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   زمات الدياحيةالدياحي وإدارة األ  مناأل

 

 إبخاهيم دمحم فشجي بشي عــــــامخ

 

 سلخص ال

لمجخل القؾمي، لحا تحخص الجوؿ عمى تؾفيخ البيئة دية لمجوؿ بذكل عاـ، ومرجر أساسي تعتبخ صشاعة الدياحة مؽ أىؼ السؾارد االقترا
إال أف ىحا القظاع قج يتعخض بيؽ الحيؽ واآلخخ إلى أزمات أمشية، تؤثخ بذكل مباشخ عمى ىحا القظاع اآلمشة والسدتقخة ليحا القظاع.

الحيؾؼ، وبالتالي عمى الجخل القؾمي، األمخ الحؼ يتظمب السيارة العالية في التعامل مع األزمات، ومحاولة تقميل أثارىا ومخاطخىا قجر 
 اإلمكاف.

 

 :السقجمة 

 أسبابيامب الؾقف عمى ، األمخ الحؼ يتظالقظاع الدياحي كبقية القظاعات معخض بيؽ الحيؽ واآلخخ لحجوث األزمات 
الستختبة عمييا والتي تؤثخ بذكل مباشخ عمى الشسؾ  األثاركبيخ لمحج مؽ  وأدارؼ ونتائجيا ، وىحا يتظمب جيج عمسي   وأىجافيا

 . االقترادؼ

إف مؽ أعغؼ الشعؼ الذعؾر باألمؽ، وأف اإلنداف في مأمؽ عؽ أوضح السباركفؾرؼ في تحفة األحؾذؼ بذخح جامع التخمحؼ 
 (i). العجو في نفدو، وأىل بيتو وجساعتو، والظخيق التي يدمكيا

حج السؾارد الخئيدية لألمؽ لػ لمعالقة الؾطيجة بيشيسا، فيؾ أالذامل ببعجه االقترادؼ  تحقيق األمؽ الدياحي ، وذ األمؽويتزسؽ مفيـؾ 
 االقترادؼ .

  ،مؽ الدياسيتبط بتحقيق األف األمؽ الدياحي يخ السدتقخة ، وبالتالي فإ نو ال سياحة في عل عجـ تؾفيخ البيئة األمشيةكسا أ
، وتحافع عميو مؽ التي تخجـ القظاع الدياحيوتؾفيخ الحخاسات الالزمة  الخظط الالزمة وضعالسعشية  األمشية األجيدةمسا يتظمب مؽ 

 (ii) .ـ(1987) السجالي،اعتجاء  أؼ

يعتبخ تحقيق األمؽ الجاخمي أحج السحاور األساسية لمدياسة بذكل عاـ، ويتزح ذلػ مؽ خالؿ الحجيث عؽ واجبات و 
ىؾ صاحب الحق في الشاجح ىؾ الحؼ يستمػ اإلمكانات العقمية والجدسية، ولجيو القجرة عمى اتخاذ القخار السشاسب، و  والحاكؼ، الحاكؼ

 .األخح عمى يج الغالؼ
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 : األمن الدياحيب تعخيف عام السبحث األول:

 . األول: مفههم األمن الفخع

األمؽ بأنو:  ـ(1983)الجخجاني ، وعخؼواألمؽ ضج الخؾؼ مذتق مؽ أمؽ،ىػ( أف األمؽ 1414أوضح ابؽ مشغؾر): األمن لغة
 (iii))عجـ تؾقع مكخوه في الدمؽ اآلتي( .

 األمن اصطالحا:

الظسأنيشة التي تشفي الخؾؼ والفدع عؽ اإلنداف، فخدًا أو جساعة، في سائخ مياديؽ العسخاف )ـ( األمؽ بأنو: 2007دمحم عساره )عخؼ 
 (iv) األخخوؼ فيسا وراء ىحه الجنيا(الجنيؾؼ، بل وأيزًا في السعاد 

ما تقـؾ بو الجوؿ لمحفاظ عمى سالمتيا ضج األخظار الخارجية والجاخمية التي تؤدؼ بيا : )بأنو  ـ(1990وعخفو عبجالؾىاب الكيالي)
 (1).(إلى الؾقؾع تحت سيظخة أجشبية، نتيجة ضغؾط خارجية أو انييار داخمي

مجسؾعة مؽ اإلجخاءات والدياسات التي تدتخجميا دولة ما، لحساية شعبيا وكيانيا ) ـ( بأنو:1994وعخفو محسؾد صبح)
 (v). (وإنجازاتيا

تاميؽ كياف األمة ضج األخظار التي تيجدىا داخميًا وخارجيًا، وصيانة مرالحيا الحقيقة،   ـ( بأنو: )1977وعخفو حدؽ عجلي)
 (vi). ( يكفل لألمة حياة مدتقخة تداعج عمى الشيؾض و التقجـوتييئة الغخوؼ والعؾامل السشاسبة لتحقيق أىجافيا، بسا 

الحساية التي تؾفخىا الجولة ألفخاد مجتسعيا بحكؼ الشغاـ وبحكؼ مدؤولياتيا الديادية عمى  )بأنو: ـ(2005وعخفو دمحم بؽ إبخاىيؼ )
 (vii). (إقميسيا ، وىحا يعشي تؾفيخ الحساية لجسيع نذاطات الحياة التي يسارسيا اإلنداف

: ) الحؼ يتعمق بقجرة الجولة عمى حساية أراضييا ومرالحيا وعقيجتيا وثقافتيا بأنو األمؽ الؾطشي ـ(1993وعخؼ أميؽ الداعاتي)
واقترادىا مؽ أؼ عجواف خارجي، باإلضافة إلى قجرتيا عمى الترجؼ لمسذاكل الجاخمية، والعسل عمى حميا، بإتباع سياسة متؾازنة 

 (viii) . تججد االنتساء والؾالء لمؾطؽ والقيادة(تديج مؽ وحجة الكمسة، و 

أف الديؽ والياء والحاء أصل صحيح، وقياسو قياس ما قبمو، وىؾ )سيب(  ـ(1979ابؽ فارس) قاؿ:الدياحة لغة:الدياحةمفههم الثاني:  الفخع
    ا يجالف  عمى استسخار الذيء وذىابو .فإنيس
ياحة: الحىاب في األرض لمعبادة،      ىي مظمق الحىاب في األرض لمعبادة أو لمتشده أو  إذاً  الدياحة في المغةف(ix) .والتخىبوالدِّ

 .االستظالع أو غيخ ذلػ

: ىي االنتقاؿ مؽ بيئة اإلنداف ومحيظو الجائؼ إلى بيئة أخخػ مؽ اجل العغة لدياحة اصطالحا  ا ـ(2009عخؼ مرظفى كافي )و 
 (x) .والعبخة والتعمؼ والتخفيو

 : الثالث: األمن الدياحيالفخع 
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 ،وما يقجـ لو مؽ ثقافة وتقاليج وعادات ،أمؽ وسالمة الدائح في إقامتو وتحخكاتو وتعامالتو)األمؽ الدياحي بأنو: ـ( 2006سعج)وعخؼ دمحم أ
 (xi). (وما يتحقق لو مؽ رغبات متشؾعة دوف إؼ قيج مؽ خالؿ سبل ووسائل ومشاخ جيج وصحي ونقي يذكل الدياحة التمقائية الحخة

 . وأرػ أف األمؽ الدياحي يعشي: تؾفيخ البيئة اآلمشة لحخكة الدياح

 بو تؾفيخ األمؽ لكل مؽ لدائح والسؾاقع الدياحيةيقرج  فاألمؽ الدياحي إذاً 

 .الدياحيةاألزمة إدارة سفههم تعخيف عام ب: الثانيالسبحث 

 .األزمة إدارة مفههماألول:  الفخع

استعسمت كمسة )أزمة ( في الظب اإلغخيقي القجيؼ، لمتعبيخ عؽ لحغات مريخية في تظؾر السخض مثل اضظخابات القمب، واستخجمت 
في القخة الدابع عذخ لتعشي: ارتفاع درجة التؾتخ في العالقات بيؽ في القخف الدادس عذخ في السعاجؼ الظبية، وتظؾر استخجاميا 

الكشيدة والجولة، وفي القخف التاسع عذخ استخجمت لإلشارة إلى حاالت التؾتخ في مختمف العالقات، وفي السعاجؼ االنجميدية تعشي 
) دمحم صالح سشاسب خالؿ فتخة زمشية محجدةنقظة تحؾؿ في السخض، أو في التاريخ والقمق مؽ السدتقبل، وتتظمب اتخاذ القخار ال

 (xii). ـ(2002،

والشاعخ في أحؾاؿ األمة، وما آلت إليو مؽ أوضاع يشجػ ليا الجبيؽ، ويتقظع القمب ألسًا وحخقةً ، عمى مذاىج القتل، والتجميخ، 
 . ، وانتياؾ األعخاض، وسمب األمؾاؿ، والتيجيخ، والتخويعؽمشياآلواالعتجاء عمى والتخخيب، 

 :مفههم األزمة

 ، وفي مختار الرحاحزمًا أؼ:اشتج وقل خيخهأوأـز عميشا الجىخ يأـز الذجة والقحط،  ـ( األزمة بأنيا: 1987عخؼ الجؾىخؼ) األزمة لغة :

 (xiii). إف األزمة تظمق عمى السزيق، ويظمق عمى الظخيق بيؽ الجبميؽ مأـز قاؿ:

 األزمة اصطالحا :

 أذكخ مشيا:ىشاؾ تعخيفات كثيخة لألزمة 

حالة تؾتخ ونقظة تحؾؿ، تتظمب قخارًا يشتج عشو مؾاقف ججيجة سمبية كانت أو إيجابية، تؤثخ عمى بأنيا:   ـ(2002)عخفيا فيج الذعالف
 (xiv). مختمف الكيانات ذات العالقة

خمل، وتيجيج لمسرالح، وتؤثخ عمى : مؾقف خارج الدمظة، وتحؾؿ فجائي في الدمؾؾ السعاد، يؤدؼ إلى بأنيا ـ(2000)وعخفيا دمحم الديج
 (xv). الشغاـ العاـ لمسجتسع

 السجتسعي، يتظمب جيؾدًا كبيخة الحتؾائيا والديظخة عمييا.ويسكؽ تعخيفيا: بأنيا حجث مفاجئ أو متؾقع ييجد األمؽ الجاخمي، والدمؼ 

 يسكن أن نقدم األزمات إلى نهعين :و 
 والسعظيات والسعمؾمات التي تدبق األزمة، وكحلػ يسكؽ تقجيخ األضخار الستختبة عمييا .أزمات يسكؽ التشبؤ بو مؽ خالؿ األحجاث  .1
أزمات ال يسكؽ التشبؤ بيا، بدبب الدخعة التي تحجث بيا، وقج تكؾف السفاجأة بؾقت حجوثيا، أو مكانيا، أو بيسا معا، وبالتالي  .2

وتعج السجاؿ الحقيقي، الحؼ  ية، الخارجة عؽ فعل اإلنداف وإرادتو،كالكؾارث، الظبيعية والبيئ ،يرعب تقجيخ األضخار الشاجسة عشيا
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ومع ىحا فال بج مؽ التخفيف قجر  . يبخز مؽ خاللو دور القيادة ومقجرتيا عمى احتؾاء األزمات وإدارتيا ومؾاجيتيا والتعامل معيا
 (xvi) .ـ(1997،)دمحم الجره ، واالنقياد ألمخ هللا تعالىاإلمكاف مؽ ىؾؿ األزمة

تذكل تيجيجًا كثيخًا مؽ السرالح  أنياقخار سخيع الحتؾائيا، كسا  إلىضيق الؾقت حيث تحتاج  األزمة بذكل عاـ ومؽ أىؼ مسيدات 
 (xvii) .ـ(2003)عميؾه الديج، األحيافلعجـ وضؾح اليجؼ مشيا في كثي مؽ  البذخية والسادية،

 فهي تعشي: إدارة األزمة وأما

 (xviii)يقاؿ أدار الخحى أؼ حخكيا. بأنيا: لغة   اإلدارة ىػ(1414عخؼ ابؽ مشغؾر)

 (xix).  (استخجاـ جيج مذتخؾ لتحخيكو نحؾ تحقيق ىجؼ مؾحج ): بأنيا ـ(2007يا ماجج الحمؾ)عخفف اإلدارة اصطالحا   وأما
 (xx).( تشديق الجيؾد الفخدية والجساعية لتشفيح الدياسة العامة ):ـ( بأنيا2008وعخفيا سيج اليؾارؼ)

حاسسة سخيعة تتفق مع  أما إدارة األزمة فتعخؼ بأنيا:عسمية إدارية متسيدة ألنيا تتعخض لحجث مفاجئ، وألنيا تحتاج لترخفات 
) والتأثيخ عمييا، وتؾجيييا وفقًا لسقتزيات األمؾر تظؾرات األزمة، وبالتالي يكؾف إلدارة األزمة زماـ السبادرة في قيادة األحجاث، 

 (xxi).ـ(1996،عذساوؼ 
الشذاط السؾجو نحؾ التعاوف السدتسخ، والتشديق الفعاؿ عمى الجيؾد البذخية العاممة، مؽ اجل تحقيق  :ـ( بأنيا1997وعخفيا دمحم فتحي)

 (xxii)ىجؼ معيؽ بجرجة عالية مؽ الكفاءة.
 

يسكؽ أف نعخفيا بأنيا: اإلجخاءات التي تتخحىا الجيات السعشية بيجؼ تشديق الجيؾد، وتؾحيج القخار،  الدياحيةوارػ أف إدارة األزمة 
 واستغالؿ كافة اإلمكانات السادية والبذخية، لمديظخة عمى حالة التيجيج، ودرء السخاطخ، والسحافغة عمى الشغاـ العاـ.

 

 : الدياحية األزمات إدارةالثاني: مخاحل  الفخع

العسل الدياحي، وعجـ  تشغؼقج تتدبب في وجؾدىا كغياب الدياسات التي  األسباببل ىشاؾ مجسؾعة األزمات الدياحية ال تؾلج مؽ فخاغ، 
الشحؾ  عمى نقؾؿ أنيا تسخ في ثالث مخاحل و يسكؽ أفأن ، إالالسؾاطشيؽتؾفخ العشاصخ السؤىمة، وجيل الدائح بسعالؼ البالد وطبيعة 

 :اآلتي

 األزمة الدياحية. حجوثقبل  مخحمة ما .1
 األزمة الدياحية. حجوثمخحمة  .2
 األزمة الدياحية حجوثمخحمة ما بعج  .3

 ما قبل وقهع األزمة الدياحية. مخحلة: أول  

 الدياحية باآلتي: األزمةالؾقائية التي يسكؽ اتخاذىا قيل وقؾع التجابيخ  أىؼ وفيسا يمي

والسخارج لمسؾاقع الدياحية، والتأكج مؽ فاعمية أجيدة الدالمة العامة، وإزالة  إجخاءات الدالمة العامة، مؽ حيث ضبط السجاخل .1
البج مؽ تحجيج  السشاطق السدسؾح بديارتيا، واألماكؽ السحغؾر زيارتيا  الديظخة عمى الخظخ السحتسل، و السعؾقات التي تحؾؿ دوف 

 .سؾعات الدياحية إلى عجة جساعاتوتذكل خظخ عمى حياة الدياح، ووضع اإلشارات التححيخية، وتقديؼ السج
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 (xxiii) .ـ(2005) عبج الخحسؽ تيذؾرؼ، تأىيل العامميؽ في السؾاقع الدياحية والسخافقيؽ ليؼ .2
، واألخح بالسعمؾمات الرادرة عؽ مخاكد التشبؤات واالستعجاد لتشفيح خظط ووضع خظط الظؾارغ وتجييد فخيق االستجابة الفؾرؼ  .3

وأعجاد الدياح  ،تتعخض لمكؾارث أفوحرخ السؾاقع التي يسكؽ  ،التشبؤاتالستختبة عمى  والشتائج ،طبيعة السخاطخالظؾارغ، وتقجيخ 
 .ـ(2012) دمحم جساؿ الجيؽ ،وخاصة فيسا يتعمق باألزمات الشاتجة عؽ الكؾارث الظبيعية كالفيزانات والدالزؿ والحخائق ،السؾجؾديؽ

(xxiv) 
 .السحتسمةتؾفيخ السعمؾمات حيث تداعج عمى تجارؾ األخظار  .4
 .سؽ التذخيعات القانؾنية الالزمة في مجاؿ األمؽ الدياحي .5
 (xxv) .ـ(2006) إياد القيدي،واإلنحارالحجيثة لمحساية  وسائل التكشؾلؾجيااستعساؿ  .6

 : حجوثها: إدارة األزمة الدياحية أثشاء ثانيا  

 القياـ بالسياـ اآلتية:إدارة األزمة الدياحية أثشاء حجوثيا يتؾلى قادر عمى  قيادؼ مخكد إنذاء -1
وذلػ عمى الرعيج  السعمؾمات عؽ السؾاقع الدياحية، وحخكة الدياح  واألزمات الدياحية  الستؾقعةوتحميل  متابعة وجسع  -أ

 .السحمي والجولي 
ستقباؿ السخترة ال األمشيةواألجيدة  ، والتعاوف الجولي تؾفيخ االتراؿ الجائؼ مع السجسؾعات الدياحية والسشغسات الدياحية -ب

 جسيع السالحغات واألخبار الستعمقة باألزمة.
 لحساية السؾاقع الدياحية ، والسجسؾعات الدياحية. الالزمةتقجيخ العشاصخ البذخية  -ت
 الشاجسة عشيا. األضخارتحجيج مياـ الجيات السعشية، بحيث تكؾف اإلجخاءات مجروسة، وتيجؼ إلى تقميل  -ث
 التعامل مع األزمة.استخجاـ وسائل التكشؾلؾجيا الحجيثة في  -ج
اتخاذ  ، وبالتاليالحفاظ عمى حياة الدياحو  الحتؾاء األزمة، ، اإلرىابيةالحخص عمى أسمؾب الحؾار والتفاوض مع الجساعات  -ح

 . األزمةالرحيحة والسجروسة  التي تداىؼ في حل  القخارات 
السعشية بالتعامل مع األزمات الدياحية، بحيث تكؾف قادرة عمى التشبؤ وقخاءة  واإلداريةالعسل عمى تأىيل السؾارد البذخية القيادية  -2

 .واتخاذ القخار السشاسب في الؾقت السشاسب ،تعامل مع األزمةل، وتحميميا وأف تكؾف قادرة عمى ا األزمات
التعامل مع الحجث مؽ حيث يؽ ناطق رسسي يكؾف الخسسي لو القجرة عمى األزمة الدياحية، وتعإنذاء مخكد إعالمي  إلدارة  -3

 (xxvi) .ـ(2007)الياـ خزيخ، ايراؿ الخسائل واإلقشاع الرجؽ والذفافية

 :الدياحية بعج حجوثها  األزمة إدارة: ثالثا  

 :ةاآلتيبالسختكدات  تتسثل إدارة األزمات الدياحية بعج حجوثيا 

 .ومؾاقع التؾاصل االجتساعي اإلعالـالتخويج الدياحي مؽ خالؿ مختمف وسائل  .1
 نقاط الزعف والتي يسكؽ اف تذكل خظخا عمى القظاع الدياحي.لمؾقؾؼ عمى  األمؽ أنغسةمخاجعة  .2
 .تقجيؼ الخعاية الالحقة، و  األزمةالشاجسة عؽ  اآلثارالعسل عمى معالجة  .3
 .األزمةاستخالص الجروس والعبخ الشاتجة عؽ  .4
 (xxvii) .ـ(2009)مرظفى كافي، الدياحيةتذجيع البحث العمسي حؾؿ السؾاقع  .5
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 الشاتجة عن األعسال اإلرهابية : الدياحية: إدارة األزمة الثالث الفخع

 .(xxviii): َرِىَب بسعشى خاؼ واالسؼ الخََّىُب، كقؾلو تعالى: ) ِمْؽ الخَّْىِب ( أؼ بسعشى الخىبةاإلرهاب لغة   ىػ(1414ابؽ مشغؾر) عخؼ

الخاء والياء والباء أصالف: أحجىسا يجؿ عمى خؾؼ، واآلخخ يجؿ عمى دقة وخفة، وفي السعجؼ  رىب: ـ(1979البؽ فارس)وفي السعجؼ 
 . (xxix)الؾسيط، اإلرىابيؾف: وصف يظمق عمى الحيؽ يدمكؾف سبيل العشف واإلرىاب لتحقيق أىجافيؼ الدياسية

حقيقة ال يؾجج تعخيف معتسج لإلرىاب، وىشاؾ خالؼ كبيخ بيؽ الباحثيؽ في تعخيفو، بدبب االختالؼ في   اإلرهاب اصطالحا :ويعخف 
 الثقافات والدياسات، وكٍل يعخفو مؽ وجية نغخه .

و االغتياؿ كل فعل مشغؼ مؽ أفعاؿ العشف والتيجيج سبب رعبًا أو فدعًا مؽ خالؿ أعساؿ القتل أ) ـ(2002عخفتو )السؾسؾعة األمشية العخبية،
أو حجد الخىائؽ أو اختظاؼ الظائخات أو الدفؽ أو تفجيخ السفخقعات أو غيخىا مؽ األفعاؿ التي تخمق حالة مؽ الخعب والفؾضى 

 (xxx).  واالضظخاب ألىجاؼ سياسية أو غيخىا

 وىحا التعخيف ىؾ السعتسج لألمانة العامة لمجامعة الجوؿ العخبية .

 

 

 األمشية في األعسال اإلرهابية :مة الفخع الثاني: معاهخ األز 

إف صؾر األعساؿ اإلرىابية ال تشحرخ في جانب معيؽ، فيشاؾ االغتياالت والتفجيخات واالختظاؼ والقخصشة الجؾية والبحخية، و إلحاؽ 
بيجؼ إلقاء الخعب  الزخر بالبيئة، أو بأحج السخافق واألمالؾ العامة أو الخاصة، أو تعخيض أحج السؾارد الؾطشية أو الظبيعية، لمخظخ

بيؽ الشاس، أو تخويعيؼ، أو تعخيض حياتيؼ، أو حخيتيؼ، أو أمشيؼ، أو أحؾاليؼ لمخظخ، ويقع تشفيحًا لسذخوع اإلرىابي بشاًء عمى عسل 
 (xxxi).  ـ(2005)ىيثؼ عبجالدالـ،فخدؼ، أو جساعي

يج، حيث عشرخ السفاجأة، وضيق الؾقت، والخدائخ تذكل األعساؿ اإلرىابية عمى اختالفيا أزمة أمشية تتظمب التعامل معيا بححر شج
احسج )وتجميخ السجتسعات ، البذخية والسادية، ناىيػ عؽ اآلثار الشفدية والسعشؾية، وزعدعة األمؽ واالستقخار، وضياع الحقؾؽ 

 (xxxii) . (ىػ1410عدالجيؽ،

 (xxxiii). (ـ1998مشى عسخ،)السختمفة بأشكالووما يتختب عميو مؽ جخائؼ القتل واالغتراب الخظف والدخقة والفداد  األمشيوكحا االنفالت 

 : الدياحية الشاتجة عن  األعسال اإلرهابية : إدارة األزمةالثالثالفخع 

 الدياحية في األعساؿ اإلرىابية باالتي: تتسثل مختكدات إدارة األزمة

 .، ألف اليجؼ الحفاظ عمى حياة الدياح اإلرىابيةالحخص عمى أسمؾب الحؾار والتفاوض مع الجساعات  .1
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تحت اإلفداد والحخابة، وإذا ارتكبؾا أعساؿ دوف ذلػ فتظبق  اإلسالميةفي الذخيعة  ما يقؾمؾف بو مؽ األعساؿ اإلرىابية يشجرج .2
تغميع العقؾبة التعديخية حتى ترل إلى القتل إذا رأػ في ذلػ مرمحة  لمحاكؼعمييؼ عقؾبة الجشايات عمى األنفذ واألمؾاؿ، و 

 (xxxiv).  ـ(2005)ىيثؼ عبجالدالـ،لمسدمسيؽ
 

 الخاتسة

 : اآلتيةالشتائج  إلىلقج تؾصمت بعج كتابة ىحا البحث 
  الدياحيةؾفيخ البيئة اآلمشة لحخكة الدياح، ولو دور أساسي في الحج مؽ األزمات تيعشى ب األمؽ الدياحي 
  إدارة األزمة الدياحية ىي: اإلجخاءات التي تتخحىا الجيات السعشية بيجؼ تشديق الجيؾد، وتؾحيج القخار، واستغالؿ كافة

 اإلمكانات السادية والبذخية، لمديظخة عمى حالة التيجيج، ودرء السخاطخ، والسحافغة عمى الشغاـ العاـ.
 الدياحية. األزماتلو القجرة في التعامل مع جسيع  األزمات إدارةمخكد متخرص في  ذاءضخورة ان 

 : التهصيات

 الدياحية. األزماتاالتفاقيات الجولية التي تداىؼ في الحج مؽ وقؾع  إبخاـ 
 الدياحية  األزماتمخاكد متخررة إلدارة  إنذاء. 
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 : السخاجع
  ،10،ص 7العمسية: بيخوت،ج ، دار الكتب تحفة األحهذي بذخح جامع التخمحيالسباركفؾرؼ،أبؾالعال 
  ،51ـ، ص 1987، مؤسدة الخجمات العخبية :عساف، نحه بيئة أمشية عرخيةعبجاليادؼ السجالي 

 ( 1414ابؽ مشغؾر، دمحم ،)37، ص 13، ص لتعخيفاتـ( ا 1983الجخجاني، عمي ) .21ـ ص  1994، 13ح ، لدان العخبىػ 
  ،12ص ـ،2007الذخوؽ ، دار ، 2ط ، الجتساعي واألمن اإلسالمعساره/ دمحم 
 ( 1990الكيالي، عبج الؾىاب )33، السؤسدة العخبية لمجراسات : بيخوت، ص 3، ط مهسهعة الدياسةـ 
 ( 1994صبح، محسؾد)9، السؤسدة الجامعية لمجراسات : بيخوت، ص 1، طاألمن اإلسالميـ 
 ( 1977حدؽ، عجلي )16، القاىخة، ص وإستخاتيجية تحقيقه األمن القهمي العخبيـ 
 ،82ـ، ص 2005دراسة ميجانية  رسالة ماجدتيخ ،  اتجاهات الدياح نحه إجخاءات األمن الدياحي ،دمحم بؽ إبخاىيؼ 

 ( 1993ساعاتي، أميؽ )19،  دار الفكخ العخبي : القاىخة، ص 3، ط األمن القهمي العخبيـ 
 ،120ص ـ ،1979 ،3، جمعجم مقاييذ اللغة ابؽ فارس 
  ،296ـ، ص 2009، 1دار مؤسدة رسالف لمظباعة: دمذق،ط واألمن الدياحي،صشاعة الدياحة مرظفى كافي 
 ، 606ـ، ص 2006، بحؾث أكاديسية الذخطة : دبي،نحه إستخاتيجية ديشاميكية لألمن الدياحيدمحم اسعج 

 ( 2002صالح، دمحم )43، القاىخة، ص 1ط  ،والتطبيق العسلي بين السفههم الشعخي  إدارة األزمات والكهارثـ 
 ( 1987الجؾىخؼ، أبؾ نرخ ،)دار الكتاب مختار الرحاحـ( 1967الخازؼ، أبؾ بكخ) .12ص .، 1، ج تاج اللغة وصحاح العخبيةـ ،

 15العخبي: بيخوت، ص 
 ( 2002الذعالف، فيج ،)26، أكاديسية نايف العخبية األمشية: الخياض، ص إدارة األزمات : األسذ ـ السخاحل ـ اآلليات ـ 
 ( 2000الديج، دمحم  ،)27، القاىخة : الجار الجامعية، ص اإلدارة اإلستخاتيجية مفاهيم وحالتـ 
 ( 1997دره، دمحم ،)17، ص 6، مجمة الفكخ الذخطي : اإلمارات، السجمج إدارة األزماتـ 
 ( 2003الديج، عميؾه ،)(، إدارة ـ2008محسؾد ). جاد هللا،  81، دار األميؽ : القاىخة، ، ص إدارة الهقت واألزمات واإلدارة باألزماتـ

 20، دار أسامة :عساف، ص األزمات
 ( 1414ابؽ مشغؾر، دمحم ،)لدان العخبىػ 
 ( 2007الحمؾ، ماجج )7، دار الجامعة: اإلسكشجرية، صعلم اإلدارة العامة ومبادئ الذخيعة اإلسالميةـ 
 ( 2008اليؾارؼ، سيج)32القاىخة، ص  ، مكتبة عيؽ شسذ :1، ط ، اإلدارة :األصهل واألسذ العلسيةـ 
 ( 1996عذساوؼ، سعج الجيؽ)199، اإلمارات : مجمة الفكخ الذخطي، ص: ، إدارة األزمةـ 
 ( 1997فتحي، دمحم ،)3السشار : الخياض، صاإلدارة العامة، ـ 
  ،ـ2/11/2005،تاريخ 1366جف، العجد صحيفة الحؾار الستس إدارة األزمات الدياحية،عبجا لخحسؽ تيذؾرؼ 

  ،وما  48ـ، ص 2012جامعة نايف العخبية لمعمـؾ األمشية : الخياض  إدارة األزمات األمشية)مهاجهة الكهارث الطبيعية(دمحم جساؿ الجيؽ
 بعجىا

  ،71ـ، ص 2006، مجمة أكاديسية شخطة دبي ، اإلمارات ، إجخاءات الزبط الدياحي كهسيلة لحساية األمن الدياحيإياد القيدي 
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 ،27ـ، ص 2007، الجامعة السدتشرخية: بغجاد، إدارة السخاطخ وإدارة األزمات في السشعسة الدياحيةالياـ خزيخ 
 

  ، 307ص م، 1،،1،0صشاعة الدياحة  واألمن الدياحي، دار مؤسدة رسالن : دمذق،طمرظفى كافي 

 ( 1414ابؽ مشغؾر، دمحم ،)401، ص 2ج ييذ اللغةمعجم مقاـ(،  1979. ابؽ فارس، احسج ) 337، ص 8ج  لدان العخبىػ ،
 .مادة رىب

  ،282، القاىخة، ص 2ط السعجم الهسيط 
 ( التطخف واإلرهاب، السجلج األول، لشجن :مخكد الخليج للجراسات اإلستخاتيجية، ط0،،0السهسهعة األمشية العخبية ،)ص 1م ،

0،،1 
 
 ( 2005عبج الدالـ، ىيثؼ ،)216العمسية : بغجاد، ص، دار الكتب 1، ط مفههم اإلرهاب في الذخيعةـ 
 (1410عد الجيؽ، احسج ،)40، جامعة نايف لمعمـؾ األمشية: الخياض، ص 1، ط إدارة األزمة في الحجث اإلرهابيىػ 
  ،مشذأة السعارؼ:  م،1111-،111إدارة القطاع الدياحي السرخي في ظل الزمات في الفتخة من مشى عسخ

 122ـ،ص 1998اإلسكشجرية،
 ( 2005عبج الدالـ، ىيثؼ ،)185ص مفههم اإلرهاب في الذخيعة، ـ 
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	المبحث الأول: تعريف عام بالأمن السياحي :
	الفرع الأول: مفهوم الأمن .
	الأمن لغة: أوضح ابن منظور(1414هـ) أن الأمن مشتق من أمن، والأمن ضد الخوف، وعرف الجرجاني(1983م) الأمن بأنه: (عدم توقع مكروه في الزمن الآتي) .( )
	الأمن اصطلاحا:
	عرف محمد عماره (2007م) الأمن بأنه: (الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان، فرداً أو جماعة، في سائر ميادين العمران الدنيوي، بل وأيضاً في المعاد الأخروي فيما وراء هذه الدنيا) ( )
	وعرفه عبدالوهاب الكيالي(1990م)  بأنه: (ما تقوم به الدول للحفاظ على سلامتها ضد الأخطار الخارجية والداخلية التي تؤدي بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية، نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي).( )
	وعرفه محمود صبح(1994م) بأنه: (مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستخدمها دولة ما، لحماية شعبها وكيانها وإنجازاتها). ( )
	وعرفه حسن عدلي(1977م) بأنه: (  تامين كيان الأمة ضد الأخطار التي تهددها داخلياً وخارجياً، وصيانة مصالحها الحقيقة، وتهيئة الظروف والعوامل المناسبة لتحقيق أهدافها، بما يكفل للأمة حياة مستقرة تساعد على النهوض و التقدم) . ( )
	وعرفه محمد بن إبراهيم (2005م) بأنه:( الحماية التي توفرها الدولة لأفراد مجتمعها بحكم النظام وبحكم مسؤولياتها السيادية على إقليمها ، وهذا يعني توفير الحماية لجميع نشاطات الحياة التي يمارسها الإنسان). ( )
	وعرف أمين الساعاتي(1993م) الأمن الوطني بأنه: ( الذي يتعلق بقدرة الدولة على حماية أراضيها ومصالحها وعقيدتها وثقافتها واقتصادها من أي عدوان خارجي، بالإضافة إلى قدرتها على التصدي للمشاكل الداخلية، والعمل على حلها، بإتباع سياسة متوازنة تزيد من وحدة الكلمة...
	استعملت كلمة (أزمة ) في الطب الإغريقي القديم، للتعبير عن لحظات مصيرية في تطور المرض مثل اضطرابات القلب، واستخدمت في القرن السادس عشر في المعاجم الطبية، وتطور استخدامها في القرة السابع عشر لتعني: ارتفاع درجة التوتر في العلاقات بين الكنيسة والدولة، وفي ...
	والناظر في أحوال الأمة، وما آلت إليه من أوضاع يندى لها الجبين، ويتقطع القلب ألماً وحرقة ً، على مشاهد القتل، والتدمير، والتخريب، والاعتداء على الآمنين، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال، والتهجير، والترويع .
	الأزمة لغةً: عرف الجوهري(1987م) الأزمة بأنها:  الشدة والقحط، وأزم علينا الدهر يأزم أزماً أي:اشتد وقل خيره، وفي مختار الصحاح
	قال: إن الأزمة تطلق على المضيق، ويطلق على الطريق بين الجبلين مأزم. ( )
	الأزمة اصطلاحاً:
	هناك تعريفات كثيرة للأزمة أذكر منها:
	عرفها فهد الشعلان(2002م)  بأنها: حالة توتر ونقطة تحول، تتطلب قراراً ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية، تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة. ( )
	ويمكن أن نقسم الأزمات إلى نوعين :
	1. أزمات يمكن التنبؤ به من خلال الأحداث والمعطيات والمعلومات التي تسبق الأزمة، وكذلك يمكن تقدير الأضرار المترتبة عليها .
	2. أزمات لا يمكن التنبؤ بها، بسبب السرعة التي تحدث بها، وقد تكون المفاجأة بوقت حدوثها، أو مكانها، أو بهما معا، وبالتالي يصعب تقدير الأضرار الناجمة عنها، كالكوارث، الطبيعية والبيئية، الخارجة عن فعل الإنسان وإرادته، وتعد المجال الحقيقي، الذي يبرز من خلاله دو 
	ومن أهم مميزات الأزمة بشكل عام  ضيق الوقت حيث تحتاج إلى قرار سريع لاحتوائها، كما أنها تشكل تهديداً كثيراً من المصالح البشرية والمادية، لعدم وضوح الهدف منها في كثي من الأحيان (عليوه السيد،2003م). ( )
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