� إدارة

�إدارة الأ زمة الإ رهابية يف ال�سياحة
د .عادل عبداجلواد محمد



تع ��د صناعة الس ��ياحة أح ��د مصادر الدخل ومحرك ًا قوي� � ًا لألبعاد االقتصادية املرتبطة بالس ��ياحة  ،ومتثل أحد روافد
زي ��ادة النم ��و االقتص ��ادي وتوفير فرص العمل وحل مش ��كلة البطالة الت ��ي تعاني منها غالبية بل ��دان العالم  ،لذلك تأتى
احلاجة لالس ��تفادة من هذا النش ��اط  ،والعمل على توفير األمن الس ��ياحى فى توظيف العمالة العربية الداخلة لس ��وق
العمل  ،وهذا يس ��هم فى حتقيق التنمية البش ��رية فى البلدان الس ��ياحية  .وانطالق ًا من ذلك تأتى ضرورة قيام البلدان
السياحية  ،بتوفير و دعم مقومات صناعة السياحة واألنشطة املرتبطة بها ،وتوفير األمن السياحي ،حتى يتم االستفادة
من العوائد املالية الناجتة عن هذه الصناعة .
إال إن األح��داث اإلرهابي��ة له��ا تأثير س��لبي على
صناعة الس��ياحة ،وهذا ما كشفت عنه األعمال اإلرهابية
التي حدثت ضد السياح في مصر " حادث األقصر 1997
"  ،فقد أدت الجتاه كثير من السياح القادمني ملصر إللغاء
حجوزاتهم باإلضاف��ة النخفاض عدد الس��ياح القادمني
ملصر لعدة س��نوات بعد هذه األح��داث ،وأحداث احلادي
عشر من سبتمبر  2001وآثارها على املستوى العاملي .
ويعد حادث ش��رم الش��يخ اإلرهابي أحد احلوادث
التي ضربت صناعة السياحة املصرية وبخاصة في شرم
الش��يخ  ،لذلك سيُلقى الضوء على تصور للتعامل األزمة
اإلرهابية .
يتض��ح مما س��بق مدى خطورة األعم��ال اإلرهابية
عل��ى جوانب املجتمع عموما ً ،وصناعة الس��ياحة بوجه خاص ،
وذل��ك نظرا ً لطبيعة هذا النش��اط اخلاصة  ،وما يحققه من فوائد
للمجتمع .
لذل��ك تأتي أهمية التعرف على خط��وات مواجهة اإلرهاب
واآلثار الس��لبية لهذه األحداث س��واء كانت خس��ائر بشرية أو
اقتصادي��ة أو أمنية  ،مم��ا يؤدى إلى انخفاض حجم الس��ياحة
والس��فر للدول الت��ي تتعرض لعملي��ات إرهابية ،ألن الس��ائح
يبحث عن األمن والطمأنينة والس�لامة ،واالس��تمتاع بوقته في
البلد املضيف .
ويهتم هذا العمل بإلقاء الضوء على إجراءات مواجهة احلادث
اإلرهاب��ي واألزمة الناجتة عن هذا العمل  ،والعودة بالوضع إلى
ما كان قبل حدوث األزمة .

�أو ًال � :أهم املفهومات امل�ستخدمة
الس��ياحة هي  " :االنتقال من بيئة اإلنسان ومحيطه الدائم
إل��ى بيئة أخرى م��ن أجل العظ��ة والعبرة والتعلي��م والترفيه،
وصرف املدخرات " .
األزم��ة هي نقطة حرجة تواج��ه املنظومة املجتمعية ينتج
عنه��ا خلل أو توقف بعض أو كل الوظائ��ف احليوية للمجتمع ،
وتش��تمل على تدمير م��ادي أو معنوي أو كليهم��ا معا ً يصاحبه
تداع س��ريع في األحداث مما ينش��ط عناصر عدم االس��تقرار في
النظ��ام ويدفع س��لطة اتخاذ الق��رار لضرورة التدخل الس��ريع
ملواجه��ة املواقف وإلعادة التوازن له��ذا النظام )،( bوهذه احلالة
تتسم بعناصر ثالث هي :
ـ تهدي��د أبعاد املنظوم��ة املجتمعية (االقتصادي��ة – االجتماعية
– السياسية – األيديولوجية) .
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ـ اختالفات مفاجئة في احلياة العادية .
ـ ضغط الوقت وتسارع األحداث .
تعريف الأزمة
هي عبارة عن حدث أو خطر أو مش��كلة أو موقف أو
ق��وة قاهرة حتدث فجأة وبش��كل مباغت  ،وتترك أحداثا ً
س��ريعة فى وقت قصير  ،تهدد جوانب وأبعاد املجتمع ،
مما يؤدي حلدوث صدمة وارتباك وخلل فى سير احلياة،
تع��رض النظام االجتماع��ي واألمن واالس��تقرار للخطر
والزعزعة والتهديد .
اإلره��اب هو ذلك العنف الذي يُنفذ من خالل مصدر
غير رسمي  ،كما قد يُنفذ العمل اإلرهابي من خالل األفراد،
ولكن عادة ما يُنفذ من خالل جماعات صغيرة من الناس،
ويعتمد الوضع املؤثر لإلره��اب على قاعدة عريضة من
إحداث الرعب العام .
ماهية الأزمة
تعد األزمة نتاجا ً حلدث أو خطر مفاجئ يصيب جوانب املجتمع
 ،فى وقت قصير أو طويل  ،فيهدد االس��تقرار واألمن املجتمعي ،
واألزمة حتتاج لسرعة اتخاذ القرار ملواجهتها .
حي��ث إن األزمة نقطة حتول حاس��مة ميلؤها القلق ويحيط
بها اخلط��ر  ،وذلك ألن ما تتمخض عن��ه األزمة قد يكون مبثابة
إعادة احلياة أو املوت لشخص مريض أو نظام اجتماعي أو عملية
تاريخي��ة  ،واحملصلة ال يجب بالضرورة أن يكون معناها املوت
 ،وميك��ن أن تكون مبثابة حياة جديدة لو كان النظام االقتصادي
واالجتماعي والسياسي قادرا ً على التوافق مع األزمة وأن يعيش
ومير بعملية التحول اجلذري فى زمن األزمة .
األزم��ة هي نتاج حلدث أو قوة قاه��رة وعموما ً خطر داهم
غير عادي ومباغت .ويرتب هذا اخلطر أحداثا ً متالحقة متشابكة.
ويتطل��ب عالجا ً س��ريعا ً في فترة زمنية مح��دودة للغاية .وألن
اخلطر يج��يء مفاجئا ً فهو يولد صدمة يتوق��ف عمقها وتأثيرها
على درجة التحسب الحتماالت اخلطر والتخطيط ملواجهتها.
حيث إن األزمة هي  :حدث مفاجئ يواجه متخذ القرار ويشكل
بذلك صراعا ً بني إرادة وقوة متخذ القرار وبني إرادة وقوة منشئ
ذلك التحدي لذلك فإن األزمة هي حالة اس��تثنائية تواجه صانع
القرار حي��ث تتابع األحداث وتتداخل مما ق��د يفقد صانع القرار
القدرة على الس��يطرة على تلك احلال��ة أو نتائجها مما يزيد من
مخاطر عدم التأكد .
ومتث��ل األزمة خط��را ً مباغتا ً يحدث فى فترة زمنية قصيرة
وفجأة وته��دد أركان املجتمع  ،وتصيب امل��كان الذي حدثت فيه
باالرتباك والتشتت وعدم النظام  ،ومتثل حتديا ً ملتخذ القرار .
وتتخذ األزمة ثالثة جوانب وهي :التهديد واملفاجأة وضيق
الوقت  ،والتهديد يش��ير إلى املخاطر واآلثار الس��لبية التي تهدد
جوانب املجتمع وأبعاده س��واء أكانت سياس��ية أم اقتصادية أم
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اجتماعي��ة أم أمنية  ،ويكون منبع التهديد ش��خصا ً أو مجموعة
أشخاص " تهديد داخلي"  ،أو من دولة أجنبية "تهديد خارجي"
أو بع��ض األفراد واجلماع��ة  ،أما املفاجأة فتش��ير للمباغتة في
احلدث وتختلف حسب نوعها ومجالها  ،وزمان ومكان وقوعها ،
وضيق الوقت وهو يشير ألهمية عنصر الوقت في مواجهة األزمة
ألن للوقت دور حاسم في التصدي لألزمة .
ونظرا ألن األزمات التي تكون ذات صلة بالس��ياحة تصبح
ذات عواق��ب وخيمة على صناعة الس��ياحة نفس��ها وذات تأثير
مباش��ر على اجلوان��ب االقتصادية واالجتماعي��ة والثقافية ،بل
وذات تأثي��ر على الصورة الذهني��ة للمواطن ذاته ،لذا أصبح من
الضروري أن تكون هناك اس��تراتيجية إعالمية مدروس��ة مهيأة
للتعام��ل مع مثل هذه األح��داث الطارئة ،غير أن املتخصصني في
اإلعالم الس��ياحي يقومون بإعداد هذه االس��تراتيجية في ضوء
املتغيرات املتعلقة بأبعاد النشاط السياحي ذاته.
حادث �شرم ال�شيخ الإرهابي
يع��د حادث ش��رم الش��يخ اإلرهابي إحدى احل��وادث التي
أحلقت خس��ارة كبيرة لصناعة الس��ياحة املصرية وبخاصة في
شرم الشيخ .
لق��د جاءت ه��ذه اجلرمية اإلرهابية البش��عة في ظل ظروف
دولي��ة مختلفة متام��ا ً عن جرمية األقصر  97الت��ي كان تأثيرها
مروعا ً على الس��ياحة  ،فقد كانت الس��ياحة املصرية دون غيرها
ه��ي املقصودة للتأثير على مصر واالقتصاد املصري  .أما جرمية
شرم الش��يخ ،فإنها تأتي في ظل حملة إرهاب دولية شاملة على
العالم كله لم تس��لم منها مدن العالم الكبرى بداية من نيويورك
في  11س��بتمبر 2001م  ،وانتهاء بتفجيرات لندن الشهر املاضي
ومرورا ً بحوادث مدريد وتركيا ولبنان وجنوب شرق أسيا ومدن
أخرى عديدة في العالم  .فإن العالم أصبح يعيش وس��ط موجة
ش��املة من اإلرهاب ال يس��تطيع أحد اآلن أن يؤكد أنه بعيد عنها

في أي بقعة على وجه
األرض فه��ذا اإلرهاب
الغ��ادر اجلبان ميكن
أن ينال��ه في أي وقت
وف��ي أي مكان .ولذلك
كان رد الفعل التلقائي
ألحــ��د الس��ائحــني
اإلجنليز في الساعات
األولى عق��ب وقــوع
جرميـة شرم الشــيخ
هو أنه لن يغادر شرم
الشيخ فليس��ت لندن
بأفضل منها وما حدث
هن��ا ميك��ن أن يحدث
في أي حلظ��ة في أي
مكان بالعالم.
بالنس��بة للمهام الرئيس��ية إلدارة األزمة إعالميا يجب أن
يتم اآلتي:
 -1إش��باع اجلوع إل��ى املعلومات ،وذلك بتق��دمي حجم معرفي
شامل ومتنوع يغطي اجلوانب املختلفة لألزمة.
 -2النزعة التحليلية – النقدية والتثقيفية ،فالبد من اعتماد منهج
حتليلي يتعرض لألبعاد املختلفة لألزمة ،ويحلل أسبابها ويلقي
الض��وء على مواقف األطراف املختلفة ويس��هم في تش��خيصها
وتوضيحها بش��كل ش��امل وعميق ضمن الس��ياق الذي نش��أت
وتطورت فيه.
البعد اللغ��وي لألزمة حرب املصطلحات ،يجب أيضا حس��م
البعد اللغوي لألزمة.
ويحظ��ى املنظ��ور اإلعالم��ي ف��ي إدارة األزم��ات بأهمية
متزايدة حيث يعد مكونا أساس��يا من مكون��ات املزيج التكاملي
في دراس��ة األزمات ،وهو املزيج الذي يفترض أن كل أزمة حتمل
في طياتها بعض العالقات املتداخلة واملركبة من األمور الفردية
واجلماعي��ة الداخلية واخلارجية .وتب��رز أهمية البعد اإلعالمي
من خالل الدور الذي تقوم به أجهزة اإلعالم في تزويد اجلماهير
باملعلومات الالزم��ة أثناء األزمة ،وميتد هذا الدور ملا بعد انتهاء
األزمة بهدف محو آثارها .
فالقاعدة األساسية واألولى في مثل هذه احلوادث الكبرى هو
التعامل الصحيح مع األزمة إعالميا ً  .مبعنى عدم إخفاء احلقائق
أو التس��تر عليها وتوفير املعلومات الدقيقة والصحيحة لرجال
اإلع�لام والصحاف��ة .فتلك هي القضية املهم��ة أو بداية اخلروج
الصحيح من األزمة ،وأعني به التعرف على حقيقتها .
يأت��ي كذلك اهتم��ام الدولة باملصابني وعالجهم وتقدمي كل
عون لهم مصري�ين وأجانب واالتصال بذويه��م من خالل غرف

العملي��ات س��واء ف��ي وزارة
الصحة أو وزارة السياحة وفي
ذلك بعد إنس��اني مهم جدا ً وهو
ما حدث م��ن الدولة في ش��رم
الشيخ من حيث نقل من يحتاج
للعالج إلى م��كان أو توفير كل
الرعاية للمصابني .
وي��ري خبراء الس��ياحة
أن أق��وي أس��لوب أو وس��يلة
ملواجهة تداعيات هذه احلوادث
واألزمات (اإلرهاب ) فى بدايتها
ه��و االعتم��اد عل��ى العالقات
العامة واالتصاالت الش��خصية
مع منظم��ي الرحالت ،وفى ذلك
يت��وازي ويتكام��ل دور الدولة
ودور القطاع السياحي (فنادق
وش��ركات س��ياحية )وكذلك االهتمام بالرح�لات الصحفية من
األس��واق ذات الصلة باحل��ادث ،ثم تأتي بعد ذل��ك القدرة على
تنظيم أحداث قوية فى الداخل أو اخلارج ويبقي فى النهاية دور
احلمالت اإلعالنية الدولية التي يجب أن تتدرج فى تركيزها بعد
احل��ادث أو األزمة ثم يتم تكثيفها عقب فترة ،بعد دراس��ة دقيقة
ألنه ثبت أن املتلقي ال تكون عنده قابلية للحمالت اإلعالنية خالل
أو عقب احلوادث مباش��رة ولذل��ك مت االتفاق على أن األقوى فى
البداية هي العالقات العامة واالتصاالت الشخصية.
ت�صور لإدارة � أزمة حادث �شرم ال�شيخ الإرهابي �ضد ال�سياحة :
نش��ير لبعض اخلط��وات التى ميكن اتباعه��ا عند حدوث
عمل إرهابي ضد السياحة ،وذلك من خالل االستفادة مما طرحته
منظمة الس��ياحة العاملية من خطوات بعد حادث ش��رم الش��يخ
اإلرهاب��ي  ،وبعض ما ه��و متوفر من الت��راث العلمي فى مجال
إدارة األزمات .
أصدرت منظمة الس��ياحة العاملية دراس��ة مهمة عكف على
إعداده��ا مجموعة من اخلبراء على مس��توى العالم حتت عنوان
دليلك للخروج من األزمات في صناعة الس��ياحة ومت تقس��يمها
إلى ثالثة أجزاء  :حيث إن األزمة هي أي حادث غير متوقع يؤثر
في ثقة الس��ياح في الس��فر إلى مكان ما يتدخل في قدرة صناعة
الس��ياحة على العمل بش��كل طبيعي ،ولذل��ك تظهر احلاجة إلى
وضع اس��تراتيجيات إلدارة األزمة إلعادة الثقة إلى املستهلك" ،
الس��ائح أو املسافر "  ،وإلى صناعة السياحة بشكل عام وتقليل
التأثير السلبي لألزمة على هذه املنطقة السياحية أو تلك إلى أقل
قدر ممكن .
س��يتم تناول إدارة األزمة من خالل ما قبل األزمة بالتعرف
على اإلش��ارات واإلنذارات املبكرة عن األزمة  ،واتخاذ أس��اليب
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املواجهة لألزمة  ،ثم متابعة األزمة بعد حدوثها ومعاجلة اآلثار
املترتبة عليها فى املجتمع .
اخلطوة األولي  :قبل حدوث األزمة " االستعداد لألسوأ " :
إن ما قبل األزمة ميثل مرحلة مهمة فى العمل على التعرف
على الدالئل واملؤش��رات حلدوث أزمة  ،وذل��ك من خالل املراكز
املتخصصة واإلدارات التابعة لها  ،التي تهتم بوضع التصورات
والس��يناريوهات ملواجهة األزم��ة  ،واحليلولة دون حدوثها  ،أو
احلد من مخاطرها على أقل تقدير .
القول إن األزمة ال تنش��أ من فراغ وإمنا يس��بقها استعصاء
ال يعال��ج عالجا ً مناس��با ً  .وهذه املرحلة تتطل��ب عددا ً كبيرا ً من
اإلجراءات التي تس��هم فى مواجهة األزمة – ويتمثل فى املعلومة
وتأمينه��ا – ثم وض��ع اخلطط واخلطط البديلة وتش��كيل إدارة
األزم��ة  ،مرحل��ة ما قبل ح��دوث األزمة هي مرحل��ة احتياطات
وإج��راءات من ش��أنها احلد من مس��ببات األزم��ة أو التقليل من
مخاطرها  .وتشمل هذه املرحلة أيضا ً مجموعة من الدراسات عن
نوعية األزمة واملخاطر املتوقعة  .البد هنا من النهوض مبستوى
املعلومات عن األزمة بدعم ش��بكة املعلوم��ات  .وهذا جانب هام
حتى ال تصبح العش��وائية واالرجتالية هي التي تسير األحداث.
وه��ذه املرحلة تنط��وي على حتلي��ل املخاطر احملتمل��ة وتقدير
اإلمكانيات املتاح��ة وحتديد التدابير واإلج��راءات التي حتد من
وقوعها  .وهذا يش��مل أيضا ً تدريب األفراد على القيام بأدوارهم
– ثم اختبار مدى فعالية اخلطة من وقت آلخر .
إال أنه ال يجب التقليل من خطورة األزمة وما قد تسببه من
أضرار للس��ياحة ،ألن أفضل طريقة لتقليل تأثير األزمة إلى أقل
حد ممكن هو االستعداد اجليد ملواجهتها من خالل:
 - 1وض��ع اس��تراتيجية إعالمية موضع التنفي��ذ والبد في هذا
املجال من إعداد خطة إلدارة األزمة من خالل تخيل أسوأ سيناريو
ميكن أن يحدث وتوزيع املس��ئوليات على اجلميع وتوفير قائمة
تتضم��ن االتصال بأط��راف الصناعة األساس��ية م��ن اخلدمات
العام��ة إلى ش��ركات القطاع
اخلاص على أن تش��ارك هذه
الهيئ��ات ف��ي إع��داد اخلطة
 ،وأح��د املفاتيح األساس��ية
للنجاح ه��و تعاون اجلميع .
والبد أيضا ً من أن يكون هناك
متحدثون جيدون عن األزمة
يتعاملون مع وسائل اإلعالم
 ،وم��ن الض��روري أن تكون
املعلوم��ات التي يت��م تزويد
وس��ائل اإلعالم به��ا موثوقا ً
به��ا وغي��ر متناقض��ة والبد
أن يحت��ل األش��خاص الذين
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يدلون بتصريحات لوس��ائل اإلعالم مناصب عالية في الصناعة
ولك��ن ليس بالضرورة أن يكون الش��خص الذي يحتل قمة هذه
املؤسس��ة أو الش��ركة هو الذي يتحدث لوس��ائل اإلعالم ويجب
تدري��ب املتحدثني إلى وس��ائل اإلعالم من خ�لال عقد مؤمترات
صحفي��ة غير حقيقي��ة يتم خاللها تخيل األس��ئلة التي ميكن أن
يثيرها رجال اإلعالم خالل املؤمترات الصحفية احلقيقية .
 - 2خط��ة التروي��ج وتعتمد هذه اخلطة عل��ى تطوير وحتديث
قاعدة املعلومات للش��ركاء ف��ي صناعة الس��ياحة بحيث تكون
تل��ك املعلوم��ات متاحة وس��هلة الوص��ول ويجب إقام��ة نظام
للبريد اإللكتروني والفاكس حتى ميكن الوصول للش��ركاء وأن
يستطيعوا هم الوصول إلى قاعدة املعلومات ومن املهم أن يكون
الترويج أمينا ً وأخالقيا ً وغير مبالغ فيه.
 - 3مراجع��ة أنظمة األمن وف��ي هذا الصدد البد من احلفاظ على
عالقات جيدة مع اإلدارات احلكومية املس��ئولة عن أمن وسالمة
الب�لاد وأن تك��ون هيئات وش��ركات الس��ياحة عل��ى علم بكل
اإلجراءات األمنية املتخذة والتي تؤثر في صناعة السياحة ومن
الض��روري أن تكون ه��ذه اإلجراءات غير مرئي��ة حتى ال تؤذي
السياح .
 -4االستعداد باألبحاث وفي هذا الصدد من املفيد توقيع اتفاقيات
متبادلة مع الفنادق الكبرى وشركات الطيران ومنظمي الرحالت
لتبادل أحدث املعلومات حول أس��عار احلج��ز واإلقامة وغيرها
وتبادل املعلومات األخرى مع الشركاء اآلخرين  .والبد أيضا ً من
مراقبة حاالت دخول السياح إلى املستشفيات في األوقات العادية
وذلك إلجراء مقارنة واالس��تعداد في حالة حدوث أزمات وتذليل
أي صع��اب ممكنة  .ومن امله��م أيضا ً احلصول عل��ى معلومات
وإحصاءات عن اجلرائم ضد الس��ياح ملعرفة أس��بابها ومعاجلة
أي قصور أدى إلى حدوثها .
طبيعة الأ زمة
نشير إلى األزمة وذلك بالتعرف على طبيعة األزمة وأبعادها
ومحاولة جمع املعلومات
الكافي��ة ملواجهتها  ،مع
اتخاذ القرارات املناسبة
للتعام��ل م��ع األزم��ة
ومواجهتها .
لق��د أصب��ح
احلدي��ث عن اس��تخدام
املنهج العلمي كأس��لوب
للتعام��ل م��ع األزم��ات
أكثر من ضروري وأكثر
م��ن حتم��ي لي��س فقط
مل��ا يحقق��ه م��ن نتائج
إيجابية فى التعامل مع

األزم��ات  ،ولكن أيضا ً ألن البديل غي��ر العلمي نتائجه قد تكون
مخيف��ة ومدمرة بش��كل كبير  .ومن هنا تأت��ي أهمية التطبيق
العلم��ي ملفهوم إدارة األزمة من خالل فريق لألزمة يقوم بتطبيق
اخلطط املوضوعة ويستخدم املهارات التي يكتسبها من التدريب
عل��ى إدارة األزم��ة  .أن أول مرحل��ة فى مواجه��ة األزمة هي ما
ميكن تس��ميته مبرحلة االختراق لألزم��ة  .وهي محاولة معرفة
كل ش��يء عن األزمة من الداخل .وذلك ع��ن طريق معلومات عن
طبيعة األزمة للنفاذ واختراق األزمة حتى يسهل التعامل معها .
ويلي ذلك مرحلة التمركز وإقامة قاعدة للتعامل مع عوامل األزمة
وهنا يت��م بناء خطوط اتصال داخل كي��ان األزمة  .ثم تلي ذلك
مرحلة توس��يع قاعدة التعامل مع األزمة ومن ذلك كس��ب املزيد
من املؤيدين واس��تقطابهم لصالح التعامل إلنهاء األزمة  .إن أهم
مش��كلة فى مرحلة مواجهة األزمة هي اتخاذ القرار املناسب وفى
الوق��ت املناس��ب  .وهذا يتوقف على دق��ة املعلومات فى املرحلة
األول��ي  .وهنا يتضح م��دى القدرة على حتدي��د طبيعة وحجم
األزم��ة واألجه��زة واملعدات للمواجهة والس��رعة الت��ي يتم بها
التح��رك ثم مدى قدرة أجهزة التنس��يق على حتقيق التناغم بني
هذه األجهزة مبا مينع التقارب واالزدواجية .
اخلطوة الثانية  :خالل األزمة " التقليل قدر اإلمكان من األضرار":
أن الساعات األربع والعش��رين األولى من وقوع األزمة حاسمة
وأي اس��تجابة غير حكيمة وليس��ت ذات كفاءة ميكن أن تسبب
أضرارا ً هائلة  .لذلك يجب إتباع اخلطوات األربع التالية:
 -1الب��د من توفير معلومات لوس��ائل اإلعالم عن حقيقة املوقف
 ،وهنا ولكي تكون هناك مصداقية  ،يجب تبني سياس��ة الكشف
الكام��ل عما ه��و معروف أو غي��ر معروف ويج��ب االبتعاد عن
التغطية أو التس��تر عل��ى احلقائق ،ويجب تأكي��د أن املعلومات

احلقيقية عن األزمة س��تظهر ولذلك ستكون املعلومات املغلوطة
واألكاذيب ذات تأثير مدمر والفشل في توفير املعلومات سيجعل
وسائل اإلعالم تبحث عن مصادر أخرى ورمبا تكون تلك املصادر
ضارة ألنها ستكون أقل حرصا ً في تصريحاتها وكالمها من هؤالء
املفت��رض فيهم أن يتحدثوا ،وهنا يجب إقامة مركز إعالمي مزود
بجميع األجهزة .
 -2قرارات صعبة بش��أن الترويج وأهم هذه القرارات أال جتعل
الش��ركاء السياحيني الرئيسني يعتمدون على وسائل اإلعالم في
معرفة املعلومات بش��أن األزمة فالبد من توفير املعلومات بشأن
األزمة ،أو بشأن الكارثة وماذا حدث ملساعدة الضحايا واخلدمات
األمنية ؟ وغير ذلك .
 -3ضمان األم��ن من خالل إقامة مركز لتلق��ي مكاملات الطوارئ
وميك��ن أن يك��ون هن��اك خط تليفوني س��اخن لتلق��ي املكاملات
االستعالمية من السياح وأس��رهم خالل األزمة واإلجابة عليها،
وكذل��ك متابعة ما مت عمله لتحس�ين النواحي األمنية وس�لامة
السياح واألماكن الس��ياحية واالتصال املستمر باجلهات األمنية
ملتابعة آخر التطورات في هذا املجال ،والتنسيق مع هذه اجلهات
األمنية بشأن املعلومات التي يتم تزويد وسائل اإلعالم بها وفي
قل��ب األزمة من امله��م االتصال بالعالم اخلارجي وعدم نس��يان
ذلك وإبالغ اجلهات ذات الصلة بأحدث التطورات وماذا مت عمله
ملواجهة األزمة .
 -4االهتم��ام بالعمل البحثي للحص��ول على املعلومات ومعرفة
من ميكنه أن يس��افر من الس��ياح خالل األزمات ومن أين يأتون
وملاذا وتزويد إدارة الترويج به��ذه املعلومات ومتابعة التقارير
الصحفية واإلعالمية في وس��ائل اإلعالم والصحف بالعالم التي
تتـناول األزمـة .

أالمن واحلياة  -العدد ( )302ـ رجب 1428هـ

53

اتخاذ القرار خالل �إدارة الأ زمة :
ميث��ل اتخ��اذ القرار خ�لال إدارة األزمة أحد
اجلوانب املهمة فى إدارة األزمة  ،نظرا ً ألنه يهدف
للوص��ول إل��ى موقف مت��وازن يراع��ي مختلف
العوام��ل املؤث��رة على األزم��ة  ،واتخ��اذ أفضل
البدائل إلدارتها .
كلم��ة ق��رار كاس��م أو إقرار كفع��ل ،تعنى
لفظي��ا ً التوصل إلى إقرار ش��يء أو اس��تقراره ،
وتس��تخدم علميا ً مبعني احلك��م بترجيح جانب
عل��ى جانب آخ��ر  ،أو الوصول حلل في مس��ألة
أو موق��ف أو مش��كلة ما .وقد ينظ��ر إليها كحدث
فتس��مى اتخاذ القرار  ،وقد يتم اعتبارها كعملية
فتس��مى صنع القرار حيث ميكن أن تستخدم لها
أس��اليب التصميم والقياس والضبط الهندس��ي
 ،كم��ا يتم على أية خط��وات عملية صناعية ذات
خطوات محددة وذلك إلنتاج قرار مبستوى جودة
محس��وب .ويأتي أصل اللفظ من الكلمة الالتينية
( )Decidereوتعن��ى القط��ع ( ،)To Cut ofفهي تتكون من مقطعني
( )deوتعنى ( ، )Offو( )Cidereوتعنى ( .)To Cutوبذلك فالقرار
بهذا املعني  ،هو قطع لعمليات التفكير املستمر للوصول إلى وضع
مت��وازن  ،إلقرار موقف أو بديل أو طريقة من الطرق أو أس��لوب
عمل  ،ويرى البعض أن سلوك اإلنسان ومن ثم أسلوبه في اتخاذ
القرار يتأثر بإدراكه ملا يدور حوله من أش��ياء وأش��خاص ونظم
اجتماعي��ة  ،ويعرف اإلدراك بأنه اس��تقبال املثيرات وتفس��يرها
وترجمتها إلى سلوك محدد.
حيث إن اتخاذ القرار هو عملية اختيار أس��لوب علمي معني
م��ن بني عدد م��ن البدائل والنجاح ف��ى إدارة األزم��ة يعتمد إلى
ح��د كبير على ق��درة اتخاذ القرار الس��ليم  .واخلطوة األولى فى
اتخ��اذ القرار هي البحث عن البدائل املختلفة لتحقيق هدف معني،
واخلط��وة الثانية هي اختيار أحد م��ن البدائل  .وعملية االختيار
ه��ذه متثل قرارا ً وهن��ا تأتي أهمية تقييم املزاي��ا املقارنة للبدائل
املتاحة واختيار أنسبها .
اخلطوة الثالثة  :عقب انتهاء األزمة « استعادة ثقة السائح:
فيما بع��د حدوث األزمة يجب أن يتم عمل خطوتني متوازيتني
وهما :
أوالً  :التع��رف على مدى قدرة متخذ الق��رار على املواجهة أثناء
حدوث األزمة .
ثانيا ً  :رصد اآلثار الناجتة عن األزمة  ،ومعرفة اخلس��ائر سواء
أكانت بشرية أم مادية  .ومن خالل هاتني اخلطوتني تتضح مدى
قدرة املجتمع بأجهزته وإداراته على مواجهة األزمات والكوارث.
وه��ي التي يتم فيها احتواء اآلث��ار الناجتة عن حدوث األزمة .إذ
إن أح��د األهداف الرئيس��ية فى إدارة األزمة هو تقليل اخلس��ائر
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إل��ى أدنى حد ممك��ن وفي هذه املرحلة يتم تش��خيص إيجابيات
وسلبيات اإلدارة واستخالص الدروس .
ث��م العمل عل��ى معاجلة آثار األزم��ة ،ألن ذلك ميثل نقطة
فى غاي��ة األهمية حتتاج لتضافر اجلهود والتنس��يق والتعاون
ب�ين اجلهات التي لها صلة باألزمة  ،بإقامة غرفة عمليات لتبادل
املعلومات وطرح التصورات والس��يناريوهات ملواجهة ما خلفته
األزمة  ،مع ضرورة استخدام املنهج العلمي فى عالج آثار األزمة،
ووضع تصور لعالج اآلثار الناجتة عنها .
وذلك ألن األسلوب العلمي له دور مهم فى اتخاذ القرار نظرا ً
ملا يتس��م به األسلوب العلمي من االعتماد على املنهج العلمي فى
اتباعه ملجموعة اخلطوات املنظمة لدراسة األزمة ومعرفة املراحل
التي متر بها وأنسب القرارات ملواجهتها .
فاألسلوب العلمي في اتخاذ القرار يساعد على اتخاذ القرار
م��ن خالل معايي��ر موضوعية لالختي��ار  ،بحيث يك��ون القرار
منطقيا ً .وهذا يحقق عملية التجريد واختفاء املعاني والتفسيرات
الضمنية ( )Implicitالتي قد تؤثر في القرار عند اتخاذه باألساليب
األخرى .كما ميكن هذا األس��لوب من متابعة اخلطوات املختلفة ،
وإجراء تغييرات في بع��ض املعطيات  ،مع توفر مصادر جديدة
للمعلومات  ,باإلضافة إلى ما سبق تأتى ضرورة وأهمية اتخاذ
خطوات لعمل خطة ترويج جديدة لألنش��طة السياحية وأماكن
الترفيه  ،والعمل على استقطاب سياح جدد .
ولكن اهتمام وسائل اإلعالم ينتقل بسرعة إلى أحداث جديدة
وال تت��م متابع��ة ما بعد األزم��ة ،ولذلك فإن االهتم��ام بتعريف
السياح احملتملني بالتطورات التي حدثت مهمة للغاية ألنه بدون
ذلك س��يظل هذا الس��ائح لديه معلومات قدمية ع��ن األزمة فقط
ولذلك البد من عمل التالي:

 -1إجراء اتصاالت إلع��ادة بناء الصورة من خالل الترويج لكل
ما من ش��أنه اس��تعادة النشاط الس��ياحي كما كان وإعادته إلى
طبيعته وإبالغ الصحفيني حول اخلطط املس��تقبلية واملدة التي
س��يأخذ تنفيذها وتوفير كميات كبيرة من املعلومات مبا في ذلك
نس��خ من الكلمات واخلرائط والصور وغيرها ملن هم في حاجة
إليها ،ومن املهم تزويد وس��ائل اإلعالم بأخبار سارة مثل وصول
مجموعة س��ياحية متخصص��ة أو افتتاح مراف��ق جديدة تخدم
السياحة .
وإعداد موقع على اإلنترنت لتوفير املعلومات الصحيحة والعميقة
التي ميكن أن يستفيد منها رجال اإلعالم وتنصح منظمة السياحة
العاملية باالنضمام إلى حملة االتصاالت الدولية من أجل السياحة
للترويج املشترك لصناعة السياحة بشكل جماعى .
 -2املرونة أو الترويج وذلك عن طريق إيجاد منتجات س��ياحية
جديدة مثل س��ياحة اجلولف والتزلج والسياحة الثقافية وشهر

العس��ل وغيرها وميكن اس��تهداف مجموعات معينة من السياح
واالهتمام بالس��ياح ذوي االهتمام اخلاص مثل الغطس وتسلق
اجلبال أو االهتمام باآلثار .ومن املهم أيضا ً تقدمي عروض مغرية
ولي��س بالضرورة الدخول في حرب أس��عار مع اآلخرين ولكن
إجراء خفض جيد على األس��عار وميكن لصانع القرار السياحي
أن يقوم بتحويل حم�لات الترويج من منطقة إلى أخرى إذا رأى
أن هذه السوق السياحية واعدة أكثر من تلك ولكن من الضروري
أيضا ً عدم نس��يان تنظيم حملة ترويجية في السوق احمللية ألنه
بعد األزمات يفضل السياح قضاء إجازتهم في بلدانهم أو البلدان
املجاورة.
 -3استخدام األبحاث بفعالية حيث من الضروري إجراء أبحاث
حول الس��ياح احملتملني واألس��واق الواع��دة ومعرفة اجتاهات
هؤالء السياح وظروفهم وكيفية إقناعهم باملجيء إلى املنطقة.
 -4األم��ن للمس��تقبل ؛ البد بعد انقضاء األزمة م��ن إعادة تقييم
النواحي األمنية للتأكد من قوتها ويجب أيضا ً حتس�ين اخلدمات
اخلاصة بسالمة السياح وأمنهم .
تقييم كفاءة �إدارة الأ زمة :
إن تقيي��م إدارة األزم��ة والتع��رف على م��دى الكفاءة التي
حتقق��ت فى إدارتها له أهميته فى الوقوف على أفضل األس��اليب
ملواجهة األزمات  ،ومعرفة مدى النجاح الذي حتقق عند مواجهة
األزمة  .ومن األهمية تقييم العملية للتأكد من أن التنفيذ كان على
األقل مطابقا ً لألهداف – وقياس الكفاءة التي مت بها التنفيذ فقول
علم��اء اإلدارة إن الكفاءة تعني درجة املهارة فى حتويل مدخالت
أو موارد إلى مخرجات أو نتائج وفق معايير محددة للتكلفة أمام
الكف��اءة فى عمليات إدارة األزمة فهي مدى املهارة فى اس��تغالل
املوارد واملعدات لتحقيق أهداف عملية األزمة  ،من خالل التوقيت
املناس��ب وبالطريق املناس��بة وبأقل تكلفة ممكنة  .يعد التقييم
أح��د العناص��ر الالزمة ملواجهة األزمة والتع��رف على ما حتقق
من جناحات ثم يتم تقومي آثار األزمة وما نتج عنها سواء أكانت
آثارا ً إيجابية أم س��لبية وحتديد الدروس املس��تفادة لالستعانة
بها فى إدارة أزمات مستقبلية .
مم��ا س��بق يتض��ح أن إدارة األزمة يتطلب اتخ��اذ واتباع
مجموعة من اخلطوات تتمثل فى التصور السابق كمدخل للتعامل
مع األزمة اإلرهابية ضد السياح  ،واتباع مجموعة من اخلطوات
ملتابعة سير األزمة وإدارتها  ،واتخاذ القرار األنسب للتعامل مع
األزمة والسيطرة عليها  ،واتخاذ اإلجراءات التي تؤدى إلى عودة
السياحة إلى معدالتها السابقة .
خالصة القول ان من املهم في نهاية هذه الدراس��ة أن نش��ير إلى
أن هذا النموذج إلدارة األزمة فى مجال صناعة الس��ياحة  ،يعبر عن
تصور للتعامل مع األزمة الناجتة عن عمل إرهابي ضد السياحة .
مدير مركز الكردوسي للبحوث والدراسات ـ القاهرة
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