أنواع األزمات
< تنقسم األزمات إلى ثالثة أنواع رئيسية( :أزمات
داخلي ��ة ،وأزمات خارجية ،وأزمات الصراع املس� �لّح
واإلرهاب الدولي).
أوال :األزمات الداخلية:
وه ��ى تعتب ��ر م ��ن أخطر األزم ��ات الت ��ي تواجه أي
متس كيانها الداخلى،
دول ��ة ما ،ألن تلك األزم ��ات ّ
وتهدد أمنها القومى ،وتؤ ّدى -بطريق غير مباشر-
ّ
إلى وجود ما يس � ّ�مى بـ «استراتيجية اإلسقاط من
الداخل» ،وهذه األزمات حتدث نتيجة سعي الدول
اخلارجي ��ة إلى حتقيق مصاحله ��ا عن طريق غير
مباشر عبر أدوات الدولة مستغلة طبيعة الظروف
القائمة واحمليطة بالشعب.
عدة
وينقس ��م هذا النوع م ��ن األزمات -بدوره -إلى ّ
أنواع :أزمات اجتماعية -سياس ��ية -دينية -مالية-
اقتصادي ��ة -فكري ��ة ،وينش ��أ عنها -بس ��بب أخطاء
التعام ��ل معه ��ا واحتوائه ��ا بالط ��رق اإليجابي ��ة-
نوعان من األزمات:
 -1أزم ��ات ذات طابع عدائ ��ي :مثل أعمال العنف
أو اإلرهاب أو التخريب.
 -2أزمات ذات طابع كارث ��ي :أي الكوارث املفاجئة،
والتي تش ��كّ ل أزمات كبرى ،مثل الكوارث الطبيعية
الت ��ي تصي ��ب البل ��د (كالفيضان ��ات واألعاصي ��ر
والزالزل واألوبئة واألمراض واحلرائق في أنابيب
النفط وتس� � ّربه إلى البحر حيث ينجم عنه تلوث
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علم األزمات
 Crisis Managementعل ��م األزم ��ات :ه ��و م ��ن
أهميتها الكبرى في الدول
العلوم التي بدأت تأخذ ّ
املتقدم ��ة ،وأدخل هذا العل ��م إلى املناهج التربوية
ّ
املختصة
للتدريس في امل ��دارس عامة واجلامعات
ّ
به ��ذا العل ��م ،واعتُ م ��دت ف ��ي الكثي ��ر م ��ن املراك ��ز
التدريبية العملية البش ��رية للتعامل الس ��ريع مع
األزم ��ات والك ��وارث وبفعالي ��ة وجن ��اح مؤ ّك ��د ،كما
عملت هذه الدول الكبرى (فرنس ��ا ،أملانيا ،أمريكا،
الياب ��ان ،الص�ي�ن ،بريطانيا ،ومعظ ��م دول االحتاد
األوروب ��ي) على تأمني وس ��ائل حديثة من تقنيات
متط� � ّورة وحديث ��ة الس ��تدراك مثل ه ��ذه األزمات
والتعام ��ل معه ��ا قبل اس ��تفحالها ومن ّوها بش ��كل
ألي ارجتال فردي أو سلطوي
س ��لبي ،دون السماح ّ
حدة هذه األزمات
فئوي قد يخلق عقبات تزيد من ّ
والك ��وارث ،مث ��ل األزم ��ات املالي ��ة (،)2011-2008
حوادث س ��بتمبر اإلرهابية في أمريكا) ،من خالل
مختصة بإدارة األزمات والكوارث
إنشاء هيئة عليا
ّ
املفاجئ ��ة ،تتعامل مباش ��رة مع مراكز اس ��تُ حدثت
املهمة والصحيح ��ة ،وتقدميها
لتوفير املعلوم ��ات ّ
للهيئ ��ة لدراس ��تها وحتدي ��د نوعيته ��ا ،وتقدميها
املختصني باألزمة لدراستها ووضع
أيضا للخبراء
ً
ّ
ّ
اخلط ��ة التنظيمي ��ة لوض ��ع احلل ��ول له ��ا ،حي ��ث
تبدأ أو ًال بتحديد ن ��وع األزمة وكيفية محاصرتها
والتغ ّل ��ب عليها ،بالطرق العلمي ��ة ،واالجتماعية،
والسياس ��ية ،والدبلوماس ��ية ،والنفس ��ية ،واملادية،
والتقني ��ة ،واإلداري ��ة املختلفة ،وجتنّب س ��لب ّياتها،
واالستفادة من إيجاب ّياتها.
وق ��د اعتُ م ��د الكثير من الط ��رق ملعاجلة األزمات-
حت ��ى ولو بصورة مفتعلة -لتدارك تط ّورها ،إال أن
وخاصة
املفاج ��أة أثبتت بأنها من أصعب األزمات،
ّ
إذا كان ��ت الدول ��ة تفتقد ل�ل�إدارة الالزمة لألزمات
يصع ��ب توزي ��ع األدوار ،ويس ��مح
مم ��ا
الكب ��رىّ ،
ّ
باالرجت ��ال الذي ينس ��حب باألزم ��ة نحو الفوضى
الت ��ي توص ��ل لكارثة محققة ،وكذل ��ك فإن فقدان
املقدرات املتط ّورة واآلليات احلديثة واملوارد املالية
ّ
يصعب من حلول األزمة بالسرعة املطلوبة.
ّ
مراحل تط ّور األزمة
أو ًال :نشأة األزمة:
حي ��ث تبدأ ري ��اح األزمة تلوح فى األف ��ق ،إذ يفاجأ

أصح ��اب الق ��رار ويش ��عرون بالقل ��ق ،ويحص ��ل
االرتب ��اك وعش ��وائية الق ��رار ف ��ى ه ��ذه املرحل ��ة،
الفتقاده ��م للخب ��رة ،فتفقده ��م األزم ��ة رؤي ��ة
مرتك ��زات من ّوه ��ا واحللول الفوري ��ة احلديثة ،من
خالل تنفيس األزمة ومحاولة جتميدها.
ثان ًيا :تط ّور األزمة:
وتتط� � ّور األزم ��ة بعد ظهورها الفوري بس ��بب عدم
ق ��درة متخ ��ذي الق ��رار عل ��ى القض ��اء عليه ��ا من
جذوره ��ا باحتوائه ��ا ومح ��اورة منفّ ذيه ��ا ،لذل ��ك
تكب ��ر األزم ��ة بحي ��ث ال يعود باس ��تطاعتهم إنكار
مم ��ا يح ّت ��م عل ��ى صانع ��ي
وجوده ��ا أو جتاهله ��اّ ،
التدخل اإليجابي لكبح جماح األزمة وعدم
القرار
ّ
تشعبها.
ثال ًثا :تفاقم األزمة:
ثم تقفز األزمة إلى مرحلة ش ��عبية كبيرة بس ��بب
ّ
ع ��دم إدراك القائم�ي�ن على حلّها ألبع ��اد تط ّورها،
وتش� � ّبثهم بع ��دم احلوار م ��ع املطالب�ي�ن بحقوقهم
وجتاهله ��ا ،وذل ��ك يع ��ود إل ��ى التف� � ّرد األح ��ادي
بالقرار أو هيمنة س ��لطة على سلطة داخل احلكم
مما ُيحدث ش � ً
كبيرا بني املطالبني
أو النظ ��امّ ،
�رخا ً
باإلصالح مث ًال وبني هيئة صنّاع القرار في الدولة،
وهذا من شأنه أن يخلق تعاطفً ا من قوى املجتمع
مع هذه املجموعات املطالبة بالتغيير اإلصالحي،
وم ��ن ث � ّ�م تس ��اندهم بالوق ��وف إل ��ى جانبه ��م ف ��ي
اإلع�ل�ام والن ��زول معه ��م إل ��ى الس ��احات للتعبير
مما يدفع باألزمة إلى
أكث ��ر عن رأيهم وحقوقه ��مّ ،
التفلّت من يدي السلطة.
< وتُوج ��د ع � ّ�دة أس ��باب لتط� � ّور ه ��ذا الن ��وع م ��ن
األزمات-:
صحة املعلوم ��ات واإلخباري ��ات املغلوطة
 -1ع ��دم ّ
لتبرير عواملها وأسبابها ،وعدم اخلبرة في احلكم
على األحداث.
مما يؤ ّدي
 -2ع ��دم وجود هيئة
مختصة باألزماتّ ،
ّ
إلى سوء التخطيط واإلدارة.
املختص ��ة واألمنية ،خاصة
 -3س ��وء أداء اجله ��ات
ّ
من اس ��تخدام العنف الش ��ديد جت ��اه املتظاهرين،
مما يولّد تفاقم األزمة واشتعالها.
ّ
 -4البلبل ��ة في صفوف الس ��لطات األمنية ،وإلقاء
مما يخلق أزمة أمنية
اللوم على بعضهم البعضّ ،
تُضع ��ف صانع ��ي القرار م ��ن اتخاذ احل ��لّ األمثل

حت ��ت ضغط األزمة ،أو تق ّل ��ل الثقة في اختياراته
للمنفّ ذين للحلول.
 -5ع ��دم تناس ��ق العم ��ل م ��ع الهيئات والس ��لطات
املك ّلف ��ة ،أو م ��ع املس ��ؤولني املكلف�ي�ن ف ��ي منظومة
صنع القرار.
 -6وص ��ول األح ��داث لإلع�ل�ام املرئ ��ي واملس ��موع
الفضائ ��ي ومواق ��ع االتص ��االت ل ��كل العال ��م
اخلارجي.
التدخ ��ل اخلارج ��ي :ويظه ��ر م ��ن تفاق ��م
 -7ب ��دء
ّ
وضع حلّ لألزمة ،فيخرج احللّ عن نطاق املنطقة
مما ُيح ��دث تغ ّيرات خارجي ��ة وداخلية
والداخ ��لّ ،
توسع من رقعة األزمة.
التي
ّرات
تزيد في املؤث
ّ
 -8ع ��دم الكفاءة باخلب ��راء القائمني على اإلعالم
اخلارجي والداخلي في االستخدام األمثل للموارد
املعلوماتية واالقتصادية والبشرية املتاحة.

