
1 

 

 يف إدارة الكارثة الوبائيةالناجحة توثيق جتربة البحرين 

 2020بريل إ 12خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

تمكنت مملكة البحرين بفضل من اهلل سبحانه وتعالى ثم بفضل 
 الحملة تمكنت حتى كبير، بنجاح الوبائية الكارثة إدارة من الرشيدة  القيادة

 نطاق، أضيق في الجائحة انتشار على والسيطرة التحكم من الوطنية
 فال بعد تنتهي لم الجائحة فإن ألوانه سابق الكالم هذا إن نقول وللحقيقة

المؤشرات تشير و الحقائق ان إال الكارثة، غبار ينقشع حتى االنتظار من بد
إلى نجاح كبير يحسب للحكومة والحملة الوطنية ووعي المجتمع البحريني 

 –الذين وقفوا صفًا واحدًا للتصدي للوباء فتمكن الجميع وبفضل من اهلل 
 كتجربة المثل به يضرب والذي النظير المنقطع النجاح هذا من – وأبدًا دائمًا

  توى العالم.مس على الوبائية الكارثة إدارة في ناجحة

ونجاح هذه التجربة يدعونا أن نقول ونحن نعلم أنه من ضمن منظومة إدارة 
األزمات والكوارث، وعندما تنتهي الكارثة وينجلي غبارها ويتخلص البشر 

 ال وإنما األبد، إلى الكارثة تستمر أن يمكن فال – سيحدث حتًما وهذا –منها 
يء، وتعود الحياة إلى ما كانت ش كل فيه سينتهي الذي اليوم يأتي وأن بد

عليه بطريقة أو بأخرى، نعلم إنه ضمن منظومة إدارة الكارثة ان تقوم األمم 
الراقية والناجحة بالتعلم من هذه الكارثة وتوثيق نجاحاتها وتجربتها، 
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وتعود إلى دراسة وتقييم خططها واستراتيجياتها، إلى دراسة وتقييم 
دسة أو مستشفيات ومختبرات أو برامج بنيتها التحتية سواء كمبان وهن

التعلم أو العمل عن بُعد وما إلى ذلك وكيف تمكنت هذه البنية أن تصمد 
أمام الكارثة، إلى دراسة النجاحات التي تمت واالخفاقات التي حدثت سواء 
في المخطط أو في التنفيذ ثم تبحث عن األسباب وتقييم كل ما حدث، 

تيجيات ووضع سيناريوهات جديدة وأفكار وإعادة كتابة الخطط واالسترا
إبداعية جديدة وذلك استعدادًا للمستقبل بهدف التقليل من مخاطر 
الكوارث القادمة، فمن األسس المهمة في إدارة األزمة والكارثة أن يكون 

 عدد الضحايا والخسائر أقل ما يمكن، ولذلك فإننا ندير الكارثة.

 –ا دول الخليج العربي بصورة عامة وربم –ونحن في البحرين بصورة خاصة 
 ما الحديث كان وإن بنجاح، اآلن حتى الوبائية الكارثة هذه إدارة من تمكنا

ا ألوانه، ولكننا نعتقد أنه هذا هو الوقت المناسب لنتحدث عن سابقً زال
 توثيق هذه التجربة الناجحة بكل ما فيها قبل أن يذهب كل منا في طريق.

فلسنا من ضمن الحملة الوطنية، ولسنا حتى وعندما نتحدث نحن هنا 
قريبين من ذلك، وإنما نحن مراقبون ومتابعون لألحداث من خالل وسائل 
اإلعالم المختلفة التقليدية أو الحديثة، وكذلك من خالل قراءاتنا لتقارير 
منظمة الصحة العالمية ومتابعة تصاعد الجائحة وذلك من قبيل 

لذلك نعتقد أنه من واجباتنا كمراقبين أن التخصص واالهتمام بالموضوع، 
 لجنة – اللحظة هذه من ربما –نتوجه الى إدارة الحملة الوطنية أن تخصص 
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 هذه إلدارة وسيتم تم ما كل لتوثيق االختصاصيين بعض من مكونة
 اللحظة هذه منذ توثيقها يجب التي النقاط أهم من وربما الوبائية، الكارثة

رثة الوبائية في البحرين كتجربة ناجحة يمكن أن الكا هذه إدارة تمت كيف
 يتم االستفادة منها في المستقبل.

 ونعتقد أنه يمكن أن يتم التوثيق على عدة محاور، منها:

وهذا الموضوع يخص الحملة الوطنية  أوالً: اإلدارة الصحية للكارثة الوبائية؛
ب السمو من الناحية الصحية الطبية، منذ لحظة صدور أول قرار من صاح

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حتى لحظة غلق آخر ملف في الحملة 
الوطنية وكتابة آخر جملة وكلمة في الملف، وهذا يعني مرورًا بتشكيل فرق 

لتي اتخذت خالل العمل الصحية وأنواعها وطرق عملها، اإلجراءات الصحية ا
كل تلك المراحل وتأثير كل مرحلة على المجتمع وإدارة الكارثة، وكذلك 
دراسة البنية التحتية للمستشفيات والمختبرات والصيدليات سواء 
العامة والخاصة ودورها في اإلدارة الصحية للكارثة الوبائية، باإلضافة 

توفير العالجات لألدوات المستخدمة، والكمامات والمعقمات، وإمكانيات 
 واللقاحات والحجر الصحي واألمن الحيوي من الناحية الصحية وما إلى ذلك.

أو الجوانب اإلدارية للكارثة، وهذا  ثانيًا: اإلدارة الفنية والمؤسسية للكارثة؛
ما يخص كل اإلجراءات اإلدارية والفنية التي تم اتخاذها أثناء الحملة 

تقل بين فرق العمل، وكيف كان يتم الوطنية، وكيف تمت، وكيف كانت تن
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تنفيذها، وكيف يتم استقبالها من قبل المجتمع، وآلية تحرك القرار من 
األعلى إلى األسفل ومن األسفل إلى األعلى، وكيفية احتواء اإلشاعات التي 
كان يتم تداولها في المجتمع عبر وسائل التواصل االجتماعي، باإلضافة 

ي واألمن الحيوي في المطارات والموانئ األخرى، إلى تنفيذ فكرة الحجر الصح
وكيفية إجالء المواطنين من الدول األخرى الموبوءة، وكيفية التعامل مع 
قطاعات العمل المختلفة سواء القطاع العام والقطاع الخاص ومدى تعاون 
كل تلك القطاعات وطرق األسهل في إدارة كل تلك القطاعات وكيفية 

فيذه بكل هدوء وسالسة، وهل هناك مخالفات تمت صدور القرار وطرق تن
 وكيف تم إدارة تلك المخالفات وكل ما له عالقة بالموضوع.

ونحن هنا ال نتحدث فقط عن  ثالثًا: اإلدارة فيما يخص المؤسسات؛
المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة ودورها وموقفها في إدارة 

لمؤسسات األهلية والتي نعني الكارثة وإنما يمكننا أن نضيف إلى ذلك ا
بها الجمعيات األهلية واألندية بمختلف توجهاتها، ونقيس دور كل هؤالء 
ومدى مشاركتها ووعيها في إدارة الكارثة، أين كانت وماذا قدمت إلدارة 
الكارثة الوبائية، وكيفية إدارة أعمالها، فإن تحدثنا عن المؤسسات 

يقة العمل عن بُعد، وكيف تمكن طر نوثق أن فيجب – مثالً –الحكومية 
الموظف من تنفيذ األعمال من المنزل، ومدى سالسة هذه العملية وما 
تعقيداتها وكيف أثر كل هذا على األعمال سواء بصورة إيجابية أو سلبية. 
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وبالمثل فإن ما ينطبق على القطاع العام ينطبق على القطاع الخاص في 
 إدارة العمال وتنفيذها وما إلى ذلك.

باإلضافة إلى مدى تعاون الموظفين في تنفيذ األعمال عن بُعد، ومدى 
استجابتهم لتنفيذ األعمال، وكذلك يجب أن نعرف ما األعمال التي يمكن 
تنفيذها عن بُعد، وما األعمال التي كان من الصعب تنفيذها عن بُعد وإن كنا 

  ؟ في المستقبل يمكن تحويرها ليتم تنفيذها عن بُعد

ب توثيق كيفية تعامل األسواق والمحالت التجارية مع قرار وكذلك يج
الغلق والحظر، وخاصة إن كل هذا يؤثر بصورة كبيرة على الرواتب والحياة 

 اليومية والمعيشية. وأمور كثيرة تخص هذا الموضوع.

 المستقبلية االستفادة بهدف –ومن جانب آخر فإنه من المهم أن نوثق 
 الجمعيات دور –القادمة إن وقعت ال سمح اهلل  الوبائية الكوارث إلدارة

 إن الكوارث هذه مثل إدارة في منها االستفادة وكيفية األهلية واألندية
 األعمال في تشارك أن الممكن من كان – األقل على – فهي وقعت،

؟ فإن فعلت فهذا أمر جيد، وإن لم تكن كذلك  ساهمت فهل التطوعية،
 ؟ فلماذا

فإن المجتمع وأفراد المجتمع لعبوا دورًا مهمًا  لبحرين؛رابعًا: المجتمع في ا
في إدارة الوباء واحتوائه بصورة أو بأخرى. وفي هذا الصدد فإننا نتقدم 
بالشكر الجزيل للسادة في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية 
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اهلل بن أحمد آل خليفة رئيس  والطاقة وعلى رأسهم الدكتور الشيخ عبد
األمناء الذين قاموا مشكورين بدراسة المجتمع البحريني ومدى مجلس 

التزامه وردود أفعاله تجاه الحملة الوطنية والكارثة الوبائية وما إلى ذلك، 
للتاريخ لتبين لألجيال القادمة وبقية  فإن هذه الدراسة ستكون سجالً

شعوب العالم مدى رقي هذا الشعب ومدى تحضره ووعيه، وكذلك تعاونه 
 الجهات التي تقوم بإدارة الكارثة.مع 

ونحن ال ندعي أننا نعيش في الجنة وأن كل أفراد المجتمع على وعي تام بكل 
 األقل على –ما يحدث، وأن الجميع ملتزم بكل ما يصدر، وإنما بصورة عامة 

مع كل ما يصدر من  متفاعالً كان قد المجتمع أفراد من األكبر الجزء فإن –
جاوب بصورة كاملة وإيجابية مع كل التعليمات الحملة الوطنية ويت

 واإلرشادات.

وطبعًا الحديث في هذا الموضوع كبير وال يمكن حصره في مقال أو كلمات 
قليلة، وإنما عندما تتشكل مثل هذه اللجنة ويجلس أفرادها معًا في اجتماع 

 ومجموعة من االجتماعات فإنه حتمًا ستتولد أفكار كثيرة.

الهدف من هذا التوثيق هو توثيق اإلدارة الناجحة للكارثة وكما أشرنا فإن 
الوبائية، لذلك فإنه من المهم أن تكون موضوعية حتى تكون لدينا منذ 
هذه اللحظة سجالت ووثائق لقدرة حكومتنا على إدارة مثل هذه النوعية من 

ضم بعد ذلك ضمن المناهج الدراسية، أو حتى يتمكن الكوارث، ويمكن أن تُ
ون والعاملون في إدارة الكوارث الوبائية من االستفادة من هذه الباحث
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التجربة الريادية، وكذلك بهدف االستفادة من الخطوات العملية وآليات 
العمل التي تمت منذ لحظة صدور أول قرار من صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

 ئيس مجلس الوزراء حتى التحكم واالنتهاء من هذه الكارثة.لر

كل هذا الجهد، وكل هذه القدرة، وكل هذه اآلليات، وكل هذه اإلدارة، وكل ما 
حدث ال نريده أن يذهب ويختفي بمرور الزمن، فمثل هذه األمور نفتخر بها 
في مملكة البحرين، ويمكن أن نقدمها كتجربة رائدة للعالم ولألجيال 

 القادمة.

أخذ هذا الرأي في االعتبار، ونشهد صدور كتاب وثائقي حول كارثة أرجو أن يُ
( في مملكة البحرين، وطبعًا ال يسعنا في النهاية إال أن 2020الكورونا )

نتقدم بالشكر لكل من يعمل وعمل في الحملة الوطنية، وكل متطوع، وكل 
ساهم ولو بجزئية تاجر وكل إنسان شعر بمسؤوليته تجاه هذا الوطن، ف

 صغيرة في إنجاح إدارة الكارثة الوبائية والتصدي لها وتجنب بالدنا شرها.

كما يشرفنا ويسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

 لرئيس مجلس الوزراء، على كل شيء.

 

 

 


