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تاريخ التسليم ،)2017/12/5( :تاريخ القبول)2018/3/14( :
ملخص
هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات إدارة الطوارئ التي تهدد قرية أم النصر من خالل دراسة
األحداث الكارثية التي وقعت عام  2007لالستفادة من الخبرات واإلجراءات التي اتخذتها
المؤسسات الدولية والمحلية من أجل إعداد أفضل ألي أحداث مماثلة قد تحدث في المستقبل ،وأيضا
إلعداد سيناريوهات لتفادي أخطار تتعرض لها القرية بعد تحديد مؤشرات إعالن حالة الطوارئ
فيها ،ومن نتائج الدراسة إعداد مصفوفة المخاطر التي تتعرض لها القرية نظرا ألهميتها في تقييم
احتمال المخاطر ،ومستوى المخاطر ،ودرجة حدوثها ،والعواقب المحتملة ،وكذلك وضع إجراءات
التأهب واالستعداد ألي طارئ ،وقد خلصت الدراسة أيضا إلي بناء نموذج لمتطلبات إدارة
الطوارئ الذي يشمل على إجراءات شاملة لضبط عمليات الطوارئ للحد من الكوارث المحتملة
في القرية ،وقد أوصت الدراسة باالعتماد على الكادر البشري واللجان المحلية والمتطوعين من
خالل إقامة مشاركة مجتمعية فعالة للوقاية من الكوارث والتأهب لها من خالل التدريب على تنفيذ
السيناريوهات المقترحة.
الكلمات المفتاحية :أم النصر ،كارثة ،طوارئ ،سناريوهات ،متطلبات.
Abstract
The study aims to determine the requirements of emergency
management to prevent the hazards of Umm Al-Nasr village by studying
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the catastrophic event occurred in 2007. The study attempted to identify
the responsive actions of local and international organizations during that
event so as to better prepare for any similar events that may potentially
occur in the future. The preparation of the risk matrix for the village due
to its importance towards assessing risk probability, the level of risk, the
degree of occurrence, and the potential consequences. The study
recommended reliance on human resources, local committees and
volunteers through effective community participation in disaster
prevention and preparedness through training on the implementation of
proposed scenarios. A model of emergency management requirements is
designed to resolve the Umm al-Nasr village crisis, which includes
comprehensive measures to control emergency operations to mitigate
potential disasters.
scenarios,

emergencies,

disaster,

al-Nasr,

Umm
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مقدمة
أنشئت القرية في أعقاب قرار وزارة اإلسكان الفلسطينية بناء مدينة الشيخ زايد في منطقة
المسلخ شمال شرق بيت الهيا ،ولغرض إنشاء مدينة الشيخ زايد على األرض التي كان يقطنها
عائالت بدوية فلسطينية ،فقد جرى نقلهم من منطقة سكناهم وإسكانهم قرب محطة معالجة مياه
الصرف الصحي "قرية أم النصر حاليا".
وتقع القرية على بعد نصف كيلو متر من الخط األخضر و ترتفع بنحو  40مترا فوق مستوى
سطح البحر وتبلغ مساحتها نحو  800دونما ،ويبلغ عدد سكانها  5500نسمة (المركز الفلسطيني،
 ،)2007و لقرية أم النصر تاريخ إسالمي عندما انتصر العرب المسلمون على الفرنجة على
أراضي بلدة بيت حانون وقرية أم النصر عام  637هـ .لذلك سميت بهذا االسم نسبة لهذه المعركة.
من خالل زيارات التي قمنا بها للقرية لتحليل الوضع المعيشي واألخطار القائمة وتحديد
اإلمكانات المتوفرة فإنه يوجد في القرية مقر للمجلس القروي الذي يفتقر لإلمكانيات المادية
والبيانات الدقيقة عن القرية المهمشة ،وكذلك تفتقر القرية إلى وجود مرافق عامة مثل الخدمات
الصحية وخدمات التعليم بما فيها المدارس ورياض األطفال والطرق وشبكات الكهرباء وكذلك أن
مصدر القرية الوحيد للحصول على المياه من خالل بئر أنشئ منذ عام  2000وحتى اآلن يتم
استخدامه رغم أن بعض التقارير تشير إلى تلوثه ).(Sadallah, 2014
كذلك حياة أهل القرية معرضة ألخطار عديدة منها الحروب واالنتهاكات اإلسرائيلية
المتكررة وأيضا تأثير وجود مكب النفايات وبرك تجمع مياه الصرف الصحي على األهالي التي
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تسبب المكاره الصحية واألمراض (سلطة المياه .)2012 ،تعتبر هذه المخاطر أزمات دائمة ألنها
مستمرة منذ عدة سنوات وليست لها حلول في األفق القريب ،ألنها تتوقف على عدة عوامل أهمها
عدم توفر اإلمكانيات المادية وكذلك المعيقات التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على القرية،
خصوصا أن معدالت الفقر في القرية تصل إلى ما يزيد عن  ،%80منهم  %50يعيشون فقرا
مدقعا (وفا.)2007 ،
الدراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية
دراسة (حسين )2014 ،بعنوان "إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر ،الواقع و األفاق"
هدفت الدراسة إلى تحليل وتقييم أخطار الزالزل في الميدان االقتصادي ودراسة أحسن السبل
للمساهمة مع باقي الفاعلين في المجال للوقاية والحماية والمشاركة في مواجهة األضرار الناتجة
عنها ،وخلصت الدراسة إلى ضرورة تنسيق جهود األطراف المعنية بإدارة مخاطر الكوارث
الطبيعية مثل مراكز البحث في الزالزل ،و نشر الوعي بأهمية إدارة أخطار الكوارث الطبيعية
سواء قبل وقوعها بأهم أدوات الوقاية منها ،أو بعد وقوعها بآليات التخفيض من تبعاتها وكذلك
تطوير نظم لإلنذار المبكر لتنبيه السكان.
دراسة (سالمة )2014 ،بعنوان "التخطيط لمجابهة الكوارث  -تقييم خطة االستجابة للطوارئ
في المؤسسات الحكومية الفلسطينية" هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى توفر خطة االستجابة
للطوارئ في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وتقييمها من خالل تحديد التحديات والعوائق التي
يواجها المخططون للكوارث ،خلصت الدراسة إلى أن هناك ضعف في المؤسسات المعنية
باالستجابة لحاالت الطوارئ ،وضرورة العمل على تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بإدارة
الكوارث و توحيد مرجعية إلدارتها في مراحلها الثالث.
دراسة (السكرانة )2012 ،بعنوان "خطط الطوارئ ودورها في مواجهة األزمات" هدفت
الدراسة إلى التعرف على مفهوم خطط الطوارئ واإلخالء و التعرف على عمليات إدارة األزمات
والكوارث وكيفية تطبيق وتنفيذ خطط الطوارئ واإلخالء ،التعرف على كيفية تقييم ومواجهة اآلثار
الناتجة عن األزمات وطرح تصورات علمية مشتركة لرؤية مستقبلية أفضل نحو تحقيق خطط
الطوارئ من أجل تكامل الجهود بين المؤسسات واألجهزة المختصة ،وخلصت الدراسة إلى أن
خطط الطوارئ لها دور بارز في مواجهة األزمات والطوارئ وعلى منظمات االعمال أن تقوم
بوضع خطة متكاملة ومعدة مسبقا لمواجهة األزمات والتحضير وتدريب العاملين لديها على كيفية
مواجهة هذه األزمات ،وأن وجود استراتيجية مسبقة على كيفية التعامل مع األزمات يساعد في
تقليل األخطار والخسائر المترتبة عليها حال وقوعها وكذلك وجود غرفة عمليات إلدارة العمل بعد
وقوع األزمات يعتبر من المستلزمات االساسية لنجاح إدارة األزمات.
دراسة (الـدبيك )2007 ،بعنوان "قابلية اإلصابة والسلوك الزلزالي المتوقع للمباني في الضفة
الغربية ،فلسطين" هدفت الدراسة إلى إجراء سيناريوهات زلزالية على بعض المناطق في المدن
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الفلسطينية كعينة عامة ،وذلك من خالل تحديد حجم األخطاء ونسبها في المباني ،وبالتالي إيجاد
حجم االنهيارات واألضرار المحتملة ألنماط المباني الدارجة ونسبها ،عند تعرضها لهزات أرضية
قوية .وقد أظهرت النتائج إن قابلية اإلصابة الزلزالية مرتفعة في العديد من المباني ،وأن هناك
احتماال لتعرض بعض هذه المناطق لحصول أضرار وانهيارات كلية وجزئية كبيرة ،باإلضافة
إلى وجود احتمال كبير لتعطيل العديد من الطرق وإغالقها في هذه المناطق.
دراسة (عبدهللا )2002 ،بعنوان "أساليب مواجهة الكوارث الطبيعية" هدفت الدراسة إلى
تحليل وتقييم وتصنيف األخطار الطبيعية وضع أساليب للمواجهة والوقاية منها وخلصت الدراسة
إلى من الصعب منع حدوث الكوارث الطبيعية ،بل توجد بعض هذه الكوارث يستحيل على اإلنسان
حتى األن و مع أعلى درجات التقدم العلمي و التكنولوجي التنبؤ بحدوثها.
ثانيا :الدراسات االجنبية
دراسة ( )CASSAR, at el. 2017بعنوانTrust, Risk, and Time Preferences :
" .After a Natural Disaster: Experimental Evidence from Thailandهدفت
الدراسة إلى تسليط الضوء على أثار الكوارث الطبيعية التي تشكل تهديدا مستمرا للرفاه االقتصادي
ال سيما في البلدان النامية .فالكوارث تؤدي إلى تغييرات هامة على نطاق المجتمعات واألفراد.
وكانت نتائج الدراسة على سلسلة من التجارب التي أجريت في المناطق الريفية في تايلند خصوصا
بعد كارثة تسونامي عام  ،2004أن الكارثة لها تأثير طويل األمد على المجتمع وعلى السلوك
االجتماعي اإليجابي ،وكذلك تأثير على جهود السياسة العامة الرامية إلى التصدي للكوارث
الطبيعية من خالل خطط التخفيف ،التي تركز على جهود تعزيز التنمية عن طريق تعزيز الثقة
للمجتمعات واألفراد من خالل التعاون وريادة األعمال وتوفير االدخار الضروري للنمو
االقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر.
دراسة ( )Flanagan, at el. 2011بعنوان" A Social Vulnerability Index for
" Disaster Managementهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على هشاشة المجتمعات الفقيرة
التي تخضع إلي عدة عوامل منها :العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والديموغرافية ،التي تؤثر
على قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتحمل الصدمة ،وقد خلصت الدراسة إلى أن التصدي
الفعال للضعف االجتماعي يقلل من المعاناة البشرية والخسارة االقتصادية والقدرة على استكشاف
اآلثار المترتبة على إعصار كاترينا على السكان المحليين.
دراسة ( )Cutte, at el 2010بعنوان " Disaster Resilience Indicators for
" Benchmarking Baseline Conditionsهدفت الدراسة إلى تحديد المقاييس والمعايير
لقياس القدرة لدى المجتمعات على الصمود كذلك إعداد منهجية ومجموعة من المؤشرات لقياس
الخصائص األساسية للمجتمعات التي تعزز الصمود من خالل وضع الظروف األساسية المناسبة
التي تمكن من رصد التغيرات في القدرة على الصمود مع مرور الوقت في أماكن مختلفة داخل
جنوب شرق الواليات المتحدة .بينت النتائج أن هناك اختالفات مكانية في القدرة على مواجهة
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الكوارث ،وهي واضحة بشكل خاص في الفجوة بين الريف والحضر ،حيث تتمتع المناطق
الحضرية بمستويات أعلى على القدرة على الصمود مقارنة بالمقاطعات الريفية.
دراسة ( )Kailes, 2007بعنوان " A Function-Based Framework for
" Emergency Management and Planningهدفت الدراسة إلى إعداد خطط و إجراءات
لالستجابة للكوارث أكثر فعالية لحماية السكان واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مع العمل
على توفير خمسة احتياجات أساسية قائمة على وظائف الطوارئ هي :االتصاالت ،االحتياجات
الطبية ،الحفاظ على الوظيفية اإلنسانية ،واإلشراف على عمليات الطوارئ ،واإلخالء واإليواء،
وقد أوصت الدراسة بالعمل على الحد من العواقب الكوارث وتحسين االستعداد في جميع أنشطة
التخفيف والتأهب واالستجابة والتعافي ،وتشمل أيضا التصدي للقيود الوظيفية لألشخاص الذين
يعانون من إعاقة جسدية أو في الحواس.
دراسة ( )Christoplos, at el. 2001بعنوان" framing risk: the changing
"  context of disaster mitigation and preparednessهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء
على عدد من الكوارث وأدوار المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة األخرى في التخفيف من
آثار الكوارث والتأهب لها ،واستعرضت الدراسة أيضا االتجاهات الدولية الواسعة في إدارة
المخاطر والوقاية من الكوارث .وقد اتجهت الحاجة إلى التصدي للمخاطر والتخفيف من آثار
الكوارث والتأهب لها وقد أوصت الدراسة إلى اإلدراك بأن التعامل مع المخاطر وانعدام األمن
ضرورة ،وذلك بتطوير سبل عيش الفقراء الستراتيجياتهم المعيشية من خالل إعداد برامج تخفيف
من آثار الكوارث والتأهب لها ،واألهم من ذلك كله أن تصبح إدارة المخاطر جزءا اساسيا من
اإلرادة السياسية للدولة.
دراسة ( )Scherr, 2000بعنوان" A downward spiral? Research evidence on
" the relationship between poverty and natural resource degradationهدفت
الدراسة إلى وضع تصور للربط بين الفقر الريفي والبيئة المحيطة مع عوامل مثل النمو السكاني
والتهميش االقتصادي مما يؤدي إلى أزمات وتدهور البيئة .يطبق هذا البحث نموذجا تجريبيا على
نطاق صغير يظهر فيه عدم تجانس الفت للنظر في إدارة األزمات البيئية من جانب فقراء الريف
ونجاحهم في التكيف مع التغيرات البيئية وفعالية السياسات في التأثير على النتائج .خلصت الدراسة
إلى أن الفقراء لديهم قدرة كبيرة على التكيف مع التدهور البيئي ،إما بتخفيف آثارها على سبل
عيشهم أو بإعادة تأهيل الموارد المتدهورة ،و كذلك أكدت على ضرورة العمل على مشاركة أهل
القرى في إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ ،فالفقراء لديهم قدرات ممكن استغاللها إلنجاح خطط
الطوارئ.
تشير الدراسات السابقة أنه في حاالت الكوارث من المرجح أن يتأثر الفقراء بالكارثة أكثر،
أي أنهم أقل احتماال على التعافي وأكثر عرضة لإلصابة ،فإن العالقة بين تأثير الكارثة ومستوى
الفقر في المجتمعات تؤدي إلى تسارع في الخسائر في األرواح و الممتلكات ،كذلك ضرورة العمل
على إعداد خطط و إجراءات لالستجابة للكوارث أكثر فعالية لحماية السكان.
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مشكلة الدراسة
تعاني قرية أم النصر من مخاطر عديدة تهدد جميع نواحي الحياه فيها أدت إلى فقدان كثير
من األرواح و أضرار في الممتلكات الخاصة والمرافق العامة ،ستتناول هذه الدراسة تحديد وتحليل
المخاطر التي تتعرض لها القرية بصفة عامة وتسليط الضوء على كارثة غرق القرية في 2007
بصفة خاصة لالستفادة من الدروس لتحديد متطلبات إدارة الطوارئ لتفادي األخطار وحل مشكالت
البيئية للقرية.
تساؤالت الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية:
 .1ما هي إجراءات االستجابة التي اتخذتها المؤسسات المحلية والدولية أثناء وقوع كارثة
2007؟
 .2ما هي المخاطر التي تتعرض لها القرية ومستويات الخطر؟
 .3ماهي العوامل المؤثرة في احتمالية حدوث المخاطر؟
 .4ما هي محددات أو مؤشرات إعالن حالة الطوارئ في القرية؟
 .5ماهي إجراءات التأهب و االستعداد ألي طارئ بناء على الدروس المستفادة؟
 .6ماهي سيناريوهات المتوقعة في حالة حدوث كوارث في قرية أم النصر؟
منهجية الدراسة
سيتبع الباحث منهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،ولتحقيق أهداف
الدراسة؛ وذلك من خالل تحليل مضمون جمع المصادر من التقارير واألبحاث الصادرة عن
المؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة التي سجلت جميع األحداث التي حصلت أثناء
كارثة غرق قرية أم النصر عام  2007لالستفادة من هذه المصادر لوضع إجراءات تأهب
واالستجابة وسيناريوهات للحد من مخاطر المعرضة لها القرية وبناء نموذج لمتطلبات إدارة
الطوارئ لقرية أم النصر .ثم عمل زيارات ومقابالت مع عاملين في بلدية أم النصر لمعرفة
إمكانيات البلدية و خطط التأهب و االستعداد للكوارث المحتملة.
كارثة غرق القرية 2007
بتاريخ  2007/3/27كانت القرية على موعد مع الكارثة فقد انهارت السواتر الترابية الداعمة
ألحواض الصرف الصحي فانهمرت المياه في اتجاه بيوت القرية التي تبعد أمتارا عن األحواض
مما أدى إلى وفاة  5مواطنين وإصابة ما يزيد عن  35إصابة وتدمير  255منزال منهم  29منزال
دمرت بشكل كامل وكذلك تضررت المرافق العامة وكثير من الممتلكات ،فقد بلغ عدد األسر
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المتضررة من الكارثة ما يزيد عن  600أسرة و تقدر الخسائر المادية في القرية نتيجة لهذه الكارثة
البيئية بحوالي  10مليون دوالر أمريكي (.)poica, 2007
كيف حدثت الكارثة
أنشئت أحواض الصرف الصحي في عام  1976بقرار من االحتالل اإلسرائيلي لتخدم منطقة
شمال قطاع غزة بقدرة تشغيلية تكفي  50ألف نسمة ،ثم وسعت قدرة األحواض في عام 1991
لتستوعب  5000متر مكعب في اليوم ،في عام  2001استمرت الزيادة في الضخ وعدم قدرة
األحواض على استيعاب المزيد من مياه الصرف الصحي التي وصلت إلى  25ألف متر مكعب
في اليوم؛ مما أدى إلى تشكل بركة ترابية ضخمة جانبية على مساحة  450دونما ،وعلى عمق
يصل إلى  9متر وتتسع الى حجم  3مليون متر مكعب ،وتحيطها السواتر الترابية التي يصل
ارتفاعها إلى 15متر كما هو موضح في الشكل (.)1
في عام  2007ومع الزيادة الطردية لسكانية و زيادة االشتراكات أصبحت البركة الترابية
الضخمة ال تكفي كميات الضغط و الضخ لمياه الصرف الصحي ،لذلك أصبح من الضرورة إنشاء
بركة ترابة إضافية لمنع خطر الفيضان على السكان ،مما دفع سلطة المياه إلنشاء حوض جديد
ترابي على ارتفاع 20م وبمساحة  20دونما و يبعد 150م عن القرية قبل  6شهور من الحادثة؛
بحيث يتسع الحوض إلى  70ألف متر مكعب شمال شرق القرية (.)EcoConServ, 2014
وعلى رغم من ذلك فقد فاضت مياه الصرف الصحي و أدت إلى انهيار السواتر الترابية وغرق
القرية.

شكل ( :)1قرية أم النصر وأحواض الصرف الصحي والبرك الترابية.
(المصدر :إعداد الباحث اعتمادا على برنامج .)google earth
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المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة
بعد كارثة عام  2007بدأ العمل على إيجاد حلول لمشكلة أحواض وبرك الصرف الصحي
لتغطي منطقة شمال القطاع التي تشمل بيت الهيا وبيت حانون ومخيم جباليا وقرية أم النصر ،فتم
تخصيص مبلغ  12مليون دوالر للمشروع في عام  ،2008ومن ثم أضيف مبلغ  3مليون دوالر
أخري دعما للمشروع من الجهات المانحة والبنك الدولي ،وبدأ العمل به في عام  ،2009إال أن
العمل توقف في شهر يناير  ،2014ولم يكتمل؛ ويرجع ذلك للحالة األمنية والسياسية السائدة في
قطاع غزة ،وكذلك عدم القدرة على إدخال المواد المطلوبة بسب الحصار و الزيادة المالية في
تقديرات الموازنة للمشروع.
وصف المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة
الهدف الرئيسي من المشروع إزالة التهديدات المباشرة للصحة العامة والسالمة البيئية
للمجتمعات المحيطة بأحواض الصرف الصحي في شمال قطاع غزة ،والعمل على توفير حلول
طويلة األجل لمعالجة مياه الصرف الصحي مع األخذ في االعتبار المتطلبات المستقبلية ،و يتكون
المشروع كما موضح في شكل ( )2من مرحلتين ):(World Bank, 2014
 المرحلة األولى :نقل المياه العادمة من البرك الترابية إلى موقع معالجة مياه الصرف الصحي
المقترح في شمال غزة والعمل على تجفيف البركة واستعادة ومعالجة حوالي  15,000متر
مكعب /يوميا من المياه العادمة.
 المرحلة الثانية :استكمال المرحلة األولى من مشروع محطة معالجة المياه العادمة في شمال
غزة بقدرة استيعابية تصل إلى  35,600متر مكعب في اليوم ،وتتألف من ثالث وحدات
معالجة و آبار و وخزان ومحطات تعزيزية للمعالجة وتجفيف وتتضمن المرحلة أيضا شراء
المعدات والمواد المطلوبة للمشروع ،وتشغيل وصيانة محطة معالجة المياه العادمة في شمال
غزة لمدة  3سنوات بعد تجربة محطة المعالجة.

شكل ( :)2مشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة
(المصدر.) http://projects.albankaldawli.org:
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ما تم إنجازه بناء على تقرير البنك الدولي : (World Bank, 2014) 2014
-

ما زال أثر التهديدات المباشرة قائم على سالمة التجمعات المحيطة ببركة المجاري في محطة
بيت الهيا لمعالجة المياه العادمة خصوصا في المنخفضات الجوية.

-

إنشاء أحواض ترسيب ومخطط لنقل المياه العادمة في ديسمبر  2010ال تزال قيد اإلنشاء
حتى االن.

-

لم يتم تجفيف البرك الترابية بشكل تام ولكن تم التقليل من حجمها ،و يقدر ما تبقى بمليون
ونصف متر مكعب.

-

يتناسب حجم المياه العادمة التي يتم تجميعها ومعالجتها مع عملية تسرب المياه الجوفية وإعادة
استخدامها ،مع إمكانية الوصول إلى  25,000متر مكعب يوميا حتى نهاية .2018

-

لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ولكن تم عمل الدراسات المطلوبة لمعالجة  35ألف
متر مكعب من المياه.

إجراءات االستجابة التي اتخذتها المؤسسات المحلية والدولية أثناء وقوع كارثة 2007
تعتبر مرحلة االستجابة من أهم المراحل التي يجب االستعداد لها مسبقا لمنع تطور األحداث
أثناء وقوع الكارثة ،فقطاع غزة معرض لكثير من المخاطر الطبيعية و الكوارث من صنع اإلنسان
التي تتطلب من أجهزة الحكومة و المؤسسات الداعمة التأهب الجيد لهذه الطوارئ المحتملة.
ولذلك تعتبر مراحل االستجابة للطوارئ ومرحلة التعافي ،و مرحلة الحد من مخاطر الكوارث
من التدابير التي تمنع أو تقلل من تأثير الكارثة خصوصا في حوادث الفيضانات فعندما تحدث
المخاطر يتم اتخاذ التدابير الفورية للحد أو التخفيف من اآلثار السلبية و إستعادة الوضع الطبيعي
مماثل لما قبل وقوع الكارثة (.)Annegret, et al. 2010
لذلك تعتبر دورة الكوارث للفيضانات كما هو موضح بالشكل ( .)3مهمة إلدارة المخاطر
بحيث ممكن تكيفها لحاالت الطوارئ واالستجابة لقطاع غزة من خالل عمليات اإلنقاذ والمساعدات
وتدابير الوقائية لوقف الخطر واالستفادة من الخبرات السابقة في كيفية التعامل مع تطورات الحدث
لتفادي التأثيرات السلبية للكوارث ،وهذه التدابير االحترازية للحد من المخاطر كفيضانات نهر
الميز في هولندا فقد قلت الخسائر تقريبا أقل بنسبة  %35عام  1995عن تقديرات األضرار لعام
 (Wind, et al. 1999) 1993وذلك من خالل متابعة المستمرة لمنسوب النهر حيث يتراوح
ارتفاع منسوب النهر من 1م الى 3م.
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شكل ( :)3تكييف دورة الكوارث لمخاطر الفيضانات.
(المصدر) http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1623/hysj.52.5.1016 :

أن عمليات التخمين للمخاطر أو تحديد محدودات المخاطر مهمة و لكن ضرورة إرتباطها
بوجود نظام إنذار فعال لتحذير الناس وتنبيهم ،تدريب السكان على االلتزام بتحذيرات الحكومة
وعمل ما يلزم للحفاظ على األرواح والممتلكات ومتابعة تطورات الكارثة خالل زمن حدوثها
واتخاذ القرار للعمل على سرعة إخالء السكان ،فنظام اإلنذار المبكر للكوارث هو منظومة متكاملة
من اإلجراءات المتسلسلة بناء على التسارع الزمني للكارثة ) (Molinari, et al. 2013تتكون
من:


نظام فرعي للرصد والتنبؤ بالمخاطر وتجميع معلومات عن تتبع األحداث قبل الكارثة بقليل.



نظام فرعي لمعلومات المخاطر لوضع سيناريوهات للمخاطر لمعرفة األثر المحتمل على
المجتمع قبل الكارثة بقليل.



نظام فرعي للتأهب لوضع االستراتيجيات واإلجراءات الالزمة للحد من األضرار الناجمة
عن الكارثة قبل حدوثها بقليل.



نظام فرعي لالتصاالت من أجل توصيل المعلومات في الوقت المناسب عن حدث وشيك،
وسيناريوهات المخاطر المحتملة واستراتيجيات اإلستعداد.

من أحداث كارثة  2007تم متابعة اإلجراءات لالستجابة المتبعة من الحكومة والمؤسسات
اإلغاثة المحلية والدولية أثناء كارثة غرق القرية لإلستفادة من الدروس والخبرات لوضع منهجية
عمل لتفدي األخطار .شكل ( .)4يوضح إجراءات االستجابة التي عملتها المؤسسات العاملة أثناء
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الكارثة وتضمن :إجراءات استجابة إنسانية ،وإجراءات استجابة صحية ،وإجراءات استجابة إخالء
وكذلك إجراءات استجابة وقف الخطر وإجراءات البرامج النفسية واالجتماعية.

شكل ( :)4إجراءات االستجابة المتبعة في كارثة قرية أم النصر ( . 2007المصدر :إعداد الباحث).
لتوضيح أهم اإلجراءات التي تم اتباعها من قبل المؤسسات العاملة المحلية والدولية أثناء
كارثة قرية أم النصر عام  2007من خالل الجدول ( .)1الذي يصنف التدابير واإلجراءات بناء
على نوع االستجابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)3(33

11

Published by Arab Journals Platform, 2019

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 33 [2019], Iss. 3, Art. 5

 474ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "متطلبات إدارة الطوارئ للتعامل مع أزمات قرية أم النصر"

جدول ( :)1إجراءات االستجابة أثناء كارثة قرية أم النصر عام ( 2007إعداد الباحث).
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المخاطر التي تتعرض لها القرية ومستويات الخطر
تعرضت القرية البدوية الى الكثير من المخاطر في السنوات السابقة منها الحروب المتكررة
و اإلنتهاكات اإلسرائيلية التي تؤثر على حياة السكان ،بحيث تبعد القرية مئات األمتار عن السلك
الفاصل في شمال قطاع غزة عن اإلحتالل اإلسرائيلي ،كذلك وجود مكب للنفايات شمال غزة
وبرك تجمع مياه الصرف الصحي القريبة من القرية الذي تسبب الكثير من المخاطر مثل التسمم
بسبب تلوث المياه الجوفية الناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي للتربة ،وكذلك االصابة
باألمراض بسبب انتشار الحشرات الضارة والقوارض التي تسبب المكاره الصحية التي توثر
على البيئة والصحة (.)Sadallah, 2015
تم إجراء تحليل لالحتماالت حدوث المخاطر التي تهدد قرية أم النصر من خالل تتبع جميع
األحداث التي تعرضت لها القرية خالل السنوات السابقة وعمل مصفوفة المخاطر للقرية
( )Dumbrava, et al. 2013لمعرفة احتمالية حدوث الخطر و مستوى الخطر ودرجة حدوثه
والنتيجة المترتبة في حالة حدوثه (كارثية ،عالية ،متوسطة ،منخفضة) كما هو موضح في الجدول
(.)2
جدول ( :)2مصفوفة المخاطر لقرية أم النصر(المصدر :إعداد الباحث).
الخطر
انهيار السواتر الترابية في مجمع
الصرف الصحي
تلوث المياه الجوفية الناتج عن تسرب
مياه الصرف الصحي في المنطقة
تعاني القرية من إنتشار األمراض
بسبب الروائح الكريهة ،وإنتشار
البعوض والحشرات الضارة
إنتهاكات إسرائيلية
الحروب المتكررة

درجة الخطر تكرار/
تأثير الخطر
7/10

إحتمالية
الخطر
%70

مستوى
الخطر
High

5/10

%50

moderate

3/10

%30

Very low

7/10
9/10

%70
90%

High
Very high

العوامل المؤثرة في إحتمالية حدوث المخاطر
هدفت الدراسة إلى وضع إجراءات استجابة من خالل سيناريوهات تعتمد على مصفوفة
المخاطر تقوم بها لجنة الطوارئ في المجلس القروي لقرية أم النصر لتفادي تتطور وتسارع
األحداث أثناء الكارثة ،مع مراعاة إمكانيات والقدرات المتوفرة في المجلس القروي خصوصا بعد
زيارة الميدانية للمجلس لتعرف على اإلمكانات والقدرات المتوفرة لديهم ،وكذلك معرفة خصائص
المجتمع وظروف معيشتهم لتقدير عوامل هشاشة المجتمع التي تؤثر سلبا على المجتمع وعلى
إحتمالية حدوث الكارثة أو تزيد من حدة تأثيرها السلبي .ومن أهم هذه العوامل تلك المتعلقة بالقدرة
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على تحمل الصدمة ،فالفقراء هم أكثر عرضة للمخاطر النهم ال يملكون أدوات لمواجهة هذه
الكوارث ،ولقياس هشاشة المجتمع نحتاج إلى تحديد الصدمات المحتملة ومكونات الهشاشة والتنبؤ
بإستجابات األسر أثناء وقوع الحدث (.)Alwang, et al. 2001
لذلك فأن مصفوفة هشاشة المجتمع تحدد من خاللها المؤشرات التي تعمل على زيادة الهشاشة
وكذلك مؤشرات تناقصها ( )Vatsa, 2004كما هو موضح في الجدول( .)3الذي يوضع العوامل
مثل :األصول المادية منها :المتعلقة بالبيوت ،والمحاصيل ،والمرافق عامة والتربة والمياه،
واألصول الصحية منها :األمراض وفقدان الصحة ،والوفيات ،واإلعاقة ،وسوء التغذية ،واألصول
االجتماعية ومنها :التميز القائم على أساس الجنس أو الطائفة أو العرق والتفكك االجتماعي وعدم
المشاركة في المجتمع و النهب واألنشطة اإلجرامية.
جدول ( :)3مصفوفة الهشاشة مجتمع قرية أم النصر.

(المصدر :إعداد الباحث).
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محددات أو مؤشرات إعالن حالة الطوارئ في قرية أم النصر
أن اختيار التوقيت المناسب لإلعالن عن حالة الطوارئ ممكن أن يقلل الكثير من الخسائر
في األرواح ،و الممتلكات ،ويمنع حالة الفوضى و يعمل على البدء في إدارة جيدة لخطة الطوارئ،
وهذا يعتمد على القيادة وهياكل القيادة المركزية التي تعتبر من أهم العناصر في إدارة األزمات
والطوارئ ،فأن اتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب خالل األحداث التي ستتكشف مع
األزمات بشكل متسارع هي سمة رئيسية من سمات القيادة الفعالة في األزمات ،فمثال فشل اإلدارة
االمريكية في إدارة كارثة إعصار كاترينا من الفئة الخامسة في مدينة نيوورليانز بسبب عدم
اإلستعداد للكارثة بتطوير المرافق العامة للحد من الكوارث بتكلفة تبلغ  5مليار دوالر أدى الى
أضرار مادية تزيد عن  200مليار دوالر تسببها اإلعصار ،باإلضافة إلى  1900قتيل
( .)Farazmand, 2007والجدول ( .)4يوضح محددات الحدث الطارئ ،والمؤشر المطلوب
إلعالن حالة الطوارئ في قرية أم النصر.
جدول ( :)4محددات إعالن حالة الطوارئ في قرية أم النصر.

(المصدر :إعداد الباحث).
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إجراءات التأهب واالستعداد ألي طارئ بناء على الدروس المستفادة
يعتمد معظم سكان قطاع غزة على المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية ألن أكثر
السكان من الالجئين ،وهذا ما توضحه البيانات اإلحصائية لعام  2016لمركز اإلحصاء الفلسطيني
التي تشير أن نسبة السكان الالجئين في دولة فلسطين بلغت  %41.6من السكان الفلسطينيين
المقيمين في فلسطين منهم  67.7%نسبة الالجئين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم  1.34مليون
الجئ.
لذلك فإن المنظمات الدولية في قطاع غزة لها دور مهم في إدارة الطوارئ والتأهب لها مع
األخذ في االعتبار أن كل كارثة لها خصائصها ،وأن كل منظمة إغاثة لديها ممارساتها وسياساتها
الخاصة التي تتعامل بها مع االستجابة للكوارث ،لذلك يجب العمل على تنسيق الجهود مع السلطات
المحلية خصوصا البلديات ووزارة الصحة والدفاع المدني لمنع حدوث فوضى أثناء الحدث
( )Torre, et al. 2012الجدول ( .)5يوضح مقترحات إلجراءات التأهب التي ممكن أن تقوم
بها بلدية أم النصر بناء على اإلمكانيات المتوفرة.
جدول ( :)5إجراءات التأهب واالستعداد للكوارث لقرية أم النصر.

(المصدر :إعداد الباحث).

إجراءات التأهب واالستعداد
فرضيات الخطر
المتوقع
انهيار السواتر
الترابية في مجمع
برك الصرف
الصحي

مكونات ثقيلة
-

-

-

العمل على رفع السواتر الترابية
المحيطة بالبرك الترابية و
تدعيمها بمساعدة سلطة المياه
ووزارة االشغال لمنع انهيارها.
توفير عدد من المضخات
الغاطس الستخدام في حالة
الفيضانات.
إيجاد مكان إليواء الناس في
حالة اقتراب الخطر مثل مدرسة
حمزة إبن أبي طالب التابعة
للقرية.
عمل تصريف أو تغيير إتجاه
للمياه في حالة حدوث انهيارات
السواتر الترابية.
نظام إنذار السكان في حالة
حدوث كارثة من خالل األعالم
أو الرسائل الجوال أو من خالل
مكبرات الصوت في المساجد.

مكونات خفيفة
-

عدم اعطاء تراخيص بناء بالقرب من
األحواض.
إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة مع
الجهات الحكومية و الدولية.
عمل برامج توعية للمجتمع كيفية
التعامل مع الفيضانات.
تدريب لجان من األحياء القريبة و
متطوعين على وسائل اإلنقاذ.
عمل خطط تنسيق مع الدفاع المدني
لتوفير الحسكات والمضخات.
عمل خطط تنسيق مع الصحة والجهات
الدولية لتوفير اإلسعافات المناسبة.
تدرب على خطط اإلخالء في حالة
وقوع كارثة.
تنسيق مع جهات الدولية بخصوص
اإلغاثة واإلنقاذ وتوفير مواد تموينية
تكفي  30يوما.
توفير مياه شرب باالتفاق مع محطات
تحلية في حالة وجود كارثة.
الضغط على الجهات الدولية إلستكمال
المشروع الصرف الصحي.
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 ...تابع جدول رقم ()5
إجراءات التأهب واالستعداد
فرضيات الخطر
المتوقع
تلوث المياه الجوفية
الناتج عن تسرب
مياه الصرف
الصحي في المنطقة

مكونات ثقيلة
-

تعاني القرية من
إنتشار األمراض
بسبب الروائح
الكريهة ،و انتشار
البعوض والحشرات
الضارة من برك
الصرف الصحي
ومكب النفايات
إنتهاكات إسرائيلية

-

أخذ عينات من البئر الوحيد
وفحصه على األقل مرة كل
شهر.
توفير بدائل لمياه الشرب للسكان
العمل على حفر بئر مياه في
مناطق بعيدة عن تسريب مياه
األحواض.
توصيل المياه من آبار تتبع
لبلديات أخرى.
إنشاء خزانات مياه لتعقيم المياه
قبل وصولها للمواطنين.
تعقيم مياه البئر بتنسيق مع
وزارة الصحة وسلطة البيئة.
متابعة يومية للحاالت المرضية
في عيادة القرية ونتائج التحاليل
الطبية.
رش األحواض ومناطق تجمع
المياه بمواد لمكافحة الحشرات
واآلفات.
التعاون مع جهات دولية
ومنظمات صحية لتطعيم
المواطنين من األمراض.
تجهيز مكان إليواء الناس مثل
مدرسة حمزة إبن أبي طالب
التابعة للقرية.
توفير أجهزة إتصاالت للتواصل
مع مؤسسات اإلغاثة المحلية
والدولية.
حفاظ على نسخ إحتياطية من
الملفات البلدية بشكل الكتروني.
تجهيز نظام إنذار للسكان في
حالة حدوث كارثة من خالل
األعالم أو الرسائل الجوال أو
من خالل مكبرات الصوت في
المساجد.

مكونات خفيفة
 برامج توعية للمجتمع حول كيفيةالتعامل مع تلوث المياه.
 إيجاد تمويل لمشروع تحلية وتنقيةلمياه البئر.
 وضع دليل لتوعية المواطنين للوقايةمن التسمم.

 برامج توعوية وثقافية للمجتمع حولكيفية تعامل مع إنتشار األمراض.
 وضع دليل لتوعية المواطنين للوقايةمن االصابة باألمراض.
 تعاون مع منظمات صحية لوضعخطط لمجابهة األمراض.

-

خطط لتواصل والتنسيق مع جهات
الدولية ومراكز حقوق اإلنسان لحماية
المدنيين.
تدريب على اإلخالء في حالة وقوع
كارثة.
خطط التنسيق مع الدفاع المدني في
حالة حدوث حريق أو انهيارات مباني.
تدريب فرق من المتطوعين على
اإلنقاذ
تجهيز قاعدة بيانات لجميع المؤسسات
المحلية والدولية واألعالم يتضمن
أرقام إتصاالت وعناوين الكترونية.
تجهيز كشف بأسماء كبار السن وذو
اإلعاقات واالحتياجات الخاصة.
تجهيز كشف بأسماء المتطوعين
وأعضاء اللجان و أرقام اإلتصاالت.
تجهيز خرائط للمنطقة وتقسيمها إلى
مناطق و إعطاء كود لكل منطقة.
تجهيز نماذج مرقمة لكل تصنيف من
إعتداءات اإلحتالل مثل قصف أو
تجريف أو إطالق نار.
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 ...تابع جدول رقم ()5
إجراءات التأهب واالستعداد
فرضيات الخطر
المتوقع

مكونات خفيفة

مكونات ثقيلة
-

الحروب المتكررة

-

تجهيز مكان إليواء الناس مثل
مدرسة حمزة إبن أبي طالب
التابعة للقرية.
توفير أجهزة إتصاالت للتواصل
مع مؤسسات اإلغاثة المحلية
والدولية.
الحفاظ على نسخ احتياطية من
الملفات البلدية بشكل الكتروني.
وضع نظام إنذار للسكان في
حالة حدوث كارثة من خالل
اإلعالم أو الرسائل الجوال أو
من خالل مكبرات الصوت في
المساجد.

-

أعداد نماذج طلب إستغاثة ونماذج
تحذيرات و نماذج نشر تقارير صحفية.
تجهيز برامج دعم نفسي لألهالي في
اإليواء من خالل التنسيق مع
المؤسسات الدولية.
خطط للتواصل وتنسيق مع جهات
دولية ومراكز حقوق اإلنسان لحماية
المدنيين.
تدريب على اإلخالء في حالة وقوع
كوارث.
عمل خطط تنسيق مع الدفاع المدني في
حالة حدوث حريق أو انهيارات
المباني.
تدريب فرق من متطوعين لإلنقاذ
المتضررين
تجهيز قاعدة بيانات لجميع المؤسسات
المحلية والدولية واإلعالم يتضمن
أرقام إتصاالت وعناوين الكترونية.
تجهيز كشف بأسماء المتطوعين
وأعضاء اللجان وأرقام اإلتصاالت.
تجهيز خرائط للقرية وتقسيمها إلى
مناطق إعطاء كود لكل منطقة.
تجهيز نماذج مرقمة لكل تصنيف
إلعتداءات اإلحتالل مثل قصف أو
تجريف أو إطالق نار.
إعداد نماذج طلب استغاثة أو نماذج
نشر تقارير صحفية.
تجهيز برامج دعم نفسي لألهالي في
اإليواء من خالل التنسيق مع
المؤسسات الدولية المختصة.
تجهيز قاعدة بيانات من أرقام إتصاالت
المواطنين للمتابعة معهم في تطورات
األحداث أثناء الحرب.

سيناريوهات المتوقعة في حالة حدوث كارثة غرق القرية
اإلمكانيات المادية لبلدية قرية أم النصر متواضعة ،ولذلك ممكن االعتماد على الكادر
البشري ،واللجان المحلية والمتطوعين من السكان في تنفيذ سيناريوهات الطوارئ للقرية ،وذلك
من خالل تفعيل المشاركة المجتمعية للوقاية من الكوارث والتأهب لها ،وزيادة الوعي المجتمعي
حول الوقاية من الكوارث ،كذلك تعزيز دور المجتمع في الوقاية من األزمات والمشاركة في وضع
الخطط ،وكذلك التحفيز على العمل المشترك بين أصحاب المصلحة في منع الكوارث والتخفيف
من حدتها ،والعمل على تعزيز العاملين من خالل التدريب والبحث فيما يتعلق بموضوعات
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الكوارث ( .)Soler, et al. 2013الجدول ( .)6يوضح سيناريوهات الطوارئ وتدرجها و تفعيل
غرفة طوارئ ضمن مستويات الخطر المحتملة لقرية أم النصر.
جدول ( :)6سيناريوهات الطوارئ لبلدية قرية أم

فرضيات الخطر
المتوقع
انهيار السواتر
الترابية في برك
مجمع الصرف
الصحي

النصر( .المصدر :إعداد الباحث).

سيناريوهات الطوارئ لبلدية قرية أم النصر
مستوى الخطر
مستوى خطر
مستوى خطر أحمر
مستوى خطر أصفر
أخضر
 طواقم البلدية في حالة االستعداد، ارتفاع منسوب المياه فيالوضع طبيعي
واالستجابة في المكان قرب
األحواض حتى .%80
ال تغيير في
األحواض مع الحفاظ على
 طواقم قسم الصحة والبيئةعمل البلدية
السالمة.
في حالة االستعداد ألي
 إعالن حالة الطوارئ في القرية.طارئ.
 تفعيل غرفة الطوارئ ،وتشمل عقد جلسة مستعجلة للمجلسرئيس البلدية ،ونائب أول في
البلدي التخاذ قرار
المجلس البلدي ،ورئيس قسم
بالتواصل مع محافظ الشمال
الصحة والبيئة ،ورئيس شعبة
إلعالن حالة الطوارئ .
المياه والصرف الصحي،
 تفعيل جزئي لغرفة الطوارئورئيس قسم المشاريع والتنظيم،
التي تشمل رئيس البلدية،
ورئيس شعبة الصيانة ،ورئيس
ونائب أول في المجلس
قسم اإلدارية والمالية.
البلدي ،ورئيس قسم الصحة
 يتابع رئيس قسم الصحة والبيئةوالبيئة ،ورئيس شعبة المياه
مع الدفاع المدني عمليات اإلنقاذ.
والصرف الصحي.
 يقوم رئيس قسم المشاريع يقوم النائب األول بالعمل معوالتنظيم بمتابعة إخالء السكان
المتطوعين بإجالء سكان
القريبة من األحواض والقريبة
القريبة من األحواض إلى
من الخطر إلى مدرسة حمزة بن
مدرسة حمزة بن أبي طالب.
أبي طالب بمساعدة المتطوعين.
 يقوم رئيس شعبة المياه يقوم رئيس قسم الصحة ورئيسبتجهيز مضخة الغاطس
شعبة المياه والصرف الصحي
والتأكد من صالحيتها للعمل.
بتجهيز مضخة الغاطس،
 يتواصل رئيس البلدية معوالتواصل مع سلطة المياه
رؤساء بلديات الشمال
والبلديات القريبة للمساعدة في
بخصوص المساعدة في
ضخ المياه وتوفير مضخات
حالة حدوث طارئ
إضافية.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصل يقوم رئيس البلدية بتواصل معمع سلطة البيئة ،و سلطة
محافظ الشمال وسلطة البيئة
المياه ،والحكم المحلي
وسلطة المياه والحكم المحلي
لتوضيح طبيعة الوضع
لتوضيح تطورات الوضع القائم.
القائم.
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 يقوم رئيس البلدية بالتواصلوالتنسيق مع وزارة االشغال
لتزويد البلدية بالمعدات
الثقيلة لتدعيم السواتر
الترابية المحاطة بالبركة.
 يتابع النائب األول مع لجانالمتطوعين لتنبيه المواطنين
بضرورة االبتعاد عن
األحواض بمسافة كيلو متر
على األقل.
 تعميم على جميع السكان منخالل المساجد ،أو من خالل
رسائل الجوال او التواصل
من خالل اإلعالم ضرورة
الحيطة والحذر.
تلوث المياه
الجوفية الناتج
عن تسرب مياه
الصرف الصحي
في المنطقة

الوضع طبيعي
ال تغيير في
عمل البلدية

وجود تلوث فعلى للمياه الجوفية
بناء على نتائج الفحوصات
لمياه البئر مما قد يسبب
خطر على السكان.
 تفعيل جزئي لغرفة الطوارئتشمل رئيس البلدية والنائب
األول في المجلس البلدي
ورئيس قسم الصحة والبيئة،
ورئيس شعبة المياه
والصرف الصحي.
 يقوم رئيس قسم الصحةوالبيئة بالتواصل مع لجان
المتطوعين لتنبيه المواطنين
بضرورة عدم شرب مياه
البلدية.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصلمع جهات اإلختصاص في
سلطة البيئة ،وسلطة المياه
إليجاد حلول للمشكلة.
 يقوم رئيس قسم الصحةوالبيئة بتوفير مياه الشرب
من محطات التحلية
للمواطنين.

 يقوم رئيس البلدية بتنسيق معوزارة االشغال للعمل بالمعدات
الثقيلة لتدعيم السواتر الترابية
وعمل قنوات لتصريف المياه.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصل معوزارة الصحة و دائرة الطب
الوقائي لوضعهم في صورة
الوضع.
 متابعة من طرف رئيس قسماإلدارية والمالية مع لجان
المتطوعين إلنقاذ ومساعدة
المواطنين وتوفير اإلحتياجات
المطلوبة.
 يتواصل النائب األول مع وسائلاإلعالم والمؤسسات الدولية
لتوفير دعم ومساعدة المواطنين.
تأكيد معلومات عن تسمم بعض
المواطنين.
 تفعيل لغرفة الطوارئ تشملرئيس البلدية والنائب األول في
المجلس البلدي ،ورئيس قسم
الصحة والبيئة ،ورئيس شعبة
المياه والصرف الصحي،
ورئيس قسم المشاريع والتنظيم،
ورئيس شعبة الصيانة ،ورئيس
قسم اإلدارية والمالية.
 عقد جلسة مستعجلة للمجلسالبلدي التخاذ قرار بتواصل مع
محافظ الشمال إلعالن حالة
الطوارئ.
 يقوم رئيس قسم الصحة والبيئةبالتنسيق و التواصل مع لجان
المتطوعين لتنبيه على المواطنين
بضرورة عدم شرب مياه البلدية
واالعتماد على مياه من محطات
التحلية.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصل معجهات االختصاص في سلطة
البيئة ،وسلطة المياه إليجاد
حلول للمشكلة.
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 يقوم رئيس شعبة المياهوالصرف الصحي بضخ
مياه من آبار بعيدة عن
التلوث ،أو نقلها من بلديات
أخرى.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصلمع وزارة الصحة ،ومع
عيادة القرية للتأكد من عدم
وجود حاالت تسمم.
 يقوم رئيس شعبة المياهوالصرف الصحي من التأكد
أن عملية التعقيم مياه البئر
سليمة.
 يقوم النائب األول بالتنسيقمع وزارة الصحة وسلطة
البيئة للعمل على مجابهة
المشكلة وعدم تطورها.
 يقوم النائب األول في المجلسالبلدي بتنسيق مع الجهات
والمؤسسات الدولية
والمختصة لتقديم مساعدات
للمواطنين لتفادي وقوع
تسمم.

تعاني القرية من
انتشار األمراض
بسبب الروائح
الكريهة ،و
انتشار البعوض
والحشرات
الضارة

الوضع طبيعي
ال تغيير في
عمل البلدية

معلومات عن عدد من الحاالت
المرضية في عيادة القرية
لنفس المرض.
 تفعيل جزئي لغرفة الطوارئتشمل رئيس البلدية ،والنائب
األول في المجلس البلدي،
ورئيس قسم الصحة والبيئة،

 يقوم رئيس البلدية بالتواصل معوزارة الصحة ،و دائرة الطب
الوقائي لوضعهم في صورة
الوضع.
 يقوم رئيس قسم المشاريعوالتنظيم بتوفير مياه شرب من
محطات التحلية للموطنين،
والتأكد من وصولها للمواطنين.
 يقوم رئيس شعبة المياه والصرفالصحي بتوفير بدائل ،أو من
خالل
ضخ مياه من آبار بعيدة عن
التلوث ،أو من بلديات أخرى ،أو
نقل المياه لالستخدامات اليومية.
 يقوم النائب األول في المجلسالبلدي بالتنسيق مع الجهات
والمؤسسات الدولية والمختصة
لتقديم مساعدات للمواطنين
لتفادي وقوع حاالت تسمم
جديدة وتقديم المساعدة لمن
تعرض للتسمم.
 يقوم النائب األول في المجلسالبلدي بتنسيق مع وزارة
الزراعة ،و مؤسسات اإلغاثة
الزراعية للمساعدة في إيجاد
حلول لمياه الري.
 يتواصل النائب األول مع وسائلاإلعالم والمؤسسات الدولية.
يقوم رئيس قسم المشاريع بتفعيل
العيادة الطبية في القرية بالتنسيق
مع وزارة الصحة والمؤسسات
اإلغاثة الطبية للمتابعة اللحظية
لألوضاع الصحية للمواطنين.
عدد من الوفيات من المواطنين
بسبب مرض محدد.
 تفعيل لغرفة الطوارئ وتشملرئيس البلدية ،والنائب األول في
المجلس البلدي ،ورئيس قسم
الصحة والبيئة ،ورئيس شعبة
المياه والصرف الصحي،
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إنتهاكات
إسرائيلية

الوضع طبيعي
ال تغيير في
عمل البلدية

ورئيس شعبة المياه
والصرف الصحي.
 يقوم رئيس قسم الصحةوالبيئة بالتواصل مع لجان
المتطوعين لتنبيه المواطنين
بضرورة إتباع إرشادات
السالمة لتفادى الوقوع
بالمرض.
 يقوم رئيس شعبة المياهوالصرف الصحي برش
األحواض ،ومناطق تجمع
المياه بمواد لمكافحة
الحشرات واآلفات.
 يتواصل النائب األول معجهات دولية ومنظمات
صحية لتطعيم المواطنين من
األمراض.
 يقوم رئيس قسم الصحةوالبيئة بالتواصل مع لجان
المتطوعين لتنبيه المواطنين
ضرورة إتباع إرشادات
السالمة الصحية لتفادي
المرض.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصلمع وزارة الصحة ،و دائرة
الطب الوقائي لوضعهم في
صورة الوضع ،وعمل مسح
شامل للسكان ومنع إنتشار
الوباء.
عمليات تجريف لألراضي،
وإطالق نار عشواي على
المواطنين و األحياء
السكنية.
 تفعيل جزئي لغرفة الطوارئتشمل رئيس البلدية ،والنائب
األول في المجلس البلدي،
ورئيس قسم الصحة والبيئة،
ورئيس شعبة المياه
والصرف الصحي.

ورئيس قسم المشاريع والتنظيم،
ورئيس شعبة الصيانة ،ورئيس
قسم اإلدارية والمالية.
عقد جلسة مستعجلة للمجلسالبلدي التخاذ قرار بتواصل مع
محافظ الشمال إلعالن حالة
الطوارئ.
 يتواصل رئيس البلدية مع محافظالشمال ،و مع وزارة الصحة
لمتابعة التطورات و للحد من
إنتشار المرض وإمكانية إعالن
حالة الطوارئ.
 يقوم النائب األول بالتواصل معالمنظمات الصحية لمجابهة
األمراض.
 يتابع رئيس قسم المشاريعوالتنظيم تفعيل العيادة الطبية في
القرية بالتنسيق مع وزارة
الصحة والمؤسسات اإلغاثة
الطبية للمتابعة اللحظية
لألوضاع الصحية للمواطنين.

تطور الوضع الى إصابات
وإستشهاد عدد من المواطنين.
 عقد جلسة مستعجلة لمجلسالبلدي التخاذ قرار بالتواصل
مع محافظ الشمال إلعالن حالة
الطوارئ.
 يتواصل رئيس البلدية مع محافظالشمال ،و مع وزارة الصحة
لمتابعة التطورات.
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الحروب
المتكررة

الوضع طبيعي
ال تغيير في
عمل البلدية

 يقوم رئيس شعبة المياهوالصرف الصحي
بالمحافظة على تشغيل آبار
المياه في القرية وتزويدها
بالسوالر الالزم.
 يقوم رئيس قسم الصحةوالبيئة بمتابعة عدم تضرر
األحواض وعمليات الضخ
فيها ورفع تقارير
بالخصوص.
 يتابع رئيس قسم المشاريعوالتنظيم تفعيل العيادة الطبية
في القرية بالتنسيق مع
وزارة الصحة والمؤسسات
اإلغاثة الطبية لمتابعة
اللحظية لألوضاع،
واإلصابات وتسهيل عملية
نقل للمستشفيات.
 تعميم على المواطنين منخالل المساجد و الرسائل
الجوال ألخذ الحيطة
والحذر.
قصف وإطالق نار على
األحياء وإصابات وشهيد
واحد على األقل.
 تفعيل جزئي لغرفة الطوارئتشمل رئيس البلدية ،والنائب
األول في المجلس البلدي،
ورئيس قسم الصحة والبيئة،
ورئيس شعبة المياه
والصرف الصحي ،ورئيس
قسم المشاريع والتنظيم.
 يقوم رئيس شعبة المياهوالصرف بالمحافظة على
تشغيل آبار المياه في القرية
وتزويدها بالسوالر الالزم.
 يقوم رئيس قسم الصحةوالبيئة بمتابعة عدم تضرر
األحواض ،وعمليات الضخ

 يقوم النائب األول بالتواصل معمراكز حقوق اإلنسان لوقف
اإلنتهاكات بحق المواطنين.
 يقوم النائب األول بالتواصل معوسائل اإلعالم لتغطية الوضع
القائم وفضح اإلحتالل.
 يقوم النائب األول بالمتابعة معلجان المتطوعين لمعرفة طبيعة
االوضاع وأحوال السكان
والتأكيد على الحيطة والحذر.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصل معوزارة الصحة والدفاع المدني
لمعرفة تطورات االوضاع في
القرية.

تطور األحداث إلى إجتياح
وإصابات وعدد كبير من
الشهداء وقصف المباني.
 عقد جلسة مستعجلة لمجلسالبلدي التخاذ قرار بالتواصل مع
محافظ الشمال إلعالن حالة
الطوارئ.
 التدخل في حالة الحرب يكونمحدود داخل نفوذ المنطقة
ويمكن أن يكون هناك مشاركة
خارج المنطقة مع أجهزة اإلغاثة
و اإليواء.
 يتواصل رئيس البلدية مع محافظالشمال و مع وزارة الصحة
لمتابعة التطورات.
 يقوم النائب األول بالتواصل معمراكز حقوق االنسان لوقف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2019 ،)3(33

23

Published by Arab Journals Platform, 2019

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 33 [2019], Iss. 3, Art. 5

 486ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "متطلبات إدارة الطوارئ للتعامل مع أزمات قرية أم النصر"

فيها ،ورفع تقارير
بالخصوص.
 يتابع رئيس قسم المشاريعوالتنظيم تفعيل العيادة الطبية
في القرية بالتنسيق مع
وزارة الصحة ،والمؤسسات
اإلغاثة الطبية للمتابعة
اللحظية لألوضاع ،و
اإلصابات وتسهيل عملية
نقل للمستشفيات.
 تعميم على المواطنين منخالل المساجد لألخذ الحيطة
والحذر ومن خالل رسائل
جوال.
 يقوم رئيس قسم المشاريعوالتنظيم إرسال رسالة
للمواطنين بأرقام غرفة
الطواري للتواصل في حالة
حدوث طارئ وكذلك أرقام
اإلسعاف والدفاع المدني.
 يقوم النائب األول بالتواصلمع الدفاع المدني للتنسيق
معه بناء على معلومات
واردة من المواطنين.

اإلنتهاكات اإلسرائيلية بحق
المواطنين.
 يقوم النائب األول بالتواصل معوسائل اإلعالم لتغطية األحداث
وفضح اإلحتالل.
 يقوم النائب األول بالمتابعة معلجان المتطوعين لمعرفة طبيعة
االوضاع وأحوال السكان
والتأكيد على الحيطة والحذر
وعمل على إجالء المواطنين.
 يقوم رئيس البلدية بالتواصل معوزارة الصحة والدفاع المدني
لمعرفة تطورات االوضاع في
القرية وتسليم خرائط للمناطق
لهم.
 يقوم رئيس قسم المشاريعوالتنظيم بمتابعة إخالء السكان
القريبة من الخطر إلى مدرسة
حمزة إبن أبي طالب بمساعدة
المتطوعين من المناطق.
 يقوم النائب األول بالتواصل معالمؤسسات الدولية و وكالة
الغوث لالجئين لتنفيذ ما تم
االتفاق عليه سابقا بخصوص
تمويل ومساعدة الموطنين في
مدرسة حمزة إبن أبي طالب.

السيناريوهات السابقة تم إعدادها لمجابهة الكوارث التي هي محاوالت لتحديد سلسلة من
األحداث التي قد نتوقع حدوثها أثناء كوارث قرية أم النصر .لذلك يتطلب إلعداد السيناريوهات أن
تتخذ المنظمات القرارات السليمة ،و أن تجد حلول للحد من العواقب السلبية على المجتمع والبيئة
( )Buyukbese& Tasdemir,2008إضافة إلى ذلك أن تخطيط للسيناريوهات تنقسم إلى عدة
مراحل:
 حصر اإلمكانيات المتوفرة. تحليل عناصر البيئية وهشاشة المجتمع. وضع السيناريوهات للتعامل مع الكوارث المحتملة. االنتقال من السيناريوهات إلى التنفيذ الفعلي لإلجراءات ،واتخاذ القرارات بناء على تتطوراألحداث.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 ،)3(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol33/iss3/5

Musalam et al.: Emergency Management Requirements to Overcome the Crises of Umm A

عالء مسلم ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 487

متطلبات إدارة الطوارئ لحل أزمات قرية أم النصر
الشكل ( )5يوضح متطلبات إدارة الطوارئ التي تشمل على مجموعة من اإلجراءات
والعمليات المتكاملة والشامل إلدارة عمليات الطوارئ أثناء حدوث طارئ أو خطر يعرض حياة
المواطنين للخطر .وذلك من خالل التحليل والتقييم للمجتمع واالمكانات المتوفرة إلعداد
السيناريوهات لحماية األرواح و الممتلكات.

شكل ( :)5نموذج متطلبات إدارة الطوارئ لحل أزمات قرية أم النصر.

(المصدر :إعداد الباحث).

النموذج يعمل على تحديد المخاطر ،ومستوى هشاشة المجتمع ،ومستوى تأثير المخاطر،
وسيناريوهات خطة مجابهة الكوارث ،وذلك من أجل العمل على الحد من الكوارث واألزمات التي
تتعرض لها القرية .كذلك تحتاج متطلبات إدارة الكوارث أيضا لتكون جزءا من التخطيط
اإلستراتيجي العام للمحافظة شمال قطاع غزة ذات الصلة بالمجتمع المحلي (،)Perry, 2007
والتأكيد بأن هناك تمويل كافي لجميع جوانب متطلبات إدارة الطوارئ ،والعمل على تطوير الكادر
من الخبرات المحلية لتنفيذ إجراءات وخطوات السناريوهات المجهزة سابقا.
نتائج الدراسة
-

تم إعداد مصفوفة المخاطر لقرية أم النصر لمعرفة إحتمالية حدوث الخطر ومستوى الخطر
ودرجة حدوثة والنتيجة المترتبة في حالة حدوثه (كارثية ،عالية ،متوسطة ،منخفضة).

-

تم تحديد مؤشرات التي تعمل على زيادة و تناقص هشاشة المجتمع من خالل إعداد مصفوفة
هشاشة مجتمع قرية أم النصر ،والتنبؤ باستجابات األسر لتفادي الخطر أثناء وقوع الحدث.
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-

عملنا على متابعة وتحديد جميع اإلجراءات االستجابة للمؤسسات العاملة أثناء كارثة قرية أم
النصر عام  2007لالستفادة من الخبرات لوضع منهجية عمل إلدارة الطوارئ.

-

تحديد التوقيت المناسب إلعالن حالة الطوارئ في قرية أم النصر بناء على طبيعة الكارثة
المتوقعة وذلك للحد من الخسائر في األرواح والممتلكات وأيضا من شأنه أن يمنع حالة
الفوضى.

-

تحديد مكونات الثقيلة والخفيفة إلجراءات االستعداد ألي طارئ قد يحدث للقرية أم النصر
وذلك للحفاظ على األرواح والممتلكات.

-

تم إعداد سيناريوهات الطوارئ من خالل وضع إجراءات تفعيل غرفة الطوارئ ضمن
مستويات الخطر المحتملة لقرية أم النصر للحد من المخاطر المتوقعة.

-

الدراسة اقترحت نموذج لمتطلبات إدارة الطوارئ لحل أزمات قرية أم النصر الذي يشمل
إجراءات شاملة لضبط عمليات الطوارئ للحد من الكوارث المحتملة في القرية.

التوصيات
 يجب العمل على تناقص هشاشة المجتمع الفقير في قرية أم النصر ،ألنهم أكثر عرضةللمخاطر ،وال يملكون أدوات لمواجهة هذه الكوارث.
 االعتماد على الكادر البشري واللجان المحلية والمتطوعين من خالل إقامة مشاركة مجتمعيةفعالة للوقاية من الكوارث والتأهب لها.
 يجب العمل على تنسيق الجهود مع السلطات المحلية كالبلديات ووزارة الصحة والدفاع المدنيفي أعداد إجراءات االستعداد والتأهب لمنع حدوث فوضى أثناء حدوث الكوارث.
 ضرورة العمل على التدريب على تنفيذ السيناريوهات المقترحة التي تم إعدادها لمجابهةكوارث قرية أم النصر.
 يعتبر نموذج متطلبات إدارة الطوارئ المقترح منهجية لحل األزمات يشمل إجراءات شاملةلضبط عمليات الطوارئ للحد من الكوارث المحتملة للمناطق المعرضة للمخاطر.
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