
ــ ا إدارت األامــات هــو مجــا  متعــدد التخييــات التــا تتمثــ  فــا المأــ الت النظريــة والنأــاا العمل

ا ويبنظر إل  مأـ لة إدارت األامـات علـ  أشهـا  لتـلة مـن األ ـداث التـ. وإدارت األفراد وفن    األامات

ت د  إل  الُّـد مـن المخـاطر، بمـا فـا ذلـك تُّلكـ  المخـاطر وتقككمهـا، ور ـم صرايطهـا، وتقكـكم شقـاا

ا، وآلكــات تنظــكم المراايــة، واأل ــالكي الهن د ــكة اليــعف، وماهكــة مفهــو  المخــاطر المقيولــة شتــيكًّ

. الفنكة، والتهمكن، وغكرها

ــد أش إدارت األامــات  ــة يجــي تهكك ــ ا، بداي ــد-ل ــا مــن المهــارت وال فــاات ل م وإش كاشــ  تتطلــي متــتوم عالًك

القـــايمكن علـــ  مواجهتهـــا، وتعتمـــد علـــ  مـــدم اـــدرتهم علـــ  ابت ـــار أ ـــالكي آشكـــة للتالـــي والُّـــد مـــن

ــ-صتــايرها بقــدر ا م ــاش ــة التــا ي ــا مــن العلــو  الُّديث ــا مت امًل ــ  شُّــو  ــتة عقــود علًم تم أ ــيُّ  ومن

د مـن تدريتها فا مختلف المعاهد واألكاديمكات المدشكـة والعتـ ريةُ  كـ  ي  ـ  لهـ ا العلـم العديـ

ــا إلــ  العــا   إبــاش أامــة اليــواريخ ال وبكــة، والتــا هــددت العــالم باشــدل  1962المراجــع التــا تعكــد  تاريخكًّ

.الوليات المتُّدت والتُّاد التوفكتا:  رب شووية بكن اطيا النظا  الدولا آش اك

و  وعلم إدارت األامات هـو مـن العلـو  التـا تتعـاظم أهمكتهـا وال تكـاا إلكهـا بأـ   دايـمُ إذ أ ـي  واـ

األامات إ دم التـمات التـايدت فـا عالمنـا المعا ـر، وذلـك علـ  اصـتالي أشـوا  وأشـ ا  هـ   األامـات 

.وأ يابها والتداعكات التا يم ن أش تتفر عنها

وبيــفة عامــة ت كــد جمكــع الدرا ــات أش الهــدي األهــم لعلــم إدارت األامــات هــو تُّديــد ككفكــة التعامــ  

ـا مـن معها من صال  ال ـتعداد لمواجهتهـا ايـ  اشـدلعها، ور ـم  ـكناريوهات متنوعـة تتتأـري كلًّ

.األ ياب التا اد ت د  إل  األامة، وا م اشات المتوافرت لمواجهتها والُّد من آثارها التليكة

طـورت ، وإش كاش  جمكعها تأكر إل  أشها تتيمن  الة بالاة الخوثمة تعريفات متعددت لمفهو  األامة

اــرارات تتيــف بعــد  التواــع أو القــدرت علــ  التنيــ ، وتتطلــي التيــد  الفــور  والمواجهــة به ــالكي و

.  ريعة من  اشع القرار

إدارت األامات بكن

موذًجاش" إيفر جكفن": النظرية والتطيكق

لتويس بمثابة المنُّة التا أتا   لهك ة انات ا" إيفر جكفن"كاش  أامة 

ات تهككـد أش لــديها ر ــالة اومكـة مهمــة تتمثــ  فـا الُّفــاظ علــ  مقــدر 

.الوطن وثرواتع وتر كخ م اشتع بكن األمم

أ امة ربكع/  الفريق

  ريــكس مجلــس ا دارت والعيــو المنتــدب لهك ــة انــات التــويس، تــول

،  ا ـــ  علـــ  درجـــة 2015منيـــي اايـــد القـــوات اليُّريـــة الميـــرية عـــا  

.  الماجتتكر فا العلو  العت رية والدرا ات اليُّرية
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،  ـوي 2021التا واجهتها هك ة انات التـويس فـا مـارن مـن العـا  " إيفر جكفن"وبالتطيكق عل  أامة 

نيـ  بـع، واعـ  بأـ   مفـاج  ل يم ـن التأوًلـاشجد أشع يتـوافر لهـا بأـ   تـا  عنا ـر األامـة كافـةُ فهـا 

تــراكم انــات، وهنــا يجــي تهككــد أش 151وذلــك إثــر جنــوت  ــفكنة الُّاويــات العمالاــة عنــد عالمــة ال كلــومتر 

وم  وادث الجنوت رغم مفاجهتها، فتشها واردت الُّدوث فا الممرات المال كة باصتالي أشواعها عل  متـت

وهــو أمــر ييــرا بأــ   صــاص اــدرات الم  تــة أو ا دارت القايمــة علــ  الممــر مــن ا ــتعدادات . العــالم

.وجاهزية متمثلة فا ا م اشات والخيرات التا تتمتع بها ه   ا دارت فا مواجهتها لألامة

دتٌّ بأــ   بــالة الخطــورت لوا ــد مــن أهــم الممــرات المال" إيفــر جــكفن"اتيــف  أامــة ثاشًكــا  كــة بهشهــا مهــد 

ا مـن  ركـة التجـارت العالمكـة، وبالتـالا فـتش إغالاـع كفكـ  بت ـداث أ ـدا% 12العالمكة، وال   يمر بع شُّو 

. عالمكة وج ب اهتما  كيكر عل  متتوم الدو  والأركات المال كة والتجارية العالمكة

داد العالمكـة، بهشها ذات آثار يم ن أش ت وش شديدت التليكة عل   ال   ا مـثالًثاأيًيا اتتم  األامة 

تـويس فيًلا عـن تـداعكاتها التكا ـكة والاتيـادية واألمنكـة علـ  جمكـع الـدو  المتـتخدمة لقنـات ال

.شرًاا وغرًبا

ات التـا تعـد وا ـدت مـن أكيـر  ـفن الُّاويـ" إيفـر جـكفن"ورغم صطورت األامة الناجمة عـن جنـوت التـفكنة 

ألـف  اويـة، فـتش هك ـة انـات التـويس، بقكادتهـا 18فا العـالمُ  كـ  بلاـ   مولتهـا واـ  الجنـوت شُّـو 

هــ   التــكناريوهات كاشــ  جــاهزت مــن . والعــاملكن بهــا، امتل ــ  عــدت  ــكناريوهات للتعامــ  مــع األامــة

ت اي ، واد تم التدريي علكهـا وطر هـا لليُّـ  والدرا ـة فـا العديـد مـن المنا ـيات، وجـاات أامـة جنـو

.كاصتيار عملا لتطيكق ما تم إعداد  شظريًّا متيًقا" إيفر جكفن"
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ركية شديدت الت ا  م اشات وصيرات الهك ة فا مواجهة أامة طارية مب عقكد، يم ن كما كاش  اصتياًرا شموذجكًّ

   ركـة أش ي وش لهـا آثـار  ـليكة علـ   ـمعة بلـد بُّجـم ميـر، وعلـ  األهمكـة ا  ـتراتكجكة للقنـات، وعلـ

هــو أشهــا وألو  مــرت " إيفــر جــكفن"وربمــا كــاش األصطــر فــا أامــة جنــوت . التجــارت والمال ــة الدولكــة به ــرها

متًرا، 12عمق للقنات ب-ذات الطيكعة اليخرية-تتيمن اصتراق مقد  التفكنة الجاشُّة لليفة الأراكة 

د األمــر الــ   يعــد  ــابقة غكــر مت ــررت مــن ايــ ُ  كــ  أ ــيُّ   ــفكنة الُّاويــات العمالاــة بمثابــة  ــ

مهمــا متــتعرض بــكن ضــفتا القنــات ييــعي تُّري ــع بالو ــاي  العاديــة التــا يمتل هــا أ  ممــر مال ــا

:وهنا تيرا بأدت عدت شقاا يجي تهككدهابلا  ادرتع، 

واـف، فعالكة القكادت ا دارية و ـرعة ال ـتجابةُ األمـر الـ   أ ـهم فـا  ـرعة ا عـداد لتقكـكم الم: أوًلا

مــن ور ــد داكــق لعنا ــر األامــة وا م اشــات المتا ــة لمواجهتهــا، وا تأــراي التــكناريو األمثــ  للُّــد

.تداعكتها

ادت عـزات التيـافر ا دار  مـن صـال  ايـ" إيفـر جـكفن"المروشة فا إدارت رأن المـا  اليأـر ، فهامـة : ثاشًكا

ــة مختلفــةُ فهــا ــم فــرص مأــاركة العنا ــر الأــابة الميت ــرتُ فاألامــة  تمــ  ضــرورت التعامــ  برؤي ل

را  ـ  تتأابع مع غكرها من األامات فا  كثكاتها أو تداعكاتها شاهكك عن أشها لم تُّدث من ايـ ، وهنـا بـ

.أ ف  مقد  التفكنةالت ريكاألامة من عنير شاب تجتدت ف رتع فا عملكة 

تقلكديـة فـا اليدا عل  الفور فا ا تُّداث ف رت ا تخدا  ال راكات كه د الُّلو  الميت ـرت وغكـر ال: ثالًثا

أـ   عملكة ا شقاذ ألو  مرت عل  متتوم العالم، وتوظكف ما لدم هك ة انات التويس مـن إم اشـات ب

.واد كاش له   الف رت أ داا عالمكة كيكرت. فعا  ومياشر

ــ  ( sprints)العمــ  به ــلوب المرا ــ  المتدرجــة : رابًعــا صــال  عملكــة ا شقــاذ، وهــو أ ــلوب متيــاعد يبنفع

لـة بأ   متدرا من ا جرااات،  تي درجة تعقكد األامة، وطيكعة الموارد المتا ة، مع متابعة ك  مر 

.وتقككم مخرجاتهاُ بُّك  يم ن الشتقا  إل   كناريو بدي   ا  عد  شجات ما شبف  

كـادت لم ي ن لألامة أش تبَُّ  لول وجـود ا

رت  ــــــة،  ــــــخع  كا ــــــكة ميــــــرية فعال

الموارد الماديـة الالامـة، واـدم  مزيـًدا

مــن الــدعم المعنــو  الــ   كــاش لــع بــالة 

.األثر فا عملكة ا شقاذ
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وتطوراتهــــا أ ــــداا مدويــــة بعــــد أش ا ــــتقطي  العديــــد مــــن المقتر ــــات " إيفــــر جــــكفن"كــــاش ألامــــة 

ن عرًضـا بالمأـاركة فـا مواج
 
هـة األامـة، والتكناريوهات العالمكة التا  مل  الريكس األمري ا ألش يبعل

ا فيـًلا بما تمل ع الوليات المتُّدت من إم اشات متطورت، والمتاعدت فا تُّريك التفكنة الجاشُّة، هـ 

عــن إدلا العديــد مــن القــادت  ــواا للــدو  أو الأــركات المال كــة والتجاريــة والم  تــات األكاديمكــة

ف مـن المعنكة بالنق  اليُّر ، بتيـريُّات كاشـ  فـا مجملهـا تأـكر إلـ  أش األامـة متـتمرت، وأش المواـ

  مـا الخطورت بُّك  ل يم ن أش تتالـي علكـع م  تـة وا ـدت،  تـ  وإش كاشـ  هك ـة انـات التـويس ب ـ

ـا أو مـا لـديها مـن إم اشـات واـدرات ومـن تمل ع من  معة دولكة فا إدارت المرفق المال ا األهـم عالمكًّ

بلــة األمــر أش بعــض اآلراا اــدرت أش التالــي علــ  األامــة . صيــرات تراكمــ  علــ  مــدار عأــرات التــنوات

. ويس وي يتطلي من ثالثة إل   تة أشهر  ت  تعود  ركة المال ة بأ   طيكعا إل  انات الت

َ   عدت  كناريوهات كاش أبراها التكناريو الخاص بتخفكف  مولة التفك
 
ر نة الجاشُّةُ وبيفة عامة، طب

اش وهــو األمــر الـ   كــاش  كتــتارق أكثــر مــن ثالثـة أشــهر فــا أفيــ  األ ــوا ، وكــ.  تـ  يم ــن تعويمهــا

ات يُّمــ  فــا طكاتــع تــداعكات بالاــة األثــر علــ   ركتــا المال ــة والتجــارت العــالمكتكن، وعلــ  الم  تــ

اتيــاد والهك ــات التــا يتعلــق عملهــا بُّركــة العيــور فــا انــات التــويس، فيــًلا عــن األثــر المــدمر علــ  ال

.المير  ال   تبَعد عوايد انات التويس أ د روافد  الريكتة

ــات التــويس بقكادتهــا والعــاملكن بهــا مــن مختلــف التخييــات كــاش لهــم رأ  آصــرُ إذ  ــة ان ــر أش هك  غك

ا ــتنفرت األامــة اــدراتهم وبلــورت فــا  ــاعات معــدودت مــدم مــا يتمتعــوش بــع مــن عزيمــة  ــلية ورغيــة

ت عارمــة فــا تهككــد جــدارت ا شتــاش الميــر  بمــا يمتل ــع مــن ثــروات، كــ لك كــاش لــدعم ومتــاشدت القكــاد

التكا ـــكة ومتابعتهـــا المتـــتمرت علـــ  مـــدار التـــاعة مفعـــو  التـــُّرُ لكيـــمم الجمكـــع علـــ  اهـــر 

.المتتُّك ، بعد ا طفافهم عل  الي رج  وا د

ادرات ذاتكة لُّ  األامة

وإااا ا  ــــــرار المتنــــــاما علــــــ  تُّريــــــر التــــــفكنة 

بالقــــدرات ال اتكـــــة لهك ـــــة انـــــات التـــــويس ودوش 

ال ـــتعاشة بـــه  متـــاعدات صارجكـــة، شـــارك  فـــا 

، ااطرت بُّريـة، وكراكتـاش بُّريتـاش15عملكة ا شقاذ 

فنا ومهندن من هك ـة القنـات 600وما يقرب من 

فا ه   العملكة المعقدت التـا شـهدت ألو  مـرت 

ر ُ فا العالم ا تخدا  ال راكـات فـا ا شقـاذ اليُّـ

ما يجعـ  مـن هك ـة انـات التـويس أو  م  تـة 

هـ ا بُّرية تتيع ه   التقنكـة، وييـعها كرايـدت فـا

اليــدد علـــ  متــتوم العـــالم، وهــو مـــا أجمــع كـــ  

ــا با ــ م هك ــة المــراايكن علــ  أشــع  كبتــجع  تاريخكًّ

م فـا انات التـويس باعتيـار  أ ـلوًبا جديـًدا أ ـه

إاالـــــة الرمـــــا  واليـــــخور  ـــــو  مقـــــد  التـــــفكنة 

. الجاشُّة
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األمــــر الــــ   يعكــــد لألذهــــاش ذكــــرم ملُّمــــة العيــــور 

العظـــــكم والتالـــــي علـــــ  أكيـــــر وأصطـــــر مـــــاشع مـــــايا 

ن وتُّطكم صـم بـارلكف به ـلوب ماـاير لمـا كـاش يم ـ

.أش يتواعع المُّللوش والخيراا فا ه ا المجا 

وو ـــم اشيهـــار العـــالم ودهأـــتع، وفـــا  ـــتة أيـــا  

فقــم، شجُّــ  جهــود تعــويم التــفكنة و ــُّيها عيــر

ت  تـــــ  يم ـــــن  ـــــرع القنـــــات إلـــــ  منطقـــــة اليُّكـــــرات المب

عقـي ذلـك، ورغـم . فُّيها و ير مـا بهـا مـن عطـي

شجـــات القـــدرات الميـــرية علـــ  تُّككـــد الجاشـــي األهـــم 

-أت ، بـد"إيفر جكفن"واألصطر فا أامة جنوت التفكنة 

مر لتــاش مهمتــاش -ضــمن مرا ــ  األامــة وتــداعكاتها

ات تطلي التعام  معهما ا تراتكجكات و كناريوه

:مختلفة

ـــ  ـــة األول ـــور : المر ل ـــ  اـــد 422وهـــا عي  ـــفكنة كاش

ال  اشتظــرت فــا مــدصلا القنــات الأــمالا والجنــوبا صــ

تم أيا  إغالق القنات، وهو رام كيكر وغكر متيوق لم ي

التعامــ  معــع مــن ايــ  تُّــ  أيــة ظــروي، واــد كــاش 

  التادت مرشدو الهك ة عند  تن الظن بهم، وتجل

فا كفااتهم مع مختلف العاملكن فا أاتا  الهك ة

، شجات إرشاد ه ا العدد اليخم من التفن المنتظرت

وهو ما تم بالفع  صال  أا  من أربعـة أيـا ، بمعـد  

ــر مــن  ــم 100عيــور بلــة أكث ــا، وهــو راــم ل  ــفكنة يومكًّ

درات أ  يُّدث فا تاريخ الهك ة، كما أشع يفوق ب ثكر ا

ممـــــر مال ـــــا  ـــــواا مـــــن  كـــــ  الو ـــــدات اليُّريـــــة 

مـدم المعاوشة أو القدرات اليأرية، ل نع جاا تهككـًدا ل

جاهزيــــة هك ــــة انــــات التــــويس مــــن  كــــ  األفــــراد 

. والمعدات للتعام  مع أ  متتوم من األامات

وهنــا يجــي أش أشــكر إلــ  أش عيــور هــ ا العــدد اليــخم 

مــن التــفن يمثــ  شموذًجــا للتعامــ  النــاج  مــع أامــة

ـــة شجمـــ  عـــن األامـــة األ ا ـــكة، وهـــا إغـــالق  فرعك

كاش و. الممر المال ا لقنات التويس لمدت  تة أيا 

عل  الهك ـة أش تتعامـ  مـع مثـ  هـ   األامـة الفرعكـة

ع لتثي  جـدارتها بـتدارت هـ ا الممـر، وفـا الواـ  شفتـ

باكـــة الُّـــد مـــن اآلثـــار التـــا يم ـــن أش تـــنجم عـــن هـــ ا 

.ا غالق عل  المتتوم ال تراتكجا العالما

  وهــا المتــار القــاشوشا الــ : المر لــة الثاشكــة

الالامـة  ل تع الهك ة للمطالية بالتعوييات

  جــراا مــا ت يدتــع القنــات مــن صتــاير إثــر تعطــ

  المال ــة وتواــف  ركــة العيــور، وكــ لك مقابــ

عدات واألفراد وا م اش   من المب
 
ات ما ا تبخد

. اشُّةالمادية صال  عملكة تعويم التفكنة الج

واـــــد ا ــــــتهدف  إجـــــرااات التفــــــاوض مــــــع 

الأــــركة المال ــــة الُّيــــو  علــــ  التعــــويض 

المنا ي من جهة، مع الُّفـاظ علـ  العالاـة 

الطكيـــــة بـــــكن الهك ـــــة وعماليهـــــا وشـــــركايها 

المال ككن من جهة ثاشكةُ إذ يعد ذلـك هـو أ ـد

، أ س ا دارت الناجُّة لهك ـة انـات التـويس

دما والتا تعتمد عل  تقـديم الخدمـة لمتـتخ

القنــــــات بأــــــ   يتنا ــــــي وعرااــــــة القنــــــات 

ها و معتها الدولكة وتاريخها و تن عالاات

هو مـا مع عماليها، واليلد ال يكر ال   تمثلع، و

ن تـــم بالفعـــ ُ  كـــ  جـــرم تواكـــع اتفااكـــة بـــك

ة تـــم الهك ـــة وبـــكن الأـــركة المال ـــة للتـــفكن

ر بموجيها تعـويض الهك ـة عـن جمكـع الختـاي

وهــو". إيفــر جــكفن"التــا ت يــدتها جــراا جنــوت 

  األمــر الــ   أثيــ  أيًيــا أش إدارت األامــة تأــم

ال ثكـــر مـــن العنا ـــر والتـــداعكات التـــا يجـــي

التعامـــ  معهـــا به ـــالكي مختلفـــة ومتنوعـــة

. تتنا ي مع ك   دث ومواف عل   دت
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درون متتفادت من األامة

ــ  عــدت درون متــتفادت مــن  ــا ا شــارت إل يجــدر بن

األامــة تجتـــد بيـــدق مفهـــو  إدارت األامـــة كعلـــم 

وفــن وأ ــلوب اكــادت وعملكــة  ــنع للقــرار، ومــدم

الُّوكمـــــة التـــــا و ـــــل  إلكهـــــا وا ـــــدت مـــــن أهـــــم 

الم  تـــــــات الميـــــــرية ذات التـــــــاريخ الطويـــــــ  

مكزت، والخيرات المتراكمة وال فااات اليأرية المت

وذلــــك باعتيارهـــــا شموذًجـــــا للعديـــــد مـــــن الهك ـــــات 

والم  تــــات الميــــرية التــــا باتــــ  تتيــــع أ ــــدث

المعـــايكر الدولكـــة فـــا علـــو  ا دارت بيـــفة عامـــة 

:ومن ه   الدرون. وإدارت األامات بيفة صا ة

ــ  إدارت األامــة ▪ ا يمــاش باللــع وبقــدرت الرجــا  عل

.والشتهاا منها فا أا  وا  مم ن

األهمكــة الُّا ــمة للعامــ  المعنــو  فــا دعــم ▪

  ومتاشدت القايمكن عل  إدارت األامة، واد تجل ـ

ذلــــــك بوضــــــوت فــــــا الــــــدور ال يكــــــر للتوا ــــــ  

ــ"المتــتمر والمتابعــة مــن الــريكس  ات عيــد الفت

مـــع ريـــكس الهك ـــة، وإبالغـــع بدعمـــع" التكتـــا

كن الأخيا ودعم الدولة الميرية لع وللعامل

درتنا بالهك ةُ األمر ال   مث ـ  شقلـة شوعكـة فـا اـ

علـــ  موا ـــلة الجهـــد دوش تواـــف  تـــ  شهايـــة 

.األامة

أهمكـــة دور القايـــد وضـــرورت إشـــرافع المياشـــر ▪

علــ  إدارت األامــة بأــ   مكــداشا، وبمــا يمنُّــع

القـــدرت علـــ  تقـــدير المواـــف فـــا أ ـــر  واـــ  

لتـا مم ن، ومن ثَمع اتخاذ القـرارات المنا ـية ا

.ل تتم  بُّدوث تفاام لألامة

ــوت التــفن ▪ -العنيــر الُّا ــم فــا  ــوادث جن

وإش كاش  من األامـات الخطكـرت التـا يم ـن أش

ــــ  المتــــتوم  ــــنجم عنهــــا صتــــاير فاد ــــة عل ي

هـو مـدم جاهزيـة الم  تـة -المُّلا والدولا

المتـــــــ ولة، ومـــــــدم ا ـــــــتعدادها للتعامـــــــ  

. الفور  مع األامات

يجــي علــ  عنا ــر ال ــتعداد والتــكناريوهات▪

المتـــتقيلكة أش تهصـــ  فــــا اعتيارهـــا العوامــــ 

ـــة واليأـــرية بأـــ   مت امـــ ـــة والفنك  ، ا داري

ة مـن وبما يتك  تُّقكق أايـ  ا ـتفادت مم نـ

ع ا م اشــات كافــةُ لتُّقكــق التعامــ  النــاج  مــ

األامـــة، وبمـــا يـــوفر الواـــ  والجهـــد ويُّـــد مـــن 

.الختاير بقدر ا م اش

ـــــرؤم ▪ ضـــــرورت تم ـــــكن الأـــــياب وأ ـــــُّاب ال

ا بداعكــة مـــن إبـــداا آرااهــم، واألصـــ  بهـــا  ـــا  

ـــم مـــن أهمكـــ ة  ـــال كتها وتنفكـــ ها بمـــا يبعظ 

ــــع ــــق ال ــــتفادت من العنيــــر اليأــــر  وتُّقك

.بالأ   األمث 

إبداا المروشة فا التعام  مع األامـة مـن  كـ ▪

ت  لفً  عدع ا، بما التعدي  فا التكناريوهات المب

يتــم  بالتعــاطا الفعــا  مــع تــداعكات األامــة

ا ــــــتُّداث أ ــــــلوب : "ومرا لهــــــا المختلفــــــة

".اا تخدا  ال راكات فا عملكة ا شقاذ شموذجً 

ا ضرورت متابعـة ملـف األامـة  تـ  بعـد شهايتهـ▪

ة بمــا يقلــ  بقــدر ا م ــاش مــن الختــاير الناجمــ

عنها، واد صاض  هك ة انـات التـويس بنجـات

عملكــــــة تفــــــاوض م ثفــــــة فــــــا هــــــ ا الأــــــهش 

ركة للُّيو  عل  التعوييات الالامة من الأ

.المال ة للتفكنة
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يس رغم صطورت المواف وفدا ة اآلثار التا يم ن أش تنجم عنع، فتش هك ة انـات التـو▪

عـد  إ ـداث أ  : وها تدير األامة كاش  تيع شيـي أعكنهـا عـدًدا مـن العوامـ ، أهمهـا

عد  إ ـداث تلوث فا مكا  القنات أو التهثكر عل  المنظومة الُّكوية واليك كة لها، ك لك

الهك ة أ  تلفكات للتفكنة الجاشُّة أو الييايع والُّمولت عل  متنها، وهو ما شجُّ 

ن فــا تُّقكقــع بأــ   لفــ  أشظــار العديــد مــن المتــابعكن، ولقــا ا شــادت الخا ــة مــ

.الجهات الدولكة المعنكة

ضــرورت متابعــة تطيكــق  ــكناريوهات األامــة مــع العديــد مــن األامــات التــا اــد تُّــدث▪

والموااــف الطاريــة وغكــر المتواعــة، وهــو مــا شف تــع هك ــة القنــات بنجــات فــا ظــ  أامــة

   فكــرون كوروشــا المتــتجد بمــا  ــدع بأــ   كيكــر مــن تــداعكاتها الخطكــرتُ األمــر الــ

ع كــ لك األمــر شفتــ. جعلهــا شموذًجــا يبُّتــ م بــع علــ  المتــتويكن المُّلــا والعــالما

ــداعكاتها التــليك ــا رغــم كــ  ت ة علــ  بالنتــية ألامــة الُّــرب الرو ــكة األوكراشكــة، والت

تعظكم المتتوم الدولا فتشها تُّول  فا ظ  إدارت هك ة انات التويس إل  فر ة ل

عايدات القناتُ مما  قـق أرااًمـا غكـر متـيواة  ـواا فـا الُّمـولت أو أعـداد التـفن 

.العابرت أو العوايد المتُّققة

ر الة صتامكة

رت المـوارد لم ي ن لألامة أش تبَُّ  لول وجـود اكـادت  كا ـكة ميـرية فعالـة،  ـخع

الماديــة الالامــة، واــدم  مزيــًدا مــن الــدعم المعنــو  الــ   كــاش لــع بــالة األثــر فــا 

ة بأ   مرا   إشقاذ األام" عيد الفتات التكتا"عملكة ا شقاذُ فقد تابع الريكس 

تمر مع ليكق، ومن  اللُّظة األول  لجنوت التفكنة كاش  كادتع عل  توا   مت

ا، إدارت هك ة القنات لمعرفة تطورات المواف، وا جرااات التا يتم تنفك ها مكـ داشكًّ

هـ   وبُّ  ومنااأة التكناريوهات واليداي  المقتر ة، وهو األمر ال   ي كد ما ل

بهك ة انات المتابعة المتوا لة من تهثكر إيجابا بالة األهمكة فا شفون العاملكن

قاذ، بع من مهمة عملكة ا شميطلعكنالتويس من مختلف الف ات ممن كاشوا 

مــا بــاذلكن كــ ع مــا يمتل ــوش مــن جهــد دوش تــواشُ لكيــربوا بــ لك المثــ  األعظــم ل

يمتل ع ا شتاش الميـر  مـن إ ـرار وعزيمـة واـدرت علـ  مواجهـة التُّـد  عنـدما 

قـف يرم أش  معة بلد  وم  تتع بات  عل  المُّك، وعنـدما يتهكـد أش القكـادت ت

ا للـيالد فا مقدمة اليفوي، هـ   القكـادت التـا تيـدأ مـن القكـادت التكا ـكة العلكـ

لموااـع وتأم  اكادت الهك ة شزوًلـا إلـ  جمكـع المتـتويات القكاديـة فـا مختلـف ا

.المتعلقة بتدارت األامة مُّ  اليُّ 

أتا ـ  كاشـ  بمثابـة المنُّـة التـا" إيفـر جـكفن"ل بد من ا شارت إل  أش أامة صتاًما، 

اظ علـ  لهك ة انات التويس تهككد أش لديها ر الة اومكة مهمة تتمث  فـا الُّفـ

هـا جكـًدا مقدرات الوطن وثرواتع وتر كخ م اشتع بكن األمم، وها الر الة التا تعك

اكــادت الهك ــة والعــاملوش بهــاُ وهــو األمــر الــ   مــن شــهشع أش ييــعها بــكن أهــم 

.اليروت الأامخة التا يفخر بها ك  مير 
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