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هدف هذا البحث إىل التعرف على البدائل االسرتاتيجية يف األزمات األمنية "رؤية علمية لالستفادة من التخطيط االسرتاتيجي"، فمن  
ــرتاتيجية إلدارة األزمات األمنية، البد من إجياد نظام إداري متخصـــص ومتطور، ميكِّن   ــتفادة من البدائل االسـ ــة األمنية من  أجل االسـ ــسـ املؤسـ

اللتزام التعرف على املشـكالت وحتليلها، وإجياد احللول هلا، Jلتعاون والتنسـيق مع الكفاءات املختصـة يف إدارة املؤسـسـة، Jإلضـافة إىل تقوية ا
ــتجابة للظروف والتغيريات اليت ــرعة يف االســـ ــة األمنية من خالل العمل على حتقيق هذه األهداف، أو الســـ ــســـ  حتيط Jألزمات  ]هداف املؤســـ

األمنية، وكذلك من أجل تفعيل اســــــــــرتاتيجية إمخاد األزمة األمنية، البد من وجود فريق مدرب إلدارة األزمات يف حال وقوعها، واســــــــــتغالل 
ــة األمنية. فالتعامل مع األزمات األمنية هو فن ومهارة، حيتاج إلي ــســـ ــاحل املؤســـ ها من يدير األزمة، األزمة مبراحلها املختلفة وحتويلها إجيابياً لصـــ

كحاجته متاماً إىل مواصـــفات خاصـــة من الوعي واإلدراك وبُعد النظر عند التعامل مع األزمة، ليس فقط حباضـــر األزمة ومواصـــفاiا ومالحمها 
  وما حيدث فيها، ولكن أيضاً مبا حيدث من وراء الستار، حيث ال تظهر مالحمه واضحة جلية.

األزمة من أجنح الطرق احلديثة للتعامل مع األزمات األمنية؛ إذ أن األزمة حبقيقتها تدور حول مضــــــمون معني، وتُعدُّ اســــــرتاتيجية تفريغ  
ومن مث فإنه وبدون االتفاق على هذا املضـــــمون يكون من الصـــــعب اســـــتمرار الضـــــغط الدافع لنشـــــوء األزمة األمنية؛ فأســـــاســـــها التعرف على  

ــواء كانت دينية   ــباب األزمة األمنية؛ ســ ــبا�ا. ومن خالل معطيات هذا البحث  أســ ــية، والتحاور حىت االنتهاء من أســ ــياســ ــادية أو ســ أو اقتصــ
ونتائجه، أوصــــــــــت الباحثة بوضــــــــــع خطة اســــــــــرتاتيجية شــــــــــاملة على مســــــــــتوى وزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة تراعي التغريات  

واليت على ضـــــــــوئها يتم حتديد األولو�ت واألدوار األمنية للحد من األزمات احملتملة، واملســـــــــتجدات البيئية املؤثرة على أمن ا�تمع اإلمارايت،  
كما أوصـــــــــــــت أيضـــــــــــــاً Jالهتمام �نشـــــــــــــاء قواعد معلومات وبيا�ت عن األزمات األمنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ لتفعيل النشـــــــــــــاط  

 التخطيطي األمين بشكٍل عام والتخطيط االسرتاتيجي بشكٍل خاص.

  

 الكلمات املفتاحية: إدارة األزمات، األساليب التقليدية، األساليب احلديثة، األزمات األمنية
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ABSTRACT 

The aim of this research is to identify strategic alternatives in security crises "a scientific 

vision to benefit from strategic planning". In order to benefit from strategic alternatives to 

managing security crises, a specialized and advanced management system must be found that 

enables the security institution to identify problems, analyze them, and find solutions to 

them. In cooperation and coordination with the competent competencies in the management 

of the institution, in addition to strengthening the commitment to the objectives of the 

security institution by working to achieve these goals, or the speed in responding to the 

circumstances and changes surrounding the security crises, as well as in order to activate the 

strategy of extinguishing the security crisis, there must be a trained team To manage crises in 

the event of their occurrence, and to exploit the crisis in its various stages and transform it 

positively for the benefit of the security institution. Dealing with security crises is an art and 

a skill that someone who manages the crisis needs, just as his need for special specifications 

of awareness, perception and farsightedness when dealing with the crisis, not only about the 

present of the crisis, its specifications, features and what is happening in it, but also what is 

happening behind the scenes, where it does not appear. His features are clear and clear. 

The crisis evacuation strategy is one of the most successful modern methods of dealing 

with security crises. As the crisis, in its essence, revolves around a specific content, and then 

without agreement on this content it will be difficult to continue the pressure driving the 

emergence of the security crisis; Its basis is to identify the causes of the security crisis; 

Whether it is religious, economic or political, the dialogue until the completion of its causes. 

Through the data and results of this research, the researcher recommended developing a 

comprehensive strategic plan at the level of the Ministry of Interior in the United Arab 

Emirates that takes into account the environmental changes and developments affecting the 

security of the Emirati society, in the light of which security priorities and roles are 

determined to reduce potential crises, and it also recommended attention to establishing rules 

Information and data on security crises in the United Arab Emirates; To activate the security 

planning activity in general and strategic planning in particular. 

Key words: crisis management, traditional methods, modern methods, security crises 

 

 املقدمة

ــر  ُيالحــــــــظ يف الســــــــنوات األخــــــــرية أن هنــــــــاك ز�دة يف معــــــــدالت األزمــــــــات مبختلــــــــف أنواعهــــــــا، والــــــــيت مل تقتصــــــ
علـــــــى الطـــــــابع احمللـــــــي، وإمنـــــــا أخـــــــذت طابعـــــــاً دوليـــــــًا، ممـــــــا يؤكـــــــد تزايـــــــد خطورiـــــــا، والواقـــــــع يشـــــــري إىل أن مواجهتهـــــــا 

ــوا ــة العشــ ــة، حيــــث تســــود اإلرجتاليــ ــة لــــن حيقــــق أهــــداف تلــــك املواجهــ ــائل تقليديــ ئية، ونقــــص املعلومــــات وضــــعف بوســ
ــة األداء، األمــــــــر الــــــــذي  ــات، وكــــــــذلك عــــــــدم فعاليــــــ ــعوبة االتصــــــــاالت، ونــــــــدرة التقنيــــــ ــا�ت والقــــــــدرات، وصــــــ اإلمكــــــ
ــة للتغلــــب علــــى  ــى أُســــس علميــ ــبق املبــــين علــ ســ

ُ
ــرتاتيجي األمــــين امل ــريعاً للتخطــــيط االســ ــاًال وحتــــوًال ســ يتطلــــب معــــه انتقــ

مـــــن التخطـــــيط Jهتمـــــام الكثـــــري مـــــن البـــــاحثني واملتخصصـــــني يف تلـــــك التحـــــد�ت والصـــــعوJت، وحظـــــي هـــــذا النـــــوع 
  حماولة لالستفادة من مزا�ه يف إدارة األزمات األمنية.
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ويوجـــــــد نـــــــوعني مـــــــن البـــــــدائل االســـــــرتاتيجية إلدارة األزمـــــــات األمنيـــــــة، النـــــــوع األول هـــــــو البـــــــدائل االســـــــرتاتيجية 
عـــــــرب الـــــــدهور وأثبتـــــــت جناحـــــــات كبـــــــرية، ولقـــــــد  التقليديـــــــة، وهـــــــي عبـــــــارة عـــــــن االســـــــرتاتيجيات الـــــــيت مت اســـــــتخدامها

تعـــــودت املنظمــــــات والـــــدول علــــــى اســــــتخدامها، أمـــــا النــــــوع الثــــــاين هـــــو البــــــدائل االســــــرتاتيجية احلديثـــــة، وهــــــي عبــــــارة 
ــن االســــــــرتاتيجيات الــــــــيت ظهــــــــرت بســــــــبب طبيعــــــــة التطــــــــورات العصــــــــرية، ومت اكتشــــــــاف بعضــــــــها كنتيجــــــــة للتطــــــــور  عـــــ

ئــــــد األمــــــين املســــــؤول عــــــن إدارة األزمــــــة اختيــــــار البــــــديل املناســــــب إلدارة والبحــــــث العلمــــــي. ومــــــن مث جيــــــب علــــــى القا
  األزمة األمنية، من أجل التغلب عليها، والقضاء على تداعياiا.

مــــــن هــــــذا املنطلــــــق اختــــــارت الباحثــــــة عنــــــوان هــــــذا البحــــــث بعنــــــوان (البــــــدائل االســــــرتاتيجية يف األزمــــــات األمنيــــــة 
اتيجي")، للوقـــــــوف علـــــــى أمهيـــــــة هـــــــذه البـــــــدائل ســـــــواء تقليديـــــــة أو "رؤيـــــــة علميـــــــة لالســـــــتفادة مـــــــن التخطـــــــيط االســـــــرت 

  حديثة وكيفية االستفادة منها يف إدارة األزمات األمنية.

 أوًال: خلفية الدراسة: 

يتطلــــــب التعامــــــل مــــــع األزمــــــات األمنيــــــة أو املواقــــــف الــــــيت تفرزهــــــا األزمــــــة، أو الــــــيت تشــــــري إىل إمكانيــــــة حــــــدوث 
ــة  ــع األزمـــ ــل مـــ ــق املنـــــاخ املناســـــب للتعامـــ ــى حتقيـــ ــل علـــ ــة، تعمـــ ــة متقدمـــ ــاليب إداريـــ ــدة أســـ ــتخدام عـــ ــة اســـ ــة األمنيـــ األزمـــ

ــة التصــــــــرف وجت ــنظم، وحريــــــ ــرف املــــــ ــة التصــــــ ــوفري إمكانيــــــ ــة وتــــــ ــع األمنيــــــ ــل مــــــ ــة يف التعامــــــ ــوائية أو االرجتاليــــــ نــــــــب العشــــــ
األزمــــــات، وهــــــذا حيــــــتم علــــــى املؤسســــــات األمنيــــــة االعتمــــــاد علــــــى العديــــــد مــــــن البــــــدائل االســــــرتاتيجية احلديثــــــة إلدارة 
األزمـــــــات األمنيـــــــة. وقـــــــد أدى التطـــــــور يف العلـــــــوم اإلداريـــــــة واالقتصـــــــادية والعســـــــكرية واالســـــــتخبارية واالجتماعيـــــــة إىل 

  اتيجيات احلديثة والعصرية اخلاصة مبواجهة األزمات واملشاكل والكوارث.مزيد من االسرت 

  

 2نيًا: مشكلة البحث:

الكثــــــري مــــــن الصــــــعوJت واملعوقــــــات الــــــيت تواجــــــه إدارة األزمــــــات األمنيــــــة الــــــيت تتمثــــــل مشــــــكلة هــــــذا البحــــــث يف 
حتـــــــول دون حتقيـــــــق أهـــــــدافها، وتتمثـــــــل أهـــــــم هـــــــذه املعوقـــــــات الـــــــيت تواجـــــــه إدارة األزمـــــــات األمنيـــــــة يف إنكـــــــار وجـــــــود 

ــة ــات حتتـــــاج إ)١(األزمـــ ــذه املعوقـــ ــة هـــ ــة. وكافـــ ــة األمنيـــ ــال حـــــدوث األزمـــ ــور احتمـــ ــة لتصـــ ــنقض أو احلاجـــ ــذلك الـــ ىل ، وكـــ
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ــه يف  ــليط الضــــوء عليــ ــيتم تســ ــا ســ ــذا مــ ــة، وهــ ــات األمنيــ ــا يف إدارة األزمــ ــاد عليهــ وجــــود بــــدائل اســــرتاتيجية ميكــــن االعتمــ
  .)٢(هذا البحث

 2لثًا: أسئلة البحث:

  سيحاول هذا البحث اإلجابة على األسئلة  التالية:

  ما هو البدائل االسرتاتيجية التقليدية إلدارة األزمات األمنية؟ -١

 ما هو مبادئ التعامل مع األزمات األمنية؟  -٢

  ما هي البدائل االسرتاتيجية احلديثة إلدارة األزمات األمنية؟ -٣

 إدارة األزمات األمنية؟ما هي العوامل املؤثرة يف  -٤

 رابعًا: أهداف البحث:

يف األزمــــــات يســــــعى هــــــذا البحــــــث إىل حتقيــــــق هــــــدف أساســــــي يتمثــــــل يف التعــــــرف علــــــى البــــــدائل االســــــرتاتيجية 
األمنيـــــة "رؤيـــــة علميـــــة لالســـــتفادة مـــــن التخطـــــيط االســـــرتاتيجي"، وينبثـــــق مـــــن هـــــذا اهلـــــدف األساســـــي عـــــدة أهـــــداف 

  فرعية، تتمثل فيما يلي:

  التعرف على البدائل االسرتاتيجية التقليدية إلدارة األزمات األمنية. -١

 الكشف عن مبادئ التعامل مع األزمات األمنية. -٢

 تيجية احلديثة إلدارة األزمات األمنية.بيان البدائل االسرتا -٣

 حتليل العوامل املؤثرة يف إدارة األزمات األمنية. -٤

 خامسًا: أمهية البحث:

ذا البحـــــــث مـــــــن أمهيـــــــة موضـــــــوعه احلـــــــديث، وهـــــــو البـــــــدائل االســـــــرتاتيجية يف األزمـــــــات األمنيـــــــة تنبثـــــــق أمهيـــــــة هـــــــ
ــتفادة مــــــن التخطــــــيط االســــــرتاتيجي ــة لالســــ ــارات أو "، "رؤيــــــة علميــــ ــارة عــــــن خيــــ حيــــــث أن البــــــدائل االســــــرتاتيجية عبــــ

ت توليـــــــد حلـــــــول مقرتحـــــــة ملعاجلـــــــة القضـــــــا� االســـــــرتاتيجية، وهـــــــذه البـــــــدائل يـــــــتم التوصـــــــل إليهـــــــا مـــــــن خـــــــالل عمليـــــــا
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ــة ــرتاتيجيات) املالئمـــ ــدائل (االســـ ــار البـــ ــداً الختيـــ ــددة متهيـــ ــايري حمـــ ــاً ملعـــ ــا وفقـــ ــة بينهـــ ــول واملقارنـــ ــار واحللـــ ، و¾يت )١(األفكـــ
ــار مـــــن  ــة أن ختتـــ ــة األمنيـــ ــرح البـــــدائل االســـــرتاتيجية مـــــن أهـــــم مراحـــــل التخطـــــيط االســـــرتاتيجي الـــــيت ميكـــــن للمؤسســـ طـــ

ــا ــا، وبيـــ ــياغة رؤيتهـــ ــا بعـــــد أن تنتهـــــي مـــــن صـــ ــة علـــــى بينهـــ ــة األمنيـــ ــتعمل املؤسســـ ــالتها ووضـــــع األهـــــداف الـــــيت ســـ ن رســـ
حتقيقهـــــا، إىل جانـــــب دراســـــة وتقيـــــيم عوامـــــل بيئتهـــــا اخلارجيـــــة والداخليـــــة، والـــــذي يوضـــــح للمؤسســـــة األمنيـــــة الفـــــرص 
ــع األزمـــــات األمنيـــــة.  ــال التعامـــــل مـــ ــذه البـــــدائل يف جمـــ ــع �ـــــا هـــ ــعف الـــــيت تتمتـــ ــاط القـــــوة والضـــ ــاطر احمليطـــــة ونقـــ واملخـــ

  تقسيم هذه األمهية إىل أمهية نظرية وأمهية تطبيقية، وذلك على النحو التايل:وميكن 

ــة: -١ ــة النظريــــــ تتمثــــــــل يف الكشــــــــف علــــــــى البــــــــدائل االســــــــرتاتيجية التقليديــــــــة وكــــــــذلك البــــــــدائل  األمهيــــــ
ــع األزمــــــــات  ــادئ التعامــــــــل مــــــ ــرتاتيجية احلديثــــــــة إلدارة األزمــــــــات األمنيــــــــة، والكشــــــــف عــــــــن مبــــــ االســــــ

 األمنية، وحتليل العوامل املؤثرة فيها.

ــة هـــــــذا ال األمهيــــــة التطبيقيــــــة: -٢ ــيت ســـــــتقدمها الباحثـــــــة يف Äايــــ بحـــــــث، والـــــــيت تتمثـــــــل يف التوصـــــــيات الــــ
ميكــــــــــن االســــــــــتفادة منهــــــــــا علــــــــــى أرض الواقــــــــــع يف حتليــــــــــل البــــــــــدائل االســــــــــرتاتيجية يف إدارة األزمــــــــــات 

  األمنية.

 

 سادسًا: الدراسات السابقة:

إىل التعــــــرف علــــــى التخطــــــيط االســــــرتاتيجي لقــــــوات أمــــــن احلــــــج ودوره  )١()٢٠١٤، احلميــــــديهــــــدفت دراســــــة (
ــغلون مناصــــــب  ــذين يشــــ ــباط الــــ ــة يف الضــــ ــع الدراســــ ــل جمتمــــ ــة، ومتثــــ ــاعر املقدســــ ــة Jملشــــ ــات األمنيــــ ــن األزمــــ ــد مــــ يف احلــــ

ــة Jلق ــة، واملتمثلـــ ــاعر املقدســـ ــن احلـــــج Jملشـــ ــاملني بقـــــوات أمـــ ــة مـــــن العـــ ــة قياديـــ ــة لـــــوزارة الداخليـــ ــة التابعـــ ــات األمنيـــ طاعـــ
املشــــــاركة يف أعمــــــال احلــــــج مبنطقــــــة مكــــــة املكرمــــــة واملدينــــــة املنــــــورة والــــــر�ض، وأظهــــــرت نتــــــائج الدراســــــة أن مــــــن أبــــــرز 
ــا�ت  ــد بيــــ ــوفر قواعــــ ــة تــــ ــاعر املقدســــ ــة Jملشــــ ــات األمنيــــ ــن األزمــــ ــرتاتيجي يف احلــــــد مــــ ــيط االســــ ــاح التخطــــ ــات جنــــ متطلبــــ

ــة التخطيطيــــــة؛ وقيــــــام قــــــوات أمــــــن احلــــــج بتحليــــــل عوامــــــل ومعلومــــــات عــــــن األزمــــــات األ منيــــــة يف احلــــــج أثنــــــاء العمليــــ
ــال العنــــف والشــــغب  ــة عنــــد التخطــــيط لتحديــــد نقــــاط القــــوة والضــــعف، وأبــــرز األزمــــات تتمثــــل يف أعمــ البيئــــة الداخليــ
والتخريـــــــــب واملظـــــــــاهرات وتشـــــــــكيل املســـــــــريات وإغـــــــــالق الطـــــــــرق. إن تطبيـــــــــق التخطـــــــــيط االســـــــــرتاتيجي ومتطلبـــــــــات 
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ــا يف جن ــام، وأخـــــــرياً ¾يت توفرهـــــ ــا األمـــــــن العـــــ ــة للـــــــدفاع املـــــــدين، يليهـــــ ــة العامـــــ ــة أكـــــــرب لـــــــدى املديريـــــ احـــــــه تتـــــــوفر بدرجـــــ
ــاركة يف  ــة املشـــ ــتوى القطاعـــــات األمنيـــ ــاملة علـــــى مســـ ــرورة وضـــــع اســـــرتاتيجية شـــ ــة بضـــ اجلـــــوازات. وقـــــد أوصـــــت الدراســـ

ــن ا ــى أمــــ ــؤثرة علــــ ــة املــــ ــتجدات البيئيــــ ــريات واملســــ ــي التغــــ ــج، تراعــــ ــال احلــــ ــد أعمــــ ــتم حتديــــ ــوئها يــــ ــى ضــــ ــيت علــــ ــج، والــــ حلــــ
األولــــــو�ت واألدوار األمنيــــــة للحــــــد مــــــن األزمــــــات. ودعــــــم قنــــــوات االتصــــــال بــــــني األجهــــــزة األمنيــــــة املشــــــاركة Jحلــــــج 

  لوضع اسرتاتيجيات عامة تعمل على حتقيق األمن واالستقرار Jملشاعر املقدسة.  

ــة ( ــدفت دراســـ ــا هـــ ــق، كمـــ ــع األزمـــــات وا)٢()٢٠٠٨توفيـــ ــة نظـــــر ، إىل واقـــ ــن وجهـــ ــة إلداراiـــــا مـــ ــدائل املقرتحـــ لبـــ
قــــادة املؤسســـــتني األمنيـــــة واملدنيــــة يف فلســـــطني، وأيضـــــاً التعـــــرف علــــى أثـــــر متغـــــريات العمــــل، واملؤهـــــل العلمـــــي واخلـــــربة 
يف العمــــــل، واحملافظــــــة علــــــى واقــــــع األزمــــــات مــــــن وجهــــــة نظــــــر قــــــادرة هــــــذه املؤسســــــات، ومت الرتكيــــــز علــــــى عــــــدد مــــــن 

ات السياســـــية، وجمـــــال األزمـــــات األمنيـــــة، وجمـــــال األزمـــــات االقتصـــــادية، وجمـــــال األزمـــــات ا�ـــــاالت هـــــي: جمـــــال األزمـــــ
). وتوصـــــــلت الدراســـــــة ٠٫٩٧اإلداريـــــــة، ووصـــــــل الثبـــــــات الكلـــــــي لالســـــــتبانة Jســـــــتخدام معادلـــــــة كرونبـــــــاخ ألـــــــف إىل (

ــر قــــــادة املؤسســــــتني  ــة الكليــــــة لواقــــــع األزمــــــات مــــــن وجهــــــة نظــــ ــائج، مــــــن أمههــــــا أن الدرجــــ ــة إىل عــــــدد مــــــن النتــــ املدنيــــ
ــتجابة إىل ( ــة لالســـ ــبة املئويـــ ــائج ٪٨٧واألمنيـــــة يف فلســـــطني كانـــــت كبـــــرية جـــــداً، حيـــــث وصـــــلت النســـ ). ويف ضـــــوء نتـــ

الدراســــــة قــــــدمت الدراســــــة عــــــدة توصــــــيات مــــــن أمههــــــا: ضــــــرورة أخــــــذ متخــــــذي القــــــرار Jحللــــــول واملقرتحــــــات الفوريــــــة 
ؤسســـــات والنظــــــام املؤسســــــي الســــــليم يف الســــــلطة الـــــيت مت التوصــــــل إليهــــــا يف الدراســــــة احلاليـــــة، والتأكــــــد علــــــى بنــــــاء امل

ــلطة  ــات يف الســــ ــول لألزمــــ ــدائل واحللــــ ــذه البــــ ــت هــــ ــليمة، حيــــــث كانــــ ــحة وســــ ــايري واضــــ ــق معــــ ــطينية وفــــ ــة الفلســــ الوطنيــــ
  ) بديًال.٢٠الوطنية الفلسطسنية احلالية تبعاً ألمهيتها يف كل جمال والبالغ عددها (

  السابقة:ما مييز دراستنا احلالية عن الدراسات 

تتميـــــــز دراســـــــتنا احلاليـــــــة عـــــــن الدراســـــــات الســـــــابقة يف تركيزهـــــــا علـــــــى البـــــــدائل االســـــــرتاتيجية التقليديـــــــة والبـــــــدائل 
االســـــرتاتيجية احلديثـــــة يف إدارة األزمـــــات األمنيـــــة، مـــــن خـــــالل حتليـــــل مبـــــادئ إدارة األزمـــــات األمنيـــــة والعوامـــــل املـــــؤثرة 

  فيها.

 سابعًا: منهجية البحث:

ــل  ــن أجــــ ــي؛ مــــ ــفي التحليلــــ ــنهج الوصــــ ــى املــــ ــاد علــــ ــيتم االعتمــــ ــة، ســــ ــئلة املطروحــــ ــى األســــ ــة علــــ ــل اإلجابــــ ــن أجــــ مــــ
ى االســـــتفادة مـــــن البـــــدائل االســـــرتاتيجية التقليديـــــة الكشـــــف عـــــن مبـــــادئ التعامـــــل مـــــع األزمـــــات، ومـــــن مث حتليـــــل مـــــد

 

ادة ال�Yس9
@? األم��ة وال�,ن�ة  ت	ف@C م/�, ح9@? ال$@�او�: واقع األزمات والQ,ائل ال�ق
�حة إلداراتها م? وجهة ن�N ق  )٢(

  م. ٢٠٠٨في فل9$@?، رسالة ماج9
@�، <ل�ة ال,راسات الُعل�ا، جامعة ال��اح ال	��Zة في نابل'، فل$9@?، 
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ــن خـــــالل  ــة مـــ ــات األمنيـــ ــرتاتيجية احلديثـــــة إلدارة األزمـــ ــدائل االســـ ــيم البـــ ــذلك حتليـــــل وتقيـــ ــة، وكـــ ــات األمنيـــ إلدارة األزمـــ
  مراعاة العوامل املؤثرة يف يف إدارة األزمات.
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 البدائل االسرتاتيجية التقليدية إلدارة األزمات األمنية ومبادئ التعامل معها: املبحث األول

ــ ــو فــــن ومهــــارة، حيتــ ــة إن التعامــــل مــــع األزمــــات األمنيــــة هــ ــاً إىل مواصــــفات خاصــ ــا مــــن يــــدير األزمــــة، كحاجتــــه متامــ اج إليهــ
مـــــن الـــــوعي واإلدراك وبُعـــــد النظـــــر عنـــــد التعامـــــل مـــــع األزمـــــة، لـــــيس فقـــــط حباضـــــر األزمـــــة ومواصـــــفاiا ومالحمهـــــا ومـــــا حيـــــدث 

ــا ميكـــــن القـــــول أن معر  ــة. مـــــن هنـــ ــتار، حيـــــث ال تظهـــــر مالحمـــــه واضـــــحة جليـــ ــا حيـــــدث مـــــن وراء الســـ ــة فيهـــــا، ولكـــــن أيضـــــاً مبـــ فـــ
فنــــون املواجهــــة وطــــرق التعامــــل وجمـــــاالت وأهــــداف إدارة األزمــــة، وحتديــــد مــــدى خطورiـــــا وكيــــف ومــــىت ســــيتم القضــــاء عليهـــــا، 

  .)١(حتتاج إىل قدرة وخربة وبُعد نظر، ودرجة راقية من اإلهلام واإلبداع حول كيفية التعامل مع األزمات األمنية

إلدارة األزمـــــــات األمنيـــــــة ومبـــــــادئ التعامـــــــل معهـــــــا، ســـــــيتم تقســـــــيم هـــــــذا وللتعـــــــرف علـــــــى البـــــــدائل االســـــــرتاتيجية التقليديـــــــة 
  املبحث إىل مطلبني، وذلك على النحو التايل:

  البدائل االسرتاتيجية التقليدية إلدارة األزمات األمنية. املطلب األول: -

  مبادئ التعامل مع األزمات األمنية. املطلب الثاين: -

 ألزمات األمنيةالبدائل االسرتاتيجية التقليدية إلدارة ا: املطلب األول

مت اســـــــتخدام العديـــــــد مـــــــن االســـــــرتاتيجيات عـــــــرب العصـــــــور املختلفـــــــة Ïرخييـــــــاً وعســـــــكر�ً واقتصـــــــاد�ً، ومت جتريبهـــــــا والتحقـــــــق 
  ية، فيما يلي:من دقتها، وتتمثل البدائل االسرتاتيجية التقليدية إلدارة األزمات األمن

 أوًال: اسرتاتيجية إنكار األزمة:

ــيم اإلع ــر إىل التعتــــ ــل يصـــــــل األمــــ ــة، بــــ ــود خلـــــــل أو أزمــــ ــرتاف بوجــــ ــري إىل رفـــــــض االعــــ ــي تشــــ المـــــــي للموقــــــف. وحينمـــــــا وهــــ
ــد أو لـــــوم، وللمحافظـــــة علـــــى مكاســـــب  يكـــــون النظـــــام اإلداري ديكتـــــاتور�ً ومتســـــلطاً مييـــــل إىل أن يكـــــون حساســـــاً جتـــــاه أي نقـــ
النظـــــام مييـــــل القـــــادة األمنيـــــون إىل اإلنكـــــار والتكـــــتم والتعتـــــيم، وادعـــــاء ســـــالمة املوقـــــف وكفـــــاءة النظـــــام اإلداري، وأنـــــه "لـــــيس يف 

  .)١(كان"اإلمكان أفضل مما  

ــن القائـــــد  ــات؛ إذ يعلـــ ــع األزمـــ ــة للتعامـــــل مـــ ــرتاتيجية التقلديـــ ــدائل االســـ ــط البـــ ــة األمنيـــــة أبســـ ــار األزمـــ ــرتاتيجية إنكـــ ــدُّ اســـ وتُعـــ
ــه اآلن،  ــا عليــ ــل ممــ ــان أن يكــــون أفضــ ــاع، ولــــيس Jإلمكــ ــل وأحســــن األوضــ ــائم أفضــ ــع القــ ــة، وأن الوضــ ــد أزمــ األمــــين ]نــــه ال توجــ

ة، وُتســـــــــتخدم هـــــــــذه الطريقـــــــــة يف ظـــــــــل وجـــــــــود إدارة أوتوقراطيـــــــــة شـــــــــديدة ويُطلـــــــــق عليهـــــــــا طريقـــــــــة التعتـــــــــيم اإلعالمـــــــــي لألزمـــــــــ

 

  . ٢١١عQ, ال�ح�? أح�, �P�ان: ال
%$�# االس
�ات��ي في ال���Nات ال/O	م�ة وال���Nات ال�8/�ة، م�جع سابC، ص )١(
  .٩٧م، ص١٩٩٦ث�@?: ال
%$�# األم�ي إلدارة األزمة، رسالة ماج9
@�، جامعة ناDE الع��8ة للعل	م األم��ة، ال��اض، عل	ش ب? عQ, هللا أب	 ا  )١(
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. وحينمـــــا يطلـــــب تربيـــــر ملـــــا ُيشـــــاع، فـــــإن التربيـــــر يشـــــري إىل وجـــــود: أعـــــداء للنجـــــاح، وهنـــــاك قـــــوى حاقـــــدة، والـــــبعض )٢(التســـــلط
ــام النـــــاجح ــد النظـــ ــل ضـــ ــة تعمـــ ــاك أيـــــدي خفيـــ ــيم )٣(يعمـــــل يف الظـــــالم، وهنـــ ــار والـــــرفض والتعتـــ ــن خـــــالل األفكـــ ــدمري . ومـــ ــتم تـــ يـــ

  :)٤(األزمة، ومتيل تلك املنظمات املتسلطة إتباع هذا األسلوب يف مواقف مثل

  تسرب غازات يف أحد املصانع. -١

  وجود صراعات يف اإلدارة الُعليا �حدى املؤسسات. -٢

  تسمم يف إحدى املدارس. -٣

  مرض معدي يف إحدى احملافظات. -٤

 2نيًا: اسرتاتيجة إمخاد األزمة:

تُعـــــدُّ اســـــرتاتيجية إمخـــــاد األزمـــــة مـــــن الطـــــرق Jلغـــــة العنـــــف، الـــــيت تقـــــوم علـــــى الصـــــدام العلـــــين والصـــــريح لكافـــــة القـــــوى الـــــيت 
ــفيتها بع ــوي وتصــــ ــار األزمــــ ــمها التيــــ ــذه يضــــ ــادًة هلــــ ــة عــــ ــة األمنيــــ ــأ املؤسســــ ــيم، وتلجــــ ــاعر أو القــــ ــاة للمشــــ ــدون مراعــــ ــٍغ وبــــ ــٍف Jلــــ نــــ

. وحينمــــا يــــتم الصــــدام العنيـــــف )١(الطريقــــة عنــــدما تكــــون األزمــــة األمنيــــة قــــد وصــــلت إىل حـــــٍد خطــــٍري ومباشــــٍر للكيــــان اإلداري
  :)٣(من خالل . وتتم تصفية حمركي األزمة)٢(يتم أساساً مع احملركني هلذه األزمة، وتصفيتهم

  منع أي موارد مالية عنهم أو حوافز. -١

  منع االتصال بينهم وبني مؤديهم. -٢

  النقل إىل مكان آخر. -٣

  العنف اجلسدي. -٤

 

م/9? أح�, ال%e@��: إدارة األزمات "علi ام
الك <امل الق	ة في أش, ل/Nات الeعف"، ال$Lعة األولى، م��	عة ال�@ل الع��8ة، القاه�ة،   )٢(
  .٢٧٨م، ص٢٠٠٣

  .٦٢، صم�جع سابC /�, ب�ي ح�,ان، ووائل إدر�': االس
�ات���ة وال
%$�# االس
�ات��ي م�هج معاص�، خال, م )٣(
  .١٠٤م، ص٢٠٠٩أح�, ت	ف@C: ال
%$�# وال
�i�N إلدارة األزمات األم��ة، أكاد��Eة ش�Zة دبي، دبي،  )٤(
  .٢٩١ل/Nات الeعف"، م�جع سابC، صم/9? أح�, ال%e@��: إدارة األزمات "علi ام
الك <امل الق	ة في أش,  )١(
  .٥٢م، ص٢٠١١س@, م/�, جاد ال�ب: االت�اهات ال/,یkة في إدارة ال�%ا�Z واألزمات ال
����Nة، جامعة ق�اة ال9	�'، اإلس�اع@ل�ة،  )٢(
  . ٢١٥عQ, ال�ح�? أح�, �P�ان: ال
%$�# االس
�ات��ي في ال���Nات ال/O	م�ة وال���Nات ال�8/�ة، م�جع سابC، ص )٣(
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وال يلجـــــــأ النظـــــــام إىل مرحلـــــــة اإلمخـــــــاد إال حينمـــــــا تصـــــــل األزمـــــــة إىل مرحلـــــــة التهديـــــــد واخلطـــــــر املباشـــــــر لكيـــــــان املنظمـــــــة، 
  .)٤(على بقاءها ضد الغري من خالل العنف واإلمخاد والتصفيةوعلى املنظمة يف هذا الوقت أن حتافظ 

أنـــــه مـــــن أجـــــل تفعيـــــل اســـــرتاتيجية إمخـــــاد األزمـــــة األمنيـــــة، البـــــد مـــــن وجـــــود فريـــــق مـــــدرب إلدارة األزمـــــات  وتـــــرى الباحثـــــة
  يف حال وقوعها، واستغالل األزمة مبراحلها املختلفة وحتويلها إجيابياً لصاحل املؤسسة األمنية.

 2لثًا: كبت األزمة:

هـــــو حتـــــرك عنيـــــف وســـــريع وســـــري ضــــــد قـــــوى األزمـــــة، �ـــــدف تـــــدمري وإمخــــــاد العناصـــــر األساســـــية احملركـــــة لألزمـــــة، وهــــــي 
  .)١(يجية تشري إىل أن املنظمة املستخدمة هلا مستبدة ومتسلطة مثل احلال يف االسرتاتيجيتني السابقتنياسرتات

ــون  ــدها، وتكــــ ــاهرات وهــــــي يف مهــــ ــد تتــــــدخل لكبــــــت املظــــ ــة الشــــــرطة، قــــ ــدير اجلامعــــ ــى ذلــــــك طلــــــب مــــ ــة علــــ ومــــــن األمثلــــ
ــرية. وJلــــرغم مــــن ذلــــك  ــائر كبــ ــؤدي إىل خســ ــة يــ ــدام مــــع الطبــ ــة الكــــربة أن الصــ ــيم الطامــ ــاء املعلومــــات والتعتــ ــة إخفــ ــاول املنظمــ حتــ

  .)٢(على أجهزة اإلعالم. وعادًة ما يتم استهداف احملركني الرئيسيني للمظاهرات وكبتهم بشكل عنيف وجسدي

ــرى الباحثــــــة أنـــــه مــــــن أجـــــل تفعيـــــل اســــــرتاتيجية كبـــــت األزمـــــة األمنيــــــة، فـــــإن األمـــــر يتطلــــــب جعـــــل عمليـــــة التخطــــــيط  وتـــ
  سياً من عملية التخطيط االسرتاتيجي، وعنصراً رئيسياً من اخلطة العامة للمؤسسة األمنية.لألزمات جزءاً هاماً وأسا

 رابعًا: اسرتاتيجية عــزل القوى:

 إىل قيــــــام املنظمــــــة �بعــــــاد قــــــوى األزمــــــة عــــــن املوقــــــف األزمــــــوي. ويف هــــــذا املوقــــــف يــــــتم حتديــــــد احملــــــركني الرئيســــــيني وتشــــــري
  .)٣(وعزهلم جغرافياً وماد�ً ونفسياً عن أحداث األزمة نفسها

ــة مـــــن املؤيـــــدين لأل ــراد األزمـــ ــيني وعـــــزهلم عـــــن Jقـــــي أفـــ ــا الرئيســـ ــانعي األزمـــــة وحمركيهـــ ــتهداف صـــ ــتم اســـ ــا يـــ ــادًة مـــ ــة أو وعـــ زمـــ
  .)٤(املهتمني �ا وعن تيار األزمة، حىت يتم هدم األزمة من أركاÄا

 

  .٥٥س@, م/�, جاد ال�ب: االت�اهات ال/,یkة في إدارة ال�%ا�Z واألزمات ال
����Nة، م�جع سابC، ص )٤(
  .٩١م، ص٢٠٠٦أح�, ماه�: إدارة األزمات، ال,ار ال�ام�oة، اإلس�O,ر�ة،  )١(
  .١٢ه، ص١٤١٧سالi ال�ه�ي: ال
%$�# األم�ي "االس
�ات���ات وال�ق	مات"، األم? العام، ال��اض،  )٢(
  . ٤٩علي فایI ال�/�ي: اإلعالم األم�ي وال	قاEة م? ال����ة، م�جع سابC، ص  )٣(
م،  ٢٠١١م/�, س@, ح�Iاو�: ال
%$�# لل
,ر�q األم�ي ب@? ال�,خل ال�امل وال�,خل ال�Iئي، جامعة ناDE الع��8ة للعل	م األم��ة، ال��اض،  )٤(

  .٦٥ص
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ــة ــإن األمـــــر يتطلـــــب ضـــــرورة العمـــــل علـــــى  وتـــــرى الباحثـــ أنـــــه مـــــن أجـــــل تفعيـــــل اســـــرتاتيجية عـــــزل قـــــوى األزمـــــة األمنيـــــة، فـــ
ــاً لل ــة، وذلـــــك منعـــ ــة األمنيـــ ــات اخلاصـــــة Jملؤسســـ ــام املعلومـــ ــيق نظـــ ــة تنســـ ــة تتـــــوىل مهمـــ ــة مركزيـــ ــاد جهـــ ــة يف إجيـــ تشـــــتت واالزدواجيـــ

  القرارات ونقل املعلومات، وخاصًة يف الظروف اليت تؤشر على وجود أزمة أمنية.

 خامسًا: اسرتاتيجية التنفيس:

ُتســـــتخدم هـــــذه االســـــرتاتيجية مبـــــدأ التهدئـــــة مـــــن خـــــالل إجيـــــاد فتحـــــات جانبيـــــة يف األزمـــــة للتنفـــــيس مـــــن الضـــــغط والتـــــوتر 
ــة  ــذه الطريقـــ ــان"، ويف هـــ ــيس الربكـــ ــة Jســـــم "تنفـــ ــذه الطريقـــ ــمى هـــ ــار. وُتســـ ــا مـــــن االنفجـــ ــة ومنعهـــ ــل األزمـــ ــود داخـــ والصـــــراع املوجـــ

كني هلـــــا عــــــن أســـــباب األزمــــــة، وأخـــــرياً ســــــؤال مؤيـــــدي األزمــــــة عــــــن يـــــتم ســــــؤال ُمســـــبيب األزمــــــة عـــــن مطــــــالبهم، مث مناقشـــــة احملــــــر 
ــم مــــن  ــة عــــن آرائهــ ســــبب Ôييــــدهم هلــــا. وتتســــم هــــذه االســــرتاتيجية بشــــيٍء مــــن الدميقراطيــــة، حيــــث يعــــرب ُمســــبيب ومؤيــــدي األزمــ

  .)١(خالل املناقشات املتعددة وتدرجيياً iدأ األمور

األزمــــة األمنيــــة، فــــإن األمـــــر يتطلــــب الرتكيــــز علــــى عقــــد بـــــرامج  أنــــه مــــن أجــــل تفعيــــل اســـــرتاتيجية تنفــــيس وتــــرى الباحثـــــة
تدريبيــــــة وورشــــــات عمــــــل يف جمــــــال إدارة اخلــــــدمات؛ مــــــن أجــــــل تــــــدريب منتســــــيب املؤسســــــة األمنيــــــة حــــــول كيفيــــــة البحــــــث عــــــن 

  إشارات اإلنذار املبكر، وتعقبها وحتليلها، واختاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع األزمة األمنية.

 سادسًا: اسرتاتيجية ُخبس األزمة:

ــيط وحتـــــ ــر بســـ ــان"، وأن األمـــ ــة يف فنجـــ ــا "زوبعـــ ــأÄا وأÄـــ ــن شـــ ــل مـــ ــا تقلـــ ــة، ولكنهـــ ــة Jالعـــــرتاف Jألزمـــ ــوم املنظمـــ ــا تقـــ ت هنـــ
ــة وأســــبا�ا  ــبة لظــــروف األزمــ ــاليب املناســ ــباب األزمــــة Jألســ ــع أســ ــيتم التعامــــل مــ ــري مقلــــق وســ ــام وغــ ــر غــــري هــ ــيطرة، وأن األمــ الســ

. وتفيـــــد هـــــذه الطريقــــــة فعـــــًال يف األزمـــــات البســــــيطة واحملـــــدودة واجلزئيـــــة، وتفيـــــد أيضــــــاً حينمـــــا تكـــــون اإلدارة قــــــادرة )٢(وحمركيهـــــا
  .)٣(نه والتقليل من حجمهعلى عالج األمر بعد التهوين من شأ

س األزمــــة األمنيــــة، فــــإن األمــــر يتطلــــب ضــــرورة اعتمــــاد نظــــام املراجعــــة  وتــــرى الباحثــــة أنــــه مــــن أجــــل تفعيــــل اســــرتاتيجية خبــــُ
ــايل  ــا، وJلتــــ ــل علــــــى جما�تهــــ ــة Jلعمــــ ــاالت األزمــــــات الفعليــــ ــا�ة حلــــ ــروف مشــــ ــا يف ظــــ الدوريــــــة خلطــــــط إدارة األزمــــــات، واختبارهــــ

  حتت الضغط النفسي واإلجهاد يف حالة وجود أزمة حقيقية يف هذا ا�ال.يعتاد األفراد العمل 

 سابعًا: اسرتاتيجية تفريع األزمة:

 

  .١٤ل�ق	مات"، م�جع سابC، صسالi ال�ه�ي: ال
%$�# األم�ي "االس
�ات���ات وا  )١(
  .١٠٩م، ص١٩٩٧م/�, رشاد ال/�الو�: إدارة األزمات ت�ارب م/ل�ة وعال��ة، <ل�ة ال
�ارة، جامعة ع@? ش�'،  )٢(
  .٩٣أح�, ماه�: إدارة األزمات، م�جع سابC، ص )٣(
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ــارات  ــدد مســ ــية ال شــــك أن تعــ ــل أساســ ــن خــــالل ثــــالث مراحــ ــة مــ ــرغ األزمــ ــا، ولــــذلك تفــ ــن خطرهــ ــد مــ ــهم Jحلــ ــة يســ األزمــ
ــد  ــتم حتديـــ ــا يـــ ــة فمـــــن خالهلـــ ــة الثانيـــ ــا املرحلـــ ــداً ملـــــدى متاســـــكها. أمـــ ــة لألزمـــــة وحتديـــ ــوى الدافعـــ ــة للقـــ ــة عنيفـــ ــا مواجهـــ تشـــــهد أوهلـــ

ــ ــى حــ ــا علــ ــل منهــ ــل مــــع كــ ــة لتســــهل التعامــ ــن اجتاهــــات األزمــ ــاه فرعــــي مــ ــة لكــــل اجتــ ــدأ أهــــداف بديلــ ــة األخــــرية تبــ دة، ويف املرحلــ
  .)١(عملية استقطاب مجيع تلك االجتاهات ومفاوضتها يف إطار رؤية شاملة

ــديها، وذلـــــــك  ــي األزمـــــــة ومؤيــــ ــة مـــــــع حمركــــ ــة حـــــــادة وعنيفــــ ــة تتمثـــــــل يف مواجهــــ ــرتاتيجية تفريـــــــغ األزمــــ ــن القـــــــول إن اســــ وميكــــ
  :)٢(الت عما يليبغرض التعرف على مدى صعوبة احملركني واملؤيدين. وال خترج االحتما

  قوى األزمة (احملركني واملؤيدين) صلبة وقادرة على االستمرار يف الصراع. -١

  قوى األزمة مستعدة للرتاجع والتفاوض. -٢

  قوى األزمة يف صراع بسبب اختالفها احلضاري والثقايف والعقائدي. -٣

الســـــابقة، وحماولــــــة امتصــــــاص غضــــــبهم، يلـــــي ذلــــــك التفــــــاوض مــــــع كـــــل فــــــرع مــــــن فــــــروع األزمـــــة بعــــــد القيــــــام Jإلجــــــراءات 
  .)٣(واستقطاب ميوهلم، وإقناعهم Jلشكل املالئم لكل فرع أو نوع أو طريقة من قوى األزمة

ــة ــرى الباحثــ ــات  وتــ ــرق إدارة األزمــ ــر يتطلــــب تــــدريب فــ ــإن األمــ ــة، فــ ــة األمنيــ ــرتاتيجية تفريــــغ األزمــ ــل تفعيــــل اســ ــه مــــن أجــ أنــ
علــــى بنــــاء عالقــــات علــــى أســــاس مــــن الثقــــة واالحــــرتام املتبــــادل، حــــىت يصــــبح جمــــال التعــــاون والتنســــيق بــــني كافــــة القــــائمني علــــى 

  ة اليت iدد كيان املؤسسة األمنية.إدارة األزمة مثمراً، وخاصًة يف حاالت إندالع األزمات العنيف

  

  

 2منًا: اسرتاتيجية تكوين جلان لدراسة األزمة:

ــوعاً فأ ــون: "إن أردت أن متيـــــت موضـــ ــا يقولـــ ــرتاتيجية. حيـــــث كمـــ ــيد يف هـــــذه اإلســـ ــو بيـــــت القصـــ ــه" وهـــــذا هـــ ــه إىل جلنـــ حلـــ
يـــــــتم تشـــــــكيل جلنـــــــة تـــــــدرس األزمـــــــة علـــــــى وعـــــــد Jحلـــــــل. وحيـــــــث أن إجـــــــراءات اللجنـــــــة طويلـــــــة مـــــــن خـــــــالل: االجتماعـــــــات، 

 

وأث�ها في إدارة األزمات "دراسة م@,ان�ة في ال��<ات ال�sا�rة  شاك� جاد هللا ال%�ار�، وم/ي ال,ی? الق$q: فاعل�ة نNام ال�عل	مات اإلدار�ة  )١(
  .٤٢م، ص٢٠٠٧)، ال�امعة األردن�ة، ع�ان، ١(  ٣األردن�ة"، ال��لة األردن�ة في إدارة األع�ال، ال��ل, 

  . ٢١٩عQ, ال�ح�? أح�, �P�ان: ال
%$�# االس
�ات��ي في ال���Nات ال/O	م�ة وال���Nات ال�8/�ة، م�جع سابC، ص )٢(
  .١١٢م/�, رشاد ال/�الو�: إدارة األزمات ت�ارب م/ل�ة وعال��ة، م�جع سابC، ص )٣(
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ــة  ــان فرعيــــ واالســــــتماع إىل اآلخــــــرين، وÔجيــــــل لعــــــدم حضــــــور الــــــبعض، واســــــتكمال للجلســــــات يف موعــــــد آخــــــر، وتشــــــكيل جلــــ
  .)١(لرئيسية، فإن ذلك يؤدي إىل اإلرجاء والتسويف والتمييع لألزمة وتفرعها إىل مسارات ضعيفةمن اللجنة ا

ــن  ــة عــــ ــة املعلومــــــات الكافيــــ ــة األمنيــــ ــة عنــــــدما تفقــــــد املؤسســــ ــة األزمــــ ــان لدراســــ ــتم اللجــــــوء إىل اســــــرتاتيجية تكــــــوين اللجــــ ويــــ
ــان لتحد ــن تكــــوين اللجــ ــي مــ ــون اهلــــدف األساســ ــة يف األزمــــة، ويكــ ــوى الفاعلــ ــركني هلــــا القــ ــية بنشــــوئها واحملــ ــر األساســ يــــد العناصــ

  :)٢(وافتقادها قوى دفعها، ومن مث يكون هلذه اللجنة جانبني

معرفــــة مــــن هـــــم الــــذين تســــببوا بوجــــود األزمــــة، ومـــــن مث التعامــــل معهــــم �حــــدى طــــرق التعامـــــل  اجلانــــب األول: -١
مستأنســــــــة حتــــــــت الســــــــيطرة  املعروفــــــــة، والــــــــيت تتــــــــيح الســــــــيطرة علــــــــيهم وحتــــــــويلهم مــــــــن أعــــــــداء خطــــــــرين إىل قــــــــوة

 والتحكم.

متييــــــع املوقــــــف وافتقــــــاد األزمــــــة األمنيــــــة قــــــوة الــــــدفع اخلاصــــــة �ــــــا، خاصــــــًة مــــــع اتســــــاق نطــــــاق  اجلانــــــب الثــــــاين: -٢
ــور أي  ــدم ظهـــــ ــه عـــــ ــابكة، ويف الوقـــــــت ذاتـــــ ــة ومتشـــــ ــعبة ومتداخلـــــ ــة متشـــــ ــاالت فرعيـــــ ــه إىل جمـــــ البحـــــــث وامتداداتـــــ

  نتائج إجيابية ملموسة.

ــاد علــــــى البــــــدائل االســــــرتاتيجية التقليديــــــة يتوقــــــف أن النجــــــاح يف وتــــــرى الباحثــــــة  إدارة األزمــــــات األمنيــــــة يف ظــــــل االعتمــــ
ــة األوراق، وحتــــت  ــتلط كافــ ــه، حيــــث ختــ ــره وأجزائــ ــوي بعناصــ ــة للموقــــف األزمــ ــاملة واملتكاملــ ــة الشــ ــى الرؤيــ ــدرة علــ ــدى القــ علــــى مــ

متتــــزج األحــــداث وتنــــدمج كــــل منهــــا  ضــــغط تــــوايل أحــــداث األزمــــة بشــــكٍل متســــارع يبــــدو املوقــــف شــــديد التعقيــــد، حيــــث تكــــاد
ــان  ــراعات املصــــــاحل وضــــــغوط األزمــــــة علــــــى الكيــــ ــا حتــــــت اخــــــتالل تــــــواز�ت القــــــوى، وصــــ يف األخــــــرى، وتضــــــيع معــــــامل كــــــل منهــــ
ــة الــــيت مل تظهــــر  ــه. وJلتــــايل يتعــــني علــــى مــــدير األزمــــات النــــاجح البحــــث عــــن جــــذور األزمــــة األمنيــ ــرار فيــ اإلداري ومتخــــذي القــ

يطــــــة واحلــــــذر يف حبثــــــه هــــــذا حــــــىت ال يغــــــوص يف الرمــــــال املتحركــــــة الــــــيت ســــــببتها األزمــــــة األمنيــــــة، وأن مــــــن فــــــراغ، وأن ¾خــــــذ احل
يتـــــــذكر دائمـــــــاً مســـــــألة ضـــــــيق الوقـــــــت يف التعامـــــــل مـــــــع األزمـــــــة، وكـــــــذلك تالحـــــــق األحـــــــداث وتـــــــداعي الكيـــــــان اإلداري أمـــــــام 

ــ ــار األزمـــ ــة أخطـــ ــريع والـــــواعي ملواجهـــ ــإن التحـــــرك الســـ ــة، وJلتـــــايل فـــ ــام ضـــــرJت ضـــــغط األزمـــ ة قـــــد يكـــــون هـــــو احلـــــل الوحيـــــد أمـــ
  متخذ القرار يف هذا ا�ال. 

  

 مبادئ التعامل مع األزمات األمنية: املطلب الثاين

للتعامــــــل مــــــع األزمــــــات األمنيــــــة البــــــد مــــــن إجيــــــاد نظــــــام إداري متخصــــــص ومتطــــــور ميكــــــن املؤسســــــة األمنيــــــة مــــــن التعــــــرف 
ــافة  ــاون والتنســــــيق مــــــع الكفــــــاءات املختصــــــة يف إدارة املؤسســــــة، Jإلضــــ ــا، وإجيــــــاد احللــــــول هلــــــا، Jلتعــــ علــــــى املشــــــكالت وحتليلهــــ

 

  .٩م، ص٢٠٠٣عQ, الi��v درو�u: اإلدارة االس
�ات���ة ل�Oاف/ة ال��ائi ال�9
/,ثة، أكاد��Eة ش�Zة دبي، دبي،  )١(
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ــة مــــــن خــــــالل الع ــة األمنيــــ ــداف املؤسســــ ــزام ]هــــ ــة االلتــــ ــتجابة إىل تقويــــ ــداف، أو الســــــرعة يف االســــ ــذه األهــــ ــق هــــ مــــــل علــــــى حتقيــــ
ــع األزمــــات  ــا يف التعامــــل مــ ــي االسرتشــــاد �ــ ــرة مبــــادئ ينبغــ ــي عشــ ــة. فيمــــا يلــ ــيط Jألزمــــات األمنيــ ــريات الــــيت حتــ ــروف والتغيــ للظــ

  األمنية، وهي:

  أوًال: مبدأ حتديد اهلدف:

راد حتقيقــــــه يف 
ُ
ــ ــوخى اهلــــــدف املــــ ــة أن يتــــ ــدير األزمــــ ــى مــــ ــون اهلــــــدف يتعــــــني علــــ ــا يكــــ ــة؛ حيــــــث كثــــــرياً مــــ ــة األمنيــــ إدارة األزمــــ

غامضـــــاً أمـــــام متخـــــذ القـــــرار، خاصـــــًة وأن ضـــــغط األزمـــــة واشـــــتدادها جيعـــــالن بعـــــض متخـــــذي القـــــرار عـــــاجزين عـــــن التحـــــرك يف 
  .)١(االجتاه املطلوب

ــة ا ــة األزمـــــــة يف اللحظــــ ــى مهامجــــ ــتناد علــــ ــه بدقـــــــة Jالســــ ــدد هدفــــ ــة أن حيــــ ــى مـــــــدير األزمــــ ــني علــــ ــايل يتعــــ ــبة الـــــــيت وJلتــــ ملناســــ
ــاذه  ــال تكمـــــن يف اختـــ ــذا ا�ـــ ــرار يف هـــ ــرتاق، وأن شـــــجاعة متخـــــذ القـــ ــابة واالخـــ ــة لإلصـــ ــر قابليـــ ــة أكثـــ ــا جـــــدار األزمـــ ســـــيكون فيهـــ
لقـــــــرارات صـــــــائبة بعـــــــد دراســـــــة مهنيـــــــة وتقـــــــدير دقيـــــــق للموقـــــــف، ولـــــــيس يف ا�ازفـــــــة بقـــــــرارات عشـــــــوائية يـــــــنجم عنهـــــــا خســـــــائر 

  .)١(جسيمة، أو نتائج ال ُحيمد عقباها

  نيًا: مبدأ االحتفاظ حبرية احلركة وعنصر املبادرة:2

حيتــــــاج مــــــدير األزمــــــات النــــــاجح إىل االحتفــــــاظ حبريــــــة احلركــــــة وعنصــــــر املبــــــادرة، حــــــىت يــــــتمكن مــــــن التعامــــــل بنجــــــاح مــــــع 
ــة،  ــة احلركـــــة يســـــاعده علـــــى معاجلـــــة األزمـــــات بصـــــورة ســـــريعة وحمـــــددة و�جحـــ األزمـــــات األمنيـــــة؛ ألن متتـــــع مـــــدير األزمـــــات حبريـــ

  .)٢(هنا يتعني على كل مدير، أ�ً كان موقعه، على االحتفاظ حبرية احلركة اليت متكنه من حتقيق عنصر املبادرةفمن 

ــع  ــة، خيضــــ ــنع األزمــــ ــوى صــــ ــل بقــــ ــو الطــــــرف املتمثــــ ــل الطــــــرف اآلخــــــر، وهــــ ــادرة، إىل جعــــ ــر املبــــ ــق عنصــــ ــة حتقيــــ وترجــــــع أمهيــــ
مـــــن أجـــــل التقليـــــل مـــــن خطـــــورة األزمـــــات الـــــيت يصـــــنعها لنظريـــــة رد الفعـــــل العكســـــي، ومـــــن مث ميكـــــن توجيهـــــه والســـــيطرة عليـــــه، 

  .)٣(أو يعمل على إحداثها

  2لثًا: مبدأ املباغتة:

ــؤمن  ــا علـــــى اإلطـــــالق، حيـــــث تـــ ــن أمههـــ ــة، إن مل يكـــ ــات األمنيـــ ــع األزمـــ ــة للتعامـــــل مـــ ــادئ املهمـــ ــدأ مـــــن املبـــ ــذا املبـــ يعتـــــرب هـــ
ــايل ــة. وJلتـــ ــى األزمـــ ــة علـــ ــبه الكاملـــ ــيطرة شـــ ــزمن الســـ ــبة مـــــن الـــ ــرتة مناســـ ــن  ولفـــ ــاً مـــ ــا حتـــــدث نوعـــ ــة فإÄـــ ــه إذا مت Ôمـــــني املباغتـــ فإنـــ
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ــانعة لألزمـــــة، حبيـــــث جتعلهـــــا مذهولـــــة ال تســـــتطيع التفكـــــري أو التصـــــرف بشـــــكٍل متـــــزن، وحتـــــت Ôثـــــري  الـــــذهول لـــــدى القـــــوة الصـــ
  .)١(الصدمة املباغتة ميكن التعامل معها والقضاء عليها، أو شل حركتها وتطويعها إىل فرتة مناسبة من الزمن

  ًا: مبدأ احلشد:رابع

احلشــــد يعــــين مجـــــع القــــوة الـــــيت يُنــــاط إليهـــــا معاجلــــة األزمـــــة يف الزمــــان الـــــذي يهــــيء الـــــوفرة للقــــوة واملكـــــان املناســــب لتـــــأمني 
ــها  ــر متعــــــددة، بعضــــ ــمن عناصــــ ــرها. وهــــــذه القــــــوة تتضــــ ــبا�ا وعناصــــ ــا وعلــــــى أســــ ــاء عليهــــ ــة للقضــــ ــة األزمــــ ــة مواجهــــ تنفيــــــذ عمليــــ

ة، والــــذي ســــيتم مواجهتهــــا فيــــه، وبعضــــها يــــرتبط Jألزمــــة واملرحلــــة الــــيت حــــدثت فيهــــا، يــــرتبط Jملكــــان الــــذي حــــدثت فيــــه األزمــــ
وبعضـــــــها اآلخـــــــر يـــــــرتبط مبـــــــا ميكـــــــن ملـــــــدير األزمـــــــات حشـــــــده وتعبئتـــــــه مـــــــاد�ً ومعنـــــــو�ً، مـــــــن أجـــــــل مقاومـــــــة األزمـــــــة والقضـــــــاء 

  .)٢(عليها

املكــــان والزمــــان الــــذي حــــدثت فيـــــه مــــن هنــــا، ميكــــن القــــول أن القــــوة يف هــــذا الســــياق مــــا هـــــي إال نتــــاج تفاعــــل مــــا بــــني 
األزمـــــة مـــــن جهـــــة، وبـــــني مـــــا ميكـــــن إجيـــــاده وحشـــــده مـــــن مـــــوارد وطاقـــــات وإمكانيـــــات وخـــــربات وتقنيـــــات، وقـــــوة بشـــــرية قـــــادرة 
ــنع  ــة حـــــىت ولـــــو تطلـــــب األمـــــر اللجـــــوء إىل الصـــــدام مـــــع قـــــوى األزمـــــة. فالصـــــدام مـــــع قـــــوى صـــ وفاعلـــــة وراغبـــــة يف معاجلـــــة األزمـــ

ــة قـــــد يكـــــون اخليـــــار الو  ــام متخـــــذي القـــــرار، ســـــواء لـــــنقص املعلومـــــات، أو لتـــــدهور األحـــــداث األزمـــ تـــــاح اســـــتخدامه أمـــ
ُ
حيـــــد امل

ســــــريعاً، أو لعــــــدم اســــــتجابة قــــــوى األزمــــــة الصــــــانعني هلــــــا إىل الرشــــــادة العقليــــــة والفكريــــــة، واالســــــتماع لصــــــوت املنطــــــق والعقــــــل، 
ــال ــات العنــــــف والصــــ ــى درجــــ ــل و]قصــــ ــالبة، بــــ ــر التــــــدخل بعنــــــف وصــــ ــتلزم األمــــ ــا يســــ ــن هنــــ ــدام ومــــ ــة وإنعــــ ــداث اخللخلــــ بة إلحــــ

ــذ القـــــرار إىل  ــأ متخـــ ــا يلجـــ ــا، وهنـــ ــدى املؤيـــــدين هلـــ ــة ولـــ ــانعة لألزمـــ ــوة الصـــ ــة لـــــدى القـــ ــة واملعنويـــ ــائر املاديـــ ــيم اخلســـ ــوازن، وتعظـــ التـــ
ــرعة،  ــه الســــ ــى وجــــ ــم املوقــــــف علــــ ــل حســــ ــن أجــــ ــريية مــــ ــرارات مصــــ ــاذ قــــ ــأ إىل اختــــ ــد يلجــــ ــدام العنيــــــف، وقــــ ــاليب الصــــ أدوات وأســــ

  .)٣(احلماية الالزمة المتصاص األزمة ولضمان عدم إندالعها من جديدواستخدام وسائل الضغط و 

  خامسًا: مبدأ التعاون:

ــا Jلشــــكل الصــــحيح، ألن األمــــر  ــا وإداراiــ ــات ملعاجلتهــ ــدير األزمــ ــا مــ ــاج إليهــ ــيت حيتــ ــة الــ ــادئ املهمــ ــن املبــ ــدأ مــ ــذا املبــ ــدُّ هــ يُعــ
ــاتفهم و  ــاون اجلميـــــع وتكـــ ــداعياiا إىل تعـــ ــة وتـــ ــدما حيتـــــاج يف ظـــــروف األزمـــ ــًة عنـــ ــا، خاصـــ ــيت يواجهوÄـــ ــة الـــ ــة األزمـــ تالمحهـــــم ملعاجلـــ

ــة مـــــن  ــار األزمـــ ــان تيـــ ــاعدها أو حلرمـــ ــواء لوقـــــف تصـــ ــة، ســـ ــه عنـــــد التصـــــدي لألزمـــ ــنهم لتأديتـــ يكـــــون هنـــــاك حاجـــــة ودور لكـــــل مـــ
  .)١(تلقي مصادر الدعم والتأييد من روافد معينة أو من قوى جديدة
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ــادئ  ــم مبــ ــن أهــ ــاون مــ ــدُّ التعــ ــذا وJلتــــايل، يُعــ ــاون �ــ ــا علــــى اإلطــــالق؛ فالتعــ ــن أمههــ ــة إن مل يكــ ــع األزمــــات األمنيــ ــل مــ التعامــ
ــا  ــافة إىل مــ ــه لألزمــــة، Jإلضــ ــه، وعلــــى تكامــــل فعاليتــ ــه، وعلــــى مشوليــــة تشخيصــ ــاعد مــــدير األزمــــات علــــى اتســــاع رؤيتــ املعــــىن يســ

ــًة إذا مــــا كــــان فريــــق ال ــاد األزمــــة ملقوماiــــا، وخاصــ ــة يتيحــــه التعــــاون مــــن ســــرعة ودقــــة يف افتقــ ــيط لــــه معاجلــــة األزمــ عمــــل الــــذي أُنــ
  .)٢(متنوع اخلربات والقدرات

  سادسًا: مبدأ االقتصاد يف استخدام القوة:

ويُقصــــــــد �ــــــــذا املبــــــــدأ عــــــــدم اإلفــــــــراط يف اســــــــتخدام القــــــــوة ضــــــــد األزمــــــــة، أو صــــــــانعيها، بــــــــل يتوجــــــــب أن خيضــــــــع هــــــــذا 
ومســــــؤولة، حيــــــث أن اإلســــــراف يف اســــــتخدام القــــــوة عشــــــوائياً االســــــتخدام حلســــــاJت دقيقــــــة، وإجــــــراءات وممارســــــات مدروســــــة 

يكـــــون مـــــدمراً لــــــيس فقـــــط لصــــــانعيها، بـــــل أيضـــــاً للكيــــــان التنظيمـــــي ذاتــــــه، ســـــواء مـــــن حيــــــث التكلفـــــة الــــــيت أُنفقـــــت، أو مــــــن 
ّناع األزمـــــات إىل خلـــــق   حيـــــث عـــــدم التأكـــــد مـــــن عامـــــل األمـــــن واألمـــــان وردة الفعـــــل العكســـــية املخادعـــــة. فكثـــــرياً مـــــا يلجـــــأ صـــــُ

مـــــني أزمـــــوي الســـــتقطاب اهتمـــــام متخـــــذ القـــــرار يف املؤسســـــة األمنيـــــة وخداعـــــه ]زمـــــة هامشـــــية ومهيـــــة، فـــــإذا مـــــا وقـــــع يف هـــــذا ك
الكمـــــني، ومل ¾خـــــذ جانـــــب احليطـــــة واحلـــــذر، ودفـــــع بكـــــل قواتـــــه إىل ســـــاحة املعركـــــة للتعامـــــل مـــــع األزمـــــة الومهيـــــة وأÄُكـــــت قـــــواه 

ــة وا ــة القاتلـــ ــة احلقيقيـــ ــرزت وبشـــــدة األزمـــ ــه، بـــ ــة وقدرتـــ ــوة احتياطيـــ ــه أي قـــــدرة أو قـــ ــه ال يوجـــــد لديـــ ــدمرة، وعنـــــدها يكتشـــــف أنـــ ملـــ
  .)٣(ملواجهتها

وُيضـــــاف إىل ذلـــــك أيضـــــاً، أن بعـــــض األزمـــــات هلـــــا صـــــفة التجـــــدد الـــــذايت، حيـــــث كلمـــــا ُأمخـــــدت األزمـــــة، كلمـــــا اشـــــتعلت 
أســــــبا�ا احلقيقيــــــة،  �رهــــــا مــــــن جديــــــد، كــــــالفرد الــــــذي يصــــــب الزيــــــت علــــــى النــــــار إلمخادهــــــا، وخاصــــــًة عنــــــدما ال يــــــتم معاجلــــــة

  .)١(Jالكتفاء فقط �مخاد األزمة دون إجياد احلل اجلذري واملناسب هلا

  سابعًا: مبدأ التفوق يف السيطرة على األحداث:

ــداث  ــيطرة علـــــى األحـــ ــم يف الســـ ــوق دائـــ ــاك تفـــ ــين أن يكـــــون هنـــ ــيطرة علـــــى األحـــــداث، يعـــ إن األخـــــذ مببـــــدأ التفـــــوق يف الســـ
ــة مــــــن قبــــــل مــــــدي ــة عمليــــــات االحتــــــواء واالمتصــــــاص الــــــيت ترافــــــق األزمــــ ر األزمــــــات. ومــــــن أهــــــم جوانــــــب التفــــــوق الــــــدائم ممارســــ

ــورات  ــيلية بتطــــ ــة التفصــــ ــافة إىل املعرفــــ ــة، Jإلضــــ ــوى الفعــــــل املختلفــــ ــه، للحــــــوادث وقــــ ــيطرة والــــــتحكم والتوجيــــ ــتيعاب، والســــ واالســــ
  .)٢(زمة واملهتمة �ااألزمة وحيثياiا، وكذلك القدرة على االخرتاق األمين للقوى املوجهة والصانعة لأل

  2منًا: مبدأ األمن والتأمني لألرواح واملمتلكات واملعلومات:
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ــاألمن يف  ــديريها؛ فـــ ــة يف نفـــــوس مـــ ــار علـــــى األزمـــ ــة وتكـــــريس إرادة االنتصـــ ــة اخلـــــوف ورفـــــض اهلزميـــ ــذا املبـــــدأ حماربـــ يُقصـــــد �ـــ
ــة إدارة األزمــــات، والــــيت جيــــب أن تت ــة املطلقــــة يف عمليــ ــه األولويــ ــاع لــ ــوى هــــذه األوضــ ــرتاق قــ ــأمني عــــدم اخــ ــام لتــ ــود نظــ مثــــل بوجــ

  .)٣(األزمة ملديري األزمة، وذلك حبجب أي معلومات عنها، وعزهلا متاماً عن مسرح أحداث األزمة

ــة  ــة ملواجهـــــ ــة االحتياجـــــــات الضـــــــرورية الالزمـــــ ــادي لـــــــألرواح واملمتلكـــــــات، ولكافـــــ ــأمني املـــــ ــاة التـــــ وُيضـــــــاف إىل ذلـــــــك مراعـــــ
ظـــــاهر التخريبيـــــة أو التدمرييـــــة الـــــيت iـــــدد مرافـــــق الدولـــــة، أو وجودهـــــا. فعمليـــــة التـــــأمني هـــــذه األزمـــــة، وخاصـــــًة اجلوانـــــب ذات امل

ــة  ــه املؤسســ ــوم بــ ــذي تقــ ــو التــــأمني الــ ــة، وهــ ــوع األزمــ ــن قبــــل وقــ ــد مــ ــي املمتــ ــأمني الطبيعــ ــا: التــ ــيني مهــ ــانبني أساســ ــى جــ ــتمل علــ تشــ
ــه ــد حيــــــدث، أو يصــــــاب بــــ ــر قــــ ــات ضــــــد أي خطــــ ــة األرواح واملمتلكــــ ــة، �ــــــدف محايــــ ــاليب  األمنيــــ ــان اإلداري، وتــــــوفري أســــ الكيــــ

  .)٤(الوقاية منه

أمــــا اجلانـــــب الثـــــاين لعمليـــــة التـــــأمني، فيتمثـــــل Jجلانـــــب التعبـــــوي احليـــــوي اإلضـــــايف عنـــــد وقـــــوع األزمـــــة، حيـــــث يتعـــــني علـــــى 
ــاعها ولوقـــــف تســـــارع األحـــــداث وامتـــــدادها  قـــــوى إدارة األزمـــــة مواجهـــــة قـــــوى صـــــنع األزمـــــة بقـــــوة أشـــــد منهـــــا وأكـــــرب؛ ملنـــــع اتســـ

 جمـــــاالت، أو مرافـــــق أو منـــــاطق جديـــــدة، وملنـــــع أي قـــــوة أخـــــرى تفكـــــر، أو جتـــــد أن عليهـــــا أن تتـــــدخل Jملســـــاعدة والتأييــــــد إىل
  .)١(لقوة صنع األزمة

أن عمليــــــة التــــــأمني التعبــــــوي تقــــــوم علــــــى تكــــــوين جــــــيش مــــــن االحتيــــــاط الفعــــــال، يــــــتم تتدريبــــــه وÔهيلــــــه  وتــــــرى الباحثــــــة
ــة، وإعــــــدا ده Jلشــــــكل الــــــذي ميكــــــن حتريكــــــه بســــــرعة وبكثافــــــة ملوقــــــع األحــــــداث، والتصــــــدي وتزويــــــده ]علــــــى درجــــــات اجلاهزيــــ

ــار  ــار، و�ـــــذا ميكـــــن Ôمـــــني ا�تمـــــع مـــــن التـــــداعي، أو االÄيـــ ــارها حـــــىت ال تتـــــدهور األوضـــــاع وتنهـــ ــاعدها وانتشـــ ــة ملنـــــع تصـــ لألزمـــ
  الذي قد تسببه له األزمة. 

  rسعًا: مبدأ املواجهة السريعة والتعرض لألحداث:

ــذا  ــا يتطلــــب يتطلــــب هــ ــة وحــــرص ونشــــاط، كمــ ــداثها الســــريعة بدقــ ــرعة، والتعــــرض ألحــ ــة بســ ــرورة التصــــدي لألزمــ املبــــدأ ضــ
ــة، وإىل  ــداث األزمــــ ــرعة ألحــــ ــى التصــــــدي بســــ ــادرة علــــ ــا قــــ ــًا، جيعلهــــ ــدريباً عاليــــ ــة تــــ ــة ومدربــــ ــرية مؤهلــــ ــوادر بشــــ ــر وكــــ تــــــوفري عناصــــ

هور أحــــداثها ووقفهــــا عنــــد احلــــد الــــذي وصــــلت إمكانيــــات ومــــوارد كافيــــة لإلنفــــاق علــــى مقاومــــة اتســــاع األزمــــة، واحلــــد مــــن تــــد
ــائج، واإلبقـــــاء علـــــى حيويـــــة  ــبق أن أفرزتـــــه مـــــن نتـــ ــة مـــــا ســـ ــار، ومعاجلـــ ــان اإلداري مـــــن التـــــداعي واالÄيـــ إليـــــه، ومـــــن مث منـــــع الكيـــ

  .)٢(ونشاط وحياة الكيان اإلداري

 

  . ٢٢٨عQ, ال�ح�? أح�, �P�ان: ال
%$�# االس
�ات��ي في ال���Nات ال/O	م�ة وال���Nات ال�8/�ة، م�جع سابC، ص )٣(
  .٢٢علي ح9? ال9الi: م,| ال�اه�Iة إلدارة األزمات والv	ارث، م�جع سابC، ص )٤(
  .٤٥م$لC ال,وس��: ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ت/9@? <فاءة أداء م�9	8ي األجهIة األم��ة، م�جع سابC، ص )١(
  .٢٩عQ, الغفار ع�zفي ال,و�y: إدارة األزمات والv	ارث وات%اذ الق�ار، م�جع سابC، ص )٢(
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ــى  ــد يبقــ ــذا التأكيــ ــن هــ ــة، لكــ ــريعة لألزمــ ــة الســ ــة املواجهــ ــى أمهيــ ــد علــ ــان التأكيــ ــا كــ ــن هنــ ــر الدقــــة مــ ــراع بعنصــ ــا مل يــ ــاً مــ �قصــ
ــة،  ــن �حيــ ــوارد، هــــذا مــ ــن إهــــدار املــ ــًال عــ ــاطر واألزمــــات، فضــ ــٍد مــــن املخــ ــود إىل مزيــ ــة قــــد يقــ ــة؛ ألن عــــدم الدقــ يف هــــذه املواجهــ
ومـــــن �حيـــــٍة أخـــــرى تـــــرتبط عمليـــــة املواجهـــــة الســـــريعة لألحـــــداث بعنصـــــر هـــــام آخـــــر جيـــــب مراعاتـــــه أيضـــــاً وهـــــو تكبيـــــد الطـــــرف 

  .)١(جتعله يفكر مرتني قبل اإلقدام على صنع أي أزمة جديدة اآلخر خسائر فادحة

  عاشرًا: مبدأ استخدام األساليب غري املباشرة كلما كان ذلك ممكنًا:

ــاورة  ــاف واملنــــ ــاليب االلتفــــ ــات ]ســــ ــدير األزمــــ ــل مــــ ــن قبــــ ــل مــــ ــي متكامــــ ــي إدراكــــ ــاج إىل وعــــ ــات حيتــــ ــع األزمــــ ــل مــــ إن التعامــــ
، وتشـــــل مـــــن قدرتـــــه علـــــى مواصـــــلة عمليـــــة صـــــنع األزمـــــات، بـــــل جتعلـــــه يتفكـــــك والتمويـــــه، وهـــــي أســـــاليب تفقـــــد العـــــدو توازنـــــه

. وJلتـــــايل فــــإن اســــتخدام األســــاليب غــــري املباشـــــرة يف التعامــــل مــــع األزمــــة تســــمح Jلتـــــدرج )٢(وينهــــار بتــــأثري املفاجــــأة والصــــدمة
  وتتيح ا�االت الستخدام مبادئ التعامل امليداين من األزمات األمنية، اليت من أمهها:

  التدرجية: -١

تســــــــمح األســــــــاليب غــــــــري املباشــــــــرة Jلتــــــــدرج يف مواجهــــــــة األزمــــــــات، والتعامــــــــل معهــــــــا بفاعليــــــــة أكــــــــرب دون أن ينتبــــــــه هلــــــــا 
  .)٣(اخلصم، كما ويتم استيعاب وامتصاص تفاعالت األزمة بشكٍل تدرجيي، مبا يتناسب مع حدة وقوة أحداثها

الزم والتتابع: -٢   الت

ــدأ  ــذا املبــــ ــتم مبوجــــــب هــــ ــكٍل ويــــ ــة بشــــ ــريعة لألزمــــ ــة الســــ ــل املعاجلــــ ــن أجــــ ــها مــــ ــة األدوات الــــــيت مت ختصيصــــ ــتخدام جمموعــــ اســــ
مــــــــتالزم ومتتــــــــابع ومتناســــــــب، ســــــــواء الحتياجــــــــات تراكمــــــــات النتــــــــائج الــــــــيت أفرزiــــــــا االســــــــتخدامات يف املراحــــــــل الســــــــابقة، أو 

ــة تطـــــورات  ــا يـــــؤدي Jلتـــــايل إىل مواجهـــ ــة، ممـــ ــا ملـــــؤازرة وتـــــدعيم املوقـــــف يف املرحلـــــة احلاليـــ ــاعدها واحلـــــد مـــــن خطورiـــ ــة وتصـــ األزمـــ
  .)٤(وإيقافها عند احلد الذي وصلت إليه

  

  التناسق واالتساق: -٣

 

م/�, صالح سالi: إدارة األزمات والv	ارث ب@? ال�فه	م ال���N وال
$C@Q الع�لي، ع@? ش�' لل,راسات والL/	ث اإلن9ان�ة واالج
�ا�rة،   )١(
  .١٠٨م، ص٢٠٠٥القاه�ة، 

  .٢٦علي ح9? ال9الi: م,| ال�اه�Iة إلدارة األزمات والv	ارث، م�جع سابC، ص )٢(
  .٤٧ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ت/9@? <فاءة أداء م�9	8ي األجهIة األم��ة، م�جع سابC، صم$لC ال,وس��:  )٣(
  .٩٩عQ, الغفار ع�zفي ال,و�y: إدارة األزمات والv	ارث وات%اذ الق�ار، م�جع سابC، ص )٤(
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حتتـــــاج عمليـــــة اســـــتخدام األســـــاليب غـــــري املباشـــــرة يف مواجهـــــة األزمـــــة إىل قـــــدٍر كبـــــٍري مـــــن احلنكـــــة والـــــدهاء، والقـــــدرة علـــــى 
ــدر ــائل واألســـــــاليب واألدوات بقــــ ــات متكاملـــــــة مــــــن الوســــ ــتخدام جمموعــــ ــن أÄـــــــا   اســــ ــاق، فضـــــــًال مــــ ــق واالتســــ ــري مـــــــن التناســــ كبــــ

  .)١(تشكل يف جمموعها حزمة مرتابطة ومتكتلة يصعب اخرتاقها من جانب صانعي األزمة

  التغطية واخلداع: -٤

عنـــــدما يواجـــــه متخـــــذ القـــــرار يف املؤسســـــة األمنيـــــة أزمـــــة غـــــري واضـــــحة املعـــــامل، وال تتـــــوفر لديـــــه معلومـــــات كافيـــــة توضـــــح لـــــه 
للتـــــدخل، يتعـــــني عليـــــه أن ينتظـــــر حـــــىت تتضـــــح معاهلـــــا ويتـــــوفر لديـــــه معلومـــــات كافيـــــة توضـــــح لـــــه األســـــلوب  األســـــلوب األمثـــــل

األمثـــــــل للتـــــــدخل، وحتديـــــــد املســـــــار الســـــــليم ملعاجلـــــــة األزمـــــــة، فهـــــــذا االنتظـــــــار يفـــــــتح الطريـــــــق أمـــــــام متخـــــــذ القـــــــرار الســـــــتخدام 
ــتيعا ــاص واالســــ ــاليب االمتصــــ ــة، كأســــ ــري املباشــــــرة يف إدارة األزمــــ ــاليب غــــ ــه، األســــ ــداع والتمويــــ ــاليب اخلــــ ــة، وأســــ ب لضــــــغط األزمــــ

وأســـــــاليب االحتـــــــواء واالســـــــتجابة اجلزئيـــــــة للمطالـــــــب، وأســـــــاليب التنصـــــــل واالنســـــــالخ مـــــــن االجتـــــــاه احلـــــــايل إىل االجتـــــــاه الـــــــذي 
تنـــــادي بـــــه األزمـــــة، وإجــــــراء التحالفـــــات املؤقتـــــة مــــــع تيـــــار األزمـــــة، ويف الوقـــــت ذاتــــــه لعـــــزل قادiـــــا عنهــــــا، وقيـــــادة تيـــــار األزمــــــة 

  .)٢(إعادة توجيهه من جديد ليصب هو ومجيع روافده يف االجتاه األصلي الذي يتجه مدير األزمة إليهو 

 

 البدائل االسرتاتيجية احلديثة إلدارة األزمات األمنية والعوامل املؤثرة فيها: املبحث الثاين

تفرزهـــــــا األزمـــــــة، أو الـــــــيت تشـــــــري إىل إمكانيـــــــة حـــــــدوث األزمـــــــة يتطلـــــــب التعامـــــــل مـــــــع األزمـــــــات األمنيـــــــة أو املواقـــــــف الـــــــيت 
األمنيــــــة اســــــتخدام عــــــدة أســــــاليب إداريــــــة متقدمــــــة، تعمــــــل علــــــى حتقيــــــق املنــــــاخ املناســــــب للتعامــــــل مــــــع األزمــــــة األمنيــــــة وتــــــوفري 

علـــــــى إمكانيـــــــة التصـــــــرف املـــــــنظم، وحريـــــــة التصـــــــرف وجتنـــــــب العشـــــــوائية أو االرجتاليـــــــة يف التعامـــــــل مـــــــع األزمـــــــات، وهـــــــذا حيـــــــتم 
ــة ــات األمنيــــ ــة إلدارة األزمــــ ــرتاتيجية احلديثــــ ــدائل االســــ ــن البــــ ــد مــــ ــى العديــــ ــاد علــــ ــة االعتمــــ ــات األمنيــــ ــى )١(املؤسســــ . وللتعــــــرف علــــ

ــيم هـــــــذا املبحـــــــث إىل مطلبـــــــني،  ــيتم تقســـــ ــا، ســـــ ــة والعوامـــــــل املـــــــؤثرة فيهـــــ البـــــــدائل االســـــــرتاتيجية احلديثـــــــة إلدارة األزمـــــــات األمنيـــــ
  وذلك على النحو التايل:

  البدائل االسرتاتيجية احلديثة إلدارة األزمات األمنية. ل:املطلب األو  -

 العوامل املؤثرة يف إدارة األزمات األمنية.املطلب الثاين:  -

 

  .٢٥م، ص٢٠٠٧ ال9@, ال9ع@,: اس
�ات���ات إدارة األزمات والv	ارث، دار العل	م لل��� وال
	ز�ع، ب@�وت، )١(
  .١٠٩م/�, صالح سالi: إدارة األزمات والv	ارث ب@? ال�فه	م ال���N وال
$C@Q الع�لي، م�جع سابC، ص )٢(
  .٣٨م، ص٢٠٠٧أح�, ال9ع@,�: ال
%$�# االس
�ات��ي وعالق
ه Tفعال�ة األداء ال�Yس9ي، ب,ون دار ن��، ع�ان،  )١(
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 البدائل االسرتاتيجية احلديثة إلدارة األزمات األمنية: املطلب األول

ــة إىل مزيــــــــد مــــــــن االســــــــرتاتيجيات أدى التطــــــــور يف العلــــــــوم اإلداريــــــــة واالقتصــــــــادية والعســــــــكرية واالســــــــتخبار  ية واالجتماعيــــــ
ــوارث ــاكل والكـــــــ ــات واملشـــــــ ــة األزمـــــــ ــة مبواجهـــــــ ــرية اخلاصـــــــ ــرتاتيجية احلديثـــــــــة إلدارة )٢(احلديثـــــــــة والعصـــــــ ــدائل االســـــــ ــل البـــــــ . وتتمثـــــــ

  األزمات األمنية، يف االسرتاتيجيات اآلتية:

 أوًال: اسرتاتيجية فرق العمل:

 إذا كانــــت األزمــــة متشـــــعبة اجلوانــــب، فالبـــــد مــــن وجـــــود أشــــخاص متخصصـــــني يف كــــل جانـــــب مــــن هـــــذه اجلوانــــب، وكـــــلٌ 
يـــــديل بدولـــــه يف حماولــــــة حـــــل األزمـــــة. وعنــــــد مواجهـــــة املشــــــكلة املتشـــــعبة تطـــــرح علــــــى هـــــؤالء املتخصصـــــني ويقــــــدم كـــــل واحــــــد 
مــــنهم تصـــــوره العلمـــــي ملواجهـــــة اجلـــــزء اخلـــــاص بـــــه، حيـــــث ال يـــــرتك شـــــيء لالجتهـــــاد وللصـــــدفة. ولقـــــد أصـــــبحت األزمـــــات الـــــيت 

زمــــــة الواحــــــدة يكــــــون هلــــــا جوانــــــب صــــــحية وطبيــــــة، وأخــــــرى تواجههــــــا املنظمــــــات ذات أبعــــــاد كثــــــرية؛ حيــــــث إن املشــــــكلة أو األ
مرتبطـــــــة Jلشـــــــرطة، وجوانـــــــب قانونيـــــــة، وجوانـــــــب للخســـــــائر الفنيـــــــة، واخلســـــــائر املاديـــــــة، هلـــــــا Ôثـــــــريات علـــــــى اإلنتـــــــاج، واملـــــــوارد 

ــرار ــاً لـــــدى متخـــــذي القـــ ــل مـــــن تكـــــوين فـــــرق العمـــــل أمـــــراً ضـــــرور�ً وحمببـــ ــر الـــــذي جيعـــ ــا مـــــن اجلوانـــــب. األمـــ . )١(البشـــــرية، وغريهـــ
  :)٢(وميكن لتشكيل فرق العمل أن ¾خذ عدة صور، منها ما يلي

  يتم تشكيلها ألزمة عابرة ووحيدة، وعند انتهاء األزمة ينتهي العمل بفريق العمل. فرق العمل املؤقتة: -١

ــة: -٢ ــل الدائمــ ــا، فــــيمكن تشــــكيل فريــــق  فــــرق العمــ ــا حتتــــاج إىل وقــــت طويــــل جــــداً حللهــ حينمــــا تتســــم األزمــــة ]Äــ
، وذلــــك يف حالــــة تعــــرض Mini Boardاالســــتمرارية، مــــن أمثلتهــــا جملــــس اإلدارة املصــــغر  عمــــل لــــه صــــفة

املؤسســــة ألزمــــات، أو إفــــالس أو مشـــــاكل حــــادة. وهــــذه ا�ـــــالس تتميــــز أÄــــا موازيـــــة للمجلــــس الرئيســــي وتضـــــم 
  عناصر من املديرين املتميزين القادرين على عالج مشاكل املؤسسة.

 2نيًا: اسرتاتيجية املشاركة الدميوقراطية:

يف بيئــــــة تفضــــــل احلريــــــة يــــــتم اســــــتخدام هــــــذه االســــــرتاتيجية حينمــــــا يكــــــون طــــــابع األزمــــــة يغلــــــب عليــــــه اجلانــــــب البشــــــري، و 
. )٣(السياســـــية واالقتصـــــادية، ويف منظمـــــة حيـــــرتم أفرادهـــــا املـــــدير األعلـــــى الـــــذي ســـــيقود الدميوقراطيـــــة اإلداريـــــة بينـــــه وبـــــني العـــــاملني

 

  .١٠٣األزمات والv	ارث وات%اذ الق�ار، م�جع سابC، صعQ, الغفار ع�zفي ال,و�y: إدارة  )٢(
  .٤٨م$لC ال,وس��: ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ت/9@? <فاءة أداء م�9	8ي األجهIة األم��ة، م�جع سابC، ص )١(
  . ٢٢٦عQ, ال�ح�? أح�, �P�ان: ال
%$�# االس
�ات��ي في ال���Nات ال/O	م�ة وال���Nات ال�8/�ة، م�جع سابC، ص )٢(
  .٢٩علي ح9? ال9الi: م,| ال�اه�Iة إلدارة األزمات والv	ارث، م�جع سابC، ص )٣(
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ويبـــــدأ األمـــــر �عـــــالن صـــــريح عـــــن األزمـــــة، وعمقهـــــا، وحـــــدودها، وخطورiـــــا، واخلطـــــوات الـــــيت اختـــــذت حللهـــــا، ومـــــا يتبقـــــى مـــــن 
  .)٤(احلل السليمخطوات للوصول إىل 

 2لثًا: اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي:

ــرت  ــكرية وعلــــــــوم إدارة املشـــــ ــداد العســـــ ــوم اإلعـــــ ــرتاتيجية مــــــــن علـــــ ــذه االســـــ ــواد يف ا�ــــــــال أُخـــــــذت هـــــ ــازن وإدارة املـــــ �ت واملخـــــ
اإلداري، حيـــــــث يلـــــــزم وجـــــــود احتيـــــــاطي يف أمـــــــان أو "حـــــــد أمـــــــان" للمـــــــواد واخلامـــــــات وذلـــــــك يف حالـــــــة Ôخـــــــر توريـــــــدها مـــــــن 
ــتمرار  ــى اســـ ــورة علـــ ــل خطـــ ــل ميثـــ ــات العمـــ ــواد ومتطلبـــ ــان نقـــــص املـــ ــرة إن كـــ ــع نفـــــس الفكـــ ــات إذاً أن تتبـــ ــى املنظمـــ ــوردين. وعلـــ املـــ

  :)٢(. ومن أمثلة االحتياطي التعبوي)١(أو قد يهز كيان املنظمةاإلنتاج أو العمل 

  حد األمان أو االحتياطي التعبوي للخامات. -١

  حد األمان أو االحتياطي التعبوي للمنتجات (لتوفري سيولة الزمة للبيع). -٢

  حد األمان أو االحتياطي التعبوي لألدوية. -٣

 رابعًا: اسرتاتيجية الوفرة الومهية:

أحــــــد األســــــاليب النفســــــية الــــــيت يلجــــــأ هلــــــا متخــــــذ القــــــرار للتعامــــــل مــــــع األزمــــــات العنيفــــــة الســــــريعة ومتالحقــــــة األحــــــداث، 
ــان اإل ــر مــــدمر للكيــ ــز والــــيت تُنــــذر خبطــ ــاد حالــــة مــــن الفــــزع، وحيفــ ــود عامــــل نفســــي مصــــاحب قــــد يعمــــل علــــى إجيــ داري مــــع وجــ

  .)٣(عوامل األزمة، ومن أمثلتها األزمات التموينية اليت تتصل �حدى السلع الضرورية مثل اخلبز، ... اخل

الكـــــارثي مـــــن خــــــالل وحينمـــــا تـــــرتبط األزمــــــة جبوانـــــب كارثيـــــة يف الغــــــذاء والنقـــــود، يكـــــون علــــــى الدولـــــة أو تواجـــــه الوضــــــع 
   :)٤(توفري هذه املواد بشكٍل أكثر مما هو مطلوب. ومن أمثلة ذلك

تـــــوفري التمـــــوين بشـــــكل يزيـــــد عـــــن احتياجـــــات املـــــواطنني، حـــــىت لـــــو اضـــــطروا إىل ختزينـــــه لشـــــهور قادمـــــة، ويـــــرتبط  -١
  ذلك حباالت التهديد اخلارجي واحلروب.

 

  .١٠٣عQ, الغفار ع�zفي ال,و�y: إدارة األزمات والv	ارث وات%اذ الق�ار، م�جع سابC، ص )٤(
ة ناDE الع��8ة للعل	م األم��ة،  ��/ان ال9هلي: م
$لLات ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ال/, م? أض�ار الv	ارث، رسالة ماج9
@�، جامع )١(

  .١٤١م، ص٢٠١٠ال��اض، 
  .١١٠م/�, صالح سالi: إدارة األزمات والv	ارث ب@? ال�فه	م ال���N وال
$C@Q الع�لي، م�جع سابC، ص )٢(
  .٢١٦م، ص٢٠٠٨م/�	د جاد هللا: إدارة األزمات، ال$Lعة األولى، دار أسامة لل��� وال
	ز�ع، ع�ان،  )٣(
  .٢٦ع@,: اس
�ات���ات إدارة األزمات والv	ارث، م�جع سابC، صال9@, ال9 )٤(
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ــة  -٢ ــة يف حالــــــ ــزي للبنــــــــوك التجاريــــــ ــة والبنــــــــك املركــــــ ــم الدولــــــ هلــــــــع املــــــــواطنني واملــــــــودعني وشــــــــكهم يف املوقــــــــف دعــــــ
  االقتصادي، وذلك بتوفري سيولة واحتياطي نقدي يكفي كافة الودائع.

 خامسًا: اسرتاتيجية تصعيد األزمة:

ُتســـــتخدم هـــــذه الطريقـــــة عنـــــدما تكـــــون األزمـــــات األمنيـــــة غـــــري واضـــــحة املعـــــامل، وتثـــــري العديـــــد مـــــن االحتمـــــاالت املتعارضـــــة 
ومتنوعـــــــة االجتاهـــــــات، وبصـــــــفٍة خاصـــــــة عنـــــــدما يكـــــــون هنـــــــاك تكتـــــــل عنـــــــد مرحلـــــــة تكـــــــوين األزمـــــــة رغـــــــم أن طبيعـــــــة املصـــــــاحل 

  .)١( أÄا قد تسمح ببداية تكوين األزمةوالغا�ت واألهداف حتتم وجود هذا التكتل، إال

ولفــــك هـــــذا التكــــوين يـــــتم العمــــل علـــــى تصــــعيد األزمـــــة بشــــكٍل أو ]خـــــر حــــىت تصـــــل إىل نقطــــة تعـــــارض املصــــاحل، حيـــــث 
  .)٢(يتفكك التكتل ويتجه كل فريق إىل اجتاه آخر

 

 سادسًا: اسرتاتيجية تفتيت األزمة:

ســـــــط حـــــــًال. وهـــــــي تشـــــــري إىل جتزئـــــــة األزمـــــــة إىل جمموعـــــــة مـــــــن األزمـــــــات األصـــــــغر واألقـــــــل حجمـــــــاً واألهـــــــون شـــــــكًال واألب
فحينمــــا تكــــون هنــــاك أزمــــة كبــــرية iــــدد كيــــان املنظمــــة، كإضــــراب كافــــة العــــاملني �حــــدى الشــــركات، فإنــــه ميكــــن جتزئــــة املشــــكلة 
مــــــن خــــــالل التعــــــرف علــــــى األطــــــراف املســــــببة واملؤيــــــدة لألزمــــــة، والتعــــــرف علــــــى مطــــــالبهم، مث التعامــــــل مــــــع كــــــل طــــــرف علــــــى 

ــغار ــن التعامــــل مــــع صــ ــدة. ويف حالــــة اإلضــــراب ميكــ ــرى كــــاملوظفني وكالعــــامالت  حــ ــزل عــــن جمموعــــة أخــ العــــاملني مبفــــردهم ومبعــ
ــة   ــدء مناقشــ ــام ببــ ــراب العــ ــكلة اإلضــ ــن عــــالج مشــ ــراف، وميكــ ــي األطــ ــن Jقــ ــه عــ ــه ومطالبــ ــه احتياجاتــ ــرف لــ ــل طــ وكاملشــــرفني، فكــ

  .)٣(كل جمموعة على حدة. وهنا ميكن تفتيت األزمة إىل أزمات صغرية ميكن التعامل معها

هــــــذه االســـــرتاتيجية تعتمـــــد علــــــى معرفـــــة كافـــــة التفاصــــــيل للعوامـــــل املســـــببة لألزمــــــة األمنيـــــة مـــــن خــــــالل  ويـــــرى الـــــبعض أن
حتديــــد اإلطــــارات املتعارضــــة واملنــــافع احملتملــــة، ومــــن مث تقســــيم أثــــر األزمــــة ألجــــزاء متعــــددة قابلــــة للحــــل، وتصــــلح تلــــك الطريقــــة 

  .)١(يف إدارة األزمات اخلطرية

 سابعًا: اسرتاتيجية تفريغ األزمة:

 

  .��١٤٥/ان ال9هلي: م
$لLات ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ال/, م? أض�ار الv	ارث، م�جع سابC، ص )١(
  .٤٩م$لC ال,وس��: ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ت/9@? <فاءة أداء م�9	8ي األجهIة األم��ة، م�جع سابC، ص )٢(
  .٢٧ال9@, ال9ع@,: اس
�ات���ات إدارة األزمات والv	ارث، م�جع سابC، ص )٣(
  .٣٠٤م/9? أح�, ال%e@��: إدارة األزمات "علi ام
الك <امل الق	ة في أش, ل/Nات الeعف"، م�جع سابC، ص )١(
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تنشـــــأ األزمـــــة ألســـــباب معينـــــة وإن فقـــــدت األزمـــــة هـــــذه األســـــباب انتهـــــت. ويف هـــــذه الطريقـــــة علـــــى املســـــؤولني أن يتعرفـــــوا 
  :)٢(زمة وفلسفتها (أي أسبا�ا). وقد ترجع األسباب أو املضمون إىلعلى مضمون األ

  أسباب اقتصادية. -١

  أسباب دينية وعقائدية. -٢

  أسباب ثقافية. -٣

  أسباب سياسية. -٤

ويبـــــدأ األمـــــر عـــــادًة Jالعـــــرتاف بوجـــــود أزمـــــة، وJالقـــــرتاب مــــــن حمركـــــي األزمـــــة ومؤيـــــديها، مث البـــــدء Jحلـــــوار، Jلطبـــــع مــــــع 
ــيئاً التســــلح ]شــــخاص  ــة. وشــ ــة الدينيــ ــات ذات اخللفيــ ــى إقنــــاع حمركــــي األزمــ ــادرين علــ ــال الــــدين قــ ــبني يف هــــذا احلــــوار. فرجــ مناســ

ــة (أي  ــديين أو الثقـــــايف أو السياســـــي أو االقتصـــــادي. وهنـــــا أصـــــبحت األزمـــــة مفرغـــ فشـــــيئاً يـــــتم إقنـــــاع حمركـــــي األزمـــــة خبطـــــئهم الـــ
  .)٣(بدون) أسبا�ا، وJلتايل تنتهي بسرعة

تيجية تفريـــــغ األزمـــــة مـــــن أجنـــــح الطـــــرق احلديثـــــة للتعامـــــل مـــــع األزمـــــات األمنيـــــة، إذ أن األزمـــــة حبقيقتهـــــا تـــــدور وتُعـــــدُّ اســـــرتا
حــــــول مضــــــمون معــــــني، ومــــــن مث فإنــــــه وبــــــدون االتفــــــاق علــــــى هــــــذا املضــــــمون يكــــــون مــــــن الصــــــعب اســــــتمرار الضــــــغط الــــــدافع 

يـــــة أو اقتصــــادية أو سياســـــية، والتحــــاور حـــــىت لنشــــوء األزمــــة األمنيـــــة؛ فأساســــها التعـــــرف علــــى أســـــباب األزمــــة ســـــواء كانــــت دين
  .)٤(االنتهاء من أسبا�ا

 2منًا: اسرتاتيجية حتويل مسار األزمة:

ــة  ــبح األزمــــ ــا تصــــ ــة حينمــــ ــا ميكــــــن Jحلكمــــ ــا، وإمنــــ ــد يصــــــعب مواجهتهــــ ــة، قــــ ــة أو الدولــــ ــان املنظمــــ ــتطرياً يهــــــدد كيــــ ــراً مســــ شــــ
  :)١(حتويل مسارها إىل جمال آخر، ورمبا إىل شيء منتج وفعال. فعلى سبيل املثال ميكن اآليت

  حتويل ذوي الفكر الديين املتطرف إىل دعاة يعملون لصاحل النظام بشيء من اإلقناع. -١

   املوظفني ذوي امليول إىل السرقة والعدوان للعمل يف جمال اإلبداع اإلداري أو أمن املنظمة.حتويل  -٢

  حتويل اهلاكرز ومن خيرتف أنظمة الكمبيوتر إىل أخصائيو أمن معلومات. -٣

 

  .٥٦م، ص٢٠٠٠القاه�ة، رجq عQ, ال/�@, ال9@,: دور ال��ادة في الق�ار خالل األزمات، م$Lعة اإل�Eان،  )٢(
  .��١٤٩/ان ال9هلي: م
$لLات ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ال/, م? أض�ار الv	ارث، م�جع سابC، ص )٣(
  .١٠٥عQ, الغفار ع�zفي ال,و�y: إدارة األزمات والv	ارث وات%اذ الق�ار، م�جع سابC، ص )٤(
  .٢٩جع سابC، صال9@, ال9ع@,: اس
�ات���ات إدارة األزمات والv	ارث، م�  )١(
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  حتويل ا�رمني إىل مرشدين. -٤

ــتيعاب نتائجهـــــا، ومعرفـــــة طبيعـــــ ــدأ األمـــــر Jالعـــــرتاف Jملشـــــكلة، وحتديـــــد أســـــبا�ا، واســـ ة حمركيهـــــا، ووضـــــع اســـــرتاتيجية ويبـــ
  .)٢(إلقناعهم وجذ�م لتحويل قدراiم اهلدامة إىل مسارات أخرى، بل ميكن حتويلها إىل مسارات إجيابية وخالقة

 rسعًا: اسرتاتيجية احتواء األزمة:

ــتغرق الوقـــــت، ويفـــــوت  ــتهم والتفـــــاوض معهـــــم بشـــــكل يســـ ــاهم مـــــع حمركـــــي األزمـــــة ومناقشـــ ــة علـــــى التفـــ ــذه الطريقـــ تعتمـــــد هـــ
الفرصـــــة علـــــى أي جهـــــة خارجيـــــة ترغـــــب يف تـــــدمري املنظمـــــة وiديـــــد كياÄـــــا، والتعامـــــل مـــــع نقـــــاJت العمـــــال ميثـــــل أفضـــــل مثـــــال 

حتــــــواء. حيــــــث تعتمــــــد علــــــى حماصــــــرة األزمــــــة وحصــــــرها يف احملــــــركني الظــــــاهرين وامتصــــــاص غضــــــبهم واالســــــتماع الســــــرتاتيجية اال
  :)٣(إىل مطالبهم. ومتر عملية االحتواء Jملراحل التالية

  حتديد قيادات األزمة. -١

  االجتماع �م واإلنصات هلم. -٢

والتفــــاوض اجلمـــــاعي واالجتماعــــات الرمسيــــة مـــــع مطــــالبتهم Jلعمــــل مــــن خـــــالل القنــــوات الشــــرعية (مثـــــل النقابــــة  -٣
  اإلدارة).

  مطالبتهم بتوحيد رغباiم وحصرها يف أهم األمور. -٤

  البدء يف التفاوض للوصول إىل حلول وسط. -٥

  �ذا األسلوب تضيع الفرصة على أي حمركني خارجيني من استغالل األزمات العمالية يف تفويض أركان املنظمة.

 عاشرًا: اسرتاتيجية تدمري األزمة:

ــة أن هنـــــاك  ــا تـــــرى املنظمـــ ــتخدم حينمـــ ــة أو Jلصـــــدام املباشـــــر، وُتســـ ــاً Jلتفجـــــري الـــــداخلي لألزمـــ ُتســـــمى هـــــذه الطريقـــــة أيضـــ
ــأ املنظمـــــــة إىل التفجـــــــري الـــــــداخلي لعناصـــــــر األزمـــــــة وحمركيهـــــــاخطـــــــر مـــــــدم ــا تلجـــــ ــا، وهنـــــ ــة، ويهـــــــدد بقاءهـــــ ــتم )١(ر للمنظمـــــ . ويـــــ

  :)٢(استخدام هذه اإلسرتاتيجية Jتباع اخلطوات التالية

 

  .٥٥م$لC ال,وس��: ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ت/9@? <فاءة أداء م�9	8ي األجهIة األم��ة، م�جع سابC، ص )٢(
  .١١٦م/�, صالح سالi: إدارة األزمات والv	ارث ب@? ال�فه	م ال���N وال
$C@Q الع�لي، م�جع سابC، ص )٣(
  .١٠٦والv	ارث وات%اذ الق�ار، م�جع سابC، ص عQ, الغفار ع�zفي ال,و�y: إدارة األزمات )١(
  .٥٨م$لC ال,وس��: ال
%$�# االس
�ات��ي ودوره في ت/9@? <فاءة أداء م�9	8ي األجهIة األم��ة، م�جع سابC، ص )٢(
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ــا حـــــىت ميكـــــن هـــــدم  -١ ــلة �ـــ ــه صـــ ــة، وعلـــــى كـــــل مـــــن لـــ ــر األزمـــ ــى فكـــ ــة بشـــــدة، واهلجـــــوم علـــ ضـــــرب مؤيـــــدي األزمـــ
  األزمة من جوانبها.

ب بعـــــض مـــــن قـــــوى األزمـــــة مـــــن احملـــــركني واملـــــؤدين أو ذوي الفكـــــر والتـــــأثري علـــــى عناصـــــر األزمـــــة، حـــــىت اســـــتقطا -٢
  ميكن زعزعة أفكارهم وتفريغ األزمة من فكرها وأساليبها.

  استهداف حمركي األزمة ذوي القوة من خالل جترميهم أو إبعادهم ورمبا تصفيتهم. -٣

حتويــــــل اتبــــــاع األزمــــــة مــــــن جهــــــودهم الســــــلبية إىل مســــــارات  إجيــــــاد قــــــادة بــــــدالء لألزمــــــة أكثــــــر اعتــــــداًال، ميكــــــنهم -٤
 أخرى ذات جهود إجيابية.

 

 

 

 العوامل املؤثرة يف إدارة األزمات األمنية: املطلب الثاين

ــؤثرة  ــل املــ ــدد مــــن العوامــ ــوافر عــ ــتلزم تــ ــر يســ ــإن األمــ ــق أهــــدافها، فــ ــا وحتقيــ ــة يف أداء عملهــ ــنجح إدارة األزمــــات األمنيــ لكــــي تــ
ــة بكفــــــاءة وفاعليــــــة وإتقــــــانيف  نــــــاط بــــــه حنــــــو األزمــــ

ُ
ــاز العمــــــل امل ، وأهــــــم هــــــذه )١(إدارة األزمــــــة، ليــــــتمكن مــــــدير األزمــــــة مــــــن إجنــــ

  العوامل ما ¾يت: 

  أوًال: املعلومات واالتصال:

ال عـــــن األزمـــــة، يتســـــم Jلدقـــــة والشـــــمول والوضـــــوح  والفعاليـــــة، تتطلـــــب إدارة األزمـــــات األمنيـــــة وجـــــود نظـــــام معلومـــــات فعـــــَّ
ــياء  ــة Jلبيـــــــا�ت واملعلومـــــــات الدقيقـــــــة عـــــــن كافـــــــة الظـــــــروف واألشـــــ ــائمني علـــــــى إدارة املؤسســـــــة األمنيـــــ وقـــــــادر علـــــــى تزويـــــــد القـــــ
ــل أن  ــبا�ا قبــــ ــة أســــ ــط الوقائيــــــة إلزالــــ ــع اخلطــــ ــن أجــــــل وضــــ ــة؛ وذلــــــك مــــ ــق األزمــــ ــواء خللــــ ــل أن iــــــيء األجــــ ــواء الــــــيت حيتمــــ واألجــــ

الضـــــعف فيهـــــا، ورســـــم الســـــيناريوهات الالزمـــــة للتصـــــدي هلـــــا. وعـــــادًة مـــــا يـــــتم يســـــتفحل أمرهـــــا، بعـــــد حتليلهـــــا واكتشـــــاف نقـــــاط 
ــة ضـــــــرورة  ــات األمنيــــ ــى إدارة األزمــــ ــائمني علــــ ــى القــــ ــات، وينبغـــــــي علــــ ــدة اجتاهــــ ــات يف عــــ ــروف األزمــــ ــات يف ظــــ ــياب املعلومــــ انســــ

  ، ومن أمهها:)٢(االستفادة منها، وتقدير دقتها وتبعاiا

 

  .١١٨م/�, صالح سالi: إدارة األزمات والv	ارث ب@? ال�فه	م ال���N وال
$C@Q الع�لي، م�جع سابC، ص )١(
  . ٢٨٦أح�, �P�ان: ال
%$�# االس
�ات��ي في ال���Nات ال/O	م�ة وال���Nات ال�8/�ة، م�جع سابC، ص عQ, ال�ح�? )٢(
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 بني العاملني يف املؤسسة األمنية.معلومات تشري إىل األزمة جيري تبادهلا  -١

ــباب  -٢ ــرح أســــ ــك لشــــ ــس، وذلــــ ــة أو Jلعكــــ ــة األمنيــــ ــن املؤسســــ ــور مــــ ــا إىل اجلمهــــ ــتم نقلهــــ ــة يــــ ــن األزمــــ ــات عــــ معلومــــ
ونتــــــــائج األزمـــــــــة، وكــــــــذلك حتديـــــــــد اآلليـــــــــات واالســــــــرتاتيجيات والوســـــــــائل للـــــــــرد علــــــــى استفســـــــــارات اجلمهـــــــــور 

 .)٣(وتساؤالiم حول األزمة

ف األجهـــــزة املعنيــــــة يف املؤسســـــات املختلفـــــة، خاصـــــًة بعـــــد أن أصـــــبحت ال تعمــــــل تبـــــادل املعلومـــــات بـــــني خمتلـــــ -٣
بشــــكٍل مســـــتقل، بــــل تنســـــق وتتفاعـــــل مــــع املؤسســـــات األخـــــرى، احملليــــة منهـــــا واخلارجيـــــة، ويــــزداد هـــــذا التفاعـــــل 
ــراً  ــة ولــــيس ســ ــا ضــــرورة ملحــ ــا بينهــ ــادل املعلومــــات فيمــ ــبح تبــ ــة، وJلتــــايل أصــ ــات املعنيــــة Jألزمــ ــة بــــني املؤسســ  أمهيــ

ــتقرارها  ــه احلــــال يف املاضــــي، وخاصــــًة يف األمــــور الــــيت iــــدد وجودهــــا وتعطــــل مــــن اســ ــا كــــان عليــ مــــن األســــرار كمــ
  .)١(وتقدمها

  2نيًا: مدى وضوح املهام واملسؤوليات:

ــراءات  يلعـــــب وضـــــوح املهـــــام واملســـــؤوليات دوراً فـــــاعًال يف مســـــاعدة متخـــــذ القـــــرار علـــــى التحـــــرك بســـــهولة حنـــــو اختـــــاذ اإلجـــ
واجهـــــة األزمـــــة األمنيـــــة، وخاصـــــًة إذا مـــــا علمنـــــا أن ضـــــغط األزمـــــة ومـــــا ينـــــتج عنهـــــا مـــــن تفـــــاعالت جيعـــــل مـــــن متخـــــذ الكفيلـــــة مل

ــراءات  ــاه الصــــحيح، وJلتــــايل فــــإن وضــــوح املهــــام واملســــؤوليات يســــهل كثــــرياً مــــن إجــ القــــرار عــــاجزاً عــــن التحــــرك حبريــــة حنــــو االجتــ
  .)٢(ممكن، و]قل تكلفةمواجهة األزمة والتصدي هلا ومعاجلتها ]قل وقٍت وجهد 

  2لثًا: مدى فاعلية احلوافز املُقدمة:

ــة إجيابيــــــة قويــــــة مــــــا بــــــني احلــــــوافز واألداء، لــــــذا وجــــــب اســــــتثمار هــــــذه العالقــــــة واســــــتغالهلا االســــــتغالل  نظــــــراً لوجــــــود عالقــــ
ــوافز مل ــة الـــــيت تقـــــدم احلـــ ــام واملســـــؤوليات. فاملؤسســـــات األمنيـــ ــة Jملهـــ ــا� املتعلقـــ ــة القضـــ ــًة األمثـــــل يف معاجلـــ ــرار، وخاصـــ تخـــــذي القـــ

ــات الــــيت  ــاطر واألزمــ ــاوز املخــ ــن يف جتــ ــد ممكــ ــى جهــ ــذل أقصــ ــد، وبــ ــق أداء جيــ ــو�ً لتحقيــ ــاً قــ ــم دافعــ ــي هلــ ــات، تعطــ يف وقــــت األزمــ
  .)٣(iدد أمن واستقرار ا�تمع

  رابعًا: التنسيق بني الدوائر واألقسام:

وحيــــــث أن األزمــــــة األمنيــــــة هــــــي حــــــدث طــــــارئ يهــــــدد ا�تمــــــع وينــــــذر بتــــــدمريه، فالبــــــد مــــــن تكــــــاتف كافــــــة اجلهــــــود حنــــــو 
ــائف بــــــني خمتلــــــف  ــطة والوظــــ ــرن يف األنشــــ ــل املــــ ــرتابط والتكامــــ ــن الــــ ــاد نــــــوع مــــ ــك �جيــــ ــا، وذلــــ ــباب وجودهــــ ــة وأســــ ــة األزمــــ معاجلــــ

 

  .٣٠ال9@, ال9ع@,: اس
�ات���ات إدارة األزمات والv	ارث، م�جع سابC، ص )٣(
  .٥٩رجq عQ, ال/�@, ال9@,: دور ال��ادة في الق�ار خالل األزمات، م�جع سابC، ص )١(
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ــر الــــــــذي يعمــــــــل علــــــــى تســــــــهيل ا ــة، األمــــــ ــام واجلهــــــــات املعنيــــــ ــار الــــــــدوائر واألقســــــ ــادل اآلراء واألفكــــــ ــياب املعلومــــــــات، وتبــــــ نســــــ
والعواطـــــف واملشـــــاعر جتـــــاه املؤسســـــة الـــــيت يعملـــــون يف إطارهـــــا. فمـــــن هنـــــا ميكـــــن القـــــول أن فاعليـــــة إدارة األزمـــــة األمنيـــــة تعتمـــــد 
ــق  ــرعة تطويــــ ــى ســــ ــاعد علــــ ــا يســــ ــة، ممــــ ــات املعنيــــ ــام واجلهــــ ــدوائر واألقســــ ــيق بــــــني خمتلــــــف الــــ ــات التنســــ ــى عمليــــ ــٍري علــــ ــكٍل كبــــ بشــــ

  .)١(، ومعاجلتها يف أسرع وقٍت ممكناألزمة

  خامسًا: توافر املوارد املتاحة يف املؤسسة األمنية:

ــرية  ــن املـــــوارد البشـــ ــباً مـــ ــاً مناســـ ــئ منـــــذ البدايـــــة كمـــ ــات هـــــي اإلدارة الـــــيت حتشـــــد وتعبـــ ــة األزمـــ إن اإلدارة الناجحـــــة يف مواجهـــ
ــام الســــيطر  ــية ميكــــن بواســــطتها إحكــ ــا. و�ــــذا واملاديــــة الــــيت حتتاجهــــا، وبفــــرتة قياســ ــة علــــى جمــــر�ت األحــــداث املتعلقــــة �ــ ة الكاملــ

ميكـــــــن القـــــــول أن قـــــــوة املؤسســـــــة األمنيـــــــة وقـــــــدرiا يعتمـــــــد علـــــــى تكـــــــوين خمـــــــزون كـــــــاٍف مـــــــن املـــــــوارد البشـــــــرية واملاديـــــــة الالزمـــــــة 
  :)٢(للمواجهة، ومن أمهها ما يلي

تاحـــــة وتقييمهـــــا للُحكــــم علـــــى عناصـــــر  -١
ُ
القــــوة فيهـــــا، والـــــيت ميكــــن أن متثـــــل ميـــــزة القــــدرة علـــــى اكتشـــــاف املــــوارد امل

 يف إدارة األزمة.

ــة  -٢ ــاملني يف املؤسســـ ــراد العـــ ــلوكيات والتصـــــرفات بـــــني األفـــ ــيق اجليـــــد والرقابـــــة علـــــى خمتلـــــف الســـ القـــــدرة علـــــى التنســـ
 األمنية.

  القدرة على حصر وتوحيد املوارد املتاحة مبا حيقق الفاعلية القصوى يف إدارة األزمة األمنية. -٣

ــ ــبق،يتضــــح للباحــ ــا ســ ــا  ث ممــ ــا يتضــــح مــــن خالهلــ ــة، كمــ ــة التعــــرف علــــى العوامــــل الــــيت تــــؤثر يف إدارة األزمــــات األمنيــ أمهيــ
ــذا  ــات، فهــ ــع األزمــ ــل مــ ــن فائــــدة يف التعامــ ــر مــ ــذا األمــ ــا هلــ ــة، ملــ ــات األمنيــ ــة إدارة األزمــ ــيهم مهمــ ــاط إلــ نــ

ُ
ــراد امل ــار األفــ ُحســــن اختيــ

ارها لصـــــاحل املؤسســـــة األمنيـــــة. كمـــــا وجيـــــب التأكيـــــد علـــــى أمهيـــــة يتـــــيح الفرصـــــة أمـــــام مـــــديري األزمـــــات الســـــيطرة عليهـــــا واســـــتثم
ــر مــــن فائــــدة ُمثلــــى  ــا هلــــذا األمــ ــة، ملــ ــة األمنيــ ــرار املســــؤولني يف املؤسســ ــة وأصــــحاب القــ ــراد فريــــق األزمــ ــاون وثيــــق بــــني أفــ وجــــود تعــ

زمـــــــة للمســـــــتهدفني يف تســـــــهيل اســـــــتقبال املعلومـــــــات والبيـــــــا�ت أو إرســـــــاهلا بـــــــدون عوائـــــــق أو صـــــــعوJت، وتقـــــــدمي املشـــــــورة الال
  منهم لألزمة يف الدوائر واألقسام واجلهات املعنية �دارة األزمة األمنية.

 خامتة البحث

منيـــــة التعامـــــل مـــــع األزمـــــات الـــــيت متـــــر �ـــــا وســـــط الظـــــروف البيئيـــــة املتقلبـــــة عليهـــــا أن متتلـــــك لكـــــي تســـــتطيع املؤسســـــات األ
بــــــدائل اســــــرتاتيجية واضــــــحة املعــــــامل، تســــــاعدها علــــــى إدارة األزمــــــات املختلفــــــة بشــــــكٍل �جــــــح، وتتمثــــــل إدارة األزمــــــة Jملنهجيــــــة 
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ــا ــوعي واإلمكـــ ــة والـــ ــة يف ضـــــوء املعرفـــ ــع األزمـــ ــل مـــ ــا التعامـــ ــن خالهلـــ ــتم مـــ ــائدة. الـــــيت يـــ ــاط اإلدارة الســـ ــارات وأمنـــ �ت املتـــــوفرة واملهـــ
ــة  ــى الرؤيـــ ــدى القـــــدرة علـــ ــى مـــ ــرتاتيجية يتوقـــــف علـــ ــدائل االســـ ــاد علـــــى البـــ ــل االعتمـــ ــات األمنيـــــة يف ظـــ إن النجـــــاح يف إدارة األزمـــ
ــة ــداث األزمـــ ــغط تـــــوايل أحـــ ــة األوراق، وحتـــــت ضـــ ــتلط كافـــ ــه، حيـــــث ختـــ ــوي بعناصـــــره وأجزائـــ ــة للموقـــــف األزمـــ ــاملة واملتكاملـــ  الشـــ

ــائج،  ــة التوصــــل إىل عــــدد مــــن النتــ بشــــكٍل متســــارع يبــــدو املوقــــف شــــديد التعقيــــد. ومــــن خــــالل هــــذا البحــــث اســــتطاعت الباحثــ
  وتقدمي عدد من التوصيات، وذلك على النحو التايل:

 أوًال: نتائج الدراسة:

مـــــــن خـــــــالل معطيـــــــات هـــــــذا البحـــــــث، اســـــــتطاعت الباحثـــــــة التوصـــــــل إىل العديـــــــد مـــــــن النتـــــــائج، والـــــــيت ميكـــــــن بلورiـــــــا يف 
  النقاط التالية:

مــــــــن أجــــــــل االســــــــتفادة مــــــــن البــــــــدائل االســــــــرتاتيجية إلدارة األزمــــــــات األمنيــــــــة، البــــــــد مــــــــن إجيــــــــاد نظــــــــام إداري  . ١
ــا،  متخصــــــص ــاد احللــــــول هلــــ ــا، وإجيــــ ــة مــــــن التعــــــرف علــــــى املشــــــكالت وحتليلهــــ ــة األمنيــــ ن املؤسســــ ــِّ ومتطــــــور، ميكــــ

ــافة إىل تقويـــــــــة االلتـــــــــزام ]هـــــــــداف  ــاءات املختصـــــــــة يف إدارة املؤسســـــــــة، Jإلضـــــــ Jلتعـــــــــاون والتنســـــــــيق مـــــــــع الكفـــــــ
ف املؤسســــــــة األمنيــــــــة مــــــــن خــــــــالل العمــــــــل علــــــــى حتقيــــــــق هــــــــذه األهــــــــداف، أو الســــــــرعة يف االســــــــتجابة للظــــــــرو 

 والتغيريات اليت حتيط Jألزمات األمنية.

ــال  . ٢ ــة، البـــــد مـــــن وجـــــود فريـــــق مـــــدرب إلدارة األزمـــــات يف حـــ ــة األمنيـــ ــاد األزمـــ مـــــن أجـــــل تفعيـــــل اســـــرتاتيجية إمخـــ
  وقوعها، واستغالل األزمة مبراحلها املختلفة وحتويلها إجيابياً لصاحل املؤسسة األمنية.

إن عمليــــــة التــــــأمني التعبــــــوي تقــــــوم علــــــى تكــــــوين جــــــيش مــــــن االحتيــــــاط الفعــــــال يــــــتم تدريبــــــه وÔهيلــــــه وتزويــــــده  . ٣
ــة ملوقــــــــع األحــــــــداث،  ــه بســــــــرعة وبكثافــــــ ــة، وإعــــــــداده Jلشــــــــكل الــــــــذي ميكــــــــن حتريكــــــ ]علــــــــى درجــــــــات اجلاهزيــــــ

 ا�تمــــــع والتصـــــدي لألزمـــــة ملنـــــع تصـــــاعدها وانتشـــــارها حـــــىت ال تتــــــدهور األوضـــــاع وتنهـــــار، و�ـــــذا ميكـــــن Ôمـــــني
  من التداعي، أو االÄيار الذي قد تسببه له األزمة. 

ــا  . ٤ ــة؛ إذ أن األزمــــة حبقيقتهــ تُعــــدُّ اســــرتاتيجية تفريــــغ األزمــــة مــــن أجنــــح الطــــرق احلديثــــة للتعامــــل مــــع األزمــــات األمنيــ
ــتمرار  ــعب اســ ــن الصــ ــون مــ ــمون يكــ ــذا املضــ ــى هــ ــدون االتفــــاق علــ ــه وبــ ــن مث فإنــ ــمون معــــني، ومــ ــول مضــ تــــدور حــ

ــ ــة أو الضــــغط الــ ــة؛ ســــواء كانــــت دينيــ ــباب األزمــــة األمنيــ ــها التعــــرف علــــى أســ ــة األمنيــــة؛ فأساســ دافع لنشــــوء األزمــ
  اقتصادية أو سياسية، والتحاور حىت االنتهاء من أسبا�ا.

 2نيًا: التوصيات:

  من خالل معطيات هذا البحث ونتائجه، توصي الباحثة مبا يلي:
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ــارات العربيــــــــة املتحــــــــدة تراعــــــــي  . ١ وضــــــــع خطــــــــة اســــــــرتاتيجية شــــــــاملة علــــــــى مســــــــتوى وزارة الداخليــــــــة بدولــــــــة اإلمــــــ
وئها يـــــتم حتديـــــد األولـــــو�ت التغـــــريات واملســـــتجدات البيئيـــــة املـــــؤثرة علـــــى أمـــــن ا�تمـــــع اإلمـــــارايت، والـــــيت علـــــى ضـــــ

 واألدوار األمنية للحد من األزمات احملتملة.

ــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة؛ لتفعيـــــل  . ٢ االهتمـــــام �نشـــــاء قواعـــــد معلومـــــات وبيـــــا�ت عـــــن األزمـــــات األمنيـــــة بدولـــ
 النشاط التخطيطي األمين بشكٍل عام والتخطيط االسرتاتيجي بشكٍل خاص.

ــال بــــني  . ٣ ــوات االتصــ ــم قنــ ــدة، لوضــــع دعــ ــة املتحــ ــارات العربيــ ــة اإلمــ ــة يف دولــ ــات األمنيــ ــة �دارة األزمــ ــزة املعنيــ األجهــ
ــع األزمـــــــات  ــل األمثـــــــل مــــ ــمن التعامــــ ــن واالســـــــتقرار، وتضــــ ــى حتقيـــــــق األمــــ ــل علــــ ــرتاتيجية حديثـــــــة تعمــــ ــدائل اســــ بــــ

 األمنية.

يف دولــــــة اإلمــــــارات  اســــــتخدام وســــــائل التقنيــــــة احلديثــــــة يف جمــــــال البــــــدائل االســــــرتاتيجية إلدارة األزمــــــات األمنيــــــة . ٤
العربيــــــة املتحــــــدة، واالهتمــــــام Jســــــتخدام وتطــــــوير أســــــاليب التخطــــــيط االســــــرتاتيجي Jلــــــوزارة ودعمهــــــا مبقومــــــات 

 النجاح ليسهم يف تنمية الفكر الشامل ويوحد اجلهود األمنية.

 

 راجعقائمة املصادر وامل

أمحــــــــد الســــــــعيدي: التخطـــــــــيط االســــــــرتاتيجي وعالقتـــــــــه بفعاليــــــــة األداء املؤسســــــــي، بـــــــــدون دار نشــــــــر، عمـــــــــان،  )١( 
 م.٢٠٠٧

 م.٢٠٠٩أمحد توفيق: التخطيط والتنظيم إلدارة األزمات األمنية، أكادميية شرطة ديب، ديب،  )٢( 

 م.٢٠٠٦اهر: إدارة األزمات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أمحد م )٣( 

توفيـــــق حممـــــد حســـــني الطـــــرياوي: واقـــــع األزمـــــات والبـــــدائل املقرتحـــــة إلداراiـــــا مـــــن وجهـــــة نظـــــر قـــــادة املؤسســـــتني  )٤( 
ــة النجـــــاح الوطنيـــــة يف �بلـــــس،  ــا، جامعـــ ــة الدراســـــات الُعليـــ ــتري، كليـــ ــالة ماجســـ ــة واملدنيـــــة يف فلســـــطني، رســـ األمنيـــ

 م.٢٠٠٨فلسطني، 

خالــــــــد حممـــــــــد بـــــــــين محــــــــدان، ووائـــــــــل إدريـــــــــس: االســـــــــرتاتيجية والتخطــــــــيط االســـــــــرتاتيجي مـــــــــنهج معاصـــــــــر، دار  )٥( 
 م.٢٠٠٧اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

 م.٢٠٠٠رجب عبد احلميد السيد: دور القيادة يف القرار خالل األزمات، مطبعة اإلميان، القاهرة،  )٦( 

 ه.١٤١٧سرتاتيجيات واملقومات"، األمن العام، الر�ض، سامل اجلهين: التخطيط األمين "اال )٧( 
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ــر�ض،  )٨(  ــريف، الــــ ــابع الشــــ ــة، مطــــ ــات الطارئــــ ــة والعمليــــ ــام املرحليــــ ــين للمهــــ ــيط األمــــ ــردادي: التخطــــ ــوده الــــ ــعد عــــ ســــ
 ه.١٤١٤

ســـــــليمان بـــــــن محيـــــــدي احلميـــــــدي: التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي لقـــــــوات أمـــــــن احلـــــــج ودوره يف احلـــــــد مـــــــن األزمـــــــات  )٩( 
ة، رســـــالة دكتــــوراه يف العلـــــوم األمنيــــة، جامعـــــة �يــــف العربيـــــة للعلــــوم األمنيـــــة، الـــــر�ض، األمنيــــة Jملشـــــاعر املقدســــ

 م.٢٠١٤

 م.٢٠٠٧السيد السعيد: اسرتاتيجيات إدارة األزمات والكوارث، دار العلوم للنشر والتوزيع، بريوت،  )١٠( 

ــة )١١(  ــات التنظيميـــــة، جامعـــ ــاطر واألزمـــ ــات احلديثـــــة يف إدارة املخـــ ــرب: االجتاهـــ ــد جـــــاد الـــ ــيد حممـــ ــاة الســـــويس،  ســـ قنـــ
 م.٢٠١١اإلمساعيلية، 

ــات  )١٢(  ــا يف إدارة األزمـــ ــة وأثرهـــ ــات اإلداريـــ ــام املعلومـــ ــة نظـــ ــدين القطـــــب: فاعليـــ ــاري، وحمـــــي الـــ ــاد هللا اخلشـــ شـــــاكر جـــ
)، اجلامعــــــة ١( ٣"دراســـــة ميدانيــــــة يف الشـــــركات الصــــــناعية األردنيــــــة"، ا�لـــــة األردنيــــــة يف إدارة األعمـــــال، ا�لــــــد 

 م.٢٠٠٧األردنية، عمان، 

بـــــــد الـــــــرمحن أمحـــــــد هيجـــــــان: التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي يف املنظمـــــــات احلكوميـــــــة واملنظمـــــــات الرحبيـــــــة، جامعـــــــة ع )١٣( 
 م.�٢٠١٣يف العربية للعلوم األمنبة، الر�ض، 

عبــــد الغفـــــار عفيفــــي الـــــدويك: إدارة األزمــــات والكـــــوارث واختــــاذ القـــــرار، جامعــــة �يـــــف العربيــــة للعلـــــوم األمنيـــــة،  )١٤( 
 م.٢٠١٣الر�ض، 

ــد الكـــــــــــرمي  )١٥(  ــة اجلـــــــــــرائم املســــــــــتحدثة، أكادمييـــــــــــة شـــــــــــرطة ديب، ديب، عبــــــــ ــش: اإلدارة االســـــــــــرتاتيجية ملكافحــــــــ درويــــــــ
 م.٢٠٠٣

ــة  )١٦(  ــة �يــــــف العربيــــ ــتري، جامعــــ ــالة ماجســــ ــة، رســــ ــين إلدارة األزمــــ ــيط األمــــ ــني: التخطــــ ــو اثنــــ ــد هللا أبــــ ــن عبــــ ــوش بــــ علــــ
 م.١٩٩٦للعلوم األمنية، الر�ض، 

ــي حســـــــن الســـــــامل: مـــــــدى اجلاهزيـــــــة إلدارة األزمـــــــات وال )١٧(  كـــــــوارث، رســـــــالة ماجســـــــتري، جامعـــــــة �يـــــــف العربيـــــــة علــــ
 م.٢٠٠٨للعلوم األمنة، الر�ض، 

فيحـــــان الســـــهلي: متطلبـــــات التخطــــــيط االســـــرتاتيجي ودوره يف احلـــــد مـــــن أضــــــرار الكـــــوارث، رســـــالة ماجســــــتري،  )١٨( 
 م.٢٠١٠جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، الر�ض، 

ــم  )١٩(  ــة حمســـــــن أمحـــــــد اخلضـــــــريي: إدارة األزمـــــــات "علـــــ ــات الضـــــــعف"، الطبعـــــ ــوة يف أشـــــــد حلظـــــ امـــــــتالك كامـــــــل القـــــ
 م.٢٠٠٣األوىل، جمموعة النيل العربية، القاهرة، 

 م.١٩٩٧حممد رشاد احلمالوي: إدارة األزمات جتارب حملية وعاملية، كلية التجارة، جامعة عني مشس،  )٢٠( 
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جامعـــــــة �يـــــــف  حممـــــــد ســـــــيد محـــــــزاوي: التخطـــــــيط للتـــــــدريب األمـــــــين بـــــــني املـــــــدخل الشـــــــامل واملـــــــدخل اجلزئـــــــي، )٢١( 
 م.٢٠١١العربية للعلوم األمنية، الر�ض، 

ــات  )٢٢(  ــي، عــــني مشــــس للدراســ ــق العملــ ــري والتطبيــ ــوم النظــ ــوارث بــــني املفهــ ــات والكــ ــامل: إدارة األزمــ حممــــد صــــالح ســ
 م.٢٠٠٥والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 

 م.٢٠٠٨وزيع، عمان، حممود جاد هللا: إدارة األزمات، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والت )٢٣( 

ــالة  )٢٤(  ــة، رســـــ مطلـــــــق الدوســـــــري: التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي ودوره يف حتســـــــني كفـــــــاءة أداء منســـــــويب األجهـــــــزة األمنيـــــ
 م.٢٠١٠ماجستري، جامعة �يف العربية للعلوم األمنية، الر�ض، 

 م.٢٠٠٧ممدوح رفاعي، وماجدة جربيل: إدارة األزمات، جامعة عني مشس، القاهرة،  )٢٥( 

 

 

 


