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Abstract
During the past three decades, the world witnessed rapid and

successive changes in all areas of life due to the unprecedented

developments in information and communication technologies,

genetic engineering, biochemistry and other sciences. These

developments was not matched by the appropriate level of
adaptation in political, legal, economic, social and cultural
structures, to deal with the effects and results. The consequences
of these developments, which included all aspects of human life,

has resulted in a noticeable increase in new international crises,

which have their qualitative characteristics that distinguish them
from the traditional crises that were previously dealt with. This

traditional type of crisis was subject to a qualitative change in its
characteristics, which led to more crises facing the world, and more
severity of the risks resulting of them. This raised doubts about the

feasibility of traditional methods used in managing contemporary
international crises, and Corona crisis confirmed these doubts.

Hence, this study aims to determine the qualitative characteristics

of contemporary crises and the efficiency of the traditional means
Keywords: Security Studies, International Crisis Management,
Corona Crisis 2020, COVID-19 Crisis, Untraditional Crisis
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امل�ستخل�ص

�شهد العامل خالل العقود الثالثة الأخرية تغريات �سريعة ومتالحقة يف
جميع جماالت احلياة بفعل التطورات غري امل�سبوقة يف تكنولوجيا املعلومات
 هذا التطور مل،واالت�صاالت والهند�سة الوراثية والكيمياء احليوية وغريها
يواكبه امل�ستوى املنا�سب من التكيف من جانب الأبنية ال�سيا�سية والقانونية
 للتعامل مع الآثار والنتائج املرتتبة،واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ً
ملحوظا يف الأزمات الدولية
 الأمر الذي نتج عنه تزايدً ا،على هذه التطورات
 ومن هنا جاءت فكرة الدرا�سة التي تهدف �إىل حتديد اخل�صائ�ص،اجلديدة
 وتقدمي،النوعية للأزمات املعا�صرة وجدوى الو�سائل التقليدية يف �إدارتها
.ر�ؤية علمية للإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية املعا�صرة
وفيما يتعلق مبنهجية البحث انطلق الباحث يف درا�سته من املدخل
الواقعي املو�ضوعي الذي يقوم على الإم�ساك بالظاهرة حمل الدرا�سة من
 واتبع املنهج الو�صفي؛ لأنه املالئم ملو�ضوع،خالل ا�ستقراء الواقع القائم
 واملنهج املقارن عندما تطلب التحليل طرح جتارب بع�ض الدول،الدرا�سة
 والتزم بالتحليل املنطقي يف �إطار املعلومات املتاحة،يف �سياق الدرا�سة
 واعتمد على �أحدث الكتب والدوريات،واملتجددة با�ستمرار عن املو�ضوع
 �أزمة، �إدارة الأزمات الدولية، الدرا�سات الأمنية:الكلمات املفتاحية
. تكنولوجيا املعلومات، الإدارة غري التقليدية للأزمات،2020 كورونا
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الإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية العابرة للحدود على �ضوء اخلربة املكت�سبة من �أزمة كورونا2020

والتقارير العلمية واملواقع الإلكرتونية ،وعلى ما لديه من خربة �أكادميية
وبحثية وعملية يف �إدارة الأزمات.
منوذجا
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :أزمة كورونا تقدم
ً
للخ�صائ�ص النوعية للأزمات الدولية املعا�صرة ،احلاجة للتو�صل �إىل ر�ؤى
و�إ�سرتاتيجيات و�أ�ساليب جديدة لإدارة هذه الأزمات� ،أزمة كورونا هي نتاج
لبيئة منتجة للأزمات ،امتالك عنا�صر القوة التكنولوجية املتقدمة ال يكفي
وحده لإدارة الأزمات الدولية ،كما �أو�صت الدرا�سة مبا يلي :تطوير اجلهات
املخت�صة ب�إدارة الأزمات يف الوطن العربي مبا يتالءم واملتغريات اجلديدة
املتعلقة بالأزمات املعا�صرة ،تطوير برامج تدريب �إدارة الأزمات ،تطوير
البحوث والدرا�سات يف جمال �إدارة الأزمات.

 .1مقدمة الدراسة

نتج عن التغريات ال�سريعة واملتالحقة التي �شهدها العامل
وعدم قدرة الأبنية ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والأمنية على التكيف معها بالقدر املنا�سب تزايد ملحوظ
يف الأزمات اجلديدة ،التي نق�صد بها الأزمات التي ال تتوافر خربات
�سابقة يف �إدارتها ،كما نتج عن ذلك تغري نوعي يف خ�صائ�ص الأزمات
املعروفة التي �سبق التعامل معها ،فهي و�إن بدت مت�شابهة مع الأزمات
ال�سابقة� ،إال �أنها لي�ست متماثلة معها مبعنى �أنها تختلف ن�سب ًّيا يف
جوهرها ،ومن حيث ال�شكل وامل�ضمون ،و�أخ ًريا �أدى هذا الو�ضع �إىل
�سرعة معدل دوران الأزمات ،والتنامي الكمي يف الأزمات التي تواجه
املجتمع الب�شري� ،سواء على م�ستوى احلكومات �أو القطاع اخلا�ص �أو
القطاع العام �أو القطاع غري ال�ساعي �إىل الربح ،ونظ ًرا المتداد �آثار
هذه الأزمات عرب حدود الدول ،فقد تفاقمت الأخطار الناجتة عنها،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ما ميكن �أن نطلق عليه �إعادة �إنتاج الأزمات� ،أو
الدورة اخلبيثة للأزمات.
ويف هذا الإطار ت�أتي �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد التي يعي�شها
ً
متكامل للأزمات التي تواجه املجتمع الب�شري
منوذجا
العامل لتقدم
ً
املعا�صر ،وقد توافقت �آراء الباحثني على �أنها �أزمة ال ت�شبه �أي �أزمة
�شهدناها يف القرن املا�ضي ،فوف ًقا لإحدى درا�سات هارفارد هي
لي�ست جمرد حدث مماثل للأزمة االقت�صادية التي �أطلق عليها
الإثنني الأ�سود ،ولي�ست مماثلة لأزمة فقاعة الدوت كوم� ،أو حتى �أزمة
الرهون العقارية  ،2008فهذا الوباء العاملي هو وباء �أ�صاب العامل
ب�أ�سره يف خمتلف قطاعاته يف وقت واحد ،وت�صف هذه الدرا�سة �آثار
هذه اجلائحة ب�أنها قادت �إىل عامل جديد ،فال �أحد يجر�ؤ على مغادرة
منزله ،و�أ�صبح اجلميع جمربين على التعامل مع حياتهم املهنية
والأ�سرية يف مكان واحد ،وتوقفت عجلة االقت�صاد ،مع تعطل العديد
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of its management, all the way to providing a scientific vision for
untraditional management of contemporary international crises.

The study reached the following results: The Corona

Crisis provides a model for the qualitative characteristics of

contemporary international crises, and the experience gained
from crisis management emphasizes the need to come up with

new visions, strategies and methods for managing these crises.

Having the elements of advanced technological power alone is
not sufficient to manage contemporary international crises. The

contemporary reality witnesses many of the crisis phenomena
that need detailed scientific study.

من القطاعات ،وتخبط البع�ض منها يف حالة من عدم اليقني ،وحل
التوا�صل الرقمي حمل التفاعالت املبا�شرة .
ومن ثم ف�أزمة كوفيد 19هي �أزمة كا�شفة لطبيعة �أزمات الع�صر،
ولي�ست من�شئة لها ،فالبيئة املنتجة لهذه الأزمات قائمة ،ومن ثم تتطلب
التو�صل �إىل �إدارة غري تقليدية لهذه الأزمات ،وهذا ما ميثل مو�ضوع
هذه الدرا�سة ،خا�صة و�أن الر�سالة التي حتملها �أزمة كوفيد 19تتلخ�ص
يف �أن هذه البيئة املنتجة للأزمات املعا�صرة قد اكتملت �أركانها ،ومل
تعد الآليات والأ�ساليب التقليدية قادرة �أو كافية للتعامل معها ،وهو
الأمر الذي ات�ضح وت�أكد يف واقع املمار�سة العملية يف معظم دول العامل،
بل �إن املعلومات قد �أو�ضحت �أن هناك حتذيرات مبكرة بخ�صو�ص �أزمة
كورونا كانت معلنة ،من جانب متخ�ص�صني ولكن مل ي�ستمع �إليها �أحد،
فقد �أ�صدر جمل�س ر�صد اال�ستعداد العاملي ،وهو فريق من خرباء
ال�صحة ير�أ�سه �أحد الر�ؤ�ساء ال�سابقني ملنظمة ال�صحة العاملية تقري ًرا،
يف �سبتمرب  2019بعنوان« :العامل يف خطر» تناول اال�ستعداد العاملي
للطوارئ ال�صحية� ،أ�شار فيه �إىل �أن خطر انت�شار الوباء يف جميع �أنحاء
العامل هو خطر حقيقي ،و�أن العوامل امل�سببة لذلك �سريعة احلركة،
ولديها القدرة على قتل ع�شرات املاليني من الب�شر ،وتعطيل االقت�صاد
مو�ضحا �أن اجلهود احلالية للتح�ضري
وتهديد الأمن القومي والعاملي،
ً
لتف�شي الأوبئة غري كافية ،و�أو�ضح التقرير �أن التطورات احلديثة يف
ال�سفر الدويل �ست�ساعد على انت�شار املر�ض ب�سرعة �أكرب ،وحذر قادة
العامل من جتاهل ما جاء يف هذا التقرير كما حدث بالن�سبة لتقرير
�سابق (.)Global Preparedness Monitoring Board, 2019
ووف ًقا لتقارير �صحفية ك�شفت م�صادر �أمنية �أمريكية� ،أنها
حذرت احلكومة الأمريكية من خطر انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد،
قبل �إعالن منظمة ال�صحة العاملية ب�أ�سابيع ،وبح�سب �صحيفة «ديلي
ميل» حذرت «املخابرات الطبية الأمريكية» احلكومة الأمريكية من
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يوما
�أن جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد على و�شك احلدوث قبل ً 15
من �إعالن منظمة ال�صحة العاملية له ،و�أنه �سي�صبح جائحة عاملية يف
يوما ،و�سيت�سبب بحدوث �أزمة كبرية (�سبوتنيك.)2020 ،
غ�ضون ً 30
وتثري هذه املعلومات العديد من الت�سا�ؤالت حول �أ�سباب جتاهلها،
خا�صة و�أنها �صادرة عن جهات خمت�صة ومتخ�ص�صة ،وبالطبع تتعدد
الأ�سباب ،ولكن �أحد �أ�سباب هذا التجاهل هو عدم قدرة القائمني
على الأمور على ت�صور طبيعة مثل هذه الأزمة ،وخ�صائ�صها النوعية
وخطورة الآثار املرتتبة عليها ،ومن ثم فقد تعاملوا مع هذه املعلومات
ب�أ�سلوب روتيني ،وجاء تقديرهم للموقف وف ًقا للر�ؤية وللآليات
التقليدية يف التعامل مع هذه الأمور ،وهو ما كانت له نتائجه الكارثية،
بعبارة �أخرى تعاملوا مع �أزمة غري تقليدية بو�سائل تقليدية ،فتحولت
الأزمة �إىل جائحة مدمرة ،وي�ؤكد هذا ما جاء يف افتتاحية جملة
ال�شئون الدولية الأمريكية يف عدد مايو /يونيو ()Rose, 2020؛ �إذ
كتب املحرر الرئي�سي يقول« :يحذر املحرتفون ويخططون ،وي�سخر
منهم الهواة ويتجاهلونهم ،وعندما ت�صل الأزمة ،يكون الأوان قد فات
للقيام ب�أكرث من رد الفعل واملعاناة ،ال �شيء يف هذه الق�صة جديد،
�إن جائحة كورونا هي الأحدث يف �سل�سلة طويلة من الكوارث غري
ال�ضرورية» .ويو�ضح �أن العامل كانت لديه فر�صة ملعاجلتها يف وقت
مبكر لكنها �ضاعت نتيجة الإنكار ،وهو ما كان له الكثري من ال�ضرر
امل�ستقبلي الذي مت اكت�شافه بالفعل (.)Rose, 2020
�أهمية الدرا�سة

تربز �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها ت�سعى �إىل التعرف على
خ�صائ�ص الأزمات الدولية املعا�صرة العابرة للحدود وتطوراتها
امل�ستمرة ،واخلربات املكت�سبة من �إدارة �أزمة فريو�س كورونا
منوذجا لهذه الأزماتً ،
و�صول �إىل حماولة التو�صل
امل�ستجد ،بو�صفها
ً
�إىل ر�ؤية للإدارة غري التقليدية ملثل هذه الأزمات ،ت�أخذ يف االعتبار
الدرو�س امل�ستفادة من هذه التجارب ،وهو ما ميكن �أن يكون له مردود
�إيجابي على الناحية العملية املرتبطة ب�إدارة الأزمات ،كما �أنه يفتح
املجال �أمام تطوير الدرا�سات العلمية املتعلقة بها ،بحيث تتناول
اجلوانب امل�ستجدة يف املجال الأزموي ،وحتاول تف�سريها ا�ستنادًا
�إىل املنهجية العلمية يف التحليل ،وهو ما ي�ساعد على الو�صول �إىل
ر�ؤية علمية متكاملة لإدارة الأزمات املعا�صرة تتنا�سب وخ�صائ�صها،
و�سيناريوهات حتوالتها امل�ستمرة �أو �شبه امل�ستمرة.
م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف وجود فجوة معرفية بني الأزمات
املعا�صرة وخ�صائ�صها النوعية وبني الإدارة التقليدية للأزمات التي
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ت�شكلت من خالل التعامل مع �أزمات ذات خ�صائ�ص خمتلفة يف نطاق
ع�صر وبيئة خمتلفة ،وهو ما �أدى �إىل عدم فاعلية الأ�ساليب التقليدية
لإدارة الأزمات الذي يت�ضح من خالل حاالت متعددة للف�شل يف
احتواء بع�ضها ،واحلد من �آثارها ال�سلبية ،و�أدت �أحيا ًنا �إىل تفاقمها،
ويف حاالت ثالثة �أدت �إىل ظهور �أزمات جديدة ،وهو ما ميكن معه
القول ب�أن الإدارة التقليدية للأزمات ،قد تكون �أحد �أ�سباب الأزمات
يف بع�ض احلاالت.
�أ�سئلة الدرا�سة

وجتيب الدرا�سة عن الت�سا�ؤالت التالية :ما اخل�صائ�ص النوعية
للأزمات املعا�صرة؟ ،وما جدوى الأ�ساليب التقليدية يف �إدارة الأزمات
املعا�صرة؟ ،وما مدى احلاجة �إىل التو�صل لأ�ساليب جديدة وم�ستحدثة
لإدارة الأزمات املعا�صرة؟ ،وكيف ميكن التو�صل �إىل ر�ؤية علمية حول
الأ�ساليب التي ت�ؤدي �إىل �إدارة غري تقليدية فعالة للأزمات املعا�صرة؟
منهج الدرا�سة

انطلقت الدرا�سة من املدخل الواقعي املو�ضوعي الذي يقوم على
الإم�ساك بالظاهرة واملو�ضوع حمل الدرا�سة من خالل ا�ستقراء الواقع
القائم كما هو ،واتبعت املنهج الو�صفي باعتباره املنهج املالئم لطبيعة
مو�ضوع البحث ،واملنهج املقارن عندما تطلب التحليل طرح جتارب
بع�ض الدول يف �سياق الدرا�سة ،ومت االلتزم بالتحليل املنطقي يف �إطار
املعلومات املتاحة واملتجددة با�ستمرار عن املو�ضوع حمل البحث،
واعتمدت يف ذلك على �أحدث الكتب والدوريات والتقارير العلمية
واملواقع الإلكرتونية ،وعلى اخلربة الأكادميية والبحثية والعملية
للباحث يف �إدارة الأزمات.

 .2خطة الدراسة

 .1 .2المطلب األول :خصائص األزمات الدولية المعاصرة
واألساليب التقليدية في إدارتها أزمة كورونا 2020
نموذجا
ً
 .1 .1 .2ظهور نوعية جديدة من األزمات

تربط الكثري من الدرا�سات بني العوملة وظهور نوعية جديدة
من الأزمات التي تواجه العامل ،وتركز على �أن اخلا�صية الرئي�سة
لهذه الأزمات كونها �أزمات عابرة للحدود ،وثمة اجتاه �آخر يربط
بني الثورة ال�صناعية الرابعة التي كانت عنوا ًنا ملنتدى دافو�س عام
 2016وتناولها كالو�س �شواب رئي�س املنتدى يف كتاب ذكر فيه �أن
الثورة ال�صناعية الثالثة ،وهي ثورة احلو�سبة الرقمية قد و�صلت

الإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية العابرة للحدود على �ضوء اخلربة املكت�سبة من �أزمة كورونا2020

�إىل ذروتها ،و�أننا �أمام حتول جديد باجتاه الثورة ال�صناعية الرابعة
التي تعتمد على �أنظمة الإنتاج الإلكرتوين ،وربط عامل الإنتاج املادي
باالفرتا�ضي وزيادة العمليات والأنظمة الذكية ،والتفاعل املتقدم
بني الإن�سان والآلة ،وزيادة الواقع املعزز ومن�صات �إنرتنت الأ�شياء،
وحتليل البيانات الكبرية واخلوارزميات املتقدمة والبلوك ت�شني،
وات�ساع نطاق التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا النانو
و�صدر عن املنتدى يف عام  2017تقرير �صحيفة ال�شرق الأو�سط،
� ،2017أعلن فيه عن ت�شكيل حتالف جديد ملواجهة �أخطار الثورة
ال�صناعية الرابعة ،وما �سين�ش�أ عنها من �أزمات ،وقد �أو�ضح التقرير
�أنه ي�ستهدف تفادي امل�ستويات الكارثية للأخطار الناجمة عن
االقت�صاد القائم على االبتكار ،و�سد الفجوة يف النظم القائمة لإدارة
�أخطار االبتكارات ،وحتديد املطلوب والأدوار وامل�سئوليات املرتبطة
بهذه الأخطار ،و�إن�شاء �آلية لتبادل البيانات لإدارة الأخطار ،م�ش ًريا
�إىل �أنه ال �أحد يعرف نوع وحجم �أخطار التكنولوجيات اجلديدة ،التي
ميكن �أن يتعر�ض لها املجتمع املعا�صر.
من خالل ما تقدم ميكن القول ب�أن اخل�صائ�ص النوعية للأزمات
املعا�صرة ترتبط ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر بالعوملة والثورة ال�صناعية
الرابعة والأخطار الناجمة عنهما ،و�أن �أزمة كورونا ال تخرج عن هذا
ال�سياق ،و�أن التقرير املن�ش�أ للتحالف ملواجهة هذه الأخطار ،كان
مبثابة الإنذار املبكر عما ميكن �أن ي�شهده العامل من �أزمات ناجتة عن
تطورات الثورة ال�صناعية الرابعة.
وتعددت الدرا�سات التي عنيت بتحديد اخل�صائ�ص النوعية
للأزمات الدولية املعا�صرة ،ومنها درا�سة تقوم على املقارنة بني
الأزمة املالية واالقت�صادية التي �شهدها العامل  2009/2008و�أزمة
فريو�س كورونا عام  ،2020فتو�ضح �أن املقارنة بني الأزمتني تبني �أن
�إحدى �أهم �سمات �أزمات الع�صر هي �أن �صناع القرار عليهم تطوير
مقاربات ملعاجلة هذه الأزمات يف ظل درجات عالية من عدم اليقني
مو�ضحة �أن �أزمة فريو�س كورونا تبدو حالة عدم اليقني املحيطة بها
�أكرث �شدة ،وتداعياتها �أكرث خطورة ،كما تُظهر املقارنة بني الأزمتني
ملمحا جديدً ا للأزمات العاملية ،وهو ت�صاعد �أهمية البعد املجتمعي
ً
وت�أثريه على �إدارة الأزمات ،وال �سيما من خالل من�صات التوا�صل
االجتماعي الإلكرتونية ،وهو ما ات�ضحت �أهميته يف �أزمة فريو�س
كورونا.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �شيوع عدم الثقة يف تعامل احلكومات مع
الأزمة ،وهو ما ظهر يف �أزمة كورونا ،ومتثل يف خلق حالة من القلق
والفزع ال�شديد ،على م�ستوى الر�أي العام عامل ًّيا ،و�أ�سهم يف انت�شارها
كم كبري من املعلومات املغلوطة ،والأخبار الزائفة ،ونظريات امل�ؤامرة،
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والتوجهات العن�صرية التي مت تداولها على من�صات التوا�صل
االجتماعي ،وذكرت �أن الت�أثر ال�سريع لالقت�صاد �سمة �أزمات الع�صر،
وهو ما تكرر يف �أزمتي  2009و �( 2020أبو اخلري.)2020 ،
 .2 .1 .2المشهد المتغير لألزمات التي تواجه الحكومات

ي�شري تقرير ملنظمة الأمن والتعاون االقت�صادي �إىل �أن احلكومات
تواجه عددًا متزايدً ا من الأزمات الناجتة غال ًبا من تهديدات جديدة،
قد تنت�شر خارج احلدود الوطنية ،وقد ت�ؤثر على االقت�صاد والتما�سك
االجتماعي واال�ستقرار ال�سيا�سي ،ويلقي التقرير ال�ضوء على امل�شهد
املتغري للأزمات التي تواجهها احلكومات اليوم ،م�ؤكدً ا �أن هذا يتطلب
منها تكييف مناهجها وقدراتها و�أدواتها يف خمتلف جماالت �إدارة
الأزمات ،من �أجل املزيد من املرونة والكفاءة والفاعلية يف �إدارتها،
وي�ؤكد التقرير �أن الأ�شكال اجلديدة من الأزمات تتطلب ا�ستجابات
جديدة ومبتكرة لإدارتها ،و�أن الأزمات الدولية اجلديدة تختلف عن
نواح ،فهي تكون على نطاق وا�سع وغري متوقع ،كما
املا�ضي يف عدة ٍ
�أنها جديدة مبعنى �أنها غري م�سبوقة ،وتنت�شر عرب احلدود اجلغرافية
�أي بني الدول� ،أو عرب حدود ال�سيا�سة �أي بني الإدارات والقطاعات
والقطاعني العام واخلا�ص.
ويو�ضح التقرير �أنه ميكن للآثار العابرة للحدود �أن تتو�سع لت�صبح
ما و�صفته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�أنه �صدمة
عاملية� ،أي حدث �سريع مع عواقب مدمرة للغاية تغطي قارتني على
أي�ضا يف االعتبار ً
الأقل ،كما ي�أخذ هذا املفهوم � ً
منطا �آخر من الأزمات
اجلديدة ذات الأخطار املتتالية التي ت�صبح تهديدات ن�شطة �أثناء
انت�شارها عرب الأنظمة العاملية� ،سواء ن�ش�أت يف �أنظمة �صحية �أو مناخية
�أو اجتماعية �أو مالية ،ويذكر �أنه ميكن �أن ت�صبح الأزمة التقليدية
عابرة للحدود ،بل وتتطور �إىل �صدمة عاملية يف مرحلة الحقة.
وي�شري التقرير �إىل �أن زيادة نقاط ال�ضعف يف املجتمعات احلديثة
جعلتها �أكرث ً
تعر�ضا لتهديدات جديدة خمتلفة تنت�شر ب�سرعة �أكرب من
خالل ت�أثريات الت�ضخيم ،كما �أن �سهولة التنقل العاملي ت�سهل انت�شار
ناقالت الأخطار ،مثل الفريو�سات والإرهابيني ،هذا ً
ف�ضل عن التغري
امل�ستمر للأخطار والتهديدات ،ومنها �شدة الظواهر اجلوية املتطرفة
وظهور الأمرا�ض املعدية اجلديدة بانتظام وانت�شارها ب�سرعة �أكرب
مع زيادة حركة الأن�شطة االقت�صادية ،كما يتخذ الإرهاب وغريه من
�أعمال اجلرمية املنظمة � ً
أ�شكال جديدة؛ حيث يعمل وكال�ؤهم على
تكييف طرق عملهم �ضمن هذا امل�شهد اجلديد (.)Baubion, 2013
ومن خالل ما تقدم ميكن القول� :إن للأزمات الدولية املعا�صرة
خ�صائ�صها النوعية التي تختلف عن الأزمات التقليدية ،وميكن
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الإ�شارة لأهم هذه اخل�صائ�ص على النحو الآتي:
ـ ات�ساع نطاق انت�شار الأزمات الدولية املعا�صرة مقارنة بالأزمات
التقليدية ،ف�أزمات اليوم جتاوزت مرحلة الأزمات العابرة
للحدود ،بحيث ميكننا القول ب�أنها �أزمات بال حدود ،فهي ت�شمل
الكون كله ،مبعنى �أنها ال تقت�صر على الكرة الأر�ضية ،بل متتد �إىل
الف�ضاء اخلارجي ،لقد ترتب على ذلك ت�آكل العمق الإ�سرتاتيجي
الذي كان يتيح �إمكانية تعوي�ض قدر من اخل�سائر �أو توفري الدعم
وامل�ساندة للدولة �أو املنظمة التي تتعر�ض لأزمة.
ـ �سرعة االنت�شار ويرجع ذلك �إىل ات�ساع نطاق منظومة االعتماد
املتبادل �أفق ًّيا بني جميع الدول واملنظمات ،ور�أ�س ًّيا �أي تقن ًّيا
واقت�صاد ًّيا و�سيا�س ًّيا واجتماع ًّيا وثقاف ًّيا ،ومن ثم فتعر�ض �أحد
مكونات املنظومة لأزمة ،ي�ؤدي النت�شارها وامتدادها لباقي
مكونات املنظومة (�أبو عامود)2012 ،؛ ما يعطي عن�صر الوقت
�أهمية ن�سبية كبرية يف نطاق �إدارة الأزمات املعا�صرة ،وهو ما
ت�ؤكده اخلربة امل�ستمدة من جتارب الدول واملنظمات املختلفة يف
�إدارة �أزمة كورونا.
ـ الطاقة التدمريية ال�شديدة والتكلفة الكبرية ،ف�أزمات هذا الع�صر
ذات طاقة تدمريية �شديدة ،تكلفتها مرتفعة ،رمبا ي�صعب
تقديرها ،وت�شري درا�سة ملركز �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
يف لندن� ،إىل �أن الأزمة االقت�صادية التي ت�سبب فيها فريو�س
كورونا ،وال�صدمة االقت�صادية املرتتبة عليها ،ميكن �أن ت�سبب
آالما طويلة ،ورمبا ترتك ندو ًبا عميقة �أكرب بكثري من الأوبئة
� ً
الأخرى التي كانت تظهر بعد احلروب الكربى.
ويتوقع اخلرباء �أنه يف حال احتواء الوباء قري ًبا ،ف�سيتباط�أ منو
االقت�صاد العاملي بن�سبة  0.5%فقط خالل عام  ،2020و�سرتتفع
تلك الن�سبة �إىل  1.5%يف حالة ال�سيناريو الأ�سو�أ ،وهو انت�شار
الوباء على نطاق �أو�سع يف ن�صف الكرة ال�شمايل (Baldwin and
.)Di Mauro, 2020
ـ االمتداد الزمني غري املعروف للأزمات الدولية املعا�صرة الذي
ي�صعب تقديره؛ حيث ت�سيطر عادة حالة من عدم اليقني حول
املدى الزمني لهذه الأزمات ،وت�شري منظمة الأغذية والزراعة �إىل
منط من �أمناط الأزمات املعا�صرة ،يف املناطق التي ت�شهد نزاعات
تطلق عليه الأزمات املمتدة ،وتعرفها ب�أنها �سياقات حادة تتعر�ض
فيها ن�سبة كبرية من ال�سكان �إىل اجلوع واملر�ض ،وعرقلة �سبل
ك�سب العي�ش لفرتات مطولة (منظمة الأغذية العاملية.)2020 ،
وتتباين الآراء ب�صدد املدى الزمني لأزمة كورونا ،فالبع�ض يرى
�أنها �ست�ستمر لفرتة طويلة ،والبع�ض يحدد عدة �أ�شهر ،فوف ًقا
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مل�سئول مبنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن فريو�س كورونا امل�ستجد
قد ال ينتهي �أبدً ا ،وقد ين�ضم �إىل مزيج الفريو�سات التي تقتل
النا�س يف جميع �أنحاء العامل كل عام ،و�أ�ضاف ال �أعتقد �أن �أي
�شخ�ص ميكنه التنب�ؤ مبوعد انتهاء �أو اختفاء هذا املر�ض (�سي
�إن �إن بالعربية.)2020 ،
ـ الأزمات الدولية املعا�صرة مركبة ومعقدة ،فهي ال تقت�صر على جمال
معني ،بل ت�شمل عدة جماالت يف وقت واحد ،وتت�سم بالتداخل
الوا�ضح بني العوامل الداخلية واخلارجية املحركة للأزمة ،بحيث
ي�صعب الف�صل بينهما �أثناء �إدارة الأزمة ،فكل عامل �أو عن�صر
داخلي له امتداداته اخلارجية ،وكل عامل �أو عن�صر خارجي له
وجوده الداخلي ،وهو ما ت�أكد من خالل �أزمة كورونا.
ـ الأزمات الدولية املعا�صرة منتجة للأزمات ،فكل �أزمة دولية �أنتجت
�أزمات �أخرى داخل ًّيا وخارج ًّيا ،وعلى امل�ستوى الكلي واجلزئي،
وتقدم �أزمة فريو�س كورونا مناذج مهمة يف هذا ال�سياق ،فقد نتج
عنها �أزمات عديدة منها� ،أزمات تتعلق بالنظام الدويل والنظام
االقت�صادي العاملي والنظم ال�سيا�سية يف جميع دول العامل ،ونتج
عنها �أزمات جزئية عابرة للحدود ك�أزمة نقل املواطنني العالقني
بالدول الأخرى بالن�سبة لكل دولة من الدول ،والأزمات املتعلقة
باحلجر ال�صحي وتقدمي اخلدمات العالجية ،والأزمات التي
تتعلق بتوفري امل�ستلزمات الطبية وتوفري وجتهيز املن�ش�آت الطبية،
وتوفري الكوادر الطبية.
ـ الأزمات الدولية املعا�صرة �سريعة التغري ،ومتغرية �أو متلونة� ،أي �إن
الأزمة الواحدة ت�أخذ � ً
أ�شكال و�صو ًرا ومظاهر متعددة ،وذلك تب ًعا
للعديد من املتغريات ،ومما يزيد من تعقيدها اختالط �أعرا�ض
الأزمة ب�أ�سبابها.
ـ ال�ضغوط املعلوماتية ،حيث تواجه �إدارة الأزمات الدولية املعا�صرة
ً
�ضغوطا معلوماتية متعددة ،ما بني �إ�شكالية التعامل مع املعلومات
الوفرية وحتديد ال�صادق منها ،واملعلومات امل�ضللة والإ�شاعات،
وتعد ال�ضغوط املعلوماتية �أحد املعامل الرئي�سة لأزمات الع�صر،
وهذه ال�ضغوط �إذا مل يتم التعامل معها بحكمة ،ف�إنها ت�ؤدي
�إىل تفاقم الأزمة ،وتوالد �أزمات جديدة ،وتت�سم هذه الأزمات
باالنك�شاف املعلوماتي؛ ما يجعل هام�ش املناورة �أمام مدير الأزمة
حمدودًا �إن مل يكن متال�ش ًيا.
ـ االزدياد الوا�ضح يف التوظيف ال�سيا�سي للأزمات ،وهو ما يفتح
املجال �أمام ارتكاب الأخطاء اجل�سيمة يف �إدارتها ،بل قد ي�ؤدي
�إىل �إنتاج �أزمات جديدة �أو تفاقم الأزمة القائمة.
ـ عدم الثقة وعدم الت�أكد التي حتيط بجميع الأزمات املعا�صرة،

الإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية العابرة للحدود على �ضوء اخلربة املكت�سبة من �أزمة كورونا2020

فقد ك�شف بارومرت الثقة الذي ت�صدره �شركة متخ�ص�صة يف
االت�صاالت الدولية عام � 2018أن الثقة قد انخف�ضت لدى
جميع ال�سكان يف امل�ؤ�س�سات الأربع الرئي�سة :الأعمال واحلكومة
واملنظمات غري احلكومية وو�سائل الإعالم على نطاق وا�سع ،وهو
وا�ضحا بالن�سبة لأزمة كورونا (.)Culp, 2018
الأمر الذي بد�أ
ً
 .3 .1 .2جدوى األساليب التقليدية في إدارة األزمات
الدولية المعاصرة

من خالل العر�ض املتقدم ميكن القول ب�أن البيئة املحيطة
بالأزمات الدولية املعا�صرة وما نتج عنها من ت�شكيل خ�صائ�ص
نوعية للأزمات جتعل الأ�ساليب التقليدية لإدارتها غري منا�سبة،
فوف ًقا لإحدى الدرا�سات ف�إن �سرعة االت�صال املذهلة اليوم ،وت�شكك
اجلمهور ينتج عنهما �ضغط �شديد ،يفر�ض على ال�شركات واحلكومات
وامل�ؤ�س�سات الأخرى� ،إعادة تقييم �إ�سرتاتيجيات �إدارة الأزمات
التقليدية ،ويقدر بع�ض خرباء الأزمات �أن �أقل من ن�صف املنظمات
قامت بتحديث خطط الأزمات ،و�أنه ال ميكن للم�ؤ�س�سات التي مل
تواجه �أزمة خطرية �أن تعتمد على حظها اجليد (.)Culp, 2018
ويذكر تقرير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �أن معظم
حكومات الدول الأع�ضاء �أخذت هذه التطورات يف جمال الأخطار
والأزمات يف االعتبار ،وقامت ب�إ�صالح �أنظمة �إدارة الأزمات على
مدى العقد املا�ضي ،من �أجل التكيف مع هذا ال�سياق اجلديد ،ومع
ذلك ت�ستمر الأزمات يف التطور؛ ما ي�شكل حتد ًيا حتى لأحدث الأنظمة
و�أكرثها قوة (.)Baubion, 2013
ويذكر تقرير �آخر لنف�س املنظمة �أن املواطنني يتوقعون قيادة
فعالة من حكومتهم يف التخطيط للأزمات و�إدارتها ،و�أن هذا �أمر
�أ�سا�سي للحفاظ على ثقة اجلمهور التي يتم اختبارها ب�شكل خا�ص
�أثناء حاالت الطوارئ ،لكن املناهج التقليدية لإدارة الأزمات،
القائمة على �إجراءات الت�شغيل القيا�سية واملبنية على تاريخ الأحداث
املا�ضية ،مل تعد كافية للرد على الأحداث ال�صادمة ذات الطبيعة غري
امل�سبوقة ،ويقرتح هذا التقرير نقلة جوهرية يف �إدارة الأزمات مل�ساعدة
احلكومات على التكيف مع امل�شهد اجلديد للأخطار من خالل �أنظمة
ر�شيقة ميكنها التعامل مع ما هو غري متوقع)OECD, 2015( .
وفيما يتعلق ب�أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد فت�ؤكد �إحدى الدرا�سات
�أن الطرق التقليدية التي تتبعها الدول يف حماولة اكت�شاف الفريو�س
حمدود من الفاعلية ،فقد ت�ؤخر انت�شار الفريو�س ،ولكنها
تتميز بقد ٍر
ٍ
ال توقف انت�شاره ،ولذلك تظهر �أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات غري
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التقليدية والذكية التي ُت ّكن الدول من ح�صر نطاق انت�شار املر�ض،
والر�صد ال�سابق حلاالت الإ�صابة املحتملة ،و�إيجاد طريقة عملية
للت�أكد من التزام جميع الأفراد باحلجر ال�صحي املنزيل.
وتو�ضح �أن «بع�ض التجارب الدولية ا�ستخدمت �أدوات غري
تقليدية� ،إىل جانب الإجراءات التقليدية ،يف حماولة منها للك�شف
املبكر عن املر�ض ،وحتقيق مفهوم املواجهة ال َق ْبلية من خالل ر�صد
احلاالت املحتمل �إ�صابتها ،وحتقيق املراقبة ال�شاملة جلميع الأفراد
للت�أكد من التزامهم بالتعليمات ،ومن �أمثلة ذلك ا�ستخدام البيانات
ال�ضخمة يف الك�شف املبكر عن احلاالت يف تايوان� ،أو ا�ستخدام الذكاء
اال�صطناعي يف الت�شخي�ص واملراقبة ال�شاملة يف ال�صني� ،أو حتى
ا�ستخدام برامج التج�س�س واالخرتاق يف �إ�سرائيل» (خليفة.)2020 ،
 .2 .2المطلب الثاني :الخبرات المكتسبة إلدارة األزمات
الدولية المعاصرة في ضوء أزمة كورونا

�سيتناول هذا املطلب �أهم اخلربات املكت�سبة لإدارة الأزمات
الدولية املعا�صرة من خالل حتليل جتارب الدول يف �إدارة �أزمة
كورونا ،التي تباينت وتنوعت من حيث ا�ستجابات الدول للأزمة
وم�ستوى النجاح �أو الف�شل الذي حققته كل دولة يف �إدارة هذه الأزمة.
وت�شري �إحدى الدرا�سات وب�صدق �إىل �أن «انت�شار فريو�س كورونا
كان مبثابة حلظة كا�شفة عن درجة ا�ستعداد وجاهزية دول العامل
للت�صدي للتهديدات غري التقليدية ،و�أن الكثري من دول العامل عانت
لي�س فقط النامية والفقرية ،بل � ً
أي�ضا الغنية واملتقدمة ،من التخبط
والعجز عن �إدارة هذه الأزمة ال�صحية اخلطرية ب�صورة �سليمة،
و�سجلت عددًا كب ًريا من حاالت الإ�صابة والوفاة» (حممود.)2020 ،
َ
وقد �أو�ضحت الأزمة عدم وجود دولة م�ستعدة ب�شكل كامل للتعامل
مع �أزمة وبائية بهذا احلجم رغم �أن العقود الثالثة الأخرية �شهدت
العديد من الأزمات الوبائية ،و�إن كانت بخالف الأزمة احلالية
حمدودة ن�سب ًّيا من حيث نطاق االنت�شار و�سرعته ،ويف هذا الإطار
ت�شكلت جمموعة من اخلربات التي ميكن توظيفها لإدارة الأزمات
الدولية املعا�صرة من خالل �إدارة �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد ،والتي
ن�ستطيع �أن نعر�ض لها على النحو الآتي:
 .1 .2 .2الخبرات المتعلقة بالمزج بين االبتكار اإلداري
والتقني (كوريا الجنوبية نموذجا)

تبنت بع�ض الدول اجتاهً ا يف �إدارة الأزمة يقوم على املزج بني
االبتكار الإداري والتقني ،مبعنى تطوير �إجراءات �إدارية تتنا�سب مع
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طبيعة الأزمة الوبائية وتطوراتها ومتطلبات التعامل معها ،واال�ستعانة
بالتقنيات املتطورة وتوظيفها يف نطاق متطلبات �إدارة الأزمة ،وتقدم
كل من كوريا اجلنوبية وتايوان و�سنغافورة مناذج وا�ضحة يف هذا
املجال ،وفيما يلي نعر�ض للتجربة الكورية اجلنوبية باعتبارها �أكرث
النماذج ً
متثيل لهذا النموذج:
�أو ًال -منوذج التجربة الكورية اجلنوبية يف مواجهة �أزمة كورنا
ـ متكنت كوريا اجلنوبية من احلد من انت�شار فريو�س كورونا مبك ًرا،
دون اللجوء �إىل عمليات الإغالق ال�شاملة �أو اجلزئية التي
انتهجتها بع�ض الدول الأخرى ،ويو�ضح حتليل الإجراءات التي
اتخذت و�أ�سهمت يف ال�سيطرة على تف�شي الفريو�س وفق الآتي:
ـ اال�ستفادة من اخلربة ال�سابقة من انت�شار فريو�س كورونا امل�سبب
ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية عام  ،2015التي علمتها �أن
�إ�صابة الطواقم الطبية هي ال�سبب الرئي�س يف ا�ستنزاف القدرة
على ال�سيطرة على املر�ض؛ لذلك قامت احلكومة منذ البداية
بتوفري معدات احلماية ال�شخ�صية املنا�سبة للطواقم الطبية،
و�أن�ش�أت مواقع فح�ص ومعاجلة منف�صلة للعاملني يف جمال
الرعاية ال�صحية.
ـ تبني �إ�سرتاتيجية الفح�ص املو�سع والفرز املنهجي التي ا�شتملت
على �إجراء فحو�صات فريو�س كورونا على نطاق وا�سع لأكرث
من � 400ألف �شخ�ص ،وهو ما غطي جميع الذين يعانون من
الأعرا�ض مع عزل الأ�شخا�ص الذين جاءت نتائجهم �إيجابية
يف وحدات خا�صة ،والبدء يف عالجهم على الفور .وركزت على
عالج الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أعرا�ض حادة والذين تقل
احتمالية تعافيهم ،وهو ما �ساعد على خف�ض معدل الوفيات .وقد
�ساعد الفح�ص املو�سع على حتديد املناطق التي حتدث فيها حالة
تف�شي ،و�أ�صبحت هذه البيانات نقطة انطالق ،لتحديد �أي نقاط
�ساخنة للعدوى يف البلد ،وتعقب ال�سكان وحتديد من كانوا على
ات�صال بامل�صابني.
ـ تفعيل نظام تتبع االت�صال املعد �سل ًفا :فما مييز النموذج الكوري يف
ال�سيطرة على فريو�س كورونا ،هو القدرة على تتبع الأفراد الذين
ُ�شخ�صت �إ�صابتهم باملر�ض ،والذين قد يكونون خالطوا الأفراد
امل�صابني ،من خالل نظام تتبع ُيعرف با�سمCOVID-19(:
� )Smart Management Systemأو (.)COVID-19 (SMS
كما يوجد يف كوريا اجلنوبية نظام تتبع يديره مركز مكافحة
الأمرا�ض والوقاية ،وي�ستخدم بيانات بطاقات االئتمان ،و�شركات
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الهواتف الذكية واالت�صاالت ،لتتبع حركة الأفراد امل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد .وت�ؤكد احلكومة ك�إجراء �أمني رقمي� ،أن
هذه املعلومات متاحة فقط للباحثني عن الأوبئة يف مركز التتبع،
و�أنه مبجرد زوال حالة تف�شي فريو�س كورونا� ،ستُحذف املعلومات
ال�شخ�صية امل�ستخدمة لتتبع االت�صال .وقد متثل جوهر عملية
التتبع يف التجربة الكورية يف حتديد النقاط ال�ساخنة للعدوى
وعزلهاً ،
ف�ضل عن التزام املواطنني بارتداء الأقنعة ،وممار�سة
التباعد االجتماعي ،وهو ما �ساعد على احلد من تف�شي الوباء
(البوابة العربية للأخبار التقنية.)2020 ،
وتر�صد درا�سة �أخرى �إجراءات اال�ستجابة ال�سريعة النت�شار
فريو�س كورونا فتذكر �أنه بعد ت�شخي�ص �أول حالة م�صابة بالفريو�س،
التقى م�سئولون حكوميون مبمثلني من ع�شرين �شركة وطنية وحثوهم
على البدء فو ًرا يف تطوير الفحو�صات للك�شف عن الإ�صابة بفريو�س
كورونا .و�أنه قد �أعلنت احلكومة حالة الطوارئ يف البالد ،و�أن�ش�أت
املراكز الكورية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها ،و�أن�ش�أت الهيئة العامة
للت�أمني ال�صحي يف كوريا اجلنوبية مركز ات�صال برقم  ،1339لإبالغ
النا�س عن كل جديد وجمع بيانات عن احلاالت امل�صابة .وكذلك
قامت الوكالة الكورية لل�سالمة وال�صحة املهنية بتزويد �أماكن العمل
املعر�ضة للخطر ب�أكرث من � 700ألف قناع للوجه .كما مت ا�ستخدام
التطبيقات الذكية ذات التقنية العالية وكامريات املراقبة التلفزيونية
املغلقة لتحديد موقع امل�صابني اجلغرايف ،وو�ضع عالمات حتدد مكان
تواجدهم .وابتكرت فكرة نظام املوقع املعني فخ�ص�صت احلكومة
بع�ض املرافق الطبية للمر�ضى امل�صابني بكورونا ،وحددت مرافق
�أخرى لعالج امل�صابني ب�أمرا�ض �أخرى ،ومت �إدراج املرافق املعينة
يف التطبيق احلكومي ،ومت حتديدها بعالمات كبرية على مبانيها،
ووقف �أ�شخا�ص يرتدون �سرتات واقية من املواد اخلطرة عند مداخل
امل�ست�شفيات ،لتوجيه املر�ضى �إىل املواقع املخ�ص�صة وغري املخ�ص�صة،
و�ساعد هذا النظام على �إبعاد املر�ضى امل�صابني بفريو�س كورونا عن
املر�ضى الآخرين ،وبالتايل تقليل انت�شار املر�ض (.)Cha, 2020
ثانياً -اخلربات املكت�سبة من النموذج الكوري
تتمثل �أهم اخلربات املكت�سبة من النموذج الكوري فيما يلي:
ـ �ضرورة املبادرة باتخاذ �إجراءات ا�ستباقية منا�سبة تب ًعا حلجم
ونوع املعلومات التي تتوافر بالن�سبة لأي �أزمة حمتملة ،لأنها متكن
من �سبق تطور �أحداث الأزمة بالقدر املنا�سب الذي يتيح �إمكانية
ال�سيطرة الن�سبية عليها.

الإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية العابرة للحدود على �ضوء اخلربة املكت�سبة من �أزمة كورونا2020

ـ �أهمية اال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة يف التعامل مع الأزمات؛ ما
يتيح ر�ؤية وا�ضحة لطبيعة وخطورة الأزمة ،ومن ثم ت�ستند �إدارتها
�إىل �أمور واقعية ،وي�ؤكد ذلك اخلربة الكورية التي ات�سمت باملبادرة
و�سرعة اال�ستجابة والرتتيب املنطقي لأولويات الإجراءات
املتخذة ،كتوفري احلماية للأطقم الطبية وال�صحية ،وتوفري
امل�ستلزمات الطبية ،والأدوية واملعدات وال�سلع الإ�سرتاتيجية،
والتطوير امل�ستمر للإجراءات تب ًعا للمتغريات املرتبطة مب�ستوى
انت�شار الفريو�س ونطاقه.
ـ يو�ضح التحليل جناح كوريا يف توظيف التقنيات التكنولوجية
احلديثة لإدارة الأزمة ،وف ًقا لتطورات الأزمة.
وا�ضحا بالتوا�صل مع املواطنني� ،سواء للإر�شاد
ـ �أولت كوريا
ً
اهتماما ً
والتوجيه �أو مواجهة ال�شائعات والأخبار الكاذبة ،وهي �أمور ال تقل
خطورة عن خطر فريو�س كورونا امل�ستجد نف�سه ،ملا قد ينتج عنها
من حالة من الذعر �أو اخلوف� ،أو الدعوة �إىل اال�ستهانة باخلطر،
وعدم االلتزام بالإجراءات املفرو�ضة من جانب ال�سلطات املعنية.
ـ تو�ضح التجربة الكورية زيادة الوزن الن�سبي للجانب االبتكاري يف
�إدارة الأزمة� ،سواء على م�ستوى توظيف التقنيات �أو على امل�ستوى
الإداري ،حيث مت ابتكار �إجراءات �إدارية منا�سبة للتعامل مع
تطورات الأزمة ،وتطويع وتكييف بع�ض الإجراءات التقليدية مبا
يتما�شى وطبيعة تطور الأزمة ،واملالحظ �أن هذه التجربة �أثبتت
�أن االبتكار واملرونة والتكيف الإداري ال يقل �أهمية عن توظيف
االبتكار والتطور التقني يف �إدارة الأزمة.
 .2 .2 .2الخبرات المتعلقة بتوظيف عناصر القوة الشاملة
للدولة (ألمانيا نموذجا)

قامت بع�ض الدول بتوظيف عنا�صر القوة ال�شاملة للدولة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية والب�شرية والتقنية
يف �إدارة الأزمة ،كما �أنها مل تقت�صر على التعامل املبا�شر مع
تطورات الأزمة فح�سب ،بل تعدت ذلك ملعاجلة الآثار ذات الأهمية
اال�سرتاتيجية الكبرية الناجتة عنها.
�أو ًال -الإدارة الأملانية املبا�شرة لأزمة كورونا
تقدم �أملانيا النموذج املثايل لهذا االجتاه الذي ميكن �أن نعر�ض
له كالآتي:
ـ ا�ستندت �أملانيا يف �إدارتها للأزمة لعنا�صر قوتها ال�شاملة امل�ستمدة
من خربتها التاريخية ،ومن ثقافتها املجتمعية ،فربز يف �سياق

317

هذه العملية الت�ضامن بني الأفراد داخل املجتمع ،وبني احلكومة
والقطاع اخلا�ص ،حيث �أ�سهمت بع�ض ال�شركات ال�صناعية
بتغيري خطوط �إنتاجها من �أجل توفري املعدات وامل�ستلزمات
الطبية الالزمة ملواجهة فريو�س كورونا.
ـ اعتمدت �أملانيا على قوتها ال�صناعية واالقت�صادية يف �إدارة الأزمة؛
حيث وفرت املوارد الالزمة لتمويلها.
ـ منح النظام ال�سيا�سي الفيدرايل غري املركزي ،الواليات الأملانية
حرية التحرك واملرونة يف التعامل مع الأزمة.
ـ توافر البنى التحتية القوية يف جمال ال�صحة والرعاية االجتماعية؛
حيث �إن �أملانيا متقدمة على الدول الأوروبية الأخرى ،بتقدمي
الرعاية ال�صحية ،وخا�صة �إىل كبار ال�سن ،المتالكها �أكرث من
�أربعني �ألف �سرير وجهاز �إنعا�ش ،ومراكز طوارئ عرب البالد.
ـ �إعداد وتدريب اجلي�ش الأملاين على املهام اللوج�ستية ،ومنها �إن�شاء
م�ست�شفيات ميدانية ،وطائرات نقل م�صابني ،وعدد كبري من
الأطباء واملمر�ضني داخل اجلي�ش� ،أ�سهموا عن طريق عمل قيادة
مركزية م�شرتكة بني اجلي�ش وفريق �إدارة الأزمة ،لتنفيذ املهام
بعيدً ا عن الإجراءات التقليدية �أو الروتينية لتنفيذ املهام ،كما
قام ب�إن�شاء �أربع نقاط دعم لوج�ستي يف �أملانيا لدعم اجلهود يف
حماربة كورونا.
ـ ا�ستجابة املواطن الأملاين للحكومة ،وتعزيز ثقة املواطن يف
احلكومة ،وتنفيذ الإجراءات والقرارات ،التي ت�صدرها.
ـ ال�شفافية واحرتام اخل�صو�صية خالل الأزمة ،فحتى تطبيق جي بي
�إ�س ،تركته احلكومة اختيار ًّيا من �أجل الك�شف عن دائرة عالقات
امل�صابني.
ـ فر�ض رقابة م�شددة على حمركات الإنرتنت ،لتخفيف القر�صنة
والهاكينج ،وحذف الأخبار الكاذبة �أو الروابط املزيفة.
ـ الإغالق �شبه التام للبالد ،واعتماد التباعد االجتماعي والإنرتنت
يف �إدارة الأمور.
ـ �أدى امتالكها للمعامل املتخ�ص�صة يف التحليالت البيولوجية �إىل
�إجراء الفحو�صات املبكرة على احلاالت امل�شتبه فيها ،و�إجراء ما
ي�صل �إىل � 16ألف فح�ص يف الأ�سبوع ،وهو ما يفوق الفحو�صات
الإجمالية التي قامت بها الدول الأوروبية (�أحمد.)2020 ،
ثانياً -االهتمام الأملاين ب�إدارة االزمات الناجتة عن كورونا
اهتمت �أملانيا ب�إدارة الأزمات الناجتة عن �أزمة كورونا ،وهو ما
ي�شري �إىل فهم وا�ستيعاب للجوانب الإ�سرتاتيجية للأزمة التي قد
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تزداد �أخطارها عن الأزمة ذاتها مامل ت�ؤخذ يف االعتبار ،و�أهم ما
اتخذته �أملانيا يف هذا ال�صدد:
ـ امل�صادقة على خطة م�ساعدة اقت�صادية ،حيث تعتزم احلكومة
تخ�صي�ص مبلغ  822مليار يورو ملنح قرو�ض من �أجل م�ساعدة
ال�شركات واملوظفني يف تخطي العواقب االقت�صادية لوباء كورونا
امل�ستجد.
ـ متويل �سل�سلة من التدابري االجتماعية ،مثل اعتماد البطالة اجلزئية،
ودعم ال�شركات التي ا�ضطرت �إىل وقف �أن�شطتها �أو احلد منها؛ ما
يهدد بالت�سبب ب�سل�سلة من عمليات الإفال�س.
ـ ا�ستخدام امل�ساعدات عمل ًّيا لتمويل �صندوق �إغاثة لل�شركات
الكربى ،يتوىل عند احلاجة القيام بعمليات ت�أميم جزئي ملواجهة
الأزمة ،واحلد من الآثار االقت�صادية ال�سلبية لوباء كورونا
اجلديد على ال�شركات ،عرب م�ساعدتها يف تخطي �صعوباتها
املالية ،وتعزيز ر�سملة ال�شركات التي �سيكون لإفال�سها عواقب
هائلة على االقت�صاد الوطني و�سوق العمل ،والقيام بعمليات
ت�أميم جزئي وم�ؤقت لبع�ض ال�شركات مل�ساعدتها يف تخطي الأزمة
(يورونيوز� 2020 ،أ).
ـ اجتهت �أملانيا ملنع عمليات اال�ستحواذ الأجنبية على �شركاتها ب�سبب
فريو�س كورونا ،ف�أقرت ت�شري ًعا ي�سهل منع عمليات اال�ستحواذ
على ال�شركات املهمة �إ�سرتاتيج ًّيا ،وميكنها من مراقبة ومعرفة
ما �إذا كان اال�ستحواذ �سي�ؤدي �إىل �ضعف متوقع يف النظام العام
�أو الأمن العام ،ومينع الت�شريع �إمتام مبيعات ال�شركات �أثناء
درا�ستها من قبل ال�سلطات ،و�ست�شمل درا�ستها الرتكيز على �آثار
اال�ستثمار على دول االحتاد الأوروبي الأخرى وم�شاريع االحتاد
الأوروبي ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريها على االقت�صاد الأملاين.
ـ حدد وزير االقت�صاد الأملاين ،امل�صالح الأمنية الأملانية املهمة،
وت�شمل البنية التحتية احليوية مثل خدمات الطاقة واالت�صاالت
وتوفري اللقاحات ،وقال� :إن القواعد اجلديدة تو�ضح � ً
أي�ضا �أنه ال
ميكن �إعطاء �أي معلومات تتعلق بالأمن خالل الفح�ص امل�ستمر
(يورونيوز 2020 ،ب).
اهتمت مبواجهة املعلومات امل�ضللة املتعلقة ب�أزمة كورونا بو�صفها
�أحد م�صادر التهديد البالغة اخلطورة ،وهو ما ميثل بنظر الباحث
�إدرا ًكا �أملان ًّيا دقي ًقا خل�صائ�ص الأزمات الدولية املعا�صرة التي ال
ميكن جتاهلها ،فوف ًقا لنائبة املتحدث با�سم احلكومة املعلومات
امل�ضللة لها ت�أثريات مهددة للحياة ،م�ؤكدة �أنه ال مكان للفكر املتطرف
�أو املعلومات امل�ضللة �أو اخلرافات �أو ال�شائعات امل�ضللة ،و�أن من ين�شر
روايات م�ضللة عن جائحة كورونا عن عمد يريد تق�سيم البلد وبث
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الفرقة بني النا�س ،حمذرة من �أن الكثري من الأكاذيب ونظريات
امل�ؤامرة والن�صائح الطبية اخلاطئة تنت�شر حال ًّيا على الإنرتنت
وجمموعات الدرد�شة ،وهو ما يعر�ض حياة النا�س للخطر ،وهو ما ال
ينبغي �أن يحدث (دويت�شه فيله العربية.)2020 ،
من خالل التحليل املتقدم للإدارة الأملانية لأزمة كورونا ميكن
منوذجا ال�ستخدام جميع عنا�صر
القول ب�أن احلكومة الأملانية تقدم
ً
مفهوما �أو�سع حول
القوة ال�شاملة يف �إدارة الأزمة ،كما �أنها تقدم
ً
توظيف اجلوانب التقنية يف �إدارة الأزمة ،فهي ال تقت�صر على
العنا�صر املتعلقة بتقنيات الذكاء اال�صطناعي والربجميات ،و�إمنا
ت�شمل القوة التقنية يف املجال الطبي من حيث القدرة على �إنتاج
املعدات وامل�ستلزمات الطبية املتطورة ،ومبا يغطي االحتياجات
الفعليةً ،
ف�ضل عن �إنتاج اللقاح والأدوية ،كما تقدم اخلربة الأملانية
توظي ًفا متمي ًزا للتكامل بني القطاع املدين والع�سكري يف �إدارة الأزمة،
وحتمل املعاجلة الأملانية ر�ؤية �إ�سرتاتيجية لإدارة الأزمة ت�شمل عنا�صر
القوة الأملانية املتميزة التي ت�ضم بع�ض ال�شركات الكربى والعاملة يف
قطاعات ذات �صلة بامل�سائل الأمنية ،وذلك من خالل توفري بدائل
لعالج ما تعر�ضت له هذه ال�شركات من �أزمات نتيجة لأزمة كورونا،
ومنع بيع هذه ال�شركات مل�ستثمرين �أجانب ،فنحن هنا �أمام م�ستوى
جديد من التكامل ،بني احلكومة والقطاع اخلا�ص على امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي.
 .3 .2 .2الخبرات المكتسبة من استخدام نماذج النظم
المعقدة والتطبيقات الذكية

�أو�ضحت �إدارة �أزمة كورونا �أهمية الدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه
مناذج النظم املعقدة والتطبيقات الذكية يف �إدارة الأزمات الدولية
املعا�صرة ،للحاجة امللحة يف �إدارتها لكم كبري معقد من البيانات
املتداخلة التي حتتاج �إىل حتليل كا�شف للتعرف على املعلومات
املرتبطة بالأزمة حمل االهتمام ،وعلى العالقات القائمة بني املتغريات
املختلفة ذات ال�صلة بها ،وعلى املعلومات التف�صيلية واجلزئية التي
تكون هناك حاجة �إليها يف نطاق الإدارة الفعلية للأزمات؛ لذا
تظهر احلاجة ال�ستخدام التقنيات املرتبطة بالبيانات ال�ضخمة
 BIG DATAوالذكاء اال�صطناعي والبلوك ت�شني ،وغريها يف نطاق
بناء هذه النماذج والتطبيقات التي ميكنها امل�ساعدة يف �إدارة هذه
الأزمات ،ورغم �أن ا�ستخدام هذه النماذج يف �إدارة الأزمات الدولية
معروف على امل�ستويني الأكادميي والتطبيقي منذ فرتة طويلة ن�سب ًّيا،
ف�إن �أزمة فريو�س كورونا �أظهرت احلاجة امللحة �إىل تطوير النماذج
القائمة ،و�إىل ابتكار مناذج جديدة من هذه النظم والتطبيقات،

الإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية العابرة للحدود على �ضوء اخلربة املكت�سبة من �أزمة كورونا2020

تقدم الدعم الفني الالزم لإدارة الأزمة املتعلقة بفريو�س كورونا،
على جميع امل�ستويات املتعلقة بتفا�صيل التعامل مع الفريو�س بد ًءا من
وتدرجا نحو الأقاليم املختلفة التابعة للدولة ،ومرو ًرا بتحديد
الدولة
ً
ً
املناطق الأكرث ً
وو�صول لتحديد املربعات
تعر�ضا للإ�صابة بالفريو�س
ال�سكنية والوحدات ال�سكنية املقيم بها امل�صابون واملخالطون لهم.
وي�شري تقرير خلرباء م�ؤ�س�سة � Chatham Houseإىل �أن هذه
النماذج �أدت دو ًرا مه ًّما يف ت�شكيل تدابري ال�صحة العامة التي
اعتمدتها احلكومات يف �سياق جائحة كورونا ،فالنمذجة التي قام
بها فريق يف �إمربيال كوليدج لندن ،دفعت نهج التعامل مع الأزمة يف
بريطانيا من �إ�سرتاتيجية التخفيف �إىل م�ستوى القمع ،وت�ضيف �إن
«منذجة النظم املعقدة �ستغذي ب�شكل متزايد �صنع ال�سيا�سات من
خالل التنب�ؤ مبجموعة من االرتباطات والنتائج املحتملة على �أ�سا�س
جمموعة من املعلومات واالفرتا�ضات والبيانات والتفاعالت املحددة
�سل ًفا ،وهي مفيدة بالفعل يف تطوير تدابري تخفيف الأخطار والتكيف
ملواجهة الأزمات الوجودية واال�ستعداد لها مثل الأوبئة ،واحتماالت
ن�شوب حرب نوويةً ،
ف�ضل عن تغري املناخ» (.)Afina, 2020
ويحذر التقرير من التحيزات واالفرتا�ضات الفردية واجلماعية
ملن يقومون بعمل النمذجة ،الأمر الذي يجب �أخذه يف االعتبار عند
تطبيق هذه النماذج ،ولهذا فالنمذجة يجب �أن ت�ستفيد من فريق
متنوع �إدراك ًّيا يجلب جمموعة وا�سعة من املعرفة والفهم للإن�شاء
املبكر للنموذج.
ويذكر التقرير �أن الذكاء اال�صطناعي لديه القدرة على تعزيز
قدرة ودقة تقنيات النمذجة من خالل حتديد الأمناط والتفاعالت
اجلديدة ،والتغلب على بع�ض القيود الناجتة عن االفرتا�ضات والتحيز
الب�شري ،ولكن االعتماد املتزايد على هذه التقنيات يثري م�س�ألة القدرة
على التف�سري ،كما تتطلب النماذج التي ت�ستخدم تقنيات الذكاء
اال�صطناعي كميات كبرية من البيانات عالية اجلودة ،واخلالية من
التحيز قدر الإمكان ل�ضمان الدقة ومعاجلة امل�شكالت املطروحة.
ويلحظ التقرير �أن زيادة ا�ستخدام التقنيات النا�شئة يف �صنع
ال�سيا�سات امل�ستندة �إىل البيانات والأدلة ،حتدث ،يف ع�صر تزايد
عدم الثقة جتاه اخلربة واخلرباء ،ويرجع هذا للتزايد الالمتناهي
مل�صادر املعلومات ،التي يتعذر التحقق من دقتها ،وهو ما ي�ؤدي
�إىل توتر بني اخلرباء و�صانعي ال�سيا�سة واجلمهور ،حول البيانات
والتنب�ؤات التي ميكن الوثوق بها.
ويذكر �أنه البد من بناء تدابري لتح�سني �شفافية النماذج العلمية
وقوتها من �أجل مواجهة هذه االنتقادات ال�شائعة ،و�أنه من املهم
االعرتاف بوجود قيود على اخلطوات التي ميكن اتخاذها عند
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التعامل مع تنب�ؤات الأحداث امل�ستقبلية التي تنطوي بطبيعتها على
درجات من عدم اليقني ال ميكن تف�سريها بالكامل من قبل الإن�سان
�أو الآلة.
ولذا ف�إن اال�ستخدام املتزايد للنمذجة املعقدة يف �صنع ال�سيا�سات،
ينطوي على �إمكانية تقوي�ض عملية �صنع ال�سيا�سات والت�شوي�ش عليها،
وهو ما قد ي�ؤدي الرتكاب �أخطاء كبرية ،وزيادة عدم اليقني ،وانعدام
الثقة يف النماذج ويف العملية ال�سيا�سية ،و�إىل املزيد من اال�ستياء من
املواطنني.
وبالتايل يجب اختبارها مقابل البيانات ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،عندما
تتوافر معلومات جديدة �أو عند وجود خطر من تورط النماذج العلمية
يف الت�سيي�س احلزبي ،ورمبا توظيفها لأغرا�ض �سيا�سية؛ لذلك من
املهم عدم اعتبار هذه النماذج مبثابة وحي �أو نبوءة ،ولكن ً
بدل من
ذلك اعتبارها واحدة من العديد من امل�ساهمات يف عملية �صنع
ال�سيا�سات املتعلقة ب�إدارة الأزمات (.)Afina, 2020
عمل ًّيا ويف نطاق �إدارة �أزمة فريو�س كورونا جل�أت العديد من دول
العامل �إىل عمل هذا النوع من النظم ،باال�ستفادة من نظم املعلومات
اجلغرافية والذكاء اال�صطناعي ،و�شبكات بيانات املحمول ،والبيانات
الكبرية ( ،)Big Dataوذلك لدعم اال�ستجابة لهذا الفريو�س
اخلطري ،وا�ستخدمت بع�ض هذه النظم ملكافحة انت�شار الفريو�س من
خالل توفري نظام تتبع لإظهار حركة امل�صابني و�أماكن تواجدهم،
والتوجيه لتجنب التعر�ض لأماكنهم ،وحتديد املناطق الأكرث ً
تعر�ضا
للإ�صابة ،حتى يتي�سر للأجهزة املعنية تعقيم وتطهري هذه املناطق،
وت�ضمن هذه النظم قيا�س وتقييم �أثر الإجراءات املتخذة لل�سيطرة
والتحكم ومنع االنت�شار ،ور�سم خرائط ملواقع ال�سكان الأكرث ً
تعر�ضا،
ومراقبة ت�أثري �أوامر التباعد االجتماعي ً
ف�ضل عن منذجة فريو�س
كورونا امل�ستجد لفهم وحتليل تدابري التحكم وال�سيطرة والوقاية.
واملالحظ ظهور حماوالت لتطوير تطبيقات ونظم قائمة ،وابتكار
نظم وتطبيقات جديدة ملرحلة ما بعد الأزمة ،ولعملية الإعداد لفتح
االقت�صاد والعودة �إىل احلياة الطبيعية (.)Hammond, 2020
وال �شك �أن �أزمة فريو�س كورونا �أو�ضحت �أهمية اال�ستعانة بنماذج
النظم املعقدة يف �إدارة الأزمات الدولية املعا�صرة ،والنماذج التي مت
ابتكارها لإدارة �أزمة كورونا ميكن اال�ستفادة من اخلربة املكت�سبة من
ت�صميمها وتوظيفها يف �إنتاج مناذج لإدارة �أزمات �أخرى ،واملالحظ
انها تختلف عن مناذج النظم ال�سابقة ،من حيث تعدد الوظائف،
فهي مل تقت�صر على الإنذار املبكر ،و�إمنا امتدت ونتيجة ا�ستخدام
الذكاء اال�صطناعي والبيانات الكبرية لت�شمل الر�صد والتتبع وتقدمي
الدعم الفني ل�صناع القرار وقيا�س الأثر ،وميكن تطويرها للم�ساعدة
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يف �إجناز مهام �أخرى ،ولكن هذا التطوير يرتبط بطبيعة التغريات
التي �ستطر�أ على خ�صائ�ص الأزمات املعا�صرة ،فهي �أزمات متغرية،
بل �سريعة التغري والتلون ،ومن ثم ف�ست�ستمر احلاجة �إىل ا�ستحداث
املزيد من مناذج النظم املعقدة والتجديد والتطوير ملا هو قائم منها
وف ًقا لتطور الأزمات الدولية.
 .3 .2المطلب الثالث :نحو رؤية لإلدارة غير التقليدية
لألزمات الدولية المعاصرة

ترتبط الإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية املعا�صرة بعدة
�أمور �أولها �أنها ال بد �أن تكون مالئمة للتعامل مع اخل�صائ�ص النوعية
لهذه الأزمات ،و�أن تقوم على ر�ؤية متعددة الزوايا للأزمات ،و�أن
ت�ستند �إىل �أ�ساليب جديدة يف �إدارة الأزمات.
 .1 .3 .2اإلدارة المالئمة للتعامل مع الخصائص النوعية
لألزمات الدولية المعاصرة

عندما نحاول حتديد املالمح العامة للتعامل مع هذه اخل�صائ�ص
ميكننا اال�ستفادة من التجارب العملية الناجحة والفا�شلة يف �إدارة
الأزمات املعا�صرة وتو�ضح هذه التجارب ما يلي:
ـ �ضرورة تفعيل دور �أنظمة الإنذار املبكر والتو�صل �إىل �صيغة
منا�سبة للإلزام باال�ستجابة املنا�سبة ملا توفره من معلومات،
فرغم التطور التكنولوجي الكبري يف نطاق ت�صميم وابتكار هذه
الأنظمة ف�إن التعامل مع املعلومات التي تقدمها يف �أغلب الأحوال
ال يكون على امل�ستوى املالئم ملا حتمله من �أخطار ،وهو ما ينتج
عنه �أزمات غري �ضرورية مبعنى �أنه كان ميكن جتنب تفجرها
(.)Rose, 2020
ـ �أهمية احلد من ت�أثري التحيزات واالفرتا�ضات الفردية واجلماعية
يف �إدارة الأزمات املعا�صرة ،حيث �إن هذا الت�أثري يبد�أ يف مرحلة
ما قبل الأزمة ،من خالل فهم وتقدير وتقييم املوقف ب�شكل معني،
وميتد �إىل املراحل التالية ،وال يقت�صر على اجلوانب الإدارية
والعملية ،بل ي�صل �إىل اجلوانب التقنية ،فت�صميم وت�شغيل
نظم النماذج املعقدة يف �إدارة الأزمات التي تعتمد على الذكاء
اال�صطناعي وغريه من التقنيات احلديثة ال تخلو من الت�أثري
ال�سلبي لهذه التحيزات ،التي قد ينتج عنها �أ ًّيا كان م�صدرها،
�أخطاء يف حتديد م�ضمون الأزمة ونطاقها ومداها وعنا�صرها
والعوامل املحركة لها والأخطار الناجتة عنها ،وهو ما ي�ؤدي �إىل
اخلروج عن امل�سار املالئم لإدارتها (.)Afina, 2020
ـ الإدارة متعددة الأطراف للأزمات املعا�صرة على امل�ستويني
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الداخلي واخلارجي ،فداخل ًّيا يتطلب الأمر م�شاركة �أ�صحاب
امل�صلحة من احلكومة والقطاع العام والقطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين يف �إدارة الأزمة ،وهو ما يعني التو�صل �إىل �صيغة حتقق
توازن امل�صالح بني هذه الأطراف وتعبئة مواردهم و�إمكاناتهم
املتاحة وتوظيفها يف هذه العملية ،وخارج ًّيا ف�إن الطبيعة العابرة
للحدود للأزمات املعا�صرة� ،سواء من حيث االنت�شار �أو الآثار
والنتائج تتطلب هذا النوع من الإدارة والتعاون بني الدول
واملنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدين العاملية وغريها من
الفاعلني من غري الدول.
ـ الإدارة امل�ستدامة وامل�ستمرة واملتنوعة للأزمات املعا�صرة ملواجهة
طبيعتها املمتدة ،وموجاتها املتتالية ،وتوالدها الكمي والنوعي،
لأن كل خا�صية من هذه اخل�صائ�ص تتناق�ض وتت�شابك مع
الأخرى ،وهو ما يفر�ض �ضرورة تبني �إ�سرتاتيجية التعاي�ش مع
الأزمات �أو ابتكار �إ�سرتاتيجيات جديدة تراعي هذه اخل�صائ�ص،
وحتاول فك اال�شتباك فيما بينها والتقليل من حدة تناق�ضاتها.
ـ �أو�ضحت اخلربة العملية� ،ضرورة توافر عدد من ال�سمات يف �إدارة
الأزمات املعا�صرة وهي �سرعة اال�ستجابة ،االلتزام مببد�أ ال�شفافية،
توظيف الإجراءات القانونية ،االهتمام بالفئات والقطاعات الأكرث
ت�ضر ًرا ،مراعاة العامل الإن�ساين توفري قنوات من التوا�صل
امل�ستمر مع املجتمع و�أ�صحاب امل�صلحة ،لعالج الآثار اجلانبية
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي وما قد تبثه من �شائعات ومعلومات
م�ضللة �أو خاطئة ،وميكننا القول� :إن النجاح �أو الف�شل يف �إدارة
هذه الأزمات يتوقف �إ�ضافة لعوامل �أخرى على مدى االلتزام بهذه
القواعد يف �إدارة الأزمة من عدمه (حممود.)2020 ،
 .2 .3 .2الرؤية المرنة متعددة الجوانب إلدارة األزمات
الدولية المعاصرة

بداية ال بد �أن ت�ستند �إدارة الأزمة �إىل ر�ؤية وت�صور مل�ضمونها
ومعناها والعوامل املحركة لها والأخطار الناجتة عنها ومداها
ونطاقها وحدتها ،ولكن هذه الر�ؤية لها �سمات معينة بالن�سبة للأزمات
املعا�صرة� ،أهمها �أن تت�سم باملرونة مبعنى القدرة ال�سريعة على التكيف
مع التطورات ال�سريعة واملتالحقة التي تت�سم بها هذه الأزمات ،وهو ما
يتطلب التعرف على ما هو جديد بالن�سبة للأزمة ،والتحديث امل�ستمر
للمعلومات مع التفكري بعمق يف م�صدرها قبل الت�صرف بناء عليها،
و�إعادة فهم ما يحدث با�ستمرار وتطوير الر�ؤية وف ًقا ملا يحدث يف
الواقع واالهتمام بالتفا�صيل (ريفز و�آخرون.)2020 ،
كما �أن الر�ؤية يجب �أن تت�شكل من خالل م�شاهد متعددة ،فال
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يوجد م�شهد واحد للأزمة املعا�صرة ،و�إمنا عدة م�شاهد يف وقت واحد،
وهو ما يفر�ض �أن تت�شكل هذه الر�ؤية ا�ستنادًا �إىل تعدد ال�سيناريوهات
على امل�ستويني الكلي واجلزئي ،والإعداد للتعامل مع كل منها ،وجتنب
ا�ستبعاد �أي �سيناريو حتى ولو بدا �أنه �ضعيف االحتمال .فهذا يعني
عدم ت�أطري طريقة التفكري يف الأزمة من جانب ،وتوفري تيار متدفق
من الأفكار املتعلقة ب�إدارة الأزمة من جانب �آخر.
وتثري الر�ؤية املرنة متعددة اجلوانب للأزمات املعا�صرة العديد
من الإ�شكاليات على ال�صعيدين العملي والأكادميي ميكن حتديدها
على النحو الآتي:
ـ الإ�شكاليات املتعلقة بتحديد م�ضمون الأزمة ،ف�أزمة فريو�س كورونا
ً
مثل هل هي م�ؤامرة �أم �أزمة م�صطنعة �أم هي ت�أتي يف نطاق
�صراع ال�صعود والهبوط بني القوى العظمى؟ �أم هي ناجتة عن
خط�أ علمي نتيجة ت�سرب فريو�س مت تخليقه� ،أم هي �أزمة وبائية
بحتة؟
ـ الإ�شكاليات املت�صلة بالإ�سرتاتيجية املالئمة لإدارة الأزمة ،فهل
يتم اللجوء �إىل �إ�سرتاتيجية تفكيك الأزمة التي ت�ستند �إىل تكتيك
اخلطوات املتتالية ال�صغرية �أم اللجوء �إىل �إ�سرتاتيجية االحتواء
التي تقوم على تكتيكات العزل والتتبع واحل�صار والت�صفية ،مبعنى
عزل العنا�صر ال�صانعة �أو املحركة للأزمة وتتبعها للحد من
انت�شارها و�آثارها ال�سلبية وفر�ض ح�صار عليها متهي ًدا لت�صفيتها،
�أم يتم تبني �إ�سرتاتيجية التعاي�ش مع الأزمة مع تبني تكتيكات زيادة
القدرة على التحمل ونقل الأعباء وتخفيف ال�ضغوط� ،أم ميكن
التو�صل �إىل �إ�سرتاتيجية كلية ،ت�شمل معظم هذه الت�صورات؟ وال
توجد �إجابة حمددة عن هذه الت�سا�ؤالت ،فهي على حمك البحث
الدائم مع ظهور �أي �أزمة (.)Drezner et al., 2020
ـ لقد و�ضحت هذه الإ�شكالية يف �أزمة فريو�س كورونا ب�شكل �صريح،
فقد تعددت �إ�سرتاتيجيات �إدارة الأزمة ما بني �إ�سرتاتيجية
الإنكار ،ومناعة القطيع ،واملبادرة والتعاطف الإن�ساين وا�ستخدام
مناذج النظم املعقدة والتقنيات احلديثة ،وا�ستخدام عنا�صر
القوة ال�شاملة ،ومل تخل التجربة من جلوء بع�ض الدول �إىل
الإدارة الع�شوائية للأزمة ،وحتى كتابة هذه الدرا�سة ال توجد
�إجابة حمددة حول الإ�سرتاتيجية الأمثل لإدارة هذه الأزمة.
ـ الإ�شكاليات املرتبطة بتحديد الأعباء والتكلفة وتوفري وتعبئة
وتوظيف املوارد الالزمة للإدارة الفعالة للأزمة ،فما املعايري التي
ميكن اال�ستناد �إليها لتحديد الأعباء وعنا�صر التكلفة؟ وما الذي
ميكن حتمله منها؟ ،وكيف �سيتم توزيع الأعباء وعنا�صر التكلفة؟
وما الأ�س�س التي ميكن اال�ستناد �إليها يف توزيعها؟
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ـ من ناحية �أخرى كيف ميكن حتديد املوارد الالزمة لإدارة الأزمة؟
وكيف ميكن توفريها وتعبئتها؟ وكيف ميكن الو�صول �إىل الرتكيبة
املنا�سبة لتوظيفها يف �إدارة الأزمة؟ وكيف �سيتم توظيفها ،مبعنى
هل يخ�ضع توظيف هذه املوارد ملعايري �أو قواعد قانونية معينة؟
وما الإجراءات الالزمة حلماية هذه املوارد و�ضمان توظيفها يف
امل�سار املطلوب؟ وكيف ميكن توفري م�صادر الإمداد والتعوي�ض؟
هذه مناذج لأهم الإ�شكاليات التي تربز على هذا امل�ستوى من
التحليل ،وهناك �إ�شكاليات �أخرى تختلف من �أزمة لأزمة �أخرى ومن
دولة لدولة �أخرى ،وهذه الإ�شكاليات برزت يف �أزمة فريو�س كورونا،
فعلى �سبيل املثال برز الت�سا�ؤل حول �أعباء وتكلفة �إغالق االقت�صاد
والبقاء يف املنزل ومن �سيتحملها؟ و�أُثري الت�سا�ؤل حول املفا�ضلة بني
القدرة على حتمل اخل�سائر االقت�صادية واحلفاظ على حياة الب�شر؟
وكذلك املفا�ضلة يف الفح�ص والعالج بني ال�شباب وكبار ال�سن ،بني
املواطنني واملقيمني؟ كما �أثريت الت�سا�ؤالت حول مدى احلرية يف
توظيف التكنولوجيا يف �إدارة الأزمة خا�صة �إذا ترتب عليها م�سا�س
باحلقوق واحلريات؟ وهناك بالطبع الكثري من الت�سا�ؤالت املثارة يف
هذا ال�ش�أن وكلها تك�شف عن �أمور مهمة ال بد من �أخذها يف االعتبار
يف �إدارة الأزمات الدولية املعا�صرة.
 .3 .3 .2إدارة األزمات الدولية المعاصرة تستند إلى
أساليب جديدة

هناك �إجماع يف الأدبيات العلمية املتخ�ص�صة يف �إدارة الأزمات
حول احلاجة امللحة لأ�ساليب جديدة لإدارة الأزمات الدولية
املعا�صرة ،العتبارات متعددة ،منها طبيعة الظروف املحيطة بهذه
الأزمات وخ�صائ�صها و�أخطارها ،والتحوالت التي ي�شهدها العامل
باجتاه ميالد ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة ،وما قد ينجم عنها
من �أزمات ،ولكن ال�س�ؤال :ما املق�صود بالأ�ساليب اجلديدة؟ هل هي
جمرد ا�ستخدام للتقنيات احلديثة ،كما تتحدث بع�ض الدرا�سات؟ �أم
�أن امل�س�ألة لي�ست بهذا القدر من التب�سيط ،الواقع �أن امل�س�ألة لي�ست
بهذا القدر من الب�ساطة بدليل �أن الدول التي متتلك ال�سبق يف جمال
التكنولوجيا احلديثة مل ت�ستطع منع وقوع الأزمات ،بل حتولت هذه
التقنيات يف بع�ض احلاالت لأن تكون م�صد ًرا للأزمات ،فو�صول
ال�صني �إىل تكنولوجيا اجليل اخلام�س التي �ستحل حمل االت�صاالت
ال�سلكية يف جميع �أنحاء العامل ،والتي �سرتبط كل الأجهزة بع�ضها
ً
ات�صال �شبك ًّيا �أ�سرع على الهواتف واملعدات والبنية
ببع�ض ،وتتيح
التحتية ،تولدت عنه �أزمات خطرية بالن�سبة لل�صني من جانب
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الواليات املتحدة التي كانت تهدف �إىل منع انت�شار هذه التكنولوجيا
بدعوى خطرها على الأمن القومي ،و�إمكانية ا�ستخدامها يف التج�س�س
ل�صالح ال�صني (خليفة.)2019 ،
ومن منظور خمتلف ف�إن امتالك الواليات املتحدة للتكنولوجيا
البالغة التطور مل مينع تعر�ضها لأزمة فريو�س كورونا ،ومل ينتج عنه
قدرتها على الإدارة الفعالة للأزمة ،بل على العك�س جاء الأ�سلوب
الأمريكي يف �إدارة الأزمة دون التوقعات ،من ناحية �أخرى ف�إن امتالك
كربى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية العاملية للنظم املعقدة
والبالغة التطور تقن ًّيا للإنذار املبكر والتنب�ؤ ،مل ي�ؤد �إىل عدم تعر�ضها
للأزمات البالغة ال�شدة كما حدث يف الأزمة املالية واالقت�صادية عام
 2008و ،2009وتف�سري ذلك بنظر الباحث يتلخ�ص يف �أن التو�سع يف
ا�ستخدام هذه التقنيات ال بد �أن يتم يف نطاق ر�ؤية لإدارة الأزمات التي
تتعر�ض لها الدولة �أو املنظمة ،فهذه التقنيات هي جمرد �أدوات حتتاج
�إىل �أن تتوافر القدرات الب�شرية القادرة على تطويعها وتوظيفها مبا
يتالءم وطبيعة الأزمة وتطوراتها والظروف املحيطة بها.
ومن ثم فالر�ؤية املرنة املتعددة اجلوانب للأزمات الدولية
املعا�صرة باملفهوم املتقدم �سيرتتب عليها تقدير معني للموقف ،وتقييم
لأوجه القوة وال�ضعف ،وم�صادر التهديد املبا�شر وغري املبا�شر،
ً
و�صول �إىل التقييم ال�شامل للأخطار الناجتة عن الأزمة ،ويف �ضوء
هذا التقييم �سيتم التو�صل �إىل ال�صيغة املنا�سبة ملركب القوة املنا�سب
لإدارة الأزمة ،وهو يختلف من مكان ملكان ،وبالن�سبة للدولة �أو املنظمة
من �أزمة لأزمة �أخرى ،واخلربة املكت�سبة من �أزمة كورونا ت�ؤكد هذا،
منوذجا ملركب القوة
فلقد قدمت كوريا اجلنوبية وتايوان و�سنغافورة
ً
الذي مت ا�ستخدامه يف �إدارة الأزمة؛ حيث يتكون من االبتكار يف
توظيف التقنيات الفائقة التطور واالبتكار الإداري ،وقدمت �أملانيا
منوذجا �آخر يقوم على مفهوم القوة ال�شاملة التي ت�شمل عنا�صر
ً
القوة التكنولوجية مبفهومها الوا�سع ،الذي يت�ضمن معظم اجلوانب
العلمية واملعرفية؛ ً
ف�ضل عن عنا�صر القوة االقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية ،وقدمت نيوزيلندا التي �أعلنت خلوها من فريو�س كورونا،
مرك ًبا من التوظيف االبتكاري للقوة التكنولوجية ممثلة يف نظام
الإنذار القائم يف البالد من قبل ،واالبتكار الإداري من خالل �سرعة
اال�ستجابة واملباد�أة يف �إدارة الأزمة واالت�صال والتعاطف الإن�ساين
(�سامل.)2020 ،
وكل منوذج من هذه النماذج يقدم توظي ًفا خمتل ًفا للتقنيات
احلديثة ،ومن ثم فيمكننا القول ب�أن الأ�ساليب اجلديدة لإدارة
الأزمات الدولية املعا�صرة ال بد �أن تتحدد يف نطاق الر�ؤية املرنة
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املتعددة امل�شاهد مبفهومها املتقدم ،و�أن هذه الأ�ساليب ميكن �أن
ت�شمل ا�ستخدام �أ�ساليب تقنية جديدة مبتكرة� ،أو توظيف التقنيات
اجلديدة للقيام مبهام مل ي�سبق لها القيام بها� ،أو ا�ستخدام هذه
التقنيات بطريقة غري متوقعة� ،أو التو�صل �إىل مركب يجمع بني
الأ�ساليب التقنية اجلديدة والأ�ساليب التقليدية ،و�أخ ًريا اال�ستخدام
اجلديد وغري املتوقع للأ�ساليب التقليدية.

 .3خاتمة الدراسة

حاول الدرا�سة ر�صد وحتليل اخل�صائ�ص النوعية للأزمات
الدولية املعا�صرة والتي جعلت الأ�ساليب التقليدية لإدارة الأزمات
غري جمدية وقد جاءت ازمة فريو�س كورونا لتمثل فر�صة الجتاه
احلكومات لتجريب �أمناط جديدة لإدارة الأزمة باعتبارها �أزمة
جديدة غري م�سبوقة وذات خ�صائ�ص نوعية متميزة ،وقد تناولت
الدرا�سة ثالثة مناذج ميثل كل منها منطا من هذه الأمناط اجلديدة
لإدارة االزمات الدولية املعا�صرة ،كما حاول تقدمي ر�ؤية للإدارة غري
التقليدية للأزمات الدولية املعا�صرة.
 .1 .3النتائج

تو�صلت الدرا�سة للنتائج التالية:
منوذجا للخ�صائ�ص النوعية للأزمات الدولية
ـ �أزمة كورونا تقدم
ً
املعا�صرة ،كما �أن اخلربات املكت�سبة من �إدارة الأزمة ت�ؤكد
احلاجة للتو�صل �إىل ر�ؤي و�إ�سرتاتيجيات و�أ�ساليب جديدة لإدارة
هذه الأزمات.
ـ �أن �أزمة كورونا هي نتاج لبيئة منتجة للأزمات وحا�ضنة لها ،بل
ميكن النظر �إليها باعتبارها العامل املفجر لأزمة التحول �إىل
مرحلة الثورة ال�صناعية الرابعة التي اكتملت �أركانها ،وت�شكلت
معاملها ،ولكنها مل تتمكن من �أن تتبلور م�ؤ�س�س ًّيا ،ومن ثم فهناك
ومتنام بني ما تفر�ضه هذه الثورة من م�ستجدات،
تناق�ض قائم
ٍ
وعدم توافر القدرة على تطوير الر�ؤى ،وتكيف امل�ؤ�س�سات
والو�سائل مبا يتنا�سب واال�ستجابة املطلوبة.
ـ �أن امتالك عنا�صر القوة التكنولوجية املتقدمة ال يكفي وحده لإدارة
الأزمات الدولية املعا�صرة ،فرغم ازدياد �أهميتها الن�سبية �إال �أنها
حتتاج لر�ؤية وقدرة على التوظيف املالئمً ،
ف�ضل عن �إمكانية
تطويرها �شبه امل�ستمر مبا يتالءم وما يطر�أ على الأزمات من
تغريات.
ـ �أن الواقع املعا�صر ي�شهد العديد من الظواهر الأزموية التي حتتاج

الإدارة غري التقليدية للأزمات الدولية العابرة للحدود على �ضوء اخلربة املكت�سبة من �أزمة كورونا2020

�إىل الدرا�سة العلمية املف�صلة ك�سرعة معدل دوران الأزمات،
�إعادة �إنتاج الأزمات ،املوجات املتتالية من الأزمات ،توالد
الأزمات �أو الدائرة اخلبيثة للأزمات وغريها.
 .2 .3التوصيات

تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
ـ تطوير اجلهات املخت�صة ب�إدارة الأزمات يف الوطن العربي مبا
يتالءم واملتغريات اجلديدة املتعلقة بالأزمات املعا�صرة ومتطلبات
الإدارة الفعالة لها.
ـ تطوير برامج تدريب �إدارة الأزمات مبا يتنا�سب والتطورات اجلديدة
خا�صة يف التدريب على و�ضع الر�ؤى متعددة اجلوانب للأزمات وما
ت�شمله من م�شاهد متعددة حمتملة للأزمة الواحدة قد تظهر يف
وقت واحد ،وما يرتبط بذلك من التدريب على �إنتاج تيار متدفق
من الأفكار وال�سيناريوهات الالزمة للتعامل مع الأزمات.
ـ تطوير البحوث والدرا�سات يف جمال �إدارة الأزمات مع الرتكيز
يف الأمد الق�صري على درا�سة وحتليل النماذج املعا�صرة الفا�شلة
والناجحة وحماولة توظيف نتائج هذه الدرا�سات يف بلورة منتج
معريف عربي قابل للتطوير امل�ستمر يف هذا املجال.
ـ تنظيم م�ؤمتر علمي عربي �سنوي حول التطور يف �إدارة الأزمات مع
اال�ستفادة من جميع الإمكانات والطاقات املوجودة يف هذا املجال.
ـ بناء تدابري لتح�سني �شفافية النماذج العلمية وزيادة قوتها ،وذلك
لتجنب الت�أثري ال�سلبي املحتمل للتحيزات واالفرتا�ضات الفر�ضية
واجلماعية ملن يقومون بعمل هذه النماذج.
ـ االهتمام بالتو�صل �إىل و�سائل للتخفيف من �أثر القيود املوجودة
بال�ضرورة عند التعامل مع تنب�ؤات الأحداث امل�ستقبلية ،التي
تنطوي بطبيعتها على درجات من عدم اليقني ال ميكن تف�سريها
بالكامل من قبل الإن�سان �أو الآلة ،لأهمية ذلك يف زيادة كفاءة
وفاعلية الإدارة غري التقليدية للأزمات.
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