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 مقدمة:
نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر علي تمثل األزمة في جانب منها 

، وتختلااا األزمااة وفقااا  لن ااام نف اا لبقاااا المن مااة أو ا ا  وواضااح ا  صااريح ا  وتشااكل تهديااد ،المقومااات الرئي ااة للن ااام
حالة تأخذ بأبعاد الن ام ال يا ي وت تدعي اتخااذ رارار لمواجهاة تمثل  المنظور السياسي منلزاوية الن ر إليها، ف
الرئي اة  الركاائزكماا يهادد ، خلال ياؤثر تاأثيرا  مادياا  علاي الن اامتمثال ، من المنظوور اإلدار ، والتحدي الذي تمثلا 

توراا األحاداث المن ماة والمتورعاة واضااراب العاادات  هاي ،مون المنظوور اتمتمواعي، وا الن اامالتي يقوم عليها
 من المنظوور اتتتصواد ، ووالعرا مما ي تلزم التغيير ال ريع إلعادة التوازن وتكوين عادات جديدة أكثر مالامة
لمي أو داخلي، ويحتاج إلي هي مورا عارض يؤثر علي تحديد األهداا القومية للدولة، وينشأ إما عن وضع عا

 بذل كافة الجهود للتغلب علي .
هي موراا يناتع عان تغييارات بينياة ويخارج عان إااار  العامجوهرها ومن هنا يمكن القول أن األزمة في 

العماال المعتاااد وتتضاامن راادرا  ماان الخاااورة والتهديااد والمفاجااأة، إن لاام يكاان فااي الحاادوث فهااو فااي التورياات ويتالااب 
 ب إدارية مبتكرة و رعة ودرة في ردة الفعل.ا تخدام أ الي
التحديات والمؤ  ات، وفي إاار هذه تواج  الن م العديد من التحديات التي يمكن أن تفرض األزمات و 

 يتم التمييز بين مجموعتين أ ا يتين:
راادرات هااذا  حيااث تثيار األزمااة رضاية فاعليااة الن اام ال يا ااً، وتعاد محك ااا  ختباار التحووديات السياسووية:األولوي: 

 :الن ام علً التصرا والتكيا فً مواجهة ال روا المتغيارة والمفاجئاة. وهناا راد تثيار األزماة عادد مان الت ااؤ ت
لً أى مدى رام الن ام بتلبية المتالبات األ ا ية مان خاالل اتخااذ هاذه  هل ثمة ترتيبات مؤ  ية يلزم اتخاذها، وا 
الترتيبااات والتااً تتااراوص ماان إصاادار تشااريعات أو رااوانين ولااوائي، إلااً تشااكيل اثنااين أو مؤ  ااات أو فاار  عماال رااد 

رثاااة الحجااام الواجاااب مااان ا هتماااام، مااان النخباااة هااال احتلااات األزماااة أو الكاو ؟تكاااون ذات ابيعاااة مؤرتاااة أو دائماااة
لاً أى حاد اتخاذت حال يا ية، واإلعالم، وأجهزة ومؤ  ات الن ام؟ وهال ثماة تحارل علاً م اتوى  جام الحادث؟ وا 

دور الن اام فاً تعبئاة الجهاود، بم اتوياتها المحلياة وماا هاو  ؟ات وا  تعدادات لمجابهة الحدث وتداعياتا ضير التح
 آثارها؟، ومعالجة مواجهة األزمةلقيام بدور فاعل فً والقومية والدولية، ل

وتااازداد حااادة هاااذه التحاااديات ال يا اااية فاااً حالاااة اهتااازاز شااارعية الن اااام ال يا اااً نتيجاااة تااادنً م اااتوى 
إنجازاتاا ، أو التشااكل فااً األ ااي ال يا ااية والد ااتورية التااً ي ااتند إليهااا، أو انح ااار دوائاار وم ااتويات المشاااركة 

دارة األزماات والمواراا الحرجاة، فاً ورات راد تبارز فيا  الشعبية فً عملياات ا كقاوى الجماعاات الاوعياة ل يا اة وا 
 نشاة للتعبئة الناجحة والمشاركة الفعالة.



وتتمثل في عدم مالئمة الواراع القاائم فاي الن اام والمجتماع لمتالباات إدارة األزماة، أماام الثانية: تحديات تنظيمية: 
تويات الكفااااة واألداا فااي مختلااا األجهاازة والمؤ  ااات القائمااة، والااذي يقااا تاادني م ااتوي المؤ  ااية وتاادهور م اا

 عقبة أمام ال لاات المعنية في إدارة األزمة بكفااة وفاعلية.
وأمام ابيعة التحاديات التاي تفرضاها األزماة وخاورتهاا، فقاد كانات محاال   هتماام وا اع فاي إااار الفكار 

وأ ابابها، ومراحلهااا، وتأثيراتهاا وخصائصاها، وكيفيااة التعاااي معهااا  اإل االمي، مان حيااث بياان ابيعاة هااذه األزماة
دارتها بكفااة وفاعلية.  وا 

إدارة األزمات في الفكر اإلسالمي: دراسوة تأصويلية مقارنوة ، وفي هذا اإلاار جاات هذه الدرا ة حول 
 والتي تم تق يمها إلً عدة محاور وذلل علً النحو التالي:

 


