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املدخـل
مقدمـة

ال ش�ك أن حق�ل اإلدارة قد قدم الكثري من املفكرين الذين قدموا إس�هامات
علمية مقدرة يف إرساء قواعد علم اإلدارة ،ولكن هذا العلم بدأ يتعرض النتقادات
حادة يف الفرتة األخرية لعدم قدرته عىل مواكبة التطلعات احلديثة وبالذات يف جمال
التقنيات احلديثة.

وامت�دت تل�ك االنتق�ادات حت�ى ب�رزت الدعوة إلجي�اد إدارة عام�ة حديثة.
وتركزت االنتقادات يف علم اإلدارة التقليدي حول قدراته عىل اس�تيعاب ومعاجلة
القضايا امللحة عىل الدافع العلمي للعديد من األنشطة اإلنسانية ومنها:
 1ـ أن األط�ر القديمة للإدارة العامة مل تعد صاحلة ملعاجل�ة القضايا املعارصة
ألهنا ختاطب مواضيع ختتلف عن مواضيع عرصنا احلارض.
2ـ ع�دم ق�درة العاملين التقليديين يف حق�ل اإلدارة على إدارة املتغيرات
املع�ارصة ،كام أن نظريات اإلدارة التقليدية القديمة ال تلبي االحتياجات
احلالية ملفهوم املشاركة وإحداث التغري.
3ـ تفتق�ر نظريات علم اإلدارة إىل اخلصوصي�ة الثقافية الختالف املجتمعات
التي نشأت فيها تلك النظريات عن املجتمعات التي تطبق فيها اآلن.
 4ـ تفتقر نظري�ات علم اإلدارة التقليدية إىل اخلصوصية املهنية لكون األوائل
يف العل�م مل يكونوا باحثين يف جمال اإلدارة أو مهتمني بمامرس�ة الوظيفة
العامة.

 5ـ رغم التطور يف جماالت املعرفة يف الفرتة األخرية ،ظل علامء اإلدارة
العام�ة مكبلين ل�ذات النظري�ات القديمة وعاجزين ع�ن قراءة
متغريات عرص العوملة املعلوماتية (أبو شامة والبرشى1416 ،هـ).
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وإذا كان هذا هو احلال يف علم اإلدارة التقليدية ،فإننا ننظر يف املجاالت األمنية
املعارصة إىل معرفة متخصصة ترتبط بمامرسات عىل أرض الواقع .لذا فإن البحث
يف جمال جماهبة الكوارث قد يدعو إىل رؤية أمنية عرصية تأخذ من التطورات يف علم
اإلدارة ،خصوص� ًا وأن هذا العلم اهتم بالقضاي�ا املهمة بإدارة الكارثة والكثري من
علامء اإلدارة يف هذا املوضوع بشكل عام.
وه�ذه الدراس�ة حتاول مس�ح بعض قضاي�ا الكوارث غير التقليدي�ة وكيفية
جماهبته�ا من منظور أمني عريب ،بحيث تركز عىل الواقع امليداين ،وتأخذ يف االعتبار
التطورات التي حدثت يف هذا امليدان يف السنوات األخرية.

إن موض�وع ه�ذه الدراس�ة موض�وع قديم وحدي�ث يف آن واح�د ،قديم ألن
التاري�خ ق�د أش�ار إىل جه�ود اإلنس�ان وحماوالت�ه اهلادفة ل�درء أخط�ار الكوارث
الطبيعية ،وهذه كانت أقدم من ظهور علم إدارة الكوارث كعلم له نظريته الفكرية
وله مناهجه وأساليب حتليله ومراجعه وأساتذته املتخصصون ،وظهرت بعد ذلك
كوارث أسلحة الدمار الشامل والكوارث غري التقليدية.

إن عل�م الك�وارث يعتبر من العل�وم التي تتص�ف باحلداثة النس�بية ،إذ تعود
الدراس�ات العلمية األساس�ية فيه إىل مطلع الس�بعينيات من القرن املنرصم ،لذلك
ف�إن أحد أهداف هذه الدراس�ة ه�و إبراز أمهي�ة العناية هبذا الف�رع املعريف احليوي
املتج�دد الذي يس�عى دوم َا لتنمي�ة القدرات العقلية املطلوبة ل�دى العاملني يف هذا
احلقل لدرء أخطار الكوارث قبل وقوعها ومواجهتها بالطرق الس�ليمة إذا وقعت،
وإعادة احلياة إىل طبيعتها بعد انتهاء املواجهة.
كام هيتم هذا العلم بالتخطيط املسبق والتنبؤ بحدوث الكوارث ومنها الكوارث
غري التقليدية وتكامل املعلومات وتوظيفها الختاذ القرار املناسب للمواجهة.

وهو علم التحس�ب للمنتظر ولتغري املتوقع .لذا عنيت هذه الدارسة إىل بلورة
املقومات األساس�ية لعلم إدارة الكوارث غري التقليدي�ة يف منهجية علمية متكاملة
لتواك�ب احتياجات جمتمعنا العريب ،ولتعني مع دراس�ات احلقول املعرفية األخرى
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يف إثراء القدرات الفكرية عىل االستعداد ملواجهة الكوارث .ولقد تطورت أساليب
مواجهة الكوارث كثري ًا بعد أحداث احلادي عرش من س�بتمرب 2001م ،و ُأدخلت
فيها العديد من التقنيات احلديثة ملواجهة مثل هذه الكوارث مستقب ً
ال بعد أن سقطت
كل الس�يناريوهات القديم�ة التي وضع�ت ملواجهة مثل هذه الك�وارث أي كارثة
«مركز التجارة العاملي» ،خصوص ًا وأن ما حدث كان خارج توقع مس�ؤويل أجهزة
الدفاع املدين واألجهزة األخرى ذات العالقة املسؤولة عن إدارة الكوارث .لذا فإن
من اهتامم هذه الدراسة أيض ًا حماولة التعرف عىل بعض مزايا هذه التقنيات وخاصة
املستخدمة يف جمال اإلنقاذ واإلخالء (دياميس2007 ،م ،ص )(.)Demas,2007
إن ه�ذه الدراس�ة ال تع�دو أن تكون حماولة لتس�ليط الضوء على أطروحات
علمي�ة وعملية مع التحليل لإلجابة عىل الس�ؤال احليوي وامللح عن ماهية الكارثة
غير التقليدي�ة وخصائصه�ا ،والتحدي�ات التي تفرضه�ا مثل ه�ذه الكوارث عىل
التكوين املؤسسي عىل املؤسس�ات التي تعمل يف إدارة مثل هذه الكارثة .ثم حماولة
التعرف عىل املقومات األساسية الواجبة يف إدارة الكوارث غري التقليدية ،ثم أمهية
بعض النشاطات املتخصصة قبل وأثناء وبعد الكارثة ،وبالرتكيز عىل أسلحة الدمار
الشامل ،فمن ثم التوصيات التي ربام تعني عىل درء أو التخفيف من حدة الكوارث
غري التقليدية.

مشكلة الدراسة

لق�د بدأ موضوع اإلدارة احلديثة للكارثة يطرح نفس�ه بق�وة يف املجال األمني
كطريق�ة علمي�ة حديثة ملواجهتها ،وحظي باالهتامم والدع�م الالزمني من املهتمني
ومن رجال األمن املس�ؤولني عن إداراهتا .ومل يقترص األمر فقط عليهم بل تعداهم
إىل العدي�د م�ن واضعي السياس�ات العام�ة امتداد ًا للجه�ود التي تب�ذل من أجل
احلفاظ عىل سالمة الوطن واملواطنني من الكوارث.
وبام أن طبيعة وأشكال الكوارث قد تنوعت وتعددت ،كان ال بد من النظر يف
أساليب جديدة وتقنيات حديثة ومتطورة ملواجهة تلك الكوارث ومعاجلتها.
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وكما هو معروف فإن أه�م خصائص الكوارث هي عنرص املفاجأة ،فكان من
أكثر االهتاممات شيوع ًا يف جمال الكوارث هو علم التنبؤ بالكوارث الذي استعىص
على كثري من العلماء ،وكذلك حمدودية الوقت املت�اح ملواجهتها .كل هذه العوامل
تعتبر من التحدي�ات العصيبة التي تواج�ه متخذ القرار وكذل�ك املبارش يف عملية
املواجهة عىل أرض الواقع.
ونظ�ر ًا لتغري العديد من الس�يناريوهات القديمة يف جم�ال إدارة الكوارث بعد
أح�داث س�بتمرب 2001م(*) ،فقد أصبح لزام� ًا علينا يف الدول العربية أن نس�تفيد
م�ن إرهاص�ات تلك التجرب�ة ومن التقني�ات احلديثة املس�تخدمة يف وضع اخلطط
وأس�اليب املواجه�ة ،واالس�تفادة كذل�ك من الط�رق املوضوعة إلع�ادة احلياة إىل
طبيعتها بعد معاجلة الكارثة والسيطرة عليها.

لذا أصبحت إدارة الكوارث واألزمات من فرط تسارعها وخطورة تداعياهتا
وكيفي�ة إدارهتا باتت تش�كل الش�غل الش�اغل لدى صن�اع الق�رار واملهتمني بأمن
وسلامة الوط�ن واملواطنين .حت�ى أن وزي�ر الدف�اع األمريكي الس�ابق روبرت
ماكنامرا ذكر أنه ..( :مل يعد هنالك جمال للحديث عن االستراتيجية ،بل عن إدارة
األزمات الدولية ( )..أبرش1992 ،م ،ص .)28
لذا أصبح لزام ًا عىل القائمني بأمر إدارة الكوارث واألزمات يف بالدنا العربية
تس�ليط الضوء عىل كاف�ة القضايا العالقة بأم�ر الكوارث وتوفير التقنيات احلديثة
ملواجهته�ا ،وخصوص ًا الك�وارث غري التقليدية التي أصبحت تش�كل هاجس� ًا يف
اآلونة األخرية..

أمهية الدراسة

تنب�ع أمهية ه�ذه الدراس�ة يف أن الكارثة هل�ا خصائص ترتبط بعنصر املفاجأة
والتهدي�د وضي�ق الوق�ت ،وهي عن�ارص تؤدي جمتمعة إىل تش�تت الفك�ر وفقدان

(*)Fema.2003
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عنصر اإلبداع يف اختاذ القرارات الصائبة وإجياد احللول املناس�بة ملواجهة مثل هذه
الظواهر .كام أهنا تؤدي إىل زيادة اإلرهاق النفيس لصناع القرار يف تلك الظروف.
إن وقوع أي كارثة يؤدي إىل اإلدراك بأن البدائل املتاحة حمدودة يف ظل ظروف
غير واضحة املع�امل ،وأن هنال�ك ضبابية يف الطري�ق املؤدي إىل مواجه�ة ومعاجلة
الكارثة والتصدي هلا.

لذا فإن أمهية هذه الدراس�ة تس�ليط الض�وء عىل التقنيات احلديثة املس�تخدمة
يف إدارة الك�وارث غير التقليدي�ة ،والتعرف عىل كيفية حس�ن املواجه�ة ،وما هي
املتطلب�ات الكفيل�ة بتخفيف آثاره�ا إذا وقعت عن طريق اختاذ التدابري والوس�ائل
الوقائي�ة والدفاعية التي تكفل لألجهزة املعنية القي�ام بمهامها وتنفيذ واجباهتا عىل
الوجه املطلوب ،ويف ختطيطها للحد بقدر اإلمكان من املخاطر يف إطار من التنسيق
والتعاون مع األجهزة املتخصصة األخرى.

أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل:

1ـ التعرف عىل طبيعة ومفهوم الكوارث بوجه عام.

2ـ التعرف عىل الكوارث غري التقليدية ومفهومها بوجه خاص.
3ـ اإلملام بتقنيات اإلنقاذ واإلخالء.

4ـ معرفة املخاطر النووية والبيولوجية والكيميائية.

5ـ اإلملام بمتطلبات خطط مواجهة الكوارث غري التقليدية.

6ـ التع�رف عىل التقنيات احلديثة املس�تخدمة يف مواجهة الكوارث بوجه عام
والكوارث غري التقليدية بوجه خاص.
7ـ التعرف عىل إجراءات الوقاية من الكوارث غري التقليدية.
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تساؤالت الدراسة

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عىل هذه التساؤالت:

1ـ ما هي طبيعة ومفهوم الكوارث عامة؟.
2ـ ما هي الكوارث غري التقليدية؟.

3ـ ما هي فنيات اإلنقاذ واإلخالء يف الكوارث؟.

4ـ ما هي املخاطر النووية والبيولوجية والكيميائية؟.

5ـ ما هي متطلبات خطط املواجهة للكوارث غري التقليدية؟.

6ـ ما هي اإلجراءات الوقائية املطلوبة يف احلد من خماطر الكوارث التقليدية؟.
7ـ م�ا هي التقنيات احلديثة املس�تخدمة يف جمال مواجه�ة الكوارث بوجه عام
والتقليدية بوجه خاص؟.

املصطلحات واملفاهيم

الكارثة

تس�تخدم ع�دة مصطلح�ات كمفه�وم للكارثة ،حي�ث يعرفها البع�ض بأهنا:
(األزم�ة الناجت�ة عن التغيير املفاجئ ،ومص�در اخلطر ،والفاجع�ة ،ولكن كل هذه
الدالالت تس�تنبط لدرجات اإلش�كالية وهي توقع اخلط�ر) (أبرش1992 ،م ،ص
.)16
وعرفها الشعالن بأهنا( :حدث يسبب دمار ًا واسع ًا ومعاناة عميقة) (الشعالن،
2002م ،ص .)26
أم�ا اصطالح� ًا فقد تع�ددت التعريف�ات من الكثري م�ن الكت�اب ،فهناك من
أسماها «أزم�ة ناجتة ع�ن تغيري مفاجئ ومص�در للخطر ،وأن توق�ع اخلطر هو أهم
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عنصر ،كام أن التغيري املفاجئ حال األثر والذي حيدث بس�بب تغيريات متصلة يف
القوى ويكون من نتائجها اهنيار التوازن)(القايض1996 ،م ،ص.)3
كام عرفها مجال الدين بأهنا( :حدث مفاجئ غالب ًا ما يكون بفعل الطبيعة وهيدد
املصالح القومية للبالد ،وخيل التوازن الطبيعي لألمور ،ويش�ارك يف مواجهته كافة
أجهزة الدولة املختلفة)(مجال الدين1994 ،م ،ص.)6

ويقول الكيالين بأن الكارثة نكبة تصيب فئة من السكان بفعل الناس أو بقضاء
اهلل وق�دره كال�زالزل واملجاعات والفيضان�ات واحلروب مما يتطل�ب إزالة آثارها
بااللتج�اء إىل وس�ائل تقليدية رسيع�ة ،كذلك هتت�م احلكومات واهليئ�ات الدولية
بإغاث�ة منكويب الك�وارث ،وتتخ�ذ لذلك أجهزة ومؤسس�ات خاص�ة (الكيالين،
1418هـ ،ص .)39

وعرفها الش�عالن بأهنا( :حادثة حمددة زمني ًا ومكاني ًا ينجم عنها تعرض جمتمع
بأكمل�ه أو ج�زء من جمتم�ع إىل أخطار ش�ديدة مادية وخس�ائر يف أف�راده تؤثر عىل
البناء االجتامعي بإرباك حياته ،وتوقف توفري املس�تلزمات الرضورية الستمرارها)
(الشعالن1425 ،هـ ،ص .)29
وعرف هالل الكارثة بأهنا( :احلالة التي حدثت فع ً
ال وأدت إىل تدمري وخسائر
يف املوارد البرشية واملادية أو كليهام وأسباب الكوارث دائ ًام مبارشة ،ويمكن حرصها
يف فرتة زمنية حمددة)(هالل1996 ،م ،ص.)12

التعريف اإلجرائي

الكارث�ة غري التقليدية هي الكارثة التي يكون س�ببها غري األس�باب التقليدية
وبالذات ما يس�مى بأس�لحة الدمار الش�امل ،وهي األس�لحة النووية والكيميائية
والبيولوجية ،وهي تنطبق عليها كل املواصفات الواردة يف التعريفات عن الكارثة.

11

مصطلح املواجهة
هي التحرك نحو الكارثة بعد وقوعها وجماهبتها ،وذلك بعد مرحلة التخطيط.
وتبدأ بعد وقوع الكارثة ،وتشمل كيفية التصدي هلا.

وإجرائي ًا املقصود باملواجهة هو االس�تجابة للكارثة ،وهي ترمجة لكلةمة (�Re

 .)sponseوالكلمة اإلنجليزية تعني رد فعل حلدث معني ،لذا فاملقصود هبا رد الفعل
لوق�وع الكارثة من جانب اجلهات املختصة ،أي طريقة تعاملها مع الكارثة مبارشة
بع�د وقوعه�ا .واملجاهبة هي املرحلة الثانية يف إدارة الك�وارث ،حني تكون املرحلة
األوىل التخطي�ط أو التحضير ( .)Preparednessواملرحل�ة الثانية هي املواجهة أو
ال�ـ( )Responseأي مواجه�ة الكارثة .واملرحل�ة الثالثة هي إع�ادة احلياة لطبيعتها
أو ما يس�مى بمرحلة االس�تفاقة ( ،)Recoveryوهي بعد املواجهة ،وهناك مرحلة
ترتيب األوضاع وإعادة احلياة إىل طبيعتها األوىل( ،هذا هو التقسيم الكالسيكي يف
الكثري من األدبيات).
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الفصل األول
الكارثة وخصائصها
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 . 1الكارثة وخصائصها
متهيــد

تباين�ت وجهات نظ�ر الكتاب والباحثين يف تناوهلم لتحديد مفه�وم الكارثة
وفق ًا لرؤية كل منهم هلا من منظور معني .كام أن البعض اس�تخدم يف كتاباته مفهوم
كل من الكارثة واألزمة بمعنى واحد كمرتادفني ،ملا بينهام من عالقات وتش�ابه من
حيث املصدر وس�بب حدوثها أو وسائل املواجهة هلا .وإن اختلف الزمان واملكان
الذي يقع فيه ذلك اخلطر.

واصطالح ًا تعدد تعريفاهتا من قبل العديد من الكتاب والباحثني (الش�عالن،
2002م ،ص .)27
وإذا ت�م االتف�اق أو التع�رف على مفهوم للكارث�ة فإن األمر يبدو غري عسير
ملفه�وم الكارثة غير التقليدية ،فهي الكارثة التي تنتج من أس�لحة الدمار الش�امل
وحتديد ًا األسلحة أو املواد النووية والبيولوجية والكيميائية.

ُ
ح�دث مفاجئ غالب ًا ما يكون بفعل الطبيعة ،وهيدد مصالح
فالكارث�ة إذن هي
املجتمع ،وخيل بالتوازن الطبيعي لألمور ،وتش�ارك يف مواجهته كافة أجهزة الدولة
املختلفة.

كما يعرفه الكيالين وآخ�رون (1418هـ) بأهنا «نكبة تصيب فئة من الس�كان
بفع�ل الناس أو قض�اء وقدر ًا كالزالزل واملجاع�ات ،والفيضانات ،واحلروب ،مما
يتطل�ب إزالة آثارها بااللتجاء إىل وس�ائل تنفيذية رسيع�ة ،كذلك هتتم احلكومات
واهليئات الدولية بإغاثة منكويب الكوارث ،وتوفر لذلك أجهزة ومؤسسات خاصة.

فيوجد هناك درجات للكارثة من حيث حجم اخلسائر والتلوث البيئي ،فتبدأ
باحلدث ،ثم احلادث ،ثم النكبة ،ثم الكارثة.
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أم�ا اصطالح ًا فيرى بعض الباحثني بأهن�ا« :حالة حمددة زمني� ًا ومكاني ًا ينجم
عنه�ا تعرض جمتم�ع بأكمله أو جزء من جمتمع إىل أخطار مادية ش�ديدة ،وخس�ائر
يف األرواح تؤث�ر يف البن�اء االجتامع�ي بإرب�اك حيات�ه ،وتوقف توفري املس�تلزمات
الرضورية واستمرارها» (الشعالن2002 ،م ،ص .)27
إن من أهم وظائف الدولة محاية ووقاية حياة مواطنيها وممتلكاهتم من املخاطر،
والكوارث بأنواعها املختلفة ،ومهددات حياهتم ومقومات بيئتهم .لذا فإن الكارثة
تعترب حتدي ًا إداري ًا وسياس�ي ًا وأمني ًا يستوجب التأمل والتبرص يف الكيفية التي يمكن
من خالهلا احليلولة دون وقوعها أو عىل األقل احلد من خماطرها وآثارها التدمريية.
ومن اجلدير بالذكر أن علم إدارة الكوارث علم حديث نسبي ًا ،إذ تعود األطروحات
واملبادئ األساسية فيه إىل مطلع السبعينيات من هذا القرن(الطيب1992 ،م).
وتتصف الكوارث بوجه عام بعدد من الصفات واخلصائص منها:

ـ اختالف املكان :تقع املخاطر والكوارث يف البيئة املفتوحة بعيد ًا عن االستيطان
والنش�اط البرشي ،ويف البيئة البرشية حيث يتوطن اإلنسان ويزاول نشاطه
املختلف.
ـ اختلاف الس�بب :حتدث املخاطر والكوارث ألس�باب برشي�ة مبارشة وغري
مبارشة ،وحتدث ألسباب ال عالقة لإلنسان هبا.
ـ اختلاف التأثير :تؤث�ر املخاطر والكوارث مب�ارشة وغري مب�ارشة عىل البيئة
ومكوناهتا ،وخيتلف تأثريها فيكون بدني ًا أو نفس�ي ًا أو مادي ًا ،ويكون بسيط ًا،
ومتوس�ط ًا أو ش�ديد ًا ،وآثارها فيها قتل وترويع ،وترشيد للسكان ،وتدمري
للممتلكات ،ونرش لألمراض.
ـ اختلاف نط�اق تأثريه�ا اجلغ�رايف :خيتل�ف امت�داد وانتش�ار تأثير املخاط�ر
والكوارث ،فقد يكون تأثريها موضعي ًا ،حملي ًا ،إقليمي ًا ،أو عاملي ًا.
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ـ اختلاف عمرها الزمن�ي :خيتلف العمر الزمني للخطر أو الكارثة ،فقد تكون
املدة ثواين ،أو دقائق ،أو س�اعات ،أو أيام ًا وش�هور ًا ،أو سنوات ،أو عقود ًا
أو مئات السنني.
ـ يب�دو لبع�ض املخاطر والك�وارث مقدم�ات حلدوثها ،ولك�ن بعضها حيدث
فجأة.

ـ بع�ض املخاط�ر والك�وارث مرئي كالس�يول ،وبعضها غري مرئ�ي كالغازات
السامة.
ـ ال يمكن توقع املخاطر والكوارث كلها ،ولكن يمكن توقع بعضها بدرجات
متفاوتة.
ـ ال يمك�ن من�ع احلوادث م�ن الوقوع ،ولك�ن يمكن احلد منه�ا ،والتقليل من
اخلسائر البرشية واملادية التي قد تنتج عنها.

ـ البعض من املخاطر والكوارث له س�ابقة خالل السجل البرشي ،أما البعض
اآلخر فهو جديد قد حيدث ألول مرة كاملخاطر الصناعية والتقنية احلديثة
ـ اختالف طرق املواجهة والتصدي واملعاجلة للمخاطر.

ـ يصنف البعض منها بأهنا كوارث ،وبعضها يعترب خماطر ذات أثر حمدود.

 1 . 1املنظور الدويل للكارثة

ينظر البعض للكارثة من منظور دويل يف إطار مفهوم اسرتاتيجي عسكري بني
ق�وى متصارعة غالب ًا ما تكون حكوم�ات أو دوالً ،فتعرف الكارثة عىل أهنا تدهور
خطري يف العالقات بني الدولتني أو أكثر مما جيعل لدى صناع القرار إدراك ًا وتصور ًا
لتهدي�د خارج�ي لأله�داف واألط�ر الرئيس�ية لسياس�تهم اخلارجي�ة مم�ا يزيد من
احتامالت التورط يف أعامل العداء العسكري واالستعداد له ،كام يزيد من تعقيدات
ه�ذا املوقف ضغوط الوقت املتاح لالس�تجابة هل�ذا التهديد أو ال�رد عليه يف صور
مضادة (مجال الدين1998 ،م ،ص .)28
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 2. 1املنظور املحيل للكارثة

تع�رف الكارثة حملي ًا بأهنا «ح�دث فجائي يقع نتيجة لظاه�رة قدرية مصدرها
الطبيع�ة يف صور خمتلفة مثل الزالزل والرباكني والفيضانات والس�يول ،أو قد تقع
نتيجة الس�لوك اإلرادي لإلنس�ان أي ًَا كان ش�كل هذا الس�لوك س�واء كان عمد ًا أو
إمهاالً مثل احلروب وأعامل التخريب واحلرائق وأنامط التس�ليح احلديثة للحروب.
وينت�ج عنه هتديد للمصلحة القومية األمر الذي يس�تدعي رضورة مواجهته خالل
فترة زمني�ة حمددة يف إطار اإلمكان�ات املتاحة غري الكافية لعملية املواجهة بالنس�بة
للجهة املختصة مما يرتتب عليه من نتائج سلبية خطرية حتتم تدخل وتعاون األجهزة
املعنية يف الدولة ملواجهته»(نجم1996 ،م ،ص 18ـ .)19
وق�د ع�رف البع�ض اآلخ�ر الكارثة بأهن�ا« :احلالة الت�ي حدثت فع ً
لا وأدت
إىل تدمير وخس�ائر يف امل�وارد البرشي�ة ،واملادي�ة أو كليهما ،وأس�باب الك�وارث
دائ ً
ما مب�ارشة ويمك�ن حرصها يف فترة زمنية حمددة (أس�باب طبيعي�ة أو برشية أو
صناعية)´(القحطاين2002 ،م ،ص).
أم�ا البع�ض اآلخر فيرى أن الكارثة« :ح�دث مفاجئ ،غالب ًا م�ا يكون بفعل
الطبيعة ،وهيدد املصالح القومية للبالد املتمثلة يف التوازن الطبيعي لألمور ،وتشارك
يف مواجهته كافة أجهزة الدولة املختلفة»(عدس1996 ،م).
كما يرى آخرون أن الكارثة هي« :حادث مفاجئ غري متوقع ،ومروع يس�بب
معاناة كربى أو حمنة ودمار ًا» (حواش2006 ،م).

والكوارث قسمها البعض إىل قسمني رئيسيني :كوارث طبيعية ،وكوارث من
صنع اإلنسان مثل(*):
(*) للمزيد راجع:
ـ مجال الدين أمحد حواش(1999م) ،دور مهام القوات املسلحة املرصية وعالقتها بباقي أجهزة
الدولة املعنية بإدارة األزمات عىل املستوى القومي والطرق املثىل للتنسيق بينهام ،مرجع
==
سبق ذكره ،ص .175
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1ـ كوارث طبيعية :وهي فجائية ،حتدث نتيجة للعوامل الطبيعية التالية:

أ ـ عوامل بيولوجية مثل :األوبئة ،اآلفات ،حرشة اجلرد الزراعية ،انقراض
أنواع من احليوانات أو النباتات ،تعرية الرتبة والطفرات البيولوجية.
ب ـ عوام�ل مناخي�ة وجيولوجية مث�ل :الزالزل ،الرباكين ،الفيضانات،
السيول ،األعاصري البحرية ،االهنيارات الثلجية ،اجلفاف والتصحر،
حرائق الغابات ،اجلفاف ،املجاعات.

جـ ـ عوامل كونية مثل :سقوط الشهب ،النيازك ،واإلشعاع الكوين.

2ـ كوارث من صنع البرش :وهي نوعان:

أ ـ الكوارث اإلرادية واملخططة مثل :احلروب ،اإلرهاب ،جرائم التخريب
عىل املستوى القومي والدويل ،انفجار آبار البرتول واحلرائق ،أسلحة
الدمار الشامل.
ب ـ الك�وارث غير اإلرادي�ة :وه�ي الكوارث الت�ي حت�دث نتيجة خطأ
أو إمه�ال يف قيام اإلنس�ان بأنش�طة خمتلفة ،أو نتيج�ة لتدخل عوامل
طبيعي�ة أخرى مثل :كوارث ح�وادث املرور والنقل اجلوي أو الربي

== ـ صالح نارص سعد القحطاين2002( ،م) ،تطور منظومة دعم القرار األمني يف مواجهة
الكوارث بوزارة الداخلية« ،دراسة دكتوراه يف علوم الرشطة» ،أكاديمية الرشطة ،كلية
الدراسات العليا ،القاهرة ،ص .43
ـ عادل عبد الرحيم نجم (1996م) ،التخطيط ملواجهة الكوارث«،رسالة دكتوراه يف العلوم
الرشطية»،أكاديمية الرشطة ،كلية الدراسات العليا ،القاهرة.19-18 ،
ـ مجال حواش ،عزة عبد اهلل ،التخطيط إلدارة الكوارث وأعامل اإلغاثة ،مرجع سبق ذكره،
ص.6
ـ عمر حسن عدس ،إدارة الكوارث واملواجهة األمنية ألرضارها« ،ورقة عمل مقدمة إىل
املؤمتر السنوي األول إلدارة األزمات والكوارث ،جامعة عني شمس ،القاهرة-12 ،
 13أكتوبر 1996م ،ص.4-3

19

أو البح�ري ،احلرائ�ق ،التل�وث اإلش�عاعي ،والضوئ�ي ،والبرصي
والضوضائ�ي ،وتلوث اهلواء والرتب�ة ،والكوارث التي حتدث نتيجة
التق�دم العلمي والتكنولوجي مثل :الطاق�ة النووية وأبحاث الفضاء
(عدس1996 ،م ،ص.)6

 3. 1أمثلة الكوارث

ويف سياق رضب أمثلة لكوارث حدثت خالل السنوات القليلة املاضية ونتج
عنه�ا أزمات جس�يمة وخس�ائر فادح�ة يف األرواح واملمتلكات ،نذكر عىل س�بيل
املث�ال ال احلصر كارث�ة تس�ونامي يف  26ديس�مرب م�ن ع�ام 2004م التي رضبت
ع�دد ًا م�ن الدول اآلس�يوية املطلة على املحيط اهلن�دي ،وكذلك الزل�زال العنيف
الذي رضب باكس�تان وامتد أثره إىل اهلند املج�اورة وخلف أكثر من 87ألف قتيل
ونحو ثالثة ماليني مرشد ،وقبلها بأش�هر قليلة ش�هد إقلي�م كرمان (جنوب رشقي
إيران) ه�زة أرضية عنيفة خلفت مئات القتىل واجلرحى ،ودمرت عرشات القوى.
وأيض� ًا زل�زال جزيرة قش�م اإليرانية الواقع�ة يف اخلليج العريب ال�ذي خلف عرشة
قتىل وعرشات املصابني وامتدت آثاره إىل س�واحل دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويف ع�ام 2005م تعرض�ت س�واحل الوالي�ات املتح�دة اجلنوبية منه�ا والرشقية
لسلس�لة من األعاصري (كاترينا ،وس�تان ،وأوتيس ،وأوفيليا ،وويلام) أسفرت عن
مقتل املئات ،وأثارت جدالً سياس�ي ًا حاد ًا حول تعام�ل اإلدارة األمريكية مع تلك
الك�وارث .كام ش�هد العامل يف عام 2005م أيض ًا س�قوط ما بين  15إىل  20طائرة
نقل يف بلدان متفرقة من العامل أس�فر عن مقت�ل املئات من جراء هذه احلوادث مثل
سقوط الطائرة الروسية يف شامل سيبرييا ،وحتطم طائريت ركاب يف السودان إحدامها
كان�ت تق�ل نائب الرئيس الس�وداين ج�ون قرنق ،كام س�قطت طائ�رات أخرى يف
أفغانستان وإندونيسيا وأوكرانيا وألبانيا والكنغو الديمقراطية ،وأسرتاليا ،وغينيا

االس�توائية ،وإيطالي�ا ،وفنزويالً ،وبريو عام 2005م وس�ط أج�واء الذكرى
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األوىل حلال�ة املوت واحلزن والدمار التي خلفتها أم�واج املد العاتية واملعروفة
باس�م «تس�ونامي» التي اجتاحت إندونيس�يا وتايلنـد ،واهلند ،وسيرالنكـا،
واملالدي�ف وخلفت وراءه�ا أكثر من  230ألف قتيل ونحو مليونـي مش�ـرد

(.)http:/www.aljazeera.net/news/archivg/archive/Archiveld=303134

وق�د نت�ج عن مث�ل هذه الك�وارث أزمات ،س�واء كان�ت أمني�ة أو صحية أو
سياس�ية أو اجتامعي�ة أو ثقافية أو غريها ،إال أن تكاتف اجلهود والتنس�يق ،وإعداد
اخلطط املس�بقة ،وأجهزة اإلنذار املبكر ،واستعدادا وتدريب القوات قد يساعد إىل
حد كبري يف رفع الرضر وتقليل اخلسائر.

 4. 1عنارص الكارثة وخصائصها وسامهتا
تتمثل عنارص الكارثة فيام ييل:

ـ عنصر املفاج�أة عند وقوع اخلطر أو األرضار الناجت�ة عنه حيث حيدث بدون
مقدمات ألنه يصعب التنبؤ به.

ـ مص�در وس�بب الكارثة قد يكون ظاه�رة طبيعية أو نتيجة الس�لوك اإلرادي
لإلنس�ان س�واء كان عمد ًا أو خطأ أو إمهاالً فيام يتعلق باحلروب واألس�لحة
املستخدمة فيها.
ـ عنصر التهديد للمصلحة القومية نتيجة اخلطر والرضر الذي يلحق باألفراد
واجلامعات سواء كان يف األرواح أو املمتلكات أيا كان مصدره.

ـ تواضع اإلمكانات املتاحة يف مواجهة املخاطر واألرضار الناجتة عن الكارثة.

ـ مدى استمرارية الكارثة وأمهية عنرص الزمن وحمدوديته يف مواجهة األخطار.
أما سامت الكارثة فتتمثل فيام ييل:

ـ رسعة وتتابع حدوثها.
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ـ الدرجة العالية من التوتر.

ـ الضغط النفيس والعصبي.

ـ نقص البيانات وبالتايل املعلومات.

ـ التحدي الكبري للمسؤولني.

ـ تستوجب ابتكار أساليب ونظم مواجهة غري مألوفة.

ـ تستوجب توظيف ًا أمثل للطاقات واإلمكانات املتاحة.
ـ تتطلب نظام اتصال عىل مستوى ٍ
عال من الكفاءة.

 5. 1خصائص الكارثة

أم�ا خصائ�ص الكارث�ة وتعريفاهتا فإهن�ا متعددة ،ولك�ن املفهوم الع�ام يبدو
متقارب� ًا حول تلك اخلصائ�ص والتعريفات ،ونورد هنا بعض ًا م�ن هذه التعريفات
املتداولة علمي ًا.

وهنال�ك تعريف يشير إىل أن الكارثة هي( :حادث حم�دد زمني ًا ومكاني ًا ينجم
عن�ه تع�رض جمتمع بأكمل�ه أو جزء من جمتم�ع إىل أخطار مادية كبرية وخس�ائر يف
األرواح تؤث�ر على البن�اء االجتامع�ي بإرب�اك حياته ،وتوق�ف توفري املس�تلزمات
الرضورية الستمراره)(.)1

ويف تعري�ف آخ�ر فإن الكارثة ه�ي «حادثة كبرية ينجم عنها خس�ائر كبرية يف
األرواح واملمتل�كات ،وق�د تك�ون طبيعي�ة مردها فع�ل الطبيعة «س�يول ،زالزل،
عواصف» ،وقد تكون كارثة فنيه ( )Technical Disasterأي مردها فعل اإلنس�ان
س�واء كان إرادي ًا «عمد ًا» أو ال إرادي ًا (بإمهال) ،ويتطلب ملواجهتها معونة الوطن،
��(1) Fritz Charles E. Disaster «In Merton and Nesbit (Ed.). Contempo
rary Social Problems. Harcourt: New York, 1991, p. 655.

22

أو على املس�توى ال�دويل إذا كانت ق�درة مواجهتها تف�وق الق�درات الوطنية»(.)1

وق�د عرف�ت الكارثة يف نظام الدفاع املدين الس�عودي بأهن�ا «كل ما حيدث من
حري�ق أو هدم أو س�يل أو زالزل هيدد باخلطر حياة األف�راد واملمتلكات العامة أو
اخلاصة».

وبالنظر للتعريفات املشار إليها نجدها مجيع ًا تركز عىل التغريات التي حتدث يف
بن�اء املجتمع الذي تعرض للكارثة ،ولك�ن املهم يف هذه التعريفات هو أن كوارث
الس�يول والزالزل والعواصف أو الك�وارث النووية يمكن أن تقع حتت مظلة هذا
التعريف.
فالك�وارث النووي�ة وهي من صنع البرش يمك�ن أن تدخل ضمن التعامل مع
الكوارث الطبيعية أو الكوارث الفنية وهي من الكوارث غري الطبيعية.

��������������������������������������������������������((�Collect
وقد ركز الكثري من خرباء احلامية املدنية عىل موضوع التأثري اجلامعي

 ،)2()ive Stressوقد تم اختيار مخسة أبعاد يف الدراسات التحليلية هلذا املوضوع:

1ـ نط�اق التأثري ( :)Scope of Impactوهو عامل جغرايف ،ويعني ما إذا كان
تأثير الكارثة حدث يف نطاق جغرايف حم�دود ،أي تأثريه عىل عدد حمدود
من األفراد ،أو حدث يف نطاق جغرايف متسع ،أي أثره عىل عدد كبري من
األفراد.
2ـ عنرص املفاجأة :وهو يشري إىل الزمن ،أي الفرتة الزمنية منذ اكتشاف اخلطر
ومدى تأثريه عىل املجتمع ،وهذا العنرص يعرب عن املفاجأة ( )Suddenأو
التدرج (.)Gradual
3ـ اس�تمرارية التأثري ( :)Duration of Impactوتعني حس�اب الفرتة الزمنية
التي تقع بني نقطة بداية اكتش�اف الكارثة ( ،)Imtialonsetوالنقطة التي

(1) Industrial Civil Depence Manual (I.C.D.O.). Generce, 1983.

( )2برنامج التخصص املتقدم للحامية املدنية وطرق السالمة ،قسم العلوم الرشطية ،برنامج
الدبلوم ،الرياض :أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية1998 ،م.
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توق�ف عنده�ا التأثير ( )Subsidedوه�ذه املدة يمك�ن أن تكون عدة
دقائق يف حالة عاصفة أو عدة ساعات يف حالة فيضانات أو سيول.

4ـ التأثري املتخلف عن الكارثة :ويعني اآلثار النامجة عن الكارثة التي تعقبها،
مثل التساقط الذري وتوقف اخلدمات التي تنجم عن الكوارث الكربى.
5ـ االس�تعداد االجتامع�ي ( :)Social Prepared Nessويعن�ى اإلط�ار الذي
يتح�رك في�ه املجتمع نتيج�ة لإلنذار املبكر الذي يشير إذا كان املس�توى
التكنولوجي يس�مح بالتنبؤ املبكر عن هتديدات آثار الكوارث (Current
.)Level of Technology
6ـ حال�ة الط�وارئ :ترتب عىل حدوث أي كارث�ة ـ موقف غري عادي ـ يطلق
علي�ه حالة ط�وارئ ،وهي حال�ة مفاجئة ،وحال�ة الط�وارئ النامجة عن
الكوارث تتصف بثالث صفات رئيسية هي:
الصفـة

احلــل

 1ـ وق��وع خسائر متعددة ومتفرقة عىل 1ـ التخطيط املسبق للكوارث املحتملة
األفراد واملمتلكات وضيق الوقت للمواجهة وحتديد اجلهة املختصة ووسائل التعارف

الشاملة.

والتنسيق مع اجلهات املشرتكة.

الفعال ،وعدم توافر العدد الكايف منها.

التطوعية للتدخل الفعال.

2ـ احلاجة إىل أيد كثرية خبرية ومدربة للتدخل تدريب وتكوين الفرق األصلية واخلدمات
3ـ احلاجة إىل أنواع من التجهيزات املناسبة توفري املعدات املناسبة وبالكميات الالزمة ثم
والعدد الكايف منها الستخدامها يف املواجهة .ختزينها.
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إن الكارث�ة حت�ل نتيج�ة وقوع أح�داث طبيعي�ة أو أحداث خمتلف�ة يف املصدر
ومتباين�ة يف الش�دة ،حي�ث يمكن أن تأخذ أش�كاالً وأنامط ًا متنوع�ة وختتلف نتائج
الكارثة اعتامد ًا عىل مدى تدخل اإلنسان يف جعل البيئة املحيطة قابلة لالستجابة أو
أكثر عرضة لألرضار النامجة عن احلدث.
وبمعنى آخر فإن الكارثة تعني اإلدراك أو التحسس البرشي املشرتك واملفاجئ
(نسبي ًا) آلثار األحداث الطبيعية أو املصطنعة من قبل اإلنسان (القايض2000 ،م،
ص .)29

 6. 1السامت املشرتكة للكوارث

هناك سامت مشرتكة للكوارث متيزها عن غريها ،وهذه السامت هي التي تشري
أكثر من غريها إىل خصوصية الكوارث ،ومن أهم هذه السامت ما ييل:
1ـ املفاج�أة واملدامه�ة :وه�ذه من أكثر السمات التي متيز الكارث�ة فهي ترتبط
بعنصر املفاج�أة عنصر املدامه�ة ،وهذا م�ن ش�أنه أن يزيد م�ن صعوبة
االستعداد اجليد ملواجهة الكارثة نتيجة لفجائية احلدوث.
2ـ رسعة وتتابع األحداث :وهذه س�مة أخرى من سمات الكارثة التي تزيد
من الصعوبات يف املواجهة الفعالة هلا وذلك بحيث تتابع أحداثها برسعة
وبتواتر منتظم ورسيع.
3ـ درج�ة عالية من التوتر النفيس والضغ�ط العصبي املصاحب للكارثة ،وما
يصاحب ذلك من ارتباك نتيجة لظروف الفجائية واملدامهة ورسعة تتابع
األح�داث ،وعدم التأثري مما س�يحدث بعد ذل�ك (الطيب1995،م،ص
.)23
4ـ اتس�اع رقعة الدمار :هذه من خصائص الكارثة حيث يالحظ انتشار رقعة
الدمار وانتشاره يف مساحة كبرية.
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5ـ خسائر برشية عالية يف األرواح :التي تتمثل يف الوفيات واإلصابات نتيجة
لبعض الكوارث بل ويف أغلبها.
6ـ النق�ص يف املعلوم�ات الصحيحة والكافية :هذا نتيج�ة للظروف التي تتم
فيه�ا الكارث�ة والفجائية وتتاب�ع األحداث مما خيلق ظروف� ًا يصعب معها
معرفة املعلومات الكافية والصحيحة.
7ـ يف كثير من الظروف ف�إن القدرة املطلوبة ملواجه�ة الكارثة قد تفوق قدرة
الس�لطات املحلي�ة املختصة .ويف هذه احلالة فإن األم�ر قد يتطلب طلب
املعونة اخلارجية إقليمي ًا أو دولي ًا.

إن هذه السامت وغريها تشكل حتدي ًا للسلطات حيث تقع الكارثة وقد تصيبها
بالش�لل لفرتة ،مما يؤثر عىل املواجهة املناس�بة هلا ،وهذا التحدي يس�توجب أسلوب ًا
متمي�ز ًا للتعامل مع الكارثة يتناس�ب مع الظروف التي وقع�ت فيها الكارثة .وهذا
األسلوب يتطلب مقومات منها ما ييل:
أ ـ ابتكار أساليب ونظم مواجهة غري عادية.

ب ـ توظيف أمثل للطاقات واإلمكانيات املتاحة.

جـ ـ توفري نظام لالتصاالت عىل مستوى جيد نفسي ًا.
د ـ إنشاء قاعدة معلومات حديثة ومتطورة.

هـ ـ إنشاء إدارة للكوارث ذات قدرة عالية من التنبؤ وكفاءة متميزة يف السيطرة
والتحكم(القايض1996 ،م ،ص.)9

 7. 1األبعاد الفكرية والعملية للكارثة

علم إدارة الكوارث ما يزال يف املهد ،والكوارث الطبيعية تزداد تفاق ًام

مهددة حياة اإلنس�ان وممتلكاته ،ومقومات بيئت�ه الطبيعية .هذه يف ذاهتا كارثة يزيد
م�ن حدهتا حقيقة أن الكوارث الطبيعي�ة ذات ألوان خمتلفة ولكل منها خصائصها،
وقوهت�ا ،وآثاره�ا التدمريية ،وم�ن أمهها :الفيضان�ات ،وال�زالزل ،واالنفجارات
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الربكانية ،واألعاصير القمعية ( ،)Tornadesواألعاصير احللزونية (،)Cyclones

واألمطار الغزيرة ،والتصحر ،والنريان ذات املسببات الطبيعية الفتاكة وغريها.

لق�د كان لإلنس�ان من�ذ عص�ور ممعن�ة يف الق�دم اجته�ادات يف التخفيف من
ح�دة آثار الكوارث الطبيعية ،ومنها عىل س�بيل املثال م�ا حفظته لنا مدونة محورايب
(1950ق.م ).عن ابتكارات احلضارة البابلية يف الرصد وأساليب التنبؤ لفيضانات
دجل�ة والفرات ،تل�ك االجتهادات متثل النواة التي بن�ي عليها علم املائيتات (H y
 )drologyاحلديث .وعىل الرغم من هذه االجتهادات الضاربة يف القدم ،فإننا نجد
اإلنس�ان املعارص ،الس�يام يف البالد النامية ال يزال عاجز ًا ع�ن درء األخطار الناجتة
عن الفيضانات وغريها من الكوارث الطبيعية (الطيب1995،م،ص .)37

ويبرز (بريتس�ون وآخ�رون) «إن خس�ائر ال�دول الناجت�ة ع�ن الك�وارث
اجليوفيزيائية «الفيضانات ،التصحر ،الزالزل ،واألعاصري احللزونية وحدها تؤدي
يف املتوس�ط س�نوي ًا إىل وف�اة ربع ملون ش�خص وخس�ارة مادية تقدر ب�ـ 15بليون
دوالر» (بريتسون1978 ،م ،ص .)52
وتزداد معرفتنا بعمق آثار الكوارث الطبيعية يف البالد النامية بعلمنا أن ()%10
إىل ( )%25من الوفيات تعود إىل وبائيات معدية فتاكة(.)1

ولعل جس�امة اخلط�ر الناتج عن الك�وارث الطبيعية تكون أكث�ر وضوح ًا إذا
تأملن�ا يف بع�ض األمثلة من الوطن الع�ريب ،فقد تم رصد ثالثة ومخسين زلزاالً يف
الوط�ن الع�ريب يف الفترة م�ا بين (1970م إىل 1980م) منها مخس�ة وعرشون يف
اجلزائر واملغرب وتونس وليبيا ،وسبعة يف مرص والسودان ،ومخسة عرش يف األردن
ولبنان وس�وريا والعراق ،وستة يف اليمن والصومال وجيبويت .وقد كان لكل منها
آثاره التدمريية البينة عىل حياة اإلنس�ان وممتلكاته وأن أكثر هذه الزالزل رضاوة ما

(1) Robert, C. Haris, Christoph Hohenemeser, and Robert W. Kates,
(1978), Our Hazarous Environment, Environment 20 September,
pp.5-15.
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ابتليت به مدينة األصنام باجلزائر يف عام 1954م ،وأغادير املغرب يف عام 1960م
إذ بلغت اخلس�ائر نتيجة هلذين الزلزالني س�تة عرش ألف نس�مة .أم�ا الزلزال الذي
ابتليت به مدينة األصنام يف  10أكتوبر 1980م فهو من أكرب الكوارث الزلزالية يف
تاريخ اإلقليم العريب؛ إذ نتج عنه وفاة وجرح عرشة آالف ش�خص ،بينام بات بعده
ثلث مليون مواط�ن بالعراء دون مأوى ،وبذات القدر كانت رضاوة الزلزال الذي
اجتاح مجهورية اليمن يف ديس�مرب 1982م ،وكانت نتائجه وفاة وجرح مخسة عرش
ألف شخص وفقدان نصف مليون شخص ديارهم(.)1
أم�ا املث�ال الثاين ال�ذي يربز جس�امة اخلطر النات�ج عن الك�وارث الطبيعية يف
الوطن العريب فيتصل بام عانت منه مجهورية السودان يف شهري أغسطس وسبتمرب
من عام 1988م جراء أمطار غزيرة مل يسبق هلا مثيل ،إذ وصلت إىل ( )200ملم يف
يومي  4و 5أغس�طس يف منطقة اخلرطوم .وهو قد يس�اوي ما كان يتوقع عىل مدار
ع�ام كامل .وصاحب ه�ذه األمطار الغزيرة ارتفاع يف منس�وب النيل األزرق وهنر
الني�ل مم�ا قاد إىل فيضانات غامرة يف منطقة اخلرطوم وشمال الس�ودان .وقد كانت
نتيجة هذين احلدثني أن فقد ما يربو عىل مليوين ش�خص ديارهم ودمرت البنايات
األساس�ية ،وأجهضت إمكاني�ات اخلدمات الصحية والتعليمي�ة ما يقارب (%89
م�ن امل�دارس يف منطقة اخلرطوم دم�رت) ،إضافة إىل خراب ع�دد كبري من املزارع
والبساتني.
مجلة القول إن هذين احلدثني األمطار الغزيرة والفيضانات العارمة قد تس�بب
جتريد املواطنني من ممتلكاهتم ،وإحالتهم يف أيام قليلة إىل درجات متدنية من العوز
والفقر املدقع(.)2

��(1) Arab Fund for Economic and Social Development & Islamic De
velopment Bank (1983), Assessment and Mitigation of Earthquake
Risk in the Arab Regain, p.
(2) A Report of a Multi-donor Mission to the Government of Sudan
(Memo), October 17, 1988, p. 1.
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إزاء هذين املثالني اللذين يبينان جسامة اخلطر الناتج عن الكوارث الطبيعية يف
الوطن العريب ،يربز عىل موقع الصدارة سؤال ملح متثل يف :هل هناك من سبيل إىل
درء خماطر هذه الكوارث الطبيعية مستقبالً؟ ،أو احلد من آثارها عىل أقل تقدير؟.
هذا سؤال مهم وملح وجدير بالتأمل والدراسة يف خمتلف املؤسسات السياسية
واالقتصادية واإلدارية واالجتامعية والثقافية.

ماهية األبعاد الفكرية والعلمية للكارثة

إن الدراسات الفكرية املعارصة املتصلة بالكوارث تستخدم ثالثة مصطلحات
كمرتادفات وإن اختلفت دالالهتا بدرجات وهي :األزمة الناجتة عن التغري املفاجئ،
ومص�در اخلطر ،والفاجعة أو الكارثة والنظ�رة املتأملة يف هذه املصطلحات الثالثة
تبني أهنا قد استنبطت بدرجات جوهر اإلشكالية وهو (توقع اخلطر).
وتظ�ل للكلمات دالالهتا ومعانيه�ا الدقيقة وإن اتقفت يف كلياهتا عىل تفسير
ذات الظاه�رة ،فإذا تأملنا مصطلح (مصدر اخلطر) لوجدن�اه يتمثل يف التهديدات
التي تواجه حياة اإلنسان وممتلكاته ومقومات بيئته(.)1
أما األزمة فتعني كام يثبت بيرب ( )R. Bibertنقطة حتول يف أوضاع غري مستقرة،
ويمكن أن تقود إىل نتائج غري مرغوبة إذا كانت األطراف املعنية غري مستعدة أو غري
قادرة عىل احتوائها ودرء أخطارها(.)2
الفاجعة أو الكارثة كام بني جرين ( )R.Greensيقصد هبا التغري املفاجئ احلاد
األث�ر ال�ذي حيدث بس�بب تغريات متصل�ة يف القوى ،ويك�ون من نتائجه�ا اهنيار

(1) R. E. Kasperson and K. David Puhawjam (1985), Social Response
to Hazards and Major Hazard Event, Public Administration Review,
Vol. 45, January, 1985, p.8.
(2) Robert M. Biebert, Clutch Management in A Crisis in A Crisis
(1988), Risk Management, April, 1988. P. 72.
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الت�وازن( .)1والنظرة املتأنية يف هذه التعريف�ات الثالثة تبني أننا يف مجيع هذه نحاول
اإلحاطة بظاهرة واحدة تتصف باخلصائص التالية:
 1ـ إن مصدر اخلطر أو األزمة أو الكارثة يمثل نقطة حتول أساسية يف أحداث
متتابعة ومتسارعة.
 2ـ إهنا تس�بب يف بدايته�ا صدمة ودرجة عالية من التوت�ر مما يضعف إمكانية
الفعل املؤثر والرسيع ملجاهبتها.
 3ـ أن تصاعده�ا املفاج�ئ ي�ؤدي إىل درج�ات عالي�ة م�ن الش�ك يف البدائل
املطروح�ة ملجاهب�ة األحداث املتس�ارعة نظر ًا ألن ذل�ك يتم حتت ضغط
نفيس عال ،ويف ظل ندرة أو نقص يف املعلومات واإلمكانات.
 4ـ بام أن الكارثة متثل هتديدات حلياة اإلنس�ان وممتلكاته ومقومات بيئته ،فإن
جماهبتها كثري ًا ما متثل أيض ًا حتدي ًا لوالة األمر بالبلد املنكوب.
 5ـ إن مواجهته�ا تس�توجب خروج ًا على األنامط التنظيمي�ة املألوفة وابتكار
نظم أو نشاطات متكن من اس�تيعاب ومواجهة الظروف اجلديدة املرتتبة
عىل التغريات الفجائية.

 6ـ إن مواجهته�ا كثير ًا م�ا تس�توجب درجة عالي�ة من التحك�م يف الطاقات
واإلمكانات ،وحس�ن توظيفها يف إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية
من االتصاالت الفعالة التي تؤمن التنس�يق والفهم املوحد بني األطراف
ذات العالقة.
 7ـ إن مواجهتها كثري ًا ما تستوجب إعادة النظر يف وسائل التنبؤ هبا وما يتصل
بذلك من تقنيات واحتياطات.

(1) K. B. De Greene (1982), The Adaptive Organization: Anticipation
and management of Crisis, New York: John Wiley & Sons, p. 183.
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إن استقراء هذه اخلصائص املعربة عن ماهية األزمة أو الكارثة جتسد أمامنا هذه
التحديات الكربى التي تواجهها إدارة الكوارث ،فهي من جانب مناطة بالتخطيط
واإلعداد للتفاعل اإلجيايب مع أحداث يصعب التنبؤ بوقتها وحجمها وأبعادها عىل
نحو دقيق ،ومن جانب آخر مطالبة بتحقيق نظام متناسق فعال الستيعاب وختفيف
ح�دة النتائ�ج التدمريية املرتتبة عىل الكارثة .ويتض�ح عظم هذا الدور املطلوب من
مديري الكوارث بعلمنا أن كل ذلك يتم يف مناخ يتسم بالضغط العايل والتوتر.
وهن�ا جتدر اإلش�ارة إىل مقولة ع�امل النفس بيك�ر (( :)H.B.Bakorإن مديري
األزمات البد أن حيرصوا عىل تنمية قدراهتم يف اختاذ القرارات الفعالة أثناء الكارثة،
وال يتأتى ذلك إال باكتساب درجة عالية من املعلومات ذات الصلة ،واستقراء هذه
املعلومات بعناية ودون حتيز ،وصوالً إىل البديل األنسب من اخليارات املتاحة)(.)1

 8. 1أنواع الكوارث

تنقس�م الك�وارث إىل قدري�ة أو طبيعي�ة والت�ي ال دخل لإلنس�ان فيه�ا ،وإىل
كوارث عامة أو صناعية ،وهي التي تقع بفعل س�لوك اإلنسان ،وسوف يتم تناوهلا
يف فرعني كام ييل:

 1. 8. 1الكوارث القدرية أو الطبيعية

تن�اول معظم الكت�اب يف تعريفهم للكوارث الطبيعية عىل أهنا النامجة عن فعل
الطبيعية وليس لإلنسان دخل فيه.
ونحن نتيجة إىل تسميتها الكوارث القدرية الطبيعية الناجتة عن العوامل البيئية
واجلوية وحركة األرض بام عليها من يابس وماء ،وأهنا تتم بإرادة اهلل سبحانه وتعاىل
وليس لإلنس�ان دخ�ل يف حدوثها ولكنها قدرية مثل الزالزل والرباكني والس�يول
والفيضان�ات والعواصف واألعاصري واالهنيارات اجلبلي�ة واألرضية واألمراض

(1) Quoted by Steven Fink (1986), Crisis Management Planning for the
Inevitable, New York: A.M.A.C.O.M., p. 134.
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واألوبئة وارتفاع درجة احلرارة أو انخفاضها عن املعدل املعتاد التي تسبب حدوث
ارضار باإلنس�ان واملمتلكات ووسائل معيشته وخيتلف تأثريها السلبي وفق ًا لنطاق
وحجم ومستوى الكارثة ومدى هتديدها للمصلحة القومية.
وأك�دت منظمة األرصاد العاملية بمناس�بة اليوم العامل�ي للوقاية من الكوارث
الطبيعي�ة يف خمتل�ف أنح�اء الع�امل أهن�ا تسير يف خ�ط بي�اين متصاعد رغ�م التقدم

التكنولوج�ي احل�ايل ،حيث أوضح�ت املنظم�ة يف تقريرها أن الك�وارث الطبيعية
تس�ببت منذ عام 1970م حت�ى عام 2000م يف وفاة حوايل ثالثة ماليني ش�خص
وإحلاق الرضر بحوايل مليار ش�خص بأرضار خمتلفة ،إىل جانب اخلسائر املالية التي
بلغ�ت نح�و ( )80مليار دوال .كام س�جل التقري�ر حدوث  213كارث�ة طبيعية يف
ع�ام 1996م فقط م�ن بينها زلزال كوبيه يف اليابان الذي تس�بب يف مرصع 6300
ش�خص وأس�وأ فيضانات تشهدها كوريا الشمالية وتايالند والتي أدت إىل خسائر
كبرية يف األرواح واملمتلكات (القايض1996 ،م ،ص.)78
وكذا األمر بالنس�بة إلعصار تس�ونامي برشق آس�يا عام 2003م الذي أودى
بحي�اة آالف البشر ،وترشيد أكثر من مليون ش�خص كام أش�ار التقري�ر إىل أن ربع
س�كان العامل خاصة الدول النامية تعيش نس�بة كبرية منها يف مساكن عشوائية فوق
أراض معرضة للخطر مثل السهول واهلضاب القابلة لالهنيار.

 2. 8. 1الكـ�وارث غـري الطبيعيـ�ة (العامــة أو الصناعيـة
أو التقنية أو الفنية)

وه�ي الكوارث التي تقع بفعل الس�لوك اإلنس�اين س�واء كان بفع�ل أو عمل
إرادي أي ع�ن عم�د مثل احلروب واحلرائ�ق العمدية وأعمال التخريب املختلفة،
أو كان ذلك بفعل غري إرادي أي عن طريق اخلطأ أو اإلمهال مثل احلرائق املختلفة
وحوادث الطرق الكبرية واملؤثرة أو بسبب عيوب اآللة أو بسبب مدامهة األخطار
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الطبيعية ملواقع املصانع واإلنتاج أو االنفجار أو الترسب اإلشعاعي يف املصانع التي
تعمل بالطاقة النووية.
ويطل�ق عىل الك�وارث الصناعية أو غري الطبيعة مس�مى الك�وارث العامة أو
الفنية أو التقنية نظر ًا ألهنا تزداد وتتصاعد بزيادة وتطور الصناعات .كام أن تضاعف
خطط التنمية يف الدول النامية واجتاهها إىل عمليات التصنيع كأحد املوارد الرئيسية
لالستثامر قد أوجد هتديد ًا باإلنسان والبيئة املحيطة به.
والكوارث واألخطار التي حتدث نتيجة الس�لوك اإلنساين عديدة يتمثل أمهها
يف اآليت:
1ـ التهديد بالغزو العسكري واستخدام األسلحة املختلفة يف احلروب.

 2ـ أعمال التخــريـب الداخـيل ووضـع املتفجـرات والعبــوات الناس�فــة
يف املؤسسات واملنشآت الكربى.
 3ـ خطف الطائرات والسفن واحتجاز الرهائن (القرصنة).
 4ـ خطف الشخصيات السياسية واهلامة يف الدولة.

 5ـ اغتيال رؤساء الدول أو حماولة االنقالب العسكري والسيطرة عىل مقاليد
السلطة.
 6ـ حوادث الطائرات والسفن والقطارات والشاحنات والقطع البحرية.
 7ـ احلرائق الكربى التي هتدد األمن القومي للدولة وسالمتها.
 8ـ الرصاعات الداخلية يف الدولة واالنقسامات العرقية.

 9ـ التس�ابق الدويل يف التس�ليح خاصة التسليح النووي والترسب اإلشعاعي
والكيميائي.
 10ـ اهنيار السدود واخلزانات الكربى مما يرتتب عليه أرضار كثرية.

 11ـ تدمير األقامر الصناعية وآلي�ات العلم احلديث التي يرتتب عليها خماطر
كبرية.
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وتعترب الصور الس�ابقة من أبرز األنشطة البرشية التي هتدد بوقوع كارثة ،وقد
ختتل�ف خطورهت�ا واألرضار املرتتب�ة عليه�ا من دول�ة إىل أخرى وم�ن وقت آلخر
حس�ب الظ�روف االقتصادي�ة والعس�كرية والطبيعي�ة واالجتامعي�ة واالجتاه�ات
السياسية يف الدولة والتي حتدث بالفعل بني احلني واآلخر.
ونظ�ر ًا المتالك وإنت�اج وتصنيع العديد من الدول ألس�لحة الدمار الش�امل
بصوره�ا املختلف�ة وخطورهت�ا املدمرة عىل مجي�ع مظاهر احلياة من إنس�ان وحيوان
ونبات بل واملمتلكات واملنشآت وغريها وذلك يف وقت احلروب والرصاعات ،أو
ما حيدث نتيجة الترسب اإلشعاعي النووي أو املواد السامة الكيميائية أو اجلرثومية.
لذا س�وف يتم دراس�تها يف مطلب مس�تقل مع بيان أهم طرق ووسائل الوقاية منها
واحلد من آثارها الضارة واملدمرة.

34

الفصل الثاين
إدارة الكارثــة
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 . 2إدارة الكارثــة

اجته�ت األنظار أخري ًا إىل علم إدارة الكارث�ة ،وأصبح من العلوم التي تتناوهلا
الكثري من الدراس�ات العلمية .وهذا العلم ه�و عبارة عن جمموعة من اخلطط التي
تستهدف التحضري واملواجهة والتصدي للكارثة مما يؤدي إىل تقليل حجم اخلسائر
النامجة عند حدوثها بأقل جهد ووقت وتكلفة يف حدود اإلمكانات املتاحة.

والذين يقومون بإدارة وتسيري الكارثة هم من اإلداريني واخلرباء وعىل مستوى
ٍ
ع�ال من التدريب واالس�تعداد على مواجهة الكوارث .ومن خلال ذلك تتحقق
اس�تجابة رسيعة وفعالة يف الس�يطرة عليها واحلد من آثاره�ا التدمريية ويقلص من
أرضارها.

ويوف�ر املس�اعدات الالزم�ة يف إع�ادة احلي�اة إىل طبيعتها يف املناط�ق املنكوبة،
فالكارثة ال ترد ولكن يمكن التدخل بام خيفف من حدهتا.
وإدارة الكارث�ة عامة هل�ا نفس القواعد التي تنطبق عىل الكارثة التقليدية وغري
التقليدية ،كام متت اإلش�ارة فإن الكوارث غري التقليدية يقصد هبا يف هذه الدراس�ة
م�ا تس�مى بأس�لحة الدمار الش�امل ،وهي حتدي�د ًا األس�لحة النووي�ة والكيميائية
والبيولوجي�ة .لذل�ك ف�إن القواع�د ه�ي ذاهت�ا إلدارة الكارثة مهما كان نوعها مع
اختلاف خصوصي�ة كل كارث�ة ع�ن األخرى .وس�يتم التط�رق إىل مراح�ل إدارة
الكارثة ،ولكن قبل ذلك فام هي املبادئ األساسية إلدارة الكارثة؟.

 1. 2املبادئ التي حتكم إدارة الكارثة

أوالً :مبدأ املركزية ،بمعنى أن مواجهة املوقف الناشئ عن الكارثة يقتيض أن يكون
هناك جهاز مركزي واحد له الصالحية القانونية يف اختاذ القرارات الالزمة
ألعمال املواجه�ة بما حيقق وح�دة الق�رار ،ويمن�ع التض�ارب واالزدواج
(القايض1998 ،م).
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ثاني� ًا :مبدأ إخضاع املصلحة الفردية للمصلحة العامة ،بمعنى أن األهداف القومية
هلا األولوية واألفضلية عىل أي أهداف أخرى مهام كانت.
ثالث ًا :مبدأ التسلس�ل اهلرمي :وتدرج الس�لطات ،بمعنى أنه كلام كان خط الس�لطة
أرسع يف توصي�ل التوجيهات واحلص�ول عىل املعلومات كلام كانت اإلدارة
أكثر كفاءة.
رابع ًا :مبدأ التخصص وتقسيم األعامل ،حيث يؤدي إىل حتقيق كفاءة األداء.

خامس� ًا :مب�دأ املس�اواة ،بمعنى حتقيق املس�اواة والعدالة يف معامل�ة املترضرين من
الكارث�ة والعم�ل على أال يكون للوس�اطة أي اعتب�ار وذلك بما يكفل أن
حيصل كل مضار عىل حقه يف اإليواء واإلعاش�ة والغذاء بنفس القدر الذي
حيصل عليه اآلخرون ،وذلك بام يمنع استغالل املواقف وانتهار الفرص.

سادس� ًا:مبدأ املب�ادرة واالبت�كار ،بمعن�ى األخ�ذ باحلدي�ث ،والعمل على ابتكار
األس�اليب اجلدي�دة واملتط�ورة يف أعمال التدخ�ل واإلنق�اذ يف مواجه�ة
الكوارث املختلفة.
س�ابع ًا:مبدأ استقرار العاملني يف عملهم ،بمعنى رضورة استقرار العاملني يف إدارة
الكوارث يف أعامهلم بام يكفل تنمية خرباهتم والكفاءة يف ممارسة مهامهم.
ثامن ًا:مب�دأ روح الفري�ق ،بمعن�ى أن يس�ود العمل يف إدارة الك�وارث روح الفريق
الواح�د بما حيق�ق روح األلف�ة والتعاون ،وحيق�ق روح العم�ل اجلامعي بام
يساهم يف إنجاح العمل.

متطلبات إدارة الكوارث للقيام بعملها

وهذا يتطلب أن يتوافر هلا املقومات التالية:

1ـ أن تستمد سلطاهتا وصالحياهتا من أعىل سلطة يف الدولة.
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2ـ أن يتوافر هلا أس�س التنظيم اإلداري اجليد بام حيقق أقىص درجة من املرونة
والتكي�ف الرسيع م�ع املتغريات واملس�تجدات املتتابعة بما يكفل حتقيق
عنارص املواجهة والتصدي لآلثار املرتتبة عليها بكل نجاح.
3ـ أن يتم ربطها بشبكة اتصاالت فعالة يمكن من خالهلا حتديد أبعاد الكارثة
والسيطرة عليها يف أرسع وقت ممكن.
4ـ أن يت�م توفير قاعدة بيانات حديثة بام يكفل التوظيف الس�ليم لإلمكانات
املتاح�ة بالرسعة املطلوبة ،وحتقيق الس�يطرة الالزمة على اآلثار املتخلفة
عن الكارثة.
5ـ أن تك�رس جهوده�ا وإمكاناهتا أثن�اء الكارثة لكل ما هو من ش�أنه حتقيق
التصدي هلا ،والعمل عىل احلد من آثارها مع مراعاة عدم االنش�غال بأي
أمور أخرى غري متعلقة بالكارثة (أبو شامة2003 ،م ،ص .)13

 2. 2حتديات إدارة الكوارث يف الوطن العريب

بع�د أحداث احلادي عرش من س�بتمرب عام 2001م ،اهتم�ت األجهزة املعنية
يف الوالي�ات املتحدة األمريكية بالدروس املس�تفادة من اهنيار برجي مركز التجارة
العامل�ي يف إدارة الكارث�ة .وبما أن املس�ؤولني ق�د أخ�ذوا على حني غ�رة ،وكانت
املفاجأة مذهلة ،لذا عكفوا عىل دراس�تها دراسة مستفيضة وبطريقة علمية لتحسني
عملية إدارة الك�وارث بعد مراجعة اإلجراءات التي متت يف كل املجاالت املرتبطة
ب�اإلدارة ،ومن ذلك كيفية اس�تجابة األجهزة املعنية هلا ،وهذه املراجعات أش�ارت
للعديد من التحديات التي واجهت هذه األجهزة ،وكذلك حتسني الوسائل العلمية
لالستجابة للكوارث.
وبما أن التحدي�ات يف ح�االت الك�وارث هي قديم�ة وحديث�ة ،ولكن يبقى
الس�ؤال يف كيفية التصدي هلذه التحديات والتغلب عليها ،وحتى يمكن التخفيف
من آثار الكارثة.
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وبام أن مواجهة الكوارث تتطلب االستفادة من الدروس العاملية ،فإننا نجد أن
الكثير م�ن التحديات التي تواجهنا يف عاملنا العريب متش�اهبة مع ما يامثلها يف الدول
األخرى (أبو شامة2008 ،م).
لذل�ك ف�إن ه�ذا اجلان�ب يستكش�ف التحدي�ات الت�ي تواجه املس�ؤولني عن
إدارة الك�وارث يف الع�امل الع�ريب ،مع النظر للتج�ارب العاملية يف ه�ذا املجال ،وكام
أن القص�ور قد حفز العلامء واخلرباء بعد أحداث احلادي عرش من س�بتمرب للتعرف
أكثر عىل أرسار وخبايا إدارة الكوارث ،وكيفية االستفادة من تلك اإلخفاقات التي
حدثت عند التصدي هلا.
فإننا يف العامل العريب يف حاجة ماسة للتعرف عىل التحديات التي تواجه متخذي
القرار يف إدارة الكارثة ،مما يستدعي الدراسة العلمية واملعرفية املستفيضة حول كيفية
الوصول إىل حلول ناجعة يف مواجهة تلك التحديات.

إن حماولة اإلثراء العلمي التي متت بعد تلك األحداث س�تكون مفيدة يف العامل
العريب إلجياد وتطوير وحتسني سبل اإلدارة الذكية اآلنية يف إدارة الكوارث ،ومعرفة
كيفية مواجهتها بش�تى الطرق واألساليب احلديثة املبتكرة ،ووضع االسرتاتيجيات
الس�ليمة وف�ق نتائج تلك اإلج�راءات لكل مرحل�ة من مراح�ل إدارة الكوارث يف
العامل العريب.
وم�ن أكثر املراحل أمهية ملواجهة ه�ذه التحديات هي مرحلة التخطيط بكل ما
تواجهه من صعوبات متمثلة يف الظروف املحيطة بالكوارث ،وخاصة يف حالة املكافأة
وع�دم التنبؤ بالكارثة ،وكذلك يف حال نقص املعلومات وتضارهبا ،وضيق الوقت،
وكذلك يف املرحلة التالية للتخطيط ،وهي مرحلة املواجهة عندما تقع الكارثة وبكل
م�ا حتمله هذه املرحل�ة من حتديات وما تتطلبه من رسعة يف اخت�اذ القرارات الصعبة
للمواجهة ،واالس�تفادة من اإلمكان�ات املادية والبرشية والفني�ة املتوافرة ملتطلبات
املواجه�ة الس�ليمة حلجم الكارثة .وكذل�ك متكن العديد م�ن التحديات يف املرحلة
األخرية اخلاصة بإعادة احلياة إىل طبيعتها كام كانت قبل وقوع الكارثة.
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 3. 2ماهية التحديات املتعلقة يف مواجهة الكارثة

هن�اك العديد من التحديات التي تواجه القائمني يف إدارة الكارثة ،ويمكن أن
نرسد بعض ًا منها:
1ـ حت�د يف التعريف :وهذا التحدي يتمثل يف أن هناك عدة تعريفات للكارثة،
ومل يتم االتفاق بش�كل كامل عىل تعريف موحد للكارثة ،ولو أن هنالك
اتفاق� ًا على الكثري من العنارص املكونة للكارثة ،إال أن كل ذلك ال يشير
إىل إمجاع يف تعريف الكارثة.
2ـ هناك صعوبة يف وضع قواعد عامة لتطبيقها يف كافة صور الكوارث ،وهذا
ناتج م�ن اختالف الكوارث وطبيعتها ،كام أن�ه قد ظهرت عدة اجتاهات
يف إدارة الكوارث ،وهذا االختالف ربام يلعب فيه دور ًا هام ًا اخلصوصية
املحلية لطبيعة الكارثة (أبو شامة2005 ،م ،ص ).
3ـ عدم التطبيق العلمي :إن معظم الدراسات نظرية ولكن أغلبيتها مل ختترب عىل
أرض الواق�ع ،لذلك فإننا يف حاجة إىل تطبيق�ات ميدانية هلذه النظريات
املرتبطة بإدارة الكارثة.
4ـ املفاج�أة وضي�ق الوقت :الكثري من الكوارث حتدث بش�كل فجائي بدون
أن يك�ون هنال�ك مقدمات لقدومها ،كام أهنا مل تك�ن متوقعة ،كام أن هذه
املفاج�أة ال تتيح الكثير من الوقت ملواجهتها ،فعند ح�دوث الكارثة قد
تتفاقم بش�كل رسيع مما ال يسمح بالكثري من الوقت ملواجهتها ،ويف هذه
الظ�روف فإن املعلوم�ات املفيدة قد ال تكون متاحة أو متوفرة ،وهذا ربام
يك�ون ناجت ًا من فجائية الكارثة نفس�ها ،لذلك فإن متخ�ذ القرار ملواجهة
الكارثة جيد نفسه أمام حتديني ،أوهلام ضيق الوقت ،والثاين شح املعلومات
املتوافرة.
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5ـ هنالك حتد أسايس وهو حتد سيايس وإداري يف مواجهة الكارثة ،فالتحدي
الس�يايس ينب�ع من طبيع�ة ظاهرة األزم�ة وفجائية احل�دث التي يصعب
التنب�ؤ هب�ا ،ومن ث�م التهيؤ هلا ،وه�ذا التحدي يتمث�ل يف صعوبة صياغة
السياس�ات العامة إلدارة تلك الكوارث كمشكالت مستقبلية (الطيب،
1992م ،ص .)21

كما أن مثل هذا الن�وع من الكوارث يعترب يف نظر واضعي السياس�ات ظاهرة
افرتاضي�ة ،ال يمك�ن معرفة وقت وقوعها وال مكان حدوثه�ا ،نظر ًا لصعوبة التنبؤ
هبا .كام أن واضعي السياسة قد يواجهون أيض ًا مشاكل جمتمعية عاجلة أكثر إحلاح ًا
يف ذات الوق�ت ضم�ن قائمة تسلس�ل األس�بقيات لدهيم ،وقد تك�ون لألزمة غري
املتوقعة أسبقية متدنية.
وكما للكارثة افتراض تفاؤيل هلؤالء املس�ؤولني ،وهذا االفتراض مبني عىل
أس�اس االعتقاد بأن الكارثة لن حتدث قريب ًا أي بعيدة االحتامل ،ومع ذلك يالحظ
االهتامم املتزايد بعد وقوعها ،نظر ًا ألهنا تصبح ضمن القضايا املجتمعية.
أم�ا التح�دي اإلداري فه�و يف طبيع�ة التكوين اإلداري املؤسسي م�ع التعدد
والتداخل يف النشاطات التي تفرضها خصوصية إدارة الكارثة.

إن التكوين املؤسيس التقليدي يقوم عىل بنية وظيفية تعتمد عىل إدارات حمددة،
وتنعم بحرص عىل االستقاللية والوالء ،وحتديد املهام الوظيفية.

ويشري الكثري من علامء اإلدارة إىل أن هذه النمطية غري مالئمة إلدارة الكوارث،
فطبيعة الكوارث تتطلب يف إدارهتا تعدد وتداخل النشاطات واختصاصاهتا ،لذلك
فإن األمر قد يقتيض نس�ق ًا تنظيمي ًا خيتلف عن السامت اإلدارية العادية .وأن النظام
املؤسسي التقليدي يقوم عىل اس�تقرار يف البيئة ،ودرجة من الثبات يف التنظيم ،وله
هيكلية حمددة وف�ق توقعات مضمونة ومؤكدة .لكن الكارثة وبام حتمله من فجائية
وتغري متس�ارع يف األحداث ،ونقص يف املعلومات ،والضغط املتواصل والشك يف
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اخليارات املتاحة ،تتطلب نسق ًا خمتلف ًا من اإلدارة لكي يتامشى مع الظروف املحيطة
بالكارثة اآلنية.

حتديات التقنيات احلديثة

م�ن أه�م التحدي�ات الت�ي تواجه اجله�ات املس�ؤولة يف إدارة الك�وارث هي
استعامل التقنيات احلديثة املناسبة يف عمليات املواجهة ،وأن التحديات املتوقعة من
أي كارثة يمكن أن تقع يف أي وقت ،وختلف وضع ًا يتطلب استعامل تقنيات حديثة
يف إدارة الكارثة ،وأن احلاجة أصبحت ماسة الستعامل تقنيات متطورة للمواجهة،
بل واالستعداد قبل حدوث أي كارثة.

وقد وضح جلي ًا أن هلذه التقنيات دور ًا فاع ً
ال يف إنقاذ األرواح وتقليل اخلسائر
املادية ،بل والتقليل من تكلفة عملية اإلنقاذ ،ولقد ثبت من خالل احلوادث السابقة
يف إدارة الك�وارث أن كل دوالر يصرف يف مرحلة االس�تعداد للمواجهة س�يوفر
مبل�غ  3دوالرات عند مرحلة املواجهة (hitt/p:wikcpedia.org/wik/weopen of
 ،)mass deslrictionأي أن املسؤولني يف إدارة الكوارث ربام يضطرون لدفع ثالثة
أضعاف إذا مل يتمكنوا من حتديد أهدافهم بدقة يف مرحلة االستعداد.

 4. 2املقومات األساسية إلدارة الكوارث
إن اهل�دف ال�كيل إلدارة الك�وارث هو حتقيق درجة اس�تجابة رسيع�ة وفعالة
لظ�روف املتغيرات املتس�ارعة للكارثة هب�دف درء أخطارها بإع�داد التحضريات
الالزم�ة للكوارث املتنبأ بحدوثها ،أو بالتحكم واخت�اذ القرارات املصريية ملواجهة
الكارث�ة وتقلي�ص أرضاره�ا وتوفير الدعم الرضوري إلع�ادة الت�وازن إىل حالته
الطبيعية.

ووفق ًا هلذا اهلدف الكيل إلدارة الكوارث فإن كاسبريس�ون ()R. Kasperson
وبيج�اوكا ( )K. Pijawakaيعرف�ان إدارة الكارث�ة بأهنا« :نش�اط ه�ادف يقوم به
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املجتمع لتفهم طبيعة املخاطر املاثلة لكي حيدد ما ينبغي عمله إزاءها ،واختاذ وتنفيذ
التدابري للتحكم يف مواجهة الكوارث وختفيف حدة وآثار ما يرتتب عليها .إن هذا
النشاط اهلادف يتصل بوظيفتني مهمتني مها :اإلدراك والتحكم.
ف�اإلدراك ينبن�ي على اس�تيفاء املعلوم�ات لتحديد حج�م املش�كلة واخلطر،

واستكش�اف البدائل للمواجهة ،وتقديم املوقف (عن�د هناية الكارثة) لتحديد قدر
النجاح الذي حتقق .أما جانب التحكم فيتصل بتصميم وتنفيذ التدابري اهلادفة لدرء
أو ختفيف حدة اخلطر وما يرتتب عليه من آثار)(كاسبريسون وبيجاوكا ،ص .)8

إن النظ�رة املتأمل�ة يف اهلدف ال�كيل إلدارة الكوارث وفيام أثبت كاسبريس�ون
وبيج�اوكا م�ن التعريف هلا جيعلنا نخلص إىل القول ب�أن إدارة الكوارث تنبني عىل
اعتبارين أساسيني:
أوالً :درء أخط�ار الك�وارث بإزال�ة مس�بباهتا أو بإع�داد التدابري الالزم�ة للحد أو
تقليص آثار الكوارث املتنبأ بحدوثها.

ثاني ًا :تصميم النسق التنظيمي الفعال الذي يمكن من التحكم ملواجهة الكارثة عند
حدوثها وتقلي�ص أرضارها والعمل عىل إعادة التوازن حلالته الطبيعية بعد
انتهاء الكارثة.

ولعل�ه م�ن البدهيي الق�ول من أبجديات جه�ود درء الكوارث ه�و البعد عن
مواطن اخلطر أو بيئة الكارثة ،وبالرغم من أن هذا األمر يبدو من البدهييات إال أن
هناك العديد من الشواهد يف البالد النامية التي توضح أن بعض السكان كحال من
خيتارون السكن يف مناطق اجلبال الربكانية ،أو السهول الفيضية ،أو املناطق املنخفضة
املحازية لألهنار ،أو يقومون ببناء املنازل يف جماري السيول دون مراعاة ملجاري املياه
الطبيعية ،أو يف مناطق تدفق املصارف الصناعية حيدث ذلك أحيان ًا لسوء التخطيط
وع�دم احليطة ،وأحيان ًا لفق�دان التوعية باملخاطر عىل الس�كن يف مثل هذه املواقع،
وأحيان ًا لعدم توافر الصيانة املطلوبة للجسور واملصارف الصناعية ،وأحيان ًا للوعد
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الكاذب بأن هذه اجلس�ور أو املصارف الصناعية تعطي احلامية املطلوبة من الكارثة
املتوقع�ة وهي ليس�ت يف حقيق�ة األمر كذلك .أي ًا كانت األس�باب ،ف�إن مثل هذه
الظواهر تشير إىل عدم إدراك املجتمع املعني بأبجديات احليطة من الكوارث ،واىل
قص�ور يف السياس�ات العامة وضعف يف البنيات األساس�ية احلكومي�ة القائمة عىل
جوان�ب التخطيط ،والتنفي�ذ ،والتوعية ،والتوجيه ،كام ه�ي يف ذات الوقت مؤرش
عىل عدم التنسيق بني األجهزة احلكومية ،وبالتايل فقدان النظرة املتكاملة التي تؤمن
احلد األدنى املطلوب يف اسرتاتيجيات درء الكوارث.
ودرء الك�وارث ال يتحق�ق فق�ط بالبع�د عن مواط�ن اخلطر أو بيئ�ة الكارثة،
إنما بمزيد م�ن اإلدراك للحيطة الواجبة من الكوارث بوضع السياس�ات واخلطط
وتصمي�م النظم التي تؤمن توجه ًا استراتيجيا لدرء الكوارث باحلد من مس�بباهتا،
أو على أقـ�ل تقديـر تقليص م�ا يمكـن أن يرتت�ب عليها مـن آثـ�ار تدمريية عنـد
حدوثها.

وال جدال يف أن جدوى وفعالية هذه السياس�ات واخلطط تنبني عىل مصداقية
الدراس�ات واملعلومات العلمية املتصلة باحتامالت الكارث�ة الطبيعية املتوقعة وفق
إط�ار زمني حمدد ،ومواقع حمتملة م�ع بيان للتوقعات يف خصائصها وقوهتا وآثارها
التدمريية.

ويف إطار ه�ذه املعلومات واملؤرشات التي حتقق الدرجة املطلوبة من اإلدراك
ملاهي�ة وأبع�اد الكارث�ة املحتمل�ة يمكن اخت�اذ التدابري املناس�بة التي متك�ن من درء
أخطارها أو عىل أقل تقدير التخفيف منها ،والتدابري املناسبة تنبع منطقي ًا من طبيعة
الكارث�ة املحتملة ،وتبنى على اجلهود املتامزجة واملتفاعلة بين كل األطراف املعنية
م�ن إداريين ومهنيني وفنيين ممن تتص�ل مهامهم بص�ورة مبارشة أو غير مبارشة
بطبيع�ة الكارثة املح�ددة .إن هذا اجلهد املتكامل لتحقي�ق اإلدراك املتكامل بطبيعة
الكارث�ة وما يمكن اختاذه من تدابري ل�درء أخطارها أو تقليص آثارها تتضح أمهيته
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ورضورت�ه يف مقولة (أ .ميرتوف « )I. Mitroffما تزال إدارة األزمات يف املهد،غري
أن املعلوم�ات املتوافرة تشير إىل أن املنظامت الق�ادرة عىل وضع توقعات لألزمات
واإلع�داد ملواجهتها (برصف النظر عن إمكاني�ة احليلولة دوهنا أو عدم ذلك) فإهنا
اق�در عىل جتاوز األزمات برسع�ة وفعالية أكثر من غريها» (أ .ميرتوف1987 ،من
ص.)12
أما أذا نظرنا إىل الدعامة األساسية الثانية يف إدارة الكوارث فإننا نجدها تنبني
عىل ابتداع نسق تنظيمي حيقق التحكم ومواجهة الكارثة بكفاءة وفعالية.

ويف إطار ما بيناه سلف ًا من تعارض التكوين املؤسيس العادي القائم عىل البنية
الوظيفي�ة مع التعدد والتداخل يف النش�اطات واالختصاصات واملس�ؤوليات التي
تس�توجبها خاصية إدارة الكارثة ،فإننا نرى أمهية أن يتس�م النسق التنظيمي إلدارة
الكارثة بعدة صفات ،من أمهها:
أ ـ القدرة عىل حتقيق التكامل بني النشاطات املتعددة واملتنوعة التي تستوجبها
طبيعة إدارة الكارثة.

ب ـ تأصي�ل من�اخ إداري يقوم عىل التفاهم واملش�اركة بني مجيع املس�تويات
واالختصاص�ات الوظيفي�ة ذات العالق�ة س�واء منها كان عىل املس�توى
املركزي أو اإلدارات املحلية.
جـ ـ املرونة التي متكن من التش�كيل التنظيمي وإعادة تش�كيله وفق الظروف
الرشطية املحددة لطبيعة الكارثة ودرجة حدوثها.
د ـ بن�اء وتنمي�ة ش�بكة من االتص�االت الفعالة الت�ي تؤمن تواف�ر املعلومات
بالرسع�ة املطلوب�ة وتعين يف حتديد أبعاد املش�كلة أو املش�كالت املاثلة،
ووضع املؤرشات ملا سيرتتب عليها من نتائج.
هـ ـ الكفاءة والفعالية يف استقراء املستقبل بالقدر الذي حيقق اإلدراك املتكامل
بطبيع�ة الكارث�ة ،ويمك�ن م�ن استكش�اف كل البدائ�ل املمكن�ة ،لدرء
أخطارها أو التخفيف منها أو اإلعداد ملواجهتها عند حدوثها.
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و ـ الق�درة عىل حتديد االس�بقيات وتوجيه اهتامم املجموع�ات واألفراد نحو
املشاكل الرئيسية مع مراعاة اإلفادة من التغذية الراجعة التي ترفد التنظيم
بردود فعل العاملني جتاه أساليب معاجلة الكارثة.
ز ـ الفعالي�ة يف تنمي�ة العالق�ات التبادلي�ة والتكاملية مع فعالي�ات البيئة ذات
العالق�ة ،والعم�ل على تنس�يق جهوده�ا يف إط�ار منظوم�ة موح�دة مع
النشاطات الرسمية.

إن حماوالت استكش�اف النس�ق التنظيمي األفضل إلدارة الكوارث قد كانت
وم�ا تزال موضع االهتامم لكثري من الدارسين .وم�ن الطبيعي أن يكون لكل منهم
مواضع اهتامم يف السامت التي ينبغي أن تتوافر هلذا النسق التنظيمي.

وجيم�ل دي جري�ن ( )K.B. De Greeneرأي�ه يف ه�ذه السمات بقول�ه« :إن
التصمي�م األفض�ل للمنظامت املهنية والق�ادرة عىل توق�ع وإدارة األزمات البد أن
تتواف�ر فيه ،أوالً ،وس�ائل املراقب�ة واالس�تجابة للمتغريات الداخلي�ة واخلارجية)
(جرين ،د.ت.)204 ،.

ويثبت ج .سيجل ( )G.B. Siegelرأي ًا أكثر حتديد ًا من سابقه( :إن االزدواجية
املتمثلة يف كل جوانب إدارة الطوارئ تس�توجب اختاذ التدابري التي تزيل املعوقات
الناجت�ة م�ن الرؤية الذاتي�ة لكل من املنظمات ذات العالقة ،ألهنا ت�ؤدي إىل فقدان
التناس�ق املطل�وب يف العمل ،األمر الذي يس�توجب إجياد نظ�ام ينبني عىل التعاون
والتنسيق القائم عىل املشاركة يف التخطيط وفق ًا لالتفاق بني كل املستويات احلكومية
واملنظامت ذات العالقة ،والبد أن تتوافر هلذا النظام شبكة من االتصاالت اهلادفة)
(سيجل5891 ،م ،ص .)54
أم�ا ر.ف .ليت�ل جون ( )R.F. Little Johnفيؤكد ق�والً أكثر ختصيص ًا مبين ًا يف
جانب املزالق واألوضاع التي تكتنف البناء املؤسسي التقليدي يف إدارة األزمات،
وحم�دد ًا م�ن جانب آخ�ر أن نظ�ام املصفوف�ة ( )Matrix Organizationهو أفضل
األنساق التنظيمية إلدارة األزمات أو الكوارث (إن البنية الوظيفية ،وهي أسلوب
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التنظيم التقليدي األكثر شيوع ًا تقوم عىل بناء الكيانات وفق ًا للوظيفة املحددة لكل
منها ،وبينام ينمي هذا التنظيم التقليدي اخلربة وحيدد املسؤولية ،فإن له تكلفة عالية
ألن�ه يس�توجب إمكان�ات متعددة ال تس�تعمل يف كثير من األحي�ان إال يف فرتات
متباعدة .إنه وضع يقود إىل عدم الكفاءة يف األداء واالزدواجية يف اجلهود ويضاف
إىل ذل�ك أن التنظيم التقلي�دي القائم عىل البيئة الوظيفية كثير ًا ما تفرضه عمليات
اتص�ال بطيئة ومرهقة ،يك�ون نتاجها يف كثري من األحيان عالق�ات تعاون ضعيفة
وغير حمددة املعامل بني الكيان�ات الوظيفية .هذا الضعف البني يف االتصاالت يمثل
النقيض إلدارة الفريق (الذي تستوجبه إدارة األزمات) وما تقتضيه من درجة عالية
م�ن التكامل والتامزج يف نظم املعلومات وش�بكات االتص�ال التي ينبغي أن تكون
مفتوح�ة وفاعل�ة يف كل االجتاه�ات .وفق ًا هل�ذه االعتبارات ف�إن التنظيم الوظيفي
التقلي�دي يكون معوق� ًا جلهود إدارة األزمات ،من جانب آخ�ر فإن نظام املصفوفة
وه�و النظام األفضل إلدارة األزمات يتكون من منظومة موحدة تقوم فعاليتها عىل
االس�تقطاب واإلفادة من اخلبرات املتوافرة يف العديد من الكيان�ات الوظيفية .أنه
يتسم باملرونة والقدرة عىل التكيف برسعة مع املتغريات الظرفية) (جون1984 ،م،
ص13ـ.)19

 1 . 4. 2االستعدادات ملواجهة الكوارث

إذا كان م�ن املتع�ذر دفع الك�وارث وبال�ذات الطبيعية منها إال أن�ه باإلمكان
االس�تعداد والعمل ملواجهته�ا وذلك ملنع وقوع ما يمكن منعه واحلد من اخلس�ائر
املادي�ة والبرشي�ة الت�ي تنجم م�ن تلك الت�ي تقع وهنال�ك ثالث مراح�ل ملواجهة
الكارثة وهي:
ـ مرحلة ما قبل الكارثة.

ـ مرحلة مواجهة الكارثة.
ـ مرحلة ما بعد الكارثة.
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إن مرحل�ة م�ا قب�ل الكارث�ة تتطل�ب األخ�ذ بأس�اليب الوقاي�ة والتخطي�ط
ملواجهته�ا والتوعية املس�بقة للمواطنني ويف مرحلة مواجه�ة الكارثة عند وقوعها،
فام هي اإلجراءات التي جيب أن تتخذ للتقليل من آثارها .وإن االس�تعداد ملواجهة
الكارث�ة يتطلب اإلملام بف�ن وعلم إدارة الكوارث ،وعلم إدارة الكارثة هيتم بوضع
اخلطط ملواجهة الكارثة والتصدي هلا ،وبحيث يقلل من حجم اخلس�ائر عند وقوع
الكارثة ،وأن يكون ذلك بأقل جهد ويف أرسع وقت ،وبأقل تكلفة وذلك يف حدود
اإلمكانات املتاحة.
ويتوىل إدارة الكوارث فريق عىل مستوى ٍ
عال من القدرة عىل مواجهة الكارثة،
وذلك بمحاولة التنبؤ هبا قبل وقوعها ،والتصدي هلا إذا وقعت بام يقلل من آثارها،
وحيد من أرضارها ،ويعمل عىل إعادة احلياة إىل طبيعتها.

 2. 4. 2إدارة متخصصة للكارثة

إن م�ن أه�م االس�تعداد ملواجهة الكوارث هي إنش�اء تنظيم وس�ائل التدخل
ملواجه�ة الكارث�ة ،واحلد م�ن آثارها والعمل على إعادة احلياة الطبيعي�ة إىل مناطق
الكارث�ة بام يتوافر هلا من قدرة عىل الس�يطرة والتنس�يق بني األجه�زة املختلفة التي
يتم فيها انعدام التوازن بني اإلمكانيات املتوافرة ،واملتطلبات احلقيقية التي تس�تلزم
رضورة الس�يطرة عىل آثار الكارثة ،وإن إنش�اء إدارة الكوارث س�يكون من مهامه
القيام بعملية التوازن.
وال شك أن إنشاء إدارة متخصصة إلدارة الكوارث يمكن أن حتقق األهداف
التالية:
1ـ حتقي�ق التناس�ق والتكامل بني مس�تويات املركزية واملناط�ق واملحافظات،
بحيث يتحدد دور كل منها يف مراحل إدارة الكارثة.
2ـ حتقي�ق االس�تخدام األمث�ل لإلمكانات املتاح�ة بام يكفل من�ع االزدواجية
وعدم تبديد الطاقات.
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3ـ حتقي�ق درج�ة عالية م�ن الفعالية ،مل�ا يتوافر هلا من إمكان�ات وصالحيات
يمكنها من التنسيق بني مجيع األجهزة واملستويات.
4ـ ضمان احكام الس�يطرة عىل زمام املبادرة يف مجي�ع مراحل مواجهة الكارثة
م�ن قب�ل جهة واحدة وخمولة للتصرف ،وبام يكفل وح�دة القرار ويوفر
الرسعة الواجبة يف إجراءات املواجهة.
5ـ توفير مرك�ز موح�د للمعلوم�ات واخلبرة من خلال التحديث املس�تمر
للخطط والبدائل يف مجيع مراحل مواجهة الكارثة.

6ـ توفري البيانات اهلامة عن مكان الكارثة ونوعها وعدد ضحاياها واألخطار
التي جتمعت عنها ،واألخطار املحتمل وقوعها نتيجة لذلك.
7ـ حتديد االحتياجات املطلوبة لإلنقاذ واإلعاشة إن تطلب األمر وكذلك مع
حتديد مصادر هذه االحتياج�ات ،والتخطيط لوصوهلا يف الوقت املحدد
إىل مكان الكارثة مع ضامن استخدامها االستخدام األمثل.

 5 .2مراحل خطة مواجهة الكوارث
 1. 5. 2مرحلة التخطيط والتحضري

وتس�مى ه�ذه املرحلة بفرتة االس�تعدادات الس�ابقة للحدث حي�ث يتم اختاذ
اإلجراءات املس�بقة ملن�ع وقوع الكارث�ة أو احلد من آثارها يف حال�ة حدوثها وأهم
هذه اإلجراءات ما ييل:
1ـ وضع خطة واضحة ومرنة ملواجهة خماطر الكوارث املختلفة.

2ـ التدريب اجليد عىل تنفيذ اخلطة مع دراسة البدائل والتدريب عليها.

3ـ توفري ش�بكة اإلنذار واالتصال وقدرهتا عىل االس�تعداد والتحرك الفوري
يف حالة وقوع اخلطر.
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4ـ التنس�يق بني اجلهات املحلية واملختصة (الرشطة بأجهزهتا املختصة خاصة
الدف�اع امل�دين ـ اإلطف�اء ـ اخلدمات الطبية ،القوات املس�لحة ،الش�ئون
االجتامعي�ة ،جل�ان الدف�اع املدين وف�رق العمل باملحافظ�ات والواليات
واهليئات) ،ورضورة توفري املهامت واألدوات املطلوبة ملواجهة الكوارث
املختلفة.
5ـ دراس�ة املعونات والتعزي�زات ومصدرها وكيفية االس�تعانة هبا يف الوقت
املناسب.
6ـ القي�ادة والس�يطرة واختاذ القرار املناس�ب والرسيع وإمل�ام األفراد بأعامهلم
وواجباهتم وفعالية التدخل والتعامل مع احلدث.

7ـ دور اإلعالم يف توعية املواطنني باإلجراءات املطلوبة وقت اخلطر بالتنسيق
م�ع أجهزة الدفاع امل�دين ،والعمل عىل معاجلة حال�ة اهللع واخلوف التي
تصاح�ب الكارثة لدى املواطنني ،والعمل عىل رفع الروح املعنوية لدهيم
لالس�تفادة م�ن بعض األعمال وخلق نوع من االس�تقرار وعدم انتش�ار
الفوىض والرعب.

 2. 5. 2ماهية مرحلة ما قبل حدوث الكارثة

اخت�اذ جمموع�ة م�ن االحتياطات واإلج�راءات للح�د ما أمكن من مس�ببات
الكارثة أو التقليل من خماطرها ،أي اإلجراءات الوقائية حيث جيب:
ـ احترام القوانين الت�ي حت�دد مواصف�ات البن�اء ملختل�ف املش�اريع واختيار
األرايض.

ـ دراسات تشمل نوعية الكوارث أو األخطار التي من املتوقع حدوثها باملنطقة
من ناحية قوهتا التدمريية ،مداها اجلغرايف ،املنشآت اهلامة.
ـ توعي�ة املواطنني وتزويدهم بكل املعلومات املتعلق�ة باخلطر وكيفية الترصف
عند حدوثه ،وغرس ثقافة اخلطر واألمن لدى (املواطن).
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إن ع�دم اخت�اذ ه�ذه اإلجراءات يش�كل أمر ًا يف غاي�ة اخلط�ورة وال يمكن أن
يرتك ذلك للعشوائية واالرجتال ،إذ آن األوان أن متارس املنهج العلمي يف مواجهة
الكارث�ة وأال نفي�ق بعد ح�دوث الكارثة بل قبله�ا لتويل االهتمام بمراجعة كل ما
يتعلق بجانب التنبؤ بحدوثها.

 3. 5. 2التخطيط للمواجهة العملياتية للكارثة

هن�اك صعوبة يف التخطيط للإدارة العملياتية للكارث�ة وتتمثل هذه الصعوبة
يف الكثير من التحديات التي متت اإلش�ارة هلا مس�بق ًا ،ولكن الصعوب�ة تبدو أكثر
وضوح ًا يف نقص املعلومات وضيق الوقت.
ولكن تصميم خطط املواجهة العملياتية جيب أن تتوافر فيه العنارص التالية:

1ـ استقراء االحتامالت ،سيناريوهات متعددة.
2ـ حتديد اإلمكانات املادية والفنية.

3ـ توفري اخلدمات التي ربام يتم االحتياج هلا.

4ـ وضع نظام إلدارة االكارثة ،وحتديد االحتياج هلا.
5ـ تأمني شبكة اتصاالت فعالة.

6ـ حتديد أساليب التنبيه واإلنذار واإلخالء.

7ـ حتديد كل عنارص اخلطة وتنسيق كيفيةمشاركة اجلهات املختصة.
 8ـ وضع ختطيط متكامل للتدريب لكل العنارص.

9ـ تصور س�يناريوهات بديلة يستعمل فيها أس�لوب (�Brain Storm

 )ingواملحاكاة (.)Mock Drills

10ـ أن تكون اخلطة أكثر اتس�اع ًا ومرونة وعمق ًا لكي يمكن إعادة تش�كيلها
وفق ًا للظروف.
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11ـ أمهي�ة انتماء وتفاعل حي مع خط�ة املواجهة ،وكذل�ك تعهدات من كل
األطراف داخل وخارج األطر الرسمية (الطيب1992 ،م ص ).

 4. 5. 2التخطيط ملواجهة الكوارث

واجه اإلنسان األحداث التي كانت هتدده يف املايض باإلمكانات املتاحة لديه،
وهي إمكانات بس�يطة جد ًا ال تتناس�ب يف الغالب مع حجم وق�وة األحداث التي
تقع يف بيئته ،ويف العقدين األخريين كثرت احلوادث والكوارث التي تشكل خطر ًا
عىل البيئة ومكوناهتا ومنها اإلنسان.
وختتلف خصائ�ص املخاطر واألحداث والكوارث التي هت�دد البيئة الطبيعية
أو البرشي�ة يف أس�باهبا وقوهت�ا وانتش�ارها وتكراره�ا ،وخصائص البيئ�ة التي تقع
فيها ،واآلثار التي تنتج عنها ،ونوعية اخلس�ائر التي ترتتب عىل وقوعها ،واختالف
اخلصائ�ص لألخط�ار واألحداث جيعل عملي�ة التصدي واملواجه�ة هلا ختتلف من
خط�ر ومن حدث آلخر .فخطط املواجهة الت�ي تعمل ملواجهة املخاطر والكوارث
الطبيعي�ة ختتل�ف عن اخلط�ط التي تعم�ل ملواجهة املخاط�ر واألح�داث البرشية.
وعلى س�بيل املثال ،ما يعم�ل ملواجهة الرباكني ال يتناس�ب ملواجهة خطر الس�يول
والفيضان�ات وما يعمل ملواجهة اخلطر يف منطقة زراعية ال يناس�ب ملواجهة اخلطر
يف منطقة عمرانية مكتظة بالسكان .واخلطط التي تعمل ملواجهة اإلرهاب الفكري
ال تناس�ب ملواجه�ة اإلرهاب غري الفكري وهكذا ،ف�إن خصائص اخلطر هي التي
حتدد نوعية وسير خطة املواجهة والتص�دي هلا .ويمكن القول إن لكل خطر خطة
مواجهة تتناس�ب مع خصائصه وخصائص البيئة الطبيعي�ة والبرشية التي يقع فيها
أو هيددها.

وملواجهة املخاطر البد من توافر بعض األس�اليب والعوامل التي تساعد عىل
نجاح مواجهتها بعد طلب العون من اهلل بالتوفيق والنجاح ،منها:
ـ وجود جهة عليا مسؤولة عن مواجهة املخاطر.
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ـ مدى إدراك اجلهات املختصة بمواجهة املخاطر بنوعية اخلطر أو املخاطر التي
هتدد املنطقة.
ـ توف�ر معلومات وافية ومتكاملة عن نوعية اخلطر أو املخاطر التي هتدد املنطقة
واآلثار التي تنتج عنها.

ـ الرغب�ة الصادقة من اجلهات املختص�ة بمواجهة اخلطر أو األخطار يف القضاء
عليها ،أو احلد منها ،أو التخفيف من اخلسائر التي قد تنتج عنها.

ـ توفر اخلربة العلمية وامليدانية لدى منسويب اجلهات املختصة بمواجهة املخاطر.
ـ توفر اإلمكانات املادية والبرشية لدى اجلهات املختصة بمواجهة املخاطر.

ـ م�دى وعي وإدراك س�كان املناط�ق املهددة باملخاطر بنوعي�ة املخاطر واآلثار
السلبية التي قد تنتج عنها يف حالة وقوعها.
ـ مش�اركة س�كان املناطق املهددة باملخاطر يف إعداد وتنفيذ خطة املواجهة التي
سوف تنفذ يف منطقتهم حلاميتهم ودرء املخاطر أو اخلطر عنهم.
ومن املقومات األساسية يف عملية التخطيط إلدارة الكارثة ما ييل:

1ـ حتديد اهلدف من اخلطة.

2ـ تقدير االحتياجات واإلمكانات املطلوبة للعمل.

3ـ حتديد اجلهاز اإلداري للقيام بالعمليات التنفيذية.
4ـ حتديد أولويات العمل حسب األسبقيات.
5ـ أن تكون اخلطة مرنة وقابلة للتعديل.

6ـ العمل عىل التنبؤ بحدوث الكارثة وتوقيتها.
7ـ االستمرارية يف عملية التخطيط.

54

ما تشتمل عليه خطة إدارة مواجهة الكارثة:

1ـ حتديد املخاطر املحتملة من الكارثة.
2ـ حتديد اإلمكانات املطلوبة.

3ـ حتديد اجلهات املساندة واألعامل املطلوبة.
4ـ حرص اإلمكانيات املتوافرة.

5ـ حتديد أعضاء القيادة الرئيسة.
6ـ حتديد أعضاء القيادة امليدانية.
7ـ حتديد اإلمكانات املساعدة.
 8ـ حتديد طرق التدخل.

9ـ حتديد وسائل اإلنذار.

10ـ حتديد أماكن اإليواء.

11ـ حتديد وسائل االتصال.
12ـ جتربة اخلطة.

 5. 5. 2مبادئ التخطيط ملواجهة الكوارث
هناك مبادئ عامة جيب مراعاهتا عن إعداد اخلطط ملواجهة الكوارث وهي:

1ـ مبدأ االس�تناد إىل أساس علمي ،وهذا يقتيض االستعانة باخلربات العلمية
يف جمال إدارة الكارثة أو األزمة.
2ـ مب�دأ اإلجيابي�ة :فتكون اخلطة إجيابي�ة إذا حتققت أهدافه�ا بانتهاء املأمورية
بنجاح وحتقيق اهلدف منها.
3ـ مبدأ مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ.
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4ـ مب�دأ اإللزامي�ة :ويعن�ي االلت�زام يف التنفي�ذ ،وبمعن�ى آخ�ر يك�ون مجيع
املشتركني يف عمليات إدارة الكارثة ملتزمين التزام ًا تام ًا ،وال جيوز ألي
منهم إجراء أي تعديل أو تبديل ألي جزئية من جزئيات اخلطة.
5ـ مبدأ املرونة واحلرية :بمعنى مدى استجابة اخلطة لظروف الكارثة ،ومدى
قابليتها ملواجهة أي مشاكل عن التنفيذ دون أن تفشل.

5ـ مب�دأ الواقعي�ة :أي مالءم�ة اخلط�ة للواق�ع واإلمكان�ات املتاح�ة ملواجهة
الكارثة.
7ـ مب�دأ االس�تمرارية :بمعنى أن التخطي�ط ليس عام ً
ال عارض� ًا نلجأ إليه يف
ظروف معينة ،بل هو املطلوب له صفة االستمرارية.

8ـ مب�دأ املش�اركة :حي�ث تؤخ�ذ يف االعتب�ار اآلراء البناءة ملختل�ف اخلرباء،
وكل من س�يناط هب�م أمر تنفيذ اخلط�ة ،وحتقيق ًا هلذا املب�دأ البد من عقد
االجتامعات واللقاءات التي تدرس فيها اجلوانب املختلفة إلدارة الكارثة
وجزئياهتا ،ودراسة مجيع االحتامالت املتوقعة وغري املتوقعة ،حتى تكون
على بينة ودراي�ة كافية بأدق التفاصي�ل حتى تتجنب املفاج�آت هذا من
جانب  ،ومن جانب آخر يش�عر اجلميع أهنم ش�اركوا يف اخلطة فيعملون
على تنفيذه�ا بجدية ،ويكون�ون حريصني على نجاحه�ا والوصول إىل
حتقيق أهدافها (مجال الدين1998 ،م ،ص 15ـ.)17

 6. 5. 2دعامات اخلطة
للخطة أربع دعامات هي:

1ـ الدعامة املادية :ويقصد هبا املبالغ التي رصدت من أجل االستعداد ملواجهة
الكوارث أو األزمة التي ختدم تنفيذ اخلطة وبواس�طتها يتم دعم وتطوير
وتنفيذ مراحلها املختلفة.
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2ـ الدعامة البرشية :وتش�مل األفراد الذين س�وف يناط هبم التنفيذ ،وبالتايل
جي�ب أن يتم توفري تل�ك األعداد الالزم�ة ك ًام ونوع ًا م�ن خمتلف الفئات
البرشية.
3ـ الدعام�ة التنظيمي�ة :فالبن�اء التنظيم�ي هو ذل�ك البناء الذي خي�دم حتقيق
األه�داف املح�ددة باخلط�ة ،ومن هن�ا برزت أمهي�ة وجود بن�اء تنظيمي
حيكم إدارة الكارثة أو األزمة حتى يكون واضح ًا فيها التسلسل الرئايس
والوظيفي ويعرف كل فرد عىل وجه التحديد مسؤولياته وواجباته.
4ـ الدعامة اإلدارية :وتشمل القرارات اإلدارية واألوامر التنفيذية التي سوف
يتم من خالهلا عملية التنفيذ.

 7. 5. 2خطوات التخطيط ملواجهة الكارثة

1ـ جيب أن تكون هناك يقظة تامة يف التنبؤ بوقت احلاجة إىل التخطيط ،بمعنى
أننا قد نحتاج اخلطة املناس�بة ملواجهة االحتامالت التي تأيت هبا األحداث
أو نتيجة لظهور القصور والضعف يف بعض املواقف أو عند وقوع كارثة
كح�االت ال�زالزل أو الس�يول أو األعاصير .ولع�ل املقص�ود بجانب
اليقظ�ة هن�ا هو حماولة التوص�ل إىل مواطن الضعف والق�وة يف إجراء ما
قبل أن يتسبب يف الفشل ،وذلك عن طريق التحليل االنتقادي للخطة أو
عن طريق البيانات الواقعية ،وال يتم مثل هذا االكتش�اف بدون عمليات
التفتيش والرقابة املستمرة.

2ـ حتديد اهلدف من اخلطة ألهنا تساعد يف مجع وحتليل البيانات التي هلا عالقة
يف صلات مبارشة بعملي�ة التخطيط ،لذلك كان من املهم صياغة اهلدف
وبعب�ارة واضحة ودقيقة لكي يأمن املخط�ط من عدم ضياع وقته يف مجع
معلوم�ات ال دخ�ل هلا يف عملي�ة التخطي�ط ،حيث ي�ؤدي يف النهاية إىل
وضع خطة فاشلة.
57

3ـ مجع وحتليل البيانات التي هلا عالقة مبارشة بالتخطيط.
4ـ تنمية التفاصيل اخلاصة باخلطة واالرتقاء هبا.

5ـ احلصول عىل موافقة الوحدات التنظيمية ،بمعنى أن املخطط أن يسعى إىل
سماع موافقة الوحدات أو اجلهات التي س�وف تتأثر باخلطة ،ألن وضع
اخلط�ة بعيدة ع�ن واقعها العملي والتنفيذي جيعل مصريها الفش�ل ،لذا
البد من االس�تامع إىل كل اعرتاض أو رفض ،وبحثه وحتليله الحتامل أن
يؤدي إىل تعديل اخلطة (أبو شامة2005 ،م ،ص ).

 8. 5. 2التنظيم ملواجهة الكارثة

حتدثنا من قبل عن أمهية اإلدارة يف مواجهة الكارثة ،وحتدثنا أيض ًا عن العنرص
األول م�ن عن�ارص اإلدارة وهو التخطيط ،وس�وف نتطرق هنا ع�ن عنرص التنظيم
باعتباره العنرص املهم يف حتقيق اهلدف مع اختالف علامء اإلدارة يف تعريف التنظيم
لغوي ًا إال أهنم اتفقوا عىل عنارصه األساسية وهي:
 1ـ تقسيم العمل وتوزيعه.
 2ـ اختيار أكفأ العنارص.

 3ـ رضورة وجود عالقات وروابط بني أقسام العمل.
 4ـ إجياد أدوات تنظيمية تسهل أداء العمل.

ولعلن�ا من خلال عنارص التعريف واملب�ادئ التي عرضناها س�ابق ًا يمكن أن
نص�ل إىل أن التنظيم يس�اعد عىل تنظي�م العمل ،والتعارف من أج�ل حتقيق هدف
واح�د ،ه�و مواجه�ة الكارث�ة أو األزمة بام حيد م�ن مفعوهلا أو تأثريه�ا وذلك عن
طريق تطبيق املبادئ السابق ذكرها.
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 9 . 5. 2التنسيق

يعتبر التنس�يق من العنارص اإلداري�ة اهلامة ،وتظهر احلاج�ة إليه عن اختالف
وجه�ات النظ�ر وتعدد االجتاه�ات واآلراء بش�أن حتقيق األه�داف أو كيفية عمل
جمموع�ات بتآلف وانس�جام معين ،ولعلنا عرفن�ا يف موضوع إدارة الك�وارث أنه
الب�د من وجود التنس�يق الذي يضم�ن عمل األجهزة املختلفة يف ترابط وانس�جام
يس�تهدف الس�يطرة ،وأن يسود االستقرار يف أرسع وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة
وأقل جهد ممكن .ومهمة التنس�يق إذن هي ضامن التوفيق بني االجتاهات املختلفة،
وسريها مجيع ًا نحو حتقيق اهلدف يف يرس وسهولة.

فالتنس�يق رضوري قب�ل ح�دوث الكارث�ة ،حيث مرحلة االس�تعداد وحرص
اإلمكان�ات توفير ًا جلمي�ع املتطلب�ات حتس�ب ًا حل�دوث الكارث�ة ،كما هو أم�ر هام
وحي�وي أثناء ح�دوث الكارثة حيث م�ن الرضوري أن يتم التنس�يق بني األجهزة
املختلف�ة ملواجهة الكارثة بعد حدوث الكارثة ،فالتنس�يق أم�ر بدهيي بني األجهزة
املختلفة ،ليقوم كل منها بتقديم عملية املواجهة واالس�تعداد للمس�تقبل عن طريق
دراس�ة أوجه القصور يف حماولة لتالقيها وعدم الوقوع فيها مستقبالً .فالتنسيق إذن
مطل�وب ملن�ع وقوع التضارب أو التع�ارض الذي يؤدي إىل ع�دم حتقيق األهداف
املرجوة (العبودي2003 ،م ،ص .)80

 1ـ أهداف التنسيق ملواجهة الكارثة

 1ـ حتقيق االنسجام والتوافق لتحقيق األهداف.

 2ـ جتنب الدخول يف منازعات وخالفات يف بيئة العمل.
 3ـ منع االزدواج يف االختصاصات.

 4ـ حتقيق املساواة والعدالة يف املعاملة بني مجيع العاملني.

 5ـ منع املنافس�ة التي تؤدي إىل عرقل�ة العمل (العبودي2003 ،م ،ص
.)111
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 2ـ أساليب وطرق التنسيق
إذا حتدثنا عن أس�اليب وطرق التنس�يق فإننا نجد أن التنس�يق يمكن أن يؤدي
ع�ن طري�ق القيادة اإلداري�ة التي تت�وىل إزالة العقب�ات أو املعوق�ات التي تعرتض
العم�ل ،وحتقيق التناغم واالنس�جام بين العاملني بصورة حتق�ق التفاهم التام بني
مجيع العاملني.
وقد يكون التنس�يق بأس�لوب املجال�س التي متثل فيها القطاع�ات املختلفة يف
حماولة للتقريب بني وجهات النظر املختلفة وغالب ًا ما تستخدم هذه الطريقة يف إدارة
الكوارث لس�هولة الوصول عن طريقها إىل حتقيق التنسيق التام بني مجيع األطراف
املشرتكة يف عملية املواجهة.

كام يمكن أن يتم عن طريق االجتامعات الدورية ولكن يعيب هذا األس�لوب
أنه إذا مل يعد له إعداد جيد ،وإذا مل تتم السيطرة عليه متام ًا ،تكون النتيجة هي إضاعة
الوقت يف مناقشات هامشية عقيمة.

 3ـ عوامل نجاح التنسيق

يتوقف نجاح التنسيق عىل وجود قنوات اتصال جيدة ،وما أحوجنا يف مواجهة
الكوارث واألزمات إىل اتصال جيد يساعد عىل رسعة اإلنقاذ ونجاح مجيع عمليات
اإلغاث�ة ،ف�إذا عرفن�ا أن االتصاالت هي إح�دى حلقات العملي�ة اإلدارية التي ال
يتكامل بدوهنا ،وجب علينا إذن أن نتحدث عنها بيشء من التفصيل ،فاالتصاالت
ه�ي عملية نقل وتب�ادل املعلومات توحيد ًا للفك�ر ،واتفاق ًا للمفاهي�م ،ودفع ًا جتاه
األهداف املنشودة ،وحتوي عنارص االتصاالت ما ييل:
 1ـ ط�رق اتص�ال ،املتصل واملتصل به ،وبمعنى آخر ناقل املعلومة ومس�تقبل
املعلومة.
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2ـ موض�ع االتص�ال ،وجي�ب أن يكون واضح� ًا وحمدد ًا وال حيتم�ل أكثر من
معنى وبأسلوب يفهمه أو يعرفه اجلميع.
 3ـ وس�يلة اتصال ،وقد تكون ش�فهية ،أو مكتوبة ،أو مص�ورة (مجال الدين،
1998م ،ص .)147

ونتيج�ة االتص�ال تظهر من خالل أثر عملية االتص�ال ،وما إذا كانت حققت
املطل�وب منه�ا أم ال ،بمعن�ى أن هن�اك رد فع�ل نتيجة لالتصال من خالله س�وف
يتحدد األثر اإلجيايب أو السلبي لعملية االتصال.

وتب�دو أمهي�ة االتص�االت يف كوهن�ا إحدى الوس�ائل اهلام�ة لنج�اح العملية
اإلداري�ة الت�ي يتحدد من خالهلا نوع ومس�توى الق�رار الذي جيب اخت�اذه ،ولعلنا
نعرف أن أغلب الكوارث التي تفاقمت آثارها ،وتعاظمت خس�ائرها كانت نتيجة
اإلخفاق يف عمليات االتصاالت.
واالتص�االت إما أن تكون رأس�ية يف صورة االتصاالت اهلابطة من املس�توى
األعلى إىل املس�توى األدن�ى ،أو يف ص�ورة صاعدة وه�ي من املس�توى األدنى إىل
املستوى األعىل ،وقد تكون أفقية وهي التي تتم عىل املستوى الوظيفي الواحد.

كما ق�د تك�ون االتص�االت رس�مية أي يف إط�ار القن�وات الرس�مية فيام بني
املس�تويات املختلف�ة .وق�د تك�ون غري رس�مية أي ال تتقي�د باملس�تويات الوظيفية
املختلف�ة ،بمعنى أن يتم االتص�ال خارج هذه القنوات الرس�مية التي تندرج حتت
البناء التنظيمي.
كما يتوق�ف نج�اح التنس�يق أيض� ًا عىل عنصر القي�ادة الت�ي هي فن تنس�يق
األشخاص ،واجلامعات ،ورفع روحهم املعنوية للوصول إىل أهداف معينة.
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الفصل الثالث
مواجهة الكارثة
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 .3مواجهة الكارثـة
 1. 3مرحلة املواجهة

تعتمد املواجهة الناجحة أثناء الكارثة عىل العوامل التالية:

1ـ أن مش�كلة اختاذ القرار املناس�ب ويف الوقت املناسب هي أهم ما يعاين منه
مدي�رو الكارثة ،ولعل اختاذ القرار الس�ليم يتوق�ف أوالً وأخري ًا عىل دقة
املعلوم�ات الت�ي تعترب األس�اس األول يف اخت�اذ القرار املناس�ب وليس
الق�رار الرسيع واملندفع ،لذا وجب أن تكون بصدد جهاز معلومات عىل
جان�ب كبري م�ن الدقة يمكن أن يق�دم البيانات واملعلوم�ات املطلوبة يف
أرسع وقت وبأدق صورة.
وم�ن هذه املعلوم�ات املطلوب�ة التي تس�اعد يف اختاذ القرار املناس�ب يف
الوقت املناسب:
أ ـ حتديد منطقة الكارثة بكل دقة.

ب ـ عدد السكان املهددين بالكارثة.
جـ ـ املنشآت احليوية.

د ـ املناطق املجاورة املهددة باخلطر.

ه�ـ ـ درج�ات اخلطر ،وذلك لتوجي�ه اإلمداد واإلنقاذ ،التوجيه الس�ليم
واملناسب.

2ـ م�دى الق�درة عىل حتدي�د املناطق التي س�تكون هلا األولوية يف اإلس�عاف
وحجم ونوعية األجهزة واملعدات التي سيتم إرساهلا للمواجهة.
3ـ الرسع�ة الت�ي يتح�رك هبا اإلعلام وذل�ك لتهدئة األش�خاص وطمأنتهم
وتوجيههم إىل املناطق اآلمنة وإرشادهم إىل األساليب والطرق التي تؤمن
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حتركهم وانتقاهلم لتأمني أنفس�هم وذوهيم لذلك فإن عىل أجهزة اإلعالم
أن تراع�ي األمانة التامة والرصاحة والوضوح يف نقل املعلومات اخلاصة
بالكارث�ة ،ورشح اإلج�راءات الوقائي�ة بوض�وح ،وح�ث األش�خاص
واألجهزة املحلية للمشاركة يف املواجهة.

4ـ م�دى قدرة أجهزة التنس�يق والتوجيه عىل حتقيق االنس�جام فيما بينها ملنع
التضارب واالزدواجية يف األداء.
5ـ فاعلية شبكة االتصال والعمل عىل انتظام أدائها.

6ـ م�دى ضب�ط النفس ال�ذي جيب أن يتمتع ب�ه أجه�زة إدارة الكارثة والذي
تنعكس أبعاده عىل ترصفاهتم ومدى قدرهتم عىل عدم االرتباك واخلوف
والرتدد (القايض1998 ،م ،ص .)12

 2. 3مرحلة تنظيم العمل أثناء الكارثة

وتعترب أخطر املراحل س�واء قرص أو طال زم�ن حدوثها مع ما يصاحب تلك
من خس�ائر برشية ومادية وما يرتبط هبا من ارتباك واضطراب يف احلياة ،وحدوث
حالة من اهللع والفوىض األمر الذي يس�تتبع تكاتف مجي�ع األجهزة املعنية بالدفاع
امل�دين يف الدولة والقي�ام بدورهم وبث روح الثقة والطمأنين�ة لدهيم خللق جو من
االستقرار وعدم ترك ثغرات للشائعات املغرضة باالنتشار وخفض الروح املعنوية
لدى املواطنني بجميع املجاالت املختلفة.

 3. 3عنارص مواجهة الكارثة

1ـ املعلومات الدقيقة واملتكاملة عن الكارثة.

2ـ الق�درة على حتدي�د األولوي�ات ،االهتمام باملش�كالت الرئيس�ة أوالً ،ثم
املشاكل الثانوية.
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3ـ حتديد التدابري الوقائية أو العالجية للمشاكل املاثلة.

4ـ توافر فعالية وكفاءة املركز للتوجيه والتحكم يف العمليات.

5ـ حتقيق التامزج العضوي بني كل املؤسسات املعنية ،ومنع التعارض ،وتأمني
درجة من التحكم.
ويف مرحلة املواجهة من األمهية تفعيل اآليت:

أ ـ اإلعلام :توظي�ف اإلعالم ،فالبد من أن يكون ال�رأي العام عىل معرفة بام
حدث ،وتوجيه ساكني املناطق املتأثرة باألزمة للتدابري الوقائية ،وتنشيط
الكيان�ات املحلي�ة ،حي�ث إن اإلعالم هو حلق�ة الوصل بني املس�ؤولية
واملواقع.

ب ـ املجموعة التطوعية :أمهية اس�تقطاب املتطوعني ،حتظى بدرجة عالية من
املرونة لعدم ارتداء الزي الرس�مي ،أمهيتها يف تقدير األرضار والضحايا
واحل�رص واملفقودي�ن ،خدمات األس�واق :حلقة وصل بين املواطنني
والرسميني.
جـ ـ اخلدمات الطبية :إنجاز برسعة غري مألوفة ،تتم يف مناخ غري معروف عنه
الكثري.
د ـ فرز املصابني ،تعدد حاالت احلرص ،تقديم العالج رسيع ًا ،املفارقة :الذين
حيتاجون إىل عناية طبية أقل هم األس�بق وصوالً للمستش�فيات ،هذا إذا
كان هنالك مصابون (الطيب1992 ،م ،ص.)45

 4. 3خط سري عمليات التدخل يف مواجهة الكارثة
اخلطوط العريضة التي حتكم العمليات إذا حدثت الكارثة:

أوالً :استكش�اف املنطقة املنكوبة :للتعرف عىل طبيعة الكارثة ومدى خطورهتا يتم
التعرف بتلقي نداءات اإلغاثة من املنطقة املنكوبة بواسطة طائرات مروحية
لتقدي�ر األحداث ،حتديد املنطقة ،عدد الس�كان ،املنش�آت احليوية ،املناطق
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املجاورة املهددة باخلطر ،تقدير املوقف ،توجه س�ليم لتحديد حجم ونوعية
األجهزة واملعدات التي يتم إرساهلا.

ثاني ًا :السيطرة عىل املرافق العامة

1ـ السيطرة عىل وسائل املواصالت السلكية والالسلكية ألمهيتها يف املواجهة
واملعلومات ونقل التعليامت.
2ـ السيطرة عىل الكهرباء والغاز واملياه تكفل استمرار اخلدمات.

ثالث� ًا :متركز قوات األمن ،يف مناطق الكارثة والطرق املؤدية هلا للحفاظ عىل النظام
وتأمين املواطنين واملمتل�كات وإبع�اد الفضوليين ،ومنع أعامل الس�لب
والنهب ،وكبح مجاح اجلامهري التي قد تصاب بالذعر واخلوف.

رابع� ًا :تنظيم ط�رق املواصالت للمنطقة املنكوبة ،تنظيم فري�ق املرور أولوية طرق
فرق ومعدات اإلغاثة ،أيض ًا طرق إجالء الضحايا واملنكوبني ،ويتم اختيار
أنسب الطرق حسب الكارثة برية أو بحرية أو جوية.
خامس ًا :مبارشة فرق املكافحة واإلنقاذ ملهامهم ،بمجرد وصوهلم إىل املوقع ،وذلك
عىل النحو التايل:
1ـ إقامة مركز العمليات.
2ـ عزل اجلرحى.

3ـ تقديم اإلسعافات.

4ـ القيام بعمليات اإلخالء.
5ـ مكافحة احلرائق.

6ـ ممارس�ة مهمة الس�يطرة النفس�ية عىل املنكوبني ثم البحث عن املحصورين
واملصابني.
تسري عمليات اإلنقاذ كالتايل:
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1ـ إنق�اذ األحي�اء واملحصوري�ن ،وعمل اإلس�عافات األولي�ة ،وفرزهم قبل
نقلهم للمستشفيات.

2ـ انتشال اجلثث والتعرف عليها ،واإلجراءات الصحية والدينية قبل الدفن.
3ـ يتم رش األنقاض بمواد مطهرة.

4ـ نسف األنقاض التي تشكل خطر ًا (القايض1998 ،م ،ص ).

سادس� ًا :الس�يطرة على ردود الفع�ل النفسي ،بمجرد ح�دوث الكارث�ة حيدث يف
املجتم�ع حاالت هس�تريية جيب عىل أف�راد فريق إدارة الكارثة االس�تعداد
واملعرف�ة التام�ة يف كيفي�ة التعامل مع مثل هذه احل�االت ،وأن يتمتع رجال
اإلنق�اذ بتدري�ب خاص على كيفي�ة التعامل م�ع املنكوبني باتباع أس�لوب
علمي صحيح ،ويف االس�تخدام األمثل ملكربات الصوت يف هتدئة املجتمع
وامتصاص الرعب الناتج عن شعورهم بالعجز.
س�ابع ًا :عمليات اإليواء واإلعاش�ة ،وكذلك تدبري أماكن مناس�بة إليواء املنكوبني
واإلعاشة مؤقت ًا ،واالستعانة بالقوات املسلحة والسلطات املحلية ،واهلالل
األمحر ،ونصب اخليام ،وتوفري احتياجات اإلغاثة.
ثامن� ًا :التدابري الصحية :منع ًا النتش�ار األوبئة تقوم اجلهات املس�ؤولة باإلجراءات
الصحي�ة ،والتحصني ض�د األوبئة ،وإقام�ة عيادات اإلس�عافات األولية،
وتطهير املي�اه ومكافح�ة التل�وث ،ومراقب�ة األغذية واملرشوب�ات ،ونرش
الثقاف�ة الصحي�ة ،والوع�ي الصح�ي ،والتعقي�م منع� ًا النتش�ار األمراض
بواسطة الطائرات ،وإسعاف املصابني ونقلهم إىل املستشفيات.

تاس�ع ًا :التدابري اهلندس�ية ،أعامل هندس�ية لتس�هيل وصول فرق ومعدات اإلغاثة
واملكافح�ة ،ومتهي�د الط�رق ،وانش�اء اجلس�ور والكب�اري لرف�ع األنقاض
واإلزالة ،ومسارات خطوط الكهرباء واملياه واملجاري.
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ع�ارش ًا :طل�ب املعون�ة الدولية ،إذا تبين أن حجم اخلس�ائر يفوق قدراهت�ا املحلية
تضط�ر إىل طل�ب املعون�ة الدولية ،م�ن خالل املنظمات أو مب�ارشة إجراء
اتصاالت لتس�هيل وصول معدات التنسيق مع أجهزة الدولة األخرى .كام
أن االستعانة باملعونة الدولية تتطلب من اجلهاز الوطني ما ييل:
1ـ ضامن اإلعفاء من الرسوم والرضائب واجلامرك.
2ـ منح تأشريات دخول وخروج رسيعة.

3ـ اإلعفاء من الرشوط اخلاصة باسترياد معدات اإلغاثة واإلنقاذ.
4ـ ضامن و سالمة تأمني معدات أفراد اإلغاثة.
5ـ تسهيل العبور ونقل املعدات داخل الدولة.

6ـ تس�هيل حتلي�ق الطائرات املدنية والعس�كرية التي تس�تخدم لنقل املعدات
واألفراد.
7ـ التنسيق التام بني املعونات اخلارجية وإمكانات الدولة.

 5. 3عمليات اإلنقاذ

قبل وقوع أي كارثة فإن األمر يتطلب جتهيزات معينة لعمل اإلنقاذ .لذلك ال
ب�د من االطمئنان عىل جتهيز ف�رق متكاملة لإلنقاذ جمهزة باملع�دات واالحتياجات
األخرى ومن هذه االحتياجات واملعدات (السيارات اخلاصة باإلسعافات واإلنقاذ
مزودة باملعدات املناس�بة من معدات حفر وتس�لق وإضاءة واستكش�اف واآلالت
القاطعة واخليام واألغطية ومعدات اإلسعاف والسالمل املناسبة والرافعات) .كام أن
رجل اإلنقاذ جيب أن يكون جمهز ًا باحتياجاته الشخصية من مالبس وأدوات حتتاج
هل�ا عملي�ة اإلنقاذ .وجي�ب أن يكون رجل اإلنق�اذ مدرب ًا عىل طرق إنق�اذ املصابني
وطرق الوصول ملكان الكارثة واستعامل وسائل التقنيات احلديثة.
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 1. 5. 3إجراءات التدخل
لدى حدوث كارثة فإن املس�ؤول يقوم بإرس�ال إش�ارة للجه�ات املختصة يف
املنطقة لتحريك اجلهات املختصة ويبني فيها ما ييل:
1ـ الوضع احلايل للكارثة.
2ـ املعدات املطلوبة.

3ـ إشعار املناطق املتامخة للموقع.

وبمجرد وصول اجلهات املعنية تتخذ اإلجراءات التالية:

1ـ إنقاذ األشخاص وتقديم اإلسعاف للجرحي.
2ـ البحث عن املفقودين والضحايا.
3ـ إنشاء مركز لالستعالمات.

4ـ اإلجراءات الصحية ومنها رش املنطقة باملبيدات.

 2. 5. 3وسائل اإلنقاذ

1ـ التأشري عىل املباين بعد تفتيشها منع ًا من ضياع اجلهود من التكرار.

2ـ النداء واإلصغاء لألش�خاص املحتجزي�ن إما برشي ًا أو عن طريق األجهزة
واملعدات العلمية ودوام االتصال باملحتجزين من شأنه:
أ ـ رفع معنوياهتم ومساعدهتم عىل املقاومة.
ب ـ يساعد املنقذ عىل العمل الصحيح.

جـ ـ إذا كان املصاب واعي ًا فإنه بإمكانه التحذير من أي حركة لألنقاض
قد تزيد من إصابته.
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3ـ إنق�اذ األش�خاص املعزولني حت�ت األنقاض :إنقاذ األش�خاص املعزولني
نتيج�ة للكارث�ة يعترب من أه�م اإلجراءات املطل�وب اتباعها بع�د انتهاء
الكارثة مبارشة.
ومل�ا ثبت م�ن الطب الرشعي أن الكثير من الضحايا مات�وا بعد أيام من
الكارث�ة ألن اإلنق�اذ مل يدركه�م يف الوقت املناس�ب ،لذا وج�ب أن تبدأ
علمي�ة اإلنق�اذ برسع�ة ويف الس�اعات األوىل التي تعق�ب الكارثة وكلام
تأخ�رت ارتفعت نس�بة اخلس�ائر يف األرواح ،لذا جي�ب التدخل العاجل
وبأحدث الوسائل(.)Doboulez, 2007

4ـ إن على فرق اإلنقاذ اس�تعامل كل الوس�ائل الفنية واملمكن�ة لإلنقاذ وذلك
حس�ب ن�وع الكارث�ة ،فيمك�ن فتح األنف�اق حت�ت األنقاض م�ن أجل
الوصول لداخل األبنية واملالجئ إذا سدت منافذها.
5ـ التع�رف على اجلرح�ى ،أي إنقاذ اجلرحى وتقديم اإلس�عاف ث�م اإلحالة
للمستشفى .وكذلك انتشال اجلثث والتعرف عليها ثم الدفن.
ومن أهم الوسائل املستخدمة يف عمليات اإلنقاذ ما ييل:

أ ـ وسائل برشية.

ب ـ أدوات يدوية وآلية.

جـ ـ أدوات حفر ميكانيكية كربى.

 3. 5. 3مراحل عمليات اإلنقـاذ
تتم عمليات اإلنقاذ عرب املراحل اآلتية:

األوىل :وتب�دأ بمجرد الوصول إىل مكان احل�ادث (الكارثة) والقيام بأعامل اإلنقاذ
واإلس�عافات األولي�ة لإلصابات الظاه�رة بينام يقوم فريق آخر باس�تطالع
املنطقة ومجع املعلومات للحصول عىل صورة واضحة عن طبيعة الدمار.
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الثاني�ة :التفتي�ش داخ�ل املب�اين أو الت�ي مل يلحق هب�ا تدمري كبري عن أي أش�خاص
حمتجزي�ن أو فاق�دي الوعي أو أصح�اب اجلروح البليغ�ة أو االختناق من
الغازات.

الثالث�ة :تفتيش مجي�ع املحالت التي يمك�ن أن حيتجز فيها أش�خاص ومثال ذلك:
األدوار األرضية ،الفتحات بني الطوابق وخمابئ الغارات اجلوية.

الرابع�ة :التفتي�ش داخ�ل املباين الت�ي مل يلحقها تدمير كبري عن أش�خاص مل تتوفر
معرفة وجودهم بعد.
اخلامس�ة :اإلزالة العامة لألنقاض واس�تخراج اجلثث للتعرف عليهم (أبو ش�امة،
2003م ،ص .)12

 4. 5. 3تشكيل فرق اإلنقاذ

تش�كل فرق اإلنقاذ حسب ظروف كل دولة ،وقد تكون الدفاع املدين ،وجيب
أن تكون فرق اإلنقاذ موزعة عىل كل مناطق الدولة ،وأن التشكيل املثايل هو تشكيل
فرق اعتامد ًا عىل العنارص اآلتية:
ـ كثافة السكان.

ـ نوع املباين.

ـ درجة التعرض للخطر.

كما أن لإلنق�اذ أنواع�ا خمتلف�ة ،منه�ا إنق�اذ ضعي�ف (بس�يط) يتعل�ق بحمل
األش�خاص باأليدي ورفع األنقاض اخلفيفة ،والقيام باإلسعافات األولية .وإنقاذ
ثقيل مثل رفع األنقاض الثقيلة وإنزال مصابني من الطوابق العليا ،والقيام بعمليات
البحث وتتألف هذه الفرق من ( )25شخص ًا من رجال اإلنقاذ.
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 5. 5. 3الواجبات العامة لإلنقاذ
1ـ إنق�اذ املصابني واملحتجزي�ن داخل األنقاض وتقديم اإلس�عافات األولية
هلم ونقلهم للمستشفى.
2ـ تدعيم األبنية اآليلة للسقوط أو نسفها لتفادي خطر االهنيار.
3ـ دفن جثث املوتى بالتعاون مع الدوائر الصحية.
4ـ إنقاذ املواد املخزنة واألدوية ومواد التموين.

5ـ العمل عىل تأمني اإلصالحات الرضورية لتيسري اخلدمات العامة.
6ـ فتح األنفاق واملخابئ للوصول إىل املحتجزين بالداخل.
7ـ استعامل معدات اإلنقاذ لعمليات اإلطفاء واإلسعاف.
 8ـ إزالة األنقاض والعقبات من الشوارع.

 6. 5. 3صفات ضابط اإلنقاذ

1ـ قب�ل الكارث�ة :حي�ب أن يتوافر فيهم اخلصائ�ص التالية :ال�ذكاء ،الكفاءة،
املؤهل املناسب ،التدريب ،اإلملام بفنون العمل.
2ـ أثن�اء الكارثة :جي�ب أن يتوافر فيهم خصائص القائ�د الناجح الذي يتمتع
بالبدهية ورسعة الترصف ،ويقوم بـ:
أ ـ حتريك الفريق إىل مكان الكارثة مبارشة.
ب ـ توزيع األفراد حسب املقتضيات.

ت ـ توزيع املسؤوليات واملهام بني أفراد الفريق.

جـ ـ التنسيق مع خدمات اإلنقاذ وسائر خدمات الدفاع املدين يف مرسح
اجلريمة.
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 7. 5. 3تنظيم وسائل اإلنقـاذ
إن عملي�ة تنظيم وإعداد فرق اإلنقاذ تس�تغرق وقت ًا طوي ً
ال ينحرص تدخلها يف
اآليت:
ـ إقامة مركز للعمليات.

ـ تقديم اإلسعافات األولية العاجلة.
ـ عزل اجلرحى بانتظار إخالئهم.

ـ التحري عن أي مواد كيميائية أو ضارة.
ـ محاية اجلرحى.

ـ القيام بعمليات اإلخالء داخل املنطقة املنكوبة إىل مراكز أو إىل خميامت.

ـ ممارسة املهام النفسية للحيلولة دون ترسب اجلزع إىل اجلامهري.

 8 . 5. 3الفنيات احلديثة يف جمال اإلنقاذ واإلخالء
عقب أحداث احلادي عرش من سبتمرب 2001م يف الواليات املتحدة األمريكية
اهتم�ت الوكالة الفيدرالية للطوارئ ( )F.E.M.Aباالس�تفادة من أحدث التقنيات
والفني�ات احلديث�ة يف إدارة الك�وارث واهتم�ت ه�ذه الوكال�ة ومعه�ا الوكاالت
األخ�رى املتخصص�ة يف الفنيات احلديثة وبال�ذات يف جمايل اإلنق�اذ واإلخالء بعد
اهنيار برجي مركز التجارة العاملية (.)Mark, 2007

ونتيجة لتداعيات تلك األحداث وبالذات ملا حدث من فقدان للكثري ممن كانوا
داخ�ل الربج وكذلك البعض م�ن رجال اإلطفاء ،فقد متت الكثري من الدراس�ات
والبح�وث العلمية للتعرف عىل أحدث الفني�ات يف جمايل اإلنقاذ واإلخالء .لذلك
ظه�رت الكثري من األدبي�ات يف هذا اجلانب من العل�م يف إدارة الكوارث وكذلك
كانت تلك األحداث س�بب ًا يف قيام الكثري من مراكز البحوث املتخصصة يف دراس�ة
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أفض�ل الط�رق الفنية يف عمليتي اإلخالء واإلنق�اذ إذ أن الطرق التقليدية أصبحت
عقيمة يف مثل تلك الكارثة غري املتوقعة لرجال اإلطفاء واإلخالء واإلنقاذ.

لذل�ك تم مس�ح الكثري من الدراس�ات احلديث�ة يف هذا املج�ال وكذلك ما تم
يف أرض الواق�ع وكيف أن القصور قد حف�ز اخلرباء لتعرف أكثر عىل فنيات حديثة
يف ه�ذا املج�ال اهلام لرجال الدفاع امل�دين واحلامية املدنية .وه�ذا اإلثراء العلمي يف
هذا امليدان س�يكون مفيد ًا لنا يف الع�امل العريب لتطوير الفنيات بام هو أحدث يف هذا
املجال عند حتسبنا لوقوع أي كارثة.
إن ه�ذا املوض�وع ال يرتبط فقط بالك�وارث الطبيعية ،ولك�ن أيض ًا الكوارث
من فعل اإلنس�ان والتي أصبحت حتدث صدى واس�ع ًا يف الس�نوات األخرية ،وهلا
انعكاسات اجتامعية متعددة ومصدر جذب لكل قطاعات املجتمع .هذا زيادة عىل
م�ا ختلقه من دمار يف بعض احلاالت ،مما يتطلب اس�تعامل فني�ات حديثة متقدمة يف
جم�ال اإلنقاذ واإلخالء ،وبام أن عملية اإلنق�اذ واإلخالل يف برجي التجارة العاملية
كانت عملية مضنية لرجال اإلطفاء ،دفعت هذه التجربة للتعرف عىل فنيات حديثة
يف امليدان .وال بد من النظر إىل التطورات التقنية املستخدمة يف جماالت الدفاع املدين
عامة ويف جمايل اإلنقاذ واإلخالء خاصة.
ولفترة طويل�ة فق�د كانت أجه�زة الدفاع املدين واحلامي�ة املدني�ة العربية تقوم
بمجه�ودات ضخم�ة يف جم�ايل اإلنق�اذ واإلخالء وبع�د أحداث احل�ادي عرش من
سبتمرب والتداعيات الالحقة باهنيار برجي مركز التجارة العاملي بنيويورك مل تتمكن
األجه�زة املختص�ة من تطبيق أي من الس�يناريوهات التي وضعته�ا ألن املفاجأة مل
تك�ن يف تصورهم لذلك اهتمت اإلدارات املختلفة باالرتقاء بمهارات العاملني يف
املجال باس�تخدام فنيات جديدة ( )New Techniquesمعتمدة عىل تقنيات حديثة
(.)Modern Technology
إن ه�ذه الفنيات احلديث�ة تبدو مهمة الس�تعامهلا ،وكذلك نرش ثقافتها وس�ط
العاملني يف اإلنقاذ واإلخالء يف الكثري من الدول العربية.
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وإن أمهيته�ا لألجه�زة األمني�ة املختص�ة يف جم�االت الدفاع امل�دين للتحضري
واالستعداد حتسب ًا لوقوع أي كارثة وهي الفنيات التي ظهرت بعد أحداث احلادي
عرش من س�بتمرب متث�ل قفزة نوعية يف ه�ذا املجال ،وبالذات للتع�رف عىل األحياء
واملصابين يف املب�اين املنه�ارة وتقدي�م اخلدمات الطبي�ة الالزمة هل�م ،وكذلك فرز
املصابني والقيام باإلجراءات الالزمة وبطرق علمية مدروسة يضمن هلم استمرارية
احلياة إىل أن يتم نقلهم للمستشفى(.)1
لذل�ك فإن هذه الدراس�ة س�تحاول التعرف عىل هذه الفني�ات احلديثة وأمهية
مدى اس�تعامهلا وانتش�ار ثقافتها وس�ط العاملني يف اإلنقاذ واإلخالء يف الكثري من
الدول العربية التي ربام ختطو نحو اإلنقاذ بالفنيات احلديثة.

وتكمن أمهية هذه الدراس�ة لعمل مس�ح للفنيات املتقدمة املستخدمة يف جمايل
اإلنق�اذ واإلخالء يف حاالت الكوارث .كام أن التعرف عىل الفنيات لرجال اإلنقاذ
الع�رب الذي�ن مل يس�تقبلوا هذه التقني�ات حتى اآلن عل ًام بأهنا س�وف تع�ود إليهم
بفوائد مجة.
وكذل�ك أمهيته�ا بالنس�بة لألجهزة األمني�ة املختصة يف جم�االت الدفاع املدين
للتحضري واالس�تعداد حتس�ب ًا لوقوع أي كارثة واألمهية احلقيقي�ة يف القفزة النوعية
م�ن املجه�ودات البدنية املبارشة لرج�ال الدفاع املدين إىل إمكانية اس�تخدام فنيات
حديث�ة تعتم�د على تقنيات متط�ورة يف املجال املخت�ص وبال�ذات يف التعرف عىل
األحي�اء واملصابني يف املباين املنهارة .وتقديم اخلدمات الطبية الالزمة هلم ،وكذلك
ف�رز املصابين والقي�ام باإلج�راءات الالزمة وبط�رق علمية مدروس�ة يضمن هلم
استمرارية احلياة إىل أن يتم نقلهم إىل املستشفيات .واملطلوب يف هذه املرحلة حتقيق
األهداف التالية:

( )1انظر توصيات احللقة العلمية عن فنيات إدارة الكوارث املقامة يف جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية بالتعاون مع املنظمة الدولية للحامية املدنية ،جنيف2007 ،م.
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1ـ التع�رف على الفني�ات احلديثة املس�تخدمة يف جم�ايل اإلنق�اذ واإلخالء يف
حاالت الكوارث.
2ـ التع�رف عىل معدات التقنيات احلديثة التي يمكن اس�تعامهلا يف هذا امليدان
مما يوفر اجلهد والوقت.
3ـ تع�رف رجال اإلنقاذ واإلخلاء العرب العاملني يف جم�ال إدارة الكوارث
وبالذات عىل أحدث الطرق العلمية والفنيات يف ذلك امليدان.
4ـ اس�تنباط أهم الدروس املستفادة من احلوادث العاملية وكيفية عدم التوقف
والبح�ث ع�ن فني�ات حديثة يف الع�امل الع�ريب كمثل التي اس�تعملت يف
كوارث جديدة أو فنيات عربية حديثة.

أوالً :أمهية الفنيات احلديثة

إن أمهية هذا املوضوع تنبع من رضورة التحضري واالستعداد الرضورية ملجاهبة
أي كارث�ة قد تق�ع خصوص ًا وأن اهنيار برجي مركز التجارة العاملية يف نيويورك دق
ناقوس اخلطر ألمهية االستعداد.
إن هذا األمر يتطلب من املؤسس�ات املختصة االهتامم باالحتياجات الوظيفية
للفني�ات احلديث�ة والت�ي تلب�ي احتياج�ات األجه�زة بالبحث واإلنق�اذ واإلخالء
وبال�ذات يف املناط�ق احلرضية يف حوادث غري تقليدية ولق�د كثر احلديث يف اآلونة
األخرية عن احتامل رضبات ملنشآت نووية قريبة من املنطقة العربية ،أو حتى احتامل
ح�دوث ترسب إلش�عاعات نووية ،أو مواد من أس�لحة الدمار الش�امل بكميات
مؤثرة.
كل ذلك خيلق وضع ًا يتطلب اس�تعامل فنيات حديثة يف اإلنقاذ واإلخالء وأن
احلاجة أصبحت ماسة الستعامل فنيات حديثة ومتطورة للمواجهة بل واالستعداد
قبل حدوث أي كارثة وهي من أهم وأخطر املراحل يف إدارة الكارثة.
ولق�د ثب�ت من احلوادث الس�ابقة أن كل دوالر يرصف يف مرحلة االس�تعداد
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للكارث�ة س�يوفر مبلغ ثالث�ة دوالرات عن�د املواجهة أي أن املس�ؤولني م�ن إدارة
الكارث�ة ربام يضطرون لدف�ع أضعاف يف مرحلة املواجهة ل�و مل هيتموا بالرصف يف
مرحلة االستعداد.

وم�ن الفنيات احلديثة وغري تقليدية التي يمكن اس�تعامهلا يف اإلنقاذ واإلخالء
��������������������������������������������������((�Fiber Optic
يف حاالت الكوارث العرصية اس�تعامل كامريات األلياف البرصية
 ،)al Cameraوكذلك اس�تعامل األقمار الصناعية ( ،)Satelliteوأيض ًا االس�تفادة
م�ن اس�تعامالت اإلنس�ان اآليل ( )Robbotلدخول احل�ادث والعمل على اإلنقاذ
واإلخلاء .وهذا اإلنس�ان اآليل هو ال�ذي أصبح مكان اهتامم الكثير من الباحثني
واخلبراء ألن املس�تقبل يف ه�ذا املجال هو لإلنس�ان اآليل ،خصوص� ًا وأن احلديث
اآلن أن احلروب القادمة إذا احتاجت ألي تقدم للقوات فإن اجلنود يف هذه القوات
سيكونون من اإلنسان اآليل.
لق�د وضع الفريق املختص بحاالت اإلنقاذ واإلخالء يف برجي مركز التجارة
العامل�ي ،س�تة س�يناريوهات للتدخ�ل لعمليتي اإلنق�اذ واإلخالء وإن يت�م تطبيق
الس�يناريو املناسب للحادث ،الذي كان يعتقد أنه ال خيرج من تلك السيناريوهات
الستة ،ولكن اتضح بعض احلدث أن كل هذه السيناريوهات التي وضعت مل تكن
مناس�بة ـ وكان�ت مفاجئ�ة للخبراء ـ أو أن ما ح�دث ونتائجه خرج م�ن إطار كل
تصوراهتم وما هو متوقع ولقد اكتشفوا بعد وقوع احلدث أن هنالك عنارص رئيسة
يف إدارة العملي�ة ،وجي�ب حتس�ينها واالرتقاء هب�ا ،والتعرف عىل وس�ائل حديثة يف
املجال والعنارص الرئيسة هي:
1ـ حتسين ومجع ووض�ع قاعدة للمعلومات وس�هولة الوص�ول إليها بطريقة
عملي�ة وحديثة عن�د احلاجة .وهي معلومات مرتبط�ة بموقع احلادث وما
ت�م وما نجم ع�ن احلادث ،ومعلوم�ات عن املحارصي�ن بالداخل ،إذ أن
عددهم مل يكن معروف ًا .
2ـ املق�درة للتع�رف وباألجه�زة احلديث�ة ع�ن م�كان املحارصي�ن والناجين
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وعدده�م وكذل�ك التع�رف عىل أس�بقية م�ا هو آي�ل للس�قوط واالهنيار
م�ن املبنى ،وعدد منهم أكث�ر قرب ًا لإلنقاذ والنجاة ولق�د كانت املعلومات
شحيحة يف هذا اجلانب.

3ـ املق�درة على االتص�ال م�ع ه�ؤالء املحارصين ورف�ع معنوياهتم وإرس�ال
إشارات تطمئنهم بقرب اإلنقاذ واملقدرة عىل ذلك.
4ـ احلص�ول على مص�ادر كافية بديلة يف حال�ة انقطاع التي�ار الكهربائي ،وأن
تكون هذه املصادر ذات تقنيات عالية ،وهلا مقدرة االستمرار لفرتة طويلة.
5ـ جتهي�ز وإحض�ار معدات إلكرتونية حديثة للكش�ف ع�ن األحياء يف داخل
املباين املنهارة أو املحارصين بالداخل ،كذلك الفنيني املقتدرين يف استعامل
تلك األجهزة واألدوات.
6ـ حتسين وس�ائل املراقب�ة والرصد ل�كل التط�ورات التي حت�دث منذ وقوع
احلدث حلظة بلحظة وذلك من عىل البعد أي من خارج املبنى.
7ـ تزوي�د رج�ال اإلنقاذ بمالبس تتضم�ن أجهزة لوقايته�م ومحايتهم من أي
خماطر حمتملة عىل أن تكون هذه املالبس خفيفة الوزن ومرحية ،وهلا املقدرة
على احلامية من أي خماطر حمتملة ،والتقليل م�ن عدد املعدات التي حيملها
رج�ال اإلنق�اذ بحيث ت�ؤدي أغراض ًا ع�دة بطريقة إلكرتونية وبام يس�مى
باللبس�ة الذكية ( )Smart Suitوجيئ هذا التطور الس�تعامل قطعة مالبس
واح�دة حتم�ل يف طياهت�ا الكثري من امله�ام واإلضاءة واحلف�ر وغريها ألنه
تالح�ظ أن رجال اإلطفاء كانوا مثقلين بمالبس ومعدات متعددة وثقيلة
احلمل وتعوق التحرك الرسيع واملطلوب للدخول والقيام بواجب اإلنقاذ
واإلخالء(.)Demas, 2007
 8ـ االعتماد على وس�ائل متقدمة غري برشي�ة والتي يمكن للعق�ل البرشي أن
يطوعه�ا ويس�خرها للقيام بامله�ام البرشية وغري البرشي�ة يف وقت واحد،
وخري مثال لذلك اإلنسان اآليل (.)Wagnon, 2007
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9ـ االس�تفادة م�ن تقني�ات حديث�ة مثبت�ة على املبن�ى أو على البع�د لتصوي�ر
املحارصين وإرس�ال صورهم ومعلوماهتم ملركز املراقب�ة والعمليات عن
طري�ق االس�تفادة خارج املبن�ى وهذه التقني�ة يمكن اس�تعامهلا عن طريق
االس�تفادة م�ن األقمار الصناعي�ة ،وهو م�ا تم يف األقمار الصناعي�ة التي
أرسلت للفضاء بعد عام 2001م.
10ـ تفعي�ل دور ط�ب الك�وارث يف م�كان احل�ادث وبالتايل يف جم�ال فحص
املصابني وتقدير اخلطورة لكل حالة واإلسعاف حسب األسبقيات وذلك
بط�رق غري تقليدية ،وأن يتم ذلك بالرسعة املطلوبة يف حالة االرتباك التي
حت�دث يف مثل هذه احلوادث ،وهناك مقولة مش�هورة هليئة الصحة العاملية
يف طب الكوارث وهي« :أن ينتقل املستش�في للمصاب يف مكان احلادث
وليس أن ينتقل املصاب للمستشفـى» (.)Dubbuloz, 2007, p22
كام هو معهود أن أكرب كمية من اخلدمات الصحية جيب أن تقدم للمصاب
يف م�كان احل�ادث ،وليس العك�س أي بعد وصوله املستش�فى ،وهذا من
شأنه أن ينقذ الكثري من األرواح قبل وصوهلا املستشفى.

11ـ التع�رف عىل ما ينقص التقني�ات املتاحة وكذلك الثغرات الفنية يف التقنية
وطرق اس�تعامهلا ،وإكمال النقص باملهارات البرشية لالس�تفادة القصوى
منها يف تلك اللحظات احلرجة واملطلوب أن ال يتعطل العقل البرشي أمام
التقنية ويقف عاجز ًا يف حالة أي عطل يصيبها.
12ـ احلاج�ة لالرتقاء بمهارات التقني�ة ( ،)Technology Pullوذلك أكثر من
دفع التقنية لألمام وحماولة إجياد ما هو غري متاح ( )Technology Pushيف
حاالت اإلنقاذ واإلخالء ،وهذا معناه أن يتم تطوير ما هو متاح من التقنية
واالرتقاء بمهارات استعامهلا بعد التعرف عىل االحتياجات الفعلية لإلنقاذ
واإلخلاء .ومن خالل كل املتعرف عليه م�ن احلوادث امليدانية يف اإلنقاذ
أي أن املي�دان هو الذي حي�دد التطور املطلوب يف التقنية املرتبطة باحلدث،
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أي أن ال يتم تطوير تقنية جمردة ثم نبحث كيف يتم االستفادة منها يف حل
املش�كلة ،وهذا قد ال يفيد كثري ًا يف جمال اإلنقاذ وإنام التعرف عىل املش�كلة
ثم حماولة تطوير وتطويع التقنية املتاحة لتناسب حـل املشكلة.

13ـ املع�دات ذات التقنية العالية يف اإلنقاذ جيب اختيارها أوالً ،قبل الوصول
إىل مكان الكارثة وجتربتها مسبق ًا ،وإال أصبحت عائق ًا يف مكان الكارثة.
14ـ يف حال�ة املب�اين التي حت�دث فيها اهنيارات ش�ديدة نتيج�ة لعمل ختريبي،
كذل�ك اخلش�ية من وجود بع�ض األماكن املفخخة التي خيش�ى أن تنفجر
يف أي وق�ت ،أو اخلوف من وجود كثافة عالية ملواد مش�عة يف ذلك املبنى،
فيستحس�ن اس�تعامل التقني�ات التي تدار م�ن عىل البعد كاإلنس�ان اآليل،
وكذل�ك كاميرات الفيديو التي تس�تعمل م�ن عىل بعد ،وهل�ا املقدرة عىل
التصوير والتقريب للصور من مس�افات بعيدة ويمكنها املراقبة والتفتيش
والتصوي�ر وإرس�ال الص�ور من اجلو املحي�ط .ولقد تم اس�تعامل ذلك يف
برجي التجارة العاملية من خالل إسقاط بعض الكامريات الدقيقة يف أماكن
بعيدة وعميقة ،ثم التحكم فيها من عىل بعد ،وبمساعدهتا تم التعرف عىل
العدي�د م�ن املحارصين والضحايا ،كما أن هذه األجه�زة الدقيقة املرافقة
تس�تطيع ش�م األج�واء املحيطة وإرس�ال الرائحة إىل املراقبين عىل البعد،
وه�ي بذلك تس�اعد عىل التع�رف عىل طبيع�ة الغازات الت�ي انفجرت أو
املواد القابلة لالنفجار.

15ـ إن عملي�ات اإلنق�اذ يف بيئ�ة ملوث�ة بغاز أس�لحة الدمار الش�امل تتطلب
وج�ود أجهزة كاملة من املعدات والتجهي�زات واملالبس للحامية والعمل
يف تلك الظروف وهذه املنظومة املتكاملة جيب أن تشمل معدات إلكرتونية
راقية ( ،)Sophisticatedهذا يتضمن مالبس واقية من التلوث ـ إمدادات
طبية مناس�بة للظروف ـ أجهزة حاس�ب آيل حممولة ،وأجهزة مراقبة املواد
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اخلط�رة واملع�دات واألجه�زة اخلاصة واملانع�ة للحرارة الش�ديدة واملواد
املش�عة ،وأجهزة اتصاالت متقدمة ،فيديو وأجهزة تصوير وتسجيل دقيقة
وحساس�ة ،وإمدادات إدارية ،وأجهزة وقاية للقوة التي تقوم باإلنقاذ ،إن
ذلك يعطي املقدرة عىل االستجابة والتحرك والعمل يف بيئة ملوثة بأسلحة
الدم�ار الش�امل وهذه املع�دات من ش�أهنا االرتقاء بمه�ارات أفراد فريق
اإلنقاذ.

ه�ذا الفري�ق يتم تدريب�ه ألن يكون جاهز ًا ألداء امله�ام يف مدة ال تزيد عىل
نصف ساعة من أول أخطار ،وجيب أن تكون لديه القدرة الكاملة للعمل
يف تلك البيئة ملدة متواصلة ال تقل عن اثنتني وس�بعني س�اعة (Babichev,
.)2007

16ـ هذا الفريق جيب أن يقسم إىل فرق صغرية حسب التخصص ومنها:

أ ـ فري�ق البح�ث ( :)Search Teamومهمت�ه حتدي�د م�كان الضحايا
املحارصي�ن حت�ت املباين املنه�ارة أو األماكن اخلط�رة األخرى ،وهذا
الفريق جيب أن تكون لديه املعدات اإللكرتونية املناسبة.
ب ـ فري�ق اإلنق�اذ ( :)Rescue Teamوه�و مس�ؤول أوالً ع�ن تقييم
الوضع يف األماكن اخلطرة ،وأن تكون لديه أجهزة التنصت والرصد
واملتابع�ة ،وكذل�ك احلفر وس�ط الركام وانتش�ال املصابين ،وتكون
لدي�ه اخلربة الكاملة يف كرس وتفتيت احلديد املس�لح واخلش�ب ورفع
األنقاض.

ج ـ فري�ق امل�واد اخلط�رة ( :)Hazardous Material Teamومهمته
القي�ام بمس�ح املواقع البيئية املختلفة ورص�د ومتابعة املواد اخلطرة يف
م�كان الكارث�ة ،وكذلك تقدي�ر االحتياجات ملواجهة ه�ذه املخاطر،
ويق�وم باجلهد املطلوب ملنع انتش�ار التلوث ،وه�و يتوىل مجيع األمور
اخلاصة بالسيطرة عىل املواد اخلطرة وانتشارها.
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د ـ الفري�ق الطب�ي ( :)Medical Teamويتكون م�ن أطباء أخصائيني
وجراحني وعموميني وفريق طبي مساعد وخمتص يف طب الكوارث،
وهذا الفريق يكون متخصص ًا يف اإلس�عاف وفرز املصابني وعالجهم
وحتدي�د املوتى ،كما يقوم بمعاجل�ة فريق اإلنقاذ نفس�ه إذا تعرض إىل
إصابات ،وكذلك اس�تمراره يف البحث عن أي مصابني حيتاجون إىل
عناية طبية يف مجيع أرجاء املوقع.

ه�ـ ـ الفري�ق اللوجس�تي ( :)Logistic Teamومهام�ه تك�ون يف األم�ور
اللوجس�تية كاالتص�االت واملس�اندة ،وه�و يعم�ل كفري�ق اتص�ال
م�ع ال�وكاالت األخرى ،ويكون مس�ؤوالً ع�ن توفير االحتياجات
الرضورية لعمليات اإلنقاذ (حلقة إدارة الكوارث2007 ،م).
و ـ فريق التخطيط ( :)Planning Teamوهو مسؤول عن وضع وتطوير
خط�ة اإلنق�اذ وعىل تقيي�م املوقف وسير العملية ،وتقدي�م النصائح
اهلندس�ية لعملي�ة اإلنق�اذ ،وكذل�ك توفري املعلومات املناس�بة لسير
العملي�ة وفري�ق التخطي�ط رغم أن عمل�ه قبل وقوع الكارث�ة ،إال أنه
يتطلب أن يكون موجودا أثناء عملية املواجهة.

ز ـ القيادة ( :)Leadershipالش�خصية القيادية هي املسؤولة عن القيادة
ط�وال عملي�ة اإلنق�اذ واإلخلاء ،وكذلك مهم�ة اإلدارة والتنس�يق
وجتميع اإلمكانات وتنسيق اجلهود مع كل اجلهات املختصة باملساعدة
يف العملية (.)Demas, 2007
ح ـ البح�ث والتفتي�ش :وهذه تعني طرق اكتش�اف املصابين إلكرتوني ًا،
وإن تع�ذر البح�ث والتفتي�ش اليدوي والنظ�ري املبارش؛ هن�ا يتم بام
يس�مى باملش�اهدة اإللكرتونية ،وهي تتطلب وض�ع كامريات خاصة
بالتفتي�ش يمكن من خالهلا التصوير والنظر إىل مس�افات بعيدة حتت
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األنقاض ،ويف مثل هذه املهمة تستعمل أجهزة األشعة حتت احلمراء،
وكذلك املناظري املصنعة من األلياف الزجاجية.

إن كامريات البحث والتفتيش احلديثة والصغرية احلجم يمكن إدخاهلا
وإرساهلا من خالل املمرات الضيقة حتت األنقاض ومتكن الرؤية من
خالل الدخان والغبار ،ويمكنها التعرف عىل املناطق الس�اخنة داخل
احليط�ان ،وكذل�ك مصادر النيران والدخ�ان مع حتدي�د الفوارق يف
درج�ات احل�رارة بني منطقة وأخ�رى يف مكان الكارث�ة وليس أماكن
الضحايا فقط (أبو شامة2004 ،م).

هنالك معدات سمعية صغرية احلجم متاثل يف حجمها قلم الرصاص،
وتستعمل لالستامع من خالهلا والوصول إىل أماكن الناجني واملصابني،
وهذه األجهزة هلا املقدرة عىل كشف من هم يف حالة إغامء من األحياء
املحارصي�ن حت�ت األنق�اض ،كام يمكن إرس�ال إش�ارات الس�لكية
للداخ�ل ،كما يس�تخدم أيض� َا رادارات مصممة خصيص� ًا لرؤية من
ه�م حتت األنقاض ،وكذلك يس�تخدم ميكروفون�ات صغرية احلجم
وذات كفاءة عالية إلرش�اد فرق اإلنق�اذ ومن هم حتت األنقاض ،كام
يتم تعليق بعض األجهزة احلساس�ة عىل الكالب املدربة عىل التفتيش
لرفع حاس�ة الشم لدهيم وإرسال إش�ارات للخارج ،وكذلك أجهزة
إلكرتوني�ة للتعرف وفرز األصوات وطبيعتها داخل األنقاض ،وهذه
األجهزة متكن من الرؤية يف كل الظروف ومن مسافات بعيدة،ويمكن
دف�ع هذه األجه�زة من خالل ثق�ب صغري يمكن حف�ره (Wagnon,
.)2007

ط ـ اإلنس�ان اآليل ( :)Robbotإن اإلنس�ان البرشي له طاقة حمددة ،وقد
يرتك�ب أخطاء جس�يمة ،لكن اإلنس�ان اآليل يمكن أن ي�ؤدي املهام
البرشي�ة بكف�اءة عالية ،كام أنه يمكن اس�تعامله من على البعد يف حالة
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اإلنق�اذ واإلخلاء ،ومن أمثلته ما يس�مى باإلنس�ان األفعى ،أي عىل
ش�كل أفعى متحرك ،ويمكن�ه الدخول من خالل الش�قوق يف املباين
املتصدعة من جراء الكوارث ،ويوجه من عىل البعد ليؤدي األغراض
املطلوبة منه يف عملية اإلنقاذ واإلخالء ،كام يمكن من خالله إرس�ال
بالونات إلكرتونية موجهة (.)Lowe, 2007

ي ـ ف�ن التفتي�ش :يفض�ل أن جتري عملي�ات التفتيش ع�ن املفقودين أو
املحارصين حتت األنقاض بالرتتيب التايل:
ـ إرس�ال الكالب املدربة عىل التفتي�ش لداخل األماكن املنهارة كأول
إجراء ،والكلب املدرب يمكنه الكشف عن أي رائحة برشية ،وهذا
النوع من الكالب يكون مدرب ًا للتعرف عىل كافة الروائح.
كما أن هنالك كالب�ا مدربة للبح�ث عن املتفجرات ،وهذه ترس�ل
للداخ�ل للبحث عن املتفجرات فقط ،وجي�ب االطمئنان إىل طبيعة
الطق�س ح�ول م�كان الكارث�ة عن�د إرس�ال ال�كالب ألهن�ا تتأثر
بالطق�س غري الطبيعي ،ومن أمثل�ه ذلك األمطار .وكام هو معروف
فإن املطر يش�تت الرائحة لدى الكالب ،لذلك يصعب عىل الكلب
التع�رف عىل الرائحة وق�ت هطول األمطار ،ول�و أن كفاءة الكلب
تقل إذا زادت درجة احلرارة لكن كلام ارتفعت احلرارة كلام انترشت
الرائحة.
ويشري مدربو الكالب أن حاسة الشم تنخفض نتيجة للجهد الشديد
للكلب ورسعة تنفسه ،كام أن كفاءة الكلب تقل بعد أكثر من ()15
دقيق�ة ،لذا حيتاج إىل س�اعة راح�ة بعد كل مخس عشرة دقيقة ،قبل
اس�تئناف العم�ل .ومن الغريب أنه لو كان�ت هنالك روائح قوية يف
املنطقة قد تدمر حاسة الشم لدى الكل .وقد ثبت أنه يف حالة ترسب
م�ادة الكلورين مث ً
ال فإن الكلب ال يس�تطيع التع�رف عىل الضحايا
(.)Lowe, 2007
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وم�ن القواعد املتع�ارف عليه�ا يف كالب البحث ع�ن الضحايا أنه
جي�ري اختبار هلا كل عام للتأكد من سلامة حاس�ة ش�مه ،ومتى ما
فش�ل الكل�ب يف االختب�ار ال�دوري ال يتم اس�تخدامه بع�د ذلك.
ويش�ار إىل أن م�دة التدري�ب للحصول على كلب جيد هل�ذا النوع
من العمل حيتاج إىل ما بني س�نتني إىل ثالث س�نوات ،كام أن العمر
االفترايض لعمل الكلب هو عرش س�نوات وبعدها يتم تقاعده عن
العمل ،ويستحس�ن أن يبدأ تدريب الكلب وهو يف عمر س�تة أشهر
ويتم اختباره هلذا العمل وعمره شهران.

ـ اس�تعامل أجه�زة التنصت والبحث :هي أجه�زة إلكرتونية للتعرف
وفرز األصوات ،وهي ترسل إىل داخل األنقاض وتتمكن من الرؤية
يف كل الظ�روف من على البعد ،وكذلك التنص�ت عىل األصوات،
وه�ذا اجله�از يمكن دفعه من خلال أي ثقب صغير يمكن حفره
وس�ط األنق�اض ،وهذا اجله�از يرس�ل ذبذبات عند اكتش�افه ألي
يشء.

وتطورت عمليات اإلنقاذ تطور ًا مذه ً
ال يف الفرتة األخرية بعد عام
2001م ،وق�د تم تطوير الكثري من التقنيات احلديثة لالس�تفادة منها
يف عملي�ات اإلنقاذ .فمنذ ذلك الوقت أصبحت آالت اإلنقاذ خفيفة
وسهلة احلمل وأكثر تقنية ويمكنها اخرتاق كل األبنية املحطمة وحتى
املسلح منها بنا ًء .كام أهنا أصبحت تعمل يف كل األجواء وباستطاعتها
التقدم وس�ط الركام ،كام أن باستطاعتها قطع العمدان املسلحة خالل
عرشي�ن دقيقة بدل أربع س�اعات كانت تس�تغرقها تل�ك العملية من
قبل .وتستعمل هذه األجهزة القاطعة أشعة الليزر احلمراء ،كام يوجد
بعض األجهزة املتعددة األغراض يمكن لرجال اإلنقاذ السيطرة عليها
واس�تخدامها من عىل البعد ،كام أصبح يف اس�تطاعتهم إرسال فيفان
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من اإلنارة تنري كام هو بالداخل عن طريق إرسال مولد كهربائي صغري
يف حجم بطارية الراديو ليعمل عىل توليد الطاقة الكهربائية الضخمة،
كام أنه باستطاعة رجال اإلنقاذ تتبع ومراقبة أي خماطر كيميائية داخل
األماك�ن املحطمة وذلك بعد التنبؤ باكتش�اف تلك املخاطر والتلوث
املحيط عن طريق أجهزة حديثة ذات تقنيات عالية (.)Lowe, 2007

ك ـ مع�دات اإلنق�اذ :تعددت املعدات احلديثة لإلنق�اذ ،ولعبت التقنيات
احلديثة دور ًا هام ًا يف تس�هيل مهام رج�ال اإلنقاذ وأصبح بمقدورهم
اس�تعامل آالت قاطعة حممول�ة خفيفة تتمكن من اختراق كل األبنية
املس�لحة ،وتستطيع أن تعمل يف كل األجواء ،وهذه اآلالت املحمولة
يمكنها أن تقطع العمود املس�لح يف عرشين دقيقة بدل أربع س�اعات.
وتس�مى بآلة الليزر القاطع�ة التي تقوم بقطع احلدي�د الصلب ،وهذا
بمثاب�ة منش�ار إلكتروين ،وم�ن مميزاته أنه يمك�ن الس�يطرة عليه من
على البع�د ،وملحق به مولد كهربائي صغير يف حجم بطارية الراديو
ويمكنه إرسال كمية من اإلنارة داخل األماكن املدمرة بفعل الكارثة.
ل ـ الكامريا احلرارية ( :)Thermal Imaging Cameraإن هذه الكامريا
خاصة بقياس امل�واد الكيميائية املتواجدة داخل األماكن املتصدعة أو
املنهارة التي يصعب الوصول إليها بس�هولة ،وهذه الكامريات تصور
ويف نف�س الوق�ت حتمل معدات تقني�ة عالية لقياس امل�واد الكيميائية
والتعرف عليها ،ومن مميزات هذه الكامريات أيض ًا أهنا سهلة التحكم
ومن بعد ،فيكون اإلنسان املنفذ بعيد ًا عن التعرض مبارشة هلذه املواد
الكيميائي�ة ،وقد كان يف الس�ابق على املنفذ اقتحام امل�كان املنهار من
الكارثة ويدخل يف أعامل املبنى وهو ال يدري عن أي ترسب كيميائي
يكون قد حدث(.)Demas, 2007

م ـ طائ�رات الرص�د الصغيرة :م�ن املنتج�ات ذات التقني�ة العالي�ة التي
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ظه�رت مؤخ�ر ًا بعد أحداث س�بتمرب 2001م طائ�رة صغرية احلجم
حتم�ل يف جوفه�ا أجهزة للرصد م�ن بعد أي من املخاطر اإلش�عاعية
أو الكيميائي�ة أو غريه�ا ،وم�ن مميزاهت�ا مقدرهت�ا الفائق�ة على رصد
وتس�جيل أية ترسيبات قد حتدث داخل املب�اين املنهارة بتلك املعدات
املتطورة مس�توى وهي حتلق فوق مكان الكارثة ومدى خطورهتا عىل
�������������������������������������((�International Civ
املحارصين داخل تلك املباين وعىل فرق اإلنقاذ
il Defense Organization Workshop on Disaster management

.)(paper 2), Geneva, 2007

ن ـ البخاخ الذكي ( :)Smart Spryهذا النوع من البخاخ الذكي يتم رشه
بواس�طة رجل اإلنقاذ أمامه وهو يتقدم يف طريق�ه داخل املبنى املنهار
ليعطي مؤرش ًا لوجود وتزايد مستويات أي إشعاع داخل املبنى.
وه�ذا البخ�اخ يتغير لون�ه بمجرد اكتش�افه مل�واد كيميائية مش�عة أو
كيميائي�ة أو ضارة ،وكذلك تزداد تلك التغريات مع درجة ومس�توى
اإلشعاع ،وقد يظهر تغري اللون فور ًا بمجرد وصوهلا إىل منطقة تواجد
املواد الضارة ،فتعطي رجل اإلنقاذ فرصة للخروج من هذه املنطقة أو
الترصف حسب قواعد السالمة.

س ـ السترة الذكي�ة ( :)Smart Suitه�ذه السترات الذكي�ة تس�تعمل
كسترات واقية لرجال اإلنق�اذ ،وهي حتميهم م�ن جمموعة كبرية من
املخاط�ر املحيطة هبم أثن�اء دخوهل�م لألماكن املنه�ارة التي تعرضت
للكارثة،وهذه السترات مقاومة للسوائل وللحرارة،ومن ميزاهتا أهنا
ترصد إش�ارات األعضاء الرئيس�ية باجلس�م ( )Vital Signsكالنبض
والتنفس وضغط الدم ،ثم تظهر عىل املؤرش امللحق هبا أي تغري حيدث
بالنس�بة هل�ذه األعض�اء الرئيس�ة يف اجلس�م ومن خالل ذل�ك املؤرش
ترس�ل إش�ارات تفيد بوجود أي تغري ،كام أهنا يف نفس الوقت ترس�ل
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إش�ارات إن�ذار وحتذير عن وجود أي خماطر حميط�ة عىل رجل اإلنقاذ
يمك�ن أن ترصده�ا هذه السترة الواقية .وهذه السترة خفيفة الوزن
ومرحي�ة لرجل اإلنق�اذ ومن ميزاهتا أهن�ا تعمل ملوازن�ة درجة احلرارة
حول جسم رجل اإلنقاذ وذلك يف حالة وجود حرارة أو برودة زائدة
ال تتناسب مع درجة حرارة اجلسم الطبيعية لإلنسان.

ومن ميزاهتا أيض ًا هذه السرتة الذكية أهنا حتمل يف تكوينها أجهزة رصد
للتل�وث وهذه األجهزة تعطي إش�ارات ضوئية مح�راء عند الوصول
إىل منطق�ة يوج�د هبا تلوث ،وحتى وإن مل يالح�ظ رجل اإلنقاذ ذلك
التلوث فإن تلك اإلش�ارات الضوئية احلمراء تنبه إىل أنه دخل منطقة
هب�ا مواد ملوثة مما جيعله يترصف رسيع� ًا طبق ًا لذلك اخلطر املحدق به
مما تتطلبه قواعد السالمة.

ع ـ السماعات حت�ت امل�اء ( :)Aqua Phoneه�ذه السماعات مهمته�ا
داخل املاء وليس األنقاض ،وترس�ل إش�اراهتا من عمق مخسة أمتار،
حي�ث يمكنها سماع أي صوت على ذلك العمق ،وهذه السماعات
تس�تعمل يف حاالت اإلنقاذ من حتت املاء ألي س�بب من األس�باب،
ومهمتها معرفة مكان الضحية ،ومن ثم تقوم باإلرشاد عنه إلنقاذه.

ثاني ًا :متوسط فرص النجاة للمحارصين داخل املباين املتأثرة

أشار خرباء من هيئة الصحة العاملية إىل أن متوسط فرص النجاة للمحارصين
داخل املباين املنهارة أو حتت األنقاض حسب مرور الوقت ،أي خالل مدة ترتاوح
ما بني ثالثني دقيقة وأربعة أيام ،وفق اجلدول التايل (هيئة الصحة العاملية2007 ،م).
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اجلدول رقم ()1
فرص النجاة للضحايا حسب املدة وهم حمارصون
الزمن

نسبة النجـــاة
%91

 30دقيقة

يوم واحد

%81

ثالثة أيـــام

%15

%36

يومان

ضعيفة

أربعة أيــام

وه�ذا اجلدول تقريب�ي ،إذ أن هنالك بعض العوامل الت�ي تؤخذ يف االعتبار،
منه�ا :درج�ة احل�رارة داخل املبن�ى املنه�ار ،ودرج�ة الرطوبة ،كام أن األش�خاص
املصابني خيتلفون حس�ب درجة إصابتهم ،إذ أن الصدمات التي تصيب اجلس�د قد
تكون سبب ًا يف مدى متكن املصاب من الصمود.

ثالث ًا :التجربة الروسية لرصد املباين()Babicheve, 2007, p. 14
بع�د حادث تشير نوبل املعروف ع�ام 1986م ،قد اهتم العلماء الروس بأمر
تطوير تقنيات حديثة ملراقبة املباين احلساس�ة كاملفاعلات النووية واملصانع احلربية
اخلط�رة ،وقد تم تطوي�ر نظام خاص بالس�يطرة من عىل البعد ملراقب�ة املباين اهلامة،
وه�و ( ،)Permanent Remote Control System of Buildingوه�ذا اجله�از
يقوم بنقل الرس�ائل املس�تمرة من الداخل إىل مراكز املراقبة ،وهذه الرس�ائل ترتبط
بتقيي�م الوضع اهلنديس للمبنى ولألجهزة التي تعمل بداخله ،وكذلك استكش�اف
أي خماط�ر حمتمل�ة من ج�راء انفجار أو ترسب إش�عاعي أو كيميائ�ي حمتمل ،وكل
املعلومات يقوم اجلهاز بإرساهلا إىل مركز موسكو املركزي.
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ويت�م وض�ع حوايل س�ت عرشة كاميرا لرصد املداخ�ن اخلاص�ة باملفاعالت
واملصانع ،كام يوجد ماس�ح تشخييص ( )Diagnostic Scanningومن وقت آلخر
وباس�تمرار تت�م ق�راءة املعلومات ومعاجلته�ا ،وهذه األجهزة متكن من تش�خيص
املصانع وتراقب حاالت املداخل هلذه املصانع واملفاعالت.

كام أن هذه األجهزة احلديثة تعكس عىل شاش�ات رادارية لتمكن املراقبني من
الرؤية عام يدور بالداخل من عىل البعد ،ونقل الصورة كاملة هلم كام أن مايكروفونات
عالي�ة القوة وصغرية احلج�م تنقل الصوت إىل هؤالء املراقبني ،وتس�تعمل يف هذه
املباين عرب املاسح التشخييص كامريات األلياف الزجاجية البرصية (Fiber Optical
 ،)Camerasوه�ذه األجهزة احلديث�ة متكن الروس من التعرف على تقنيات التنبؤ
باحل�وادث إىل ح�د كبري داخل تل�ك املصانع واملفاعالت .وال�درس الذي تعلموه
من انفجار تشري نوبل كان الدافع لتطوير هذه األجهزة احلديثة للتنبؤ (BaPichear,
.)2007

 9. 5 .3طرق اإلنقاذ عند اشتعال احلرائق

م�ن أكثر املواق�ف الصعبة التي يصادفه�ا رجال اإلنقاذ وج�ود حرائق باملباين
املنه�ارة أو املتصدعة بس�بب إحدى الكوارث ،وجتيء صعوب�ة املوقف ألن النريان
قد جتعل اإلنقاذ للمحارصين مهمة شاقة وخطرة عىل من هم بالداخل.
ويف ه�ذه احلاالت تربز مه�ارات رجال اإلنقاذ ،وكذلك يف تنس�يقهم الكامل
مع رجال اإلطفاء للخروج بأقل اخلس�ائر ،وهذا التنس�يق هام ورضوري للخروج
بأحس�ن النتائ�ج يف اإلنق�اذ وأصبح رجال اإلنق�اذ يصبحون رج�ال اإلطفاء وهم
يتقدم�ون بالداخل مس�تعينني باألجهزة احلديثة التي متكن م�ن التعرف عىل أماكن
وجود الضحايا.
كام أن رجال اإلطفاء يس�تعملون مواد غري ضارة باإلنسان إىل حد كبري وذلك
يف عملي�ة اإلطف�اء ،كما أن االجتاه ل�دى رجال اإلطفاء اس�تعامل ما يس�مى باملواد
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الصديق�ة للبيئة ومن أمثلة ذلك اس�تعامل مس�حوق البطاطس ،ووج�د أن مفعوله
قوي يف إطفاء النريان زيادة عىل أنه ال يلوث البيئة (.)Demas, 2007

أوالً :طب الكوارث ()Disaster Medicine

ه�و ف�رع من الطب يتطل�ب التعامل برسع�ة ودقة مع عدد كبير من املصابني
بإصابات خمتلفة ،خيتلف عن طب الطوارئ ألن األخري يتعامل مع حاالت فردية.

ومنذ نش�وئها يف منتصف الستينيات كفكرة يف إنجلرتا ،ولكن الفكرة القديمة
أي�ام احل�روب اإلسلامية األوىل املرسودة يف السيرة النبوية العط�رة ،حيث قامت
أمهات املؤمنني وفضليات املسلامت بعالج املرىض واجلرحى يف املعارك العسكرية
أثن�اء الفتوح�ات اإلسلامية .وأخذ الطب اهتامم�ه يف حرب فيتن�ام إلصابة أعداد
كبيرة من اجلن�ود ،وكذلك صعوبة نقل املصابني وعملي�ات فرزهم يف ميدان ذلك
احلرب.
ومن املعروف يف جماالت الطب البرشي باملستشفيات ما يسمى بطب الطوارئ
( )Emergencyولكن طب الكوارث يركز عىل االهتامم بضحايا الكوارث يف موقع
احلادث ،حيث إن الفرتة منذ وقوع الكارثة وحتى وصول املصابني للمستش�فيات
ه�ي فرتة هام�ة وحرجة لذلك يتطل�ب األمر تدخل ً
ا معرفي ًا بالقواع�د الطبية عند
التعرف عىل املصابني ،وما هي اخلدمات التي تقدم هلم طبي ًا ،وهم حتت األنقاض؟
(.) Dubouloz, 2007

وكذلك بعد انتشاهلم وإخراجهم للخارج حيث يتطلب املهارة الطبية يف عملية
فرز املصابني حسب إصابتهم ومدى خطورهتا وكذلك عملية النقل للمستشفيات،
كيف يوضع املصاب ووسائل النقل للمستشفى ،فربام يتعذر إجياد عربات اإلسعاف
اخلاصة باملستش�فيات من�ذ اللحظة األوىل ،وكذلك متابع�ة املصاب حتى يصل إىل
املستشفى ،كل هذه األمور هيتم هبا طب الكوارث.
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ثاني ًا :املهام الطبية يف اإلنقاذ
م�ن أهم الواجبات يف طب الكوارث يف حاالت اإلنقاذ فرز املصابني حس�ب
درج�ات إصابتهم ،واآلن يمكن ف�رز املصابني إلكرتوني ًا حس�ب درجة إصابتهم،
وليس فقط بالفحص الطبي اإلكلينيكي ،والكشف الطبي البرشي املبارش ،وهنالك
أجهزة حتدد درجة اإلصابات يف حالة التمكن من مجع املصابني خارج األماكن التي
تم تدمريها بواسطة الكارثة.

ولك�ن عندما يصع�ب الوصول للمصابني وهم حم�ارصون بالداخل ،فيمكن
مج�ع املعلوم�ات الطبي�ة ع�ن حالتهم م�ن البعد وذلك م�ن خالل راص�دات طبية
حممولة باليد ترمى داخل املنطقة املنكوبة ،وهي يف ش�كل وطبيعة كامريات للبحث
الطب�ي ( ،)Medical Search Cameraه�ذه الكاميرات يمك�ن دفعه�ا من خالل
�������������������������������������������������������((�Naviga
فتح�ات صغيرة يف األنقاض ،وه�ذه الكامريات تعمل كاجلهاز امللاح
 ،)torوه�ذا اجلهاز هو صغري يرس�ل من عىل البعد ،ويق�وم بنقل املعلومات الطبية
فور ًا وأوتوماتيكي ًا ،ومن مكان الكارثة إىل اخلارج ،وكذلك إىل أقرب املراكز الطبية
حسب الربجمة.
كذلك يمكن االس�تعانة بالكاربون دايوكسيد ( )Carbone Dioxideلتحديد
األحي�اء واملوت�ى داخل املناط�ق املنكوب�ة وهو مؤرش علم�ي هام يف ه�ذه العملية
(.)Dubouloz, 2007
كذل�ك يمكن نفخ هواء صح�ي نظيف وموزون داخل املناط�ق املصابة حتى
يمك�ن احلف�اظ عىل املصابني يف درجة حرارة عادية حوهل�م ،وكذلك يمكن العمل
على تدفئ�ة املصابين بالداخ�ل إذا كان اجلو ب�ارد ًا وذلك باس�تعامل األوكس�جني
الساخن (.)Warm oxygen
إن عملي�ة ف�رز املصابين تعطي األولوية قب�ل االهتامم باملوتى كأس�بقية أوىل،
واملوت�ى بالطب�ع ال يت�م إمهاهل�م ،وجيب حفظهم يف ستر واقي�ة والتأكد ب�أن مواد
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مش�عة كان�ت بالداخل ال خت�رج مع بقايا املوت�ى والتأكد من قفل هذه الستر جيد ًا
حت�ى ال يتعرض اآلخرون ألي أش�عة ض�ارة أو أي مواد مؤثرة ق�د حتملها اجلثث
معها للخارج .إن هذه الستر تصنع خصيص ًا من مواد كيميائية هلا هذه اخلصائص
ويمكن بتلك اإلجراءات وغريها السيطرة عىل الوضع البيئي حول منطقة الكارثة.

ثالث ًا :الذكاء الصناعي يف فرز املصابني

يس�تعمل ال�ذكاء الصناع�ي ( )Artificial Intelligenceوه�و بدي�ل لل�ذكاء
البرشي ،وذلك عن طريق اس�تعامل برجميات حواسيبية معينة يمكن االستعانة هبا،
وهذه تس�تعمل نفس القواعد البرشية الطبية لتحديد األس�بقيات الطبية للمصابني
وعن طري�ق هذا النظام يمكن حتديد درجة اإلصاب�ات واحتامالت النجاة وفرص
احلياة ( )Survival Chanceلكل مصاب ،وهذا الربنامج اخلاص بالذكاء الصناعي
يس�اعد كثري ًا العاملني يف م�كان الكارثة لتصنيف وف�رز املصابني ،وجيب اإلرصار
واالس�تمرار يف البحث عن املصابني وذلك لغرض اإلنقاذ .وأن ال يترسب اليأس
للمنقذي�ن ،وتشير املعلومات الطبية أنه م�ن ثالثة إىل أربعة أي�ام يمكن التأكد من
وجود أحياء داخل األنقاض ،وهنالك معلومات طبية تشير إىل أن اإلنسان يمكنه
البقاء حتى أقىص مدة ،وهي عرشة أيام بدون مياه ،وهذا معناه أن هنالك احتامالت
بوجود أحياء بعد مرور مخس�ة عرش يوم ًا يف البقاء حتت األنقاض بدون مياه واملهم
أنه يمكن فرز املصابني إلكرتوني ًا وهم بالداخل حسب إصابتهم حيث يمكن حتديد
درجة اإلصابات مما يسهل الفرز (.)Abushana, 2007, p.18
عند اس�تخراج املصابني إىل خارج املباين املنكوبة ،تبدأ عملية الفرز وأن تعمل
بطاق�ات تس�جيل فيها احلاالت الصحي�ة للمصابني واملعروف عاملي� ًا أن أصحاب
اإلصابات اخلطرية تعمل هلم بطاقات محراء وهي تعني درجة رسعة عاجلة لإلنقاذ،
وتعطى البطاقات اخلرضاء لذوي اإلصابات البس�يطة ،والبطاقات الصفراء لذوي
اإلصابات املتوسطة ،أما املتوفون فيعطون البطاقة السوداء.
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إن الذي�ن يقوم�ون بالف�رز للمصابني جي�ب أن يكونوا أش�خاص ًا مدربني عىل
ط�ب الك�وارث وهم الذين يقوم�ون بتحديد درج�ة اإلصابة ،وما جي�ب إجراؤه،
وهذا يعني أنه جيب أن يكون أكثر من ش�خص قد تدرب عىل اإلس�عافات األولية
فقط .والذي كان ربام يركز عىل هل الشخص املصاب يتحرك أم ال ،أو ربام يستعني
بمس�عف لتحسين الفرز ،ولكن اآلن بعد التدريب عىل ط�ب الكوارث فإن رجل
اإلطف�اء هو الذي يق�وم بالفرز املبدئ�ي للمصابني داخل األمكنة املنه�ارة ،ثم بعد
ذلك يتدخل رجال اإلنقاذ يف عملية فرز املصابني ويكون لدهيم تدريب ٍ
عال يف هذا
املجال من الطب ،واآلن هيئة الصحة العاملية تقول ما معناه أن املستشفى هو الذي
ينتقل للمصابني وليس العكس يف الكوارث.
وقبل إعطاء اإلسعافات األولية وعملية الفرز جيب وضع سجل للضحايا عن
طريق األرقام وليس باالس�م ،ويف بعض األماكن ف�إن الثقافات املحلية يف األرسة
ربام ال ترىض بوضع االسم عىل الضحية ،لذلك يكتفى بالرقم للتعرف عليه ،ويتم
االتف�اق م�ع املستش�فى عىل توحي�د الرتقيم للضحايا .كما أنه قد يك�ون املفيد من
الذي�ن يقومون بالف�رز أن يقوموا بجمع بعض املعلومات م�ن املصابني قبل نقلهم
للمستش�فى أو يس�مح هلم بالذهاب ألهلهم ،وه�ذه املعلومات ق�د تكون مفيدة،
وهذا قد يتطلب عمل نقاط جتميع للضحايا واملصابني .وهنالك تعمل حواجز ملنع
اجلمهور من الدخول يف مكان الفرز ،ومما يستحق ذكره أن األسبقية دائ ًام للجرحى
يف عملية اإلنقاذ.

رابع ًا :هندسة اإلطفاء ومكافحة احلرائق

تعترب معرفة األسباب واملخاطر املحيطة عند اندالع حريق ما من أنجع الطرق
الكفيلة للسيطرة عليها من خالل اختيار أفضل الوسائل املساندة لعمليات السيطرة
والتحكم ،وكذلك يف تقديم احلامية الالزمة للجمهور ،وفق نمط احلريق وتداعياته؛
ومن ثم تقس�يم احلرائق وفق نوع وخصائص املواد املشتعلة ،واختيار مادة اإلطفاء
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املناسبة كل عىل حده ،ونرسد هنا بعض ًا منها ،وذلك عىل النحو التايل(lowe, 2007,

:)p.22

حرائ�ق عادي�ة :تتك�ون م�ن الكربون مثل اخلش�ب والقط�ن وال�ورق واملحاصيل
الزراعية ،وتطفأ هذه احلرائق بالتربيد باستخدام املياه.
حرائق املواد البرتولية والرسيعة االش�تعال :تس�مى بحرائق اهلايدروكربونات ألن
موادها من الكربون وهي تش�مل املواد البرتولية ومشتقاهتا وكذلك خمتلف
أنواع الكحول ،وتتميز هذه احلرائق بأن سطح السائل فيها هو الذي يكون
س�اخن ًا ويطلق األبخرة التي تش�تعل حني يكون بقية الس�ائل بارد ًا ،أي أن
احلري�ق يكون مركزه يف س�طح الس�ائل لذلك قد يس�ميه البع�ض بحرائق
الس�طح .ومعظم هذه املواد أخف كثافة من املاء لذلك حيظر اس�تخدام املاء
يف إطف�اء مثل هذه احلرائق ،وتطفأ عادة بنظرية اخلنق الذي يتم باس�تخدام
الرغوة أو ثاين أكسيد الكربون أو البودرة الكيميائية اجلافة.
حرائق األماكن التي تعتمد عىل اس�تخدام التي�ار الكهربائي يف عملها :مثل حرائق
املح�والت واألجهزة الكهربائية ،وهذه تطفأ بنظرية اخلنق باس�تخدام مواد
إطف�اء غري موصل�ة للتيار الكهربائي مث�ل البودرة الكياموي�ة اجلافة أو غاز
ث�اين أكس�يد الكربون وذل�ك بنقل كمية م�ن األوكس�جني املتوافر يف حميط
االش�تعال حتى يصبح املتوافر حوله أقل من النسبة الصاحلة لالشتعال ،مع
عدم استخدام املياه أو املواد الرغوية (القايض1998 ،م).
حرائق املعادن :تتميز بارتفاع شديد يف درجة احلرارة وتشكل خطر ًا جسي ًام للعاملني
يف جم�ال اإلطفاء ،لذا حتت�اج إىل دقة ومهارة فائقة عن�د التعامل معها ،ومن
أمثلة هذه املواد الصوديوم ،البوتاس�يوم ،املاغنيزيوم ،والزنك ويستخدم يف
إطفائها كميات كبرية من الرمال أو أنواع البودرة اخلاصة هبا.

حرائ�ق املواد امللتهبة :تعترب م�ن احلرائق الصعبة ،وجيب عن�د التعامل معها حماولة
التعرف عىل نوعية الس�ائل املحرتق الختيار املادة املناس�بة لإلطفاء مث ً
ال إذا
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كان احلري�ق زيتا خاما ومىض عليه زمن من األفضل حماولة س�حب الزيت
أي تفريغ اخلزان بدالً من استخدام املواد الرغوية ،مع تيار ماء عادي لتربيد
جدار الصهريج من اخلارج دون استخدام املواد الرغوية املناسبة إلطفائها.

حرائ�ق املفرقع�ات :هذه امل�واد ليس هبا أوكس�جني يف تركيبته�ا الكيميائية ،بام أهنا
ليست يف حاجة إىل أوكسجني اهلواء ،فإن حماولة إطفاء حرائقها تتم بوسائل
عزل أو إفساد نسبة األوكسجني من حوله يكون عبئ ًا ثقيالً .لذا يعتمد عند
إطف�اء مثل هذه املواد عملية التربيد باس�تخدام رذاذ امل�اء ،وينحرص اجلهد
أوالً يف من�ع انتش�ار النيران إىل األبنية املج�اورة ،كام يعترب م�ن الرضوري
معرف�ة نوع وكمي�ات املفرق�ات املوجودة باملس�تودعات قب�ل اإلقدام عىل
عمليات اإلطفاء الختاذ التدابري الالزمة حلامية رجال اإلطفاء.

حرائ�ق املواد احلارقة :كالقناب�ل الزيتية والنابامل ذات احل�رارة العالية التي ال حتتاج
إىل األوكس�جني يف اجلو حتى تس�تمر يف اش�تعاهلا ألن األوكس�جني ضمن
تركيبته�ا .وتعترب الغ�ازات الناجتة عند احرتاقها ضارة باإلنس�ان ،لذا جيب
حتذير األفراد من استنش�اق األبخرة والغازات يف أماكن س�قوطها ويستمر
ه�ذا اخلطر بع�د إطفاء النيران لفرتة زمني�ة طويلة لضامن تربي�د الغازات.
أم�ا قناب�ل الناب�امل فهي م�ن أخطر امل�واد احلارق�ة ألن هلا خاصي�ة اللزوجة
التي تكس�بها قدرة على االلتصاق باألجس�ام التي تس�قط عليها ويصعب
التخل�ص منها ،كما أهنا أخف كثافة من امل�اء ،لذا يمكنه�ا الطفو فوق املاء
وتظل مش�تعلة ،عالوة على انتاجها أبخرة وغازات ض�ارة باألفراد ،زيادة
على احل�رارة العالية التي تتمت�ع هبا ،لذا جي�ب تغطية احلرائ�ق النامجة عنها
بالرم�ال اجلاف�ة أو املس�احيق الكيميائية احلديث�ة أو اجلرافيت .وجيب محاية
األماك�ن املجاورة منه�ا ،وحتذير رجال اإلطفاء من اس�تخدام تيارات املياه
القوي�ة واحلرص م�ن التعرض ملالمس�ة قطع امل�واد املتطايرة أو استنش�اق
الغازات الناجتة عنها (القايض1998 ،م).
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حرائق الغابات :تعترب من أنواع احلرائق املدمرة ملا هلا من تأثري سلبي يف كافة مناحي
احلياة ،ومن أمهها التأثري الس�لبي عىل البيئة وما يلحقها من أرضار يف احلياة
النباتية واحليوانية ،وكذلك ما ينتج عنها من خسائر برشية واقتصادية هائلة.
ل�ذا جي�ب االحرتاز من مس�بباهتا وإرش�اد املواطنني القاطنين يف جمتمعات
الغاب�ات أو ال�زوار من ترصفاهت�م املس�ببة للحرائق عن طري�ق امللصقات
التوعوي�ة املتضمنة بأخطار احلرائق وعن طري�ق الدوريات األمنية وحثهم
بعدم رمي أعقاب السجائر والنفايات وزيادة حجم وسائل الوقاية وأجهزة
مراقب�ة اإلن�ذار للحد م�ن وقوعه�ا ،وردع املخالفين هلا ،وحماول�ة تدارك
العواق�ب الوخيم�ة قب�ل وقوعها والس�يطرة عليه�ا بأقل اخلس�ائر وبأنجع
السبل.

احلرائ�ق يف البنايات الش�اهقة :وه�ي من احلرائق اخلطرة وخاصة مل�ا تثريه من ذعر
ورعب يف نفوس الس�اكنني .وهنا تربز أمهية احلامية االحرتازية عند تش�ييد
األبنية العالية بطريقة تسمح لسكاهنا عند حدوث كارثة (حريق) أن يتمكنوا
م�ن اهلرب دون إعاقة من الدخان ويس�هل لرجال اإلطفاء التدخل الرسيع
للقضاء عىل احلريق .كام يظهر هنا أمهية معرفة عدد األش�خاص املقيمني يف
مثل هذه املباين ،وإرش�ادهم بطرق الفرار اآلمن وكيفية اس�تعامهلم لوسائل
السلامة والتزامهم باهلدوء حتى ال تدب الفوىض وس�طهم .ومن وس�ائل
التدخل اآلمن يف مثل هذه احلاالت اتباع اخلطوات التالية (:)ICDO, 2007
ـ تأمني سالمة طرقات اإلخالء.

ـ توجيه اإلرشادات إىل السكان.

ـ توجيه ونقل األشخاص لرتك املبنى.
ـ إقفال األبواب التي تركت مفتوحة.
ـ العمل عىل دفع الدخان إىل اخلارج.
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ـ الرتكيز عىل مصدر النريان للقضاء عىل احلريق.

ـ مراقبة السقوف املتالصقة.

ـ تأمني التزويد باملياه الالزمة عند اإلطفاء.

ـ املصاعد تستعمل فقط لرجال اإلطفاء.

وتعتبر طريقة امتصاص األوكس�جني من أهم الطرق املس�تخدمة يف التعامل
مع كافة أنواع احلرائق املذكورة أعاله.

 6. 3مرحلة ما بعد الكارثة

تع�د مرحلة ما بع�د الكارثة من أهم مراح�ل إدارة الكارثة ،فهن�ا تتجىل قدرة
املس�ؤولني عىل تس�يري الكارثة ،ومدى احتوائها والس�يطرة على آثارها ،ومن أهم
املشاكل التي تكون هلا أولوية التصدي يف هذه املرحلة ما ييل:
ـ مشكلة املساكن التي هتدمت.
ـ حرص املتوفني واملصابني.

ـ إيواء املنكوبني بدون مأوى.

ـ إصالح املرافقة التي تأثرت بالكارثة (املياه ،الكهرباء ،الغاز).
ـ وسائل النقل واملواصالت ،والطرق.
ـ االتصاالت السلكية والالسلكية.

أم�ا اهلدف من ه�ذه املرحلة فيتطل�ب رسعة إع�ادة التوازن الطبيع�ي واحلياة
العادي�ة إىل منطق�ة الكارث�ة ،وذل�ك يف أرسع وقت ممكن ومن خالل خطة ش�املة
تشارك فيها مؤسسات (كافة القطاعات) ،إذ البد من:
1ـ معرفة دور كل مؤسسة وحتديده بدقة.

2ـ حتديد وترتيب املشاكل التي يتم التصدي هلا وفق األولويات.
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3ـ حتدي�د ضواب�ط ومواعي�د إنجازه�ا وبالص�ورة التي تضمن نج�اح اخلطة
وحتقيق أهدافها.
4ـ تقيي�م م�ا تم أثن�اء مواجهة الكارثة حتى يتس�نى إعداد احلصيلة املس�اعدة
عىل اإلجراءات والتدابري التي سوف تتخذ إلزالة آثار الكارثة (القايض،
2000م ،ص .)65

1. 6. 3فعالية االستجابة إلزالة اآلثار بعد الكارثة()After Disaster
بع�د انته�اء الكارث�ة وما نتج وختل�ف عنها من خس�ائر وأرضار جي�ب أن تتم
اإلستجابة الرسيعة للعمل عىل إزالة آثارها وفق ًا ملا ييل:
1ـ التب�ادل الرسي�ع للمعلومات والبيانات عن املناط�ق املترضرة والتي حتتاج
إىل عمل رسيع هبا ومعونة عاجلة.
2ـ رسع�ة االس�تعانة باآلليات واألدوات املطلوبة إلزال�ة والتخفيف من آثار
الكارثة مثل فرق اإلنقاذ واإلسعاف ومستلزمات اإلغاثة للمترضرين.
3ـ تنفيذ عملية اإلخالء ونقل املترضرين ألماكن اإليواء الالزمة املعدة س�لف ًا
هلذا الغرض.
4ـ التقييم األويل املبدئي للكارثة واخلس�ائر وحجمها واالحتياجات املطلوبة
ون�وع ومقدار املعونة للمناطق املختلفة املترضرة والتنس�يق بني األجهزة
املعنية يف هذا املجال.

5ـ االستفادة من املوارد املتاحة بتوازن بني مجيع اجلهات املترضرة وفق ًا حلجم
األرضار هبا.
6ـ توفير األم�ن واحلراس�ة للمناط�ق املنكوبة لع�دم إتاحة الفرصة للس�لب
والنهب وإش�اعة الفوىض وعدم االس�تقرار والتأثري على الروح املعنوية
لدى املواطنني.
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7ـ إعط�اء الصالحي�ات للقائمني على إدارة احلدث يف املناط�ق املختلفة وفق ًا
ملا يس�تجد من متطلبات عىل الواقع حتى ال يقترص الدور واملواجهة عىل
ردود األفعال فقط.
8ـ إخطار القيادات العليا املس�ؤولة ع�ن التقييم الفعيل والواقعي للحدث مع
ع�دم التهويل أو التهوين به حتى يتس�نى تدارك م�ا قد حيدث من أخطار
وسلبيات وتقدير االحتياجات الفعلية املطلوبة سواء عىل املستوى املحيل
أو الدول الصديقة أو املنظامت الدولية املتخصصة (القايض2000 ،م).

 2. 6. 3إعادة التوازن

إن مرحلة إعادة توازن األماكن واألشياء إىل وضعها الطبيعي كام كانت قبل
وق�وع الكارث�ة أو عىل نحو أفضل ،يمثل املرحلة التي تلحق بمرحلة جماهبة الكارثة
مبارشة .وحتديد ًا ألبعاد هذه املرحلة فإن جي هاس وآخرون يرون:
 1ـ إن مرحل�ة إع�ادة الت�وازن ينبغي أن تكون منظمة وحمددة وحمس�وبة .وأن
القضاي�ا والق�رارات املركزية فيها هي قضايا معياري�ة تبنى عىل خيارات
تعطى بدرجات متفاوتة التأكيد.
2ـ الس�تعادة الت�وازن إىل وضع�ه الع�ادي ب�أرسع فرص�ة ممكن�ة ،وتقلي�ص
االحتماالت املس�تقبلية لقابلي�ة التع�رض للمخاط�ر ،وتأمين الف�رص
لتطوي�ر الكفاءة ،وحتقي�ق العدالة االجتامعية ،والتعويض املناس�ب (أبو
شامة2004 ،م ،ص .)25

ويف إط�ار ه�ذه األبع�اد فإن مرحل�ة إعادة الت�وازن تعني العناي�ة بوضع خطة
قصيرة األم�د تعني عىل تأمني احل�د األدنى املمكن م�ن إعادة احلي�اة يف املنطقة إىل
وضعها الطبيعي بام يش�مل إزالة األنقاض وتوافر املأوى املؤقت وتيسير اخلدمات
األساس�ية ،وم�ن جان�ب آخر وضع خطة بعيدة املدى قد متتد إىل س�نوات حس�ب
درجات اآلثار التدمريية وإلعادة التوازن إىل املنطقة عىل النحو الذي كان عليه قبل
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وق�وع الكارث�ة أو بدرجة أفضل ،مع اإلفادة الكاملة من العرب املس�تقاة من الكارثة
يف زيادة كفاءة وفعالية التدابري التي تقلص االحتامالت املس�تقبلية لقابلية املنطقة يف
التعرض هلذه املخاطر.

وبينما تتمي�ز مرحل�ة إعادة الت�وازن ع�ن املراحل الثلاث األخ�رى يف إدارة
الك�وارث ،بأهن�ا من املمكن إخضاعه�ا لتدابري وختطيط متأن بحك�م أهنا ال تتم يف
ظ�روف ومتغريات متس�ارعة كام ه�و احل�ال يف املراحل األخ�رى ،إال أهنا يف ذات
الوق�ت متاث�ل املراح�ل األخ�رى يف أهنا تس�توجب جه�ود مؤسس�ات عديدة عىل
خمتلف املس�تويات التنظيمية ،الرأس�ية واألفقية ،يقتيض درجات عالية من التنسيق
والتأصيل وإىل توجيهات موحدة بني املؤسسات املشاركة فيها وفق ًا ملا ييل:
 1ـ حتديد دور كل منها يف إعادة التوازن.

2ـ االتفاق عىل أولويات مرحلة إعادة التوازن.

3ـ حتدي�د س�لطات مرك�ز التحك�م واملتابع�ة يف عملي�ات التخطي�ط وتقويم
اإلنجازات بصورة مرحلية.
 4ـ تقوي�م مرحلة جماهبة الكارث�ة الختاذ مزيد من التدابري التي يمكن أن حتول
أو عىل األقل التقليل من أرضار أية كوارث مستقبلية مماثلة.

إن هن�وض املنطق�ة التي تعرض�ت ألرضار الكارثة وبفعاليات إع�ادة التوازن
بالدرجة املطلوبة من الكفاءة يعتمد كام يشري دنس متيل عىل ثالثة اعتبارات أساسية
هي (القايض2004 ،م ،ص :)25
أوالً :الرغبة واحلرص عىل إعادة التوازن ،عل ًام بأن عدم احلرص عىل إعادة التوازن
يتمثل يف األس�بقية املتدنية التي تعطيها أحيان ًا القيادات السياسية واإلدارية
إلع�ادة الت�وازن ،كام يتجس�د ذلك يف عدم وض�وح األهـ�داف والتأخيـر
يف وض�ع خط�ة متكاملـة إلعـادة البن�اء وفقـدان متكامـل الس�تخدامات
األرايض.
103

ثاني� ًا :املعرف�ة بما ينبغ�ي حتقيق�ه يف مرحلة إع�ادة التوازن ،فع�ادة ما تفق�د املناطق
املحلي�ة التص�ور املتكامل ملرحلة إعادة البناء األمر الذي يس�توجب دعمها
م�ن الس�لطات املركزي�ة باخلبرات واإلمكان�ات الت�ي متكنه�ا م�ن وضع
االسرتاتيجيات واخلطط املناسبة.
ثالث ًا :القدرة عىل إنجاز فعاليات حملة إعادة التوازن وهو جانب يس�توجب قدرات
فنية وإدارية ،وإمكانات كبرية ،ودع ًام مالي ًا من الس�لطات املركزية للمناطق
الت�ي تعرضت ملخاطر الكارثة يض�اف إىل ذلك أمهية دعم هذه االعتبارات
بالسياس�ات العام�ة التي جتعل مرحلة إع�ادة التوازن هدف� ًا ممكن التحقيق
بتواف�ر املش�اركة اإلجيابية الفاعلة من س�اكني املنطقة كأف�راد وجمموعات،
ومن وح�دات احلكم املحيل ،واإلدارات اإلقليمية املعنية ومن املؤسس�ات
املركزي�ة ذات العالق�ة .ويقدم تقري�ر حديث يعنى بمرحلة إع�ادة البناء يف
بعض املناطق يف مجهورية السودان بعد تعرضها ألرضار الفيضانات نموذج ُا
من السياس�ات العام�ة التي يمكن أن تدعم مرحلة إع�ادة التوازن .إن جل
اخلس�ائر واألرضار من الفيضانات كانت خس�ائر فردي�ة أو عائلية كفقدان
الدخل املايل وخس�ائر يف املنازل واملمتلكات الش�خصية وجل هذه اخلسائر
ال تتمل�ك احلكوم�ة تعويضه�ا ،ويبق�ى عىل األف�راد أن حياول�وا بجهدهم
اس�تعادة ما فقدوه ،غري أن احلكومة باس�تطاعتها دعم جهود األفراد بوضع
سياس�ات عام�ة هتدف إىل حتقيق ف�رص أكرب من العمل لألف�راد يف املناطق
املتضررة بما يتيح هلم دخ ً
ال يعينهم عىل اس�تعادة بن�اء أو امتالك ما فقدوه.
ومن هذه السياسات العامة أن يكون التوجه يف مرحلة إعادة البناء قائ ًام عىل
قاع�دة العاملة املكثفة واحلد من العملي�ات التي تعتمد عىل اآلالت ،وإلزام
املقاولني الذين يقومون بتنفيذ املرشوعات هبذه السياس�ات العامة ما دامت
ال تقود إىل زيادات كبرية يف التكلفة (أبو شامة2005 ،م).

جوه�ر القضي�ة أن مرحل�ة إع�ادة الت�وازن للوضع الس�ابق عىل نح�و أفضل
ـ وه�و أم�ر يس�تحق أن يكون هدف� ًا بذاته ـ يس�توجب م�ن اإلدارات املحلية وعي ًا
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بأمهي�ة املرحلة ،وتطلع ًا لإلنج�از ،وحتديد ًا بين ًا ألوجه الع�ون التي يمكن أن تدعم
هب�ا الس�لطات املركزية ه�ذه اجلهود .كام ينبغ�ي أن يكون االهتمام يف املرحلة ليس
حمصور ًا يف إعادة البناء ،وإنام أيض ًَا بذات القدر حتول دون كوارث مس�تقبلية مماثلة
أو عىل أقل تقدير احلد من أرضارها املحتملة بأعىل درجة ممكنة.
إن التصور املنهجي املتكامل إلدارة الكوارث يف إطار هذه املراحل تلطيف أو
ختفيف حدة الكارثة واالس�تعداد والتحضري ،واملجاهبة ،وإعادة التوازن إىل وضعه
الطبيعي يربز إىل موقع الصدارة حقائق جوهرية:
 1ـ عالقات التواصل والتامزج والتفاعل العضوي بني املراحل األربع إلدارة
الكارث�ة بالقدر الذي جيعل كفاءة وفعالية كل مرحلة تتأثر س�لب ًا أو إجياب ًا
بكفاءة وفعالية املرحلة التي تسبقها وتلك التي تليها.
2ـ إن إدارة الك�وارث متثل منظومة من املراحل اهلادفة الس�ترشاف املس�تقبل
هب�دف احليلولة دون وق�وع الكارثة ما كان ذلك ممكن ًا ،أو عىل أقل تقدير
ختفيف حدة خماطرها عىل حياة اإلنسان وممتلكاته ومقومات بيئته.
 3ـ إن كف�اءة وفعالي�ة إدارة الكارثة ال تبنى فقط على اإلمكانات والطاقات،
وإنما وب�ذات الق�در م�ن األمهي�ة عىل حتقي�ق درج�ة عالية م�ن التفاعل
والتنس�يق بني األجهزة الرس�مية املعنية وبيئتها ،والفعالي�ات البيئية التي
يمكن أن تكون امتداد ًا ودع ًام للجهود الرسمية.

 4ـ إن التحك�م يف املتغريات الظرفية املتس�ارعة للكارثة يظ�ل أمر ًا ممكن ًا متى
توافرت اإلرادة املوجهة واملوحدة التي تبلور النشاطات العملية ،وتبتدع
وتدع�م التدابير والنظ�م الوقائي�ة ،وتتعل�م م�ن جتارهب�ا ،وتوظيف كل
الفعاليات املمكنة يف تناسق وتناغم لدرء الكارثة أو تقليص أرضارها.
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 3. 6 . 3التنسيق بني األجهزة ذات العالقة بإدارة الكارثة
التنسيق هو القدرة عىل حتقيق االنسجام والتفاهم والتوافق فيام بني دعائم البناء
التنظيم�ي املادية والبرشية ألية منظمة ،فهو يوحد اجلهود البرشية يف اجلهاز األمني
من أجل حتقيق األهداف واملقاصد (عيل ،عمليات الرشطة ،ج ،1ص .)147

فه�و إذن التنس�يق واجله�د اإلداري ال�ذي يق�وم ب�ه القائ�د هب�دف توجي�ه
العاملين وتوحي�د جهودهم نحو إنج�از األعامل واملهام يف وقت حمدد وبأس�لوب
معني(الشعالن ،ص .)89

وإذا كان التنس�يق يف الظروف العادي�ة للمنظمة مه ًام ،فإن أمهيته يف جمال إدارة
الكوارث تتعاظم نظر ًا لغموض األزمة وتش�ابكها وتعقيداهتا ،لذلك يتطلب األمر
وجود درجة كبرية من التنس�يق بني عمل األجهزة األمنية واألجهزة األخرى ذات
العالقة بش�كل مرتابط وبانس�جام للس�يطرة عىل الكارثة ومعاجلتها يف أرسع وقت
ممكن وبأقل خسائر ممكنة وأقل جهد ممكن.
أم�ا دور التنس�يق خالل مراح�ل الكارثة فهو عنرص مهم قب�ل حدوثها وأثناء
حدوثها وبعد حدوثها وذلك عىل النحو التايل:

أوالً:قب�ل ح�دوث الكارث�ة :وتش�مل هذه املرحل�ة االس�تعداد وجتهي�ز القوات،
وحصر اإلمكانات ،وإعداد اخلطط األمنية ،وحمارض التنس�يق بني اجلهات
ذات العالق�ة ،وتوزيع املهام واألدوار ،وكذل�ك التدريب وإجراء التامرين
والتج�ارب الومهية ،وتقييم التهديدات واملخاطر املحتملة ،وأيض ًا التعرف
عىل شواهد األزمة ،ومجع وتبادل املعلومات ،وجتهيز وسائل االتصال.

ثاني ًا:أثن�اء ح�دود الكارثة :تنفيذ وتفعي�ل اخلطط األمنية وإب�راز دور القيادة وفتح
مراك�ز إدارة الكارثة ،وتوزيع القوات ،والبدء يف تطبيق األس�اليب العلمية
احلديث�ة يف مواجه�ة الكارث�ة ،وإجي�اد س�بل التواصل والتنس�يق بين كافة
القطاعات املعنية لتوحيد اجلهود.
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ثالث� ًا :بعد انتهاء الكارثة :وهنا يتم تقييم الس�يناريوهات وتعديلها بام يتناس�ب مع
الوضع الراهن ،وتقييم اخلطط املوضوعة ،ومعاجلة الس�لبيات التي ظهرت
أثن�اء معاجلة الكارثة ،واألخ�ذ باإلجيابيات وتطويرها ،ومن ثم االس�تفادة
منها مستقبالً.
لذل�ك الب�د م�ن إجياد قن�وات اتصال فع�ال للقي�ام بعملية التنس�يق بني كافة
األجهزة األمنية املعنية يف حاالت الطوارئ واألزمات األمنية املفاجئة.

وينبغي األخذ يف احلسبان أن نجاح إدارة األزمة األمنية يف أداء واجباهتا يعتمد
أساس� ًا عىل التنس�يق اجليد بني تلك األجه�زة ذات العالقة ،س�واء كانت نوعية أو
ختصصي�ة مع مراكز إدارهتا من خالل قنوات اتصال وآليات تعاون يف إطار اخلطط
املوضوعة للمواجهة.
وتعد الرشطة عىل رأس مؤسسات الدولة املنوط هبا بمواجهة الكوارث بحكم
ما هلا من إمكانات مادية وبرشية وقدرات فنية ،وأدوات وقواعد ترشيعية وتنظيمية
قادرة عىل النهوض هبذه املهمة ،وال يغفل يف هذا الصد مس�امهات وزارات الدولة
األخرى مثل :القوات املسلحة ،النقل واملواصالت ،الصحة ،اإلسكان ،ووحدات
اإلدارة املحلية ،واإلعالم ،إذ البد من التنسيق بني هذه اجلهات ومراكز إدارة الكارثة
م�ن خالل قن�وات اتصال وآليات للتعاون يف إطار خط�ة املواجهة (العبودي ،دور
الرشطة وأجهزهتا يف إدارة األزمات ،ص .)80

ويمك�ن تلخيص واجبات األجهزة األمنية أثناء الطوارئ والكوارث كام ييل:
(العبودي ،ص111ـ.)112
ـ السيطرة عىل احلادث ومنع حدوث كوارث أخرى قد ترتتب عليه.

ـ إخطار األجهزة واخلدمات الرضورية املختصة لالنتقال ملكان الكارثة.

ـ اإلرساع يف القيام بعمليات الدفاع املدين (اإلنقاذ،اإلغاثة ،اإلطفاء،اإلسعاف).
ـ تنظيم عمليات اإلخالء واإليواء املؤقتة.

ـ تنظيم حركة املرور يف املناطق املنكوبة واملناطق املجاورة.
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ـ حفظ األمن ومحاية املمتلكات من أعامل التخريب أو النهب أو السلب.

ـ العمل عىل إدارة اخلدمات الرضورية حلني وصول الفنيني واملختصني بأداء
تلك اخلدمات.

ـ محاي�ة الش�خصيات املهمة التي تق�وم بزيارة املناطق املنكوب�ة للوقوف عىل
تطورات املوقف.
ـ الس�يطرة عىل مش�اعر اجلامهري ملنع انتش�ار الذعر واخلوف بينهم ،والعمل
عىل رفع الروح املعنوية وغرس الثقة يف نفوسهم.

إن واجب�ات ومه�ام األجهزة األمنية ه�ي واجبات ثابتة يف األح�وال العادية،
أم�ا يف حاالت الط�وارئ ويف أوق�ات األزمات األمني�ة ،فإن واجب�ات ومهام كل
جه�ة من هذه اجلهات س�واء كانت أجه�زة نوعية أو أجه�زة ختصصية ختتلف عىل
حس�ب األزمة املراد مواجهتها ،وهذا االختالف يتناسب مع درجات تطور األزمة
ومع اختصاصات وإمكانيات هذه األجهزة ،ومع حمارض التنس�يق واخلطط األمنية
املشرتكة التي تم وضعها مسبق ًا بني مجيع األجهزة ،وكل ذلك يأيت يف نطاق املسؤولية
واالختص�اص ،وبناء عىل التوجيهات والتعليامت التي تصدر من كبار املس�ؤولني
ومن فريق إدارة األزمة املشكلة هلذا الغرض.

لذا ،فإن التنس�يق بني األجهزة التي تعم�ل يف حاالت الطوارئ مل يعد مرغوبا
فيه فحس�ب ،بل أصب�ح من أهم الركائ�ز يف إنجاح مه�ام اإلدارات األخرى ،ألن
حتقي�ق النتائ�ج املرج�وة من كل جه�از يظل رهن ًا بم�دى قدرة األجه�زة جمتمعة يف
التنسيق ويف تكامل جهودها.
وعلى الرغ�م من أن لكل جهاز قواعده وأس�لوبه اخل�اص يف أداء واجبه أثناء
الط�وارئ ،إال أن وحدة اهلدف وانتش�ار أثر الكارث�ة يف ميادين عدة ،وأمهية رسعة
التحرك اجلامعي حيتم التنس�يق وتكامل اجلهود فيام بينهم لدرء تبعات تلك الكارثة
بأكرب قدر من الفعالية وجتنب حدوث اضطرابات يف العمل (مسلم2006 ،م ،ص
.)95
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 4. 6 . 3غرفة العمليات
يت�م تكوين فريق للعمل يتوىل إدارة غرف�ة عمليات الطوارئ ملواجهة الكارثة
وتكون مهام هذا الفريق كام ييل(القايض1424 ،هـ):
1ـ االحتف�اظ بأحدث املعلومات كام متت اإلش�ارة لذلك من قبل ،وحتتاج هلا
الغرفة إلدارة شؤون الكارثة قبل وأثناء وبعد وقوعها.
2ـ إحكام السيطرة عىل زمام املبادرة يف مجيع مراحل مواجهة الكارثة ومن قبل
جه�ة واحدة خمتصة مما يكفل وحدة القرار ويوفر الرسعة الواجبة يف تنفيذ
إجراءات املواجهة.
3ـ توفير املعلوم�ات الرضوري�ة عن م�كان الكارث�ة وحجم اخلس�ائر النامجة
عنه�ا واألخط�ار املحتمل وقوعها نتيجة لذلك ،وإرس�ال واس�تقبال هذه
املعلوم�ات م�ن مصادرها ومن ي�راد إرس�ال املعلومات له لزي�ادة فعالية
مواجهة الكارثة
4ـ حتقيق التناس�ق والتنس�يق بين اجلهات املختص�ة العاملة يف جم�ال مواجهة
الكارث�ة ،وكذلك حتقيق درج�ة عالية من الفعالية وذلك مل�ا يتوافر لفريق
إدارة الكارثة من اإلمكانات والصالحيات ليتمكن من التنس�يق بني مجيع
املستويات واألجهزة.
5ـ حتدي�د االحتياج�ات احلقيقية ملواجه�ة الكارثة واإلنقاذ م�ع حتديد مصادر
االحتياجات واالستخدام األمثل لإلمكانات.
6ـ تنس�يق االحتياجات للمعون�ة الدولية إذا كانت هنال�ك حاجة إلمكانات
خارجية ،وحتديد تلك االحتياج�ات وتوفري املعلومات الصحيحة لطلب
هذه االحتياجات.
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إن عوامل نجاح غرفة العمليات يعتمد عىل توافر اإلمكانات والصالحيات
الت�ي متكنه من األداء الفعال .لذلك يتطلب أن يتوفر لفريق غرفة العمليات إلدارة
الكارثة ما ييل:
1ـ أن تك�ون لدي�ه س�لطات وصالحي�ات كافي�ة يف إدارة وتوجي�ه العم�ل يف
مواجهة الكارثة.
2ـ أن يتواف�ر له أس�س التنظيم اإلداري اجليد لف�رق العمليات يام حيقق أقىص
درج�ة من املرونة والتكيف الرسيع مع املتغيرات املتتابعة بام يكفل حتقيق
عنارص املواجهة للكارثة والتصدي آلثارها.
3ـ أن يتوافر لغرفة العمليات شبكة اتصاالت فعالة ومتطورة يمكن من خالهلا
حتديد أبعاد الكارثة والسيطرة عليها يف أرسع وقت ممكن.

4ـ أن تتوافر قاعدة معلومات حديثة داخل غرفة العمليات بام يكفل التوظيف
السليم لإلمكانات املتاحة بالرسعة املطلوبة وحتقيق السيطرة عىل الكارثة.
5ـ أن يتف�رغ فريق غرفة العمليات كلي ًا ألداء امله�ام اخلاصة بالغرفة ألغراض
التعام�ل والس�يطرة عىل الكارث�ة فمن املهم إنش�اء غرفة عمليات رئيس�ة
وغرف عمليات فرعية يف مواقع الكارثة ،والتعامل األسايس للسيطرة عىل
الكارثة يتم من خالل غرفة العمليات الرئيس�ة .فغرفة العمليات الرئيس�ة
ه�و املكان املناس�ب الذي يتم هتيئته وجتهيزه مس�بق ًا للقي�ام هبذه املهمة يف
أوقات الطوارئ والكوارث ،وكلام كان التجهيز واإلعداد وفق ًا لألساليب
العلمي�ة احلديثة ،كلام كانت قدرة فري�ق إدارة الكارثة أكثر نجاح ًا وأرسع
إنجاز ًا.
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5. 6 . 3املعايري التي حتكم اختيار موقع غرفة العمليات الرئيسة
1ـ أن تكون الغرفة يف مكان يسهل الوصول إليه ومرتبط ًا بشبكة الطرق الرئيسة
بام يتيح ألعضاء فريق إدارة الكارثة االلتحاق به يف أرسع وقت ممكن عند
األزمات والكوارث.

2ـ أن يت�م إنش�اء غرف�ة العمليات حت�ت س�طح األرض قدر اإلم�كان ووفق ًا
الشرتاطات ومواصفات هندسية معينة تستهدف محايته وتأمينه من خماطر
االنفجار مع حتصينه ضد أي أعامل ختريبية.
3ـ أن يتم اختيار املوقع بعيد ًا عن املناطق السكنية املزدمحة.

4ـ أن يك�ون موقع غرفة العمليات الرئيس�ة غري معلوم ،ويستحس�ن أن حياط
املبنى بأساليب اإلخفاء والتمويه بام يعوق إمكانية سهولة التعرف عليه بام
يكفل حتقيق احلامية والتأمني له ضد أي حماوالت التخريب.
5ـ أن يكون بعيد ًا عن خطر انفجار املواسير الرئيسة للمياه والرصف الصحي
وبعيد ًا عن املباين املرتفعة.
6ـ أن يك�ون للغرفة أكثر من مدخل وخمرج وأن تكون املداخل يف عكس اجتاه
املخ�ارج بام يكفل تأمني وسلامة أفراد فري�ق إدارة الكارثة عند الطوارئ
(أبوشامة2008 ،م ،ص.)13

وإن�ه من األمهية بم�كان جتهيز غرفة العمليات الرئيس�ة بإمكان�ات فنية عالية
ومتقدم�ة كأجهزة إرس�ال إلكرتونية ودوائ�ر تلفزيونية مغلقة بام يتي�ح لفرقة غرفة
العملي�ات معايش�ة املوقف عىل الطبيعة يف منطقة الكارث�ة دون احلاجة إىل االنتقال
إليها ،وهذا يساهم يف رسعة إصدار القرارات.
كام أنه يتطلب أن تتوافر لفرقة العمليات خرائط مس�احية للمناطق املرتبطة أو
املحتملة لوقوع الكوارث وحتدد املنش�آت اهلامة واجليوش�بكية الطرق الرئيسة عىل
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هذه اخلرائط ،وكذل�ك توفري جمموعة من اللوحات البيانية التي توضح املعلومات
الرقمية باالحتياجات املطلوبة واملتوافرة حتت سيطرة غرفة العمليات.

إن م�ن املنطق�ي أن تك�ون غرف�ة العملي�ات حت�ت إدارة اهليئ�ة املس�ؤولة عن
الكوارث إذا كانت هيئة مس�تقلة ،أو حتت إدارة الوزارة أو املصلحة املس�ؤولة عن
إدارة الك�وارث يف البلاد ولكن يمك�ن أن يتكون فريق إدارة غرف�ة العمليات من
ممثلين لكل األجهزة العاملة يف مواجهة الكارث�ة ويراعى عند اختيار ممثيل اجلهات
املختص�ة أن يكونوا من الذي�ن يتمتعون باخللفية العلمية واخلبرة العملية والقدرة
على اختاذ الق�رارات الفورية .وأن تكون رئاس�ة الفريق للهيئة املس�ؤولة عن إدارة
الكوارث كالدفاع املدين أو الوزارة املسؤولة كوزارة الداخلية.

كام أنه من املهم اختيار منس�ق لغرفة العمليات أو ضابط اتصال للتنس�يق بني
أعض�اء فري�ق غرفة العملي�ات ،وأن يكون املنس�ق أو ضابط االتص�ال من اإلدارة
املسؤولة عن إدارة الكوارث كالدفاع املدين ،ويتوقع أن تكون داخل غرفة العمليات
أربع وحدات فنية تتعاون مع هيئة إدارة الغرفة وهذه الوحدات هي:
 1ـ وحدة املعلومات.

 2ـ وحدة االتصاالت.
 3ـ وحدة التجهيزات.

 6. 6 . 3نظام العمل بغرف العمليات
منذ إعالن حالة الطوارئ بحدوث كارثة تصبح غرفة العمليات الرئيس�ة هي
جهة االختصاص الوحيدة املهيأة الستقبال املكاملات واملعلومات اخلاصة بالكارثة
الت�ي ت�رد من موق�ع الكارثة وم�ن غريها ،وكذل�ك املعلومات املتعلق�ة باحلوادث
واألرضار .كما أن الغرف�ة ه�ي صاحب�ة الصالحي�ات لتحري�ك الف�رق املختلف�ة
للمواجه�ة وفرق اإلغاثة والف�رق األخرى إىل مكان الكارث�ة .وهذا االختصاص
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الغ�رض من�ه هو ضامن وتأكيد الس�يطرة على التعامل مع الكارث�ة يف مجيع مراحله
املختلفة.
 7. 6 . 3نظام عمل غرفة العمليات الرئيسة (أبوشامة) ،

1ـ تلقي االتصاالت واملعلومات أو نداءات االستغانة وكافة اإلخطارات.

2ـ يت�م ف�ور ًا تدوين املعلوم�ات التي تصل م�ن االتصاالت ،ويت�م ذلك عىل
نامذج معدة خصيص ًا لذلك.
3ـ يتوىل منس�ق غرفة العمليات توزيع النماذج املتعلقة بالقرارات عىل أعضاء
هيئة الغرفة.
4ـ أن يق�وم مندوبو اجلهات املشتركة باإلخطار الفوري هليئاهت�م ليتم التنفيذ
الفوري.

5ـ منسق الغرفة عليه مسؤولية متابعة حتريك اإلشارات عىل اللوحات البيانية
املوجودة يف غرفة العمليات لتكون واضحة لكل من هو موجود بالغرفة.
6ـ املنس�ق يك�ون مس�ؤوالً ع�ن املتابع�ة لوصول الف�رق واملع�دات إىل مكان
الكارثة.
7ـ عند انتهاء الكارثة يقوم املنسق بتقدير املوقف للنتائج وتعرض عىل أعضاء
هيئة الغرفة.

 8. 6 . 3غرفة بديلة

إن الرضورة قد تتطلب إنشاء غرفة بديلة لغرفة العمليات الرئيسة الستخدامها
وقت الطوارئ وذلك يف حالة تعذر اس�تخدام غرفة العمليات الرئيسة ألي سبب.
ويف ه�ذه احلالة فإنه جي�ب أن تتوافر يف هذه الغرفة كافة املقومات األساس�ية لغرفة
العمليات الرئيسة وذلك لتقوم بكافة املهام لغرفة العمليات الرئيسة.
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 9. 6 . 3انتشار الشائعات أوقات الكوارث
اهتم الشعالن بقضية الشائعات وقت األزمات والكوارث ،وقد أورد العديد
من األدبيات يف هذا الصدد ،وملا كان املوضوع له أمهية خاصة فإننا نشري إىل قضايا
الكوارث غري التقليدية.

ومتث�ل الك�وارث مناخ ًا النتش�ار الش�ائعات نظ�ر ًا لطبيع�ة تكوينها ورشوط
ش�يوعها وانطالقه�ا ،ولظ�روف الكارث�ة ،وم�ن أه�م املواق�ع التي ت�ؤدي إىل هذا
االنتشار (الشعالن ،2008 ،ص  268وما بعدها):
 1ـ الرغب�ة يف االس�تامع إىل الش�ائعات :ه�ي م�ن الع�ادات االجتامعية وحب
االستطالع ،وتقيص األخبار لدى اجلمهور.
 2ـ امليل إىل تصديق الش�ائعات :نظر ًا لطبيعة اإلنس�ان ،وألهنا تس�تغل الوقت
املناسب لإلعالن عنها.
 3ـ السعي وراء معنى :كل إنسان يضيف إىل موضوع الشائعة حجام آخر لكي
يصبح هلا معنى متكامل وترابط حمبوك.
 4ـ التنفي�س :ق�د تكون ملاذ ًا للتنفس عن أنواع من الضغ�وط أو اخلوف من
التغيري الرصيح عن اآلراء واالحتياجات.
 5ـ الداللة التعبريية للش�ائعات :ترديد الش�ائعة باس�تخدام األلفاظ بالطريقة
االنفعالية التعبريية.
 6ـ الش�ائعات إخباري�ة :أي أهن�ا تنتشر عندما تك�ون معرفة احلقائ�ق حمفوفة
باملخاطر املختلفة.

ق�د يس�اعد عىل انتش�ار الش�ائعة أثن�اء الك�وارث التقني�ات احلديثة لوس�ائل
اإلعلام املختلفة والضعف يف عملي�ة املعاجلة ،والتصدي من قبل املركز اإلعالمي
لألزم�ة ،وعدم إظه�اره للحقائق ،وعدم الس�يطرة عىل وس�ائل اإلعالم األخرى،
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لذلك يؤكد املؤلف عىل رضورة إنش�اء مركز إعالمي لكل أزمة أمنية بالتنس�يق بني
وسائل اإلعالم املختلفة مع تعيني وتأهيل ضباط بوظيفة متحدث رسمي لألزمات
األمنية(خضور2008 ،م ،ص294ـ.)295

 10 . 6 . 3مواجهة الشائعات أثناء الكوارث

إن مس�ؤولية التعام�ل مع الش�ائعات تق�ع عىل عات�ق فري�ق إدارة الكوارث،
وبش�كل خ�اص عىل الفري�ق اإلعالم�ي (الش�عالن ،إدارة األزمات ..األس�س..
املراحل.)،
وملواجهة احلمالت املعادية والش�ائعات يمكن االسرتش�اد باألس�لوب التايل
(خضور ،اإلعالم واألزمات:) ،
ـ تقديم أو توجيه خطاب إعالم من املتحدث الرس�مي يكون مدروس�ا يتمتع
باملوضوعية والواقعية واملصداقية.
ـ املتابعة واملراقبة املس�تمرة لوس�ائل اإلعالم املختلفة التي قد يستغلها اخلصم
من خالل متابعة وتس�جيل ودراس�ة اخلط�اب اإلعالمي للخص�م وحتليله،
وحتديد اجلامهري املس�تهدفة م�ن اخلصم ،واألماكن التي يرك�ز عليها ،واختاذ
القرارات املناسبة لعملية املواجهة باالعتامد عىل اخلطط والربامج املعدة سلف ًا
بالتنسيق مع وسائل اإلعالم املختلفة عن طريق املركز اإلعالمي.

ـ اس�تخدام وس�ائل اإلب�داع ألس�اليب الدعاي�ة املض�ادة كالس�بق الصحف�ي
والدعاي�ة املض�ادة املب�ارشة لإلجاب�ة على مزاع�م وإدع�اءات اخلصم وغري
املبارشة م�ن خالل تقديم موضوعات جديدة تك�ذب اخلصم وجذب انتباه
اجلمهور لتحويل اهتاممه من املوضوع األصيل وجتاهل مزاعم العدو وتصغري
شأن موضوعه وذلك باستخدام التقنيات والطرق واألشكال املناسبة حسب
ظروف كل أزمة.
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مما سبق يتبني لنا أن لإلشاعات أمهية كربى يف مواجهة الكوارث ألهنا قد تؤثر
س�لب ًا أو إجيابي ًا عىل زيادة حدة األزمة وآثاره�ا ،األمر الذي يتطلب تكاتف اجلهود
والس�عي املس�تمر لالس�تعداد لعملية مواجهة الش�ائعات يف بداية تكوينها بالطرق
واألس�اليب العلمية ال بالعش�وائية واالنفعالية والتخبط وتبادل اخلطابات الزائفة،
إذ ال بدم�ن فتح مركز إعالمي متزامن مع فتح مرك�ز إدارة األزمات األمنية كوهنام
فريق ًا واحد ًا يعمل ملواجهة أية كارثة قد حتدث ألي سبب.

وه�ذه املرحلة هي مرحلة التوجيه ،وتأيت بعد املرحلتني الس�ابقتني؛ التخطيط
والتنظيم الس�تكامل إجراءات االس�تعداد ملواجهة الكارثة وتوجي�ه الفرق القائمة
بعملية التنفيذ ومن أهم اإلجراءات يف هذه املرحلة هي:
أ ـ تكثيف اجلرعات التدريبية للضباط بمختلف املس�تويات عىل أعامل القيادة
والسيطرة يف مواجهة األزمات األمنية.
ب ـ إنش�اء قاعدة للمعلومات والبيانات لكي تساعد عىل رسعة تبادل وتوفري
املعلومات والبيانات يف حالة حدوث الكارثة.
ج ـ تكوي�ن فرق إلدارة الكارثة من خمتلف التخصصات وإعدادهم من خالل
تدريبهم عىل أسس علمية وعملية.
د ـ إع�داد خطة ش�املة لإلعالم األمني وبالتنس�يق مع أجه�زة اإلعالم املعنية
وخطة أخرى لالتصاالت وبالتنسيق مع اجلهات املعنية (مركز الدراسات
والبحوث االسرتاتيجية2007 ،م).
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الفصل الرابع
الكوارث غري التقليدية
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 .4الكوارث غري التقليدية
 1. 4إدارة الكوارث غري التقليدية

املعني بالكوارث غري التقليدية تلك التي تنشأ من مواد غري تقليدية يف الكوارث
الت�ي تس�بب فيها اإلنس�ان ،وأصبح هنال�ك مصطلح يف األدبيات لألس�لحة التي
تصنع منها هذه املواد وهي أس�لحة الدمار الش�امل .كام أن املواد أو هذه األس�لحة
املعني�ة هبذه الدراس�ة هي ثالثة أنواع عىل وجه التحديد ملا يس�مى بأس�لحة الدمار
الشامل ،وهي النووية والكيميائية والبيولوجية.
وهذا الفصل سريكز عىل التعريف بأسلحة الدمار الشامل كأسباب للكوارث
غري التقليدية وتطور هذه األس�لحة أو املواد وخماطرها عندما تصبح كارثة ،وذلك
عن�د اس�تعامهلا أو إمهاهل�ا يف احلفاظ عليه�ا أو الصيان�ة أو املتاجرة هب�ا أو إمهاهلا يف
احلف�اظ عليه�ا أو الصيانة أو املتاج�رة هبا مما يؤدي إىل وقوع كارثة يمكن تس�ميتها
بالكارثة غري التقليدية.
وأصبحت أس�لحة الدمار الش�امل ،بأنواعه�ا املختلفة تثري جدالً ش�ديد ًا بني
مؤيد ومعارض إلنتاجها واستخدامها .ورغم املعاهدات الدولية إال أهنا أصبحت
أكثر انتشار ًا عن ذي قبل وتيرس احلصول عليها.

ولق�د أثرت تلك األس�لحة منذ ظه�رت يف هناية القرن العرشين يف السياس�ة
العاملية ،واإلقليمية ،فقد استخدمت يف احلروب التي واكبت هذا القرن منذ بدايته.
ومازال�ت تس�تخدم يف احل�روب اإلقليمي�ة واملحلي�ة املعارصة للتأثير عىل مرسح
العمليات.

وقد تطورت هذه األسلحة ،تطور ًا رهيب ًا وزادت إمكاناهتا التدمريية ،وقدراهتا
يف الفت�ك بالكائن�ات احلي�ة كما زاد ع�دد ال�دول املنتجة هل�ا ،وتطورت أس�اليب
استخدامها ،واملعدات املستخدمة يف إطالقها أو قذفها.
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وتتكون أس�لحة الدمار الش�امل من أسلحة كياموية تش�مل (الغازات احلربية،
واملواد احلارقة) وأخرى بيولوجية واألسلحة الذرية (النووية).
تعترب مجيع أس�لحة الدمار الش�امل أش�د فتك ًا وأعظم تأثري ًا يف مرسح احلرب،
على الق�وات املتحاربة ،واملدنيني س�واء بس�واء فتعتبر ذات أثر حم�دود عىل مناطق
استخدامها فقط وهي ذات أثر نفيس أكثر من تأثريها التدمريي بشكل عام.
ومن أحدث اس�تعامالت أس�لحة الدمار الش�امل هو ما تم أخري ًا من اس�تعامل
إرسائيل ملادة الفس�فور األبيض ضد الس�كان املدنيني يف غزة بدولة فلسطني يف يناير
من هذا العام 2009م وهو اليشء املحرم دوليا.
وم�ن التط�ورات العلمي�ة احلديث�ة أن اليابان أطلق�ت يف يناي�ر 2009م قمر ًا
صناعي� ًا ملراقب�ة أمر االحتباس احل�راري ورص�د أي تغيريات ،وكذل�ك من مهامه
األخرى مراقبة انبعاث الغازات السامة يف أي بقعة يف العامل.
ولكن أخطر ما يف أسلحة الدمار الشامل هو احتامالت استعامل إرهابيني ألحد
هذه األس�لحة أو أحد عنارصه�ا يف عملية إرهابية ،وما ح�دث يف اليابان يف أواخر
القرن املايض من استعامل غاز السارين يف قطارات األنفاق يف طوكيو خلري دليل عىل
ذلك .واملتاجرة غري املرشوعة يف بعض املواد اإلشعاعية تسمع من حني آلخر ،وكل
هذا يتطلب االحتياطات الالزمة بمعرفة مصادر األخطار والوقاية منها.
وهذا البحث حياول سبر أغوار أسلحة الدمار الش�امل وتطورها ،وخماطرها.
واملحاوالت الوطنية والدولية للوقاية منها والتقليل من آثارها إذا حدثت ،مهام كان
سبب مصدر هذه املخاطر أو ذلك التهديد.
التعري�ف :ه�ي األس�لحة التي يمكنه�ا قتل أع�داد كبرية من البرش أو تس�بب
خسائر فادحة للمنشآت اإلنسانية أو الطبيعية أو املنطقة املحيطة بوجه عام.

(A Weapon of Mass Destruction is a Weapon that can kill Large
Numbers of Humans or Cause Great Damage to Man Made Structure
(e.g. Buildings, Natural Structures (eg. Mountain) or the Biosphere in
General (Wikipedia,2008) (http:/www.en.wikipedia.org/wiki/weaponof
mass dealiuction).
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إن تعبري أسلحة الدمار الشامل يستعمل عادة ليغطي الكثري من أنواع األسلحة،
وتش�مل الذرية منها والبيولوجية والكيميائية ,وكذلك األس�لحة اإلش�عاعية ،ويف
اجلانب العسكري فإن العبارة تعني األسلحة الذرية ،البيولوجية والكيميائية.

ولقد اس�تعملت هذه العبارة بصورة واس�عة مرتبطة باألس�لحة الذرية خالل
احل�رب الب�اردة ،ولكن بعد اهني�ار االحتاد الس�وفيتي وتفككه ،والتوت�ر املتزايد يف
الرشق األوس�ط ،وكذلك بني الرشق األوس�ط والقوى الغربية ،فقد توسع مفهوم
هذه العبارة وأصبح أكثر حداثة وأكثر ش�موالً ،ودخ�ل يف التعريف الكثري والذي
ارتبط بالغزو األمريكي للعراق عام 2003م.

 2. 4االستعامالت املبكرة للمفهوم

أول اس�تعامل لتعبري أسلحة الدمار الش�امل ،كام هو مسجل ،وأوردته جريدة
التايمز اللندنية كان يف عام 1937م عند وصف اهلجوم اجلوي عىل ( )Gvernasيف
أسبانيا عىل أنه أسلحة جديدة للدمار الشامل (جريدة التايمز1937/12/28 ،م).

ويف ذل�ك الوق�ت مل تكن هنالك أس�لحة ذرية ،وكانت األس�لحة البيولوجية
يف طور البحوث يف اليابان ولكن األس�لحة الكيميائية ش�هدت اس�تعامالً واسع ًا يف
احلرب العاملية األوىل متمثلة يف قصف هريوش�يام ونجاساكي بالقنبلة الذرية مرور ًا
باحلرب الباردة ،وأصبحت العبارة تعني أكثر لكل األس�لحة غري التقليدية (Non-
.)Conventional
وأش�ار جيمس قدباي ( ،)James Goodbyإىل أن التتبع املبكر الستعامل هذه
العب�ارة باللغ�ة اإلنجليزية جاء بعد قصف هريوش�يام ونجاس�اكي ع�ام 1945م.
وأش�ار إىل أن ه�ذه العب�ارة جاء ذكرها يف البيان املشترك الجتامع الرؤس�اء هاري
ترومان وكلمنت أشيل وماكنزي كنج يف  15نوفمرب 1945م(.)James, 2007

وأن أول اس�تعامل هل�ذه العب�ارة يف األم�م املتح�دة ج�اء على لس�ان املندوب
األمريكي ( )Herbert Bayard Swopeيف عام 1940م (نيويورك تايمز1998 ،م).
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إن هذه العبارة جاءت يف املحارضة العلمية لـ( )Robert Oppenheimerالتي
قدمها يف وزارة اخلارجية األمريكية يوم  17سبتمرب 1947م التي عنى هبا األسلحة
الذرية.

 3. 4تطور االستعامل

خالل فرتة احلرب الباردة كان تعبري أسلحة الدمار الشامل يشري إىل األسلحة
الذرية ،حيث كان قبل ذلك أكثر اس�تعامالً تعبري األس�لحة االسرتاتيجية ،واستمر
اس�تخدام تعبري أسلحة الدمار الشامل عند اإلشارة للسيطرة عىل األسلحة الذرية.
ولكن يف حرب اخلليج عام 1991م التي تلت الغزو العراقي للكويت فقد سمعت
العبارة كثري ًا عند احلديث عن امتالك العراق لربنامج األسلحة الذرية ،والبيولوجية
والكيميائية.

وبعد احلرب أصبحت هذه العبارة أكثر شيوع ًا عىل لسان السياسيني األمريكان
واألوروبيين بل وأجهزة اإلعالم يف إش�ارة ملح�اوالت جتريد الع�راق من برناجمه
اخلاص بأس�لحة الدمار الش�امل(نيويورك تايم�ز1991 ،م)(New York Times,
.)12/11/1991

وبعد هجامت  11س�بتمرب 2001م عىل نيويورك وواشنطن ازداد اخلوف من
األس�لحة غير التقليدي�ة ،وتولدت حرب اش�اعات داخل الوالي�ات املتحدة عن
ذل�ك ،ووص�ل هذا اخلوف قمت�ه يف عام 2002م عندما ب�دأت احلديث عن جتريد
العراق من أسلحة الدمار الشامل التي كان يدعى أن العراق يملكها والذي أصبح
فيام بعد هو املربر لغزو العراق عام 2003م ،كام أشارت اجلمعية األمريكية للتعابري
اللغوية.
لكن التعبري أصبح أكثر اس�تعامالً واتس�اع ًا بأن أس�لحة الدمار الش�امل تعني
األس�لحة الذرية والبيولوجية والكيميائية ،وذل�ك رغم عدم وجود قانون دويل أو
اتفاقية دولية أعطت ذلك التعريف قوة نافذة .ويف كل األحوال ليس هناك خالف
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بأن األس�لحة الذري�ة والبيولوجية ال تنتمي إىل نفس جمموعة األس�لحة الكيميائية
واإلشعاعية التي تسمى بالقنبلة القذرة ( )Dirtybombالتي هلا قوة تدمريية حمدودة
يف الوق�ت الذي يمك�ن القول إن األس�لحة الذرية والبيولوجية هل�ا املقدرة املميزة
بقت�ل أعداد كبرية من البرش بكمية بس�يطة من املواد املس�تعملة فيه�ا ،مما جعلها يف
جمموعة لوحدها .http://ntri.org/f.wmd411/flalletter,html

وأمهية حتديد معنى هذه العبارة أن البعض اعترب أن الصواريخ مثل (Perching

 )11وصواريخ ( )Scudيمكن اعتبارها من أسلحة الدمار الشامل ،يف الوقت الذي
ال تعترب فيه كذلك الطائرات القادرة عىل محل القنابل ،ولكن يف جمال منظامت الدفاع
امل�دين األمريكية اآلن ما يشير إىل املتفجرات الكيميائية والبيولوجية واإلش�عاعية
والذري�ة ،ولك�ن يف مؤمت�ر األمم املتح�دة اخلاص بالتج�ارة املمنوعة يف األس�لحة
الصغيرة واخلفيف�ة (Un Conference on Wichita Trade in Small Arms and
 )Light Weaponsفقد أشار سكرتري عام األمم املتحدة كويف عنان إىل أن األسلحة
الصغرية يمكن اعتبارها أس�لحة دمار شامل بسبب اإلصابات البالغة التي تسببها،
ويف بعض احلاالت تفوق خسائرها البرشية أكثر مما سببته القنبلة الذرية التي ألقيت
عىل هريوشيام ونجاساكي (مؤمتر األمم املتحدة2001 ،م ،اخلاص التجارة املحرمة
يف األسلحة الصغرية واخلفيفة).

ولكن ما زال الكثري من العلامء يف هذه األس�لحة يعتربون أن األسلحة الذرية
هي وحدها أسلحة الدمار الشامل احلقيقية بسبب أهنا األسلحة الوحيدة التي تتميز
بقوهتا التدمريية وإش�عاعها القاتل واإلش�عاعات التي تص�در منها ،وملقدرهتا عىل
عدم التفريق بني األش�ياء واإلنسان جيدر أن تسمى أسلحة الدمار الشاملة ويفضل
بع�ض هؤالء العلامء تس�مية األس�لحة الكيميائي�ة والبيولوجية «أس�لحة الرعب»
عندم�ا توجه للمدنيني وأس�لحة للتهدي�د عندما توجه للعس�كريني (Gert, 2002,
.)p3-20
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إضافة ملا س�بق ففي بعض األحيان فإن اس�تعامهلا يكون اسرتاتيجيا أي بمعنى
أن تكون موجهة لتحدث تأثريات يف العدو أكرب وأقوى من احلجم واألثر لألسلحة
نفسها.
إن الطبيعية االستراتيجية ألسلحة الدمار الشامل تستمد تعريفها من مهمتها
يف العقي�دة العس�كرية يف احلرب الش�املة حيث توجه لوس�ائل الدول�ة وإمكاناهتا
اخلاص�ة باإلم�داد للمجهود احل�ريب وبالذات نح�و اجلمهور والصناع�ة واملصادر
الطبيعية(.)The Washigton Post, 2006, p.6-30

لقد أشارت صحيفة واشنطن بوست يف عددها الصادر يوم 2006/3/30م
أن القايض أخرب املحلفني يف تعريفه ألس�لحة الدمار الش�امل بأهنا تش�مل استعامل
الطائرات كصواريخ وذلك يف حماكمة زكريا املوس�وي .وقد متت إدانة األخري عىل
ذلك.

 4. 4التقسيامت واملكونات

عند ذكر أس�لحة الدمار الش�امل ق�د يفهم البع�ض أهنا تعني القنبل�ة النووية
ولكن أس�لحة الدمار الش�امل ليس�ت هي األس�لحة النووية وإنام تنقس�م أسلحة
الدمار الشامل إىل ثالثة أنواع رئيسية ،هي:
 1ـ األس�لحة النووية والذرية :وحتدث نتيجة وجود نظائر مشعة ومتفاعالت
نووية.
 2ـ األس�لحة الكيامئي�ة :وه�ي عب�ارة ع�ن جمموعة م�ن الغازات الس�امة يتم
حتضريه�ا كيامئي� ًا مثل غ�از الدم�وع وغاز الق�يء والغاز اخلان�ق ،وغاز
األعصاب.
3ـ األس�لحة البيولوجية :وهي األكثر تدمري ًا وتتكون من كائنات حية معدية
تعيش وتتكاثر ويمكن صنع ترس�انة منها خالل وقت قصري وبإمكانات
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مادية وتكنولوجية بس�يطة .والسلاح النووي يعتمد يف قوته عىل عملية
انش�طار الن�واة التي تكون ق�وة انفجار جتعل ق�وة أي قنبلة نووية صغرية
عادية(�Weapons of Mass Deat
��������������������������������������(
أكث�ر من قوة انفجار أي قنبلة ضخمة
.)ruction, 1997, p96-222

تعترب أس�لحة التدمري الش�امل من أخطر أنواع أس�لحة القتال س�واء كانت
أسلحة نووية أو كياموية أو بيولوجية:
 1ـ أسلحة نووية ويمكن تقسيمها عىل حسب طابعها التفجريي إىل :
أ ـ ذات طابع انفجاري مثل القنبلة الذرية.

ب ـ ذات طابع غري انفجاري مثل اإلشعاعات بأنواعها.

 2ـ أسلحة كيميائية :ويمكن تقسيمها إىل (حممد 1987 ،ص :)25
أ ـ غازات حربية.

ب ـ مواد حارقة.
جـ ـ مواد دخان.

أما الغازات احلربية ،فتقسم إىل سبعة أنواع ،هي:

 1ـ غازات أعصاب
 2ـ غازات كاوية
 3ـ غازات دم

 4ـ غازات خانقة

 5ـ غازات هلوسة
 6ـ غازات مقيئة

 7ـ غازات مسيلة للدموع
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 5. 4اجلدال حول أسلحة الدمار الشامل

أصبحت أس�لحة الدمار الشامل بأنواعها املختلفة تثري جدالً شديد ًا بني مؤيد
ومع�ارض إلنتاجه�ا واس�تخداماهتا ،ورغم املعاه�دات الدولي�ة إال أهنا أصبحت
أكثر انتش�ار ًا عن ذي قبل وتيرس احلصول عليها .ولقد أثرت تلك األسلحة منذ أن
ظه�رت يف بداية القرن العرشين يف السياس�ة العاملية واإلقليمي�ة واملحلية املعارصة
للتأثري عىل مرسح العلميات.
وق�د تط�ورت ه�ذه األس�لحة ،تط�ور ًا رهيب� ًا ،وزادت إمكاناهت�ا التدمريية،
وقدراهت�ا يف الفت�ك بالكائن�ات احلي�ة ،كما زاد عدد ال�دول املنتجة هل�ا ،وتطورت
أساليب استخدامها ،واملعدات املستخدمة يف إطالقها ،أو قذفها.

تعترب مجيع أس�لحة الدمار الش�امل أش�د فتك ًا وأعظم تأثري ًا يف مرسح احلرب،
عىل القوات املتحاربة ،واملدنيني سواء بسواء.

 1. 5. 4االستعامل والسيطرة عىل أسلحة الدمار الشامل

إن تطوي�ر واس�تعامل أس�لحة الدمار الش�امل حيكمه�ا اتفاق�ات ومعاهدات
دولي�ة بالرغ�م من أن كل ال�دول مل توقع عىل تل�ك االتفاقيات ،ولق�د تبنى جملس
األمن التابع لألم�م املتحدة القرار رقم ( )2540بتاريخ 28أبريل 2004م باخلطر
املاثل لألمن الدويل والسلام العاملي بأس�لحة الدمار املتمثلة يف األس�لحة النووية
والكيميائية والبيولوجية وكذلك طريقة نقلها والترصف فيها ،ودعا القرار للمزيد
من اجلهد الدويل ملواجهة ذلك اخلطر (اجلمعية العامة لألمم املتحدة2007 ،م.

 2. 5. 4األسلحة الكياموية ()Chemical Weapons

األسلحة الكياموية هي عبارة عن استخدام املواد الكيميائية يف احلروب لغرض
قت�ل أو تعطي�ل اإلنس�ان أو احلي�وان ،ويتم ذلك عن طريق دخوهلا اجلس�م س�واء
باستنشاقها أو تناوهلا عن طريق الفم أو مالمستها للعيون أو األغشية املخاطية.
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وه�ذه امل�واد الكياموي�ة ق�د تكون غازي�ة أو س�ائلة رسيع�ة التبخر ون�ادر ًا ما
تكون صلبة ،تطلق يف الفضاء أو تُلقى عىل األرض س�واء بالرش مبارشة بواس�طة
الطائ�رات على ارتف�اع منخفض او وضعها يف ذخائر عىل ش�كل قناب�ل أو قذائف
بحيث توضع الكيامويات السامة يف أوعية من الرصاص أو اخلزف حتى ال تتفاعل
مع مواد االنفجار أو مع جدار القذيفة ،وعند وصول القذيفة إىل اهلدف وانفجارها
تتصاعد الكيمياويات الس�امة عىل شكل أبخرة مسببة املوت اجلامعي(عبد العزيز،
2005م).

وتتمي�ز الكياموي�ات الس�امة بروائ�ح ممي�زة ولذلك يمك�ن االبتع�اد عنها أو
اس�تعامل األقنع�ة واملالب�س الواقي�ة مما يقل�ل األرضار الناجت�ة عنه�ا ،إال أن هناك
كيامويات اكتش�فت إبان هناية احلرب العاملية الثنائية ومل تكن جاهزة لالس�تعامل إال
بعد هناية احلرب .تلك الكيمياويات تس�مى بغازات األعصاب التي تس�بب شل ً
ال
يف األعص�اب وأعراض ًا أخرى مما يؤدي إىل امل�وت ،تتميز هذه الغازات عن غريها
بالنس�بة العالية وبأهنا عديمة اللون والرائحة تقريب ًا ،وبذلك يصعب اكتش�افها عىل
عكس األس�لحة الكياموية األخرى ،وبذلك تعترب األسلحة الكياموية إحدى أنواع
أسلحة الدمار الشامل ،وتشمل:
1ـ الغازات احلربية.
2ـ املواد احلارقة.

 3. 5. 4تاريخ األسلحة الكيميائية
ب�دأ اس�تعامل األس�لحة الكيامئي�ة ألول م�رة خلال احل�رب العاملي�ة األوىل
(1914ـ 1918م) ،وكان األملان أول من اس�تعملها ضد بلجيكا يف شكل غازات
سامة(حممد.)87،
وج�اءت اتفاقية جنيف لعام 1925م لتحظر اس�تعامل األس�لحة الكيميائية،
وق�د اس�تخدمها اإليطالي�ون ضد أثيوبيا ع�ام 1936م ،ثم جاءت احل�رب العاملية
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الثاني�ة (1939ـ1945م) حين اس�تعملها اليابانيون ،وكذل�ك الواليات املتحدة
األمريكي�ة ضد كوري�ا 1952م ،وض�د فيتن�ام 1963م ،واالحتاد الس�وفيتي ضد
أفغانستان (1980ـ1984م) ،وكذلك إرسائيل يف جنوب لبنان (حممد)87 ،

وم�ن أعراض التس�مم بغاز اخلردل الته�اب وت�ورم وأمل يف العينني مصحوبة
بالعطاس الش�ديد والكحة املتواصلة ويش�عر املصاب بحك�ة يف اجللد والتهابه مع
ظه�ور القرحات به وقد يؤدي ذلك إىل ترسب امليكروب إىل اجللد املجروح كام أن
التس�مم بغاز اخلردل ي�ؤدي إىل التهاب اجلهاز التنفيس واجله�از اهلضمي فتحدث
فيهام االلتهابات والتقرحات مما يس�هل دخول اجلراثيم ويس�بب األمراض املعدية
وقد تكون غازات اخلردل مركبات عضوية كربيتية هلا رائحة تشبه رائحة البصل أو
الثوم كام تكون مركبات عضوية نيرتوجينية هلا رائحة السمك أو رائحة الصابون.
أم�ا غاز الفوس�جني فيع�د من الغ�ازات اخلانقة وهو يس�بب التهاب�ا يف الرئة
والعينين وكحة ش�ديدة وضيق�ا يف التنفس ودموع�ا غزيرة ـ وللفوس�جني رائحة
الدريس املتعفن (حممد.)87 ،
أما س�يانيد اهليدروجني فإنه بعد اس�تخدامه تظهر أعراض االختناق واحلاجة
إىل اهلواء ـ ولغاز سيانيد اهليدروجني رائحة قوية ومميزة.

هذا وقد اكتشف الكيميائيون األملان إبان هناية احلرب العاملية الثانية _ أسلحة
كيميائية ذات فعالية قوية جدا تس�مى غازات األعصاب وهي عبارة عن أسترات
عضوية حلمض الفسفور املرتبط بمجاميع بديلة.

إن غازات األعصاب تبطل نش�اط األعصاب وم�ن ثم تؤدي إىل الوفاة حيث
إهنا توقف عمل الكوليس�ترين ( انزيم يتحكم يف التحلل املائي ـ اس�يتايل كوليني)
وهي املادة التي تدخل يف نقل وتوصيل إش�ارات األعصاب يف داخل اجلس�م ومن
ث�م يزيد يف اجلس�م كميات اس�يتال كولني حي�ث إن غازات األعص�اب تربط هذا
األنزي�م براب�ط أنزيمي فس�فوري  P-O-Cيف حال�ة تعرض اإلنس�ان لكميات غري
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مميت�ة ،فإن�ه ينتج انقباض حدقة العين وانضغاط يف الص�در وأمل يف الرأس ودوخة
وتقيؤ ـ أما التعرض ملزيد من غازات األعصاب فيؤدي إىل الوفاة بعد دوخة وعجز
يف التنفس وانقباض يف األعصاب وغري ذلك من األمراض.

 4. 5. 4كارثة مصنع املبيدات يف بوبال اهلندية

لقد ش�هد العامل أسوأ كارثة تقنية يف مصنع للمبيدات احلرشية يف بلدة «بوبال»
اهلندية يف  17ديس�مرب لعام 1984م ،حني حدث ترسب خطري لغاز «ايزوسيانات
امليثيل» نتيجة خلطأ فني بسبب سوء املراقبة ،ويعترب هذا املصنع ثاين مصنع يف العامل
إلنتاج هذا الغاز الش�ديد الس�مية ألغراض املبيدات احلرشية إذ أنه أخطر من مادة
الكل�ور الفتاك بخمسين مرة .وهو غ�از بال لون ،رسيع التبخ�ر .وقد حدثت أول
إشارة «لليلة احلزينة» يف الساعة  11مسا ًء حينام الحظ أحد العامل يف املصنع الكائن
يف ضاحية بوبال والبالغ عدد س�كاهنا ( )672.000نسمة التي تبعد ( )466مي ً
ال
جن�وب نيودهل�ي أن الضغ�ط بدأ ي�زداد يف خزان حيتوي على ( )45طن ًا م�ن املادة
الكياموي�ة وبع�د ( )56دقيق�ة من منتص�ف الليلة ب�دأت املادة بالتسرب من أحد
املحابس التالفة ،وبعد س�اعة ش�كل الغاز س�حابة موت كثيفة اجته�ت نحو بوبال
وكوالهو املجاورة ألس�وار املصنع خملفة مئات املوتى النيام ،وحارص الغاز برسعة
حمطة القطار التي يلجأ إليها املتسولون هرب ًا من الربد وتويف  20منهم وسقط 200
آخرون مصابني بش�دة .وتابعت السحابة سيرها عرب املعابد واألسواق والشوارع
وعرب قطاع املدينة البالغ  25مي ً
ال مربع ًا .وكان الليل بارد ًا والرياح هادئة مما س�اعد
عىل استقرار الغاز عىل األرض مما حال دون تبدد الغاز كام حدث أثناء النهار (The
.)INDIA Times, 1985
وق�د ش�وهدت احليوان�ات ختب�ط على األرض وه�ي تف�ارق احلي�اة ،وحينام
انترشت كلمة «س�حابة السم» أخذ األلوف باهلروب من األبخرة سواء بالسيارات
أو الدراجات أو عىل األقدام .وقد أضحى املئات بل األلوف منهم يفقدون برصهم
129

وأخذوا يتلمس�ون طريقهم ويتعثرون يف الظالم بعضهم ببعض وعندما رحلوا إىل
بر األمان حسب اعتقادهم كان قد مات املئات منهم.

وق�د ت�ويف أكثر من ( )2.500ش�خص يف أس�وأ كارثة صناعي�ة عرفها العامل
يف حين كان ( )1.000ش�خص مهددي�ن باملوت و( )3.000م�رىض خطرين،
ومتت معاجلة ( )150.000ش�خص يف املستش�فيات والعيادات ومعظمهم ماتوا
خنق� ًا والبعض عانى من إصابات يف القلب ،وكانت الكارثة ش�ديدة عىل األطفال
وكبار الس�ن ،وأصيب املئات بالعمى الدائم ورافقها بعض حاالت الشلل واحلكة
الشديدة والرجفة العنيفة وظهور الزبد األمحر عىل الشفاه.

وكان�ت اجلث�ث تش�اهد هن�ا وهن�اك وضاق�ت هب�ا املستش�فيات واملم�رات
والس�احات وبعد أيام انترشت رائحة اجلثث واملاشية ،وقد تدخل اجليش إلزالتها
بالرافعات ،األمر الذي كان هيدد بانتش�ار مرض الكولريا ،وازدادت املخاوف من
خطر الطاعون لكثرة اجلرذان فوق اجلثث ،وقد تم حرق مئات اجلثث يف الشوارع.

 5. 5. 4األسلحة البيولوجية

هي مجيع أنواع اجلراثيم أو سمومها التي يمكن استخدامها يف احلروب هبدف
إصابة العدو باألمراض الوبائية أو السموم املميتة أو املهبطة .وهذه اجلراثيم كائنات
قد تكون بكرتيا أو فريوس�ات أو فطريات نقالة للمرض أو منتجة للس�موم  .ويتم
إكثاره�ا يف وح�دات خاصة ومن حتميلها عىل قنبلة خاص�ة يتم إطالقها عىل العدو
حيث تنفجر عىل هيئة سحابة قاتلة.
ومن األمراض التي تسببها اجلراثيم البكتريية  .مرض الطاعون ما كان يعرف
(باملوت األس�ود) وهو مرض قاس جد ًا ومميت خالل فرتة وجيزة تقارب اليومني
إىل أربعة أيام ـ وينتقل املرض باستنش�اق اهلواء – او مما حتمله الرباغيث التي تلوع
اإلنس�ان والت�ي عادة ما توج�د مع الفيران أو اجلرذان الس�وداء والطاعون مرض
قديم قد اجتاح العامل يف فرتات متالحقة  .وتبدأ أعراض املرض يف املراحل األوىل
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بظه�ور مح�ى ش�ديدة ـ وأورام خمتلفة يف مناطق عدي�دة من اجلس�م ـ ويرافق ذلك
تقيؤ وسعال شديدان وآالم مربحة .وتنتقل اجلرثومة بعد ذلك إىل الدم والرئتني مما
يؤدي إىل النزيف احلاد ـ ثم يتحول لون البرشة إىل اللون األسود ـ ومن هنا جاءت
تس�ميته باللون األس�ود وقد كان من أسباب انتش�ار هذا املرض بشكل رسيع بني
الشعوب هو عدم احلذر يف التعامل مع املرىض او عند جتهيز املوتى للدفن ـ ويمكن
عالج هذا املرض باستخدام املضادات احليوية عند بدايته إال أنه يصعب عالجه يف
املراحل املتأخرة .

ومن األمراض التي تسببها اجلراثيم البكتريية مرض اجلمرة اخلبيثة ()Anthrax
وتعترب البكرتيا املس�بب له هي من أكثر اجلراثيم املستخدمة يف احلروب اجلرثومية .
ويؤدي املرض إىل محى ش�ديدة ـ وقي ـ وصعوبة ش�ديدة يف التنفس وهو مما يؤدي
إىل املوت  ،وحتدث العدوى باستنش�اق اهل�واء ـ أو تناول الطعام امللوثني ـ ويمكن
أن يعالج باملضادات احليوية (عبد العزيز2005 ،م).

 6. 5. 4األسلحة الكياموية واجلرثومية واحلصول عليها

إن م�ن خصائ�ص األس�لحة الكيامئية واجلرثومي�ة قلة كلفة إنتاجها وس�هولة
احلصول عليها من مصادرها .وهلذا السبب فان األوساط الدولية تراقب عن كثب
أي انتش�ار هلا وتقول (كاترين بييل) وهي مس�ؤول س�ابق يف وكال�ة من الوكاالت
األمريكية ذات العالقة بالتحكم باألسلحة إن إنتاج هذه األسلحة ال يكلف اليشء
الكثري ـ فعىل س�بيل املثال ال تتعدى تكلفة إنتاج سالح جرثومي  10.000دوالر
أمريك�ي .وكام يعلم املتخصصون أن البكرتيا ه�ي من أكثر الكائنات احلية تكاثر ًا .
ويكف�ي أن تزرع خلية بكتريية واحدة يف البيئة املناس�بة لكي ينتج عنها ألف مليون
خلية بكتريية يف زمن قدره عرش س�اعات فق�ط ،ولذا فان أنبوبة صغرية حاوية عىل
البكرتيا املس�ببة مل�رض ما كاجلمرة اخلبيثة ،يمكن أن تتس�بب يف انتش�ار املرض يف
مس�احة واس�عة قبل أن تنتهي م�ن قراءة هذا البحث .ويف ه�ذه اجلزئية أي خاصية
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التضاع�ف والتكاث�ر .تظه�ر األس�لحة اجلرثومية اختالف� ًا واضح ًا عن األس�لحة
الكيامئي�ة .وهلذا الس�بب أيضا فان أثر السلاح اجلرثومي قد يش�مل نطاق ًا واس�ع ًا
خ�ارج منطق�ة اهلجوم كام تبقى آثاره لفترة طويلة من الزمن وعلى نحو عكيس ال
يس�اعد البرشية على حمارصة األثر الس�لبي .وخلال العقدين األخريي�ن من هذا
القرن ،ظهرت أمراض فريوس�ية جديدة مل تكن معروفة من قبل .ومن أش�هر هذه
األم�راض مرض نقص املناعة املكتس�بة املعروف باإليدز وم�رض إيبوال .وترجع
بع�ض املص�ادر إىل أن هذي�ن املرضين نش�آ يف أفريقيا وارتب�ط انتش�ارمها بالقردة
األفريقي�ة حيث اعت�اد األفارقة يف بعض مناطق أفريقيا الوس�طى أكل هذه القردة.
وهو ما أدى إىل انتقال الفريوس املسبب ملرض اإليدز أو ملرض إيبوال إىل األفارقة.
وربام كان كال هذين الفريوسني من نتاج األبحاث العلمية اهلادفة إىل تطوير أسلحة
جرثومي�ة جدي�دة .وبينام ال يزال مرض إيبوال حمص�ور ًا يف أفريقيا فان اإليدز انترش
منها إىل كافة مناطق العامل .ولسنا هنا بصدد احلديث عن أصل كل من اجلرثومني.
فاملشكلة اآلن أصبحت عاملية خصوص ًا فيام يتعلق بمرض اإليدز .إن هذه اجلراثيم
املعدي�ة وغريها مما س�بق ذك�ره هي األحداث املس�تخدمة يف احل�روب اجلرثومية .
لكنه�ا يف حقيقة األمر ال تفرق بين العدو والصديق .ويف عامل اليوم ازدادت حركة
الس�فر ،والسياحة وعمليات التصدير واالس�ترياد مع كل هذا سيصبح من السهل
أن تنترش اجلراثيم املعدية إذا ما استخدمت كأسلحة أو انترشت عن طريق اخلطأ يف
أي منطقة من مناطق العامل .كام أن انتشار انفلونزا اخلنازير هذه األيام يدخل ضمن
أسبابه اجلراثيم والبكترييا أو فريوس رد عىل األطباء تأكيد ذلك(.)Harried 2002

 7. 5. 4اإلجراءات الوقائية

ان املطل�وب م�ن مجي�ع دول الع�امل هو تفعي�ل اتفاقي�ة عام 1972م وتش�مل
اخلط�وات املطلوب�ة لتش�ديد الرقابة عىل مص�ادر املعلومات اخلاص�ة بجميع أنواع
األسلحة الكياموية واجلرثومية  ،والتفتيش عىل املؤسسات واملختربات التي تتعامل
مع هذه األس�لحة واملواقع العس�كرية التي يعتقد اهنا مواقع لتخزينها وعىل الرغم
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من أن هذه األخطار حتيط باحلضارة اإلنس�انية يف هذا القرن .فإنه ال يبدو أن هناك
خطوات عملية دولية ملحارصة التوس�ع يف انتاج هذه األس�لحة وختزينها .وخالل
السنوات األخرية وذلك يف اكتوبر 1993م دعيت  160دولة لتوقيع اتفاقية دولية
من ش�أهنا تفعيل اتفاقية عام 1972م اخلاصة باألس�لحة الكياموية .ويش�مل ذلك
وج�وب حتدي�د املخزون «االستراتيجي» ألن�واع عدي�دة منها والتفتي�ش عليها .
ومن املؤس�ف انه مل يوقع عىل ذلك س�وى  64دولة فقط وهو اقل من نصف العدد
املطلوب جلعلها نافذة وإلزامية لكافة األطراف .ولذا فإن اخلطوات اخلاصة بتفعيل
اتفاقية 1972م واخلاصة باألسلحة اجلرثومية لن تبدو ذات تأثري قوي يضمن عدم
تطوير أو ختزين هذه األسلحة (االتفاقية األممية اخلاصة بمنع األسلحة الكيميائية،
1993م).

وتس�تطيع الدول العظم�ى فرض تطبيق تل�ك املعاه�دات الدولية من خالل
قن�وات األم�م املتحدة وجمل�س األمن ،وذلك بتوظيف وس�ائل ع�دة للضغط عىل
ال�دول الت�ي تعمل عىل تطوير أو ختزين هذه األس�لحة بنوعيه�ا .ومن خالل ذلك
تطبيق سياسة احلظر االقتصادي  .لكن الدول العظمى ربام لن تستطيع تطبيق هذه
السياسات  ،بينام تعترب هي املالكة للجزء األكرب من املخزون االسرتاتيجي العاملي .

ومما يثري القلق العاملي هو إمكانية ترسب بعض أنواع هذه األسلحة إىل بعض
املنظمات اإلرهابي�ة يف ظل تزايد املخ�زون العاملي منها ومن الوقائع التي تشير إىل
ذل�ك وت�دل عىل ترسب هذه األس�لحة عىل بعض املنظامت املحظ�ورة  ،ما حدث
يف أكتوبر عام 1992م حيث اس�تخدم غاز (الس�ارين) يف واحد من أكثر املمرات
األرضية ازدحام ًا يف مدينة طوكيو اليابانية وذلك بواسطة منظمة (احلقيقة اخلالدة).
وق�د أدى ذلك اهلجوم إىل قتل  12وإصابة  5500مواطن ياباين .وقد كان لتدخل
القوات اليابانية الرسيع أن قلت اخلسائر البرشية .ثم حاول أعضاء يف هذه املنظمة
احلص�ول عىل الفريوس�ات املس�ببة ملرض إيب�وال وذلك أثناء وجوده�م يف زائري ،
حي�ث انترش املرض هناك .وقد رجحت بع�ض التقارير الصادرة من جلنة التحقيق
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بمجل�س الش�يوخ األمريك�ي أن تلك املحاول�ة ربام كانت هتدف الس�تخدام تلك
الفريوسات يف هجوم جرثومي مماثل الستخدام غاز (السارين).
وم�ن ذل�ك أيض ًا ما ق�ام به مواطن أمريك�ي يعمل فني خمتبر يف والية أوهايو
ويدعى (الري هاريس) يف عام 1995م ،حيث قدم طلب ًا السترياد نوع من البكرتيا
املس�ببة مل�رض الطاع�ون ومل يثر ذلك ش�كوك الرشك�ة التي قدم إليه�ا الطلب عىل
اعتبار أن ذلك جزء من عملية البحث العلمي .ولكن الشكوك ساورت املسؤولني
يف الرشك�ة بع�د أن قام هارس باالتصال م�رة أخرى بالرشكة بعد ع�دة أيام مدعي ًا
أنه مل يس�تلم أنبوبة البكرتيا املرس�لة .وهو ما دعا املس�ؤولني لالتصال بالس�لطات
املس�ؤولة .وق�د اعتقل هاريس فيما بعد بتهمة الغ�ش والتحايل .ووج�د أنه عضو
يف أح�د التنظيمات املحظ�ورة .ولو قدر اس�تعامل ه�ذه البكرتيا لتلوي�ث األطعمة
املرشوبات ألحدث ذلك نتائج ال حتمد عقباها (عبد العزيز2005 ،م)

 8 . 5 . 4األسلحة النووية
هي إحدى أس�لحة الدمار الش�امل ،والكارثة النووية ه�ي إما يف حالة هجوم
ن�ووي ،أو حال�ة تسرب نووي بإمهال م�ن أحد املفاع�ل الذرية ،ويب�دو أن هتديد
الكارث�ة النووي�ة قد يبدو أكثر احتامالً يف الترسيب الن�ووي من املفاعالت أكثر من
استعامل السالح الذري نفسه كأحد أسلحة احلرب.

وبما أن العديد من الدول وم�ن بينها الدول العربية عىل أبواب امتالك مفاعل
نووي ألغراض االس�تعامالت السلمية كإنتاج الطاقة الكهربائية مثالً ،بذلك تزداد
املخاط�ر م�ن أي كارثة نووية قد تنتج م�ن أي ترسيب نتيجة النفج�ار أو إمهال يف
صيانة املفاعل النووي .كام أنه يف الفرتة األخرية فإن معدالت التعامل التجاري غري
املرشوع سواء عن طريق التهريب أو غريه ،قد زادت يف املواد النووية خصوص ًا بعد
تفكك دولة االحتاد الس�وفيتي .كل ذلك هيدد بنشوء كارثة نووية قد متتد آثارها إىل
مناطق جغرافية بعيدة ،وما حادثة الترسب النووي من مفاعل تشرينوبل السوفيتي
134

يف أوكرانيا ببعيد عن الذاكرة .وس�يتم هنا تس�ليط الضوء على طبيعة املواد النووية
والتهديد النووي ،واإلشعاعات النووية وبعض النامذج الوقائية.

أوالً :التهديد النووي

نظر ًا ملا حيتاجه تصنيع هذه األسلحة من تكنولوجيا متناهية يف الدقة ،وتكاليف
كبرية ووسائل تأمني لالحتفاظ هبا وعدم ترسهبا ،اقترص األمر عىل امتالكها لبعض
ال�دول املتقدمة ،ومنها قطب�ا القوى العاملي�ة االحتاد الس�وفيتي والواليات املتحدة
األمريكية .ولكن بعد تفكك االحتاد الس�وفيتي وهجرة بعض العلامء بام لدهيم من
عل�م وخربة يف هذا املجال ويف ظل ظروفهم االقتصادية الصعبة اس�تطاعت بعض
الدول احلصول عىل بعض هذه إلمكانات ودخلت رس ًا يف املجال النووي.
وتتمثل صور أو احتامالت التهديد النووي أو الذري يف صورتني ،مها:

 1ـ األس�لحة النووي�ة أو الذري�ة ذات الصف�ة االنفجارية العالي�ة مثل القنابل
الذرية واهلدروجينية التي حتدث تدمري ًا وخسائر كبرية من قوة انفجارها.
 2ـ األس�لحة النووي�ة االش�عاعية التي ختصص لألغ�راض احلربية ،وحتتوي
على م�واد ذري�ة إش�عاعية تس�تخدم يف ص�ورة س�ائل أو مس�حوق أو
دخ�ان ،وتوضع يف قنابل هل�ا تأثريها اهلائل عىل مظاهر احلياة من إنس�ان
وحي�وان ونبات ،كام أهنا تلوث اهلواء واملاء .لذا فإن التوس�ع واالنتش�ار
يف املفاعلات النووية يف العدي�د من الدول التي توج�د هبا حمطات تدار
بالطاق�ة النووية مث�ل حمطات الطاق�ة والكهرباء هلا خماطره�ا الكبرية كام
ح�دث يف تسرب إش�عاعي من مفاع�ل ترشنوبي�ل يف أوكراني�ا باالحتاد
الس�وفيتي ع�ام 1986م ،وم�ا نتج عنه من خس�ائر برشي�ة وتلوث بيئي
باملناطق املجاورة (الشمراين2009 ،م ،ص .)23
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ثاني ًا :أنواع االنفجارات النووية
وتش�مل نوعين م�ن االنفج�ارات ،االنفج�ار االنش�طاري الن�ووي ال�ذي
حي�دث نتيجة النفج�ار قنبلة اليوراني�وم حيث تنطل�ق الطاقة منها نتيجة النقس�ام
ذراهت�ا ،والث�اين االنفجار االندماجي الن�ووي الذي حيدث نتيج�ة النفجار القنبلة
اهليدروجينية وحيدث ذلك عند اندماج ذرتني.
ولبي�ان مدى ق�وة وخطورة االنفج�ار النووي نج�د أن الطاقة الت�ي انطلقت
نتيجة النفجار القنبلة الذرية عىل مدينة هريوشيام التي كانت قوهتا  15طنا ،توازي
نواتج انفجار  15ألف طن من مادة ( )TNTالش�ديدة االنفجار ،يف حني أن الطاقة
املنطلقة من انفجار القنبلة اهليدروجينية يوازي أضعاف نواتج االنفجارات السابقة
(حسني2007 ،م ،مج.)16

ثالث ًا :األداء التدمريي والطاقة الناجتة عن االنفجار النووي
يتوق�ف األداء التدميري للسلاح الن�ووي عىل قوت�ه التدمريية ودق�ة إصابة
اهل�دف ،ويعرب عن ه�ذه القوة بقوة تدمري مادة ( )TNTالش�ديدة االنفجار ،وتعترب
القنبل�ة النووية ( ،)W54وهي أصغر سلاح نووي يف الرتس�انة النووية األمريكية
وقوهتا ( )0.1كيلوغرام ما يعادل قوة األداء التدمريي لكمية ( )100طن من مادة
( )TNTتقريب ًا (الشمراين2009 ،م ،ص.)38

ويؤدياالنفجارالنوويفور وقوعهإىلوميض()Flashوحرارة()Heatوضغط
( )Blastوإش�عاع ( )Radiationوتبيي�ض كهرومغناطيسي(Electromagnetic
 .)Pulseومتثل موجة الضغط الناجتة عن االنفجار نسبة ( )%50من قوته ،واحلرارة
نس�بة ( ،)%35واإلشعاع نس�بة ( )%15تقريب ًا .وتنترش موجة الضغط العايل أرسع
م�ن الصوت يف مس�احة ع�دة أميال مربعة وتثري الرياح الش�ديدة الت�ي حتمل معها
ش�ظايا أجس�امها الصلب�ة برسعة هائلة تقيض على كل ما يقابلها .كما يؤثر النبض
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الكهرومغناطييس املصاحب لالنفجار تأثري ًا ضار ًا عىل خطوط االتصال واألجهزة
الس�لكية والالس�لكية واملع�دات واحلواس�يب اإللكرتونية ويعطلها وق�د يدمرها
نتيجة ما يندلع منه من قوة كهربائية عالية.
واالنفج�ار النووي قد يكون هوائي ًا أو س�طحي ًا أو حتت س�طح األرض ،وقد
يكون انفجار ًا حتت سطح املاء وذلك حسب ما يتم استخدامه وإجراؤه يف األماكن
املختلفة.

ويصح�ب االنفج�ار النووي انبعاث إش�عاعي يتألف من أش�عة اكس وجاما
وجس�يامت ألفا وبيتا ونيرتونات ،خترتق اجلس�م وتتلف األنس�جة وتس�بب نشاط ًا
إش�عاعي ًا للمواد التي تقابله�ا تبع ُا لدرجة وكمية التعرض .كام يؤدي اإلش�عاع إىل
تأثريات فس�يولوجية مدمرة لإلنس�ان واحليوان والنبات ،كما يلوث الغذاء والرتبة
واملاء يف مساحات واسعة وملدة طويلة من الزمن (حسني2007 ،م ،ص.)57

 6. 4الرتاب الذري مشكلة حملية ودولية
 1. 6. 4الرتاب الذري مشكلة حملية

عندم�ا حي�دث االنفج�ار النووي ينت�ج عنه م�واد وأتربة وأبخرة مش�عة حتيط
بمرك�ز االنفجار وفق ًا ملا س�بق إيضاحه ثم يتصاعد يف صورة س�حاب حس�ب قوة
االنفج�ار والطاقة الناجتة عنه وتدفعه الرياح حس�ب رسعتها واجتاهها حاملة معها
الغبار الذري املش�بع .وبعد ذلك يبدأ الغبار املش�بع يف التس�اقط ملوث ًا املناطق التي
يسقط عليها ويسبب تلوث ًا إشعاعي ًا لكل ما يصادفه من مظاهر احلياة عىل األرض.

 2. 6. 4الرتاب الذري مشكلة دولية

يمثل الرتاب الذري مشكلة دولية عندما تدفعه الرياح ملئات األميال متجاوز ًا
ح�دود ال�دول األخ�رى ،أو من خلال مياه األهن�ار امللوث�ة نتيجة ملروره�ا بدول
عدي�دة .ل�ذا نجد أن من واجبات الدف�اع املدين أن ينذر عن التلوث الذري س�واء
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النات�ج عن االنفجار النووي أو الترسب اإلش�عاعي يف الوقت املناس�ب ،بل جيب
وجود تعاون دويل يتم من خالله معرفة اجتاهات الرتاب الذري أو السحب املشبعة
أو مياه األهنار امللوثة التي جتري يف أرايض أكثر من دولة قبل وصوهلا إىل حدودها.

 7. 4نامذج من الكوارث النامجة عن املفاعالت النووية

ن�ود أن نرسد هن�ا بعض ًا من النامذج احلي�ة للكوارث النووي�ة التي نتجت عن
انفج�ارات نووي�ة أو ترسيبات نووية غري مفصودة نتيجة ملش�كالت فنية يف أجهزة
التحك�م واإلنذار املبكر أو وحدات االتص�ال والقيادة ودوائر العقول اإللكرتونية
وغريه�ا من أنظم�ة التحك�م واإلدارة يف املفاعالت النووي�ة ،وأخطر االحتامالت
الت�ي يمك�ن أن يواجهه�ا املفاعل هو انصهار قلب�ه نتيجة عدم كف�اءة دوائر التربيد
ويف نف�س الوقت ال�ذي يفقد فيه الوع�اء اخلارجي قتاليته ويتوقف ع�ن أداء دوره
بشكل يسمح لإلشعاعات الذرية باملرور من خالله .لذا جيب مراعاة قواعد األمان
النووي املطلوب بكل دقة يف هذا املجال (الشمراين2009 ،م ،ص ).
ولقد حدثت مثل هذه الكوارث يف بعض املنش�آت النووية يف عدد من الدول
املتقدمة ،نذكر منها عىل سبيل املثال ما ييل:
1ـ يف عام 1957م شب حريق هائل يف مفاعل بمدينة (وتنسيلك) يف بريطانيا
أدى إىل انتش�ار م�واد إش�عاعية ف�وق املنطقة املحيط�ة باملفاع�ل النووي،
وق�د ق�درت اخلس�ائر بمقت�ل ( )39ش�خص ًا وإصاب�ة ( )200ش�خص
آخرين باإلش�عاع ،ويف نفس العام حدث انفجار يف مدنية كاسلي باالحتاد
الس�وفييتي الس�ابق يف خزانات حتوي نفايات نووية أدى إىل انتشار إشعاع
نووي فوق منطقة حتدد مساحتها بحوايل ( )20ميالً.
2ـ يف ع�ام 1961م ح�دث انفج�ار يف مفاع�ل جتريب�ي يف مدين�ة (أدينه�اور)
بالواليات املتحدة األمريكية أدى إىل مقتل العديد من األشخاص.
3ـ ويف ع�ام 1966م ح�دث انصه�ار يف أح�د املفاعلات النووي�ة يف مدين�ة
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(ديرتوي�ت) بالوالي�ات املتح�دة األمريكية بس�بب خل�ل يف أجهزة تربيد
املفاعل.
4ـ ويف ع�ام 1969م ح�دث تسرب إش�عاع ن�ووي بمس�توى ٍ
ع�ال من أحد
املفاعالت التجريبية حتت األرض يف سويرسا بسبب خلل يف نظام التربيد،
ويف ذات الع�ام ح�دث انصهار يف مفاعل نووي يف فرنس�ا أدى إىل ترسب
كمي�ات من األش�عة النووية واتضح أن الس�بب هو خل�ل يف نظام التربيد
وخلل برشي.

5ـ يف ع�ام 1974م حدث انفجار ن�ووي يف أحد املفاعالت قرب بحر قزوين
باالحتاد السوفيتي ومل تترسب مواد إشعاعية.
6ـ يف عام 1975م شب حريق يف مفاعل نووي يف الواليات املتحدة األمريكية
ومل تترسب منه إش�عاعات نووية إىل اخلارج وعزي ذلك إىل حدوث خطأ
برشي.
7ـ ويف ع�ام 1979م ح�دث انصه�ار يف مفاع�ل ن�ووي يف مدين�ة (ث�ري ميل
ايالن�د) بوالي�ة بنس�لفينيا بالواليات املتح�دة األمريكية نت�ج عنه ترسب
كمي�ات من اإلش�عاعات النووية ،ويعزى الس�بب إىل إخفاقات يف بعض
األجه�زة املوضوع هبا الوقود الن�ووي حيث مل يتمكن العاملون يف املحطة
من التخلص من احلرارة الزائدة يف قلب املفاعل ،وظهرت بعض األرضار
الصحية يف حوايل مليونني من األش�خاص يف دائرة قطرها ( )80كيلومرت
ح�ول املوقع ،باإلضافة إىل تلوث البيئة ،ويف نفس العام ترسب اليورانيوم
املخص�ب م�ن مصنع ن�ووي رسي يف مدين�ة أخ�رى بالوالي�ات املتحدة
األمريكية ترضر نتيجة لذلك ( )1.999شخص وسجلت كميات أشعة
تقدر بنحو مخس أمثال الكمية املعتادة.

 8ـ ويف ع�ام 1981م تع�رض  45عامل ً
ا إلش�عاعات نووي�ة خلال أعمال
اإلصالح بأحد املصانع النووية باليابان.
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9ـ بتاري�خ 1981/6/2م قام�ت إرسائي�ل برضب املفاعل الن�ووي العراقي
ال�ذي أقامته فرنس�ا وال�ذي يقع يف ضاحي�ة النوئية عىل بعد عشرة أميال
جن�وب رشق بغ�داد ،وقد اس�تغرقت العملي�ة ثالث دقائ�ق فقط ،حيث
اشتركت ( )8طائ�رات فالك�ون أف 16مقاتل�ة وقاذفة يف بط�ن كل منها
( )900كج�م مواد ثقيلة موجهة بأش�عة الليزر تغطيه�ا  8طائرات (أجيل
أف  )15م�زودة بصواري�خ جو ج�و وهبا خزانات وق�ود إضافية وأجهزة
تشويش ،وقد نتج عن ذلك بعض األرضار البرشية واملادية الكبرية.
10ـ ويف ع�ام 1983م ح�دث خطأ بشري يف مفاعل ن�ووي بمدينة (بيونس
أيرس) باألرجنتني حيث إن مصدر ًا مشع ًا من الكوبالت قد تم التخلص
من�ه بطريق�ة غري س�ليمة انته�ت إىل مس�تودع خردة ث�م وج�د طريقه إىل
مس�تودع لصه�ر احلديد والصل�ب حيث ت�م إنت�اج ( )5500طن حديد
تس�ليح ملوث باملواد املشعة مما أدى إىل تلوث إشعاعي واسع يف املكسيك
والواليات املتحدة األمريكية ،وقد تم اكتش�اف نش�اط إشعاعي يف بعض
أجزاء مواسري الصلب يف أحد مصانع كاليفورنيا.
11ـ ويف عام 1986م حدث انفجار يف إحدى االسطوانات يف أحد املفاعالت
النووية يف أوكالهوما بالواليات املتحدة األمريكية أدى إىل مقتل شخص
واحد وإصابة  100آخرين.
12ـ ولعل أش�هر حوادث الترسب اإلشعاعي هو حادث تشري نوبل بأوكرانيا
باالحت�اد الس�وفيتي الس�ابق يف  25أبري�ل من ع�ام 1986م حيث حدث
انفج�ار باملفاع�ل خملف� َا س�حابة من الغ�از والغبار املش�بع انتشرت فوق
مكان احلادث ومنه إىل دول أوروبا أدت إىل إصابة كثريين وتلوث للبيئة،
وق�د أدى االنفجار إىل وفاة ( )32ش�خص ٌا يف احل�ال وتم نقل ()13500
ش�خص من املنطقة ،وتم اإلعالن عىل أن منطقة احلادث وما حييط هبا من
مساحة ( )3000000كيلومرت حمظورة .كام أدت سحابة املواد املشبعة إىل
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تلوث الرتبة الزراعي�ة واألرايض املحيطة هبذه املنطقة بنحو مليوين هكتار
باإلش�عاع النووي ،إضافة إىل تلوث املحاصي�ل الزراعية يف أوروبا نتيجة
لتساقط السحابة املشبعة مع األمطار وهو ما يطلق عليه بالرتاب الذري.

13ـ حادث ترسب اإلش�عاع النووي من مفاع�ل ديمونة اإلرسائييل ،فقد أكد
تقري�ر صادر عن املعهد اإلرسائييل (دحال س�وريك) يف ديس�مرب ذ996م
أن هناك ترسب ًا من مفاعل ديمونة النووي اإلرسائييل ،وأن تأثريه الضار ال
يرتكز يف منطقة النقب وحدها بل يمتد إىل الدول املجاور (مرص ،س�وريا،
ورشق األردن) ،وق�د أرج�ع املختص�ون أس�باب هذا التسرب إىل عدم
حتديد حوائط املفاعل منذ قرتة طويلة (الشمراين2009 ،م ،ص ).

 8 . 4اخلط�ة يف استش�عار ومواجه�ة األخط�ار النووية
واإلشعاعية

تعتبر مواجهة األخطار النووية (احلروب النووية وانفجار املفاعالت النووية
والترسب�ات اإلش�عاعية) م�ن أصع�ب م�ا يواجه ال�دول كاف�ة وذلك مل�ا متثله من
خط�ورة كبيرة عىل اإلنس�ان والبيئة ال تقترص على وقت ح�دوث الكارثة ،بل قد
تتعداه لس�نوات عديدة ،وهذا ال يعني أن كل ش�خص س�وف يتع�رض لإلصابة،
ولكن إذا وجدت خطط للوقاية قل التأثري إىل احلد األدنى ،وهذه اخلطط تتخذ قبل
وقوع الكارثة وأثناء وقوعها ،وبعد وقوعها .ويتضمن اخلطة الوطنية االحتياجات
البرشية والفنية الالزمة للمواجهة عىل النحو التايل( :الشمراين2009 ،م ،ص ).

 1. 8. 4ما قبل وقوع الكارثة

أوالً :حتدي�د مه�ام وأدوار اجلهات املعني�ة بمواجهة الك�وارث النووية (احلروب،
الترسب اإلشعاعي).
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ثاني ًا :وضع اخلطط املكتوبة للمواجهة التي تشمل:

1ـ خطة اإلنذار :وتشمل استعامل الوسائل التالية مع حتديد الرموز واألماكن
جلميع املواطنني لضامن رسعة التجاوب معها وقت احلاجة:
أ ـ اإلن�ذار بواس�طة وس�ائل إنذار ثابتة يف املناطق الس�كانية واألس�واق
واملراكز الصناعية.
ب ـ إنذار بواسطة سيارات الدفاع املدين والرشطة.

جـ ـ إنذار بواسطة بث رسائل صوتية يف اإلذاعة والتلفاز.

د ـ إمكاني�ة دق أج�راس اهلوات�ف يف املنازل واملكات�ب وحمالت املناطق
املتوقع تعرضها لإلشعاع بطريقة خاصة يتم التعارف عليها.

هـ ـ أي وسيلة يمكن االتفاق عليها (القايض1998 ،م ،ص ).

2ـ خطة اإلرش�اد والتوجي�ه (التوعية) :وهي عبارة ع�ن جمموعة من الربامج
الت�ي يت�م إعدادها قب�ل وق�وع الكارثة من أجل إرش�اد وتوجي�ه الناس
خلال أو قبل ح�دوث الكوارث مهما كان مصدرها ،وجي�ب أن تعطي
هذه الربامج اجلمهور دراية ومعرفة بام ييل:
أ ـ اإلمل�ام التام بوس�ائل اإلنذار من اهلجامت الذري�ة ومعرفة ما تعنيه كل
إشارة.
ب ـ اإلملام بكيفية الترصف يف حالة إطالق وسائل اإلنذار.

جـ ـ معرفة كيفية ارتداء وسائل الوقاية املتيرسة.

د ـ التعريف بمواقع الوقاية القريبة (املنزل ،املالجئ).

هـ ـ التعريف باألماكن اخلطرة التي يمكن أن تعرضه للتلوث.

و ـ اإلملام بعمليات التطهري ،وكيفية احلامية من التلوث اإلشعاعي.
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ز ـ التقي�د الت�ام بالتعليامت الت�ي تصدر من اجلهات املس�ؤولة عن إدارة
الك�وارث ،وب�ث روح التع�اون مع األجه�زة املس�ؤولة عن أعامل
اإلنقاذ وتقديم املساعدة.

3ـ خط�ط اإلخلاء :ويقصد هب�ا نقل املواطنين بالرسعة والدق�ة الالزمة من
أماك�ن تواجده�م يف حال�ة ح�دوث ح�ادث ن�ووي (ترسب ن�ووي أو
تعرض إش�عاعي أو إنذار بوجود مواد مش�عة) إىل أماكن آمنة بعيدة عن
األخط�ار ،ويرتت�ب على هذه اخلط�ة خطط فرعي�ة أخرى تش�مل طرق
ووس�ائل اإلخالء ،واإلرش�اد ،والنقل ،وكيفية تأمينها ،ويمكن تقس�يم
عمليات اإلخالء إىل(:القايض1988،م،ص)27
أ ـ تبع ًا للحجم

ـ إخلاء اختي�اري :ترحيل بعض الس�كان الراغبين إىل مناطق أكثر
أمن� ًا ،وه�و ي�ؤدي إىل ختفي�ض درج�ة الكثاف�ة الس�كانية يف امل�دن
املعرض�ة للخطر ،وبالتايل تقل اخلس�ائر ،وهذا م�ا يتفق مع أهداف
الدفاع املدين.

ـ إخالء إجباري :إخالء املنطقة املعرضة للخطر إلزامي ًا عندما تستدعي
الظ�روف (احل�روب أو التهديد بوق�وع كارثة نووية أو إش�عاعية)،
ويقس�م إىل إخالء جزئي وإخالء كيل ،ويت�م وضع هذه اخلطط من
قبل الدفاع املدين بالتنسيق مع الوزارات واملصالح احلكومية املعنية.

ب ـ تبع ًا لزمن احلدوث

ـ إخلاء قب�ل وقوع الكارثة أو عند توق�ع حدوثها حيث يتم اإلخالء
مسبق ًا.

ـ إخالء أثناء أو بعد وقوع الكارثة طبق ًا للخطط املعدة سابق ًا.
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ـ وهناك متطلبات لعملية اإلخالء تشمل ما ييل:

ـ إعداد خرائط للمنطقة تتناول األخطار املحتملة والتوزيع الس�كاين
والطرق واملرافق احليوية واملعلومات اهلامة.

ـ حتديد أسهل الطرق للمنطقة.

ـ معرفة األماكن اهلامة املستهدفة.

ـ وضع خطة للنقل تشمل وسائل النقل والتكاليف والطريق التي يتم
سلوكها واجلهات املسؤولة عن عملية النقل.
ـ جتهيز خطط التوعية املناسبة إلرشاد الناس أثناء عمليات اإلخالء.
ـ وضع خطط تسهيل حركة السري وتأمني الطرق البديلة.

4ـ خط�ط اإلي�واء :وهي اخلطط اللازم تنفيذه�ا لتوفري األماك�ن اآلمنة التي
تتوافر فيها مجيع املس�تلزمات الرضورية الستمرار احلياة للمواطنني بعيد ًا
عن مناطق التعرض اإلش�عاعي وإسكاهنم ،وتوفري الغذاء والدواء هلم إىل
أن ت�زول حالة اخلطر ،وحتى يتم إعادهت�م إىل أماكنهم األصلية بعد إعادة
الوضع إىل حالته الطبيعية ،وتتطلب خطط اإليواء ما ييل:
أ ـ إنشاء مواقع ومعسكرات اإليواء يف األماكن املحددة واملناسبة.

ب ـ جتهيز مواقع اإليواء باخلدمات الرضورية التي تشمل مراكز اإلسعاف
ووس�ائل االتصال ،ومص�ادر املي�اه النقي�ة ،مراك�ز اإلطفاء،ومراكز
التوعية ،واملراكز األمنية ،ومراكز استعالمات ومراق التنظيف.
جـ ـ توفري الغذاء والكساء واملأوى.

5ـ خطط مواجهة إطفاء احلرائق الواس�عة االنتش�ار :وتنش�أ ه�ذه احلرائق من
االنفجارات النووية يف حالة اهلجوم باألسلحة النووية.

6ـ خط�ط توفري املي�اه الصاحلة للرشب :نظ�ر ًا للتلوث املحتم�ل ملصادر املياه
العادية ،فال بد من وضع خطط لتأمني مصادر املياه للتجمعات السكانية.
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7ـ خط�ط إزال�ة األنق�اض :نظ�ر ًا للدم�ار الكبير ال�ذي حتدث�ه االنفجارات
النووية عىل املباين ،مما يتطلب خطط ًا إلزالة األنقاض ،وتش�مل االستعانة
باملؤسسات العامة واخلاصة ،وأيض ًا خطط املساعدات اخلارجية.
 8ـ إنشاء املراكز املتخصصة لعالج آثار الكارثة مثل اإلعياء احلراري.

9ـ خط�ط توفير احلامية للجمهور :تش�مل ه�ذه اخلطط إنش�اء املخابئ العامة
واخلاصة ،وزيادة حتقيق املباين حلجب اإلشعاع ،وتوفري وسائل احلامية من
التلوث كاألقنعة والفالتر.
10ـ التع�رف عىل اإلمكانات املتاحة ،ومعرفة أوج�ه القصور من خالل تنفيذ
خطط فرضية عىل الكوارث النووية.
11ـ خطط التدريب للجهات املعنية بمبارشة الكوارث النووية.
12ـ إنشاء شبكة الرصد اإلشعاعي.

13ـ توفري املعلومات الدقيقة عن خماطر احلروب النووية واإلشعاعية ،ومعرفة
مواقعها ،وحجم التدمري الناشئ عنها وعن مدى احتامل تعرض البالد هلا.
14ـ خطط محاية وس�ائل االتصال من آثار النبضة الكهرومغناطيس�ية يف حالة
التفجريات النووية.

 2. 8. 4أثناء وقوع الكارثة

تشمل اإلجراءات التي يتم اختاذها أثناء وقوع الكارثة ما ييل:

الب�دء يف تنفي�ذ اخلط�ط املع�دة س�ابق ًا اس�تعداد ًا ملواجه�ة الكارثة مث�ل مترير
املعلومات اخلاصة بإبالغ عن بدء حالة اخلطر.

اإلبلاغ ببدء اخلطر وإرس�ال التوجيه�ات املطلوبة إىل اجلمه�ور التي توضح
هل�م كيفي�ة الترصف يف مثل هذه احلاالت وااللت�زام بالتعليامت التي تصدر إليه من
اجلهات املسؤولة عن إدارة الكارثة.
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جتهيز املالجئ بالتموينات الرضورية.

جتهيز أجهزة الوقاية املتوافرة لالستخدام الفردي واجلامعي.

 3. 8. 4بعد انتهاء الكارثة

بن�اء عىل املعلومات التي توفرها األجه�زة املعنية بخصوص الكارثة يتم تقييم
احلالة والبدء يف تنفيذ األعامل امليدانية اخلاصة بإزالة آثار الكارثة وتشمل ما ييل:
 1ـ عمليات إزالة األنقاض وإخراج املحتجزين وإسعاف املترضرين.

 2ـ عملي�ات اإلخالء الرسيعة لضامن رسع�ة البعد عن منطقة التلوث ويكون
ذل�ك عىل ضوء معلومات األرصاد اجلوية لضامن عدم إخالء اجلمهور يف
اجتاه رسيان التلوث اإلشعاعي وإنام يف اجتاه معاكس له.
 3ـ عمليات إيواء ،ومن ثم إخالؤهم مع تأمني املستلزمات الرضورية من ماء
وغذاء وإسكان وعالج.
 4ـ عمليات اإلطفاء للحرائق الواسعة االنتشار التي يمكن أن تنشأ من الوهج
احلراري الناشئ عن االنفجارات النووية.
 5ـ عملي�ات اإلس�عاف والعلاج الطب�ي للح�االت الناش�ئة ع�ن التع�رض
اإلش�عاعي واإلعياء احلراري من آثار موج�ات الضغط وعالج احلاالت
النفسية الناشئة عن الكارثة.
 6ـ عملي�ات إزال�ة التل�وث لألفراد عن طري�ق خلع املالب�س والتخلص من
امللوث منها عن طريق الكشف بواسطة أجهزة التلوث اإلشعاعي حلساب
مدى تركيز املواد املشعة ونوعها داخل جسم اإلنسان.
 7ـ عملي�ات املس�ح اإلش�عاعي لتقدي�ر مس�تويات التل�وث الس�طحي،
ومس�تويات تلوث اهلواء وامل�اء والنباتات وخالفه ،وذلك بواس�طة فرق
املس�ح اإلش�عاعي الثابتة واملتنقلة عىل س�يارات جمهزة ،وكذلك بواس�طة
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الطائ�رات ،وتقدي�ر حجم الس�حابة النووي�ة امللوثة باملواد املش�عة ،وتتبع
مس�ارها واجتاهها ،وتركيز املادة املش�عة فيها هبدف حتذير اجلمهور مقدم ًا
قبل وصول التلوث إليه.

 8ـ حتدي�د املناط�ق واملب�اين امللوث�ة باملواد املش�عة يف حدود خط�ره ،حرصها،
وعمل حواجز حول كل منها ،وتزويدها باإلشارات التحذيرية.
 9ـ إجراء االتصاالت الرسيعة الالزمة ملنع تداول املياه والطعام امللوث يف أي
منطقة طبق ًا ملستويات التلوث اإلشعاعي فيها.
 10ـ اس�تمرار التشخيص الدقيق والعالج للمصابني بالتلوث الداخيل باملواد
املشعة بدرجات خطرة.
 11ـ الس�يطرة على إم�دادات املي�اه والطعام وجتنب اس�تخدام امل�اء والطعام
امللوثني باإلشعاع.

 12ـ إزال�ة التلوث عن طريق اس�تخدام خراطيم اإلطفاء يف غس�ل الش�وارع
وأس�طح املن�ازل ون�زع الطبق�ة الس�طحية للأرض إىل م�كان التخزي�ن
(أبوشامة2004،م).

 9. 4احتياط�ات الوقاي�ة الواجب�ة عند حدوث ترسب
نووي أو إشعاعي
سوف يتم بحث هذا املطلب يف ثالثة فروع وذلك عىل النحو التايل:

 1 . 9 . 4التجهيزات األولية يف املنازل

وه�ي حتذي�رات حم�دودة امل�دة والفعالي�ة ولكنه�ا رضوري�ة ج�د ًا وتتمثل يف
اخلطوات التالية (رشف2000 ،م ،ص :)129
147

1ـ إع�داد إح�دى الغ�رف يف املن�زل قليل�ة النواف�ذ والفتح�ات وال يوجد هبا
ش�فاطات وإحكام إغلاق مجيع منافذ دخول اهلواء إليها ومجيع الش�قوق
ق�در اإلم�كان ،مع مراع�اة وضع البالس�تيك وتثبيته برشي�ط الصق عىل
فتحات التكييف وإطار النوافذ ملنع دخول اهلواء.
2ـ تزوي�د الغرفة بالتجهيزات الرضورية لإلعاش�ة مثل األغذية املعلبة اخلفيفة
واملجففة واملياه املعلبة واألغطية وكش�افات اإلن�ارة مع بطاريات إضافية
ووسائل اتصال خارجية (هاتف ،تلفاز ،راديو) وشنطة إسعاف أولية.
3ـ جيه�ز امل�كان اآلمن برشاش�ف (تبلل يف حينه) ويتم وضعه�ا عىل الفتحات
السفلية والعلوية لألبواب.

4ـ يتم تغطية مصدر املياه بدقة وخاصة اخلزانات املائية عىل أس�طح املباين ملنع
تلوثها.
5ـ حف�ظ املياه املس�تخدمة للرشب داخل أوعية خاص�ة حمكمة اإلغالق (مثل
الزجاجات والرتامس  ..وغريها).
6ـ إحكام تغطية األوعية احلاوية لألطعمة بالغطاء املناسب.
7ـ مراعاة النظافة يف املأكل واملرشب يف مثل هذه الظروف.

 8ـ االس�تامع إىل املذي�اع أو التلفاز ملعرفة أي معلوم�ات تصدر من قبل الدفاع
املدين
9ـ االهتمام بربام�ج التثقيف والتوعية واإلس�عافات للوقاية من آثار السلاح
الكياموي أو اإلشعاع النووي.
10ـ عدم االستامع إىل الشائعات وأخذ املعلومات من مصادرها الرئيسة.
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 2 . 9. 4اإلجراءات املتبعة يف حالة سامع صفارة اإلنذار
عن�د العل�م بوجود إش�عاع ن�ووي أو كياموي ع�ن طريق املذي�اع أو غريه من
وسائل اإلعالم ،فإنه جيب يف هذه احلالة اتباع ما ييل:

أوالً :حلامية مؤقتة وحمددة (يف املنزل):

1ـ املحافظة عىل اهلدوء والترصف بحكمة.

2ـ اجت�ه فور ًا إىل املكان اآلمن (الغرفة املخصص�ة لذلك) ومن معك من أفراد
األرسة.
3ـ إغالق أجهزة التكييف وفتحات التهوية قبل الذهاب إىل املكان اآلمن.

4ـ متابع�ة كل تعليمات الدف�اع املدين عن طري�ق املذياع أو التلف�از أوالً بأول
ملعرف�ة الغ�از املس�تخدم وكيفية التعام�ل معه وعمل اإلس�عافات الالزمة
ض�ده ،وعدم اإلكثار م�ن االتصال املبارش بغرف�ة العمليات إال للرضورة
القصوى.
5ـ التأكد من سالمة املتواجدين باملنزل وطلب النجدة يف حالة احلاجة املاسة.
6ـ عدم االقرتاب من أي بقع زيتية أو طيور أو حيوانات نافقة.

7ـ االستمرار يف متابعة التعليامت والبيانات التي تصدر من الدفاع املدين.

ثاني� ًا :حلامية مؤقت�ة وحمدودة (يف العمل) :جيب اختيار املكان املناس�ب ويراعى فيه
ما ييل:
1ـ قابل لالغالق املحكم.

2ـ قليل النوافذ والفتحات وال يوجه به شفاطات.

3ـ أن تكون مس�احة امل�كان كافية للمتواجدين (2ـ )3مرت لكل ش�خص عىل
األقل.
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4ـ وضع عالمات إرشادية دالة إىل املكان املخصص.
5ـ تنفذ إجراءات الوقاية الفورية يف املكان اآلمن.

ثالث ًا :حلامية مؤقتة وحمدودة (يف السيارة) :جيب يف هذه احلال مراعاة ما ييل:

1ـ يتم إغالق الزجاج جيد ًا ويتم إقفال املكيف واالس�تمرار يف السير بطريقة
طبيعي�ة دون توت�ر للوص�ول إىل أق�رب ملجأ م�ع مراعاة إخلاء الطريق
لسيارات الدفاع املدين واإلسعاف.
2ـ ارتداء الكامم الواقي إن وجد.

3ـ البقاء داخل الس�يارة هادئ ًا مع االس�تامع إىل التعليامت من املصادر الرسمية
عن طريق املذياع أو التليفون.
4ـ احل�رص عىل إفس�اح املجال لف�رق الط�وارئ وللقيام بعملها م�ع إعطائها
األولوية.
5ـ الرتيث واالستامع للتعليامت من املصادر الرسمية.

6ـ عدم االقرتاب من األماكن املترضرة ومزامحة املختصني.
7ـ بعد زوال اخلطر جيب عىل كل فرد اتباع اآليت:

أ ـ احلرص عىل إفس�اح املجال لفرق الطوارئ وللقيام بعملها مع إعطائها
األولوية.
ب ـ الرتيث واالستامع للتعليامت من املصادر الرسمية.

ج�ـ ـ عدم االقتراب من األماك�ن املترضرة ومزامح�ة املختصني(.رشف،
2007م ،ص )85
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 3. 9 . 4املهام الرئيسية خلطة اإلخالء يف املدارس
ييل:

يف حالة وجود إش�عاع نووي أو غاز كيميائي جيب عىل إدارة املدارس اتباع ما
1ـ يق�وم مدير املدرس�ة بالتنس�يق مع مدي�ر إدارة الدفاع امل�دين بوضع خطط
اإلخالء املس�تقبلية مع تس�جيل املعلومات واإلجراءات املطلوبة بس�جل
السالمة باملدرسة.
2ـ يقوم مدير املدرسة بإصدار التعليامت واإلرشادات للهيئة التدريسية ويقوم
املعلمون بنقل التعليامت إىل الطالب.
3ـ عن�د إج�راء أية عمليات إخلاء خيطر مدير املدرس�ة أقرب مرك�ز للدفاع
املدين بالعملية.
4ـ يقوم مدير املدرس�ة بتوزيع األدوار عىل اهليئة التدريسية وجمموعة الطالب
املختارة.
5ـ إن النظام واهلدوء واتباع التعليامت يساعد عىل نجاح عملية اإلخالء.

6ـ عند القيام بعملية اإلخالء باملدرسة يتوقف الدرس وينفذ كل واحد دوره
بدقة ويتبع اإلجراءات املوضوعة مسبق ًا.
7ـ جي�ب أن تتصف أي عملية إخالء باملميزات التالية( :التخطيط ،التنس�يق،
اجلدي�ة يف التطبي�ق ،اإلنس�انية) جيب التدري�ب العميل عىل تنفي�ذ عملية
اإلخالء مسبق ًا حتى جييد كل شخص دوره يف ذلك.

أما بالنسبة للمنشآت واملؤسسات واملصانع سواء احلكومية أو اخلاصة فيجب
التنس�يق بينها وبين أجهزة الدفاع املدين الكائنة باملناط�ق املوجودة هبا ،وتتبع نفس
إج�راءات التحصين واإلي�واء واإلخالء وفق� ًا للتعليامت الثابتة يف هذا الش�أن مع
رضورة تدريب وتوعية العاملني هبا عىل هذه اإلجراءات.
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 10 . 4الوقاية ضد أسلحة الدمار الشامل

إن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد القوات قد يسبب خسائر يف األفراد،
ويضع�ف م�ن القدرة القتالية للتش�كيالت والوحدات ،ولكن هناك من الوس�ائل
الناجح�ة ،وط�رق الوقاية التي تس�تخدم يف الوقت املناس�ب ،وبكف�اءة عالية وهو
األمر الكفيل باحلفاظ عىل الكفاءة القتالية للقوات.
وملقابل�ة آث�ار اس�تخدام العدو ألس�لحة الدمار الش�امل أثناء القت�ال يعد من
الرضوري تدريب القوات باستمرار عىل العمل حتت ظروف استخدام العدو هلذه
األس�لحة ،والعمل عىل رفع كفاءة تنظيم الوقاية يف األس�لحة املقاتلة والتشكيالت
والوحدات الفرعية ،ويؤدي وصول القوات إىل مستوى ٍ
عال من التدريب ،وتفهم
إج�راءات الوقاي�ة إىل حرمان العدو من فرص اس�تخدام أس�لحة الدمار الش�امل
(.)http:/www.moqutel.com/opernshare/behonth/askria6/aslhadamar/s
وتتم وقاية القوات ضد أس�لحة الدمار الش�امل من خلال تنفيذ اإلجراءات
التالية:

 1. 10. 4التجهيز اهلنديس لألرض بغرض وقاية القوات

وهي�دف هذا التجهيز لألرض إىل حتقيق وقاي�ة األفراد واملعدات ،واملواد ضد
التلوث الناش�ئ عن اس�تخدام املواد الكيميائية الس�امة ،الس�ائلة ،أو امليكروبات،
علاوة عىل تأثري موجه الضغط الناجتة ع�ن االنفجار النووي ،باإلضافة إىل الوقاية
م�ن اإلش�عاعات اخلارقة ،والدقائق املش�عة ،وك�ذا محاية القوات ض�د تأثري املواد
احلارقة ،كام هيدف أيض ًا إىل إعطاء الفرصة لألفراد للبقاء داخل مالجئ حمكمة ضد
الغارات ،عندما يظهر التلوث ،وهذا يتطلب جتهيز املالجئ بأجهزة خاصة.
ولتحقي�ق ذلك تقوم القوات التي تتمركز يف املنطقة بتجهيز أجزاء من خنادق
املواصالت بس�اتر أعىل الرأس لضامن محاية األفراد واألس�لحة الصغرية ،وأجهزة
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الالس�لكي أو املواد البيولوجية ،وتعطي األفراد فرصة الرتداء مهامت وقاية اجللد
إذا ما استخدم العدو األنواع املذكورة من هذه األسلحة ،هذا باإلضافة إىل أن هذه
السواتر تعترب محاية مناسبة لألفراد ضد التعرض املبارش للمواد احلارقة.

ويف إط�ار التجهي�ز اهلن�ديس للأرض ،وعندم�ا يتوف�ر الوقت يمكن إنش�اء
املالج�ئ يف مناط�ق ومواقع القوات كام تنش�أ س�واتر لتخزين الذخائ�ر يف مرابض
نريان املدفعية وتوضع الدبابات والعربات املدرعة وعربات النقل يف حفر مناس�بة
جتهز إذا سمحت الظروف بساتر أعىل الرأس.

وباإلضاف�ة إىل اخلنادق املغطاة واخلنادق الضيقة واملالجئ الرسيعة اإلنش�اء،
جتهز أيض ًا مالجئ خفيفة مزودة بمجموعات تنقية وترش�يح اهلواء ،حيث إن هذه
التجهيزات تؤدي إىل االس�تغناء عن مهامت الوقاية الفردية ،وفيها يستريح القادة
واجلن�ود ،ويمكنهم تناول األطعمة وهم يف مأم�ن من أي تلوث للهواء يف املنطقة،
ويؤوي اجلرحى واملرىض إىل هذه املالجئ حتى يتم إخالؤهم خارج املنطقة امللوثة
(أسلحة الدمار الشامل يف الـ .)Moqatel

 2. 10 . 4استخدام اإلجراءات الصحية الوقائية وإجراءات
التطعيم اخلاص

إن الغ�رض م�ن اخت�اذ اإلج�راءات الصحي�ة ،وإج�راءات التطعي�م ه�و منع
العدوى ،ورف�ع مقاومة األفراد ضد املواد البيولوجي�ة (البكرتيولوجية) ،ويتحقق
ذلك عن طريق العديد من اإلجراءات مثل:
 1ـ التفتيش املنتظم عىل احلالة الصحية والوقاية ملناطق التمركز.

2ـ وجود نظام مس�تديم للإرشاف عىل حفظ املأكوالت واملي�اه ونقلها وكذا
حالة املطاعم واملطابخ.
 3ـ العناية الصحية الشخصية وتوفر الظروف الصحية لألفراد.
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 4ـ اإلرشاف املس�تمر عىل احلالة الصحية للحيوانات والس�يام املنتجة لأللبان
واللحوم.
 5ـ تطعيم األفراد يف الوقت املناسب.

 6ـ من�ع اس�تخدام املأكوالت املس�توىل عليها من العدو أو الت�ي يتم احلصول
عليها من املذنبني ،وكذلك منع استخدام املياه املوجودة يف املناطق املحررة
قبل فحصها بواسطة اخلدمات الطبية.

والغ�رض من املراجعة الصحية ضد انتش�ار األوبئ�ة يف مناطق التمركز والتي
تتخذه�ا اخلدم�ات الطبية هو كش�ف األمراض املعدية بني املدنيين يف هذه املناطق
واخت�اذ اإلجراءات الواقية بالنس�بة للقوات بينام تقوم اخلدم�ات البيطرية باملراجعة
الصحية للثروة احليوانية عموم ًا.
أم�ا إج�راءات اإلرشاف عىل حفظ ونق�ل املأكوالت ،واملي�اه ،وحالة املطاعم
واملطابخ فتتضمن:
أ ـ اختي�ار حالة التعيينات التي تقدم للوحدات وإجراءات وقايتها من التلوث
أثناء نقلها أو ختزينها.
ب ـ اإلرشاف على املطاع�م ،ومراع�اة القواعد املوضوعية للش�ؤون الصحية
عند تقديم الوجبات لألفراد وأثناء تناوهلا.

جـ ـ الكشف الطبي املنتظم عىل عامل املطاعم واملقاصف ،وخمازن التعيني.

د ـ وجي�ب أيض ًا بذل غاية التش�دد يف قيام األفراد باتب�اع القواعد الصحية مثل
االس�تحامم ،وغس�ل األيدي ،وآني�ة الطعام قب�ل اس�تخدامها وذلك ملنع
انتشار األمراض املعدية بينهم ،باإلضافة إىل رضورة تنظيم حمالت خاصة
جلمع القاممة بأنواعها ثم التخلص منها بالطرق السليمة (جريدة اجلريدة،
ع ،194ص ،9الثالث�اء  15يناي�ر 2008م ،حت�ت عن�وان توحيد التدابري
الالزمة ملواجهة أسلحة الدمار الشامل).
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 3. 10. 4إمداد القوات بمعدات الوقاية يف الوقت املناسب
وحلامية القوات ضد أسلحة الدمار الشامل تزود كافة التشكيالت والوحدات
يف مجيع أفرع القوات املسلحة بوسائل الوقاية اآلتية:
 1ـ وس�ائل الوقاي�ة الفردي�ة ،وتش�مل :قناع�ا واقي� ًا ،ومهامت وقاي�ة اجللد،
والغ�رض منها وقاية اجله�از التنفيس ،والعني ،واجللد م�ن تأثري الغازات
احلربية ،وكذلك حتقق الوقاية لألفراد من التلوث.
 2ـ وس�ائل الوقاية اجلامعية ،وتشمل (مالجئ خفيفة ومالجئ رسيعة اإلنشاء
وأجهزة تنقية وترشيح اهلواء) ،ومواد التطعيم يف حالة الطوارئ (مضادات
حيوية وغريها من العقاقري واملواد التي ترفع من درجة مقاومة األفراد ضد
األم�راض املعدية وأمص�ال وغريها) ،واملواد املضادة لإلصابة ،ووس�ائل
اإلسعاف الرسيع ضد اإلصابة باملواد الكياموية السامة ،ومعدات اإلطفاء
ومقاومة احلريق.

 3ـ أجهزة الكشف اإلشعاعي والكياموي.

 4ـ معدات التطهري الصحي لألفراد ومعدات تطهري األس�لحة واملعدات ضد
التلوث اإلشعاعي والكياموي والبيولوجي.

ويت�م إمداد الق�وات بمع�دات الوقاية طبق� ًا للمعدالت التي حتدده�ا القيادة
العليا ،وهذه املعدالت تكون األس�اس يف وضع ج�دول املرتبات التي ترجع إليها
القوات طبق ًا للتنظيم.
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 4. 10. 4القيام بأعامل االس�تطالع الكيميائي واإلش�عاعي
والبيولوجي
إن اهل�دف الرئيسي لالس�تطالع الكيميائ�ي واإلش�عاعي والبيولوج�ي ه�و
احلص�ول عىل البيانات ،واملعلومات الالزمة للقيادات عىل كافة املس�تويات لتقدير
املواقف بغرض:
 1ـ كش�ف بدء اس�تخدام العدو للم�واد الكيميائي�ة والبيولوجية أو وجود أي
تلوث إشعاعي دون تأخري.
 2ـ حتديد املنطقة امللوثة ومعرفة نوع املادة املستخدمة يف التلوث.

 3ـ إن�ذار الق�وات الت�ي مل تتع�رض للتل�وث كي تتخ�ذ اإلج�راءات الوقائية
املناسبة.
 4ـ إج�راءات احلس�ابات الرضوري�ة لتقدي�ر حج�م املعونة الالزم�ة للقوات
التي تعرضت للهجوم الكيميائي واإلش�عاعي إلزال�ة آثار تلك اهلجامت
واستعادة كفاءهتا القتالية.

ويعترب تنظيم االستطالع الكيميائي واإلش�عاعي والبيولوجي مسؤولية مجيع
القادة عىل مجيع املستويات.

156

الفصل اخلامس
اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل
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 .5اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل
متهيـد

من األخطار املاثلة يف أس�لحة الدمار الش�امل اخلوف من اس�تعامهلا بواس�طة
اإلرهابيين .من�ذ بداية التس�عينيات أصب�ح هنالك اهتمام متزايد بموض�وع املواد
الكياموي�ة والبيولوجية والذرية عندما تصبح خطر ًا عند اس�تعامهلا ألغراض جتارية
أو جنائية .كام أن سلسلة اهلجامت اإلرهابية التي وقعت تؤيد ذلك ،ولقد تم تسليط
الضوء أكثر عىل هذه املخاطر بعد اهلجوم اإلرهايب الذي وقع عام 1995م بواسطة
منظمة أوم ش�ينركو  Aum Shinnrkyoاليابانية ،وذلك باس�تعامهلا غاز السارين يف
نظ�ام قطارات األنفاق يف طوكيو .وهذا اهلجوم أرس�ل إش�ارات إن�ذار للكثري من
ال�دول الغربي�ة والواليات املتحدة بالذات ،بأن ذل�ك ممكن احلدوث أيض ًا يف تلك
البلاد .وب�دأت تلك البلاد تبحث يف مدى هشاش�تها ملث�ل هذا اهلج�وم وما هي
االستعدادات ملواجهة ذلك(.)Galdwater ,2004

وحت�ت ظل ه�ذه التهديدات قامت الواليات املتحدة األمريكية بإنش�اء وكالة
الدفاع للتخفيف من اخلطر  Defense threat Reduction Agencyوذلك يف األول
من أكتوبر 1998م .ولقد قامت هذه الوكالة بميزانية  107ماليني دوالر وعدد من
املوظفين يزيد عىل األلفني( )1ومن مهمة ه�ذه الوكالة مراقبة ورصد أي خطر قادم
خاص باس�تعامل اإلرهابيني ألس�لحة الدمار الش�امل .وهذه الوكالة لدهيا أجهزة
رص�د ومعام�ل ومراكز تدريب وقاعدة بيانات ضخمة وهل�ا أفرع يف أملانيا واليابان
وروس�يا االحتادي�ة ،كام أن هل�ا ضباط اتص�االت بالكثري من الس�فارات األمريكية
باخل�ارج .وأصبح�ت هذه الوكال�ة تراجع الرخ�ص والتصديق�ات للتصدي ألي
عنارص ذات تقنيات حساس�ة ( )Critical Technologiesذات االستعامل املدين أو
(1) United States General Accounting office: Washington D.C. 205482004 P.4
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العس�كري والتي يمكن أن تصنع منها (كعنرص) أي من أسلحة الدمار الشامل .كام
أن لدهيا مشاركة يف الكثري من األقامر الصناعية التي تراقب مثل هذه العنارص يف كل
الع�امل .كام أهنا تراقب اتفاقيات البيع املرشوع وكذلك الصفقات غري املرشوعة هلذه
العن�ارص التي تدخل يف تركيب�ة األس�لحة (Defence Treat Reduction Agency,
.)p14
ومن�ذ ع�ام 2000م اعتمدت األمم املتح�دة هذه الوكالة ملس�اعدهتا يف مراقبة
اس�تعامل وحتركات أس�لحة الدمار الش�امل .إن هذه الوكالة تقوم بمهمة الس�يطرة
على املخاطر من أس�لحة الدمار الش�امل وذلك من خالل املراقب�ة والتفتيش ومجع
املعلوم�ات وغريها وكذلك التأكد من االتفاقيات اخلاصة ببيع مواد هذه األس�لحة
يف اإلط�ار القان�وين .كام أن هلا املقدرة على التقليل من اخلطر من خالل ضامن تدمري
أي عن�ارص هل�ذه األس�لحة أو أي صواريخ يمكن أن حتملها .كام أهنا تس�اعد القادة
العسكريني بإمدادهم بمساعدات حتليلية وتقنية فيام خيتص هبذه األسلحة والتهديد
هبا يف ميادين املعارك.

كام أن هذه الوكالة تقوم بتطوير التقنيات املناس�بة للمس�اعدة يف الس�يطرة عىل
خماطر هذه األس�لحة وتعبأ بتطوير أس�لحة مضادة وتقنيات االستامع واملراقبة ألي
مواد تدخل يف صناعة هذه األسلحة .كام أن هذه الوكالة تقوم بمساعدة دول االحتاد
الس�وفيتي الس�ابق يف التخل�ص من تل�ك األس�لحة ،خصوص ًا وق�د تبعثرت هذه
العنارص بعد تفككها .ويف هذا اجلانب فإهنا تقدم مساعدات مبارشة لتلك الدول يف
التخزين األمني وترحيل هذه املواد أو تدمريها.
وم�ن التحدي�ات التي تواجهها هذه الوكال�ة يف تعاملها مع تلك الدول .أنه ال
يسمح هلا دائام بتفقد املواقع املشتبه فيها أو حتى دخوهلا .ومن انجازات هذه الوكالة
أهن�ا قام�ت فعل ً
ا (باالتفاق مع ال�دول) بتحريك امل�واد وكذلك األس�لحة النووية
يف كل من كازاخس�تان وأوكرانيا وروس�يا البيضاء .كام أهنا تقوم بمس�اعدة االحتاد
الرويس يف تأمني األسلحة الكياموية وقيام منشأة متخصصة يف تدمري هذه األسلحة
(.)D.T.R.A, p16
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كما أن هناك عملية تقييم للتعرف عىل مدى مقدرة الصمود ألجهزة الكهرباء
والتكييف وأجهزة الكمبيوتر ،وأجهزة االتصال ،وكذلك للتعرف عىل مقدرة هذه
األجهزة لالستمرار يف العمل يف أداء وظيفتها يف حالة هجوم بعنارص أسلحة الدمار
الشامل .وهلذا النوع من الفحص للتقييم متطلبات  Requirementsيف كل مؤسسة
جيب الوفاء هبا لالطمئنان بأهنا تستويف القواعد املطلوبة يف حالة هجوم؛ حيث قامت
هذه الوكالة بتطوير تقنيات متقدمة بمقدرهتا اكتشاف والتعرف عىل أي من عنارص
أس�لحة الدمار الش�امل أو أي بقايا هلا .يف املناطق التي يش�ملها االشتباه .ومتكنت
الوكالة من تطوير كاش�فات  Sensorsملس�اعدة دول االحتاد السوفيتي السابق ملنع
هتري�ب املواد املرتبطة هبذه األس�لحة بني احلدود .كام أهنا ط�ورت برنامج كمبيوتر
يمكن�ه متابعة ومس�اعدة الدول للتقي�د بااللتزامات واالشتراطات يف االتفاقيات
هب�ذه األس�لحة ،كام متكنت من عم�ل اختبارات ذات تقني�ات عالية خللق ظروف
ش�بيهة فرضي�ة حل�ادث هجوم هبذه األس�لحة ومعرفة مدى اس�تعداد املؤسس�ات
املعنية ملقابلة ما يتطلبه املوقف  Simulatorsيف حالة ما حدث هجوم فعيل .كام أهنا
تس�اعد يف تغطية كل الفجوات التقنية  Technology gapsيف املؤسسات التي تقوم
عىل مسؤوليتها.

 1. 5احتامل هجوم إرهايب بسالح دمار شامل يف  5سنوات

خل�ص تقري�ر أعدت�ه جلن�ة يف الكونغ�رس إىل أنّ�ه م�ن املرج�ح أن يس�تخدم
إرهابيون سالحا للدمار الشامل يف السنوات القليلة املقبلة .كام خلصت اللجنة إىل
ّ
أن املؤرشات تبعث عىل الرتجيح بكون إرهابيني قد يس�تخدمون ذلك السلاح يف
مكان ما من العامل يف السنوات اخلمس املقبلة.

وقال تقرير جلنة الوقاية من انتش�ار أس�لحة الدمار الشامل التابعة للكونغرس
إنّ�ه م�ن األكثر ترجيح�ا ّ
أن يس�تخدم إرهابيون سلاحا بيولوجيا أكثر من سلاح
نووي.
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والتقري�ر مل يتخ�ذ صف�ة العلنية بع�د ولك� ّن  CNNحصلت عىل نس�خة منه.
وأم�ر الكونغ�رس اللجن�ة بالتحقي�ق يف موض�وع احتمال اس�تخدام سلاح
دم�ار ش�امل م�ن قب�ل إرهابيين ،بن�اء على توصي�ة م�ن جلن�ة  11س�بتمرب.
وقال الس�يناتور الس�ابق بوب غراهام ،الذي رأس التحقي�ق لـ ّ CNN
إن اهلجوم
البيولوجي املفرتض أس�هل من اهلجوم النووي .وأضافّ :
أن األسلحة البيولوجية
النافقةC.N.N. Chan�(.
������������������������������������������������������������(
متوفرة أكثر واجلمرة اخلبيثة تنتجها الطبيعة من احليوانات
.)nel, 3/12/2008
غري ّ
أن اللجنة دعت أيضا إىل االحتياط من هتديد هبجوم بسالح نووي نظرا
لتزايد اهتامم الدول بتطوير برامج نووية .وكان مسؤولون يف الكونغرس األمريكي
ق�د أثاروا مثل هذه املخاوف ،حيث س�بق الديمقراطي باي�رون دورغان أن قال يف
إحدى جلسات االستامع إنه يعتقد أن أي هتديد عىل األرجح قد يكون من صاروخ
باليستي عابر للقارات.
وكان دلي�ل  Femaح�ول الك�وارث الناش�ئة ع�ن اإلره�اب املنش�ور
بأج�زاء من�ه على موق�ع البي�ت األبي�ض ق�د ح�ذر م�ن أن اس�تخدام اإلرهابيني
سلاحا نووي�ا ،ق�د يك�ون على األرج�ح حمص�ورا يف «حقيب�ة وحي�دة صغيرة».
وتقول الوكالة«س�تكون قوة مثل هذا السالح بمستوى القنابل التي استخدمت يف
احلرب العاملية الثانية» .طبيعة التأثري س�تكون مماثلة للسلاح الذي يس�ببه صاروخ
عابر للقارات ،إال أن منطقة وخطورة تأثريه ستكون حمدودة بشكل أكرب.

واجلدير بالذكر أن فكرة وجود جهاز نووي حممول ليس بالفكرة اجلديدة ،ففي
مخس�ينيات وستينيات القرن املايض صنّعت الواليات املتحدة األمريكية أول جهاز
م�ن ه�ذا النوع و ُعرف باس�م اجلهاز اخلاص لتدمير القنابل النووي�ة ،والقادر عىل
تدمري اجلس�ور والسدود واألنفاق ،فيام يقوم فرد واحد بحمله عىل ظهره فيام حيتاج
إىل شخصني لوضعه يف املكان املطلوب (الدليل وكالة إدارة الطوارئ2009 ،م)..
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مسؤول رويس :اإلرهابيون يسعون للحصول عىل أسلحة الدمار الشامل
أعلن مسؤول رويس يف يناير  2009عن إجراءات إضافية لضامن محاية املصانع
واملنش�آت الكيميائية اخلطرة يف البالد ،وذلك بسبب سعي اإلرهابيني للوصول اىل
أس�لحة دمار ش�امل .ونقلت وكال�ة أنباء «نوفوس�تي« عن رئيس اللجن�ة الوطنية
الروس�ية ملكافحة اإلرهاب ،مدير هيئة األمن الفدرالية الكسندر بورتنيكوف قوله
ان اهليئة تعمل عىل إعداد إجراءات إضافية لضامن محاية املصانع واملنشآت الكيميائية
اخلطرة يف روس�يا من اإلرهاب خالل الفرتة حتى عام 2010م ،ومواصلة ذلك يف
املستقبل بس�بب سعي اإلرهابيني للوصول إىل أسلحة الدمار الشامل (نرشة وكالة
األنباء الروسية نوفوستي ،موسكو2009/1/4 ،م).
وأض�اف بورتينك�وف يف اجتماع اللجن�ة ال�دوري «دل�ت متابع�ة اخلط�ر
اإلرهايب عىل أن س�عي اإلرهابيني للحصول عىل منفذ إىل أس�لحة الدمار الش�امل
وتكنولوجيات إنتاجها ،وكذلك إىل صنع مواد كيميائية سامة ذاتيا الستخدامها يف
األعامل اإلرهابية ،ما يزال يش�كل أحد أخط�ر العوامل« .ومن جهة أخرى ذكرت
نوفوس�تي ان اللجن�ة الوطني�ة ملكافحة اإلرهاب أق�رت خطة اجتامعاهت�ا يف العام
املقبل.

 2. 5السالح الصامت ..أحدث أسلحة الدمار الشامل

سلاح يقتل ضحاياه م�ن البرش يف صمت رهيب ،أو يصيبه�م بالرسطان ،أو
يشلهم أو يصيبهم باجلنون بكل هدوء ،دون إراقة نقطة دم واحدة!! وأن وجود هذا
السلاح يف يد قوة غاشمة ال تعري اهتام ًما حلقوق اإلنسان أو حلياة البرش أمر خطري.
ول�ن تكون هناك حرب جوية وال برية؛ بل عىل العكس فإن احلياة س�تتواصل عىل
نحو طبيعي؛ حيث س�يتم استئصال كل من يشكل هتديدً ا بشكل صامت وبطريقة
جمهول�ة ال يدركه�ا حتى ضحايا هذا السلاح اخلطري!! فإن هذا السلاح ال يظهر
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يف فيل�م م�ن أفالم اخليال العلمي ،بل إن هذا السلاح ظهر بالفعل منذ عدة عقود،
وتم استعامله بنجاح ليس له نظري أيضا ،وقد يصل تأثريه إلينا قريبا (جريدة الرشق
األوسط ،ع ،10986بتاريخ 2008/12/26م).

ظهر هذا السلاح يف أوائل الس�بعينيات ،عندما قامت أجهزة االس�تخبارات
الروس�ية «كى جي يب ( )KGBبتثبيت أول جهاز من هذا النوع يف سفارة الواليات
املتحدة يف موسكو ،ثم قام الربيطانيون بتطوير استعامله إىل نوع جديد اعتربه بعض
املراقبني نو ًعا من أنواع «الفنون اجلميلة» يف عامل السالح ،ومل يستعملوا هذا السالح
ضد قوات أجنبية يف ذلك الوقت ،لكنهم استعملوه ضد الشعب الربيطاين نفسه.

واس�تُعمل ه�ذا السلاح ألول م�رة يف امليدان أثن�اء احتجاج�ات «جرينهام»
عندم�ا قصف�ت ق�وات األم�ن الربيطانية بع�ض النس�اء املحتجات عىل اس�تخدام
السلاح النووي خارج قاعدة «جرينهام« اجلوية بوابل من أشعة امليكروويف ذات
الرتدد املنخفض ،واس�تعملت أجهزة األمن الربيطانية هذه األش�عة بعد ذلك ضد
األيرلنديني ،وضد الذين اعتربهتم من املنشقني (.)Goldhamer Johen, 2004
وم�ن املعروف أن أش�عة امليكروويف ه�ي نوع من املوجات اإلش�عاعية التي
تنت�ج عندما يمر تيار كهربائي خالل «موصل« ،ويقارب طوهلا املوجي امليكرومرت،
وهي من األشعة الكهرومغناطيسية غري املؤينة ..وتتحرك موجاهتا القصرية برسعة
الض�وء .وتنتج املوجات ذات الرتدد املنخفض للغاي�ة من امليكروويف عن أجهزة
توضع عىل مس�افة تبعد بضعة أقدام من بيت الش�خص املس�تهدف .ويمكن سامع
هذه املوجات بالكاد ،وتظهر كصوت يشبه صوت حمرك شاحنة بعيدة يف زاوية من
إح�دى غرف املنزل ،وخيتفي الص�وت تدرجييا يف األجزاء األخرى من املنزل .وقد
ظهر يف البداية أن هذا السلاح غري ٍ
مؤذ بام فيه الكفاية ،لكن تأثرياته التي اكتش�فت
بعد ذلك مثل تسببه يف ظهور الرسطان واألورام التي ظهرت عىل نساء «جرينهام»
قد عززت من خطورة هذا السالح (املرجع السابق).
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وال يس�تهدف هذا السالح الصامت املنشقني السياسيني فقط؛ فالعامل الباحث
مؤخرا تعرض بعض مناطق املرشدين يف مدينة
«تيم ريفات«( )Tim Rifatاكتشف
ً
«برايتون« الساحلية اإلنجليزية هلذه األشعة املميتة ،وقام هذا الباحث بتتبع مصدر
ه�ذه األش�عة ،فوجدها تنبثق م�ن هوائيات تابع�ة ملديرية الرشط�ة ،وعندما ذهب
إىل هن�اك لتحذيره�م من وجود أرضار عىل الس�كان يف هذه البل�دة قامت الرشطة
بمصادرة أجهزة الكشف عن األشعة ،واعتقلته شخصيا!.
وبعد أن ُأطل�ق رساح العامل املتخصص يف علوم ( )Psychotronicsالتي تقوم
عىل استعامل علوم الفيزياء احليوية والتقنيات اإللكرتونية للتأثري عىل اإلنسان وقتل
الكائن�ات احلية ،ق�ام بتأليف كتاب «النظ�ر عن بعد» فضح فيه االس�تعامل الرسي
للميكرووي�ف م�ن ِقبل الرشطة واجلي�ش الربيطانيني والواليات املتحدة وروس�يا
(قطاطي2003 ،م ،ص.)18

 3. 5السيطرة عىل العقل عن بعد

ظه�ر هذا السلاح الصامت نتيجة لألبحاث املكثفة يف جمال الس�يطرة العقلية
على البرش ،ويرج�ع تاريخ تقنية الس�يطرة العقلية عن بعد إىل بحث ق�ام به العلامء
العاملون يف مرشوع «باندورا» املمول من وكالة االس�تخبارات املركزية األمريكية
بقي�ادة الدكت�ور «روس آدي»  Ross Adeyيف أواخر الس�تينيات من القرن املايض.
واكتشف هذا الفريق العلمي أن الرتددات شديدة االنخفاض التي يصل تذبذهبا من
 20-1هريت�ز  Hzهلا تأثريات فعالة عىل املج�ال احليوي للحيوانات والبرش .وكان
ه�ذا البحث مهماً لوكالة املخابرات املركزية التي كانت تس�عى للوصول للرتددات
التي متكنها من الس�يطرة عىل عقول البرش عن بعد .واكتش�ف الباحثون يف مرشوع
«باندورا» أن املنطقة ما بني  16-6هريتز  Hzشديدة التأثري عىل املخ ،وعىل األجهزة
العصبي�ة واإلف�رازات اهلرمونية الداخلي�ة .وأدت هذه األش�عة لتعطيل الوظائف
احليوي�ة األساس�ية يف القطط والقرود ،ومل يكش�ف العلامء ع�ن تفاصيل التأثريات
الصحية التي تلحقها بالبرش ،والتي ظلت يف طي الكتامن (املرجع السابق).
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وكانت هناك مش�كلة عملية لتطبيق هذه املوجات التي حتتاج هلوائيات كبرية؛
وهلذا ق�ام العلامء بتحميل موجات امليكروويف «إلف» عىل موجات حاملة أخرى
مث�ل موج�ات «آر إف»  RFوموج�ات «ي�و إت�ش إف»  ،UHFوكان�ت هل�ا نف�س
التأثريات النفس�ية واحليوية ،بل أصبحت أكثر فاعلية يف أس�اليب السيطرة العقلية
وس�ميت املوج�ات املمزوجة اجلدي�دة بموجات
م�ن موجات «إل�ف« الصافي�ةُ .
«إلف» الزائفة أو الكاذبة.
وبظه�ور هذه املوجات اجلديدة تم تطويرها إىل عدة أنظمة لتصنيع األس�لحة
التي تقوم بالتأثري عىل العقل ،وتغيري كيمياء اجلس�م ،وتدمري احلمض النووي «دي
إن أي�ه»؛ وهل�ذا فإهنا تتس�بب يف ظه�ور الرسطانات بكث�رة لضحايا ه�ذا النوع من
السالح (نفس املرجع).

إن زيادة الوعي بخطورة أسلحة الدمار الشامل تستوجب االهتامم هبذا اجلانب
خصوص ًا وان اخلطر الناتج من هذه األس�لحة حقيقي ،وهيدد األمن واالس�تقرار
جلمي�ع البشر .ويف تقرير جلامع�ة نيومكس�يكو (1998م) معهد السلامة العامة.
الص�ادر م�ن علامء خمتصين متت اإلش�ارة إىل أن خماط�ر النزاع الن�ووي والترسب
النووي واالس�تعامل غري املرشوع بواس�طة إرهابيني حمتملين قد زادت وأصبحت
أكثر موضوعية منذ تفكيك دول االحتاد السوفيتي.
إن هن�اك رصخة دولية مؤيدة للتخلص أو إنقاص ترس�انة األس�لحة اخلاصة
بالدم�ار الش�امل .يف  15أبري�ل 2004م ف�ان برامج السياس�ات الدولية أش�ارت
لتوجه�ات نس�بة عالية من مواطن�ي الواليات املتح�دة األمريكية أظه�رت اهتامم ًا
وانزعاج ًا من التوس�ع يف امتالك أس�لحة الدمار الش�امل .وأشارت التوجهات إىل
أمهية منع انتش�ار أس�لحة الدمار الشامل وأن يكون ذلك هدف ًا أساسي ًا يف سياسات
الواليات املتحدة.
كما أن هن�اك دع�اوى ع�دة تطال�ب باملزيد م�ن البح�وث العلمي�ة يف املجال
البايلوج�ي والكيماوي والن�ووي للتقلي�ل م�ن خماط�ر هذه األس�لحة كما كثرت
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الدعوات النتش�ار ثقافة مضادة المتالك أس�لحة الدمار الشامل،و ذلك خصوص ًا
بعد انتشار ثقافة أسلحة الدمار الشامل منذ بداية احلرب الباردة .واحد طرق هذه
الثقاف�ات املض�ادة عرب نشر الوعي هي إعلام اجلمهور باملخاطر العامة ألس�لحة
الدمار الشامل أي ما يسمى برمز اخلطر :وهي كاآليت:

وه�ذه تلعب دور إنذار اخلط�ر .وهي مقلقة للمتعلمين واألميني .وكان أول
رم�ز خطر دويل للترسب الن�ووي ظهر أول مرة ع�ام  1946يف جامعة كاليفورنيا
بالواليات املتحدة من معمل بريكيل لإلشعاع الذري.
أما رمز اخلطر للسالح البايوجلي فقد ظهر أول مرة عام  1960بواسطة رشكة
.)1(Dow Chemical Company

 4. 5وسائل الوقاية من األسلحة الكيميائية

لألس�لحة الكيامئي�ة رائح�ة متيزها ،لذل�ك يكون هناك وق�ت كاف للهروب،
وارت�داء األقنع�ة واملالبس الواقي�ة ،وحتى غازات األعصاب الت�ي يصعب متيزها
فيمكن كش�فها يف وقت مبكر من اهلجوم باستخدام أجهزة خاصة ،تستطيع قياس
حتى النسب املنخفضة من غاز األعصاب يف اجلو ،وبذلك يمكن استخدام األقنعة
الواقية مما يقلل اإلصابات وحيتوي القناع عىل مرش�ح بداخله حبيبات بحجم حبة
الشعري من فحم نبايت ينقي اهلواء من الغازات السامة قبل أن تصل إىل الفم واألنف
والعين وتعتمد فكرة املرش�ح عىل ق�درة الفحم النبايت عىل امتص�اص الغازات أو
األبخ�رة القابل�ة للتكثف وجي�ب تنش�يط حبيبات الفح�م النبايت قبل االس�تعامل،
وذلك بتسخينها إىل درجة حرارة 900ه م لتخلو مسامها من املواد العضوية بام فيها
الغازات ،فيس�هل امتصاص الغازات وقت االس�تعامل ،كما جيب أن حيتوي القناع
عىل وس�ائد م�ن القطن ،أو الص�وف ،أو احلري�ر الصخري حلج�ز الدخان ،حيث
(1) http: //en. Wikipedia.org/wiki/ weapons of mass destruction
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الفح�م ال يمتص�ه وذلك لكرب حج�م جزيئات الدخان ،كام جي�ب أن حيتوي القناع
على صاممات للتح�دث .وتوجد أنواع متع�ددة من األقنعة مث�ل القناع األمريكي
 ،M17CBوهو يس�تخدم كقناع واق ضد األسلحة الكيامئية وكذلك اجلرثومية ،كام
أنه يقي نوع ًا ما من الغبار الذري الذي حيدث خالل االنفجارات النووية وبعدها،
ومن أنواع األقنعة أيضا القناع املدين (.CDV-805أبوشامة 1998م،ص .)29

أما عند إصابة األش�خاص بالكيميائيات السامة قبل التمكن من لبس األقنعة
واملالبس الواقية فإن أفضل طريقة هي حماولة التخلص من الكيميائيات السامة ،عن
طريق عمليات التنفس الصناعي املعتدل (أي جيب عدم اإلفراط فيه) .واس�تخدام
األكس�جني باعتدال أيض ًا للمس�اعدة عىل التنفس ،كام جيب غس�ل العينني وباقي
أعضاء اجلسم بمحلول  %2بيكربونات الصوديوم ،فإن مل يتوفر يغسل باملاء جيد ًا،
كما جيب اس�تبدال املالبس امللوثة بالكيامئيات الس�امة ،ييل ذل�ك عالج األعراض
الناجت�ة عن تلك الكيامئيات ،مث ً
ال إذا أصيب الش�خص بالته�اب رئوي فإنه يعالج
باملضادات احليوية مثل البنسلني ومركبات السلفابريدين وإذا كان التسمم ناجت ًا عن
مركبات الس�يانيد فيعطى حقن ًا متقطعة كل أربع ساعات من نيرتين الصوديوم ،أو
ثيوسلفني الصوديوم وذلك يف الوريد.

أما بالنس�بة لغازات األعص�اب بالذات فإنه باإلم�كان اعطاء املصاب بعض
العقاقري الطبية التي قد تس�اعد عىل ش�فائه إذا كان ال يزال حي ًا فقد وجد أهنا تشفي
بع�ض التأثريات الناجتة عن غاز األعصاب عندما حيقن املصاب بكميات كبرية من
م�ادة االتروبين ألن االتروبني يق�وم بعمل مضاد لألموتيل الذي ي�زداد تركيزه يف
اجلس�م بس�بب غازات األعصاب كما ذكر س�ابقا .يعطى املصاب ع�ادة حقن ًا من
س�لفات االتروبين يف العض�ل أو الوريد عىل فرتات متقطعة تتك�ون كل حقنة من
 2-0.25ملج�م م�ن االتروبني إال أن زيادة الكمية قد تكون ذات أثر س�يىء .كام
اكتشف يف بريطانيا عقار طبي جديد يسمى بـ -2س  p-Sوهو عبارة عن أوكسيم
يس�تعمل مع االتروبين .وقد كانت النتائج أفضل كمض�ادات لغازات األعصاب
(أبوشامة 1998م،ص .)29
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ه�ذا وقد تط�ورت حديث ًا مواد تبدو نوع� ًا ما أكثر تأثري ًا م�ن االتروبني حيث
أهن�ا تفص�ل جمموعة الفس�فور املرتبط�ة ببقية السيرين (محض أمين�ي) يف األنزيم
املثبط وكمثال عىل ذلك غاز األعصاب دي إف يب ( dfpس�ام ولكنه اقل تأثري ًا من
السارين) يتفاعل مع أس�يتايل كولينستريين (أو إنزيامت أخرى معينة) لينتج إنزيم
مرتبط بالفس�فور وبالتايل يصبح األنزيم غري نشط أو بمعنى آخر غري مثبط .يمكن
إعادة تنش�يطه بمعاملته بـ هيدروكس�يل أمني حيث يفك ربط األنزيم الفس�فوري
إال أن هيدروكس�يل أمني س�ام عندما يعطى برتكيز كاف إلزالة ربط .ولكن حلسن
احلظ فقد وجد أن برييدين الدوكسيم ميثبوريد يؤثر برتاكيز منخفضة وبالتايل فهو
مضاد مناسب لغاز األعصاب.

 5. 5إرهاب أسلحة الدمار الشامل وطرق الوقاية منها
واالتفاقات ملنع وحظر انتشار األسلحة

إن اس�تخدام أس�لحة الدمار الش�امل ضد القوات قد يس�بب خسائر جسيمة
يف األف�راد ويضعف من القدرة القتالية للتش�كيالت والوح�دات ولكن هناك من
الوس�ائل الناجحة وطرق الوقاية التي تس�تخدم وبكفاءة عالي�ة وهو األمر الكفيل
باحلفاظ عىل الكفاءة القتالية للقوات.
وملقابل�ة آث�ار اس�تخدام العدو ألس�لحة الدمار الش�امل أثناء القت�ال يعد من
الرضوري تدريب القوات باستمرار عىل العمل حتت ظروف استخدام العدو هلذه
األس�لحة والعمل عىل رفع كفاءة تنظيم الوقاية يف األس�لحة املقاتلة والتش�كيالت
والوح�دات الفرعية .ويؤدي وصول القوات إىل مس�توى عال يف التدريب وتفهم
إجراءات الوقاية ،إىل حرمان العدو من فرص اس�تخدام أس�لحة الدمار الش�امل.
وتتم وقاية القوات ضد أس�لحة الدمار الش�امل من خالل تنفيذ اإلجراءات اآلتية
(:)htt/www.ttimae/ari/pouticaeslerg
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1. 5. 5إج�راءات قب�ل اس�تخدام الع�دو ألس�لحة الدم�ار
الشامل
 1ـ التجهيز اهلنديس لألرض بغرض وقاية القوات :وهيدف التجهيز اهلنديس
للأرض إىل حتقيق وقاية األف�راد واملعدات واملواد ضد التلوث الناش�ئ
عن اس�تخدام املواد الكيميائية السامة ،السائلة أو امليكروبات عالوة عىل
تأثري موجة الضغط الناجتة عن االنفجار النووي باإلضافة إىل الوقاية من
اإلش�عاعات اخلارقة والدقائق املشعة وكذا محاية القوات ضد تأثري املواد
احلارق�ة كام هيدف أيض ًا إىل إعطاء الفرصة لألف�راد للبقاء داخل مالجئ
حمكم�ة ضد الغازات عندما يظه�ر التلوث وهذا يتطل�ب جتهيز املالجئ
بأجهزة خاصة.
ولتحقي�ق ذل�ك تق�وم الق�وات الت�ي تتمرك�ز يف املنطقة بتجهي�ز أجزاء
م�ن خنادق املواصالت بس�اتر أعلى الرأس وذلك لضمان محاية األفراد
واألس�لحة الصغرية وأجهزة الالس�لكي املحمولة وغريه�ا من معدات
ض�د التع�رض املبارش لتس�اقط رذاذ الس�وائل الكيامئية الس�امة أو املواد
البيولوجي�ة وتعط�ي األفراد الفرصة الرت�داء مهامت وقاي�ة اجللد إذا ما
اس�تخدم الع�دو األن�واع املذكورة من هذه األس�لحة ه�ذا باإلضافة إىل
أن هذه الس�واتر تعترب محاية مناس�بة لألفراد ضد التعرض املبارش للمواد
احلارقة.

ويف إط�ار التجهيز اهلنديس للأرض وعندما يتوفر الوقت يمكن إنش�اء
املالج�ئ يف مناطق ومواقع القوات كام تنش�أ س�واتر لتخزين الذخائر يف
مراب�ض نريان املدفعي�ة وتوضع الدباب�ات والعربات املدرع�ة وعربات
النقل يف حفر مناسبة جتهز إذا سمحت الظروف بساتر أعىل الرأس.
وباإلضاف�ة إىل اخلن�ادق املغط�اة واخلن�ادق الضيق�ة واملالج�ئ الرسيعة
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اإلنش�اء جتهز أيض ًا مالج�ئ خفيفة مزودة بمجموعات تقنية وترش�يح
اهل�واء حيث إن هذه التجهيزات تؤدي إىل االس�تغناء عن مهامت الوقاية
الفردية .وفيها يسرتيح القادة واجلنود .ويمكنهم تناول األطعمة وهم يف
مأم�ن من أي تلوث للهواء يف املنطق�ة ويؤوي اجلرحى واملرىض إىل هذه
املالج�ئ حتى يتم إخالؤهم خارج املنطقة امللوثة (swissunfo.org.ara/
.)fornt/detaidhtmal

2ـ اس�تخدام اإلج�راءات الصحي�ة الوقائية وإجراءات التطعي�م اخلاص :إن
الغ�رض م�ن اخت�اذ اإلج�راءات الصحية وإج�راءات التطعي�م ،هو منع
الع�دوى ورفع مقاومة األفراد ضد امل�واد البيولوجية (البكرتويولوجية)
ويتحقق ذلك عن طريق العديد من اإلجراءات مثل:
أ ـ التفتيش املنتظم عىل احلالة الصحية والوقاية ملناطق التمركز.

ب ـ وجود نظام مس�تديم لإلرشاف عىل حفظ املأكوالت واملياه ونقلها
وكذا حالة املطاعم املطبخ.
جـ ـ العناية الصحية الشخصية وتوفر الظروف الصحية لألفراد.

د ـ اإلرشاف املس�تمر على احلالة الصحي�ة للحيوانات وال س�يام املنتجة
لأللبان واللحوم.

هـ ـ تطعيم األفراد يف الوقت املناسب.

و ـ منع استخدام املأكوالت املستوىل عليها من العدو أو التي يتم احلصول
عليه�ا من املدنيني وكذلك منع اس�تخدام املي�اه املوجودة يف املناطق
املحررة قبل فحصها بواسطة اخلدمات الطبية.

والغ�رض م�ن املراجعة الصحية ضد انتش�ار األوبئ�ة يف مناطق التمركز
والت�ي تتخذها اخلدمات الطبية هو كش�ف األمراض املعدية بني املدنيني
يف تل�ك املناط�ق واخت�اذ اإلج�راءات الواقية بالنس�بة للق�وات بينام تقوم
اخلدمات البيطرية باملراجعة الصحية للثروة احليوانية عموم ًا.
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أم�ا إجراءات اإلرشاف عىل حفظ ونقل املأكوالت واملياه وحالة املطاعم
واملطابخ فتتضمن:

اختب�ار حال�ة التعيين�ات التي تق�دم للوح�دات وإج�راءات وقايتها من
التلوث أثناء نقلها أو ختزينها.

اإلرشاف عىل املطاعم ومراعاة القواعد املوضوعة للشؤون الصحية عند
تقديم الوجبات لألفراد وأثناء تناوهلا.

الكشف الطبي املنتظم عىل عامل املطاعم واملقاصف وخمازن التعيني(http//

.)www.dialoguemen.org/ar/modules

وجي�ب أيض ًا ب�ذل غاية التش�دد يف قيام األف�راد باتباع القواع�د الصحية
الش�خصية مثل االستحامم وغس�ل األيدي وآنية الطعام قبل استخدامها
وذل�ك ملنع انتش�ار األمراض املعدي�ة بينهم باإلضاف�ة إىل رضورة تنظيم
حمالت خاصة جلمع القاممة بأنواعها ثم التخلص منها بالطرق السليمة.

 3. 5. 5وسائل الوقاية ضد أسلحة الدمار الشامل
القواعد األساسية للوقاية من أسلحة التدمري الشامل:

 1ـ اإلنذار بخطر اهلجوم النووي باستخدام واقي أسلحة التدمري الشامل
 2ـ االنتشار واإلخفاء واالستخدام اجليد للمنشآت وطبيعة املكان.

 3ـ اإلجراءات الصحية والوقائية عند العمل أو التواجد يف املناطق امللوثة.

 4. 5. 5إجراءات الوقاية من االنفجار النووي

 1ـ عند سماع صف�ارات اإلنذار بخطر وقوع أو ح�دوث انفجار نووي جيب
عىل الفرد التوجه ألماكن الدور األريض.
2ـ عند حدوث االنفجار جيب الرجوع إىل خلف أي مبنى أو استخدام طبيعة
املكان.
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3ـ خلع املالبس التي سقطت عليها املواد احلارقة وإزالتها باستخدام الرمال.
 4ـ االنتشار واإلخفاء والتمويه متثل أمهية يف تقليل تأثري املواد احلارقة
 5ـ تتلخص نظرية اإلطفاء يف عزل اهلواء عن املواد احلارقة املشتعلة

 6ـ تغطية اجلزء املشتعل من مالبس الفرد بأي وسيلة وعزله متام ًا عن اهلواء.
بالنسبة لألسلحة واملعدات:

 1ـ إطفاء احلريق

 2ـ توفري شكائر الرمال

 3ـ دهان املعدات والعربات بطالء مضاد للحريق

 5 .5. 5الوقاية من الغازات احلربية

1ـ إيقاف التنفس وإغالق العني وارتداء الواقي وبعدها يعاود الفرد التنفس
2ـ اختاذ ساتر وارتداء مهامت الوقاية الفردية.

 6 .5. 5القناع الواقي واستخداماته

يس�تخدم القناع الواقي حلامية اجله�از التنفيس واألعني والوج�ه من الغازات
احلربي�ة والبيولوجي�ة والغب�ار ال�ذري (املديري�ة العام�ة للدفاع املدين الس�عودي،
1420هـ ،ص).

 6. 5املجه�ودات الدولية واإلقليمية للوقاية من أس�لحة
الدمار الشامل؛ ومنع اإلرهابيني من احلصول علىها
لقد أص�درت اجلمعية العامة الق�رار رقم 61/86بعن�وان« :اإلجراءات ملنع
اإلرهابيين م�ن احلص�ول عىل أس�لحة الدم�ار الش�امل»( .)1ولقد ناش�دت األمم

()1اجلمعية العامة لألمم املتحدة وثيقة  A/62156بتاريخ 2007/7/27م اجللسة الثانية والستني.
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املتح�دة مجيع الدول األعض�اء الختاذ وتقوية اإلجراءات الوطنية ،كام هو مناس�ب
ملن�ع اإلرهابيني م�ن احلصول عىل أس�لحة الدمار الش�امل .وكذلك ط�رق تناوهلا
وتوصيله�ا ،وكذل�ك العن�ارص والتقني�ات املرتبطة بإنت�اج عنارصه�ا ،كام دعيت
الدول األعضاء إلخطار األمني العام باخلطوات املتخذة يف هذا الصدد .كام طالبت
الس�كرتري العام للمنظمة بإعداد تقرير عن العالقة بني اإلرهابيني وأس�لحة الدمار
الش�امل .ويف ي�وم 2007/2/16م أرس�لت مذكرة لكل ال�دول األعضاء إلفادة
الس�كرتري العام باخلطوات التي اختذهتا ولقد اس�تجاب الكثريون من الدول لذلك
الطلب وردت باإلجراءات التي اختذهتا ،وكذلك اإلجراءات يف املنظامت اإلقليمية
املختلفة ،وفيام خيص الدول العربية فنشري باختصار لرد اجلامعة العربية عىل املذكرة.

 7. 5اجلامعة العربية

ردت اجلامع�ة العربي�ة ب�أن هنال�ك ق�رارات ق�د ص�درت يف ه�ذا الش�أن يف
مس�تويات اجلامعة املختلفة واملختصة .وذلك يف مس�توى القم�ة ووزراء الداخلية
الع�رب ووزراء الع�دل العرب.وكان�ت كل هذه القرارات تصب يف اجتاه مناش�دة
كل ال�دول العربي�ة الخت�اذ اإلجراءات املناس�بة ملن�ع اإلرهابيني م�ن احلصول عىل
أس�لحة الدمار الش�امل ،وذلك تنفيذ ًا لكل ما هو مطلوب يف ق�رار األمم املتحدة.
كما أن هذا األم�ر تم تأكيده يف إعلان الرياض الصادر من املؤمت�ر الدويل ملكافحة
اإلرهاب ،الذي عقد باململكة العربية السعودية من  8-5فرباير 2005م ،وكذلك
كل النشاطات العلمية التي عقدت حتت مظلة اجلامعة العربية(. )1
كما قام�ت اجلامع�ة العربي�ة بتكوي�ن فريق م�ن اخلبراء وطلبت منه�م عقد
اجتامع�ات وعمل دراس�ات بغ�رض متابعة تطبي�ق االستراتيجية الدولية اخلاصة
بمن�ع اإلرهابيني من احلصول عىل أس�لحة الدمار الش�امل والت�ي أجازهتا اجلمعية
()1وثائق اجلمعية العامة لألمم املتحدة وثيقة  A/62156بتاريخ 2007/7/27م اجللسة
الثانية والستني
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العام�ة لألم�م املتح�دة ،بقرارها رق�م  60/288والص�ادر يف 8س�بتمرب 2006م
وه�ذه االستراتيجية ح�ددت إج�راءات حمددة ملن�ع اإلرهابيني م�ن احلصول عىل
أس�لحة الدمار الش�امل .ويش�مل ذلك مراقبة احلدود ،ومتابعة حترك املجموعات
اإلرهابي�ة ،ومن�ع االجتار غري املرشوع يف مواد وعن�ارص كيامئية ،بيولوجية وذرية.
وكذلك التعرف عىل احتياجات الدول العربية ألي مس�اعدات فنية وتقنية يف هذا
الصدد (اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،الوثيقة  A/62156بتاريخ 2007/7/27م،
اجللسة الثانية والستني ،ص .)11

 8. 5الوسائل الفعالة يف مواجهة الكوارث دولي ًا وحملي ًا

بع�د اس�تعراض مفهوم الكارث�ة وبيان م�ا خلفته الكوارث م�ن خالل بعض
التطبيق�ات العملية نجد أن هن�اك اهتامم ًا متزايد ًا من مجيع دول العامل من أجل احلد
م�ن آثار الكوارث والتقليل من حجم اخلس�ائر النامجة عنها وفق ًا إلمكانات وتقدم
هذه الدول وإن اشرتكت يف االهتامم بأجهزة الدفاع املدين واحتياجاهتا عىل اعتبارها
الوسيلة األساسية يف املواجهة.

 1. 8. 5اجلهود الدولية يف جمال الكوارث

بدأت الدول تشعر برضورة التعاون اإلقليمي والدويل يف مواجهة الكوارث،
ومن أهم هذه اجلهود ما ييل:
1ـ جه�ود هيئ�ة األم�م املتح�دة :حيث تق�وم هيئة األم�م املتح�دة ووكاالهتا
املتخصص�ة بجهود كبرية يف جمال دع�وة حكومات الدول لوضع اخلطط
الالزم�ة ملواجهة الك�وارث وتقديم املعونة يف وق�ت حدوثها ،ومن أهم
هذه اجلهود اآليت:
أ ـ أص�درت اجلمعي�ة العامة لألمم املتحدة يف س�نة  1965قرار ًا بإنش�اء
صن�دوق للكوارث والتقليل من ويالهتا ،كما أصدرت القرار رقم
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( )20702بدورهتا اخلامسة والعرشين بالدعوة لعمل االستعدادات
الفورية ملواجهة الكوارث.
ب ـ أص�در املجل�س االجتامعي واالقتصادي التاب�ع هليئة األمم املتحدة
يف أغس�طس ع�ام 1970م الق�رار رق�م ( )1546باملعون�ة يف حالة
الك�وارث الطبيعية وتنظيمها وحتديد املش�ورة الفنية التي يمكن أن
تقدمها املنظامت الدولية يف هذا الشأن.
ج�ـ ـ صدر قرار عن هيئة األمم املتحدة بتعيين ضابط اتصال للكوارث
مقره جنيف (املجلس االجتامعي واالقتصادي) للتنسيق يف مواجهة
الكوارث عىل املستوى الدويل.
2ـ جهود منظمة الدفاع املدين الدولية :نظر ًا ملا ينجم عن الكوارث من خسائر
وعجز بعض الدول يف مواجهتها فقد أنشأت منظمة الدفاع املدين الدولية
بجنيف للتنس�يق وتقديم املش�ورة واملعونة يف حالة الكوارث ،ومن أهم
قراراهتا ما صدر عن املجلس التنفيذي للمنظمة يف أكتوبر 1970م بشأن
املوافقة عىل خطة الكوارث عىل املس�توى القوم�ي ونظام املعونة الدولية
وتنظيم العالقة بني منظمة الدفاع املدين الدولية وهيئة األمم املتحدة ،كام
تم إنش�اء مكت�ب دويل للكوارث ( )UNDROتابع ملنظم�ة الدفاع املدين
الدولية.
3ـ تقوم بعض الدول بتقديم املعونات س�واء املادية أو الفنية للدول املترضرة
م�ن الك�وارث يف إطار العالق�ات الثنائية بني الدول وبعي�د ًا عن النطاق
الرسمي للمنظامت الدولية.

 2. 8. 5خمترب شبيتس( )Spiezللوقاية كمثال

يعتبر م�ن أهم اجلهات الس�ويرسية املتخصصة يف جمال األس�لحة البيولوجية
والكياموي�ة والذرية .ومن بني مهامه احلامية من خماطرها وتقديم التقنيات املناس�بة
للتخلص منها ووسائل الكشف عنها بعد استعامهلا وحتديد إمكانية تصنيعها.
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ويعم�ل املختبر يف املجالين العس�كري واملدين ،الس�يام مع تزاي�د احتامالت
تعرض املدنيني ألخطار أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكياموية والذرية.

وتعود فكرة إنش�اء خمترب شبيتس إىل احلرب العاملية األوىل ،حيث تم استخدام
األس�لحة الكياموية للمرة األوىل ،واهتمت س�ويرسا يف ذل�ك الوقت بالبحث عن
س�بل الوقاية من الغازات السامة .فس�اهم املعهد العايل الفدرايل للتقنية  ETHZيف
زي�ورخ يف تأس�يس وح�دة الوقاية من الغ�ازات يف قرية فيميس  Wimmisبوس�ط
س�ويرسا ،ال�ذي يمثل حجر األس�اس ملخترب ش�بيتس احلايل بعد انتقال�ه إىل القرية
التي حتمل نفس االسم.

وظ�ل خمتبر ش�بيتس مكانا رسي�ا لفرتة طويل�ة ،ال يقوم إال بأبح�اث علمية
وإص�دار تقاري�ر ل�وزارة الدفاع حول تط�ور صناعة األس�لحة الكياموي�ة والذرية
وكيفية الكش�ف عنه�ا .ثم تطورت أمهيتها بعد احلرب العاملية الثانية وبداية س�باق
التس�لح يف فترة احل�رب الباردة ،التي ش�هدت تط�ورا متالحقا يف جمال األس�لحة
الكياموية والذري�ة (Swissinfo.org/ara/front/detail.htm/sitesec=105dsld=1
.)363408page2-1

 3. 8 . 5من العمل خفية إىل التعاون الدويل

خرج خمترب شبيتس من الرسية إىل العلن أثناء احلرب العراقية اإليرانية وحتديدا
يف ع�ام  1984والتي ش�هدت اس�تخداما واس�عا لألس�لحة الكياموي�ة ،حيث تم
تكلي�ف املخترب من قب�ل األمم املتحدة بفحص جنود إيرانيني مصابني للتعرف عىل
الكيامويات التي استخدمها اجليش العراقي ضدهم.

وتابع املخترب ملف اس�لحة الدمار الش�امل العراقية بش�كل أكثر تفصيال بعد
ح�رب اخلليج الثانية لتحليل العينات طبقا لتوصيات جلان التفتيش عىل األس�لحة
العراقي�ة التابع�ة لألم�م املتحدة ،وس�اهم خبراء املخترب يف مجع تل�ك العينات من
أماكن متفرقة.
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ويعتمد خرباء املخترب يف حتاليلهم عىل أجهزة فائقة احلساسية وأساليب وطرق
خاصة ابتكروها لتتناس�ب مع الدقة املتناهية املطلوبة منهم ،فهم عىل وعي وإدراك
تام بأمهية النتائج التي تصدر عنهم وانعكاس�اهتا ،لذا حيتفظ املعهد بجميع العينات
التي يقوم بتحليلها مع نتائجها.

ويق�ول الكيميائي دومينيك فرينر إن التعامل مع العينات الواردة من العراق،
وكتابة التقارير ونتائج التحاليل يتم بحياد تام .فالنتائج ال يتم تقييمها بشكل إجيايب
أو س�لبي ،وإنام يكتفي املخترب باس�تعراض املواد التي عثر عليها يف العينات ويذكر
االحتماالت املمكنة الس�تخدامات هذه املواد .ألن طبيعة حتلي�ل العينات ال تقوم
بالبحث عن مادة معينة ،وإنام بالكشف عن املكونات املتواجدة فيها(.)1

ويؤكد مجيع املس�ؤولني يف املخترب عىل حياده�م التام يف عملهم وتوخي الدقة
يف كتاب�ة نتائ�ج التحاليل ،التي تكون مفصلة بش�كل دقيق منذ أس�لوب مجع العينة
والطريفة التي تم نقلها إىل س�ويرسا إىل أسلوب التحليل واالختبارات التي اتبعت
معها.

 4. 8. 5أنشطة أخرى مهمة

وبعيدا عن حتاليل العينات احلساس�ة يتضمن برنام�ج عمل هذا املخترب التابع
لوزارة الدفاع السويرسية ملفات هامة أخرى من بينها:
 1ـ التعرف عىل املخاطر النامجة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل.
 2ـ ابتكار تقنيات متطورة لتاليف املخاطر النامجة عن استخداماهتا.
 3ـ دعم عمليات مراقبة منع تصنيع أسلحة الدمار الشامل.

 4ـ تأمني السالمة البيئية والبرشية املتأثرة من استخدام هذه األسلحة.
(1) ssinfo.org/ara/fromnt/detail.html?site sect
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ومن أبرز املرشوعات التي توالها خمترب شبيتس حتى اآلن:

 1ـ التخلص من خمزون الكيامويات السامة يف ألبانيا.

 2ـ دعم عمليه التخلص من األسلحة الكياموية والنفايات السامة يف روسيا.

 3ـ تنظي�م حمارضات حول كيفية عالج املصابني من جراء اس�تخدام أس�لحة
الدمار الشامل ورعايتهم طبيا.
 4ـ تنظيم ورشة عمل حول كيفية تطبيق اتفاقيات حظر استخدام الكيامويات
يف إطار برنامج «الرشاكة من أجل السالم« مع حلف شامل األطليس.

 5. 8. 5االتفاقيات السابقة

إن األس�لحة الكيميائي�ة بس�بب آثارها القاتلة تش�كل هتديدا خطيرا للبرشية
والبيئ�ة .وق�د فرضت اتفاقي�ة باريس حلظ�ر األس�لحة الكيميائية املربم�ة يف العام
1993م منع�ا هنائي�ا لتل�ك األس�لحة .وكان�ت حم�اوالت أخ�رى ملن�ع اس�تخدام
األس�لحة الكيميائية يف الرصاعات املس�لحة قد متت يف امل�ايض عرب اتفاقات دولية
حمددة يف هذا الصدد .ولكن رغم أن اتفاقية الهاي للعام 1907م كانت قد منعت
بش�كل حمدد اس�تخدام األسلحة الس�امة واألسلحة التي تس�بب عذابا ال داعي له
فإهنا مل تنجح يف حظر اس�تخدام الغازات اخلانقة أثناء احلرب العاملية األوىل .وبعد
احلرب جاء بروتوكول جنيف للعام 1925م ليمنع بش�كل أكثر وضوحا استخدام
الغ�ازات اخلانقة ووس�ائل احلرب البيولوجية ،بي�د أن الربوتوكول بدوره مل ينجح
يف حتقيق احلظر النهائي الس�تخدام مثل تلك األس�لحة ،حيث إن استخدامها كان
مسموحا به كرد عىل أي هجوم حمتمل تُستخدم فيه األسلحة الكيميائية.
هك�ذا تعني عىل الع�امل انتظار الع�ام 1989م للتمكن م�ن التوصل إىل احلظر
النهائي لألس�لحة الكيميائية ،ففي الس�نة املذكورة اس�تؤنفت املفاوضات يف مؤمتر
نزع السالح لتؤدي يف هناية العام 1992م إىل إقرار االتفاقية احلالية ،التي تنص عىل
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املنع التام لتطوير وحيازة واس�تخدام األس�لحة الكيميائية ،يف أي وضع ،حتى كرد
عىل هجوم يشن باستخدام مثل تلك األسلحة.
وق�د كان التوصل إىل االتفاقية ممكن�ا أيضا بفضل مناخ التهدئة العاملي وزيادة
الثق�ة يف العالق�ات بني الشرق والغ�رب يف كل املحافل الدولية ب�دءا من النصف
الث�اين م�ن الثامنيني�ات ،األمر الذي أح�دث نقلة نوعي�ة يف اتفاقات نزع السلاح،
خاص�ة ألن االتفاقي�ة مثلت امل�رة األوىل التي يتم فيها اعتبار فئة كاملة من أس�لحة
الدم�ار الش�امل غري قانونية مع الن�ص عىل إلغائها حتت رقاب�ة دولية خالل فرتات
زمني�ة حم�ددة .كام يمثل نظام الترصي�ح والتحقق الذي أدخلت�ه االتفاقية جتديدا يف
اتفاقيات نزع السالح.
وإىل جان�ب اتفاقية عدم االنتش�ار الن�ووي واتفاقية احلظ�ر الكامل للتجارب
النووية واتفاقية حظر األسلحة البيولوجية ،تشكل اتفاقية باريس إحدى الدعامات
األساس�ية التي يقوم عليها نظام نزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبع�د فت�ح االتفاقية لتوقيع الدول يف باري�س يف  13يناير – كانون الثاين 1993م،
دخلت حيز النفاذ يف  29أبريل 1997م ،بعد  180يوما من بلوغ التصديق اخلامس
والس�تني عليها .ويقدم موقع منظمة الهاي حلظر األسلحة الكيميائية عرضا حمدثا
عىل ضوء آخر التطورات للتوقيعات والتصديقات عىل االتفاقية.

وبموجب توقيعها عىل االتفاقية ،التزمت الدول األطراف بتدمري كل األسلحة
الكيميائي�ة املوجودة عىل أراضيها وباالمتناع عن حيازة أو تصنيع أس�لحة كيميائية
وبع�دم اللجوء إىل اس�تخدامها ألي س�بب من األس�باب ،حت�ى يف حالة تعرضها
هلجوم مبارش تكون قد استخدمت فيه مثل هذه األسلحة(.)1
(1) Measures to Prevent Terrorists from Acquiring Weapons of Mass
Destruction: Report of the Secretary Genera: General Assembly
United Nation: A/621156, 27 July 2007.
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كذلك التزمت الدول األطراف باس�تقبال فرق التفتيش التابعة ملنظمة الهاي
على أراضيه�ا ،للتحقق م�ن قيامها بتدمري الرتس�انات املوجودة والقي�ام بعمليات
رقاب�ة دوري�ة منتظمة يف املصان�ع الكيميائية ،للتحقق من ع�دم أن بعض املنتجات
الكيميائي�ة ،واس�عة االس�تخدام يف أغ�راض مدني�ة مرشوع�ة ،ال تس�تخدم بوجه
غير قان�وين أيضا إلنتاج أس�لحة كيميائية .وق�د صدقت إيطاليا على اتفاقية حظر
األس�لحة الكيميائي�ة يف الع�ام  1995بموجب القانون رقم  496لس�نة 1995م،
املعدل الحقا واملكمل بالقانون رقم  93لسنة  .1997وقد حدد قانونا التصديق يف
وزارة الشؤون اخلارجية السلطة الوطنية املكلفة باإلرشاف عىل اإلجراءات املعقدة
املتعلقة بتطبيق االتفاقية واملعاهدة عىل أرايض الدولة وتنسيقها.

أهداف االتفاقية

حتظ�ر االتفاقي�ة كل أن�واع األنش�طة الرامي�ة إىل تطوي�ر واس�تحداث وإنتاج
وحيازة وختزين ونقل واس�تخدام األس�لحة الكيميائية واملواد املرتبطة هبا؛ ولبلوغ
ه�ذا اهلدف تضع االتفاقية نظاما حم�ددا للتحقق حتت إرشاف دويل ،من إمتام تدمري
األس�لحة الكيميائي�ة املوج�ودة ل�دى ال�دول األط�راف ،وإضافة إىل ه�ذا تخُ ضع
لرقاب�ة مس�تمرة عملي�ات إنتاج واس�تخدام عدد من امل�واد الكيميائية املس�تخدمة
بش�كل واسع يف االستهالك املدين ،لكوهنا ممكنة االس�تخدام أيضا لتصنيع أسلحة
كيميائي�ة .وبالتصدي�ق عىل االتفاقية ،التزمت الدول األط�راف أيضا باالمتناع عن
عمل حتضريات عس�كرية لتصنيع أس�لحة كيميائية وعدم تشجيع دول أخرى عىل
ممارس�ة أنش�طة حمظورة .كذلك التزمت الدول األطراف بإق�رار عقوبات ضد كل
من يرتكب انتهاكات لالتفاقية عىل أراضيها.
ويق�وم نظ�ام الرقاب�ة الدولي�ة ال�ذي تن�ص علي�ه االتفاقية على الترصحيات
والتفتيش؛ حيث تقدم الدول األطراف ترصحيات دورية إىل منظمة الهاي الدولية،
تتضمن تقريرا عن األنش�طة املدنية والعس�كرية التي تنص االتفاقية عىل إخضاعها
للرقاب�ة الدولية ،والتي تندرج بالت�ايل يف البيانات التي تلتزم الدول باإلعالم عنها.
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أم�ا نظام التحق�ق فيتضمن زيارات تفتيش�ية «روتينية« للدول األط�راف تُنفذ بعد
إخط�ار ال�دول مس�بقا بوقت قصري ج�دا من قبل مفتشي املنظمة ،الذي�ن يقومون
بالتحق�ق من مدى مطابقة الوض�ع الفعيل للبيانات التي يتضمنها التقرير املقدم من
قب�ل الدول�ة املعنية يف الترصحي�ات الدورية؛ ويف حاالت االش�تباه يف وجود خرق
لالتفاقي�ة أو بن�اء عىل طلب حم�دد مقدم من قب�ل إحدى الدول األط�راف ،يمكن
للمنظم�ة القي�ام بعملي�ات تفتيش خاصة ترم�ي إىل التحقق على أرض الواقع من
م�دى ص�دق االهتام�ات أو االش�تباه يف وقوع انته�اكات لاللتزامات الناش�ئة عن
االتفاقي�ة أو التفتي�ش عىل حاالت غري مذكورة يف الترصحي�ات الدورية أو التحقق
من االستخدام املشتبه يف حدوثه ألسلحة كيميائية.

 9. 5دور التقني�ة احلديث�ة يف مواجه�ة الك�وارث غير
التقليدية

إن التخطيط الس�ليم ملواجهة الكوارث يتطلب تنفيذ كثري من بنوده اس�تخدام
التقني�ات والنماذج احلديث�ة لتحديد مواق�ع الك�وارث ونطاق انتش�ارها اجلغرايف
وعمرها وتوقع حدوثها ،ومتابعة سيرها ،واإلنذار ،والتبليغ بحدوثها ،ووس�ائل
املواجه�ة والتصدي ،واإلخلاء واإليواء واإلغاثة ،ومن التقنية املس�تخدمة حديث ًا
للتخطيط ومواجهة الكوارث املختلفة ما ييل:
 1ـ الكامريات العالية الدقة واملتصلة بأجهزة احلاسوب.
 2ـ الرادارات األرضية واجلوية.
 3ـ السفن واألقامر الفضائية.

 4ـ أجهزة الرصد والتسجيل اجلوية واألرضية.
 5ـ أجهزة احلاسبات املتقدمة.

 6ـ نظم املعلومات اجلغرافية (.)Geographic Information System, GIB
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 7ـ تقنيات االستشعار عن بعد (.)Remote Sensing, RS
 8ـ أجهزة االستشعار الذكية.
 9ـ أجهزة االتصال الرسيعة.
 10ـ نظام حتديد املواقــع.

 11ـ الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت).
 12ـ أجهزة رسم اخلرائط املتطورة.

 13ـ النامذج احلاسبوية املتطورة والدقيقة للتوقعات والتنبؤات.
 14ـ نامذج املحاكاة.

 15ـ وسائل التدريب والتطوير احلديثة.

وق�د لعب�ت التقني�ة والتكنولوجي�ا احلديث�ة دور ًا مه ً
ما يف مواجه�ة املخاط�ر
والك�وارث التي هتدد مكونات البيئة الطبيعية والبرشية ،ويتمثل ذلك يف املجاالت
التالية:
 1ـ املس�اعدة والتس�هيل يف وضع خطط املواجهة القصرية واملتوسطة وطويلة
األجل.

 2ـ حتديد موقع وانتشار الظاهرات واألحداث والكوارث التي تقع يف البيئة.
 3ـ تقدير حجم اخلسائر التي تنتج عن املخاطر والكوارث.

 4ـ التوق�ع والتنب�ؤ بوق�وع بع�ض املخاطر والك�وارث كالرباكين والزالزل
والسيول والفيضانات ،والتصحر ،وزحف الرمال وغريها.
 5ـ تتب�ع مس�ارات بع�ض الظاه�رات واألح�داث كاألعاصير والعواصف
الرتنيد واهلربكني وغزو اجلراد وغريها من الظاهرات املتحركة.
 6ـ تتبع مس�توى ارتفاع منس�وب مي�اه األهنار والبحريات والس�دود .معرفة
انتشار احلدث وتكراره.
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 7ـ مقارن�ة خصائ�ص األحداث من حيث االنتش�ار واآلث�ار الناجتة عنها من
خالل مقارنتها باألحداث التي وقعت سابق ًا يف نفس املكان.
 7ـ رسم خرائط جغرافية تفصيلية ودقيقة ملواقع وتوزيع الظاهرات واألحداث
وآثاره�ا التي متكن من مقارنة خصائص احلوادث والكوارث احلديثة بام
حدث يف نفس املكان يف السنوات املاضية (األحيدب2008 ،م).

10 .5معوقات استخدام التقنية احلديثة

تلع�ب التقني�ات والتكنولوجي�ا احلديثة دور ًا هام� ًا يف تطور العل�وم واملعرفة
احلديثة ،وإدارة ودرء املخاطر والكوارث من خالل ما تقوم به من رصد وتس�جيل
وختزين وتصنيف وحتليل للبيان�ات األرضية واجلوية واملائية ،والظاهرات البرشية
املختلف�ة ،وتصوي�ر الظاه�رات الطبيعية والبرشي�ة ،والقيام بتخزينها عىل أش�كال
خمتلف�ة ،والعم�ل عىل تبويب املعلوم�ات وتصنيفها ،وإرس�اهلا وحتليلها ،وتوقيعها
عىل خرائ�ط إلكرتونية وورقية .وتق�وم تقنيات الرصد والتصوي�ر اجلوي كاألقامر
الصناعي�ة والطائ�رات بمتابعة الظاه�رات املختلفة اجلوية واألرضي�ة واملائية التي
تتمي�ز بالتغري واحلركة الرسيعة واملتوس�طة والبطيئة ،على اختالف أحجامها ومدة
وقوعه�ا .والتوقع بح�دوث الظاهرات املختلف�ة اجلوية كاألعاصير والعواصف
واألح�داث والظاهرات األرضية كالرباكني واهل�زات األرضية والتصحر وارتفاع
وتغري مناسيب مياه األهنار والفيضانات ،واحلركات املائية كاألمواج البحرية العاتية
(تس�ونامي) واملد واجلز البحري ،ومع مرور الوقت تتطور أجهزة ووس�ائل التقنية
والتكنولوجي�ا م�ن حي�ث الدقة والتناه�ي يف صغر احلجم ،وعلى الرغم من أمهية
استخدام التقنية والتكنولوجيا احلديثة يف مجيع جماالت احلياة ومنها إدارة ومواجهة
ودرء املخاطر والكوارث بأنواعها إال أن اس�تخدامها حمدود جد ًا يف البلدان النامية
وش�به النامي�ة ومنها ال�دول العربية ،ويرج�ع ذلك إىل العديد من األس�ـباب ومن
أمهها:
184

 1ـ تكلفتها املادية العالية جدا التي تفوق اإلمكانات املالية لكثري من الدول.
 2ـ عدم توافر اخلربة البرشية املؤهلة لتشغيلها واستخدامها وصيانتها.
 3ـ احتكار بعضها من قبل الدول املنتجة هلا.
 4ـ ارتفاع تكلفة صيانتها.

التحديث الرسيع م�ن قبل الرشكات املصنعة للتقنيات واألجهزة والربجميات
مم�ا حيد من عمر التقنيات املس�تخدمة لعدم توافر قطع الغي�ار والصيانة الالزمة هلا
(املرجع السابق).
وعىل الرغم من املعوقات التي حتد من استخدام التقنية والتكنولوجيا احلديثة
يف الوطن العريب فإنه يمكن التغلب عىل الكثري منها بالتنس�يق والتعاون بني الدول
العربي�ة حيث إن البعض منه�ا لدهيا املال ،ودول لدهيا اخلبرة البرشية ودول لدهيا
التج�ارب يف مواجه�ة املخاط�ر ،وأن التنس�يق والتع�اون العريب ملواجه�ة املخاطر
والك�وارث الطبيعي�ة والبرشية س�وف يمن�ع وقوع كثير منها ويقلل من اخلس�ائر
البرشية واملادية التي تنتج عنها.

بعض الدروس املستفادة من التطبيق العميل يف مواجهة الكوارث غري التقليدية

لقد كش�فت التجارب الس�ابقة ومن الواقع العميل عن وجود بعض العوامل
واملتطلب�ات الفعلي�ة يف مواجهة الك�وارث ،ومن ثم جيب العمل هب�ا عند حدوثها
ومن أمهها ما ييل:
1ـ اخلدمات الطبية العاجلة (طب الكوارث) األمر الذي يتطلب توفري اخلدمة
الطبية الفورية واملناسبة للجرحى واملصابني ،لذا يراعى تدريب املزيد من
األخصائيني يف املجاالت الطبية املختلفة مع تزويدهم بالوسائل واألدوات
الطبية املختلفة ،واألدوات الطبية واإلسعافية املتنقلة ملرسح العمليات.
2ـ فن اإلنقاذ العاجل الذي يعتمد عىل وس�ائل اإلنق�اذ احلديثة توفري ًَا للوقت
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واجله�د هب�دف تقلي�ل اخلس�ائر مثل أجه�زة البح�ث ع�ن املصابني حتت
األنقاض وأجهزة الشد والرفع وأجهزة االتصال.

3ـ ختفي�ف اآلث�ار النفس�ية للك�وارث ،حيث ختتل�ف ردود األفعال النفس�ية
لإلنس�ان يف مواجهة املخاطر حسب شخصية كل فرد ..حيث تسود حالة
من اإلرضاب واهللع وخفض الروح املعنوية وس�ط اجلمهور ،األمر الذي
يتطلب دور ًا إجيابي ًا وفعاالً لوس�ائل اإلعالم املختلفة لبث الطمأنينة ورفع
ال�روح املعنوي�ة ل�دى املواطنني حتى يك�ون هلم بعض ال�دور يف مواجهة
املخاط�ر والتعاون مع األجهزة املختصة وااللتزام بالتعليامت الصادرة هلم
والس�تتباب األمن واالس�تقرار بدالً م�ن الفوىض والس�لبية والالمباالة،
وانتشار الشائعات اخلاطئة واملضللة (رشف2007 ،م).
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أوالً :اخلالصـة

اخلالصة والتوصيـات

إن عل�م إدارة الك�وارث علم حديث نس�بي ًا ،إذ تعود األطروح�ات واملبادئ
األساس�ية في�ه إىل مطل�ع الس�بعينيات من الق�رن املنصرم ،وألنه علم م�ا يزال يف
امله�د ،فإنه يس�توجب عناي�ة خاصة من الدارسين والباحثني يف جماالت السياس�ة
العام�ة ،واإلدارة العام�ة وما يتصل هب�ا من روافد علمية اقتصادي�ة واجتامعية بغية
إث�راء املنظور الفكري والعلمي إلدارة الكوارث بالقدر الذي يؤمن ما هو مطلوب
في�ه من كفاءة وفعالي�ة للحيلولة دون وقوع الكوارث ما كان ذلك ممكن ًا أو تقليص
أرضارها عىل أقل تقدير .وجتدر اإلشارة إىل القول بأن علم إدارة الكوارث علم ما
يزال يف املهد وينبغي أال حيجب عنا أو يقلل من أمهية املبادئ واملقومات واملكونات
األساس�ية هلذا العمل التي خلص إليها الباحثون والدارس�ون يف الس�نوات العرش
األخرية.
إن عل�م الكوارث هو علم التحس�ب للمنتظ�ر ولغري املنتظ�ر ،يظل يف روعنا
نتيجة األبحاث العلمية ،وما تقدمه من مؤرشات بأن الكارثة س�تحدث .ولكننا ال
ندري متى س�تحدث؟ وال نس�تطيع حتديد املوقع بش�كل قاطع؟ وال ندري بدرجة
تفصيلية قوهتا أو اآلثار التدمريية التي سترتتب عليها؟ (الطيب2002 ،م.)13 ،

من هنا تربز اإلشكالية األساسية التي جياهبها علم إدارة الكوارث :فهو مطالب
م�ن جانب بالتخطيط والتحكم يف ظاهرة يكتن�ف عنارصها الكثري من الغموض،
ومطال�ب من جانب آخر بأن تكون خططه متكاملة ،ومنهجيته يف التحكم منس�قة
للجهود ،ومستبطنة لكل الفعاليات ،وحمققة لدرجة عالية من الكفاءة والفعالية.
إزاء ه�ذه التحدي�ات التي يواجهه�ا علم إدارة الكوارث م�ن جانب واآلمال
املعقودة عليه من جانب آخر ،فإن فعاليته تنبني عىل قدرته يف استكشاف االحتامالت
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واس�ترشاف كل امل�ؤرشات بام يمكنه من التش�وق املس�تقبيل الذي يعين يف حتديد
املخاطر املتوقعة ،واالستعداد والتحضري للحيلولة دوهنا أو جماهبتها بكفاءة وفعالية
وإعادة التوازن لوضعه الطبيعي بعد انتهاء الكارثة.
لق�د عني�ت ه�ذه الدراس�ة بتقديم العدي�د م�ن املفاهي�م التحليلي�ة واألمثلة
والنماذج ،ونظ�رت يف التجارب اإلداري�ة املعارصة ذات الصلة ب�إدارة الكوارث،
وحصلت من كل ذلك عىل أطروحات أساسية من كل من الدراسات:
أوالً :أن تك�ون املنظوم�ة املتكامل�ة إلدارة الكوارث مبنية على املصفوفة التنظيمية
والوظيفية ملا يتوافر فيها من مرونة ،ومن تأصيل للمش�اركة ،وملا تؤمنه من
استخدام أمثل للقدرات واإلمكانات.

ثاني� ًا :إن املعلوم�ات متث�ل اجله�از العصب�ي إلدارة الكارث�ة فه�ي املنمي�ة لإلدراك
بالتحديات املاثلة ،كام هي يف ذات الوقت املنظمة واملحددة ألوجه التحكم
يف كل مراحل إدارة الكارثة.
ثالث ًا :إن إدارة الكوارث ال تعني فقط جماهبة الكارثة ،كام يوحي االنطباع العام ،إنام
هي منظومة من ثالث مراحل أساسية تتصف بعالقات التواصل والتفاعل
العض�وي وه�ي :مرحل�ة تلطي�ف أو ختفي�ف ح�دة الكارث�ة واالس�تعداد
والتحضري ،ومرحلة املجاهبة ،ومرحلة إعادة التوازن إىل وضعه الطبيعي أو
إىل نحو أفضل بعد انتهاء الكارثة ،ولكل من هذه املراحل الثالث مقوماهتا
ومكوناهت�ا األساس�ية الت�ي ينبغ�ي العناي�ة بتأصيله�ا لكي يتحق�ق إلدارة
الكوارث الكفاءة والفعالية الواجبة فيها.
رابع ًا :إن إدارة الكوارث بفعالية ال يمكن أن تتحقق باالنكفاء عىل اجلهود الرسمية
وحدها ،إنام بتجاوز ذلك وتنمية العالقات املؤسسية مع كل فعاليات البيئة
ذات العالق�ة لتأمني التكامل يف اجلهود وحتقيق الدرجة املطلوبة من الوعي
االجتامع�ي للبعد عن مواطن اخلطر أو بيئ�ة الكارثة ،والتعاون اإلجيايب مع
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األجه�زة الرس�مية بتنفيذ التدابير والنظم والتوجيه�ات يف خمتلف مراحل
إدارة الكارثة.

خامس� ًا :إن التحك�م يف املتغريات الظرفية للكارثة يظل أم�ر ًا ممكن ًا متى ما توافرت
اإلدارة املوح�دة الق�ادرة عىل ابت�داع التدابير الوقائية ،وبلورة النش�اطات
العملي�ة ،وتوظيف كل اجله�ود املمكنة يف إطار منظوم�ة موحدة األهداف
لدرء الكارثة أو ختفيف أرضارها املتوقعة.

«إن بع�ض ال�دول العربية ق�د عانت يف امل�ايض القريب من أرضار مأس�اوية
نتيج�ة للكوارث الطبيعية الت�ي حاقت هبا ،وتظل هذه املخاطر جاثمة يف تصورات
املس�تقبل القريب والبعيد ما مل توضع السياسات العامة والتدابري والنظم التي تعني
عىل درء الكوارث املستقبلية أو التخفيف من أرضارها» (الطيب2002 ،م).

ويأمل الباحث يف أن تكون هذه الدراسة قد أعانت يف تسليط الضوء وجذب
االهتامم هلذا املوضوع احليوي اهلام ،وأن تلحقها دراس�ات عربية مماثلة تستكش�ف
املزيد من املعوقات واملكونات لدعم وزيادة كفاءة وفعالية املنظومة املتكاملة إلدارة
الكوارث.

ثاني ًا :التوصيات العامة

لتأصيل اهلدف من هذه الدراسة وهو تقديم إطار حتلييل إلدارة الكوارث ،هلذا
فقد عنيت هذه الدراس�ة التحليلية يف إطار استكش�افها ألس�لوب إدارة الكوارث
غير التقليدي�ة بالعديد م�ن املفاهي�م التحليلي�ة ،واألمثلة ،والنماذج ،واملقوالت.
واهتمت بتحليل التحديات واإلشكاليات التي تفرضها ظاهرة الكارثة ،ونظريات
التج�ارب اإلداري�ة املع�ارصة ذات العالق�ة هبدف حتدي�د منظومة متكاملة تتس�م
بالكف�اءة والفعالي�ة يف درء الك�وارث أو على األقل تقدير احلد م�ن أرضارها عىل
حياة اإلنسان وممتلكاته ،ومقومات بيئته (الطيب1995 ،م).
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 1ـ التوصيات عىل املستوى القطري
1ـ العناي�ة بتش�كيل ووضع سياس�ات عامة لكافة القضاي�ا املجتمعية املتصلة
بالكوارث.
2ـ	 صياغ�ة الترشيع�ات والقوانين واللوائ�ح الت�ي تل�زم تنفي�ذ السياس�ات
واالسرتاتيجيات اخلاصة بإدارة الكوارث وعىل خمتلف املستويات.
 3ـ	 إن خاصي�ة إدارة الكوارث غري التقليدي�ة تقوم عىل أهنا متخلخلة وحادثة
بني إدارات حكومية متعددة ،وبني قطاعات مهنية خمتلفة ،فإهنا تستوجب
التكامل والتفاعل والتامزج يف اجلهود بني إدارات وقطاعات ومس�تويات
أفقية ورأس�ية يف آن واحد ،هلذا يصبح من الرضوري النظر يف إنش�اء كيان
تنظيمي يامثل نموذج الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ يف الواليات املتحدة
لكي يكون مركز الدائرة يف كل فعاليات تش�كيل وتنفيذ السياسات العامة
املتصلة بإدارة الكوارث .وأن يعنى هذا الكيان املؤسسة ببلورة التصورات
املتكاملة إلدارة خمتلف ألوان الكوارث يف نظام واحد حيقق تكامل ومتازج
وتوحي�د جمهود كل املس�تويات احلكومي�ة ،وتأمني الكفاءة واالس�تخدام
األمثل لكل القدرات واإلمكانات املتوافرة يف خمتلف املستويات.
 4ـ	 أن يك�ون املنه�ج اإلداري ال�ذي يبنى علي�ه أداء الكيان "املؤسس�ة" الذي
يعهد إليه اختاذ املبادرة والريادة يف إدارة الكوارث قائ ًام عىل نظام املصفوفة
التنظيمي�ة مل�ا يتوافر فيه من مرون�ة تعني عىل تكييفه عىل الظ�روف البيئية،
وإعادة تشكيله وفق املس�تجدات واملتغريات الرشطية للكارثة ،وملا حيققه
من تأصيل املش�اركة يف صنع القرارات وتنفيذها ،وما يؤمنه من استخدام
أمثل للقدرات واإلمكانات املتوافرة يف خمتلف املستويات التنظيمية األفقية
والرأسية.
 5ـ	 إن املعلوم�ات الت�ي تتص�ف بالتكام�ل والدق�ة واملالءم�ة متث�ل الركي�زة
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األساس�ية التي تبنى عليها املعرفة بطبيع�ة التحديات املاثلة وفق الظروف
الرشطي�ة للكارثة ،هلذا ينبغي عىل الكيان «املؤسس�ة» ال�ذي يعد إليه اختاذ
املبادرة والريادة يف إدارة الكارثة أن يعنى بتنمية اإلدراك القائم عىل استيفاء
املعلوم�ات لتحديد حج�م املخاطر املحتملة واستكش�اف البدائل املمكنة
للمواجهة ،وتقويم املوقف عند هناية الكارثة لتحديد حجم النجاح الذي
حتقق ولدعم التدابري والنظم لتكون أكثر فعالية مستقبالً.

6ـ	 تنمية الوعي االجتامعي بأمهية البعد عن مواطن اخلطر أو بيئة الكارثة مثل
مناطق اجلبال الربكانية ،أو السهول الفيضية ،أو املناطق املنخفضة املوازية
لألهن�ار ،أو مناط�ق تفتقد املص�ارف الصناعية ملياه األمط�ار ،وما يامثلها،
وإل�زام اإلدارات اإلقليمية ووحدات احلك�م املحيل بمتابعة تنفيذ التدابري
واإلجراءات املنظمة الستخدامات األرايض.
7ـ	 أن يتج�اوز نظ�ام املصفوف�ة التنظيمية املعني ب�إدارة الك�وارث ،االنكفاء
على العالقات الرس�مية وحدها ،وأن يعمل ب�ذات القدر من األمهية عىل
تنمية العالقات املؤسسية مع كل فعاليات البيئة ذات العالقة هبدف حتقيق
تكامل جهودها مع اجلهود الرس�مية يف إطار منظومة متكاملة وموحدة يف
األهداف والنشاطات.
 8ـ	 العناي�ة يف مرحلة تلطيف أو ختفيف حدة الكارثة بتصميم التدابري والنظم
واإلجراءات لدرء أو ختفيف حدة الكوارث ،وأن حتدد مس�ؤولية كل من
املستويات احلكومية املركزية واإلقليمية واملحلية يف متابعة تنفيذها.
9ـ	 االهتمام يف مرحلة االس�تعداد والتحضير ملجاهبة الكارث�ة ،بوضع خطة
متكامل�ة ملجاهب�ة الكارث�ة ،وحتدي�د اإلمكان�ات والق�درات الرضوري�ة
لتنفيذه�ا ،وتدري�ب األف�راد واملجموع�ات للقي�ام بأدواره�م وابت�داع
األساليب الختبار مدى فعالية خطة املواجهة بغرض استحداث ما يدعم
يف زيادة فعالياهتا.
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10ـ أن تك�ون األس�بقية األوىل يف مرحل�ة جماهب�ة الكارث�ة ه�ي احلصول عىل
املعلوم�ات الدقيق�ة ع�ن ال�ذي حي�دث بالفع�ل بأكثر مم�ا يك�ون االهتامم
باخت�اذ ق�رارات رسيعة ،كما ينبغ�ي أن تؤمن ه�ذه املعلومات حتدي�د ًا بين ًا
لالحتياج�ات الفعلية العاجلة للمناطق التي تعرضت لألرضار أو املهددة
باملخاطر بدرجات كبرية ،وأن تعطى يف هذه املرحلة.
11ـ االهتامم بوضع وتنفيذ التدابري السياسية واإلدارية التي جتعل مرحلة إعادة
األوضاع إىل وضعها الطبيعي أو إىل نحو أفضل حمددة ومنظمة وحمس�وبة،
وأن يكون االهتامم يف هذه املرحلة بوضع خطتني:

أ ـ اخلطة األوىل :قصرية األمد ،تعني يف حتقيق احلد األدنى من إعادة احلياة يف
املنطقة إىل وضعها الطبيعي بتوفري املأوى وتسيري اخلدمات األساسية.
ب ـ اخلط�ة الثانية :خط�ة طويلة األمد ،وقد متتد لس�نوات إلعادة التوازن
للمنطق�ة على النح�و ال�ذي كان عليه قبل وق�وع الكارث�ة أو بدرجة
أفض�ل ،وأن�ه مل�ن األمهي�ة بمكان كبير أن يتح�دد بش�كل واضح يف
اخلطتين االتفاق على األولوي�ات ،وحتديد دور كل من املؤسس�ات
ذات العالق�ة يف التنفي�ذ ،ونظ�م املتابعة واملرحل�ة لتقويم االنجازات
بصورة مرحلية.

12ـ احل�رص على تقويم مرحلة جماهبة الكارثة لإلفادة من العرب املس�تقاة من
الكارث�ة يف زيادة كفاءة وفعالية التدابري والنظ�م التي تقلص االحتامالت
املس�تقبلية لقابلي�ة املنطق�ة للتعرض للك�وارث املامثلة ،عل ًام ب�أن التدابري
والنظ�م ذات اجل�دوى والفعالي�ة ال تنحصر يف التدابري اهلادف�ة لدرء أو
ختفي�ف الكارث�ة املحتملة يف املس�تقبل القري�ب ،إنام هت�دف للحيلولة أو
ختفيف حدة أية كوارث مستقبلية.
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 2ـ عىل مستوى التعاون القومي العريب
1ـ تكثي�ف التع�اون الع�ريب يف إجراء املس�وح اهلادفة لزيادة التنب�ؤ بالكوارث
بحس�ن استخدام اخلربات العربية املتوافرة داخل الوطن العريب وخارجه،
وتأمني التمويل الالزم هلذه املسوح العلمية.
2ـ دع�م ش�بكات الرص�د القطرية املعني�ة برصد ال�زالزل أو الفيضانات وما
يامثلها من ك�وارث ،باملعدات الفنية واخلربات املهنية ،بام يمكن من تقدير
وحتديد مؤرشات أكثر دقة الحتامالت حدوث الكوارث.
3ـ متوي�ل األبح�اث والدراس�ات اهلادفة لتنمي�ة املعرفة وتأصي�ل االجتاهات
العلمي�ة والعملي�ة يف جم�ال درء أو ختفي�ف ح�دة الك�وارث الطبيعية غري
التقليدية من قبل صناديق التمويل العربية.
4ـ التخطي�ط إلنش�اء وتوفير الدعم امل�ايل ملعاه�د تدريب متخصص�ة لتنمية
اخلبرات العربية الفنية واملهنية يف بع�ض املجاالت املتصلة بكوارث ،عىل
ذات النم�ط ال�ذي يق�وم عليه حالي ًا املعه�د املتخصص للعلوم واهلندس�ة
الزلزالية يف اجلزائر الذي هيدف إىل الوفاء بحاجة اجلزائر من التخصصات
واخلدم�ات االستش�ارية يف ه�ذه املج�االت ،وتلبية طلب ال�دول العربية
األخرى من تلك االخصاصات واخلدمات.
5ـ العناي�ة بالتدري�ب اإلداري اهلادف لتنمي�ة وتأصيل امله�ارات والقدرات
اإلدارية والسلوكية إلدارة الكوارث ،ولبلورة تصورات موحدة تقوم عىل
منهجية متكاملة.
6ـ اس�تعامل التقني�ات احلديثة يف اإلنق�اذ واإلخالء التي ظه�رت بعد أحداث
 11س�بتمرب عام 2001م ،واملش�ار إليها حتت بند الفنيات احلديثة لإلنقاذ
واإلخالء.
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7ـ إدخ�ال برجم�ة ال�ذكاء الصناع�ي وذلك لالس�تفادة م�ن اخلربات الس�ابقة
وبرجمتها للتوجيه يف طرق التصدي عند حدوث كارثة غري تقليدية.

 3ـ توصيات بشأن الوقاية من الكوارث غري التقليدية

1ـ أمهية االرتقاء بالوعي بخطورة أسلحة الدمار الشامل وكيفية الوقاية منها،
وذلك عن طريق كل األجهزة ويف مقدمتها األجهزة اإلعالمية ،ونرش هذه
الثقافة.
2ـ حتدي�د مه�ام األجهزة الرس�مية وتنش�يط دورها يف االس�تعداد للعمل عىل
التصرف املبك�ر على املخاط�ر ث�م العمل على وقاي�ة املواطنني م�ن هذه
املخاطر.
3ـ أمهي�ة التدري�ب لألجهزة املعنية م�ن أجهزة للدفاع امل�دين وغريها ،وذلك
ع�ن طريق االرتق�اء باملهارات يف عمليات الوقاي�ة والتدريب عىل أحدث
التقني�ات يف املي�دان ،وهيت�م التدريب بخط�ط اإلنذار ،وخطط اإلرش�اد
والتوجيه ،والتوعية ،وخطط اإلنقاذ واإلخالء.
4ـ عم�ل قاع�دة معلوم�ات متكامل�ة ومتط�ورة عن مص�ادر اخلط�ر من هذه
األسلحة ،وتبادل املعلومات مع الدول واملنظامت املهتمة هبذا املوضوع.
5ـ أمهي�ة إص�دار الترشيعات اخلاصة بأس�لحة الدمار الش�امل والوقاية منها،
وحتري�م بعض الصناعات ،وكذلك وس�ائل النقل ،والتعامل مع أس�لحة
الدمار الش�امل بالبيع أو غريها ،ويشمل ذلك كل العنارص املكونة لرتكيز
أسلحة الدمار الشامل.
6ـ التع�اون مع الشركات التي تنتج أيا من مكونات أس�لحة الدمار الش�امل
ومراقبتها ،وكيفية الترصف يف العنارص األولية لألسلحة منع ًا من وصوهلا
إىل أيدي إرهابية أو غري مسؤولة.
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7ـ إعطاء أمهية قصوى لالحتامل احلدي بأن تقوم املنظامت اإلرهابية باستعامل
أس�لحة الدم�ار الش�امل بس�يناريوهات خمتلفة ،وذل�ك بالعم�ل املنفرد،
وبالتعاون مع كل اجلهات ملنع وقوع ذلك.
 8ـ عمل كتيبات ( )Handbookمن التعليامت اخلاصة بتعريف وتسمية املخاطر
من أس�لحة الدمار الش�امل ،وكيفية الوقاية منها ،ويوزع هذا الكتيب عىل
املناطق األكثر احتامالً للخطر.
9ـ االستفادة من برامج الذكاء الصناعي والتي تربمج اخلربات البرشية وذلك
الستعامهلا يف جماالت الوقاية من أسلحة الدمار الشامل.

10ـ االس�تفادة م�ن التقنيات احلديث�ة املتطورة التي ظهرت بع�د أحداث 11
س�بتمرب 2001م املرتبط�ة باإلنذار املبكر ،وأجه�زة اإلنقاذ واإلخالء عند
وقوع أي كارثة ،ومن أمثلة ذلك االستفادة من األقامر الصناعية واإلنسان
اآليل وأجهزة التحكم عن بعد.
عم�ل أه�داف طويل�ة امل�دى وأخ�رى قصيرة امل�دى للوقاية من
11ـ	
أسلحة الدمار الشامل ،وعمل تقييم لقياس التقدم يف الوصول لألهداف،
ومقارن�ة ما حتق�ق فع ً
ال مقابل األه�داف ،وكيف أن هذه األهداف س�يتم
خماطبتها واالهتامم هبا يف العام القادم.
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