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إدارة األزمات الكبرى في ربيع عاملنا العربي

العامـل

من أكثر ما يعترضنا في عاملنا العربي هو األزمات الطارئة ،ومن أصعب معاجلتها هو فقدان توازن أنظمتنا
أم ��ام ه ��ذه األزمات ومعاجلته ��ا بالطرق التقليدية القدمي ��ة ،أو الهرع إلى الدول الكب ��رى لإلنابة عن نخبة
جدا ع ��ن بيئتنا والتي تدخلهم ف ��ي متاهة يصلوا في
كفاءاتن ��ا البش ��رية لوض ��ع اخلطط واحللول البعيدة ً
نهايتها إلى انهيارهم وسقوطهم ،وتتح ّول األزمة عندها إلى كارثة ال حتمد عقباها.
حتول في املنطقة
أنها
وق ��د اختل ��ف حتديد الكوارث واألزمات باخت�ل�اف أنواعها ،ولكن اتفق اجلميع عل ��ى
ُّ
أو الدول ��ة ينب ��ئ بكارث ��ة حتلّ على اجلميع دون اس ��تثناء حت ��ى تطال الدول املج ��اورة ،إن كانت هذه الكوارث
مختصة على أعلى
طبيعية ،أو صناعية ،أو حربية ،أو سياسية ،لذا يجب على كل دولة أن يكون لديها هيئة
ّ
مستوى من الكفاءات البشرية الفكرية والعلمية الحتواء األزمات ومعاجلتها على النحو املطلوب ،وخاصة
ف ��ي مجتمعاتن ��ا العربي ��ة والت ��ي مت� � ّر اآلن بعاصفة التغيي ��ر في األنظمة ،والت ��ي تنتقل من بل ��د إلى بلد كـ
أشد األنظمة استبدا ًدا ودكتاتورية
«تس ��ونامي األعاصير» الذي ال ينبئ ببدء اإلعصار ،لهذا ش ��هدنا سقوط ّ
محصنة داخل ًيا وخارج ًيا ،وهذا يس ��توجب عل ��ى الدول أال تغمض عينيها عن هذا
بع ��د أن ك ّن ��ا نعتقد بأنها
ّ
تغيير وأن عليها اس ��تدراكه بالط ��رق احلديثة ومبا يخدم
التح� � ّول التاريخ ��ي ،وت ��درك -مقتنعة -بأن هناك
ٌ
مفتوحا وحت ّول إلى مدينة
بات
العالم
وأن
�ة
�
خاص
والبعيد،
مصاحله ��ا ومصالح ش ��عبها على املدى القريب
ً
ّ
صغ ��رى ال ميك ��ن إخفاء األح ��داث أو احلركات التح ّررية أو جتاهلها أو العيش بحي ��اة مغلقة وانعزالية ،إننا
خطة ّ
نعي ��ش بعال ��م م ّتص ��ل ببعض ��ه البعض ،لذا فإن عل ��ى الدولة االس ��تعداد بوضع ّ
منظمة لدراس ��ة هذه
خاصة وأنها تتناول كلّ املنطقة العربية
الظاهرة االجتماعية والسياسية والفكرية وأسبابها ومدى تط ّورهاّ ،
مما أ ّدى
ر،
ي
التغ
هذا
مواجهة
في
عنيفة
عدة دول تدابير أمنية
ومتتد إلى اإلقليمية والدولية ،وقد اتخذت ّ
ّ
ّ ّ
بشدة.
إلى خسارة نفوذها وانهيارها وسقوطها ّ
فلن� � َر األط ��ر الصحيح ��ة ملعاجلة ه ��ذه األزمة بالتحديد ،ولنلق ��ي الضوء على التعريف به ��ا ،هل هي أزمات
تس ��تحق االهتمام واتخاذ التدابير الالزمة؟ أو أنها س ��حابة بركان هائج؟ وما هي األزمة؟ وكيف تتح ّول إلى
كارثة؟ وكيف تنتشر كالوباء املستعصي الذي ال ميكن إيقافه؟
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