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 وتقدير شكر

 نعود وقفة من الجامعية الحياة في األخيرة خطوتنا نخطو ونحن لنا البد
 لنا قدموا الذين الكرام اساتذتنا مع الجامعة رحاب في قضيناها أعوام الى

 جديد من االمة لتبعث الغد جيل بناء في كبيرة جهودا بذلك باذلين الكثير
  الى والمحبة والتقدير واالمتنان الشكر آيات اسمى تقدم نمضي ان وقبل

  الحياة في رسالة اقدس حممو الذين... 

                                 والمعرفة العمم طريق لنا مهدوا الذين إلى...               

  االفاضل اساتذتنا جميع الى.......               

 والشكر بالتقدير وأخص                       

 

 صالح مهدي هدى. م.م                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 ~2 ~ 
 

 المقدمة                                         

 

 ا١ٌَٛ ػبٌُ ٚ, اٌزبس٠خ فغش ِٕز اٌؼاللبد ؽمبئك إؽذٜ ٟ٘ اٌصشاع ظب٘شح إْ     

 اٌزمذَ   ِٓ اٌشغُ ػٍٝ ٚ شزٝ رٛرشاد ػٓ أسفشد اٌزٟ اٌسش٠ؼخ ثبٌّزغ١شاد ٠ز١ّض

 ثزؼذد ٠زسُ اٌؼبٌُ فإْ اٌؼاللبد ػ١ٍٙب رمَٛ اٌزٟ األسس ٚ اٌذػبئُ صجبد ٚ اٌؾعبسٞ

 إٌٝ اٌصغشٜ اٌمٜٛ سؼٟ ِغ اٌىجشٜ اٌمٜٛ رٛاصٔبد اخزالي ػٓ إٌبعّخ األصِبد

 رّضٍذ  رؾبٌفبد ٚ صشاػبد ؽذٚس إٌٝ أدٜ ِّب إٌّٛ ٚ االسزمالي ِٓ اٌّض٠ذ رؾم١ك

 .ِؼمذح ٚ ِشوجخ ِىب١ٔخ ٚ صِب١ٔخ غج١ؼخ راد ِؾ١ٍخ ٚ إل١ّ١ٍخ,  ػب١ٌّخ أصِبد فٟ

 ِٓ اٌّذِشح اٌىٛاسس رؼذد ٔز١غخ ؽذ٠ضب   إال ٠جشص ٌُ األصِبد إداسح ثؼٍُ اال٘زّبَ أْ

 رغبٖ ٠زخز أْ ٠غت ِب ش١ئب   ثأْ رٕبدٞ أفىذ ِب اٌزٟ األصٛاد ٚاسرفبع ٔبؽ١خ,

ا. آصبس٘ب ِٓ اٌؾذ أٚ ٌّٕؼٙب ٚرٌه ٚاٌّفبعئخ اٌىج١شح األؽذاس  وً إْ ٠مبي ِب ٚوض١ش 

ب اٌفشً ٚعزٚس إٌغبػ ثزٚس ثذاخٍٙب رؾزٛٞ أصِخ  األصِبد ِغبالد ٚإْ , أ٠ع 

 األصِبد إْ اٌمٛي ٠ّىٓ ثً رص١ٕفٙب أٚ ؽصش٘ب ٔسزط١غ ٚال ِٚزؼذدح وض١شح اإلداس٠خ

 خبسط رؾذس األصِبد ثؼط أْ وّب.  إّ٘بي أٚ ػٛاسض أٚ ِفبعئ فشً ػٓ رأرٟ لذ

 ٘بِخ ِؼٍِٛبد رسشة ٔز١غخ رؾذس األصِبد ثؼط ٚأْ وّب , اإلداسح س١طشح ٔطبق

 إٌّظّخ خبسط إٌٝ عذ٠ذ ِششٚع أٚ عذ٠ذح خطخ أٚ وبسزشار١غ١ٗ سش٠خ ٚأؽ١بٔ ب

 .ٌٗ ِخطػ ِب ػىس ف١ؾذس

 ٚ اٌخف١خ صشاػبرٙب ٚ اٌّخزٍفخ اٌى١بٔبد ٚ اٌمٜٛ ث١ٓ اٌؼاللبد رفبػً وبْ ٌمذ    

 ػٍٝ اٌّزمذِخ اٌذٚي رؼًّ ث١ّٕب إر. ا١ٌّٕٙخ ٚ اٌس١طشح ِشاوض ٔمً ثٙذف اٌؼ١ٍٕخ

 رخزٍف إٌب١ِخ اٌذٚي فإْ اٌّبد٠خ ثٛسبئٍٙب االسرمبء ٚ اٌّخزٍفخ اٌمٛح ػٕبصش اِزالن

 ػٓ ثذال اإلسزؼّبس٠خ اٌؾمجخ ػٓ إٌبرغخ اٌّزٕبلعخ إفشاصارٙب ثسجت, أصِبرٙب

 ثّٕب٘ظ أصِزٙب ِغ رزؼبًِ اٌّزمذح اٌذٚي وبٔذ إرا ٚ.  اٌز١ّٕخ ٚ اإلسزمالي غّٛؽبد

 ٠غؼً ِّب أصِبرٙب ِٛاعٙخ فٟ األسب١ٌت ٘زٖ إرجبع رشفط إٌب١ِخ اٌذٚي فإْ ػ١ٍّخ

 اٌؼ١ٍّخ إٌّب٘ظ إرجبع ػذَ ث١ٓ اٌٛاظؼ اٌزفبػً ثست رأص١شا ألٜٛ ٚ ػّمب أشذ األصِخ

 األسب١ٌت ثزٍه اٌزّسه ٚ إٌّب٘ظ ثزٍه اٌغًٙ   ث١ٓ ٚ األصِبد ِغ اٌزؼبًِ فٟ

 . اٌؼشٛائ١خ

 ٚؽذح اٌؼبٌُ أصجؼ أْ ثؼذ ٚ ِىبْ ٚ صِبْ وً فٟ رؾذس األصِبد وبٔذ إرا ٚ   

 ألصِبد ػشظخ و١بٔبرٗ ِٓ أٞ ثبد اعزّبػ١ب ٚ صمبف١ب ٚ الزصبد٠ب ٚ س١بس١ب ِزمبسثخ

 فٟ اٌؼ١ٍّخ إٌّب٘ظ اسزخذاَ أصجؼ ٌزٌه ٚ ِزفبٚرخ رأص١شاد ِغزّؼبرٗ فٟ رأصش اٌزٟ
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 إّٔب ٚ ِؼٙب اٌزؼبًِ ِٓ إ٠غبث١خ ٔزبئظ ٌزؾم١ك ١ٌس, ٍِؾخ ظشٚسح األصِبد ِٛاعٙخ

 اٌزٟ ٚ إٌشأح ؽذ٠ضخ اٌؼٍَٛ ِٓ ٠ؼذ األصِبد إداسح ػٍُ ٚ. اٌّذِشح ٔزبئغٙب ٌزغٕت

 ٚ اإلل١ّ١ٍخ اٌمٜٛ ثّٛاص٠ٓ أخٍذ اٌزٟ اٌؼب١ٌّخ اٌزغ١شاد خالي ِٓ أ١ّ٘زٗ أثشصد

 ِغ اٌزى١ف ػٍٝ اٌؼٍُ ٘زا ٠ؼًّ إر,  ارغب٘برٙب ٚ ؽشوزٙب رؾ١ًٍ أٚعجذ ٚ اٌؼب١ٌّخ

 ٚ االعزّبػٟ ٚ االلزصبدٞ ٚ اٌس١بسٟ اٌزأص١ش راد اٌضٛاثذ رؾش٠ه ٚ اٌّزغ١شاد

 .   اٌضمبفٟ
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 : اٌجؾش أ١ّ٘خ

 ِٓ اٌؾذ و١ف١خ فٟ  اٌّزجؼخ ٚاالسس اٌذ١ٌٚخ االصِبد إداسح فٓ فٟ اٌجؾش أ١ّ٘خ رٕطٍك

 ِٓ ٚاالسزفبدح سٍج١برٙب ٚرغٕت ِسٍؼ صشاع اٌٝ رؾٌٛٙب صُ ٚؽذٚصٙب االصِبد ٚلٛع

 . إ٠غبث١برٙب

 : اٌجؾش أشىب١ٌخ

 ٚروش.  االصِخ الداسح اٌّزجؼخ ٚاٌسزشار١غ١بد األسس ارجبع فٟ اٌجؾش إشىب١ٌخ رزّضً

 . ؽذٚصٙب ػٍٝ رشرجذ اٌزٟ ٚاألصبس اٌسٛس٠خ االصِخ ٔشأد

 : اٌجؾش فشظ١خ

 رفبلُ ِٓ ٚاٌؾذ , اٌذ١ٌٚخ االصِبد إداسح فٟ اٌّزجؼخ األسس ِٓ اٌجؾش فشظ١خ رٕطٍك

 االصِبد ػٍٝ اٌس١طشح فٟ اٌذٚي ٚلذسح. اٌّسٍؼ اٌصشاع اٌٝ ٚصٌٛٙب صُ االصِبد

  اٌّزجؼخ ٚاٌٛسبئً األسس غش٠ك ػٓ ٚلٛػٙب دْٚ ٚاٌؾ١ٌٍٛخ رؾذس اٌزٟ

 : ٌجؾشا ِٕٙغ١خ

 ِٓ اٌٛصفٟ إٌّٙظ اػزّذ فمذ ٚاٌزؾ١ٍٍٟ اٌٛصفٟ إٌّٙغ١ٓ ػٍٝ اٌجبؽش اػزّذ ٌمذ

 ٚاالسس اداسرٙب ٚسزشار١غ١خ رؼش٠فٙب ؽ١ش ِٓ اٌذ١ٌٚخ االصِبد إداسح رٛص١ف خالي

 ثزؾ١ًٍ ٚرٌه اٌزؾ١ٍٍٟ إٌّٙظ اػزّذ وّب اٌذ١ٌٚخ االصِبد إداسح فٟ اٌّزجؼخ ٚاٌّشاؽً

 . اٌسٛس٠خ االصِخ ؽذٚس ٍٝػ اٌّزشرجخ ٚاالصبس ٚاسجبثٙب اٌسٛس٠خ االصِخ

 : اٌجؾش ١٘ى١ٍخ

  رعّٓ فمذ ٚخبرّخ ِمذِخ ػٓ فعال أسبس١خ ِجبؽش صالس اٌٝ اٌجؾش رمس١ُ رُ

 ٚاسزشار١غ١برٙب االصِخ إداسح ِفَٙٛ/األٚي اٌّجؾش

 اداسرٙب ِٚشاؽً االصِخ إداسح أسس/اٌضبٟٔ اٌّجؾش

 اٌذٌٟٚ اٌّغزّغ فٟ اٌسٛس٠خ االصِخ إداسح/اٌضبٌش اٌّجؾش
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 المبحث األول 

 مفهوـ إدارة االزمة وستراتيجيتها

 

لقػػػػػػد تػػػػػػـ تػػػػػػداوؿ م ػػػػػػطاس االزمػػػػػػة الدوليػػػػػػة  ػػػػػػ  السياسػػػػػػة الدوليػػػػػػة  ػػػػػػ ؿ القػػػػػػرف 
التاسػػػػػ. انػػػػػرت اف االزمػػػػػات جػػػػػزة رلػػػػػيس  ػػػػػ  وا ػػػػػ. ال يػػػػػاة ال نػػػػػرية والم سسػػػػػية 
وهػػػػػػذا يػػػػػػد . الػػػػػػا التفتيػػػػػػر  ال ػػػػػػورة التػػػػػػ  يػػػػػػتـ  يهػػػػػػا مواجهتهػػػػػػا والت امػػػػػػؿ م هػػػػػػا 

أمتػػػػف مػػػػف   نػػػػتؿ   ػػػػاؿ يػػػػ دن الػػػػا ال ػػػػد مػػػػف الاتػػػػال  السػػػػا ية لهػػػػا واالسػػػػتفادة اف
و  ػػػػػػػػػدد ذلػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػا  ث هػػػػػػػػػذا المو ػػػػػػػػػوع  ػػػػػػػػػ  المطا ػػػػػػػػػيف  ٬اتالجهػػػػػػػػػا ا يجا يػػػػػػػػػة

         التالييف:  
         

      المطاب األوؿ :مفهوـ إدارة االزمة  
           
     المطاب الثاا  :استراتيجية إدارة االزمة     
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 المطمب االول

 مفهوـ إدارة االزمة

واف تػػػػػػػػػػاف الم اػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػاـ ٬ت ػػػػػػػػػػددت الت ريفػػػػػػػػػػات لمفهػػػػػػػػػػـو إدارة األزمػػػػػػػػػػػات      
تيفيػػػػػػػة الت اػػػػػػػب ااػػػػػػػا االزمػػػػػػػة  ػػػػػػػاألدوات ” لمجمػػػػػػػؿ هػػػػػػػذح الت ريفػػػػػػػات وا ػػػػػػػد وهػػػػػػػو

 وتجاب سا ياتها واالستفادة مف أيجا ياتها ت٬ال امية ا دارية الم تافة 

الم ا ظػػػػػػػة ااػػػػػػػا  قػػػػػػػد أوردت الموسػػػػػػػواة ا داريػػػػػػػة ت ريفػػػػػػػا  دارة األزمػػػػػػػات  ااهػػػػػػػا 
أ ػػػػػػػوؿ وممتاتػػػػػػػات الماظمػػػػػػػػة وااػػػػػػػا  ػػػػػػػػدرتها ااػػػػػػػا ت قيػػػػػػػػؽ ا يػػػػػػػرادات وتػػػػػػػػذلؾ 
الم ا ظػػػػة ااػػػػػا اال ػػػػػراد وال ػػػػػامايف  هػػػػػا  ػػػػػد الم ػػػػػاطر الم تافػػػػػة ٬وتنػػػػػمؿ مهمػػػػػة 
المػػػػػػػػديريف المسػػػػػػػػ وليف اػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا الانػػػػػػػػاط وال  ػػػػػػػػث اػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػاطر الم تماػػػػػػػػة 

اهـ مػػػػػف وم اولػػػػػة تجا هػػػػػا او ت فيػػػػػؼ اثرهػػػػػا ااػػػػػا الماظمػػػػػة  ػػػػػ   ػػػػػاؿ اػػػػػدـ تمتػػػػػ
تجا هػػػػػػا  التامػػػػػػؿ واأل  ػػػػػػؿ هػػػػػػو اقػػػػػػؿ ا تمػػػػػػاؿ ت ػػػػػػرض الماظمػػػػػػة لام ػػػػػػاطر إلػػػػػػا 

                 ( 1) تجهة مت   ة    ذلؾ مثؿ نرتات التأميف

امػػػػا اايػػػػوح   ر هػػػػا  أاهػػػػا ت اػػػػ   االسػػػػاس تيفيػػػػة الت اػػػػب ااػػػػا االزمػػػػات  ػػػػاالدوات 
ال اميػػػػػػة واالداريػػػػػػة الم تافػػػػػػة وتجاػػػػػػب سػػػػػػا ياتها واالسػػػػػػتفادة مػػػػػػف ايجا ياتهػػػػػػا   اػػػػػػـ 

هػػػػػػػػو ااػػػػػػػػـ إدارة التوازاػػػػػػػػات والتتيػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػ. المت يػػػػػػػػرات الم تافػػػػػػػػة إدارة االزمػػػػػػػػات 
 (2) تث اثارها    تا ة المجاالتو  

ف تػػػػػػػػػػاف لتػػػػػػػػػػؿ  ا ػػػػػػػػػػث ت ريفػػػػػػػػػػات لمفهػػػػػػػػػػـو ات ػػػػػػػػػػددت الت  ريػػػػػػػػػػؼ دارة االزمػػػػػػػػػػات وا 
 مقدراته ولتاه متفؽ    م ااحتم تاؼ    
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( إدارة االزمػػػػػػػػػػػػػات  أاهػػػػػػػػػػػػػا ساسػػػػػػػػػػػػػاة ال ا ػػػػػػػػػػػػػث ال ريطػػػػػػػػػػػػػاا  )ويايػػػػػػػػػػػػػامز ي ػػػػػػػػػػػػػرؼ 
 تػػػػػػا رة ااػػػػػػا االزمػػػػػػات وال ػػػػػػد مػػػػػػف تفا ماتهػػػػػػا االجػػػػػػراةات لهػػػػػػا د ػػػػػػة الػػػػػػا السػػػػػػيط

الرنػػػػيدة  لؾ تتػػػػوف ا دارةاليفاػػػػت زمامهػػػػا م ديػػػػة  ػػػػذلؾ الػػػػا انػػػػوب ال ػػػػرب٬ و ػػػػذ
ال فػػػػػػػػاظ ااػػػػػػػػا الم ػػػػػػػػالس ال يويػػػػػػػػة لادولػػػػػػػػة  لألزمػػػػػػػػة هػػػػػػػػ  تاػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػمف

 (1) و مايتهات

  اطػػػػػػراؼ ازمػػػػػػة ادارة االزمػػػػػػة الدوليػػػػػػة  أات ارهػػػػػػا سػػػػػػ  Snyderوُي ػػػػػػرؼ سػػػػػػاايدر 
يػػػػػػػات المو ػػػػػػػؼ٬ او  نػػػػػػػتؿح مػػػػػػػرف و تػػػػػػػيـ و ػػػػػػػؽ مقتظ مػػػػػػػا الػػػػػػػا ممارسػػػػػػػة ال ػػػػػػػ ط

والتوا ػػػػػػػػػؼ دوف اف تت مػػػػػػػػػؿ دولهػػػػػػػػػـ تتافػػػػػػػػػة او  سػػػػػػػػػالر  سػػػػػػػػػ يهـ الػػػػػػػػػا الت ػػػػػػػػػايش
 (2) تمرتف ة

وار تهػػػػػػا ماػػػػػػا نػػػػػػريؼ  أاهػػػػػػا ال مايػػػػػػة ا داريػػػػػػة المسػػػػػػتمرة التػػػػػػ  تهػػػػػػتـ  االزمػػػػػػات 
اػػػػداد المػػػػوارد لات امػػػػؿ مػػػػ. االزمػػػػات  تفػػػػاةة و ااايػػػػة ودراسػػػػة اسػػػػ اب  الم تافػػػػة وا 
 االزمػػػػػػػة السػػػػػػػت  ص الاتػػػػػػػال  لماػػػػػػػ.  ػػػػػػػدوثها او ت سػػػػػػػيف طػػػػػػػرؽ الت امػػػػػػػؿ م هػػػػػػػا
مسػػػػػػتق  خ٬ مػػػػػػف  ػػػػػػ ؿ اسػػػػػػت راض المفػػػػػػاهيـ الم تافػػػػػػة  دارة االزمػػػػػػات اػػػػػػر  ااهػػػػػػا 
تاطػػػػػػػون ااػػػػػػػا امايػػػػػػػة ت ديػػػػػػػد وتا ػػػػػػػ  الم ػػػػػػػاطر الم تماػػػػػػػة ثػػػػػػػـ ااػػػػػػػداد ال طػػػػػػػط 
لمواجهػػػػػة هػػػػػذح الم ػػػػػاطر لمجا هتهػػػػػا وتقايػػػػػؿ  سػػػػػالرها  أ  ػػػػػا درجػػػػػة ممتاػػػػػة ثػػػػػـ 

 تقييـ القرارات وال اوؿ المو وايةت

تػػػػػف اجػػػػػد الهػػػػػدؼ مػػػػػف مواجهػػػػػة االزمػػػػػات  أاػػػػػه ومػػػػػف  ػػػػػ ؿ الت ػػػػػاريؼ السػػػػػا قة يم
السػػػػػ    االمتااػػػػػات ال نػػػػػرية وال اديػػػػػة المتػػػػػو رة٬ الػػػػػا إدارة المو ػػػػػؼ٬ وذلػػػػػؾ اػػػػػف 

 طريؽ: 

                                                           
 -مفهوم ادراة االزمات لدى وٌلٌامز - 1

https//m.bayt.com/ar/specialties/q/107059 -  2017/1/25   
 :Glenn H.snyder. '' (risis Bargaining 2017/3/25-ادارة االزمات الدولٌة - 2

Inicharlesf. Herman(ed), International (risis Insightsfrom Behavior 
Research, op. (it,p 240 
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 و ؼ التدهور وال سالرت -
 اف االزمونتيلاتو ماية ال اا ر اال ر  المتواة  تأميف -
 السيطرة ااا  رتة االزمة والسيطرة اايهات -
 االزمة    اال  ح والتطورت االستفادة مف المو ؼ الاات  اف -
دراسػػػػػػػػة االسػػػػػػػػ اب وال وامػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػ  ادت لألزمػػػػػػػػة٬ الت ػػػػػػػػاذ اجػػػػػػػػراةات الو ايػػػػػػػػة  -

 لما.  تترارها٬ او  دوث ازمات منا هة لها

وتػػػػػػػػذلؾ يمتػػػػػػػػف القػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػوة المفػػػػػػػػاهيـ السػػػػػػػػا قة ل زمػػػػػػػػة وتػػػػػػػػذلؾ السػػػػػػػػمات 
ااػػػػػػػا الرليسػػػػػػػية المتفػػػػػػػؽ اايهػػػػػػػا  ػػػػػػػأف إدارة االزمػػػػػػػة امايػػػػػػػة إراديػػػػػػػة مق ػػػػػػػودة تقػػػػػػػـو 

الت طػػػػػػػيط والتػػػػػػػدريب  هػػػػػػػدؼ التا ػػػػػػػ   االزمػػػػػػػات والت ػػػػػػػرؼ ااػػػػػػػا اسػػػػػػػ ا ها الدا ايػػػػػػػة 
وال ارجيػػػػػػة٬ وت ديػػػػػػد االطػػػػػػراؼ الفاااػػػػػػة والمػػػػػػ ثرة  يهػػػػػػا٬ واسػػػػػػت داـ تػػػػػػؿ االمتاايػػػػػػات 

ا  اجػػػػػػػػػػاح  مػػػػػػػػػػا ي قػػػػػػػػػػؽ هتهػػػػػػػػػػوالوسػػػػػػػػػػالؿ المتا ػػػػػػػػػػة لاو ايػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف االزمػػػػػػػػػػات او مواج
دروس واتتسػػػػػػػاب التهديػػػػػػػدات والم ػػػػػػػاطر٬ مػػػػػػػ. اسػػػػػػػت  ص الػػػػػػػ االسػػػػػػػت داد ويتجاػػػػػػػب

 (1)  رات جديدة ت سف مف اساليب الت امؿ م. االزمات    المستق ؿت
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 المطمب الثاني

 إستراتيجية ادارة االزمة

إال اف الهػػػػػػدؼ مػػػػػػف مواجهتهػػػػػػا  ااػػػػػػا الػػػػػػرشـ مػػػػػػف ت ػػػػػػدد انػػػػػػتاؿ االزمػػػػػػات وااوااهػػػػػػا٬
د  ػػػػػػ  سػػػػػالر واالسػػػػػػتفادة مػػػػػػف المو ػػػػػػؼ المسػػػػػػتجتمثػػػػػؿ  ػػػػػػ  ال ػػػػػػد مػػػػػػف التػػػػػػدهور وال ي

اال ػػػػػػػػ ح والتطػػػػػػػػور ودراسػػػػػػػػة اسػػػػػػػػ ا ها واواماهػػػػػػػػا تػػػػػػػػ  يمتػػػػػػػػف ات ػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػراةات 
 الم لمة لما. تترارهات

ت تمػػػػػػد إسػػػػػػتراتجيات مواجهػػػػػػة االزمػػػػػػات ااػػػػػػا القػػػػػػدرات الن  ػػػػػػية لفريػػػػػػؽ المواجهػػػػػػة 
والظػػػػػػػػػػروؼ المو ػػػػػػػػػػ ية الم يطػػػػػػػػػػة  االزمػػػػػػػػػػات واالمتاايػػػػػػػػػػات والقػػػػػػػػػػدرات المتا ػػػػػػػػػػةت 

اجهػػػػػػة اال ااػػػػػػه هػػػػػػا طػػػػػػواؿ امايػػػػػػة المو تيجيات الت ااويمتػػػػػػف ا تيػػػػػػار ا ػػػػػػد  االسػػػػػػترا
يمتػػػػػػػػف ت ييػػػػػػػػر االسػػػػػػػػتراتيجية ط قػػػػػػػػا لمرا ػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػور االزمػػػػػػػػة وتتمثػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػتراتيجية 

 المواجهة وتذلؾ التتتيتات الت  توا قها     اآلت :

مػػػػػػا تتػػػػػيس هػػػػػذح االسػػػػػتراتيجية مػػػػػػ. شال ػػػػػاخ م التعاملللللل العنيللللل: مللللللع االزملللللة -1
وتػػػػػػػػذلؾ االزمػػػػػػػػات مػػػػػػػػات المجهولػػػػػػػػة التػػػػػػػػ  ال م اومػػػػػػػػات تا يػػػػػػػػة ااهػػػػػػػػا٬ االز 

تنػػػػػػػػػ ب االزمػػػػػػػػػة  المت اقػػػػػػػػة  الم ػػػػػػػػػادد إ ػػػػػػػػػا ة الػػػػػػػػػا ااتمادهػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػة
 وااتنارها    ادة اتجاهاتت

 ػػػػ  اطػػػػار هػػػػذح االسػػػػتراتيجية يق ػػػػؿ االمػػػػر الوا ػػػػ.  الحللللد مللللن نمللللو االزمللللة -2
ويسػػػػػػ ا الػػػػػػا تػػػػػػدهور المو ػػػػػػؼ  هػػػػػػ  اذاخ اسػػػػػػتراتيجية ت لػػػػػػـ مواجهػػػػػػة القػػػػػػو  

 (1) .الت ر  المس  ة لألزمات المتن  ة
 ػػػػواـ هػػػػذح االسػػػػتراتيجية هػػػػو تقػػػػدير المو ػػػػؼ  د ػػػػة٬ والدراسػػػػة تقسلللليم االزمللللة  -3

الت ايايػػػػػػػة لمتواػػػػػػػات االزمػػػػػػػة والقػػػػػػػو  المػػػػػػػ ثرة  يهػػػػػػػا٬ وال   ػػػػػػػات االرت اطيػػػػػػػة 

                                                           
 ?https://sst5.com/read  Article.aspx 2017/1/26-استراتٌجٌة ادارة االزمات - 1

ArtID=1365& SeclD=42.  
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إذ تاقسػػػػػـ االزمػػػػػة الػػػػػا   ػػػػػ  االزمػػػػػات الت يػػػػػرة نػػػػػديدة التهديػػػػػد ياهػػػػػات وت تمػػػػػد 
 ادة ازمات   يفة الظ ط٬ مما يسهؿ الت امؿ م هات

يتػػػوف الفتػػػر الم ػػػرؾ ل زمػػػة  ر السلللمبي فلللي الفكلللر المحلللرك ل زملللة التللل ثي-4
مجمواػػػػػػة  ػػػػػػيـ واتجاهػػػػػػات ذات تػػػػػػأثير نػػػػػػديد  ػػػػػػ   ػػػػػػوة االزمػػػػػػة ت ػػػػػػاوؿ هػػػػػػذح 
االسػػػػػػػػتراتيجية ا ػػػػػػػػ ا ها ت فيفػػػػػػػػػاخ لا ػػػػػػػػ ط الػػػػػػػػذن تسػػػػػػػػػ ب  ظهػػػػػػػػور االزمػػػػػػػػػة 

 (1)توتااميها
تهػػػػػدؼ هػػػػػذح االسػػػػػتراتيجية الػػػػػا د ػػػػػ.  دفلللللع االزملللللة اللللللى مرحملللللة متقدملللللة -5

القػػػػػػػو  الم رتػػػػػػػة لألزمػػػػػػػة الػػػػػػػا الػػػػػػػد وؿ  ػػػػػػػ  مر اػػػػػػػة متقدمػػػػػػػة٬ يظهػػػػػػػر مػػػػػػػف 
المتجااسػػػػػػة لاقػػػػػػو  المسػػػػػػ  ة  ال ػػػػػػراع الػػػػػػدا ا   ػػػػػػيف التتػػػػػػت ت شيػػػػػػر  لهػػػػػا 

 لهات
تهػػػػدؼ هػػػػذح االسػػػػتراتيجية الػػػػا الت امػػػػؿ مػػػػ. االزمػػػػات  تغييللللر اتجللللا  االزمللللة -6

نػػػػػػػػديدة القػػػػػػػػوة وال اػػػػػػػػؼ ذات التػػػػػػػػأثير المػػػػػػػػدمر الػػػػػػػػذن ي ػػػػػػػػ ب مواجهتػػػػػػػػه او 
مقاومتػػػػػػة اذ ي ػػػػػػادر الػػػػػػا مسػػػػػػايرة االزمػػػػػػة٬ ا  ػػػػػػر مر اػػػػػػة ممتاػػػػػػة ثػػػػػػـ ال مػػػػػػؿ 
ااػػػػػػا ت ييػػػػػػر اتجاههػػػػػػا الػػػػػػا اػػػػػػدة اتجاهػػػػػػات  رايػػػػػػة تسػػػػػػااد ااػػػػػػا المواجهػػػػػػة 

 (2)يجا يةتإالف اااة لألزمة وت قيؽ اتال  
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www.moqatel.com/openshara/Behoth/Ektesad8/azamat/seco8.doc-cv.  
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تت ػػػػػػمف اسػػػػػػػتراتيجية ادارة االزمػػػػػػات متواػػػػػػػات و طػػػػػػػوط الدارة االزمػػػػػػة تنػػػػػػػمؿ تاػػػػػػػؾ 
  ال طة   فة اساسية المتواات التالية

 المتمثؿ    االست داد لمواجهة االزمةت الهد: -1
وتنػػػػػمؿ الم ػػػػػاطر٬ ال طػػػػػورة٬ الت ػػػػػرض لا اا ػػػػػر  التعلللللار: والمختصلللللرات -2

 الم ر ة لأل طارت
 المااخ٬ ات اريس التؿ او الجزةت مواصفات الموقع -3
افيػػػػػػػػػة التاري يػػػػػػػػػة٬ وااػػػػػػػػػواع اال ػػػػػػػػػداث الط ي يػػػػػػػػػة ان ال   وصللللللللل: التهديلللللللللد-4

 واال طااايةت
 المس وليات الدارة االزمةتو الساطات وال   يات  القيادة والتنسيق -5
ان ت طػػػػػيط القطااػػػػػات ال امػػػػػة مثػػػػػؿ ال ػػػػػدمات الط ي يػػػػػة٬  فلللللرق التخطللللليط -6

 الاقؿ والموا  ت واالطفاة٬
ماػػػػػػ. السػػػػػػاطات وال ػػػػػػ  يات لطاػػػػػػب المسػػػػػػاادة  لمسللللللاعدات الخارجيللللللة ا-7

 ال ارجيةت
 مف   ؿ ت ييف موا . مراتز االزماتت تحديد مراكز االزمات -8
                                 ت ديد اظـ االست  ـ و يف االن ار واالاذاراتتاالشعار واالنذار  -9

الم ػػػػػػػػػػػػػػادر  ت ديػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػاطات واالجللللللللللللللراءات الماليللللللللللللللة  االدارة -11
 السري.ت واالجراةات النراة السري.

 ولية واال  ار المفاجلةتدال يااات والانرات ال االعالم العام  -11
ايجػػػػاد  طػػػػط متماػػػػة ل ػػػػدمات اساسػػػػية مثػػػػؿ االاقػػػػاض  الخطللللط الفرعيللللة  -12

 (1) والد اع المدا تتتت الختتتت
 

                                                           
الطبعة  ٬د.عطٌة حسٌن افندي٬ اتجاهات جدٌدة فً االدارة بٌن النظرٌة والتعلٌق٬ ٬ القاهرة - 1 1

 .65.ص1994االولى 
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 ة ااا تؿ مف االت :رتتز ااا ر ادارة االزمة الااج ت

 الفورية والسري ة الا االزمةتاالستجا ة  -
  ؽ متوا ؿ وسري. مف الم اوماتتتد -
 ف ماسقة الم تو تتا تتو رسالؿ  اد ة ال -
 تة٬ ان الت امؿ االاساا  م. ال  ايارض النفقا -
اػػػػػػؼ منػػػػػػاتؿ دث االزمػػػػػػات  سػػػػػػراة شيػػػػػػر متو  ػػػػػػة وت الف ػػػػػػؿ ال اسػػػػػػـ٬ اذ ت ػػػػػػ -

مة اػػػػػػػدة ممػػػػػػػا يسػػػػػػػتدا  اف تتػػػػػػػوف االسػػػػػػػتجا ة  اااػػػػػػػة وذات تراتمػػػػػػػات  اسػػػػػػػ
 وايجا ية  ما يقاص  جـ االزمة او ي فؼ تأثيراتها الم ا  ةت

ات الاػػػػػػػادة االات ػػػػػػػػار السػػػػػػػاوؾ المااسػػػػػػػب لػػػػػػػألدارة   ػػػػػػػؿ واثاػػػػػػػاة و  ػػػػػػػد االزمػػػػػػػ -
الماظمػػػػػػػػػػة٬ وذلػػػػػػػػػػؾ  ال مػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػورن وال ػػػػػػػػػػذر٬ والقػػػػػػػػػػوؿ  و سػػػػػػػػػػراة لسػػػػػػػػػػم ة

 (1)تالم ت ر
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 المبحث الثاني                           
 االزمة ومرا ؿ ادارتهااسس ادارة 

 
اف مواجهػػػػة االزمػػػػة ماػػػػذ انػػػػأتها مػػػػروراخ  مر اػػػػة ال ػػػػد مػػػػف  طرهػػػػا و تػػػػا    

الت اػػػػػب اايهػػػػػا تتطاػػػػػب االلتػػػػػزاـ   ػػػػػدة م ػػػػػادد اساسػػػػػية هػػػػػ   دايػػػػػة اجا هػػػػػا٬ 
و ػػػػػػػػػ  ال قيقػػػػػػػػػة اف م الجػػػػػػػػػة االزمػػػػػػػػػات او الت امػػػػػػػػػؿ م هػػػػػػػػػا والتػػػػػػػػػ  ار ػػػػػػػػػت 

الػػػػػذن يا  ػػػػػ    أدارتهػػػػػا االزمػػػػػات تقػػػػػـو ااػػػػػا اسػػػػػس تمثػػػػػؿ االطػػػػػار الماهجػػػػػ 
سػػػػػير  يػػػػػه٬ واف ادارة االزمػػػػػات تت اػػػػػؽ  مرا ػػػػػؿ ادارتهػػػػػا التػػػػػ  تمتػػػػػف مػػػػػف اف ت

االسػػػػػػت ااة  مػػػػػػا  ػػػػػػ  مواجهتهػػػػػػا و  ػػػػػػدد ذلػػػػػػؾ سػػػػػػا  ث هػػػػػػذا المو ػػػػػػوع  ػػػػػػ  
 المطا يف التالييف:

 المطاب االوؿ / اسس ادارة االزمة       
 المطاب الثاا  / مرا ؿ ادارة االزمة       

 المطمب االول
 االزمة اسس ادارة

اف ال ػػػػػػػػديث اػػػػػػػػف ادارة االزمػػػػػػػػة تػػػػػػػػتـ اػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ ات ػػػػػػػػاذ ال طػػػػػػػػوات      
واالجػػػػػػػراةات التفياػػػػػػػة  الت اػػػػػػػب ااػػػػػػػا االزمػػػػػػػة٬ وهػػػػػػػذح االجػػػػػػػراةات واالسػػػػػػػس 
التػػػػػػ  يػػػػػػتـ القيػػػػػػاـ  هػػػػػػا  واسػػػػػػطة القػػػػػػرارات التػػػػػػ  ت ػػػػػػدر مػػػػػػف ال تومػػػػػػات او 
 ػػػػااع القػػػػرار  ػػػػ  الػػػػدوؿ وهاػػػػا ال ػػػػد مػػػػف التمييػػػػز  ػػػػيف القػػػػرار الػػػػذن ي ػػػػدر 

الػػػػػػذن يػػػػػػتـ ات ػػػػػػاذح  ػػػػػػ  مواجهػػػػػػة  روؼ االاتياديػػػػػػة  وي ػػػػػػيف القػػػػػػرار ػػػػػػ  الظػػػػػػ
االزمػػػػػات ) ػػػػػرار االزمػػػػػة( الػػػػػذن يتػػػػػوف ذو ط ي ػػػػػة اسػػػػػتثاالية يػػػػػتـ ات ػػػػػاذح  ػػػػػ  

 (1)تو ت   ير اس ياخ 

                                                           
 1النظرٌات المتعاقبة فً العالقات الدولٌة٬ دار الثقافة للطبع والنشر٬طجٌمس دورن٬ً  - 1
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اف ادارة االزمػػػػػػة تتطاػػػػػػب مجمواػػػػػػة مػػػػػػف االسػػػػػػس التػػػػػػ  يجػػػػػػب توا رهػػػػػػا ااػػػػػػد 
 القياـ  هذح ال ماية وه :

 ػػػػػيف اطػػػػػراؼ االزمػػػػػة مػػػػػف اجػػػػػؿ   اال قػػػػػاة ااػػػػػا  اػػػػػوات االت ػػػػػاؿ مفتو ػػػػػة -1
 ديمومة ال وارت

 اػػػػػؽ هػػػػػامش ت يػػػػػر ل ريػػػػػة ال رتػػػػػة٬ واػػػػػدـ  طػػػػػ.  طػػػػػوط الرج ػػػػػة ااػػػػػا  -2
 ال  ـت

تػػػػرؾ  ػػػػدالؿ ل طػػػػراؼ المسػػػػتطاع مػػػػف االجػػػػراةات التػػػػ  الت االسػػػػتفاد  ػػػػدر -3
 اال ر ت

 الجم. ي يف اساليب االتراح والترشيب لت قيؽ االهداؼ -4
يػػػػػػػة ال اميػػػػػػػة مػػػػػػػف  يػػػػػػػث ا  ػػػػػػػاع طريقػػػػػػػة الت امػػػػػػػؿ مػػػػػػػ. االزمػػػػػػػة لاماهج -5

 الت طيط والتافيذت
ظمػػػػػاف القػػػػػدرة ااػػػػػا الموازاػػػػػة  ػػػػػيف ال فػػػػػاظ ااػػػػػا م ػػػػػالس الدولػػػػػة ال ايػػػػػا  -6

 وتجاب ت ااد االزمة الا  الة  ربت
  يػػػػػػػػث   داـ القػػػػػػػػوة   جػػػػػػػػـ القػػػػػػػػدرات المتا ػػػػػػػػةاف يتػػػػػػػػوف التهديػػػػػػػػد  أسػػػػػػػػت -7

 (1) تاالي ثر ااا م دا ية تافيذه

سػػػػػػػػواة  االسػػػػػػػػت داد لهػػػػػػػػا او تو  هػػػػػػػػا او اف مواجهػػػػػػػػة االزمػػػػػػػػات وال ػػػػػػػػاالت الطارلػػػػػػػػة 
الت امػػػػػػؿ م هػػػػػػا اذا مػػػػػػا  ػػػػػػدثت ي ػػػػػػ. تاهػػػػػػؿ و ػػػػػػدة ادارة االزمػػػػػػات ال ػػػػػػبة االت ػػػػػػر 
 ػػػػػ  هػػػػػذا المجػػػػػاؿ ل ػػػػػماف تػػػػػو ير ال مايػػػػػة النػػػػػاماة أل ػػػػػراد والمانػػػػػأت٬ لػػػػػذلؾ تػػػػػاف 

 (2) لزاماخ اايها ااداد  طة ناماة لمواجهة االزمات الت  تت دثت
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 ػػػػػػدمها شاػػػػػيف  يػػػػػه التػػػػػػ  يػػػػػتـ  موج هػػػػػا القيػػػػػػاـ  هاالػػػػػؾ مجمواػػػػػة مػػػػػػف االسػػػػػس التػػػػػ 
 - االجراةات المت اقة  قرارات االزمة وه  تاالت :

إف القػػػػػػػرارات المت اقػػػػػػػة  االزمػػػػػػػات يػػػػػػػتـ ات اذهػػػػػػػا  واسػػػػػػػطة مجمواػػػػػػػة تتنػػػػػػػتؿ  -1
   ي اخ لمواجهة ازمة م ياةت

تامػػػػا تااػػػػت االزمػػػػة ات ػػػػر تامػػػػا زادت ال اجػػػػة الػػػػا التقػػػػارب والتفػػػػاهـ  نػػػػتؿ  -2
 وزادت استنارة القادة لمرو سيهـت ٬قرارال ات ر  يف  اا  

 تاما طالت  ترة االزمة تاما زادت تمية الم اومات المتو رة ااهات -3
تامػػػػػػػػا زادت تتػػػػػػػػاليؼ الت امػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػ. االزمػػػػػػػػة تامػػػػػػػػا زاد التراجػػػػػػػػ. اػػػػػػػػف القػػػػػػػػيـ  -4

 المرت طة  هات
تامػػػػػػػا تااػػػػػػػت االزمػػػػػػػة ات ػػػػػػػر تامػػػػػػػا زادت االت ػػػػػػػاالت الم انػػػػػػػرة مػػػػػػػ. زامػػػػػػػاة  -5

 (1) الدوؿ ال ديقةت

اف الت امػػػػػؿ مػػػػػ. االطػػػػػراؼ االزمػػػػػة اثاػػػػػاة ادارتهػػػػػا ال يػػػػػتـ   ػػػػػورة جذريػػػػػة ان مرااػػػػػاة 
الوسػػػػػػػػطية  ػػػػػػػػ  الت امػػػػػػػػؿ   يػػػػػػػػث يتػػػػػػػػيس  ريػػػػػػػػة ال رتػػػػػػػػة و هػػػػػػػػدؼ السػػػػػػػػيطرة ااػػػػػػػػا 
الموا ػػػػػػؼ٬ ويقػػػػػػدر المسػػػػػػتطاع تفػػػػػػادن ااقػػػػػػ ت ااا ػػػػػػر االزمػػػػػػة او ا ػػػػػػدها مػػػػػػا  ػػػػػػد 

ال ػػػػداوة مػػػػ. يهػػػػدد  تفػػػػا ـ ال طػػػػر  اال ػػػػا ة الػػػػا ااػػػػه ال يوجػػػػد مجػػػػاؿ لا  ػػػػومة او 
 (2) تاطراؼ االزمة مهما تاات هويتهـ ومهما تاات دا  هـ وساوتياتهـ

 

 

 

                                                           
طاهر محمود٬ االتجاهات الحدٌثة فً القٌادة االدارٌة٬ ٬ دار زهرات للنشر والتوزٌع٬  - 1

 .252ص٬ 1997 ٬ عمان٬ الطبعة االولى٬
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ااػػػػػد ت ػػػػػ يس اال ػػػػػداث وتػػػػػأـز المو ػػػػػؼ  ػػػػػ  ال ػػػػػدث   اػػػػػا  ػػػػػاا. القػػػػػرار اف يقػػػػػـو 
  ما يا :

ااػػػػػا  ػػػػػاا. القػػػػػرار هػػػػػذح ال الػػػػػة ت ديػػػػػد ا  ػػػػػاد  تحديلللللد االزملللللة بسلللللرعة  -1
االزمػػػػػػػػػة وت ديػػػػػػػػػد االطػػػػػػػػػراؼ المنػػػػػػػػػترتة  يهػػػػػػػػػا٬ واثارهػػػػػػػػػا والاقػػػػػػػػػاط الم وريػػػػػػػػػة 
لألزمػػػػػة٬ )ان مو ػػػػػوع االزمػػػػػة وايجػػػػػاد الظ ػػػػػوط واال اطػػػػػة  تػػػػػؿ الم اومػػػػػات 
المت اقػػػػػػػػػة  االزمػػػػػػػػػة( اف ت ديػػػػػػػػػد االزمػػػػػػػػػة  د ػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػااد ااػػػػػػػػػا امايػػػػػػػػػة ادارة 

 االزمة  ف اليةت
اف تطويػػػػػؽ واػػػػػزؿ االزمػػػػػة  طاػػػػػب ال ػػػػػزؿ ااػػػػػا سلللللرعة  تطويلللللق االزملللللة ب -2

اػػػػدـ ااتنػػػػارها الػػػػا اجػػػػزاة ا ػػػػر  مػػػػف الػػػػدوؿ٬ وهاػػػػا ي قػػػػا تػػػػأثير االزمػػػػة  ػػػػ  
 ػػػػػػا   الجوااػػػػػػب  وااػػػػػػا  ػػػػػػاا. اطػػػػػػار م ػػػػػػدود وم ػػػػػػزوؿ شيػػػػػػر ماتنػػػػػػر الػػػػػػا 

القػػػػػػػرار اف يت ػػػػػػػذ االجػػػػػػػراةات ال زمػػػػػػػة  سػػػػػػػراة٬ الف التػػػػػػػأ ير  ػػػػػػػ  ات اذهػػػػػػػا 
اال ػػػػػػر  ممػػػػػػا ي ػػػػػػ ب ااػػػػػػا  ػػػػػػاا. ي اػػػػػػ  امتػػػػػػداد االزمػػػػػػة الػػػػػػا الجوااػػػػػػب 

 القرار ادارة االزمة ت
وا اػػػػػػ   ػػػػػػذلؾ  ػػػػػػف الت امػػػػػػؿ مػػػػػػ. ادارة االزمػػػػػػة٬ وهػػػػػػ  اماػػػػػػة ادارة االزمللللللة  -3

 ػػػػػػا. القػػػػػػرار ت ػػػػػػت ظػػػػػػروؼ شيػػػػػػر ط ي يػػػػػػة٬ او هػػػػػػ  تيفيػػػػػػة الت اػػػػػػب ااػػػػػػا 
االزمػػػػػػة  ػػػػػػاالدوات ال اميػػػػػػة واالداريػػػػػػة الم تافػػػػػػة وتجاػػػػػػب سػػػػػػا ياتها وااليتفػػػػػػادة 

 (1)مف ايجا يتهات
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 المطمب الثاني

 مرا ؿ ادارة االزمة

 (1)ير  ال  ض اف ادارة االزمة تمر  مرا ؿ ار . ه :

 تاطيؼ او ت فيؼ  دة االزمةت -1
 االست داد و الت  يرت -2
 المواجهةت -3
 إاادة التوازفت -4

ر  هػػػػػؿ ادارة االزمػػػػػػة  ػػػػػ   ػػػػػيف يػػػػػػر  الػػػػػ  ض اال ػػػػػر اف هاػػػػػػاؾ  مػػػػػس مرا ػػػػػؿ تمػػػػػػ
و واهػػػػػا او الت فيػػػػؼ مػػػػف اثارهػػػػػا  ػػػػؿ والقػػػػدرة اػػػػػؿ ت قيػػػػؽ التػػػػػوازف  لا مػػػػؿ ااػػػػا درة

وااػػػػػػػادة االمػػػػػػػور الػػػػػػػا مػػػػػػػا تااػػػػػػػت اايػػػػػػػه   ػػػػػػػؿ و ػػػػػػػوع االزمػػػػػػػة٬ وهػػػػػػػ  ااػػػػػػػا الا ػػػػػػػو 
 (.(2االت 

 

 اكتشا: اشارات االنذار -المرحمة االولى

او  ساسػػػػػػػاة مػػػػػػػف االنػػػػػػػارات االاػػػػػػػذار الم تػػػػػػػررسػػػػػػػؿ االزمػػػػػػػة   ػػػػػػػؿ و واهػػػػػػػا اػػػػػػػادة مات
ات االاػػػػػػػػػذار  اػػػػػػػػػ  اتتنػػػػػػػػػاؼ انػػػػػػػػػار  ا تمػػػػػػػػػاؿ و واهػػػػػػػػػا٬ وتراض التػػػػػػػػػ  تا ػػػػػػػػػ  االاػػػػػػػػػ

راض التػػػػػ   تا ػػػػػ   و ػػػػػوع ازمػػػػػة مػػػػػا٬ واالزمػػػػػات ت ػػػػػدث تنػػػػػ يص الم نػػػػػرات واالاػػػػػ
 (3) تاادة  س ب ادـ االات اح لتاؾ االنارات

 

                                                           
٬ ٬2112 القاهرة٬ 1دار النهظة العربٌة٬ط٬ ادارة االزمات الدولٌة٬ د.عطٌة حسٌن افندي  - 1

 .93ص
٬ 1ادارة االزمات ٬مركز االمارات للدراسات والبحوث٬ طد. محمد رشاد الحمالوي٬   - 2

 .٬48 ص1997القاهرة٬
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  االستعداد والوقاية -المرحمة الثانية

وت اػػػػػػ  الت  ػػػػػػيرات المسػػػػػػ قة لات امػػػػػػؿ مػػػػػػ. االزمػػػػػػة المتو  ػػػػػػة  ق ػػػػػػد ماػػػػػػ. و واهػػػػػػا 
٬ ويجػػػػػػػب اف يتػػػػػػوا ر لػػػػػػد  الماظمػػػػػػػة اسػػػػػػت دادات واسػػػػػػاليب تا يػػػػػػػة او ا ػػػػػػ ؿ اثارهػػػػػػا

لاو ايػػػػػة مػػػػػف االزمػػػػػات وينػػػػػمؿ ذلػػػػػؾ اال ت ػػػػػار الػػػػػد يؽ والمسػػػػػتمر لا مايػػػػػات وهياتػػػػػؿ 
 (1) االدارة لات رؼ ااا ان ااراض ألزمات م تماةت

 

 احتواء االضرار والحد منها –المرحمة الثالثة 

ة دوف تفػػػػػا ـ اولػػػػػمر اػػػػػة االسػػػػػت داد والو ايػػػػػة وال يوت اػػػػػ  تافيػػػػػذ مػػػػػا  طػػػػػط لػػػػػه  ػػػػػ  
 فػػػػػػ  هػػػػػػذح المر اػػػػػػة يػػػػػػتـ ا تػػػػػػواة االثػػػػػػار الااتجػػػػػػة اػػػػػػف االزمػػػػػػة  االزمػػػػػػة وااتنػػػػػػارها٬

وا جهػػػػػػا لتقايػػػػػػؿ ال سػػػػػػالر٬  ػػػػػػمف المسػػػػػػت يؿ ماػػػػػػ. االزمػػػػػػات مػػػػػػف الو ػػػػػػوع مػػػػػػا داـ 
 ة ط ي ية لتا ة الاظـتياف الميوؿ٬ التدميرية ت د  ا 

 

 استعادة النشاط -المرحمة الرابعة

رض اسػػػػػت ادة توازاػػػػػه ومقدرتػػػػػه التػػػػػ  يقػػػػػـو  هػػػػػا الجهػػػػػاز االدارن ل ػػػػػ وهػػػػػ  ال مايػػػػػات
ؿ ااػػػػداد وتافيػػػػذ  ػػػػرام  نػػػػموت ااػػػػا ممارسػػػػة اامالػػػػه االاتياديػػػػة تمػػػػا تػػػػاف مػػػػف   ػػػػؿ٬

م اولػػػػػػػػة اسػػػػػػػػت ادة  ٬ وتت ػػػػػػػػمف المر اػػػػػػػػة اػػػػػػػػدة جوااػػػػػػػػب ماهػػػػػػػػا اراتجػػػػػػػػاهزة وا ت ػػػػػػػػ
 ادة مػػػػا ياتػػػػاب الجمااػػػػة التػػػػ  ت مػػػػؿاال ػػػػوؿ الماموسػػػػة والم اويػػػػة التػػػػ   قػػػػدت واػػػػ

                       ػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذح المر اػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػػػػػف ال مػػػػػػػػػػػػاس  يػػػػػػػػػػػػث تتتػػػػػػػػػػػػاتؼ  ػػػػػػػػػػػػ  مواجهػػػػػػػػػػػػة 
 (2)  طر م ددت

                                                           
٬  الطبعة الخامسةمبادئ العالقات الدولٌة٬ المكتبة القانونٌة٬  ٬سعد حقً توفٌق - 1

 .43ص٬2116٬بغداد
٬ 1مراحل ادارة االزمات ٬ دار الجامعٌة للنشر والتوزٌع٬ ط د.مصطفى عبٌد مصطفى٬  - 2

 .٬46 ص2111القاهرة٬
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 التعمم –المرحمة الخامسة 

تتػػػػػػرار االزمػػػػػػة و اػػػػػػاة  المر اػػػػػػة اال يػػػػػػرة وهػػػػػػ   اػػػػػػورة وو ػػػػػػ. ال ػػػػػػوا ط لماػػػػػػ. وهػػػػػػ 
دروس السػػػػا قة لظمػػػػاف مسػػػػتو  اػػػػال  مػػػػف الجاهزيػػػػة  ػػػػ  المسػػػػتق ؿ٬   ػػػػرات مػػػػف الػػػػ

راتهػػػػػػػا السػػػػػػػا قة وتت ػػػػػػػمف تاػػػػػػػؾ المر اػػػػػػػة دروسػػػػػػػاخ هامػػػػػػػة تت امهػػػػػػػا الماظمػػػػػػػة مػػػػػػػف   
والماظمػػػػػات اال ػػػػػر  التػػػػػ  مػػػػػرت  أزمػػػػػات م ياػػػػػة٬ وتػػػػػذلؾ الػػػػػت اـ المسػػػػػتمر وااػػػػػادة 

مػػػػػ لـ  يػػػػػث ذتريػػػػػات  ااػػػػػهشػػػػػـ   سػػػػػيف مػػػػػا تػػػػػـ ااجػػػػػازح  ػػػػػ  الما ػػػػػ  ورالتقػػػػػويـ ولت
  (1)تتها االزمةما   الت   افال

 (2)ان ادارة االزمة ايضا تتوزع عمى مراحل مختمفة وتكون بالشكل االتي 

و يهػػػػػا يػػػػػتـ تفػػػػػادن و ػػػػػوع االزمػػػػػة مػػػػػف  ػػػػػ ؿ ماػػػػػ. تجنلللللب االزملللللة  مرحملللللة -1
  دوث ال االت الت  تودن الا انوب االزمةت

وهػػػػػذح تػػػػػأت    ػػػػػد  نػػػػػؿ م اولػػػػػة ماػػػػػ. و ػػػػػوع  مرحملللللة التهيلللللؤ ألدارة االزملللللة -2
 االزمة٬ وتتـ  و .  طة ألدارة االزمة المتو  ة و نتؿ ماف ؿت

وهػػػػػذح تتطاػػػػػب ات ػػػػػاذ  ػػػػػرارات مدروسػػػػػة  ػػػػػ  ظػػػػػؿ  مرحملللللة احتلللللواء االزملللللة -3
 مات وأجواة النؾ والتهديد السالدةتظروؼ اقص الم او 

وهػػػػذح المر اػػػػة تمثػػػػؿ الت ػػػػدن االت ػػػػر ل ػػػػاا. القػػػػرار  مرحمللللة ادراك االزمللللة -4
الاهػػػػػػا ت نػػػػػػر الوجػػػػػػود الف اػػػػػػ  لألزمػػػػػػة و يهػػػػػػا يجػػػػػػب ت ديػػػػػػد اسػػػػػػ اب االزمػػػػػػة 

 وم ر ة تيفية الت امؿ م هات
التقايديػػػػة  ـ  يهػػػػا اسػػػػت داـ مجمواػػػػة مػػػػف االسػػػػاليبويػػػػت مرحمللللة حللللل االزمللللة -5

 ػػػػػػػػؿ و تفػػػػػػػػاةة االيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػؿ التقايديػػػػػػػػة والترشي يػػػػػػػػة والترهي يػػػػػػػػة  وشيػػػػػػػػر
 االزمةت

                                                           
٬ ٬1 ادارة االزمات الدولٌة٬ دار الثقافة للطبع والنشر٬طد.محمد عبد الغنً هالل - 1

 .٬94 ص٬1998لقاهرةا
2
الجنادرٌة للنشر والتوزٌع ٬الطبعة األولى ٬إدارة االزمات والكوارث٬د.عبد الكرٌم احمد جلٌل - 
 124ص٬2116٬القاهرة ٬
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وهػػػذح تتػػػوف   ػػػد ااتهػػػاة االزمػػػة٬  يػػػث تػػػتـ  مرحملللة االسلللتفادة ملللن االزملللة -6
اليب لألسػػػػػػتفادة مػػػػػػف  يهػػػػػػا ااػػػػػػادة الاظػػػػػػر  ػػػػػػ  االزمػػػػػػة وادارتهػػػػػػا ودراسػػػػػػة اسػػػػػػ

 (1)تاة ماهاالدروس المستو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 https;//Augistine N.R.Managing the– - 2017/3/19مراحل ادراة االزمة  - 1

Crisis you tried to prevent, Hard Business, n; 6.1995.pp.149-158 
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      الثالثالمبحث                                  
   إدارة االزمة السورية    المجتم. الدول             
     

  2111 ػػػػػدأت أ ػػػػػداث االزمػػػػػة السػػػػػورية  ػػػػػ  مات ػػػػػؼ نػػػػػهر  ذار )مػػػػػارس(  اػػػػػاـ  
ااػػػػػد  ػػػػػروج مظػػػػػاهرات  ػػػػػ  مػػػػػدف سػػػػػورية اػػػػػدة  مطال ػػػػػة  ػػػػػ ط ؽ ال ريػػػػػات وا  ػػػػػراج 
الم تقاػػػػػػيف  السياسػػػػػػيف مػػػػػػف السػػػػػػجوف ور ػػػػػػ.  الػػػػػػة الطػػػػػػوراد٬ثـ مػػػػػػ. الو ػػػػػػت أزدادت 
ف المطالػػػػػػب تػػػػػػدريجيا  تػػػػػػا و ػػػػػػؿ الػػػػػػا إسػػػػػػقاط اظػػػػػػاـ  نػػػػػػار األسػػػػػػد  التامػػػػػػؿ  ت ا

ت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   االزمة االزمة السورية لها أثارها    المجتم. الدول  الت  أ دثت 
ال ارطػػػػػػة السياسػػػػػػية  ػػػػػػ  ماطقػػػػػػة النػػػػػػرؽ االوسػػػػػػط  ٬  و  ػػػػػػدد ذلػػػػػػؾ سػػػػػػا  ث هػػػػػػذا 

      المو وع    المطا يف األتييف: 
          
          
  األوؿ :انأت االزمة السورية واس اب  يامها   المطاب 
             
  الثاا : ثر االزمة السورية    المجتم. الدول  المطاب 
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    االول   المطمب                                 
   سورية وأس اب  يامهاانأت االزمة ال               
                                     

لػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػف أسػػػػػػػػوأ المتنػػػػػػػػالميف يظػػػػػػػػف اف المظػػػػػػػػاهرات التػػػػػػػػ  نػػػػػػػػهدتها مدياػػػػػػػػة دراػػػػػػػػا 
سػػػػتت وؿ   ػػػػد انػػػػػهر الػػػػا  ػػػػرب طا اػػػػػة دارت ر اهػػػػا  ػػػػيف  ػػػػػوات الجػػػػيش السػػػػػورن 
و  ػػػػػػػػالؿ الم ار ػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  م ظػػػػػػػػـ الم ا  ػػػػػػػػات السػػػػػػػػورية تتطػػػػػػػػورت ا تجاجػػػػػػػػات 

د مػػػػػف الػػػػػدوؿ ال ر يػػػػػة دراػػػػػا التػػػػػ  جػػػػػاةت متااشمػػػػػة مػػػػػ. الثػػػػػورات التػػػػػ  نػػػػػهدتها اػػػػػد
الػػػػا مواجهػػػػة اايفػػػػة مػػػػ. النػػػػرطة وااػػػػؼ وأاتقػػػػاالت واسػػػػ ة الاطػػػػاؽ ممػػػػا أد  الػػػػا 

    (1)و وع ملات ال  ايا واالؼ الم ا يفت

ت ػػػػػػود جػػػػػػذور ال ػػػػػػراع السػػػػػػورن الػػػػػػا اال تجاجػػػػػػات التػػػػػػ  ااػػػػػػدل ت  ػػػػػػ  مػػػػػػارس    
 ػػػػػػػػ  مدياػػػػػػػػة دراػػػػػػػػا جاػػػػػػػػو   الػػػػػػػػ  د اقػػػػػػػػب ااتقػػػػػػػػاؿ وت ػػػػػػػػذيب   ػػػػػػػػض  2111اذار /

لمػػػػػػػراهقيف الػػػػػػػذيف رسػػػػػػػموا نػػػػػػػ ارات ثوريػػػػػػػة ااػػػػػػػا  ػػػػػػػالط مدرسػػػػػػػة وااػػػػػػػدما النػػػػػػػ اب ا
 يػػػػػث زاد  ٬اطاقػػػػػت  ػػػػػوات االمػػػػػف الايػػػػػراف ااػػػػػا المت ػػػػػاهريف و تاػػػػػت ال ديػػػػػد مػػػػػاهـ 

 ادد الم تجيف    النوارع ت

وتسػػػػػػػ  ت هػػػػػػػذح اال ػػػػػػػطرا ات  ػػػػػػػ  ا تجاجػػػػػػػات امػػػػػػػت ارجػػػػػػػاة الػػػػػػػ  د لامطال ػػػػػػػة    
 سػػػػػترية وا مػػػػػاد الم ار ػػػػػة الػػػػػا  تا ػػػػػ  األسػػػػػد ت واد  اسػػػػػت داـ ال تومػػػػػة لاقػػػػػوة ال

 ػػػػػػرج ملػػػػػػات االالؼ  2111 زيػػػػػػراف /زيػػػػػػادة ازيمػػػػػػة الم تجػػػػػػيف ت  و  اػػػػػػوؿ يوايػػػػػػو 
 (2)   م اهرات    ال ديد مف المدف السورية ت

ت ت ػػػػػر ال وامػػػػػؿ التػػػػػ  أسػػػػػهمت  ػػػػػ  ااػػػػػدالع االزمػػػػػة ال اليػػػػػة  ػػػػػ  سػػػػػورية متجػػػػػذرة    
تمػػػػ. ٬و رمهػػػػا مػػػػف  ػػػػ  )اال تاػػػػاؽ الم سسػػػػات ( الػػػػذن همػػػػش  لػػػػات تثيػػػػرة  ػػػػ  المج

                                                           
  2017/3/20بداٌات االزمة السورٌة - 1

https://www.permalink.php?id=367718716718881&story-
fbid=43651400983951./  

 سوري-فً-الثورة-بدأت-هكذا - 2
www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/3/21 -/ 
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االسػػػػػهاـ  ف اليػػػػػة  ػػػػػ  التاميػػػػػة السياسػػػػػية واال ت ػػػػػادية واالجتماايػػػػػة ت هػػػػػذا وتػػػػػا تس 
 الػػػػػػة اال تاػػػػػػاؽ الم سسػػػػػػاتية  ػػػػػػ  سػػػػػػورية  ػػػػػػ   قػػػػػػداف  ػػػػػػدرة الم سسػػػػػػات السياسػػػػػػية 

وتجسػػػػػػػػػيد تطا ػػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػ. ٬واال ت ػػػػػػػػػادية ااػػػػػػػػػا الت ييػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػ. مػػػػػػػػػرور الو ػػػػػػػػػت 
 وم ال ه وتو  اته ت 

  ال ػػػػػػػها المميػػػػػػػزة لهػػػػػػػا   ػػػػػػػ  اػػػػػػػف ت قيػػػػػػػداتها ت ومػػػػػػػ. اف ل زمػػػػػػػة السػػػػػػػورية    
ذلػػػػػػػؾ ٬  ػػػػػػػاف التوجيهػػػػػػػات السياسػػػػػػػية واال ت ػػػػػػػادية واالجتماايػػػػػػػة ألتػػػػػػػ  اطاقػػػػػػػت  ػػػػػػػ  
 ػػػػػػادد االمػػػػػػر امواجػػػػػػا ا تجاجيػػػػػػة  ػػػػػػ  سػػػػػػورية هػػػػػػ    ػػػػػػورة أساسػػػػػػية منػػػػػػا ه لامػػػػػػد 

 الذن   ؿ م  را    تؿ مف تواس ٬وم ر واليمف ت

ال ر يػػػػػػة مػػػػػػ  را ٬ومػػػػػػف  ػػػػػػماها تسػػػػػػ ا ال رتػػػػػػات التػػػػػػ  نػػػػػػهدتها   ػػػػػػض الػػػػػػدوؿ    
سػػػػػػوريا الػػػػػػا طاػػػػػػب ال ريػػػػػػات المدايػػػػػػة والم سسػػػػػػات التنػػػػػػارتية الف الػػػػػػة وال ا ػػػػػػ ة 
لامسػػػػػالاة القااوايػػػػػة تتػػػػػ دن ال وامػػػػػؿ التامويػػػػػة دورا هامػػػػػا  ػػػػػ  تقريػػػػػر ط ي ػػػػػة ال ػػػػػراؾ 

 (1) االجتماا  والسياس  واس ا ه ت

ومػػػػػػ.  اػػػػػػوؿ مات ػػػػػػؼ  ذار ٬ ااػػػػػػدل ت مظػػػػػػاهرات سػػػػػػامية وااماايػػػػػػة  ػػػػػػ  دمنػػػػػػؽ    
وأجػػػػػزاة أ ػػػػػر  مػػػػػف الػػػػػ  د ٬  ػػػػػؿ و ػػػػػاوؿ المتظػػػػػاهروف  ػػػػػ  مدياػػػػػة ياايػػػػػاس الوا  ػػػػػة 
 ػػػػ  نػػػػماؿ نػػػػرؽ سػػػػوريا اجتػػػػذاب ال اػػػػوييف المػػػػواليف ل سػػػػد ٬ ااػػػػدها وجػػػػد الا ػػػػاـ 

ف السػػػػػاميف افسػػػػػه امػػػػػاـ ات ػػػػػر ازمػػػػػة  ػػػػػ  تأري ػػػػػه  واجهػػػػػت  ػػػػػوات االمػػػػػف المتظػػػػػاهري
 (2)  رامة اديمة الر مة ت

  ػػػػػػػؿ هػػػػػػػذا الت ػػػػػػػوؿ الت يػػػػػػػر  ػػػػػػػ  المظػػػػػػػاهرات السػػػػػػػامية الػػػػػػػا  ػػػػػػػراع مسػػػػػػػاس    
تػػػػػػػدريجيا ٬ أذ تزايػػػػػػػدت  ػػػػػػػ و ة القيػػػػػػػاـ  تظػػػػػػػاهرات سػػػػػػػامية ٬وا اطػػػػػػػة  ػػػػػػػو  االمػػػػػػػف 
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 المسػػػػاجد أيػػػػاـ الجم ػػػػة لماػػػػ. المسػػػػيرات تمػػػػا تااػػػػت أن م اولػػػػة لاقيػػػػاـ  تجمػػػػ. يػػػػتـ 
 ف  است داـ القوة وال اؼتا  اطها وتفريؽ المتظاهري

 

 ػػػػػػػػدمت األ ػػػػػػػػ ـ التػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػرت  يهػػػػػػػػا ملػػػػػػػػات الجثػػػػػػػػث المقتولػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  ال وطػػػػػػػػة    
 تػػػػػػؿ شػػػػػػاز السػػػػػػاريف الملػػػػػػات ٬ 2113 ب 21جاػػػػػػو   نػػػػػػرؽ دمنػػػػػػؽ ٬ فػػػػػػ   ػػػػػػ اح 

و ػػػػػػد ذتػػػػػر الاػػػػػاجوف ااهػػػػػـ رأوا  ػػػػػواريخ ت ػػػػػػرب  ٬مػػػػػف الرجػػػػػاؿ والاسػػػػػاة واألطفػػػػػاؿ 
 األرض   ؿ اف تافظ   ا ا ا  ر شري ا ت 

سػػػػػت ردة   ػػػػػؿ ال ػػػػػالـ مقػػػػػدار منػػػػػاار السػػػػػ ط وال  ػػػػػب التػػػػػ  اثارتهػػػػػا تاػػػػػؾ ات   
وتجهػػػػػزت لتوجيػػػػػه  ػػػػػر ة ثأريػػػػػة ٬ال ػػػػػورت ودااػػػػػت إدارة أو امػػػػػا  نػػػػػدة ا ػػػػػاـ األسػػػػػد 

 قػػػػد تجػػػػػاوز الاظػػػػػاـ السػػػػػورن )ال ػػػػػط األ مػػػػػر( ٬الػػػػا سػػػػػوريا  ػػػػػ ؿ األسػػػػػا ي. التاليػػػػػة 
 النامؿ تالذن رسمته إدارة أو اما  الاس ة الا است داـ أسا ة الدمار 

مػػػػػازاؿ اطػػػػػاؽ التهجيػػػػػر والاػػػػػزوح  ػػػػػ  ٬مػػػػػ. اسػػػػػتمرار ال ػػػػػرب االهايػػػػػة  ػػػػػ  سػػػػػوريا    
ازديػػػػػػاد ومػػػػػػ. اف االزمػػػػػػة  ػػػػػػد تطػػػػػػوؿ ٬ ال ػػػػػػد مػػػػػػف تقػػػػػػديـ الػػػػػػداـ ل جلػػػػػػيف والاػػػػػػاز يف 

 (1)لتأميف وأستنفالهـ ااا المد  الق ير الم انر والمد  ال  يدت

هجػػػػػػرت ال ػػػػػػرب االهايػػػػػػة  ػػػػػػ  سػػػػػػوريا أاػػػػػػداد هالاػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػوريف مػػػػػػف  يػػػػػػوتهـ    
٬تااػػػػػت ال ػػػػػرب  ػػػػػ  سػػػػػوريا  2114تمػػػػػوز /ومجتم ػػػػػاتهـت ومػػػػػ.  اػػػػػوؿ أوا ػػػػػر يوليػػػػػو

 2‚9مايواػػػػا  ػػػػ  الػػػػدا ؿ ولجػػػػوة مػػػػا يزيػػػػد ااػػػػا  7‚5 ػػػػد أدت الػػػػا اػػػػزوح مػػػػا يقػػػػارب 
لػػػػػؾ ا تاػػػػػ. مايواػػػػػا الػػػػػا ال ػػػػػارج است ػػػػػا ت م ظمهػػػػػـ الػػػػػدوؿ المجػػػػػاورة   ٬ واتيجػػػػػة ذ

ا ػػػػػؼ السػػػػػوريف مػػػػػف جػػػػػذورهـ ود  ػػػػػوا الػػػػػا الفقػػػػػر وااػػػػػؽ تثيػػػػػر مػػػػػاهـ  ػػػػػ  ماػػػػػاطؽ 
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مست  ػػػػػػية الو ػػػػػػوؿ  ت   ػػػػػػػالازوح الي ػػػػػػدث مػػػػػػرة والمػػػػػػػرتيف وال ثػػػػػػ ث  ػػػػػػؿ ي ػػػػػػػدث 
 ( 1)ادة مرات  ٬ يقتا. الااس مف جذورهـ وديارهـ ت

يػػػػػػػػ. ال ػػػػػػػػدمات ال امػػػػػػػػة  ا ػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  وتػػػػػػػػاف ل زمػػػػػػػػة  ثػػػػػػػػرا ظػػػػػػػػارا جػػػػػػػػدا ااػػػػػػػػا جم 
  والت ايمػػػػػػػػػ   ا  ػػػػػػػػػا ة الػػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػادة ااػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػدمات القطػػػػػػػػػاايف ال ػػػػػػػػػ 

ت مػػػػػػػدادات المػػػػػػػػاة والتهر ػػػػػػػػاة  ت  تت ػػػػػػػػمف اآلثػػػػػػػار السػػػػػػػػا ية اال ت ػػػػػػػػادية ال سػػػػػػػػالر 
الت يػػػػػػرة التػػػػػػ  و  ػػػػػػت مػػػػػػف اا يػػػػػػة األداة اال ت ػػػػػػادن والػػػػػػواردات ال امػػػػػػة وال ػػػػػػرالب 
وال والػػػػػػػػد واالسػػػػػػػػته ؾ ال ػػػػػػػػاص واالسػػػػػػػػتثمار واا فػػػػػػػػاض الامػػػػػػػػو وأرتفػػػػػػػػاع ال طالػػػػػػػػة 

 ادة ال جوزات المالية الوطاية توزي

ياقسػػػػػـ الاقػػػػػاش ال ػػػػػاص  الجػػػػػذور التامويػػػػػة ل زمػػػػػة السػػػػػورية الػػػػػا ثػػػػػ ث ا سػػػػػاـ ٬    
ال وامػػػػػػػػؿ اال ت ػػػػػػػػادية واال  ػػػػػػػػاة اػػػػػػػػف ماػػػػػػػػا . الامػػػػػػػػو مػػػػػػػػف امػػػػػػػػو اجمػػػػػػػػال  الاػػػػػػػػات  

اوامػػػػػػػػؿ التاميػػػػػػػػة ال نػػػػػػػػرية واال  ػػػػػػػػاة االجتمػػػػػػػػاا   ٬الم اػػػػػػػػ  واال ت ػػػػػػػػاد التاػػػػػػػػ   
 (2)والقدرات الم سسية واال  اة السياس  ت ٬والفقر وادـ المساواة 

 

 االقتصادية الكامنة وراء االزمة  السبابأوال   ا

لػػػػػػػػػـ  2111و 2111الامػػػػػػػػو المرتفػػػػػػػػػ. اسػػػػػػػػػ يا  جمػػػػػػػػػال  الاػػػػػػػػات  الم اػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػيف     
 يػػػػػػػث  قػػػػػػػؽ اال ت ػػػػػػػاد السػػػػػػػورن م ػػػػػػػػدالت  ٬يػػػػػػػا تس ااػػػػػػػا االسػػػػػػػته ؾ ال ػػػػػػػاص

 45ت4مرتف ػػػػػة اسػػػػػ يا  ػػػػػ ؿ ال قػػػػػد الما ػػػػػ  ٬  م ػػػػػدؿ امػػػػػو وسػػػػػط  ي اػػػػػه مايقػػػػػارب 
ت اف الم نػػػػػػػػػرات الدوليػػػػػػػػػة  ينػػػػػػػػػمؿ  2111‚2111% ػػػػػػػػػ ؿ الفتػػػػػػػػػرة الوا  ػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػيف 

االمػػػػػػر الػػػػػػذن زاد الفلػػػػػػات المهمنػػػػػػة  ػػػػػػ  المجتمػػػػػػ. ٬تمػػػػػػا اف ذلػػػػػػؾ يمتػػػػػػف اف التػػػػػػؿ 
يتػػػػوف سػػػػ  ا لتزايػػػػد ااػػػػداد المهػػػػاجريف  ػػػػ  سػػػػوريا ٬ يػػػػث تو فػػػػت ال تومػػػػة الػػػػا  ػػػػد 

                                                           
سما للنشر ٬سورٌا التحوالت الكبرى مشكالت الوطن ومستقبل العرب ٬د.هشام النجار - 1

 181ص٬2115٬لبنان٬والتوزٌع 
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ت يػػػػر  ػػػػ ؿ ال قػػػػد الما ػػػػ  اػػػػف توسػػػػي. التوظيػػػػؼ  ػػػػ  القطػػػػاع ال ػػػػاـ ااػػػػد  ػػػػدود 
%  ػػػػػػػ   ػػػػػػػيف ازداد اػػػػػػػدد ال ػػػػػػػامايف  ػػػػػػػ  القطػػػػػػػاع ال ػػػػػػػاص  ػػػػػػػمف 27مػػػػػػػا يقػػػػػػػارب 

%  م اػػػػػػػا اف شال يػػػػػػػة هػػػػػػػ الة ال مػػػػػػػاؿ 43% الػػػػػػػا 34طػػػػػػاع شيػػػػػػػر المػػػػػػػاظـ مػػػػػػػف الق
م رمػػػػػػوف مػػػػػػف أن نػػػػػػتؿ مػػػػػػف انػػػػػػتاؿ ال ػػػػػػماف االجتمػػػػػػاا  ٬  التػػػػػػال   ػػػػػػاف سػػػػػػجؿ 
التنػػػػػػػ يؿ الاػػػػػػػاجـ اػػػػػػػف السياسػػػػػػػات اال ت ػػػػػػػادية لا قػػػػػػػد الما ػػػػػػػ  ي طػػػػػػػ  م نػػػػػػػرات 
مظااػػػػػة اػػػػػف م ػػػػػدالت  طالػػػػػة مسػػػػػتقرة االمػػػػػر الػػػػػذن ي فػػػػػ   ػػػػػاالت ا ػػػػػت ؿ هيتايػػػػػة 

ري ية ا ػػػػػذة  ػػػػػالت مؽ مثػػػػػؿ ال اػػػػػؽ ال ػػػػػ يؼ لفػػػػػرص ال مػػػػػؿ واا فػػػػػاض وايػػػػػوب تنػػػػػ
 (1)م دالت المنارتة    ال مؿ ت

 

 ثانيا  األسباب االجتماعية لالزمة 

مايػػػػػوف اسػػػػػمة ٬ تسػػػػػ وف  الملػػػػػة مػػػػػاهـ مسػػػػػاموف  22ي اػػػػػه اػػػػػدد سػػػػػتاف سػػػػػوريا      
% مػػػػػػف المسػػػػػػاميف هػػػػػػـ ااويػػػػػػوف مػػػػػػازالو يسػػػػػػيطروف 17وانػػػػػػرة  الملػػػػػػة مسػػػػػػي يوف ت

ااػػػػػا القسػػػػػـ األت ػػػػػر مػػػػػف الهلػػػػػات ال توميػػػػػة رشػػػػػـ امايػػػػػة الديمقراطيػػػػػة التػػػػػ  د اػػػػػت 
ف األشا يػػػػػة  يهػػػػػا الػػػػػ  د  ػػػػػ ؿ الفتػػػػػرة األولػػػػػا مػػػػػف اهػػػػػد الػػػػػرليس السػػػػػورن تلػػػػػذا  ػػػػػا

الم تومػػػػػة ترشػػػػػب  ػػػػػ  ال  ػػػػػوؿ ااػػػػػا تمثيػػػػػؿ أ  ػػػػػؿ دا ػػػػػؿ ال تومػػػػػة السػػػػػػورية ٬ 
ولاتوا ػػػػػػػؿ الػػػػػػػا  ػػػػػػػي ة الػػػػػػػا  ػػػػػػػي ة توا قيػػػػػػػة ا تػػػػػػػرح الػػػػػػػرليس األسػػػػػػػد اػػػػػػػددا مػػػػػػػف 
االلتزامػػػػػات  هػػػػػدؼ تهدلػػػػػة المتظػػػػػاهريف ولتػػػػػف هػػػػػ الة اات ػػػػػروا هػػػػػذح الت هػػػػػدات شيػػػػػر 

الطػػػػػ ؽ ٬ نػػػػػػ ر  تا يػػػػػة ت و ػػػػػػد . مػػػػػف الر يػػػػػػ. ال ر ػػػػػ  الػػػػػػذن لػػػػػـ يتػػػػػػف ر ي ػػػػػا ااػػػػػػا
المتظػػػػػػػاهروف   ػػػػػػػأف الظػػػػػػػروؼ م اتيػػػػػػػة وااهػػػػػػػـ يتمت ػػػػػػػوف  القػػػػػػػدرة ااػػػػػػػا التػػػػػػػأثير مػػػػػػػف 

مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذا الو ػػػػػػػػػ. شيػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ ؿ النػػػػػػػػػ تات االجتماايػػػػػػػػػة وتظػػػػػػػػػاهرات النػػػػػػػػوارع ت 
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المسػػػػػػتقر ٬اسػػػػػػتفادت القػػػػػػو  ال ارجيػػػػػػة و ػػػػػػدأت  التػػػػػػد ؿ ماػػػػػػذ  دايػػػػػػة هػػػػػػذا ال ػػػػػػراع 
 (1) وذو الازااات التارثية ااا االستقرار    الماطقة ت

 ثالثا   األسباب السياسية الكامنة وراء االزمة 

ت ت ػػػػػػػر ال وامػػػػػػػؿ التػػػػػػػ  أسػػػػػػػهمت  ػػػػػػػ  ااػػػػػػػدالع االزمػػػػػػػة ال اليػػػػػػػة  ػػػػػػػ  سػػػػػػػػورية       
متجػػػػػػػػذرة  ػػػػػػػػ  اال تاػػػػػػػػاؽ الم سسػػػػػػػػات  الػػػػػػػػذن همػػػػػػػػش  لػػػػػػػػات تثيػػػػػػػػرة   ػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػ. 
و رمهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػهاـ   ف اليػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ  التاميػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية تهػػػػػػػػذا وتػػػػػػػػا تس  الػػػػػػػػة 
اال تاػػػػػػاؽ الم سسػػػػػػاتية  ػػػػػػ  سػػػػػػورية  ػػػػػػ   قػػػػػػداف  ػػػػػػدرة الم سسػػػػػػات السياسػػػػػػية ااػػػػػػا 

لت يػػػػػػػر مػػػػػػػػ. مػػػػػػػػرور الو ػػػػػػػت ٬ وتجسػػػػػػػػيد متطا ػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػ. الجديػػػػػػػػد ٬وم ػػػػػػػػال ه ا
وتو  اتػػػػػػػػػه ت و ػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػهـ التػػػػػػػػػد ؽ الهالػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  لام ر ػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ ؿ تتاولوجيػػػػػػػػػا 
الم اومػػػػػػػػات واالت ػػػػػػػػاالت والهجػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػ  االتجػػػػػػػػاهيف  ػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػ. تو  ػػػػػػػػات النػػػػػػػػ ب 
السػػػػػورن ت ومػػػػػ. ذلػػػػػػؾ   ػػػػػأف التوجهػػػػػػات السياسػػػػػية التػػػػػػ  اطاقػػػػػت  ػػػػػػ   ػػػػػادد االمػػػػػػر 

ا ا تجاجيػػػػػة  ػػػػػ  سػػػػػورية هػػػػػ    ػػػػػػورة أساسػػػػػية منػػػػػا هة لامػػػػػد الػػػػػذن   ػػػػػػؿ امواجػػػػػ
مػػػػػػ  را  ػػػػػػ  تػػػػػػؿ مػػػػػػف م ػػػػػػر وتػػػػػػواس التػػػػػػ  تسػػػػػػ ا الػػػػػػا طاػػػػػػب ال ريػػػػػػات المدايػػػػػػة 

                                                                                           (2) إ ا ة الا وجود سياسات وطاية مستقاة ت
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 المطمب الثاني

 االزمة السورية    المجتم. الدول   ادارة                       

 

لقػػػػد واجهػػػػت سػػػػورية إثػػػػر تسػػػػارع المت يػػػػرات الدوليػػػػة ٬ اق ػػػػات ت يػػػػرة   ػػػػ  وجػػػػه      
دورهػػػػػػػا ا  ايمػػػػػػػ  ٬وتوجهاتهػػػػػػػا وسياسػػػػػػػاتها ال ارجيػػػػػػػة امومػػػػػػػا ت وتػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ اتيجػػػػػػػة 
مت يػػػػػرات مهمػػػػػة  ػػػػػ   ايػػػػػاف الاسػػػػػؽ الػػػػػدول  وتوجهػػػػػات السياسػػػػػة الدوليػػػػػة  ػػػػػ  ا ػػػػػر 

لفرايػػػػػػػػػة ٬ تالاظػػػػػػػػػاـ هيماػػػػػػػػػة القط يػػػػػػػػػة الو يػػػػػػػػػدة ٬ وتراجػػػػػػػػػ. دور االاسػػػػػػػػػاؽ والػػػػػػػػػاظـ ا
ا  ايمػػػػػ  ال ر ػػػػػ  وتراجػػػػػ. دور الماظمػػػػػات والم سسػػػػػات الدوليػػػػػة التػػػػػ  طالمػػػػػا اسػػػػػتاد 

 اايها دوؿ االـ الجاوب    تدايـ مراتزها ت

 

ت ػػػػػػػػاا  السياسػػػػػػػػة ال ارجيػػػػػػػػة السػػػػػػػػورية مػػػػػػػػف  الػػػػػػػػة   ػػػػػػػػور الم ػػػػػػػػددات وجمػػػػػػػػود    
ت االليػػػػػػات الػػػػػػذن  ػػػػػػوؿ السياسػػػػػػة التػػػػػػ  أساسػػػػػػها المرواػػػػػػة والمت يػػػػػػر و ػػػػػػؽ مقت ػػػػػػيا

األ ػػػػػػواؿ الػػػػػػا  الػػػػػػة ثا تػػػػػػة ومجػػػػػػردة ٬وسػػػػػػيطرة ثقا ػػػػػػة النػػػػػػ ار ولػػػػػػيس الف ػػػػػػؿ ااػػػػػػا 
 إدارة االزمات والمافات ت

 

 مػػػػػػ. اهايػػػػػػة دور سػػػػػػوريا ا  ايمػػػػػػ  ٬ يطػػػػػػرح  ػػػػػػدي ف امػػػػػػا ال قػػػػػػاة دوف دور جديػػػػػػد    
وأمػػػػػا مواجهػػػػػة اوا ػػػػػؼ انػػػػػد  طػػػػػرا وهػػػػػوال ت وال ػػػػػاؿ  ػػػػػاف ط ي ػػػػػة مت يػػػػػرات الاسػػػػػؽ 
الػػػػػدول  وتوجهاتػػػػػه  اتػػػػػت تتطاػػػػػب مػػػػػف  ػػػػػاا. السياسػػػػػة ال ارجيػػػػػة السػػػػػورية التتيػػػػػؼ 

جديػػػػػػدة  ػػػػػػ   مػػػػػػ. المت يػػػػػػرات التػػػػػػ  تػػػػػػ ثر  ػػػػػػ  دولتػػػػػػه ٬ ممػػػػػػا يتطاػػػػػػب  ػػػػػػوغ أامػػػػػػاط
 (1)الت امؿ تأ ذ    االات ار م الس سورية  ال قيقية ت
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شيػػػػػر ااػػػػػه مػػػػػف اجػػػػػؿ  هػػػػػـ مو ػػػػػؼ المجتمػػػػػ. الػػػػػدول  مػػػػػف الثػػػػػورة  ػػػػػ  سػػػػػوريا ال ػػػػػد   
 دايػػػػػػة مػػػػػػف م اولػػػػػػة اػػػػػػرض سػػػػػػري. لألجػػػػػػراةات وال قو ػػػػػػات الدوليػػػػػػة التػػػػػػ  ات ػػػػػػذت 

  د الاظاـ السورن ت

 التد  ت ا  ايمية    الثورة السورية  ت1
اف تمسػػػػػؾ اظػػػػػاـ األسػػػػػد  ال قػػػػػاة  السػػػػػاطة مهمػػػػػا تاػػػػػؼ الػػػػػثمف واجػػػػػز اػػػػػف ت قيػػػػػؽ   

ذلػػػػػػػؾ  قدراتػػػػػػػه الذاتيػػػػػػػة ٬ج اػػػػػػػه يسػػػػػػػتدرج تػػػػػػػد    ارجيػػػػػػػا ل ػػػػػػػال ه تمثػػػػػػػؿ  ػػػػػػػالم ور 
الروسػػػػػػ  ال ػػػػػػيا  ا يرااػػػػػػ  ٬و ػػػػػػالرشـ مػػػػػػف الم ػػػػػػاوالت المتتػػػػػػررة لتقػػػػػػديـ الا ػػػػػػالس 

 والم ادرات الت   دمت مف اطراؼ ار ية وأ ايمية ودولية

اادة الاظػػػػاـ ااػػػػا تجػػػػاوز ازمػػػػة تاال ااػػػػه تػػػػاف جايػػػػا اف الاظػػػػاـ السػػػػورن   ػػػػا لمسػػػػ
ااػػػػا أن أمػػػػؿ  أ قػػػػاة ال ػػػػؿ  ػػػػ  االطػػػػار الػػػػوطا  تاالمػػػػر الػػػػذن  ػػػػوؿ سػػػػوريا الػػػػس 
سػػػػػػػا ة  ػػػػػػػراع وت ػػػػػػػفية  سػػػػػػػا ات إ ايميػػػػػػػة ودوليػػػػػػػة االمػػػػػػػر الػػػػػػػذن زاد مػػػػػػػف ت قيػػػػػػػد 

 ػػػػػاط المنػػػػػهد السياسػػػػػ  السػػػػػورن ت يمػػػػػا دأ ػػػػػت روسػػػػػيا وال ػػػػػيف  نػػػػػؿ   ػػػػػاؿ ااػػػػػا ا 
م اولػػػػػػة الواليػػػػػػات المت ػػػػػػدة و افالهػػػػػػا االور يػػػػػػيف وال ػػػػػػرب مػػػػػػف تمريػػػػػػر أن  ػػػػػػرار  ػػػػػػ  
مجاػػػػػس االمػػػػػف تم اولػػػػػة لاتمسػػػػػؾ  أ ػػػػػذ مػػػػػوطف  ػػػػػدـ  ػػػػػ  النػػػػػرؽ األوسػػػػػط لموازاػػػػػة 
ال  ػػػػور ال سػػػػترن ال ر ػػػػ   ػػػػ  ال  ػػػػر األ ػػػػيض المتوسػػػػط تواايػػػػه يػػػػر  تثيػػػػر مػػػػف 

األسػػػػػػػد مرهػػػػػػػوف السػػػػػػػورييف  ػػػػػػػأف اسػػػػػػػتمرار الثػػػػػػػورة مرهػػػػػػػوف  السػػػػػػػورييف لتػػػػػػػف سػػػػػػػقوط 
 (1) توا ؽ إ ايم  دول  ت

 تال قو ات ال ر ية الدولية 2

مػػػػػ. اسػػػػػتمرار الاظػػػػػاـ السػػػػػورن  اسػػػػػت داـ القػػػػػوة المفرطػػػػػة  ػػػػػد نػػػػػ  ه و ػػػػػ  ظػػػػػؿ     
اػػػػػػدـ رش ػػػػػػة المجتمػػػػػػ. الػػػػػػدول   التػػػػػػد ؿ ال سػػػػػػترن  ػػػػػػ  سػػػػػػوريا  ٬  امػػػػػػت الواليػػػػػػات 

 ة الاطػػػػػػػاؽ المت ػػػػػػػدة واالت ػػػػػػػاد األور ػػػػػػػ  والجام ػػػػػػػة ال ر يػػػػػػػة  تط يػػػػػػػؽ اقو ػػػػػػػات واسػػػػػػػ
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نػػػػػمات  ظػػػػػر السػػػػػفر ااػػػػػا ا ػػػػػراد مػػػػػف االاػػػػػة األسػػػػػد ومسػػػػػ وليف سػػػػػورييف وتجميػػػػػد 
 سػػػػػػػا اتهـ الم ػػػػػػػر ية  وممتاتػػػػػػػاتهـ  ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػارج ٬ و ظػػػػػػػر نػػػػػػػراة الػػػػػػػافط السػػػػػػػورن 

 (1)و ظر ت دير السا. وال  ال. وال زؿ الد اوماس  الجزل ت

أف المجتمػػػػ. الػػػػدول  شال ػػػػا مػػػػا ي ػػػػرر اػػػػدـ تد اػػػػه  ػػػػ  سػػػػوريا   جػػػػ  اػػػػدـ وجػػػػود    
م ار ػػػػػة مو ػػػػػدة ٬ اػػػػػدـ وجػػػػػود  ػػػػػديؿ سياسػػػػػ  لاظػػػػػاـ األسػػػػػد  ت  أن ااػػػػػه دالمػػػػػا مػػػػػا 
يػػػػػػػدور الاقػػػػػػػاش  ػػػػػػػوؿ االزمػػػػػػػة  ػػػػػػػ  سػػػػػػػوريا لي ػػػػػػػرؽ  التفا ػػػػػػػيؿ متااسػػػػػػػيا الموا ػػػػػػػي. 

  م ػػػػػػػا ة  ػػػػػػػ  األساسػػػػػػػية  واالرواح التػػػػػػػ  تقتػػػػػػػؿ يوميػػػػػػػا تتمػػػػػػػا اف لامجتمػػػػػػػ. ال ر ػػػػػػػ
إيجػػػػػاد  ػػػػػؿ ل زمػػػػػة السػػػػػورية التػػػػػ  تهػػػػػ ة  يلػػػػػة م لمػػػػػة الاتنػػػػػار ال اػػػػػؼ الػػػػػذن لػػػػػف 

 يقت ر تأثيرا ااا سوريا  قط  ؿ  ت  الدوؿ المجاورة الت   د يطالها المدت

تطػػػػػػػػورت االسػػػػػػػػتجا ات ا  ايميػػػػػػػػة والدوليػػػػػػػػة مػػػػػػػػ. ت ػػػػػػػػااد االزمػػػػػػػػة ت قػػػػػػػػد  ػػػػػػػػدمت    
ال ت ػػػػادن و  ػػػػد ذلػػػػؾ  ػػػػاـ اػػػػدد   ػػػػض الػػػػدوؿ  ػػػػ   دايػػػػة االزمػػػػة الػػػػداـ السياسػػػػ  وا

 مف هذح الدوؿ  تقديـ الداـ السياس  والمال  ٬والاوجست  ت

 امػػػػػػت الواليػػػػػػات المت ػػػػػػدة االمريتيػػػػػػة واالت ػػػػػػاد األور ػػػػػػ  وجام ػػػػػػة الػػػػػػدوؿ ال ر يػػػػػػة    
وترتيػػػػػا وأسػػػػػتراليا وشيرهػػػػػا مػػػػػف الػػػػػدوؿ  فػػػػػرض اقو ػػػػػات م تافػػػػػة ترمػػػػػ  الػػػػػا ممارسػػػػػة 

ال ايػػػػة مػػػػف ذلػػػػؾ هػػػػوة اسػػػػتهداؼ الاظػػػػاـ  ال ػػػػ ط ااػػػػا الاظػػػػاـ السػػػػورن ال ػػػػال   ػػػػأف
 (2)السورن دوف ت ريض الن ب السورن الا م ااب شير مست قة ت

 

اتسػػػػػػػػػػت ال قو ػػػػػػػػػػات المفرو ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف االت ػػػػػػػػػػاد األور ػػػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػدة االزمػػػػػػػػػػة    
وال قو ػػػػػػات المفرو ػػػػػػة مػػػػػػف الواليػػػػػػات المت ػػػػػػدة مػػػػػػف  يػػػػػػث الهػػػػػػدؼ والاطػػػػػػاؽ  فػػػػػػ  
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ظػػػػػرا ااػػػػػا األسػػػػػا ة إ ػػػػػا ة ط قػػػػػت االت ػػػػػاد األور ػػػػػ    2111مطاػػػػػ. نػػػػػهر أيػػػػػار 
 الا  ظر السفر وتجميد األمواؿت

أف اثػػػػػػػػر االزمػػػػػػػػة أثػػػػػػػػرت  نػػػػػػػػتؿ ت يػػػػػػػػر ااػػػػػػػػا اال ت ػػػػػػػػاد   ػػػػػػػػد ال قو ػػػػػػػػات التػػػػػػػػ     
 ر ػػػػػػػػػػت والسػػػػػػػػػػيما  طااػػػػػػػػػػات الت ػػػػػػػػػػديف والماليػػػػػػػػػػة والتجػػػػػػػػػػارة والاقػػػػػػػػػػؿ وال ػػػػػػػػػػاااات 
الت ويايػػػػة تو  ػػػػورة اامػػػػة  ػػػػاف ال سػػػػالر ت ػػػػود  ػػػػ  ا اتػػػػاج والزيػػػػادة  ػػػػ  التتػػػػاليؼ 

% االمػػػػػر 47ؿ التجاريػػػػػة الػػػػػا االا فػػػػػاض ال ػػػػػاد  ػػػػػ   طػػػػػاع الػػػػػافط  اسػػػػػ ة االامػػػػػا
 (1)الذن أثر ااا م ادر الطا ة  الاس ة لانرتات واال رادت

ويػػػػػداـ  راػػػػػام  األمػػػػػـ المت ػػػػػدة ا امػػػػػال   ػػػػػ  ال اػػػػػداف المجػػػػػاورة لسػػػػػوريا المجتم ػػػػػات 
الم ػػػػػػػيفة تػػػػػػػ  تػػػػػػػتمتف مػػػػػػػف مواجهػػػػػػػة تػػػػػػػد ؽ ال جلػػػػػػػيف٬ وت سػػػػػػػيف ال ايػػػػػػػة الت تيػػػػػػػة٬ 

ا طػػػػػػػاة د  ػػػػػػػة لافػػػػػػػرص اال ت ػػػػػػػادية الم ايػػػػػػػة و ػػػػػػػرص ال مػػػػػػػؿ٬ وال سػػػػػػػيما لافلػػػػػػػات وا 
 ػػػػػػ  الو ػػػػػػت الػػػػػػذن يسػػػػػػااد  يػػػػػػه  -المست ػػػػػػ فة٬ مثػػػػػػؿ النػػػػػػ اب والم ػػػػػػا يف والاسػػػػػػاة 

 ال راام  ااا  ؿ الازاع والوساطة  نأاه وال ياولة دوف استمرارحت

القػػػػدرة ااػػػػا ويرتػػػػز الػػػػاه  ا امػػػػال  ل راػػػػام  األمػػػػـ المت ػػػػدة ا امػػػػال  ااػػػػا إاػػػػادة 
مواجهػػػػػة األزمػػػػػة والت ػػػػػا   مػػػػػف  ثارهػػػػػا والتأتػػػػػد مػػػػػف أف تاػػػػػؾ المجتم ػػػػػات ال تت ػػػػػا ا 
و سػػػػػػػب مػػػػػػػف األزمػػػػػػػة  ػػػػػػػؿ وت سػػػػػػػف مػػػػػػػف   ا هػػػػػػػا التامويػػػػػػػة ااػػػػػػػا المػػػػػػػد  الطويػػػػػػػؿ 

 (2)تذلؾت
 النننرئٌس وجنننود ظنننل فنننً السنننورٌة٬ األزمنننة اسنننتمرار ٌقنننود أخنننرى٬ ناحٌنننة منننن

 ”الجهادٌننننة“ والعملٌننننات الطائفٌننننة٬ الصننننراعات انتشننننار عدمنننن ٬ أو األسنننند بشننننار

 مننننن عنننندد فننننً جلٌننننا   ظهننننر مننننا وهننننو لسننننورٌا٬ المجنننناورة النننندول فننننً المسننننلحة

 .ولبنان وتركٌا مصر فً أخٌرا   وقعت التً اإلرهابٌة األعمال

                                                           
 https://www.skynews - -2017/3/28اثر االزمة السورٌة- 1

arabia.com/web/tag?s/     
 -  -2017/3/28النهج االنمائً لبرنامج االمم المتحدة اتجاه االزمة السورٌة-1

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/ourwork/crisis
preventionandrecovery/successstories/Responding_to_crisis_Syria.html
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 انتشنننار إلنننى السنننورٌة الفوضنننى تنننؤدي أن جننندا   النننوارد منننن أنننن  المحللنننون فٌنننرى

 عرقٌننننة امتنننندادات لوجننننود ولبنننننان األردن مننننن كننننل فننننً الطائفٌننننة الصننننراعات

 القمننننع اسننننتمر فكلمننننا. السننننوري بالوضننننع صننننلة ذات النننندول٬ هننننذه فننننً وطائفٌننننة

 انتشنننار زاد السٌاسنننٌٌن٬ للمعارضنننٌن األسننند النننرئٌس نظنننام جاننننب منننن الوحشنننً

 المتبننننادل العنننن  وزاد المنطقنننة٬ فنننً المتعننننددة الطوائننن  بنننٌن والكراهٌنننة العنننن 

 اآلونننننة فننننً ملمننننوس بشننننكل وتركٌننننا لبنننننان فننننً واضننننحا   كننننان مننننا وهننننو بٌنهننننا٬

 .األخٌرة

 آمننننا   منننالذا   أٌضنننا   السنننورٌة األراضنننً أن النننبع  ٌنننرى العنننراق٬ مسنننتوى وعلنننى

 حننننزب ومقنننناتلً بغننننداد٬ فننننً الحنننناكم للنظننننام المعارضننننٌن العننننراقٌٌن للمسننننلحٌن

 .تركٌا عن مستقلة دولة إنشاء ٌستهدفون الذٌن الكردستانً العمال

 تحقٌننننق إلننننى  األسنننند٬ الننننرئٌس نظننننام سننننقوط ٌننننؤدي فقنننند لبنننننان٬ مسننننتوى وعلننننى

 هللا حنننزب حرمنننان ألن نظنننرا   األقنننل  علنننى لبننننان فنننً االسنننتقرار منننن منننا درجنننة

 الممارسننننننة علننننننى تشننننننجٌع  إلننننننى سننننننٌؤدي واإلٌرانننننننً السننننننوري النننننندعم مننننننن

.لبنان فً األخرى السٌاسٌة القوى واحترام الدٌمقراطٌة٬
(1) 
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 :   الخاتمة

المتطاػػػػػػب األساسػػػػػػ   ػػػػػػ  مجػػػػػػاؿ إدارة األزمػػػػػػات هػػػػػػو مػػػػػػف تػػػػػػؿ مػػػػػػا سػػػػػػ ؽ اجػػػػػػد أف 
الت طػػػػػػيط التا ػػػػػػ ن مػػػػػػف  ػػػػػػ  إانػػػػػػاة  ريػػػػػػؽ  دارة تػػػػػػؿ أزمػػػػػػة تمػػػػػػر  هػػػػػػا الدولػػػػػػة أو 
الم سسػػػػػػػػة و  الػػػػػػػػذن يتػػػػػػػػيس تػػػػػػػػدريب ال ػػػػػػػػامايف  أ  ػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػرؽ ال اميػػػػػػػػة لمجا هػػػػػػػػة 

 األزمات الم تماةت

 تػػػػػػؿ  طػػػػػػوة تقػػػػػػـو  هػػػػػػا ا دارة  ػػػػػػدوف ت طػػػػػػيط مسػػػػػػ ؽ هػػػػػػو رد الف ػػػػػػؿ تقايػػػػػػدن و ال 
 وجود لافتر الم ادر الُمػ طط لألزمات   ؿ  دوثهات

 لتو ػػػػػ. الجيػػػػػد التا ػػػػػ  ااػػػػػا ي اػػػػػا امايػػػػػا أسػػػػػاو ا المدرسػػػػػة  ػػػػػ  األزمػػػػػات إدارة ت ت ػػػػػر
 المفاجلػػػػػػػػػة الموا ػػػػػػػػػؼ و هػػػػػػػػػـ ومجاالتهػػػػػػػػػا وأو اتهػػػػػػػػػا وأ جامهػػػػػػػػػا  أنػػػػػػػػػتالها األزمػػػػػػػػػات
                        مرا ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػا ب الػػػػػػػػػػػػػػػػذن السػػػػػػػػػػػػػػػػري. والت ػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ والمهػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األدوار وت ديػػػػػػػػػػػػػػػػد

 ت األزمة  دوث
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 :االستنتاجات 

 

ان إدارة االزمننننننة بشنننننننكل ننننننناجل تنننننننرتبط بمننننننندى قنننننندرة الننننننندول والمنظمنننننننات 

الدولٌنننننة فنننننً السنننننٌطرة علنننننى االزمنننننة الدولٌنننننة والحٌلولنننننة دون تحولهنننننا النننننى 

صننننننننرات مسننننننننلل وتحقٌننننننننق األهنننننننندا  المنشننننننننودة عننننننننن طرٌننننننننق األسننننننننس 

 واالسالٌب الموضوعة .

 القنننننوم٬ً الفضننننناء فنننننً راهننننننة كبنننننرى قضنننننٌة هنننننً بمنننننا السنننننورٌة٬ واألزمنننننة

 اإلسننننننقاطات عننننننن بعٌنننننندة علمٌننننننة٬ مقاربننننننة لمقاربتهننننننا التوجنننننن  مننننننن بنننننند ال

 بهنننننا٬ اإلحاطنننننة علنننننى قنننننادرا العربنننننً المنننننواطن ٌغننننندو بحٌنننننث األٌدٌولوجٌنننننة٬

 .ومستقبلهم بالعرب الصلة ذات المدى٬ البعٌدة دالالتها وفهم
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 المصادر والمراجع                          

 القرآن الكريم 

   المعجمة الكتب: اوالا 

 االزمننننننات ادارة اسننننننتراتٌجٌة٬ محمنننننند  الوهنننننناب عبنننننند السننننننعٌد السننننننٌد -1

 الطبعننننة٬ والتوزٌننننع للنشننننر العلننننوم دار٬ العامننننة العالقننننات دور والكننننوارث

 ٬القاهرة2116االولى

النظرٌنننات المتعاقبنننة فنننً العالقنننات الدولٌنننة٬ دار الثقافنننة  ٬دورننننً جنننٌمس -2

 ٬1985 1للطباعة والنشر٬ ط

حسننننننن البننننننزاز٬ ادارة االزمننننننات الدولٌننننننة٬ المؤسسننننننة الجامعٌننننننة للنشننننننر  -3

 ٬2111 1والتوزٌع٬ط

٬ بغنننداد٬ القانونٌنننة المكتبنننة٬ الدولٌنننة العالقنننات مبنننادئ٬ توفٌنننق حقنننً سنننعد -4

 ٬2116 الطبعة الخامسة

 النظرٌننننننة بننننننٌن االدارة فننننننً جدٌنننننندة اتجاهننننننات ٬افننننننندي حسننننننٌن عطٌننننننة -5

 1994 القاهرة٬ االولى الطبعة٬ والتعلٌق

 زهنننرات دار٬ ٬ االدارٌنننة القٌنننادة فنننً الحدٌثنننة االتجاهنننات٬ محمنننود طننناهر -6

 1997 ٬ عمان٬ والتوزٌع للنشر

ادارة االزمنننننات الدولٌنننننة٬ دار النهظنننننة العربٌنننننة٬  ٬افنننننندي حسنننننٌن عطٌنننننة -7

 ٬2112 القاهرة 1ط

 بحننث ادارتهننا٬ وطرائننق الدولٌننة االزمننة مفهننوم٬ فهمننً محمنند القننادر عبنند -8

 ٬2111 القاهرة منشور غٌر

 للنشننننر الجنادرٌننننة ٬والكننننوارث االزمننننات إدارة٬ جلٌننننل احمنننند الكننننرٌم عبنننند -9

 ٬2116والتوزٌع ٬الطبعة االولى٬القاهرة

 للبحنننننننوث المحروسنننننننة ٬مركنننننننز االزمنننننننات إدارة٬ الشنننننننافعً محمننننننند -11

 ٬1999القاهرة ٬الطبعة االولى  والنشر٬ والتعرٌب

٬  العربٌنننننة النٌنننننل مجموعنننننة. االزمنننننات إدارة٬ الخضنننننٌر احمننننند محسنننننن -11

 ٬2113  القاهرة

محمننند رشننناد الحمنننالوي٬ ادارة االزمنننات٬ مركنننز االمنننارات للدراسنننات  -12

 .٬1997 القاهرة 1والبحوث٬ ط

محمنننند عبنننند الغنننننً هننننالل٬ ادارة االزمننننات الدولٌننننة٬ دار الثقافننننة للطبننننع  -13

 ٬1998 القاهرة1٬والنشر٬ط
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 تطننننوٌر مركننننز٬االزمننننات إدارة مهننننارات٬ حسننننٌن الغنننننً عبنننند محمنننند -14

 ٬2118القاهرة٬ الطبعة االولى٬  والتنمٌة األداء

مصنننننطفى عبٌننننند مصنننننطفى٬ مراحنننننل ادارة االزمنننننات ٬ دار الجامعٌنننننة  -15

 ٬2111 القاهرة1٬للنشر والتوزٌع٬ ط

 ومسننننتقبل الننننوطن مشننننكالت الكبننننرى التحننننوالت سننننورٌا٬ النجننننار هشننننام -16

 ٬2115لبنان٬ والتوزٌع للنشر ٬سما العرب

 والدوريات المجالت :ثانياا 

 الحالننننننة: السٌاسننننننً الحننننننراك فننننننً السٌاسننننننٌة العوامننننننل ٬دور ربٌننننننع نصننننننر - 1

   2112الكوٌت للتخطٌط٬ العربً السورٌة٬المعهد

 االقتصنننادٌة واآلثنننار الجنننذور السنننورٌة ٬االزمنننة محشنننً زكنننً نصنننر٬ ربٌنننع -2

 السنننننورٌة الجمعٌنننننة فنننننً السٌاسنننننات لبحنننننوث السنننننوري المركنننننز ٬ واالجتماعٌنننننة

 ٬االردن٬2113 والمعرفة للثقافة

 العلننننننوم مجلنننننة٬ االزمنننننات ادارة اسنننننتراتٌجٌة٬ محمنننننند الهنننننادي عبننننند اٌثنننننار -3

 االدارة كلٌنننننة٬ بغنننننداد جامعنننننة٬ 17 المجلنننننة٬ 64 العننننندد٬ واالدارٌنننننة االقتصنننننادٌة

 ٬2111 بغداد٬ واالقتصاد

 االنترنت: ثالثاا 
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