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د. عبد الغفار عفيفي الدويك

هدفت هذه الورقة العلمية إىل إبراز االجتاهات احلديثة يف إدارة  األزمات  امللخص    
الدولية وذلك باختاذ أزمة الرشق األوسط نموذًجا، وقد أكدت الورقة عىل 
أن أحداث احلادي عرش من سبتمرب 200١م، كانت العالمة الفارقة يف معادلة العالقات 
الدولية املعارصة، حيث أصبح اإلرهاب متغرًيا حاكًا بمنطقة الرشق األوسط، وارتكزت 
الورقة عىل عدد من احلقائق املرتبطة بإدارة األزمات الدولية يف القرنني العرشين واحلادي 

والعرشين.

وبصورة عامة تكونت الورقة العلمية من مخسة حماور رئيسة؛ يف املحور األول دار 
احلديث حول املفاهيم األساســية إلدارة األزمات الدولية، حيث تم التطرق إىل مفهوم 

النظام الدويل، ومفهوم األزمة الدولية، وتوازن القوى. 
ويف املحور الثاين تم تناول أهم نظريات العالقات الدولية، مثل: النظرية الواقعية، 
والنظرية الوظيفية، ونظرية الرصاع واملساومة، ونظرية التحالف، ونظرية الردع، ونظرية 

االحتواء، والنظرية املثالية، ونظرية هناية التاريخ. 
ولتكتمل الصورة فقــد تم ختصيص املحور الثالث الســتعراض نظريات إدارة 

األزمات السياسية مثل: النظرية الواقعية، ونظرية إدارة األزمات الدولية.
أما املحور الرابع فقد تناول اجتاهات إدارة األزمات يف منطقة الرشق األوســط، 
حيث تم احلديــث عن أهم مالمح االجتاه التقليدي، ومن جانب آخر تم اســتعراض 

االجتاهات احلديثة يف إدارة األزمات.
ويف املحــور اخلامس تم التعرف إىل االجتاهات السياســية لبعض الدول يف إدارة 
األزمات الدولية من وجهة النظر التحليلية للباحث، حيث تم تناول اجتاه كل من: اإلدارة 
األمريكية، واإلدارة الروسية، واالحتاد األوريب، واإلدارة اإلرسائيلية، واإلدارة الرتكية، 
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املقدمة:

بــدا املشــهد اإلقليمي يف الربع األخري مــن القرن العرشين مرتبــًكا يف مواجهة 
التحديات الكربى، ومع إلقاء الضوء عىل األحداث املتالحقة ظهرت حالة من االنكشاف 
اإلســرتاتيجي لبعض مواقف الدول جتاه األمن اإلقليمي، ما أدى إىل حتول املنطقة إىل 
ساحة لكثري من األزمات الدولية، وبالرغم مما وقع يف العامل من متغريات، فقد ظلت غالبية 
الدول العربية أســرية حلالة القطبية الثنائية التي انتهت باهنيار اإلمرباطورية السوفياتية 

١989م، وهو املتغري الدويل الرئيس األوحد بعد احلرب العاملية الثانية.

وقد بدأ القرن احلادي والعرشون يف عامل تسوده حالة أحادية القطبية ليستيقظ   
عىل كارثة إنسانية بكل املعايري يف احلادي عرش من سبتمرب 200١م وليتحول اإلرهاب 
إىل متغري فاعــل يف معادلة العالقات الدولية، وأصبح هذا املتغري هو احلاكم الرئيس يف 

العالقات الدولية مع منطقة الرشق األوسط.

ويف هذا السياق جتدر اإلشــارة إىل جمموعة من احلقائق التي اتسم هبا عقدا حلقة 
الوصل بني القرنني العرشين واحلادي والعرشين املرتبطة بإدارة األزمات الدولية أوجزها 

يف اآليت : ) فيرش، 20١١م، ص 53،52 (.

وجود عالقة عكسية بني اإلســرتاتيجيات األمنية الفاعلة وحدة وقوع األزمات 
األمنية، وأن الفشــل يف إداراهتا يرجع إىل عدم اإلمجاع عىل تفعيل إســرتاتيجية لألمن 

القومي العريب، يف ظل توافرها لدى أطراف إقليمية منافسة.

إن املعضلــة العربية كانــت يف املنهج بمعنى الفصل بــني النظرية والتطبيق حتى 
أصبحت منهجية إدارة األزمات يف حالة من الســيولة التامة، وكان املوقف العريب يقع 
بني توجهني: أحدمها تقديم املعاجلة عن التشخيص الدقيق لألزمة واآلخر االعتاد التام 

عىل دور املجتمع الدويل.

 الفصل التام بني العلــم املمثل يف اخلرباء ومراكز األبحاث والفن املمثل يف صنع 
القرار، وأيًضا حالة التمفصل يف العالقات الدولية بني الدول واملنظات اإلقليمية.

إن االجتاهات احلديثة عند اندالع أزمة حتكمها معادلة توازن القوة عىل أرض الواقع 
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ونظًرا الختالل هذا التوازن ظهر اجليــل الرابع للحروب، واختلت املعادلة التقليدية، 
حيــث كان اإلرهاب حرًبا بني قوتني، األوىل نظامية، والثانية غري نظامية وكانت أغلب 
نتائــج املواجهة لصالح األخرية ولو مؤقًتا، مع إجياد مناخ لعدم االســتقرار يف كثري من 

البلدان العربية )سوريا، العراق، ليبيا، اليمن(.

ويتحدد مفهوم األزمة حســب املجال الذي توجد فيه فعىل “الصعيد الســيايس” 
تنقسم األزمة إىل أزمتني األوىل داخلية، وهي حدث مفاجئ هيدد حالة األمن واملصلحة 
القومية للدولة ومؤسســاهتا ويتم مواجهته يف ظــروف صعبة من حيث )ضيق الوقت 
والتوقع ومن املمكن اإلمكانات واملوارد(، والثانية خارجية )دولية( وهي عادة أزمة بني 
دولتني أو أكثر ينتج عنها رصاعات شــديدة بينهم قد ال تصل إىل درجة احلرب الفعلية 

ولكن تكمن يف داخلها حالة نشوب حرب. ) الدليمي،20١١م : ص25-24(

ويعتقد بعض الباحثني أن املارسة الدولية تؤكد رضورة استعال القوة العسكرية 
لردع اخلصم يف أثناء تصعيد األزمة مع جتنب العمليات التي يمكن أن يفرسها اخلصم بأهنا 
استعداد ألعال قتالية. كا أن ميثاق األمم املتحدة وبالرغم من أنه حرم اللجوء إىل القوة 
ا  أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية، فقد خول ملجلس األمن التدخل عسكريًّ
يف إطار نظام األمن اجلاعي، وذلك يف حالة تطور األزمات واملنازعات الدولية بشكل 
ا، أو  هيدد الســلم واألمن الدوليني، خصوًصا بعد استنفاد حماوالت إدارة األزمة سلميًّ
عرب الضغوطات غري العسكرية )املادة 42 من امليثاق( وسمح للدول بمارسة حقها يف 
الدفاع الرشعي الفردي أو اجلاعي عن النفس )املادة 5١ من امليثاق األممي(. ) عبدالبديع، 

١993م : ص ١26(

وهناك رضورة للمزج يف هذا اإلطار بني سياسة الرتغيب واملساومة واملفاوضات 
عــن طريق تقديم العروض والتنازالت حلمل اخلصم عــىل وقف اإلثارة من جانبه أو 
إلرغامه عىل القبول واإلذعان للمطالــب املرجوة من ناحية، والرتهيب الذي يتم عرب 
استخدام القوة واألعال الزجرية غري العسكرية األخرى أو التهديد باستعاهلا من ناحية 
ثانيــة، وبخاصة أن للقوة أمهيتها –أحياًنا- يف الدفاع عن املصالح املهددة بأقل ما يمكن 
من اخلسائر املادية والبرشية، مع االحتفاظ بقنوات االتصال مفتوحة، وجتنب االرجتال 
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يف اختاذ القرارات للحؤول دون إقدام الطرف اآلخر عىل القيام بعمل عسكري قد يفشل 
إدارة األزمة متاًما. ويف السياق نفسه يشري البعض إىل أن الكالم الذي ال يستند إىل إمكانات 

حقيقية عديم التأثري عىل طرف جييد حساباته ) هويدي ، ١997م : ص:١32 (

ويعــد احلديث عن األزمات الدولية ضمن علــم إدارة األزمات أكثر تعقيًدا   
من غريها من األزمات نتيجة عدة أسباب من أمهها: أن األزمات الدولية قد تكون من 
األزمــات املفاجئة أكثر من األزمات األخرى، وارتباطها باألزمات األخرى من ناحية 
التأثــري والتأثر، كا أهنا من األزمات عميقــة اجلذور، وحتتاج وقًتا أطول عند إدارهتا أو 
حلها، هبدف العودة إىل احلالة الطبيعية قبل األزمة ) السكون ( بعكس األزمات األخرى 

) املجذوب، 20١4م : ص86- 96(.

أواًل: المفاهيم األساسية ونظريات إدارة األزمات الدولية:
 مفهوم النظام الدويل international system  ) جاد، ١998م : ص١6- ١8(

ا من خالل عملية  يعرف النظام الدويل بأنه جمموعة من الوحدات املرتابطة نمطيًّ  
التفاعــل، فالنظام يتميز بالرتابط بني وحداته، كا أن التفاعل يتســم بالنمطية عىل نحو 
يمكن مالحظته وتفسريه والتنبؤ به وهذه الوحدات مستقلة ومتفاعلة بعضها مع بعض 
 Bipolar أو ثنائي القطبية ،unipolar system وقد يكون هذا البنيان آحادي القطبيــة

.multi polar system أو متعدد القطبية ،system

لقد تأسس نظام ما بعد احلرب الباردة عىل قواعد قيمية جديدة، وصفها جورج   
بوش االبن بأهنا أكثر حترًرا يف حماربة اإلرهاب وأكثر مناعة يف إقرار العدالة وأكثر أمًنا يف 
السعي من أجل السالم فهو عامل جديد يسوده القانون، وتعرتف فيه الدول بمسئوليتها 
املشرتكة يف حتقيق احلرية والعدالة، كا فتحت الباب عىل مرصاعيه الحتاالت التدخل 

) 20.p :  ,2002, C.j. Dick ( .العسكري اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول

ومل يعد هناك ما يســمى بقوة متدخلة وقــوة مراقبة فيا يتعلق بإدارة األزمات   
اإلقليمية، فكل الالعبني يأخذون دورهم بدرجات متفاوتة، »وأصبح اســتخدام القوة 
العاملية يف إدارة األزمات اإلقليمية أكثر ســهولة، بعــد أن اختفى حتدي القوى العاملية 



25 24

االجتاهات احلديثة يف إدارة األزمات الدولية  )الرشق األوسط نموذًجا(

األخرى، إن مل يكن قد تواطأت مع بعضها« وأصبح اســتخدام القوة اإلقليمية يف إدارة 
األزمــات اإلقليمية أكثر صعوبة وحمفوًفا باملخاطر؛ ألهنا أصبحت حمكومة بقوى عاملية 
أكرب عىل اســتعداد للتدخل يف أي وقت »وهو مــا حدث بالفعل يف احلرب عىل داعش 
يف »ســوريا والعراق وليبيا«.، وازدادت فرص استخدام الرشعية الدولية يف التحكم يف 
بعــض الرصاعات بني الدول اإلقليمية، وأصبح نقل الســالح إىل مناطق الثورة جتارة 
أكثر منه سياســة، كا أصبحت االنتفاضات الداخلية داخل الدول أكثر من الرصاعات 
بني دول اإلقليم، وأصبح التدخل اخلارجي داخل الدول أكثر من الرصاعات بني دول 
اإلقليم الواحد وأصبح التدخل اخلارجي أمًرا مقبواًل حتت شعارات اجلوانب اإلنسانية 

أو وقف التمردات أو تعسف احلكومات املركزية )هويدي ، ١993م :  ص  ١77(.

2- مفهوم األزمة الدولية  International crisis ) نافعة ، ١995م : ص ١42(.

 تعــرف )كورال بيل( األزمة الدولية بأهنا نقطة حتول يف طبيعة العالقة بني أطراف 
ما، حيث ترتفع الرصاعات إىل مســتوى هيــدد بتغيري طبيعة العالقات بني الدول، ففي 
حال األزمات التي تقع بني حلفاء تتحول عالقة التحالف إىل عالقة انشقاق، ويف حالة 

األزمات التي تقع بني األعداء تتحول العالقة من عالقة سلم إىل عالقة حرب.

كا أهنا متيز بني األزمات الدولية وفًقا لنطاقها اجلغرايف وأطرافها الرئيسة وحجم   
قوهتا الدولية، فهي ترى أن األزمات املحلية أو اإلقليمية مهمة، ولكنها ال حتمل اخلطر 

نفسه الذي حتمله األزمة بني القوى النووية لبقية العامل.

كا عرف )ويليامز( إدارة األزمات بأهنا: سلســلة اإلجراءات )القرارات( اهلادفة 
إىل السيطرة عىل األزمة واحلد من تفاقمها حتى ال تصل إىل مستوى نشوب احلرب، كا 
أشــار )هانز نيوهولد( إىل أن إدارة األزمات تعني احتواء األزمة والتخفيف من حدهتا 

بشكل يستبعد معه حدوث اشتباكات عسكرية عىل نطاق واسع.

  وقد تعددت الدراســات التي تناولت عملية إدارة األزمــة الدولية وتناوهلا 
بالتحليل ألدوات إدارة األزمة، وعىل الرغم من ذلك فإن هذه الدراســات عىل كثرهتا 
حييــط هبا قدر من الغمــوض يف تناوهلا بالتحليل ألدوات إدارة األزمة، فقد اســتخدم 
)ألكســندر جورج( مفهوم إدارة األزمة بمعنى القيود التي ترد عىل عملية ممارسة القهر 
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واجلرب والضغط واإلكراه يف العالقات الدولية بمعنى أن إدارة األزمة تعني السيطرة عىل 
أحداث الرصاع يف األزمة وختفيف حدهتا حتى ال تصل إىل حد انفجار العنف الشــامل 

أو احلرب. 

وأوضح ماكيالند ثالثة مواقف يمكن أن توجد أزمة دولية وهي:

حالة ســعي القادة إىل احلفاظ عىل موقفهم القيادي من خالل البحث عن مصدر 
خارجــي للتهديد وبالتايل الدخول يف رصاع خارجي؛ لتحقيق الوحدة الداخلية )حالة 

إرسائيل يف الرشق األوسط(.

أن تشهد األطراف املشاركة يف النظام الدويل حتواًل يف مؤسساهتا االجتاعية، نتيجة 
انضامها إىل حتالفات أو انســحاهبا منها، ما قد يــؤدي إىل إجياد مواقف أزمة يف ميادين 

تنافسية غري مألوفة.

حالــة اهنيار نظام القطبية الثنائية، األمر الــذي تنجم عنه صعوبة إعادة األطراف 
الرئيسة بتشكيل إسرتاتيجيتها وتكييفها وفقًا لألوضاع اجلديدة )وهو ما حدث بالفعل 
بعد اهنيار االحتاد السوفيايت، حيث دخل العامل يف مرحلة ضبابية، ما سبب حالة من التوتر 
يف كثري من املناطق زاد من عدم االســتقرار ووقوع كثري من األزمات الدولية.) نافعة ، 

١995م : ص ١42 (

 Balance of Power 3- توازن القوى 

يعــد مفهوم توازنات القوى احلالة التي تتعــادل وتتكافأ عندها املقدرات البنائية 
والسلوكية القيمية لدولة / منفردة أو جمموعة من الدول املتحالفة مع غريها من الوحدات 
املتناسقة منها بحيث تتضمن هذه احلالة للدولة أو جمموعة من الدول املتحالفة أو جماهبة 
التهديدات املوجهة ضدها من دول أخرى أو أكثر ويطلق عىل هذا املفهوم أيًضا التوازن 
اإلسرتاتيجي) pp : , 1990, Joshua S. Goldstein 11-13(، ويمكن توضيح املقصود 
بالتوازن اإلقليمي أو التوازن الفرعي – أنه أشــكال مــن التوازنات تتكون داخل آخر 
جغرافية حمددةـ  جتمع عدًدا من الدول يف عالقات تتســم بالرصاع عىل السلطة والنفوذ 

يف هذا اإلطار اجلغرايف املحدد ) حسني، 20١١م : ص١5١ -١53 ( .
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 International Relation Theories ثانًيا: أهم نظريات العالقات الدولية
 تتعدد نظريات العالقات الدولية، وعملية تصنيفها ويمكن أن تكون وفق طبيعة 
نشــأهتا أو مدخلها الرئيس، فهناك كثري من التصنيفات، منها: نظريات القوة وتوازهنا 
والنظريات املثالية الليربالية ونظريات رصاع احلضارات وهناية التاريخ والفوىض الدولية 
ونظريــات النظام الدويل وأخريًا نظريات العالقات االقتصادية الدولية. وملا كان تركيز 
البحــث عىل عالقات القوى واألزمات املرتبطة هبا يف منطقة الرشق األوســط نحاول 
الرتكيز بإجياز عىل أهم النظريات التي تســيطر عىل طبيعــة العالقات الدولية واملهيمنة 

عىل العالقات يف منطقة الرشق األوسط.

النظريــة الواقعية The Realism Theory، حيث اســتعمل »هانز مورجا نثو « 
مصطلح القوة بعدة أوجه ومن أهم مبادئها: أن النظرية السياســية تنتج عن املارســة 
السياسية وحتليل وفهم التاريخ، وأن السياسة ال حتددها األخالق كا يقول املثاليون، بل 
العكس هو الصحيح. ويعترب الدول أهم العوامل يف السياسة الدولية وأن الرتكيز عليها 
كوحدة أساسية يساعد عىل فهم طبيعة التفاعالت الدولية إىل جانب أن العامل األمني هو 
األهم يف سياسة الدول اخلارجية، وتعد نظرية الواقعية اجلديدة التي برزت نتيجة النقد 
الذي وجه إىل النظرية الواقعية. عىل افرتاض رئيس أن الدول تعمل من منطلق احلوافز 
املادية ضمن النظام الــدويل وكلا ازدادت قوة الدولة ارتفعت مكانتها وازداد نفوذها، 
وبالتايل تتحدد نية النظام العاملي عرب هذا التوزيع للقدرات بني الدول ) حسني، املرجع 

السابق، ص١98 ، ١99(.

أما النظرية الوظيفية فتدور حول مفهوم احلركات االندماجية يف املجتمع الدويل، وتنفذ 
بعمق التعاون يف املجاالت االقتصادية واالجتاعية؛ ويف إقامة أجهزة ومؤسســات دولية 
وفنية متخصصة وتتأثر العالقات الدولية بطبيعة العالقات داخل املؤسسات االقتصادية.

أمــا نظرية الرصاع واملســاومة، فهي ترتكز عىل أن الرصاع ينشــأ نتيجة تعارض 
املصالــح أو رغبة طرفني أو أكثر يف القيام بأعال متعارضــة فيا بينهم والرصاع جيري 
مدفوًعا بمجموعة من الرغبات واحلاجات اخلاصة وختتلف أشكال الرصاع وفًقا ملحصلة 

معتقدات وتصورات القوى املشاركة يف أدواره.



املجلة الدولية ألبحاث األزمات  ـ املجلد ١ ـ العدد  التعريفي - الرياض )٢٠١٧م - ١٤٣٨هـ(

29 28

وهناك أيًضا نظرية التحالف وهو عالقة تعاقدية بني دولتني أو أكثر يتعهد بموجبها 
املعنيون باملســاعدات املتبادلة يف حالة حرب. وتظل التحالفات قائمة لتحقيق التوازن يف 
القوى، طاملا أن هذا التوزان كان رضوريًّا) حسني، : املرجع السابق : ص206 – 207 (.

وهناك نظرية الردع وتعني أهنا هتدف إىل ردع دولة ما عن العدوان وهي رئيسة يف 
اإلسرتاتيجية العسكرية واهلدف النهائي منها هو توجيه هتديد مماثل إن كان هناك هتديد 

قائم وجاد من طرف آخر ولقد تعاظمت هذه النظرية يف ظل العرص النووي.

أما نظرية االحتواء فقد صيغت يف األساس بعد هناية احلرب العاملية الثانية للحد من 
انتشار االحتاد السوفيايت غرًبا، فهي مبدأ وهدف وسياسة بمعنى احلؤول دون تصادم مبارش 
بني القوى العظمى، واعتمدت الواليات املتحدة هذه السياسة يف كثري من مواقع االشتباك 

السياسية والعسكرية، منها احلرب العراقية اإليرانية التي سميت »االحتواء املزدوج«.

ولقد أرســت النظرية املثالية قواعد احرتام القانون الدويل من خالل الدبلوماسية 
الدولية، فتم الرتكيز عىل املنظات الدولية ودورها يف ترســيخ قواعد النظرية الليربالية 
الدولية التي تركز عىل ناذج الســالم واحلرية واالزدهار التي تدعو هلا الديمقراطيات 

الغربية الليربالية الدستورية التي تقودها وتدعو هلا الواليات املتحدة.

وقبل هناية القرن العرشين ظهرت بعض النظريات اجلديدة منها: صدام احلضارات 
وهنايــة التاريخ والفوىض الدولية، فنظرية صدام احلضارات اعتمدت عىل فرضية نزاع 
احلارض مع املستقبل وكذا النزاعات داخل الدول ذاهتا وهلا جانبان األول تفاؤيل ويشري 
ا ، بينا ركزت املتشائمة  ا وثقافيًّ ا وسياسيًّ إىل أن العوملة مدخل لتقارب الشعوب اقتصاديًّ
عىل اهلوة بني مناطق السالم واحلرب وأشار هينجتون صاحب النظرية إىل التحدي الذى 

يفرضه اإلسالم عىل الغرب.

أما نظرية هناية التاريخ لفوكاياما فقد أسست لوضع حد لألفكار األيديولوجية يف 
التاريخ اإلنساين وانتشار قيم الليربالية الديمقراطية الغربية، وأخرًيا فإن نظرية الفوىض 
تعكس االستخدام املتكرر بعكس حاالت العنف وغياب القانون وانعدام النظام، وهي 
تستكمل للداللة عىل غياب احلكم الرشيد القادر عىل حفظ النظام : )املرجع السابق ص 

.)269 – 265
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Political crisis management theories .ثالثا: نظريات إدارة األزمات السياسية
 تعــد إدارة األزمات الدولية من العلوم التــي فرضتها املتغريات الدولية النامجة عن 
ت من علوم املستقبل التي بواسطتها يمكن  اختالل موازين القوى اإلقليمية والعاملية، كا عدَّ
التأثري يف حتريك العوامل الدولية ذات التأثري السيايس واالقتصادي واالجتاعي والثقايف؛ 
هبدف اخلروج من األزمات املحلية واإلقليمية والدولية، وأن الغاية من إدارة األزمات هي 

جتنب حدوث مواجهة عسكرية قد ال يتوقعها أطراف النزاع عند بداية األزمة.

واألزمة عىل املســتوى الدويل هــي حتول فجائي عن الســلوك املعتاد، وىف مجيع 
احلاالت ثمة أساليب متنوعة للتعامل مع كل موقف، فقد جيري احتواء الرصاع أو تسوية 
املنازعــات بينا تكون إدارة األزمات هي املناورة بالعنارص املكونة هلا وأطرافها؛ هبدف 
تعظيم االســتفادة من ورائها لصالح األمن القومي.. وهكذا أصبحت إدارة األزمات 
ا  الدولية أســلوًبا مؤثًرا يف إدارة الرصاعات الدولية، هلا إسرتاتيجية حمددة وأصبحت فنًّ
يارسه قادة األمم ورجال الدولة بمزيد من املهارة والرباعة) عليوة ، 2004م  : ص 47(.

إن نظريات العالقات الدولية هي إطار ووسيلة يف الوقت نفسه عن إدارة األزمات 
الدولية، وغالًبا ما تكون األدوات املستخدمة يف اإلدارة يف مراحلها املختلفة عىل عالقة 

رئيسة بإحدى هذه النظريات، ومن أمهها عىل سبيل املثال: النظرية الواقعية.

كا تتعدد وسائل إدارة األزمة الدولية، وهذه الوسائل حترك مظالت عديدة، سواء   
أكانت املظلة الدبلوماســية ومن خالهلا تعلو الوسائل الزجرية أم املظلة القانونية أم املظلة 
اإلعالمية وتتم من خالل بث الرسائل التي تساعد يف إدارة األزمة ومن أهم هذه الوسائل: 

الدبلوماسية بنظامها اإلداري وقبوهلا باستخدام أي منها لتسوية النزاع أو األزمة 

أما الوســائل القانونية فهي تعني البحث عن صيغة قضائية حلل املشكالت والنزاعات 
واألزمات، ومنها: التحكيم الدويل، والقضاء الدويل ) املجذوب ، 2003م: ص 286- 682(. 

أما الوسائل الزجرية فهي استخدام القوة من مصادرها املختلفة كأداة دبلوماسية 
واستخدامها يف مراحل إدارة األزمة ما بني سياسات الرتغيب والرتهيب، وهي ليست 

عسكرية فقط، بل تتخللها ضغوط اقتصادية وسياسية ) الغربا ، ١993م : ص 9١ (.
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كا تؤدي الوسائل اإلعالمية من خالل توظيفها حلقَة وصل بني املواطنني وصانع 
القرار والقائمني عىل إدارة األزمات، كا يتم إرســال كثري من املؤرشات من خالهلا يف 

أثناء عملية إدارة األزمة.

وهناك كثري من النظريات األكثر شيوًعا عند إدارة األزمات الدولية من أمهها النظرية 
الواقعية التي ســبقت اإلشــارة إليها، وهي هتدف إىل تفسري األمور واألحداث بطريقة 
واقعيــة قابلة للتحليل والبعد عن النظريات الرشــيدة واملثالية، كا تؤكد أن العالقات 
الدولية قائمة عىل مفاهيم كثرية منها: املصالح، القوة، توازن القوى، والقوة تعني التأثري 
النسبي الذي متارسه الدول يف عالقتها املتبادلة، وهي ختتلف من موقف آلخر ومن دولة 
ألخرى. كا أن القوة ليســت املعيار الوحيد املحدد للعالقات، بل تدخل فيها حسابات 
أخــرى من حيث: حجم الدولة وقدرهتا يف املجاالت املختلفة، أما املصلحة فهي األداة 
التي تســتخدمها الدولة مع قوهتا من أجل التأثري يف الدول األخرى وحتقيق مصاحلها، 
فالعالقة بني الدول تبادلية قائمة عىل حتقيق املصالح واألمور املشرتكة، وال توجد دولة 
ا، فيوجد دائًا رصاع مســتمر من أجــل اإلبقاء وزيادة قوة الدولة  تقوم بأي أمر تطوعيًّ
وزيادة مصاحلها، أما توازن القوى فهي نتيجة جهود الدول للحفاظ عىل قدر من القوة 
يف ظل سباق حمموم للتســلح، األمر الذي حيول دون نشوب رصاع مسلح وتسعى إىل 

احلفاظ عىل التوازن العسكري فيا بينها. 

 أما نظرية إدارة األزمات الدولية فقد بدأت يف التبلور خالل الستينيات من القرن 
املــايض يف أثناء »مرحلة احلرب الباردة«، حيث كانت هناك جهود مســتمرة من أجل 
صياغــة إطار مفاهيمي وجمموعة من الفرضيات التي يمكن تطبيقها عىل حتليل حاالت 

إدارة األزمات الدولية املختلفة. ) الرشيدي، ١996م : ص ١54(

وهتــدف »إدارة األزمات الدولية « إىل التغلب عىل األزمات من خالل األدوات 
املناســبة لتجنب سلبياهتا واالســتفادة من إجيابياهتا، أي إدارة التوازنات ورصد حركة 
واجتاهات القوة والتكيف مع املتغريات املختلفة، كا تعمل عىل حتقيق أهداف أساســية 
منها: جتنب االهنيار التام يف التوازن يف غري صالح الدولة، والتوفيق بني املصالح املعرضة 
للخطــر خالل األزمة، مع الرغبة يف جتنب التصعيد والعمل عىل الســيطرة عىل األزمة  
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)الرشيدي، ١996م : ص ١54(.

واإلدارة باألزمــات هي فعل هيدف إىل توقف نشــاط من األنشــطة أو انقطاعه 
أو زعزعة اســتقرار وضع من األوضاع بحيث يؤدي إىل أحداث تغري يف هذا النشــاط 
أو)تعديــل الوضع لصالح غريه ( » ) الشــعالن،  ١999م : ص ١8- ١9( ، وينبغي 
التمييز بني مفهومــي إدارة األزمات واإلدارة باألزمات فــاألول يعني التغلب عليها 
باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة جتنبًا لســلبيتها واالستفادة من إجيابياهتا بينا الثاين 
يقوم عىل افتعال األزمات وإجيادها كوسيلة لتحقيق أهداف بعينها وحمددة سلفًا ) صبيح، 

2006م : ص 2١4 (

Crisis management trends رابًعا: اتجاهات إدارة األزمات في منطقة الشرق األوسط
االجتاه التقليدي: كان هو الســائد يف النصف الثاين من القرن املايض عند التعامل 
مــع كثري من األزمات اإلقليمية خالل النصف الثاين من القرن العرشين التي طاهلا هذا 
االجتاه مثل: نكبة ١948م، أزمة الســويس ١956م، أزمة مايو ١967م، أزمة احتالل 
اجلزر اإلمارتية ١97١م، أزمة الرشق األوسط ١973م، احلرب يف أفغانستان )١979/ 
١989( ، احتالل بــريوت ١982م، حرب اخلليج الثانيــة )١990/ ١99١م( أزمة 

الصومال ١99١م(.

ومن أهم مالمح االجتاه التقليدي، إدارة األزمات اخلارجية برد الفعل، كا كانت 
السمة الغالبة هي تعزيز دور الفاعل الدويل يف إدارة األزمة ما دفع دواًل غربية إىل التدخل 
إلدارة املصالح باألزمات، وينهج كثري من الدول درء األزمة الداخلية أو حماولة منعها.
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األزمات اإلقليمية خالل العقد األول من القرن احلادي والعرشين:

شــهد العقــد األول من القرن احلــادي والعرشيــن كثرًيا من األزمــات: منها 
غزو أفغانســتان 200١م، وغزو العــراق 2003م، وأزمة املــرشوع النووي اإليراين 
)20١5/2002م( ، وتطور القاعــدة )2004م، جناح الزرقاوي( – وحرب جنوب 
لبنان 2006 م، وصعود تنظيم داعش )20١4م، البغدادي( والتوسع األفقي لإلرهاب 
يف كثري من البلدان يف املنطقة من كونه تنظيًا ليكون فكرة لإلرهاب ؛ ناهيك عن احلروب 

املتتالية عىل قطاع غزة.

ا يف عامل  اتســمت إدارة أزمات العقد األول من القرن احلــادي والعرشين إقليميًّ
وصف باألحادي القطبية عند مواجهتها، بعرقلة ومجود جهود التسوية السلمية بالرغم 
من مبادرة 2002م، والعزوف شــبه التام عن اإلصالح الســيايس يف كثري من البلدان 
العربية، والصعود التدرجيي لتيار اإلســالم الســيايس يف بعض البلدان العربية ) مرص 
واجلزائر وتونس عىل سبيل املثال..(، وتعقد املسألة الفلسطينية »بعد فوز محاس يف غزة 
2006م، وصعود اليمني األصويل يف كل من تركيا )حزب العدالة 2003م/ أردوغان(، 
وإيران ) التيار املتشدد 2005 م/ نجاد(، ويف إرسائيل استمرار اليمني املتطرف 2009م/ 
نتنياهو(، وأخرًيا انخفاض أسعار الطاقة وتراجع االحتياطي النقدي لبعض دول اخلليج؛ 

نتيجة ازدياد النفقات األمنية.

األزمات اإلقليمية خالل العقد الثاين من القرن احلادي والعرشين:

 مــع بزوغ حالة التعددية القطبية، كان تنفيذ ســيناريو الفوىض اخلالقة يف الرشق 
األوسط: ) تونس ، مرص ، ليبيا ، سوريا ، اليمن ...( بدًءا من التدخل الدويل واإليراين 
املبارش يف ســوريا، والتحالف العريب يف اليمن، والتدخل الفرنيس واألمريكي املحدود 
يف ليبيا، والضغط االقتصادي عىل مرص بواســطة كل من ) روسيا ، بريطانيا ، إيطاليا(، 
والتحول اإلســرتاتيجي يف مواقف بعض األطراف الدوليــة واإلقليمية من مكافحة 
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اإلرهاب إىل اإلدارة باإلرهاب، ســواء أكان يف دعم إيران وتدخل وحداهتا من احلرس 
الثوري يف العراق وسوريا، أم يف دور حزب اهلل يف كل من سوريا ولبنان، كذلك رسعة 
املناورة باملواقف من خالل تأييد تركيا جلبهة النرصة مع بداية األزمة السورية التي حتولت 

فيا بعد إىل أحرار الشام هذا غري تدخلها املبارش يف شال العراق. 

وخالل العقد الثاين من القرن احلادي والعرشين تغري كثري من نظم احلكم عىل أثر 
انتفاضات الربيع العريب، وانترشت آليات اجليل الرابع للحرب، وتوحش اإلرهاب إىل 
درجة غري مسبوقة، واتسمت إدارة األزمات باآليت البطء الشديد يف احلركة، إىل جانب 
التجاهــل التام ألزمات داخلية »انفجرت« دون االســتعداد هلا كا غلب فكر هتميش 
األزمة عىل اعتبار أهنا حتل نفسها بنفسها، ويمكن أن نخلص إىل النتيجة التالية: أن الرشق 
األوسط بدأ القرن احلادي والعرشين بآليات القرن العرشين ويف حالة دفاع عن النفس.

خامًسا: االتجاهات السياسية لبعض الدول في إدارة األزمات الدولية:
هناك جمموعة من املتغريات الدولية طرأت وأثرت بشكل مبارش عىل املناخ الدويل 
العام سواء أكانت اخلالفات األوربية األمريكية حول منهجية إدارة األزمات الدولية، أم 
حماولة روسيا االحتادية فرض نفسها طرًفا يف كثري من األزمات الستعادة مكانتها الدولية، 
وتصاعد وترية اإلرهاب الدويل، وتراجع دور منظمة األمم املتحدة أمام القوى العظمى، 
وتأثر االقتصاد العاملي باألزمة املالية األمريكية. وقد وظفت الواليات املتحدة هذا املناخ 
العام من خالل إحباطها ألي قوى دولية منافســة، وحترك القوى الكربى خالل إدارة 
األزمات خارج نطاق األمم املتحدة، واملحافظة عىل التفوق واستخدام القوة العسكرية 
يف إطار حتقيق األهداف، مع حماولة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل واحلد من التسلح 
وبناء التكتالت االقتصادية والعلمية والتقنية واإلعالمية والعمل عىل تداخلها واندماجها 

با خيدم أهدافها.

كــا كان هناك جمموعة من املتغريات اإلقليمية تأثــر هبا النظام العاملي اجلديد من 
حيث تغيري التوازن اإلســرتاتيجي باملنطقة، وزيادة حجم الوجود  العسكري الكثيف 
باملنطقة، وتصاعد املواجهة اإلرسائيلية ضد اجلانب الفلســطيني، وحماولة تغيري خريطة 
املنطقة بواسطة إسرتاتيجية الفوىض اخلالقة، التي صاحبتها حالة من عودة الوعي القومي 
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للشعوب العربية، كا كان لظهور أناط من وسائل الطاقة املتجددة التأثري يف تراجع األمهية 
االقتصادية للرشق األوسط. 

 لقــد انتهج أغلب القوى الدولية واإلقليميــة الفاعلة، إدارة املصالح باألزمات؛ 
وذلك من خالل االستفادة من املناخ املصاحب ومن خصائصه: حالة السيولة، وفقدان 
بعض األطراف اإلقليمية القدرة عىل ضبط سلوك الفاعلني، والتضاد الشديد يف األهداف 
فيا بينها، مع االختالل الشــديد يف ميزان القوة، واالختالف التام بني الغايات القومية 
ا، ويمكن أن نتعرف عىل هذه االجتاهات من  ا وإقليميًّ للدول والتحالفــات املؤثرة دوليًّ

وجهة النظر التحليلية للباحث عىل النحو اآليت:

اجتاه اإلدارة األمريكية يف إدارة األزمات

تنشد الغاية القومية األمريكية العمل عىل صياغة نظام عاملي جديد يعتمد عىل   
مؤسســات دولية تعكس روح القرن احلادي والعرشين مع تبني إسرتاتيجية للتجديد 
القومي األمريكــي ولزعامة العامل، وإعادة بناء املؤسســة األمريكية التي تضمن القوة 
والنفوذ ومن أهم قواعدها، االعتاد عىل العمل العسكري، وأصبحت احلرب الوقائية 

»Preventive« هي العقيدة السياسية الدفاعية للواليات املتحدة. 

وبالتــايل فإن االجتاه األمريكي الســائد هو إدارة املصالــح باألزمات من خالل 
)إجيادها/ وتعزيز طرف عىل حساب آخر (.

وهو يعتمد عىل ثالثة مبادئ أساســية هي تكريــس القوة األمريكية، والدور   
االســتباقي للواليات املتحدة يف القيادة العاملية، والرتويــج لقيم العوملة التي تصب يف 
صالح الواليات املتحدة، وقد تراوح االجتاه األمريكي بني نظريتني إســرتاتيجيتني مها: 
االســتباقية يف العقد األول من القرن احلايل 20١0/2000م يف العراق وأفغانســتان 
والوقائية يف العقد الثاين من القرن نفســه مع بداية عــام 20١١م  حتى اآلن، مع إقامة 

حتالفات مع إيران وقوى عربية يف سوريا، يف آٍن واحد.
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 اجتاه اإلدارة الروسية يف إدارة األزمات

عىل الصعيد الدويل تتمثل الغاية القومية الروسية يف ضان السيادة ملصاحلها القومية 
ويف دعم مركز روســيا قــوة عظمى، وأحد مراكز الثقل يف العــامل متعدد األقطاب مع 
احلفاظ عىل عالقات جيدة مع التجمعات اإلقليمية، ويف املقام األول البلدان األعضاء 
يف كومنولث الدول املستقلة، ومع رشكاء روسيا التقليديني، مع االلتزام، يف كل األحوال، 

باحرتام احلقوق واحلريات اإلنسانية وعدم الساح بازدواجية املعايري يف هذا املجال.

أما االجتاه السائد الذي تتبناه اإلدارة الروسية، فكان التدخل العسكري املبارش   
كا حدث يف »شــبه جزيرة القرم«، عام 20١4م، حيث مل تنتظر اخليارات الدبلوماسية 
والسياسية، بل قامت بتدخل »وعمل عسكري« مستغلة يف ذلك تطور األوضاع الداخلية 
األوكرانية؛ باإلضافة إىل الرتحيب هبا من قبل » أغلب سكان القرم«. والتهديد باستخدام 
القوة يف أوكرانيا ) ومازالت األزمة مفتوحة (، كا وضح نفس االجتاه نفسه عند التدخل 

العسكري املبارش يف سوريا عام 20١6م.

 إدارة االحتاد األوريب لألزمات

تعتمد الغاية القومية األوربية املنظور األمني/ العسكري كمرجعية عىل أساس   
قيمــي وفق اإلدراك لطبيعة األزمة من خالل جمموعة مــن االعتبارات أمهها: أن نقطة 
ا التي ينبغي التعامل معها باعتبارها احلليف  االرتكاز األوىل يف رشق أوربا أوكرانيا حاليًّ
اإلقليمي، كا أن نقطة االرتــكاز الثانية يف املنطقة هي إرسائيل التي جيب التعامل معها 
باعتبارها احلليف اإلقليمي الرئيس يف املنطقة، رشق املتوســط، ونقطة االرتكاز الثالثة 

يف منطقة شال إفريقيا، حيث التهديد الرئيس هلا اهلجرة غري الرشعية.

وكان االجتاه الســائد هو اعتاد إسرتاتيجية األمن األوريب عىل الوسائل العسكرية 
واستخدامها ضمن إسرتاتيجية الرضبة االستباقية وعن طريق التأسيس للوجود العسكري 
األوريب عن طريق نرش قواعد الناتو يف مناطق رشق أوراســيا ورشق املتوســط وشال 
إفريقيا، وعىل ما يبدو فإن هناك املزيد من االحتاالت القائلة بأن وجهات النظر األوربية 
 .NATOستميض قدًما باجتاه التطابق مع وجهات النظر األمريكية عرب حلف األطلنطي
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اجتاه اإلدارة اإلرسائيلية يف إدارة األزمات

تتســم الغاية القومية اإلرسائيلية باحلركية والتطور عن طريق إجياد غايات ثانوية 
ا، وهذه الغاية القومية النهائية املزعومة هي  داخــل إطار الغاية القومية لتحقيقها مرحليًّ
إقامة ما يسمى بدولة إرسائيل الكربى يف فلسطني وما جاورها من أراض عربية مع جتزئة 

هذه الغاية إىل عدة أهداف قومية يتم الوصول إليها عىل مراحل زمنية متتالية.

أما االجتاه الســائد يف إرسائيل فهو التصعيد املستمر والعمل العسكري من خالل 
عرقلة جهود الســالم ومن خالل املاطلة واإلدارة بالوقت باســتخدام سياســة الردع 
اإلسرتاتيجي ملا متلكه من تفوق عسكري مع االستمرار يف تغيري الواقع عىل األرض مع 

العدوان املستمر عىل غزة. 

اجتاه اإلدارة الرتكية يف إدارة األزمات

هتدف الغاية القومية لرتكيا إىل استعادة دورها التارخيي يف منطقة الرشق األوسط، 
ويســتند تنامى الدور الرتكي إىل نظرية العمق اإلســرتاتيجي التي ترى أن موقع تركيا 
وتارخيها جيعالهنا مســتعدة إىل التحرك اإلجيايب يف مجيع االجتاهات وخصوًصا جوارها 
اجلغــرايف؛ للحفاظ عىل أمنها وحتقيق مصاحلها، وهلذا عملت السياســة الرتكية خالل 
الســنوات األخرية عىل تصفري مشــكالهتا مع دول اجلوار، لكنها مل تســتطع، فلجأت 
للمناورة بــني كافة األطراف وأصبحت أكثر فاعلية يف مشــكالت اإلقليم من منظور 

حتقيق مصاحلها العليا. 

واالجتاه السائد يف اإلدارة الرتكية هو اجلمع بني التصعيد واالحتواء من حيث   
كانت حادثة إسقاط الطائرة الروســية حدًثا مهاًّ كانت له تداعيات خطرية؛ وتعاملت 
تركيا مع هذه األزمة من اعتبارات عديدة منها: أهنا ال تريد الرصاع مع القوى العظمى 
؛ ونظًرا لتداخل كثري من العوامل، فإن القيادة الرتكية أظهرت قدًرا كبرًيا من الكفاية يف 
إدارهتا؛ معتمدة يف ذلك عىل وسيلتني مها: التواصل مع احللفاء والتعبئة الشعبية لألتراك، 
ويتحدد االجتاه وفق طبيعة األزمة ما بني التصعيد والردع عىل ســبيل املثال جتاه األزمة 
الكردية الذي وصل إىل حد التدخل العســكري بشكل مبارش شال العراق، والتصعيد 
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واالحتواء جتاه أزمة ســقوط الطائرة الروســية، كا تبنت تركيا اجتاه مكافحة اإلرهاب 
متوافقة يف ذلك مع اإلدارة األمريكية؛ لكنها جلأت إىل اإلدارة باملتناقضات بغض الطرف 
عن دخول املرتزقة إىل سوريا عرب حدودها من أوربا ويف الوقت نفسه استقبال الالجئني 

السوريني.

اجتاه اإلدارة اإليرانية يف إدارة األزمات

تتمثل الغاية القومية إليران واهلدف القومي األعىل هلا يف بسط هيمنتها عىل منطقة 
ا  الرشق األوســط وبعض بلدان آسيا الوسطى وجنوب آسيا، خاصة املتامخة هلا، سياسيًّ
ا؛ انطالًقا من مفهوم عقائدي بأهنا قوة إقليمية عظمى مؤهلة  ا وأيديولوجيًّ ا واقتصاديًّ وأمنيًّ
حضاريًّــا لقيادة دول املنطقة، وذلك بحكم ما متلكه من قدرات جيوبوليتيكية ضخمة.
تعد إسرتاتيجية إيران غامضة ومضللة، فهنالك فجوة بني خطاهبا وأفعاهلا وبني ادعائها 
بالظلم وسلوكها وبني مصاحلها األيديولوجية والوطنية، , وأفعاهلا غري متسقة ضد جوارها 

اإلقليمي وخاصة دول اخلليج العريب. 

ا هو الردع  وكان االجتاه اإليراين الســائد متأثًرا بمستوى التحرك، فكان إقليميًّ  
والتهديد من )زيادة النفوذ بالتواجد يف العراق وســوريا ولبنان، واليمن...(، بينا كان 
ا هو التشدد واالحتواء املزدوج، وقد مجع النموذج اإليراين يف معاجلة أزمة املرشوع  دوليًّ
ا  النووي، بني )املســاومة(، و) طول أمد األزمة(، وذلك من خالل: اإلرصار سياســيًّ
ا عىل أن الربنامج النووي اإليراين ذو أهداف سلمية بحتة، وإطالة زمن التفاوض  وإعالميًّ
مع املجتمع الدويل وإجهاده، كا فرضت نفسها قوة إقليمية وطرًفا فاعاًل يف الرصاعات 
اإلقليمية، كا حترص إيران عىل الوصول إىل حافة اهلاوية دون الســقوط فيها، يف إدارة 

األزمات مع الواليات املتحدة وإرسائيل.

اإلدارة العربية لألزمات

الغايــة القومية العربية واردة يف أدبيات األمــن القومي العريب )نظريًّا(. وهي   
ا وتســتدعى يف بعض حاالت الطوارئ الشديدة كا يف أزمة الكويت  غري نشــطة عمليًّ

١990-١99١م، واألزمة اليمنية 20١6م.
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واالجتاه الســائد يغلب عليه الرتيث الشديد، واعتاد التحالفات يف إدارة أزماهتا، 
كا أن اإلدارة العربية لألزمات دائًا ما حتلق )بجناح واحد(، إما أن تطري بجناح العلاء 
واخلرباء ومراكــز األبحاث يف املؤمترات واملحافل العلميــة واألكاديمية )جهد علمي 
خارق لديه كثري من احللول(، وإما أن يطري بجناح صناع القرار )فقط( بمعزل عن األول 
والتحفظ عىل توصياته )وهو الســائد ( وااللتــزام باالجتاه التقليدي يف ظل عامل متغري. 
إال أن التحالف العريب يف اليمن بعث األمل من جديد، حيث كان االجتاه االستباقي يف 
لت من نظرية األمن  عمليات عاصفة احلسم يف اليمن خطوة شجاعة، ومبادرة خالقة فعَّ

القومي العريب، وأفشلت املرشوع اإليراين.

كانت تلك هي االجتاهات احلديثة السائدة يف مواجهة وإدارة األزمات الدولية يف 
منطقة الرشق األوسط.
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اخلــامتة

إن حالة االضطراب واالرتباك التي يشهدها إقليم الرشق األوسط عامة، تعود إىل 
حالة وطبيعة التوازن اإلسرتاتيجي بني أطراف اإلقليم، وكذا بني أطراف القوى العظمى 
املتحالفــة معها، حيث إن حالة التوازن أو التعادل أو التكافؤ يف القوى توجد موقًفا من 
الشعور بالقدرة عىل احلركة أو إمكانية املناورة واملساومة بحيث تكون هناك فرص وبدائل 
متعددة للحركة. أما حالة اخللل اإلســرتاتيجي  فتوجد وضًعا خمتلًفا، حيث يشعر أحد 
األطراف بأنه قادر عىل حســم املوقف بالقــوة وأن أطراًفا أخرى لن تغامر باللجوء إىل 
الســالح، ومن ثم جيد الطرف اآلخر نفسه يف مأزق الكفاح من أجل البقاء، بمعنى أهنا 
تفتح الطريق أمام احتاالت عدم االستقرار وهي احلالة السائدة، يف الرشق األوسط ،كا 

يراها غالبية املراقبني واملحللني.

وعىل العكس متاًما تكون حالة التوازن ســبًبا يف الردع املتبادل واحلسابات الوثيقة 
لكل طرف قبل االندفاع نحو خطوة جادة. 

وتأيت إدارة األزمات كوسيلة لدرء وتاليف املواجهات العسكرية وخيمة العواقب، 
والغايــة منها هو جتنب حدوث حرب قد ال يتوقعها أطــراف النزاع عند بداية األزمة. 
وتقنية إدارة األزمات هلــا قواعدها وضوابطها وهي يف هذا اجلانب علم، ولكن تطبيق 
هذه القواعد با يتــالءم والظروف الضاغطة واملواقف املفاجئة التي يفرضها األطراف 
يتوقف عىل القدرة اخلالقة لصاحب القرار أو مدير األزمة، ولذلك فهي من هذه الناحية 
فــن يتعلق بموهبة القيادة التي تكتســب باملعرفة وتصقلها وهتذهبا وتعمقها املارســة 

والتجارب امليدانية.

أما بخصوص األزمات العربية و نعني هبا تلك األزمات التي مست طرًفا أو أطراًفا 
عربية سواء يف عالقاهتم البينية أو مع أطراف إقليمية أو دولية أخرى بمختلف مظاهرها 
وأسباهبا وخلفياهتا وتداعياهتا، فقد نالت نصيًبا وافًرا من التدخل األمريكي بكل أشكاله 
الودية والزجرية، وبدا واضًحا االنحراف األمريكي يف إدارهتا، فربزت أزمات متت إدارهتا 
باســم األمم املتحدة، كا هو الشأن يف حالة أزمة اخلليج الثانية، سواء أكان قبل احلرب 
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أم بعدها واألزمة الصومالية، تم التعســف يف إدارهتا مثلا تم يف قضية لوكريب وأزمات 
متت رعايتها بنوع من االنحياز السلبي ألحد األطراف املتصارعة بعد إبعادها عن األمم 

املتحدة مثلا حدث مع القضية الفلسطينية.

واملرجو أن ُيراجع االجتاه العريب مســتقباًل، حيــث يتطلب اليقظة واحلرص من 
خالل املنهج العلمي يف التنبؤ أواًل ثم وضع دستور عمل جديد إلدارة األزمات الدولية 
وفق معطيات تطور النظرية واالجتاهات احلديثة عىل مستويني رئيسني األول: هو التنبؤ 
اإلســرتاتيجي،فقد أصبح التطور العلمي والتكنولوجي يقدم وسائل وأدوات يمكن 
االستفادة منها يف عمليات التنبؤ والتحليل والتقييم )التطور يف احلاسبات اآللية، يف نظم 
املعلومات، يف الذكاء االصطناعي ، علوم صنع القرار، وعلوم اإلدارة... إلخ ( واختيار 
املناسب منها لصالح عمليات التنبؤ وإدارة األزمات الدولية، وهو ما يتطلب توافر مركز 
معلومــات ذي كفاية لتوفري املعلومات الكافية والالزمة والتفصيلية والدقيقة واحلديثة 
والكاملة عن األزمة وتطوراهتا وعواملها، ومن ثم التعامل معها يف إطار معرفة شبه كاملة.

والثاين هو دستور مبادئ العمل للمستقبل، حيث يتعني عىل كل مراكز اختاذ القرار 
أن تراعي املبادئ اإلسرتاتيجية عند إدارة األزمات الدولية وفق النظريات واالجتاهات 
املالئمة لطبيعتها، ومن أمهها: توخي اهلدف، واالحتفاظ بحرية احلركة وعنرص املبادأة، 
وحشــد املوارد، والتعاون، واالقتصاد يف اســتخدام القوة، والتفوق يف الســيطرة عىل 

األحداث، واستخدام األساليب غري املبارشة كلا كان ذلك ممكًنا.

ويعتمد تطبيق هذه املبادئ عىل توافر روح معنوية مرتفعة ورباطة جأش، وهدوء 
أعصاب، ومتاســك تام خالل املواقف احلرجة، وقدرة عالية عىل امتصاص الصدمات 

ذات الطابع العنيف املتولدة عن األزمات الدولية الشديدة.
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