
1 
 

  الفصل الثالث

  األزمات الدولية

  

  مفهوم األزمة الدولية

المفاجئة في العالم من الدول المختلفة  حداثیتطلب العصر الحدیث بمتغیراته السریعة وایقاع األ

متابعة وقوع األزمات الدولیة من حیث كونها تطور سریع في العالقات الدولیة یشبه الدوامة التي 

  .تحدث في میاة البحر او النهر فتبتلغ في اعماقها من لم ینتبه إلیها او یتجنبها

دول بعمل مفاجئ من شأنه تهدید فاألزمة الدولیة عبارة عن موقف ینشأ نتیجة قیام إحدى ال

األهداف الحیویة لدولة ما أو عدة دول ویترتب علیه وجوب قیام الدولة أو الدول المهددة بتصرف 

  .معاكس وسریع

یة حتى نسانواألزمة الدولیة هي عبارة عن ظاهرة سیاسیة عرفتها العالقات بین المجتماعات اإل

ل ان تسمى األزمات التي تطرأ على عالقاتها بأنها قبل أن تأخذ هذه المجتمعات شكل الدول، وقب

  .ازمات دولیة

 االجتماعیةوقد تعددت تعریفات االزمة الدولیة بتعدد اراء الباحثین والمدارس ا لفكریة والنفسیة و 

مؤلف قاموس المصطلحات السیاسیة تعریفا واسعًا عندما " فوالتر ریموند" والسیاسیة حیث عرفها 

نها حدوث خلل جسیم في العالقات الطبیعیة بین الدول ذات السیادة بسبب حدد مفهومها على ا

عجزها عن حل نزاع ققائم فیما بینها مثل ازمة الشرق االوسط، وفي رأیه ایضا ان االزمة قد 

  .تتمثل في النشاط او االنشطة الرامیة إلى تهدید وجود الدولة او مصالحها الحیویة

یؤدي إلى تنشیط عناصر  حداثاسي فوصفها بانها تداع سریع لألالكاتب السی" اوران یونغ" اما 

عدم االستقرار في النظام الدولي او في نسقه الفرعیة على نحو غیر مألوف بشكل یزید من 

  ).١(احتماالت اللجوء للعنف

اما الكاتب السیاسي استیر بوتشان فقد جمع في تعریفه االزمة وٕادارتها معًا حینما وصفها بانهما 

حدوث تحد متعمد یقابله رد فعل مدروس، وفي هذه العملیة یسعى كل من طرفي النزاع على 

لصالحه ویمتد النطاق الزمني لالزمه من فترة حدوث التحدي وصدور القرار  حداثتوجیه األ

  .الالزم لمواجهته وتأثیر هذا القرار على الخصم ورد فعله علیه

عناصر الصراع في ع القة ما إلى المرحلة التي تهدد  من ناحیتها عرفتها كورال بیل بانهاوصول

بحدوث جذري في طبیعة هذه العالقة مثل التحول من السلم إلى الحرب في العالقات الطبیعیة 

  ).٢(بین الدول والتفسخ في عالقات التحالف والتصدع في تماسك المنطقة الدولیة

  .الخطر وعدم الیقینفقال عنها بانها مزیج من المفاجأة و " ولیم كوانت"اما 
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واخیرًا عرفها مجمع سلوك االزمة الدولیة بانها تعبر عن موقف ناجم عن حدوث تغییر في البیئة 

الخارجیة او الداخلیة للقرار السیاسي، ویتسم هذا القرار بثالث خصائص رئیسیة في تصور 

  :السلطة العلیا لصناع القرار السیاسي

  .جتمع قیام ت هدید للقیم االساسیة للم -١

  .ترجیح الدخول في مواجهة عسكریة -٢

  ).٣(ادراك ان هناك وقتا محددا للرد على هذا التهدید -٣

وهناك من المدارس من حاول الجمع بین هذه التعریفات لتغطیة جوانبالنقص التي إنتهجتها كل 

ولیة على مدرسة، وهو ما عرف بالمحاولة التوفیقیة التي إرتكزت في تحدیدها لمفهوم األزمة الد

  .مزایا التعریفات المختلفة التي تناولتها هذه المدارس

هذا االتجاه التوفیقي في تعریف االزمة الدولیة فقال عنها بأنها عبارة " مایكل بریتشر" وقد تزعم 

عن تدهور خطیر في العالقات الدولیة بین دولتین أو اكثر نتیجة تغیر في البیئة الخارجیة أو 

ألزمة وهو تدهور یخلق لدي صانع القرار ادراكا بأن هناك تهدیدًا خارجیًا لقیمه الداخلیة الطراف ا

وأهدافه الرئیسیة وسیاست بالده الخارجیة ویزید من إحتماالت تعرض الدولة إلعمال عدائیة في 

  ).٤(وقت ضیق قد ال تسمح له بالرد على ذلك التهدید

توافر له الشروط الضروریة الكافیة واألزمة من منطلق ذلك المفهوم هي عبارة عن موقف ت

لوقوعها والمتمثلة في حدوث تغییر في البیئة الخارجیة أو الداخلیة الموجة للنظام العام في 

الدولة، سواء كان في صورة اتهامات كتلك ا لقائمة بین تركیا والیونان أو التهدید بالهجوم 

ة العراقیة من جانب اخر ردًا على العسكري كما حدث بین الوالیات المتحدة من جانب والحكوم

ین، او اتهام دولة بالتدبیر باالعداد للهجوم العسكري، األمریكیطرد األخیرة المفتشیین الدولیین 

  .مثل االزمة التي كانت قائمة بین السودان من جانب وارتریا واثیوبیا من جانب آخر

مثل سعي احد الخصمین او وقد تكون هذه التحركات في صورة اعمال سیاسیة مادیة ملموسة 

كلیهما إلى تكوین احالف او قطع العالقات الدبلوماسیة او انتهاك التزامات جوهریة في معاهدات 

موقعة، وهذا ما ینطبق على تركیا في سیاستها الموجة ضد سوریا في سعیها إلقامة حلف مع 

ا بشأن المیاة، وهذا ما ظهر إسرائیل وفي الوقت نفسه إخاللها ببعض بنود االتفاقیة الموقعة بینهم

جلیًا في التصریحات التي تبادلتها القیادة السیاسیة في كال البلدین خالل الفترة من ینایر إلى 

  .م١٩٩٧اغسطس 

وقد تتمثل هذه التهدیدات في تطبیق او تزعم جبهة لتوقیع عقوبات اقتصادیة كالحصار والحظر 

كما هو الحال في موقف امریكا ضد ایران او لیبیا االقتصادي وتأمیم امالك دولة ما او رعایاها 

مثل  –وهذه اخطرها  -او العراق او كوبا، وقد تكون ایضا في صورة تحركات عسكریة ع نیفة

المناورات العسكریة غیر العادیة وتعبئة االحتیاط وتحریك القوات بالقرب من الحدود وتغییر 
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جومي واالستعداد الختراق الحدود كما حدث الوضع العسكري من الوضع الدفاعي إلى الوضع اله

م، او قد تكون لفظیة مثل التهدید ١٩٩٦بین الصین وتایوان وبین كوریا الشمالیة والجنوبیة عام 

الموجه للنظام الحاكم او التحریض على العصیان واستخدام وسائل اإلتصال الجماهیریة في 

التحریض على القیام بانقالب وتخریب تقویض شرعیة الحكم، او قد تكون تحدیات ملموسة مثل 

  .الخ.... المنشآت الحیویة واثارة الفتن واعمال التمرد والمظاهرات واالغتیاالت السیاسیة 

ونخلص من ذلك إلى ان األزمة الدولیة هي الفعل أو ا لحدث ا لذیي تهدف من ورائه دولة ما 

یشكل تهدیدًا مباشرًا او غیر مباشر تغییر حاد ومفاجئ في الوضع الدولي الراهن مما  أحداثإلى 

لألمن القومي لدولة اخرى او مجموعة دول، وینتج عنه ردود افعال قد تؤدي إلى حدوث صراع 

  .مسلح او تخلق شعورا قویًا باحتمال حدوث الحرب

وحقیقة األمر أن مصطلح األزمة في العالقات الدولیة هو مصطلح نسبي فقد یصف بعض 

یة بین دولتین بأنها تمر بأزمة بینما قد ال یصفها البعض اآلخر بهذا الوصف المراقبین عالقة ثنائ

اعتقاداص منهم بأه مبالغ في ردود األفعال، أو ألنهم یرون في هذا الوصف للعالقة بین الدولتین 

المتنازعتین تصعیدًا للوقف من شأنه أن یؤثر علیهم أو یورطهم في أزمة ال ناقة لهم فیها وال 

  .جمل

تبرز أهمیة التغییز بین مصطلح األزمة في السیاسة الخارجیة لدولة ما، ومصطلح األزمة  وهنا

  .الدولیة عامة وذلك لما یعكسه هذا التمییز في الواقع من إختالف في مناهج البحث العلمي

فبینما نرى أن أزمة السیاسة الخارجیة لدولة ما تعود أساسًا إلى منهج وأسلوب صنع القرار في 

لدولة، نجد أن األزمة الدولیة عادة ما ترجع إلى المنهج الخاص بتحلیل النظم السیاسة هذه ا

واألزمة في الحالة األولى هي عبارة عن موقف یواجه صانع القرار في دولة . الدولیة بصفة عامة

ما ویري فیه تهدیدًا للقیم والمصالح العلیا لدولته وینطوى على عنصر المفاجأة، وتتلخص 

أما األزمة في الحالة . بالنسبة له في كیفیة مواجهة هذا الموقف في أسرع وقت ممكن المشكلة

الثانیة فقد تشترك فیها أكثر من دولة وتتم إدارتها أحیانًا بإرادة خارجیة وفقًا للظروف الدولیة 

  .المحیطة كما حدث في حرب الخلیج الثانیة

ولي، خاصة وأن كلمة الصراع غدت شائعة ویختلف مفهوم األزمة الدولیة عن مفهوم الصراع الد

في العالقات بین الدول وأصبحت تطلق على أوضاع كثیرة وغدت كذلك تقترن بإعتبارات مرتبطة 

  .باإلحساس بالخطر تفتعله الدول أحیانًا لتحقیق مكاسب أو أهداف سیاسیة

غرابة أن تمثل قضیة وظاهرة الصراع هي إحدى حقائق العالقات الدولیة منذ فجر التاریخ، فال 

ي على مدى الدهور، وخاصة نسانالسیطرة على الصراع أو ضبطه هي األخرى أزمة الوجود اإل

في الوقت الحاضر في ظل رعب األسلة النوویة والكیماویة والجرثومیة، وذلك حظیت الدراسات 

  .والمناهج والنظریاتالخاصة بالصراعات الدولیة بإهتمام كبیر وٕان اختلف الباحثون حول الهدف 
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یة، إذ إن كل فرع نسانوال توجد حتى یومنا هذا نظریة متكاملة للصراع في مختلف فروع العلوم اإل

منها یبحث في جانب من جوانب الصراع، ویسهم بقدر كبیر في فهم هذا الجانب أو ذلك وتقییمه 

إن مفهوم األزمة  –بصفة عامة  -وفقًا لمعاییر محددة وطریق بحث خاصة ویمكن كذلك القول

فقد یقوم التنافس بین  - یختلف عن مفهوم الصراع مثلما یختلف مفهوم األزمة عن مفهوم التنافس

طرفین للحصول على موارد معینة ولكن دون أن یعمل أحدهما على منع الطرف االخر من 

  .تحقیق أهدافه، إما لعدم إدراكه لهذا التنافس، أو لعدم مقدرته على تصرفات منافسه

وال یتحول التنافس إلى مرحلة األزمة إال عندما یتجه أحد األطراف إلى تقویة مركزه ومنع ا 

  .ألطراف األخرى من ذلك، أي إخراجها من نطاق المنافسة

كما یختلف مفهوم األزمة الدولیة عن مفهوم التوتر الذي یتضمنه الشعور بالعداء أو الخوف أو 

تنتج عن إدراك الختالف المصالح بین طرفي أو أكثر، أما التشكك، إذ أن التوتر حالة نفسیة 

وبعبارة أخرى فإن التوتر یسبق . األزمة الدولیة فتتجاوز ذلك لتأخذ شكل معارضة صریحة وفعلیة

األزمة ویظل دائمًا مصاحبًا لها، وعادة ما یبقي محصورًا في نطاق اإلدراك والوجدان، ولكن لیس 

ؤدیًا إلیها ألنه ال یتعارض دائمًا مع التعاون، فمثًال قد تمر بالضرورة انعكاسًا ألزمة أو م

العالقات داخل تحالف معین بحالة من التوتر إلختالف وجهات النظر بین أعضائه، ولكن هذا 

وٕاذا ما بلغ التوتر درجة من الحدة، فقد یكون عامًال . التوتر قد ال یتبلور حتمًا في صورة أ زمة

  .ث إنه یؤثر على عملیة اتخإذ القرارمن عوامل حدوث األزمة حی

كذلك یجب التمییز بین مفهوم األزمة ومفهوم النزاع، فلفظ نزاع هو لفظ تقلیدي ارتبط بمفهوم 

أما مفهوم األزمة فهو أوسع نطاقًا ألنه یتعلق بقوة أحد . قانوني یتعلق بحقوق والتزامات الدول

التكییف القانوني لموضوع الخالف،  أطراف األزمة وقدرته على فرض رأیه بصرف النظر عن

  .فالفارق بین النزاع واألزمة هو الفارق نفسه بین الحق والقوة

  صناعة األزمة

بقراءة عامة ألسباب األزمات الدولیة نجد أن من أسوأ السیناریوهات المطروحة و التي ال یتمنیى 

القوة أو إصدار بیانات  المجتمع الدولي حدوثها هو سیناریو لجوء دولة ما للتهدید باستخدام

باحتماالللجوء إلیها ضد دولة أخرى لحل مشاكل عالقة بینهما، مما یؤدي غلى خلق أزمة دولیة، 

خاصة إذا واكب ذلك جوء الدولة البادئة باألزمة إلى أسالیب تصعیدیة كحشد القوات المسلحة 

ث إشتباكات عفویة أو على الحدود أو إجراء مناورات عسكریة أو إعالن حالة الطوارئ أو حدو 

  .محددة قد تشعل حربًا ال یدرك أي من الطرفین مدى أبعادها

وحینما تلجأ هذه الدولة أو مثیالتها إلى هذا األسلوب العدواني، فإنها تتوخي الحصول على نتائج 

سریعة وتحقیق مكاسب تعجز الوسائل الدبلوماسیة عن تحقیقها، مما یدفعها إلى تخویف الطرف 

  .رغامة على تقدیم تنازالت لم یكن یرغب فیهااآلخر وإ 
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وقد یعمد ا لطرف المسبب لألزمة وهو في سبیله إلى تحقیق مآوبه إلى نقض اإلنتفاقیات 

ومعاهدات عدم اعتداء مع دول یخشي أن تساند الدولة التي بیت النیة إلشعال فتیل األزمة معها 

الضحیة فإنها غالبًا ما تلجأ إلى أسلوب أما الدولة . كي یستفرد بضحیته فال تجد من یساندها

التهدئة وٕاستصراخ دول العالم لمساندتها، خاصة تلك الدول القویة المرتبطة معها باتفاقیات أو 

مصالح مشتركة، أو أنها قد تلجأ في مرحلة من مراحل الیأس إلى تقدیم بعض التنازالت لعلها 

  .تدفع بذلك ضررًا واقعًا ال محالة

عة األزمات فهو یبدأ في التبلور حینما تسعي دولة متنمرة سعیًا حثیثًا لصناعة أما أسلوب صنا

ما لدیها من ثروات أو  واغتصابأزمة، وذلك حینما یسیل لعابها طمعًا في استعمار غیرها 

متمیزة، فتسعي إلى اختالق أزمة لإلیقاع بها في شراك تكون هیأتها  إستراتیجیةخیرات أو مواقع 

وعادة ما تقوم بالتمهید لألزمة عن طریق إطالق سیل من اإلشاعات واألكإذیب . في وقت سابق

ال موجة للدولة األخرى أو قادتها وتشویه المواقف وتفسیر الحقائق التاریخیة والسیاسیة تفسیرًا 

یخدم أغراضها ویزعزع ثقتها بنفسها، ثم تنتقل في صناعتها لألزمة بعد ذلك إلى مراحلة جدیدة 

كثیق الضغط علي صانع القرار في الدولة الخصم وتألیب دول أخرى ضده ومحالة هي مرحلة ت

التضییق علیه لكسب دولة مؤیدة لصانع األزمة ولتتسع الجبهة التي یواجهها خصمه، فیتكاثر 

أن یفعله مع " شارون" أعداؤه ویحار في أمره وتضعف قدرته على المقاومة، وهو ما یحاول 

  .اآلن" عرفات"

صانع األزمة بعد ذلك إلى أسلوب التخفیف من حدة الضغط لیعود بین األمل والیأس ثم یلجأ 

والترقب واإلحباط، أو یدفعه ذلك األسلوب إلى ا تخإذ قرارات طائشة غیر مدروسة تجعل منه 

  .هدفًا لمنافسیه السیاسیین في الداخل

ل حادثًا یتم التوقیت له وأخیرًا یقوم صانع األزمة بجر عدوه إلى فخ كان قد أحكم نصبه فیفتع

توقیتًا مناسبًا ال یجد ذلك العدو المستهدف فرارًا منه إال بالرضوخ إلبتزاز صانع أزمته أو الدخول 

  .معه في مواجهة غیر مضمونة النتائج

وبعد أن یتمكن صانع األزمة من الحصول على مكاسب أولیة كإحتالل بعض أراضي الخصم أو 

وم مرة أخرى بتهدئة األوضاع وتخفیف حدة التوتر وربما اإلستجابة سلب بعض األمتیازات منه یق

لبعض المطالب الهامشیة لشعب الدولة الخصم وذلك إلمتصاص النقمة ولتجاوز شعوره بالخسارة 

واإلهانة ولفرض أمر واقع على األطراف الخارجیة، وبعد ذلك یقوم بتنفیذ المرحلة األخیرة من 

روات الدولة الضحیة، أو دمجها كلیًا أو جزئیًا في كیانه إذا مخططاته وهي مرحلة امتصاص ث

  .وسعه األمر ذلك

وهذا األسلوب الجائر هو أسلوب قادة إسرائیل المدروس في صناعة األزمات مع العرب الذین 

م إلى ١٩٣٩استعاروه من هتلر والذي قلد فیه طغاة التاریخ وبغاته، فقد عمد هتلر في عام 
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على أنه حالة دفاع عن النفس، بینما كانت في ح قیقة األمر تحاول اتقاء  تصویر غزوه لبولندا

ولكن هتلر مضي في خطوات صناعته لألزمة مع بولندا إلى أن وصل إلى مرحلة الحادث . شره

سجینًا بولندیًا من معسكر  ١٢المفتعل الذي سبق ذكره آنفًا، فأخذت قواته في اللیلة السابقة لغزوة 

ألبستهم مالبس عسكریة بولندیة ثم ألقت بجثثهم على مقربة من الحدود البولندیة إعتقال ألماني و 

حتى یتم تصویر األمر وكأنه محاولة عسكریة بولندیة إلختراق الحدود األلمانیة، ولكن تم 

  .إحباطها بواسطة القوات األلمانیة

ألمانیة كانت تبث  ثم قامت قوات ألمانیة خاصة ترتدي الزي العسكري البولندي بمهاجمة إذاعة

برامجها من مكان قریب من الحدود البولندیة، فقتلت الحراس األلمان الذي كانوا یحرسون اإلذاعة 

ولن تذر منهم إال حارسًا واحدًا مثخنًا بجراحه لیروي لوكاالت األنباء العالمیة والمحلیة كیف قتلت 

مر إال قوات ألمانیة ترتدي مالبس القوات البولندیة زمالءه، ولم تكن تلك القوات في حقیقة األ

عسكریة بولندیة هاجمت اإلذاعة وتركت في موقع الحادث أسیرًا بولندیًا تم إصطحابه من المعتقل 

. إلى موقع الحادث لیذیع بیانًا یعلن فیه بدایة غزو بولندا للحدود األلمانیة ثم یقتل بعد ذلك

م هي مبرر هتلر للهجوم على بولندا، ١/٩/١٩٣٩وكانت تلك الحادث المفتعلة التي وقعت لیلة 

  ).٥(والتي جرت وراءها الحرب العالمیة الثانیة 

إن مفهوم صناعة األزمة الذي تجیده بعض الدول لتحقیق توسع عسكري أو الحصول على منافع 

أخرى یشبه مفهومًا آخر هو اإلدارة باألزمات، وهو أسلوب یلجأ إلیه بعض ساسة الدول للهروب 

... زماتهم الشخصیة أو من أزمات دولهم عن طریق إشعال فتیل أزمات أخرى لآلخرینإما من أ

  فما هو مفهوم اإلدارة باألزمات؟

  صناعة األزمات واإلدارة باألزمات

وقد . قد یكون مفهوم اإلدارة باألزمات غریبًا لكن بعض الدول تلجأ إلیه لحل أزماتها المستفحلة

؟ إذ العكس هو المتوقع ..أن تحل أزمتها بإشعال أزمة أخرى یثار تساؤل هو كیف یمكن لدولة 

حدوثه، فالكل یسعي للحد من تصاعد األزمة وتفاقمها واللجوء إلى كافة التدابیر و الخطوات 

  .الدبلوماسیة وممارسة الضغوط التي من شأنها إجبار الخصم على القبول بالحلول المطروحة

زمة لحل أزمة أخرى وذلك حینما تشعر أنها بحاجة إلى والواقع أن بعض الدول تلجأ الفتعال أ

تعزیز وضعها الداخلي أو إشغال الرأي العالم المحلي ومحاولة صرف أنظاره وٕابعاده عن التفكیر 

في أزمة الحقیقة، وهذا ما فعلته حكومة صدام حسین في العراق بعدما ضاقت بها السبل بسبب 

المتحدة بعد غزو الكویت مما جعلها في أزمة دائمة  محاولتها التملص من تطبیق قرارات األمم

ین العاملین ضمن فریق األمریكیمع األمم المتحدة، فحاولت اختالق أزمة جدیدة مع المفتشین 

التفتیش الدولي لصرف األنظار عن األزمة الحقیقیة من ناحیة ولحمل الشعب العراقي على كره 

  .من نحایة أخرى) نظام حكمه( ي بعیدًا عن عدوه الحقیق) أمریكا( عدو بدیل 
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إلى إفتعال أزمة  –في سعیها لتحقیق مصالحها القومیة  –وقد تلجأ بعض الدول األخرى 

والتخطیط لها ومحاولة تصعیدها، خاصة عند شعور تلك الدولة بالغبن أو محاولة فرض أمر 

طرح على الرئیس  واقع علیها مثل احتالل أراضیها بالقوة، وأقرب مثال على ذلك الخیار الذي

حیث إقترح علیه القیام  ١٩٧٣وقبل حرب  ١٩٦٧عقب حرب " أنور السادات" المصري الراحل 

بحرب عسكریة محدودة ال تهدف إلى إستعادة األراضي ولكن لمجرد تحریك األمور بحیث تثیر 

ي الشرق الرأي العام العالمي بدرجة تجبره على القیام بجهد جدید وفعال لتحریك عملیة السالم ف

  ).٦(األوسط 

  :ولكي ینجح أسلوب اإلدارة باألزمات فالبد من توافر شروط مهمة وضروریة أهمها

وجود تفاوت كبیر في میزان القوى لصالح مدبر األزمة حتى یتم إجبار الطرف اآلخر على  -١

التسلیم تجنبًا لصراع یعرف هذا الطرف أنه لیس في صالحه، وهذا أمر شائع تحاول الدول 

لعظمي فرضه على الدول الصغري لیقینها أنه ال مفر أمامها في النهایة إال اإلذعان والقبول ا

  .بمعظم الشروط إن لم یكن كافتها

 - إقتناع الطرف األضعف في األزمة اقتناعًا تامًا بأن الطرف األول سیكبده خسائر فادحة -٢

تنقلب رأسًا على عقب فتنتكس  حالة تنفیذه لتهدیده وعدم إذعانه لشروطه، إال أن األمور قد

األحوال إذا أكتشف الطرف اآلخر في األزمة أن غریمه لیس جادًا في تهدیده، أو لیست لدیه 

م حینما تأكدت إلسرائیل أن ١٩٦٧القوة الكافیة لتنفیذ هذا التهدید وهذا ما حدث في یونیة 

یكن یعتزم الدخول في  الحشود المصریة في سیناء لم تكن سوى تهدید فقط وأن عبدالناصر لم

حرب معها فبادرت بشن الحرب، وهو األمر الذي أكده فیما بعد مناحم بیغین رئیس الورزاء 

یجب علینا أن تكون أمناء مع أنفسنا : اإلسرائیلي األسبق بنفسه حینما قال في أحد تصریحاته

بد الناصر كان لم تكن دلیًال على أن ع ١٩٦٧وأن نعترف بأن الحشود المصریة في سیناء عام 

یرغب حقیقة في غزونا، ولكن نحن الذین قررنا القیام بهجوم ضده وأننا كنا نعرف یقینًا أن حشد 

  ).٧" (القوات في سیناء لیس إال عمًال استعراضیاً 

خالصة القول إن اإلدارة باألزمات وٕان كانت فعًال متعمدًا من أحد اطراف األزمة بهدف تغییر 

إال أن ذلك ال یعني نجاحه ، إذ قد تنحو مسارات األزمة وتطوراتها منحي مسار األزمة الحقیقیة 

آخر عكس ما هو مخطط ومرتب لها، وقد تفلت كل األمور من ید صانع القرار وتنقلب علیه 

" هتلر"وتكون ذریعة یستغلها الطرف اآلخر في األزمة، ومن ذلك مسلسل األزمات التي افتعلها 

ریطانیا وفرنسا واالتحاد السوفیتي بنوایا النازیة الحقیقیة فشكلت تكتًال في الثالثینیات مما أقنع ب

  .وكانت أحد األسباب الرئیسیة في هزیمته في هذه الحرب" هتلر" في قوة واحدة ضد 

  بدایة دراسة ظاهرة األزمات الدولیة
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رب بدأت دراسة ظاهرة األزمات الدولیة دراسة جدیة في عصرنا الحدیث مع نهایة أزمة الح

وكانت تلك ) ١٩٠٩-١٩٠٨(العالمیة األولى التي انطلقت شرارتها األولى في البوسنة عام 

الحرب قد بدأت عندما خشیت امبراطوریة النمسا والمجر وقتئذ من تنامي مطالب القومیات الراقدة 

تحت عباءتها باالستقالل، مما شكل في نظرها تهدیدًا خطرًا لكیانها وتماسكها، فحرصت على 

م التهاون والوقوف بصالبة شدیدة أمام مطالب الصرب خاصة بعد أن تعهدت ألمانیا للنمسا عد

والمجر بمساندتهما إذا ما تدخلت روسیا لصالح الصرب، ومن نحایة أخرى فقد أبدت فرنسا 

وٕانجلترا مخاوفهما من تنامي قوة األسطول األلماني إلى الحد الذي یمكنه من تهدید سیادة 

لیمثل الشرارة التي " سراییفو" ثم جاء مصرع ولي عهد النمسا في مدینة . البحار بریطانیا على

دفعت بهذه األزمات جمیعًا إلى التالحم محدثة انهیار النظام الدولي الذي كان قائمًا في مرحلة ما 

وكانت تلك . قبل الحرب العالمیة األولى، وهو الوضع الذي یطلق علیه مصطلح تداعي األزمات

بین ألمانیا والنمسا  ١٩١٤یة اكبر أزمة آنذاك وهي أزمة ما قبل اندالع تلك الحرب عام هي بدا

والمجر واالمبراطوریة العثمانیة من جهة، وٕانجلترا وفرنسا وروسیا وبلجیكا وصربیا والجبل األسوط 

  .والیابان من جهة أخرى

واستمرت وقائع الحرب إلى أن قامت ألمانیا بإحتالل بلجیكا ثم تقدمت نحو باریس، واستمرت 

، ومن ناحیة أخرى هاجم االلمان الروس وهزموهم في ١٩١٦حرب خنادق بعد ذلك إلى عام 

م تحالفت بلغاریا مع ألمانیا وتحالفت ١٩١٥وفي عام " بحیرات مازور"و" تاننبرج" معركتي 

، كما حارب الیونانیون إلى ١٩١٦لفاء ثم انضمت إلیهم البرتغال ورومانیا في عام إیطالیا مع الح

ة عام أمریكیوكان ا اللمان قد أغرقوا سفینة " سالونیكا"جانب الحلفاء ضد االلمان في معركة 

م ودخلت قواتها فرنسا ولكنها لم تشترك ١٩١٧م، فأعلنت أمریكا الحرب على ألمانیا عام ١٩١٥

وفي ا لسنة نفسها التي أعلنت فیها أمریكا " شاتو تیري" في معركة  ١٩١٨ال في عام في القتال إ

م فسقطت بغداد وبیت ١٩١٦الحرب على ألمانیا قامت ثورة عربیة ضد تركیا حلیفة ألمانیا عام 

م اعلنت كل من تركیا والنمسا والمجر وبلغاریا اإلستسالم ١١/١١/١٩١٨المقدس، وفي تاریخ 

ثم تلت تلك الهدنة عدة معاهدات مثل معاهدة " كومبین" ألمانیا فوقعت هدنة في  وقامت ثورة في

ملیون  ٢٠وغیرها بعد فقدان أكثر من عشر مالیین قتیل و" تریانو" و" سانت جرمین"و" فیرساي" 

جریح، وكذلك بعد تغییر حدود بلدان كثیرة في أوروبا وآسیا، فأنشئت عصبة األمم حتى ال تتكرر 

واالهتمام " الدولیة" ب والكوارث واألزمات الدولیة، ثم بدأت البحث في ظاهرة األزمات تلك الحرو 

وحاول الباحثون البحث . بها بصورة واضحة، وذلك لتفادي األهوال التي أسفرت عنا هذه الحرب

وبدأ التفكیر جدیًا في ما . عن أسباب الصراع الدولي بغیة إستئصالها حتى ال تتكرر مرة أخرى

بالسالم العالمي ووضع نظام أو دستور تلتزم به الدول في سلوكیاتها وعالقتها في ما یسمي 
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بینهما على نحو یكبح جماح التطلعات غیر المشروعة والسلوك غیر المسئول الذي قد ینجم عنه 

  .حدوث صدامات مسلحة

أخرى لم ولكن تلك الدراسات والمحاوالت من ناحیة وٕانشاء عصبة األمم بعد الحرب من ناحیة 

تؤدي إلى نتائج ملموسة في تحقیق السالم ، بل إن تلك الجهود أصیبت بإنتكاسة أخرى حینما 

بدأت تظهر مالمح أزمة عالمیة جدیدة باتت تلوح نذرها في األفق، وكانت تلك بدایة الحرب 

، م١٩٣٨فقد بدأت المانیا في تحقیق أطماعها التوسیعة مرة أخرى منذ عام . العالمیة الثانیة

وأعلن هتلر قیام تحالف نازي سوفیتي تقوم بموجبه " تشیكوسلوفاكیا" وٕاجتاحت جیوش هتلر 

الدولتان بتقسیم بولندا بین روسیا وألمانیا، فأعلنت بریطانیا وفرنسا بعد إحتالل النازیین لبولندا 

م، ١٠/٦/١٩٤٠الحرب على ألمانیا، فما كان إال أن تقدمت الجیوش األلمانیة نحو أوروبا في 

ووقع هجوم ألماني كاسح على فرنسا لم یستمر سوى أسبوع واحد إنهزمت بعده فرنسا ووقعت 

میزان القوى وأصبح الخطر األلماني یهدد  اختاللوقد أدیى ذلك إلى . اتفاقیة هدنة مع ألمانیا

  .انجلترا ویلوح من بعید لیجتاح روسیا بعد ذلك

ة األمریكیرة أخرى حیث كانت الوالیات المتحدة وعلى الجانب اآلخر من المحیط الهادي نجد صو 

تسیطر على جزر الهاواي والفلبین وعلى بعض دول أمریكا الالتینیة بینما كان الهولندیون 

یسیطرون على منطقة جزر الهند الشرقیة التي تعرف الیوم بأندونیسیا ، وكان الفرنسیون 

الدیموقراطیة وفیتنام والوس ، وفي حین  یسیطرون على الهند الصینیة التي تعرف الیوم بكمبودیا

أن البریطانیین كانت لهم السیطرة على الهند وبورما وهونج كونج ومالیزیا إلى جانب سیطرتهم 

  .مع الفرنسیین على أفریقیا ومنطقة الشرق األوسط

 ومن ناحیة أخرى فقد غمرت الیابانیین في تلك الفترة نزعة توسعیة تهدف إلى القضاء على الرجل

األبیض في آسیا، بینما كانت روسیا ضعیفة آنذاك، لیست لدیها أطماع سیاسیة أو توسعیة، 

" هتلر" فوجد الیابانیون فرصتهم بعد هزیمة فرنسا أمام األلمان وانشغال بریطانیا في الحرب ضد 

فاتجهوا إلى جنوب شرقي آسیا ولكنهم لم یفلحوا في حربهم مع الصین فلجأوا إلى خیارات أخرى 

في الهند الصینیة وشنوا هجمات على سنغافورة والفلبین وأندونسیا، كما وقعوا معاهدة عدم اعتداء 

م، كما لجأ ١٩٤٠مع االتحاد السوفیتي الذي كانت یستعد لصد الهجوم النازي في صیف 

الیابانیون إلى توقیع میثاق دفاع ثالثي بینهم وبین األلمان واألیطالیین یلتزمون فیه بمساندة 

  .عضهم إذا ما تعرض أحدهم لهجوم خارجيب

روسیا ووصلت القوات األلمانیة إلى أبواب موسكو مما " هتلر" م، غزت جیوش ١٩٤١وفي أبریل 

ة إلى التحرك بعد أن كانت إلى أبواب موسكو مما دفع الوالیات األمریكیدفع ا لوالیات المتحدة 

الفترة بعیدة بعض الشئ عن الدخول في ة إلى التحرك بعد أن كانت إلى تلك األمریكیالمتحدة 

مواجهات مباشرة مع ألمانیا أو الیابان، فقامت باحتالل أیسلندا وهو األمر الذي مكن القوات 
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وهكذا دخلت أمریكا الحرب بعد أن . البریطانیة من التفرغ لمواجهة األلمان في الشرق األوسط

" هتلر" باهظًا نتیجة صمودهما أمام  أنهكت تلك الحرب بریطانیا وروسیا اللتان دفعتها ثمناً 

ویكفي أن نذكر هنا أن روسیا فقدت عشرین ملیون رجل من جنودها وما یقرب من نصف 

  .طاقتها االنتاجیة

وقد أصرت الوالیات المتحدة من ناحیة أخرى على إنسحاب الیابانیین من الصین، ولكنهم تجاهلوا 

صدة الیابانیة في بنوكها مما أدى إلى حصار الیابان فقامت أمریكا بتجمید الأر  األمریكيالتحذیر 

ولم تجد الیابان للخروج من هذا . إقتصادیًا وشل قدرتها على شراء البترول أو السلع الضروریة

إما عقد اتفاقیة مع أمریكا مقابل اإلنسحاب من الهند الصینیة أو الدخول : المأزق إال خیارین هما

  .في حرب مع أمریكا

ین ولكنهم فشلوا في األمریكیلیابانیون في بدایة األمر التوصل لحل وسط مع وقد أختار ا

م، ٧/١٢/١٩٤١في " بیرل هارییر" مسعاهم، فلم یجدوا منفذًا لهم إال الحرب حیث هاجموا 

م، فأعلنت أمریكا ٨/١٢/١٩٤١وكذلك شنوا هجومًا على الفلبین ومالیزیا وتایالند وأندونسیا في 

  .الیابان وبریطانیا الحرب على

م ١١/١٢/١٩٤١في تاریخ " هتلر" وفي غمرة إنهماك الدولتین في القتال مع الیابانیین أعلن 

الحرب رسمیًا على الوالیات المتحدة التي رمت بثقلها لمواجهة األلمان والیابانیین في آن واحد، 

ى هجمومها على وٕاستخدمت أمریكا ألول مرة في تاریخ العالم السالح النووي ضد الیابان ردًا عل

  ).٨(وأسدلت بذلك الستار على الحرب العالمیة الثانیة " بیرل هاربر" 

الحرب العالمیة الثانیة هو أن دول العالم  حداثوما یهمنا من هذا العرض التاریخي الموجز أل

عادت إلى اإلقتناع مرة أخرى بأن هذه الفوضي العالمیة التي ما إن تخرج العالم من أزمة حتى 

تولجه في أزمة أخرى ستؤدي في النهایة إلى فناء البشریة إذا ما استمر األمر على ما هو علیه، 

صة أسلحة الدمار الشامل، فاجتمعت كي تضع وٕاذا ما استمر تكدیس األسلحة وتطویرها، وخا

حدًا لتلك األزمات وتم إنشاء هیئة األمم المتحدة لتخلف عصبة األمم التي لم تكن قادرة على درء 

الحروب، وازدهرت الدراسات التي تركز على ظاهرة األزمات الدولیة ومسبباتها وسبل الحد منها 

  ).٩(أو جعلها في أضیق الحدود 

فترة وما بعدها اختفاء ما كان یسمي بظاهرة تداعي األزمات بمعني أن حدوث وشهدت هذه ال

. أزمة في إحدى دول منطقة دولیة معینة یستتبعه حدوث أزمات أخرى في باقي دول المنطقة

ویعود السبب الرئیسي في اختفاء هذه الظاهرة في تلك الفترة وما بعدها إلى ظهور الرادع النووي 

ل الحرب العالمیة الثانیة ألول مرة مما حدا بجمیع األطراف الدولیة إلى الذي تم استخدامه خ

التفكیر جدیًا قبل اإلقدام على أیة مغامرة غیر محسوبة، لیقینهم التام بفداحة ثمن مثل هذا 

وبناء على هذا فإن أبرز ما یمیز سمات األزمات . التصرف الذي ال یقل عن الدمار المحقق
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المیة الثانیة أنها أزمات مدروسة ومحسوبة العواقب سواء في تصعیدها أو الدولیة بعد الحرب الع

في إدارتها، كما أصبحت حریة األطراف في تصعیدها على المستوى العالمیة أو اإلقلیمي غیر 

  .مطلقة

التي ترجع " م لتبرز معه بوادر أزمة دولیة جدیدة وهي أزمة الصواریخ الكوبیة١٩٦٢وجاء عام 

م ومساعدتها إقتصادیًا وعسكریًا وذلك ١٩٦١ل األتحاد السوفییتي في كوبا عام جذورها إلى تدخ

ة األمریكیإلضعاف سیاسات األحتواء وتدابییر الحظر االقتصادي التي فرضتها الوالیات المتحدة 

فیدیل " ضد كوبا، وشاركتها في ذلك الدول الحلیفة للوالیات المتحدة مستهدفة إسقاط نظام 

  .لي تصفیة قاعدة تصدیر الشیوعیة في منطقة أمریكا الالتینیةوبالتا" كاسترو

وقد أشتملت المساعدات العسكریة السوفیتیة لكوبا على إقامة قواعد إلطالق الصواریخ داخل 

األراضي الكوبیة وٕارسال مجموعة من الفنیین العسكریین السوفییت الذین انیطت بهم مهمة 

ر السوفییتیة رد فعل عنیف تركیب قواعد للصواریخ النوویة وقد أحدثت المباد. تشغیل تلك القواعد

  .األمریكيفي كوبا من تهدید خطر ومباشر لألمن القومي 

 - وكرد فعل على مضاعفة السوفییت لشحنات االسلحة إلى كوبا –م ١٩٦٢وفي أغسطس عام 

  - :قامت الوالیات المتحدة بتصعید مواجهتها للسوفییت محددة خیاراتها في ما یلي

القیام بهجوم مباشر ضد كوبا على أ، یسبقه هجوم جوي لتدمیر قواعد الصواریخ وقإذفات  -١

  .القنابل السوفییتیة 

  .االكتفاء بتدمیر هذه القواعد السوفییتیة دون أ، یمتد األمر إلى الهجوم الشامل -٢

فرض حصار بحري حول الشواطئ الكوبیة واإلستمرار في ذلك إلى أن یتخذ الرئیس  -٣

  .قرارًا بسحب الصواریخ من كوبا" خروتشوف" لسوفییتي آنذاك ا

بسحب الصواریخ  األمریكيالعرض " خروتشوف" وٕانتهي األمر بقبول الزعیم السوفییتي 

السوفییتیة من كوبا وترحیب أمریكا في المقابل بقبوله ذلك العرض، وهكذا تبددت إحتماالت 

على العام بأسره طوال تلك الفترة العصیبة التي المواجهة وزال شبح الرعب النووي ا لذي خیم 

  .استغرقتها األزمة

وبدأ معها موضوع دراسة الألزمات الدولیة بنحو نحوًا علمیًا منهجیًا في جمیع المجاالت العسكریة 

والسیاسیة أكثر من أي وقت مضئ، فكانت هذه الألزمة بمثابة بدایة  االجتماعیةو  االقتصادیةو 

كعلم وفن، وذلك لما أبرزته من مفاهیم جدیدة لم تكن واضحة من قبل ،  عصر دراسة األزمات

حیث أكد نجاح حل هذه األزمة على األهمیة الفائقة لدور االتصاالت في إدارة األزمات وعلى 

ضرورة فتح قنوات لالتصال المباشر والفوري لحل األزمات الدولیة، وهو األمر الذي قامت به 

فتحتا خطًأ ساخنًا بین العاصمتین، وهو الخط الذي أثبت فاعلیته  كل من واشنطن وموسكو حین
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فیما بعد في تجاوز أزمات عدیدة ووقف تصعید الموقف بینهما مثلما حدث أثناء أزمتي الشرق 

  .١٩٧٣ – ١٩٦٧األوسط في عامي 

بارها وقد حظیت أزمة الصواریخ الكوبیة هذه باهتمام بالغ لدى الباحثین في األزمات الدولیة باعت

هد األكادیمي =النموذج األمثل إلدارة األزمات ، ونظروا إلیها على أنها إشارة البدء النطالق الج

نحو تأصیل مبادئ إدارة األزمات، وبها تؤرخ تاریخ دخول هذه المصطلح إلى قاموس العالقات 

سبق كندي في إدارة الرئیس األ األمریكيوزیر الدفاع " روبرت ماكنمارا" الدولیة حینما أطلق 

مجاًال للحدیث عن االستراتیجیة وٕانما عن إدارة األزمات  –لم یعد هناك بعد اآلن " جملته الشهیرة 

  .فقط

هذا نتیجة لنجاح الجهود الدبلوماسیة في إدارة هذه األزمة ، ولیؤكد " ماكنمارا" وقد جاء تعقیب 

إلخفاق في إدارة هذه االزمة على أهمیة دور إدارة األزمات في تجنب ویالتها، وما كان یمكن ل

  .أن یتسبب في دفع العالم إلى هاویة الدمار النووي

من تعداد % ) ٥٠- ٣٢(البشریة المحتملة لحدوث هذه الكارثة ما بین  الخسائرحیث قدرت 

  .األخرى الخسائرسكان المعسكرین المتنازعین، ناهیك ب

، إال أن النجاح في إدارتها %)٥٠ - ٢٧(كما تراوحت فرص النجاح في إدارة هذه األزمة ما بین 

أنقذ البشریة من ویالت نوییه كانت واقعة ال محالة ومن عواقب وخیمة كان یمكن أن تترتب على 

الفشل في التوصل لحل لها، مما یدل على حاجة كل دولة مهما كانت متخلفة إلى الوقوف على 

ورات حتى تجنب نفسها وغیرها من كل ما یتصل بإدارة األزمات من القواعد واالستراتیجیات والح

  .الدول عواقب الطریق المسدودة

  

  إدارة األزمة الدولیة

ال یمكن تحدید مواصفات معینة أو إتباع منهج علمي شامل لتطبیقه على جمیع األزمات الدولیة، 

فاألزمات الدولیة تختلف باختالف أسبابها أو تفاصیلها الخاصة بها إال أن ذلك ال یمنع من وجود 

  .سمات مشتركة تشترك فیها األزمات مع غیرها مما یؤدي إلى وجود تشابه في أسالیب معالجتها

الحرب الباردة عن أزمات لفترة التي تلتها هو  انتهاءومن ناحیة أخرى فإن ما یمیز أزمات ما قبل 

أن ألزمات تلك الفترة قواعد وأسسًا وضوابط ألتزم بها القطبان الكبیران وهما الوالیات المتحدة 

ة واالتحاد السوفیتي سابقًا، كما ألتزمت بها منظمة الدول التي تدور في فلكهما وكذلك األمریكی

  .لثدول عدم االنحیاز ودول العالم الثا

أما فترة ما بعد الحرب الباردة والتي نعیش أیامها اآلن فقد غیرت روسیا وریثة االتحاد السوفییتي 

سیاستها وبالتالي أسلوبها في معالجة األزمات وانشغلت في حل أزماتها الداخلیة ولم تعد الوالیات 

  .الداخلیةة خصمها اللدود بل الشریك في حل األزمات العالمیة وحتى األمریكیالمتحدة 
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وفي ذلك السیاق حدد الرئیس السوفییتي السابق میخائیل غورباتشوف سیاسة بالده الجدیدة حینما 

م بتغییر إستراتیجیتها من مواجهة حلف الناتو ١٩٨٧أصدر تعلیماته للقیادة السوفیتیة عام 

  .التحاد السوفییتية إلى إستراتیجیة االكتفاء بقوة ع سكریة للدفاع عن ااألمریكیوالوالیات المتحدة 

إال أن ذلك االنفراج في التوتر بین القطبین أدي من ناحیة أخرى إلى بروز ظاهرة جدیدة هي 

أحساس منظمة الدول التي كانت مرتبطة باالتحاد السوفیتي وأخذت تلك الدول تشعر بحریة أكبر 

القطب الذي كانت في اتخإذ قراراتها وتحدید أصدقائها وأعدائها ومصالحها الخاصة بعیدًا عن 

  .تسیر في فلكه، مما أدى إلى وأد أزمات سابقة وٕاحیاء أزمات ماضیة

وٕاذا كا ن الوضع الجدید ساهم في تخفیف حدة التوتر بین القطبین الكبیرین وابعد عنهما وعن 

العالم شبح حرب نوویة ال تبقي وال تذر إال أن مخاوف جدیدة بدأت تبرز على الساحة العالمیة 

ناع القرار في العالم وتنذر بحدوث أزمات ال یمكن السیطرة علیها، ومن ابرز تلك وتقلق ص

المخاوف ا لخوف من امتالك دول عدیدة ألسلحة الدمار الشامل وهو الخوف الذي دفع الدول 

  .الكبرى إلى الحث على توقیع اتفاقیة منع انتشار األسلحة النوویة

تولي موضوع أسلحة الدمار الشامل واألزمات الدولیة  وبدأت الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات

المتعلقة بها اهتماما بالغًا خاصة وان الهدف المرجو من توقیع معاهدة منع انتشار األسلحة 

النوویة لم یتحقق وان الجهود المبذولة لمنع الحكومات من امتالك الخبرة الكافیة إلنتاج مثل هذا 

ل أخفقت حتى اآلن في منع دول من السعي للحصول علیه أن السالم الفتاك لم ت حقق شیئًا، ب

لم یكن امتالكه فعًال، ویرى أولئك الباحثون ذلك واضحًا في محاوالت بعض الدول مثل كوریا 

  .الشمالیة والعراق ناهیك بدول أخرى ممتنعة عن التوقیع على تلك المعاهدة كإسرائیل وغیرها

ة قد توقع ان نهایة األمریكیستخبارات في وزارة الدفاع مدیر اال" جیمس كالیر" وكان الجنرال 

القرن العشرین یمكن ان تشهد امتالك بلدان عدیدة قدرات على تجهیز رؤوس القذائف الكیماویة 

ة أن بعض الدول لدیها القدرة على تصمیم األمریكیاو الجرثومیة أو النوویة، وتعتقد وزارة الدفاع 

یة إرهابدث أضرارًا هائلة، وقد زاد خوف الباحثین من وقوع هجمات رؤوس نوویة تفجر تلقائیًا فتح

تستعمل فیها أسلحة الدمار الشامل إذ أنه أصبح من السهل على األسلحة الكیماویة والجرثومیة 

یة مثل إرهابوالنوویة أن تنفذ عبرة حدود أیة دولة إذا ما أحسن إخفاؤها كما أن حدوث عملیات 

اري العالمي األولى في نیویورك، وٕاطالق الغز الخانق في نفق قطارات محاولة نسف المركز التج

  .طوكیو یشیر إلى أن الجماعات المتظرفة تستخدم أسلحة غیر تقلیدیة أفدح خسارة واشد فتكاً 

یة على مادة مشعة ال لصنع قنبلة إرهابومن دواعي قلق مراكز إدارة األزمات أن تحصل جماعة 

تقلیدیة قذرة تلوث منطقة واسعة في حالة تفجیرها، خاصة وان إعداد  نوویة وٕانما لتركیب قنبلة

قنبلة كهذه ال یحتاج إلى تفجیر نووي، بل إلى انتشار المواد النوویة، وفي تقدیر وكالة المخابرات 

ة أن نحو عشرین دولة تحاول تطویر أسلحة كیماویة أو جرثومیة في الوقت األمریكیالمركزیة 
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معظم الخبراء على أن بعض الدول أصبحت تمتلك القدرة النوویة مثلها مثل الحاضر، ولقد اتفق 

وكذلك إسرائیل المستمرة في خرق الحظر النووي والتي أنتجت سرًا ما یقدر ) ١٠(باكستان والهند 

بالمئات من القنابل النوویة، ومثل العراق الذي كان على بعد سنوات من امتالك السالح النووي 

ة الصحراء، وال یعتقد سوى قالئل أن صدام حسین قد تخلي عن طموحاته حین دمرته عاصف

النوویة، ومثل كوریا الشمالیة التي ربما تكون قد صنعت قنبلة أو اثنتین، وكذلك حال بعض 

  .بلدان أخرى مثل تایوان وكوریا الجنوبیة

نتشار تلك ومن جانب أخر فإن الباحثین یركزون في دراساتهم على الجهود الوقائیة لمنع إ

األسلحة الفتاكة ویعكفون على سبل منع الدول من تطویر تلك األسلحة الصعب إدارة أزمات هذا 

الوضع اال بتقدیم تضحیات بشریة یكون الخاسر فیها أطرافا دولیة عدیدة، ویتضح من دراسة 

 قامت بها مؤسسة راند لألبحاث مدى صعوبة الحد من انتشار هذه األسلحة إذ أنه ال یمكن

تصور قیام الدول الكبرى بمواجهة الترسانات النوویة الصغیرة الناشئة عن طریق شن هجوم على 

المنشأة النوویة التابعة لها ألن ذلك یعتبر عمًال استفزازیا وأنه سیؤدي إلى نتیجة سلبیة، كما أن 

بار الذري العواقب السیاسیة والتدمیریة بدءا من أثارة الرأي العام إلى احتماالت انتشار الغ

المتساقط على بلدان الحلفاء یعتبران من أهم المخاطر الداعیة إلى رفض فكرة الهجوم المفاجئ 

لردع دولة ما والحیلولة بینها وبین استخدام قدراتها النوویة، ویشیر بعض المسئولین في وزارة 

اتها العسكریة إلى ة إلى أن الوالیات المتحدة أثناء حرب الخلیج أرسلت معظم معداألمریكیالدفاع 

هناك إال أنهم یعقبون على ذلك بقولهم لو أن صدام حسین كان یملك ثالث قنابل نوویة الستطاع 

تدمیر قدراتنا الحربیة تمامًا، وتعرض مؤسسة راند في دراسة لها في هذا المجال بدائل تتفاوت 

مج المعمول بها حالیًا بین إستراتیجیة معتدلة دفاعیة تقوم في معظمها على أساس الخطط والبرا

وبین وضعیة هجومیة مضادة لالنتشار النووي وتشمل عدد كبیرًا من القوة الضاربة ووسائل 

الدفاع الصاروخیة، وما یزید األمر صعوبة في نظر الباحثین هو السهولة النسبیة في الحصول 

قدمة تستخدم لحفر على التكنولوجیا النوویة ا لمهمة في إنتاج السالح النووي ووجود معدات مت

األنفاق مثل الحفارات الضخمة التي استعملت في شق القناة تحت بحر الشمال وتخبئتها في 

األعماق بحیث یصعب تدمیرها دون استخدام أسلحة مدمرة فتاكة ومتطورة وهذا كله یعني أن 

ن وجهة إجراءات منع انتشار السالح النووي لیست مضمونة النتائج وال یتبقي سوى أمل واحد م

نظرهم وهو أن تنجح خشبة الردع ضد الدول النوویة الجدیدة مثلما نجحت أثناء الحرب الباردة، 

ة یشیر إلى أن بالده تعرف عن كوریا الشمالیة وٕایران األمریكیولكن أحد الخبراء في الحكومة 

سرار هذه وغیرها اقل مما كانت تعرفه عن االتحاد السوفیتي وٕانها تجد صعوبة في الوصول إلى أ

  ).١١(البلدان النوویة 
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ویخلص الباحثون إلى أن المخاطر التي ینطوى علیها االنتشار النووي في عالم ما بعد الحرب 

  الباردة دفعت أعداد متزایدة من المتشددین والمعتدلین في العالم

  .إلى المطالبة بنزع السالح النووي، إال أن الصعوبة تكمن في كیفیة القیام بذلك

ان الرعب النووي واستخدام أسلحة الدفاع الشامل التي جئنا على ذكرها یشكل حیزا كبیرًا من وٕاذ ك

تفكیر مراكز إدارة األزمات الدولیة في العالم فإن لدول العالم مشاكلها وأزماتها األخرى التي ت 

ي عمل على التصدي لها وإلدارتها ویحاول صناع القرار إیجاد مخارج لها ویعكف الباحثون ف

مراكز إدارة األزمات في تلك الدول على متابعتها رغم أنها أقل خطورة من أسلحة الدمار الشامل 

إال أنها أكثر حدوثًا ونقصد بذلك النزاعات والصراعات التي تؤدي في النهایة إلى إنها أكثر 

وعادة حدوثًا، ونقصد بذلك النزاعات والصراعات التي تؤدي في النهایة إلى حدوث أزمات دولیة 

ما یتدرجون في تخطیطهم لمواجهة األزمات الدولیة متبعین ثالثة بدائل مهمة سنتطرق إلیها في 

  .الصفحات التالیة التي تحمل عنوان أسلیب إدارة األزمات الدولیة

  :أسالیب إدارة األزمات الدولیة

زمة تواجهها، تعتمد الدول في إدارة أزماتها على أسالیب عدة بغیة الوصول إلى مخرج لحل أي أ

ومن أهم تلك األسالیب أسلوب التساوم التوفیقي وأداته هي الدبلوماسیة فإذا ما احتاج األمر إلى 

وسیلة أخرى اشد تأثیرًا، فإن ا لدول القادرة تلجأ إلى أسلوب التساوم اإلكراهي ووسیلته هي 

ازل أیًا كان حجمه أو دبلوماسیة القوة، وٕاذا ما فشلت في ذلك فلیس هناك من بدیل آخر سوى التن

المواجهة العسكریة وهو الخیار الصعب الذي ال تتمناه أیة دولة حتى وأن كانت النتیجة هي 

النصر، آلن ذلك سیكون معناه بالنسبة للدولة كلفة اقتصادیة وبشریة، كما أنه یجعل الدولة في 

ة دورها االعتیادي وضع قتالي مستمر مما یجرها إلى استنفار جمیع طاقاتها على حساب ممارس

  .محلیًا ودولیاً 

لذلك فإن الدول الواعیة تبادر إلى اللجوء إلى اإلقناع أو اإلكراه بعیدا عن القوة العسكریة تاركة 

هذا الخیار الصعب في مؤخرة البدائل المطروحة، وسوف نتحدث عن األسالیب الثالثة المهمة 

  :سطتها هيالتي عادة ما تحاول الدول حل أزماتها الدولیة بوا

a . الدبلوماسیة(أسلوب التسًاوم التوفیقي(  

b . دبلوماسیة القوة( أسلوب التساوم اإلكراهي(  

c .أسلوب الحل العسكري.  

  ):الدبلوماسیة(أسلوب لتساوم التوفیقي  -١

التي تسعى إلى التوفیق ما بین مصالح ) التصریحات أو األفعال ( هو مجموعة التحركات 

أطراف األزمة من خالل الحل الوسط أو التنازالت المتبادلة بهدف الوصول إلى معالجة سلمیة 

وتسویة مرضیة لجمیع األطراف وبما ال یلحق أضرارا جوهریة بمصالح أي طرف، وعادة ما 
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ف األزمة مصداقیته ورغبته في إتباع هذا النموذج عن طریق التصریح بذلك یعزز كل من أطرا

  - :أو إتباع خطوات فعلیة تدل علیه ویستخدم هذا األسلوب في الحاالت اآلتیة

  .إذا ما حققت الدولة هدفها من األزمة -١

  .إذا ما شعرت إنها ستفشل في تحقیق أهدافها عن طریق تصعید األزمة -٢

  .أن تكلفة التصعید في األزمة أكثر مما تتحمله إمكانیات الدولةإذا ما شعرت  -٣

إذا ما حدث تغییر في البیئة المحلیة أو الدولیة لالزمة مما یجعل استمرار تصعیدها أمرًا  -٤

  .غیر مرغوب فیه

ویجب عند استخدام هذا النموذج البدء بتحركات توفیقیة صغیرة كتقدیم تنازالت صغیرة ومحدودة 

حیث تحقق تلك التنازالت التسویة المرجوة مع مراعاة الحد األدنى من الخسارة وغامضة ب

للمصلحة القومیة وفي حالة ما إذا لم یحقق التنازل المحدد هدف الوصول إلى التسویة أمكن 

تقدیم تنازالت أخرى أكبر نسبیًا دون إلحاق ضرر جوهریة بمصالح الدولة المتنازلة، إال إنه في 

عتبر القیام بتقدیم تنازالت كبیره في بدایة أالزمه كالتسلیم مثال بمطالب الجانب بعض األحیان ی

األخر تهدیدا لمصالح الدولة العلیا مما یؤدي إلي حدوث أضرار وخسائر جوهریه ویبقي علي 

جذور الصراع دائما مشتعلة ویشجع علي تكرار مثل هذا النوع من األزمات كما هو مالحظ في 

الدولي بالرغم من انه قد یبدوا وكان إتباع هذا األسلوب قد حقق تسویه  رهاباغلب عملیات اإل

سریعة وحاسمه لالزمه وتعتبر الدبلوماسیة من أهم أدوات هذه المرحلة كما هو واضح في 

  الصفحات

  ٠٠٠التالیة 

عصر وهي لم تكن ولیده هذا ال.لقد مر بنا إن الدبلوماسیة هي أهم أداه من أدوات لتساوم التوفیقي

  ٠وٕانما 

 األصلمع بدایة عصر النهضة وقد تصورها تدارس رویتر في كتابه فن الدبلوماسیة فقال بان 

في نشاه الدبلوماسیة تقوم علي افتراض مؤداه إن قبیلتین اقتتلتا زمنا طویال حتى أوشك الفناء إن 

تتفتق القریحة یه ینشط الذكاء العاطل و نسانیبیدها معا وفي هذه اللحظة الحرجة من تطور اإل

الخاملة عن حلول عبقریة تحت ضغط الحاجة إلي تحقیق المعادلة الصعبة وهي تجنب الفناء 

وتجنب الهزیمة في إن واحد فاختارت احدي القبیلتین من بین أبنائها أكثرهم حكمه واربطهم جاشا 

  وأوسعهم حیله وأوفدتهم إلي القبیلة

هذا الوفد یرتدي مالبس مزركشة زاهیة األلوان وقد كان  نسانأخري في أول مهمة سالم عرفها اإل

تجرد أعضاؤه من االسلحه التي اعتادوا حمل ها وارتسمت علي وجوهم ابتسامات ودوده مسالمة 

فأحجم أفراد القبیلة االخري عن االنقضاض علیهم وتهشیم رؤوسهم بهراواتهم الحجریة وأدركوا إن 
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 ٠حاربین لیس بالزى والمالمح فقط وٕانما بالنوایا أیضا هؤالء القادمین یختلفون عن غیرهم من الم

  ٠وهكذا نجحت أول مهمة سالم في التاریخ 

یه قد اهتدت في نسانوما یعنینا في هذا المثال الذي ذكره تشارلس رویتر هو إن الجماعات اإل

رار وقت مبكر من تاریخها إلي أسلوب أخر غیر أسلوب الصراع البدائي یمكنها من خالله االستم

  ٠في تطورها 

انتقل إلي أالتینیه ومنها إلي اللغات االوربیه الحیة ثم إلي اللغة  األصلولفظ الدبلوماسیة إغریقي 

العربیة وهو في أصله اإلغریقي القدیم یعني الوثیقة التي یبعث بها أصحاب السلطة وتعطي 

  ٠حاملها امتیازات معینه 

الوسطي للداللة علي دراسة الوثائق وترتیبها وحفظها وقد استعلمت كلمه دبلوماسیه خالل القرون 

وكانت أول دوله تمارسها هي ایطالیا ثم فرنسا في القرن الرابع عشر وكانت علي نطاق محدود 

أما في القرن الثامن عشر فقد اتسع نطاقها فظهرت الهیئة الدبلوماسیة وعمید السلك  ٠جدا 

االتفاق علي إیجاد نظام تحدید االسبقیه بین  م تم ١٨١٥الدبلوماسي وفي مؤتمر فبینا عام 

  )١٢(البعثات الدبلوماسیة بما یتفق ومبدأ التساوي بین الدول 

ومع تطور الحیاة وتغیر الظروف الدولیة وازدیاد الصراعات ازداد االهتمام بالدبلوماسیة علي 

واء من حیث مداها صعید دول العالم كما ازدادت معها القضایا المدرجة بین مهامها وأعمالها س

أو تعقیدها فلم تعد مهامها قاصرة علي نقل الرسائل بین الحكومات وتوضیحها وجمع المعلومات 

وحمایة مواطني الدولة في الخارج ورعایة مصالحها وتأكید شرعیتها وٕابراز دورها ومكانتها بین 

ا أصبحت تضم خبراء دول العالم أضافه إلي تدعیم العالقات بین ممثلي الدولة المختلفة ولكنه

یه واالعالمیه األمنوالتسلي حیه و  االقتصادیةیستعان بهم ویلعبون دورا مهما في القضایا 

  ٠والزراعیة والمؤتمرات الدولیة 

وعلي الرغم مما شهدنه الدبلوماسیة من تطورات عدیدة في وظائفها إال إن مهمتها الرئیسیة تتمثل 

األزمات من خالل التجربة الطویلة التي مرت بها قصه في تنمیه القدرات الخاصة علي مواجهه 

  ٠یه المختلفة نسانالصراع بین الجماعات اإل

علي ابتداع الحلول الخالفة لمواقف  نسانوالتاریخ حافل بنماذج ال حصر لها تبرهن علي قدره اإل

في ي نساناألزمات وذلك عندما تعجز القوه المادیة عن دفع الخطر وعندما ینجح الفكر اإل

تعویض هذا القصور كما إن هذه النماذج من ناحیة أخري تثبت حقیقة تاریخیه هي إن أداره 

یه علي مستویاتها المختلفة منذ فجر التاریخ نساناألزمات كانت احدي أسالیب أداره العالقات اإل

بیه  وان القدرة علي النجاح فیها كانت امتیازا غریزیا خص اهللا سبحانه وتعالي البعض من البشر

دون البعض األخر وأنها كانت األسبق وجودا من محاوالت الدراسات النظریة التي بدأت في 

  ٠السباحة قبل إن یكتشف قانون الطفو نسانمطلع الستینات تماما مثلما تعلم اإل
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وتعد الدبلوماسیة االداه الرئیسیة الفاعلة لحل األزمات أما بقیه اآللیات فهي في الحقیقة عوامل 

احبه لمراحل استخدام الدبلوماسیة ومساعده إلنجاحها وتأثرت الدبلوماسیة كغیرها من ضغط مص

العلوم والفنون االخري بالتطورات السیاسیة والتكنولوجیا المعاصرة وانعكس تطور وسائل االتصال 

 والتوسع في العالقات التجاریة والثقافیة واالعتماد المتبادل بین الشعوب علي الدبلوماسیة وادي

إلي تعدد مفاهیمها ومهامها وكذلك أسالیبها فظهر معارف بدبلوماسیه القمة ودبلوماسیه 

  ٠المؤتمرات والدبلوماسیة الشعبیة 

والهدف الرئیسي من الدبلوماسیة مهما اختلف أشكالها هو االتصال وتبادل وجهات النظر إال انه 

العالقات الدولیة والحفاظ علي  ینبغي االشاره إلي عنصر مهم وهو نجاح الدبلوماسیة في مجال

المصالح العلیا للدولة عن طریق التفاوض والتفاهم ال یتم بالصور المناسبة دون مسانده حقیقیة 

من قوي الدولة االخري أما العمل الدبلوماسي في مجال أداره األزمات فمتنوع وأسالیبه متعددة 

  ٠مثل 

  ات الدولیةعلي صعید المنظم –االحتجاج لدي الجانب األخر  - 

  سحب السفراء أو تخفیض البعثات الدبلوماسیة أو التهدید بالقیام بذلك - 

  ٠قطع العالقات كمرحله احتجاج قصوى  - 

  ٠الخوخ من األحالف أو التكتالت إذا كانت الدولة داخله ضمن منظومة دولیه مثال - 

ار الوقت المناسب عقد معاهدات أو أحالف مع دوله معادیه للجانب المضاد مع مراعاة اختی - 

  ٠)١٣(لتنفیذها 

والدبلوماسیة لیست السیاسة الخارجیة رغم أنها تستخدم غالبا كمرادف لها فالسیاسة الخارجیة  - 

هي الموقف الذي تتخذه دوله تجاه دوله أخري أما الدبلوماسیة فهي أداه من تلك األدوات المتعددة 

ورغم إن مهام الدبلوماسیة وأدوارها متعددة  التي تستخدم لنقل هذا الموقف وصنعه موضع التنفیذ

إال إن من أبرزها عملیه التفاوض التي تتمثل في نقل وجهه نظر دوله ما أو موقفها لدوله أو 

  ٠دول أخري بغیه تحقیق هدف من األهداف التالیة 

اللها تحدید نوعیه المصالح المشتركة واالتفاق علي اإلجراءات المشتركة التي یتم التنفیذ من خ - 

  ٠وكذلك رسم خریطة ال وال ولویاتها

التقوض حول قضیه تتقارب فیها المصالح بهدف التوصل إلي تحدید قاسم مشترك بینهما أو  - 

  ٠التنازل عن مصلحه مقابل مصلحه أخري في نزاع أهم 

ولكي تنجح عملیه التفاوض الدبلوماسي بصوره عامه فال بد من توافر حد ادني من الثقة بین 

فإذا متنصل . ین في تنفیذ كل الوعود التي یتم التطرق إلیها من خالل عملیه التفاوض الطرف

طرف من التزاماته فان ذلك قد یؤدي إلي زیادة اشتعال لالزمه ولیس إلي حلها وهذا محدث فعال 

بین الفلس طنین واالسرائلین في معارف باتفاقات أوسلو ومفاوضات مدرید والتي استمرت شهورا 
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تم التوصل خاللها إلي عدد من البنود واتفق علي تنفیذها علي مراحل زمنیه محدده ولكن طویلة 

نتیجة لعدم توافر نوایا حسنه عند الجانب اإلسرائیلي واعتمادا في إیه مفاوضات مع الجانب 

العربي علي المراوغة وتحقیق المزید من المكاسب لم تنجح هذه المفاوضات بل كانت نتیجتها 

  ٠اإلحباط واإلضراب والعنف مزیدا من 

ویقوم بأداء هذا العمل الدبلوماسي مبعوثون خصوصیون تصنفي علیهم الدولة الصفة التمثلیة وقد 

یكونوا من السیاسیین المحترفین أو من كبار رجال الصناعة واألعمال أو قد یكونوا خبراء في 

ة ویتمیز هؤالء المبعوثون بالعلم الشئون العسكریة أو الفنیة التي ترتبط بسیاسة الدولة الخارجی

الدقیق في الموضوعات التي یتم التفاوض بشأنها كما أنهم یتمتعون ناهلیه قانونیه تفوضهم 

وبناء علیه فان المهمة الدبلوماسیة  ٠للتعبیر عن أراده دولتهم في حدود التفویض الممنوح لهم 

الدبلوماسیة بین دولتین فان ذلك ال مهمة مؤقتة ترتبط بادئه هدف معین فإذا ماقطعت العالقات 

  ٠مهمة هذه البعثات  انتهاءیعني بالضرورة 

وتلجا الدول أوال إلي استخدام الدبلوماسیة بأسالیبها ووسائل المتعددة العلنیة والسریة لحل لالزمه 

وأعمال الجاسوسیة والمخابرات والحرب  االقتصادیةإلي جانب الوسائل االخري مثل المعامالت 

  ٠سیة والدعایة وأحیانا تلجا إلي استخدام هذه الوسائل مجتمعه أو بعضها لحل لالزمه النف

إما تحقیق النجاح في أداره لالزمه فیعود بالدرجة األولي إلي مهارة فریق أداره لالزمه في استخدام 

نهایة تلك اآللیات والتنسیق فیما بینها بحیث تكمل كل أداه منها االخري وتدعهما بما یؤدي في ال

  ٠إلي نتائج ایجابیه وناجحة ألداره لالزمه 

ولكي تنجح عملیه حل لالزمه الدولیة عن طریق التفاوض الدبلوماسي فال بد من إدراك طرفي 

  ٠النزاع أو كلیهما للمعطیات التالیة 

إدراك كل من طرفي لالزمه أو إطرافها حاله تعددهم انه لیس بوسع أیهما أو أیهم تحقیق كل -١

  ٠مره واحده  أهدافه

إدراك إن حل لالزمه یتطلب مراعاة مصالح الطرفین الن أي حل جائز یجئ علي حساب -٢

  ٠احدهما قد یدفع الطرف المتضرر إلي اللجوء الستخدام القوه 

ضروره التدرج في استخدام الخیارات المطروحة التي تم تحدیدها وفقا لخطط مسبقة مع مراعاة -٣

ن إن عملیه التدرج تتیح لصانع القرار الفرصة لتجربه بدلیل أخر حاله مستجدات أالزمه انطالقا م

إن ) الخصم(كما انه یتیح فرصه للطرف األخر في أالزمه  ٠٠٠فشل البدیل الذي تم اختیاره 

  ٠یراجع موافقة التي تبدوا متصلبة ومتعنتة 

ع الخصم التركیز خالل مرحله التخطیط لالزمه علي أهمیه البحث عن قنوات اتصال م-٤

المحتمل وضرورة فتح هذا القنوات دون مكابرة واإلبقاء علیها مفتوحة بصوره مباشره أو غیر 

مباشره أو غیر مباشره خالل مرحله تنفیذ الخطة وهو أمر من شانه تضییق هوة الخالفات بین 
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روف الطرفین وأزاله عوامل اللبس التي تكون موجودة لدیهما وتخفیف حده العداء التي تكتنف ظ

  ٠أالزمه 

  ):دبلوماسیه القوه (أسلوب لتساوم اإلكراهي  -٢

التي تقوم بها دوله ما وتهدف من ورائها إلي ) التصریحات أو األفعال ( هو مجموعه التحركات 

إظهار الحزم والتمسك بالمصلحة إزاء الطرف األخر من الزمه وأداتها في ذلك هي دبلوماسیه 

وه أو التحرك العسكري الذي ینذر باستخدامها بشكل فعلي مع القوه أي التهدید باستخدام الق

  ٠اإلصرار علي فرض إرادتها علي أراده الخصم 

فمن الحقائق الثابتة في علم العالقات الدولیة إن القوه أداه للدبلوماسیة وهذا أمر یمثل جانبا مهما 

ألهداف التي تتوخاها إذ إن للدبلوماسیة وحدها غالبا مات كون محدودة الفعالیة في تحقیق ا

  ٠وترمي إلیها 

وفي هذا السیاق قد یثار تساؤل عما إذا كان عنصر االستعانة بالقوة إلي جانب الدبلوماسیة 

یكون أكثر نفعا في أداره األزمات أم إن استخدام القوه یمكن إن یعمق الخالفات بصوره خطره قد 

  إلي إشعال الحرب تدفع إلي حده التوتر وتعمیق االزمه ویدفع في النهایة

 حداثوالجواب هو إن التجارب الكثیرة التي مرت بها الدول والنتائج التي تم استخالصها من األ

المشابهة تشیر إلي التلویح باستخدام القوه العسكریة وكذلك االستعدادات الالزمة التي قد تتطلبها 

طبیعة المواجهة من غیر مبالغه في التحركات العسكریة أو البدء بالهجوم الفعلي یساعد الجهود 

طرف األخر بأنه الدبلوماسیة المبذولة بل إن تلك الجهود قد لتنجح في أحیان كثیرة إذا لم یشعر ال

ال مناص من القبول بما هو مقبول إذا مااراد تفادي ماهر غیر مقبول كما إن نجاح دبلوماسیه 

  ٠القوه یعتمد إلي حد كبیر علي طبیعة الموقف ونوعیه أالزمه المطلوب لیجاد حل لها 

وعاد مایعزز كل طرف من إطراف االزمه مصداقیته بإظهار نماذج القوه المتاحة والمتوافرة لدیه 

 –حشد القوات  – االقتصادیةبل وباالستخدام الجزئي لتلك النماذج بدءا من فرض العقوبات 

رفع  –تعبئه الرؤى العام العالمي  –إنشاء األحالف والتكتالت المضادة  –الحصار البحري 

ویتحتم علي كل  ٠االستعداد لبعض الوحدات العسكریة ومنتهیا بالتهدید باستخدام القوه  درجات

طرف إن یحاول التأثیر علي الطرف األخر وان یشعره بهمیه مصالحه القومیة واستعداده للدفاع 

عنها بالقوة المسلحة كما یحاول أیضا كل طرف إن یوحي للخصم بان استخدامه لقرار الحرب 

( ي التكلفة علیه وحني إن كان علي حساب الطرفین فهو أكثر تكلفه واشد تأثیرا علیه سیكون غال

  ٠) أي الخصم 

لكي تحقق الدولة كسبا مضاد الخصم من خالل استخدامها ألسلوب  –وتفترض أداره االزمه 

اتخاذ موقف حازم قوي مع توفیر قدر مالئم من المرونة سواء علي مستوي  –الضغط اإلكراهي 
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حتى ) الشروع في التحرك العسكري ( أو علي مستوي الفعل ) التهدید باستخدام القوه ( ریح التص

  ٠لتزید من عنصر المخاطرة إمام الخصم 

فالهدف المرجو هو الضغط علیه أو إكراهه علي تقدیم تنازالت دون نزال لذلك یجب إبقاء 

ال امتد أثره العكسي علي الخصم المناورة باستخدام هذا األسلوب داخل حدود معقولة ومحسوبة وإ 

نفسه وأصبح متمسكا بموقفه مهما ساءت األمور بحیث تصبح المخاطرة بتصعید الموقف عنصر 

ضغط علي طرفي أالزمه علي حد سواء ففي أالزمه الكوبیة مثال كان الخیار الذي اعتمده 

لمخاطرة إمام جون كنیدي في أداره الالزمة معبرا عن الحرص علي خلق ا األمریكيالرئیس 

السوفییت حتى یدركوا إنهم مقدمون علي موقف حازم وقاطع ولكنه بدال من إن یقوم باتخاذ قرار 

توجیه ضربه جویة استراتیجیه للصواریخ السوفییتیة في كوبا اكتفي بقرار الحصار البحري حول 

رد انتقامي  كوبا حیث ابقي المخاطرة داخل حدود محسوبة ومعقولة دون إن یدفع السوفییت إلي

ه ألول األمریكیبل انه وبرغم الحصار سمحت الوالیات المتحدة  ٠قد یفضي إلي كارثة عالمیه 

سفینة سوفییتیة بالمرور إلي كوبا كما أصدرت أوامرها بان یتم تأخیر اعتراض السفن السوفییتیة 

ییت إلي توقیت أخر بعد إن أعلنت صراحة عن هذه اإلجراءات حني تصل إلي سماع السوف

أخبار مفادها إن كنیدي أعطي السوفییت فرصه ألعاده النظر في قرارهم بوضع الصواریخ في 

كوبا اآلمر الذي أدي إلي تسویه أالزمه سلمیا بتراجع االتحاد السوفییتي وموافقته علي سحب 

بعدم مهاجمه كوبا وبدون خسائر جوهریه إلطراف  أمریكيالصواریخ السوفییتیة مقابل التزام 

  ٠زمه أال

وتفترض أداره أالزمه أیضا علي مستوي التهدید باستخدام القوه إن تتم دراسة البدائل والخیارات 

بمنتهي الوضوح والجدیة والعمق مع التنبؤ بتبعات الفعل ورد الفعل فالتهدید المتصلب یحقق الحد 

لدولة مصدر االقصي من المصداقیة والحزم ولكن یعیبه افتقاد مرونة الحركة حیث انه یلزم ا

التهدید بتنفیذ تهدیدها إذا لم یمتثل الخصم بتنفیذ شروطها في حین إن التهدید الغامض وان كان 

یقلل من عنصر أالزمه أي من القوه الضاغطة االكراهیه للدولة مصدر التهدید إال انه یضمن لها 

ل الخصم للتهدید ا لم یمتثفیما بعد حریة الحركة في اختیار البدائل األكثر حده وتصعیدا إذ

  .األول

كما إن أسلوب التهدید الغامض ال یفرض علي الخصم طابع االستشارة واالستفزاز من الدولة 

مصدر التهدید ومن ثم فقد یري الخصم إن االمتثال لمصالح الدولة مصدر التهدید في هذه 

كنیدي وعلي ضوء هذا یتضح موقف  ٠الحالة ال یعرض سمعته وهیبته ومكانته لضرر واضح 

فقد أراد  ١٩٦١عندما اعترض علي اقتراح إعالن حاله التعبئة العامة في بدایة ارمه برلین 

كیدیان یستبقي هذا التهدید القوي الواضح إلي مرحله متاجره من أالزمه تبدأ إذا موقع السوفییت 

  ٠معاهده سالم مع ألمانیا الشرقیة أو إذا مااغلقوا مدخل برلین الغربیة
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جیه هذا النقطة من فن أداره األزمات بقولهم انه من األفضل إن تلماء االستراویوضح بعض ع

تبدأ الدولة بتوجیه التهدید بأعمال عسكریه محدودة بدال من التهدید بحرب شامله وذلك لعدم 

  ٠استثاره تحرك عدائي مقابل من الطرف األخر 

إلي مطالب الدولة مصدر ویكون التهدید غامضا بغموض مكوناته والتي تنحصر في االشاره 

التهدید إلي جانب العقوبات المتوقع إن تفرضها علي الطرف األخر إذا لم تتم االستجابة إلي 

فبخصوص المطالب قد تكتفي الدولة مصدر التهدید بإعالن عدم رضاها عن  ٠٠٠مطالبها 

ا الصدد كما الوضع القائم وأنها تنتظر من الطرف األخر الالزمة عرضا مناسبا ومقبوال في هذ

ه منها إن تتخذ بعض إجراءات األمریكیحدث في فیتنام الشمالیة عندما طلبت الوالیات المتحدة 

تخفیف التصعید في عملیات القتال إنهاء ضرب هانوي بالقنابل وٕاال استمر ضربها ولم تحدد 

  ٠واشنطن إجراءات تخفیف التصعید بل تركت مطالبها بهذا الشأن غامضة 

ي فیتنام الشمالیة إن تفكر في اتخاذ إجراءات تحفظ لها كرامتها وفي الوقت نفسه عندئذ كان عل

أمكن للوالیات المتحدة إن تفسرها علي إنها إجراءات لتنفیذ مطالبها بالرغم من عدم اإلعالن 

تفصیال عن هذا اإلجراءات أي إن غموض المطالبة من جهة وٕاجراءات التنفیذ في المقابل من 

مفیدا لطرفي أالزمه في هذا الحالة فالدولة مصدر التهدید تستطیع إن تفسر رد جهة أخري كان 

فعل الخصم علي انه امتثال لمطالبها بینهما یستطیع الطرف الثاني إن یختار تحركات تحفظ له 

  ٠كرامته وسمعته 

فهناك خیار البدء بتحركات متشددة مع بدایة ) التحركات العسكریة (أما علي مستوي الفعل 

وهناك فریقان من المفكرین االستراتیجیین ینادي األول  ٠الزمه أو البدء بتحركات غیر متشددة أ

منهم بأفضلیه البدء بتحركات غیر متشددة بینما یفضل الثاني البدء بتحركات متشددة ویتجلي 

منطق الفریق الثاني في اظهارعیوب البدء بتحركات غیر متشددة وأهمها أنها تظهر صاحبها 

ر عدم الحزم وضعف االراده فضال عن أنها تعطي للخصم مزیدا من الوقت الختیار انسب بمظه

استراتیجیات للمواجهة ودعم جهوده بمسانده أطراف أخري وتتبني مؤسسه الحكم في إسرائیل هذا 

الرأي في اغلب تحركات أما الفریق األول فیستند إلي إن الخبرة العملیة دائما ماتبنئ بان 

یر المتشددة في بدایة االزمه هي أفضل وسیله لتحقیق هدف الضغط اإلكراهي التحركات غ

ولتجنب الكثیر من الكوارث كما أنها تبقي المجال واسعا لمزید من التحركات االخري األكثر 

تشددا اوالتوفیقیه البدیلة إذا مااستجاب الخصم للضغوط الواقعة علیه ویعتبر التحرك غیر المتشدد 

فریق أكثر فاعلیه من أكثر التهدیدات تشددا وعنفا في مواجهه الخصم فالحصار في نظر هذا ال

في أالزمه الكویتیة كان اشد تأثیرا وحزما من أي تهدید أخر للتعبیر عن النوایا  األمریكيالبحري 

ه والبریطانیة إبان ازمه األمریكیه وكذلك كان اثر التصعد المتدرج في تحرك القوات األمریكی

واضحا علي مواقف العراق فیما بعد فقد اثبت  ١٩٩٧/١٩٩٨الدولیین مع العراق عام  المفتشین
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ذلك التصعید في احدي مراحل االزمه لصدام حسین إن التهدید غیر المتشددة قد تحول إلي 

  ٠هجوم وشیك مما دفعه إلي الرضوخ لدبلوماسیه القوه 

رك حازم غیر متشدد في الظروف ویذهب الفریق األول أیضا إلي انه من الضروري البدء بتح

التي یصعب الحصول فیها علي معلومات سلیمة عن نوایا الخصم واستعداده للتصعید من عدمه 

وذلك ألنه یعطي الفرصة للتعرف علي طبیعة ردود فعل الخصم وما إذا كان مستعدا للرد علي 

علي التخمین في تحركات تالیه علي أساس سلیم بدال من البدء بتحرك جامد متشدد معتمدا 

  تقدیر رد فعل الخصم ولقد قام السوفییت بإتباع هذا األسلوب االزمه

برلین فلم یبداوأ ببناء حائط برلین من أول تحرك بل بدءوا باقامه سیاج بیه فتحات تسمح بالمرور 

إلي برلین الغربیة وعندما تمثل رد الفعل الغربي في عدم التحركات كان ذلك عالمة تشیر إلي 

توقع رد فعل غربي عنیف علي تحركات سوفیتیة أكثر تشددا أو عنفا فانتقل السوفییت إلي  عدم

  ٠الخطوة الثانیة ببناء الحائط كامال 

وأخیرا فالبد لنا إن نضع هذین األسلوبین اللذین عاده مایسبقان الحل العسكري في میزان التقییم 

  ٠استنادا إلي االعتبارات التالیة 

احد من أسالیب أداره األزمات علي تحركات الدولة ینتهي دائما بنتائج سلبیه إن سیطرة نموذج و 

لذا تفترض االداره الرشیدة لألزمة إن تقوم الدولة بالجمع ما بین استخدام نموذج التساوم اإلكراهي 

جنبا إلي جنب مع استخدام النموذج التوفیقي بشكل متناسق وغیر متعارض بحیث تساند كل 

  ٠اره االخري وتدعمها االد ٠٠أداره 

مع التصعید عاده مایو ) دبلوماسیه القوه ( إن االقتصار علي استخدام أسلوب التساوم اإلكراهي 

حي بان الطرف األخر لیس لدیه النیة للتعایش والتسویة التوفیقیة مما یدفع الخصم إلي مزید من 

تصاعد الذي قد یؤدي في التشدد غیر المرغوب فیه مع استمرار سلسله الفعل ورد الفعل الم

ها من النطاق المحلي إلي النطاق العالمي مما یهدف انتقالالنهایات إلي تفاهم االزمه أو إلي 

  ٠بدخول أطراف أخري في االزمه وما یصاحب ذلك من تبعات 

إن استخدام األسلوب التوفیقي في أداره األزمات دون إن یكون مصحوبا أو مقرونا بأسالیب 

أیضا بأحسن حال من سابقه بل انه من الصعب تصور نجاح مثل هذا األسلوب الضغط لیس 

 –علي سبیل المثال ولیس الحصر  –في الممارسات العملیة ألداره األزمات ألسباب عدیدة منها 

الطبیعة البشریة عامه التي ترفض تقدیم تنازالت طواعیة مالم تكن مكرهه علي ذلك حني مع 

صنع القرار في جمیع الدول المتقدمة منها والنامیة الكبیرة منها الحصول علي مقابل ووحده 

ماهي إال مجموعه من البشر ینطبق علیها ماینطبق علي سائر البشر مع الفارق في  –والصغیرة 

  ٠حجم التنازالت ونوعها 
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إن الجمع مابین أسلوب التساوم اإلكراهي والتوفیقي عند أداره األزمات یعطي صیغه تكاملیة 

 ٠سقة ینتفي فیها تصور التعارض الطبیعي بین الضغط من ناحیة والتوفیق من ناحیة أخري متنا

بل إنهما یتكامالن في عملیه المساومة أي إن موقف الدولة في عملیه التفاوض لتسویه االزمه 

اقوي إذا ماسبق ذلك التفاوض أو تواكب معه استعراض للقوه كما إن التصریح أو التلمیح أو 

ببعض اإلشارات أو الدالئل التوفیقیة أثناء ممارسه الضغوط یساعد بل ویسرع من التلویح 

  ٠خطوات معالجه الزمه 

إن المشكلة التي تواجه متخذ القرار دائما في إدارته لألزمة هي كیف یبدو حازما ومرنا في آن 

رشیدة لألزمة واحد وهذا مایطلق علیه في فن إدارة األزمات اصطالح الرشد ولما كانت االداره ال

تعتمد علي تقدیرات وتحلیالت وحده صنع القرار فإن درجه الرشد تتحدد بالتالي وفقا للمعلومات 

وعلي  ٠المتاحة للدولة عن ظروف األزمة وٕامكانیات الخصم وٕامكانیات الدولة في مواجهتها 

والقدرات  متخذ القراران یدرس مختلف الخیارات المطروحة أمامه من حیث األهداف واألولویات

والتكلفة التي یستطیع كل طرف تحملها ثم یختار مابین البدائل أولي خطوات التحرك في اتجاه 

  ٠إدارة األزمه 

  :وعاده ال تخلو تحركات متخذ القرار من النقاط الثالث األتیه

م إذا ماأنتهي متخذ القرار في دوله ماالي إن مصداقیة دولته لن تتأثر بإتباعها أسلوب التساو  -١

وٕان المخاطرة التي یخلقها ذلك التحرك في مقدور دولته تحملها وان قدره الخصم علي . اإلكراهي 

  فانه یقرر إن یأخذ بهذا التحرك) أي إمكانیاته تفوق إمكانیات الخصم ( تحمل هذه المخاطر أقل 

 وعلي العكس من ذلك إذا أدرك إن مصداقیة تحرك الخصم سوف تكون مرتفعه كما انه سیخلق

مخاطر اكبر مما تستطیع إمكانیات الدولة إن تتحملها فانه یمیل إلي اتخاذ تحرك اقل عنفا أو 

  ٠تحركا توفیقا 

  وهو طرف رد فعل األزمة –إذا أدرك الخصم  -٢

إن تحرك الدولة األولي ألتهدیدي الضاغط جدي وان بمقدورها تنفیذ تهدیدها وأن المخاطرة التي 

إن تتحملها دولته فانه عاده مایلجأ إلي األسلوب التوفیقي والعكس  یثیرها هذا التحرك أكبر من

صحیح في حاله ما إذا أدرك إن تهدید الدولة األولي عدیم المصداقیة فانه یتبع التصعید والتشدد 

٠  

إذا ماادركت كل من الدولتین طرفي األزمة إن تهدیدات الخصم عالیه المصداقیة وٕانها تخلق 

  جاوز ماتتحملهمخاطره ذات تأثیر یت

 ٠إمكانیات الدولتین فإنهما یتجهان إلي إتباع األسلوب التوفیقي وتنتهي األزمة بحل وسط  -٣

وعلي العكس إذا ماقدرت الدولتان إن مصداقیة التهدیدات المتبادلة اقل درجه مما تبدو وأن 
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اع التشدد في المخاطرة التي تثیرها الدولة الخصم من الممكن تحملها فإنهما تعمدان إلي إتب

  ٠مسلك تصعیدي متبادل 

إن سوء التقدیر للمواقف أو الخطأ في حسابات أیه مرحله من مراحل األزمة أو العناد والمكابرة 

عبارة عن نذر خطر شدید وانزالق إلي حرب ضروس تنقلنا إلي األسلوب الثالث في حل األزمات 

  ٠٠٠٠٠٠لیة الدولیة وهو األسلوب الذي سنتحدث عنه في الصفحات التا

  أسلوب الحل العسكري -٤

إذا باءت جمیع سبل إدارة األزمة بالفشل توفیقا عن طریق دبلوماسیه القوه وٕاذا مااستمر كل 

طرف في تشدد فان الخیار المقیت هو النزول إلي حلبه الصراع لتحسم لغة المدافع ماعجزت 

زعة ومدي استعداها لدخول لغة الحوار عن تحقیقه وهو أمر یعتمد علي قوه األطراف المتنا

وال شك إن أصعب قرار  ٠الحرب دفاعا عما تعتبره تهدیدا لمصالحها المباشرة أو غیر مباشر 

یقوم علیه متخذ القرار هو إعالن حاله الحرب ألنه یصنع الدولة أمام اخطر نوع من األزمات 

ه إال في حاله استنفاذ كافه والیتم اإلقدام علی ٠٠ویتوقف علیه مستقبلها وكیانها وأحیانا وجودها 

  ٠الخیارات المطروحة والبدائل المتاحة لحل األزمه

وٕاذا ماتركنا جانبا الوسیلة التي تحقق كل دوله بوسطها مأربها العسكري وٕاستراتیجیتها التي 

تستخدمها لتحقیق ذلك فان قرار إعالن الحرب واستخدام القوه المسلحة یمكن إن ینتج عنه أزمات 

  ٠ظهر للعیان إال بعد زمجرة المدافع أخري ال ت

فقرار األزمة العسكریة یختلف عن غیره من قرارات األزمات األخرى من حیث انه یتم تحت 

قعقعة السالح وهو لیس قرار واحدا وٕانما قرارات فوریه عده تصدر طبقا لتطورات األزمة وظروفها 

ساحات القتال بل إن التحركات التي قد تتغیر من وقت ألخر لمواجهه مستجدات الموقف علي 

العسكریة التي یلجأ إلیها متخذ القرار لمجرد التهدید باستخدام القوه العسكریة ال تقل خطورة عن 

قرار بدء القتال ألنه قد یترتب علي ذلك إقدام الطرف األخر علي إشعال قتیل الحرب فإذا ما 

فیجب علي متخذ القرار إن یضع في  استدعت الظروف القاهرة التلمیح باستخدام القوه أو فعال

حسبانه قبل التفكیر في ذلك اختبار قدرته العسكریة الحقیقیة الن من شأن ذلك إن یشعل حربا 

 ٠عفویه أو إن یدفع الطرف األخر للمواجهة أو القیام بعملیه عسكریه اجهاضیه أو ردعیة 

الرد وٕادارة المعركة لصالحها  فإسرائیل كانت في كل حروبها مع الدول العربیة تركز علي كیفیه

م استطاعت إن ترد وبقوه وتعید التوازن ١٩٧٣ففي حرب أكتوبر  ٠حتى في أحلك المواقف 

لقواتها مره أخري علي كال الجبهتین المصریة والسوریة بعد إن كاد زمام األمر إن یفلت من یدیها 

)٠) ١٤  

ألزمات التي قد تنتشر أثناء الحرب ویقودنا المثال السابق إلي التطرق لنوع أخر من أنواع ا

وخالل الصراع المسلح نفسه نتیجة للمتغیرات السریعة والحادة في موقف احد الجانبین 
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المتضادین وعاده متغلب علي تلك األزمات الصفة العسكریة وتعرف باسم أزمات الصراع المسلح 

  ٠أو أزمات مابین الحروب

  ٠أثیر إلي نوعین هما وینقسم هذا النوع من األزمات من حیث الت

  ٠أزمات لها طابع استراتیجي  -١

  ٠أزمات لها طابع تكتیكي  -٢

ونورد في مایلي مجموعه من العوامل التي قد تحدث تغییرا یؤدي إلي حدوث هذا النوع من 

  ٠األزمات 

م ١٩٤٥دخول طرف فاعل جدید في الحرب القائمة مثل دخول روسیا حرب الباسفیك عام  -١

أزمة بالنسبة للیابان في ذلك الحین وكذلك مثل دخول الصین الحرب الكوریة في والذي اثأر 

م وكان یمثل أزمة بالنسبة للوالیات المتحدة وكوریا الجنوبیة كما كان امتداد الجسر ١٩٥٠أكتوبر 

لتزوید  - م١٩٧٣ة وٕاسرائیل أثناء حرب أكتوبر األمریكیالجوي إلي العریش ما بین الوالیات 

سلحة والمعدات كان یمثل أزمة بالنسبة لمصر بل كان عامال من العوامل التي دفعت إسرائیل باأل

  ٠الرئیس السادات إلي قبول نداء وقف القتال في حینه 

خروج طرف فاعل من الحرب القائمة مثل خروج فرنسا من الحرب ضد ألمانیا في یونیو  -٢

  ٠كان یمثل أزمة لبریطانیا والحلفاء  ١٩٤٠

تكنولوجي لالسلحه والمعدات أثناء الحرب كاستخدام أسلحه لم تستخدم من قبل التطور ال -٣

ة االسلحه النوویة لوقف الحرب األمریكیذات فاعلیه عالیه مثل استخدام الوالیات المتحدة 

وظهور الصواریخ المضادة ) قنبلتي هیروشیما ونجزاكي(م ١٩٤٥ة الیابانیة في أغسطس األمریكی

م أثناء الحرب مع إسرائیل ١٩٧٣مع جندي المشاة المصري في حرب أكتوبر للطائرات والدبابات 

كما إن استخدام العراق الصواریخ طویلة المدى في ضرب المدن اإلیرانیة في حرب الخلیج  ٠

م كان یمثل أزمة بالنسبة إلیران وأتضح أنه كان یشكل أحد العوامل الرئیسیة التي ١٩٨٨عام 

  ٠لي مطالب وقف الحرب دفعت إیران إلي الموافقة ع

الهزیمة في المعركة أو التغیر السریع والحاد في مجریات الصراع المسلح والتي یدرك صناع  -٤

القرار درجه أهمیتها وتأثیرها علي مستقبل واستمراریة الحرب مثل هزیمة ألمانیا في ستالینجراد 

م كانت ١٩٤٥بیان فوفي مایو والعلمین أثناء الحرب العالمیة الثانیة وأیضا الهزیمة في دیان 

كذلك حدوث الثغرة في حرب أكتوبر  ٠تمثل أزمة بالنسبة لفرنسا أثناء الحرب الفیتنامیة األولي 

  ٠م وعبور القوات األسرائیلیه للضفة الغربیة من قناة السویس كان یمثل أزمة لمصر ١٩٧٣

مثل التهدید السوفیتي  إدراك احتمال دخول طرف فاعل ذي ثقل في الحرب أو التهدید بذلك -٥

  ٠)١٥(لوقف العدوان الثالثي علي مصر كان یمثل أزمة بالنسبة  ١٩٥٦بدخول الحرب عام 



27 
 

وبعد فهذه األزمة الدولیة وهذه هي أسالیب التعامل معها بشكل موجز فكم من أزمة دولیه عاشتها 

  امتنا ودولنا دون اإلست فاده

حاولت إدارتها بروح العلم الحدیث ، ن االرتجال أمن عبرها أ دراستها دراسة موضوعیه بعیده ع

إن هذه التساؤالت كفیله بأن تقدح زناد فكرنا للتعامل مع عالم یحس صناعه األزمات أو  ٠٠

  ٠إدارتها أو تجنبها 

  هوامش الفصل الثالث

مجله الفكر االستراتیجي العربي ص  –التعریف بظاهرة االزمه الدولیه -مصطفي علوي٠د)١(

  ٠م١٩٨٧ینایر- ١٧٠- ١٥٠

  

)٢ ( Coral bell: convetion of crisis Autudy in diplomatic managent London 

oxford university press 1971 p 134 

 -٥٥ص-یه من وجهه النظر العسكریهاألمنادارة االزمه - عبدالرحمن رشدي الهواري٠د) ٣( 

  ٠م ١٩٩٥القاهرة  –اكادیمیه ناصر لسكریه العلیا  - ٥٧

  ٢٦مصدر سابق ص  –اداره االزمات في عالم متغیر  –رشدي العماري  عباس٠د

مقترح تنظیم مركز اداره االزمات لدول مجلس التعاون  –عقید طیار عبداهللا حمد سلطان ) ٤(

  ٣مصدر سابق ص  –المؤتمر االول لالداره االزمات  –الخلیجي 

الطبعه  –القاهره  –لي مكتبه مدبو  ١٣ص  –اداره االزمات  –محسن احمد الخضري ٠د) ٥(

  .الثانیه 

مكتبه مدبولي  – ٣٨ص  –التفاوض من اجل السالم في الشرق االوسط  –اسماعیل فهمي ) ٦(

  .الطبعه الثانیه  –القاهره  –

  .٥٠ص -٧ص  –مصدر سابق  –عباس رشدي العماري  ٠د ) ٧(

 – ١٨لحسیني ص ترجمه نادیه محسن ا –االرتقاء الي العالمیه  –امبروز . اي .ستیفن) ٨(

  .م ١٩٩٤ –القاهره  –المكتبه االكادیمیه  - ٥٠

كیف (و )٤٣-١٨عصبه االمم ص ( –االمم المتحدة في نصف قرن  –حسن نافعه  ٠د ) ٩(

المجلس الوطني  –عالم المعرفه )  ٥٨- ٥٢تشكل التحالف الدولي المنشئ المم المتحدة ص 

  .م١٩٩٥اكتوبر  - ٢٠٢العدد  –للثقافه والفنون واالداب 

م افصحت بعدها باكستان انها ١٣/٥/١٩٩٨اقدمت الهند علي اجراء تجارب نوویه في ) ١٠(

تدرس اجراء تجارب نوویه ردا علي ذلك ویعتبر التنافس بین الهند والباكستان احد فصول 

الصراع بینهما منذ انشائهما بعد ان كانتا كیانا واحد وللوقوف علي مزید من التفاصیل حول 
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محمد علي جناح سفیر الوحده وقائد "لتي ادت الي انفصالهما یرجي الرجوع الي كتابنا االسباب ا

  .م١٩٩٧ –مطابع صوت الخلیج  –الكویت  -٧١ -٢١ص " االنفصال 

 –دوله الكویت - ٧- ٣ص  –سریه انتاج االسلحه النوویه  –مركز الدراسات االسترتیجیه ) ١١(

  .م١٩٩٧نوفمبر 

  .م١٩٩٤جامعه الكویت  – ٦٤٥ص  –الموسوعه السیاسیه ) ١٢(

مقترح تنظیم مركز اداره االزمات لدول مجلس التعاون  –عقید طیارعبداهللا حمد السلطان ) ١٣(

  .٢٤ - ٢٢ص  –مصدر سابق  –الخلیجي 

  .١١٠ – ١٠٨ص  –مصدر سابق  –عباس رشدي العماري  ٠د) ١٤(

مفاتیح التحكم بسلوك  –دع الستزاده في هذا الموضوع یرجي مراجعه كتاب مستلزمات الر ) ١٥(

 –دراسات استرتیجه  –مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیه  –دیفید جارنم  –الخصم 

  . ١٩٩٥الطبعه االولي  – ٢العدد 

  الفصل الرابع

  االقتصادیة واألزماتالكوارث 

انتظارا بما تسفر عنه یه والدولیه تشكل ارقا للدول وتجعلها تحبس انفاسها األمناذا كانت االزمات 

فان دواعي الحیرة والقلق ال تقتصر علي هذین النوعین من االزمات ، نتائج اداره تلك االزمات 

او غیرها ، بل ان هناك نوازل تلم بالدول والمؤسسات والجماعات البشریه وغیر البشریه فتحدث 

ساویا ال طاقه لهم به ،وتلك ارباكا في الحیاه العامه والخاصه لالفراد وتجعلهم یعیشون وضعا ما

هي الكارثه التي سنحاول التفریق بین مفهومها وبین بعض المفاهیم القریبه منها والتي تختلط بها 

.  

ونبدا ذلك فنقول بان الكارثه تختلف عن الحدث ، اذ ان الحدث شئ بالغ االهمیه وال یتكرر كثیرا 

،ویؤثر حدوثه عكسیا او  نسانتي اوجدها اإلفي البیئه الطبیعیه او تلك ال نسان، ویقع بفعل اإل

  سلبیا علي الحیاه البشریه و الممتلكات والنشاطات الي الحد الذي قد یصل الي التبب في الكارثة

أما الظاهرة فهي عبارة عن حدث ینشأ بفعل الطبیعیة وقد یكون ظاهره مناخیه اومائیه ولكنها ال 

في األرواح أو الممتلكات أو البیئة المحیطة فقد تحدث تتحول إلي كارثة إال إذا نتج عنها خسائر 

ظاهره طبیعیه ولكنها لتشكل تهدیدا بالنسبة للبشر أو الممتلكات مثل زلزال كبیر یضرب منطقه 

خالیه من السكان أو سیول تحدث في الصحراء أو انهیارات تحدث في المناطق الجبلیة غیر 

ة قد تتحول إلي كارثة إذا توافرت لها ظروف معینه المسكونة أو فیضانات األنهار ولكن الظاهر 

مثل وجود بشري أو حیواني أو نباتي في موقع حدوث الظاهرة خاصة إذا لم یكن هناك استعداد 

لمواجهتها آما نتیجة لعدم توقع حدوثها أو لوجود قصور في اإلمكانیات المحلیة أو علي مستوي 

كارثة والواقعة في إن الواقعة شئ حدث وأنتهي ولم الدولة لمواجهه الكارثة ونفرق كذلك بین ال
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یترك اثر كوقوع خطأ في مكون أ وحده أو نظام فرعي مثل ذلك حدوث خلل في احد الصمامات 

الخاصة بأنظمة احد المفاعالت النوویة لكن لم یترتب علي ذلك الخلل حدوث تهدید لنظام 

  )١(المفاعل الكلي 

تبادلیه بین الكوارث واألزمات فقد یؤدي حدوث أزمة دولیه  ومن الجدیر بالذكر أن هناك عالقة

التوتسي والهوتو أو كالتالي ٠بین ) رواندا(إلي وقوع كارثة بشریه فاندالع حرب كالتي حدثت في 

حدثت في البوسنة والهرسك بین المسلمین والصرب والكروات وبدأت بأزمات عرقیه ودینیه ثم 

هلع وبموجات من الهجرات البشریة نتیجة لسیاسة التطهیر انتهت بكوارث أصابت المدنیین بال

  العرقي

وتكاد تلك الصورة البشعة تصاحب معظم األزمات المحلیة أو الخارجیة التي تنتهي بصراعات 

مسلحه فما أن تدفع األزمة األطراف المتنازعة إلي أتون الحرب حني تخلف كوارث ال حصر لها 

والمعاقین والثكالي واألیتام بل نجد أطفاال في عمر الورد وتحصد في طریقها القتلى والجرحى 

بین  –حرب  ٤٠٠م ولوجدناها تربو عن ١٩٤٥ینشئون في ظل الحروب كالتي وقعت منذ عام 

ألف طفل جندوا  ٢٠٠وقد أشترك في بعضها ماال یقل عن  –حروب كبیره ونزاعات محدودة 

وقد أجبرت في بعضها فتیات صغیرات  –وفق تقدیرات األمم المتحدة  –كمیلیشیات عسكریه 

علي االنخراط في صفوف المقاتلین وهن یتعرض لالستغالل واالغتصاب أو تقدیمهن للجنود 

  كزوجات

ونورد في هذا المجال احصائیه حدیثه قدمها اإلتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر ضمن 

  صرة وقد جاء فیهام عن ابرز الكوارث التي تعصف بعالمنا المعا١٩٩٧تقدیره لعام 

  الجئ ١٤٥٢٧٤٠٠م نحو ١٩٩٦بلغ عدد الالجئین عام  - 

  نازح١٩١٩٥٠٠نحو  ١٩٩٦بلغ عدد النازحین ضمن حدود دولهم عام  - 

 ١٣٦٦٨٨٤٤بلغ متوسط عدد السكان المتضررین من الكوارث خارج مناطق النزاعات نحو  - 

  متضررا سنویا خالل الربع األخیر من هذا القرن

 ٣٠٦٢٩٩م ما یقرب ١٩٩٥یة للمنكوبین خالل عام نسانالمساعدات الدولیة اإلبلغت قیمه  - 

ملیون  ٩٩٠٥عدا المساعدات الغذائیة التي بلغت في أنحاء العالم نحو (  أمریكيملیون دوالر 

  )طن 

وكذلك فإن حدوث كوارث كالمجاعات والفیضانات وتفجیر الطائرات تجعل الوضع الدولي في  - 

ة فوق منطقه األمریكیاستقراره كما حدث في قضیه انفجار طائره الركاب حاله تأزم وتزعزع 

والتي ال تزال تداعیاتها ماثله أمامنا حني بعد انقضاء فتره زمنیه علي )اسكتلندا(في ) لوكي ربي(

  حدوثها
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وقبل الحدیث عن األزمات األقتصادیه سنقوم بتقسیم الكوارث بصفه عامه إلي نوعین رئیسیین 

  ة مسبباتهماطبقا لطبیع

  .النوع األول 

هي الكوارث الطبیعیة التي تحدث نتیجة لتغیرات جیولوجیه مثل البراكین والتشققات األرضیة 

الكوارث وذلك نتیجة لوقوعها  أحداثوالزالزل التي تعتبر من أهم الظواهر التي تتسبب في 

ل دقیق بالرغم من بصوره مفاجئه تعجز أجهزه الرصد عن التنبؤ بموعد أو مكان حدوثها بشك

التقدم العلمي المذهل في هذا المجال إلي جانب كوارث أكثر شیوعا وتحدث بفعل المیاه مثل 

  االنهیارات التحتیة والمد والجزر البحري والسیول والفیضانات

وهناك كوارث تحدث بفعل الریاح وهي التي تعرف باألعاصیر وتختلف مسمیاتها بحسب مناطق 

كوارث طویلة األجل مثل المجاعات واألوبئة وكوارث احرث قصیرة األجل  كما توجد ٠٠حدوثها 

نسبیا كاحتباس المطر لفترة زمنیه محدده وتعتبر دول العالم الثالث أكثر تعرضا من غیرها 

لویالت تلك الكوارث نظرا لطبیعتها الجافة من جهة ولظروفها السیاسیة المتقلبة من جهة أخري 

دول األفریقیة واألسیویة وهناك من الكوارث ماهو نادر الحدوث كما هو الحال في بعض ال

  كسقوط النیازك والشهب علي الكره االرضیه

ي عالقة بحدوثها وهي كوارث نسانوهذه الكوارث تحدث ألسباب طبیعیه دون إن یكون للنشاط اإل

مجال التلوث ي والبد لنا ان نذكر في نسانتنذر بخطر قد یفوق المخاطر الناتجة عن النشاط اإل

" بوهبال " في مدینه " یونیون كاربید" من احد مصانع شركه "ایزوسیا نید"الصناعي تسرب غاز 

  .م واصابه مئات االالف من االشخاص جراء ذلك الغاز السام ١٩٨٤بالهند عام 

التي تسبب تسرب اطنان من الزیت " اكسون فالدیز " وكذلك نذكر حادثه النفط التابعه لشركه 

االسكا " كم من شواطئ  ١٦٠٠منها الي تلویث والحاق اضرار فادحه بالبیئه وتلویث اكثر  الخام

) "٤(  

" تشالنجر "  األمریكيومنها ایضا كوارث الطیران والفضاء مثل كارثه انفجتر مكوك الفضاء 

ووفاه سبعه اشخاص كانوا علي متنه واهدار مئات المالیین من الدوالرات التي صرفت علي 

. اطالقه ، وتثر ذلك علي استمراریه برامج الفضاء في الوالیات المتحدة بشكل عام  برنامج

سقطت في  التي" ٧٣٧بوینج "ه األمریكیوكذلك سقوط الطائرات بسبب خلل فني كسقوط الطائره 

" . رون براون " األمریكيم ومقتل جمیع ركابها بمن فیهم وزیر التجارة ١٩٩٦جنوبي كرواتیا عام 

البوینج " لطائرات بسبب فعل تخریبي او بسبب اختطافها كاختطاف الطائرة االثیوبیه او سقوط ا

وسقوطها قي المحیط الهندي بعد ان اختطفها مجهولون اثیوبیون مما ادي الي وفاه " ٧٦٧

  )راكبا٥٥( من ركابها و نجاه ) ١٢٠(
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رث الطائرات لكثره م ایضا وهو العام الذي اسماه البعض عام كوا١٩٩٦اخر ،وكان ذلك في عام 

  .عدد الطائرات التي سقطت فیه

ومن االزمات والكوارث التجاریه واالستهالكیه ظهور مااطلق علیه اسم أنفلونزا الدجاج في هونج 

م والذي ادي الي وفاه بعض االشخاص نتیجه اصابتهم بذلك الفیروس المعدي ١٩٩٧كونج عام 

فع سلطات هونج كونج الي اعدام المالیین من والي ذغر العالم من انتشار تلك العدوي مما د

وقد سبقت تلك الكارثه كارثه اخري مشابهه في المملكه المتحده وهي ماسمیت بمرض  ٠الدجاج 

والتي أثرت علي االقتصاد البریطاني تأثیرا مباشرا وادت الي اعدام اعداد ضخمه ) جنون البقر (

  ٠من االبقار 

لبنوك وشركات توظیف االموال فان كل عام یحمل معه اسما وفي مجال االقتصاد واالستثمار وا

جدیدا او اسماء عده لمؤسسات تعرضت لخسائر فادحه اوافالس كتلك التي حدثت لبنك االعتماد 

والتجاره والذي تضررت من خسائره مؤسسات وافراد عدیدون من كل االقطار العربیه وخاصه 

كارثه اقتصادیه اخري حدیث في دوله الكویت عام  ومنها كذلك ٠دوله االمارت العربیه المتحده 

م وهي ماسمیت بازمه سوق المناخ نسبه الي اسم السوق الذي كانت تشتري فیه االسهم ١٩٨٢

وتباع نقدا او عن طریق البیع األخر مما ادي الي عجز بعض المشترین عن السداد والي عجز 

ومنها كذلك االزمه المالیه التي  ٠التبعیه أخرین مرتبطین بهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالیه ب

م والتي نتجت عن ١٩٩٧عام )النمور األسیویه (احاقت بدول جنوب شرقي أسیا او من تسمي 

اخطاء عده في سیاستها االقتصادیه وسوء اداراتها لدیون الشركات واالرتفاع المبالغ في اسعار 

االزمات االقتصادیه تصیب الدول العقارات وضعف الرقابه المصرفیه علما بأن الكوارث و 

ه وغیرها مثلما تصیب الدول االقل تقدما وان كانت اسباب األمریكیالمتقدمه كالوالیات المتحده 

  ٠حدوثها تختلف من بلد الي أخر 

التي تحیق بقطاعات اقتصادیه متعدده نتیجه اعتماد دولها علي  الخسائرواخیرا ولیس أخر نذكر 

الخ فاذا ماحدث ٠٠ها كالبترول او المنتجات الزراعیه او السیاحه مورد واحد اساسي في دخل

خلل في اداء ذلك المورد او تعرض لمحاربه او انتكاسه فإن ذلك ینعكس سلبیا علي معظم 

  ٠الشركات الحكومیه وغیر الحكومیه المرتبطه به 

واذا مااردنا ان نسترسل في ذكر كوارث الشركات والمؤسسات واالفراد االقتصادیه فان یسعنا 

لنوفي االمر حقه كتابه كتب ولیس صفحات ولكننا مررنا مرورا سریعا علي بعض تلك الكوارث 

حیمنا تنزل  –الحكومیین وغیر الحكومیین  –لكي یمكننا تصور الحیره التي یعیشها صناع القرار 

نازله اقتصادیه فوقوع كارثه او حدوث ازمه لمؤسسه اقتصادیه یعني اهنزاو كیانها وحیره  بهم

صناع القرار فیها بین رجال الصحافه واالعالم الذین یتسابقون لتغطیه الحدث والبحث عن 

االسباب والمسببات وحجم االضرار البشریه والمادیه وبین القانونیین الذین یطالبونهم بالصمت 
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یؤخذ مایتفوهون به كمستند ضدهم امام المحاكم عند المساءله الجنائیه هذا كله الي  حتي ال

جانب همهم االكبر وهو احتواء الحدث والسیطره علي الكارثه او االزمه واعاده الثقه بمؤسساتهم 

  ٠مره اخري سواء ثقه المستهلكین او المودعین او حمله االسهم 

االفراد عرضه لنوع من االخطار التي قد تهدد االرواح ان كل الدول والمنظمات والشركات و 

ناتجه عن فعل قوي طبیعیه او عن فعل  –والممتلكات سواء كانت هذه االخطار كما اسفلنا 

،االمر الذي یتطلب ضروره التعرف علي كیفیه مقاومه هذه االخطار للوقایه منها او  نساناإل

وعلي الرغم من ادراك تلك . ا بالسرعه الممكنه التخفیف من اثارها واعاده االمور الي طبیعته

ي مع جتماعقصورا في تعامل النظام االداري او اال -في بعض االحیان –المخاطر فاننا نجد 

ویرجع ذلك الي عدم وجود استراتیجیه واضحه للشركات او الي اجراف بعضها . تلك الكوارث

بؤ المدروس لالوضاع المحلیه والعالمیه ، وراء المخاطره والربح السریع او الي اهمال هنصر التن

وكذلك الي عدم توافر التكنولجیات المناسبه او االمكانیات المالئمه او لبروز مشاكل اداریه 

تحول دون استخدامها بشكل مناسب عند مواجهه الكوارث الطبیعیه وتظهر هنا اهمیه التخطیط 

مات والهیئات المحلیه واالجنبیه التي قد للكوارث وذلك انه في ظل الكارثه تعدد الجهات والمنظ

تشترك في مواجهه الكارثه في المجتمع ،واضافه الي ذلك فان هناك العدید من المهام التي یجب 

القیام بها وكذلك الطاقات والموارد التي یجب تخصیصها لمواجهه االمور الطارئه التي تستجد 

نفسه یجب ان یكون هناك تنسیق وتكامل بین  فتؤثر علي سیر الحیاه جزئیا او كلیا ، وفي الوقت

جمیع الجهود المبذوله للمواجهه ،وهذا هو دور التخطیط للكوارث ، فالتخطیط للكوارث یلعب دورا 

المادیه والبشریه عند وقوعها ووجود تخطیط او خطه معدة اعدادا جیدا  الخسائرمهما في تقلیل 

یتعرض لها المجتمع نتیجه وقوع كارثه من الكوارث التي  الخسائرتعتبر المفتاح الرئیسي لتقلیل 

وال یهدف التخطیط المسبق للكوارث الي منع حدوث الكارثه في المقام االول بل انها یهدف الي .

زیاده فاعلیه عملیه المواجهه وتقلیل االثار السلبیه للكوارث علي المجتمع والتخطیط بهذا المفهوم 

الخطط المكتوبه للكوارث ، فال یمكن اعتبار التخطیط  السابق یختلف تماما عن عملیه وضع

علي انه عملیه مستمره ال تتوقف بل یجب تطویرها بما یتناسب مع حدوث العدید من المتغیرات 

والتخطیط المسبق لمواجهه الكوارث عبارة عن عمل منسق .والظروف العلمیه والعملیه المستجدة

توقعه والموارد المتوافره واالحتیاجات المتوقعه لمواجهه له مدخالته التي تتمثل في التهدیدات الم

الكارثه ووضع االولویات واالستراتیجیات المطبقه في التخطیط،كما ان لهذا العمل المنسق 

اي (مخرجاته ایضا وهي الخطه الموضوعه والمناسبه لمواجهه الكوارث المتوقعه ،وهذه المخرجات

رالبشري الذي یتم التعامل معه ،اما كضحیه لوقوع یجب ان تاخذ في اعتبارها العنص)الخطه

وهو عنصر له انماط سلوك مختلفه ومن الصعب وضع . الكارثه او كمشترك في االغاثه منها 

خطه شامله تكون مقبوله من جمیع افراده ، فال یوجد شامله یمكن تعمیمها بشكل مطلق علي 
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مع الریفي عن المجتمع الصناعي جمیع الحاالت ، بل یجب ان تراعي الخطه اختالف المجت

  .والمجتمع الصحراوي عن المجتمع المدني 

وبناء علي ذلك فان التخطیط المسبق للكارثة یمكن إن یقلل من المشاكل المتعلقة بعملیه أداره 

الكارثة ولكن لیستطیع إلغاءها تماما فعاده مایكون هناك فجوه بین مآتم التخطیط له وبین 

الكوارث ومن هنا فان عملیه التخطیط للكوارث تصبح مهمة جدا وذلك  مایحدث فعال في معظم

الصغیرة إن تؤدي إلي تأثیرات كبیره  حداثألنه في ظل غیاب التخطیط واالستعدادات یمكن لأل

  ٠وخطره وتصبح الحوادث كوارث 

والهدف المنشود من التخطیط لمواجهه الكوارث یتمحور في القیام بعملیه استقراء مستمرة 

المحتملة والتي یمكن إن تؤدي إلي وقوع تهدیدات وكوارث في المستقبل بغیه تجنبها أو  حداثألل

تحدید كیفیه السیطرة والتغلب علي المشكالت التي تنتج عنها وذلك من خالل التدریب وتوفیر 

  ٠الموارد المادیة والبشریة الالزمة لذلك 

یجب علي المعنیین االستجابة لها من  فكل كارثة یتولد عنها مجموعه من االحتیاجات التي

خالل عملیات التخطیط المسبق ومن هنا فإنه یتوجب علي المخططین والقائمین علي شئون 

الكوارث إن یدركوا إن عملیه التخطیط المسبق تحكمها مجموعه من المبادئ العامة التي یجب 

  ٠العمل علي تحقیقها حیث تتحدد بلك المبادئ في التالي 

  ٠تكییف الخطة الموضوعة مع أنماط سلوك اإلفراد في المجتمع ولیس العكس إن یتم - 

  ٠أن یكون التخطیط عملیه مستمرة ولیست نهایة تنتهي بمجرد إعدادها 

  ٠إن یعتمد التخطیط علي توقعات دقیقه مبنیة علي سلوك اإلفراد في الكوارث  - 

  ٠ أن یعتمد التخطیط علي وضع سیناریوهات لما یمكن أن یحدث - 

  ٠إن یقوم التخطیط علي نظام الالمركزیة إلي جانب المراقبة والقیادة الالمركزیة  - 

ونخلص من هذا إلي ضرورة وجود تكامل بین أنشطه التخطیط للكوارث وأنشطه التخطیط  - 

العادیة في المجتمع فالتخطیط للكوارث یختلف عن مفهوم أداره الكوارث إذ إن التخطیط للكوارث 

أالستراتیجیه الكلیة بینما تشیر أداره الكوارث إلي التكتیكات التي یجب إن تتخذ في یشیر إلي 

  ٠موقف معین 

ي واالقتصادي یمكن إن یؤدي جتماعاإلداري واال نسانوٕاذا أخذنا في االعتبار إن سلوك اإل - 

یئیه فإن إلي تفاقم مشاكل البیئة أو تلوثها أو بسبب سوء استخدام ماهو متاح من موارد طبیعیه وب

الكثیر من هذه الكوارث یمكن تجنبها أو علي األقل التقلیل من أثارها واالستعداد لها إذا تم 

  ٠تطبیق المفاهیم الحدیثة في التنمیة 

  مواجهه الكوارث - 
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إن وقوع أیه كارثة یعني وضع النظام العام أي السلطة في الدولة في أزمة تحتاج إلي ألیه  - 

یطرة علیها ومعالجه ماینتج عنها من أثار والي جهد كبیر في التخطیط خاصة للتعامل معها والس

  ٠لمواجهتها وتوقع حدوثها والتعامل معها 

وتتطلب تلك األلیه القیام بحصر الكوارث المتوقعة ومقارنتها بمثیالتها التي وقعت في دول  - 

یریه وٕاجراء التحلیالت أخري واالستفادة من الكفاءات العلمیة القادرة علي فهم اإلشارات التح ز 

 الخسائرالعلمیة ثم ترتیب هذه األزمات المتوقعة بعد حصرها حسب قیمتها االحتمالیة وحجم 

واإلضرار ابشریه والمادیة الناتجة عنها وتوفیرا لبیانات الكافیة عن كل هذه الكوارث بشكل 

تي یمكن من خاللها ویكون ذلك اإلعداد بمثابة الركیزة ال ٠منفصل حني تسهل السیطرة علیها 

  ٠اإلعداد المسبق للتعامل مع إیه كارثة حین وقوعها وذلك علي مستوي كافه مؤسسات الدولة 

فإذا ماتعلق األمر بمواجهه كارثة طبیعیه كالسیول أو الزالزل مثال فإن األمر یتطلب الحد من  - 

ه الحتوائها والسیطرة علیها اآلثار المأساویة مما یستلزم تعبئه كافه اإلمكانیات تعبئه كلیه وشامل

وهنا تبرز أهمیه اإلعداد المسبق في التعرف علي أماكن ومناطق الزالزل والسیول وتحدید وتقدیر 

مدي تعرض كل مناطق السیول للخطر وكثافة اإلمطار التي تهبط علیها ثم تحدید عدد السكان 

اسیه من محطات میاه وصرف والمرافق التي تخدم التنقل بصفه عامه وكذلك مرافق البنیة االس

صحي ومحطات كهرباء ومعدات إنقاذ ومراكز اإلطفاء وٕاعداد السیارات بها وٕاعداد المستشفیات 

  ٠والفنیین المختصین ومراكز اإلسعاف وغرف العملیات وبنوك الدم 

كما تتطلب البیانات المطلوبة توافرها أیضا تحدید األماكن المفترضة الیوام المنكوبین من  - 

ارس ومراكز شباب وارض فضاء یمكن استغاللها ألقامه معسكرات لإلیواء العاجل علیها مد

والخدمات المفترض توفیرها وكذلك اإلمكانیات البشریة والفتیه المطلوبة االستعانة بها وقت 

حدوث الكارثة من فنیین وسیارات وأجهزه لمخاطبه المنكوبین تحت األنقاض وسیارات أعاشه 

مصابین ومدي االستعانة بإمكانیات المناطق المجاورة والسرعة المطلوبة لتوفیر ینقل إلیها ال

الخدمات وتحدید التوقیت الزمني التقریبي لوصول أیه سیارة أو معده من هذه األماكن 

  الخ٠٠٠٠واالحتیاطات المطلوب اتخاذها في حاله انهیار أو تصدع المباني 

طبیعیة وما ینتج عنها من إضرار وخسائر أو الحد من ومن اجل االستعداد لمواجهه الكوارث ال - 

  ٠أثارها فإن األمر یتطلب مالي 

  ٠علي المستوي المركزي للدولة  -١

ضرورة قیام كل وزاره معنیة بإعداد خطه مركزیه تستند علي بیانات كاملة لكافه اإلمكانیات 

دات الحدیثة التي یمكن المتاحة وماهو متطلب منها وتدبیره سواء لسد العجز أو لتوفیر المع

  ٠استغاللها وقت حدوث الكارثة 
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ضرورة وجود التنظیمات الالزمة بكل وزاره معینه لكي تقوم علي أداره وتنفیذ ومتابعه هذا العمل - 

  ٠المهم والتخطیط الدائم له مع العمل علي تحدیث وتعدیل المعلومات والخطط 

لجهات المختصة في كل وزاره من خالل ضرورة وضع سبل االتصال الدائم بین كل وزاره وا- 

اللجان المعینة بهذا األمر مع تذلیل المشاكل والصعوبات لكي یتم تنفیذ الخطط الموضوعة علي 

  ٠المستوي المحلي بأكبر قدر ممكن من الكفاءة واالداء

  ٠علي مستوي المحافظات -٢

اإلمكانیات المتوافرة ضرورة إعداد خطط لمواجهه الكوارث وكیفیه التعامل معها علي ضوء  - 

بالمحافظة من تجهیز سیارات إطفاء وٕاسعاف ورافعات وعماله فنیه مدربه علي مختلف 

التخصصات مه األخذ في االعتبار مدي التأثیر الذي قد یلحق بالمحافظة عند حدوث كوارث 

  ٠طبیعیه 

ولتكن ثالثة  (ضرورة قیام كل محافظه بإالعداد المسبق للخطط مع مراجعتها كل فتره زمنیه - 

للتأكد من أمكانیه تطبیقها مع سالمه اإلجراءات المحددة لها وأیضا لتحدیث بیاناتها )شهور 

  ٠وإلدخال مایطرأ علیها من تعدیالت 

ضرورة تكوین لجان في كل محافظه تتولي مسئولیه إعداد الخطط وأدراه االزمه وقت حدوثها - 

المعنیة والمحافظات المجاورة لالستعانة  وتكون بمثابة حلقه الوصل بین كل من الوزارات

  ٠بامكانیاتهاوالتنسیق المتبادل بینهما عن طریق االتصال بالوزارات المعنیة عند الضرورة 

م مكتبا لمساعده الدول في ١٩٧٢بقي إن نذكر في هذا المجال إن األمم المتحدة أنشأت عام 

  ٠مواجهه الكوارث ویسعي هذا المكتب إلي 

ات الالزمة للوقایة وللتنبؤ بوقوع الكوارث الطبیعیة عن طریق أجهزه الرصد والتنبؤ إعداد الدراس- 

٠  

  رفع مستوي التخطیط في الدول لمواجهه الكوارث الطبیعیة - 

تنسیق المعونات الدولیة لضمان وصول تلك المعونات العاجلة من الهیئات ومنظمات االغاثه 

  ٠إلي الدول المنكوبة 

لمراقبة الطقس العالمي  WMOكما أسست منظمه یطلق علیها المنظمة الدولیة المیترولوجیه 

ي علي المناخ وضبطه ولتطویر اجهزه نسانعن طریق إنشاء نظم مبكرولتحدید أثار السلوك اإل

یمكن بواسطتها اختبار كافه المظاهر الجویه اما اذا اردنا ان نجسد معني الكارثه فإن اقرب ما 

ر الي ذهننا في هذا المجال كارثة احراق ابار النفط الكویتیة التي ستأتي علي ذكرها بشئ یتباد

  :من التفصیل

  :كارثة إحراق آبار البترول الكویتیة



36 
 

: م لسببین ١٩٩١حرصنا في هذا الباب علي أن نورد كارثة إحراق ابار النفط الكویتیة عام 

أن شهد كارثة مماثلة لها ، وثانیهما للداللة بمثال أولهما إن هذه الكارثة تارخیة لم یسبق للعالم 

  حي علي كارثة لم تحدث ألسباب طبیعیة بل من صنع البشر

وقد بدأت قصة هذه الكارثة قبیل أن تمني القوات العراقیة بهزیمة عسكریة بعد غزوها لدولة 

الكویتي والعالم الكویت ، حیث ان الرئیس العراقي ومعاونوه قد أعدو العدة لإلنتقام من الشعب 

ألنهم قاوموا اإلحتالل وأخرجوهم من الكویت عنوه بعد أن فشلت جمیع الجهود الدبلوماسیة 

  .إلخراجهم منها بالحسنى 

فأصدروا تعلیماتهم للمهندسین العراقیین المختصیین بوضع عبوات متفجرة في ابار النفط الكویتیة 

الغرض شبكات موقوته مرتبطة بكل خمسة ابار بحیث ال یسلم أي بئر من التفجیر ووضعوا لهذا 

ساعات لیسهل تفجیر عدد هائل من ) ٦- ٣( –مجتمعة تم توقیتها لتنفجر بعد تركیبها علي مدى 

  األبار في وقت قصیر

نسبیا وحرصوا علي أن یكون التفجیر ف الصمامات الموضوعة علي رأس االبار ألنها تتحكم 

  .في اإلنتاج

راقیة في إلحاق الضرر الفادح في االبار فقد قامت بتوزیع خطة التفجیر وٕامعانا من القیادة الع

علي أفراد عدیدین بحیث تتولي وحدة خاصة تفجیر كل خمسة ابار حتى تكون نسبة الخطأ قلیلة 

  والتدمیر أكبر ، وقد تمت عملة التفجیر

الجیش العراقي بزرع  أما بالكهرباء أو بالفتیل الفوري أو بفتیل متفجر ، كما قامت وحدة اخري من

  .األلغام حول األبار وذلك إلعاقة عملیة إطفائها 

بئر نفطیة مما أسفر عن ثقب ) ٧٠٠(النیران في أكثر من  إضراموتسببت هذه التفجیرات في 

مالین البرامیل من البترول فوق سطح میاة الخلیج وأدي إلي حدوث كارثة بیئیة لم یشهد العالم 

بئرا ) ١١٢٠(د أبار النفط الیبها تي تم تفجیرها وتخریبها بشكل متعمد لها مثیل ، حیث بلغ عد

حقال وبلغ عدد األبار المشتعلة منها والتي كانت تنفث سمومها في الهواء ) ١١(موزعة علي 

مختلفة ، فالمجموعة األول منها كانت تنفث نفطا  لبئرا وهذه كانت تشتعل بثالثة أشكا) ٦٣٩(

نت تشتعل وتنفث دخانا أبیض والثالثة كانت تشتعل وتنفث دخانا أسود دون إشتعال والثانیة كا

وهذا التنوع یرجع بالدرجة األولي إلي كیمیائیة اإلحتراق ونسبة المیاة مع النفط ، أما عدد األبار 

بئرا بینما بلغ عدد األبار التي تدمیرها ) ٤٢(التي كانت تنزف فقط دون إشتعال فقد بلغ عددها 

من إجمالي %) ٧٢(بئرا كما بلغت نسبة األبار التي تم خریبها ) ٤٣٩(لي بشل كامل حوا

بئرا وهي عدد األبار الكلیة التي تم حفرها في حقول الكویت المختلفة حتى ) ١٥٥٨(

  .بئرا منتجة) ٨٦١(م ، منها ١/٨/١٩٩٠
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لخبراء هذا باإلضافة إلي الكمیات الهائلة من النفط التي تم ضخها إلي میاة البحر وقد قدر ا

وعرضها عشرة أمیال ) كم ٥٦(میال  ٣٥طول البقعة النفطیة التي تسربت للخلیج بما یقارب 

في الساعة ، ) كم ١٥(وكانت تتحرك بإتجاة شواطئ المملكة العربیة السعودیة بسرعة ) كم ١٦(

ملیون برمیل نفط ، ویعد  ١١كما قدرت الكمیة التي ضخت في میاة الخلیج أیضا بما یذید علي 

التلوث بمیاة الخلیج نتیجة تلك البقعة الضخمة من الزیت التي تسربت قبالة الشواطئ الكویتیة 

أكبر تلوث من نوعة في التاریخ حتى األن ، حیث قضي علي عدد كبیر من الكائنات الحیة 

  .النادرة التي لم تكن موجودة إال في الخلیج فقط 

ب المواطنین والبیئة بسبب حرائق النفط حیث وقد تباینت التقدیرات حول حجم الضرر الذي أصا

من هواء ملوث أثناء إشتعال األبار یعدل في ضررة  نسانأكد عدد من العلماء أن ما استنشقة اإل

  .سیجارة یومیا) ٥٠٠(تدخین 

وعن كثافة الدخان ذكر العلماء أن السحابة التي تكونت نتیجة الدخان المتصاعد بلغ عرضها 

میل غطت مساحات كبیرة ، وكان لها تأثیر ) ١٠٠(ت حتى وصلت إلي أمیال وقد اتسع) ١٠(

م ١٩٩١مباشر علي مناخ الخلیج بصفة عامة كما أن إرتفاع السحب خالل شهر مایو ویونیو 

قدم ، والخطر في هذه األدخنة المتصاعدة هو إحتوائها علي ) ١٠.٠٠٠ – ١٠٠٠(تراوح بین 

الكارثة بكل أبعادها سماء الكویت ومنطقة الخلیج كمیة من الغازات السامة ، وقد حولت هذه 

العربي بصفة عامة إلي ظالم أسود ورمادي ذي تأثیر خطر علي إشعاعات األرض علي المدي 

الطویل وهو األمر الذي حزر منه الخبراء من إنعكاساته المستقبلیة لیث علي الكویت فحسب بل 

  .وسوریا ولبنان علي منطقة الخلیج وٕایران والعراق نفسها واألردن 

وٕالي جانب التلوث الفضائي كان هناك تلوث أخر تسببت فیه تلك الحرائق النفطیة وهو تلوث 

األرض والتربة بالزیت نتیجة الحیرات والبرك النفطیة والذي كان له تأثیر بالغ علي الحیاتین 

  .النباتیة والحیوانیة والمیاة الجوفیة في الكویت بصورة واضحة

أسباب تلوث البحیرات والبرك النفطیة وجود ابار نازفة تم تفجیرها دون أن تشتعل وكان من بین 

فیها النیران مما سبب إندفاع النفط الخام من باط األرض إلي السطح ، ووجود بعض األبار التي 

إشتعلت النیران فیها من الجوانب، إضافة إلي األبار التي تركت تنزف بعد إطفائها لفترة زمنیة 

  .لتبریدها بالمیاة تمهیدا

بلیون برمیل ، ) ٢٠٠(وكان اإلحتیاطي المجود من النفط الخام في األراضي الكویتیة بقدر بــ

وهي نسبة عالة جدا %) ٥٠(بلیون برمیل أي نسبة ) ١٠٠( وكان ما تسطیع الكویت إنتاجة هو 

ذكر خبراء في  وقد%) . ٣١(مقارنة ببعض الدول التي ال تتجاوز امكاناتها في اإلنتاج نسبة 

) ٦(بقدربـ) مدة اإلحتالل(النفط أن حرائق اآلبار نتج عها تسرب نفطي خالل الثمانیة أشهر 

مالیین برمیل یومیا یضاف إلیها إنخفاض الضغط الجوفي وتسرب المیاة ، وبذلك یكون تلك 
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ي سنوات من العمر االنتاجي لالحتیاط النفطي الذ) ٧- ٤(الكارثه قضت علي مایترواح بین 

هذا اذا مااضفنا الي ذلك توقف صادرات النفط خالل  ٠تملكه الكویت والذي یزید عن مائه عام 

فتره الغزو والتي اسفرت عن حجب النفط الكویتي عن االسواق العالمیه وهو مایعادل حوالي 

  ٠ایام وهي عدد ایام االحتالل العراقي لدوله الكویت )٢٠٩(ملیون برمیل من النفط خالل )٨١٦(

اذا ماترجمت تلك االرقام الي عمالت نقدیه نجد ان تقدیر الشركات للنفط الذي كان یحرق یومیا و 

ملیون دوالر ، وقدرت كمیه النفط المحترقه بما یعادل ثلث ماتستخدمه الوالیات المتحده )٤٧( هو 

ط ایام كما قدرت كمیه لنف)١٠-٧(الي ملیار دوالر كل  الخسائره یومیا حیث وصلت األمریكی

ملیون برمیل ، وهي كمیه تكفي لتزوید الوالیات ) ٩٠٠(شهور بــ ) ٩(التي تسربت للصحراء خلل 

  ٠المتحده بالنفط لسنوات طویله 

وقد ساهمت مجموعه من دول العالم في اطفاء النیران والقضاء علي التلوث البیئي الذي نتج عن 

ه وروسیا والیابان األمریكیت المتحده هذه الكارثه المروعه حیث كانت هناك مساهمات من الوالیا

  ٠والمانیا وفرنسا ودول اخري غیرها 

كما تم اتباع جمبع االسالیب العلمیه والتكنولوجیه الحدیثه في اخماد النیران واطفاء االبار 

المشتعله وكذلك التحكم في عدم توسع بقعه النفط المتسربه الي میاه الخلیج ، وذلك عن طریق 

كمیات كبیره وتوجیه تیار ماء تحت ضغط عال الطفاء االبار المشتعله واستخدام توفیر المیاه ب

المتفجرات بكمیات كبیره وجلب الرافعات التي تم استخدامها في عملیه ردم االرض المحیطه 

بالبئر لتسهیل عملیه االقتراب تدریجیا من فوهه البئر المشتعله ، وقد قدر الخبراء ان احتیاجات 

شحنه وحوالي نصف ملیون غالون من ) ٥٠٠(من الرمال واالتربه وصلت الي  البئر الواحد

معده جاهزه لالستخدام الي جانب طاقم كبیر من الفنیین والعمال ومجموعه من ) ٢٠٠(المیاه و

  ٠االطباء 

  :كما تم تقسیم عملیه السیطره علي االبار المشتعله الي ثالث مراحل 

محیطه به عن طریق ضخ اكبر كمیه من المیاه بصوره متواصله تبرید البئر والمنطقه ال: االولي 

  ٠تحت ضغط عال 

السیطره علي النفط المتدفق بواسطه انزال انبوب من الصلب یتم دفعه الیا تجاه االنبوب : الثانیه 

  لسد فوهته المشتعله

او غازي تركیب الصمامات النهائیه التي یتم من خاللها السیطره علي اي تسرب نفطي : الثالثه 

ملیون دوالر وقد وصلت ) ٥(كما بلغ المتوسط المالي لتكالیف اطفاء البئر الواحد حوالي  ٠

ملیون دوالر حبث ان التكلفه اختلفت من بئر الخر ، كما قدر ) ٢(التكلفه في بعض االبار الي 

لنفطیه المشتعله المعدل النهائي للتكالیف التقدیریه الیومیه لعملیات االطفاء والسیطره علي االبار ا

دینار كویتي وذلك استنادا الجمالي التكالیف التقدیریه لكافه عملیات ) ١,٦٦٢,٠٠٠( بحوالي 
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تكالیف عقود الشركات المساهمه في عملیات  – ١ - :المكافحه والتي یمكن تلخیصها بما یلي 

  ٠ملیون دینار كویتي تقریبا ) ٧٥(االطفاء بلغ 

  ٠ملیون دینار كویتي تقریبا ) ١٢١(ده المباشره بلغت تكالیف عقود الخدمات المسان -٢

ملیون دینار كویتي ،وبالتالي فإن مجموع ) ٢٩٠(تكالیف عقود الخدمات غیره المباشره  -٣

ملیون دینار كویتي ) ٤٨٦(التكالیف التقدیریه لكافه عملیات االطفاء والسیطره علي االبار بلغت 

  ٠تقریبا 

التي سببها تدفق البترول وهدره  الخسائرالحرائق باالضافه الي  وقد بلغ إجمالي تكالیف اطفاء

التي ترتبت عن توقف ایرادات الدوله من عملیات تصدیر  الخسائربلیون دوالر باستثناء ) ١،٣(

  ٠)٩(النفط ومشتقاته خالل فتره االحتالل العراقي 

الضرر الذي یمكن ان  هذه باختصار كارثه احراق ابار البترول الكویتیه وهي كارثه تجسد مدي

وباالرض التي یعیش علیها وبالبحر الذي یستمد منه كثیرا من  نسانبأخیه اإل نسانیلحقه اإل

خیراته ، والمأساه في هذه الكارثه ان مسببیها لم یستفیدوا شیئا من إشعالها اال إرضاء نزعات 

  ٠فهل لنا في ذلك من عبره ؟٠٠٠الشر الكامنه في نفوسهم 

  الرابعهوامش الفصل 

  

  .٦٣-  ٦٢ص –مرجع سابق  –محسن احمد الخضیري .د  -١

  الكویت –) م  ١٩٩٨فبرایر –ینایر ( – ١٣العدد - مجلة الهالل األحمر

  . ٧ص  –للكوارث  االجتماعیةاآلثار  –علي عبدالرزاق ابراهیم . د  -٢

ئة الصناعیة نموذج مقترح لنظام الوقایة من كوارث البی –سمیر رجب وغریب عبدالحمید . د  -٣

  .مرجع سابق  –المؤتمر السنوي األول  – ٣ص  –

  .م  ١٩٩٦نوفمبر  – ٧٩العدد  –الكویت  –مجلة الثقافة العالمیة  -٤

٥- The Philippes In Crisis – Robert A Manning – Foreign Affairs – 

P.392 -410 –  

Win ter 1984\85 Vol.63 No 2. Council of Foreign Relations – New 

Relations – New York 10021 

ترجمة عبد األمیر  – ٢٩ص  –لألمس والیوم  االقتصادیةتحلیل األزمات  –دانییل ارنولد  -٦

  .م  ١٩٩٢المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  –بیروت  –شمس الدین 

توفیق ؟ والذي  والبیئة صراع أو نسانیرجي الرجوع في هذا المجال الي الكتاب العربي اإل -٧

  .م  ١٩٩٠ینایر – ٢٦رقم  –كتاب العربي ( شارك فیه عدة كتاب 
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سلسلة  –الكوارث الطبیعیة  –ابراهیم الرفاعي . رشید الحمد ومحمد السنیري ومراجعة د . د  -٨

مؤسسة الكویت للتقدم  –الكویت  – ١٠٣ – ١٠٢ص  –الجزء الثاني ) ١٠(المكتبة العلمیة 

  .م  ١٩٨٦العلمي 

  .م  ١٩٩٤فبرایر  –الكویت  – ٢٢٨ – ١١٨للتاریخ كلمة ص  –علي محمد الدمخي . د 

 –لدولة الكویت  االقتصادیةآثار الغزو العراقي علي القطاعات  –جعفر عباس حاجي . د  -٩

  .م  ١٩٩٣القاهرة  –الزهراء لإلعالم العربي  – ١٥٨ – ٢٩

  

  مراجع الجزء األول

  

القاهرة  –مكتبة مدبولي  –من أجل السالم في الشرق األوسط التفاوض  –إسماعیل فهمي )  ١( 

  .الطبعة الثانیة  –

شیكاغو  –أمریكا  –دار اإلنقاذ للنشر واإلعالم  – رهابمنهج اإل –السنوسي باللة )  ٢( 

  .م  ١٩٩١

المؤتمر  –الكوارث واإلستعداد لمواجهتها والتخفیف من آثارها  –احمد ابراهیم بخیت . د )  ٣( 

  .م  ١٩٦٦القاهرة أكتوبر  –جامعة عین شمس  –نوي األول إلدارة األزمات الس

جامعة عین  –المؤتمر السنوي األول  –یة األمنإدارة األزمنیة  –لواء أحمد ضیاء الدین )  ٤( 

  .م  ١٩٦٦القاهرة  –شمس 

 –الدولیة مجلة السیاسة  –إدارة األزمات في ظل النظام العالمي المراوغ  –أمین هویدي )  ٥( 

  .األهرام الفاهرة  –مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة  – ١١٢العدد 

 –علي صبري فرغلي . ترجمة د  –الذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله  –آالن بونیه )  ٦( 

  .المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب  – ١٩٩٣الكویت ابریل  – ١٧٢العدد  –عالم المعرفه 

آثار الغزو العراقي علي القطاعات االقتصادیه لدولة الكویت  –جعفر عباس حاجي . د )  ٧( 

  .م  ١٩٩٣القاهره  –الزهراء لالعالم العربي  –

المجلس الوطني للثقافه  –عالم المعرفه  –االمم النتحده في نصف قرن  –حسن نافعه . د )  ٨( 

  .م  ١٩٩٥اكتوبر  – ٢٠٢العدد  –والفنون واآلداب 

جامعة عین  –التخطیط لمواجهة الكوارث المؤتمر السنوي االول  –الد قدري السید خ)  ٩( 

  .م  ١٩٩٦القاهره  –شمس 

ترجمة عبد األمیر شمس  –تحلیل االزمات االقتصادیه لألمس والیوم  –دانییل ارنولد )  ١٠( 

  .م  ١٩٩٢المؤسسه الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع  –بیروت  –الدین 
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مركز االمارات  –مفاتیح التحكم بسلوك الخصم  –مستلزمات الردع  –دیفید جارنم )  ١١( 

  .م  ١٩٩٥الطابعه االولي  – ٢العدد  –دراسات استراتیجیه  –للدراسات والبحوث اإلستراتیجیه 

 –الكوارث الطبیعیه  –ابراهیم الرفاعي . ومراجعة د  –رشید الحمد ومحمد السنیري . د )  ١٢( 

  .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  –الكویت  –الجزئ الثاني )  ١٠( تبه العلمیه سلسلة المك

المكتبه  - ترجمة نادیه محسن الحسیني  –اإلرتقاء الي العالمیه  –امبروز . أي. ستیفن )  ١٣( 

  .م  ١٩٩٤القاهره  –االكادیمیه 

المؤتمر  –اجهتها الكوارث الطبیعیه وكیفیة مو  –لویس كامل بشاري  –سمیر احمد السید ) ١٤(

  .م  ١٩٩٦القاهرة  –جامعة عین شمس  –السنوي األول ألدراة األزمات 

نموذج مقترح لنظام الوقایه من كوارث البیئه  –سمیر رجب وغریب عبد الحمید . د )  ١٥( 

  .م  ١٩٦٦القاهره  –جامعة عین شمس  –المؤتمر الثانوي االول  –الصناعیه 

دور نظم المعلومات ونظم الخبره وتدعیم قرار االزمات  –وي صالح محمد حسني الحمال)  ١٦( 

القاهرة  –جامعة عین شمس  –المؤتمر السنوي االول الدارة االزمات  –في الصناعه المصرفیه 

  .م  ١٩٦٦

مجلة السیاسه  –اسرائیل والقرار السیاسي في السیاسه الخارجیه  –عادل السالوس )  ١٧( 

  القاهره –االهرام  – ١٩٧٩ولیو ی –)  ٥٧( العدد  –الدولیه 

مركز االهرام للترجمه  –ادارة االزمات في عالم متغیر  –عباس رشدي العماري . د )  ١٨( 

  .م  ١٩٩٣القاهره  –والنشر 

 –یه من وجهة النظر العسكریه األمنادارة االزمات  –عبد الرحمن رشدي الهواري . د )  ١٩( 

  .م  ١٩٩٥قاهرة ال –اكادیمیة ناصر العسكریه العلیا 

مقترح تنظیم مركز ادارة االزمات لدول مجلس التعاون  –عقید طیار عبداهللا حمد )  ٢٠( 

  .م  ١٩٩٦القاهرة  –جامعة عین شمس  –المؤتمر السنوي االول الدارة االزمات  –الخلیجي 

ول الدارة المؤتمر السنوي اال –یه للكوارث جتماععلي عبد الرازق ابراهیم االثار اال. د )  ٢١( 

  .م  ١٩٩٦القاهرة  –جامعة عین شمس  –االزمات 

  .م  ١٩٩٤فبرایر  –الكویت  –للتاریخ كلمه  –علي محمد الدمخي . د )  ٢٢( 

بحث  –یه األمنادارة االزمات  –احمد ضیاء الدین . عمر حسن عدس ولواء د . لواء د )  ٢٣( 

  .م  ١٠٠٦ \ ٩٥القاهره  –مطبعة كلیة الشرطه  –مشترك 

الكویت  –الطابعه االولي  –صناعة القرار والراي العام  –فاروق عمر العمر . د )  ٢٤( 

  . ١١١٤٣٠٢٦رمز  – ٢٥٠٣ص ب  –م  ١٩٦٦

الكویت  –محمد علي جناح سفیر الوحده وقائد االنفصال  –فاروق عمر العمر . د )  ٢٥( 

  .م  ١٩٧٧ –مطابع صوت الخلیج 



42 
 

جامعة  –المؤتمر السنوي االول  –خطیت الدارة الكوارث الت –لواء ماهر جمال الدین )  ٢٦( 

  .م  ١٩٩٦ –القاهره  –عین شمس 

  .م  ١٩٩٦نوفمبر )  ٧٩( –العدد  -الكویت  –مجلة الثقافه العمالیه )  ٢٧( 

  .الكویت ) م  ١٩٩٨فبرایر  –ینایر (  – ١٣العدد  –مجلة الهالل االحمر ) ٢٨( 

دار النهضه  –راتیجیه علمیه في مجال ادارة االزمات نحو است –محسن العبودي ، د )  ٢٩( 

  .م  ١٩٩٣القاهره  –العربیه 

مركز  –سلسلة محاضرات االمارات  –ادارة االزمات  –محسن حمد الخضیري . د )  ٣٠( 

  .م  ١٩٩٧االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیه 

 ٤٤مكتبه عین شمس  –لمیه ادارة االزمات تجارب محلیه وعا –محمد رشاد الحمالوي ) ٣١( 

  .م  ١٩٩٥الطابعه الثانیه  –القاهره  –شارع القصر العیني 

 – ١٠٦٨باریس العدد  –مجلة الوطن العربي  –ه األمریكیمذكرات وزارة الخارجیة )  ٣٢( 

  .م  ١٩٩٧\٨\٢٢

نوفمبر  –دولة الكویت  –سریة انتاج االسلحة النوویه  –مذكرات الدراسه االستراتیجیه )  ٣٣( 

  .م  ١٩٩٧

مجلة الفكر االستراتیجي العربي  –التعریف بظاهرة االزمه الدولیه  –مصطفي علوي . د )  ٣٤( 

  .م  ١٩٨٧ینایر  –

  .م  ١٩٩٤جامعة الكویت  –الموسوعه السیاسیه )  ٣٥( 

كتاب ( والبیئه صراع او توافق ؟ والذي شارك فیه عدة كتاب  نسانكتاب العربي اإل)  ٣٦( 

  ) .م  ١٩٩٠ینایر  – ٢٧رقم  – العربي

  




