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 الدكتور أحمد محمد بدران المشرف على الرسالة:  

 

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير األمراض العابرة للقارات على األمن القومي في دولة الكويت، 

، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  (19-كوفيد )وخاصة في ظل انتشار فيروس  

جراء المقابالت ودراسة الحالة لدولة الكويت للحصول على نتائج الدراسة، وقد توصلت الدراسة  إو 

نه يعتمد مدى تحقيق  أال يتجزأ من األمن القومي لها، و   امن الصحي الكويتي يعتبر جزء  األإلى أن  

تقدي األ الدول على  النظام الصحي في  م  من الصحي ومرتكزاته ومكوناته بشكل كبير على قدرة 

الخدمة والصمود في حاالت األوبئة والكوارث، كما رأت الدراسة أن تحقق األمن الصحي يؤثر في  

ن انتشار وباء  أقدرة الدولة على تقديم خدمات صحية للمواطنين في دولة الكويت، ورأت الدراسة  

دى أمما    ؛أدى بشكل كبير إلى الضغط على الخدمات الصحية في دولة الكويت   (19-كوفيد )

غالق الحدود وحركة الطيران ووقف التبادل  إ جراءات التي ظهرت بأغلبها في  امها بالكثير من اإللقي

جراءات، ورأت الدراسة أن الكويت مما هدد األمن القومي للدولة مع استمرار اتخاذ هذه اإل  ؛التجاري 

ا لمواجهة  فعمدت لتوفير لقاحات لمواطنيه  ؛جراءات لمواجهة فيروس كوروناحدث اإلأسعت لمجاراة  

  .انتشار الفيروس
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ABSTRACT 

Intercontinental diseases and their impact on national security 

(Case study: the State of Kuwait ) 

This study aims to study the effect of intercontinental diseases on  

national security in the State of Kuwait, especially in light of the spread 

of the Covid-19 virus, and the study relied on the descriptive and 

analytical approach and conducting interviews to obtain the results of the 

study, and case study for Kuwait. 

The study concluded that Kuwaiti health security is an integral part of its 

national security, and that the extent of achieving health security and its 

foundations and components depends largely on the ability of the health 

system in countries to provide service and resilience in cases of 

epidemics and disasters. The study also saw that achieving health 

security affects In the state's ability to provide health services to citizens 

in the State of Kuwait, the study found that the spread of the Covid-19 

epidemic greatly exerted pressure on health services in the State of 

Kuwait, which led to its taking many measures that appeared mostly in 

the closure of borders and air traffic and the suspension of trade 

exchange, which threatened The national security of the state with the 
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continued taking of these measures, and the study saw that Kuwait 

sought to keep pace with the latest measures to confront the Corona 

virus, so it proceeded to provide vaccines for its citizens to counter the 

spread of the virus. 
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 العام للدراسة والدراسات السابقة: اإلطار 1الفصل

  المقدمة 11.

يتأثر مفهوم ومعطيات األمن القومي بالكثير من المتغيرات واألحداث التي تمر بها الدولة بشككككككككل 

األمر الذي يؤدي إلى تغيير كبير في التعريف والتوجه التقليدي لألمن   ؛خاص والعالم بشكككككل عام

د يوم في ظل زيادة التحديات العالمية التي تفرضككها انتشككار  القومي، والذي يبدو أنه يتسككع يوما  بع

مراض العابرة للقارات، بحيث أصككككبح كل ما تقوم به الدول للحفاى على سككككالمتها من األخطار  األ

الداخلية والخارجية التي قد توقعها تحت سكككككككككككككيطرة أجنبية أو تجعلها عرضكككككككككككككة للتضكككككككككككككحية بالقيم  

 ار داخلي.نتيجة ضغوط خارجية أو انهي ؛األساسية

حيث  ؛تعتبر األمراض المتفشككككككككككية في أي دولة في العالم تهديدا  مباشككككككككككرا  لألمن القومي ألي دولة

أككانكت سككككككككككككككواء    ؛تشككككككككككككككككل األمراض واألوبئكة العكابرة للقكارات خطرا  كبيرا  على ككافكة مجكاالت الحيكاة

مما يؤثر على بنية األمن القومي للدول التي تظهر فيها،   ؛االجتماعية مأ  ةاالقتصككادي مالصككحية أ

وقد سكككاهم ارتباط العالم وانفتاح الدول ايما بينها على ظهور تأثير كبير لهذه األمراض، وأدى إلى 

زيادة خطر تفشي وانتشار األمراض وتخطيها للقارات على الصعيد العالمي، مما جعل أمر انتقال  

 ال مفر منه. األمراض بين القارات أمرا  

و أعداد كبيرة من البشككككككككككر بدون أي موانع  أ يأتي خطر األوبئة في قدرتها على نشككككككككككر العدوى بين  

بككاعتبككاره وبككاء  عككالميككا  كككافكة    2019حككدود، وقككد تخطى فيروس كورونككا الككذي ظهر في نهككايككة عككام  

بشكل كبير على  والذي أثر وما زال يؤثر   ،ليكون أحد األمراض العابرة للقارات   الدول؛  الحدود بين

مفهوم األمن القومي في الكدول وأخكل من موازينكه، فوجكدت الكدول نفسككككككككككككككهكا تواجكه عكدوا  جكديكدا  لكه 
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سككككككككككككككتراتيجيكاتهكا في حمكايكة نفسككككككككككككككهكا  إتكداعيكات كبيرة في مختلف المجكاالت، األمر الكذي غير من  

 يومنا هذا.وخاصة مع التهديد المستمر لهذا المرض المستمر إلى  ؛ومواطنيها وتلبية احتياجاتهم

( في شككككككككباط من  19-وتعد دولة الكويت من الدول التي تأثرت باإلصككككككككابة بفيروس كورونا )كوفيد 

-د الحاالت المصكككككككككككابة باالزدياد، مما جعل مفهوم األمن القومي  اعد أ حيث أخذت ؛  2020العام 

بني  األمر الذي حتم عليها القيام بت  ،تأثر بشككككككككككككل كبيري  -ما ايه الصكككككككككككحي والغذائي والمجتمعيب

 تخفيف آثار هذه الجائحة التي ما إلى سكككككككياسكككككككات وتوجهات حكومية وصكككككككحية تهدف من خاللها

 زالت مستمرة في الدولة. 

 جزاء الدراسةأ

 .: اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة1 الفصل

 .: "اإلطار النظري" مقاربات نظرية لألمن القومي2الفصل 

 .نموذجا   (19-)كوفيد : األمراض العابرة للقارات وأثرها على األمن الصحي: 3الفصل 

 .: دراسة حالة لدولة الكويت 4 الفصل

 

 مشكلة الدراسة  1.2

حكدى التحكديكات الكبيرة التي قكد تتعرض لهكا الكدول، األمر الكذي يحتم  إتعكد األمراض العكابرة للقكارات 

باهتمام كبير، نظرا  لما ينتج عنها من تهديد ألمن واستقرار الدول عليها التعامل مع هذه األمراض  

ممكا يؤثر عليكه ويعيكد  ؛داخليكا  وخكارجيكا ، حتى يتم اعتبكارهكا في بعي األحيكان تهكديكدا  لألمن القومي

ستراتيجيات التي تتبناها الدولة لمواجهة هذه األمراض، وقد تعرضت دولة الكويت صياغة كافة اإل

كبيرة من المواطنين   اعداد أ صاب أ( والذي 19-كوفيد النتشار وباء كورونا )  2020  منذ بداية سنة
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مما  ؛على أمنها الصكككحي والمجتمعي والقومي وشككككل تهديدا  لها -وبال شككك -في الدولة، مما أثر  

وجب دراسككة تأثيراته وتداعياته عليه، وهذا ما تحاول هذه الدراسككة أن تبحث ايه عبر دراسككة تأثير  أ

 العابرة للقارات على األمن القومي في دولة الكويت. األمراض 

 

 أسئلة الدراسة  1.3

 جابة عن التساؤالت التالية: تحاول الدراسة اإل

 ما هو تأثير األمراض العابرة للقارات على األمن القومي؟

  :يتفرع عنه التساؤالت الفرعية

 ما هو أثر األمن الصحي على األمن القومي للكويت؟ -1

 يتأثر األمن القومي في دولة الكويت بانتشار األمراض العابرة للقارات؟كيف  -2

 على األمن القومي للكويت؟ (19-)كوفيد ما هو تأثير انتشار فيروس  -3

 

 أهداف الدراسة 1.4

تسعععععى الدراسععععة من لهل تناولها لموضععععوع األمراض العابرة للقارات وأثرها على األمن القومي   

 ن األهداف على النحو التالي: لتحقيق مجموعة متكاملة م

 تحديد مفهوم األمراض العابرة للقارات وكيفية انتشارها. -1

 مراض العابرة للقارات.توضيح كيف يتم بناء األمن القومي واألمن الصحي في ضوء األ -2

يجابيات وسككككككلبيات التجربة الكويتية في إلقاء الضككككككوء على التدابير التي انتهجتها الكويت وتحديد إ -3

 التعامل مع أزمة وباء كورونا.



 

4 

 تقديم بعي األهداف النظرية المتعلقة بتطوير المعرفة المتعلقة بالدراسات األمنية. -4

 

 أهمية الدراسة 1.5

 لمي واآللر عملي على النحو الموضح أدناه:أحدهما ع :عدينتستمد الدراسة أهميتها من بُ 

 تنبع أهمية الدراسة من الناحية العلمية

ضافة إلى أهمية دراسة باإل ،تنبع أهمية الدراسة من أهمية األمن القومي في دولة الكويت  -1

 وجه الخصوص. على ( على األمن الصحي19-لقارات )كوفيد لتأثير األمراض العابرة 

براز أهمية األمن القومي وقوة تأثير  اسككتكماال  للجهود العلمية المبذولة إلتعد هذه الدراسككة  -2

على األمن الصكككككككككككحي واالجتماعي في   (19-)كوفيد األمراض العابر للقارات وخاصكككككككككككة  

 الدول.  

أهمية ممارسات الدولة في الكويت التي تبنتها لحماية أمنها القومي من تأثيرات األمراض  -3

 .(19-فيد )كو العابرة للقارات وخاصة 

 تنبع أهمية الدراسة من الناحية العملية لهل النقاط التالية:

دراسكككككككككككككككة وتحليككل طبيعككة العالقككة بين األمراض العككابرة للقككارات في دولككة الكويككت واألمن  -1

القومي في القطاع الصكحي )األمن الصكحي( بغرض االعتماد عليها لرفع مسكتوى األداء 

 في هذا القطاع لمواجهة هذه اآلثار.

 مراض العابرة للقارات على األمن القومي في دولة الكويت.األان مدى أثر بي -2

توضككككيح المفاهيم والمضككككامين المتعلقة باألمن القومي واألمراض العابرة للقارات وفيروس   -3

 من المجتمعي من خالل تحليل وبيان هذه المفاهيم.من الصحي واألواأل (19-)كوفيد 
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تقككديم مجموعككة من االقتراحككات والتوصككككككككككككككيككات لتعزيز الككدور الككذي تل بككه دولككة الكويككت  -4

ايه األمن  منها القومي بماأوالقطاع الصكحي فيها في مواجهة مثل هذه األمراض لحماية  

 الصحي.

 حدود الدراسة 1.6

اختيكار  الحكدود العلميكة: تمثلكت في دراسككككككككككككككة متغير )األمراض العكابرة للقكارات( حيكث تم   -1

( ككككأحكككد هكككذه األمراض، ومتغير )األمن القومي في دولكككة 19-كوفيكككد فيروس كورونكككا )

 .الكويت(

 .الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على دولة الكويت  -2

وتمثلت بالمدة الزمنية    ،الحدود الزمانية: اعتبرت هذه الدراسكككككككة مقط ية من حيث الزمن -3

 .(2020-2019) إلنجاز الدراسة من

ثراء المعرفي لتكأثيرات األمراض العكابرة للقكارات  ظريكة: تمثلكت على تحقيق اإلالحكدود الن -4

 على األمن القومي في الكويت.

 الحدود المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.  -5

   مصطلحات ومفاهيم الدراسة 1.7

القسم بالتصار وفق ما تتبنى الدراسة مجموعة من المفاهيم األساسية والتي سيتم تعريفها في  

 يلي:

مما يجعل من    ؛نواع محددة من األمراض التي تتسككم بطبيعة معديةأهي  األمراض العابرة للقارات:  

كما .  (RAND.2016)  صككككككككككابة بها عابرة لحدود الدول التي تصككككككككككيبهاآلية انتشككككككككككارها وطريقة اإل

منطقة كبيرة أو قارات عرفت على أنها نوع من األمراض المعدية التي تنتشكككككككر بين السككككككككان عبر  
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ن هذه أمراض تصكيب البشكر ويمكن أن تنتشكر بسكهولة، وقد إمتعددة أو على مسكتوى العالم، حيث  

ا كبيرة من الوايات، فضككككككككال  عن انتشككككككككار األمراض،  تتحول إلى أوبئة وكوارث عندما تحدث أعداد 

 .(IFRC.2018)وما قد تسببه في حدوث مشكالت اجتماعية واقتصادية خطيرة 

جملكة المبكادو والقيم النظرية واألهداف الوظيفيكة والسككككككككككككككيكاسككككككككككككككات العمليكة المتعلقة    ألمن القومي:ا

ركانها ومقومات اسككككككتمرارها واسككككككتقرارها وتلبية احتياجاتها وضككككككمان  أبتأمين وجود الدولة وسككككككالمة 

راعكاة  مع م ؛قيمهكا ومصككككككككككككككالحهكا الحيويكة وحمكايتهكا من األخطكار القكائمكة والمحتملكة داخليكا  وخكارجيكا  

جراءات التي كمكا يعرف على أنكه اإل  .(2005 )مراد،  المتغيرات البيئيكة الكداخليكة واإلقليميكة والكدوليكة

مع   ،تتخذها الدولة في حدود طاقاتها للحفاى على كيانها ومصكككككككككالحها في الحاضكككككككككر والمسكككككككككتقبل

 هدافها )الياسكككككككري،أ مراعاة التغيير الدولي وتهيئة الظروف المناسكككككككبة اقتصكككككككاديا  واجتماعيا  لتحقيق  

2010). 

: يقصكد به وصكول اإلنسكان إلى حالة من الطمأنينة وقدرته على ممارسكة الخيارات  األمن اإلنسعاني

من خالل عمل ثابت ودخل مالئم    ؛المختلفة من خالل توفير سكككككككككككككبل الحياة االقتصكككككككككككككادية الهانئة

ويشككمل توفير  ،غذاء وضككمان حصككوله على ما يكفيه من ،الحتياجاته يتيح له عدم التعرض للفقر

لألمن يقوم على   اجديد  ويعد األمن اإلنسككاني مدخال  .(2007الرعاية الصككحية المالئمة )العدوي،  

وخاصككككككككة تل  المتعلقة بالتكلفة اإلنسككككككككانية    ؛أهمية األفراد ويوضككككككككح التهديدات غير التقليدية ألمنه

 .(2016للصراعات والنزاعات )ثجيل، 

 ،اللغوية والعرقيةو توازن فعلي بين الخصكككوصكككية الثقااية والدينية : يقصكككد به خلق األمن المجتمعي

وضككككككككككككككروريكككة بنكككاء منطق االنكككدمكككاج القومي للمواطنين في بنكككاء مجتمع تعكككددي وعكككادل )بخو ، 

ويعتبر البعد الجديد لألمن المبني اجتماعيا  والذي يقوم على جسكر الهوة بين أمن الدولة   .(2008

 .(2011 )حمزاوي، وأمان األفراد 
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عدد من األنشككككككطة تتمثل في الوقاية من األمراض ومعالجة المصككككككابين، وتأمين  األمن الصععععحي: 

مسكتوى م يشكي الئق بإشكباع الحاجات البشكرية األسكاسكية بخاصكة الغذاء والسككن والكسكاء، يقصكد  

 األمن  ويشععععععتمل  .(2010بها تمكين اإلنسكككككككككان من ال يش في بيئة تؤمنه من األمراض )البياتي،  

 التي  والقانونية  األلهقية والمعضععععهت والتحديات واألسععععالي   واالبتكارات البحوث ىعل  الصععععحي

 .(2020 األمير، )عبد والتشريعية والصحية واألمنية العلمية المؤسسات تواجه

 

 منهجية الدراسة 1.8

العلمية، إال عككككككلى الرغم مككككككن تعدد المككككككناهج العلمية التي يمكن استخدامها في البحوث والدراسات 

سككلوب دراسككة أأن الباحث سككيعتمد في دراسككته الحالية عككككككككككككككككلى كل من المنهج الوصككفي التحليلي و 

 سلوب المقابلة: أالحالة و 

لى إمكتبيا  مستندا  تضمن تحليال   تحد المناهج التي  أالتحليلي(: وهو    -المككككككككككنهج )الوصفي -

، حيث يقوم هذا المنهج على  للدراسكككككككككةالمراجع والمصكككككككككادر الجاهزة لبناء اإلطار النظري 

وصكف بيانات حول ظواهر أو غيرها من الخصكائص التي تقوم عليها الدراسكة، كما يضكع  

ن أو كيف أو أين وغيرهكا، أمكا إجكابكات للتسكككككككككككككككالالت التي يطرحهكا البحكث، والتي تبكدأ بمَ 

ائية،  الفكرة الكامنة للمنهج الوصكفي فتقوم على عرض ودراسكة عدد من الحسكابات اإلحصك

ط الحسكابي، ويعتبر المنهج الوصكفي من أكثر مناهج البحث اسكتخداما   مثل التردد والمتوسكّ

من قبل الباحثين، وذل  بسككككبب النتائج الدقيقة التي يقدمها، كما يسككككاعد في التعّرف على  

مككككن خالل التعرف عككككلى طبيعة    اأسباب حدوث معضلة البحث والتي سيتم االعتماد عليه

، ودراسككككككككككككككة أثرهكا على األمن  (19-)كوفيكد برة للقكارات وتحكديكدهكا وخكاصككككككككككككككة األمراض العكا

القومي في دولة الكويت، كما سكككككككككككيتم اللجوء إلى التقارير والبيانات الصكككككككككككادرة عن اللجنة 
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المسككككككؤولة عن فيروس كورونا في وزارة الصككككككحة الكويتية، والعمل على تحليل مسككككككتويات  

المؤسككسككات الصككحية والمؤسككسككات األمنية   وتحليل دور تكامل ،األمن الصككحي في الكويت 

 في مجال مواجهة فيروس كورونا.

النوعي، وتتضكمن   أسكاليب البحث  بشككل عام أحد  سكلوب المقابلةأيعتبر  : سعلو  المقابلةأ -

وهي عبارة عن حوار  ؛طرح أسكئلة مفتوحة على أفراد العينة لجمع بيانات عن موضكوع ما

لفظي وجها  لوجه بين الباحث القائم بالمالحظة وبين شككخص أو مجموعة من األشككخاص 

وفي هذه الدراسكككككة سكككككيتم   ،بهدف الوصكككككول إلى حقيقة ما من أجل تحقيق أهداف الدراسكككككة

جراء مقابالت مع ذوي العالقة والمسككؤولين في دولة الكويت إعبر  سككلوب المقابلة  أاعتماد  

سككككككككككككككئلكة أاألزمكات عن مكدى تكأثير وبكاء كورونكا على األمن القومي، وذلك  بطرح   دارةإفي  

عليهم متعلقة بهذا الموضكككككوع ومتغيراته، لما للمقابلة كأسكككككلوب في جمع البيانات من دور 

هداف الدراسككككككة والوصككككككول للنتائج التي تتوخاها الدراسككككككة في تحليل رأي أ بارز في تحقيق  

 ؛لقومي في دولة الكويت اوباء كورونا على األمن   ثر الذي يعكسكهالمتخصكصكين حول األ

مون توضككككككككككككيحا   كون هؤالء المختصككككككككككككين حين تجري مقابلتهم وطرح األسككككككككككككئلة عيلهم يقدّ 

يجري في الكويت في الوقت الحاضككككر جراء هذه  وتعبر عن ما ،جابات من وحي الواقعإو 

 األزمة. 

 سئلة المقابلة التي تم طرحها: أوتتضمن 

دوار األجهزة األمنية والعسكرية في العمل في أعادة رسم إ زمة كورونا إلى أكيف أدت  -1

 القطاعات المدنية خالل األزمة؟ 

 ما أبرز التحديات التي واجهت األمن القومي الكويتي نتيجة وباء كورونا؟  -2

 من الصحي والدفاعي لمواجهة فيروس كورونا؟ نظمة األأكيف كانت جاهزية  -3
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منها القومي عند انتشار أازية التي اتخذتها الكويت في حماية كيف أثرت التدابير االحتر  -4

 الوباء؟ 

ي تهديد أجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لتوفير منظومة حماية لمواجهة ما أبرز اإل -5

 لألمن الصحي في الكويت؟   

 نساني في الكويت؟ زمة كورونا إلى تهديد األمن القومي والصحي واإلأكيف أدت  -6

اسكككة شكككاملة ر حدى الطرق المعتمدة على د إ: تعتبر منهجية دراسكككة الحالة  سععة الحالةمنهجية درا -

و التفكاعكل بين عوامكل أو المنظمكة، لفهم الظكاهرة المكدروسككككككككككككككة  أو الكدولكة  أو المككان أوعميقكة للفرد  

 متعددة توضكككح الواقع الحالي أو التطور الذي يحصكككل في فترة معينة، حيث تصكككف دراسكككة الحالةِ 

من منظور تحليلي وتفكاصككككككككككككككيكل دقيقكة، وتفحص العوامكل المعقكدة التي يتضككككككككككككككمنهكا الموقف   الحكالكةَ 

دراسككككككككككككتها، وفي هذه  ةو الحالة المتوقعأجل التعرف على العوامل المسككككككككككككببة للظاهرة  أالمعني من 

  ؛نا في دولة الكويت و سككككككلوب دراسككككككة الحالة عبر اختيار فيروس كور أالدراسككككككة جاء االعتماد على  

كل العوامل المعقدة التي يتضككككككمنها تأثير انتشككككككار وباء كورونا فيها على األمن    فحص تمن خالل 

القومي، من خالل تحليل العديد من التفاصكككككككككككككيل كالتقارير التي طرحتها وزارة الصكككككككككككككحة، وتحليل  

 ،مناقشككككككككته خالل حضككككككككور جلسككككككككة مجلس األمة الخاصككككككككة ت تم  جراءات الحكومية، وتحليل مااإل

 طرحها خالل الجلسة حول موضوع كورونا وانتشاره في الكويت.جابات التي تم وتدوين اإل

 الدراسات السابقة 1.9

 ،تناولت دراسكككككككككات ومقاالت مختلفة موضكككككككككوع األمراض العابرة والحدود وأثرها على األمن القومي

 الدراسات:  هومن هذ 

 أواًل: الدراسات العربية
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تصععععععاعد االعتماد على الجيوو في مواجهة  ورونا ( بعنوان "2020دراسككككككككككة )كومبل،  -1

جراءات التي اعتمكدهكا الجيش اليكابكاني في التعكامكل هكدفكت إلى تحكديكد اإل :اليعابعان نمواجعًا""

وتوصكككلت لعدد  ،مع فيروس كورونا، وقد اعتمدت الدراسكككة على المنهج الوصكككفي التحليلي

ن التدابير الوقائية لمواجهة يابان قامت باالعتماد على سككككككككلسككككككككلة مأن ال :من النتائج منها

انتشكككار فيروس كورونا، واعتمدت خاللها على قوات الدفاع الذاتي اليابانية بسكككبب تدريبها  

وجاهزيتها لمواجهة هذا الفيروس، كما جاء هذا االعتماد على الجيش كإجراء شككككككككككككبيه بما  

لتي تسككككككككعى فعلته العديد من الدول األخرى، وتماشككككككككي ا مع أجندة اإلصككككككككالحات الداخلية ا

شكككككراي الجيش بشككككككل إالحكومة اليابانية لتطبيقها الحق ا، وقد أوصكككككت الدراسكككككة باالهتمام ب

 تدريجي في األزمات التي قد تمر بها الدول.

تداعيات جائحة فيروس  ورونا المسععععتجد في الخلي : "  ( بعنوان2021  دراسككككككة )تلجي، -2

اع الرعاية الصككحية واألمن  هدفت الدراسككة إلى دراسككة تحديات قط  :"التحديات والصععوبات

الغككذائي في دول الخليج في ظككل جككائحككة كورونككا، وقككد اعتمككدت الككدراسكككككككككككككككة على المنهج  

ا  الدراسكككة أن دول مجلس التعاون سكككتشكككهد مسكككار ا تراج ي    ت حيث أظهر   ؛الوصكككفي التحليلي

تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة والتراجع في   :لنموها االقتصادي، ألسباب عديدة أهمها

النشكاط االقتصكادي بسكبب اإلجراءات الوقائية ضكد وباء فيروس كورونا المسكتجد. ويتجلى  

أحكد المكتالت الواضككككككككككككككحكة للوضككككككككككككككع الراهن في إمككانيكة أن تخفي دول مجلس التعكاون 

منهكا القومي أقليميكة وتوجيكه جهودهكا لحمكايكة  مشكككككككككككككككاركتهكا في النزاعكات والمشكككككككككككككككالت اإل

 نساني.والصحي واإل

 :""أزمة  ورونا بين أمننة الوباء وعصعععرنة الجيوو( بعنوان  2020 ،)بدر الديندراسكككككة  -3

لتعرض لمفاهيم األمن وتطورها من التقليدي الكالسكككككيكي إلى مفاهيم  هدفت الدراسكككككة إلى ا
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عرج على بناء التحوالت الجوهرية لعقيدة الجيو  الحديثة، كما تأكثر شككككككككمولية وحداثية، و 

األزمة، مع محاولة فهم عسكككككككككرة المجال الصككككككككحي  ركزت على دور الجيش الجزائري في 

للسككيطرة ودرء الخطر وتحول الموضككوع من اختصككاص قطاعات الصككحة إلى تهديد أمني  

وقد اعتمدت الدراسكككة  ؛ثم األمن الدولي والعالمي مسكككتجد ويهدد األمن الوطني القومي أوال

انتشككككار األمراض نه في حال أ  :على المنهج الوصككككفي التحليلي للتوصككككل لعدة نتائج منها

 ذيواألوبئة يمكن أن تلعب الجيو  والمؤسكككسكككات العسككككرية دورا متكامال ومحفزا للدور ال

تقوم به الجهات المدنية المعنية بمكافحة األمراض، كما يمكن أن يتصكككككاعد دورها بشككككككل  

الوباء وتصكبح القدرات المدنية غير قادرة على    ىتفشكيعام بحيث يصكبح دورا نوعيا  حينما  

سككتجابة السككريعة، وقد أوصككت الدراسككة بضككرورة تعزيز فرص بناء الثقة بين المؤسككسككات  اال

 العسكرية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة بشكل عام.

كورونا.  يف سعععيعيد غعععياسة سعععياسعععات الدفاع وبناء ( بعنوان "2020دراسككككة )الحداد،   -4

ية لطبيعة المخاطر الدراسككككككة إلى دراسككككككة كيف تغيرت الرل  ت هدف :"القوة الشععععاملة للدول

زمكة كورونكا، وقكد اعتمكدت الكدراسككككككككككككككة على  أوالتهكديكدات التي تواجكه األمن القومي في ظكل 

متخذي يجعل  فيروس كورونا سككك أن المنهج الوصكككفي التحليلي، وقد توصكككلت الدراسكككة إلى

السككياسككات الدفاعية ضككمن أوضككاع المشكككالت الطبية الكبرى في إطار   يضككعون  القرارات 

العقيدة والتخطيط العسكككككري بدرجة أكبر من ذي قبل، من المتوقع أن تشككككهد الفترة المقبلة  

إعكادة النظر من جكانكب العكديكد من الكدول المتقكدمكة، وخكاصكككككككككككككككة الواليكات المتحكدة والكدول  

إلنفاق الدفاعي لتصككككككبح متمحورة حول الحماية  األوروبية، عبر إعادة النظر في أولويات ا

 مراض.من هذه األوبئة واأل



 

12 

لمااا تشعععععكل الفيروسعععععات العابرة للحدود تهديدًا ل من ( بعنوان "2020  دراسككككككككة )أحمد، -5

دخال األوبئة ضكمن سكياسكات األمن الوطني إهدفت إلى دراسكة أهمية    :"؟والسعلم الدوليين

ج الوصكككفي، وتوصكككلت إلى أن القدرات األسكككاسكككية  للدول، وقد اعتمدت الدراسكككة على المنه

لم يتم تطويرها في   ؛للصككككككككحة العامة التي تعتبر ضككككككككرورية لمواجهة الفيروسككككككككات واألوبئة

العديد من دول العالم بما يكفي للتعامل مع تفشي هذه األمراض الخطيرة، وإذا استمر هذا 

، وبالتالي سكككككتتزايد  الوضكككككع فإن قدرة الدول على مواجهة انتشكككككار الفيروسكككككات سكككككتتضكككككاءل

احتماالت تحول هذه الفيروسكككككات العابرة للحدود واألمراض المتفشكككككية إلى أوبئة عالمية ال 

وقد أوصككت  .يمكن السككيطرة عليها، ومن ثم سككتتزايد خطورتها على األمن والسككلم الدوليين

ول  نه من الضكروري تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الفيروسكات حتى ال تتحبأالدراسكة 

 إلى أوبئة ال يمكن السيطرة عليها.

التحديات الجديدة للنظام الدولي: األمن اإلنسععععععاني  ( بعنوان "2020  دراسككككككككككة )أبو كريم، -6

هدفت الدراسككككككككككة إلى بحث آلية تأثير فيروس  :"والصعععععععناعي في مواجهة فيروس  ورونا

وصككلت حيث ت  ؛كورونا على األمن اإلنسككاني، وقد اعتمدت الدراسككة على المنهج الوصككفي

تداعيات اإلنسككانية والسككياسككية واالقتصككادية  لكثير من الإلى االدراسككة إلى أن الفيروس أدى 

مما  ؛وجوديّ   عالم أمام تحدّ  الالتي تسكككككككككبب فيها الفيروس خالل وقت قصكككككككككير، حتى بات 

تصكاعد حدة األزمة اإلنسكانية واالقتصكادية الحادة التي يواجهها العالم، مع بروز  إلى أدى 

التي تتحدث عن عجز القطاع الصكككككككككحي في دول كثيرة عن مواجهة األعداد  المؤشكككككككككرات 

ودخول االقتصككككككككككاد العالمي في أزمة حادة من جانب   ؛الكبيرة من اإلصككككككككككابات من جانب 

القتصككككككككككاد العالمي خالل لآخر، فكل المؤشككككككككككرات والدراسككككككككككات تؤكد حدوث انكما  حاد  

 السنوات القادمة.
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األمن الشععععععامل في مواجهة األزمات والكوارث: ( بعنوان "2020دراسككككككككككة )المشككككككككككهداني،   -7

جائحة كورونا وتداعياتها الثقيلة  هدفت الدراسكككككككة إلى تحديد آثار    :"اجاً و جائحة  ورونا نم

على حالة األمن الوطني والدولي بعد تفشكي الفيروس وتصكاعد أعداد اإلصكابات والوايات  

الفتاي من خوف ورعب، وتهديد في معظم أنحاء العالم، وما صككككاحب انتشككككار هذا الوباء 

لألمن والصككككككككككحة؛ إذ أقدمت دول العالم على فرض الحجر الصككككككككككحي ووقف حركة النقل 

كما وجدت أجهزة الشككككرطة نفسككككها ملزمة بمسككككؤوليات أمنية جديدة، ودفع   ،وإغالق الحدود 

حماية الصككحة العامة ومعاقبة  لرا من دول العالم إلى إصككدار تشككريعات إضككااية  يالوباء كث

تهكي الحجر الصككككككككحي، وتتناول الدراسككككككككة جائحة كورونا من وجهة نظر أمن األزمات من

النتشككككار كورونا على    -من أمنية واجتماعية ونفسككككية-والكوارث، ودراسككككة اآلثار السككككلبية  

وتدرس بعي الظواهر ذات الصككككككلة،   ،المجتمعات وضككككككغوطات ما بعد الحجر الصككككككحي

التي تناولها علماء النفس االجتماعي   ومنها ظاهرة الوصككككككككككككمة وظاهرة السككككككككككككلوي الجمعي

وعلماء السكككلوي؛ حيث جسكككدت هسكككتيريا كورونا في حالة الفزع غير المبرر، والسكككلوكيات 

غير الرشكككككككككيدة التي عمت األسكككككككككواق مع انتشكككككككككار الفيروس، لقد عصكككككككككفت جائحة كورونا  

 .ةبمجتمعاتنا وأدت إلى تعديل في العديد من السلوكيات االجتماعي

 نبيةالدراسات األج

 Emerging and re-emergingبعنوان "   (Zheng .et, al 2014)دراسكككككككككة  -1

infectious diseases: challenges and opportunities for militaries  

هدفت الدراسككككككة إلى  :األمراض المعدية الناشععععئة والناشععععئة: التحديات والفر" للجيوو"

 ؛مراض المعدية على الجيو  وكيفية التعامل معهاتوضككككككككيح التحديات التي تفرضككككككككها األ

حيث وجدت الدراسكككككة أن األفراد العسككككككريين يتعرضكككككون لخطر أعلى ل صكككككابة باألمراض  
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ا للنهوض بالطب العسككككري  المعدية الناشكككئة، كما أن هذه األنواع من األمراض تقدم فرصككك 

عالجي، وقد تم اعتماد بعضها الحق ا في البيئات المدنية، والتي تشمل اللقاحات الوقائي وال

واألدوية الجديدة، والتدخالت الصككككككككحية العامة األفضككككككككل، كما أوصككككككككت الدراسككككككككة بأهمية  

 .استمرار الجهود الرامية إلى ضمان توفير بيئة أكثر أمان ا لكل من الجيش والمجتمع ككل

  Pandemics and National Securityبعنوان "    (Evans.2010)دراسكككككككككككككككة   -2

  ؛وبئكة هكدفكت إلعكادة تعريف األمن القومي في ظكل انتشككككككككككككككار األ :"األوبئعة واألمن القومي

حيث اعتمدت الدراسكككة على المنهج التحليلي، وتوصكككلت لنتائج منها أن األمراض الناشكككئة  

ا أكبر لألمن   القومي، ال سككيما في عصككر العولمة الذي وإمكاناتها الوبائية قد تشكككل تهديد 

  %34يمكن أن ينتشككر ايه المرض بسككرعة أكبر من العصككور السككابقة، وأن األوبئة تسككبب  

من تل     %0,64من جميع الوايات في جميع أنحاء العالم، بينما ال تمثل الحرب سكككككككككوى  

ة باعتباره  تحسين عمليات الكشف من خالل المراقبة الحيويبوصت الدراسة  أالوايات، وقد 

ويجكككب على الواليكككات المتحكككدة زيكككادة تمويلهكككا والتركيز على    ،هو المفتكككاح لوقف األوبئكككة

تحسككككككككككككككين القككدرة على التحمككل البيولوجي المحلي والعككالمي لمواجهككة التهككديككدات المحتملككة 

 لألمراض واألوبئة.

 Infectious Disease and"   بعنوان  (Cecchine & Moore,2006)دراسكككككككككككة  -3

National Security"  "هكدفكت الكدراسككككككككككككككة إلى تقييم    :األمراض المععديعة واألمن القومي

وتحككديككد مككدى   ،مككدى توفر المعلومككات المتعلقككة بككالتهككديككدات العككالميككة لألمراض المعككديككة

مالءمة هذه المعلومات واسكككككتخدامها لدعم صكككككنع السكككككياسكككككات األمريكية في منع مثل هذه 

التهديدات أو االسككككتجابة لها، اعتمدت الدراسككككة على المنهج االسككككتقصككككائي لدراسككككة الحالة 

(  53)كككككككجراء مقابالت لإالحالية لنظم المعلومات المتاحة ذات الصلة باألمراض المعدية، و 
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انعي السكككككككككككياسكككككككككككات والموظفين من الوكاالت عبر الحكومة الفيدرالية ومن من كبار صككككككككككك

منظمكات خكارجيكة مختكارة، وقكد توصككككككككككككككلكت الكدراسككككككككككككككة إلى أن النموذج الجكديكد الكذي يربط  

ات، وأصككككككككككككبح ذا ياألمراض المعدية باألمن القومي كان قد تطور بالفعل خالل التسككككككككككككعين

. وتعترف 2001مبر وأكتوبر  أولويككة أكثر بعكككد أحككداث اإلرهككاب التي وقعكككت في سككككككككككككككبت

المتعمدة -مبادرات السكككككككياسكككككككة األمريكية األخيرة بوضكككككككوح بالعالقة بين األمراض المعدية  

القومي، والسكككعي لتفعيل  األمن  والتهديدات التي يتعرض لها   -والتي تحدث بشككككل طبيعي

 االستجابات لهذه التهديدات الجديدة.

  Epidemic Disease and National"بعنوان    )Peterson(2002.دراسكككككككككككككة  -4

Security  هدفت إلى توضيح ما إذا كانت األمراض   :"األمراض الوبائية واألمن القومي

حككدث هككذه األمراض هككذا ومتى وكيف قككد تُ   أم ال،  القومي  ض للخطر األمنَ الوبككائيككة تعرّ 

وتهدد األمن القومي، اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وقد توصلت الدراسة الخطر 

إلى أن هذه األمراض سكككتعرض المواطنين األمريكيين في الداخل والخارج للخطر، وتعمل 

على تهديد القوات المسككككككككككككككلحة األمريكية المنتشككككككككككككككرة في الخارج، وتفاقم عدم االسككككككككككككككتقرار  

األمر الذي يؤدي في النهاية لتهديد واضكككككح لألمن  ،االجتماعي والسكككككياسكككككي بشككككككل رئيس

  القومي األمريكي.

 تعقي  على الدراسات السابقة 

مراض العابرة  ثر األأ: جاءت معظم الدراسكككككككات السكككككككابقة لتدرس من حيث هدف الدراسعععععة •

واألوبئكة على األمن القومي في الكدول التي تمكت الكدراسككككككككككككككات فيهكا، وهكذا مكا تشككككككككككككككتري به  

ل جابة على أثر األمراض العابرة  نها تأتي  أالدراسكككة الحالية مع معظم هذه الدراسكككات في 

 ( على األمن القومي، ونرى ذلك  في دراسككككككككككككككة المشككككككككككككككهكداني19-كوفيكد للقكارات )فيروس  

https://www.researchgate.net/profile/Susan_Peterson10
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( والتي جاءت لتوضكككح مدى 2020)  Peterson( و2020) كريم  يبأ( ودراسكككة 2020)

تكأثير فيروس كورونكا كوبكاء عكالمي على األمن القومي للككدول، لتتمككاشككككككككككككككى بكذلك  وهكدف 

ثر وبكاء كورونكا ككأحكد األمراض العكابرة على األمن  أالكدراسككككككككككككككة الحكاليكة القكائم على تحليكل  

ن بعي االختالفات ظهرت بين الدراسكككككككككككككة الحالية وبعي أال  إالقومي في دولة الكويت،  

الدراسككككككككككات السككككككككككابقة والتي ارتكزت على تحليل دور القوات العسكككككككككككرية في تحقيق األمن  

كالدراسكككككة   ؛لصكككككحيمع عدم التركيز على الجانب ا  ،القومي في ظل انتشكككككار وباء كورونا

والتي ركزت على     (Zheng .et, al 2014)( و2020التي قام بها كل من بدر الدين )

من القومي في ظكل انتشككككككككككككككار الوبكاء، في حين تكأتي الكدراسككككككككككككككة  دور الجيش في حمكايكة األ

من  الحالية لتركز على الدور المتكامل للدولة وخاصكككككككككككة الجهات الصكككككككككككحية في حماية األ

 وباء كورونا في دولة الكويت.  القومي في ظل انتشار

تدرس تأثير األمراض العابرة على  أنها سككك: تتميز الدراسكككة الحالية بمن حيث بيئة الدراسععة •

(  2021)  قكام بهكا تلجي  تياألمن القومي في دولكة الكويكت، على الرغم من الكدراسكككككككككككككككة ال

لتدرس ن هذه الدراسككككككككككككة جاءت أال إ ؛حول تأثير فيروس كورونا على دول الخليج العربي

في حين تأتي الدراسكككككككككككة الحالية   ؛الجانب االقتصكككككككككككادي وتأثره بهذا الوباء بشككككككككككككل خاص 

لتختص بتككأثير فيروس كورونككا في دولككة الكويككت على محككاور األمن القومي وخككاصكككككككككككككككة 

كونها   ؛مختلفة  ةمما يجعلها دراسكككككككككة نوعي ؛كثر من الجانب االقتصكككككككككاديأالصكككككككككحي منه  

 ويت على وجه الخصوص. تغطي هذا الجانب المهم في دولة الك

: على الرغم من اشكككككككتراي الدراسكككككككة الحالية بمعظم الدراسكككككككات  من حيث منهجية الدراسععععة •

الذي يساهم في تحليل البيانات والمعلومات   ؛السابقة في اتباعها للمنهج الوصفي التحليلي

هداف الدراسكككككككككة عبر تحليل التجربة الكويتية في مواجهة أ والتوصكككككككككل للنتائج المتناسكككككككككبة و 

https://www.researchgate.net/profile/Susan_Peterson10
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واسكتخالص مدى نجاحها باالعتماد على تقارير صكحية وبيانات حكومية    ،فيروس كورونا

ن أال  إ  ؛يت صككككككادرة عن لجنة وزارة الصككككككحة المسككككككؤولة عن ملف فيروس كورونا في الكو 

هذه الدراسككة تختلف عن الدراسككات السككابقة باعتمادها على منهجية دراسككة الحالة النتشككار  

واعتمككادهككا على    ،جراءات التي اتبعتهككا في مواجهككة الوبككاءواإل  ،الفيروس في دولككة الكويككت 

 هداف الدراسة.أ زمات لتحقيق دارة األإسلوب المقابالت عبر مقابلة المختصين في أ
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 "اإلطار النظري" مقاربات نظرية ل من القومي  :2الفصل 

سواء   ؛اءت النظريات التي اهتمت بتفسير األمن القومي لتتناسب مع التغيرات العالمية المستمرةج

القوى أم  السياسية  أكانت   الثانية وتغير موازين  العالمية  الحرب  التي أعقبت  الفترة  العسكرية في 

ألحالف، باإلضافة إلى االنتشار الكثيف لألسلحة والتطور  شكال مختلفة من التكتالت واأوظهور  

األمن   لمفهوم  وتحديدا  جديدا   األخيرة، مما فرض رلية جديدة لألمن،  هذه  الذي شهدته  النوعي 

القومي، في هذا السياق سيتم تناول موضوع المقاربات النظرية لمفهوم األمن القومي من خالل 

 التركيز على ثالثة مباحث رئيسة: 

 . : نظريات تفسير األمن القومي1لمبحث ا

 : األبعاد األمنية الحديثة واألمن القومي. 2المبحث 

 : العالقة بين األمن اإلنساني المجتمعي واألمن القومي. 3المبحث 

 

 : نظريات تفسير األمن القومي1المبحث  2.1

حيث أشككار إلى القوة العسكككرية للدول، والتي  ؛بدأ تعريف األمن القومي في بدايته بالبعد العسكككري 

مكانيتها  إتضككككككككمن لها عدم تضككككككككحيتها الكاملة بجميع مقدراتها تجنبا  لويالت الحروب، مع قدرتها و 

 .(22: ص 2019ن اقتضت الضرورة )القاسمي، إعلى حماية نفسها عسكريا  

القومي للدول بعد من بدأ التسكككككككالل حول كيفية ضكككككككمان هذا األمن للدولة مع ظهور مصكككككككطلح األ

نهكايكة الحرب العكالميكة الثكانيكة، ممكا دعكا لظهور العكديكد من النظريكات التي قكدمكت آليكات مختلفكة رأت 

 :من القومي، ويمكن في إطار هذه النظريات التمييز بين اتجاهينأنها هي الضامنة لتحقيق األ
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 النظريعات الكذي ظهر خالل فترة الحرب البكاردة، وهو عبكارة عن  ؛التقليعدي  االتجعاه  األول:  االتجعاه

لألمن القومي التي حكافظكت على النظكام القكائم على مركزيكة الكدولكة بكاعتبكارهكا الفكاعكل  الوضععععععععععيعة

الوحيكد في العالقكات الكدوليكة وأنهكا هي الوحكدة األسكككككككككككككككاسككككككككككككككيكة المرج يكة لتحقيق األمن، ومن هكذه 

 النظريات:

رت خالل الحرب الباردة أفكار المدرسكككككة الواق ية على حقل العالقات  : سكككككيطالنظرية الواقعية -

الوحدة  هي حيث ركزت على اعتبار أن الدولة ؛الدولية والدراسكككككككككات األمنية على وجه التحديد 

وبالتالي فهذه األخيرة تتحمل مهمة ضككمان أمنها وحماية سككيادتها، وعندما    ،األسككاسككية للتحليل

لحرب فذل  يعني أن األمن هو همها وهدفها األسككككككاسككككككي، وترى  تكون الدولة مشككككككغولة بتفاق ا

ويمكن أن يسكككككتمر هذا   ،المدرسكككككة الواق ية أن السكككككالم هو عياب الصكككككراع المسكككككلح أو الحرب 

السكككالم إذا الدول حافظت على القوة العسككككرية الكااية لردع أو صكككد أي هجوم من قبل القوى  

خية للصكككككككككككككراع بين الدول ذات السكككككككككككككيادة، وخالل المعادية، وتؤكد الواق ية على الحتمية التاري

الحرب البككاردة ركز التفكير األمني الواقعي بككاألسكككككككككككككككاس على إمكككانيككة قيككام حرب نوويككة بين  

تحكاد السككككككككككككككوفيتي والواليكات المتحكدة األمريكيكة، وقكد مثلكت مفكاهيم الردع والضككككككككككككككربكة األولى اال

فإن ني، وحسككككككككب الواق ية الكالسككككككككيكية  والتدمير المتبادل األكيد جزءا  من معجم الواقعيين األم

األنظمة األمنية سككككككككتبقى قائمة طالما كانت مصككككككككالح األعضككككككككاء متوافقة، وعندما تتباعد هذه 

  ؛ميزان قوى أو غيرها من الترتيبات األمنية الجماعية  المصككككككككككالح والتي تتمثل في تحالفات أو

 ؛من أهم المرج يات الفكرية للمدرسة الواق ية فإنها تتفك  وتتغير، وتعتبر أفكار توماس هوبز

حيث يرى هوبز أن الحرب تنشككككأ من الميل الفطري للبشككككر لمحاربة بعضككككهم البعي بدال من  

فالحالة الطبي ية'' عند  ''التعاون، وبالتالي فالحرب هي الحالة الطبي ية للعالقات اإلنسكككككككككككككانية،  



 

20 

ألن الكفكاح من أجكل البقكاء في عكالم يتميز    ؛بز تعتبر أن ككل إنسكككككككككككككككان هو تهكديكد محتمكلهو 

 (.79: ص 2008)غريفيش وأوكالهان، " بموارد محدودة هو ''صراع الكل ضد الكل

: 2020تتمثل أهم عناصر مفهوم األمن القومي لدى النظرية الواق ية ايما يلي )عبد الحفيظ،  

 :(4ص 

 والقوة. يرتبط بالقدرة العسكرية للدولة، كما يرتبط بمفهومي الردعأن مفهوم األمن   •

 .ذات طابع عسكري باألساس ومصدرها خارجيهي أن التهديدات التي تواجه الدولة  •

 .أن مسئولية تحقيق األمن تتوالها الجيو  وأجهزة المخابرات التابعة للدولة •

غيير النظككام وليس إلى مجرد : يسككككككككككككككعى أنصكككككككككككككككار النظريككة الثوريككة إلى تالنظريعة الووريعة  -

إصككككككككككالحه، ويرون أن التغيير واجب ألن النظام يعاني من حالة ظلم واضككككككككككح، ومن هنا  

فمن الضككروري القيام بتغيير سككريع وثوري، وقد وجدت هذه الرلية صككدى كبيرا  في دراسككة  

عالقات الشكككككككككككككمال والجنوب والتنمية في عالم الجنوب، وذل  بسكككككككككككككبب الفقر المدقع الذي 

يه أغلبية شكككعوب العالم، وترفع النظريات الثورية من شكككأن قيمة العدالة، وترى الحرب تعان

كمحصكككلة لالسكككتغالل االقتصكككادي من دول الشكككمال لدول الجنوب، وترى التغيير في هذه 

 (.39: ص 2010)عطية، العالقات االقتصادية مفتاحا  لحل مشكلة

على هدف تحقيق السككككككككككالم الدولي،    رئيس   : قامت النظرية الليبرالية بشكككككككككككل  النظرية الليبرالية -

التي يرونها خطأ و وضككككككككرورة تعزيز التعاون الدولي واالعتماد المتبادل كوسككككككككيلة لمنع الحرب،  

فهي ليسكككككككت أسكككككككاس العالقات الدولية كما يرى الواقعيون، كذل  تنظر   ؛يجب مواجهته ومنعه

كائن عقالني رشكككككككيد يسكككككككعى إلى فترى أن اإلنسكككككككان    ؛الليبرالية للطبيعة البشكككككككرية نظرة إيجابية

تحقيق الكمال وليس أنانيا ، وباالتسكككككككاق مع موقفهم الداعي إلى السكككككككالم العالمي رأوا أن البيئة  

إنما هي بيئة تعاونية تقوم على االعتماد المتبادل والمصكككككككالح  ؛الدولية ليسكككككككت بيئة فوضكككككككوية
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البيئة؛ حيث تلعب الشكركات  الوحيدة في تل   اعلةالف  يه ت ليسكوالتي المتشكابكة ما بين الدول  

أن  بمتعددة الجنسكككككككككككيات دورا  كبيرا  في التأثير على سكككككككككككياسكككككككككككات الدول، وبالتالي يمكن القول 

)الندوس،  النظرية الليبرالية تدعو إلى السككككككككككككككالم الدولي عبر االعتماد االقتصككككككككككككككادي المتبادل

 .(76: ص 2008

لنظام القائم من خالل التنظيم  نظرية الليبرالية نظرية إصككككككككالحية تسككككككككعى إلى إصككككككككالح اتعد ال

والتعاون الدولي، وهي ترجع بأصكككككككولها النظرية إلى أفكار إمانويل كانط للسكككككككالم الديمقراطي،  

عالقات الدولية وإن كان دورها  الفي  ةالوحيد   ةوبالنسكككككككككككككبة لليبراليين فإن الدولة ليسكككككككككككككت الفاعل

 . أساسيا لضمان األمن

فهو  ؛الليبرالية أقل تبسكككككككككككيطا وأكثر تركيبا منه لدى النظرية الواق يةمفهوم األمن لدى النظرية 

جتماعية، والليبرالية  اال يقتصكككككر على البعد العسككككككري بل يتعداه إلى أبعاد اقتصكككككادية وثقااية و 

ا للمنظور الواقعي الككذي يعتبر األمن  ا مخككالفكك  هي من المنظورات التي تمتلكك  تصككككككككككككككورا  أمنيكك  

ا لتطبيق مبادو هذا المنظور، لكن الليبراليين يمتلكون تصككككككككككككككورا  بديال  ج  القومي والتحالفات نتا

يتمثل في ''تشككيل تحالف موسكع يضكم   )قولدسكتين( ا لككككككككككككككككوهو وفق   ؛يتمثل في األمن الجماعي

أغلب الفاعلين األسكككككككاسكككككككيين في النظام الدولي بقصكككككككد مواجهة أي فاعل آخر"، وبالتالي فهي 

أم المنظمات غير الحكومية،  أم الدول،    أكانت  ل الدولية سواءتنادي بضرورة تعاون كل الفواع

)عكابكدين وميتيكس،   لمواجهكة التهكديكدات األمنيكة  ؛األفراد أم  الشككككككككككككككرككات متعكددة الجنسككككككككككككككيكات، 

 .(5: ص 2004

لقد هيمن االتجاه التقليدي في تحليله لسككككككككككير العالقات الدولية وتفسككككككككككيره لألمن القومي لعدة عقود 

ن أوالذي رأى أن أمن الدولة القومي مرتبط بمصككككلحتها الوطنية، و  ،الباردةخاصككككة في فترة الحرب  

منهكا القومي مرتبط بتعزيز قكدراتهكا العسكككككككككككككككريكة، ورحبكت بكأي تحكالف دولي تقوم بكه الكدول أتعزيز  
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سكتراتيجيات التعاونية التي تقوم على تكوين عالقات دبلوماسكية بين القوى  منها، وتبني اإلألضكمان  

 تحقيق األمن واالستقرار والحد من التهديدات ضدها.بهدف 

الكككذي ظهر في  التقليععدي  لهتجععاه  المعععارض  االتجععاه أو نيالموسعععععععععع  اتجععاه:  الوععاني  االتجععاه

الثمانينيات من القرن العشكككككككككككرين مع بداية ظهور االنفراج الدولي واالنفتاح في العالقات األمريكية  

التي انتقدت  الوضعععععية بعد ما النظريات ، وهو عبارة عنالسككككككوفيتية وبناء الثقة في النظام الدولي

رها على مركزية دور الدولة، وطالبت بتوسكككككككككككيع األجندة  امن حيث اقتصككككككككككك  ؛النظريات الوضككككككككككك ية

 :ومن ْاهم هذه النظريات  ،األمنية

خاصكككككة بعد ظهور   ؛ن مع هذه التغيرات الدوليةج: تجاوبت مدرسكككككة كوبنهامدرسعععة  وبنهاجن -

العكديكد من التهكديكدات األمنيكة الجكديكدة التي تميزت بكاختالفهكا عن الطكابع التقليكدي للتهكديكد الكذي 

نتفاء سككككككككيطرة البعد العسكككككككككري على مجال اباإلضككككككككافة إلى   ،كان سككككككككائدا أثناء الحرب الباردة

ت الككدوليككة  كككالمنظمككا  ؛الككدراسككككككككككككككككات األمنيككة والتطور المتزايككد لككدور الفواعككل الككدوليككة الجككديككدة

لقد سككاهمت هذه المدرسككة ف  ؛غير الحكومية، واألفراد، والشككركات متعددة الجنسككيات  الحكومية/

وجوب توسككككككيع    رأى  وقد   ؛بوزان باري  في تعميق وتوسككككككيع مضككككككامين األمن، ومن أهم مفكريها

التي ركزت عليهكا  و من إلى قطكاعكات أخرى غير العسكككككككككككككككريكة  مجكال البحكث في دراسككككككككككككككات األ

:  2014كالقطاع السكككياسكككي واالقتصكككادي والمجتمعي والبيئة )الصكككادق،   ؛النظريات الوضككك ية

 (. 23ص 

حيث طورها أولي ويفر، وترى هذه   ؛من أهم اإلسككككهامات النظرية للمدرسككككة تعد نظرية األمننة

النظرية أن األمن ال يتم التعامل معه كشككرط موضككوعي ولكن بوصككفه نتيجة عملية اجتماعية  

 "إنها تدمج بين أفكار الواق ية: محددة، وقد حدد ويليامز السككككككككياق الفكري لنظرية األمننة فقال

قككدم ويفر    ، كمككاالقيككة"الكالسككككككككككككككيكيككة المتككأثرة بككأعمككال كككارل شككككككككككككككميككت وأفكككار البنككائيككة األخ
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والذي رأى ايه أن تحويل قضكككايا معينة إلى أمنية يتطلب إجراءات معينة   أمننة  اله مصكككطلح

 .(27: ص 2011بن عيسى، اوبالتالي التقليل من حدة األمننة" )

هككككككي نظريككككككة تككككككدعي أن لهككككككا األدوات التحليلية الكفيلة بتوضيح مسار مفهوم   :نياتجاه النقدي -

فاألمن بمعنى االنعتاق هو تحرير   ؛حتككى يأخككذ شكككله النهككائي مككن خككالل األمككن النقدياألمن  

ومن بين هذه القيود   ،ا لتجسيد خياراتهالشككككعوب مككككن القيككككود التككككي تعيككككق سكككك يه للمضككككي قككككدم  

ة من  25: ص 2011الحرب والفقر واالضكككطهاد ونقص التعليم )خليل،  (، وتعتبر الفترة الممَتدَّ

الخمسككككككينيات إلى منتصككككككف ثمانينيات القرن العشككككككرين مرحلة االتجاه النقدي في تاريخ   مطلع

في تحليكل الشككككككككككككككؤون  "الدراسككككككككككككككات األمنيكة، تميزت هذه المرحلكة بهيمنكة نموذج "مركزية الدولة

األمنية، كما اتسكككككككككككككمْت بتركيز االهتمام على التهديدات ذات الطابع العسككككككككككككككري الُمَوجَّهة لما 

ية" للدولة؛ أي البقاء واالسكككككككككككككتقالل الوطنيين، في هذه المرحلة جاء ربط األمن  اعتبر "قيم حيو 

)أو التهديد( بمؤسسة الدولة كتمهيد لتعريفه باعتباره كّل ما يهدد هذه القيم أو ُيقّلل منها، وهذا 

ما قاد عدة باحثين إلى تأطيره من منظور "دولتي"، وتبنَّاه الممارسكككككككككون تحت مسكككككككككمى "األمن  

 .(5: ص 2001)جاسم،  القومي"

حيث يتضكككككككككمن تيارين    ؛للنظريات الوضككككككككك ية في األمن امعارضككككككككك    اويعتبر هذا االتجاه اتجاه  

 :(15: ص 2014)دير، 

جونز،   ، ومن روادها كين بوث وريتشككككككارد وينويلز  بمدرسععععة : هو ما يعرفالتيار األول •

فكاألمن يتحقق عنكدمكا يتم    ؛نسككككككككككككككانيويركز مضككككككككككككككمونهكا على فكرة التحرر أو االنعتكاق اإل

تحرير الناس من القيود البشكرية والمادية التي تمنعهم من القيام بما يختارونه بحرية للقيام  

 به. 
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التركيز ويرى ضكرورة االنتقال من   ،ويلليامز  وميشعال  راوس   يت  تيار : هوالتيار الواني •

على البعد العسككككككري لسكككككلوي الدولة في ظل الفوضكككككى إلى التركيز على األفراد والمجتمع 

 والهوية.

مات هي )القاسكككككككمي،  ل :  2019قد اتسكككككككمت هذه المرحلة من تاريخ دراسكككككككة األمن القومي بعدة سكككككككِ

 (:26ص 

النموذج الواقعي؛ كانت معظم األفكار والنظريات المطّورة في الحقل موّجهة عبر فرضككككككككككيات  :أوال  

 ؛تعتبر أفكار مركزية الدولة، ودوافع الدولة للقوة واألمن، إضكافة إلى محورية قضكايا الحرب والنزاع

 .من بين الفرضيات األساسية للواق ية، وهي ذاتها مباني الدراسات اإلستراتيجية

هتمام فقط على  حيث اقتصككككككر اال ؛سككككككيطر مفهوم األمن القومي على األجندة البحثية للحقل ثاني ا:

التهديدات ذات الطابع العسكككككرّي الموجَّهة لبقاء واسككككتقالل الدول، لقد أدَّى هذا االهتمام الحصككككرّي  

وحقل الدراسككككككككككات  ،على فاعلية الدولة والقطاع العسكككككككككككري إلى وجهة نظر ضككككككككككيِّقة لمفهوم األمن

 األمنية توصف عادة بالمقاربة التقليصية.

ا: األفكككار والنظريككات التي تركز على الجوانككب المككاديككة للتهككديككدات، غلبككت في هككذه المرحلككة   ثككالثكك 

نسكككبة التسكككلرح، قدرات الدولة، وعوامل القوة األخرى( وتهمل أهمية القواعد والمعايير، وتاريخ   :)مثل

 .التفاعل، ونمط العالقات، وغيرها من العناصر المثالية في تعريف األمن

  األمن القومي في ظل النظام العالمي الجديد ما يلي  ومن العناصككككككر التي أثرت على تحول مفهوم

 :(25: ص 2001)مختار، 

 من ثنائي القطبية إلى آحادي القطبية. ؛التغير في بنية النظام الدولي .1

وسككككع مفهوم األمن ليشككككمل مفاهيم جديدة كاألمن االقتصككككادي والتكنولوجي، باإلضككككافة إلى ت .2

 العسكري.
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 تيالو التحول من مفهوم األمن الجمككاعي إلى مفككاهيم األمن اإلنسكككككككككككككككاني وحمككايككة المككدنيين   .3

 .تدخالت دولية لحماية هذه الحقوق والمفاهيم الجديدة اهترافق

ويظهر أن هذه النظريات الجديدة تطورت بفضكككككككككل التحوالت الجذرية في نهاية القرن العشكككككككككرين 

نتائج وتداعيات على مجال التنظير في العالقات    ةونهاية الحرب الباردة، وما أسككككككككككككككفر عنها عد 

 ،الكدوليكة واألمن القومي، واتسككككككككككككككع مفهوم األمن القومي بنكاء على متغيرات البيئكة والنظكام الكدولي

وتعكدى ليشككككككككككككككمكل العكديكد من القضككككككككككككككايكا ويتمكن من التعكامكل مع العكديكد من الفواعكل الكدوليكة التي 

 ظهرت في فترة ما بعد الحرب الباردة.

 

 منية الحديوة واألمن القومي : األبعاد األ2لمبحث ا 2.2

ولم يعد يقتصكككككر   ،اتسكككككم مفهوم األمن المعاصكككككر بناء على متغيرات البيئة الدولية بصكككككيغة التحول

على مسككائل الحدود أو إنشككاء ترسككانة من السككالح أو التدريب العسكككري والمعدات العسكككرية، وأي 

فهو قضكككككية  أيضكككككا؛  جتماعيةاالإنما تعدى هذه المسكككككائل ليشكككككمل   ؛قضكككككايا ذات طبيعة اقتصكككككادية

نموذج "مجتم يككة تشككككككككككككككمككل الكيككان االجتمككاعي بكككافكة جوانبككه وعالقكاتكه المختلفككة، وقكد ظهر اتجككاه  

المجتمع العككالمي" الككذي يرى أن التهككديككدات والمخككاطر التي تواجككه المجتمعككات والككدول ليسكككككككككككككككت 

ن هناي تهديدات متنوعة ومتعددة ال تقل  إحيث   ؛بالضكككككرورة ذات طابع عسككككككري مثل تلوث البيئة

  والتضكككككخم السككككككاني والفقر والتخلف، وقلة الموارد وحقوق اإلنسكككككان، ،أهمية عن التهديد العسككككككري 

وقضايا المرأة وعياب الديمقراطية، والتوزيع غير العادل للثروات، واألمراض السارية وقضايا أخرى  

 .(119: ص 2019 كثيرة )الرشدان،

ويأتي مفهوم األمن القومي متماشككككككككككككيا  مع طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة وإسككككككككككككتراتيجيتها، ويمكن  

الجتماعي على اتباعها للوصكككككككول إلى تطبيق  التعبير عنه بأنه: فلسكككككككفة يقوم النظام السكككككككياسكككككككي وا
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أنماط اقتصكككادية واجتماعية وثقااية وعسككككرية وسكككياسكككية مختلفة، بهدف تحقيق أعلى معدالت من  

 .(6: ص 2001، التنمية والحماية واألمن للمجتمع أو للجسد االجتماعي للدولة )جاسم

فقكد تجلَّى    ؛اهيم لألمن القوميلقكد أحكدثكت التحكديكات األمنيكة الجكديكدة تحوال  في المضككككككككككككككامين والمفك

للباحثين في الدراسككككككككككككات األمنية قصككككككككككككور المقاربات األمنية القائمة على الدولة باعتبارها مرج ية  

ا   للدراسكككات األمنية، وبذل  سكككعوا إلى بناء مقاربة جديدة لألمن تتخذ من الفرد وحدة للتحليل عوضككك 

ْت هذه النظرة الجديدة للمعضكككككككككككك لة األمنية إلى إعادة النظر في مفهوم األمن،  عن الدولة، وعليه أدَّ

وأصكككبح ينظر إلى األمن كمفهوم واسكككع يمّس ويتأثر بكافة القطاعات العسككككرية منها واالقتصكككادية  

والسكككككككككككياسكككككككككككية واالجتماعية والثقااية، ومن هنا حدث تجاوز للمفهوم التقليدي لألمن، وبدأ الحديث 

(، ومن ثم بكككدأ 26: ص 2010)حبيكككب،    ن القوميخالل العقود األخيرة عن مقكككاربكككة جكككديكككدة لألم

واألمن البيولوجي واألمن    يالتركيز على أبعكككاد جكككديكككدة لمفهوم األمن القومي ككككاألمن السككككككككككككككيبران

 االقتصادي وأمن الطاقة.

 األمن السيبراني

على أنه ذل  الحقل الذي يهتم بدراسكككة طرق حماية البيانات المخزونة في   يعرف األمن السكككيبراني

والتصكككدي للمحاوالت الرامية    ،ضكككافة إلى األجهزة الملحقة وشكككبكات االتصكككاالت إأجهزة الحاسكككوب  

أو تل  التي ترمي إلى نقل أو تغيير أو  ،إلى الدخول غير المشككككككروع إلى قواعد البيانات المخزونة

 (.59: ص 2006علوماتي لهذه القواعد )أعزان، تخريب الخزين الم

كما يعرف األمن السككككككككككككيبراني على أنه مجموعة من اآلليات واإلجراءات والوسككككككككككككائل واألطر التي 

ي الفضككككاء السككككيبراني بصككككفة عامة( من مختلف )أتهدف إلى حماية البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر  

د تهدد األمن القومي للدول، كما يعرف األمن  الهجمات واالختراقات )التهديدات السكككيبرانية( التي ق

جراءات الواجكككب اتخكككاذهكككا من قبكككل األجهزة األمنيكككة أو األخرى  السككككككككككككككيبراني على أنكككه مجموع اإل
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لكترونية، ومنع االختراقات الفيروسكية من أجل ضكمان وصكول للمحافظة على سكرية المعلومات اإل

يدي أوضمان عدم وقوعها في  ،المناسب   المعلومات الحاسوبية إلى الجهات المختصة وفي الوقت 

األعداء أو األصككككدقاء على حد سككككواء، خاصككككة بعد الثورة الهائلة في عالم االتصككككاالت والتداوالت 

 .(224: ص 2017)العلي،  لكترونيةاإل

 األمن البيولوجي

سككككككككككتراتيجي ومتكامل لتحليل وإدارة المخاطر المعنية المحدقة بحياة وصككككككككككحة اإلنسككككككككككان  إهو نهج  

يوان والنبات وما يرتبط بها من المخاطر المحدقة بالبيئة، وهو يسكككككككككككتند إلى تمييز الصكككككككككككالت والح

مع ما يترتب على ذل    ،الحاسمة بين القطاعات واحتمكككال انتقال األخطار داخل القطاعات وبينها

ومن شككككككككككأن اسككككككككككتعراض تكوين القدرات الوطنية ايما يتعلق باألمن    ،من عواقب على نطاق النظم

ولوجي ككل أن يساعد على تحديد أي ثغرات في اللوائح وفككككككككككي عمليككككككككككة الرصد. ومن المرجح البي

أن تنشككأ جوانب تتزر بكككككككككككككككككين   ؛أيضككا ، مع تطور التكنولوجيات الخاصككة بكشككف اآلفات واألمراض 

علم الفيروسككككككككات أو كشككككككككف المسككككككككتويات المنخفضككككككككة من الملوثات  :القطاعات في مجاالت مثل

المنكككككككككككككككككككشككككودة في خاتمة المطاف هي تعزيز القدرة الوطنية على حماية صككككحة الكيميائية. والغاية 

:  2020  اإلنسان وُنظم اإلنتاج الزراعكككككككككككككي والنكككككككككككككاس ودوائكككككككككككككر الصناعة المعتمدة عليهم )األمين،

 .(3ص 

 األمن االقتصادي

للحصككول  يعرف األمن االقتصككادي بأنه عبارة عن التدابير والحماية والضككمان التي تؤهل اإلنسككان  

خاصككككككة في الظروف التي  ؛على احتياجاته األسككككككاسككككككية من المأكل، والمسكككككككن، والملبس، والعالج

وضكككككمان الحد األدنى لمسكككككتوى الم يشكككككة؛ وهذه   ،يواجه فيها كارثة طبي ية، أو ضكككككائقة اقتصكككككادية

  التدابير االقتصككادية هي التي تصككب في النهاية في خلق "األمان االقتصككادي للناس" الذي ينطوي 
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يعرف األمن  .  فضكككككال عن البعد المادي الذي يوفره األمن االقتصكككككادي  ؛عد نفسكككككي ل نسكككككانعلى بُ 

االقتصكككادي الوطني على أنه المحافظة على الظروف المواتية والمشكككجعة للزيادة النسكككبية إلنتاجية  

العمل ورأس المال، والتي تضكككككمن لألفراد مسكككككتوى م يشكككككة مرتفع وتأمين وضكككككع اقتصكككككادي عادل 

  .(35: ص 2013يشجع االستثمار الداخلي والخارجي والنمو االقتصادي )حسن، وآمن 

وذل  ايما    ة؛ويعتبر األمن االقتصادي من أهم المواضيع التي تساهم في تحقيق التنمية االقتصادي

يتعلق بزيادة أو انخفاض الدخل القومي، ذل  أن انعدام األمن يؤدي إلى عدم االستخدام الصحيح  

همكالهكا، وككذلك  يؤدي إلى سككككككككككككككوء توزيع الكدخكل وزيكادة الفقر والبطكالكة ممكا يؤثر على  للموارد أو إ 

تحقيق التنمية االقتصكككككككككادية التي تلعب دورا  أسكككككككككاسكككككككككيا  في تحقيق األمن من خالل رفع مسكككككككككتوى  

 .(30: ص 2005الم يشة وتنمية القطاعات والعدالة في التوزيع )سالمان، 

 أمن الطاقة 

ممكا يعني تهيئكة الظروف التي من    ؛حمكايكة نظكام الطكاقكة من أي تهكديكد  يعكد أمن الطكاقكة عبكارة عن

ت الطكاقكة ألي مخكاطر، األمر الكذي يتطلكب وجود تقكديرات  امكداد إشكككككككككككككككأنهكا أن ال تعرض خطوط  

وتخمينكات دقيقكة حول التهكديكدات التي يمكن أن تواجكه نظكام الطكاقكة، وككذلك  إدراي مكدى حجمهكا  

تبككادل المعلومككات مككا بين الككدول المصكككككككككككككككدرة ودول العبور من خالل    ؛وتككأثيرهككا على ذلكك  النظككام

مككدادات، ويختلف مفهوم أمن وتعزيز النقككاط األمنيككة والرقككابيككة على طول طرق اإل  ،والمسككككككككككككككتهلكككة

أخرى على أسكككاس طبيعة احتياجاتها من الطاقة وموقعها الجغرافي وعالقاتها   الطاقة من دولة الى

فبينما يسكككككعى المسكككككتوردون للطاقة إلى تأمينها بأسكككككعار   ؛الدولية ونظامها السكككككياسكككككي واالقتصكككككادي

ري الطاقة يسعون إلى تأمين الطلب وضمان بيع  فإن مصدّ   ؛منخفضة وإلى ضمان استمرار تدفقها

يرادات نتاجهم بأسككعار مناسككبة على المدى البعيد، وبالتالي يصككبح باإلمكان التنبؤ بثبات تدفق اإلإ

 .(43: ص 2011على الميزانيات الوطنية )توفيق، 
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عنى أمن الطاقة بتوفير الطاقة على نطاق واسككككع في ظل التوزيع غير المتكافص لمصككككادر الطاقة يُ 

فالدول خاصككككككككة ذات االقتصككككككككاديات الحديثة والمتطورة تعتمد   ؛غير المتجددة على مسككككككككتوى العالم

وبحكم   ،معقولةعلى الطاقة غير المتجددة بشككل متزايد لمقابلة احتياجاتها بكميات كااية وبأسكعار  

فإنها تعمل على    ؛أن الدول التي تمتل  مصكادر هذه الطاقة تعتمد عليها كمصكدر اقتصكادي رئيس  

بيعها بأسكككككككككعار مجزية وبالكميات التي تحددها، فالمعادلة بين المنتجين والمسكككككككككتهلكين أصكككككككككبحت  

التحتيكة    من خالل مكا تتعرض لكه البنيكة  ؛هكاجسكككككككككككككككا  من الهواجس التي تهكدد أمن الطكاقكة العكالمي

لمصككككككككككككادر الطاقة، بسككككككككككككبب عدم االسككككككككككككتقرار في الدول المنتجة للطاقة وبفعل العمليات اإلرهابية  

 .(18: ص 2011 )بيومي،

من الطاقة وتتعدد بحسب موقع الدولة في سوق الطاقة العالمي من كونها منتجة  أتختلف تعريفات  

األهم من المفهوم على أمن الطلب يقوم الجزء  ؛نسككبة إلى الدول المصككدرةالاب  ؛م مسككتهلكةأللطاقة 

وفي الغالب ما يكون    ،وعلى مصككككككككادر الطاقة لديها، ويركز على أمن العائدات من سككككككككوق الطاقة

وبالتالي    ؛ا لألمن االقتصكاديا أسكاسكي  شكرط    امالي    ايحقق عائدات وفائضك  الذي  قتصكادي  االالمكسكب 

يتحقق أمن الطككاقكة لكديهككا، وعلى العكس من ذلك  تولي الكدول المسككككككككككككككتهلكككة التي تعتمككد في تلبيكة  

فهي تبحث عن تنويع مصادر  ؛مدادات حاجتها من الطاقة على الخارج أهمية إلى خطر تعرقل اإل

العرض لغرض الوصككككككككككككككول اآلمن للطكاقكة في ظكل التنكافس الكبير بين الكدول الكبرى المسككككككككككككككتهلككة 

إذ بكدأت الكدول المنتجكة    ؛لطكاقكةللطكاقكة، في حين أن الكدول المصككككككككككككككدرة للطكاقكة تبنكت فكرة وطنيكة ل

ا من  سككككككككككاسككككككككككي  أ  اللطاقة تتبنى هذا المفهوم من خالل التركيز على أمن االحتياطات الذي يعد جزء  

:  2018)الخفككاجي،    حككد مصكككككككككككككككادر قوتهككا على الصككككككككككككككعيككدين الككداخلي والخككارجيأأمنهككا القومي و 

 (.52ص 

 : العهقة بين األمن اإلنساني والمجتمعي واألمن القومي 3المبحث  2.3
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لطالما اعتبر األمن القومي لسكككككككككككنوات طويلة هو المفهوم الوحيد لحماية الدولة وسكككككككككككيادتها من أي 

لكن في ظل التحوالت الكبرى التي شككهدها العالم بداية    ،من الخارج  يطابع عسكككري يأت يتهديد ذ 

ظهر مفهوم    ؛ضكككي، وما كشكككفته من هشكككاشكككة في المنظومة األمنية للدولمن تسكككعينيات القرن الما

اعتبارات لكافة أنواع التهديدات  ةجديد لألمن يرتكز على أمن اإلنسكككككككككان بدل أمن الدولة، وبضكككككككككع

وهذا المفهوم الجديد لم   ،ويشكككككككككري فواعل جديدة إلى جانب الدولة وهو "األمن اإلنسكككككككككاني"  ،األمنية

 .(160: ص 2018بل جاء ليكمله ويضمن له فعالية أكبر )لطالي،  ؛يأت كبديل لألمن القومي

 العالقة بين األمن اإلنساني واألمن القومي 2.3.1

يككأتي مفهوم األمن القومي بككأنككه عمليككة حمككايككة كيككان الككدولككة من جهككة وتحقيق أهككدافهككا من جهككة 

جراءات إا لكونها متغيرات مسككككككتقلة بذاته ةها يتكون األمن القومي من أربعئأخرى، والتي في ضككككككو 

عملية مترابطة من برنامج بناء الدولة وقوة المجتمع، والتي بناء عليها لم يعد يقتصر مفهوم األمن  

تككداخلككه على مجككال محككدد دون مجككال آخر، وجككاء هككذا نتيجككة تعككدد أدوار الككدولككة القومي ونطككاق  

مككامككات وأبعككاد األمن  هككذا من جهككة، ونتيجككة مككدركككات واهت  ؛وتفككاعالتهككا الككداخليككة منهككا والخككارجيككة

والتي القومي ذاتها من جهة أخرى، والذي يسككككككككعى إلى تحقيق أهداف الدولة ومصككككككككالحها الحيوية  

 (:5: ص 2007حددت بما يلي )موسى، 

 العوامل الشخصية: وتتضمن التأصيل االجتماعي للقيم والمفاهيم واألدوار. -1

مية وغير الرسكككمية والسكككياسكككات العوامل التنظيمية: وتشكككمل المؤسكككسكككات والبنى التنظيمية الرسككك -2

 والبيروقراطية.

 .البيئة الداخلية: وتتضمن الثقافة السياسية والموارد البشرية وغير البشرية -3

 وتشمل أوضاع القوة والتفاعالت واالتصاالت وحلقات التغذية العكسية. :البيئة الخارجية -4
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إلى تعالي   -تهاء الحرب الباردةالسكككككيما بعد ان-لقد أدى ازدياد تداخل العالقات بين الدول وعبرها  

ال تقتصكككككككككككر على مجرد  -وفي ظل التغيرات الدولية-األصكككككككككككوات المتزايدة بأن التهديدات األمنية  

واألمراض،   ،بل تعدتها لتشكككككمل الفقر، وانعدام العدالة االقتصكككككادية  ؛الفهم التقليدي لتهديدات األمن

   وتلوث البيئككة، والكوارث الطبي يككة لترتبط بمفهوم أمن اإلنسكككككككككككككككان  ،وانتهككاكككات حقوق اإلنسككككككككككككككككان

 .(89: ص 2012)خرمو ،  

الصككككككادر عن    1994لقد ظهر مفهوم األمن اإلنسككككككاني أول مرة خالل تقرير التنمية البشككككككرية عام  

حيث ركز المفهوم على صككككون الكرامة البشككككرية وكرامة اإلنسككككان،    ؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

احتيكاجكاتكه المكاديكة والمعنويكة، ويتحقق األمن اإلنسكككككككككككككككاني من خالل التنميكة االقتصكككككككككككككككاديكة   وتلبيكة

وانعدام التهديد والخوف بأشككاله    ،وسكيادة القانون   ،المسكتدامة والحكم الرشكيد، والمسكاواة االجتماعية

تبنى تقرير األمم المتحككككدة عككككدة أبعككككاد لمفهوم األمن اإلنسكككككككككككككككككاني وتتمثككككل في   ،المختلفككككة، وقككككد 

((UNDP,2009 : 

 عنى بتوفير الفرص المادية والمالية للحصول على الغذاء.ويُ  :األمن الغذائي -1

 ويعني الخلو النسبي من المرض والعدوى. :األمن الصحي -2

الحصككول على ما يكفي من الماء الصككحي والهواء النظيف والشككبكة   يويعن  :األمن البيئي -3

 .األرضية المتماسكة

 .ويتضمن األمن من العنف والتهديدات البدنية :األمن الشخصي -4

 ويتضمن أمن الهوية الثقااية. :األمن المجتمعي -5

 .ويتضمن حماية الحقوق األساسية ل نسان وحرياته :األمن السياسي -6

من القومي حيث يتحدى مفهوم األ  ؛ي نموذجا  جديدا  لفهم الضكككعف اإلنسكككانييعكس األمن اإلنسكككان

حيث أصكككبحت   ؛فلم تعد المسكككألة األمنية تتعلق ببقاء الدول وإنما ببقاء اإلنسكككانية نفسكككها ؛التقليدي
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أكثر التهكديكدات على األمن في مختلف مسككككككككككككككتويكاتكه تنبع من داخكل الكدول ومن الحكالكة التي ي يش  

فيها األفراد، لذا فالحديث عن مفهوم األمن اإلنسككككاني يشككككير إلى فكرة تحرير اإلنسككككان من  ويتواجد 

ه اإلنسكككان كضكككرورة  محورُ   فاألمن اإلنسكككاني أمن    ؛الحاجة والخوف وجعله مركزا  للسكككياسكككات األمنية

 .(30: ص 2012لالستقرار القومي واإلقليمي والدولي )صفية، 

أن كال المفهومين ينطلقان من فكرة التحرر من  في القومي    يظهر ارتباط األمن اإلنسكككككككاني باألمن

لألفراد، كما أنه من   مللدولة أأكان  سككككككواء   ؛الخوف كأسككككككاس سككككككيكولوجي لتوفير األمن والطمأنينة

يجاد بيئة مواتية تشككككككجع على تحقيق األمن اإلنسككككككاني،  إالناحية النظرية يعمل األمن القومي على  

السككككككككككككككعي نحو تحقيق برامج تنمويككة وطنيكككة طويلكككة األجككل دون ن الككدول من  فككاألمن القومي يمكّ 

، هاخارجمن   مأ الدولة  من داخل ت أكانسكككككككواء    ؛مخاوف من فشكككككككلها نتيجة للنزاعات وانعكاسكككككككاتها

فاألمن القومي في ضكككوء ذل  يسكككمح للدول بتخصكككيص مواردها للقطاعات المنتجة بدال  من شكككراء 

تنمية الوطنية تخلق فرصككككككا  من شككككككأنها تحسككككككين حياة  لتكون النتيجة في أن ال ؛المعدات العسكككككككرية

 ومن ناحية أخرى فإن األمن اإلنساني يعد أساسا  صلبا  لالستقرار الوطني. ،الشعوب وأحوالهم

  وديمقراطية    فبناء الدولة فعالة   ؛بعضكككهما البعي ليظهر مدى دعم األمن القومي واألمن اإلنسكككاني  

يجية محورية للنهوض باألمن اإلنسكككاني، حيث يصكككبح  سكككتراتإتقدر شكككعبها وتحمي أقليتها أضكككحت 

 تطوير األمن اإلنساني لشعب هذه الدولة داعما  ومعززا  لشرعية الدولة واستقرارها وأمنها )الدهيمي،

 .(26: ص 2010

 (:347: ص 2016يمكن تحديد أوجه التشابه بين األمن القومي واألمن اإلنساني في )ثجيل، 

 من فكرة التحرر من الخوف وتحقيق االطمئنان.ن كال المفهومين ينطلقان أ -1

ليكون األخير مخرجا    ،مدخال  ضككككككككككككروريا  لتحقيق األمن اإلنسككككككككككككاني األمن القومي يعدّ أن  -2

 أساسيا  لتحقيق االستقرار الصلب للدولة.
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ولكن بمقاربات    تطور واسكككككتمرار صكككككيغة األمن القوميل ان األمن اإلنسكككككاني يعد أسكككككاسكككككأ -3

 جديدة.

 أن أبعاد كال األمنين متداخلة ومترابطة في تحقيق هدف األمن. -4

فاألمن    ؛يظهر االختالف بين األمن القومي واألمن اإلنسككككككككككاني في قضككككككككككايا االنشككككككككككغال واالهتمام

ي سككياسككة أإذ يرى األمن اإلنسككاني أن   ؛اإلنسككاني وحدة تحليله األسككاسككية ومركز اهتمامه اإلنسككان

فقكد تكون الكدولكة آمنكة    ؛أن يكون الهكدف منهكا تحقيق أمن الفرد والمجتمع بجكانكب أمن الكدولكةينبغي  

و بروز  أ  ؛مككا ظروف طبي يككة منككاخيككةإمنهككا    ؛في حين يفتقككد بعي مواطنيهككا األمن لظروف عككدة

وانتشار األسلحة واإلرهاب أو الصراعات   ،ثنية في المجتمعات وعمليات التهجير القسري لألفراد اإل

حروب، في حين وحدة التحليل األسككاسككية لألمن القومي هي الدولة، وفي ضككوء هذا نظر األمن  وال

ذاته بل وسكيلة لضكمان أمن األفراد من خالل تمتعهم   اإلنسكاني إلى أمن الدولة بأنه ليس هدفا  بحدّ 

 العوز، في حين ينظر األمن القومي إلى األفراد كوسكككككككككيلة حيوية للحفاىو   ية من الخوفبحق الحر 

  .(17: ص 2006  ،من الدولة، وهذا ما يجعل الدولة هدفا  واألفراد وسيلة )مسعود ومراد أعلى 

 العالقة بين األمن القومي واألمن المجتمعي  2.3.2

حماية   في رئيسكككككككا   وعامال   الحديثة المجتمعات  لبناء األسكككككككاسكككككككية الركيزة المجتمعي األمن يعتبر

في  الطمأنينة ويبعث  ،والبناء للعمل اآلمنة البيئة يوفر ألنه وتقدمها؛ هارقيّ  إلى والسكككبيل منجزاتها

واإليمان   بالتوافق األمن ويتحقق المسككككككتقبل، آفاق إلى واالنطالق ل بداع حافزا   ويشكككككككل ،النفوس

د  التي الوطنيكة بكالثوابكت  ويحكدد  الوطنيكة الهويكة يبرز يالكذ  والثقكافي االجتمكاعي النسككككككككككككككيج توحكّ

في  تندرج التي والغايات  األهداف إلى للوصككول الطاقات  توجيه السككهل من يكون  حيث  ؛مالمحها

وتكامل  الفرص  وتكافؤ والمسكككككككاواة  العدل وتحقيق الوطنية الروح لتعزيز العليا والمثل القيم إطار

 (.29: ص 2014سماعيل، إاألدوار )
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لجوانكب، وتوافر ثوابكت  ويعني تكأمين المجتمع من قبكل أفراده، وعنكايكة الكدولكة بكالمجتمع من جميع ا

قيمية وأخالقية تحفظ التعايش االجتماعي، وتكفل لكل فرد احترامه وحرمته وحرمة عرضكككككككه وماله 

منيا  يجعل اإلجرام يطغى والجرائم تتكاثر والمشكككككالت  ألن انتشككككار الفسككككاد يعتبر اختراقا  أ  ؛ونفسككككه

 .(12: ص 2013تتفاقم )الشريف، 

ويصكككككككككنف األمن المجتمعي كأهم قطاع يركز عليه ضكككككككككمن المفهوم الموسكككككككككع لألمن، وينبثق عن  

نكه اسككككككككككككككتمرار في ظكل  اإلقرار بوجود وحكدات مرج يكة أخرى لألمن إلى جكانكب الكدولكة، إذ يعرفكه بكأ

ي أأنماط تقليدية للغة والثقافة وكذا للهوية والممارسككككككات الوطنية والدينية، و شككككككروط مقبولة للتطور 

اعة المجتمع البقاء على مقوماته تحت ظروف متغيرة باسككتمرار وتهديدات محتملة، بل أكثر اسككتط

الثقااية والتقاليدية،  و ظروف مقبولة للتطور، والحفاى على األسكس اللغوية  فيمن ذل  االسكتمرارية  

 ة  يككحيككث عرف على أنككه قككدرة مجتمع على حمككايككة هويتككه في مواجهككة تهككديككدات كككامنككة أو حقيق 

 .(18: ص 2020ي، )حمزاو 

للدولة  الوطني األمن عن يعبر الذي القومي األمن مع المجتمعي األمن مسككككككككككككتويات  تتداخل

العولمة  ظل في وأبعاده االجتماعي األمن مفاهيم تعددت  وقد  اإلنسككككككاني، األمن مع المعاصككككككرة

الفرد  حياة على مختلفة آثار لها ومتغيرات  جسككككككككككككككاما أخطارا تفرض  التي الحديثة والتطورات 

 .والجماعة

انعدام األمن المجتمعي    ويظهر ارتباط األمن المجتمعي باألمن القومي في التأثير الذي يعكسككككككككككككككه

يمكن أن يمثل مصكككدرا لعدم االسكككتقرار والتوتر،   ؛سكككلبا على انتماءات األفراد، وبدون هذا االرتباط

ين الدول، وعدم توفر األمن  وقد بدأت تظهر آثاره في الصكراعات العرقية داخل الدولة الواحدة أو ب

:  2020ألي أفكككار، أو اختراقات لألمن القومي )العمارات،   ةالمجتمعي يمكن أن يقدم بيئة خصككب

 .(63ص 
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 الخاتمة  2.3.3

 تأسيسًا على ما سبق نستنت  ما يلي: 

تطوير المقاربات النظرية التي سككككاهمت إلى . قاد التطور في مجال الدراسككككات والبحوث األمنية  1

ح مفهوم األمن القومي ومرتكزاتكه الجكديكدة التي تتنكاسكككككككككككككككب وتوجهكات هكذه المقكاربكات يفي توضكككككككككككككك

ل والتي أقرت بتحول االهتمكام لمفهوم األمن القومي والتهكديكدات التقليكديكة وتنكامي الفواعك  ؛والنظريكات 

 غير الدولية وظهور تهديدات جديدة مقترنة باألمن القومي.

والتي   ،من القومي في مرحلكة مكا قبكل الحرب البردة. برزت هيمنكة االتجكاه التقليكدي لتفسككككككككككككككير األ2

رأت أن األمن القومي مرتبط بشكككككل أسككككاسككككي باألمن العسكككككري والهيمنة العسكككككرية للدول في ظل 

ومن أبرزهكا النظريكة الواق يكة   ،حكث عن السككككككككككككككيطرة العسكككككككككككككككريكةبيئكة دوليكة متوترة طغى عليهكا الب

 والثورية.

والتي  ،. تغيرت التوجهات النظرية حول تفسير األمن القومي ومفهومه بعد انتهاء الحرب الباردة3

جكككاءت لتؤككككد على أن األمن القومي مرتكز على العكككديكككد من المتغيرات ككككاألمن االقتصككككككككككككككككادي 

راعككاة لحقوق اإلنسكككككككككككككككان واالتجككاه نحو التحرر االقتصكككككككككككككككادي  وذلكك  م  ،واإلنسكككككككككككككككاني والمجتمعي

 واالجتماعي.
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: األمراض العابرة للقارات وأثرها على األمن الصحي: 3الفصل 

 نمواجاً  (19-كوفيد)

زال   حدى أشهر األمراض العابرة للحدود في العصر الحديث، والتي ماإقد شكل فيروس كورونا  ل

وما تبعه من تغيرات وتحوالت لم تستثن    ،إلى يومنا هذا   2019نهاية عام  العالم يعاني ويالته منذ  

نظمتها الصحية، وفي  أثرت بشكل كبير على أمن الدول و أمن شكل العالم و   ت ي دولة، مما غير أ

يركز الفصل من الدراسة على تأثير األمراض العابرة للحدود على األمن القومي للدول   ؛هذا السياق

 وذل  من خالل ثالثة مباحث أساسية:  ؛حيوباألخص األمن الص

 : مفهوم األمراض العابرة للقارات.1المبحث 

 ( وأعراضه وآثاره. 19- كوفيد : ظهور )2المبحث 

 . ( على األمن الصحي19-كوفيد : تأثير )3المبحث 

 

 : مفهوم األمراض العابرة للقارات1المبحث  3.1

د أكبر التهديدات لرفاهية الجنس البشري، وعلى ال تزال األمراض المعدية العابرة للقارات تشكل أح

حيث  ؛ال تزال األمراض المعدية من األسككككككككباب الرئيسككككككككة للوفاةفالرغم من التقدم الكبير في الطب 

تهدد األمراض المعدية الجديدة والناشكككئة صكككحة األفراد في الدول النامية والمتقدمة على حد سكككواء 

 .(2020)آل سعد،  

را  مركزيا  في تشككككككيل المشكككككهد العالمي لألمراض المعدية، يتضكككككح من خالل لقد لعبت العولمة دو  

فقد أدى التزايد الهائل في السكككككفر بين القارات ونقل البضكككككائع برا     ؛انتشكككككار األمراض إلى عدة دول

وبحرا  وجوا  إلى ازدياد فرص انتشكككار األمراض الوبائية العابرة للقارات على الصكككعيد العالمي، وهو  
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ي عدد من تل  األوبئة واألمراض التي ظهرت في مناطق صكككغيرة، ثم امتدت وانتشكككرت ما ظهر ف

حتى شككككملت دوال  عدة، ثم انتقلت إلى دول ضككككمن القارة نفسككككها أو خارجها، وأحدثت ضككككررا  كبيرا   

 (.2015على الصعيدين البشري والمادي )عبد الرحيم، 

من الميكروبكات حيكث يكون قكادرا  على    تظهر األمراض العكابرة عنكدمكا يظهر أو يتطور نوع جكديكد 

حيث ال يوجد لدى أجسككام األفراد أي مضككادات نظرا   و االنتقال من شككخص إلى آخر بكل سككهولة، 

لعدم تسككككككككككككبب هذا الميكروب أو الفيروس لعدوى سككككككككككككابقة، وحين يسككككككككككككتطيع الفيروس الدوران بين  

 .(2020رمان، األشخاص يصبح قادرا  على االنتشار بشكل هائل وبسرعة كبيرة )الش

انتشكككككار مفاجص وسكككككريع لمرض في رقعة جغرااية ما   بأنها تعرف األوبئة واألمراض العابرة للقارات 

فوق معدالته المعتادة في منطقة معينة، ويمكن تعريف األمراض المعدية على أنها األمراض التي 

أو أحد الكائنات الحية الدقيقة   اأو ميكروب اتصككيب الكائنات الحية كاإلنسككان، ويكون سككببه فيروسكك

 ولديه قابلية االنتقال من شخص إلى آخر أو إلى مجموعة من األشخاص.

فقد كان لها دور كبير في تغيير التاريخ    ؛حيث تتسكم األمراض العابرة للقارات بديناميكيتها وتغيرها

ابرة على أنها البشككككككككري وال تزال سككككككككببا  للقلق والبحوث والترصككككككككد المرضككككككككي، وتعرف األمراض الع

في مكان بحيث يكون عدد حاالت اإلغابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع  األمراض التي تظهر  

واعتمادها على طرق غعععع  التحكم   ،محدد أو مسعععاحة جفرا ية معينة أو موسعععم أو مدة زمنية

  .(2015فيها،  الهواء والماء أو الحشرات والحيوانات )السارة،  

العاب األمراض  للقارات  لقد شكلت  الفيروسات سواء  أرة  ناتجة عن  أم  كانت  أوبئة  منها  الطبي ية 

هجمات   من  سلسلة  إلى  وتحولت  الجديدة،  األلفية  مطلع  في  وبرزت  ظهرت  وقد  المصنعة، 

نفلونزا الخنازير المعروف بفيروس  إوفيروس    ،(2003حيث بدأت بفيروس سارس )  ؛الفيروسات 

H1N1  (2009،)    إفي غرب    يبوالإوفيروس( المستجد   ،(2014فريقيا  كورونا  فيروس  وأخيرا  



 

38 

19)-(COVID  ( و 2019نسبة إلى سنة ظهوره ،)  مكانية  بإتتميز هذه األمراض العابرة للقارات

 . (2020 تحولها ألوبئة فتاكة عند انتقالها إلى بقع جفرا ية واسعة )الشقير،

 :(2020 ويقصد باألمراض المنتشرة عبر الحدود )محمد،

في الحالة الوظيفية تؤدى للشعور باأللم   ظهور عالمات وأعراض على اإلنسان ُتحدث خلال -1

 واضطراب في السلوي الطبيعي ل نسان.

تل  األمراض تنتقل وتتفشى سريعا  مسببة إصابات متعددة وتصبح مصدر قلق يهدد صحة   -2

  .البشر وحياتهم

اإلنسان، تكون هذه األجسام الغريبة عبارة عن  ملوثة إلى جسم  غريبة تنشأ عند دخول أجسام   -3

  .جراثيم، فيروسات، فطريات أو طفيليات 

تتنقل هذه األجسام عن طريق العدوى من إنسان آخر أو حيوان أو طعام ملوث، أو من   -4

 التعرض ألي من العوامل البيئية التي تكون ملوثة  بأي من هذه األجسام. 

منها ارتفاع حرارة الجسم واألوجاع، باإلضافة إلى  ؛ملهذه الملوثات أعراض كثيرة على الجس -5

  .أعراض أخرى تختلف باختالف موقع اإلصابة بالعدوى، ونوع العدوى وحدتها

 .فيورس كورونا، التيفوئيد، الكوليرا، السارس :من أمثلة األمراض الوبائية المعدية -6

ي عدد حاالت المرض، وقد  ف اوتؤدي األمراض العابرة إلى حالة من التفشععععععي التي تعني ارتفاع

يحععدث تفشعععععععععي المرض في مجتمع أو منطقععة جفرا يععة أو قععد يؤثر على العععديععد من البلععدان، 

  .(2020يام أو أسابيع أو حتى لعدة سنوات مول اإلنفلونزا )حسن، أويستمر لبضعة 

وحتى يتحول المرض إلى مرض عابر للقارات يج  أن يتم وغععععععفه من قبل المنظمات العالمية 

الوباء من حيث أعداد  حيث يمر ؛وباء، والذي يمر بمراحل حتى يصععععععععل إلى هذا المسععععععععتو  بال
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اإلصككككككككككككككابكات بخمس مراحكل، لكذلك  تسككككككككككككككعى الكدول والحكومكات إلى اتخكاذ العكديكد من التكدابير قبكل 

  :(2020 )محمد، الوصول إلى مراحل الفيروس المتقدمة والكارثية، وهذه المراحل هي

النتشككككككككككار الفيروس تدعى "صككككككككككفر"، وتعتبر مسككككككككككتقرة إلى حد ما حيث ال يتم  المرحلة األولى  -1

 .تسجيل أي إصابة

 ،المرحلة الثانية تكون مع تسككككككككككجيل أول حالة إصككككككككككابة على أرض البلد، ومن ثم تعزل الحالة -2

وتقوم السككككككككلطات بعدها عمليات البحث والتقصككككككككي عن الذين من الممكن أن تكون وصككككككككلتهم  

 .المريي  العدوى بسبب تواصلهم مع

 عدد اإلصابات، وينتشر المرض من خالل العدوى. فيها المرحلة الثالثة يزداد  -3

تشككككككككهد البالد إصككككككككابات عدة تكون غالبا في منطقة واحدة أو   حيث  المرحلة الرابعة من الوباء -4

 .وتعلن حينها المناطق بالموبوءة ،أكثر من منطقة وبشكل جماعي

لة المرض حيث يسكككككككككتشكككككككككري الوباء ويزحف في تعتبر المرحلة الخامسكككككككككة هي األخطر في رح -5

صككككبح فرصككككته أكبر لالنتشككككار عبر الحدود والسككككفر والتنقل إلى دول مجاورة أو تكامل البلد، و 

 غير مجاورة.

ر عن األمراض المعدية التي تنتشر في منطقة أو مجموعة مناطق  ظهرت األمراض العابرة لتعبّ 

مما قد تجعل   ،و الميكروبات أوتنتشر بصورة سريعة بين الناس، تنتج عن العديد من الفيروسات  

تتحول ألوبئة تتفشى في كثير من الدول وتصيب العديد من األفراد نتيجة  أن  من هذه األمراض  

 . انتقال العدوى بينهم عبر الحدود 

 عراضه وآثارهأ( و 19-كوفيد: ظهور )2 المبحث 3.2

( أحد الفيروسكككككككككككككات الموجودة على نطاق واسكككككككككككككع في 19-)كوفيد يعد فيروس كورونا المسكككككككككككككتجد 

الطبيعة، كما أنه نوع من الفيروسكككات الذي يصكككيب الجهاز التنفسكككي للمرضكككى المصكككابين بالتهاب  
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لكتروني،  عند فحصككه تحت المجهر اإل  ألنه يتخذ شكككل التاج  -كورونا–رئوي، وسككمي بهذا االسككم  

وقد أطلق فيروس كورونا المسككككككتجد أو الجديد على االلتهاب الرئوي الناتج عن اإلصككككككابة بفيروس  

 .(2020 )يوسف، من قبل منظمة الصحة العالمية Covid-19كورونا والذي أطلق عليه 

الناس وعادة ما تسككككبب فقط وتعتبر فيروسككككات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسككككات تصككككيب  

مثل نزالت البرد، ولكن نوعين من فيروسكات كورونا )الفيروسكات   ؛أمراض الجهاز التنفسكي الخفيفة

متالزمة االلتهاب الرئوي التنفسكككككي الحاد )تعرف   :التاجية( تسكككككبب في انتشكككككار أمراض خطيرة مثل

ي الشككرق األوسككط ويسككببها  المتالزمة التنفسككية فو  SARS) باسككم السككارس ويسككببها فيروس كورونا

 .فيروس كورونا

الذي يسكككككككككككببه فيروس كورونا كحاالت عدوى للبشكككككككككككر ألول مرة في   (19-)كوفيد لقد ظهر مرض  

، وتحديدا  في شككككككهر ديسككككككمبر، وسككككككرعان ما امتدت 2019مدينة ووهان الصككككككينية في آواخر عام  

ين البشكككر، ويعتقد أن منشكككأ  عدواه إلى معظم دول العالم مسكككببا إصكككابة وعدوى الماليين ووفاة مالي

حيككث يتسكككككككككككككككب المرض بككالتككأثير على    ؛فيروس كورونككا حيواني طبيعي واألكثر تحككديككدا  الخفككاايش

الجهاز التنفسكككككي وضكككككيق نفس وإعياء، وتختلف حدته من شكككككخص آلخر حيث تزيد مع أصكككككحاب 

األشكخاص  األمراض المزمنة وكبار السكن خاصكة ذوي المناعة األقل، كما تتزايد حدة الخطورة مع 

أو أمراض القلب والرئتين، أو داء   ،مثل ارتفاع ضكككككككغط الدم ؛الذين يعانون مشكككككككاكل طبية أصكككككككال  

م الحلق الآالسكري، أو السرطان، وتعد الحمى واإلرهاق والتعب والرشح واحتقان األنف واإلسهال و 

تنفسككككككككككككية والتهابات أبرز األعراض، إال أنها تتفاوت بين الناس، وقد تتطور األمور إلى مشككككككككككككاكل 

 .(2020 بالجهاز التنفسي تودي بحياة اإلنسان المصاب )منظمة الصحة العالمية،

لقد أدت جائحة كورونا المسكككككتجد إلى تعرض كافة فئات المجتمعات لتغيير غير مسكككككبوق في فترة  

أنظمة  وأثر على   ،فدمر اقتصككاد العديد من الدول  ؛زمنية قصككيرة، تغيرا  طرأ قهرا  على نمط حياتهم
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الصكحية في جميع دول العالم، ومنع التنقالت، وأوقف رحالت الطيران، وبات العالم أسكيرا     ةالرعاي

أصكككككبح الناس ي يشكككككون    ؛لفيروس كورونا، ومع تزايد انتشكككككاره واألرقام الكبيرة ل صكككككابات والوايات 

  .(2020حالة من الهلع والقلق والتوتر على نطاق واسع )الفي وأبو الفتوح، 

 اض الكوروناأعر 

 وهي:  (19-)كوفيد عراض شيوعا  لفيروس كورونا كثر األأحددت منظمة الصحة العالمية 

 الحمى. -

 التعب. -

 السعال الجاف. -

 .فقدان حاستي الشم والتذوق  -

 ا من سيالن األنف والتهاب الحلق واحتقان األنف.وقد يعاني بعي المرضى أيض   -

  .أوجاع في الجسم وإسهال -

البعي من المصكككككابين في السكككككعال المصكككككحوب بالبلغم، وهو مخاط سكككككمي  يحتوي على  وقد يبدأ  

الكثير  تنككاول  خاليككا الرئككة التي قتلهككا الفيروس، ويمكن عالج تلكك  األعراض بككالراحككة في الفرا  و 

من السكككوائل، وعند اتخاذ الجسكككم ردود فعل متقدمة ضكككد الفيروس يبدأ حينها يتطور المرض وتبدأ 

شككارات الكيميائية لسككائر أعضككاء الجسكم  ائدة تجاه الفيروس، حيث تسككبب هذه اإلمؤشككرات رد فعل ز 

ويسككككككمى   ،ضككككككرار للجسككككككمأفااللتهاب األكثر من الالزم قد يتسككككككبب في   ؛االلتهاب ويتم ذل  بتوازن 

 .(2020)بوعموشة، االلتهاب الذي يصيب الرئة بااللتهاب الرئوي 

روس كورونا الجديد من حالة خفيفة إلى من األشكككككككخاص الذين يصكككككككابون بفي  %80ويعاني حوالي 

شكتد حدة المرض لدى شكخص تمتوسكطة من البرد، ويتعافون دون الحاجة إلى أي عالج خاص، و 

حيث يعانون من صكككككككككعوبة في   ؛(19-)كوفيد أشكككككككككخاص يصكككككككككابون بعدوى   5واحد تقريبا  من كل 
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وترتفع مخاطر اإلصككككابة بمضككككاعفات وخيمة بين كبار السككككن، واألشككككخاص الذين يعانون    ،التنفس

أو أمراض القلب والرئتين، أو داء السككككككككري، أو   ،مثل ارتفاع ضكككككككغط الدم ؛مشكككككككاكل طبية أصكككككككال  

 ،المصكككحوبة بأعراض شكككديدة  (19-)كوفيد ولكن أي شكككخص يمكن أن ُيصكككاب بعدوى   ،السكككرطان

الخفيفة جدا  يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى   (19-)كوفيد راض  ن بأعو وحتى األشكككككككككككخاص المصكككككككككككاب

ويجب على جميع األشكخاص المصكابين بالحمى والسكعال وصكعوبة التنفس الحصكول على    ،غيرهم

 .(2019 المية،عا كانت أعمارهم )منظمة الصحة الالعناية الطبية، أي  

،  2019الصكككككككينية في أواخر عام    من مدينة ووهان(  19-فيروس  ورونا )كوفيد لقد بدأ انتشكككككككار

ليبدأ في االنتشككككككككككككار بشكككككككككككككل تدريجي في آسككككككككككككيا، وبعدها انطلق إلى أوروبا والشككككككككككككرق األوسكككككككككككط  

واألمريكيتين، ليصككككككبح جائحة عالمية، ويتم تصككككككنيفه من قبل منظمة الصككككككحة العالمية بأنه "عدو  

 .البشرية"

كجائحة،  ) 19-كوفيد ) أنها صككككنفت   (WHO)أعلنت منظمة الصككككحة العالمية    2020وفي آذار  

االسكتخدام لكلمة وباء  اوقد بررت هذ  ،وباء()منظمة على فيروس كورونا مصكطلح حيث أطلقت ال

  :(2020 ن هما )منظمة مايكليني ،يلسببين رئيس

 سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها. -

السككككياسككككية  القلق الشككككديد إزاء "قصككككور النهج الذي تتبعه بعي الدول على مسككككتوى اإلرادة   -

 الالزمة للسيطرة على هذا التفشي" للفيروس.

تصككككككككككككككنف أزمكة كورونكا كواحكدة  من األزمكات اإلنسككككككككككككككانيكة متعكددة األبعكاد؛ يعكس ذلك  قكدراتهكا على  

أشككهر من   3اإلطاحة بعدد  كبير  من البشككر؛ حيث حققت أكثر من مليون إصككابة حول العالم بعد 

 ، ألف حكالكة وفكاة في جميع أنحكاء العكالم  51من  ظهور أول حكالكة مصككككككككككككككابكة بكالفيروس، ومكا يقرب 

وهو األمر الذي كان له نتائج كارثية على المنظومة الصكككككككحية العالمية، باإلضكككككككافة إلى ما تركته  
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من آثار سكككلبية على القطاعات االقتصكككادية؛ حيث نتج عنها خسكككائر عالمية من إيرادات السكككياحة  

وتراجع حجم التجكارة  ،  مكل في هكذا القطكاعمليون فرصككككككككككككككة ع 50السككككككككككككككنويكة، وتبكديكد مكا يقرب من  

من    %55،  في ظل حرمان حوالي 2021العالمي، والذي من المتوقع أن يسكتمر حتى نهاية عام  

سككككككان العالم من الحماية االجتماعية، وتراجع النمو االقتصكككككادي العالمي، وبالتالي تدني متوسكككككط 

 راد، وإغالق المكدارس والجكامعكات نصككككككككككككككيكب الفرد من الكدخكل القومي، إلى جكانكب توقف حرككة األف

 .(2020)رويحة، 

حيث تراجع معدالت   ؛تظهر اآلثار االقتصككككككككادية النتشككككككككار فيروس كورونا الجديد عديدة وعميقةو

 (: 2020 نمو االقتصاد العالمي، كنتيجة لثالث قنوات رئيسة هي )عبد اللطيف،

: تأثر جانب العرض بسككككككككككككبب تعطل اإلنتاج نتيجة ل صككككككككككككابات بالفيروس، وكذل  إجراءات أوالً  

 احتوائه.

ا في قطاع السياحة وصناعة الترايه.ثانًيا   : تأثر جانب الطلب عالمي ا وخصوص 

ا نتيجككة النتقككال الفيروس عبر الحككدود، وكككذلكك  نتيجككة لتراجع  : انتشكككككككككككككككار هككذه اآلثككار عككالميكك  وًعاثعال 

 معدالت الطلب العالمية في الدول الصناعية الكبرى والصين.

جباري وقوانين  إغالقات وبقاء إ جراءات احترازية و إكما جاء تأثير فيروس كورونا بما صككككككاحبه من  

 ؛لتفرض على المجتمعات تغييرات في تفاصككككككككيل الحياة اليوميةلفرض حظر التجول على األفراد، 

جباري في البيوت تحديا  على أفراد العائلة، ووضككككككعهم أمام خيار االسككككككتفادة  حيث شكككككككل البقاء اإل

 .(2020 )المشهداني، منه لتحسين ما يمكن تحسينه من العالقات 

ن ينتشكككككككككر  أ يتخيل أحد لم يكن    ؛صكككككككككابات لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصكككككككككينيةولى اإلأمع 

  ؛رواح الماليين من البشكككككككككككر ويصكككككككككككيب العديد منهم أن يحصكككككككككككد  أنحاء العالم و أالفيروس في كافة  
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-)كوفيد ال يزال أصكل فيروس كورونا الجديد المسكبب لوباء فالفيروس يحمل الكثير من الغموض و 

 ن تصفه منظمة الصحة العالمية بالوباء. أآلية انتشاره المتسارعة إلى   ، كما أدت غير واضح  (19

 على األمن الصحي  (19-)كوفيد: تأثير 3 المبحث 3.3

؛ يتجدد ونسكمع به كلما مرت الدول والعالم بنكبة صكحية  اجديد  اقديم  ايعد األمن الصكحي مصكطلح

من  واأل  ،الناس ويهدد صككككككككككحتهمو اكتشككككككككككاف مرض لم يكن معروفا يؤثر على أو انتشككككككككككار وباء أ

سكككككككككاسكككككككككية تحافظ عليه الدول أسكككككككككاس وركيزة  أفهو    ؛من القومي والدوليالصكككككككككحي هو جزء من األ

 .(2020الستقرارها وديمومتها )البدور، 

في مناقشكة مشكروع القانون    1992ديسكمبر عام    16لقد ظهر مصكطلح األمن الصكحي رسكميا  في 

أنه على    1994ل ديدييه تابوتو في عام  بَ ذا المفهوم من قِ المتعلق بسالمة نقل الدم، وتم تعريف ه

األمن ضككد المخاطر المرتبطة بعمل النظام الصككحي، وهو ينظر إليه اآلن على أنه حماية صككحة  

صككحية بالمعنى   مبيئية أ  مكانت غذائية أأسككواء   ؛أداء المجتمع  هااإلنسككان من المخاطر التي يسككبب

 من عناصككر الحق األسككاسككي في حماية الصككحة، وهو منهجية  الدقيق للكلمة، وعد عنصككرا  أسككاسككيا  

التخاذ القرارات الصككحية، وينطوي على تشكككيل آلية مؤسككسككية ووضككع نص تشككريعي وتنظيمي من  

 (: 2020)فيروز،  ربعة مبادو هيأخالل 

جراءات إمبدأ التقييم: الذي يقوم على تطوير شكككككككبكات للكشكككككككف عن المخاطر الصكككككككحية و  -1

 للمنتجات والخدمات.التقييم 

واختبار الحلول   ،جميع المخاطر المثبتة أو االفتراضككككككككككية  ةالمبدأ الوقائي: يقوم على مراعا -2

 ذات التوازن األفضل بين المخاطر والفوائد.
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مبدأ الحيادية: ويقوم على التنظيم الذي يحد من مخاطر التواطؤ وتضككككككككككككارب المصككككككككككككالح   -3

خالل توضكككككيح المهارات لدى صكككككانعي القرار من   ؛والتمييز بين مختلف الخدمات المعنية

 دارة مخاطر.إمن تقييم و 

 مبدأ الشفااية: ويضمن وضوح المعلومات المنقولة للمهنيين والجمهور. -4

ويقصككد باألمن الصككحي توافر الخدمة الصككحية بأسككعار في المتناول، وقدرة األفراد على الحصككول 

حمايتهم من األمراض التي  ملصكككككككككحي، أمن خالل نظام التأمين اأكان على تل  الخدمة، سكككككككككواء  

يمكن الوقاية منها، ويرتبط األمن الصكحي بكيفية ومدى قدرة الدولة على حماية أفراد المجتمع من  

عد انتشككككككككككككككار األوبئة واألمراض من أكبر يُ مختلف المخاطر التي تهدد صككككككككككككككحتهم وحياتهم، حيث  

 .(2020 مهددات األمن الصحي )العوني،

مثل الطاعون أو الموت   ؛البشكككككككككككرية الكثير من األزمات الصكككككككككككحية قبل فيروس كورونالقد عرفت 

ن جائحة  أال إنفلونزا الخنازير، وفيروس سككارس وغيرها،  إو  ،والكوليرا  ،سككبانيةنفلونزا اإلواإل ،األسككود 

صككككككككككابات واالنتشككككككككككار المكاني واالمتداد الزمني، كما أنها كورونا عدت األخطر من حيث عدد اإل

فاجئة بشكل غير متوقع وأثرت على األمن الصحي الدولي وغيرت من المفاهيم المرتبطة  جاءت م

 .(2020به )العقاد، 

من الصكحي في القرن الحادي والعشكرين تحوال هاما في تاريخ الصكحة العامة والرعاية  واجه األلقد 

مدى قدرة   مجاال حيويا الختبار  (19-كوفيد )الصكككككككككككحية وحماية المجتمع من األوبئة التي شككككككككككككل 

رجاء المعمورة  أوالتي انتشرت بكل   ؛واستعداد دول العالم على التصدي لمثل هذه الجائحة العالمية

 ؛المتقدمة وغير المتقدمة  وعكسككت مدى ضككعف وهشككاشككة المنظومة الصككحية للدول ،بلمح البصككر

الذي بات  لألمن العالمي  ةمهم ابعاد أحيث باتت هذه الجائحة تطرح رلى ومفاهيم جديدة وركائز و 

من ألتهديد   ةضكككككافإ  ،ومنظومة اقتصكككككادية عالمية ةمهددا بانهيار دول ومؤسكككككسكككككات وشكككككركات دولي
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مما يحتم عليه تغيير الكثير من قيمه ومفاهيمه السكككككككائدة  ؛مجتمعي عالمي بات يعاني من الخطر

وبروتوكوالت عالجية  سككككككس أمن خالل وضككككككع   الإوالتي ال تتم    ،لى األمننة المجتم يةإللوصككككككول 

 .(2020)مجموعة مؤلفين، قليمي والدولي وتنسيق بالرلى والمفاهيم للتعامل والتعاون اإل ،عالمية

أكثرهكا تهكديكدا على اإلنسككككككككككككككانيكة منكذ اكتشككككككككككككككافكه في ككانون الثكاني/ينكاير    (19-)كوفيكد وتعكد جكائحكة  

وغير مباشككككككر للدول والحكومات حول   امباشككككككر   اكبير  اولذا يمكن اعتباره تهديد   ،نلى اآلإالماضككككككي 

ألف   227مليون إنسككان ووفاة    3إصككابة ما يربو على    2020فلقد شككهد الثلث األول للعام  ؛العالم

وما تزال اإلصككككككابات والوايات على قدم وسككككككاق حول   ،الجديد   (19-)كوفيد شككككككخص جراء فيروس 

ره وباء  وجائحة وخطرا ُملحا في وبسككبب وطأة الفيروس الشككديدة تم اعتبا ،العالم بشكككل مثير للحيرة

 كافة دول العالم تقريبا .

ن األسككككككككباب  إحيث    ؛ويعد األمن الصككككككككحي في ظل جائحة كورونا غير محقق بالشكككككككككل المطلوب 

الرئيسكككككة للوفاة في البلدان النامية هي األمراض المعدية، وينتج ذل  عن عدم عدالة توزيع الخدمة 

 )خلوق،  يوجككد تفككاوت بين جهككاتهككاحيككث    احككدةو لككة الالصككككككككككككككحيككة بين الككدول، بككل حتى داخككل الككدو 

2020). 

والتي عدت أزمة صحية غير    ،لقد طغت الهواجس الصحية على كل خوف آخر بعد أزمة كورونا

فمع كورونا لم تعد األزمات تدور حول   ؛مسككبوقة من حيث االمتداد واآلثار االقتصككادية والسككياسككية

بل تحول   ؛اا أو محدود  جالي  الصراعات االقتصادية أو المسلحة، ولم يعد النزاع الحقيقي بعد اليوم مَ 

 ا مع الفضاء الملوث بالفيروسات.ليصبح وجودي  

لعديد من المتغيرات االقتصكادية والسكياسكية واالجتماعية لدول  إلى اأدى انتشكار فيروس كورونا  لقد 

العككالم، بككاإلضكككككككككككككككافككة إلى ظهور مفهوم المرض عبر الحككدود، وتككأثيراتككه العنيفككة على الشككككككككككككككعوب 

والحكومكات، إلى تغيير مككانكة األمن الصككككككككككككككحي، ووضككككككككككككككعكه على قمكة جكدول األولويكات، بكاعتبكاره  
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ة األوبئة، وضككككمانة لتحقيق االسككككتقرار والحفاى على المجتمع واالقتصككككاد، وهو ما ضككككمانة لمواجه

يؤسكككس لحتمية توسكككيع االسكككتثمار في القطاع الصكككحي بوصكككفه أهم ركائز اسكككتقرار الدولة والحفاى 

 .(2020 )سالم، على أنشطتها االقتصادية المختلفة

وال يادات والمراكز الطبية اآلمنة،  جائحة إلى بروز مفهوم المسكككتشكككفيات  لكما أدى تحول الفيروس 

قيام الجهات الرسككككككككمية و وهو ما سككككككككيترتب عليه التوسككككككككع في اسككككككككتخدام إجراءات مكافحة العدوى،  

سككعي أصككحاب المؤسككسككات الصككحية  و بإحكام الرقابة على المؤسككسككات الصككحية العامة والخاصككة،  

للمؤسككسككات الصككحية لكي إلقناع المرضككى بأمان مؤسككسككاتهم الصككحية، كذل  تطوير البنية التحتية  

يتم إتكاحكة المجكال أمكام تطبيق سككككككككككككككيكاسككككككككككككككات التبكاعكد االجتمكاعي، وتطوير تكنيكيكات التعكامكل مع 

 .(2020 فيها، بما يساهم في تقليل انتشار العدوى )صادق وآخرون، ةالحاالت المشتبه

والمسكككتلزمات الته )قطاع المسكككتشكككفيات وقطاع تجارة األدوية ان القطاع الصكككحي بمختلف مجأإال 

من جانب آخر هو من أكثر القطاعات التي اسكككتفادت، وتعتبر من القطاعات الواعدة  الطبية( يعدّ 

فقد زاد الطلب الكلي على المسككككككككتحضككككككككرات والمسككككككككتلزمات الطبية نتيجة انتشككككككككار    ؛في المسككككككككتقبل

 .(2020 )حمدي، يجابية في المنطقة بشكل مطرد ومتزايد الفيروس وارتفاع عدد الحاالت اإل

وقد أدى انتشككككككار الفيروس إلى رفع مسككككككتوى االسككككككتعداد والجاهزية في جميع مسككككككتشككككككفيات الحجر 

الصككككككحي، إضككككككافة إلى التهافت على شككككككراء الكمامات والقفازات والمطهرات الكحولية في كل دول  

فقكد قكامكت الكثير من    ؛العكالم، ممكا أثر على حرككة تجكارة المسككككككككككككككتلزمكات الطبيكة بين دول المنطقكة

جراءات اسكككتثنائية جديدة خاصكككة بقطاع تجارة األدوية والمسكككتلزمات الطبية لتسكككهيل إباتخاذ  الدول  

عملية اسكككككككككتيراد السكككككككككلع والمنتجات الطبية بينها، في ظل الظروف الحالية الناتجة عن القيود التي 

جراءات تسككككككهيل إدخال المنتجات الطبية المصككككككنعة في دول  طبقت عالميا ، وقد تضككككككمنت هذه اإل
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)الجزار وآخرون،   م المختلفة بشككككككككككرط تطابقها مع معايير الصككككككككككحة والمواصككككككككككفات القياسككككككككككيةالعال

2020). 

وسككككتعيد الدول  ،لى تغيير مفهوم األمن القومي الخاص بهاإانتشككككار فيروس كورونا سككككيدفع الدول  

دخال األمن الصككحي لمنظومة األمن القومي إبناء المنظومة األمنية واالسككتخباراتية بشكككل يضككمن  

وعدم بحيث ستعمل تل  الدول على تطوير مفهوم األمن الصحي   ؛وخصوصا لدى الدول العظمى

م قدرة بشككل ضك يف، كذل  عد  مبشككل جيد أأكان  قدرة النظام الصكحي على القيام بوظائفه سكواء  

المسكككتشكككفيات على اسكككتقبال المرضكككى وتقديم الرعاية الصكككحية خصكككوصكككا في مجال غرف العناية  

المركزة، وأيضكككككككا عدم القدرة على توفير األجهزة والمسكككككككتلزمات الطبية وخصكككككككوصكككككككا أجهزة التنفس  

وجاء التركيز على هذا الجانب خصككوصككا بعد الدمار الهائل في المنظومة االقتصككادية  الصككناعي،  

 .شرية العالمية كنتيجة من انتشار فيروس كوروناوالب

من الممكن قوله أن مفهوم األمن الصككككحي لم يكن على سككككلم أولويات أجهزة األمن واالسككككتخبارات  

ألنه لو كان كذل  السكككككككتطاعت الدول تخفيف النتائج واآلثار السكككككككلبية لفيروس كورونا   ؛في العالم

 .(2020)أبو لبدة،  لى حد ماإ

ظهور فيروس كورونا إلى انهيار النظام الصككككككككحي الحالي، والقائم على أسككككككككاس مواجهة كما أدى 

األمراض واألوبئة المتوطنة والتي يسكككككككككككهل التنبؤ بها وبمسكككككككككككارها، كذل  لم تعد فكرة جودة الخدمة 

الصكحية المقدمة بالمسكتشكفيات هي المؤشكر الحاسكم في تحسكن الرعاية الصكحية والحفاى على حياة  

بمن فيهم الدول التي تمتل  نظما صكككحية متقدمة ورعاية  -وجدت جميع دول العالم  بل  ؛المرضكككى

نفسككككككها أمام خطر من نوع جديد ال يوجد له عالج أو لقاح محدد وال يمكن تحديد   -صككككككحية فائقة

 .مسار انتشاره وموعد انتهائه
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تري وينتج عن ذل  توقف النظام الصككككككككككككحي عن القيام بمهامه األسككككككككككككاسككككككككككككية، ويترتب على ذل  

المرضكككككككككى بدون الحصكككككككككول على رعاية صكككككككككحية وهو ما يعرض حياتهم للخطر، وقد حدثت عدة 

كمكككا حكككدث في اإلكوادور وتراكمكككت الجثكككث في   ؛انهيكككارات للنظم الصككككككككككككككحيكككة جراء أزمكككة كورونكككا

المسككتشككفيات والشككوارع، وكما حدث في مصككر حيث تري الكثير من المرضككى يموتون في منازلهم  

التي اتبعت مؤخرا سكككياسكككة العزل المنزلي للمرضكككى، وتوقفت عن التوسكككع   دون اسكككتجابة من الدولة

 في عمل المسحات للكشف المبكر على فيروس كورونا بين المخالطين للحاالت المصابة.

بل طال دوال كبيرة مثل إيطاليا، والحق    ؛ولم يقتصكككككككككر تهاوي النظم الصكككككككككحية على البلدان النامية

،  وصكككككككككا النظام الصكككككككككحي لوالية نيويوري الذي تعرض لالنهيار الواليات المتحدة األمريكية، خصككككككككك

وبالتالي فإن خطر انهيار النظم الصككككحية وعدم قدرتها على القيام بوظائفها األسككككاسككككية في حماية  

يعد من أهم المخاطر والتحديات المسككككتقبلية التي تواجه   ؛حياة المرضككككى، ورعاية حالتهم الصككككحية

ظهور أوبئة    محدوث موجات جديدة من فيروس كورونا، أ في حالأكانت سكككككواء   ؛النظم الصكككككحية

جديدة، واقتصكككككككر دور النظام الصكككككككحي الحالي على محاولة تقليل المخاطر الناجمة عن الفيروس 

جهزة التنفس  أمثل خوافي الحرارة و  ؛من خالل توفير رعاية صككككحية تتعامل مع تداعيات الفيروس

 .(2020 )حمدي، الصناعي ومقويات المناعة

 اتمةالخ

 تأسيسًا على ما سبق نستنت  ما يلي: 

عد األمراض العابرة للقارات من أكثر األمراض التي فتكت بالبشككككككككككككككرية نظرا  لسككككككككككككككرعة وطرق . تُ 1

و أي قيود أفراد على مر الزمان والمكان، بال انتشكككككككككارها وآثارها، وديناميكيتها، مما جعلها تهدد األ

 مراض خطيرة تصل إلى مرحلة األوبئة في كثير من األحيان.أاستثناء، وينتج عنها 
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في دول العالم نهاية عام    (19-)كوفيد كككككككككككككككككككككك و كما أطلق عليه بأدى انتشكككككككار فيروس كورونا  أ. 2

إلصككككككككابات ووايات فاقت ماليين البشككككككككر، مما   ؛ن كأحد األمراض العابرة للحدود وحتى اآل  2019

ليصككككبح وباء وفق   ، نتيجة تخطيه لكافة المراحل التي يمر بها المرض المنتشككككرشكككككل وباء  عالميا  

 ما تراه المنظمات الصحية العالمية.

مقومات األمن ألي دولة في العالم مع التطور المتسككككككككارع في مفهوم   أحد . عد األمن الصككككككككحي 3

لتقديم أفضكل الخدمات    ولوية لدى الدولأاألمن الذي شكهده العالم في العقود األخيرة، والذي يشككل 

كوباء عالمي ليشكككككككل تهديدا  واضككككككحا  لألمن   (19-)كوفيد دى انتشككككككار  أالصككككككحية لمواطنيها، وقد  

صكككابات والوايات والضكككغط الهائل والمتزايد الصكككحي لمختلف دول العالم التي عانت من ازدياد اإل

غككايككة في مكككانيككة تحقيق األمن الصككككككككككككككحي  إعلى النظككام الصككككككككككككككحي بمختلف جوانبككه، وجعككل من  

 الصعوبة.
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 : دراسة حالة لدولة الكويت 4 الفصل

 ، ( فيها19-كوفيد انت دولة الكويت شأنها شأن معظم دول العالم من انتشار فيروس كورونا )ع

بشكل كبير على األمن القومي    ت ثر أو   ،ف والعديد من حاالت الوفاةالصابات باآل إدى إلى  أ والذي  

جراءات للحد من تداعيات انتشار  جبر الحكومة الكويتية على اتباع العديد من اإلأومكوناته، مما  

 كورونا في الكويت. 

وفي هذا السياق سيتم تناول موضوع المقاربات النظرية لمفهوم األمن القومي من خالل التركيز  

 على ثالثة مباحث رئيسة:

 .في الكويت  (19-)كوفيد تشار : ان1المبحث 

  .على األمن القومي (19-)كوفيد ثار انتشار آ: 2المبحث 

 .في الكويت  (19-)كوفيد جراءات المتبعة لمواجهة : اإل3المبحث 

 

 في الكويت  (19-)كوفيد: انتشار 1المبحث  4.1

كانت  ، وقد  2020فبراير    24( في  19-كوفيد صابات بفيروس كورونا )ظهرت أول حالة من اإل

الكويت من أولى الدول التي سّجلت إصابات بفيروس كورونا في المنطقة، وقد أكدت الفحوصات 

األولية التي ُأجريت في الكويت لقادمين من مدينة مشهد اإليرانية وجود "ثالث حاالت تحمل نتائج  

ا وزارة  عن  الكويتية  األنباء  وكالة  نقلته  ما  حسب  اإلمؤكدة"  اليوم  الكويتية  )لصحة    24ثنين 

كانت بين    -وهي األولى في الكويت -  وذكرت الوزارة أن الحاالت الثالث   ،(2020فبراير/شباط  

ن إيران كانت في البداية بؤرة للوباء  إحيث    ؛يرانيةشخص تم إجاللهم من مدينة مشهد اإل  700
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حة انتشار الفيروس واحتوائه وقد اتخذت الحكومة خطوات جريئة عدة لمكاف  ،في الشرق األوسط

 .(2020 )السيف،

 غابات:  عدد اإل

حكالكة،   150,584مكا يقكارب   2020بلغ عكدد الحكاالت المصككككككككككككككابكة بفيروس كورونكا في نهكايكة عكام  

حالة وفاة، وبلغ عدد حاالت الشككككفاء   931صككككابة بالفيروس ما يقارب  وبلغ عدد الوايات نتيجة اإل

 .(2020 الصحة الكويتية،حالة شفاء )وزارة  146,517

صكككابة بفيروس كورونا  فقد وصكككل عدد حاالت اإل  ؛حصكككائية لوزارة الصكككحة الكويتيةإبحسكككب آخر 

صكككككككابة، ووصكككككككل عدد الحاالت التي تتلقى العالج في المسكككككككتشكككككككفيات  إ  192,031في البالد إلى 

غت حاالت حالة حرجة تتلقى العالج في غرف العناية المركزة، وقد بل  157حالة، منها   10,791

وفكاة، وبلغكت حكاالت الشككككككككككككككفكاء من الفيروس مكا حكالكة    1,085الوفكاة النكاجمكة عن فيروس كورونكا  

 (. 2021حالة شفاء )وزارة الصحة الكويتية،  180,155يقارب 

في الكويت من تاريخ    (19-)كوفيد ( عدد الحاالت المصككابة بفيروس  1يظهر الشكككل البياني رقم )

، ومقارنته بعدد الحاالت في 2020صككككابة في عام  إيام  أ ةخمسككككصككككابة في الكويت في أول إول أ

، حيككث يظهر مككدى ارتفككاع عككدد الحككاالت في نفس الفترة  2021نفس التككاريخ من العككام الحككالي  

( حكالكة في 4,940، إلى )2020( حكالكة في تلك  الفترة من عكام 36الزمنيكة بشككككككككككككككككل هكائكل، من )

 .2021الفترة ذاتها من العام 
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 في الكويت / المصدر وزارة الصحة الكويتية (19-)كوفيدصابة بفيروس ( عدد حاالت اإل1شكل رقم )ال

 انتشار فيروس  ورونا المتحور:

صكككابة بحالة كورونا المتحور الجديد التي تم اكتشكككافها في بريطانيا في الكويت لدى إرصكككدت أول 

ثبتت إصكككابة المسكككافرتين    ؛تخطيطعند إجراء فحص ال،  2021كانون الثاني    19صكككابتين بتاريخ  إ

األخير للفيروس، وعلى ضكككككوء نتيجة الفحص تم اتخاذ اإلجراءات االحترازية    بنمط التحور الجيني

 .(2020والوقائية الصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة )وزارة الصحة الكويتية، 

ة المشغولة في أجنحة الباطنية  رّ في الكويت إلى ازياد عدد األسِ   (19- )كوفيد دى انتشار فيروس  أ

الفترة ما بين   ( عدد األسرة  2ويظهر الشكل رقم )،  2021/ 14/2حتى تاريخ    2021/ 1/2في 

 وحاالت حرجة.  كوفيد  المشغولة في الكويت من حاالت 
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 2021/ 14/2-  1/2/2021ة المشغولة بفيروس كورونا في الفترة رّ ( األسِ 2الشكل رقم )

 . 2021المصدر، وزارة الصحة الكويتية، 

 على األمن القومي  (19-)كوفيدثار انتشار  آ:  2المبحث  4.2

إعادة رسم أدوار األجهزة األمنية العسكرية في العمل بالقطاعات  ساهمت جائحة كورونا في  لقد  

حيث جاء اهتمام القيادات والحكومات في الكويت بضرورة بذل كافة الجهود   ؛المدنية خالل األزمة

بهة مثل هذه األزمات، وإن تغير نوع هذه ليلعب األثر األكبر بإعداد الدولة لمجا  لمواجهة الجائحة،

 (19-)كوفيد حيث جاء االعتماد في جائحة    ؛األزمات أو األدوات المستخدمة في التعامل معها

وكذل    ،رات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والمدنيةاعلى تفعيل جهود جميع الوز 

 ن. و ن والمقيمو المواطن

الخاص باالحتياطات   1969لسنة    8إدارة هذه األزمة على القانون رقم  في  كان اعِتماد الدولة    وقد 

رقم   القانون  وكذل   السارية،  األمراض  من  للوقاية  الدفاع    1979لسنة    21الصحية  شأن  في 
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فخر   ن التخطيط المسبق والعمل المؤسسي لدى دولة الكويت مبعثُ بأ  ا المدني، وهذا يعطينا انِطباع

واْسَتْشَرُفواو  العمل  بهذا  ممن ساهموا  المخلصين  الكويت  بأبناء  من    اعِتزاز  يحمل  بما  المستقبل، 

اآلثار   تقليل  في  المساهمة  شأنه  من  ما  كل  وإعداد  المسبق  التحضير  تتطلب  مستقبلية  أزمات 

هزة  هذه القوانين لتنظم العالقة والعمل بين األج  ت والتعامل مع هذه األزمات باقتدار، حيث جاء

الطبية التخصصية واألجهزة األمنية والعسكرية، وكيفية تقديم الدعم واإلسناد لتل  السلطات، وهذا 

فقد نظمت هذه القوانين أدوار األجهزة األمنية والعسكرية    ؛ما تم بالفعل في التعامل مع جائحة كورونا

كحفظ األمن    ؛صميم عملهالألدوار التي تقدمها من    أكانت   خالل عملها مع القطاعات المدنية سواء  

أ المناطق  وعزل  القانون  إنفاذ  في  المتمثل  الحظر  ووالنظام  تطبيق    مأ  ،تطبيق  في  المساهمة 

الصحية السلطات  توجيهات  مع  تماشيا   الصحية  فرضتها    ،االشتراطات  أخرى  أدوار  برزت  كما 

 (:2021)الديحاني،   الظروف وساهمت األجهزة األمنية والعسكرية فيها بنجاح مثل

 إعداد وتجهيز وإدارة المستشفيات الميدانية.  −

 رزاق والمواد التموينية للمواطنين والمقيمين. توزيع األ −

 تنظيم السيطرة األمنية في نقاط البيع واألسواق التجارية.  −

 التأمين والسيطرة على المحاجر الصحية.  −

 دوية للمواطنين من المستشفيات إلى المنازل. توصيل األ −

 يع التموين بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة. المساهمة في توز  −

إدارة وتدريب المتطوعين للعمل بأعمال اإلغاثة وتقديم اإلسناد والمعاونة للفرق الخاصة  −

 بالتعامل مع الجائحة. 

العاملة − بالقوى  النقص  وسد  الدولة  أجهزة  وقود   ؛معاونة  وتعبئة  الدقيق  مطاحن  مثل 

 الحياة بالدولة عند الطلب. تقديم المعاونة الستمرارواالستعداد ل ،الطائرات والموانص
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 ( 19- )كوفيدالتحديات التي واجهت األمن القومي الكويتي نتيجة جائحة 

أم  الصحية    أكانت   سواء  ؛من التحديات في الكثير من المجاالت أبرزت جائحة كورونا مجموعة  

كورونا على  ن تأثير فيروس  إاالقتصادية، حيث  أم  الغذائية  أم  االجتماعية  أم  السياسية  أم  األمنية  

على المستوى الخليجي والدولي،    هو  إّنما  ؛األمن القومي والصحي واإلنساني ليس بالكويت فحسب 

الدول   تل   دفع  مما  الدول،  من  بكثير  وموازينه  األمن  أولويات  تغيير  في  تعديل إوساهم  لى 

الوباء والذي  هدد أمن وسالمة الشعوب، حيث أعاد   إستراتيجياتها نظرا  لهذا التغير الذي أحدثه هذا

فيروس كورونا ترسيم خطوط الدفاع األمامية لألمن من خالل توجيه الموارد لالستثمار في الصحة 

والبحوث واألمن السيبراني وغيرها من الموجودين على الخطوط األمامية لمواجهة تداعيات كورونا  

 .( 2020في الكويت )جمال، 

نسان والفرد الكويتي والمؤسسات لتكون  نسانية إعداد اإلامل مع األزمات الصحية واإليتطلب التع

جميع   وتوفير  متميزا ،  وتخصصيا   مهنيا   إعدادا   وتداعياتها  األزمات  هذه  مع  التعامل  على  قادرة 

اإلمكانيات التي تساعد على تقليل اآلثار، كل ذل  ضمن منظومة علمية متكاملة تعتمد التخطيط  

تشراف المستقبل منهجا  علميا  للعمل، مما يساهم في تحقيق األمن الوطني الشامل الذي أصبح  واس

  .(2021  األمن اإلنساني والصحي أولوية قصوى في منظومته )الديحاني،

 األمن الفذائي

حيث اقترحت الكويت إنشككككككاء أشككككككبكة أمن غذائي   ؛على األمن الغذائي  (19-)كوفيد أثر انتشككككككار  

بهدف تحقيق األمن    ؛وذل  على غرار شككككبكة الربط الكهربائي ،موحدة« على مسككككتوى دول الخليج

وذل  خالل االجتماع االستثنائي لوزراء التجارة في دول الخليج، فضال عن    ،الغذائي لدول الخليج

ان انسكككككيابية وعبور المنتجات األسكككككاسكككككية  اقتراح إنشكككككاء خطوط سكككككريعة في مراكز الجماري لضكككككم
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ة لقضككية األمن الغذائي ئمثل الغذائية والطبية، وواقع األمر أن أزمة كورونا لم تكن منشكك  ؛للم يشككة

 .(2020 )كش ، ا هائال في المستقبلإذ إنها يمكن أن تكون تحدي   ؛بل كاشفة لها

 األمن الصحي

تمثل بالضغط على المنظومة الصحية،    ؛في  الكويت تحديا  كبيرا    (19- )كوفيد ل انتشار فيروس  شكّ 

مما ساهم بانكشاف بعي مواطن الخلل أسوة  بباقي دول العالم، إال أن الكويت حاولت تخطي هذه  

للتعاطي معها باالعتماد على تعاون المواطنين والمقيمين مع الحكومة  الضغوطات في محاولة 

ة واإلجراءات االحترازية األخرى، والتي كانت شديدة بطبيعة الحال، وااللتزام باالشتراطات الصحي

وقد سجلت   تأثيراتها،  وتقليل  األزمة  تداعيات  بتخطي  ساهم  الحرج  للوضع  الجميع  تفهم  أن  إال 

فقد وصلت حاالت الوفاة نتيجة    ؛الكويت إلى اآلن أدنى مستويات الوايات وإشغال العناية المركزة

بفيروسي  اإل تاريخ    (19- يد )كوفصابة  الكويت حتى  يقارب    2021/ 28/2في    وفاة   1,085ما 

الكويتية،   الصحة  في  2021)وزارة  للعالج  المتلقين  األفراد  من  المرضى  إلى  باإلضافة   ،)

المستشفيات، والذين يشكلون ضغطا  على الخدمات الصحية واألجهزة والكوادر الطبية، في ظل  

موا في  الصحية  الجهات  لدى  الخبرة  األمن عياب  يهدد  مما  والكوارث،  األزمات  هذه  مثل  جهة 

تعمل بكل جهد للقضاء على هذا الفايروس من   وال زالت الصحي الكويتي بشكل مستمر ومتزايد،  

 .(2021)تلجي،  خالل اإلجراءات االحترازية، والبدء بحملة التط يمات الالزمة للوقاية من الوباء

 األمن االقتصادي 

االقتصادي ليظهر بشكل قوي في ظل استمرار األزمة منذ أكثر من سنة، وخاصة مع جاء األمن 

إلى تطبيق إجراءات احترازية وصحية لمواجهة الفيروس وانتشاره،    ة استمرار لجوء الحكومة الكويتي

أكثر من   بلغ  الكويت من جائحة كورونا  تقارير حكومية أن إجمالي خسائر  مليار    33وذكرت 

تقارير عن إجراءات سيتم اعتمادها لمواجهة األزمة المستمرة، بحيث تركز على  دوالر، وكشفت ال
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إجراءات تقشفية تخفي من تكاليف الدعم وتزيد من اإليرادات الضريبية، كما ذكرت التقارير أن 

سعار النفط وخفي اإلنتاج  أخسائر االقتصاد جاءت بسبب العديد من العوامل المساعدة مثل تراجع  

  ، د االقتصاد خسائر كبيرةأشهر كبّ   ة وب "، كما أن توقف األعمال لمدة ثالثأارات لجنة "ما  بقر االتز 

ناهي  عن تراجع إيرادات الحكومة في ظل توقف تحصيل األقساط الحكومية، والمهم بذل  تراجع 

  مليار دوالر خالل العام الحالي، بالمقارنة مع   37حيث بلغ ما يقارب    %40إيرادات النفط بنسبة  

، وايما تراجعت اإليرادات المالية التي ساهمت في تفاقم عجز  2019مليار دوالر خالل عام   62

السيولة وشح  اإل  ؛الميزانية  في  زيادة  الكويتية  الحكومة  و واجهت  الجائحة  بسبب  جراءات إنفاق 

مما جعل الحكومة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة تتطلب إجراءات سريعة في سبيل    ؛مكافحتها

االقتصادي واستغالل األزمة من أجل التفكير في مستقبل االقتصاد الكويتي وسرعة إعداد   اإلصالح

خطة بعيدة المدى من أجل رفاهية األجيال المقبلة، كما برز خلل كبير بالتركيبة السكانية ونقص  

يق  سرعة معالجة خلل التركيبة والعمل على تحق  بعي المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتطلب منا

 .(2020)الزعبي،  االكتفاء الذاتي من خالل البرامج والمشاريع التنموية الخاصة بتحقيق االكتفاء

 

 في الكويت (19-)كوفيدجراءات المتبعة لمواجهة : اإل3المبحث  4.3

منها القومي عند انتشككار وباء كورونا  أسككاهمت التدابير االحترازية التي اتخذتها الكويت في حماية  

اعتبرت الكويت اإلنسككككككان هو العنصككككككر الرئيس في منظومة األمن الوطني، وسككككككالمته حيث   ؛فيها

ففي بكدايكات الوبكاء وفي ظكل عكدم توفر عالج أو   ؛هي األسككككككككككككككاس الكذي تبكدأ منكه وتنتهي بكالمجتمع

توجهت السككككككلطات الصككككككحية لفرض مجموعة من اإلجراءات   ؛( حينها19-)كوفيد ككككككككككككككككككككلقاح مؤكد ل

وتكون على "مراحل خمس" يكون فيها العزل والتباعد   ،ن اإلجراءات االحترازية الصككككككحية وغيرها م

االجتماعي، والحجر الصكحي المنزلي والمؤسكسكي للحفاى على الصكحة العامة ل نسكان والمجتمع، 
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كغلق المدارس والمراكز التجارية ودور ال بادة ووضكككككككككع قيود   ؛باإلضكككككككككافة إلى تدابير وقائية أخرى 

األنشكككككطة، تشكككككدد وتخفي هذه اإلجراءات طبقا  للحاالت التي ترد   على السكككككفر وتعليق الكثير من

من الجهات الصحية وإحصائيات اإلصابات اليومية، ومجلس الوزراء واللجان التخصصية المكلفة 

بالتعامل باجتماع مسكككككتمر يقرر االنتقال أو العودة إلى المرحلة المناسكككككبة طبقا  للموقف الصكككككحي، 

وال زالت الجهات المعنية    ،الجائحة والعمل على تقليل آثارها كل ذل  سكككككككككككاهم في التصكككككككككككدي لهذه

حماية الفرد أن  واضكككعين نصكككب أعينهم   تسكككعى جاهدة للتعامل مع هذه الجائحة بكل كفاءة واقتدار

 .(2021 )الديحاني، حماية لألمن القومي الكويتيهي والمجتمع 
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 مواجهة  وروناجراءات التي اعتمدتها الكويت في أبرز التدابير واإل

جراءات غير مسككبوقة إاسككتجابت دولة الكويت لجائحة كورونا عبر اتخاذ القرارات االسككتثنائية و  لقد 

ان أول قرار تمثل في تعطيل  حيث ك  ؛سككككككككاهمت إلى حد كبير في تخفيف آثار وتداعيات الجائحة

وي والبورصكككككة القطاعات الحكومية والخاصكككككة ألسكككككبوعين ومنع التجمعات واألندية الرياضكككككية والبن

الحياتية، دب الهلع في قلوب مئات اآلالف، سكككككاعات    -والئحة طويلة من األنشكككككطة االقتصكككككادية  

مضكككككككنية كانت من تخزين مواد اسكككككككتهالكية وتهافت على الجم يات واألسكككككككواق، غير أن كل ذل  

يء بأن كل شكككككك  ؛تبدد مع تطمينات الحكومة، صككككككوتا  وصككككككورة وباألدلة القاطعة والجوالت الميدانية

 متوفر وأنها تقوم بدورها الذي يحتم عليها تأمين الحياة الكريمة للمجتمع.

صككككككدار سككككككمة الدخول للقادمين إلى البالد من الدول  إيقاف  إجراءات دولة الكويت في إولى أبدأت 

تنقكل من وإلى دول مجلس التعكاون لكدول الخليج العربي، ليقكاف بطكاقكة الهويكة الوطنيكة لإالموبوءة، و 

  والحجر المؤسككككسككككي الال   ،الرحالت الدولية والرحالت الجوية من وإلى الدول الموبوءة سككككيروايقاف  

على القكادمين من جميع الكدول )مجلس الصككككككككككككككحكة لكدول الخليج،   ايومك  14إلزامي الصككككككككككككككارم لمكدة  

2020.) 

 : (2020وتشمل هذه اإلجراءات )السيف، 

أمككاكن التجمعككات )المككدارس وأمككاكن العمككل  إغالقو   ،إغالق الحككدود بككاكرا  ووقف الرحالت  -

 والمساجد والمراكز التجارية(.

  21لمدة  حظر شككامل ( وفرض سككاعة  16سككاعة إلى   11من  ) حظر تجوال جزئي فرض  -

 .2020أيار/ 10نذ يوما  م

 على نطاق واسع.ُيشتَبه في انتشار العدوى فيهما  مدينَتين عزل -

http://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-in-virtual-lockdown-flights-banks-restaurants-shopping-centers-closed/
https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/kuwait-closes-shopping-malls-and-childrens-entertainment-centres-1.70396405
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880575&Language=en
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2886938&language=en
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kuwait/kuwait-imposes-20-day-total-curfew-from-may-10-to-curb-coronavirus-idUSKBN22K1TT
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/329726/kuwait-jeleeb-al-shuyoukh-and-mahboula-kuwait-city-to-be-locked-down-over-covid-19-concerns-for-two-weeks-from-april-6-update-11
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/329726/kuwait-jeleeb-al-shuyoukh-and-mahboula-kuwait-city-to-be-locked-down-over-covid-19-concerns-for-two-weeks-from-april-6-update-11
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/329726/kuwait-jeleeb-al-shuyoukh-and-mahboula-kuwait-city-to-be-locked-down-over-covid-19-concerns-for-two-weeks-from-april-6-update-11
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قيام وزارة الصكككحة يوميا  بتقديم إحاطات صكككحفية وإطاللة العديد من الوزراء في مؤتمرات  -

 صحفية على نحو  منتظم وغير مسبوق.

 يوميا . فحوصات عشوائية وإجراء ،حملة تبرعات وطنية إطالق -

في الخارج مجانا ، وهي أكبر عملية إجالء   نحو ثالثين ألف كويتي جالءتسيير رحالت إل -

 في تاريخ الكويت.

 سهق الحدودإ

(  19-كوفيككد قككامككت الكويككت بتطبيق بعي التككدابير المحككددة للحككد من انتشكككككككككككككككار فيروس كورونككا )

 :(2020 )اإلدارة العامة للطيران المدني،

 األمر بتفعيل خطة الطوارو وبرامج التسهيالت. -

 شادات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.صدار الكتب الدورية واإلر إ -

تطور الوعي بفيروس كورونا المسككتجد بالتدابير االحترازية الواجب اتخاذها من قبل جميع   -

العاملين في مطار الكويت الدولي، باإلضكككافة إلى توزيع االختبارات الضكككرورية والمعدات  

وذل  بالتنسكككككككككيق مع وزارة الصكككككككككحة   ،التعقيمواألدوات الالزمة للعاملين ألغراض التحوط و 

 الكويتية.

تعميم الوعي بين العاملين المخالطين للمسككافرين بغرض اتخاذ التدابير الالزمة والخطوات  -

مع   ،االحترازية ايما يخص إجراءات التشكككغيل القياسكككية التي تقتضكككي التعامل مع اآلخرين

 .االلتزام باإلرشادات الصادرة عن وزارة الصحة في دولة الكويت 

تشكككككككككككككككيكل لجنكة تختص بكأعمكال التقييم اليومي والمتكابعكة، على أن تضككككككككككككككم اإلدارة العكامكة  -

بهدف اسكككككككتعراض أحدث المسكككككككتجدات بشكككككككأن    ،للطيران المدني والوزارات األخرى المعنية

 .انتشار الفيروس

https://coronafund.cmgs.gov.kw/
http://www.arabtimesonline.com/news/moh-to-conduct-random-test-on-180-individual-on-daily-basis/
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2894222&language=en
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2894222&language=en
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2894222&language=en
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اري في المطار لفحص جميع المسكككافرين الذين يصكككلون  تركيب كاميرات االسكككتشكككعار الحر  -

 إلى أراضي الكويت جوا .

ومنع   ،حظر الرحالت الجوية مع الدول عالية الخطورة من حيث فيروس كورونا المسككتجد  -

 .مواطني هذه الدول من دخول دولة الكويت 

( السكككككككتقبال المواطنين  3تخصكككككككيص مبنى الشكككككككيخ سكككككككعد بمطار الكويت الدولي )صكككككككالة  -

بهككدف اتخككاذ    ،يتيين القككادمين من دول تعككد بؤرا  لتفشككككككككككككككي مرض كورونككا المسككككككككككككككتجككد الكو 

 اإلجراءات الصحية الالزمة لهم والتي أوصت بها وزارة الصحة. 

منع المسكككككافرين غير الكويتيين القادمين من دول تعاني من تفشكككككي الوباء من دخول دولة  -

 الكويت على مدى األسبوعين الماضيين.

من دخول   -ن ككانوا من حكاملي اإلقكامكات السكككككككككككككككاريكةإحتى و - ويتيينمنع جميع غير الك -

 .الكويت 

مع تشكغيل الرحالت الجوية بغرض الشكحن الجوي   ،حظر جميع الرحالت الجوية التجارية -

 .أو إعادة المواطنين الكويتيين العالقين بالخارج إلى وطنهم

ج إلى وطنهم بالتنسكيق مع تنظيم رحالت جوية إلعادة المواطنين الكويتيين العالقين بالخار  -

 .وزارة الشؤون الخارجية

 

 تفعيل لطط الحظر 

جراءات حظر إ لجأت الحكومة الكويتية للتعاطي مع وباء كورونا إلى تطبيق خطة تشمل تطبيق  

( خطة  1ويظهر الجدول رقم )لسيطرة على انتشار الفيروس، لجزئي وكلي في محاوالتها المستمرة 

 الحكومة الكويتية للتعاطي مع انتشار فيروس كورونا. الحظر المطبقة من قبل 
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 (2020وزارة الصحة الكويتية )، ( خطة الحظر المطبقة1جدول رقم )ال

 مدة الحظر وقت االنتهاء  وقت البدء  نوع الحظر
 ا يوم 50 9/5/2020 2020/ 22/3 الحظر الجزئي األول 
 ا يوم 20 2020/ 31/5 2020/ 10/5 تطبيق الحظر الكلي 

 ا يوم 30 2020/ 29/6 2020/ 31/5 تطبيق الحظر الجزئي الواني 
 ا يوم 28 2020/ 27/7 2020/ 30/6 تطبيق الحظر الجزئي الوالث
 ا يوم 21 2020/ 18/8 2020/ 28/7 تطبيق الحظر الجزئي الرابع 

 ا يوم 13 2020/ 30/8 2020/ 18/8 تطبيق الحظر الجزئي الخامس 
 

 2021جراءات الجديدة في عام اإل

جراءات الوقكائيكة  إلى اتخكاذ العكديكد من اإل  2021لجكأت الحكومكة الكويتيكة في بكدايكة شككككككككككككككهر فبراير 

و ما أارتفاع الحاالت فيها    عودةوخاصكككة مع   ؛العاجلة للحد من تفشكككي فيروس كورونا في الكويت 

اسكل  ومن هذه االجراءات كما أعلنها وزير الصكحة الكويتي الشكيخ د. ب  ،أطلق عليه بالموجة الثانية

جراءات والسكككياسكككة  الصكككباح في كلمته أمام مجلس األمة الكويتي في الجلسكككة الخاصكككة لمناقشكككة اإل

 والمتمثلة في:  2021فبراير/ /16نا بتاريخ و الحكومية في التعامل مع تطورات فيروس كور 
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غالق كل األنشككطة التجارية اعتبارا من السككاعة الثامنة مسككاء إلى السككاعة الخامسككة فجرا إ  -

اليوم التالي، باسكككككككتثناء الصكككككككيدليات ومنافذ تسكككككككوق األغذية والمسكككككككتلزمات الصكككككككحية من  

 .والتموينية

إغالق صكاالت اسكتقبال المطاعم من السكاعة الثامنة مسكاء إلى الخامسكة من صكباح اليوم  -

 .التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل

لشككككككككخصككككككككية والصككككككككالونات ومحالت يقاف العمل في األندية الصككككككككحية ومحالت العناية اإ -

 .الحالقة والمنتجعات الصحية

إيقاف كل األنشطة المتعلقة باالحتفاالت وتأجير القاعات والخيام وغيرها من المناسبات  -

 .التي تستوجب التجمعات الكبيرة

 دعوة االتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر. -

 .% 30  بك لينتحديد نسبة العام -

لمكككدة   غالق المنكككافكككذ الحكككدوديكككة البريكككة والبحريكككة، ومنع غير الكويتيين من دخول البالد إ  -

فبراير، ولمدة شكهر كامل، سكيتوجب    21فبراير، ثم ابتداء من    7أسكبوعين، ابتداء من يوم  

على جميع القادمين الخضككوع للحجر المؤسككسككي على نفقة المسككافر لمدة أسككبوع، تسككتكمل  

 .بحجر منزلي

 تفعيل حملة التطعيم ضد وباء  ورونا

  ؛24/12/2020ت الكويكت بحملكة التط يم ضككككككككككككككد فكايروس كورونكا في المرحلكة األولى بتكاريخ  أبكد 

  2,775,000مككا يقككارب  بالحكومككة الكويتيككة عككدد من ينطبق عليهم اللقككاح بككالكويككت    ت حيككث حككدد 

 . 2021حصاءات لوزير الصحة الكويتية لعام إخر آبحسب   افرد 
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لة التط يم قد تكون هي السككبيل  عتبر وزير الصككحة الكويتي الدكتور الشككيخ باسككل الصككباح أن حما 

الوحيد للتخفيف من الوباء، مبينا أن بدء اإلعداد لها جاء قبل منتصككككككككف العام الماضككككككككي باختيار  

دولكة ال توجكد فيهكا لقكاحكات، بينمكا الكويكت   130مشككككككككككككككيرا إلى أن هنكاي   ،اللقكاحكات ثم التعكاقكد معهكا

في المنصكة  واألف شكخص سكجل  454إن  :حصكلت على اللقاح بعد الواليات المتحدة، وقال الوزير

  137وإن إجمكالي من تلقى اللقكاح    ،ألفكا من الوافكدين  238ألف مواطن و  215منهم  ؛الخكاصككككككككككككككة

ة الثانية، وبين الوزير أنه تم إعداد ألفا منهم حصككل على الجرع  38ألف مواطن،   119منهم   ؛ألفا

مركزا للتط يم جميعها دخلت مرحلة العمل، كما بدأ التط يم أيضكككا في المسكككتشكككفى العسككككري   15

 .إضافة إلى أن هناي سيارات مخصصة للتط يم في المنازل  kocومستشفى الك

أعلن المتحدث   ؛(19-)كوفيد وفي إطار خطة العمل الوطنية وبهدف توسكككككعة شكككككريحة متلقي لقاح 

مركزا صككحيا  في محافظات البالد المختلفة    15الرسككمي باسككم وزارة الصككحة عبد هللا السككند اعتماد  

)كلمكة وزير الصككككككككككككككحكة   مراكز في ككل منطقكة صككككككككككككككحيكة في الفترة الحكاليكة  3لتقكديم اللقكاح، بمعكدل  

 .(2021 فبراير، 16ي أمام مجلس األمة بتاريخ الكويت

 

 الخاتمة 4.4

 ما سبق نستنت  ما يلي:تأسيسًا ل

من انتشكككككار وباء   2020عانت الكويت كباقي دول العالم في بداية شكككككهر فبراير من عام   -1

كورونا، والذي اسكككككككككتمر باالزدياد واالنتشكككككككككار بين المواطنين والمقيمين حتى نهاية شكككككككككهر 

 الف الحاالت والوايات. آ، وأدت إلصابة 2021فبراير عام 
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ات لكبح جمككاح انتشكككككككككككككككار فيروس جراءتبككاع العككديككد من اإلإلى الجككأت الحكومككة الكويتيككة   -2

غالقكات على المسككككككككككككككتويين الكداخلي والخكارجي، والتي تفكاوتكت مكا بين الحظر واإل ؛كورونكا

 والتي استمرت وفق خطة وضعتها الحكومة بتعاون كافة الجهات المختصة. 

فقد   ؛أثر انتشككككككككار فيروس كورونا بشكككككككككل كبير على األمن القومي الكويتي بكافة مكوناته -3

بير على األمن الصككككككككحي الكويتي ومدى قدرة النظام الصككككككككحي الكويتي في أثر بشكككككككككل ك

 التعاطي مع الحاالت المتزايدة من فيروس كورونا التي انتشرت في الكويت. 

جراءات تأثر األمن االقتصادي في الكويت بشكل واضح نتيجة انتشار فيروس كورونا واإل -4

ي عمكدت إلغالقكات في القطكاعكات  الحكوميكة التي اتبعكت لمواجهكة انتشكككككككككككككككار الوبكاء، والت

 غالق لحركة التجارة عبر الحدود. إ االقتصادية و 

جراءات متشككككككككككككككددة للتعكامكل إإلى   2021لجكأت الحكومكة الكويتيكة في بكدايكات العكام الحكالي  -5

مع ازديكاد الحكاالت لفيروس كورونكا بشككككككككككككككككل كبير بعكد الموجكة الثكانيكة في البالد، وقكامكت 

توفير اللقاح ألكبر عدد ممكن من مواطنيها في محاوالتها  الحكومة الكويتية بالسككككككعي إلى 

 .(19-)كوفيد لمواجهة انتشار 

 

 الخهغة

مراض أطلق عليهكا األمراض العكابرة للقكارات أو األمراض أزالكت من ظهور    انكت البشككككككككككككككريكة ومكاعك

العدوى المعدية عبر الحدود، والتي جاءت لتوصككككككف باألوبئة التي انتشككككككرت بين البشككككككر وتسككككككبب  

للعكديكد من الحكاالت، والتي تعكدت حكدود الكدول الجغراايكة، وسككككككككككككككاهمكت هكذه األوبئكة بتهكديكد حيكاتهم  

 واستقرارهم، حتى عدت مهددة بشكل رئيس لألمن القومي في هذه الدول.
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جاءت توجهات الدول الحديثة في التعامل مع التهديدات من مفهوم ومضكككمون األمن القومي منذ  

إلى أمن قومي   ؛من قومي تقليكككدي ينظر إلى األمن بمفهومكككه المعتكككاد أدة من  نهكككايكككة الحرب البكككار 

من الصكككككككككككحي، وقد نسكككككككككككاني واألاألمن اإل  هاشكككككككككككامل يقع تحت مظلته العديد من المجاالت بما في

 مراض العابرة بترسيخ هذا التوجه الدولي، وازدياد التوجه نحو شمول األمن القومي.ساهمت األ

، والذي  2020منذ بداية عام    (19-)كوفيد لعالم من انتشكككككار فيروس عانت الكويت كسكككككائر دول ا

  -زال ال يو -حيث أدى هذا الوباء    ؛ي دولةأفي الصككين وانتشككر ليشكككل وباء  عالميا  لم يسككتثن   أبد 

صككككككككككككابات ووايات للعديد من األفراد فيها، ازداد تأثيره  إحاالت وايات، وقد عانت الكويت من  إلى 

األمن القومي الكويتي، ممككا دعككا الحكومككة في الككدولككة إلى اللجوء للعككديككد من  بشكككككككككككككككككل بككارز على  

في ظل ارتفاع  و جراءات في سبيل زيادة قدرتها في مكافحة هذا الوباء، ومحاولة السيطرة عليه،  اإل

صكككككككابة فيها واسكككككككتمراره تسكككككككعى الدولة للبحث عن الكثير من اآلليات المسكككككككاندة لها في حاالت اإل

 محاربته.

 

 

 تائ  الن

 وغلت الدراسة للنتائ  التالية:ت

دت التغيرات السكككياسكككية والفكرية التي مر بها النظام الدولي في القرن العشكككرين وبداية القرن أ  -1

 الحالي لتغيرات واضحة في مفهوم األمن القومي واختالف في مقوماته ومكوناته.

اعتبرت قدرة  تيلألمن القومي والنسككككككككاني ليعبرا عن النظرة المتطورة  من الصككككككككحي واإلجاء األ -2

 نسانية والصحية لمواطنيها.    الدول على تأمين الحماية اإل
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ال يتجزأ من األمن القومي لها، وقد اسككتندت دولة الكويت  امن الصككحي الكويتي جزء  يعتبر األ -3

من الصحي في هذا االعتبار من التحول العالمي لنظريات تفسير األمن القومي في اعتبار األ

 لألمن القومي للدول. اومكون   انساني والمجتمعي جزء  واإل

من الصحي ومرتكزاته ومكوناته بشكل كبير على قدرة النظام الصحي يعتمد مدى تحقيق األ   -4

في الدول على تقديم الخدمة والصككككككككككمود في حاالت األوبئة والكوارث التي قد تؤدي إلى زيادة 

 قد تحتاج لتلقي الخدمات العالجية في الدولة.الضغط عليه مع ازدياد عدد الحاالت التي 

يؤثر تحقق األمن الصكككككككككحي في قدرة الدولة على تقديم خدمات صكككككككككحية للمواطنين في دولة   -5

من الدولة، وقدرته على تأمين الخدمات الطبية المالئمة ونشر االستقرار واألمن  أالكويت على  

من القومي من االختالل ممككا يهككدد األللمواطنين، وحمككايككة الككدولككة أنظمككة الككدولككة المرتبطككة بككه  

 الشامل.

بشككككككل كبير إلى الضكككككغط على الخدمات الصكككككحية في دولة   (19-)كوفيد أدى انتشكككككار وباء    -6

الكويت وما تبعه من الحاجة للرعاية المسكتمرة للمصكابين به، األمر الذي انعكس بشككل سكلبي 

 من القومي.على قدرتها في تحقيق األ

قيكام الكدولكة  إلى  في الكويكت ككأحكد األمراض العكابرة للقكارات   (19-)كوفيكد دى انتشككككككككككككككار وبكاء  أ -7

غالق الحكدود وحرككة الطيران ووقف التبكادل  إ أغلبهكا في  بكجراءات التي ظهرت  بكالكثير من اإل

 جراءات.مما هدد األمن القومي للدولة مع استمرار اتخاذ هذه اإل ؛التجاري 

مما جعلها تبحث عن تبني    ؛الكويت   تحديا  كبيرا  على  (19-)كوفيد شكككككككككككككل انتشككككككككككككار فيروس  -8

 ستراتيجيات وخطط صحية وأمنية واجتماعية لمحاربة هذا الفيروس ووقف انتشاره.إ

فعمكدت لتوفير لقكاحكات   ؛جراءات لمواجهكة فيروس كورونكاحكدث اإلأسككككككككككككككعكت الكويكت لمجكاراة   -9

 لمواطنيها لمواجهة انتشار الفيروس.
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 التوغيات

ياد الحاصكل في د جراءات مدروسكة ومتناسكبة مع االز إرورة اسكتمرار الدولة بالسكير وفق ضك -

 في الكويت. (19-)كوفيد حاالت 

ضككرورة تشككجيع المؤسككسككات الصككناعية الطبية المتخصككصككة في الدولة على العمل يدا  بيد   -

مع مؤسككككككسككككككات القطاع الحكومي لتأمين القطاع الصككككككحي بالمسككككككتلزمات الطبية والدوائية 

 زمات.من الصحي الكويتي في حالة األضمان تحقيق األل

فراد بمختلف قطكاعكاتهم ومسككككككككككككككتويكاتهم لمحكاربكة ومواجهكة االهتمكام ببرامج التوعيكة لككافكة األ -

 هذا الفيروس.

ي أضككرورة العمل على تطوير القطاع الصككحي في الكويت لزيادة قدرته على التعامل مع  -

 ي.من الصحي الكويتو مرض قد يهدد األأوباء 

وتفعيل الشككراكة مع مراكز البحث  ،العمل على دعم البحث العلمي على المسككتوى الوطني -

 مراض العابرة للقارات.العلمي لالستفادة من تجاربها في محاربة ومواجهة األ

من القومي للكدول في ظكل انتشككككككككككككككار هكذا البحكث عن التعكاون الكدولي في مجكال حمكايكة األ -

 الوباء.

مي نحو تط يم المواطنين باسككككككككككككتخدام اللقاحات التي قد تؤدي االسككككككككككككتمرار بالتوجه الحكو  -

 لزيادة قدرتها لمحاربة الفيروس.

جراء العديد من الدراسكككات التي تهتم بمواضكككيع وباء كورونا وآثاره على مختلف عناصكككر  إ -

لما قد تسكاعد نتائج هذه الدراسكات صكانعي القرار في مواجهة هذا   ؛من القومي الكويتياأل

 الوباء.
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 ة المصادر والمراجع قائم

 : باللفة العربية المراجع

  أزمككة كورونككا بين أمننككة الوبككاء وعصككككككككككككككرنككة الجيو ، المركز   .(2020در الككدين، قيمتي )بكك -1

 الديمقراطي العربي.

 المرتكزات النظرية في السياسة الدولية، دار الفجر للنشر، القاهرة. .(2017علي ) ،العلي -2

األمن البشكككككري بين الحقيقة والزيف المجتمع العراقي نموذجا ، دار   .(2010البياتي، فاضكككككل ) -3

 غيداء للنشر، عمان.

خبكار الخليج، أتكأثير أزمكة كورونكا على مفهوم األمن القومي،    .(2020كشككككككككككككككك ، أشككككككككككككككرف ) -4

 .2020بريلأ 13بتاريخ

فيروس كورونكا في الكويكت، مركز مكالكوم كير ككارنيغي للشككككككككككككككرق   .(2020السككككككككككككككيف، بكدر ) -5

 .األوسط

فيروس كورونككا: تككأثيره على منظومككة األمن القومي العككالميككة وهككل   .(2020أبو لبككدة، داوود ) -6

مد أسكككككككككيتم إدراج األمن الصكككككككككحي كعنصكككككككككر جديد من عناصكككككككككر األمن القومي؟، مجلة 

 .345387ل عالم، العدد 
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كورونا كيف سكككيعيد صكككياغة سكككياسكككات الدفاع وبناء القوة الشكككاملة   .(2020الحداد، يوسكككف ) -7

 .2020يارأ 4للدول، مجلة درع الوطن، العدد  

تكداعيكات جكائحكة فيروس كورونكا المسككككككككككككككتجكد في الخليج: التحكديكات    .(2021تلجي، نعمكان ) -8

 والصعوبات، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

التحول في مفهوم األمن وانعكاسككككاته على الترتيبات األمنية في   .(2008بخو ، مصككككطفى ) -9

 .3ستراتيجي، العدد المتوسط، العالم اإل

آثار كورونا االقتصكككككككادية، خسكككككككائر فادحة ومكاسكككككككب ضكككككككئيلة    .(2020عبد اللطيف، هاني ) -10

 ومؤقتة، مركز الجزيرة للدراسات.

أثر العشكوائيات على التنمية   العشكوائيات واألمن البشكري، دراسكة في  .(2007العدوي، محمد ) -11

 واألمن القومي، دار مصر المحروسة، القاهرة.

ى الجيو  في مواجهكككة كورونكككا، مركز تصككككككككككككككككاعكككد االعتمكككاد عل  .(2020)  ، رادوميركومبكككل -12

 المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة.

قضككايا األمن في آسككيا، مركز الدراسككات اآلسككيوية،    .(2004عابدين، السككيد وميتيكس، هدى ) -13

 جامعة القاهرة.

https://futureuae.com/ar-AE/Author/%20Index/1067/%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%84
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أصككول دراسككات األمن القومي )أصككول إدارة الدولة(، مكتبة متولي،   .(2010براهيم )إحبيب،   -14

 .القاهرة

مارات للدراسات نموذج تحليل مقترح، مركز اإلأمشكالت األمن القومي   .(2005)  ياد، علمر  -15

 بو ظبي.أستراتيجية، والبحوث اإل

،  لماذا تشكككككككل الفيروسككككككات العابرة للحدود تهديدا  لألمن والسككككككلم الدوليين؟   .(2020أحمد، داليا ) -16

 .2020ذار آ 1مجلة درع الوطن، عدد 

سككتراتيجيات،  روسككيا ول بة الهيمنة على الطاقة رلية في األدوار واإل  .(2018)الخفاجي، محمد  -17

 .دار أمجد للنشر، عمان

سككتراتيجية األمن  األمن القومي العراقي، األبعاد الفكرية السككياسككية إل  .(2010)  يالياسككري، عل -18

 القومي في العراق، دار الكتب والوثائق، بغداد.

ولية: النظرية والتطبيق، ترجمة قاسكككم مقداد، منشكككورات  السكككياسكككة الد   .(2008الندوس، أليس ) -19

 اتحاذ الكتاب، دمشق.

مخاطر عياب األمن اإلنساني على البيئة والتنمية المستدامة، بحوث   .(2007موسى، غادة ) -20

وأوراق عمل المؤتمر العربي السككككككككككككككادس ل دارة البيئية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

 مصر.
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تطور مفهوم األمن الصككككككككككككحي وأثره في الدراسككككككككككككات األمنية    .(2020)  عبد األمير، حسككككككككككككين -21

 ستراتيجية.المعاصرة، مركز الدراسات اإل

 األمن والتنمية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. .(2011بن عيسى، محسن )ا -22

القتصكادي التأثيرات المتبادلة بين التنمية االقتصكادية واألمن ا  .(2005سكالمان، عبد الحكيم ) -23

واالجتماعي، دراسكككككككة مقارنة بالفكر اإلسكككككككالمي رسكككككككالة ماجسكككككككتير غير منشكككككككورة، معهد 

 الدراسات اإلسالمية، مصر.

 المعهد المصري للدراسات. ،األمن القومي المفهوم واألبعاد  .(2020عبد الحفيظ، عالء ) -24

وم السككياسككية، األمن القومي واإلنسككاني دراسككة في المفاهيم، مجلة العل  .(2016ثجيل، عادل ) -25

 ستراتيجية، بغداد.مركز الدراسات السياسية واإل

األشككخاص والقضككايا، منشككورات   –العالقات الدولية: النظرية والواقع    .(2011خليل، حسككين ) -26

 الحلبي الحقوقية، بيروت.

سكتراتيجية  إاألمني األوروبي، نحو بنية أمنية شكاملة وهوية ر  التصكو .  (2011حمزاوي، جويد ) -27

 في المتوسط، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، الجزائر.

تطور مفهوم األمن العالمي في عالم متغير، مجلة دراسكككككات   .(2019)  الرشكككككدان، عبد الفتاح -28

 .3، العدد 46العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 
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ستراتيجية  من األمن القومي إلى األمن اإلنساني، مجلة الدراسات اإل  .(2020جويد )  حمزاوي، -29

 .6والعسكرية، المجلد الثاني، العدد 

األمن الصكككككحي بين الموجود والمنشكككككود، المركز الديمقراطي العربي،   .(2020)  العوني، نبيل -30

 .برلين

الل السكككككككككككياسكككككككككككي والربح األمن البيولوجي العالمي بين االسكككككككككككتغ  .(2020)  األمين، عائشكككككككككككة -31

 االقتصادي، المركز الديمقراطي العربي.

فريقيا: دراسكككككككككككة أأثر التهديدات البيئية على واقع األمن اإلنسكككككككككككاني في   .(2014دير، أمينة ) -32

 حالة دول القرن اإلفريقي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد لخيضر، الجزائر.

تحوالت مفهوم األمن في ظكل التهكديكدات الكدوليكة الجكديكدة، مجلكة    .(2014الصككككككككككككككادق، جرايكة ) -33

 .8العلوم القانونية والسياسية، العدد 

المفاهيم األسككاسككية في العالقات الدولية، ترجمة   .(2008)  غريفيش، مارتن وأوكالهان، تيري  -34

 مركز الخليج لألبحاث، دبي.

المجلة العربية للعلوم السكياسكية،  التنافس الدولي وضكمان أمن الطاقة،   .(2011توفيق، سكعد ) -35

 .43العدد  
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دور النفط في السككككياسككككة الخارجية الصككككينية، رسككككالة ماجسككككتير غير    .(2014صككككيدم، محمد ) -36

 منشورة، جامعة األزهر، غزة.

صكككراعات الهيمنة على القطب الشكككمالي بين الدول الكبرى، المركز   .(2011بيومي، محمود ) -37

 القاهرة.ستراتيجية، اإلقليمي للدراسات اإل

القانون الدولي اإلنسككككاني من منظور األمن اإلنسككككاني، جامعة   .(2010الدهيمي، األخضككككر ) -38

 نايف للعلوم األمنية، الرياض.

أمن الخليج العربي: الواقع وآفاق المسكككككتقبل، أمن الخليج العربي   .(2014سكككككماعيل، محمد )إ -39

 .لقاهرةالواقع وآفاق المستقبل، المجموعة العربية للتدريب والنشر، ا

األمن القومي واألمن اإلنسككككككككككككاني دراسككككككككككككة في المفاهيم، مجلة العلوم   .(2016ثجيل، عادل ) -40

 .51السياسية، العدد 

األمن اإلنسككككككككاني ضككككككككمانة أسككككككككاسككككككككية ألمن الدولة، مجلة الدراسككككككككات   .(2018لطالي، مراد ) -41

 .5والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف، العدد 

األمن واألمن القومي، المركز العالمي لدراسككككككككككككات   .(2006)  ي، عبد هللا ومراد، علمسككككككككككككعود  -42

 وأبحاث الكتاب األخضر، بنغازي.
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مفهوم األمن القومي في النظام السكككككككياسكككككككي الحديث، مركز بيروت   .(2001جاسكككككككم، محمد ) -43

 لدراسات الشرق األوسط.

األمن المجتمعي: مدخل لبناء األمن اإلنسكككككككككاني، مجلة العلوم   .(2018خرمو ، اسكككككككككمهان ) -44

 .4االجتماعية المركز الديمقراطي العربي، العدد 

تفعيل مضككككككككككامين األمن   دور المنظمات الدولية غير الحكومية في  .(2012)  صككككككككككفية، ادري  -45

 اإلنساني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

الحمكايكة التقنيكة والجنكائيكة للنظم المعلومكاتيكة، المجلكة المغربيكة للقكانون   .(2006أعزان، أمين ) -46

 .3الجنائي والعلوم الجنائية، العدد 

واألمراض المعدية: وباء فيروس دور اإلعالم في مواجهة األوبئة    .(2020الشككككرمان، عديل ) -47

 .2العدد  36كورونا نموذجا ، المجلة العربية للدراسات األمنية، المجلد 

 .90األمراض الوبائية الفيروسية، مجلة التقدم العلمي، العدد  .(2015السارة، قاسم ) -48

األمن المعلوماتي وعالقته باألمن القومي، مجلة الباحث للدراسكككات   .(2019) قاسكككمي، محمد  -49

 .10لقانونية والقضائية، عدد ا

تأمالت في مفهوم األمن الشكككامل، رسكككالة ماجسكككتير غير منشكككورة،    .(2013الشكككريف، مازن ) -50

 جامعة سوسة، الجزائر.
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تحكديكات متصكككككككككككككككاعكدة: آثكار انتشكككككككككككككككار فيروس كورونكا على األمن    .(2020رويحكة، زينكب ) -51

 .4فريقية، عدد شهر أفريقيا، مجلة قراءات أاإلنساني في 

األمن الصككككككككككحي كأحد مهددات األمن القومي والمجتمعي   .(2020داء وآخرون )صككككككككككادق، ن -52

 .العالمي، المركز الديمقراطي العربي، برلين

أثر المخدرات على األمن االقتصكككككادي في البصكككككرة، الغري للعلوم    .(2013حسكككككن، باسكككككمة ) -53

 .27، العدد 9االقتصادية واإلدارية، المجلد 

فر والوقكايكة من األوبئكة، مجلكة التقكدم العلمي، العكدد طكب السكككككككككككككك  .(2015يهكاب )إعبكد الرحيم،  -54

90. 

األمن اإلنسككككككككككاني في ظل العولمة، دار الخليج للنشككككككككككر والتوزيع،   .(2020العمارات، فارس ) -55

 عمان.

التحول نحو مفهوم األمن اإلنسكككاني، مجلة الديمقراطية، مركز األهرام    .(2001مختار، أمل ) -56

 ستراتيجية، القاهرة.للدراسات السياسية واإل

المعتقكدات عنكه    (Covid-19)فيروس كورونكا المسككككككككككككككتجكد    .(2020يوسككككككككككككككف، سككككككككككككككليمكان ) -57

واالتجاهات نحو المريي المصككككاب به لدى عينات متباينة من أفراد الشككككعب المصككككري، 

 .75 المجلة التربوية، العدد 
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تشككككككككككككار فيروس كورونا ناألمن البيئي الصككككككككككككحي في ظل ا  .(2020الشككككككككككككقير، عبد الرحمن ) -58

 المسككككككككتجد: دراسككككككككة وصككككككككفية تحليلية لبعي الممارسككككككككات الصككككككككحية في المملكة العربية

 .2 ، العدد 36 السعودية، المجلة العربية للدراسات األمنية، المجلد 

األمن الشككككككككامل في مواجهة األزمات والكوارث: جائحة كورونا،   .(2020المشككككككككهداني، أكرم ) -59

 .2، العدد 36المجلة العربية للدراسات األمنية، المجلد 

لمواجهككة أزمككة جراءات االحترازيككة  مككدى تككأثير بعي جوانككب اإل  .(2020آل سككككككككككككككعككد، خككالككد ) -60

كورونا على األمن النفسككككككككي واالجتماعي لألفراد من وجهة نظر الممارسككككككككين الصككككككككحيين  

 .187زيز الطبية، مجلة التربية، جامعة األزهر، عدد عل  عبد المبمدينة ال

اآلثار االقتصكككككادية واالجتماعية لفيروس كورونا المسكككككتجد،   .(2020الجزار، سكككككارة وآخرون ) -61

 .ي، اتحاد الغرف العربيةدراسة على الوطن العرب

نذار المبكر لألوبئة، مركز المسككتقبل  مبادرات عالمية لتفعيل أنظمة اإل  .(2020سككالم، سككارة ) -62

 لألبحاث والدراسات المتقدمة.

مسككككككككتقبل األمن الدولي ما بعد كورونا، المركز الديمقراطي العربي،   .(2020خلوق، هشككككككككام ) -63

 .برلين
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المشكككككككككالت النفسككككككككية المترتبة على جائحة فيروس   .(2020الفقي، آمال وأبو الفتوح، محمد ) -64

 .74كورونا المستجد، المجلة التربوية، العدد 

 .مفهوم ونظريات األمن الدولي، المركز الديمقراطي العربي، برلين .(2020العقاد، عالء ) -65

( ما بعد كورونا مسكككككككككتقبل النظم الصكككككككككحية الفرص والتهديدات، المعهد  2020حمدي، أمجد ) -66

 للدراسات.المصري 

دور العتبة الحسكينية وهيئة الحشكد الشكعبي في تعزيز األمن الصكحي   .(2020حسكن، عباس ) -67

 في العراق في ظل جائحة كورونا، المركز الديمقراطي العربي، برلين.

المسككؤولية االجتماعية للشككباب الجامعي لدعم الجهود الحكومية في   .(2020محمد، عصككام ) -68

مواجهكككة األمراض الوبكككائيكككة المعكككديكككة، ملكككة دراسككككككككككككككككات في الخكككدمكككة االجتمكككاعيكككة والعلوم 

 .51اإلنسانية، جامعة حلوان، عدد 

تداعيات األمن الصكحي في المجتمعات المتقدمة والنامية )المخاطر   .(2020فيروز، صكولة ) -69

 .، المركز الديمقراطي العربي، برلينوالتهديدات(

فيروس كورونا في الجزائر، الموسكككككككككككككوعة الجزائرية للدراسكككككككككككككات   .(2020بوعموشكككككككككككككة، ن يم ) -70

 السياسية.
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عولمككة األمراض المعككديككة.. كورونككا وتككداعيككاتككه االقتصككككككككككككككككاديككة    .(2020عبككد المجيككد، ريم ) -71

 .53ت، العدد واالجتماعية، مجلة آفاق سياسية، المركز العربي للبحوث والدراسا

تقرير يوضككككككككككح جهود دول مجلس   .(2020مجلس الصككككككككككحة لدول مجلس التعاون الخليجي ) -72

 التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا دول مجلس التعاون تواجه كورونا.
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جراءات دولكككة الكويكككت إاإلدارة العكككامكككة للطيران المكككدني، منظمكككة الطيران المكككدني الكككدولي،   -5

 :لمواجهة أزمة كورونا المستجد 

-https://www.icao.int/Security/COVID 19/    

صكالحية للحد من الضكغوط المالية الناجمة عن كورونا  إجراءات إ  .(2020الزعبي، أحمد ) -6

 :في الكويت، العربي الجديد 

https://www.alaraby.co.uk/economy  

  (19-كوفيد ( مرض فيروس كورونا )2020منظمة الصحة العالمية ) -7

-coronavirus-int/emergencies/diseases/novelhttps://www.who.

0192public-for-advice/  

قراءة في مستقبل الكويت بعد كورونا، صحيفة الجريدة  .(2020جمال، عبد المحسن ) -8

 الكويتية 

https://www.aljarida.com/articles/  
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https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq
https://www.icao.int/Security/COVID-%2019/
https://www.icao.int/Security/COVID-%2019/
https://www.alaraby.co.uk/economy
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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 حصاءات كورونا إ( 2021وزارة الصحة الكويتية ) -9

https://corona.e.gov.kw/  

كلمة وزير الصكككحة الكويتي الشكككيخ د. باسكككل الصكككباح في كلمته أمام مجلس األمة الكويتي   -10

جراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع تطورات فيروس في الجلسة الخاصة لمناقشة اإل

 2021/فبراير/16كورنا بتاريخ 

So-https://www.youtube.com/watch?v=ZFV4RE8I  

ة األمن  مقابلة شكككككككخصكككككككية مع محمد رافع الديحاني، مدير عمليات القيادة التنسكككككككيقية لحماي -11

 .2021الداخلي،  
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https://corona.e.gov.kw/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFV-So4RE8I
https://www.youtube.com/watch?v=ZFV-So4RE8I
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 المهحق 

مع اللواء الر ن الد تور محمد رافع  ( 1رقم )مقابلة  : (أملحق رقم ) ال

 الديحاني 

 سئلة المقابلةأاستمارة 
 2021/ شباط/20جراء المقابلة: إتاريخ 

 معلومات أولية:  
   محمد رافع الديحانياللواء الركن/ د.  الذي تمت مقابلته:اسم الشخص 
 دارة األزمات إ: دكتوارة في  مستواه العلمي
مدير عام مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية األمن الداخلي في وزارة    طبيعة عمله:

 الداخلية الكويتية. 
 
 سئلة المقابلة  أ

 اإلجابة السؤال
األول العمل السؤال   :

المدنية خالل   بالقطاعات 
األول:    األزمة؟ السؤال 

كورونا   أزمة  أدت  كيف 
أدوار   رسم  إعادة  إلى 
العسكرية   األمنية  األجهزة 

 في الكويت؟ 
 

تعتبر دولة الكويت من الدول العربية والخليجية  
واالستباقي المؤسسي  العمل  في  فقد   ؛السباقة 

عام   الكويتي  الدستور  بإرساء    1962ساهم 
العم من  دعائم  ما  بكل  واالهتمام  المؤسسي  ل 

المتقدمة،  الدول  بمصاف  الكويت  وضع  شأنه 
س يا  إلى مستقبل أفضل للوطن والمواطنين، كما  
األوائل   المؤسسين  لدى  المستقبل  اسِتشراف  أن 
ممن تعاقبوا على حكومات الكويت السابقة إلى  

كان لهم األثر األكبر بإعداد الدولة    ؛يومنا هذا
ه األزمات، وإن تغيرت نوع هذه لمجابهة مثل هذ 

التعامل  في  المستخدمة  األدوات  أو  األزمات 
 ؛إال أن العلم بالشيء أفضل من الجهل به  ؛معها

االعتماد   كان  الحالية  كورونا  جائحة  أزمة  ففي 
في   المخلصين  الكويت  أبناء  وسواعد  هللا  بعد 
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المدني   المجتمع  ومنظمات  الوزرات  جميع 
والمدن الرسمية  المواطنين  والهيئات  وكذل   ية 

كان اعِتماد الدولة بإدارة هذه  ؛والمقيمين الشرفاء
الخاص    1969لسنة    8األزمة على القانون رقم  

األمراض   من  للوقاية  الصحية  باالحتياطات 
القانون رقم     1979لسنة    21السارية، وكذل  

ن  أفي شأن الدفاع المدني، وهذا يعطينا انِطباع  
ال والعمل  المسبق  دولة  التخطيط  لدى  مؤسسي 

الكويت   بأبناء  واعِتزاز  فخر  مبعث  الكويت 
واْسَتْشَرُفوا  العمل  بهذا  ساهموا  ممن    المخلصين 
المستقبل، بما يحمل من أزمات مستقبلية تتطلب  
شأنه   من  ما  كل  وإعداد  المسبق  التحضير 
هذه  مع  والتعامل  اآلثار  تقليل  في  المساهمة 

اطََّلْعَنا على  فلو  باقتدار،  القوانين    األزمات  هذه 
بين   والعمل  العالقة  تنظيم  طياتها  في  لوجدنا 
األمنية   واألجهزة  التخصصية  الطبية  األجهزة 
لتل   واإلسناد  الدعم  تقديم  وكيفية  والعسكرية، 
مع   التعامل  في  بالفعل  تم  ما  وهذا  السلطات، 
أدوار  القوانين  هذه  نظمت  فقد  كورونا  جائحة 

عم خالل  والعسكرية  األمنية  مع  األجهزة  لها 
سواء    المدنية  التي أكانت  القطاعات  لألدوار 

تقدمها من صميم عملها، كحفظ األمن والنظام  
أو  المناطق  وعزل  القانون  إنفاذ  في  المتمثلة 

أ الحظر  تطبيق    متطبيق  في  المساهمة 
توجيهات   مع  تماشيا   الصحية،  االشتراطات 

الصحية أخرى   ،السلطات  أدوار  برزت  كما 
وسا الظروف  األمنية  فرضتها  األجهزة  همت 

 والعسكرية فيها بنجاح مثل :
إعداد وتجهيز وإدارة المستشفيات  −

 الميدانية. 
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رزاق والمواد التموينية  توزيع األ −
 للمواطنين والمقيمين.

تنظيم السيطرة األمنية في نقاط  −
 البيع واألسواق التجارية. 

التأمين والسيطرة على المحاجر  −
 الصحية. 

للمواطنين من  دوية توصيل األ −
 المستشفيات إلى المنازل.

المساهمة في توزيع التموين   −
 بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة. 

إدارة وتدريب المتطوعين للعمل  −
بأعمال اإلغاثة وتقديم اإلسناد 

والمعاونة للفرق الخاصة بالتعامل 
 مع الجائحة.

معاونة أجهزة الدولة وسد النقص  −
الدقيق  بالقوى العاملة مثل مطاحن

وتعبئة وقود الطائرات والموانص 
  واالستعداد لتقديم المعاونة السِتمرار
الحياة بالدولة عند الطلب، وأمثله  

االستفادة   أخرى كثيرة، تتطلب منا
من هذه التجربة، والعمل على إعادة  

رسم أدوار األجهزة األمنية  
والعسكرية في العمل بالقطاعات 
المدنية خالل األزمات، أو ما 

يعرف بالعمل على " إعداد الدولة"  
خالل األزمات والكوارث أو 

الحاالت األمنية الطارئة ووضع  
مهام واختصاصات لكل جهاز أمني  

وعسكري، في الحاالت الطارئة  
وكذل  في األحوال العادية، وذل   



 

87 

لالستفادة من العناصر والكوادر 
البشرية وإعدادها وتدريبها  

 مها أفضل استخدام، معاواستخد 
التخطيط المستمر واالهتمام بإدارة  
األزمات وما تتطلب من دراسات 
وبحوث وإمكانيات تحقق نجاح 
اإلدارة وتوفر الجهد وتساهم في 

 ترشيد الوقت والمال. 
الواني أبرز السؤال  ما   :

التحديات التي واجهت األمن 
وباء  نتيجة  الكويتي  القومي 

 كورونا؟ 

التحد  من  مجموعة  أبرزت  كورونا  يات جائحة 
اقتصادية   "اجتماعية وصحية وأمنية وسياسية و

" كحال باقي الدول، وبما أن االقتصاد مهم فإن  
جهنا في هذه األزمة  اإبراز هذه التحديات وما يو 

سنة  من  أكثر  مرت  فقد  االقتصادي"  "التحدي 
اإلجراءات   على انِتشار الجائحة في ظل اسِتمرار 

وذ  الفيروس،  لموجهة  والصحية  كرت االحترازية 
الكويت من   تقارير حكومية أن إجمالي خسائر 

أكثر من   بلغ  مليار دوالر،   33جائحة كورونا 
سيتم   إجراءات  عن  التقارير  عتمادها  ا وكشفت 

على   تركز  بحيث  المستمرة،  األزمة  لمواجهة 
إجراءات تقشفية تخفي من تكاليف الدعم وتزيد  
من اإليرادات الضريبية، كما ذكرت التقارير أن 

من خسائر   العديد  بسبب  جاءت  االقتصاد 
تراجع   مثل  المساعدة  النفط أالعوامل  سعار 

وب "، كما  أَما  بقرارات لجنة "اوخفي اإلنتاج، التزَ 
أشهر كبد االقتصاد    ةأن توقف األعمال لمدة ثالث

خسائر كبيرة ناهي  عن تراجع إيرادات الحكومة  
الحكومية،   األقساط  تحصيل  توقف  ظل  في 

ترا بذل   بنسبة  والمهم  النفط  إيرادات    % 40جع 
مليار دوالر خالل    37حيث بلغ ما يقارب من  
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مع  بالمقارنة  الحالي،  دوالر    62  العام  مليار 
عام   اإليرادات 2019خالل  تراجعت  وايما   ،

الميزانية   عجز  تفاقم  في  ساهمت  التي  المالية 
واجهت الحكومة الكويتية زيادة في    ؛وشح السيولة

إجراءات مكافحتها، مما نفاق بسبب الجائحة و اإل
مسبوقة   غير  مالية  أزمة  تواجه  الحكومة  جعل 
اإلصالح   سبيل  في  سريعة،  إجراءات  تتطلب 
االقتصادي واسِتغالل األزمة من أجل التفكير في  
خطة  إعداد  وسرعة  الكويتي  االقتصاد  مستقبل 
المقبلة،  األجيال  رفاهية  أجل  من  المدى  بعيدة 

ال بالتركيبة  كبير  خلل  برز  ونقص  كما  سكانية 
بعي المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتطلب  

على    منا والعمل  التركيبة  خلل  معالجة  سرعة 
البرامج   خالل  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 

 والمشاريع التنموية الخاصة بتحقيق االكتفاء. 
 

كيف كانت    السعععععؤال الوالث:
األأجكككككككاهكككزيكككككككة   مكككن  نكككظكككمكككككككة 

الصككككككككككحي والدفاعي لمواجهة 
 كورونا؟فيروس 

 

يعتبر األمن الصحي كمفهوم وسياسات أحد أهم  
المجككاالت التي قككد تشككككككككككككككهككد تغييرات جككذريككة في 
جميع الدول، ال سكككيما بعد أن انكشكككفت هشكككاشكككة  
منظومكة األمن الصككككككككككككككحي في العكديكد من الكدول 
المتقكككدمكككة التي ظهرت عكككاجزة عن التعكككامكككل مع 

ولهذا   ؛انتشكككككككككاره السكككككككككريع هذا الفيروس، واحِتواء
حلة ما بعد كورونا قد تشككككهد إعادة النظر فإن مر 

اعتبكككككار لتعيكككككد  مفهوم األمن الوطني  األمن    في 
الصكككحي في مقدمة األولويات، التي ينبغي على  
جميع دول العالم إدراجها ضكمن سكياسكات األمن  
الوطني، في الكويككت شكككككككككككككككلككت جككائحككة كورونككا  

تمثكككل بكككالضككككككككككككككغط على المنظومكككة   اكبير   اتحكككديككك
الصككككككحية، مما سككككككاهم بانِكشككككككاف بعي مواطن 



 

89 

الخلككل أسككككككككككككككوة  ببككاقي الككدول، فكيف لككدول كبرى  
منتجكككة لألدويكككة واألجهزة الطبيكككة ولكككديهكككا مراكز 

بدولة   بحوث علمية يصككككككككبح لديها عجز، مقارنة  
 ! ؟!صغيرة مثل الكويت 

ننككا اسككككككككككككككَتطعنككا بتضكككككككككككككككافر الجهود وتعككاون  أإال  
وااللكتكزام  الكمكواطكنكيكن   الكحكككومكككككككة  مكع  والكمكقكيكمكيكن 

باالشككككككككتراطات الصككككككككحية واإلجراءات االحترازية  
األخرى، والتي كانت شكككككككديدة بطبيعة الحال، إال 
أن تفهم الجميع للوضككككككككع الحرج سككككككككاهم بتخطي  
تكداعيكات األزمكة وتقليكل تكأثيراتهكا، وقكد سككككككككككككككجلكت  
إلى اآلن أدنى مسككككككككككككككتويككككات الوايككككات  الكويككككت 

حيث سكككككككككككككجلت طبقا   وإشكككككككككككككغال العناية المركزة، 
  06/02/2021إلحصائية يوم السبت  الموافق  

وحكككاالت الوفكككاة   (161.093)حكككاالت التعكككافي  
وإشككككككككككككككغككال العنككايككة المركزة بنفس اليوم   (964)
حككككالككككة من إجمككككالي إصكككككككككككككككككابككككات بلغككككت (  70)
(170.536.) 

وهكذا دليكل على تخطي العقبكات قكدرت المنظومكة 
الصككككككككككككحية على مواجهة جائحة كورونا، والعمل 

تعمككل  لى تقليككل تككداعيككاتهككا وآثككارهككا، وال زالككت ع
بكل جهد للقضكككاء على هذا الفايروس من خالل 
بككككككالتط يمككككككات   والبككككككدء  االحترازيككككككة،  اإلجراءات 

 الالزمة للوقاية من الوباء.
 

  السعععععععععؤال الرابع والخععامس:
الككككككتكككككككدابكككككيكككككر   أثككككككرت  كككككككيككككككف 
اتخكككككككذتهكككككككا   التي  االحترازيكككككككة 

منهكككككا  أالكويكككككت في حمكككككايكككككة  
القومي عند انتشككككككككككار الوباء، 

َذتهكككا الحكومكككة  َة التي اتَّخكككَ إن التكككدابير االحِتراِزيكككَ
لحمككايككة األرواح ال شكككككككككككككككك  أنهككا حمككايككة  ألمنهككا  

في فاإلنسككككككككككككككان هو العنصككككككككككككككر الرئيس  ؛القومي
منظومة األمن الوطني، وسككككالمته هي األسككككاس  
الكذي تبكدأ منكه وتنتهي بكالمجتمع، ففي ظكل عكدم 
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اإل والككقككرارات وأبككرز  جككراءات 
 التي اتخذت؟

 

لقكككككاح مؤككككككد )ل أو  (  ( 19-)كوفيكككككد توفر عالج 
اتََّجهت السككككلطات الصككككحية لفرض مجموعة من  
ة الصككككككككككككككحيككككة وغيرهككككا من   اإلجراءات االحِتراِزيككككَ
يكون   خمس"  "مراحككككككل  على  وتكون  اإلجراءات 

والتبكككككككاعككككككك العزل  والحجر فيهكككككككا  االجتمكككككككاعي،  د 
الصكككككككككككحي المنزلي والمؤسكككككككككككسكككككككككككي للحفاى على  
الصككككككحة العامة ل نسككككككان والمجتمع، باإلضككككككافة  
المككككككدارس  كغلق  أخرى،  وقككككككائيككككككة  تككككككدابير  إلى 
والمراكز التجككاريككة ودور ال بككادة ووضككككككككككككككع قيود 
على السكككفر وتعليق الكثير من األنشكككطة، تشكككدد 
وتخفي هكككذه اإلجراءات، طبقكككا  للحكككاالت التي 

من الجهات الصحية وإحصائيات اإلصابات    ترد 
اليومية، ومجلس الوزراء واللجان التخصكككككككصكككككككية  
المكلفة بالتعامل بِاجتماع مسككككككتمر يقرر االنتقال  
أو العودة إلى المرحلكة المنكاسككككككككككككككبكة طبقكا  للموقف  
الصكككككككككحي، كل ذل  سكككككككككاهم في التصكككككككككدي لهذه  
الجكككائحكككة والعمكككل على تقليكككل آثكككارهكككا وال زالكككت 

تسكككككككككعى جاهدة للتعامل مع هذه   الجهات المعنية
واضكككككككككككعين نصكككككككككككب    الجائحة بكل كفاءة واقتدار

حمككايككة الفرد والمجتمع حمككايككة لألمن أن  أعينهم  
 القومي الكويتي.
 

 
كيف أدت   السعؤال السعادس:

زمة كورونا إلى تهديد األمن  أ
نسككككاني  القومي والصككككحي واإل

 في الكويت؟
 

والصحي فيروس كورونا أثر على األمن القومي  
ليس بالكويت فحسككككككككككككب إّنما على    ؛واإلنسككككككككككككاني

المسكككككككككككتوى الخليجي والدولي، وغير في أولويات 
األمن وموازينككه بكثير من الككدول، ممككا دفع تلكك  
الدول الى تعديل إسككككتراتيجياتها نظرا  لهذا التغير  
الذي أحدثه من "عدو خفي" هدد أمن وسككككككككككالمة 

ات  الشككككككككعوب، وهذا التغير ال يعني زوال التهديد 
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تقليككككديككككة، التي تتطلككككب وجود الالتقليككككديككككة وغير  
الجيش الوطني والتحككالفككات واالتفككاقيككات وخطط 
التسكككككككككليح بل تسكككككككككبب في تغيير أولويات التهديد 

نفاق العسككككككككككري،  فبهذا التغيير سكككككككككيصكككككككككبح  واإل
الصكككرف أوال  على األمن الصكككحي واإلنسكككاني ثم  
المجهود الحربي، والكككذي ككككان بوقكككت سكككككككككككككككككابق  

لى لألمن القومي، كككككأحككككد ركككككائزه  األولويككككة األو 
كونككه قوة الككدولككة، كمككا أن الوبككاء أعككاد ترسككككككككككككككيم  
خطوط الكدفكاع األمكاميكة لألمن من خالل توجيكه  
الموارد لالسككككتثمار في الصككككحة والبحوث واألمن  
السككككككيبراني وغيرها من الموجودين على الخطوط 
األمكككاميكككة لمواجهكككة تكككداعيكككات كورونكككا، كمكككا أن 

اال جكالكتكككككككدابكيكر  مكع حكتكرازيكككككككة  الكتكعكككككككامكككككككل  عكلكككككككت 
التكنولوجيا السكككبيل األمثل للعمل والتواصكككل مما 
يتطلب اسككككككِتعداد  الحكومة وجميع المؤسككككككسككككككات 
والشكككككككعب السكككككككتيعاب هذه التغيرات واالسكككككككِتعداد 
وللتحول والتعككككايش معهككككا ومجككككابهككككة تحككككديكككاتهكككا  

 المستقبلية.
نسكانية  كما أن التعامل مع األزمات الصكحية واإل

نسان والفرد الكويتي والمؤسسات تتطلب إعداد اإل
هككككذه األزمككككات  لتكون قككككادرة على التعككككامككككل مع 
وتداعياتها إعدادا  مهنيا  وتخصككككككككككككصككككككككككككيا  متميزا ،  
وتوفير جميع اإلمكانيات التي تساعد على تقليل  
اآلثار، كل ذل  ضكككككككمن منظومة علمية متكاملة  
تعتمد التخطيط واسككككككككِتشككككككككراف المسككككككككتقبل منهجا   

سككككككككككككككككاهم في تحقيق األمن  علميكككا  للعمكككل، ممكككا ي
الوطني الشككككككامل الذي أصككككككبح األمن اإلنسككككككاني  

 والصحي أولوية قصوى في منظومته.
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مع وزير الصحة الكويتي / جلسة  (2رقم )مقابلة  : ملحق رقم ) (ال

  2021فبراير  16مجلس األمة الكويتي بتاريخ 

وزير   مكان المقابلة: جلسععععة مجلس األمة الخاغععععة لمناقشععععة جائحة  ورونا بحضععععور
جابة على األسععئلة من قبل أعضععاء الصععحة الد تور باسععل الصععباة و افة ال يادات واإل

 مجلس األمة.
 16/2/2021تاريخ الجلسة:  

 سئلة على وزير الصحة الكويتي ومن ضمنها:تم طرح العديد من األ •
كم عدد   السؤال األول:

مطعوم   تلقوا  الذين 
الكويت   في  كورونا 

   ؟لغاية اليوم 

 جابة:اإل
  ى. ألفا  إجمالي من تلق 137  -
 . ألف مواطن لقاح كورونا 119يقارب   تم تلقي ما -
الكويت حصلت على الطعوم بعد أميركا وبريطانيا   -

ألف شخص سجلوا على المنصة   454و وكندا..
  .من المقيمين 238ألف مواطن و 215منهم  

 
كيف  السؤال الواني:

م الوضع الوبائي  تقيّ 
 ؟في الكويت 

 جابة: اإل •
  اليوم ندخل في وضع مقلق بسبب جائحة كورونا.. - •

وزارة   خوان فيوكم كنت أتمنى أن تتاح الفرصة ل 
 . لعرض كل التفاصيل التي تخص الجائحة الصحة

إجراءاتنا ضد فيروس كورونا كانت محل إشادة وتقدير  -
 منظمات اإلقليمية منظمة الصحة العالمية وال

الوضع الوبائي بانتشار سريع وهناي زيادة في عدد  -
اإلصابات وإشغال األسّرة في المستشفيات وفي العناية  

 .المركزة
لسنا بمعزل عن العالم ولن ينتهي الوباء إال بوجود لقاح  -

 ه. للسيطرة علي
ما   السؤال الوالث:
هي رليت  نحو  

 اإلجابة:

https://www.alanba.com.kw/tags/888843742/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9/ar/
https://www.alanba.com.kw/tags/888843742/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9/ar/
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جراءات المتبعة  اإل
 لمكافحة كورونا؟ 

تم نقل الصالونات واألندية الصحية إلى المرحلة الرابعة  -
العتبارات أسرية واجتماعية في ظل اشتراطات صحية  

 .واضحة
جراءات أشد إن لم يتم اتباع اإلجراءات إقد نضطر التخاذ  -

 .االحترازية بالتباعد وارتداء الكمام وعدم التجمع بشكل عام
 

هي  ما رابع:السؤال ال
جراءات برز اإلأ

المقترحة للتعامل مع  
موجة الوباء الثانية  
 التي تمر بها الدولة؟

 اإلجابة:
غالق ككل األنشككككككككككككككطكة التجكاريكة اعتبكارا من السككككككككككككككاعكة  إ  -

الثامنة مسككككككككاء إلى السككككككككاعة الخامسككككككككة فجرا من اليوم  
التالي، باسكككككككتثناء الصكككككككيدليات ومنافذ تسكككككككوق األغذية  

 .الصحية والتموينيةوالمستلزمات  
إغالق صكككاالت اسكككتقبال المطاعم من السكككاعة الثامنة   -

مسكككاء إلى الخامسكككة من صكككباح اليوم التالي، على أن  
 .يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل

يقكاف العمكل في األنكديكة الصككككككككككككككحيكة ومحالت العنكايكة  إ -
الشككخصككية والصككالونات ومحالت الحالقة والمنتجعات  

 .الصحية
شطة المتعلقة باالحتفاالت وتأجير  إيقاف كل األن -

القاعات والخيام وغيرها من المناسبات التي تستوجب 
 .التجمعات الكبيرة

دعوة االتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي   -
 والمباريات الودية حتى إشعار آخر.

 .%30تحديد نسبة العاملين  -
غالق المنككافككذ الحككدوديككة البريككة والبحريككة، ومنع غير  إ  -

لمدة أسككككككككبوعين، ابتداء من   الكويتيين من دخول البالد 
فبراير، ولمدة شككككككككككككهر   21فبراير، ثم ابتداء من   7يوم  

كامل، سككيتوجب على جميع القادمين الخضككوع للحجر 
المؤسككككسككككي على نفقة المسككككافر لمدة أسككككبوع، تسككككتكمل  

 .بحجر منزلي
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