــم أس ل

الحصول على  

 مكان غيره 

 أسباب أخرى 

 2 80 21 30 248 العدد 

 0.52 20.1 5.51 7.87 65.1النسبة المئوية 

 يبين أسباب اختيار العوائل أماكن النزوح )  14 - 2( جدول 

 أسباب اختيار العوائل ألمـاكن نـزوحهم ، حيـث يتبـين أن             )  14 - 2 (يبين الجدول   

 فـي حـين أن   . من العوائل اختارت مكان نزوحها بسبب وجود أقرباء لديهم فيها      % ) 65.1( 

ل اختارت مكان نزوحها بسبب وجود أصدقاء لهم في هذه المناطق فـي             ئمن العوا  % ) 7.87( 

رين للنزوح إلى أماكن التي تواجدوا فيها بسبب        من العوائل كانوا مضط    % ) 20.1( حين كان   

 .عدم وجود بدائل أخرى 

 : نتائج تحليل المعلومات عن نوع السكن الذي استخدمه النازحون  – 4 - 5 - 1

نوع السكن 

 

 النازحون 

مـــــسكن  دار منفصل 

بالمشاركة مع  

 عوائل أخرى 

بناية عامـة   

مدرسة دائرة  

 . . . 

 المجموع  خيمة 

 381 30 55 270 26 العدد

  7.87 14.43 70.86 6.82 النسبة المئوية

 يمثل نوع السكن الذي استخدمه النازحون في مناطق نزوحهم )  15 - 2( جدول 
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 يمثل نوع المسكن الذي حصل عليه النازحون في المنـاطق           ) 15 - 2( ويبين الجدول   

سـكنت مـع     % ) 70.86( حـة   حيث يتبين أن أكثر من ثلثي العوائل الناز       . التي نزحوا إليها    

 مـنهم فـي دار منفـصلة ومـا نـسبته            % ) 6.82( عوائل أخرى بالمشاركة في حين سكن       

فـي  . في مباني عامة كالمدارس والدوائر والمباني الحكومية العامة المتروكـة            % ) 14.43( 

 من العوائل النازحة أي نـوع مـن المـساكن المبنيـة أو الجـاهزة               % ) 7.87( حين لم نجد    

إن . جهزتها المنظمات اإلنسانية أو لجنة إغاثة وإعمار الفلوجـة          ) خيم  ( فاضطروا للسكن في    

فـرد واضـطرارهم للـسكن      نالصعوبات التي واجهت النازحين في الحصول علـى مـسكن م          

بالمشاركة مع عوائل أخرى أو في خيم خلق حاالت من المشاكل االجتماعية خاصة وأن الغالبية               

 .االختالط ال تفضل الفلوجة هم من العوائل المحافظة والعظمى من أهالي 

 :  نتائج تحليل المعلومات عن مواصلة الدراسة ألبناء العوائل النازحة – 5 - 5 - 1

اإلجابة 

 العوائل 

 المجموع  ال  نعم 

 381 374 7 العدد

  98.162 1.837 النسبة المئوية 

ية للعوائل التي استمر أبناءهـا بمواصـلة        يبين األعداد والنسبة المئو   )  16 - 2( جدول  

 دراستهم في المدارس في مناطق نزوحهم 

ها بمواصلة  المئوية للعوائل التي استمر أبناؤ    األعداد والنسبة   )  16 - 2( ويبين الجدول   

، حيـث   ت بين شهرين إلى أربعة أشهر       حوالتي تراو دراستهم في المدارس في مناطق نزوحهم       

من هذه العوائل لم تتمكن من إرسال أبناءها للمدارس في منـاطق             % ) 98( يتبين أن أكثر من     

نزوحهم مما أثر على مستواهم الدراسي خاصة إذا أضفنا إليهما فترة شهرين أخرى بعد عـودة                

 . النازحين إلى المدينة حيث لم يتم تأهيل عدد من المدارس الستيعابهم 

 العسكرية المفضلة التي تتواجد فـي        نتائج تحليل المعلومات عن القوات     – 6 - 5 - 1

 : نقاط التفتيش 

القوات ع 

 العوائل 

 جميعهم  قوات التحالف قوات حفظ النظام  الشرطة المحلية 

 5 46 0 349 العدد

 1.25 11.5 0 87.25 النسبة المئوية 
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يبين ما تفضله العوائل ممن يتواجد في نقاط التفتيش والسيطرات من           )  17 - 2( جدول  

 . لقوات العسكرية ا

ما تفضله العوائل ممن يتواجد في نقاط التفتيش والـسيطرات          )  17 - 2( ويبين الجدول   

حيث تبين أن المواطنين يفـضلون تواجـد        .  في مداخل المدينة أو داخلها من القوات العسكرية         

تفهم أحوال  من العوائل التي شملها االستبيان وذلك ل       % ) 87.25(قوات الشرطة المحلية وبنسبة     

( المواطنين ومعرفتهم الشخصية بهم كونهم من أبناء المدينة بينما لم تفضل أية عائلـة تواجـد                 

التابعة لوزارة الداخلية العراقية لما لهـذه القـوات مـن تـصرفات تجـاه               ) قوات حفظ النظام    

بتهم سـمعة   المواطنين خالل فترة تواجدهم أثناء اجتياح المدينة وما بعدها ، هذه التصرفات أكس            

غير جيدة جعلت أهالي المدينة يفضلون تواجد قوات التحالف على تواجد قوات حفظ النظام حيث               

من المواطنين تواجد قوات التحالف وفضلوها على تواجد قوات حفظ النظـام             % ) 11.5( أيد  

 . الحكومية 

 : طنين  نتائج تحليل المعلومات عن القوات األكثر تفهما لمشاكل الموا– 7 - 5 - 1

القوات ع 

 

 العوائل 

ــشرطة  الــ

 المحلية 

الجـــيش 

ــي  العراقـ

 الجديد

قوات حفـظ    قوات التحالف

 النظام 

 المجموع 

 400 7 55 45 239 العدد

  1.75 13.75 11.25 73.25 النسبة المئوية 

يبين األعداد والنسبة المئوية لما تراه العوائل ممن هم أكثـر تفهمـا             )  18 - 2( جدول  

 المواطنين من القوات العسكرية لمشاكل 

األعداد والنسبة المئوية لما تراه العوائل ممن هم أكثر تفهمـا           )  18 - 2( ويبين الجدول   

لمشاكل المواطنين من القوات العسكرية حيث يتبين أن العوائل ترى أن الشرطة المحلية األكثـر               

من العوائـل أن     % ) 11.25( في حين ترى     % )   73.25( تفهما لمشاكل المواطنين وبنسبة     

مـن العوائـل أن قـوات        % ) 13.75( الجيش العراقي الجديد أكثر تفهما بينما ترى ما نسبته          

مـن العوائـل    % ) 84.5( من ذلك يتبين أن ما نسبته    . التحالف أكثر تفهما لمشاكل المواطنين      

نين مـن غيـرهم مـن       تعتبر قوات الشرطة والجيش العراقيين هما األكثر تفهما لمشاكل المواط         

 .القوات األخرى 
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 :  نتائج تحليل المعلومات عن أماكن االعتقال التي يفضلها المعتقلون – 8 - 5 - 1

القوات ع 

 العوائل 

ــشرطة  الــ

 المحلية 

الجـــيش 

 العراقي 

ــوات  القــ

 األمريكية

قوات حفـظ   

 النظام 

 

  2 370 8 20 العدد

  0.5 92.5 2 5 النسبة المئوية 

يبين ما نفضله العوائل من مكان اعتقال أوالدهم في حالة اعتقـالهم             ) 19 - 2( جدول  

 من قبل القوات العسكرية 

فضله العوائل من مكان اعتقـال      تاألعداد والنسبة المئوية لما      ) 19 - 2( ويبين الجدول   

 أن  وقد يتفاجأ البعض عندما يسمع ويـرى      . أوالدهم في حالة اعتقالهم من قبل القوات العسكرية         

خاصة بعد تسرب المعلومات    العوائل تفضل أن يكون مكان اعتقال أبنائهم لدى القوات األمريكية           

) أبـو غريـب     ( التي ارتكبتها هذه القوات ضد السجناء والمعتقلين سواء في سجن           عن الفظائع   

حيث تغيرت طريقة تعامل القوات األمريكية مع السجناء        الشهير أو في سجون ومعتقالت أخرى       

ن الكثير  ألذلك  من  إال أن الذي يعيش الحالة العراقية ال يتفاجأ         . عد هذه الحوادث بشكل واضح      ب

من المعتقلين الذين تعتقلهم القوات الحكومية يجدون أبناءهم بعد أيام مقتولين وقـد بـدت علـى                 

و أجسامهم عالمات تعذيب فظيعة ، إضافة إلى أن بعض القوات الحكومية تنتهج منهجا طائفيـا أ               

واحتمـال  . . . يا أو دينيا ، إضافة إلى ظروف االعتقال القاسية وتعرض المعتقلين للتعذيب           قعر

بقائهم فترة طويلة بدون محاكمة أو مراجعة لملفاتهم ، في حين أن المـواطنين الـذين تعـتقلهم                  

  طريقة االعتقال في أغلب األحيان إال أن كـل معتقـل           قساوةالقوات األمريكية على الرغم من      

يعطى رقما خاصا به وحين يتم تسفيره يتم إبالغ ذويه بمكان اعتقاله مع السماح بزيارته من قبل                 

عائلته بصورة دورية ويتقلى منهم الرسائل ويرسل إليهم الرسائل إضافة إلى توفير درجة معقولة              

ال  حينمن ظروف االعتقال والطعام والمالبس وتتم مراجعة ملفات المعتقلين بصورة دورية في             

 . تتوفر مثل هذه اإلجراءات في السجون والمعتقالت التابعة للحكومة العراقية إال ما ندر 
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 :  نتائج تحليل المعلومات عن الجهات المفضلة لتوزيع المعونات – 9 - 5 - 1

الجهة 

 

 

 العوائل

ــس  المساجد  المجل

 المحلي 

ــة  لجنـ

 اإلغاثة 

إدارة 

 األزمة 

مختــار 

 المنطقة 

الهــالل 

 ر األحم

ــن  مــ

المنظمــة 

 مباشرة 

 

  40 83 51 151 30 45 العدد

النـــسبة 

 المئوية 

11.25 7.5 37.75 12.75 20.75 10  

يبين األعداد والنسبة المئوية لما تفضله العوائل من الجهـات التـي            )  20 - 2( جدول  

 . توزع المعونات المخصصة إليهم 

للعوائل وما تفضله مـن أمـاكن أو        األعداد والنسبة المئوية     ) 20 - 2( يوضح الجدول   

 أكثر من ثلـث العوائـل        أن بينتالجهات التي توزع المعونات المخصصة لهذه العوائل ، حيث ي         

وهذا يوضح حرص إدارة األزمة     ) إدارة األزمة   ( تفضل استالم هذه المعونات من لجنة اإلغاثة        

ممـن شـملهم     ) 20.75( في حـين فـضل      . على إيصال المساعدات والمعونات لمستحقيها      

بما لكون أعضاء جمعيـة الهـالل األحمـر     مر ر االستبيان أن يستلموا المعونات من الهالل األح      

 . بحرية حركة أكثر من غيرهم ويتمتعون العراقية منتشرين في كافة المناطق 

 نتائج تحليل المعلومات عن المباشرة بالدراسة في المدارس بعد عودة           – 10 - 5 - 1

 : النازحين 

لفترة ا

 الطالب 

 المجموع بعد شهر لغاية شهرين  خالل شهر واحد 

 375 355 20 العدد

  94.44 5.34 النسبة المئوية 

يبين األعداد والنسبة المئوية للعوائل التي باشر أبنـاؤهم بالدراسـة            ) 21 - 2( جدول  

 خالل الشهرين األولين من عودتهم للمدينة 

داد والنسبة المئوية للعوائل التي باشر أبناؤهم بالدراسـة         األع ) 21 - 2( ويبين الجدول   

من الطالب قد عـادوا     % ) 5.34( حيث تبين أن    . خالل الشهرين األولين من عودتهم للمدينة       
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خالل الشهر الثاني من بعـد عـودة         % ) 94.44( في حين عاد    الشهر األول   لدراستهم خالل   

 . العوائل النازحة 

قلة عدد المدارس التي تم تأهيلها خالل الشهر األول لما تتطلبـه            وربما يعود السبب إلى     

من وقت ، في حين قام فريق إدارة األزمة بتجهيز خيم كبيرة تم نصبها في سـاحات المـدارس                   

 .  الكامل يرلتدملالتي تعرضت 

 :  نتائج تحليل المعلومات عن عودة الخدمات للمدينة – 11 - 5 - 1

الدائرة 

 العوائل 

البلدية رفع   الهاتف  المجاري  الكهرباء  الماء 

 النفايات 

ــدمات  الخ

 الصحية 

 36 118 46 108 49  43 العدد

النـــسبة 

 المئوية 

10.75 12.25 27 11.5 29.5 9 

يبين األعداد والنسبة المئوية للعوائل التـي اسـتفادت مـن عـودة             )  22 - 2( جدول  

 الخدمات وحسب نوع الخدمة 

األعداد والنسبة المئوية للعوائل التي استفادت من عودة الخـدمات          )  22 - 2( يبين الجدول   

حيث يتبين من الجدول أن سرعة عودة الخدمات البلدية والتي تتضمن رفـع             . وحسب نوع الخدمة    

من العوائل مـن هـذه       % ) 29.5( األنقاض والنفايات من الطرق والشوارع الداخلية حيث استفاد         

خدمة سحب المياه اآلسنة المتجمعة في الـشوارع والـساحات وتـسليك            الخدمات ، في حين كانت      

أثر كبير فـي كـسب رضـا     )  up lift statition( المجاري بعد تصليح عدد من محطات الرفع 

 % ) 9( من العوائل في حين بـين        % ) 27( حوالي  لالمواطنين وسرعة عودة خدمات المجاري      

 . استفادت من سرعة عودة الخدمات الصحية ها أنمن العوائل التي شملها االستبيان 

 :  نتائج تحليل المعلومات عن التعويضات عن األضرار للمواطنين – 12 - 5 - 1

اإلجابة 

 العوائل 

 ال نعم 

 14 386 العدد

 3.5 96.5 %النسبة المئوية 

سبتهم يبين أعداد العوائل التي استلمت أو التي لم تستلم تعويضات ون           ) 23 - 2( جدول  

 المئوية 
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األعداد والنسبة المئوية للعوائل التي استلمت أو التي لم تـستلم      ) 23 - 2( يبين الجدول   

 % ) 96.5( تعويضات عن األضرار التي حصلت في منازلهم وأثاثهم ، حيث يتبين أن نـسبة               

ـ   % ) 3.5( في حين لم تستلم     . من العوائل استلمت تعويضات عن تلك األضرار         ل من العوائ

هذه التعويضات ويرجع السبب إما لوجود دعاوى قضائية عن الملكية لم يـتم حـسمها بعـد أو                  

لرفض بعض العوائل الميسورة استالم تعويضات كون األضرار في منازلهم طفيفـة أو ألمـور          

 . خاصة تتعلق بهم 

نوع التعويض 

 المنازل 

ــا  أثاث  دار سكن  + دار ( كليهم

 ) أثاث 

 المجموع 

 386 318 48 20 العدد 

  82.38 12.43 5.18 %النسبة المئوية 

يبين األعداد والنسبة المئوية ألنـواع التعويـضات للعوائـل عـن            )  24 - 2 (جدول  

  .ثاثاألضرار في الدور السكنية واأل

األعداد والنسبة المئوية ألنواع التعويضات عن األضـرار        )  24 - 2( ويوضح الجدول   

ويتبين أن النسبة المئوية في التعـويض  .  أو في كليهما ثاثنية أو في األ   الحاصلة في الدور السك   

في حين بلغت نسبة من عوضـوا        % ) 5.18( عن األضرار اإلنشائية فقط لدور السكن بلغت        

في حين بلغت نسبة من تم تعويضهم عن األضـرار اإلنـشائية             % ) 12.43( عن األثاث فقط    

يض دار السكن هو أن هناك دور سكنية مؤجرة فتكـون           ويقصد بتعو  % ) . 82.38 (واألثاث  

التعويضات اإلنشائية لصاحب العقار في حين تكون تعويضات األثاث للمؤجر في حالـة كـون               

 .الدار المؤجرة بدون أثاث 

اإلجابة 

 العوائل 

 المجموع  ال  نعم 

 394 376 18 العدد

  95.43 4.57 النسبة المئوية 

أعداد المعترضين وغير المعترضين علـى مبـالغ التعـويض          يبين  )  25 - 2( جدول  

 .ونسبتهم المئوية 

. أعداد المعترضين على مبالغ التعويض ونـسبتهم المئويـة          )  25 - 2( يبين الجدول   

من العوائل قدمت اعتراضا على مبلغ التعويضات التـي قـدرتها            % ) 4.57( ويتبين أن نسبة    



228 
 

مـن   % ) 95.43( في حين لم يقدم     . يق إدارة األزمة    لجان التعويضات التي يشرف عليها فر     

المستفيدين اعتراضات وهذا مؤشر على قناعتهم بمبالغ التعويضات التـي حـددها فريـق إدارة     

 . األزمة 

وبمقارنة النسبة المئوية للمعترضين من خالل االستبيان مع النسبة المئوية للمعترضـين            

 حيث بلغ العدد الكلي لمـستحقي التعويـضات        ،  األزمة  المثبتة في سجالت الرسمية لفريق إدارة       

 عائلة، فتكون نسبة المعترضـين      ) 1130( عائلة ، وبلغ العدد الكلي لالعتراضات        ) 26660( 

 لنـسبة   إلى حـد كبيـر    قاربة  ويضات وهي نسبة م   من العدد الكلي لمستحقي التع     % ) 4.23( 

مما يدل  )  25 - 2( لمؤشرة في الجدول    ا % )  4.57( المعترضين التي ظهرت في االستبيان      

 . على عشوائية اختيار عينات هذا البحث 

 :  نتائج تحليل المعلومات عن أسباب الفساد المالي في لجان اإلعمار – 13 - 5 - 1

األسباب 

 العوائل 

عدم كفـاءة أعـضاء     

 لجنة اإلعمار 

عدم كفاءة عناصـر    

 اإلشراف والمتابعة 

تعرض أعضاء اللجان   

 يدات خارجية لتهد

 174 154 72 العدد

 43.5 83.5 18 النسبة المئوية 

يبين األعداد والنسبة المئوية ألسباب وجود الفساد المالي في لجـان           )  26 - 2( جدول  

 إعادة اإلعمار وحسب رأي المواطنين 

آراء المواطنين بأسباب حصول الفساد المالي فـي لجـان          )  26 - 2( يوضح الجدول   

من العوائل رأت أن سبب الفساد المالي يعود إلى          %) 18( عمار ، حيث يتبين أن نسبة       إعادة اإل 

منهم أن أسباب الفساد المالي      % ) 38.5(  في أعضاء لجنة اإلعمار ، في حين أشر          ةعدم كفاء 

من العوائـل أن     % ) 43.5( يعود إلى عدم كفاءة في عناصر اإلشراف والمتابعة ، بينما يرى            

لي كان بسبب تعرض أعضاء من اللجان لتهديدات خارجية سواء بالقتل أو الخطف أو              الفساد الما 

تهديدات أخرى ، وهذا يوضح البيئة المعقدة التي عملت فيها لجان اإلعمار وربما يعطي مبـررا                

 . خطاء التي حصلت للبعض في تفهم ظروفهم والتقاضي عن بعض األ
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 : يم العوائل لكفاءة فريق إدارة األزمة يق نتائج تحليل المعلومات عن ت– 14 - 5 - 1

التقييم 

 العوائل 

أقــل مــن  50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

50% 

 3 60 91 171 46 29 العدد

النـــسبة 

 المئوية 

7.25 11.5 42.75 22.75 15 0.75 

  يبين تقسيم العوائل لدرجة كفاءة إدارة األزمة في أداء مهامه المختلفة)  27 - 2( جدول 

إدارة ( يم العوائل لمدى كفاءة لجنة إعادة اإلعمار        يدرجة تق )  27 - 2( يوضح الجدول   

 في أداء مهامها المختلفة ، حيث يتبين أن معظم نسبة من أعطى درجـة تقـسيم بـين                  ) األزمة  

، وإذا أردنا أن نقيم كفـاءة أداء فريـق إدارة األزمـة              % ) 42.75( بلغت   % ) 79 – 70( 

 فما فوق فستكون نسبة العوائل التي أعطـت تقيـيم فـوق            % 60درجة النجاح من    باعتبار أن   

وإذا أردنا أن نعطي درجة نجاح لكفاءة أداء        . وهي نسبة عالية جدا      % ) 84.25( تبلغ   % 60 

، فستكون نسبة العوائل التي     )  % 70  (فريق إدارة األزمة باعتبار أن درجة النجاح ال تقل عن         

وهي نسبة جيدة لفريق     % ) 61.5( تبلغ   % ) 70( ة أداء فريق األزمة فوق      أعطت تقييم لكفاء  

حـت التهديـدات    إدارة أزمة يؤدي مهامه في بيئة معقدة وفي ظروف إنسانية بالغة الـسوء وت             

 .وصعوبة الحركة 
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  نتائج تحليل المعلومات عن تقييم العوائل للدوائر الخدمية – 15 - 5 - 1

التقييم 

 الدائرة 

ضــعيف  ضعيف  متوسط جيد جدا جيد 

 جدا 

 المجموع 

 الماء  400 25 80 90 109 69 العدد

  6.25 20 22.5 27.25 24 %النسبة 

 المجاري 400 181 148 52 19 0 العدد

  45.25 37 13 4.75 0 %النسبة 

 الصحة 400 79 90 162 69 0 العدد

  19.75 22.5 40.5 17.25 0 %النسبة 

 االتصاالت 400 6 201 170 23 0 ددالع

  1.5 50.25 42.5 5.75 0 %النسبة 

 النفط 400 16 40 108 117 119 العدد

  4 10 27 29.25 29.75 %النسبة 

 الكهرباء 400 119 139 112 29 1 العدد

  29.75 34.75 28 7.25 0.25 %النسبة 

ــة  400 95 55 117 69 64 العدد البلديـ

ــع  رفــ

 النفايات
  23.75 13.75 29.25 17.25 16 %النسبة 

 التربية  400 103 105 106 85 1 العدد

فــــتح  

 المدارس 
  25.75 26.25 26.5 21.25 0.25 %النسبة 

 . يبين تقييم العوائل لدوائر الدولة الخدمية في معالجة األزمة  ) 28 - 2( جدول 
ي معالجة األزمة كل حـسب      تقييم العوائل لدوائر الدولة الخدمية ف      ) 28 - 2( يبين الجدول   

من العوائل أعطت درجة جيد فأكثر لدائرة الماء ، حيث           % ) 51.25( اختصاصه ، حيث يتبين أن      
تم تشكيل أغلب محطات الماء وإصالح ما أمكن إصالحه من شبكات أنابيب الماء ، أمـا المنـاطق                  

 – 8( لي إيثيلين بـسعات     التي تعذر إيصال شبكة الماء إليها تم نصب خزانات ماء أرضية من البو            
 .  في هذه المناطق وتزويدها بالمياه الصالحة للشرب عن طريق صهاريج ماء متنقلة 3م ) 15
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من العوائل تقييما جيد فأكثر لدائرة المجاري على الـرغم           % ) 19(  وأعطت بنسبة    -

حـول  )  28 - 2( في الجدول رقم     % ) 27( من أنهم أعطوا دائرة المجاري ثاني أكبر نسبة         

سرعة عودة الخدمات للمدينة ، ويعزى هذا االختالف إلى كون دائرة المجاري وبإسناد من فريق               

إدارة األزمة استطاعوا من سحب المياه اآلسنة المتجمعة في الطرقات واألحياء السكنية حتى أن              

فكانت .  سم   30قسما من منازل المواطنين دخلتها المياه اآلسنة ومياه األمطار بارتفاع أكثر من             

هناك حملة سحب هذه المياه بواسطة صهاريج جلبت من دوائر مجاري من بغداد ومن محافظات               

 . أخرى وتأجير عدد آخر منها من المواطنين 

إضـافة  يبين التقييم العام لدوائر الدولة الخدمية ،         ) 22 - 2( في حين أن الجدول رقم      

تدمير عدد كبير من محطات     يم المنخفض بسبب    والتي حصلت على هذا التقي    دائرة المجاري   إلى  

عديدة من شـبكة المجـاري ممـا    ) مانهوالت (  وتفجير  LIFT PUMP STATIONالرفع 

 . يتطلب وقتا طويال إلصالح هذه العطالت مما سبب ضعفا في تقديم هذه الخدمة للمواطنين 

 عطت تقييمـا   من العوائل أ   % ) 17.25( أيضا أن نسبة     ) 22 - 2(  ويبين الجدول    -

فأكثر لدائرة الصحة وهذا بسبب ضعف تقديم الخدمات الصحية باإلضافة إلى صعوبة            % ) 70( 

 . الوصول إلى المستشفيات 

لـدائرة االتـصاالت     ) 5.75(  في حين لم تعط العوائل تقييما جيد فأكثر سوى بنسبة            -

 . لتأخر هذه الخدمة بسبب تضرر البداالت وشبكة الهاتف األرضية 

 وتبدو أن دائرة النفط حصلت على أعلى نسبة لتقييم العوائل حيث أعطت هذه العوائل               -

حيث قامت هذه الدائرة بتجهيز     % ) 59( تقييم جيد فأكثر لدائرة توزيع المشتقات النفطية وبنسبة         

إلى المنـازل العتمـاد البطاقـة التموينيـة     ) غاز الطبخ  ( المواطنين بالمشتقات النفطية والغاز     

 . تخدم للتدفئة في فصل الشتاء سالم) الكيروسين ( صة مادة النفط األبيض وخا

مـن قبـل     % ) 7.5(  في حين لم تعط دائرة الكهرباء تقييما جيد فأكثر سوى بنسبة             -

توزيع الكهربـاء داخـل     شبكات  العوائل والسب يعود لألضرار الكبيرة في محطات الكهرباء و        

صلت في خطوط النقـل الرئيـسية ذات الـضغط العـالي            المدينة إضافة إلى األضرار التي ح     

)HIGH TENSION  ( – ) 132 – 400  ( ميكا واط .   

دائرة البلدية برفع األنقاض من بعض الشوارع المهمة فقط أعطت العوائل           قيام   ونظرا ل  -

  % ) . 33.25( تقييما فوق جيد وبنسبة 

من العوائل بـسبب     % ) 21.5( بنسبة   بينما تم تقييم دائرة التربية بدرجة جيد فأكثر و         -

 . تأخر المباشرة بالدراسة لتضرر عدد من المدارس وتأخر التحاق المعلمين 
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يبين المجموع الترجيحي والمعدل الموزون لكل دائرة حسب تقيـيم           ) 29 - 2( جدول  

 العوائل لسرعة عودة الخدمات 

التقييم 

 الدوائر 

ضعيف  ضعيف حيادي جيد جيد جدا

 جدا

موع مج

 الترجيح

المعدل 

 الموزون

 100.20 1503 16 80 324 488 595 النفط

 91.4 1371 25 160 270 436 480 الماء

 72.53 1088 95 110 351 276 256 البلدية

 68.06 1021 79 180 486 276 صفر الصحة

 67.33 1010 6 402 510 92 صفر االتصاالت

 65.06 976 103 210 318 340 5 التربية

 56.93 854 119 278 336 116 5 هرباءالك

 47.26 709 181 296 156 76 صفر المجاري

 

التقييم 

 الدوائر 

مجموع الترجيح لكل 

 دائرة

 النسبة المئوية المعدل الموزون

 17.59 100.20 1503 النفط

 16.04 91.4 1371 الماء

 12.73 72.53 1088 البلدية

 11.94 86.06 1021 الصحة

 11.82 67.33 1010 االتصاالت

 11.42 65.06 976 التربية

 9.99 56.93 854 الكهرباء

 8.29 47.26 709 المجاري

يبين تسلسل الدوائر الخدمية حسب درجة تقييم المـواطنين لـسرعة            ) 30 - 2( جدول  

 عودة الخدمات لها 
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، ويتبـين مـن    ) 18( ومن خالل حساب مجموع الترجيح والمعدل الموزون لكل دائرة         

ونستنتج من الجدول   . المعدل الموزون بتقييم كل دائرة من الدوائر الخدمية          ) 29 - 2( الجدول  

الذي يبين تسلسل الدوائر الخدمية حسب تقييم المواطنين لها من حيث سرعة عودة              ) 30 - 2( 

 من التقييم ،   % 17.59خدماتها خالل فترة األزمة حيث يتبين أن دائرة النفط حصلت على نسبة             

من التقييم ، وحصلت دائرة المجاري علـى أقـل تقيـيم             % 16.04وحصلت دائرة الماء على     

 ) .  28 - 2 (، وقد تم شرح أسباب ذلك عندما ناقشنا نتائج الجدول  % 8.29وكانت بنسبة 
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 ل الثالث الفص

 النتائج والتوصيات

 : مقدمة  - 1

من خالل ما تم دراسته في هذا البحث عن إدارة األزمات في بيئة العولمة واتخـاذ الحالـة                  

التي مرت بها مدينة الفلوجة العراقية ، وما خلفته العمليات العسكرية التي بدأت باجتياح المدينة في                

) القوات األمريكية وقوات الحكومة العراقيـة       ( هاجمة   واستخدام القوات الم   2004 تشرين الثاني    8

لمختلف أنواع األسلحة ، واضطرار أغلب العوائل لمغادرة المدينة في ظروف بيئيـة اسـتثنائية ،                

وما عاناه النازحون أثناء فترة النزوح وما تفاجأت به العوائل بعد عودتها لمنـازلهم مـن دمـار                  

التحتية من تدمير شبه شامل وأضرار بيئيـة قـد تـستمر            وتخريب في مدينتهم وما أصاب البنى       

ألجيال ، إضافة إلى ما قدمه فريق إدارة األزمة خالل فترة الشهرين األولين من عودة النـازحين                 

 400وما أجريناه من دراسات إحصائية تحليلية على نتائج االستبيان الذي تم إعداده وتوزيعه على               

أفراد كمعدل وبافتراض أن     ) 7( ة من أهالي الفلوجة تتألف من       عائلة ، وإذا افترضنا أن كل عائل      

مواطن مـن    ) 2800( كل رب أسرة يستشير أفراد عائلته فإننا يمكن أن نعتبر االستبيان كان لـ              

أهالي الفلوجة وهو عدد مناسب جدا العتماد النتائج التي أفرزتهـا التحلـيالت اإلحـصائية التـي          

 . أجريناها في هذه الدراسة 

 : االستنتاجات  - 2

يمكن تلخيص أهم االستنتاجات التي توصلنا إليها من خالل الدراسة الميدانيـة والتحلـيالت              

 : اإلحصائية كما يلي 

 :  االستنتاجات من محور إدارة األزمة – 1 - 2

 لم تكن الفترة الزمنية التي توفرت لعوائل مدينة الفلوجة لمغادرة المدينـة قبـل بـدء                 – 1

مما سبب في تركهم لبعض مقتنياتهم ، وتعرض البـاقين          كافية  ت العسكرية واجتياح المدينة     العمليا

 . داخل المدينة لمخاطر كبيرة 

 بسبب ضعف اإلعالم أو تعمده لإلعالن عن وقوع األزمـة فقـد تـأثرت اسـتجابة                 – 2

قليلها إلى  المواطنين للتعامل أو للتهيؤ لألزمة مما سبب في حصول تضحيات وأضرار كان يمكن ت             

 . الحد األدنى لو كان هناك إعالم وإعالن واضح عن العمليات العسكرية وتوقيتها 

 شعور معظم العوائل بالصدمة بسبب حجم الدمار الهائل في المدينة بعد عـودتهم مـن                – 3

 . أماكن نزوحهم 
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ة  لم تكن المساعدات والمعونات المقدمة من غرفة عمليات األزمة في وزارة الـصناع             – 4

أو من المنظمات اإلنسانية للعوائل النازحة كافية بسبب عدم العدالة في التوزيع أو بـسبب تباعـد                 

أماكن تواجد النازحين وانتشارهم على مساحات ومدن وقرى متباعدة ، إضافة إلى الوضع األمني              

 . غير المستقر سواء على طرق المواصالت أو داخل المدن والقرى نفسها 

 . وائل اختارت أماكن نزوحها تبعا لوجود أقارب لهم فيها  إن معظم الع– 5

 عانت العوائل النازحة من أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية شديدة بسبب طول فترة             – 6

النزوح واضطرار الكثير منهم للسكن بالمشاركة مع عوائل أخرى قد تتفاوت فيما بينها في درجـة                

 . إضافة إلى قساوة الظروف البيئية . . . وظيفية المحافظة أو المكانة االجتماعية أو ال

 كان هناك ضعف شديد في أداء الخدمات للمواطنين بعد عودتهم لمدينة بسبب الـدمار               – 7

 . الواسع في البنية التحتية 

 كان هناك تقصيرا شديدا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وصعوبة وصولهم إلى             – 8

ال المدينة بالمتاريس والحواجز ومنع المرور على الجسرين خاصة         المستشفيات بسبب تقطيع أوص   

 وأن المستشفى العام يفصل النهر بينه وبين المدينة 

 كان اعتماد فريق إدارة األزمة أسلوب حشد إمكانات الدوائر الخدمية والكوادر الفنيـة              – 9

 . واإلدارية أثر كبير في سرعة عودة الخدمات األساسية وبنسبة مقبولة 

 كان أداء فريق إدارة األزمة في إجراء الكشوفات على األضرار في المنازل مقبـول               – 10

 . وتحشيد المهندسين والفنيين وبفترة قياسية مقبوال من قبل المواطنين 

 إن صرف جزء من التعويضات في وقت مبكر من قبل فريق إدارة األزمة ساهم في                – 11

 . دي للمواطنين تحسين الوضع النفسي واألمني واالقتصا

 إن صرف التعويضات ساهم في خلق حالة من النشاط االقتصادي بين مدينة الفلوجة              – 12

 . وبين المدن القريبة بسبب الحاجة إلى المواد اإلنشائية والكوادر الفنية والعمالية 

 تعرض بعض من كوادر فريق إدارة األزمة إلى تهديدات من قبل أفراد أو جماعـات            – 13

ساهمت في وجود سلبيات في أداء فريق األزمة خاصة في غياب كامل للـشرطة المحليـة                مسلحة  

 . وأجهزة القضاء 

 إن تنوع مصادر التمويل وإحالة المقاوالت وضعف اإلشراف على المشاريع سـاهم             – 14

في ظهور حاالت فساد مالي وتدني مستوى التنفيذ لعدد من المشاريع كمشاريع شـبكة المجـاري                

 . وغيرها . . . ماء الصافي والمدارس وشبكة ال
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 كان مستوى تنفيذ المشاريع التي أشرف عليها فريق إدارة األزمة أفضل من مستوى              – 15

 . تنفيذ المشاريع التي أشرفت عليها قوات التحالف أو المنظمات وذلك بكلفة أقل 

المـشرفة  ( ن   كان قرار تشكيل غرفة العمليات المركزية في وزارة الصناعة والمعاد          – 16

قرارا صائبا ومهما من أجل تنسيق المهمات بين وزارات الدولة فيما           ) على إعمار محافظة األنبار     

 . يخص إعمار مدينة الفلوجة 

 نجح فريق إدارة األزمة في امتصاص تأثير جـزء مـن إفـرازات األزمـة علـى                  – 17

 إغاثية ووسائل تدفئة ومـواد      المواطنين نتيجة ما قدمه من معونات ومساعدات لألهالي من ومواد         

 . وغيرها . . . غذائية جافة 

 :  االستنتاجات من محور إدارة البيئة – 2 - 2

في استقرارها في   ) مدينة المساجد   (  ساهمت البيئة الدينية التي تتميز بها مدينة الفلوجة          – 1

 . قيادة المقاومة ضد القوات الغازية 

ة نتيجة العمليات العسكرية تدهور واضح وتـردي         سبب الدمار الذي حصل في المدين      – 2

 . في الحالة االقتصادية التي كانت تتمتع بها المدينة قبل اجتياحها 

 كان للبيئة الدولية أثر واضح في اتخاذ قرار اجتياح المدينة من قبل قـوات التحـالف                 – 3

 .  التحالف ما سببته المقاومة في الفلوجة من كسر هيبة قواتمبسبب خشية تلك القوات 

في منـع مـساءلتهم       إن للبيئة القانونية التي حصنت بها القوات األمريكية أفراد قواتها          – 4

أمام المحاكم العراقية أو المحاكم الدولية عند ارتكابهم جرائم حرب سببا في زيادة أعداد الـضحايا                

 . وحجم الدمار الهائل في المدينة 

لدمار سبب في حصول فجوة تقانية بالرغم ممـا          إن تعرض مدينة الفلوجة للحصار وا      – 5

 كانت تتمتع به المدينة من صناعات عديدة ومصانع وورش تمثل حالـة متقدمـة علـى مـستوى                  

 . العراق ، والتي تم تدميرها في العمليات العسكرية 

 ساهم الحصار اإلعالمي وتعطل المراكز الثقافية وتدمير قسما منها في التـأثير سـلبيا               – 6

 .التي كانت تتمتع بها المدينة قبل اجتياحها  لبيئة الثقافيةعلى ا

 سـببا فـي   2003 نيـسان  9 كان إلعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بعد االحتالل في   – 7

ها كانـت   نضعف التعامل مع هذه الوزارات في محافظة األنبار وفي الفلوجة على الخصوص لكو            

 .خارجة عن سلطة الدولة المركزية 

حصول حاالت اجتماعية سلبية بين العوائل النازحة ومحيطها الذي سكنت فيه أو             تبين   – 8

 .في منزل واحد أو مكان واحد فيما بين العوائل التي اضطرت للسكن بالمشاركة 



239 
 

 كان لتجريف عدد من األحياء السكنية ورميها في نهر الفرات أثر فـي تغييـر البيئـة       – 9

 .الحضرية لمدينة الفلوجة 

سـببا فـي   ) الفسفور األبيض واليورانيوم المنضب ( استخدام األسلحة المحرمة  كان   – 10

 .ظهور حاالت مرضية غريبة وتشوهات خلقية في األطفال حديثي الوالدة 

 كان لتدمير محطات وشبكات الصرف الصحي سببا فـي تـردي الحالـة الـصحية                – 11

 .للمواطن وانتشار أمراض معوية 

 : حور العولمة  االستنتاجات من م– 3 - 2

 .  يعتقد المواطنون أن اجتياح مدينة الفلوجة واحدة من مظاهر العولمة – 1

 شجعت العولمة االقتصادية في اعتماد مجتمع الفلوجة علـى التوجـه نحـو التفكيـر                – 2

 .باالستثمار 

ظة لمجتمع الفلوجة في التأثير على ثقافات عـدد مـن جنـود             المحاِفالطبيعة   ساهمت   – 3

 .  األمريكية وجهرهم بمعارضتهم الجتياح وتدمير المدينة القوات

 سببت العمليات العسكرية على الفلوجة وتدمير المناطق الصناعية إلى هجـرة رؤوس             – 4

 .األموال المحلية إلى خارج العراق 

 تعرض المدينة للتدمير وخاصة مباني الجامعة والمباني العامـة والمعاهـد الخاصـة              – 5

 . ى هجرة كفاءات علمية وإدارية كثيرة إلى خارج العراق والمستشفيات إل

ضربات وزيادة التـدمير فـي      ية في مجال األسلحة إلى تركيز ال       ساهمت العولمة التقن   – 6

 . الفلوجة 

 ظهور حاالت فساد إداري ومالي في مشاريع إعادة اإلعمار بسبب تكليف عـدد مـن                – 7

 . غير المختصين في هذا المجال 

دفق رؤوس األموال من الخارج عن طريق المنظمات اإلنسانية أو عن طريـق              كان لت  – 8

وعدم إحكام السيطرة عليها سببا في زيادة الفساد المالي فـي هـذه             ) عولمة مالية   ( الدول المانحة   

 . المشاريع 

 كانت وسيلة االتصال المعتمدة للمواطنين خالل إدارة األزمة جهاز الثريا بسبب تعطل             – 9

راج الهاتف النقال من جراء العمليات العسكرية أو التخريب من قبـل            أبالهاتف األرضي و  منظومة  

 .جهات أخرى 
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 كان اعتماد فريق األزمة في الفلوجة بنسبة كبيرة على االنترنيت في التواصـل مـع                – 10

 .غرفة العمليات المركزية في بغداد 

 : استنتاجات أخرى - 4 - 2

 : ي ومن نتائج البحث أيضا ما يأت

هناك دور مهم لقوات التحالف في تخصص مبالغ التعويضات للمتضررين عـن              كان – 1

 .ها  حينطريق الضغط المستمر على الحكومة العراقية المؤقتة في

مليون دوالر كان يمثل     ) 75( خصص للتعويضات   م على الرغم من أن المبلغ األول ال       – 2

ساهم فـي   ) قسمة الغرماء   ( عة أولى للمتضررين    ثلث المبلغ المخمن إال أن اإلسراع بصرفه كدف       

 .عودة الثقة بالحكومة وتهدئة المواطنين المتضررين 

 .في مدارس أماكن نزوحهم الدراسة ها ئ لم تستطع العوائل من مواصلة أبنا– 3

د قوات الشرطة المحلية في نقاط التفتيش الثابتة أو المتحركـة           ون وج و يفضل المواطن  – 4

 . اء المدينة وكونهم من نفس مجتمعهم لمعرفتهم بأبن

 عدم قناعة مواطنو الفلوجة قطعيا بتواجد قوات حفظ النظام الحكومية في المدينة أو في               – 5

 . معينتماءاتهم ألحزاب من طيف عراقي نسبب تصرفاتهم السيئة مع أبناء المدينة وابنقاط التفتيش 

الجرائم التـي   بسبب  دى قوات التحالف     تفضل العوائل أن يكون مكان اعتقال أبناءهم ل        – 6

 .ترتكب ضد المعتقلين في حالة كون مكان اعتقالهم عند القوات األمنية األخرى 

 يفضل أغلب المواطنين أن يكون توزيع المساعدات واإلغاثات إليهم مـن قبـل لجنـة               – 7

 .اإلغاثة في فريق إدارة األزمة 

 .ل الشهر الثاني من عودة النازحين  لم يباشر أغلب الطالب في مدارسهم إال خال– 8

أسرع من بقية الخدمات بينما     ) التنظيف ورفع األنقاض    (  كانت عودة الخدمات البلدية      – 9

 .كانت عودة الخدمات الصحية آخر الخدمات 

من العوائل ، وهذا يوضح حجم األضـرار فـي          % 96 شملت التعويضات أكثر من      – 10

 .المدينة 

من المستحقين ممـا     % 4.5رضين على مبالغ التعويض ال يتجاوز        نسبة المعت  ت كان – 11

 . يدل على دقة تقديرات لجان التعويضات 
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 : التوصيات والمقترحات  - 3

 أيـة يمكن تلخيص أهم التوصيات والمقترحات التي يمكن أن يؤخذ بها في حالـة تعـرض            

ر أو تقليلها للحد األدنى ، ومن       الفلوجة من أجل تجاوز أية أضرا     لمثل ما تعرضت إليه مدينة      مدينة  

 : ت ما يلي اأهم هذه التوصيات والمقترح

بعمليات عسكرية داخـل المـدن المأهولـة         م القوات العسكرية التي تنوي القيام     زلْ أن تُ  – 1

بالسكان توجيه تحذير صريح للمواطنين بضرورة إخالء المدينة مع إعطاء فترة زمنيـة مناسـبة               

    . إلتمام هذه العملية 

2 –  ئة أماكن إليواء وإسكان العوائـل النازحـة        م القوات العسكرية والحكومات بتهي     أن تُلز

 . تتوفر فيها مستوى مناسب من الخدمات اإلنسانية مع تأمين المواد الغذائية والطبية المناسبة 

عونات اإلغاثية المقدمة مـن المنظمـات اإلنـسانية والجهـات           م أن يتم تنسيق تقديم ال     – 3

 . ألخرى مما يؤمن وصولها على المستحقين كافة وبصورة عادلة ا

اجتماعيين يتواجدون مع العوائل النازحة بما يقلل       خبراء أو مستشارين     ضرورة توفير    – 4

 . من األضرار االجتماعية على هذه العوائل 

 من الضرورات المهمة أن يتم تشكيل فريق إدارة األزمات في نفس الوقت الـذي يـتم                 – 5

 . اإلعداد فيه للعمليات العسكرية مع منح هذا الفريق الصالحيات الواسعة التي تؤمن قيامه بمهامه 

دة في المدن التي ستتعرض لعمليات عسكرية       ن أن يتم إبالغ جميع الدوائر الخدمية والسا       – 6

ء بضرورة المحافظة على اإلمكانيات والموارد المتوفرة لديها من أجـل اسـتخدامها بعـد انتهـا               

 . العمليات العسكرية مع تهيئة النقص المتوقع من أماكن أخرى إضافة لتهيئة احتياطات أخرى 

لتقديم الخدمات الطبية أثنـاء العمليـات       قبل العمليات    ضرورة تهيئة مستشفيات ميدانية      – 7

أو الذين  العسكرية أو بعدها بما يؤمن الخدمات الطبية األساسية للمواطنين الذين لم يغادروا المدينة              

 . عادوا بعد انتهاء العمليات العسكرية 

بة خاصـة    ضرورة أن تحظى سيارات الطوارئ كاإلسعاف باحترام األطراف المتحار         – 8

 . وبموجب القوانين الدولية من أية جهة لها داخل المدن وعدم التعرض 

زمـة   استخدام الحشد المنظم في إدارة األزمات ضروري لكي يؤدي فريـق إدارة األ             – 9

 . مهامه بقوة وفاعلية 

 ضرورة صرف التعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم بأسـرع           – 10

 . سريعة ودقيقة  وقت مكن وتحديد المستحقات الفعلية لهم بوسائل
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 ضرورة توفير الحماية المناسبة لفريق إدارة األزمة والكوادر المتجحفلة معها من أي             – 11
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 نموذج االستبيان  ) 2( ملحق رقم 

 استبيان حول إدارة األزمات في بيئة العولمة

ة الفلوجة بعد تعرضها لالجتياح من قبـل        يهدف هذا االستبيان لدراسة الحالة التي مرت بها مدين        

م والكيفية التي اديـرت بهـا األزمـة التـي عاشـها             2004 / 11 / 8القوات األمريكية في      

 .المواطنون

إدارة األزمـات ، البيئـة ،   ( يرجى اإلجابة على األسئلة التالية المتعلقة بمحاور البحث الثالثـة       

 :ى اإلجابات وفقاً للترتيب التالي وعناصرها الفرعية المتعددة بإحد) العولمة 

   غير موافق أطالقاً-1 غير موافق    -2حيادي   - 3  موافق   -4 موافق بشدة  -5  
 

العناصر 
 الفرعية

 االجابات محور ادارة االزمة

 االستجابة
 
 
 
 
 
 

 
 الصدمة

 
 النازحين

 
 
 
 

 الخدمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 الحشد
 
 
 

 
 
 

 . آان متوقعًا تعرض المدينة الى االجتياح من قبل قوات التحالف -1
  اتخاذ تدابير وتحوطات للحفاظ على المقتنيات الثمينة أمر ضروري -2
 . البقاء في المنزل اثناء العمليات العسكرية فيه خطورة على الحياة-3
 .زمنية التي توفرت لمغادرة المدينة لم تكن  آافية الفترة ال -4
ا عرضهم                 -5 رين مم اء آثي التقصير في ابالغ المجتمع بمغادرة المدينة ساهم في بق

 . للخطر
 .عدم االبالغ عن موعد اقتحام المدينة ساهم في زيادة عدد الضحايا  -6
 
 . حجم الدمار في المدينة وفي المنازل يسبب صدمة آبيرة -7
 
 وع وحجم المساعدات التي قدمت للنازحين في مناطق    آان ن-8

 .    نزوحهم غير آافية
 . يعاني النازحون من اضرار اقتصادية ونفسية شديدة-9

 . آان اعتماد فريق االزمة لطريقة عودة النازحين جيدة -10
 

ية            -11 ) الماء،الكهرباء،الصرف الصحي     (  هناك ضعف شديد في الخدمات االساس
 .البنية التحتية  بسبب دمار 

 . تتأثر الخدمات الصحية المقدمة خالل الشهرين االوليين من االزمة -12
  يكون من الصعوبة بمكان الوصول الى المستشفى العام في مدينة -13

 .      مقطعة االوصال 
  يتأثر درجة توفر الخدمات لعموم المواطنيين بسبب االضرار -14

 .    الناتجة في المستشفيات
  تتأثر نسبة تواجد الكادر الطبي للمستشفى بسبب السيطرات ونقاط -15

 .     التفتيش 
  تؤثر حالة الحرب التي عاشتها المدينة على مستوى الخدمات -16

       الصحية المناسبة لحالة المريض حجم الدمار في المدينة والمنازل    
 .      يسبب صدمة آبيرة للمواطن 

 
 

 الذي اعتمده فريق ادارة االزمة في االسراع في اداء  ساهم الحشد -17
 .     مهمات الفريق 

  يساعد تحشيد لجنة االعمار في بغداد لكوادر الوزارات مع فريق -18
 .     االزمة لتسهيل اداء مهام الفريق 

  يسرع حشد الدوائر الخدمية لكوادرها في اداء دورها العادة -19
 .      الخدمات

 

 
5  4  3  2  1 
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 التعويضات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 االعمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غرفة العمليات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتصاص االزمة

 .مبالغ التعويض عن االضرار في المنازل عادلة  آانت -20
 . تأثرت قرارت لجان التقييم بمؤثرات خارجية -21
 . قامت لجان التعويض بتمشية معامالت تعويض غير حقيقية -22
  ساهمت سرعة صرف التعويضات للمواطنين في تحسن الوضع -23

 .     االمني 
 .تحسن الوضع االقتصادي  يساهم سرعة صرف التعويضات للمواطنين في -24
 . يؤثر صرف التعويضات للمواطنين في تقليل نسبة البطالة -25
 . يؤثر صرف التعويضات في زيادة اسعار مواد البناء -26
 . يساهم  صرف التعويضات في خلق حالة من االستقرار النفسي   لدى المواطن -27
 مرار  اليؤثر اشراف قوات التحالف على لجان الكشف في است-28

 .      عمل هذه اللجان 
  يؤثر اشراف قوات التحالف على لجان التعويضات في زيادة -29

 .      مبالغ التعويضات 
  اثرت ضغوط قوات التحالف على الحكومة العراقية في سرعة -30

 .      تخصيص مبالغ التعويضات 
  الجدية في االسراع بصرف التعويضات تشجع النازحين على -31
 .   سرعة العودة للمدينة    
 
 

 . لم تكن التخصيصات المالية للمشاريع آافية العادة اعمار المدينة-32
 . المجلس المحلي لمدينة الفلوجة آان موفقًا في اختيار اولويلت المشاريع -33
 . مستوى التنفيذ للمشاريع التي نفذتها او اشرف عليها فريق ادارة االزمة افضل -34

  تلك المشاريع التي نفذتها او اشرفت عليها قوات التحالف او المنظمات     نوعية من
 . المشاريع المنفذه او التي تنفذ تمثل اولويات حقيقية لحاجة المواطن -35
 ) متنزهات ، مالعب رياضية ، مدينة العاب 0 ضرورة تنفيذ مشاريع ترفيهيه -36
 للمواطنين الذين تدمرت  آان من الضروري تخصيص مبالغ لبناء مجمع سكني -37

 .    بيوتهم 
 
 

 . تشكيل غرفة العمليات آان ضروريًا لمعالجة االزمة -38
 . ساهمت غرفة العمليات في تنسيق فعاليات الجهات المختلفة -39
 . ساعدت الفعاليات التي قدمتها غرفة العمليات في امتصاص الصدمة -40
دن   -41 ي م ة ف ات االزم ة عملي ة غرف ام تجرب شابهه   اعم روف م رى عاشت ظ  اخ

 .ضرورة ملحة 
اة   -42 ن معان ف م ي التخفي ة ف ات االزم ة عملي ا غرف ي انجزته ال الت اعدت االعم  س

 .المواطنين خالل الشهريين االوليين
 . ادى فريق االزمة مهامه الخاصة بالتعويضات بصورة متميزة -43
  . ال يوجد تقصير متعمد في اداء اعضاء لجنة اعادة االعمار-44

 
 . ساهمت االجراءات التي اتخذها فريق االزمة في امتصاص آثيرًا من آثارها -45
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  محور البيئة 
 

 الدينية
 
 
 
 
 

 االقتصادية 
 
 
 
 الدولية

 
 
 

 
القانونية 
 والتشريعية

 
 
 
 
 
 التقنية
 
 
 

 
 الثقافية

 
 
 

 المؤسساتية
 
 
 
 

 االجتماعية
 
 
 

 
 . آان للبيئة الدينية التي تتميز بها المدينة سببًا في االسراع باجتياحها -46
  آانت البيئة الدينية لمجتمع الفلوجة عامًال مساعدًا في مقاومتهم لالحتالل  -47
الل        -48 ة خ اح المدين ن اجتي الف م وات التح ضان ق هر رم ة ش ع حرم ال تمن

 .العشر األواخر منه 
 
 

صادية           تؤثر   -49 العمليات العسكرية والتدمير الذي سببته في تردي الحالة االقت
 .للمجتمع 

 . توقف المصانع والورش ساهم في تردي الحالة االقتصادية  -50
 

 . ساهمت ظروف البيئة الدولية في التسريع الجتياح المدينة -51
  تعرض المجتمعات لعمليات عسكرية واحتالل تساعد في ظهور حرآات -52
 .  وتجمعات سياسية      

 
 

 . يمثل اجتياح المدن وتدميرها خرقًا لمبادئ القانون الدولي   -53
 . يساهم تعطيل القضاء وتبعيته السياسية في انفالت الوضع األمني  -54
ادة                 -55 د ارتكاب جرائم في زي  ساهم عدم خضوع قوات التحالف للمساءلة عن

 .إعداد القتلى والتدمير 
وات التحالف      -56 داء        ساهم عدم خضوع ق ادة الع الهم في زي ساءلة عن أفع  للم

 . لهم من قبل المجتمع 
 

 . توقف المصانع والورش والمعامل يؤدي إلى تردي المستوى التقني -57
 . يساهم حصار المدن في زيادة الفجوة التقنية للمجتمعات  -58
 . تدمير المعامل والمصانع يسبب تخلف تقني للمجتمعات  -59
 . يزيد من حجم دمار المدن والمجتمعات  استخدام تقنيات األسلحة الحديثة -60

       
 . تدمير المعاهد والمدارس يساهم في تردي الحالة الثقافية للمجتمعات  -61
افي     -62 ستوى الثق وط الم ي هب ات ف ى المجتمع ي عل ساهم الحصار اإلعالم  ي

 .للمجتمعات 
 

 ساهم اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بعد االحتالل في خلق حالة من    -63
 نتقائية في التعامل مع المحافظات مما اثر سلبيا على آفاءة استجابة هذه       اال

     المؤسسات لمتطلبات ادارة االزمة  في الفلوجة
 
 

 . توقف المصالح التجارية والعامة يسبب مشاآل اجتماعية -64    
 . تساعد فترة نزوح المجتمعات على ظهور حاالت انحراف اجتماعية -65    
 تعرض المجتمعات العشائرية لعمليات عسكرية واحتالل يساعد في ظهور  -66    

 .               تجمعات عشائرية جديدة 
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 الحضرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات
 والصحية

  تعرض المجتمعات لدمار بسبب الحروب يساعد في ظهور حاالت رد فعل -67   
 .         شديدة ضد المحتلين 

    
ورمتها في النهر خطرًا  تمثل النفايات واألنقاض التي جرفتها قوات التحالف -68  

 .        على البيئة الحضرية 
 تعرض المجتمعات إلى عمليات عسكرية مدمرة يساعد في ظهور تغيرات     -69  

 .       حضرية داخل المجتمع 
  تجريف أحياء سكنية ومناطق زراعية يساهم في تغييرات في البيئة -70  

 .        الحضرية 
 خطرًا )  اليورانيوم المنضب –الفسفورية ( سلحة المحرمة  تمثل مخلفات األ-71  

 .        على البيئة الحضرية 
 لم يالحظ وجود رقابة على ما تفعلة القوات العسكرية من أضرار على البيئة -72  
 
 
  ساهم التلوث بسبب االسلحة المحرمة في ظهور امراض وتشوهات غير -73  

 .        مسبوقة 
 صور من قبل السلطات الحكومية في متابعة االضرار التي حصلت  وجود ق-74  

 .        في البيئة 
  التأخير في رفع الجثث من الطرق ومن تحت المباني ساعد في ظهور -75  

 .        حاالت مرضية 
  سبب استخدام األسلحة المحرمة في ظهور آثار غير اعتيادية على جثث -76  

 .        الشهداء 
 . ساهم تدمير شبكات الماء في ظهور أمراض معوية -77  
  ساهم تدمير محطات وشبكات الصرف الصحي في انتشار األمراض في -78  

 .       المجتمع 
  يساعد إهمال الجهات المختصه في متابعة األضرار البيئية على تردي -79  

 .       الحالة البيئية 
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  محور العولمة عيةالعناصر الفر
 

 السياسية
 
 
 
 

 االقتصادية
 
 
 
 
 
 
 
 الثقافية

 
 
 
 
 
 
 المالية
 
 
 
 
 
 التقنية
 
 
 
 
 الفساد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ساهم الواقع السياسي الدولي االقليمي في االسراع باجتياح المدينة  – 80    
 .ن مظاهر العولمة السياسية  الحرب على العراق واجتياح الفلوجة واحدة م-81    
  اصرار القوى العظمى على تغيير االنظمة المخالفة لتوجهاتها من مظاهر العولمة -82    

 .          السياسية 
 

 . تدمير المجمع الصناعي ساهم في تردي الحالة االقتصادية  -83
 .ية  تدمير البنى االقتصادية للدول المناوئة واحدة من مظاهر العولمة االقتصاد -84
  تساهم العولمة االقتصادية في التسريع باعتماد المجتمعات قوانين استثمارية جديدة  -85
 . تساهم العولمة االقتصادية المتوازنة في تقدم المجتمعات  -86
ة         -87 لحة المحرم وث باالس سبب التل ة ب ة والزراع ي الترب صلت ف ي ح رار الت  االض

 .ساهمت في تردي الواقع الزراعي لسنوات عديدة 
 
 

 .اهم الثقافات الغربية في التأثير على الثقافات المحلية  تس -88
 . تساعد الفضائيات واالعالم في تغيير ثقافات المجتمعات  -89
 . التأثير على ثقافات المجتمعات واحدة من مظاهر العولمة الثقافية  -90
 . لم تؤثر ثقافة الجنود في قوات التحالف على مجتمع ذو ارث ثقافي -91
 .في تغيير في ثقافات افراد في قوات التحالف  ساهمت ثقافة المجتمع  -92

 
 

 . توقف المصانع والمصالح التجارية ساهم في هجرة رأس المال -93
ذير    -94 ي تب ل ف شاريع والتموي ار الم الف بأختي وات التح ن ق تفراد عناصر م اهم اس  س

 .اموال بدون فائدة
 .الية  تدفق رؤوس اموال من منظمات والبنك الدولي واحد من مظاهر العولمة الم -95

 
  

 . تدمير المعامل والمصانع والورش ساهم في هجرة الكفاءات خارج البلد  -96
 . استخدام تقنيات اسلحة حديثة يزيد من حجم الدمار  -97
 . استخدام التقنيات في تطوير االسلحة المحرمة من مظاهر العولمة التقنية  -98

 
 

 .  تساهم العولمة في زيادة حاالت الفساد في مشاريع االعمار  -99
 يساهم اسناد مهام االعمار لغير ذوي االختصاص في انتشار ظاهرة الفساد المالي    - 100 
  يساعد مساهمة قوات التحالف في التمويل واالشراف في زيادة مستوى الفساد -101  

 .         المالي 
 . ساهمت اجراءات تحويل اموال الدول المانحة في زيادة الفساد المالي  -102
 .د وعدم وجود قوانين ملزمة يساعد في زيادة الفسادعولمة االقتصا -103

 
 
 

 



252 
 

 
 االتصاالت

 
 
 
 
 

 االنترنيت

 
 . تسبب حصار المجتمعات في تردي االتصاالت - 104
 . تسبب عولمة االتصاالت في زيادة تكاليف االتصاالت – 105
 احتكار الشرآات المتخصصة باالتصاالت واحدة من مظاهر عولمة االتصاالت – 106
 في ادامة التواصل للمجتمعات المحاصرة ) الثريا  (  تساعد االتصاالت الفضائية– 107

 
 

 . تساعد سيطرة الدول المروجة للعولمة على االنترنيت في توقف خدمته – 108
 . يساعد استخدام االنترنيت فريق االزمة في التواصل واالتصاالت – 109
 . يمثل االنترنيت افضل وارخص وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي – 110
 . يمثل االنترنيت واحدًا من مظاهر العولمة االآثر فائدة – 111

 
 

  هل تبلغت بضرورة مغادرة المدينة قبل العمليات العسكرية -112
                     نعم                      ال

 
 -: من هي الجهة التي بلغتك بمغادرة المدينة -113

 حكومية             مواطنون             قراءة الواقع             جهات اخرىقوات التحالف            قوات       
 

 -: هل آانت مغادرتك المدينة -114    
 قبل بدء العمليات العسكرية             فور بدء العمليات العسكرية            اثناء العمليات العسكرية                    

        لم اغادر المدينة
 

 -: اذآر المكان الذي نزحت وعائلتك اليه -115
                          

 
سبب    -116 ك ب ان نزوح ارك لمك ان اختي ل آ  -: ه

ديل  ه دار ب ديك في دقاء                   ل ه اص ديك في ارب               ل ه اق ديك في ل
                      السباب اخرى لم تستطيع الحصول على مكان غيره 

 
 -: في المكان الذي نزحت اليه ، هل سكنت وعائلتك في -117
 )ائرة مدرسة ، د( دار منفصل              سكن بالمشارآة مع عوائل اخرى               بناية عامة     

       خيمة
 

 -: هل واصل ابناء عائلتك بالدراسة في واقع نزوحك -118
                   نعم                      ال

 
 -: أي من القوات األمنية تفضل وجودها في نقاط التفتيش -119
 لتحالف                قوات حفظ النظامالشرطة المحلية              الجيش العراقي الجديد             قوات ا       

 
 -: أي من القوات األمنية تعتقد إنها أآثر تفهمًا لمشاآل المواطنين -120    

 الشرطة المحلية            الجيش العراقي الجديد               قوات التحالف            قوات حفظ النظام             
 

 -:وان اعتقلت ، أي من اماآن االعتقال يفضلها المعتقلون )  السمح اهللا(  لو قدر -121   
 الشرطة المحلية              الجيش العراقي              القوات االمريكية              قوات حفظ النظام           
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 -: أي من الجهات المبينة ادناه تفضلها لتوزيع المعونات للعوائل المتضررة -122 
 مختار المنطقة)             ادارة االزمة ( المساجد              المجلس المحلي             لجنة االغاثة          

        الهالل االحمر                                    من المنظمة مباشرة
 
 - : متى باشر ابناءك بالدوام في المدارس بعد السماح بعودتك للمدينة-123 

           خالل شهر واحد                              بعد شهر لغاية شهرين
 
  أي من الخدمات تعتقد انها آانت اسرع من غيرها في عودة خدماتها للمواطنين-124 

البريد تصاالت                دائرة الماء            دائرة الكهرباء               دائرة المجاري                دائرة 
 الخدمات الصحية )                                       رفع النفايات (           البلدية 

 
 -: هل استلمت تعويضات عن االضرار التي تعرض لها منزلك -125 

                   نعم                            ال
 
 -:التي استلمت تعويضًا عن األضرار التي حصلت فيها  ما هو نوع التعويضات -126 

 أضرار إنشائية في الدار                أضرار عن أثاث الدار                  أضرار في آليهما       
 
  هل قدمت اعتراضًا عن المبلغ المخصص لك آتعويض عن األضرار التي تعرض   -127 

 -:          لها دارك او األثاث 
              نعم                            ال     

 
 -: ما هو أسباب الفساد المالي في لجان األعمار في رأيك -128 

 عدم آفاءة أعضاء لجنة األعمار               عدم آفاءة عناصر األشراف والمتابعة        
  خارجية                            تعرض أعضاء اللجان لتهديدات

 
 -: لو طلب منك تقييم آفاءة أداء فريق إدارة األزمة فكم سيكون تقييمك له -129 

          )100-90         %(    )89-80%(              ) 79-70%(              ) 69-60          (          
 %50قل من   ا                     )%      59-50(           

 
  لو طلب منك تقييم آفاءة الدوائر الخدمية في استجابتها لحاجات المواطنين ، فكم   -130 

   -:         ستعطي لكل دائرة من التقييم 
 
                     جيد جدًا           جيد           متوسط           ضعيف             ضعيف جدًا  
 

 دائرة الماء
 دائرة المجاري       

 دائرة الصحة      
 دائرة االتصاالت   

 دائرة النفط               
 دائرة الكهرباء
 دائرة البلدية
 دائرة التربية
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  تربيع –جدول كاي  ) 3( ملحق 
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 زمة التحليل العاملي للمتغير المعتمد إدارة األ ) 4( ملحق رقم 
 

 
 
 

RESP

3 .8 .8 .8
15 3.8 3.8 4.5

110 27.5 27.5 32.0
272 68.0 68.0 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

SHOCK

2 .5 .5 .5
22 5.5 5.5 6.0
30 7.5 7.5 13.5

346 86.5 86.5 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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EMEG

2 .5 .5 .5
17 4.3 4.3 4.8
14 3.5 3.5 8.3

169 42.3 42.3 50.5
198 49.5 49.5 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

SERV

12 3.0 3.0 3.0
96 24.0 24.0 27.0

292 73.0 73.0 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

CROWD

2 .5 .5 .5
18 4.5 4.5 5.0
83 20.8 20.8 25.8

297 74.3 74.3 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

COMPEN

9 2.3 2.3 2.3
122 30.5 30.5 32.8
269 67.3 67.3 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

OPERA

2 .5 .5 .5
3 .8 .8 1.3

27 6.8 6.8 8.0
157 39.3 39.3 47.3
211 52.8 52.8 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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OBSER

1 .3 .3 .3
2 .5 .5 .8

19 4.8 4.8 5.5
108 27.0 27.0 32.5
270 67.5 67.5 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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 التحليل العاملي للمتغير المستقل إدارة البيئة  ) 5( ملحق رقم 

 

 
LEGEL

1 .3 .3 .3
10 2.5 2.5 2.8
59 14.8 14.8 17.5

330 82.5 82.5 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ECONE

11 2.8 2.8 2.8
127 31.8 31.8 34.5
262 65.5 65.5 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

INTERN

1 .3 .3 .3
21 5.3 5.3 5.5
70 17.5 17.5 23.0

308 77.0 77.0 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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LAW

2 .5 .5 .5
21 5.3 5.3 5.8
51 12.8 12.8 18.5

326 81.5 81.5 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

TECHN

2 .5 .5 .5
5 1.3 1.3 1.8

21 5.3 5.3 7.0
141 35.3 35.3 42.3
231 57.8 57.8 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

CULTUR

12 3.0 3.0 3.0
128 32.0 32.0 35.0
260 65.0 65.0 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ESTAB

12 3.0 3.0 3.0
99 24.8 24.8 27.8

289 72.3 72.3 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

SOCIAL

1 .3 .3 .3
2 .5 .5 .8

19 4.8 4.8 5.5
160 40.0 40.0 45.5
218 54.5 54.5 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



260 
 

METROPOL

2 .5 .5 .5
29 7.3 7.3 7.8

193 48.3 48.3 56.0
176 44.0 44.0 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

HEALTH

2 .5 .5 .5
3 .8 .8 1.3

44 11.0 11.0 12.3
212 53.0 53.0 65.3
139 34.8 34.8 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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 التحليل العاملي للمتغير المستقل العولمة  ) 6( ملحق رقم 

 
ERELGION

1 .3 .3 .3
10 2.5 2.5 2.8
59 14.8 14.8 17.5

330 82.5 82.5 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

EECONE

11 2.8 2.8 2.8
127 31.8 31.8 34.5
262 65.5 65.5 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

EINTERN

1 .3 .3 .3
21 5.3 5.3 5.5
70 17.5 17.5 23.0

308 77.0 77.0 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ELEGAL

2 .5 .5 .5
21 5.3 5.3 5.8
51 12.8 12.8 18.5

326 81.5 81.5 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ETECHN

2 .5 .5 .5
5 1.3 1.3 1.8

21 5.3 5.3 7.0
141 35.3 35.3 42.3
231 57.8 57.8 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ECULTUR

12 3.0 3.0 3.0
128 32.0 32.0 35.0
260 65.0 65.0 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

EESTAB

12 3.0 3.0 3.0
99 24.8 24.8 27.8

289 72.3 72.3 100.0
400 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

ESOCIAL

1 .3 .3 .3
2 .5 .5 .8

19 4.8 4.8 5.5
160 40.0 40.0 45.5
218 54.5 54.5 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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EMTROPOL

2 .5 .5 .5
29 7.3 7.3 7.8

193 48.3 48.3 56.0
176 44.0 44.0 100.0
400 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

EHEALTH

2 .5 .5 .5
3 .8 .8 1.3

44 11.0 11.0 12.3
212 53.0 53.0 65.3
139 34.8 34.8 100.0
400 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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 تباط لمتغيرات البحث مصفوفة معامالت االر ) 7( ملحق رقم 
Correlations

1.000 .011 .114* .036 .396** .306** .021 .042 .284** .295** .560**-.035 .024 .073 .641** .021 .574** .089 .065 .041 .044 -.104* -.05
. .833 .023 .471 .000 .000 .673 .403 .000 .000 .000 .482 .636 .144 .000 .670 .000 .077 .195 .417 .379 .038 .28

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40
.011 1.000 -.068 .035 -.087 .014 -.022 -.056 -.049 -.088 .018 -.053 .683**-.125* .092 .013 -.048 .013 .002 .024 .308** -.027 -.02
.833 . .172 .490 .082 .776 .654 .268 .327 .080 .722 .295 .000 .012 .066 .795 .341 .790 .964 .628 .000 .589 .66
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.114* -.068 1.000 .019 .258**-.031 .016 -.041 -.044 .013 .003 -.019 -.064 -.026 .016 .012 .302** .046 -.029 .012 .040 .013 -.04

.023 .172 . .711 .000 .530 .746 .417 .378 .792 .956 .706 .202 .599 .746 .805 .000 .359 .564 .813 .430 .802 .39
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.036 .035 .019 1.000 .025 -.008 -.020 .043 .015 .012 .054 -.050 .094 .037 .043 .936** .058 -.053 -.016 .021 .085 .082 -.01

.471 .490 .711 . .621 .878 .695 .396 .765 .808 .281 .321 .060 .457 .396 .000 .250 .295 .752 .681 .089 .101 .70
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.396**-.087 .258** .025 1.000 .331**-.069 -.022 .676** .703** .288** .154**-.017 .069 .275** .027 .494** .010 .024 -.070 .044 .008 -.10

.000 .082 .000 .621 . .000 .169 .658 .000 .000 .000 .002 .737 .170 .000 .594 .000 .846 .635 .162 .384 .879 .03
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.306** .014 -.031 -.008 .331**1.000 .002 -.099* .349** .269** .635**-.042 -.027 .007 .503** .015 .206** .255**-.008 -.064 .286** .082 -.04

.000 .776 .530 .878 .000 . .967 .048 .000 .000 .000 .399 .588 .893 .000 .767 .000 .000 .866 .199 .000 .100 .39
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.021 -.022 .016 -.020 -.069 .002 1.000 .028 .177** -.096 .093 .031 .011 .079 .029 .019 .001 .409** .513** .525**-.020 .080 .00

.673 .654 .746 .695 .169 .967 . .583 .000 .056 .065 .532 .834 .113 .564 .698 .989 .000 .000 .000 .689 .110 .87
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.042 -.056 -.041 .043 -.022 -.099* .028 1.000 -.006 .022 -.052 .049 .183**-.020 -.042 -.011 .015 -.146** .042 .298**-.057 .010 -.06

.403 .268 .417 .396 .658 .048 .583 . .901 .656 .302 .327 .000 .685 .398 .821 .761 .004 .406 .000 .257 .844 .17
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.284**-.049 -.044 .015 .676** .349** .177**-.006 1.000 .596** .303** .153** .073 .137** .288** .066 .173** -.020 .274** .148** .073 .058 -.07

.000 .327 .378 .765 .000 .000 .000 .901 . .000 .000 .002 .147 .006 .000 .191 .001 .690 .000 .003 .147 .248 .15
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.295**-.088 .013 .012 .703** .269**-.096 .022 .596** 1.000 .218** .161**-.153** .051 .206** .049 .238** .002 -.001 -.072 -.048 -.004 -.13

.000 .080 .792 .808 .000 .000 .056 .656 .000 . .000 .001 .002 .311 .000 .331 .000 .969 .985 .151 .333 .936 .00
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.560** .018 .003 .054 .288** .635** .093 -.052 .303** .218**1.000 -.041 .009 .028 .868** .075 .366** .410** .079 .004 .172** -.011 -.03

.000 .722 .956 .281 .000 .000 .065 .302 .000 .000 . .409 .850 .578 .000 .134 .000 .000 .116 .935 .001 .828 .43
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

-.035 -.053 -.019 -.050 .154**-.042 .031 .049 .153** .161**-.041 1.000 -.030 .060 -.011 -.043 -.067 -.020 .063 .020 -.011 -.019 -.02
.482 .295 .706 .321 .002 .399 .532 .327 .002 .001 .409 . .554 .235 .823 .389 .180 .693 .206 .690 .829 .705 .66
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.024 .683**-.064 .094 -.017 -.027 .011 .183** .073 -.153** .009 -.030 1.000 -.050 .075 .049 -.031 -.051 .038 .039 .258** -.028 -.06

.636 .000 .202 .060 .737 .588 .834 .000 .147 .002 .850 .554 . .314 .136 .330 .531 .311 .449 .435 .000 .582 .21
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.073 -.125* -.026 .037 .069 .007 .079 -.020 .137** .051 .028 .060 -.050 1.000 .031 .053 .001 .021 .176** .080 .040 -.020 -.04

.144 .012 .599 .457 .170 .893 .113 .685 .006 .311 .578 .235 .314 . .533 .288 .985 .675 .000 .109 .426 .691 .42
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.641** .092 .016 .043 .275** .503** .029 -.042 .288** .206** .868**-.011 .075 .031 1.000 .063 .435** .340** .084 .038 .203** -.069 -.02

.000 .066 .746 .396 .000 .000 .564 .398 .000 .000 .000 .823 .136 .533 . .206 .000 .000 .092 .451 .000 .170 .60
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.021 .013 .012 .936** .027 .015 .019 -.011 .066 .049 .075 -.043 .049 .053 .063 1.000 .053 -.041 .024 .056 .102* .065 -.04

.670 .795 .805 .000 .594 .767 .698 .821 .191 .331 .134 .389 .330 .288 .206 . .293 .418 .629 .260 .041 .194 .43
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.574**-.048 .302** .058 .494** .206** .001 .015 .173** .238** .366**-.067 -.031 .001 .435** .053 1.000 -.064 .056 -.006 .048 -.113* -.01

.000 .341 .000 .250 .000 .000 .989 .761 .001 .000 .000 .180 .531 .985 .000 .293 . .200 .265 .904 .342 .023 .78
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.089 .013 .046 -.053 .010 .255** .409**-.146**-.020 .002 .410**-.020 -.051 .021 .340**-.041 -.064 1.000 -.037 -.023 .116* .048 -.05

.077 .790 .359 .295 .846 .000 .000 .004 .690 .969 .000 .693 .311 .675 .000 .418 .200 . .458 .643 .021 .343 .26
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.065 .002 -.029 -.016 .024 -.008 .513** .042 .274** -.001 .079 .063 .038 .176** .084 .024 .056 -.037 1.000 .583** .033 .021 .00

.195 .964 .564 .752 .635 .866 .000 .406 .000 .985 .116 .206 .449 .000 .092 .629 .265 .458 . .000 .509 .673 .85
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.041 .024 .012 .021 -.070 -.064 .525** .298** .148** -.072 .004 .020 .039 .080 .038 .056 -.006 -.023 .583**1.000 .008 .049 -.02

.417 .628 .813 .681 .162 .199 .000 .000 .003 .151 .935 .690 .435 .109 .451 .260 .904 .643 .000 . .877 .330 .65
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.044 .308** .040 .085 .044 .286**-.020 -.057 .073 -.048 .172**-.011 .258** .040 .203** .102* .048 .116* .033 .008 1.000 .052 -.04

.379 .000 .430 .089 .384 .000 .689 .257 .147 .333 .001 .829 .000 .426 .000 .041 .342 .021 .509 .877 . .298 .40
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

-.104* -.027 .013 .082 .008 .082 .080 .010 .058 -.004 -.011 -.019 -.028 -.020 -.069 .065 -.113* .048 .021 .049 .052 1.000 .04
.038 .589 .802 .101 .879 .100 .110 .844 .248 .936 .828 .705 .582 .691 .170 .194 .023 .343 .673 .330 .298 . .38
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

-.053 -.022 -.042 -.019 -.107* -.042 .008 -.068 -.072 -.134**-.039 -.022 -.063 -.040 -.026 -.040 -.014 -.055 .009 -.022 -.042 .044 1.00
.286 .667 .399 .706 .032 .398 .873 .176 .151 .007 .434 .667 .211 .421 .608 .430 .787 .269 .858 .655 .405 .385
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.059 .404** .043 -.064 .028 .014 -.082 .029 -.003 .082 .042 .063 .226**-.115* .032 -.086 -.072 .033 -.105* .002 .026 .032 -.13

.240 .000 .386 .199 .572 .778 .103 .557 .959 .102 .400 .210 .000 .022 .524 .088 .148 .511 .035 .964 .597 .527 .00
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.044 .018 -.014 -.106* .013 .148** .046 .030 .058 .078 .012 .037 .053 .045 .002 -.071 -.007 .052 -.079 -.042 .032 .076 .23

.377 .712 .776 .035 .794 .003 .362 .547 .245 .119 .814 .464 .291 .366 .974 .156 .889 .302 .114 .401 .528 .127 .00
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.223**-.072 -.025 .071 -.013 -.044 .005 .569** .017 .009 .114* -.010 .193**-.060 .137** .016 .215** -.119* .034 .006 -.109* -.077 -.00

.000 .152 .624 .157 .798 .382 .913 .000 .732 .859 .022 .837 .000 .232 .006 .749 .000 .017 .492 .902 .029 .125 .87
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

.589** .005 .033 -.017 .236** .146** .051 -.016 .165** .154** .272**-.004 .027 -.037 .320**-.031 .186** .104* .032 .022 -.029 -.062 -.03

.000 .920 .512 .739 .000 .003 .310 .751 .001 .002 .000 .942 .586 .455 .000 .531 .000 .037 .526 .665 .562 .213 .43
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N
Correlation C
Sig. (2-tailed
N

RESP

SHOCK

EMEG

SERV

CROWD

COMPE

RECON

OPERA

OBSER

ERELG

EECON

EINTER

ELEGA

ETECH

ECULT

EESTA

ESOCIA

EMTRO

EHEALT

GPOLIT

GECON

GCULT

GFINIC

GTECH

CORRU

GCOMM

GENT

Spearman
RESPSHOCKEMEG SERVCROWDOMPENRECONSOPERAOBSERRELGIOECONEINTERNELEGALETECHNCULTUREESTABSOCIAMTROPOHEALTGPOLITGECONCULTUGFINI

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**.  
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 تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي االستجابة  ) 8( ملحق رقم 

Variables Entered/Removeda

GENT .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ESOCIAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ECULTUR .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ERELGIO
N .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: RESPa. 
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Model Summary

.589a .347 .346 .48

.747b .558 .555 .40

.804c .647 .644 .36

.810d .657 .653 .35

Model
1
2
3
4

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GENTa. 

Predictors: (Constant), GENT, ESOCIALb. 

Predictors: (Constant), GENT, ESOCIAL, ECULTURc. 

Predictors: (Constant), GENT, ESOCIAL, ECULTUR,
ERELGION

d. 

 
 

ANOVAe

49.125 1 49.125 211.660 .000a

92.373 398 .232
141.498 399

78.916 2 39.458 250.308 .000b

62.582 397 .158
141.498 399

91.497 3 30.499 241.550 .000c

50.000 396 .126
141.498 399

92.919 4 23.230 188.884 .000d

48.579 395 .123
141.498 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GENTa. 

Predictors: (Constant), GENT, ESOCIALb. 

Predictors: (Constant), GENT, ESOCIAL, ECULTURc. 

Predictors: (Constant), GENT, ESOCIAL, ECULTUR, ERELGIONd. 

Dependent Variable: RESPe. 
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Coefficientsa

2.202 .168 13.067 .000
.529 .036 .589 14.549 .000
.639 .179 3.564 .000
.441 .031 .491 14.394 .000
.439 .032 .469 13.747 .000

-.301 .186 -1.616 .107
.385 .028 .429 13.746 .000
.336 .030 .359 11.048 .000
.359 .036 .328 9.982 .000

-.757 .228 -3.328 .001
.378 .028 .421 13.632 .000
.318 .030 .340 10.465 .000
.347 .036 .318 9.734 .000
.130 .038 .104 3.400 .001

(Constant)
GENT
(Constant)
GENT
ESOCIAL
(Constant)
GENT
ESOCIAL
ECULTUR
(Constant)
GENT
ESOCIAL
ECULTUR
ERELGION

Model
1

2

3

4

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: RESPa. 
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Excluded Variables e

.225a 5.714 .000 .276 .980

.418a 11.711 .000 .507 .959
-.031a -.772 .440 -.039 1.000
-.006a -.139 .889 -.007 1.000
.075a 1.852 .065 .093 .999
.452a 12.791 .000 .540 .932
.035a .868 .386 .044 1.000
.469a 13.747 .000 .568 .956
.031a .752 .453 .038 .996
.045a 1.124 .262 .056 1.000
.019a .463 .643 .023 1.000
.057a 1.406 .161 .070 1.000

-.038a -.934 .351 -.047 .999
.003a .075 .940 .004 .999
.047a 1.173 .241 .059 1.000
.038a .931 .353 .047 1.000
.136a 3.395 .001 .168 .998
.133b 3.932 .000 .194 .937
.304b 9.378 .000 .426 .871

-.002b -.046 .963 -.002 .995
.020b .593 .553 .030 .997
.067b 2.005 .046 .100 .999
.328b 9.982 .000 .448 .824
.010b .301 .763 .015 .997
.071b 2.130 .034 .106 .988
.024b .729 .466 .037 .998
.025b .762 .447 .038 1.000
.042b 1.264 .207 .063 .999

-.005b -.162 .871 -.008 .994
.011b .324 .746 .016 .999
.083b 2.495 .013 .124 .994
.046b 1.374 .170 .069 .999
.062b 1.830 .068 .092 .971
.104c 3.400 .001 .169 .928
.118c 1.961 .051 .098 .247

-.003c -.103 .918 -.005 .995
-.016c -.525 .600 -.026 .983
.054c 1.796 .073 .090 .997

-.008c -.273 .785 -.014 .993
-.049c -1.501 .134 -.075 .848
.003c .085 .932 .004 .993
.013c .444 .658 .022 .998

-.027c -.892 .373 -.045 .947
-.002c -.054 .957 -.003 .993
.008c .282 .778 .014 .999
.064c 2.125 .034 .106 .990
.046c 1.544 .123 .077 .999
.047c 1.562 .119 .078 .969
.096d 1.612 .108 .081 .244

-.018d -.603 .547 -.030 .974
-.001d -.025 .980 -.001 .961
.049d 1.653 .099 .083 .994

-.010d -.352 .725 -.018 .993
-.047d -1.462 .145 -.073 .848
.000d .014 .989 .001 .992
.017d .572 .567 .029 .997

-.019d -.618 .537 -.031 .940
-.007d -.221 .825 -.011 .991
.021d .695 .487 .035 .985
.057d 1.929 .054 .097 .985
.039d 1.323 .187 .067 .994
.054d 1.800 .073 .090 .965

ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU

Model
1

2

3

4

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), GENTa. 

Predictors in the Model: (Constant), GENT, ESOCIALb. 

Predictors in the Model: (Constant), GENT, ESOCIAL, ECULTURc. 

Predictors in the Model: (Constant), GENT, ESOCIAL, ECULTUR, ERELGIONd. 

Dependent Variable: RESPe. 
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 تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الصدمة  ) 9( ملحق رقم 

Variables Entered/Removeda

ELEGAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GTECHN .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GCOMMU .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GECON .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: SHOCKa. 
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Model Summary

.767a .588 .587 .35

.811b .658 .656 .32

.822c .676 .673 .31

.829d .688 .685 .31

Model
1
2
3
4

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ELEGALa. 

Predictors: (Constant), ELEGAL, GTECHNb. 

Predictors: (Constant), ELEGAL, GTECHN, GCOMMUc. 

Predictors: (Constant), ELEGAL, GTECHN, GCOMMU,
GECON

d. 

 
 

ANOVAe

70.531 1 70.531 567.451 .000a

49.469 398 .124
120.000 399

78.955 2 39.477 381.833 .000b

41.045 397 .103
120.000 399

81.105 3 27.035 275.248 .000c

38.895 396 9.822E-02
120.000 399

82.559 4 20.640 217.746 .000d

37.441 395 9.479E-02
120.000 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ELEGALa. 

Predictors: (Constant), ELEGAL, GTECHNb. 

Predictors: (Constant), ELEGAL, GTECHN, GCOMMUc. 

Predictors: (Constant), ELEGAL, GTECHN, GCOMMU, GECONd. 

Dependent Variable: SHOCKe. 
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Coefficientsa

1.279 .149 8.592 .000
.741 .031 .767 23.821 .000
.620 .154 4.021 .000
.644 .030 .667 21.252 .000
.243 .027 .283 9.026 .000

1.070 .178 5.997 .000
.671 .030 .694 22.294 .000
.230 .026 .269 8.735 .000

-.115 .024 -.136 -4.679 .000
.705 .198 3.554 .000
.629 .031 .651 20.051 .000
.234 .026 .273 9.021 .000

-.101 .024 -.120 -4.139 .000
.106 .027 .118 3.917 .000

(Constant)
ELEGAL
(Constant)
ELEGAL
GTECHN
(Constant)
ELEGAL
GTECHN
GCOMMU
(Constant)
ELEGAL
GTECHN
GCOMMU
GECON

Model
1

2

3

4

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: SHOCKa. 
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Excluded Variables e

.029a .879 .380 .044 .980

.033a 1.026 .305 .051 .999
-.028a -.865 .388 -.043 .997
-.072a -2.248 .025 -.112 .998
.052a 1.619 .106 .081 .991

-.033a -1.010 .313 -.051 .998
-.015a -.459 .646 -.023 .997
.050a 1.567 .118 .078 .999

-.051a -1.572 .117 -.079 .997
-.032a -.979 .328 -.049 .997
.131a 3.902 .000 .192 .892

-.029a -.911 .363 -.046 .999
.051a 1.590 .113 .080 .997
.283a 9.026 .000 .413 .875

-.032a -.977 .329 -.049 .994
-.162a -5.133 .000 -.249 .974
.003a .078 .938 .004 1.000

-.002b -.066 .947 -.003 .967
.024b .825 .410 .041 .998

-.041b -1.405 .161 -.070 .994
-.041b -1.380 .168 -.069 .984
.051b 1.720 .086 .086 .991

-.008b -.278 .781 -.014 .989
.000b .011 .991 .001 .994
.038b 1.305 .193 .065 .997

-.016b -.546 .586 -.027 .980
-.021b -.728 .467 -.037 .995
.136b 4.480 .000 .220 .892

-.039b -1.325 .186 -.066 .998
.051b 1.725 .085 .086 .997

-.040b -1.370 .171 -.069 .993
-.136b -4.679 .000 -.229 .964
.000b -.016 .987 -.001 1.000
.001c .029 .976 .001 .967
.036c 1.248 .213 .063 .991

-.039c -1.366 .173 -.069 .994
-.043c -1.491 .137 -.075 .983
.064c 2.229 .026 .111 .982

-.008c -.283 .777 -.014 .989
.025c .848 .397 .043 .963
.025c .880 .379 .044 .987

-.010c -.342 .732 -.017 .978
-.017c -.579 .563 -.029 .994
.118c 3.917 .000 .193 .873

-.048c -1.672 .095 -.084 .994
.045c 1.558 .120 .078 .995

-.031c -1.065 .288 -.053 .987
.005c .173 .862 .009 .998
.001d .029 .977 .001 .967
.015d .517 .605 .026 .954

-.038d -1.356 .176 -.068 .994
-.048d -1.706 .089 -.086 .981
.042d 1.446 .149 .073 .936

-.018d -.621 .535 -.031 .982
.016d .560 .576 .028 .957
.013d .440 .660 .022 .974

-.014d -.475 .635 -.024 .977
-.015d -.542 .588 -.027 .994
-.049d -1.737 .083 -.087 .994
.049d 1.749 .081 .088 .994

-.028d -.976 .330 -.049 .987
.005d .174 .862 .009 .998

ERELGION
EECONE
EINTERN
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
CORRUPTI
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GCULTUR
GFINICIA
CORRUPTI
GENT

Model
1

2

3

4

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), ELEGALa. 

Predictors in the Model: (Constant), ELEGAL, GTECHNb. 

Predictors in the Model: (Constant), ELEGAL, GTECHN, GCOMMUc. 

Predictors in the Model: (Constant), ELEGAL, GTECHN, GCOMMU, GECONd. 

Dependent Variable: SHOCKe. 
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 رعي النازحون تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الف ) 10( ملحق رقم 

Variables Entered/Removeda

ESOCIAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: EMEGa. 
 

 

Model Summary

.310a .096 .094 .75
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ESOCIALa. 
 

 

ANOVAb

23.660 1 23.660 42.322 .000a

222.500 398 .559
246.160 399

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ESOCIALa. 

Dependent Variable: EMEGb. 
 

 

Coefficientsa

2.647 .266 9.953 .000
.382 .059 .310 6.506 .000

(Constant)
ESOCIAL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: EMEGa. 
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Excluded Variablesb

-.038a -.766 .444 -.038 .946
-.098a -1.956 .051 -.098 .889
-.005a -.100 .920 -.005 .995
-.031a -.649 .517 -.033 .997
-.016a -.340 .734 -.017 1.000
-.090a -1.749 .081 -.087 .859
.028a .588 .557 .029 .997
.030a .629 .530 .032 .995

-.027a -.574 .567 -.029 .998
.025a .529 .597 .027 1.000

-.012a -.246 .806 -.012 .999
.076a 1.596 .111 .080 .994

-.017a -.360 .719 -.018 1.000
.090a 1.891 .059 .094 .995

-.043a -.912 .362 -.046 1.000
-.055a -1.136 .256 -.057 .971
.003a .070 .944 .004 .956

ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT

Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), ESOCIALa. 

Dependent Variable: EMEGb. 
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 تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الخدمات  ) 11( ملحق رقم 

Variables Entered/Removeda

EESTAB .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ERELGIO
N .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GCOMMU .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GCULTUR .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

EHEALTH .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

5

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: SERVa. 
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Model Summary

.949a .901 .901 .16

.950b .903 .903 .16

.951c .905 .904 .16

.952d .906 .905 .16

.953e .908 .907 .16

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), EESTABa. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGIONb. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGION, GCOMMUc. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGION,
GCOMMU, GCULTUR

d. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGION,
GCOMMU, GCULTUR, EHEALTH

e. 

 
 

ANOVAf

97.361 1 97.361 3642.158 .000a

10.639 398 2.673E-02
108.000 399

97.552 2 48.776 1853.409 .000b

10.448 397 2.632E-02
108.000 399

97.730 3 32.577 1256.167 .000c

10.270 396 2.593E-02
108.000 399

97.878 4 24.469 954.868 .000d

10.122 395 2.563E-02
108.000 399

98.040 5 19.608 775.662 .000e

9.960 394 2.528E-02
108.000 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EESTABa. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGIONb. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGION, GCOMMUc. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGION, GCOMMU, GCULTURd. 

Predictors: (Constant), EESTAB, ERELGION, GCOMMU, GCULTUR, EHEALTHe. 

Dependent Variable: SERVf. 
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Coefficientsa

.269 .074 3.637 .000

.944 .016 .949 60.350 .000

.481 .108 4.471 .000

.946 .016 .951 60.882 .000
-4.58E-02 .017 -.042 -2.697 .007

.335 .120 2.781 .006

.945 .015 .950 61.275 .000
-4.52E-02 .017 -.042 -2.677 .008
3.239E-02 .012 .041 2.621 .009

.235 .127 1.853 .065

.942 .015 .947 61.093 .000
-4.60E-02 .017 -.042 -2.743 .006
3.456E-02 .012 .043 2.806 .005
2.468E-02 .010 .037 2.398 .017

.325 .131 2.481 .014

.943 .015 .949 61.560 .000
-4.45E-02 .017 -.041 -2.670 .008
3.675E-02 .012 .046 2.997 .003
2.603E-02 .010 .039 2.543 .011
-2.90E-02 .011 -.039 -2.534 .012

(Constant)
EESTAB
(Constant)
EESTAB
ERELGION
(Constant)
EESTAB
ERELGION
GCOMMU
(Constant)
EESTAB
ERELGION
GCOMMU
GCULTUR
(Constant)
EESTAB
ERELGION
GCOMMU
GCULTUR
EHEALTH

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: SERVa. 
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Excluded Variables f

-.042a -2.697 .007 -.134 .999
-.012a -.751 .453 -.038 .992
-.012a -.741 .459 -.037 .999
.026a 1.652 .099 .083 .998

-.007a -.450 .653 -.023 .997
-.012a -.789 .430 -.040 .995
.007a .458 .647 .023 .997

-.009a -.569 .569 -.029 1.000
-.036a -2.266 .024 -.113 .997
-.030a -1.918 .056 -.096 .995
-.008a -.474 .636 -.024 .991
.033a 2.102 .036 .105 .990
.029a 1.815 .070 .091 .995
.013a .796 .426 .040 .995

-.015a -.947 .344 -.047 .998
.041a 2.641 .009 .131 1.000
.016a 1.032 .303 .052 1.000

-.003b -.178 .859 -.009 .945
-.007b -.413 .680 -.021 .983
.020b 1.289 .198 .065 .977

-.005b -.322 .747 -.016 .995
-.005b -.291 .771 -.015 .959
.018b 1.118 .264 .056 .944

-.008b -.543 .587 -.027 1.000
-.034b -2.188 .029 -.109 .995
-.032b -2.031 .043 -.102 .994
-.010b -.627 .531 -.032 .988
.034b 2.179 .030 .109 .990
.024b 1.517 .130 .076 .981
.015b .963 .336 .048 .992

-.012b -.769 .442 -.039 .993
.041b 2.621 .009 .131 .999
.023b 1.435 .152 .072 .980

-.007c -.411 .681 -.021 .938
-.007c -.427 .670 -.021 .983
.014c .886 .376 .045 .952

-.005c -.297 .767 -.015 .995
-.009c -.590 .556 -.030 .947
.011c .672 .502 .034 .914

-.004c -.271 .787 -.014 .988
-.037c -2.389 .017 -.119 .991
-.034c -2.174 .030 -.109 .992
-.006c -.415 .678 -.021 .981
.037c 2.398 .017 .120 .984
.026c 1.675 .095 .084 .978
.017c 1.062 .289 .053 .991

-.016c -.997 .319 -.050 .986
.021c 1.333 .183 .067 .978

-.007d -.422 .673 -.021 .938
-.008d -.502 .616 -.025 .982
.015d .926 .355 .047 .952

-.003d -.200 .841 -.010 .993
-.008d -.475 .635 -.024 .945
.014d .867 .386 .044 .908

-.004d -.272 .785 -.014 .988
-.039d -2.534 .012 -.127 .988
-.035d -2.290 .023 -.115 .990
-.006d -.404 .687 -.020 .981
.027d 1.708 .088 .086 .978
.015d 1.001 .318 .050 .990

-.020d -1.290 .198 -.065 .973
.022d 1.433 .153 .072 .977

-.004e -.267 .790 -.013 .934
-.006e -.405 .685 -.020 .981
.017e 1.055 .292 .053 .950
.005e .291 .771 .015 .956

-.005e -.304 .761 -.015 .940
.015e .946 .345 .048 .908

-.005e -.322 .747 -.016 .988
-.018e -.900 .369 -.045 .599
-.004e -.289 .772 -.015 .979
.027e 1.724 .085 .087 .978
.012e .754 .451 .038 .980

-.022e -1.443 .150 -.073 .970
.022e 1.437 .151 .072 .977

ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
ESOCIAL
EMTROPOL
GPOLIT
GECON
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT

Model
1

2

3

4

5

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), EESTABa. 

Predictors in the Model: (Constant), EESTAB, ERELGIONb. 

Predictors in the Model: (Constant), EESTAB, ERELGION, GCOMMUc. 

Predictors in the Model: (Constant), EESTAB, ERELGION, GCOMMU, GCULTURd. 

Predictors in the Model: (Constant), EESTAB, ERELGION, GCOMMU, GCULTUR,
EHEALTH

e. 

Dependent Variable: SERVf. 
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 تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي الحشد  ) 12( ملحق رقم 
Variables Entered/Removed a

ERELGIO
N .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ESOCIAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GCOMMU .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GENT .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

EINTERN .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ELEGAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

5

6

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: CROWDa. 
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Model Summary

.673a .453 .452 .43

.778b .605 .603 .36

.785c .616 .613 .36

.792d .627 .624 .36

.795e .632 .627 .35

.797f .636 .630 .35

Model
1
2
3
4
5
6

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ERELGIONa. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIALb. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL,
GCOMMU

c. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL,
GCOMMU, GENT

d. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL,
GCOMMU, GENT, EINTERN

e. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL,
GCOMMU, GENT, EINTERN, ELEGAL

f. 
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ANOVAg

60.661 1 60.661 329.475 .000a

73.277 398 .184
133.938 399

81.059 2 40.530 304.288 .000b

52.878 397 .133
133.938 399

82.548 3 27.516 212.034 .000c

51.390 396 .130
133.938 399

84.027 4 21.007 166.253 .000d

49.910 395 .126
133.938 399

84.638 5 16.928 135.284 .000e

49.300 394 .125
133.938 399

85.134 6 14.189 114.258 .000f

48.804 393 .124
133.938 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ERELGIONa. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIALb. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMUc. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMU, GENTd. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMU, GENT, EINTERNe. 

Predictors: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMU, GENT, EINTERN, ELEGAL
f. 

Dependent Variable: CROWDg. 
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Coefficientsa

.777 .217 3.587 .000

.816 .045 .673 18.151 .000
-.315 .204 -1.541 .124
.702 .039 .579 17.862 .000
.365 .030 .401 12.375 .000

7.054E-02 .231 .305 .761
.695 .039 .573 17.877 .000
.383 .030 .421 12.940 .000

-9.51E-02 .028 -.107 -3.387 .001
-.215 .243 -.884 .377
.682 .039 .563 17.700 .000
.365 .030 .401 12.295 .000

-9.62E-02 .028 -.108 -3.470 .001
9.439E-02 .028 .108 3.422 .001

-.511 .276 -1.847 .066
.669 .039 .552 17.276 .000
.371 .030 .408 12.511 .000

-9.75E-02 .028 -.110 -3.534 .000
9.563E-02 .027 .109 3.483 .001
6.944E-02 .031 .068 2.209 .028

-.837 .320 -2.614 .009
.679 .039 .560 17.456 .000
.375 .030 .412 12.655 .000

-.107 .028 -.120 -3.834 .000
9.379E-02 .027 .107 3.427 .001
7.238E-02 .031 .071 2.308 .022
6.377E-02 .032 .062 1.998 .046

(Constant)
ERELGION
(Constant)
ERELGION
ESOCIAL
(Constant)
ERELGION
ESOCIAL
GCOMMU
(Constant)
ERELGION
ESOCIAL
GCOMMU
GENT
(Constant)
ERELGION
ESOCIAL
GCOMMU
GENT
EINTERN
(Constant)
ERELGION
ESOCIAL
GCOMMU
GENT
EINTERN
ELEGAL

Model
1

2

3

4

5

6

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: CROWDa. 
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Excluded Variables g

.119a 3.174 .002 .157 .952

.024a .641 .522 .032 .985

.035a .942 .347 .047 .980

.013a .350 .726 .018 .997

.110a 2.936 .004 .146 .963
-.004a -.117 .907 -.006 .999
.401a 12.375 .000 .528 .946

-.009a -.253 .800 -.013 1.000
.005a .141 .888 .007 .999

-.035a -.934 .351 -.047 .999
.057a 1.544 .123 .077 .997
.012a .323 .747 .016 .999

-.019a -.504 .614 -.025 .985
-.052a -1.393 .164 -.070 .997
-.044a -1.192 .234 -.060 .995
-.034a -.926 .355 -.046 1.000
.175a 4.809 .000 .235 .980
.000b .014 .988 .001 .868
.064b 2.008 .045 .100 .975
.043b 1.352 .177 .068 .980
.014b .428 .669 .022 .997

-.032b -.930 .353 -.047 .848
-.022b -.700 .485 -.035 .997
.021b .651 .516 .033 .994

-.010b -.306 .760 -.015 .997
-.033b -1.042 .298 -.052 .999
.040b 1.266 .206 .064 .995
.046b 1.442 .150 .072 .992

-.021b -.674 .501 -.034 .985
-.018b -.559 .576 -.028 .989
-.032b -1.024 .306 -.051 .995
-.107b -3.387 .001 -.168 .968
.107b 3.338 .001 .165 .948
.005c .145 .885 .007 .867
.066c 2.109 .036 .106 .975
.063c 1.973 .049 .099 .952
.013c .401 .689 .020 .997

-.026c -.757 .450 -.038 .845
-.021c -.675 .500 -.034 .996
.011c .341 .733 .017 .985

-.003c -.100 .920 -.005 .993
-.028c -.888 .375 -.045 .996
.031c .979 .328 .049 .987
.040c 1.268 .206 .064 .989

-.028c -.878 .380 -.044 .982
-.020c -.638 .524 -.032 .989
-.023c -.738 .461 -.037 .987
.108c 3.422 .001 .170 .947

-.010d -.303 .762 -.015 .852
.068d 2.209 .028 .111 .974
.059d 1.882 .061 .094 .951
.017d .545 .586 .027 .996

-.049d -1.453 .147 -.073 .814
-.019d -.628 .531 -.032 .996
.002d .074 .941 .004 .979

-.002d -.069 .945 -.003 .993
-.029d -.954 .341 -.048 .996
.031d .997 .319 .050 .987
.042d 1.374 .170 .069 .988

-.027d -.857 .392 -.043 .982
-.022d -.727 .468 -.037 .988
-.024d -.790 .430 -.040 .986
-.007e -.198 .843 -.010 .850
.062e 1.998 .046 .100 .949
.013e .426 .670 .021 .993

-.049e -1.438 .151 -.072 .814
-.017e -.547 .584 -.028 .995
.004e .116 .908 .006 .979

-.005e -.161 .872 -.008 .992
-.031e -1.022 .307 -.052 .995
.032e 1.042 .298 .052 .987
.041e 1.341 .181 .068 .988

-.026e -.828 .408 -.042 .982
-.023e -.757 .449 -.038 .988
-.028e -.921 .358 -.046 .983
-.010f -.311 .756 -.016 .847
.015f .493 .623 .025 .992

-.058f -1.712 .088 -.086 .801
-.020f -.654 .514 -.033 .992
.005f .157 .875 .008 .978

-.008f -.268 .789 -.014 .989
-.034f -1.123 .262 -.057 .993
.012f .374 .709 .019 .868
.042f 1.369 .172 .069 .988

-.022f -.708 .479 -.036 .978
-.054f -1.630 .104 -.082 .850
-.033f -1.083 .279 -.055 .977

EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
EECONE
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
EECONE
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI

Model
1

2

3

4

5

6

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), ERELGIONa. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, ESOCIALb. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMUc. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMU, GENTd. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMU, GENT,
EINTERN

e. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, ESOCIAL, GCOMMU, GENT,
EINTERN, ELEGAL

f. 

Dependent Variable: CROWDg.  
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 تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي التعويضات  ) 13( ملحق رقم 
Variables Entered/Removed a

EECONE .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GECON .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ERELGIO
N .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

CORRUPT
I .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GCOMMU .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ECULTUR .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

5

6

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: COMPENa. 
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Model Summary

.658a .433 .432 .39

.678b .460 .457 .38

.695c .482 .478 .38

.705d .496 .491 .37

.714e .510 .504 .37

.721f .520 .513 .36

Model
1
2
3
4
5
6

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), EECONEa. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECONb. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGIONc. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION,
CORRUPTI

d. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION,
CORRUPTI, GCOMMU

e. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION,
CORRUPTI, GCOMMU, ECULTUR

f. 

 
 



300 
 

ANOVAg

47.220 1 47.220 304.204 .000a

61.780 398 .155
109.000 399

50.159 2 25.080 169.212 .000b

58.841 397 .148
109.000 399

52.581 3 17.527 123.019 .000c

56.419 396 .142
109.000 399

54.116 4 13.529 97.369 .000d

54.884 395 .139
109.000 399

55.606 5 11.121 82.063 .000e

53.394 394 .136
109.000 399

56.732 6 9.455 71.093 .000f

52.268 393 .133
109.000 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EECONEa. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECONb. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGIONc. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION, CORRUPTId. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION, CORRUPTI, GCOMMUe. 

Predictors: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION, CORRUPTI, GCOMMU,
ECULTUR

f. 

Dependent Variable: COMPENg. 
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Coefficientsa

1.691 .171 9.902 .000
.639 .037 .658 17.441 .000

1.173 .203 5.765 .000
.611 .036 .629 16.780 .000
.143 .032 .167 4.453 .000
.475 .262 1.817 .070
.576 .037 .593 15.693 .000
.156 .032 .181 4.907 .000
.168 .041 .153 4.123 .000

6.306E-02 .287 .220 .826
.576 .036 .593 15.909 .000
.156 .031 .182 4.988 .000
.159 .040 .145 3.944 .000

9.899E-02 .030 .119 3.324 .001
.472 .309 1.530 .127
.589 .036 .607 16.373 .000
.146 .031 .170 4.691 .000
.152 .040 .139 3.828 .000
.107 .030 .129 3.630 .000

-9.48E-02 .029 -.118 -3.315 .001
.509 .306 1.663 .097
.760 .069 .782 11.069 .000
.159 .031 .184 5.096 .000
.155 .039 .142 3.923 .000
.105 .029 .126 3.589 .000

-8.76E-02 .028 -.109 -3.080 .002
-.199 .068 -.207 -2.910 .004

(Constant)
EECONE
(Constant)
EECONE
GECON
(Constant)
EECONE
GECON
ERELGION
(Constant)
EECONE
GECON
ERELGION
CORRUPTI
(Constant)
EECONE
GECON
ERELGION
CORRUPTI
GCOMMU
(Constant)
EECONE
GECON
ERELGION
CORRUPTI
GCOMMU
ECULTUR

Model
1

2

3

4

5

6

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: COMPENa. 
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Excluded Variables g

.136a 3.577 .000 .177 .952
-.038a -1.007 .315 -.050 .998
-.031a -.816 .415 -.041 .999
-.017a -.447 .655 -.022 .999
-.179a -2.371 .018 -.118 .247
-.033a -.868 .386 -.044 .992
-.033a -.826 .409 -.041 .889
-.006a -.141 .888 -.007 .842
-.052a -1.379 .169 -.069 .994
-.060a -1.585 .114 -.079 1.000
.167a 4.453 .000 .218 .969
.061a 1.617 .107 .081 1.000

-.007a -.191 .849 -.010 1.000
-.011a -.293 .769 -.015 .998
.126a 3.393 .001 .168 1.000

-.129a -3.447 .001 -.170 .993
-.022a -.559 .576 -.028 .959
.153b 4.123 .000 .203 .944

-.034b -.932 .352 -.047 .997
-.095b -2.453 .015 -.122 .891
-.022b -.582 .561 -.029 .998
-.226b -3.051 .002 -.152 .243
-.047b -1.255 .210 -.063 .985
-.028b -.712 .477 -.036 .888
-.014b -.345 .730 -.017 .841
-.057b -1.547 .123 -.077 .993
-.060b -1.631 .104 -.082 1.000
.060b 1.624 .105 .081 1.000
.001b .016 .987 .001 .998

-.027b -.720 .472 -.036 .990
.128b 3.530 .000 .175 1.000

-.114b -3.095 .002 -.154 .984
-.015b -.401 .689 -.020 .958
-.056c -1.527 .128 -.077 .979
-.076c -1.985 .048 -.099 .877
-.029c -.788 .431 -.040 .996
-.230c -3.178 .002 -.158 .243
-.051c -1.390 .165 -.070 .985
-.057c -1.462 .144 -.073 .862
-.001c -.018 .986 -.001 .835
-.061c -1.677 .094 -.084 .992
-.055c -1.519 .130 -.076 .999
.056c 1.555 .121 .078 .999
.020c .539 .590 .027 .982

-.035c -.973 .331 -.049 .986
.119c 3.324 .001 .165 .995

-.108c -2.978 .003 -.148 .982
-.030c -.815 .416 -.041 .948
-.063d -1.753 .080 -.088 .975
-.089d -2.349 .019 -.118 .868
-.035d -.975 .330 -.049 .993
-.226d -3.157 .002 -.157 .243
-.045d -1.252 .211 -.063 .982
-.053d -1.382 .168 -.069 .861
-.010d -.258 .796 -.013 .831
-.055d -1.547 .123 -.078 .990
-.052d -1.451 .148 -.073 .998
.044d 1.234 .218 .062 .988
.000d -.003 .997 .000 .955

-.042d -1.175 .241 -.059 .983
-.118d -3.315 .001 -.165 .975
-.031d -.853 .394 -.043 .948
-.063e -1.760 .079 -.088 .975
-.068e -1.757 .080 -.088 .835
-.036e -1.031 .303 -.052 .993
-.207e -2.910 .004 -.145 .241
-.042e -1.192 .234 -.060 .982
-.034e -.873 .383 -.044 .839
-.031e -.803 .422 -.040 .810
-.047e -1.338 .182 -.067 .985
-.046e -1.306 .192 -.066 .996
.035e .984 .326 .050 .982

-.010e -.263 .793 -.013 .949
-.046e -1.304 .193 -.066 .982
-.028e -.784 .434 -.040 .948
-.058f -1.655 .099 -.083 .974
-.058f -1.501 .134 -.076 .828
-.035f -1.004 .316 -.051 .993
-.045f -1.281 .201 -.065 .981
-.014f -.364 .716 -.018 .812
-.035f -.889 .374 -.045 .809
-.046f -1.302 .194 -.066 .985
-.041f -1.170 .243 -.059 .993
.025f .696 .487 .035 .972

-.006f -.173 .863 -.009 .948
-.047f -1.322 .187 -.067 .982
-.010f -.272 .786 -.014 .917

ERELGION
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
GCOMMU
GENT
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
GENT
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
GENT

Model
1

2

3

4

5

6

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), EECONEa. 

Predictors in the Model: (Constant), EECONE, GECONb. 

Predictors in the Model: (Constant), EECONE, GECON, ERELGIONc. 

Predictors in the Model: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION, CORRUPTId. 

Predictors in the Model: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION, CORRUPTI,
GCOMMU

e. 

Predictors in the Model: (Constant), EECONE, GECON, ERELGION, CORRUPTI,
GCOMMU, ECULTUR

f. 

Dependent Variable: COMPENg.  
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تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي اإلعمار  ) 14( ملحق رقم 
Variables Entered/Removed a

EHEALTH .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

EMTROPO
L .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GPOLIT .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ECULTUR .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ESOCIAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

CORRUPT
I .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

5

6

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: RECONSa. 
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Model Summary

.583a .340 .339 .58

.723b .522 .520 .50

.769c .591 .588 .46

.785d .616 .612 .45

.790e .624 .619 .44

.793f .629 .623 .44

Model
1
2
3
4
5
6

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), EHEALTHa. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOLb. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLITc. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL,
GPOLIT, ECULTUR

d. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL,
GPOLIT, ECULTUR, ESOCIAL

e. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLIT,
ECULTUR, ESOCIAL, CORRUPTI

f. 
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ANOVAg

70.038 1 70.038 205.357 .000a

135.740 398 .341
205.778 399
107.496 2 53.748 217.109 .000b

98.282 397 .248
205.778 399
121.699 3 40.566 191.064 .000c

84.078 396 .212
205.778 399
126.759 4 31.690 158.412 .000d

79.018 395 .200
205.778 399
128.455 5 25.691 130.909 .000e

77.323 394 .196
205.778 399
129.415 6 21.569 111.005 .000f

76.363 393 .194
205.778 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EHEALTHa. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOLb. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLITc. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLIT, ECULTURd. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLIT, ECULTUR, ESOCIALe. 

Predictors: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLIT, ECULTUR, ESOCIAL,
CORRUPTI

f. 

Dependent Variable: RECONSg. 
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Coefficientsa

1.651 .178 9.274 .000
.598 .042 .583 14.330 .000

-.494 .231 -2.138 .033
.610 .036 .595 17.137 .000
.481 .039 .427 12.301 .000

-.894 .220 -4.070 .000
.391 .042 .381 9.222 .000
.479 .036 .425 13.212 .000
.325 .040 .338 8.179 .000

-.207 .253 -.817 .415
.410 .041 .400 9.920 .000
.541 .037 .480 14.508 .000
.320 .039 .333 8.292 .000

-.220 .044 -.167 -5.029 .000
-.554 .277 -1.999 .046
.406 .041 .396 9.919 .000
.565 .038 .502 14.935 .000
.325 .038 .338 8.496 .000

-.279 .048 -.212 -5.843 .000
.113 .039 .101 2.939 .003

-.907 .318 -2.850 .005
.409 .041 .399 10.028 .000
.560 .038 .497 14.835 .000
.325 .038 .339 8.545 .000

-.277 .048 -.210 -5.829 .000
.113 .038 .100 2.951 .003

7.832E-02 .035 .069 2.222 .027

(Constant)
EHEALTH
(Constant)
EHEALTH
EMTROPOL
(Constant)
EHEALTH
EMTROPOL
GPOLIT
(Constant)
EHEALTH
EMTROPOL
GPOLIT
ECULTUR
(Constant)
EHEALTH
EMTROPOL
GPOLIT
ECULTUR
ESOCIAL
(Constant)
EHEALTH
EMTROPOL
GPOLIT
ECULTUR
ESOCIAL
CORRUPTI

Model
1

2

3

4

5

6

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: RECONSa. 
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Excluded Variables g

-.068a -1.666 .096 -.083 .999
.045a 1.092 .276 .055 .994
.019a .474 .636 .024 .998

-.003a -.080 .937 -.004 .997
-.006a -.133 .894 -.007 .963
-.013a -.322 .748 -.016 .993
.023a .575 .566 .029 .997

-.028a -.679 .498 -.034 .998
.427a 12.301 .000 .525 .999
.343a 6.918 .000 .328 .603

-.037a -.908 .365 -.046 .998
.031a .769 .442 .039 .997

-.018a -.435 .664 -.022 1.000
-.009a -.226 .821 -.011 .989
.098a 2.410 .016 .120 .998
.001a .022 .983 .001 .995
.019a .463 .644 .023 1.000

-.073b -2.106 .036 -.105 .998
-.151b -4.053 .000 -.200 .834
.024b .703 .482 .035 .998
.010b .283 .778 .014 .996

-.022b -.618 .537 -.031 .962
-.174b -4.850 .000 -.237 .884
.029b .844 .399 .042 .996
.003b .074 .941 .004 .993
.338b 8.179 .000 .380 .603

-.086b -2.477 .014 -.124 .986
.028b .806 .420 .040 .997

-.010b -.289 .773 -.015 1.000
-.022b -.623 .534 -.031 .989
.071b 2.056 .040 .103 .994
.046b 1.324 .186 .066 .985

-.008b -.239 .811 -.012 .996
-.054c -1.681 .094 -.084 .993
-.134c -3.862 .000 -.191 .831
.025c .775 .439 .039 .998
.001c .043 .966 .002 .995

-.014c -.417 .677 -.021 .961
-.167c -5.029 .000 -.245 .884
.018c .550 .583 .028 .994
.016c .507 .612 .026 .990

-.078c -2.413 .016 -.121 .985
.025c .764 .445 .038 .997

-.012c -.361 .718 -.018 1.000
-.039c -1.202 .230 -.060 .984
.072c 2.241 .026 .112 .994
.044c 1.356 .176 .068 .984

-.011c -.339 .735 -.017 .996
-.024d -.763 .446 -.038 .956
.044d .683 .495 .034 .232
.021d .683 .495 .034 .997
.018d .577 .564 .029 .984

-.012d -.381 .703 -.019 .961
.030d .964 .336 .049 .988
.101d 2.939 .003 .146 .815

-.050d -1.553 .121 -.078 .949
.016d .514 .607 .026 .994

-.011d -.361 .718 -.018 1.000
-.032d -1.028 .305 -.052 .983
.069d 2.204 .028 .110 .994
.069d 2.168 .031 .109 .963
.031d .968 .334 .049 .931

-.041e -1.282 .201 -.065 .929
.031e .487 .627 .025 .231
.028e .891 .373 .045 .993
.029e .913 .362 .046 .972

-.012e -.381 .703 -.019 .961
.028e .912 .363 .046 .988

-.045e -1.424 .155 -.072 .947
.022e .701 .484 .035 .990

-.009e -.289 .773 -.015 .999
-.024e -.782 .435 -.039 .975
.069e 2.222 .027 .111 .994
.059e 1.869 .062 .094 .951
.020e .621 .535 .031 .917

-.047f -1.459 .145 -.074 .924
.031f .478 .633 .024 .231
.023f .739 .461 .037 .988
.023f .727 .468 .037 .965

-.016f -.524 .601 -.026 .957
.031f 1.006 .315 .051 .986

-.044f -1.405 .161 -.071 .947
.015f .470 .638 .024 .979

-.020f -.647 .518 -.033 .974
-.028f -.907 .365 -.046 .972
.053f 1.670 .096 .084 .943
.019f .582 .561 .029 .917

ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
ESOCIAL
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
GCOMMU
GENT

Model
1

2

3

4

5

6

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), EHEALTHa. 

Predictors in the Model: (Constant), EHEALTH, EMTROPOLb. 

Predictors in the Model: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLITc. 

Predictors in the Model: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLIT, ECULTURd. 

Predictors in the Model: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLIT, ECULTUR,
ESOCIAL

e. 

Predictors in the Model: (Constant), EHEALTH, EMTROPOL, GPOLIT, ECULTUR,
ESOCIAL, CORRUPTI

f. 

Dependent Variable: RECONSg.  
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 تحليل االنحدار للمتغير المعتمد الفرعي غرفة العمليات  ) 15( ملحق رقم 
Variables Entered/Removed a

GCOMMU .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GPOLIT .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

EHEALTH .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ECULTUR .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

EINTERN .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ELEGAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ERELGIO
N .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

5

6

7

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: OPERAa. 
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Model Summary

.614a .377 .375 .55

.679b .461 .458 .51

.708c .501 .497 .49

.715d .512 .507 .49

.720e .518 .512 .49

.724f .524 .517 .48

.729g .531 .523 .48

Model
1
2
3
4
5
6
7

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GCOMMUa. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLITb. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTHc. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH,
ECULTUR

d. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH,
ECULTUR, EINTERN

e. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH,
ECULTUR, EINTERN, ELEGAL

f. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH,
ECULTUR, EINTERN, ELEGAL, ERELGION

g. 
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ANOVAh

73.065 1 73.065 240.377 .000a

120.975 398 .304
194.040 399

89.435 2 44.718 169.714 .000b

104.605 397 .263
194.040 399

97.194 3 32.398 132.476 .000c

96.846 396 .245
194.040 399

99.335 4 24.834 103.577 .000d

94.705 395 .240
194.040 399
100.599 5 20.120 84.837 .000e

93.441 394 .237
194.040 399
101.748 6 16.958 72.210 .000f

92.292 393 .235
194.040 399
103.051 7 14.722 63.424 .000g

90.989 392 .232
194.040 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

7

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GCOMMUa. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLITb. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTHc. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH, ECULTURd. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH, ECULTUR, EINTERNe. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH, ECULTUR, EINTERN,
ELEGAL

f. 

Predictors: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH, ECULTUR, EINTERN,
ELEGAL, ERELGION

g. 

Dependent Variable: OPERAh. 
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Coefficientsa

1.469 .193 7.615 .000
.656 .042 .614 15.504 .000
.427 .223 1.916 .056
.641 .039 .599 16.249 .000
.271 .034 .291 7.882 .000
.844 .227 3.712 .000
.651 .038 .609 17.113 .000
.422 .043 .453 9.904 .000

-.257 .046 -.258 -5.633 .000
1.388 .290 4.794 .000

.662 .038 .620 17.499 .000

.420 .042 .450 9.932 .000
-.247 .045 -.248 -5.455 .000
-.136 .045 -.106 -2.988 .003
.926 .351 2.640 .009
.662 .038 .620 17.592 .000
.420 .042 .450 9.992 .000

-.250 .045 -.252 -5.565 .000
-.133 .045 -.104 -2.944 .003

9.877E-02 .043 .081 2.309 .021
.550 .388 1.415 .158
.650 .038 .608 17.139 .000
.417 .042 .447 9.964 .000

-.252 .045 -.253 -5.617 .000
-.140 .045 -.110 -3.111 .002
.104 .043 .085 2.447 .015

9.637E-02 .044 .078 2.211 .028
3.356E-02 .443 .076 .940

.651 .038 .609 17.270 .000

.423 .042 .454 10.155 .000
-.258 .045 -.259 -5.783 .000
-.163 .046 -.127 -3.553 .000

9.201E-02 .043 .075 2.154 .032
.112 .044 .091 2.559 .011
.125 .053 .085 2.370 .018

(Constant)
GCOMMU
(Constant)
GCOMMU
GPOLIT
(Constant)
GCOMMU
GPOLIT
EHEALTH
(Constant)
GCOMMU
GPOLIT
EHEALTH
ECULTUR
(Constant)
GCOMMU
GPOLIT
EHEALTH
ECULTUR
EINTERN
(Constant)
GCOMMU
GPOLIT
EHEALTH
ECULTUR
EINTERN
ELEGAL
(Constant)
GCOMMU
GPOLIT
EHEALTH
ECULTUR
EINTERN
ELEGAL
ERELGION

Model
1

2

3

4

5

6

7

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: OPERAa. 
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Excluded Variables h

.033a .839 .402 .042 1.000
-.105a -2.667 .008 -.133 .993
.084a 2.126 .034 .106 1.000
.077a 1.927 .055 .096 .974
.015a .367 .714 .018 1.000

-.111a -2.820 .005 -.140 .988
-.032a -.807 .420 -.040 1.000
-.105a -2.623 .009 -.131 .971
-.062a -1.568 .118 -.078 .989
.027a .685 .494 .034 .995
.291a 7.882 .000 .368 .998
.011a .284 .777 .014 .994
.017a .432 .666 .022 .995

-.058a -1.474 .141 -.074 .997
.059a 1.499 .135 .075 .999

-.012a -.312 .755 -.016 .993
-.069a -1.757 .080 -.088 .998
.043b 1.153 .249 .058 .999

-.106b -2.907 .004 -.145 .993
.076b 2.082 .038 .104 .999
.062b 1.663 .097 .083 .971

-.014b -.387 .699 -.019 .990
-.120b -3.279 .001 -.163 .987
-.053b -1.426 .155 -.071 .995
-.099b -2.655 .008 -.132 .971
-.061b -1.648 .100 -.083 .989
-.258b -5.633 .000 -.272 .602
.009b .245 .806 .012 .993
.003b .092 .927 .005 .993

-.058b -1.586 .114 -.079 .997
.063b 1.716 .087 .086 .998

-.003b -.078 .938 -.004 .992
-.072b -1.955 .051 -.098 .998
.058c 1.629 .104 .082 .993

-.089c -2.501 .013 -.125 .985
.083c 2.362 .019 .118 .998
.065c 1.810 .071 .091 .971
.020c .564 .573 .028 .961

-.106c -2.988 .003 -.149 .982
-.049c -1.385 .167 -.069 .994
-.086c -2.407 .017 -.120 .967
-.065c -1.831 .068 -.092 .988
.021c .577 .564 .029 .990
.011c .302 .763 .015 .991

-.060c -1.701 .090 -.085 .997
.040c 1.116 .265 .056 .984

-.010c -.288 .773 -.014 .991
-.073c -2.063 .040 -.103 .998
.081d 2.264 .024 .113 .957
.011d .156 .876 .008 .246
.081d 2.309 .021 .116 .997
.073d 2.058 .040 .103 .966
.023d .642 .521 .032 .961

-.042d -1.196 .232 -.060 .990
-.055d -1.432 .153 -.072 .840
-.033d -.863 .389 -.043 .870
.047d 1.289 .198 .065 .940
.006d .182 .856 .009 .990

-.060d -1.713 .087 -.086 .997
.046d 1.286 .199 .065 .982

-.011d -.313 .754 -.016 .991
-.049d -1.348 .178 -.068 .931
.071e 1.990 .047 .100 .941
.021e .293 .770 .015 .245
.078e 2.211 .028 .111 .962
.019e .520 .603 .026 .958

-.039e -1.116 .265 -.056 .988
-.049e -1.289 .198 -.065 .836
-.032e -.859 .391 -.043 .870
.049e 1.360 .175 .068 .940
.004e .125 .901 .006 .989

-.058e -1.651 .100 -.083 .996
.043e 1.217 .224 .061 .981

-.017e -.479 .632 -.024 .986
-.048e -1.323 .187 -.067 .931
.085f 2.370 .018 .119 .919
.038f .543 .587 .027 .242
.023f .635 .526 .032 .956

-.042f -1.198 .232 -.060 .987
-.040f -1.034 .302 -.052 .824
-.029f -.769 .442 -.039 .868
.025f .654 .514 .033 .831
.005f .150 .881 .008 .989

-.054f -1.558 .120 -.078 .994
.016f .435 .664 .022 .846

-.023f -.648 .517 -.033 .981
-.047f -1.294 .197 -.065 .931
.022g .318 .751 .016 .240
.021g .582 .561 .029 .955

-.045g -1.296 .196 -.065 .986
-.057g -1.486 .138 -.075 .798
-.023g -.616 .539 -.031 .864
.030g .786 .432 .040 .829
.003g .085 .932 .004 .988

-.044g -1.268 .206 -.064 .977
.006g .159 .874 .008 .835

-.029g -.838 .402 -.042 .975
-.056g -1.546 .123 -.078 .922

ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
ERELGION
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
ERELGION
EECONE
ELEGAL
ETECHN
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
ERELGION
EECONE
ETECHN
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT
EECONE
ETECHN
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GENT

Model
1

2

3

4

5

6

7

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), GCOMMUa. 

Predictors in the Model: (Constant), GCOMMU, GPOLITb. 

Predictors in the Model: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTHc. 

Predictors in the Model: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH, ECULTURd. 

Predictors in the Model: (Constant), GCOMMU, GPOLIT, EHEALTH, ECULTUR,
EINTERN

e.  
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 تحليل االنحدارللمتغير المعتمد الفرعي امتصاص األزمة  ) 16( ملحق رقم 
Variables Entered/Removed a

ERELGIO
N .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

EHEALTH .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

EECONE .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

ELEGAL .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

GTECHN .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

CORRUPT
I .

Stepwise
(Criteria:
Probabilit
y-of-F-to-e
nter <=
.050,
Probabilit
y-of-F-to-r
emove >=
.100).

Model
1

2

3

4

5

6

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Dependent Variable: OBSERa. 
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Model Summary

.585a .342 .340 .51

.673b .454 .451 .47

.690c .476 .472 .46

.699d .489 .484 .45

.705e .497 .491 .45

.709f .503 .495 .45

Model
1
2
3
4
5
6

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ERELGIONa. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTHb. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH,
EECONE

c. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH,
EECONE, ELEGAL

d. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH,
EECONE, ELEGAL, GTECHN

e. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH,
EECONE, ELEGAL, GTECHN, CORRUPTI

f. 
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ANOVAg

53.765 1 53.765 206.957 .000a

103.395 398 .260
157.160 399

71.281 2 35.641 164.759 .000b

85.879 397 .216
157.160 399

74.740 3 24.913 119.699 .000c

82.420 396 .208
157.160 399

76.835 4 19.209 94.460 .000d

80.325 395 .203
157.160 399

78.161 5 15.632 77.964 .000e

78.999 394 .201
157.160 399

79.046 6 13.174 66.281 .000f

78.114 393 .199
157.160 399

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

6

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ERELGIONa. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTHb. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONEc. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONE, ELEGALd. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONE, ELEGAL, GTECHNe. 

Predictors: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONE, ELEGAL, GTECHN,
CORRUPTI

f. 

Dependent Variable: OBSERg. 
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Coefficientsa

.928 .257 3.609 .000

.768 .053 .585 14.386 .000
-.252 .269 -.938 .349
.751 .049 .572 15.416 .000
.299 .033 .334 8.999 .000

-.827 .299 -2.765 .006
.708 .049 .539 14.460 .000
.290 .033 .323 8.853 .000
.178 .044 .152 4.076 .000

-1.497 .362 -4.137 .000
.732 .049 .558 14.947 .000
.284 .032 .317 8.763 .000
.170 .043 .146 3.943 .000
.129 .040 .117 3.210 .001

-1.273 .370 -3.441 .001
.746 .049 .569 15.248 .000
.272 .032 .304 8.387 .000
.172 .043 .148 4.016 .000
.171 .043 .154 3.959 .000

-9.78E-02 .038 -.100 -2.571 .010
-1.553 .391 -3.967 .000

.738 .049 .562 15.099 .000

.276 .032 .308 8.515 .000

.173 .043 .148 4.052 .000

.164 .043 .148 3.795 .000
-9.92E-02 .038 -.101 -2.619 .009
7.556E-02 .036 .076 2.110 .035

(Constant)
ERELGION
(Constant)
ERELGION
EHEALTH
(Constant)
ERELGION
EHEALTH
EECONE
(Constant)
ERELGION
EHEALTH
EECONE
ELEGAL
(Constant)
ERELGION
EHEALTH
EECONE
ELEGAL
GTECHN
(Constant)
ERELGION
EHEALTH
EECONE
ELEGAL
GTECHN
CORRUPTI

Model
1

2

3

4

5

6

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: OBSERa. 
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Excluded Variables g

.177a 4.331 .000 .212 .952

.034a .839 .402 .042 .985

.145a 3.572 .000 .176 .980

.123a 3.043 .002 .151 .997

.164a 4.024 .000 .198 .963

.077a 1.909 .057 .095 .999

.027a .650 .516 .033 .946
-.014a -.345 .730 -.017 1.000
.334a 8.999 .000 .412 .999
.255a 6.583 .000 .314 .999
.095a 2.343 .020 .117 .997
.079a 1.954 .051 .098 .999

-.002a -.041 .967 -.002 .985
-.072a -1.767 .078 -.088 .997
.068a 1.673 .095 .084 .995
.041a 1.008 .314 .051 1.000
.044a 1.082 .280 .054 .980
.152b 4.076 .000 .201 .947
.021b .572 .568 .029 .983
.125b 3.368 .001 .167 .977
.061b 1.613 .107 .081 .961
.138b 3.707 .000 .183 .958
.059b 1.578 .115 .079 .995
.014b .370 .712 .019 .944

-.005b -.138 .890 -.007 .999
.072b 1.516 .130 .076 .600
.080b 2.156 .032 .108 .995
.062b 1.671 .095 .084 .997
.000b .011 .991 .001 .985

-.037b -.989 .323 -.050 .986
.084b 2.257 .025 .113 .993
.018b .496 .620 .025 .995
.045b 1.202 .230 .060 .980
.034c .913 .362 .046 .977
.117c 3.210 .001 .159 .974
.059c 1.600 .110 .080 .961
.030c .410 .682 .021 .247
.047c 1.282 .201 .064 .989

-.034c -.865 .388 -.043 .862
-.079c -1.981 .048 -.099 .833
.080c 1.705 .089 .085 .599
.053c 1.440 .151 .072 .959
.062c 1.697 .090 .085 .997

-.002c -.046 .963 -.002 .985
-.042c -1.159 .247 -.058 .984
.084c 2.316 .021 .116 .993
.006c .162 .872 .008 .988
.019c .506 .613 .025 .949
.038d 1.051 .294 .053 .975
.065d 1.785 .075 .090 .958

-.003d -.040 .968 -.002 .242
.042d 1.151 .250 .058 .987

-.029d -.747 .455 -.038 .860
-.072d -1.824 .069 -.092 .831
.076d 1.649 .100 .083 .599
.018d .454 .650 .023 .862
.065d 1.795 .073 .090 .996
.007d .182 .856 .009 .980

-.100d -2.571 .010 -.128 .848
.074d 2.050 .041 .103 .985

-.012d -.337 .737 -.017 .964
.016d .440 .660 .022 .949
.043e 1.176 .240 .059 .974
.056e 1.539 .125 .077 .948

-.012e -.160 .873 -.008 .242
.033e .923 .356 .047 .978

-.038e -.990 .323 -.050 .853
-.068e -1.738 .083 -.087 .829
.085e 1.838 .067 .092 .596
.016e .409 .682 .021 .861
.068e 1.917 .056 .096 .994
.008e .226 .821 .011 .980
.076e 2.110 .035 .106 .984

-.022e -.595 .552 -.030 .955
.015e .420 .675 .021 .949
.038f 1.043 .297 .053 .969
.051f 1.402 .162 .071 .944

-.007f -.097 .923 -.005 .241
.037f 1.030 .304 .052 .976

-.036f -.944 .346 -.048 .853
-.075f -1.910 .057 -.096 .825
.085f 1.846 .066 .093 .596
.019f .486 .627 .025 .860
.061f 1.705 .089 .086 .983

-.005f -.139 .889 -.007 .951
-.028f -.758 .449 -.038 .950
.015f .409 .683 .021 .949

EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
EHEALTH
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EECONE
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EINTERN
ELEGAL
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EINTERN
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GTECHN
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EINTERN
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
CORRUPTI
GCOMMU
GENT
EINTERN
ETECHN
ECULTUR
EESTAB
ESOCIAL
EMTROPOL
GPOLIT
GECON
GCULTUR
GFINICIA
GCOMMU
GENT

Model
1

2

3

4

5

6

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance

Collinearit
y

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), ERELGIONa. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, EHEALTHb. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONEc. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONE, ELEGALd. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONE, ELEGAL,
GTECHN

e. 

Predictors in the Model: (Constant), ERELGION, EHEALTH, EECONE, ELEGAL,
GTECHN, CORRUPTI

f. 

Dependent Variable: OBSERg.  
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 قائمة المتغيرات واالختصارات المستخدمة في البحث  ) 17( قم ر ملحق

 االختصار الرمز المتغير الفرعي

 1Y Respo االستجابة 

 Y2 Shock الصدمة 

 Y3 Imeg النازحون 

 Y4 Serv الخدمات 

 Y5 Crowd الحشد 

 Y6 Compen التعويضات 

 Y7 Recons اإلعمار 

 Y8 Opera غرفة العمليات 

 Y9 Obsor ص األزمة امتصا

 X1 EReligion البيئة الدينية 

 X2 ECone البيئة االقتصادية 

 X3 EIntern البيئة الدولية 

 X4 Elaw البيئة القانونية والتشريعية 
ELegel 

 X5 Etechn ) التقنية ( البيئة التقانية 

 X6 ECultur البيئة الثقافية 

 X7 Eestab البيئة المؤسساتية 

 X8 ESocial ة االجتماعية البيئ

 X9 EMetropol البيئة الحضرية 

 X10 Ehealt البيئة الصحية 

 X11 GPolit العولمة السياسية 

 X12 GEcon العولمة االقتصادية 

 X13 Gcult العولمة الثقافية 

 X14 GFinincial العولمة المالية 

 X15 Gtech ) التقنية ( العولمة التقانية 

 X16 GCorruption ساد عولمة الف

 X17 GCommu عولمة االتصاالت 

 X18  GEnt عولمة االنترنت 
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 قائمة المراجع

  الكتب – أوالً

  باللغة العربية –أ 

اإلدارة ) : 2006( جمـال الـدين محمـد        ، المرسي   –ثابت عبد الرحمن    ،  إدريس   - 1
  .، الدار الجامعية  االستراتيجية ، مفاهيم ونماذج تطبيقية 

العولمة ، دراسة : ) 1999(آدم ، عبد الرؤوف محمد ؛ وعبد اهللا عثمان ، التوم  - 2
 .  ، لندن  تحليلية نقدية

النيـل العربيـة ،      مجموعـة    إدارة األزمات ،  : ) 2003( محسن أحمد    ، يالخضير - 3

  .الطبعة األولى  

 ، دار الكتـب     المدخل إلى تحليـل االنحـدار      ) : 1987( الراوي ، خاشع محمود ،       - 4

  . للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

  .  ، دار الرضا للنشر سوريا14000نظم اإلدارة البيئية واآليزو : رعد ، الصرن  - 5

، مجموعات غير منشورة ، كلية االقتصاد قـسم إدارة          إدارة البيئة   : رعد  ،  الصرن   - 6

 . األعمال ، السنة الثالثة 

 ، دار   Spssالتحليـل اإلحـصائي باسـتخدام        ) : 1998( العقيلي ، صالح رشيد ،       - 7

  . الشرق ، عمان

 الوراق  ، إدارة المشاريع منهج كمي   :  )2005( محمود   ،مؤيد ، العبيدي    ،  الفضل   – 8

  . للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى

إدارة الجـودة الكاملـة مـن        ) : 2004( الفضل ، مؤيد عبد الحسين ، الطـائي ،           - 9
  ، الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة األولىك إلى المستهلكالمستهل

اإلحـصاء   ) : 2003( القاضي ، دالل ، و عبد اهللا ، سهيلي ، والبياتي ، محمود ،                – 10
 . ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، األردن ، عمان لإلداريين واالقتصاديين 

  .  ، دمشق  منهجيا ونظريا وتطبيقيا ) الكوكبة( العولمة : ) 2003 (النقري ، معن - 11

بـاع ، وزارة الثقافـة ،        ، ترجمة باسل الط    ما هو علم البيئة   ) :  1975(  ف   ،أوين   - 12

  .دمشق 

 ، الجهـاز    spssدليلك إلى البرنامج اإلحصائي      ) : 2003( بشير ، سعد زغلول ،       - 13

  . المركزي لإلحصاء ، العراق
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 ،MS Project 2000إدارة المشاريع عن طريق برنـامج   ) :2002(حنا ،  زبللو - 14
  . دار الرضا ، دمشق ، الطبعة األولى ، آذار  

 . ، دار الحداثة ، بيروت    تحوالت المجتمع والسياسة) : 1992(سليمان ، تقي الدين  - 15

طرق البحث في اإلدارة ، مـدخل بنـاء المهـارات            : )1998( ،  أوما  ،   سيكارن   - 16
عبد اهللا بن سليمان العزاز ، مطـابع جامعـة          . إسماعيل علي بسيوني و د    .  ، ترجمة د   ةالبحثي

  . الملك سعود

نظم اإلدارة البيئية والمواصفات القياسـية      ) : 1998( عباس ، محمد صالح الدين       - 17
 . ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة  14000العالمية آيزو 

 .  ، جامعة دمشق إدارة األعمال الدولية ) : 2006( د اللطيف ،  عبد اللطيف ، عب- 18

إدارة األزمات والكوارث ، مخاطر العولمة واإلرهـاب         ) : 2003(  عليوة ، السيد     - 19
 . ، دار األمين ، الطبعة الثالثة الدولي 

 ، مؤسسة شباب الجامعـة للنـشر ،         إدارة األزمات ) : 2004(محمد نصر   ،  مهنا   - 20

  . ندريةاإلسك

، دار دمـشق الطبعـة      االحتباس الحـراري     ) : 2007( موسى ، علي حسن ،       - 21

 . األولى

، دار  مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب         ) : 1984( هندي ، إحسان     - 22

 . الجيل للطباعة والنشر ، الطبعة األولى 

 دار النهـضة العربيـة ،        ، طرق التحليـل اإلحـصائي    : هيكل ، عبد العزيز فهمي       - 23

 . بيروت

دور الحكومـة   ( إعادة الهيكلة في قطاع الشركات       ) : 2002( ،  مارك  ،  ستون   - 24
ـ / النقد الـدولي    صندوق  مطبوعات  ،   )في فترات األزمة      ) 31( قـضايا اقتـصادية     / ويوني

 .واشنطن

ى العلمـي    ، المنتـد   تاريخ الفلوجة  ) : 2007(  المحمدي ، محمد شاكر محمود ،        – 25

 . والثقافي في الفلوجة 

، القـاموس المحـيط   ) :  2005( ،  الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب          - 26

  . الثامنة ، بيروت مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

  . ، بيروتمعجم البلدان ) :  1986( ، الحموي ، أبو عبد اهللا ياقوت  - 27



321 
 

، دار الكتـب العلميـة ،       فتوح البلدان   ) :  1983( البالذري ، أحمد بن يحيى ،        - 28

  . 5بيروت الجزء 

 .  ، دار الثقافة العامة ، بغداد من ذي قار إلى القادسية: عماش ، صالح مهدي  - 29

 ، منـشورات االتحـاد      عولمة السياسة والعولمة السياسية   : عبد الخالق   ،  عبد اهللا    - 30

   .الدولي لنقابات العمال العرب 

  . ، دار الفكر المعاصر ، بيروتالتربية البيئية مشكالت وحلول : بان ، رياض الج - 31

 ،  الطريق إلى األمام من أجل سياسة مالية عالميـة         ) : 2005( روكوف ، كينث ،      – 32
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 ، مؤسسة هينزخ الحداثة والحداثة المضادة في العولمة الثقافية: ديتر ، سينغاس  - 33

 .  ألمانيا –جامعة برمن / ، مكتب الشرق األوسط بل

 :  باللغة اإلنكليزية –ب 
34   - Alan Kirschenbaum (2004): Chaos Organization and Disaster 

Management , Marcel Dekker , inc . New York Cimarron Road  . 
35  - Sheridan J Coakes , 2005 : SPSS 12. for Windows, John 

Wileyand Sons Australia . 

 :  البحوث والدراسات –ثانيا 
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 ،  331 ستراتيجيات االتـصال ص    ،) إحدى ثورات االتصال    .. األنترنت  ( سومر، الفصل الرابع    

 .  كانون الثاني 9
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الطريقـة  . .  النابالم والفـسفور واليورانيـوم        ) :2007(  أحمد ، دينا الحاج ،       - 5
 . ، موقع عربستان االلكتروني األمريكية للديمقراطية 
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 ، مجلـة    أثر العولمة علـى سـيادة الدولـة       : ) 2007(فتاح  محمد عبد ال  ،  الحمراوي   - 7

  /. 7 / 2، الثقافية الحرة انكيدو

األسرة تحت أوزار الحرب ، المرأة العراقية والمحنـة          ) : 2004( كفاح  ،  الحداد   - 8
  .  3، المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة المستمرة 
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 : خالصة 

تشير التوقعات أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الـصراعات واألزمـات فـنحن              

ومحاوالت انتقال مراكز   ... القوى الكبرى والكيانات الدولية     نعيش في عالم زادت فيه تفاعالت       

النفوذ والهيمنة مما خلق نزعة عارمة ألصحابها لحيـازة القـوة بأشـكالها كافـة العـسكرية ،             

فأصبحت األزمات حالة مالزمة لإلنسان في كل زمان ومكـان   . االقتصادية ، الثقافية والسياسية     

إال أن األزمات التي يعيشها العـالم اليـوم         ... لبلدان المتخلفة   فهي تحدث في البلدان المتقدمة وا     

تأخذ طابعا أكثر تأثيرا بحكم بيئة العولمة وتيارها الجارف ، حتى أصبح المكان الواحد والزمان               

وأخطر هذه األزمات هـي التـي تـؤدي    ... الواحد تتصارع فيه تأثيرات أكثر من أزمة واحدة    

 االحتراب بين الدول والمجتمعات وما ينتج عن هذه الحروب من           نتائجها إلى الوصول إلى حالة    

أزمات ومآسي إنسانية قد تكون تسميتها باألزمة قاصرة عن التعبير عن جميع مكنوناتهـا أو أن                

 . تحيط بجوانبها كافة 

الحالة التي تعرضـت    )) إدارة األزمات في بيئة العولمة      (( لقد تناول بحثنا هذا الموسوم      

 الفلوجة في جمهورية العراق قبل وأثناء وبعد اجتياح القـوات األمريكيـة لهـا فـي                لها مدينة   

ألف مـواطن لمغـادرة المدينـة     ) 250000(  ، واضطرار ما يقارب     2004 تشرين الثاني    8 

 . والنزوح إلى مدن أخرى آمنة نسبيا 

ما نسبته  لقد تعرضت العوائل النازحة إلى أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية ، واضطر            

من العوائل إلى السكن في خيم في وقت كانت درجات الحرارة تقترب من الصفر المئوي                % 8

من العوائل إلى السكن بالمشاركة مـع عوائـل          % 70في فصل الشتاء ، واضطرت أكثر من        

من العوائل إلى السكن في مباني عامـة         % 14أخرى في منزل واحد بينما اضطرت أكثر من         

 . وائر حكومية كالمدارس أو د

لقد تعرضت البنى التحتية والخدمات العامة في الفلوجة إلى تـدمير كبيـر ، وأصـبحت                

القوات األمريكية في حرج شديد أمام العالم ، مما اضطرها إلـى االسـتعانة بـالعراقيين مـن                  

 فقد شكلت الحكومة العراقية المؤقتـة فـي       . أصحاب الخبرة السابقة في إدارة مثل هذه األزمات         

في العاصمة بغداد ، مهمتهـا األساسـية تقـديم     ) Operation Room( حينها غرفة عمليات 

المعونات والمساعدات اإلنسانية للنازحين ودعم فريق إدارة األزمة الذي تم تشكيله للعمل ميدانيا             

 .  التي سببتها هذه الحرب تداخل مدينة الفلوجة للتعامل مع األزما

إعادة تأهيل البنى التحتية    : مة في ثالثة محاور ؛ المحور األول        لقد عمل فريق إدارة األز    

كـان تهيئـة    : الطرقات ، والمحور الثـاني      من  والخدمات ولو بالحد األدنى مع رفع األنقاض        

...  من مواد غذائية ووسـائل تدفئـة وأفرشـة           ةمستلزمات اإلغاثة للعوائل عند عودتها للمدين     
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ان تهيئة فرق هندسية عديدة للمباشرة في تقدير أضرار منازل          فك: أما المحور الثالث    . وغيرها  

 . المواطنين واالستعداد لصرف التعويضات إليهم عند وصول التخصيصات المالية 

 ابتداء مـن مـدى      ةسؤاال ، تركزت هذه األسئل     ) 130( لقد تم تنظيم استبيان يتألف من       

غتهم بإخالء المدينة مـرورا بمـا عانـاه         توقع المواطنين لحصول اجتياح للمدينة والجهة التي بل       

النازحون من أضرار مختلفة ولحين عودتهم إلى الفلوجة ولمدى ما تـوفر لهـم مـن خـدمات                  

وغيرهـا مـن    ... ومساعدات ، وطريقة عمل فريق إدارة األزمة ومدى رضا المواطنين عليه            

 ى العوائل ، وتـم اسـتخدام       األسئلة التي رأينا أنها تخدم هذا البحث ، وتم توزيع االستبيانات عل           

 استبيان إلجراء التحليالت اإلحـصائية عليهـا بـدءا مـن تقـدير درجـة الثبـات                  ) 400( 

 )Reliability (    باستخدام اختبارalpha      م استخدام طريقة   وت. تربيع  _ ، وإجراء اختبار كاي

يها من اإلجابات على    التحليل العاملي إلجراء التحليالت اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عل         

 ) Variation(  ومعامل االختالف  Std . Deviationاالستبيان وحساب االنحرافات المعيارية 

 ) Spearman( باستخدام معامـل   )  Correlation Matrix( واستخراج مصفوفات االرتباط 

لمئوية ، إضافة إلى حساب بعض النسب ا       ) Regression( وكذلك استخراج معامالت االنحدار     

 . لإلجابات على بعض األسئلة في االستبيان 

 : وقد تبين من خالل هذا البحث بعض النتائج والتي من أهمها 

إن الفترة الزمنية التي توفرت للعوائل لمغادرة المدينة لم تكـن كافيـة ، ممـا                 -

اضطر عدد كبير من العوائل للبقاء داخل منازلهم في المدينة تحت نيران القصف ممـا               

 .  في حدوث خسائر بينهم سبب

إن العوائل النازحة عانت من حاالت اجتماعية سلبية بسبب الظروف الحياتيـة             -

 . التي واجهوها 

إن اختيار معظم العوائل ألماكن نزوحهم كان بسبب وجود أقارب لهم في هـذه               -

 . المناطق 

كان هناك قصور كبير في تقديم الخدمات الصحية للعوائل بعـد عـودتهم إلـى           -

 .مدينة بسبب التعقيدات األمنية ال

إن البيئة القانونية التي حصنت القوات األمريكية بموجبها أفرادها من تعرضهم            -

للمساءلة أو المحاكمة أمام القضاء العراقي أو المحاكم الدولية قد سبب في زيادة تهـور               

 . أفراد من هذه القوات وحصول انتهاكات لقوانين الحرب 

 في الفلوجـة ليأخـذ علـى    ةاب تشكيل فريق إدارة األزمأيد معظم العوائل صو  -

 . عاتقه إدارة األزمة والتقليل من أضرارها 
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) بغـداد  ( إن المساعدات والمعونات التي قدمتها غرفة العمليات المركزية فـي         -

للعوائل النازحة لم تكن كافية ، بسبب انتشار هذه العوائل على مساحات واسعة وصعوبة              

أماكن نزوحهم في هذه المدن المتباعدة والظروف األمنية السيئة فـي           الوصول إليهم في    

 .حينها 

ة صرف التعويضات للمواطنين عن األضرار التي أصـابت منـازلهم           عإن سر  -

 . ساهم في تحسن الوضع األمني واالقتصادي والنفسي للمواطنين 

إن تعدد مصادر التمويل المخصصة إلعادة اإلعمار ساهم فـي زيـادة الفـساد               -

المالي الذي حصل في هذه المشاريع خاصة عندما تكون المراقبة على تنفيذ المـشاريع              

 . ضعيفة 

إن العمليات العسكرية سببت في هجرة رؤوس أموال وأصحاب الكفاءات إلـى             -

خارج العراق بسبب تدمير مصانعهم ومزارعهم والمصالح الخاصة وتعطـل الكليـات            

 .والمعاهد العلمية 

ا البحث أيضا أن إدارة األزمات في بيئة العولمة تتطلب مـن        كما أكدت نتائج هذ    -

االجتماعيـة ،   : فريق إدارة األزمات أن يتعامل مع إفرازات العولمة فـي مظاهرهـا             

 . االقتصادية ، الثقافية ، السياسية ، التقانية ، وظاهرة الفساد 

 : وقد توصل هذا البحث إلى جملة من التوصيات أهمها 

ات العسكرية التي تنوي اجتياح بيئة حضرية مأهولة مـن أن           ضرورة قيام القو   -

تستخدم كافة وسائل اإلعالم المتاحة لإلبالغ عن ذلك لكي يتهيأ المواطنـون ويأخـذون              

االحتياطات الضرورية لذلك ، بما في ذلك السماح لهم بمغادرة المدينة قبل فترة مناسبة              

 . قبل الشروع بالعمليات العسكرية 

 تقدير األضرار وصرف التعويـضات عـن األضـرار التـي            ضرورة أن يتم   -

يتعرض لها المواطنون بأسرع وقت ألن ذلك يساهم في عودة الحياة الطبيعية للمدن التي              

 .تتعرض لعمليات عسكرية 

عاتقها تنسيق التصرف باألموال التـي        تشكيل هيئة مشرفة مختصة تأخذ على      -

ولويات للمـشاريع وللتقليـل مـن       تخصص إلعادة اإلعمار بما يؤمن صرفها حسب األ       

 .احتمالية حصول الفساد المالي 

في حالة تشكيل فريق إدارة األزمات في بيئة تعرضت لحرب حديثة يتطلب أن              -

يكون رئيس فريق إدارة وعدد من أعضاء فريق إدارة األزمة األساسيين ممن لهم الخبرة              

 . في إدارة أزمات مماثلة أو سبق أن تعاملوا معها 

 . فريق إدارة األزمات صالحية واسعة بما يؤمن أداء مهامه بصورة كفوءة منح  -
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تهيئة مستشفيات ميدانية تأخذ على عاتقها القيـام بتقـديم الخـدمات الـصحية               -

 . للمواطنين إلى حين تأهيل المستشفيات والمستوصفات في المدينة 

إلقليم مـن   ضرورة تحشيد الجهود واإلمكانيات المتاحة على مستوى الدولة أو ا          -

 .أجل دعم فريق إدارة األزمات ألداء مهامه 

استخدام كافة الوسائل واإلجراءات القانونية المتبعة أثناء الحروب وبعـدها بمـا          -

دمير البنى التحتية أو بسبب اسـتخدام األسـلحة         تيؤمن حماية البيئة من مخاطر التلوث       

 . هذه القوانين المحرمة دوليا ومساءلة األطراف المتحاربة التي قد تخرق 

الفلوجة وما أفرزته العمليات العـسكرية       إن دراسة الحالة االستثنائية التي مرت بها مدينة       

وما قام به فريق إدارة األزمة يمثل نموذجا مناسبا يمكن االستفادة منه والبناء عليه إلدارة أزمات                

لعمليات حربية في   مماثلة لمدن ومجتمعات في العراق أو خارجه تعرضت أو يمكن أن تتعرض             

 .        بيئة تأثرت بإفرازات العولمة بمظاهرها المختلفة والمتعددة 
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When inhabited cities face ruinous wars where all kinds of common 
modern weapons and internationally prohibited ones are used, then the 
crises, which follow and affect these inhabited cities under environmental 
condition ruled entirely by globalization, require preparing specialized 
teams to minimize the consequences of the many crises resulting from 
these wars. This research aims at examining the condition which Fallujah 
city was subject to before, during and after the military operations of the 
coalition forces directed by the United Sates of America on 08/11/2004. 
The research also attempts to study the way used by the crisis management 
team to deal with the condition in which city inhabitants lived and the 
means to handle these results. The study showed that it is vital to clearly 
inform the inhabitants of the cities which would be under military 
operations about the urgency to evacuate the city, allowing them to have 
enough time to do this. Moreover, the study showed that it is important to 
let the crisis management team be formed of experts some of whom have 
formerly dealt with such crises. 

This study also demonstrated how to put international laws into effect 
on all fighting sides, and it showed that excluding any side from legal 
questioning will result in increasing the number or victims and the range of 
distraction. 

 
Introduction: 

The expectations refer that the twenty first century will be filled with 
conflicts and crises since we are living in a world where the interrelations 
among major forces and international structures are accelerating, in 
addition to the attempts to shift supremacy centers. This thing brought 
about a strong tendency by force leaders to possess all kinds of military, 
economical, cultural and political power. 

The crises which the world is facing today are taking a more 
influential form as a result of the globalization environment and its shifting 
trend that even the place and time where the effects clash brought about 
more than one crisis. The most dangerous crisis among the others is the one 
whose results arouse a case of fight among countries and societies. Hence 
referring to the wars outcomes, the human crises and tragedies, as a crisis 
can never express all their components or let their aspects be apprehend 
entirely. 

Keeping in view the importance of dealing with crises in such an 
environment, the study of crisis management became of a great importance 
for researchers of many research centers in the developed countries and 
particularly in respect of the globalization effects with all their different 
aspects on crises management team and the method followed to handle the 
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different environmental factors so as to avoid crises or to minimize their 
negative outcomes and to make use of the positive outcomes which may 
follow some crises. 

 
The Problem of the Research: 

Many Iraqi cities were in ruins due to the continuous wars Iraq had 
witnessed throughout the last three decades. As a result, many human, 
economical, environmental, constructional and political crises took place.  
One of the most prominent challenges and problems which confronted the 
governmental team entrusted with managing the crisis in Fallujah city can 
be summarized as following: 

1- How to provide aids and reliefs for the emigrants. 
2- How to choose the field team responsible for managing the crisis. 
3- The method that is used to reconstruct the destroyed infrastructures 

and basic public services. 
4- The way that is followed to estimate the damages in the inhabitants' 

houses and properties and to compensate them for these damages. 
5- The sufferance which the people underwent during the time of their 

emigration or after returning to their city and demolished houses. 
 
The Importance of the Research. 

Studying crises management opens wide doors for researchers to 
study and deal with the problems of which the world is suffering today in 
many parts of it. 

Studying crises resulting from war activities under circumstances 
which are affected by the phenomenon of globalization may contribute to 
minimize the effects of these crises on man and nature, either in the 
locations where crises exist or far away. 

The effect of wars results on man ( regardless of the place of their 
existence) is  nearly the same. in addition to this, the basic needs of man, 
security, food,  medicine and shelter, may not vary greatly from one place 
to another especially that most wars take place on the territories of poor and 
developing countries where the people's needs are much the same. 
 
The Hypotheses of the Research 
This research is based on the following hypotheses: 

1- There is a relation between informing of the inevitability of the crisis 
occurrence and the level of response by the society to it and 
minimizing its damages. 

2- Crises management inside a destructive urban environment resulting 
from  wars requires to deal with the consequences of globalization 
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aspects: social, economical, cultural, political ones, in addition to 
corruption aspect. 

3- There is a relation between the legal environment which protects the 
invading forces, and the increase of victims numbers and destruction 
in  modern wars. 

4- There is a relation between the acceleration of reconstruction, 
compensations and the speed of services return, and the level of 
society satisfaction with the crisis management team. 

5- There is a relation between the diversity of financial resources for 
reconstruction and the weak supervision,  and the financial 
corruption existed in these projects. 

 
Statistical Population and Represented Sample. 

In our research, the sample represents  numbers of the damaged citizens 
whom were selected randomly. We visited their houses in all poor and rich 
quarters of the city. Those who have scientific degrees in addition to the 
average citizens whose houses were totally or partly destroyed. 

The population on which the study of crisis management in the 
environment of  globalization will be applied is the society of Fallujah city.  

A questionnaire consisting of 130 questions was prepared. The 
questions were answered by the members of the statistical population in 
order to be used for carrying out the statistical Analyses. 
 
Data Collection Methods. 

There are different methods through which data can be collected from 
variant resources and situations as well. 

The data which have been collected for this research about crisis 
management in the environment of globalization include using the 
following methods: 
 

1- The method of making questionnaires for the families in the 
statistical population. 

2- The method of making questionnaires for the heads of administrative 
and service departments in addition to the direct questions to them. 

3- The method of direct and open meeting with persons in charge. 
4- The method of direct noticing of what has been achieved. 
5- Electronic methods, specially internet as regards the information 

which are required from the collations forces. 
6- The method of direct meeting with representatives of the American 

forces who are responsible for Fallujah file. 
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7- The former researches and studies which dealt with the study of 
crises management, environment and globalization. 

8- The dossiers, files and special archive of the crisis management 
team.    

 
 
Data Analysis Methods: 
 

It means recognizing the data and testing its goodness, validity and the 
hypotheses which the researcher has suggested. There are many ways 
which can be used to analyze the data but in this research we have 
concentrated on the statistics program (SPSS 12) since it suits the data of 
this study. The factor analysis method is used also  in addition to some  
tests such as (Chi-square) and Person Test.   
 
The General Form For Research Plan. 
 
Figure ( 1 ) included the general form for research plan. 
 
Figure ( 2 ) demonstrates  the elements of the research. 
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General Form for Research Plan 

Crises Management in the Environment of Globalization 
 

Studying the Relation and  Correlations among the main Elements of the 
Research: 

- Crises Management 
- Environment 
- Globalization 

Case Study for Fallujah City in the Republic of Iraq 

The Hypotheses of the Research 

Verifying The Hypotheses of the Research 
 

The Results 

The Recommendations 

Figure (1 ) the General Form for Research Plan 
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Factors of Crisis Management Success 

The Elements of the Research 

Political Globalization 
 

Economical Globalization 
 

Cultural Globalization 
 

Financial Globalization 
 

Technical Globalization 
 

Corruption Globalization 
 

Communication & 
Internet Globalization 

Religious Environment 
 

International Environment 
 

Economical Environment 
 

Social Environment 
 

Urban Environment 
 

Cultural Environment 
 

Legal and Legislative 
Environment 

 
Technical Environment 

 
Establishment Environment

 
Health and Services 

Environment 
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Emigrants 
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Compensations 

Globalization 
Environment 

Environment 
Management 
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Management 

Figure (2 ) 
Research Elements for Studying Crisis Management in the Environment of Globalization
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The First Chapter: Literature Review: 
 
  In this chapter, we tackled separately some of the former studies of 
the three  research elements which are: 

- The former studies ( Crises Management) 
- The former studies (Environment Management) 
- The former studies (Globalization) 

Those researches included 32 former studies relevant to our study, 
and they mainly contained modern researches related to the above-
mentioned three elements done by research centers, universities 
and international conferences. 
 

The Second Chapter: Crises and their Management: their Essence and  
Way of Work 
 
The First Subject: The Essence of Crises Management and Way of 
Work: 
 

Under this subject, we dealt with the common concept of a crisis. It 
was found out that it is not easy to explain crises and examine their aspects 
because it is a very difficult and hard task that requires procedures and  acts 
that vary according to the nature of the crises. Nowadays, the modern crisis 
is ambiguous even if some of its reasons and surrounding are clear. 

We showed also that an expert at the science of crises management  
can distinguish between the cases where the phenomena don't match 
together and the scientific concept of a crisis. 

We also focused on (Coombs 1999) definition of  a crisis that it 
consists of big and unpredictable events that threaten the entire 
organization and its owners.  

Whereas, the common concept of the crisis from a social point of 
view is:" the  cessation of the expected organization events and the 
confusion of habits, the thing which requires taking quick measures to re-
stabilize the organization and  find  new habits that are more convenient to 
the event". 

Moreover, the overlapping between the crisis concepts and those of 
other phenomena was explained. 
 
In this subject we also presented an explanation of the following topics: 

- The Scientific Concept of the Crisis. 
- Crisis Properties. 
- Crisis Management Definition. 
- The Importance of Studying Crisis Management. 
- Planning for the Crisis. 
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-  Organizing the Crisis. 
  
The Second Subject: The relation among Crises Management, 

Environment Management and Globalization. 
- Crisis operations Room. 
- The Emigrants. 
- The Shock. 
- Absorbing the Crisis. 
- The Gathering. 
- The Reconstruction. 
- The Compensations. 
- Basic Services. 

 
The Third Chapter: Environment Management and the Importance of 
studying it when a Crisis appears. 
 
This chapter was divided into two subjects:  
The First Subject: The Concept of Environment Management. 

- Definition of Environment. 
- Definition of Environmental Management. 
- Importance of Studying Environmental Management. 
- Benefits of Environment Management. 
- Environment Planning. 
- Environment Organization. 
- Environmental Supervision and Revision. 

The Second Subject: The relation among Environment Management, 
Crises Management and Globalization. 
 The following topics were explained: 

- Religious Environment. 
- International Environment. 
- Social and Economical Environment. 
- Technical Environment. 
- Urban Environment (Service) 
- Cultural Environment. 
- Establishment Environment (Governmental) 
- Legal and Legislative Environment Management. 
- Persistent Environment. 
- Managing Waste Materials. 
- Handling Environment Hazard. 
- Environment Morals. 
- Normalizing the Environment Effect. 
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The Forth Chapter: Globalization Environment and its Constituents 

 
This chapter was divided into two subjects: 
 

The First Subject: The Concept of Globalization and its Essence.  
The following topics were clarified: 
- A Historical Introduction. 
- Concept of Globalization. 
- Globalization Opportunities. 
- Globalization Risks. 
- Globalization in Respect of Chances and Hazards. 

 
The Second Subject: The Relation between Globalization, Crises 
Management and Environment Management: 
 
The following Topics were explained herein: 
 

- Political Globalization. 
- Economical Globalization. 
- Financial Globalization. 
- Environmental Globalization. 
- Poverty and Corruption Globalization. 
- Cultural Globalization. 
- Communication Globalization 
- Internet 

 
The Second Part: the Practical Part. 

 
The First Chapter: The Current Situation of Study Sample (Fallujah) 
and its Development. 

  
The following points were clarified: 
 

- A Historical Introduction. 
- Social Situation. 
- Political Situation. 
- Cultural Situation. 
- Economical Situation. 
- Religious Situation. 
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- Establishment Situation. 
 
The Second Subject: The War Consequences and Forming the Crisis 
Management Team: 
 
This subject included the following points: 
 

- War Consequences on Fallujah. 
- Fallujah War as appeared in International Mass Media. 
- Forming the Crisis Management Team. 
- Choosing the Crisis Management Leader. 
- The Initial Tasks of the Team. 
- The Difficulties which the Team confronted. 
- Compensation Committees. 
-  The Achievements of the Crisis Management Team. 

 
The Second Chapter:  Questionnaire Results Analysis: 
 

- Choosing the Sample: 
     The Fallujah city was divided into (8) inhabited quarters, then  (50-60) 

families were chosen from each inhabited quarter through taking  (5) samples 
from each street in the alleys of each inhabited quarter alternately. i.e. we took 
the house No. (1) from the right then the house No. (3) from the left then the 
house No. (6) from the right then the house No. (8) from the left then the 
house before the last one from the right. Thus, we had (5) houses (families) 
from each street, and the same method was applied to all other streets to get 
random samples that could closely represent the current condition of the 
society. 
 

A questionnaire was set including (130) questions varied between 
knowing to which extent the families expected an invasion by the alliance 
forces of the city, the way the families left the city and the authority which 
informed them about the necessity to do so,  the way of choosing the place 
of emigration and the reasons behind the decision,  the aids and reliefs 
given to the families at the places to which they immigrated, the way 
followed by the families to return to the city when the military operations 
came to an end, the destruction they saw in the city or in their houses, and 
how they dealt with the new condition. The questionnaire contained also 
questions about the compensations and to which extent the families' were 
satisfied with them, the  relief and reconstruction committee (crisis 
management team), the   families' assessment of the committee work and 
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the performance of the educational, health and service departments of the 
government. In addition to some other questions relevant to our research.  
 

Table (1) shows the distributed questionnaires and the returned ones 
in a number of inhabited quarters of the city. 
 

Percentage 
(%) 

Number of Lost 
Questionnaires 

Number of 
Returned 

Questionnaires 

Number of 
Distributed  

Questionnaires 

The Quarter 

13.3 8 52 60 Al Julan 
10 6 54 60 Al Shuhadaa 

9.01 5 50 55 Al Mualimin 
2 1 49 50 Al Muhandisin 

11.6 7 53 60 Al Dubat (1,2) 
11.6 7 53 60 Al Andalos 
15 9 51 60 Al Risalah 

12.28 7 50 57 Al Askari 
10.8 % 50 412 462 Total: 

Table (1) shows the number of distributed questionnaires and the 
returned ones in the inhabited quarters. 
 

It was seen that the number of distributed questionnaires was  (462) 
and the number returned ones was (412). After checking the returned 
questionnaires, it was noticed that some were incomplete and therefore they 
were dismissed. Thus, the total number of the questionnaires which would 
be used in the study and analysis was (400) accounting for 86.58% of the 
distributed questionnaires from all the inhabited quarters in order to 
achieve a high level of accuracy and  objectivity with the aim of proofing 
the hypotheses.   
 
Reliability Coefficient Test : 
 

It is a statistical indicator used to estimate the measure accuracy and its 
values range between zero and one. It is used to: 

 
1- Test the power of correlation between the parts of a certain measure  

( interior consistency coefficient of the scale) 
2- Define the stability of the test device in order to know if the device 

values are accurate; with the least possible mistakes. The "Test – 
Retest" method is used for this. 
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The reliability coefficient was tested in this research through: 
 

1- Distributing twenty questionnaires to twenty houses to be answered 
by the families. The questionnaire was distributed again to the same 
houses after five days of receiving the first ones and the pearson 
coefficient was derived. It reached 81% and this percentage was 
considered enough to give the questionnaire the reliability and 
validity in all the data related to the research. 

2- The Gronbach Alpha test was carried out to estimate the consistency 
and uniformity among the parts and to know to what extent they 
correspond to the research in question. The Alpha value reached 
70.14% and it was considered enough for carrying out this research 
in conformity with the big sample size, the huge number of questions 
and the clear diversity of research elements in the studied society. 

 
Comparing and Verifying the Hypotheses. 

The questions and hypotheses which were included in this research 
had been tested using the X2 test as following: 

- X2 Test :Chi – Square 
It is used to compare the observed frequencies and expected 
frequencies calculated on the bases of nullity hypothesis. 
The results of  X2 test showed that all the factors and variables which 
form the questionnaire questions were confident at an indicative 
level less than (α <  0.05   ) where it was seen that the (asymp. Sig) 
value equals zero i.e. there are variations of statistic indications, and 
that the nullity hypothesis is not accepted. 

 
The Results Analysis Using Factor Analysis Method. 

Factor analysis methods aim at finding a group of factors which are 
responsible for generating the variations in a group consisting of a great 
number of response variables, where the seen variations can be expressed 
as an indication of the number of hidden factors. Response variables are 
usually indicated using a linear compound from the hidden factors where 
the relation among the variables inside the single factor is stronger than that 
among other factors. Factor analysis helps to generate  the connection 
matrix or the common difference using a small number of factors. 

Factor analysis method allows the possibility to carry out the statistic 
analysis in this research which relies on variables and numerous factors. 
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The Results of Factor Analysis of the Dependent Variable ( Crisis 
Management): 

The results of factor analysis show that all used sub-variables of the 
original variable used for crisis management intensively included all the 
repetitive answers (Agree very much) except for the (reconstruction) 
variable where (53.5%) of the repetitive answers were (Agree). 

From the results of the factor analysis, the arithmetic mean, Std  
deviation, and variance scale, it became plain that there are variations of 
statistic indications where the Std deviation varied between (0.52 -0.79) 
whereas the variation coefficient  of the sub-variables was between (0.27-
0.62).  
 
The Results of the Factor Analysis of the Independent Variable 
(Environment Management): 
 
  These results show that all sub-variables intensively included most 
of the repetitive answers (Agree very much & Agree) 

From the arithmetic mean, it was also seen that the answers of this 
perspective were in great harmony with the general course of the questions 
pertaining to the environment management variable. The STD deviations 
and the variance scale showed that there are differences of statistic 
indications and that one can depend on measuring the averages as a 
representation of the data.  
 
The Results of the Factor Analysis of the Independent Variable 
(Globalization): 

Using the results of the factory analysis, it was noticed that all the sub-
variables of the independent variable (globalization) intensively included most 
of the repetitive answers (Agree & Agree very much) 

When measuring the arithmetic mean, it was found out that all the 
values ranged between (4-5) and this referred that all who were included in 
the questionnaire greatly agree with the general tendency of the questions 
nature in the questionnaire as regards the independent variable 
(globalization). It also showed that the STD deviations values and Variance 
scale demonstrate that there are variations of statistic indications.    
 
The Results and Explanation of the Correlation Coefficients matrix: 

The connection between two variables means the existence of a 
relation between the two i.e. if one of the variables changes in a certain 
direction (increase or decrease), the other will tend also to change in a 



348 
 

certain direction. The connection coefficient used to measure the level or 
strength of the connective relation between two variables has been formed 
algebraically so as it will not be more than one i.e. the closer it is to a 
complete one, the better and stronger its connection power will be. If the 
factor indication is positive then the connection is direct, whereas if the 
factor indication is negative then the connection is reversed.  
 
 
Results Analysis Using Regression Analysis: 

It is a statistical tool that is used to analyze the relationship between 
an independent variable or more and a dependent variable. 
If the model includes a single independent variable, then it will be known 
as the simple regression model, and in case it includes more than one 
independent variable then it will be know as the multiple regression model. 
The model could be linear or non linear.   
 

Decline analysis is considered one of the most statistic methods used 
in all  sciences since it depicts the relation between the variables in an 
equation form. 

In this research, the decline analysis of each sub-variable was carried 
out and the relevant equation was concluded. This equation presents how 
much each independent sub-variable affects the dependent sub-variable in 
question. Thus, the most influential independent sub-variable is  added  
then the next one and so on till we reach a model to which no variable can 
be added because its influence will be very little.  
 

We hereby demonstrates the decline averages of the dependent sub-
variables pertaining to the dependent original variable of crisis 
management and the independent sub-variables for each of the two original 
independent variables (environment management) and (globalization).  
 
Y1 = -0.757 + 0.378 GENT + 0.318 ESocial + 0.347 ECultur + 0.130 
ERelig  
Response: This equation explains 52% of the variables pertaining to the 
dependent sub-variable Y1 
Y2 = 0.705 + 0.629 ELaw + 0.234 Gtechn – 0.101 G Commu + 0.106 
Gecon 
Shock: This equation explains 68.9% of the variables pertaining to the 
dependent sub-variable Y2 
Y3 = 2.647 + 0.382 Social 
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Emigrants: This equation explains 31% of the variables pertaining to the 
used sub-variable Y3 
Y4 = 0.325 + 0.943 EEstab – 4.453  10 ERelig + 3.675   10  Gcommu 
+ 2.603   Gcultur – 2.896   EHealth  
Services: This equation explains 90.8% of the variables pertaining to the 
dependent sub-variable Y4 
Y5 = 0.837 + 0.679 ERelig + 0.375 ESocial – 0.107 Gcommun + 
9.379  Gent + 6.377  ELaw  
Crowd: This equation explains 63.6% of the variables pertaining to the 
dependent sub-variable Y5 
Y6 = 0.509 + 0.76 Econe +0.159 Gecon + 0.155 ERelig + 0.105 
GCorrup – 8.76   Gcommu – 0.199 ECultur 
Compensations: This equation explains 43.3% of the variables pertaining 
to the dependent sub-variable Y6 
Y7 = 0.907 + 0.409 EHealth + 0.56 EMetropol + 0.325 Gpolit – 0.277 
ECultur + 0.113 ESocial + 7.832   GCorrup . 
Reconstruction: This equation explains 62.9% of the variables pertaining 
to the dependent sub-variable Y7 
Y8 = 3.356   + 0.651 Gcommu + 0.423 Gpolit  - 0.258 EHealth – 
0.163 ECultur + 9.201  Einternet  + 0.112 Elaw + 0.125 ERelig 
Operation Room : This equation explains53.1% of the variables pertaining 
to the dependent sub-variable Y8 
Y9 = 1.553 + 0.738 ERelig + 0.276 EHealth + 0.173 Econe + 0.164 
ELaw – 9.923   Gtechn + 7.556   GCorrup 
Absorption: This equation explains 50.3% of the variables pertaining to 
the dependent sub-variable Y9 

 

Where: 
Y1: represents the dependent sub-variable (Response) 
Y2: represents the dependent sub-variable (shock) 
Y3: represents the dependent sub-variable (emigrants) 
Y4: represents the dependent sub-variable (Services) 
Y5: represents the dependent sub-variable (Crowd) 
Y6: represents the dependent sub-variable (Compensations) 
Y7: represents the dependent sub-variable (Reconstruction) 
Y8: represents the dependent sub-variable (Operation room) 
Y9: represents the dependent sub-variable (absorption) 
X1: represents the independent sub-variable (Religious Environment) 
X2: represents the independent sub-variable (Economical Environment) 
X3: represents the independent sub-variable (International Environment) 
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X4: represents the independent sub-variable (Legislative  and Legal Environment) 
X5: represents the independent sub-variable (Technical  Environment) 
X6: represents the independent sub-variable (Cultural  Environment) 
X7: represents the independent sub-variable (Establishment  Environment) 
X8: represents the independent sub-variable (Social  Environment) 
X9: represents the independent sub-variable (Urban  Environment) 
X10: represents the independent sub-variable (Health  Environment) 
X11: represents the independent sub-variable (Political Globalization) 
X12: represents the independent sub-variable (Economical  Globalization) 
X13: represents the independent sub-variable (Cultural  Globalization) 
X14: represents the independent sub-variable (Financial  Globalization) 
X15: represents the independent sub-variable (Technical  Globalization) 
X16: represents the independent sub-variable (Corruption Globalization) 
X17: represents the independent sub-variable (Communication Globalization) 
X15: represents the independent sub-variable (Internet) 
 

Through calculating the R2 values, the variations which each 
equation represents has been register in a percentage form for each 
dependent sub-variable, where the R2 represents the clarification 
coefficient. The closer the divided R2 is to 100%, the better the model 
convenience will be. 
 

Using the ANOVA analysis, it was demonstrated that the calculated 
F values are bigger that the controversial F values i.e. there is a high level 
of confident consistency and this shows that there are differences of 
statistic indications. Thus, the nullity hypothesis is not acceptable and we  
approve to the alternative hypotheses.     
 
The Results of Data Analysis using Percentages: 
The Results of Data Analysis about informing the Families to leave the 
City:  
 

The Reporting Authority Families 
Other 
Parties 

Reality 
Analysis 

Citizens Governmental 
Forces 

Collation 
Forces 

 

2 183 94 17 104 Number 
%0.5 %45.75 %23.5 %4.25 %26 Percentage % 

Table (2) demonstrates the number and percentages of the informed 
families and the authorities which advised them to leave the city. 
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It is evident that (45.75%) of the families were not informed to evacuate 
the city before the military operations start. This explains why so many families 
stayed inside the city, and why so many casualties and injuries were found 
among the citizens, the thing which represents a big failure in calling   up the 
citizens to respond and deal with the crisis. 
 
The Results of Information Analysis about the places to which the 
Families Emigrated: 

Table (3) represents the distribution way of the families which 
emigrated from the city according to the cities to which they emigrated: 
 

City Emigrants 
TotalDialaSalah Al Din – 

Takret – 
Samiraa - Biji

Baghdad 
(Baghdad + 
Abo Garib)

Inside Al 
Anbar

 
 

381117139224Number
1000.264.4636.4885.8Percentage 

Table (3) represents the distribution way of the families which 
emigrated to Al Anbar city and other cities: 
 

Table (3) illustrates that the number of emigrated families to the 
provinces, districts and towns of Al Anbar city (Fallujah is one of Al Anbar 
provinces) has come  to (85.8%) which is bigger  than the one  of any other 
city despite the fact that some cities are far closer than the provinces, districts 
and towns of Al Anbar city. This might de due to the fact that these families 
have tribal origins there.  

Table (4) shows the Reasons behind choosing the places of 
Emigrations by the families.  
 

Reasons Families 
Other 

Reasons 
 

I could not 
find 

another 
Place 

I have 
another 
House 
there 

I have 
Friends 

there 

I have 
Relatives 

there 

 

 

2 80 21 30 248 Number 
0.52 20.1 5.51 7.87 65.1 Percentage 

Table (4) shows the Reasons behind choosing the places of 
Emigrations by the families.  
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Table (4) shows the reasons behind choosing the places of 
emigrations by the families. It illustrates that (65.1%) of families have 
chosen the places of emigration due to the existence of their relatives there, 
whereas (20.1%) of the families have been obliged to emigrate to the places 
they were in because there have been no other alternatives.  
 
The Results of Information Analysis about the Type of Residence used 
by the Emigrants. 
Table (5) demonstrates the types of residence used by the emigrants: 
 

Type of Residence Emigrants 
Total 

 
Tent Public 

Building: 
School – 

Department..

House 
shared 

with other 
families 

Separate 
House 

 

 

381 30 55 270 26 Number 
100 7.87 14.43 70.86 6.82 Percentage 

Table (5) demonstrates the types of Residence used by the Emigrated 
Families in the Places of Emigration. 
 

Table (5) shows that more than third of the emigrated families 
(70.86%) were forced to live and share houses with other families i.e. there 
was a big failure to set convenient preparations to accommodate the 
emigrated families before the start of the operations. 

The military authorities may justify that this failure to inform the 
citizens to evacuate the city or prepare safe shelters for the families 
emigrating from the city is due to security conditions or the usage of 
taking- by- surprise method. Such a justification is unconvincing due to the 
following reasons: 

a- Some of the families who were living at the city boarders were 
informed to evacuate the city and this thing is considered a violation 
of the taking-by-surprise excuse used by the attacking forces. 

b- (45.75%) of the families expected the attack through analysis the 
situation. 

 
The Results of the Information Analysis about the Compensations 
given to the People for the Damages: 

Table (6) shows the numbers and percentages of families who 
received or did not receive Compensations 
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Answer Family 
No Yes  

14 386 Number 
3.5 96.5 Percentage % 

Table (6) shows the numbers and percentages of families who 
received or did not receive compensations. 
  

Table (6) demonstrates that (96.5%) of the families received 
compensations for the damages in their houses. Whereas, (3.5%) of the 
families did not receive these compensations because there was either a 
judicial case about the possession which was not settled or a refusal by 
some rich families to process compensation applications because the 
damages in their houses were minor or  due to some private reasons. 
 
The Results of Information Analysis of the Families' Estimation of the 
Crisis Team Efficiency . 
 

Table (7) illustrates the families' estimation of the crisis team 
efficiency. It was seen that if we considered that the acceptable estimation 
of the crisis team management was (60%) or more, then the percentage of 
the families who gave + 60% would be (84.25%) and it is a very good 
estimation. On the other hand, if we depended on the estimation (70%) or 
more, then the families' percentage who gave this estimation would be 
(61.5%). This indicates the efficiency of the crisis team management to 
carry out its tasks in a complex environment and under severe human 
conditions, threatens and difficulty to move.  

 
The Third Chapter: Results and Recommendations 
 
 In this chapter, we dealt with the most important conclusions we had 
gotten in addition to the recommendations and suggestions which we 
thought were necessary to be considered under such circumstances in the 
city of Fallujah.   
 
Conclusions: 
 The conclusions which we came to using the field research and 
statistics analyses can be summarized as following:   
 
Conclusions from the Crisis Management Perspective: 
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1- The families of Fallujah city were not given enough time to leave the 
city before the beginning of military operations and the invasion of the 
city that they were forced to leave some of their properties. Whereas, 
the people who stayed in the city were exposed to great dangers. 

2-  The poor informing of the crisis occurrence which might have been 
done intentionally and affected the people response to deal with and 
be prepared for the crisis. This brought sacrifices and damages that 
could have been minimized in case a proper informing and clear 
announcement about the military operations and their time had been 
made. 

3- The families' feeling of shock after returning from the places of 
emigration due to the huge size of destruction. 

4- The reliefs and aids given to the emigrated families by the crisis 
operation room in the ministry of industry, or by the human 
organizations were not enough due to the unjust distribution or 
remoteness of the places of the emigrants and their spreading over 
separate places, cities and towns, in addition to the unstable security 
condition either on the roads used for transportation  or inside the 
cities and towns themselves. 

5- Most of the families chose the places of emigration according to the 
existence of their relatives there. 

6- The emigrated families were subject to sever social, economical and 
psychological harms due to the long period of emigration and the 
urgency to share the houses with other families which vary in terms of 
social employment  or  city social rank in addition to the severity of 
environmental condition. 

7- The big failure to provide services for the citizens after returning to 
the city due to the vast destruction in the infrastructure.  

8- There was a big shortage in providing health services for the citizens 
and the difficulty to reach hospitals due to the barricades and 
checkpoints in the city, in addition to preventing people from crossing 
the two bridges since there is a river between the hospital and the city.  

9- The method followed by the crisis team management to crowd the 
efforts of governmental, administrative and technical departments had 
a big effect in the speed in which the basic services returned which 
was rather quick. 

10- The performance of the crisis team management was acceptable by 
the citizens as regards stating the damages in the houses and gathering 
the engineers and technicians in no time. 

11- Giving some of the compensations at early time by the crisis team 
management contributed to the improvement of the psychological, 
security and economical situation of the citizens. 
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12- Giving some of the compensations contributed to the creation of a 
state of economical activity between Fallujah city and nearby cities 
due to the need to constructional items in addition to working and 
technical teams. 

13- Some members of the crisis management team were threatened by 
some armed persons and groups and this contributed to the negative 
aspects exited in the performance of the crisis management team 
specially that there was a full absence of the local policy forces and 
judicial authorities. 

14- The various financial resources, transferring the contracting  works 
and the lack of supervision of the projects contributed to the appearance 
of financial corruption cases and the low level of execution as regards a 
number of projects like wastewater nets, pure water nets, schools … 
etc. 

15- The execution level of projects supervised by the crisis management 
team was better and less expensive than the level of projects which 
were supervised by the coalition forces or organizations. 

16- The decision to form the central operation room in the ministry of 
industry and minerals (supervising the reconstruction of Al Anbar city) 
was a good and important decision in order to regulate the tasks 
between the ministries of the country concerning the reconstruction of 
Fallujah city. 

17- The crisis management team succeeded in absorbing some of the 
crisis consequences on the citizens due to the reliefs and aids they 
extended to the people which consisted of necessary food, heating 
tools, dry food items... etc 

 
Conclusions from the Environment Management Perspective: 
 

1- The Religious environment which is a characteristic of Fallujah city 
(city of mosques) contributed to its steadfastness in leading the 
resistance against the occupation forces. 

2- The destruction brought to the city resulting from the military 
operations was the reason behind the clear decline and regression of 
the economical condition which the city had enjoyed before the 
invasion. 

3- The international environment had a clear effect in the decision to 
invade the city by the coalition forces due to their fear of the work 
done by the resistance in Fallujah which subdued the coalition forces. 

4- The legal environment given  by the American troops to their forces 
which was presented through the  prevention of their questioning          
by Iraqi or international courts when committing war crimes was the 
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reason behind the increase in the numbers of victims and the vast size 
of destruction in the city. 

5- The siege and destruction brought to Fallujah city caused a technical 
gap despite the many industries, factories and workshops the city had 
have which represented a developed condition in Iraq as whole and 
which were later destroyed during the military operations. 

6- The blockade of mass media and the suspension of cultural centers 
and destroying some of them affected negatively the cultural 
environment the city had have before the invasion. 

7- The reformation of governmental establishments which was 
subsequent to the occupation on 09 April 2003 caused a weakness in 
dealing with these ministries in Al Anbar city and in particular 
Fallujah since it was out of the control of the central authority of the 
state. 

8- Negative social cases existed among the emigrated families and the 
surrounding where they lived, or among the families which had to 
share a house or any other place with others. 

9- Drifting some of the debris of the inhabited quarters into Euphrates  
river changed the urban environment of Fallujah city. 

10- The use of forbidden weapons ( white phosphor and fertilized 
uranium) caused strange diseases and deformities among the newborns) 

11- The destruction of the wastewater nets and station caused the     
   deterioration of health condition of the citizen and the spreading of        
   intestinal diseases. 

 
 

Conclusions from Globalization Perspective. 
1- The citizens think that the invasion of Fallujah is one the aspects of 

globalization. 
2- Economical globalization encouraged the community of Fallujah to 

depend on and head toward the idea of investment. 
3-  The conservative nature of the community of Fallujah influenced the 

creeds of some soldiers of the American troops and their opposition to 
the invasion and destruction of the city. 

4- The military operations and the destruction of the industrial sites 
resulted in the switching of local capitals to outside Iraqi. 

5- The destruction which had occurred in the university buildings, public 
buildings, private institutions and hospitals caused the brain drain of 
many administrative and scientific capacities. 

6- The technical globalization in the field of weapons helped to 
concentrate the hits and increase the destruction of Fallujah city. 
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7- The existence of administrative and financial corruption cases in many 
reconstruction projects due to the fact that a number of unspecialized 
persons were entrusted in the field.   

8- The flow of capitals from outer human organizations or from the 
donating countries (financial globalization) and the loose grip on them 
caused an increase in the financial corruption in these projects. 

9- Only Al Thuraia satellite phone was used by people to communicate 
during the period of crisis management because land line and mobile 
phone towers systems were out of order due the military operations or 
the vandalism done by some other sides. 

 
Other Conclusions: 
The research had some other results, here they go: 

1- The collations forces played an important role to push the Iraqi 
provisional government to put aside the compensations amounts for 
those who were harmed. 

2- Despite the fact that the first part of the compensation (75 million 
dollar) accounted for third of the estimated sum, the speedup in giving 
it to the harmed citizens as a prepaid (creditor division) helped to 
retain the trust in the government and calm those citizens. 

3- The families' children could not continue their schooling in the 
schools which are located in the places of emigration. 

4- The citizens preferred to let the local police forces at steady or 
movable checkpoints be formed of the city citizens since they are of 
the same community.  

5-    The citizens of Fallujah were totally unconvinced of the existence of 
governmental peace-keeping forces in the city or at the checkpoints 
due to their bad behavior with the city citizens, and their belonging to 
parties from a certain Iraqi section. 

6- The families prefer to let the place of arrest for their children be with 
the collation forces due to the crimes committed against the arrested 
persons by other security forces. 

7- Most of the citizens prefer to let the aids be distributed to them by the 
rescue committee of the crisis management team.     

8- Most of the students did not join their schools until the second month 
after the emigrants return. 

9- The return of municipal services (street sweeping and debris removal) 
was quicker than other services. Whereas health services were the last 
to return. 

10- The compensations covered 96% of the families and this demonstrates 
the destruction size in the city. 
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11- The percentage of the people who raised a protest as regards the 
compensation amounts did not exceed 4.5% of the beneficiaries, and 
this proofs the accurate estimations done by the compensation 
committees.    

 
The Suggestions and Recommendations: 
The most important suggestions and recommendations which can be 
considered in case any city is subject to what Fallujah city has confronted 
with the aim  of overcoming any damages or minimizing them. The most 
important ones are as following: 

 
1- The military forces which plan to carry out military operation inside the 

inhabited cities should commit themselves to warn the people of the 
necessity to evacuate the city, allowing them to have enough time to 
complete this evacuation. 

2-  The military forces and the governments should commit themselves to 
provide places to shelter the emigrated families and give them a 
suitable level of human services, food and medical items. 

3- To coordinate in the field of providing advanced aids with human 
committees and other parties with the aim of securing the aids arrival to 
all the beneficiaries fairly. 

4- The necessity to provide experts and social counselors to be with the 
emigrated families to lessen the social damages of these families. 

5- It is very necessary to form a crisis management team at the same time 
when preparing for the military operations, and allow this team to have 
various authorities. 

6- To inform all service and supporting departments in the city of the need 
to keep the potentials and available resources which are in their 
possession so as to be used after the end of the military operations 
along with getting  the anticipated shortage from other places and 
taking other precautions. 

7- The necessity to prepare field hospitals before the operations start so as 
to provide medical services during or after military operations with the 
aim of providing the basic medical services to the people who did not 
leave the city or who returned after the end of the operations. 

8- The necessity to let ambulance cars get the respect of all fighting sides 
specially inside the city and not be opposed by any parties in 
accordance with international laws. 

9- The use the systemized gathering in crisis management is vital for the 
crisis management team to carry out its tasks forcefully and efficiently. 
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10- The necessity to give the compensation to the people whose houses and 
properties were damaged within the shortest possible time and to 
determine the due payments quickly and accurately. 

11-    The necessity to provide the adequate protection for crisis 
management team and its accompanied crews against any threats or 
influences by any parties or other sides. 

12-  The need to form a supervising committee which should be responsible 
for coordinating the spending of the money on reconstruction, or the aids 
from governmental authorities and organizations in addition to 
controlling the spending process in the projects taking into consideration 
the required priorities to avoid any potential financial corruption. 

13- The need to provide a full support by the governmental authorities to 
the crisis management team enabling it to perform its tasks. 

14- The necessity to form a working team at country level to supervise the 
field work of the crisis management team, and to provide it with 
supporting and helping means. 

15- The need to absorb the shock which the citizen had suffered before 
returning to the city through providing the basic living means and 
removing the war remains. 

16- The necessity to let all the military forces be questioned before Iraqi 
judiciary and international courts for any violations of the international 
laws in times of war or peace. 

17- To neutralize public and private industrial and economical centers, 
and be away from the military operations so as they return to normal 
after the end of these operations. 

18- Not to let the institutions, universities, schools and cultural centers be 
among the military targets of the fighting forces. 

19- The necessity to find ways to clarify to the citizens the plans and 
procedures which are done by the crisis team management and to show 
them what is required to be done.   

20- To take the procedures and find suitable means to provide scientific, 
technical and cultural communication with the outer world.  

21- Not to use the oppressive force to destroy and drift the inhabited 
districts, or change the urban environment of the city. 

22- The need to take legal actions against the fighting parties when 
proving to use internationally prohibited weapons. 

23- To neutralize the establishments and infrastructures which serve the 
citizens and not to target them by the fighting forces especially the 
hospitals, water nets and stations, and wastewater nets and stations 
which are of a public use for the citizens. 
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24- The necessity to head towards investment to execute the projects 
which have no special funding and encourage the persons who are 
desirous to execute these projects. 

25- The communications between the citizens and the military forces to 
retain the understanding of others so as to facilitate public life. 

26- The need to prevent brain drain and capitals shifting through securing 
the basic requirements to let the work be done and invest the capitals in 
productive and service projects in the city. 

27- To Attempt to provide suitable communication ways as alternatives to 
those which were destroyed so as to guarantee the communications 
between the citizens themselves and the crisis administration as well. 

28- The necessity to keep an eye on and supervise the prisons and arrest 
places by human organizations and city parliament to guarantee a good 
way of dealing by the security forces with the arrested persons. 

29- The release of those who have not been convicted or who have been 
retained for false reasons is vital for the return of psychological and 
social stability of the city.   

30- To reward the distinct members of the crisis management team to 
encourage them to improve their performance and direct the neglectful 
ones and push them to perform their tasks perfectly. 

31- To attempt to bring to justice the fighting parties which may vandalize 
the environment through using nuclear weapons or causing temporary or 
permanent harms to the environment and induce them to cure the 
environment and remove the items which brought this harm including 
removing land mines and explosives. 

32- The need to choose a leader for the crisis team management and the 
main members including the experts in dealing with similar or former 
crises.   
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