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: امللخظ
 مً الىكاتع التي ظخجعل ئلى حاهب وكاتع، حاةدت ئحخاخذ العالم واختركذ الخذود والفئاث والىبلاث،(19_ حاةدت وىسوها )وىفُذ
 وظلىه حذاس، وئنهُاس اإلاععىش الؽشقي،1929  وهزا ألاصمت الاكخفادًت لعىت،أخشي عشفها اللشن العؽشون مً كبل الخشبحن العاإلاُخحن
 و هزا ٌهىس ماٌعمى بالىٍام العالمي الجذًذ ألاخادي اللىب وما جشجب عً رلً مً خشوب كادتها الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت في،بشلحن
. أفغاوعخان والعشاق
 فيان مً الىاضر أن هىان جباًىا،فلذ ؼيلذ هزه الجاةدت فىق رلً ئخخباسا للذسة الذوٌ واإلاذن على خذ ظىاء في وكذ ألاصماث
 ورلً جبعا لعىامل عذة لعل أبشصها خذة،واخخالفا في ؤلاحشاءاث وآلالُاث التي ئجخزتها الذوٌ خىٌ العالم إلاىاحهت هزه ألاصمت وجذاعُاتها
. ئهدؽاس فحروط وىسوها فيها
.  ئداسة ألاصمت، ألاصمت، الىٍام الفحي، الىباء،19_  فحروط وىسوها وىفُذ: الكلمات املفتاحية
Abstract:
Corona pandemic (Covid-19) is among the major events that shook the world in the new era
alongside other events such as the two world wars, the economic crisis of 1929, the collapse
of the eastern camp, as well as the emergence of the so-called new world order that led to the
wars led by the United States of America in Afghanistan and Iraq. This health crisis has been
among the few world events that affected all human races and classes and went beyond
borders in a very short time. Moreover, this pandemic has constituted an important test of the
ability of cities and countries to survive times of crisis. It has also highlighted the differences
in the procedures and mechanisms taken by different countries around the world to face this
crisis and its repercussions depending on several factors, perhaps the most prominent of
which is the severity of the spread of the Covid-19 virus in these countries.
Keywords: Covid-19 Virus, Pandemic, Health System , Crisis Management
.
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املقدمة:
سغم أن أصمت جفش ي فحروط "وىسوها " ال جضاٌ في مشاخل الخىىس وٍفعب الخيبإ بمعاساتها املخخملت خالٌ اإلاعخلبل
فن هىان دسوط عذة ًمىً اظخخالـها مً خالٌ جدلُل مبذتي ملجشٍاث ألاخذار ختى آلان وأهمها على ؤلاوالق
اإلاىٍىس ،ئ
لشوسة ؤلاهخمام بعلم ئداسة ألاصماث في حمُع الذوٌ ،هبحرها وـغحرها ،فلذ جبذو هزه ألاصمت ،التي وؽأث بعببئهدؽاس
فحروط وىسوها اإلاعخجذ ألاـعب في جاسٍخ البؽشٍت اإلاعاـش ،فلذ أدث ختى آلان ئلى جلُُذ خشهت البؽش وئنهُاس العُاخت
وجىكف ظالظل ؤلاهخاج بؽيل يهذد الصخت وؤلاكخفاد.خُث ازبدذ حاةدت "وىسوها" ئن اإلاغألت ال جخعلم بمعخىٍاث
الخلذم والخىىس بلذس ما جخمع لخعاباث لِعذ معشوفت ختى آلان ئر زبذ لعف ألاهٍمت الصخُت وغُاب آلُاث ئداسة
ألاصماث في دوٌ غشبُت عذة جفىف لمً الذوٌ اإلاخلذمت مثل ئًىالُا وجىىس معخىي الىٍام الفحي وفاعلُت ئداسة
ألاصماث في دوٌ أخشي مثل وىسٍا الجىىبُت وأإلااهُا وهىهج وىهج والُابان وغحرها ،وفي هثحر مً الذوٌ ،ال ًضاٌ مفهىم ئداسة
ألاصماث هعلم غاةبا ،خُث جدل مدله ئحخماعاث بحروكشاوُت ًلخلي فيها مجمىعاث مً ألافشاد للخذًث والىلاػ مً دون
اواس عمل علمي مذسوط ،أو أن جيىن هزه املجمىعاث على دساًت وافُت بمفهىم ئداسة ألاصمت مً الىاخُت العلمُت البدخت .
الغشٍب أن ئداسة ألاصماث واليىاسر هعلم لِعذ حذًذة وال واسةت ،فاإلافهىم راجه ٌعىد ئلى بذاًاث الىفف الثاوي
مً اللشن العؽشًٍ وجدذًذا مىز أصمت الفىاسٍخ اليىبُت التي وؽبذ بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وؤلاجداد العىفُاحي
العابم ،خُث هجر الىشفان في جفادي واسزت وؽىب خشب هىوٍت ومً زم جذؼحن " عفش ئداسة ألاصماث" ،وفي حمُع ألاخىاٌ
فاهىا بفذد مغألت جخعلم باألمً اللىمي للذوٌ وجشجبي به ئسجباوا وزُلا ،فهى علم ججىب املخاوش أو الخذ منها وجذجُم
ازاس ألاصماث على أكل الخلذًشاث ،وٍىدعب أهمُت مخعاٌمت في ٌل حعلذ العالكاث الذولُت وحؽابً اللماًا واإلالفاث
وجأزحر ألاصماث واليىاسر وحعذد مفادسها الفعلُت واملخخملت ،وجىىعها بحن ألاصماث واليىاسر الىاؼئت عً مفادس جخعلم
بعلىن البؽش في مخخلف املجاالث )الصخت والاكخفاد والخشوب.(…..

مشكلة البحث :
ئن أخىش ما في واسزت جفش ي فحروط وىسوها الزي جفش ى في دوٌ العالم ،هى في الىخاةج اإلاترجبت على جذاعُاث ما بعذ
وىسوها وهىا جىمً أهمُت مفهىم ئداسة ألاصمت ومعالجت الخذاعُاث على الذولت واملجخمع وألامً والعالمت العامت ،وهُفُت
معالجت الخذاعُاث بعذ الخغلب على الياسزت وجفشك على اللاةمحن في الذوٌ ئعذاد الذساظاث وئظخخالؿ الىخاةج لمً
خىت ئظتراجُجُت جلىد إلعادة الخُاة ئلى مجشاها الىبُعي.
ال ؼً أن أصمت وىسوها ،التي أضخذ الؽغل الؽاغل في وافت دوٌ العالم مً أكفاه الى أكفاه ،حعذ جدذًا غحر
معبىق ،ألامش الزي خذا بذوٌ العالم إلعالن خالت ؤلاظدىفاس اللفىي إلاىاحهت هزا الىباء ،ئر لم ًشجبي بلىاع ما ،بل
بمعاس الخُاة الُىمُت ؤلاعخُادًت فعلى ئزشه جىكفذ خشهت العالم وأـِبذ وافت اللىاعاث الخُىٍت بدالت مً الؽلل
الخام ،وزمت خمعت عىامل ًمىً أن جفعش إلاارا وان جدذًا غحر معبىق:
فن دوٌ
_1أهه ملاسهت باألصماث التي ؼهذها العالم مً كبل ،والتي بلغذ أكفاها خالٌ الخشبحن العاإلاُخحن ألاولى والثاهُت ،ئ
العالم واهذ حعشف مً هي ألاوشاف اإلاخداسبت ومذي ومعاس هاجحن الخشبحن ،بِىما في خالت هزا الىباء ئفن العالم بأظشه
ًداسب عذوا مجهىال ًمشب بال هىادة وافت مىاحي الخُاة ،وأحبر أهثر مً هفف ظيان اإلاعمىسة على مالصمت مىاصلهم .
_2ئن دوٌ العالم كذ ئعخادث على الخعامل مع أصماث أمىُت وظُاظُت وئكخفادًت وبُئُت وئحخماعُت ،ولم ًىً في خعبانها
وكىع أصمت صخُت جخجاوص مخىلباث مىاحهتها ئمياهاث الذوٌ وافت بما فيها الذوٌ اإلاخلذمت ،وبالخالي وان عىفش اإلافاحاة _
الزي ًمحز ألاصماث واليىاسر_ خالشا وبلىة .
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_3ئخخالف دسحت ئهخمام الذوٌ باللىاع الفحي عمىما ،صخُذ أهه ًخم ئدساج مىاصهت لهزا اللىاع لمً اإلاىاصهاث
العىىٍت للذوٌ ،ئال أهه لم ًىً في الخعبان أن جيىن هىان خالت وىاسب ًفبذ فيها هزا اللىاع هى اإلاخفذس للمؽهذ
وٍخدمل ول ألاعباء .
بؾن ؤلاهخمام بمغألت ئداسة ألاصماث عمىما ،وفىشة ؤلاحشاءاث ؤلاختراصٍت ،أو باألخشي
_4ئخخالف دوٌ العالم فُما بُنها أ
عذم وحىد ظِىاسٍىهاث جم جفمُمها معبلا للخعامل مع أصماث دولُت مً هزا الىىع .
_5لعف آلالُاث الذولُت للعمل الجماعي ،صخُذ أن هىان مىٍماث مخخففت ،منها مىٍمت الصخت العاإلاُت ،ولىً
لِعذ لها ظلىت فىكُت ًمىً مً خاللها ئلضام الذوٌ على ئهتهاج هزا اإلاعاس أو ران ،خاـت جدشي الؽفافُت في جلذًم
اإلاعلىماث خىٌ هزا الىباء .
فن هزه الذساظت جخىلع ئلى ؤلاحابت على الدعاؤٌ اإلاشهضي الخالي :
بىاء على ما ظبم ئ
ملاذا شكلت ألازمة ثحدًا لكافة دول العالم ؟
وٍخفشع عً هزا الدعاؤٌ اإلاشهضي الدعاؤالث الفشعُت الخالُت :
_ماهى سد فعل دوٌ في مىاحهت أصمت فحروط وىسوها؟
_أي دوس ًمىً أن جلعبه مىٍماث املجخمع اإلاذوي في مجابهت وباء وىسوها؟
_ما هي جذاعُاث أو هخاةج أصمت وىسوها على العالم ؟
أهداف الدراسة :
وجأظِعا على ما ظبم ،يهذف هزا البدث ئلى الخعشف على:
_جذاعُاث هزه ألاصمت على مجمل كماًا ألامً العالمي وألامً ؤلاكلُمي.
_آلالُاث التي ئهخهجتها دوٌ العالم إلداسة هزه ألاصمت .
أهمية الدراسة:
_ئبشاص مياهت ودوس علم ئداسة ألاصماث هعلم كاةم بدذ راجه .
_جىلُذ آلُاث ووظاةل الخفذي لألصماث أو اليىاسر وهُفُت معالجت جذاعُاتها ؟

.1مفاهيم الدراسة:
1.1فيروس كورونا :
فحروظاث وىسوها هي ففُلت هبحرة مً الفحروظاث التي كذ حعبب اإلاشك لإلوعان والخُىان  ،ومً اإلاعشوف أن
عذدا هبحرا مً فحروظاث وىسوها حعبب لذي البؽش خاالث عذوي الجهاص الخىفس ي التي جتراوح خذتها مً هضالث البرد
)العاسط (،
الؽاتعت ئلى ألامشاك ألاؼذ وخامت مثل مخالصمت الؽشق ألاوظي الخىفعُت واإلاخالصمت الخىفعُت الخادة
وَعبب فحروط وىسوها اإلاىدؽف مإخشا مشك ٌعمى فحروط وىسوها). ( covid19
2.1ألازمة :
ألاصمت هي همي معحن مً اإلاؽىالث أو اإلاىاكف التي ًخعشك لها الفشد أو ألاظشة أو الجماعت .
ًلفذ باألصمت مً الىاخُت ؤلاحخماعُت  " :جىكف ألاخذار اإلاىٍمت واإلاخىكعت و ئلىشاب العاداث مما ٌعخلضم الخغُحر
العشَع إلعادة الخىاصن ،ولخيىًٍ عاداث حذًذة أهثر مالةمت ".1
أما ألاصمت مً الىاخُت العُاظُت  " :خالت أو مؽيلت جأخز بأبعاد الىٍام العُاس ي وحعخذعي ئجخار كشاس إلاىاحهت الخدذي
.2
الزي جمثله ظىاء وان ئداسٍا أو ظُاظُا ،أو هٍامُا ،أو ئحخماعُا ،أو ئكخفادًا ،أو زلافُا "
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ومً الىاخُت ؤلاكخفادًت فهي حعني  " :ئهلىاع في معاس الىمى ؤلاكخفادي ختى ئهخفاك ؤلاهخاج أو عىذما ًيىن
.3
الىمى الفعلي أكل مً الىمى ؤلاخخمالي "
وظىف هلىم بخلص ي اإلاعاوي اللغىٍت وؤلاـىالخُت الالصمت ومً زم مفاهُمها ورلً على الىدى الخالي :
.4
ألاصمت لغت  :حعني الؽذة واللدي ،وألاصمت هى اإلامُم ،وٍىلم على ول وشٍم بحن حبلحن مأصم
.5
ومفىلر ألاصمت)( crisisمؽخم أـال مً اليلمت الُىهاهُت) ( KIPVIEWأي بمعنى لخلشس ) (To decide
أو
أما ألاصمت ئـىالخا فهي  " :خالت جىجش وهلىت جدىٌ جخىلب كشاسا ًيخج عىه مىاكف حذًذة ظلبُت واهذ
.6
ئًجابُت جإزش على مخخلف الىُاهاث راث العالكت "
3.1إدارة ألازمة:
بذأث الخاحت في العفش الخذًث ئلى علم معخلل ًخخق باألصماث واليىاسر وهُفُت ئداستها ومىاحهتهاً ،ىلم
علُه " علم ئداسة ألاصماث واليىاسر" وهى علم مإظغ هغحره مً العلىم على مجمىعت مً ألاظغ واإلابادب العلمُت
واإلافاهُم الخاـت به.
فهىان بعذًً لألصمت هما :
البعذ ألاوٌ  :مأصق ألاصمت الخاد ،وٍخمثل هزا البعذ فُما ًخلفه لغي ألاصمت مً مأصق خاد إلاخخز اللشاس في الىُان الفحي،
وٍمعه في مىكف ال ًدعذ علُه .
البعذ الثاوي  :ئهىعاس العالكت الخاسٍخُت اإلاعخادة ،وٍخعلم هزا البعذ بالخشوج عً ول ماهى معخاد أو مألىف بحن أوشاف
ألاصمت وبالخىاكن والخعاسك الخاد بحن اإلافالر وؤلالتزاماث التي واهذ ظاةذة كبل خذور ألاصمت وبحن جلً التي حعىدها
.7
أزىاء ألاصمت وئؼخذادها
أما ئداسة ألاصمت فخعني بزلً فً الخعامل مع ألاصمت وهي عملُت ـىع اللشاس جدذ ٌشوف غحر وبُعُت ،أو هي
هُفُت الخغلب على ألاصمت باألدواث العلمُت وؤلاداسٍت املخخلفت وججىب ظلبُاتها وؤلاظخفادة مً ئًجابُاتها وعلى معخىي
فن ئداسة ألاصمت حعني سفع هفاءة وكذسة هٍام ـىع اللشاس على اإلاعخىٍحن الفشدي والجماعي ،وظُاظُا حعني الخالعب
الذولت ئ
بعىاـش اإلاىكف بما في رلً الخلىٍذ ب ئظخخذام اللىة بؽيل ًممً اإلافالر اللىمُت دون الخىسه في ـذام ععىشي
8
معلر

.2إستجابة الدول ملواجهة أزمة فيروس كورونا :
ئن مىاحهت جفش ي وباء وىسوها ًمثل أخذ الخدذًاث الفشٍذة ،ورلً ألهه مً الفعب جدذًذ ألازش الجاهذ له
بعبب ئخخالف البلعت اإلاىدؽشة له في وافت أسحاء العالم والفترة الضمىُت التي ًمىً الخيبإ بها وـعىبت الخيبإ بئهتهائها ،ئر
أهه واظع ؤلاهدؽاس ويهذد لِغ فلي مىىلت حغشافُت مدذودة ولىً العالم بأهمله ،هما أهه ئرا ما ئهدؽش في مىىلت معُىت
فهه ظُإدي ئلى ئهدؽاسه في وافت اإلاىاوم وٍيىن هىان ـعىبت في ججىبه وبالخالي ئخذار ؼلل جام في حمُع مشافم الذولت،
ئ
وبالخالي ظُإزش رلً على معذٌ الىمى الىاجج املخلي ومعذٌ الخطخم ومعذٌ البىالت.
فعلى ـعُذ الخيىماث فللذ أعلىذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت عً خضمت جدفحز مالي لإلكخفاد بلُمت 2جشٍلُىن
دوالس ،حؽمل جذخالث مخىىعت ما بحن ثأحُل المشاةب ومعاعذة اللىاعاث اإلاخأزشة باألصمت على سأظها كىاعاث الىحران
والفىادق ،ورلً ألن لفحروط وىسوها جأزحر مباؼش على ؤلاكخفاد ألامش الزي ٌعُم الىمى ؤلاكخفادي ألامشٍيي خالٌ عام
.2020
أما اإلافىلُت ألاوسوبُت فخخجه ئلى ضخ ئظدثماساث بلُمت  37ملُاس أوسو للخخفُف مً جذاعُاث الفحروط ،هما
جمخذ الخضم لدؽيل ئظباهُا التي مً اإلاخىكع أن جلىم بطخ  200ملُاس أوسو ،جخفق لخعضٍض معخىٍاث ؤلاةخمان املخلي
ثطدرعن كلية العلوم الاجتماعية وإلانسانية جامعة الشاذلي بن جدًد الطارف

111

مجلة التميزالفكري للعلوم الاجتماعية وإلانسانية
أصمت وىسوها :الخذاعُاث وآلُاث ئداسة ألاصمت

العدد الخامس جانفي( / )2021ص119-108

بىدى جشٍلُىن اوسو  ،وحؽيل خىت ؤلاهلار في فشوعا خضم بلُمت  45ملُاس أوسو في ـىسة جأحُل ظذاد المشاةب  ،هما
 360ملُاس أوسو ،وخضمت معاعذاث لألظش
أعلىذ بشٍىاهُا عً عضمها جلذًم لماهاث كشوك مً الخيىمت بىدى
والؽشواث اإلاخمشسة ،عالوة على خىت بلُمت 26ملُاس أوسو لذعم اإلاىاوىحن واللىاعاث ألاهثر ئخخُاحا.
فُما ًخعلم بالفحن ف ئن حجمها الهاةل ئلى حاهب الذوس الزي جلعبه ب ئعخباسها مدشوا لىمى ؤلاكخفاد العالمي
ومهُمىت على أظىاق العلعٌ ،عني أن المشبت التي جللتها حشاء أصمت وىسوها ظُيىن لها جذاعُاث هبحرة في حمُع أهداء
العالم ،فللذ جشاحعذ أظعاس الىفي بعبب لعف جىكعاث همى ؤلاكخفاد الفُني وجشاحع معذٌ العفش الذولي ،خاـت
مً الفحن وئليها .
لجأث الفحن ئلى صٍادة ؤلاهفاق العام والخذ مً المشاةب وجىفحر كشوك راث فىاةذ مىخفمت ،وكذ ظبم و أن
عمذ البىً اإلاشهضي الفُني ئلى ئجخار ئحشاءاث ججعل العُاظت الىلذًت أهثر حعاهال ،خُث أنها كامذ بخعىٍم ؤلاكخفاد
بلشوك راث فىاةذ مىخفمت ورلً مً أحل ئوعاػ ؤلاكخفاد ولىىه في الىكذ هفعه ٌعشك الىٍام اإلافشفي ملخاوش
أهبر.
أما باليعبت للىوً العشبي فلذ حعشلذ معٍم دوله ئلى العذًذ مً ألاصماث التي ظبلذ أصمت وىسوها في العلذ
ألاخحر ،فالثىساث العشبُت التي بذأث ظىت  2011واهذ ظببا مباؼشا هٍم الخىهمت العُاظُت ،هما وان ئهخفاك أظعاس
الىفي ابخذاء مً عام  ،2014ظببا مباؼشا أًما لىشح جدذًاث أمام العذًذ مً هٍم الخىهمت ؤلاكخفادًت ،ولشوسة
ؤلاعخماد على ؤلاهخاحُت ،وها هي "وىسوها" ،جىؽف مدذودًت العذًذ مً هٍم الخىهمت الصخُت ،وهٍم البيُت الخدخُت
وؤلاداسة في اإلاىىلت .
فىدُجت جشاحع املخخمل في الىلب العالمي على الىفي الزي كذ الًلل عً  ،٪50رلً بما ٌؽمل ول الذوٌ
العشبُت اإلافذسة للىفي واإلاعخىسدة له ،الزي ظىف ًىعىغ على معخىٍاث الىلب الخاسجي الزي ٌعذ معإوال عً جىلُذ
 ٪48مً الىاجج املخلي ؤلاحمالي ،ومً زم جشاحع مدخمل للفادساث الىفىُت والغحر هفىُت ،وعلى وحه الخفىؿ ظىف
جخأزش ؤلاكخفادًاث العشبُت بدباوإ الىلب لذي عذد مً ؼشوائها الخجاسٍحن ،خُث حعخبر الذوٌ اإلاخأزشة بالفحروط خالُا
مً أهم ألاظىاق للذوٌ العشبُت ،وىنها حعخىعب ٪65مً الفادساث العشبُت.10
فظخمشاس ئهدؽاس الفحروط ظُعمل على جمشس كىاعاث عذًذة في الذوٌ العشبُت مً أهمها كىاعاث الخذماث
ئ
ؤلاهخاحُت على سأظها كىاع العُاخت والىلل والخجاسة الذاخلُت والخاسحُت ،هما ظُيىن له جأزحر هزلً على بعن
.11
اللىاعاث ألاخشي مثل كىاع الفىاعت الخدىٍلُت

.3دور منظمات املجتمع املدني في مجابهة وباء كورونا :
حؽمل مىٍماث املجخمع اإلاذوي الجمعُاث راث الىابع ألاهلي والتي جىفز ألاعماٌ الخحرًت داخل املجخمع ،ومً
اإلاخعاسف علُه أن أهم دوس لها هى جدلُم الخىمُت الؽاملت عً وشٍم جيامل عملها مع الذولت واللىاع الخاؿ ،بدُث
حعمل اللىاعاث الثالر مً أحل جدلُم جىمُت معخذامت ،وهى ما ًىعىغ باإلًجاب على مىاوني الذولت ،وفي ٌل
ؤلاحشاءاث الىكاةُت التي جخخزها دوٌ العالم والجهىد التي جلىم بها للىكاًت لذ فحروط وىسوهاً ،دعاءٌ البعن عً دوس
املجخمع اإلاذوي وخاـت بمؽاسهخه في الخىعُت.
فخالٌ ألاصماث واليىاسر الؽاملت التي جفِب وافت كىاعاث املجخمع ،كذ جفخلش أحهضة الذولت الشظمُت لللذسة
على جلبُت ئخخُاحاث وافت اإلاىاوىحن ،وهىا ًبرص دوس مإظعاث املجخمع اإلاذوي ،مً خالٌ جلذًم اإلاعاعذاث بمخخلف
أؼيالها للخيامل مع الجهىد الخيىمُت ،وجإدي دوسا مهما ،ورلً لعببحن:
ألاول :دساًتها باألفشاد املخخاححن ئلى معاعذاث عاحلت .
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الثاني :كذستها على الىـىٌ ئلى هإالء ألافشاد في ٌل ما جفشله الخيىمت مً خاالث لخٍش الخجىٌ ،مً هاخُت زاهُت.
وان البذ أن ًيىن إلاىٍماث املجخمع اإلاذوي دوس معاهذ إلاإظعاث الذوٌ الشظمُت في مجابهت حاةدت وىسوها ،علب ئـذاس
خىش
مىٍمت الصخت العاإلاُت في ًىاًش  2020هذاء ئلى حمُع دوٌ العالم بأن جيىن على أهبت ؤلاظخعذاد للىكاًت مً
ؤلاهدؽاس الذولي لفحروط وىسوها اإلاعخجذ ،وما جبع رلً مً ئعالن خالت الىىاسب في حمُع دوٌ العالم ،وهى ماوشح العذًذ
مً الدعاؤالث خىٌ ماهُت ألادواس التي مً اإلافترك أن ًلعبها املجخمع اإلاذوي إلاىاحهت هزه الجاةدت. 12
ًدبلىس إلاىٍماث املجخمع اإلاذوي في ٌل ئحعاع مىحت ئهدؽاس هزا الفحروط عبر العالم دوس هام لخيىن بمعُت مإظعاث
الذولت على كذس مً الجاهضٍت إلاىاحهت جلً الجاةدت وآزاسها ،وٍمىىىا اللىٌ ئن دوس هزه اإلاىٍماث أو الجمعُاث ًخمشهض
.13
في ئججاهاث زالزت ،وهي
_1دور ثوعويً :خمثل في وؽش الىعي لذي اإلاىاوىحن خىٌ خىىسة وباء وىسوها ،وجدعِعهم بمشوسة ؤلالتزام بلىاعذ
الصخت ألاظاظُت ،ووظاةل الىكاًت مً هزا الىباء الخىحر ،وجلذًم اإلاعلىماث ؤلاسؼادًت إلاعاعذة اإلاىاوىحن على الخفذي
لإلؼاعاث في ٌل هزه ألاصمت ،وجىعُت الجمهىس بخىىسة عذم ؤلاهمباه وائوظتهخاس باحشاءاث العالمت والزي ظخيىن له
.14
عىاكب وخُمت على وافت أوُاف املجخمع في خاٌ ئظخمشاسه
_2دور ميداني ً :لىم على معاعذة الذولت في الخفذي لهزا الىباء مً خالٌ جىفحر اليىادس البؽشٍت اإلاإهلت إلاعالجت آلازاس
الىاحمت عً جلً الجاةجت ،مثل  :جلذًم اإلاعاعذاث العُيُت والصخُت للمىاوىحن ،وجىصَع اإلاىاد الغزاةُت على املخخاححن،
وجىفحر اإلاخىىعحن اإلاإهلحن للمعاعذة في أعماٌ الشعاًت في مىاوم الدجش الفحي ،والخذخل العاحل إلاىاحهت أي ئهتهاواث
لخلىق اإلاىاوىحن غحر الذظخىسٍت ،مً خالٌ معاعذة الطخاًا في ئهفاف وحعىٍن عادٌ ،والمغي ملخاظبت اإلاعإولحن
عً جلً ؤلاهتهاواث .
_3دور رقابيً :خم مً خالٌ مخابعت اإلاإظعاث لخىىساث ألاصمت ،وهُفُت حعامل الخيىمت معها ،ومخابعت ؼياوي اإلاىاوىحن
.15
داخل الدجش الفحي ،والشكابت لممان ئخترام الخلىق و الخشٍاث أزىاء فترة الىىاسب
ئن دوس مىٍماث املجخمع اإلاذوي ال ًخعاسك باإلاىلم مع ما جلىم به الخيىماث مً ئحشاءاث سظمُت إلاىاحهت هزه الجاةدت،
بل هى مىمل له ،لزلً ًيبغي على الخيىماث أن جلىم باؼشان املجخمع اإلاذوي في حهىدها للخفذي لخذاعُاث جلً
الجاةدت ،و أن حعهل حمُع أوؽىتها وأعمالها ،وعلى مىٍماث املجخمع اإلاذوي في اإلاشخلت اإلالبلت أن جشهض العمل على
الخلىق ؤلاكخفادًت وؤلاحخماعُت للمىاوىحن ،وىنها جأزشث بؽيل هبحر ،خاـت في ٌل فلذان الىثحر مً اإلاىاوىحن إلافادس
دخلهم.
وختى حعخىُع مىٍماث املجخمع اإلاذوي اللُام بذوسها بفعالُت ،فمىلىب مً الخيىماث أن حعاعذها على رلً
مً خالٌ اًجاد بِئت حؽشَعُت وظُاظُت وبشامجُت حُذة ،وأن حعترف بالذوس اإلاهم لخلً اإلاىٍماث وحعضصه ،هما ًجب على
مىٍمت الصخت العاإلاُت أن ًيىن لها دوس في جذعُم الؽشاواث بحن وصاساث الصخت ومىٍماث املجخمع اإلاذوي عبر العالم،
.16
وٍجب أن جيىن مؽاسهتها في مجابهت هزا الفحروط مؽاسهت سظمُت ولِعذ سمضٍت فلي

.4ثداعيات ألازمة:
مً خالٌ جدلُل مممىن هزه ألاصمت وجذاعُاتها ألاولُتً ،جب الخأهُذ على أنها لِعذ أصمت عابشة ،وأن ظببذ أزاسا
وكخُت ججلذ في خالت ؤلاسجبان التي ظادث العالم أحمع ،فمال عً الخذاعُاث ؤلاكخفادًت اإلاباؼشة على اللىاعاث التي
جمغ خُاة اإلاىاوىحن بؽيل ًىمي ،ئال أن هزه ألاصمت ظُيىن لها جأزحر على مىٍىمت العالكاث الذولُت ،وهزلً على ألامً
ؤلاكلُمي ،ليىنها خذر ظىف ٌغحر ؼيل العالم ،على غشاس الخدىالث الىبري مثل الخشب العاإلاُت الثاهُت أو أخذار 11
ظبخمبر ،2001أو ٌهىس جىٍُم داعؾ عام  ،2014وٍمىً جلخُق أهم جذاعُاث هزه ألاصمت على الىدى الخالي :
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1.4ثأثيرألازمة على التحالفات والشراكات الدولية الراهنة :
جلىم فىشة الخدالفاث الذولُت والخٍُماث ؤلاكلُمُت على مفهىم الخمامً بحن الذوٌ ،لِغ ئبان العلم فدعب
بل أًما في خاالث الخشوب والىىاسب ،وهي الفىشة التي جأظغ بمىحبها خلف الىاجى وهزلً مىٍىمت ؤلاجداد ألاوسوبي،
ئرا ما أخفلذ
باإللافت ئلى الؽشاواث ؤلاظتراجُجُت بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وؼشوائها ألاوسوبُحن ،ومً زم
الخدالفاث والخىٍُماث ؤلاكلُمُت في جدلُم رلً اإلافهىم ،ف ئن بلائها ًفبذ مدل حذٌ وللذ ئجطر رلً خالٌ أصمت
وىسوها في أمشًٍ :
ألاول :جخلي الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت عً ؼشوائها ألاوسوبُحن مىز بذاًت ئهدؽاس الىباء ،مً خالٌ ئغالق خذودها مع
الذوٌ ألاوسوبُت ئبظخثىاء بشٍىاهُا .
الثانيٌ :هىس ما ٌؽبه " الدؽشرم ألاوسوبي " في مىاحهت ألاصمت ،ظىاء مً خالٌ ئغالق الذوٌ ألاوسوبُت لخذودها فُما بُنها،
أو الخىافغ للخفىٌ على اإلاعذاث الىبُت مً الفحن ،باإللافت ئلى عذم وحىد خىت عاحلت إلهلار ئًىالُا :الذولت ألاهثر
جمشسا مً حشاء الىباء ،سغم أن اإلاُثاق اإلاإظغ لإلجداد ألاوسوبي ًىق في ئخذي مىاده على جبادٌ الخبراث بحن الذوٌ
ألاعماء ،ئال أن ألاصمت أٌهشث ظلىهُاث غحر معبىكت بحن دوٌ ؤلاجداد خُث أؼاسث الخلاسٍش ئلى ئظدُالء ،الدؽًُ على
هماماث واهذ كادمت مً الفحن هدى ئًىالُا.
وسغم ما هؽفذ عىه ألاصمت مً هؽاؼت ولعف الخىٍُماث ؤلاكلُمُت مثل ؤلاجداد ألاوسوبي ،وهزلً لعف
فن رلً ال ٌعني جىكع ئنهُاس مىٍىمت ؤلاجداد ألاوسوبي لثالر أظباب هي :
الؽشاواث والخدالفاث الذولُت ،ئ
_أن ؤلاجداد وؾأ عبر جىىس جاسٍخي بؽيل مخيامل ،ظىاء على اإلاعخىي ؤلاًذًىلىجي أو الىاكعي .
_ئظخمشاس سؤٍت ؤلاجداد ألاوسوبي لشوظُا هخدذ للمفالر الغشبُت ،بغن الىٍش عً جىىس العالكاث بعن دوله معها ،ومنها
ئًىالُا .
_ئن ألاصمت لم جىً جدذًا لإلجداد ألاوسوبي فدعب ،بل لذوٌ العالم وافت ،بما ًفىق كذساتها ،ومع رلً فلذ أعلً ؤلاجداد
عً مبادسة جخممً جخفُق  300ملُاس أوسو همعاعذاث للؽشواث إلاىاحهت جذاعُاث الىباء ،وئوالق مبادسة إلوؽاء
ـىذوق لمان أوسوبي لخماًت ؤلاكخفاد وميافدت ازاس ألاصمت.
2.4ثأثيرألازمة على النظام الدولي الراهن :
مىز ئهتهاء خلبت الخشب الباسدةٌ ،عىد العالم هٍام عالمي أخادي اللىبُت جلىده الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت،
مع وحىد مىاوءة مً حاهب سوظُا والفحن للذفع هدى ث أظِغ هٍام مخعذد ألاكىاب  ،وهى ما ججلذ ازاسه في مإؼشاث
هثحرة ،بُذ أن جلً املخاوالث لم جفلر في زني الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت عً كُادة العالم ،ئال أن أصمت وىسوها ظُيىن لها
أثزحر على وبُعت هزا الىٍام ،سبما لً جٍهش مالمذ الىٍام اإلاخغحر على اإلاذي اللشٍب ،ولىً مإؼشاتها حؽحر ئلى جدىالث
مهمت في هزا ؤلاواس:
_أٌهشث ألاصمت فلذان زلت الؽشواء ألاوسوبُحن للىالًاث اإلاخدذة بأنها ظخٍل الذولت اللاةذة للعالم ،لِغ بعبب كذساتها،
وئهما ظلىن ؤلاداسة ألامشٍىُت ئبان ألاصمت ،والتي كامذ بعضٌ ألاساض ي ألامشٍىُت وئغالق الخذود مع ؼشوائها ألاوسوبُحن.
_كذ ًيىن مً اإلابىش اللىٌ بخدىٌ مىاصًٍ اللىي مً الغشب لفالر الذوٌ ألاظُىٍت  ،ئال أن ألامش اإلاإهذ هى ظعي الفحن
إلظدثماس الخمحز ألاظُىي في ئداسة هزه ألاصمت ،خاـت في ٌل وحىد هجاخاث مخمحزة لذي ول مً وىسٍا الجىىبُت
وظىغافىسة.
_ئن الىالًاث اإلاخدذة ،في ٌل الم أصق الشاهً ،ظخمىش إلحشاء خىاس ؼامل مع الفحن لخفادي الفذام معها معخلبال،
وحعضٍض كذساتها في ألاظىاق العاإلاُت للنهىك باإلكخفاد ألامشٍيي ،وظُيىن الخذًث عً اإلاىاسد هى املخىس الشةِس ي ألي خىاس
معخلبلي بحن الجاهبحن ،وهى ما ظىف ًىعىغ على الىٍام العالمي بشمخه.
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_جأزحر ألاصمت على ـُاغت ئظتراجُجُاث ألامً اللىمي للذوٌ الغشبُت عمىما والىالًاث اإلاخدذة على هدى خاؿ ،والتي واهذ
حعذ الخىافغ الذولي أبشص تهذًذاتها ،ومً زم ظخيىن هزه ؤلاظتراجُجُاث أهثر مالةمت لعالم ما بعذ أصمت وىسوها.
_الجذٌ خىٌ ظُادة هىع حذًذ مً العىإلات ؤلاجفالُت  ،بذال مً العىإلات ؤلاكخفادًت الشاهىت.
_بعُذا عً خالت ألاخادًت اللىبُت الشاهىت ،فئن العالم كذ ٌؽهذ ما ًىلم علُه " اللىبُت اإلاشهت" ،أي أهه ظُيىن هىان
بشوص للذوس الشوس ي وهزلً دوس ؤلاجداد ألاوسوبي ،في ٌل اوؽغاٌ الىالًاث اإلاخدذة بالخىافغ الجذًذ مع الفحن ،بدُث
أهه الًيىن هىان كاةذ واخذ للعالم على الذوام .
_ظعي الفحن لخىٌُف هزه ألاصمت إلعادة ـُاغت الىٍام العالمي ،ظىاء بخعمذ ئفخعاٌ الغمىك خىٌ ماهُت الىباء
وهُفُت مىاحهخه ،ألامش الزي أظفش في النهاًت عً كبىٌ ؤلاداسة ألامشٍىُت بالخىاس مع الفحن إلخخىاء هزا الىباء ،وهى خىاس
كذ ًيسخب على كماًا أخشي ،أو مً خالٌ ظعي الفحن لذعم ؼشواء الىالًاث اإلاخدذة خالٌ ألاصمت ،وهى ما جمثل في
ئعالن الفحن جضوٍذ ؤلاجداد ألاوسوبي بأهثر مً ملُىوي همامت و  50ألف حهاص فدق ،فمال عً ئسظاٌ خبراء ومعذاث
إلًىالُا ،باإللافت ئلى الىفىد الىبُت الفِىُت التي كامذ بضٍاسة عذد مً دوٌ الؽشق ألاوظي ،ومنها العشاق وئًشان وختى
.17
الجضاةش
3.4التشكيك في أداء منظمات العمل الجماعي الدولية:
سبما لم جىً أصمت وىسوها أخذ ألاوحه اللفىس التي حعتري عمل اإلاىٍماث ألاممُت ،فلىاإلاا وحهذ ئهخلاداث
إلاىٍمت ألامم اإلاخدذة بعبب ئخفاكها في خل ألاصماث الشاهىت على معخىي العالم ،وواهذ مجمل الخبرًشاث انها لِعذ
مىٍمت فىكُت ،ولِعذ لها العلىت إلسغام الذوٌ على جىفُز كشاساتها ،ولىً ئرا وان هزا ملبىال باليعبت لعمل اإلاىٍمت
فن ألامش ال ًيسخب على عمل اإلاىٍماث اإلاخخففت الخابعت لها ،خاـت مىٍمت الصخت العاإلاُت ،ودوسها خالٌ
ألاممُت ،ئ
هزه ألاصمت  ،خُث جبِىذ عذة أمىس:
_جأخش ـذوس أي جفشٍداث سظمُت مً اإلاىٍمت بؾأن جفش ي الفحروط بؽيل هبيس ،خُث جشدد أن الفحن ماسظذ لغىوا
على مىٍمت الصخت العاإلاُت لعذم ئعالن خالت وىاسب دولُت بؾأن فحروط وىسوها ،ورلً في بذاًت جفش ي الىباء في الفحن .
_الغُاب اإلالخىً إلاىٍمت أوباء بال خذود ،والتي واهذ لها دوس فاعل في الخفذي لفحروط ئًبىال في ئفشٍلُا عام  ،2014وهي
مىٍمت وبُت دولُت معخللت جأظعذ عام  ،1971وجمم الُىم خىالي  42000عمى.
_جبحن جممً العذًذ مً البُاهاث اإلاىٍمت لىىع مً الترهُب ،هعباسة " ألامل اليارب في الخىـل إلافل " وغحرها ،في وكذ
وان ٌعاوي فُه مالًحن البؽش مً الشعب والفضع ،ئبهخٍاس باسكت أمل وئن واهذ على اإلاعخىي اإلاعىىي فدعب .
_ئكخفاس دوس مىٍمت الصخت العاإلاُت على ئـذاس بُاهاث بؽان الىلع الشاهً إلهدؽاس الفحروط ،مع غُاب الذوس
الخىعىي والخيعُلي بحن الذوٌ ،ئر وان ًخعحن عليها الخيعُم فُما بحن الذوٌ مً أحل خؽذ الجهىد الجماعُت إلاىاحهت
هزا الفحروط ،باإللافت لعذم كذستها على ـُاغت جىـُاث مدذدة إلاىاحهت هزا الىباء  ،فىفلا لالةدت الخىفُزًت لهزه
اإلاىٍمتً ،خطر أهه مً بحن مهامها " جىمُت الىعي الفحي ،والخفاً على ظالمت العالم ،وخذمت اللىاعاث ألاهثر لعفا "
.18

4.4.ثأثيرألازمة على ألامن الاقليمي
ٌعذ ألامً ؤلاكلُمي حضءا ال ًخجضأ مً ألامً العالميً ،خفاعل معه جأزشا وجأزحرا ،وكذ ئجطر أزش هزه ألاصمت على
ألامً ؤلاكلُمي مً عذة هىاح :
_وكف ؤلاخخجاحاث في عذة دوٌ عشبُت ،وهي العشاق ولبىان والجضاةش .
_صٍادة الخذخالث ؤلاًشاهُت ؤلاكلُمُت ،خُث عملذ ئًشان على التروٍج لخىاب مفاده أن العلىباث ألامشٍىُت عليها حعذ
العبب الشةِس ي وساء عذم كذستها على مىاحهت جفش ي الىباء ،فمال عً جفعُذ هجماتها على اللىاث ألامشٍىُت في العشاق
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عبر وهالئها هىان ،ومً رلً ئظتهذاف كاعذة الخاجي الععىشٍت العشاكُت ؼماٌ بغذاد بفىاسٍخ واجُىؼا خالٌ ؼهش
ماسط  ،2020مما أظفش عً ملخل حىذًحن أمشٍىُحن وبشٍىاوي ،وَعذ هزا الهجىم الثالث والعؽشًٍ لذ اإلافالر
ألامشٍىُت في العشاق مىز نهاًت أهخىبش  ،2019وهزلً جأحُج الفشاع في الُمً ،وفي هزا ؤلاواس أعلً جدالف دعم الؽشعُت
في الُمً عً ئظلاه واةشة بذون وُاس أوللتها اإلاُلِؽُاث الخىزُت ججاه مدافٍتي ابها وخمِغ مؽُي .
_ٌهىس معخجذاث في همي العالكاث ؤلاكلُمُت ،ومً رلً ئعالن دولت ؤلاماساث العشبُت اإلاخدذة جلذًم دعم مادي إلًشان،
مً خالٌ واةشة ععىشٍت جابعت لللىاث الجىٍت ؤلاماساجُت ،والتي هللذ ماًفل ئلى  4000وً مً ؤلامذاداث الىبُت ،فمال
عً ؤلاجفاٌ الزي أحشاه الؽُخ دمحم بً صاًذ اٌ نهُان ،ولي عهذ أبى ٌبي هاةب اللاةذ ألاعلى لللىاث اإلاعلخت ؤلاماساجُت ،مع
الشةِغ العىسي بؽاس ألاظذ إلاىاكؽت جذاعُاث ئهدؽاس فحروط وىسوها ،والزي كاٌ فُه " أن الخمامً ؤلاوعاوي في أوكاث
املخً ٌعمى فىق ول ئعخباس ،وظىسٍا العشبُت الؽلُلت لً جبلى وخذها في هزه الٍشوف الخشحت ".
5.4ثأثيرألازمة على الحرب ضد إلارهاب:
وان لألصمت جأزحرا واضر على الخشب لذ ؤلاسهاب في عذة مإؼشاث :
_في الىكذ الزي كذ جيؽي فُه الجماعاث ؤلاسهابُت ،لً ًيىن بملذوس الذوٌ الشاعُت لإلسهاب ؤلاظخمشاس بىفغ الىجحرة
التي ظبلذ أصمت فحروط وىسوها ،خُث ظخخفق مىاسدها إلاىاحهت الفحروط .
_ئبفتراك عجض الجماعاث ؤلاسهابُت عً جىفُز هجماث هبري ،فلً ًدىٌ رلً دون همى الخىاب اإلاخىشف مجذدا ،ئر
بذأث بعن الجماعاث اإلاخىشفت بالفعل في جىٌُف هزه ألاصمت ،أبن فحروط وىسوها هى " حىذ مً حىىد هللا في ألاسك و أن
19
اإلاىث بعببه ٌعذ مً كبُل " الؽهادة " ،وغحرها مً العباساث التي سوحذ لها جلً الخُاساث اإلاخىشفت
_جىفُز جىٍُم داعؾ لعملُاث ئسهابُت في بعن مىاوم العالم ،في مداولت إلظخئىاف وؽاوه مجذدا أزىاء ئوؽغاٌ العالم
بمىاحهت وباء وىسوها ،ومنها هجىمحن متزامىحن في ماسط ،2020أولهما في مىصهبُم على مىكع كىاث الجِؾ وأظفش عً كخلى
وحشحى ،وزاهيهما ئظتهذف معبذا للعُخ في العاـمت ألافغاهُت وابىٌ.
_ئعالن الخدالف الذولي لذ جىٍُم داعؾ ،بلُادة الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،سخب كىاجه الخذسٍبُت مً العشاق ،بعذ
حعلُم بشهامج جذسٍب كىاث ألامً العشاكُت ،ألامش اإلاش الزي كذ ًمىذ جىٍُم داعؾ فشـت إلعادة جشجِب ـفىفه مجذدا،
مً هاخُت أخشي ،أعلىذ الىالًاث اإلاخدذة ؤلاوسخاب مً كاعذة ععىشٍت حىىب اإلاىـل ،و ئهخللذ ئلى كاعذة أخشي في
ألاساض ي العشاكُت ،لمً عملُت ئعادة ؤلاهدؽاس.
6.4ثأثيرألازمة على إلاقتطاد العالمي :
حعذدث اإلافادس التي جخدذر عً آلازاس ؤلاكخفادًت ألصمت وىسوها ،ومنها جأهُذ مفادس بمىٍمت الخعاون
ؤلاكخفادي والخىمُت أن الىمى ؤلاكخفادي كذ ًىخفن ئلى الىفف في خاٌ ئظخمشاس ئهدؽاس الفحروط ووفلا لخىكعاث
فن الىاجج املخلي العالمي ظىف ًىمى بيعبت  ٪1.5فلي خالٌ العام الخالي  ،2020ما ٌعني أن العالم ظِؽهذ
اإلاىٍمت ،ئ
أصمت ئكخفادًت لم ٌؽهذها مىز عام  ،2008وظخيىن أزاسها أهثر ولىخا في ول مً الُابان والذوٌ ألاوسوبُت ،مً هاخُت
أخشي ،ووفلا لخلاسٍش مىٍمت العمل الذولُت مً اإلاخىكع أن ًخعش العماٌ في حمُع أهداء العالم ما ًفل ئلى 3.4
جشٍلُىهاث دوالس مً الذخل بدلىٌ نهاًت  ،2020هما جىكعذ مىٍمت العمل الذولُت أن  25ملُىن شخق ظُفلذون
وٌاةفهم ،ملابل 22ملُىن خالٌ ألاصمت ؤلاكخفادًت عام  ،2008باإللافت ئلى جشاحع كىاع العُاخت العالمي بيعبت ،٪30
فمال عً فلذان بشمُل الىفي  ٪60مً كُمخه مىز بذاًت العام الخالي ،لُفل في الىكذ الخالي ئلى خىالي  50دوالسا
للبرمُل وبىحه عام ،فئن جأزحر أصمت وىسوها على أظعاس الىفي ًدعم بالخذة والىابع الىكتي ،ئال أهه ًفعب جلذًش رلً
ألازش بؽيل دكُم ،بعبب حعلذ ألاصمت و ئوعذام خالت الُلحن خىٌ معاساتها اإلاعخلبلُت ،وبىحه عام ،جتراوح الخىكعاث
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بؾأن جشاحع الىلب على الىفي خالٌ العام الخالي  2020ما بحن ملُىن ئلى زالزت مالًحن بشمُل ًىمُا ،فمال عً التراحع
.20
الخاد في البىسـاث العاإلاُت ،وخعاةش الىحران التي كذسها ؤلاجداد الذولي للىلل بدىالي  252ملُاس دوالس
بىحه عام ًمىً اللىٌ بأن ؤلاكخفاد العالمي في ظبُله هدى ؤلاهىماػ ،في ٌل كُام ما ًلشب مً خمغ ظيان العالم
بالعضٌ الزاحي ،وجىكف عجلت ؤلاهخاج في العذًذ مً الذوٌ حشاء هزا الفحروط.
جٍل هىان كىاعاث هي ألاهثر جمشسا ،هي العُاخت والىحران ،والبُع بالخجضةت واإلاىاعم واإلاىاـالث ،وظىف جخأزش
ئكخفاداث الذوٌ الخلُجُت بؽيل مماعف هٍشا إلعخماد ئكخفاداتها بؽيل هبحر على هزه اللىاعاث ففي اإلاملىت
العشبُت الععىدًت على ظبُل اإلاثاٌ ،جلعب الضٍاساث الذًيُت ألداء مىاظً الدج والعمشة دوسا مهما في ؤلاكخفاد الععىدي،
هما ٌعخمذ ئكخفاد ئماسة دبي بؽيل أظاس ي على العُاخت والبُع بالخجضةت واإلاىاعم والىحران .
خاثمة :
هؽفذ أصمت "وىسوها" عً ئخخالالث هبحرة في هٍم الخىهمت الصخُت وؤلاكخفادًت ،بل والعُاظُت أًما في هثحر
مً دوٌ العالم ،ولم جىج دوٌ ـىاعُت غىُت بمىاسدها اإلاالُت ومخلذمت علمُا ووبُا مً هزا الىباء ظشَع ؤلاهدؽاس ،بعبب
عذم ئظخعذاد هٍمها للخعامل مع مثل هزه ألاصماث ،بِىما ازبدذ دوٌ فلحرة لذيها بيُت جدخُت مخىالعت ،مهاستها في
الخيعُم وئظدىفاس واكاتها البؽشٍت إلاىاحهت خىش ئهدؽاس هزا الىباء.
ئن أصمت "وىسوها" ًمىً أن جيىن خافضا لبذاًت حذًذة جبني هٍم خىهمت مخخلفت في املجاالث وافت ،كادسة على
الخعامل مع جدذًاث اللشن الخادي والعؽشًٍ ،هما ًمىً لها أن جيىن ملذمت إلاعخلبل أهثر ظىادا في عالم الُىم لً
ٌعاعذها أخذ ما لم وعاعذ أهفعىا.
مً اإلاهم في هزه اإلاشخلت التي جمش بها البؽشٍت حمعاء خعً الخذبحر وحعُحر ألاصمت التي جىاحهىىا مً أحل مىاحهت
فحروط "وىسوها" ومىع ئهدؽاسه خاـت في ٌل غُاب أي عالج لغاًت آلان ًمىىه عالج اإلافاب ،وفي ٌل أي للاح ًمىع
ؤلاـابت ،وهى ما ًجعل مً الدجش اإلاجزلي اإلاىفز الىخُذ لىا لخماًت أهفعىا وعاةالجىا.
فالتزامىا بالدجش اإلاجزلي هى ئلتزام باهلار البؽشٍت مما كذ ًدفل ومً العىاكب الىخُمت التي ًمىً أن جلع في ٌل
هزا ؤلاهدؽاس وجبلى جلً معإولُت ول واخذ مىا مً مىكعه ،لغاًت ئًجاد خل لهزه ألاصمت ،وليي هللل مً لغىواجىا
والللم املخخمل ،وليي هدذ مً مخاوفىا علُىا أن هلىم بخعضٍض صخخىا الىفعُت مً خالٌ اإلالترخاث التي كذمىاها والتي
خاولىا أن وعاهم بها في هزا الٍشف اإلاللم الزي جمش به البؽشٍت الُىم .
في ألاخحر ًمىً أن هإهذ أن ألامل ًبلى كاةم للخغلب على هزا الفحروط فالبؽشٍت أزبدذ هم مً مشة أنها كادسة على
الخغلب على ألاصماث مهما وان هىعها أو وبُعتها ،فلي علُىا وأفشاد وأشخاؿ أن هيىن ملتزمحن بمخخلف ؤلاسؼاداث
والىفاةذ التي جلشها الهُئاث الشظمُت مً أحل الخغلب على هزا الفحروط ،ئن جطخُدىا الُىم هي ظبُل الىجاة في
اإلاعخلبل ،وأ ن الفبر الُىم هى الخالؿ الىخُذ لىا ،وٍبلى ألامل دلُلىا للخُاة وجبلى الععادة مدللت ما دمىا هشٍذ رلً
أًىما هىا وأًىما خللىا.

ثوضيات الدراسة :
وفي هزا ؤلاواس هلترح مجمىعت مً الخىـُاث في ؼيل وظاةل وأوؽىت التي مً خاللها حعخىُع مخخلف اإلاىٍماث
أن جلىم بذوسها الفاعل خالٌ ئداسة هزه ألاصمت منها :
_جيىًٍ خلُت أصمت مؽترهت على معخىي ول دولت إلداسة ألاصمت بالؽشاهت مع اإلاىٍماث الذولُت واللىاع الخاؿ واملجخمع
اإلاذوي .
_جلذًم ئعفاءاث لشٍبُت لللىاعاث ألاهثر جمشسا مً ألاصمت إلاذة ظيخحن .
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_الخعاون مع وصاسة الصخت عبر فشٍم ئظخجابت ًمثل ول ألاوشاف اإلاعىُت باإلظخجابت جمثل غشفت وىاسب مؽترهت.
_ئعذاد ووؽش فُذًىهاث عً وشق الىكاًت وميافدت العذوي ،وجىصَع مىبىعاث جىعُت على اإلاىاوىحن .
_جىصَع وشود غزاةُت والصخُت على ألاظش الفلحرة واإلاهمؽت .
_جدبع الخاالث ألاهثر جأزشا باألصمت وجلذًم الذعم اإلاباؼش لها ،هفئت العماٌ ومىٌفي العلىد ،وأصخاب اإلاهً الخشة،
والخجاس التي جمشسث ججاستهم هدُجت ألاصمت .
_وؽش الىعي بالفحروط وهُفُت الىكاًت مىه والخعامل معه ومع ألاولاع الخالُت والخأكلم معها خالٌ وؽش جلً اإلاعلىماث
عبر مىاكع الخىاـل ؤلاحخماعي .
_ؤلاظخجابت ؤلاوعاهُت اإلاباؼشة والعىن الفحي والغزاتي ،وجلذًم الخذماث الىبُت وخذماث الخماًت ؤلاحخماعُت
واللاهىهُت والعمالُت وخماًت الىفل ،والخىٍُم املجخمعي .
_لشوسة سفع الىعي الفحي للعاملحن بلىاع العُاخت .
_جخفُن المشاةب على اإلاعافشًٍ مثل لشٍبت العفش حىا ولشاةب ؤلاكامت في الفىادق .
_جخفُق أسكام للذعم واإلاعاهذة لخغىُت اللماًا )الىفعُت وؤلاظدؽاساث الىفعُت والعىف ألاظشي(.
_جلبُت ئخخُاحاث روي ؤلاعاكت وجلذًم اإلاؽىسة والىفاةذ اإلاخعللت بفحروط وىسوها .
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