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اسرتاتيجيات إدارة األزمة يف القرن احلادي والعرشين
دراسة وصفية حتليلية الستخدامات الشبكات االجتامعية احلديثة

املقدمــــــة

العميد د .فيصل بن معيض القحطاين

(٭)

اإلنسان املكون األساس للمجتمع البرشي مع الكوارث الطبيعية والبرشية
يتعامل واألزم�ات الناجت�ة عنها منذ خلق اهلل األرض ومن عليها ،وعىل الرغم من
أن حدوث األزمات قديم قدم التاريخ اإلنس�اين ،إال أنه مل يتم التعامل مع
األزمات كعلم مستقل إال بعد أزمة الصواريخ الكوبية بني االحتاد السوفيتي والواليات
املتحدة األمريكية يف أربعينيات القرن املنرصم .وقد تزايدت أمهية التنبؤ باألزمات وكيفية
التعامل معها يف الس�نوات األخرية؛ نظر ًا لتس�ارع األزمات وتنوع أش�كاهلا ،واش�تداد
التحوالت الفجائية احلادة يف املواقف ،وتاليش حدود البعد الزماين واملكاين بني مواقع
األح�داث وبين متابعتها ،كل ذل�ك دفع إىل عاملي�ة األزمة يف ظل األدوات والوس�ائل
اإلعالمية احلديثة التي تنقل وتتفاعل مع تلك األزمات حلظة بلحظة ،فض ً
ال عن األزمات
ذات األبعاد الدولية بطبيعتها.
فاألزمة هي عبارة عن حدث أو خطر أو مشكلة أو موقف أو قوة قاهرة حتدث فجأة
ً
وبش�كل مباغت ويف وقت قصري ،وترتك
أحداث�ا وآثار ًا رسيعة ومتالحقة هتدد جوانب
املجتم�ع وأبعاده ،وخاصة اجلانب األمني ،ما ي�ؤدي حلدوث صدمة وارتباك وخلل يف
سري عجلة احلياة.
يعرف الباحث األزمة بأهنا« :حالة طارئة ومفاجئة تنذر بخطر
ومن منظور أمني ِّ
هيدد الدولة أو إحدى مؤسساهتا ما يوجب عليها رضورة التصدي واملواجهة».
ويف قراءة بعض أحداث القرن احلادي والعرشين املستجدة ،ومن خالل ارتباطها

(*) عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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بالتقنية وبخاصة الشبكات االجتامعية رغم اجلوانب اإلجيابية هلذه الشبكات سواء أكان
على مس�توى األفراد أم الدول وما أوجدته م�ن تواصل ومعارف هائلة إال أنه يف بعض
جوانبها السلبية قد تؤدي إىل أزمات يف خمتلف مناحي احلياة ويف خمتلف املجتمعات وعىل
مستوى الدول واألفراد أو املنظامت.

وتتمثل الشبكات االجتامعية يف :اإلنرتنت ( ،)Internetوفيس بوك (،)Facebook
ويوتوب ( ،)Youtubeوتويرت ( ،)Twitterواملدونات ( ،)Blogويكبيديا ()Wikipedia
واجلميع عىل معرفة باألساليب العديدة التي استخدمت فيها اإلنرتنت يف خدمة اإلرهاب
واملواق�ع املرتبط�ة بالقاعدة وأرشط�ة الفيديو واخلطب واخلطابات الت�ي يتم تداوهلا بني
قيادات القاعدة ،إضافة إىل اس�تخدام هذه الش�بكات يف نقل خمرجات التغريات املناخية
الت�ي تعد س�مة من سمات هذا القرن التي ول�دت الكثري من الك�وارث الطبيعية نتيجة
هط�ول األمطار بش�كل غزير يف مناط�ق خمتلفة يف العامل وولدت الكثير من االهنيارات
والس�يول اجلارفة ،ويمكن االس�تدالل عىل ذلك بدور التقنية يف نقل كارثة مدينة جدة
بتاريخ 1430/12/8هـ وكذلك كارثة جدة الثانية بتاريخ 1432/2/22هـ عرب هذه
الشبكات وما تعرضت له من جراء السيول واألمطار لعدم وجود مصارف سيول كافية؛
ما جعل أدوات اإلعالم احلديثة (القنوات الفضائية ،اإلنرتنت ،الش�بكات االجتامعية،
الصحاف�ة اإللكرتوني�ة ،االتص�االت) تتناقلها حلظ�ة بلحظة ،وبش�كل تفاعيل ،إذ نجد
موق�ع جوج�ل وحده حيتوي يف موقع واحد حتت مس�مى «كارثة ج�دة 1432هـ» أكثر
من ( )672000مادة تفاعلية ( ،)Google, 2011وهذا بال ش�ك يش�كل ضغط ًا هائ ً
ال
على إدارة األزم�ة ،كام برز دور الش�بكات االجتامعية يف ثورة تون�س ومرص وليبيا نحو
حتريك الشباب يف الوطن العريب .كام أن هلا دور ًا بارز ًا يف تقديم املساعدات الطارئة من
أج�ل مكافحة اجلريم�ة واألرضار غري املتوقعة مع تقليل اخلس�ائر التي قد تصيب أفراد
املجتمع وقد تسهم يف حث وجلب املتطوعني وإرشادهم.
وم�ن هنا ف�إن األمن بمفهومه الش�امل ويف ظ�ل املتغريات احلديث�ة وتأثريها عىل
تطور الفكر اإلجرامي يعمل عىل بناء اسرتاتيجيات جديدة ملواجهة املخاطر التي حتدثها
الشبكات االجتامعية من خالل خرباء اسرتاتيجيني يعملون عىل بناء اسرتاتيجيات استباقية
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تعمل عىل اس�تقرار األمن الوطني للدولة؛ فهي تتكون من جمموعة من االستراتيجيني
املدربني تدريب ًا خاص ًا ويملكون فن املهامت والتكتيكات األمنية العالية ،ولدهيم القدرات
العملية يف جماالت التصدي لألزمات ووضع اخلطط واالس�تعدادات األمنية ملواجهتها
بالط�رق احلديثة والتعامل معها بأس�لوب علمي مع مجيع حاالت الطوارئ واألحداث
التي تقع ضد املصالح العامة أو اخلاصة.

مشكلة البحث

مش�كلة هذا البحث يف أن القرن احلادي والعرشين بأدواته قد أحدث تغيري ًا كبري ًا
يف مفهوم إدارة األزمة والتصدي هلا خاصة وأن أغلب مشكالت هذا القرن يغلب عليها
الطابع األزموي وانعكاس�ها األمني بش�كل مبارش أو غري مبارش؛ حتى إن هناك أدوات
دخلت إىل ثقافة املواطن العادي وأصبح مثقف ًا أمني ًا وبخاصة ما ينرش عربها أو ما حتمله
من أفكار ومعلومات (فالشبكات االجتامعية) واإلعالم احلديث ووسائل االتصاالت
يش�كل اس�تخدامها والعبث من خالهلا هاجس� ًا أمني ًا خيلق الكثري من األزمات للدول
وكاف�ة أجهزهتا وبخاصة األجهزة األمني�ة التي ما زالت تنظر للمواطن من خالل ثقافة
وأدوات القرن العرشين.

إن الق�رن احل�ادي والعرشي�ن وأدواته بحاج�ة ملواجهة حمتوى ه�ذه األدوات من
خالل مهارات عالية يف إدارة أزماهتا وتدريب أش�خاص قادرين عىل مواجهة األزمات
ً
فمثلا ما حدث يف مجهوري�ة مرص العربية م�ن ثورة قادهتا
النامج�ة ع�ن ه�ذه املتغريات؛
فئ�ة الش�باب مس�تخدمة األدوات التقنية «الش�بكات االجتامعية» هذه لتس�ليط الضوء
على وحش�ية الرشطة يف التعامل مع املواطنني  ..وهنا ب�دأت األزمة  ..إضافة إىل تطوع
ع�دد كبري من جيل الش�باب لتس�ويق املش�اكل العملية لالنتخاب�ات األخرية من حيث
متك�ن ع�دد كبري من املرصيني م�ن اإلبالغ عن األخطاء عرب (الربي�د اإللكرتوين ـ تويرت
( ،)U-Shahidوالرس�ائل النصية التي تتابعها ( )U-Shahidعىل خريطة تفاعليـــة.
ولدى ( )U-Shahidحالي ًا ( )125متطوع ًا ومتطوعة) .كام أن هلذه الشبكات واإلعالم
احلديث دور ًا كبري ًا يف إبراز األزمة ،وأحداث انتخابات إيران األخرية خري دليل عىل ذلك
عندما منعت احلكومة اإليرانية القنوات اإلعالمية من نقل احلدث مبارشة ،فإن الشبكات
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االجتامعية واملدونات كانت مسلك ًا فعا ً
ال لنقل األحداث املعتمة هناك ،وكذلك مواجهة
الكوارث التي حتصل .ويف هذا اجلانب فإن هذه األزمات التي ظهرت حتتاج إىل حلول
مبتكرة بد ً
ال من احللول التقليدية.

فاألزم�ة كما كانت تعرف”:ه�ي حالة طارئة ومفاجئة وتن�ذر بخطر كبري هيدد
الدولة أو إحدى مؤسس�اهتا ،ما يوجب عليه�ا رضورة التصدي واملواجهة هلا بقرارات
رش�يدة ورسيع�ة على الرغم م�ن ضيق الوق�ت وقل�ة املعلوم�ات ،إال أن حتليل حمتوى
الشبكات االجتامعية وردم الفجوة بني األجيال ـ بمعنى رضورة إعادة اخلارطة الثقافية
للجي�ل القدي�م بام يتفق مع ثقافة الش�باب ـ وذلك لبناء استراتيجيات فاعلة ختدم كافة
رشائ�ح املجتم�ع ،ألنه أصبح من الرضوري اس�تخدام األس�لوب العلم�ي احلديث يف
عملية املواجهة .ومن هذا املنطلق يمكن حتديد مش�كلة هذا البحث يف الس�ؤال الرئيس
التايل :ما هي قدرة وإمكانات أجهزة الدولة ومدى معرفتها باسرتاتيجيات إدارة األزمة
يف القرن احلادي والعرشين؟ وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
ـ ما املقصود بالشبكات االجتامعية ومتى ظهرت وما هي أنواعها؟

ـ ماهية األزمة يف القرن احلادي والعرشين وما عالقتها بالشبكات االجتامعية؟

ـ ماهية االسرتاتيجية املناسبة للتعامل مع األزمات احلديثة يف ظل وجود الشبكات
االجتامعية؟

منهج الدراسة

اس�تخدم الباحث يف هذه الدراس�ة منهج� ًا وصفي ًا حتليلي ًا وذلك بدراس�ة وحتليل
حمتوى بعض (الش�بكات االجتامعية) خالل الش�هر األخري من عام 2010م والشهرين
األولني من عام 2011م اعتمد عىل موقع (الكس�اء) عىل الش�بكة العنكبوتية الذي يعد
م�ن أفض�ل املواقع املتخصصة يف هذا املجال ،ويرجع له العديد من الباحثني حيث يتيح
مؤرشات إحصائيات الس�تخدام موقع ش�بكة اإلنرتنت عىل مس�توى العامل .حماولة من
الباح�ث حلصر أكثر مواقع الش�بكات االجتامعية عىل مس�توى العامل ،وس�هولة تعامل
اجلمهور معها ،وتم ترتيب هذه املواقع وعددها ( )500موقع عىل الويب حسب كثافة
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االستخدام وجاء ترتيب بعض مواقع الشبكات االجتامعية كام يوضح اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( )1بعض مواقع الشبكات االجتامعية

The Number of Sites In Alexa.com

Name of Sites

2

1- Face Book

4

2- Youtube

11

3- My Space

13

4-Twitter

32

5J Flickr

42

6- Orkut

45

7- Hi5

ومن املالحظ أن شبكة الفيس بوك ( )Facebookجاءت يف املرتبة الثانية بعد أشهر
حمرك بحث عىل مستوى العامل وهو جوجل (( )Googleجماهد2010 ،م ،ص .)7

كما أنه البد من وجود الويكبيديا ( )Wikipediaوالتعرف عىل املدونات ()Bolg
الت�ي أصبحت تس�تخدم يف نقل وتضخيم األخطاء وم�ن ثم إحداث األزمات وحتريك
الشباب حيال أهداف حمددة قد يكون من املناسب حتليل حمتواها وإعداد خطط اسرتاتيجية
قبل حدوث األزمة .وحتديد أثرها عىل السلوك اإلنساين وبخاصة التفاعيل منها وعالقة
ذلك بالضغط عىل بعض أجهزة الدولة من خالل تصيد أخطاء وزالت بعض املسؤولني
ه�ذا م�ن جانب ،ومن جان�ب آخر عالقتها بارت�كاب أنامط إجرامية جديدة اس�تدعت
استخدام أساليب مواجهة مل تكن مألوفة من قبل ،ومن ثم إعادة تأهيل وتدريب القيادات
حت�ى تكون ق�ادرة عىل مواجهة األزم�ات احلديثة من خالل إكس�اهبم مهارات جديدة
للخروج من عباءة الفكر التقليدي والتعامل مع األحداث واألزمات احلديثة بأساليب
وحلول ابتكارية ذات صفات إبداعية.

أمهية الدراسة
ترجع أمهية هذه الدراس�ة إىل كوهنا تتعرض ملوضوع حديث يتعلق باس�تخدامات
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الش�بكات االجتامعي�ة (الفيس ب�وك ،تويرت ،جوج�ل ،يوتيوب ،ماي بي�س ،ويكبيديا،
املدون�ات  )...يف إحداث أزم�ات أو تصوير ونقل الكوارث التي حتدث بفعل العوامل
الطبيعية وما تسببه من أرضار بشكل رسيع وتفاعيل وحتويلها إىل أزمات لألجهزة الرسمية
يف الدول املنكوبة وكذلك عىل األفراد ،إضافة إىل استخدام هذه الشبكات للتجنيد ومجع
التربعات وبث األفكار وإدارة الفكر اإلجرامي وهذه من املهددات األمنية .ثم التطرق
إىل استحداث اسرتاتيجيات ملواجهات وإدارة هذه األزمات التي تدار يف جمتمع افرتايض
وغري مرئي.
ويف اجلان�ب االجي�ايب لإلعالم احلديث دور فاعل ومؤثر من خالل قنواته املتعددة
ومنها الش�بكات االجتامعية س�واء عىل مس�توى الثقافة أو التعليم ،حيث بدأ االعرتاف
بالتعلي�م والتدري�ب ع�ن بعد ،وأصبح ذل�ك واقع ًا معاش� ًا فنجد مث ً
ال اجلامع�ة العربية
املفتوح�ة ،وكذل�ك جامعة محدان بدولة اإلمارات العربي�ة املتحدة للتعليم عن بعد .أما
عن اجلانب التوعوي اإلعالمي فإن هلا دور ًا هام ًا يف إطالع متخذي القرار عىل ما يدور
حوهلم عرب قنوات هذا اإلعالم احلديث ،والتعرف عىل الصورة احلية بعيد ًا عن االطالع
عليها عرب األجهزة البريوقراطية املفلرتة .وعىل حد علم الباحث تعد هذه الدراسة أول
دراسة تناقش عالقة الشبكات االجتامعية واإلعالم التفاعيل بتطور األزمات حملي ًا وعاملي ًا،
وتضع االسرتاتيجيات املناسبة ملواجهتها.

هدف الدراسة
هتدف هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل استخدام الشبكات االجتامعية يف زعزعة
اس�تقرار املجتمع�ات وخاص�ة إذا كانت اهليئات واملنظامت احلكومي�ة ال تتابع من ينقل
عنها معلومات غري دقيقة كتمرير الفكر اإلجرامي والتخطيط له وسط هذا املجتمع غري
املرئي واالفرتايض .هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هتدف إىل تس�ليط الضوء عىل أهم
الشبكات االجتامعية التي تستغل يف عقد االجتامعات ونقل الرؤى واألفكار واألحداث
عبر هذه الش�بكات بغ�رض إجياد آليات واستراتيجيات علمية ملواجه�ة أزمات القرن
احل�ادي والعرشي�ن التي متثل التقنية الركيزة األساس�ية هلذا الق�رن مثلام مثلت الصناعة
ركيزة القرن العرشين.
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الشبكات االجتامعية :ظهورها وتطورها وعالقتها باألحداث
أ ـ ظهور الشبكات االجتامعية

أسهم ظهور الشبكات االجتامعية يف التطور الكبري يف وسائل االتصال احلديثة عىل
اختالف مس�توياهتا ،وأبرزها الشبكة العنكبوتية «اإلنرتنت» يف التواصل والتقريب بني
الن�اس واملجتمعات يف كاف�ة أماكن وجودهم يف العامل ،وبخاصة بعد ظهور الش�بكات
االجتامعية التي فتحت آفاق ًا واسعة أمامهم للتعبري عن كل مشاكلهم بطريقة حرة وبام حيقق
طموحاهتم ،ومن ناحية أخرى أحدثت ثورة يف كل جماالت احلياة العلمية واالقتصادية
والثقافية والصحية وجعلت من العامل قرية صغرية يف متناول اجلميع .وقبل مناقشة بعض
أنواع الشبكات االجتامعية البد من اإلشارة إىل أن هذا املصطلح يطلق عىل جمموعة من
املواق�ع عىل ش�بكة اإلنرتنت ،ظه�رت مع اجليل الثاين للويب أو ما يعرف باس�م «ويب
 ،»2.0يتيح التواصل بني األشخاص يف الفضاء واملجتمع غري املرئي.

لذا ظهرت الشبكات االجتامعية بعد ظهور اإلنرتنت وسوف تسلط هذه الدراسة
الضوء عىل ظهور اإلنرتنت أو ً
ال قبل مناقشة أهم الشبكات االجتامعية املؤثرة.
ب ـ تطور الشبكات االجتامعية

لقد تطورت اإلنرتنت من االس�تخدامات املحدودة إىل االس�تخدامات الواس�عة
املفتوح�ة ،إذ كان مشروع األبرن�ت ( )ARP Anetاملط�ور بواس�طة وكالة مرشوعات
البحوث املتقدمة يف وزارة الدفاع األمريكية يف ستينيات القرن العرشين وجاءت بعدها
املبادرات املبكرة لتطوير اإلنرتنت املتعلقة بربط شبكات اجلامعات ومراكز البحوث كام
يف مرشوع ( )NFSNETيف الواليات املتحدة ،والشبكة األكاديمية املشرتكة ( )JANيف
بريطاني�ا (نجم2004 ،م ،ص .)23ثم تطورت اإلنرتنت إىل أن أصبحت ش�بكة عاملية
واس�عة ذات مواصفات مفتوحة تس�مح بالوصول احلر ما بني ش�بكات احلواس�يب مع
إمكانية كبرية ملجموعة هائلة من التكنولوجيا التي تسمح بنقل النص والصورة وبوابات
فائقة للمعلومات تساعد عىل التكامل بني شبكات احلواسيب والشبكة العاملية الواسعة،
وكل هذا يعمل يف ظل ثالثة مكونات أساس�ية لإلنرتنت (.)Phil, 1999, p214-215
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بروتوك�والت االتص�االت ( )CPI/IPومصفحات الوي�ب ( )Wep browsersولغة
النص�وص املتش�عبة ( )HTMLم�ع ثالث خصائص أساس�ية تعطي لإلنرتن�ت املرونة
العالية والرسعة الفائقة:

الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) تعمل بدون حاسوب للسيطرة املركزية (شبكة
النظري للنظري واإلرس�ال من حاس�وب حلاس�وب مبارشة) ،إهنا ترس�ل املعلومات عرب
شبكة االتصاالت عن بعد باستخدام حزمة التحويل ( )Packet Seitchingالتي تسمح
بإرسال معلومات كثرية عرب الشبكة .وأخري ًا إمكانية اإلجراء ( )Interoperabilityالتي
تسمح بإجياد توافق عمليايت بني احلواسيب لتنفيذ األنشطة .ومن هنا ظهرت الشبكات
االجتامعية ذات التأثري يف سلوك املجتمع ،حيث ظهر عامل آخر تنامي بطريقة رسيعة جد ًا
وما زال يتوس�ع باس�تمرار (العامل االفترايض) فاألعامل اليوم تتناف�س يف عاملني :العامل
امل�ادي ( )Physical Worldللم�وارد والعامل االفترايض ( )Virtual Worldاملصنوع
م�ن املعلوم�ات ( .)Jeffry, 1995, p.75-85وه�ذه الش�بكات تق�وم بالرتويج لصالح
األشخاص حيث تراوح بني هواية املوسيقى الكالسيكية والتواصل بني الشباب الذين
جتمعهم هوايات أو عادات مشرتكة.
ويعد الربوفيسور ج .أ .ربارنز أول من حتدث عن مصطلح «الشبكة االجتامعية عام
1950م» وق�در يف حين�ه أن تتكون جمموعة ( 100إىل  )150فرد ًا كحد أقىص (عارف،
2011م).
واآلن وبع�د مضي أكث�ر من س�تني عام ًا عىل ه�ذا التقرير ونح�ن يف عام 2011م
أصبحت الشبكات االجتامعية املبنية عىل اإلنرتنت تتكون من مئات املاليني من األفراد
حول العامل ،وتقوم عىل ربط الناس بالناس ،والناس باألشياء ويتحدث فيها الناس عن
األشياء التي هيتمون هبا ،ويقيمون من خالهلا روابط واسعة عىل مستوى العامل ،وينشئون
ش�بكات هائل�ة من العالقات اإلنس�انية بالغ�ة التعقيد ،ويتواصلون عن طريق وس�ائل
إلكرتونية تشمل املحادثة الصوتية واملرئية ،والربيد اإللكرتوين ،واملراسالت الشخصية،
ومشاركة الصور والبيانات والنصوص والروابط».
ويمكن تعريف الش�بكات االجتامعية ( )Social Networkبأهنا :طريقة للتشارك
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عىل اإلنرتنت بني جمموعة من املس�تخدمني يش�كل كل منهم جمتمعه االفرتايض اخلاص
به ،فهي عبارة عن مواقع تتيح تبادل املعلومات واألفكار والثقافات والتعارف بني أناس
يشاركون نفس الفكرة والتوجه وامليول ،وتعد الشبكات االجتامعية من أكثر ابتكارات
اإلنرتن�ت الت�ي غريت يف الثقافة وطريق�ة التفكري .ويمكن إعطاء نبذه عن نش�أة بعض
الشبكات االجتامعية ذات الشهرة يف االستخدام.

يف ع�ام 1972م تم إنش�اء أول موقع للربيد اإللكتروين (اإليميل) عىل اإلنرتنت
لتط�رح رشك�ة (ماكايف) أول نظام ضد الفريوس�ات ع�ام 1989م وظهر يف تلك الفرتة
ناسرت وهو الربنامج الذي أشعل حرب حقوق امللكية بالنسبة لألغاين .ويف عام 2004م
تم إنش�اء ش�بكة الفيس بوك ( ،)Face Bookويف عام 2005م عىل يد الطالب اجلامعي
مارك زوكربري تم إنشاء شبكة اليوتيوب ( ،)Youtubeويف عام 2007م تم إنشاء شبكة
آي تون ( ،)Itonوكذلك ظهور ش�بكة تويرت ( ،)Twitterوقد كان هلذه الش�بكة خاصة
دور فعال يف أزمة االنتخابات اإليرانية عام 2009م.

وت�م إنش�اء موق�ع ( )Face Book Twitterعام 2006م من قب�ل جاك درويس.
ويف عام 2003م تم إنش�اء موقع ماي س�بيس ( )My spaceعىل يد كريس دولف وتوم
اندرسون ،وطور هذا املوقع خالل عامي 2007ـ2008م شكله والعديد من اخلدمات
الت�ي يوفره�ا .وموس�وعة الويكبيدي�ا ( )Wikpediaانطلق�ت رس�مي ًا يف يناير من عام
2001م بوالي�ة فلوري�دا عندما ق�رر رئيس حترير نوميديا إنش�اء صفحة مفتوحة لدعم
ال�ـ ( ،)Wikpediaوه�ي عب�ارة عن موس�وعة علمية جمانية أسس�ها «جيمي ويلز» عام
2001م ويس�تخدمها أكثر من ( )408ماليني زائر ش�هري ًا بأكثر من ( )200لغة عاملية
حول العامل (ويلز2011 ،م).
أم�ا رشك�ة جوج�ل ( )Googleفهي رشكة أمريكية عامة تأسس�ت عىل يد كل من
(الري بيدج وسريجي برين) عام 1996م عندما كانا طالبني بجامعة ستانفورد يف باري
األمنية يف صورة مرشوع بحث ألطروحة الدكتوراه وتم تأس�يس الرشكة يف الرابع من
سبتمرب عام 1998م كرشكة خاصة .وبعد هذه املقدمة لظهور الشبكات االجتامعية عىل
اإلنرتنت فإن الباحث يوضح ذلك يف اجلدول التايل.
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) يوضح بداية ظهور الشبكات االجتامعية2( اجلدول رقم
2006
2005
2004

2003

2002

2001
2000

1999

Twitters
You tubs
Caster & Hives
Multiply, a Small world
Flicker, Pico. Mix Facebogk
Orkut, Dogs ten
H15
Last FM
Tribe.netopebc/Xing
MySpace
LinkedIn
Couch surfing
Skxblog
Friends ten
Footslog
Byword
Ryes
Magenta
Luna storm
Asian Avenue
Black planet
Live Journal

1998
1997

SixDegrees.com
.اجلدول من إعداد الباحث
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ج ـ عالقة الشبكات االجتامعية بأحداث وأزمات القرن احلادي والعرشين
ب�رز دور الش�بكات االجتامعية يف أزمة االنتخابات اإليراني�ة عام 2009م عندما
اس�تخدمت العنف املف�رط مع املحتجني على تزوير نتائج االنتخاب�ات والتالعب هبا.
واخت�ذت إي�ران قرار ًا بإغالق مكاتب القنوات الفضائية التي ال تسير مع اجتاهاهتا مثل
(العربي�ة) ألن للمواق�ع االجتامعي�ة وبخاصة موق�ع فيس ب�وك ( )Face bookوتويرت
( )Twitterاألث�ر الفع�ال يف نقل األحداث من قبل احلدث بش�كل رسي�ع للرأي العام
العامل�ي وال�دور القمعي الذي اس�تخدم من قبل الس�لطات يف ه�ذه املرحلة مث ً
ال قوات
الياسيح واحلرس اجلمهوري والعنف املفرط والقتل الذي استخدم ،ومن هنا ظهر عدم
فاعلية اسرتاتيجية التعتيم مع وجود اإلعالم اجلديد.
يف ثورة تونس عام 2010م كانت ش�بكات التواصل االجتامعي املحرك احلقيقي
يف ظ�ل ع�دم السماح باس�تخدام اإلنرتن�ت للمواطنني لالحتج�اج يف بداي�ة األمر عىل
األسلوب املستخدم مع بائع الفاكهة اجلامعي (البوعزيزي) واستطاعت هذه الشبكات
أن تؤل�ب الش�عب عىل الس�لطة وأن تغير كل يشء يف تونس هذا م�ن ناحية ومن ناحية
أخرى تصدير هذا األس�لوب إىل الكثري من الدول العربية والتي تعاين من نفس معاناة
الشعب التونيس ومنها:
ـ كثرة البطالة وبخاصة بني املتعلمني محلة الشهادات اجلامعية.
ـ عدم وجود طبقة وسطى يف املجتمعات العربية.
ـ زيادة نسبة الفقر بني الشعوب العربية.
ـ انتشار الفساد.
ـ تلهف الشعوب للمشاركة يف اختاذ القرار.
ـ طول بقاء احلكام يف سدة الرئاسة.

وقد جتىل دور الش�بكات االجتامعية يف ثورة مرص التي بدأت يف 2011/1/25م
حيث كانت بداية التظاهر واخلروج للش�ارع والتجمع عىل الش�بكات االجتامعية فنجد
أن�ه عندما قطعت خطوط اهلات�ف اجلوال حدث هناك تعاون بني (جوجل وتويرت) وتم
تواصل املرصيني ومن خالل هذه الشبكات عرب اخلطوط األرضية (التلفونات الثابتة).
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كما أن للتواص�ل عرب الفيس ب�وك أبلغ األثر يف هذا املج�ال ،ويذكر (أبو الفضل،
2011م ،ص ،)1أنه س�مع ثالث فتيات يرتدين اجلينز واحلجاب ترتاوح أعامرهن بني
(17ـ )18سنة قالت إحداهن منعوا عنا احلوار عرب الفيس بوك ،فنزلنا إىل الشارع نامرس
احلرية .وأضافت األخرى كنا نفش غلنا فيه عىل األقل ،مل يعد أمامنا طريق سوى الشارع
لنتواصل ونتحاور مبارشة .زادت ثالثة ،يا مجاعة قطع اإلنرتنت خطأ كبري ،الزم احلكومة
تدفع ثمنه غالي ًا وتشعر أهنا غبية ومتخلفة ،فإذا حبسوا عنا األوكسجني الصناعي ،البد
من البحث عن هواء طبيعي للتنفس حتى نستطيع احلياة.
ومن األحداث التي تم تس�جيلها خالل األزمة املرصية يناير 2011م أن جمموعة
من الشباب تتكون من  7أفراد ،قال أحدهم سنسري مع زمالئنا يف املجموعات األخرى
حس�ب آخ�ر اتصال بيننا عرب الفي�س بوك ،والكل عارف دوره ،فق�د اتفقنا عىل النزول
إىل الشارع مبكر ًا ومع كل واحد منا زجاجات بيبيس كوال وخل وبصل إلبطال مفعول
الغازات املسيلة للدموع ،ألن األمن سيسعى بقوة إىل تفريقنا حتى نتشتت وتفشل مظاهرة
يوم الغضب (أبو الفضل2011 ،م ،ص.)4
ويف العرص احلديث أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مصدر ًا للحقائق،
خالل شهر أكتوبر من عام 2011م أصبح يف مرص (خليقة2011 ،م) ،التايل:
ـ ( )65.50مليون خط هاتف حممول.

ـ ( )9.5ماليني خط تليفون أريض (تايت).
ـ ( )23مليون مستخدم لإلنرتنت.

ـ ( )1.3مليون مشرتك يف اإلنرتنت فائق الرسعة (.)ADSL

ـ ( )8.5ماليني مستخدم خلدمات اإلنرتنت عرب اهلاتف املحمول.
ـ ( )4.600مقهى إنرتنت.

ولإلنسان أن يتخيل حجم املعلومات واخلطط والتوجهات التي يمكن حتريرها عرب
هذه التكنولوجيا وبالتايل فإن اس�تخدام االستراتيجيات التقليدية يف مواجهة خمرجاهتا
صعب جد ًا أو غري فعال والبد من البحث عن اسرتاتيجيات جديدة.
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وم�ن حتليل هذه املش�اهدات نجد التحول االستراتيجي يف املواجه�ات األمنية،
حي�ث نجد أن التواصل يتم بس�هولة ويرس عرب الش�بكات االجتامعية ،وحتديد األدوار
وبث األفكار من ناحية ومن ناحية أخرى وسيلة للتدريب ،ولعل إبطال مفعول القنابل
املسيلة للدموع بواسطة محل (البيبيس واخلل والبصل) من قبل املستهدفني بغض النظر عن
سبب وجودهم يف املكان جيعل العمل األمني يف مشكلة وأزمة ،حيث ظهر دور الشبكات
االجتامعي�ة يف التدري�ب حي�ال إبطال إحدى أدواته الفعالة الت�ي يعتمد عليها يف حماولة
اسرتجاع السيطرة يف بعض املواقف والقبض عىل األشخاص املتهمني يف حاالت أخرى.
ونضيف إىل التحليل السابق أنه جيب االنتباه وبخاصة من قيادات األزمات األمنية
وصناعة الرأي العام إىل أمهية الشبكات االجتامعية أي حمركات البحث وبخاصة صياغة
املحتوى الذي يتحرك يف هذه الشبكات ملا له من دور فاعل ومؤثر يف تكوين الرأي العام.

وق�د صدر تقرير ع�ن (كلية ديب لإلدارة احلكومية) أن مواقع التواصل االجتامعي
مث�ل فيس بوك وتويرت س�تواصل لعب دور مهم يف احل�راك االجتامعي يف العامل العريب.
إن العدد اإلمجايل ملس�تخدمي موقع فيس بوك يف العامل العريب ارتفع بنس�بة ( )%78من
( )11.9ملي�ون مس�تخدم يف يناي�ر 2010م إىل ( )21.3مليون ًا يف ديس�مرب من نفس
العام ،وأش�ار التقرير إىل أن الش�باب يمثلون ( )%75من مستخدمي فيس بوك يف العامل
العريب (صحيفة نون اإللكرتونية2011 ،م).

ويف كارثة جدة بتاريخ 1432/2/22هـ تفاعلت املواقع االجتامعية عىل الشبكة
العنكبوتية وسجلت أكثر من ( )672.000مقطع تفاعيل مع هذه الكارثة (,Google
 ،)2011ودعوا من خالل تلك املواقع االجتامعية إىل تنظيم جتمعات للمسامهة يف تقديم
خدمات اجتامعية ملترضري األحياء .ومل يمر سوى بضع دقائق قليلة حتى سجل املئات
من املش�اركني ،وطالبوا للتجمع يف مواقع معينة لتوزيع املهام وحتديد اخلدمات املس�ندة
لكل مشارك أو مشاركة (أمحد ،جريدة الوطن 2011م).
ويعد موقع تويرت ( )Twitterمن أهم أدوات اإلنرتنت يف نرش اخلرب العاجل
وتروجيه بني املس�تخدمني الذين اعتمدوا كثري ًا عليه يف رصد األحداث ونقل تفاصيلها
عبر خاصي�ة «اهل�اش تاق» التي تتيح إنش�اء قناة مس�تقلة متصلة بموض�وع معني ،وقد
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برزت أثناء األزمة قنوات حظيت بمتابعة واسعة مثل (Jeddah Rain, Jeddah Help

 )Jeddahvdحيث استخدمها املتطوعون ملا ييل:
1ـ للتحذير من األماكن اخلطرة.

2ـ االستدالل عىل الطرق السالكة.
3ـ إرسال االغاثات العاجلة.

4ـ لعبت دور ًا يف تنظيم جهود الش�باب عىل اختالف جنسهم الذين يتحدرون من
خلفيات وجنسيات خمتلفة.
5ـ مجع فئات املتطوعني وتنظيم جهودهم.

ويرى الباحث أنه ومع وفرة وأمهية املعلومات التي تقدمها اجلهات الرسمية ذات
العالقة وأمهيتها يف أزمة مدينة جدة عام 2011م ،إال أن غياهبا عن الشبكات االجتامعية
واإلعالم اجلديد أسهم يف حتجيم أن تنشأ هذه املعلومات وبالتايل حمدودية فائدهتا.
وللمدون�ات األث�ر الكبري يف حتريك املجتمعات وتوفير املعلومات هلم ،فهي تعد
الثورة الثابتة بعد الربيد اإللكرتوين ويبلغ عدد مستخدميها عام 2009م ()346.000
مستخدم ،ويستخدم فيها ( )81لغة (مؤمتر التعليم اإللكرتوين2011 ،م).

واملدون�ة هي املصطل�ح أو التعريف األكثر قبو ً
ال لكلم�ة ( )Blogاإلنجليزية التي
حتتوي عىل كلمتني ( )Web blogبمعنى سجل الشبكة(ربيبكا2000 ،م) .وهذا النوع
من أنواع املواقع ،عادة ما تكون لشخص بحيث يقوم بإدخال مقاالته وتعليقاته ،أو يصف
حدث ًا معين ًا وهذا ما تم استخدامه بشكل ملموس وفعال يف استمرار تأزيم املشاكل بني
األنظمة والشعوب عىل مستوى الدول فيام حدث من أزمات بعض البلدان العربية عام
2011م ،كما أن�ه قد حتتوي عىل مواد معينة مثل الرس�ومات أو الفيديو ذات املدخالت
املرئية زمني ًا وتصاعدي ًا ،ويمكن أن تستخدم كفعل بمعنى إضافة حمتوى للمدونة (Short
.)for Weblog» this is lkike apersonal electronic diar
ووف�ق إحصائي�ات قدمت يف هذا املؤمت�ر الثاين للتعليم اإللكتروين الذي عقد يف
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الري�اض ع�ام 2011م ،ف�إن ع�دد املدونات يف تزايد مس�تمر ويتضح ذل�ك من خالل
اجلدول التايل:

السنة

اجلدول رقم ( )3يوضح ازدياد عدد املدونات

عدد املدونات

2006م

 50مليون مدونة

2008م

 133مليون مدونة

2007م

2009م

 60مليون مدونة

 146مليون مدونة

املصدر :املؤمتر الدويل الثاين للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ،الرياض1102 ،م.

وب�دأت هذه املدونات تغطي عىل الكت�ب ألن األخرية تعرض املعلومات بصورة
جاف�ة ،أم�ا املدونات فإهنا تعرض املعلومة بمرونة وسالس�ة جتذب انتب�اه مرتادي تلك
املدونات.
وختام ًا فإنه يمكن حرص بعض ميزات الشبكات االجتامعية يف اآليت:

ـ كتابة املدونات.
ـ عقد الندوات.

ـ كتابة السرية الذاتية.

ـ التصوير واملشاركة بالفعاليات واألنشطة األخرى.

ـ كتابة التعليقات.

ـ ممارسة األلعاب اإللكرتونية.

ـ مزج األرشطة الرقمية حلساب شخص آخر بعيد عن املرسل.
ـ رفع مستوى الشفافية.

ـ التدريب.
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ـ تطوير املجتمعات.
ـ معرفة الرأي العام احلقيقي.
ـ تزويد متخذ القرار باملشكالت أو ً
ال بأول.
ـ عدم اإليامن بالبريوقراطية وغريها.

األزمة :مفهومها ومناهجها
أ ـ مفهوم األزمة

األزمة عىل مستوى الفرد أو املواطن العادي الذي يعيش يف املجتمع هي« :مشكلة
شخصية يكون تأثريها عىل حالته النفسية أو يف وضعه املايل ،أو حالته الصحية ،أو مشاكل
اجتامعي�ة أو صعوب�ات بيئية يف العمل الوظيف�ي» ،وكلمة أزمة هي كلمة عامة ومعروفة
يف الوسط االجتامعي بأهنا« :مشكلة يكثر استخدامها يف كثري من املجاالت والنقاشات
احلادة حول حتديد مفهوم معني يف القضايا العامة أو اخلاصة قد تكون سياسية أو اقتصادية
أو اجتامعية أو عسكرية».

وتع�رف بأهنا« :موقف ينتج ع�ن تغريات بيئية مولدة لألزمات ويتضمن قدر ًا من
اخلط�ورة والتهدي�د وضيق الوقت واملفاجأة ويتطلب أس�اليب إداري�ة مبتكرة ورسيعة
للمواجهة» (رشيف1998 ،م ،ص.)15
كام عرفها (عليوه) بأهنا« :توقف األحداث يف املنظمة واضطراب العادات ما يستلزم
التغيري الرسيع إلعادة التوازن».
وبعد استعراض التعاريف السابقة فإن الباحث يرى أنه من األنسب تعريف األزمة
بأهنا« :موقف مستمر يف عامل افرتايض ليس له قيود يف الوقت وال يف املادة املولدة لألزمة
عىل مس�توى الدولة أو عىل مستوى املنظامت ،وينذر بخطورة شديدة ويتطلب مهارات
عالية وطرق ًا إبداعية واسرتاتيجيات حديثة يف استيعابه والتعامل معه».

عرفت دائرة معارف العلوم االجتامعية األزمة االقتصادية بأهنا:
ويف عام 1937م َّ
«ح�دوث خل�ل خطري ومفاجئ يف العالق�ة بني العرض والطلب يف الس�لع واخلدمات
ورؤوس األموال».
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وه�ي تعني جمموعة الظروف واألحداث املفاجئ�ة التي تنطوي عىل هتديد واضح
للوضع الراهن املس�تقر يف طبيعة األشياء ،وهي النقطة احلرجة ،واللحظة احلاسمة التي
يتحدد عندها مصري تطورها إما إىل األفضل أو إىل األسوأ.

كام عرف الس�تار بي�وكان ( )Alastair Buchanاألزمة يف كتاب�ه:إدارة األزمات،
بأهن�ا« :ظاه�رة أو ردة الفعل بني طرفني أو عدة أطراف يف حماولة كل منهم حتويل جمرى
األحداث لصاحله».
وعرفه�ا ك�ورال ب�ل ( )Coral Billيف كتاب�هA study in Diplomatic( :

 )Management the Conventions of Crisisبأهنا« :ارتفاع الرصاعات إىل مستوى
هيدد بتغيري طبيعة العالقات الدولية بني الدول».

ومن خالل اس�تعراض التعاريف الس�ابقة ملفهوم األزمة نج�د أهنا تعني :اللحظة
احلرجة ونقطة التحول التي تتعلق بالتغريات الكبرية والعميقة سواء أكانت عىل مستوى
الدول�ة أو إح�دى منظامهتا «أمنية كانت أم غريها .وأن تركها دون احتوائها يش�كل أكرب
هتديد نحو املواجهة بشكل تصاعدي نتيجة للتعارض فيام بينها يف املصالح أو األهداف
ما يس�تلزم حت�رك ًا رسيع ًا ومضاد َا للمحافظة عىل هذه املصالح ومس�تخدم ًا كل وس�ائل
الضغط وبكافة مس�توياهتا املختلة سياس�ية كانت أم اقتصادية ،وقد تصل إىل اس�تخدام
الق�وة أو التهدي�د هبا .وغالب ًا ما تتزامن األزمة مع عنرص املفاجأة ما يتطلب مهارة عالية
إلدارهتا والتصدي هلا» ،ومن سامت األزمة ما ييل:
ـ تع�د نقط�ة حتول مفاجئ ،وهذا يعني أن األزمة األمنية حتدث بش�كل مباغت من
حيث الزمان واملكان.
ـ تتطلب قرارات رسيعة.

ـ هت�دد أهداف وقيم األطراف املش�اركة فيها ،نظ�ر ًا لألخطار واألرضار التي هتدد
أبعاد املجتمع املختلفة وبخاصة األمني منها.
ـ فقدان السيطرة أو ضعف السيطرة عىل األحداث اجلارية.

ـ تتميز بضيق عامل الوقت والشعور بالضبابية واالضطراب ما يولد القلق ،ويمثل
الوقت دور ًا مه ًام يف عملية التصدي لألزمة األمنية ومواجهتها.
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ـ الرصاع والتنازع بني مجاعات املصالح واألطراف املعنية حيال مسؤوليتها.

ـ الغموض وعدم وضوح الرؤية.

ب ـ مناهج األزمة

األزمة يف حتليلها وتش�خيصها للبحث عن األس�باب املؤدية حلدوثها ومن ثم
حتديد العالجات املناسبة لتحديد احللول املناسبة الفاعلة ملواجهة األزمة ختضع لألسلوب
واملنهجية العلمية ،وختتلف املناهج من حيث نظراهتا لألزمات ،وبال شك فإن هناك تباين ًا
حسب نوع املنهج املستخدم يف مواجهة األزمة وفق أسس ومميزات كل منهج ،ومن أبرز
هذه املناهج املستخدمة يف تشخيص األزمات (اخلضريي2004 ،م ،ص88ـ:)94
ـ املنهج التارخيي

ينطلق هذا املنهج من مفهوم أن األزمة ليست وليدة الساعة وإنام هي نتيجة وجود
جمموعة من العوامل تفاعلت ونشأت يف املايض ،وبذلك يمكن التعامل مع األزمة اعتامد ًا
عىل املعرفة الكاملة بامضيها التارخيي وتطورها ،وردها إىل أصوهلا احلقيقية هو األساس
لطرح وس�ائل مواجهتها ،ووفق ًا هلذا املنهج تقسم األزمة إىل مراحل تارخيية حمددة تسري
كل منه�ا والعوام�ل التي أثرت فيها ،ملعرفة بواعثها ،والعوامل األخرى املس�اعدة حتى
تتضح يف النهاية احلقائق الكاملة أمام متخذ القرار؛ فمث ً
ال عند دراسة وتشخيص مشكلة
البطالة وما تشكله من أزمات البد من النظر يف خمرجات التعليم وحاجة املجتمع وبعض
الثقافات املسيطرة عليها.
ـ املنهج التحلييل

ً
يف ه�ذا املنه�ج حتل�ل األزمة
وفق�ا للمرحلة التي وصل�ت إليها ،فيح�دد مظهرها
ومالحمه�ا والنتائ�ج الت�ي أفرزهت�ا وتأثريه�ا وبذلك يمك�ن توصيفها وع�رض أبعادها
وجوانبها ،وحتديد مداها ،وأطرافها الفاعلة وتداعياهتا املحتملة.
ـ منهج النظم

يرى هذا املنهج أن األزمة تدور يف إطار نظام متكامل ،وحيتوي عىل أربعة مكونات
أساسية تتمثل يف مدخالته التي يعتمد عليها يف األداء املالئم لوظيفته األساسية وبتحديد
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هذه املداخل يمكن الوصول إىل بواعث األزمة ،وأماكن القصور والضعف ،إذ قد يكون
نق�ص هذه املدخالت ،أو عدم توافقها من مس�ببات األزم�ة ،وكذلك جيب حتليل نظام
تشغيل تلك املدخالت ومدى توافقها مع خمرجاته ،وعند وجود خلل يف نظام التشغيل
نفس�ه ،تفرز األزمات ،ومن قصور نظام التش�غيل ،يظهر نظام خاص باألزمة ،له نتائج
وآثار ومظاهر ملموسة .وإلحكام الرقابة الوقائية عىل العمليات السالبة ،البد من وجود
تغذية مرتدة للنظام التش�غييل هبدف اكتش�اف القصور كي يمكن التعامل مع األزمة يف
مجيع مراحلها بفاعلية كاملة.
ـ املنهج البيئي

أصحاب هذا املنهج يرون أن األزمة وليدة البيئة التي نشأت منها ،وتفاعلت معها،
وهو يعتمد عىل حتليل القوى البيئية املؤثرة فيها ،التي تضم عوامل مستقلة وفاعلة ومؤثرة
يف نموه�ا واجتاهاهتا ،وأخرى تتفاعل معها ،وتتأثر هبا ،وتس�تجيب لضغوطها ،وحتليل
حمددات تلك العوامل والقيود املفروضة عىل حركتها واجتاهها ،سواء أكانت مستقلة أو
غري مستقلة ،يتيح التعامل مع القوى البيئية ،والتحكم فيها والسيطرة عليها ،واحلد من
خطره�ا .وعن�د حتديد البيئة اخلارجية يف هذا العرص ف�إن العامل بأكمله يتدرج حتت هذه
البيئة ويتحقق ذلك من خالل تصنيف القوى البيئية إىل ثالث جمموعات:
املجموع�ة األوىل :ق�وى بيئية ،يمكن التحكم فيها ،والس�يطرة عىل مس�ارها واجتاهاهتا
وقوة عنفها.

املجموعة الثانية :قوى بيئية ال يمكن التحكم فيها وال السيطرة عليها أو عىل اجتاهاهتا.

املجموعة الثالثة :قوى بيئية ال يمكن التحكم يف قوة عنفها وإنام يمكن توجيهها والسيطرة
عىل اجتاهاهتا بقدر معني.
وإذا تم استخدام قوى املجموعتني األوىل والثالثة للتأثري يف قوى املجموعة الثانية،
فيمكن احلد من خطورة األزمة.
ـ املنهج املقارن

فكرة هذا املنهج تقوم عىل دراس�ة األزمات التي حدثت يف الس�ابق ومقارنتها

331

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  28ـ العدد 55

موضوعي ًا باألزمات احلالية لتحديد أوجه اتفاقها واختالفها(الش�عالن2002 ،م ،ص
 ،)33ودراس�ة احللول لألزمات يف املايض أو يتم اس�تحداث حل�ول جديدة ،واملقارنة
تتم من خالل:
ـ مقارنة بني األماكن واألزمنة.

ـ مقارنة بني األماكن جغرافيا.

ـ مقارنة حجم األزمة.

ـ مقارنة األزمات حسب طبيعتها وآثارها.
ـ منهج الدراسات التكاملية

تقوم فكرة هذا املنهج عىل اس�تخدام مجيع املناهج الس�ابقة ،واملزج بينها مزج ًا
ً
كاملا ،فه�و يعمل على تتبعها تارخيي� ًا ،ويقارهنا باألزمات الس�ابقة وفق� ًا لرؤية عميقة
لتارخيها ،وحتديد أسباب نشوهبا ،والعوامل املؤدية هلا ،ومراحل تطورها ،واملدى الذي
وصلت إليه ،والقوى املؤيدة واملعارضة هلا ،يف إطار رؤية استرشافية يمكن حتديد تطوراهتا
املستقبلية وأخطارها املحتملة وحجم اخلسائر املتوقعة ،ويمكن تالؤم هذا املنهج إىل حد
ما مع أزمات هذا العرص ،وحيقق هذا املنهج األبعاد التالية:
ـ العم�ق :دراس�ة التط�ور التارخيي لألزمة ،باس�تخدام أدوات املنه�ج التارخيي يف
استقرائها وتتبعها ،سواء يف إطارها العام الكيل أو اخلاص اجلزئي.

ـ الش�مول :اعتامد أس�لوب الدراسات املتكاملة الش�املة ،يف االستقراء والتحليل
للبيانات واملعلومات كافة ،عن العوامل واملسببات والفروض واخليارات املتعلقة
باألزمة.

ـ االنسياب والتوازن :توفري قدرات بحثية تتيح استخدام أدوات التحليل اإلحصائي
والقيايس بالقدر الذي تتطلبه دراسة األزمة.

ويمكن أن حيدد الش�كل التايل طبيعة الرتابط والتكامل بني املناهج املس�تخدمة
يف التقسيم النظري ،ولكن امليدان يتطلب التكامل يف مناهج تشخيص األزمة.
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الشكل رقم ( )1يوضح مناهج تشخيص األزمة

وهنا يظهر دور املنهج التكامل لألزمة وعدم الركون ملنهج بذاته.

املصدر :من إعداد الباحث1102 ،م.

اسرتاتيجيات مواجهة األزمة
االستراتيجية ما ه�ي إال خطط هلا مقوماهت�ا من إمكانات مادي�ة وبرشية ومالية،
وتوزي�ع امل�وارد ،وه�ي تعن�ي التخطيط واس�ترشاف واس�تحضار املس�تقبل من خالل
توجهات حمس�وبة ومتعمقة للمستقبل يف ضوء اإلمكانات املادية والبرشية ،انطالق ًا من
خربة املايض وواقع احلال ورؤية املستقبل ومن ثم فإن كلمة اسرتاتيجية مشتقة أص ً
ال من
الكلم�ة اليونانية ( )Strategosوتعني فن قيادة القوات .ويعرفها كالوز فيرت بأهنا“ :فن
استخدام االشتباك من أجل هدف احلرب (األماين1997 ،م ،ص.)175
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وعرفها مولتكه بأهنا« :جمموعة من الوسائل التي تستخدم إلدراك وحتقيق الوصول
إىل غ�رض» (أدورمي�د1956 ،م ،ص .)231كما عرفه�ا العامل فوش بأهن�ا« :فن حوار
اإلرادات التي تستخدم القوة حلل خالفاهتا» (ديري1972 ،م ،ص .)27

ومن املفاهيم املختلف عىل تعريفها لالسرتاتيجية التي يؤثر فيها نوع املدرسة والفكر
والعرص ،ومن الصعوبة إجياد تعريف جامع ومانع لكلمة االستراتيجية لكوهنا متطورة
تبع ًا لتطور االقتصاد والسياس�ة والعلوم .وتس�تفيد من أحدث م�ا توصلت إليه العلوم
والتكنولوجيا ومن املتفق عليه فإن االستراتيجية علم وفن يتعلقان باخلطط والوس�ائل
والتوجه�ات الت�ي تعالج الوضع الكيل بش�كل ع�ام ،ومن ذلك فإن االستراتيجية هي
عملية توجيه مؤسسات الدولة أو أي جهة حيال تنفيذ عمل كبري مثل اسرتاتيجية تطوير
التعليم الذي يتطلب فيه بناء توجيه ابتدا ًء من املس�تفيد واألرسة واملجتمع ثم املدرس�ة
ووزارة الرتبية والتعليم وامتداد ًا إىل وزارة التعليم العايل واجلامعات واإلعالم  ...إلخ،
فجميعها تعد حاضنات للفكر وآليات التطوير اجلديد.
ويمكن اس�تخدام مفهوم االستراتيجية يف إدارة األزمات وبخاصة أزمات القرن
احلادي والعرشين نحو بناء توجه لكل املؤسسات واإلدارات ذات العالقة لتحديد عوامل
وجودها وكذلك أنواعها ،ألن اهلدف من مواجهتها يتمثل يف احلد من التدهور واخلسائر،
واالستفادة من املواقف املستجدة يف اإلصالح والتطوير ودراسة أسباهبا وعواملها حتى
يمكن اختاذ اإلجراءات املالئمة ملنع تكرارها ولتحقيق ذلك هناك نوعان من األساليب:
 1ـ األساليب التقليدية.

 2ـ األساليب احلديثة املرنة.

وستعرض هذه الدراسة كل نوع عىل حدة:

 1ـ األساليب التقليدية

تتميز األساليب التقليدية بطابعها اخلاص ،املستمد من خصوصية األزمة ويمكن
رسدها يف اآليت:
ـ إنكار األزمة وعدم إعالهنا :وهذا األس�لوب تس�تخدمه غالب ًا اإلدارات املتسلطة
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التي ترفض االعرتاف بوجود اخللل وتسعى إىل عدم إعالن فكرة حدوث األزمة،
ومن خالل إرصارها عىل ذلك يمكن السيطرة عىل املوقف.
ـ تأجيل ظهور األزمة :متثل هذه الطريقة نوع ًا من التعامل املبارش مع األزمة ،وهيدف
إىل تدمريها من خالل عنف التعامل واملواجهة سواء مع إفرازاهتا أو أسباهبا.

ـ تكوين جلان لدراسة األزمة :يعتمد هذا األسلوب حينام تفتقد املعلومات الكافية
عن القوى الفاعلة يف األزمة ،ويكون اهلدف األس�اس من تكوين اللجان حتديد
الفاعلية األساسية يف نشوئها ،واملحركني هلا وإفقادها قوى دفعها.
ـ التقليل من شأن األزمة :بعد االعرتاف بوجود األزمةُ ،يعمد إىل االستخفاف هبا
واالستهانة بتأثريها ونتائجها.
ـ السماح بظه�ور الضغ�وط الداخلية لألزم�ة :فكبت هذه الضغ�وط يزيد من قوة
األزم�ة وآثارها الس�لبية ،وقد ي�ؤدي إىل انفجارها ،ولذلك يب�ادر إىل معاجلتها،
م�ن خالل الدراس�ة املتعمقة لق�وى الضغوط الداخلية لتحدي�د مصادر تصارع
املصالح والنفوذ.
ـ تفري�غ األزمة :من املعروف أن تعدد مس�ارات األزم�ة ،حيد من خطرها ،وتتفرع
من هذه الناحية إىل ثالث مراحل أساسية:
ـ مواجهة عنيفة للقوى الدافعة لألزمة وحتديد ًا ملدى متاسكها.
ـ حتدد خالهلا أهداف بديلة لكل اجتاه فرعي من اجتاهات األزمة ليسهل التعامل
مع كل منها عىل حدة.
ـ البدء يف استقطاب كل االجتاهات ومفاوضتها يف إطار رؤية شاملة.

ـ عزل القوى الفاعلة يف األزمة :من خالل إرسال أشخاص بطريقة رسية إىل نطاق
عمل األزمة لتحديد القوى التي سببتها وعزهلا عن مركز األزمة وعن مؤيدهيا.

ـ إمخاد األزمة :يتم من خالل مصادمة قواها مصادمة عنيفة ،وعلنية والقضاء عليها،
ويلجأ إىل ذلك غالب ًا حينام يش�تد خطر األزمة املبارش وهيدد استمرارها .ويتضح
ذلك يف الشكل رقم (:)2
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الشكل رقم ( )2األساليب التقليدية ملواجهة األزمة

إعداد الباحث1102 ،م

 2ـ األساليب احلديثة واملرنة ملواجهة األزمة
ما الشك فيه أن املشكالت ومن ثم األزمات يف القرن احلادي والعرشين اختلفت
ً
اختالف�ا كثري ًا عن نظرياهتا يف الق�رن العرشين وما قبله ،حيث إن هذا القرن متيز بوجود
التقني�ات احلديثة واحلكومة اإللكرتونية .وبن�اء املنظامت غري املرئية واالفرتاضية والتي
يت�م فيها ب�ث األفكار والتخطيط والتدريب ومن ثم التنفي�ذ ،وبطرق احرتافية وبمهنية
عالية من خالل أعمل حملي ًا وبعقلية عاملية ،ولعل اإلعالم احلديث الذي ليس للجهات
واجلانب الرس�مي كبري األثر يف اإلرشاف أو احلد من تأثريه ولو أنه قد يعني وجهة نظر
عىل أخرى والذي من وجهة نظري يمكن إبرازه يف اآليت:
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 1ـ القنوات الفضائية.
 2ـ االتصاالت.

 3ـ اإلنرتنت والشبكات االجتامعية.

 4ـ الشبكات االجتامعية بام فيها الويكبيديا واملدونات.

والتي هلا دور وبال شك يف تأجيج األزمات بصفة عامة عىل مستوى العامل مثل وثائق
ويلليكس التي أحدثت مشكالت عىل مستوى العامل ،والشبكات االجتامعية التي أحدثت
أزمات عىل مستوى الدول وتطورها وتغيري طرق تنفيذها خاصة إذا كانت األزمة تتعلق
باملش�كالت االجتامعية ألن وجود مثل هذه األزمات يعد حمرك ًا للفكر الس�يايس خاصة
عندما حيدث عدم تواؤم األسس االسرتاتيجية مع االجتاهات واحلاجات االجتامعية يف
بناء التنمية .ألن بناءها يعتمد عىل قدرات ذاتية ومتطورة تتمثل يف قدرة اقتصادية دافعة
ومتعاظمة ،وقدرة اجتامعية متفاعلة ومش�اركة ،وقدرة سياس�ية واعية وموجهة ،وقدرة
إداري�ة ذات كفاءة منفذة ،وانحص�ار أي نوع من هذه القدرات قد يعرقل التنمية (عيد،
1984م ،ص .)163هن�ا يمك�ن أن يكون هلذه األدوات والوس�ائل اإلعالمية اجلديدة
دور كبري وواضح يف إحداث األزمات خاصة وأن هذه األدوات تنقل احلدث ليس نق ً
ال
جامد ًا كام يف الوس�ائل التقليدية التي يطلق عليها اإلعالم الرس�مي الذي تكون الدولة
هي املحور فيه واملتمثلة يف سائل اإلعالم التالية:
أ ـ اإلعالم املرئي (التلفزيون).

ب ـ اإلعالم املسموع (اإلذاعة).
ج ـ اإلعالم املقروء (الصحافة).

وإنما ً
نقلا تفاعلي� ًا خاص�ة وأن هذا اإلعالم جيذب الش�باب أكثر ،فهناك دراس�ة
س�ويرسية عن اإلعالم احلديث تقول إن الشبكة العنكبوتية جذبت الفئة العمرية ما بني
ً
 15إىل 29
عام�ا أكث�ر مما جذبته وس�ائل اإلعالم التقليدية ،ومن ه�ذا املنطلق فإن كبار
السن هم من يفضلون اإلعالم التقليدي.
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ويرى الباحث ويف ظل التغريات أنه البد من:

ـ احل�د م�ن ظه�ور األزم�ات أو من�ع وقوعه�ا أو التنبؤ هب�ا والتحك�م يف اجتاهاهتا
واحتوائها.
ـ االعرتاف باألزمة وبشكل رسيع وفعال عند حدوثها.

ـ التوافق واالستجابة املرحلية ملطالب األزمة.

ـ رسعة التحقق والتثبت من أسباب األزمة.
ـ البدء يف احلوار مبارشة مع أطراف األزمة.

ـ تشكيل فرق عمل وجلان فعالة واالشرتاك يف حل األزمة.

ـ املشاركة يف احلل املقرتح ونقل عبء حل األزمة للقوى الصانعة هلا.

ركوب األزمة واالنحراف هبا ،ومحاية كيان املنظمة من تأثريها واالحتفاظ بحيويته
وأدائه.

ـ توزيع األدوار عىل الفريق األزموي املكلف بالتدخل املبارش حلل ومعاجلة األزمة.

واجلدي�ر ذك�ره بأن هذه اخلطوات البد من أن تتفاعل وتتحرك مجيعها ،وال يمكن
االنتق�ال م�ن واحدة ألخرى كام كان متبع ًا يف أس�اليب واستراتيجيات إدارة األزمة يف
الفكر التقليدي.
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الشكل رقم ( )3خطوات معاجلة األزمــة

املصدر :الشكل من إعداد الباحث1102 ،م.

وقد يس�تخدم متخذو القرار أكثر من خطوة أو كافة اخلطوات للتعامل يف حل
األزمة وليس كام يف األساليب التقليدية خطوة فإذا مل تنجح تنتقل لألخرى.

ويشرتط أن تعمل كل هذه اآلليات مع ًا يف وقت واحد سواء مع متخذي القرار
أو م�ع بعضها البعض ،وليس كام يف أس�لوب املعاجل�ة القديمة جتريب حل فإذا مل ينجح
ينتقل للحل اآلخر مع مالحظة أن أسلوب املعاجلة لألزمة من أخطر األساليب وخاصة
إذا مل يكن لدى من افتعل األزمة القدرة عىل تفكيكها.

 3ـ اسرتاتيجية إدارة األزمات يف العرص احلارض

إن نج�اح إدارة األزمات يعني بوضوح عىل تطبيق سياس�ة متوس�طة أو طويلة
األم�د متن�ع بموجبه من تفاقم أو نش�وء األزمات وتاليف أس�باب تفاقمها عند حدوثها.
وتتطلب إدارة األزمات املعارصة مالحظة دقيقة ودائمة للسياسة الدولية ،كام أن حتليل
أه�داف السياس�ات الداخلية للدول جي�ب أن توضع وفق التغيرات احلاصلة ضمنها،
وأن الوصول إىل املعلومات ليس عم ً
وجتسس�يا ،بل يمكن الوصول إليها
ال اس�تخبار ًّيا
ًّ
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عبر التحلي�ل الدقي�ق والصحي�ح ملحتوى اإلعالم اجلدي�د الذي من ضمنه الش�بكات
االجتامعية ،وخاصة وأنه البد من مواجهة ثقافتني خمتلفتني يف عرصنا احلارض؛ إحدامها
تقليدية بريوقراطية واألخرى إبداعية تقنية ،ومن هنا البد من إجياد اسرتاتيجية لتحديد
أدوار األش�خاص واجلهات يف إدارة األزمات التي تنش�أ يف الوقت احلارض واحتوائها،
وبالت�ايل البد من مش�اركتهم يف التصدي لألزمات لك�ون األدوات التي يتعامون معها
تساعد عىل رسم منهجية التغيري والتنمية يف البالد.
ويمك�ن من خالل حتليل حمت�وى اإلعالم اجلديد وبخاصة الش�بكات االجتامعية
بناء استراتيجية لدراس�ة قياس درجة االتفاق والتذمر وحتديد سبل املواجهة وأسلوب
املعاجلة من قبل متخذي القرار.

ومن األس�اليب االستراتيجية اجلديدة ملواجهة األزمات الضغط عىل املس�ؤولني
للقيام بجوالت ميدانية بش�كل دوري ومفاجئ ملعرفة البيئة التي يعمل فيها املستفيدون
من خدمات اإلدارة أو الوزارة التي هم عىل قمتها ،فاجلوالت غري الرس�مية ومفاجآت
املسؤولني ،تكشف الواقع بعيد ًا عن بريوقراطية األعامل اإلدارية التي قد تكون يف العرص
احل�ارض وس�يلة غري فعالة لوضع متخذ الق�رار أمام أي احتقان أو مؤرش وجود وظهور
أي أزمة.

إن االعتامد عىل الشبكات االجتامعية لتوجيه وإرشاد املترضرين ،وكذلك تسهيل
عم�ل املتطوعين للحد من الك�وارث الطبيعي�ة والبرشية أثبتت نجاحه�ا ،وبخاصة يف
إدارة كارثة جدة عام 1432هـ وذلك من خالل إنش�اء عدد من الش�باب صفحات عىل
الفيس بوك والدعوة للتطوع من خالهلا،حيث حتولت هذه املواقع إىل مراكز جتمع وفق
أهداف ورؤى معينة ،ومن ضمنها نرش ثقافة العمل التطوعي واإلعداد له ،كام أنه يمكن
اس�تخدام هذه املواقع واإلعالم التفاعيل يف نشر ثقافة معينة وأخبار يف صالح املواطن،
ويمكن االعتامد عليها يف بعض األحيان ملعرفة اجتاه الرأي العام.

كام تستخدم املواقع والشبكات االجتامعية لتأليب الرأي العام كام حدث يف تونس
من خالل نرش صور الش�اب التونيس (البوعزيزي) ،ويف مرص عندما أنش�ئت صفحات
حتت مس�مى «كلنا خالد س�عيد» الذي تويف يوم  6يونيو 2010م بعد القبض عليه من
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قبل الرشطة لنرشه مقطع ًا للفيديو عىل اإلنرتنت لضباط يتقاسمون غنيمة عملية لضبط
خمدرات بني أنفسهم.

ووفق ًا ملنظمة العفو الدولية التي طالبت بالتحقيق يف احلادث؛ فإن الرشطة أبلغت
ً
أرسة املتويف «خالد س�عيد» أنه ابتلع
كيس�ا من املخدرات عندم�ا اقرتب ضباط الرشطة
منه ،وأنه تويف بس�بب جرعة زائدة ،إال أن هذه احلادثة أس�همت بش�كل فعال يف تفاعل
الشباب مع الشبكات االجتامعية ،واستخدام املواقع اإللكرتونية مثل الفيس بوك وتويرت
واليوتيوب للتعبري عن استيائهم ملا حدث.
ويمك�ن حتلي�ل معطيات ال�دور الذي قامت به بعض الش�بكات األجنبية يف ثورة
الشباب بمرص عىل النحو التايل:
أ ـ	 بث األخبار من قلب املظاهرات.
ب ـ استخدام الشبكات االجتامعية باحرتافية عالية لتجميع الناس عىل االستمرار
يف املطالبات.
ج ـ نقل بعض املامرسات واإلجراءات ،وخاصة التعسفية التي متت من قبل السلطة
إىل العامل عرب هذا اإلعالم اجلديد.
د ـ التع�رف على الردود العاملية أو ً
ال ب�أول ويف نفس اللحظة خاصة التي تدعو إىل
احرتام رغبة اجلامهري.
هـ ـ نقل املطالب عرب هذه الشبكات.

الب�د من إجياد استراتيجيات جديدة للتعامل من خالهلا م�ع األزمات احلديثة يف
ضوء املتغريات احلديثة التي تعطي الطرف اآلخر القوة يف الصمود واملواجهة ،وتضعف
االسرتاتيجية التقليدية التي ظلت تعتمد عىل استخدام القوة وحدها.

 4ـ القوة الناعمة
شهد مفهوم القوة الناعمة صعود ًا بعد هناية احلرب الباردة ،وهي تعني القدرة عىل
أن حتصل عىل ما تريده بواس�طة اجلذب واالستقطاب بد ً
ال من اإلجبار .ويعد مصطلح
( )Soft Powerجديد ًا يف مسامه عىل الرغم من قدم ممارساته وتطبيقاته .وهناك من يعزو
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نحت�ه هبذا املس�مى للمؤلف جوزيف ن�اي العميد بجامعة هارفرد الذي ش�غل منصب
رئي�س االس�تخبارات الوطنية األمريكية ومس�اعد وزي�ر الدف�اع يف إدارة بيل كلينتون
(ناي2007 ،م.)15 ،
وهن�اك م�ن يرتمجه إىل مصطلح القوة اللينة للتفريق بين هذا املصطلح وبني القوة
العسكرية ( )Hard Powerوالقاسية اخلشنة.

وقد تم استخدام هذه القوة من قبل العامل الغريب وقياداته للضغط عىل قيادات بعض
الدول العربية ملساعدة الثورات التي ظهرت مع هناية عام 2010م وبداية عام 2011م،
حيث تم اس�تخدام العديد من األدوات ،ومنها تس�خري بعض االتفاقيات الدولية مثل
حقوق اإلنسان واملحكمة الدولية اجلنائية وفرض عقوبات دولية ،وإسقاط عضوية بعض
الدول من املنظامت الدولية واستخدام اإلعالم كوسيلة لالستجابة ملطالب املواطنني.
وينبه أنصار ودعاة هذا املصطلح إىل جتاهل الدول واملنظامت عىل اختالفها ألمهية
الق�وة الناعم�ة الت�ي متتلكها وإم�كان توظيفها بفاعلي�ة لتحقيق األه�داف بكفاءة أعىل
وفاعلية أشد .وذلك بأن جتعل الناس يقولون ويفعلون ما تريده منهم بإقناعهم ،وغسل
أدمعتهم بد ً
ال من غزوهم وإجبارهم عىل االستسالم بكرس إرادهتم وحمو هويتهم وحتطيم
معنوياهتم.

وتش�مل القوة الناعمة كل األس�اليب املعنوية والفكرية والعقالنية والدبلوماسية
إلح�داث التغيير قب�ل املب�ادرة بالعنف واالس�تباق بإرس�ال القوات التي تثير حفيظة
الناس ،وردود فعلهم ثم مقاومتهم .وقد ظهر ذلك جلي ًا يف الرتدد نحو استخدام القوة
ض�د الث�وار يف ليبيا خالل ش�هري يناير وفرباي�ر 2011م خوف ًا من ع�دم تقبل املجتمع
هلذا اإلجراء ،ويرون بأن األس�اليب األخرى األكثر انس�جام ًا مثل ش�عارات احلوار مع
اآلخر وعدم السلام ،وحقوق اإلنس�ان ،ورفض العنف .ناهيك عن توافر مستلزمات
استخدام هذه األساليب يف ظل مفاهيم العوملة وثورة املعلومات واالتصاالت والشبكات
العنكبوتية التي س�هلت سبل االتصال والتواصل وإيصال الرسائل وتفعيل املؤسسات
الدبلوماس�ية والثقافية ،وتنش�يط منظامت املجتمع املدين ،ومؤسسات املعرفة ،واهليئات
الدولية والتنموية (الكبييس2011 ،م ،ص .)158
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ويستش�هد أنصار القوة الناعمة وتأثريها الفعال يف كس�ب الشعوب ،وتغيري أنامط
عيش�هم بام تفعله وس�ائل اإلعالم واالتصال برتويج األكالت األمريكية (ماكدونالدز
ً
وكنتاك�ي) ولألغ�اين (الب�وب واجل�از) ولألفالم واأللع�اب التي جتد
رواج�ا بني جيل
الش�باب يف أغلب أقطار الع�امل ،ناهيك عن موضوعات املالبس واألزياء واملس�احيق،
وأدوات التجميل التي تغزو أسواق العامل وكلها تروج للثقافة الغربية ،وخترج الشعوب
من صناديقها املقفلة وتشجعها عىل السفر والسياحة وقراءة القصص والكتب ،ومعرفة
أسامء املشاهري يف عامل الرياضة ،واجلامل ،والتمثيل ،والرقص وغريها.

وعىل الرغم مما حيمله مصطلح القوة الناعمة من إجيابيات حياول أنصار هذا املصطلح
الرتويج هلا وإبرازها ،فإنه بنفس الوقت أثار ضغينة البعض من األقطار النامية واملتخلفة
املس�تهدفة هبذا السلاح اخلفي رغم فاعليته وخطورة آثاره .فمعارضوه يرون فيه خطر ًا
أكرب وأش�د من القوة اخلش�نة أو الصلبة التي تثري مقاومة الش�عوب وتستنفر مشاعرهم
ومحاسهم حني يرون الطائرات والدبابات والسفن احلربية حتيط بأوطاهنم ومتأل مياههم
وجتوب الشوارع يف مدهنم .أما القوة الناعمة فريوهنا بمثابة االحتالل للعقول وللنفوس
فهي تدخل لبيوهتم دون استئذان ،وأهنم يستقبلوهنا بطواعية وربام بحامس للخروج من
الظلمة التي تفرض عليهم يف ظل نظم احلكم التي سعت إىل جتهيلهم وعزلتهم عن العامل،
فهي كالشمس التي جعلت بحرارهتا الرجل ينزع معطفه.
وما نشهده اليوم من تنوع أساليب القوة الناعمة التي باتت الدول الكربى تتنافس
يف توظيفها يتمثل بإنش�اء اجلامعة األمنية ،وفتح فروعها عرب برامج التعاون املشترك يف
العديد من الدول العربية ،و تكوين اجلمعيات اخلريية واإلنسانية لتبادل زيارات األطفال
والكبار واألطباء والباحثني ،وتقديم اخلدمات اإلنسانية ،وتنفيذ الربامج الرتفيهية ،ودعم
بعض القنوات املحلية الفضائية أو إنش�اء قنوات بلغات حملية ،واالستفادة من خدمات
الدبلوماس�يني املتقاعدين والرؤس�اء الس�ابقني يف حضور املناسبات ،وحل املشكالت،
وعقد االتفاقيات ،واملصاحلات بني األقليات ،وما هو إال بعض من أدوات اسرتاتيجية
القوة الناعمة التي ستظل فاعلة إىل أن ُيكتشف خطرها ولو بعد حني.

وليس غريب ًا أن يتفتق ذكاء الدبلوماس�ية الغربية التي تتنافس أقطارها عىل كس�ب
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ش�عوب العامل الثالث وأقطار الرشق األوسط عىل وجه اخلصوص لتوظيف بعض أبناء
ه�ذه الدول مم�ن احتضنتهم ورعتهم وأوصلتهم إىل مراتب علمية مكنتهم من احلصول
عىل جوائز نوبل العلمية للسالم أو الذين برزوا يف خدمة البرشية فتوفدهم ليطوفوا عرب
بلداهن�م ومدهن�م التي رحلوا وهاجروا منه�ا ليبرشوا أجياهل�م ومواطنيهم بأن الفرص
أمامه�م متاح�ة لتحقي�ق طموحاهتم إن ه�م توجهوا للدراس�ة يف اجلامع�ات األجنبية،
أو حرص�وا على العمل يف املؤسس�ات والرشكات الغربية التي س�تحتضنهم .والبعض
م�ن هؤالء أس�تاذة جامعات من الرجال وبعضهم اآلخر من داعيات السلام والتحرر
والتمكني وهن من النساء.
يف حمارضة ألقاها (زويل) عىل املئات من شباب مرص وشاباهتا حتدث خالهلا عن
أمريكا يف عيون مرصي ،وعن رحلته إىل فيالدلفيا فقال:

«على الرغ�م من اخلالف ال�ذي كان قائ ًام بني مرص والوالي�ات املتحدة األمريكية
أي�ام مج�ال عبد النارص فمن املذهل أن جيد أبناء جييل م�ا جيذهبم للتوجه إليها للحصول
على درج�ة الدكتوراه وكان البد من أن اندمج مع أس�لوب احلي�اة يف ذلك البلد اجلامع
والصاهر ألناس من مش�ارب خمتلفة ووجدت بالفعل أن تلك القوة الناعمة للعلم هي
ذاهت�ا الق�ادرة عىل بناء اجلس�ور التي تربط بين أناس هلم انتامءات ثقافي�ة ودينية خمتلفة.
وخيتم بقوله :إن ما حيتاجه هذا اجلزء من العامل الذي يواجه قدر ًا ال يستهان به من املعاناة
والتحديات ،هو ما تقدمه القوة الناعمة للعمل والتعليم والتنمية االقتصادية  ..فهذا هو
السبيل األمىض لبناء اجلسور».
والدكتور أمحد زويل يشغل حالي ًا مدير مركز الفيزياء البيولوجية يف جامعة كالتك
وعضو املجلس االستشاري األمريكي للرئيس باراك أوباما.

وتوظي�ف الق�وة الناعم�ة الذكية من قبل ال�دول الغربي�ة إلدارة األزمات احلديثة
وبخاص�ة الت�ي وقعت يف عام 2009م يف إيران ويف ع�ام 2011م يف الدول العربية من
خالل الضغط عىل األنظمة والتخيل عنها لصالح مطالب الشعب تم استخدام هيئة األمم
املتحدة وجملس األمن واملحكمة اجلنائية الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية
وقبل هذا كله استخدام اإلعالم احلديث يف إدارة هذه األزمات بكل فاعلية سواء أكانت
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قنوات فضائية أم اتصاالت أم شبكات اجتامعية ما جعل متخذ القرار يبحث عن أشخاص
فع ً
ال جييدون إعطاء االستش�ارة الصحيحة يف الوقت املناسب ،وعدم الركون واالعتامد
على م�ن ال جيي�د التعامل مع حمتوى ه�ذا اإلعالم الذي حيتاج إىل قي�اس رأي املواطنني
بشكل مستمر والقرب من فهم وحماربة أي نوع من أنواع الفساد وبأي طريقة ،وتطبيق
اإلدارة الداعي�ة للمش�اركة واالنفتاح وللحوار من بني م�ا تطمح املنظامت املعارصة إىل
إشاعته بعد أن كان اإللزام والفرض هو األكثر شيوع ًا يف تطبيق القوانني وجباية املوارد
ويف حفظ النظام ومنع اجلريمة .أو احلفاظ عىل املال العام.

مقرتحات الدراسة
توصلت هذه الدراسة بعد التحليل االسرتاتيجي إىل النتائج والرؤى التالية:

أ ـ النتائج

ـ أزم�ات الق�رن احل�ادي والعرشين هلا مشتركات عدة ،ومن أبرز ما أس�همت يف
إظهارها ش�بكات التواصل االجتامعي بني الش�باب مث�ل (جوجل ،فيس بوك،
تويرت ،اليوتيوب  ...إلخ) وغريها من الشبكات االجتامعية.
ـ أصبحت الش�بكات االجتامعية مقر ًا إلكرتوني ًا للتظاهرات اإللكرتونية وإحداث
األزمات والفوىض ،فألغت االجتامعات املبارشة التي كانت تعقد لدراسة وإعداد
اخلطط حول كيفية اخلروج إىل الشارع وخري مثال عىل ذلك أسلوب «وائل غنيم»
بمرص.

ـ أظه�رت ه�ذه األزم�ات أن الش�باب يم�ر بتح�والت ذهني�ة كبرية بس�بب ثورة
تكنولوجي�ا املعلوم�ات وحمركات اإلعالم العاملي ،م�ا أدى إىل بروز رغبة جاحمة
نحو التغيري بمعناه الشامل ،إال أن ا ُملشاهد واملحلل هلذه الرغبة جيدها تسري دون
حتديد اجتاه مساره.

ـ ثبت عدم فاعلية اس�تخدام استراتيجية ردة الفعل يف مواجهة األزمات احلديثة،
لك�ون ه�ذه االستراتيجيات مل خترج من عب�اءة الفكر التقليدي ال�ذي يركن إىل
املسكنات دون إجياد احللول الناجعة.

345

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  28ـ العدد 55

ـ حت�ول رشحية كبرية من املواطنني ملتابعة اإلعالم التفاعيل احلديث والثقة بام يطرح
من خالله وخاصة يف حالة حدوث الكوارث واألزمات.

ـ مل يعد من الس�هل التعرف بش�كل دقيق عىل مفتعيل أو حمركي األزمات احلديثة،
ومعرفة مس�اكنهم ومعرفة أتباعهم ورصد منشوراهتم والعمل عىل إقامة وإدارة
العالقة معهم سلب ًا أو إجياب ًا .

ـ عدم تطبيق مبدأ املساءلة واملحاسبة واحلكم الرشيد يؤدي إىل ظهور الفساد ومن
ثم بروز الكثري من املشكالت والكوارث واألزمات .
ـ املواط�ن يف أي بلد يعايش االنفت�اح العاملي ،والفضاء اآلن أصبح مفتوح ًا وينقل
كافة اإلجراءات واخلدمات داخل بلده بعقلية عاملية  ..وهذه القاعدة قد تفتقدها
بعض الوزارات واإلدارات املتعلقة مصالح املواطن هبا.

ـ اعتامد بعض املؤسسات السرتاتيجيات وثقافات إدارة األزمات بشكل تقليدي،
ما يتطلب وجود ثقافة تنظيمية جديدة ليس�توعب املس�ؤولون عن املنظامت ذات
العالقة االسرتاتيجيات احلديثة واملالئمة.

ـ التأخر والبطء يف التدخل من قبل متخذ القرار ملعاجلة األزمات حني اكتشافها أو
التنب�ؤ هبا يتيح للمجتمع ال�دويل التدخل والضغط حللها وفق رؤية هذا املجتمع
ومصاحله.

ب ـ رؤية الدراســة

ـ إعادة التفكري حيال رضورة توفري االحتياجات األساس�ية للش�باب والتي تتمثل
يف حاجات نفس�ية واجتامعية مهنية خاصة وأن هؤالء الشباب يشكلون ()%70
من األمة العربية.

ـ األوضاع الراهنة تتطلب قراءة ذكية للمتغريات اإلقليمية واملس�تجدات املحلية،
وحماول�ة التع�رف عىل ال�رأي العام (الكامن) قب�ل أن يتح�ول إىل رأي عام بارز
والفت للنظر.
ـ من سمات وخصائص القرن احلادي والعرشين التغيري املتس�ارع ،وعدم الركون
لالس�تقرار ،وهذا ما يميل إليه الش�باب الذي يبحث دائ ًام عن التغيري والتجديد،
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ما يتطلب إجياد ثقافة يف األجهزة احلكومية الستيعاب ذلك.

ـ رعاية املبدعني يف جمال احلاسب اآليل ،وتنمية مهاراهتم من خالل إنشاء مركز أو
وحدة دعم هلذا اخلصوص.

ـ البح�ث عن استراتيجية اس�تباقية ملواجهة األحداث املحتملة م�ن خالل تفعيل
الفكر االسترشايف نحو استحضار واستدعاء املستقبل.

ـ األزمات احلالية ال يمكن إدارهتا بنفس أدوات وبريوقراطية القرن العرشين .فقد
تتخذ القرارات والتوصيات اإلجيابية ملواجهتها ولكن عند التطبيق يتم استدعاء
األدوات القديمة العاجزة عند تفعيل القرارات يف الوقت املناسب واملطلوب.
ـ تش�ديد الرقابة على األداء احلكومي وبخاصة فيام يتعلق باملش�اريع ذات العالقة
املب�ارشة بخدم�ة املجتم�ع واملواط�ن والتنمية بصف�ة عامة للقضاء عىل الفس�اد،
حيث إن مستوى تصنيف الدول يف بعض املنظامت الدولية مثل (منظمة الشفافية
الدولية) يعتمد عىل مستوى أداء وفاعلية القطاع العام.
ـ إجي�اد استراتيجيات ذات بع�د عامل�ي ملواجهة الك�وارث واألزم�ات من خالل
االستفادة من خربات وجتارب املحرتفني ،ما يؤدي إىل تقليص نسبة اخلطأ ويمنح
مثل هذه االسرتاتيجيات دع ًام عىل مستوى التخطيط وبلوغ األهداف.
ـ العمل وبشكل رسيع عىل نرش ثقافة إدارة األزمات بني القيادات واإلدارات ذات
العالق�ة بالعم�ل األزموي أو الت�ي يتوقع أن تواجه ذلك مس�تقب ً
ال حتى ال تعود
التدخالت االرجتالية بعواقب وخيمة وغري متوقعة.

ـ تبني استراتيجية وطنية لرتسيخ ثقافة احلوار مع كافة الفئات املجتمعية وبخاصة
عن�د تش�خيص املش�كالت وعن�د بداية ظه�ور أي أزم�ة للعمل على حلها قبل
استفحاهلا وارتفاع سقف مطالبها ،فالتأخري يف حل أزمات هذا العرص جيعل منها
مادة مهمة وكربى وبخاصة من خالل الشبكات االجتامعية.
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