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    فهد مشارى الظفيرى  اســم الباحـث
إدارة األزمة فى السياسة الخارجية الكويتية خالل العمليات   عـنـوان البحث

  )٢٠٠٤يونيو -٢٠٠٣مارس (العسكرية على العراق 
  حلوان  جـامـعــــة
  التجارة وإدارة األعمال  كـلـيـــــة
   السياسيةالعلوم  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

قلة الدراسات األكاديمية باللغة العربية التى تناولت مفهوم األزمة الدولية  -١
  .واآلثار التى تنتج عن هذه األزمات على المستوى الدولى والداخلى

 أزمات أهمية دراسة األزمات فى ضوء ما يتعرض له الوطن العربى من -٢
دولية أو إقليمية أو داخلية متكررة مع التطبيق على أزمة الغزو األمريكى 

 .٢٠٠٣للعراق فى 

تعد الدراسة أولى الدراسات األكاديمية التى تتناول بالرصد والتحليل أزمة  -٣
الغزو األمريكى للعراق واستحقاقاته على السياسة الخارجية الكويتية من 

 .جى على حد سواءالمنظورين األمنى واالستراتي

  منهج الدراسة
  :استخدم الباحث عدة مناهج بغرض التكامل المنهجى وهى تحديدا

  .المنهج الوصفى التحليلى -
  .منهج صنع القرار -
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  . منهج دراسة الحالة -
   .المنهج المقارن -

  استنتاجات الدراسة
وما يمكن استخالصه من هذه الدراسة هو أن اإلدارة الناجحة لألزمة 

  :عاملين يجب أن تحقق 
أن تمنع تصاعد األزمة لحالة الحرب، إال إذا كان أحد : العامل األول

  .األطراف يقصد أن يدير األزمة لتوصيلها إلى هذه الحالة
أن الحل الذى يمكن التواصل إليه يرضى بشكل أو : العامل الثانى 

بأخر جميع األطراف حتى ال تتعقد األزمة، وحتى يمكننا تحقيق ذلك البد من 
ن تكون هناك أدوات تستخدم إلدارة هذه األزمة من أدوات مادية شاملة لقوة أ

الدولة والمعلومات، فال يمكن استخدام هذه القوة إال فى ضوء معلومات دقيقة 
وقد أصبح . وهذه المعلومات تكون جزء من مركز إدارة األزمات اليوم

تداولها فى الوضع العالمى الجديد يفترض أن الصراعات ستتحول أو سيتم 
  .شكل إدارة األزمات وليس فى شكل حروب ساخنة

كذلك البد من نضيف أن إدارة األزمات اليوم أصبحت علما من 
وقد شهدت هذه . العلوم، ومن ثم نشأت لها مراكز على كافة المستويات

المنطقة العربية العديد من األزمات التى وصلت إلى نقطة الصراع الساخن، 
ق والكويت ومصر وليبيا، والجزائر والمغرب، ومصر كما حدث بين العرا

والسودان، لسبب أساسى هو غياب نموذج واضح إلدارة األزمات العربية أو 
اآلليات المحددةلهذا الهدف سواء على المستوى االجتماعى أو المستوى 
الثنائى، أو إهمال هذه اآلليات فى بعض األوقات، كما أن إدارة األزمات 

طراف الخارجية شهدت هى األخرى العديد من اإلخفاقات العربية مع األ
  .الشديدة


