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Abstract
Media is an integral part of the cognitive, cultural, political, economic and social
structure of societies and countries. It is in direct contact with its life and the
crises it faces. This latter is characterized by the speed and suddenness and
insufficiency of information about it.Which may increase the complexity, which
necessitates the availability of a distinguished media is able to identify the
crisisand follow up her developments to reach the results through their
functions of news and guidance and raise the interest of the public through the
depth and comprehensiveness and consistency and balance,Media coverage of
regional and international events is an influential factor in the management of
crisis or even the cause of some crises. Crisis management today is the main
concern of the media within the framework of a series of actions aim to covering
events and even exacerbating them. Therefore, we will aim through this
intervention to highlight the media role in the management of crises, and this by
addressing the importance of media planning and the foundations of the design
of a media plan for crises, and the types of media coverage of the crisis and
stages of media management before, during and after the crisis and the most
difficulties, all this by focusing on A set of realistic examples where the media
played a important role in determining its course and changing the attitudes of
public opinion around them, most notably the first and second Gulf crisis.
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السبق اإلعالمي بني ادراة األزمات و شبكات التواصل االجتماعي
دليلة ب ـ ــدران -أستاذ حماضر "أ" -جامعة عمار ثليجي األغواط -اجلزائر
عيسى يونسي -أستاذ حماضر "أ" -جامعة زاين عاشور اجللفة -اجلزائر

ادللخص
يعترب اإلعالـ جزء ال يتجزأ من الًتكيبة ادلعرفية والثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
للمجتمعات والدوؿ ،فهو على سباس مباشر هبا وابألزمات اليت تتعرض ذلا ،ىذه األخَتة سبتاز
ابلسرعة وادلفاجئة ونقص ادلعلومات حوذلا،األمر الذي قد يزيد من تعقيدىا ،وىو ما ػلتم توفر
وجود إعالـ شليز قادر على التعريف ابألزمة ومتابعة تطوراهتا وصوال إذل نتائجها من خالؿ مهامو
اإلخبارية والتوجيهية وإاثرة اىتماـ اجلمهور هبا من خالؿ العمق والشموؿ واالتساؽ والتوازف ،اليت
ذبسدت يف آليات التواصل االجتماعي اذ تعترب التغطية اإلعالمية لألحداث اإلقليمية والدولية عرب
شبكات التواصل االجتماعي عامال مؤثرا يف إدارة بعض األزمات أو حىت سببا يف حدوثها
وأتجيجها ،من خالؿ لقاءات وأخبار وبرامج ،مضافاً إليها إمكانيات النشر من التوسع يف
التفاصيل واخللفيات والصور والفيديوىات ،وهتدؼ إذل توفَت سلتلف وسائل االىتماـ ,واليت من
شأهنا تساعد على التفاعل االجتماعي ،حيث ابتت األزمات اليوـ الشغل الشاغل لوسائل
اإلعالـ ضمن إطار سلسلة من اإلجراءات اذلادفة إذل تغطية األحداث واحلد من تفاقمها .وعليو
سنسعى من خالؿ مداخلتنا ىذه إذل إبراز الدور اإلعالمي يف ضل آليات التواصل االجتماعي يف
إدارة األزمة ،وىذا من خالؿ التطرؽ إذل ماىية التخطيط اإلعالمي وأسس تصميم خطة إعالمية
لألزمات ؽلد هبا شبكة مراسلُت واسعة حوؿ العادل ، ,وأنواع ادلعاجلة اإلعالمية لألزمة ومراحل إدارهتا
إعالميا قبل ،أثناء وبعد حدوثها على سلتلف شبكات التواصل االجتماعي وأبرز مصاعبها ،وكل
ىذا من خالؿ الًتكيز على رلموعة من األمثلة الواقعية أين لعب اإلعالـ دورا جوىراي يف ربديد
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مسارىا ويف تغَت أو موافقة اذباىات الرأي العاـ حوذلا أبرزىا" ظاىرة احلراؾ الشعيب يف اجلزائر"

أظلوذجا .

الكلمات ادلفتاحية :إدارة األزمة ،احلمالت اإلعالمية،التغطية اإلعالمية ،آليات التواصل

االجتماعي ،التفاعل االجتماعي.

مقدمة7

يعد اإلعالـ عملية نشر أو بث أو إيصاؿ رسائل معينة يف زمن زلدد ربمل معلومات وآراء وأخبار
واذباىات حوؿ قضية أو مشكلة أو ظاىرة معينة تتصل وهتم اجملتمع دبختلف شرائحو ،ولقد

أحدثت الثورة العلمية تغيَتات جوىرية يف شكل ومضموف اإلعالـ وطورت من وسائلو (مسعية،
بصرية ،مكتوبة) وحىت إعالـ جديد ،ومكنتو من أيخذ مكانتو احلقيقية من حيث األعلية والتأثَت،
يف سلتلف اجملاالت وادليادين ومن بينها رلاؿ إدارة األزمات .حبيث احتل البعد اإلعالمي مكانة
أساسية وعامل مهم يف معاجلة األزمة وأصبح يلعب أدوارا عديدة فيها ،فمن اجلانب اإلخباري سبكن
ادلعاجلة اإلعالمية لألزمة الرأي العاـ من التعرؼ على األزمة ومتابعة حيثيات وتطوراهتا من خالؿ
نقل ادلعلومات الالزمة للجمهور واليت يشًتط فيها أف تكوف صادقة وواضحة وابلسرعة الالزمة ،كما
يكمن دور ادلعلومات أثناء األزمات يف "استخداـ اإلعالـ يف إحداث ادلعرفة ادلخططة جيدا ،والتأثَت
اإلغلايب على تشكيل ثقافة الفرد واجملتمع وادلؤسسات والدوؿ ،وإحداث الوعي ادلطلوب وتنمية
إدراؾ اجلمهور خبطورة وأبعاد األزمة ،فيثَت اىتمامهم فتتكوف لديهم قناعة معينة تدفعهم إذل القياـ
بسلوؾ معُت وفقا لنطاؽ األزمة وتزويدىم بكل صراحة ابألخبار واحلقائق وادلعلومات والبياانت اليت
يتم إعدادىا بشكل معُت ،دبحتوى ومضموف معُت ،لتقدـ يف وقت معُت ويف إطار ربليالت وآراء
وأفكار وتنبؤات معينة ومن جانب رجاالت فكر وإعالـ ذلم وزف وأتثَت إعالمي معُت"(.الدليمي،
د ن ،ص )906وعليو فأف اإلعالـ سالح ذو حدين يف تغطية وإدارة األزمات فكما لو القدرة على
إدارة األزمة وادلساعلة يف حلها من خالؿ تغطية األزمة بكل أبعادىا وأطرافها ونشر ادلعلومات
ادلتنوعة والدقيقة حوذلا عرب قنوات سلتلفة متجاوزا بذلك احلدود اجلغرافية ومتوجها إذل رأي عاـ زللي
وعادلي ومؤثرا يف آرائو وسلوكياتو حوؿ األزمة واألطراؼ الفاعلة فيها ،وىذا من خالؿ تبٍت خطة
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إعالمية زلكمة تقوـ على أساس ادلوضوعية ومصداقية اخلرب دوف االضلياز إذل طرؼ من أطراؼ
األزمة ،رسالتها التوع ية واإلرشاد والتوجيو ،فإنو قادر أيضا يف حاؿ اضلاز عن أداء دوره ادلوضوعي يف
التغطية اإلخبارية لألزمة ،قد يتسبب يف أتجيج األزمة وتعقيدىا ابخلصوص يف األزمات اليت تزداد
فيها حساسية التعامل معها بسبب تعدد أطرافها واليت قد ينحاز اإلعالـ إذل طرؼ دوف آخر.
وانطالقا شلا سبق نطرح سؤاؿ اإلشكالية التارل:كيف عاجل اإلعالم أزمة احلراك الشعيب يف اجلزائر
لتحقيق السبق الصحفي يف ضل أليات التواصل االجتماعي ؟
تساؤالت الدراسة7
ولإلحاطة هبذه اإلشكالية ،ارأتينا إذل طرح رلموعة من التساؤالت التالية:
 .1ما ىي األزمة وسبل إدارهتا؟
 .2يعاجل اإلعالـ األزمة أثناء حدوثها؟
 .3ما ىي أىم اإلجراءات اإلعالمية بعد انتهاء األزمة؟
أمهية الدراسة  :كما .تربز أعلية ىده الدراسة النظرية من متغَتاهتا "" من جهة أعلية
دور اإلعالـ وإذل ما تعمل عليو ادلعاجلة اإلعالمية من خالؿ وظائفها واسًتاتيجياهتا ودورىا يف
معاجلة القضااي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ابخلصوص أثناء األزمات بكل أنواعها
واألمنية بشكل خاص ،وأعلية متغَت إدارة األزمة يف ضل آليات التواصل االجتماعي .وأصبحت
حاجة ملحة يف الوقت احلارل الذي كل مرة تظهر فيو أزمات متعددة وسلتلفة على الصعيد احمللي
الوطٍت والعادلي.
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أىداف الدراسة7
ككل حبث علمي فإف دراستنا تنطلق من رلموعة من األىداؼ نسعى إذل ربقيقها واليت تكمن يف
النقاط التالية:
 .1التعريف ابألزمة واألزمة األمنية وسبل إدارهتا.
 .2الكشف عن الدور اإلعالمي قبل حدوث األزمة األمنية.
 .3إبراز كيفية ادلعاجلة اإلعالمية لألزمة األمنية أثناء حدوثها.
 .4التعرؼ على أىم اإلجراءات اإلعالمية بعد انتهاء األزمة.

منهج الدراسة7
تدخل ىذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية اليت تسعى إذل وصف الظاىرة وربليلها ربليال دقيقا
والوقوؼ على قضية زلددة ،وبناء عليو سأقوـ بدراسة تتعلق بدور ادلعاجلة اإلعالمية يف إدارة
األزمات األمنية .وعليو فقد اعتمدان يف معاجلة موضوع البحث على ادلنهج "الوصفي" كونو ادلنهج
األكثر توافقا والبحث وىذا من خالؿ كشف ووصف نوعية العالقة ادلوجودة بُت متغَتي البحث
"ادلعاجلة اإلعالمية" من جهة و"إدارة األزمات األمنية " من جهة أخرى من خالؿ مجع وربليل
ادلعلومات الصحيحة وادلفصلة حوؿ ما لو عالقة دبوضوع الدراسة من سلتلف األدبيات العلمية.

مفاىيم الدراسة7
يعترب ربديد ادلفاىيم من اخلطوات الضرورية لنجاح أي حبث علمي ،ألنو عن طريقها ؽلكن إزالة جزء
كبَت من الغموض الذي يكتنف ادلوضوع ويكبح رلاؿ اخلياؿ والتأويل الشخصي للقارئ ،وذبنبا
لذلك ارأتينا ربديد ادلفاىيم األساسية اليت يدور عليها موضوع دراستنا وىي:
األزمة 7حسب معجم علم السياسة وادلؤسسات السياسية يتضمن مفهوـ األزمة "فكرة االضطراب،
والتعطل يف ادلسار الروتيٍت دلنظومة أو عملية معينة ػلدث اختالؿ التوازف توترا يستدعي هتويال معينا،
وينتج

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 173-196

Dalila BEDRANE & Aissa YONSSİ

على ادلستوى اخلطايب ميل ال واع أحياان ،إذل التكلم عن أزمة عندما نتمٌت لفت االنتباه إذل إحدى
الظواىر"(.ىرميو.برينبوم ،9002 ،ص  .)44واألزمة ىي ايضا موقف ينتج عن تغَتات بيئية
مولدة لألزمات وؼلرج عن إطار العمل ادلعتاد ،ويتضمن قدرا من اخلطورة والتهديد ،وضيق الوقت
وادلفاجأة إف دل يكن ،ويتطلب استخداـ أساليب إدارية مبتكرة وسرعة ودقة يف رد الفعل ،ويفرز آاثرا
مستقبلية يف طياهتا فرصا للتحسن والتعليم(.عثمان ،9000 ،ص  .)095وانطالقا شلا سبق فإف
مفهوـ األزمة ػليلنا إذل دالالت ومعاين سلتلفة على حسب رلاؿ الذي حدثت يف األزمة (سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي ،ثقايف... ،اخل) وعلى حسب نوعية األزمة يف حد ذاهتا ،وضلن يف دراستنا ىذه
سنركز على االزمات األمنية.

مواقع التواصل

اإلجتماعي :شبكات إجتماعية تفاعلية تتيح التواصل دلستخدميها يف أي

وقت يشاءوف ويف أي مكاف يف العادل ٕواكتسبت إمسها اإلجتماعي .لتصبح وسيلة تعبَتية
ٕواحتجاجی(أولجاجو دیس بیلي ،كامیرتس بیلي ،كاربينيزنيكو ،9006 ،ص) 2

األزمة األمنية 7ىي مواقف هتدد فيو مصاحل أو قيم منية دبا ربويو ىذه ادلصاحل والقيم من مصاحل
األجهزة وادلؤسسات العاملة على ربقيق األمن أيضا مصاحل وقيم األفراد واجلماعات واجملتمع عل

اتساعو ونطاقو ودولتو(.احلميدي،9002 ،ص )00
مفهوم األزمة من ادلنظور اإلعالمي" 7موقف يتسبب يف جعل ادلنظمة زلل اىتماـ سليب واسع
النطاؽ من وسائل االعالـ احمللية والعادلية ،ومن مجاعات أخرى كادلستهلكُت والعاملُت والسياسيُت
والنقابيُت والتشريعيُت" ،وىي كذلك عبارة عن حادث خطَت يؤثر -على سبيل ادلثاؿ-يف أمن الناس
والبيئة ويؤدي إذل هتديد مسعة ادلنظمة كلما اتسع انتشاره" ،ويف ادلنظور اإلعالمي يزداد اتساع نطاؽ
األزمة كلما حجبت ادلنظمة ادلعلومات عن اجلماىَت ذات الصلة(.مكاوي ،9002 ،ص )46

إدارة األزمة 7ىي كافة الوسائل واإلجراءات واألنشطة اليت تنفذىا الدولة أو اجلهة ادلنظمة بصفة
مستمرة يف مراحل ما قبل األزمة ،أثناء وبعد األزمة ،هبدؼ منع وقوعها إف أمكن ،ومواجهتها
بكفاءة وفعالية دبا يؤدي إذل تقليل اخلسائر وزبفيض اآلاثر السلبية وإزالة اآلاثر النفسية(.سامل،
 ،9002ص )23
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اإلعالم:
االعالـ عبارة عن عملية اتصالية يتم من خالذلا تبادؿ الوقائع واألخبار ،واآلراء واألفكار بُت البشر
ليربز تعبَت آخر مرادؼ لإلعالـ وىو االتصاؿ اجلماىَتي والذي يعترب حبد ذاتو عملية نشر أو بث
أو إيصاؿ رسالة ما يف ظرؼ ما تعمل إخبارا ومعلومات وآراء أو اذباىات أو مشاعر حوؿ حدث
أو قضية أو مشكلة أو ظاىرة تتصل ابالىتمامات العامة يف اجملتمع أو ؽلكن أف تثَت شغف
اجلماىَت ،يقوـ هبا مرسل عرب وسيلة اتصاؿ من أجل الوصوؿ إذل دوائر مجاىَتية واسعة هبدؼ
التأثَت يف الرأي العاـ بغض النظر عما قد يعًتضها من تشويو( .برىان ،9002 ،ص )03
وؼلتلف االعالـ عن الدعاية فهذي األخَتة وصفها فليب اتيلور يف كتابو (قصف العقوؿ) أبهنا
"أداة لإلقناع السياسي ،اإليديولوجلي والنفسي ،وتعمل يف إطار "ظروؼ " اترؼلية ،اجتماعية
وسياسية وثقافية زلددة"(.اتيلور،9000 ،ص ،)00وىدفها ربقيق مصاحل وأغراض زلددة،
وزبتلف الدعاية عن كما سبق وذكران ،من حيث األسلوب واذلدؼ ،فأسلوب رجل االعالـ غلب
أف يتم ابلصدؽ والصراحة ،بينما أسلوب رجل الدعاية يعتمد على التأثَت يف غَت اذباىات الناس
عن طريق الًتويج لفكرة أو مذىب متقصدا اإلػلاء واالستهواء أكثر شلا يعتمد احلقائق والوقت يف
العرض( .اجلباوي ،ص )09

خصوصية االعالم7
إف واحدة من مسات العصر البارزة ىي ربوؿ االعالـ إذل علم لو أدبياتو ونظرايتو وقوانينو .وابت
متعذرا شلارسة أي نشاط إعالمي انجح دوف دراسة ىذا العلم .فكما أف أي فرد ال يستطيع أف
غلري عملية جراحية انجحة ما دل يكن قد درس علم الطب ،وكما أف أب فرد ال يستطيع أف يبٍت
منشأة عمرانية دوف أف يكوف قد درس علم اذلندسة ،كذلك أصبح زلتوما عجز أي فرد عن شلارسة
نشاط إعالمي فاعل ومؤثر إال إذا درس علم االعالـ واستوعب نظرايتو وقوانينو .ىذا ال يتناقض
إطالقا مع حقيقة أف االعالـ أيضا غن وموىبة وردبا فطرة ،بقدر ما يؤكد أف ىذه ادلوىبة إذا دل تقم
وسبارس على أسس علمية تضعف وتذبل وتضل طريقها .يف ضوء ما تقدـ ؽلكن القوؿ أنو ابت
متعذرا يف العصر احلديث شلارسة أي نشاط إعالمي انجح ،وخاصة يف الفًتات وادلواقف االستثنائية
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كاألزمات ،بدوف الوقوؼ على أرضية قوية من الفهم العملي السليم لقواعد العملية اإلعالمية
وأصوذلا ،وبدوف ادلعرفة العميقة خلصائص االعالـ( .خضور ،0666 ،ص ص )26.25
ادلعاجلة اإلعالمية 7ىي عملية كشف اذباىات ومادايت واسًتاتيجيات التغطية اإلعالمية من قبل
جهة ما ابذباه قضية معينة(.وىيب ،9006 ،ص . )00ونقصد ابدلعاجلة اإلعالمية يف دراستنا
ىذه أبهنا تلك اجلهود اإلعالمية ادلنظمة اليت تقوـ هبا وسائل اإلعالـ من أجل إدارة األزمات األمنية
قبل حدوثها ،أثناء وقعها وبعد انتهائها.

احملور األول 7إدارة اإلعالم قبل حدوث األزمة ،أثناء وبعد انتهاء االزمة
لإلعالـ دور مهم يف إدارة األزمات عرب مراحلها الثالثة ،وىذا يتضح من خالؿ التارل:
 .0.0اإلعالم يف مرحلة ما قبل وقوع األزمة7
تظهر يف ىذه ادلرحلة مشاىد وظواىر تشَت إذل احتماؿ حدوث األزمة شلا يستوجب احلذر
واالستعداد مع وضع اخلطط ادلناسبة ،وعليو يتلخص دور اإلعالـ يف ىذه ادلرحلة:
 .1قياس الرأي العاـ ومعرفة اذباىاتو.
 .2توفَت ادلعلومات الالزمة دلواجهة األزمة
 .3قياس مدى سالمة النسيج االجتماعي وقوة سباسكو وقت األزمة.
 .4قياس قدرة اجملتمع على التضحية وادلشاركة أثناء األزمة(.سامل ،مرجع سبق ذكره ،ص
)06
ابإلضافة دلا سبق فإف القيادة اإلعالمية تسعى يف ىذه ادلرحلة إذل ربقيق ادلهاـ الثالث التالية:
 -1إشباع اجلوع إىل ادلعلومات7
ذىب أديب خضور إذل أف ادلدخل األساسي لقراءة األزمة ىو ادلبدأ الذي ينص على أف األزمة
حقيقة وليدة رلموعة من العوامل واألسباب وليست وليدة نفسها ،لذلك فادلهمة األوذل إلدارة
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األزمة إعالميا يف ىذه ادلرحلة أي قبل انفجارىا ىي :تقدمي حجم معريف من ادلعلومات شامل حوؿ
األزمة ،ؽلكن ادلتلقي من الوقوؼ على أرضية صلبة من ادلعلومات الغنية وادلتنوعة ادلصادر تتيح لو
امتالؾ معرفة كافية متعلقة جبوانب األزمة (أطرافها ،عناصرىا ،وأسباهبا) ،وىنا من الواجب التخلي
عن األسلوب اخلطايب والتوجيهي واالنفعارل وتكريس أسلوب السرد والوصف يف التغطية ،ويف ىذه
ادلرحلة تستطيع القيادة االعالمية اخلبَتة وادلؤىلة أف تعرب عن رأييها وموقفها من خالؿ ادلنظور
والطريقة اليت تقدـ هبا ادلعلومات وصياغتها وترتيبها ،وأشكاؿ تقدؽلها ويتم ربديد ىذا ادلنظور يف
ضوء االسًتاتيجية العامة إلدارة األزمة يكوف ىذا تطبيقا مبدعا وخالقا وليس بَتوقراطيا آليا ،وتقدـ
ىذا ادلنظور بطريقة ال تتناقض مع واقع وطبيعة األحداث أو مع خصائص الوسيلة
واجلمهور(.خضور ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  .)55.53ويف ىذا اإلطار فإف وسائل اإلعالـ يف
بداية األزمة تكوف مهمتها اخبارية ابلدرجة األوذل ،وتكوف دبتابعة اخبار األزمة ،والتطورات احلاصلة
على مستواىا ،ويتم ذلك عن طريق نقل ادلعلومات إذل اجلمهور أبمانة وسرعة ومصداقية ،وإحاطتهم
يف ىذا السياؽ دبا ػلدث عن األزمة(.إدريس ،9000-9000 ،ص  .)96أما ادلهمة الثانية
فتكوف من خالؿ استخداـ اإلعالـ يف إحداث ادلعرفة ادلخططة جيدا ،والتأثَت اإلغلايب على تشكيل
ثقافة الفرد واجملتمع وادلؤسسات والدوؿ ،وإحداث الوعي ادلطلوب وتنمية إدراؾ اجلمهور خبطورة
وأبعاد األزمة ،فيثَت اىتمامهم فتتكوف لديهم قناعة معينة تدفعهم إذل القياـ بسلوؾ معُت وفقا لنطاؽ
األزمة وتزويدىم بكل صراحة ابألخبار واحلقائق وادلعلومات والبياانت اليت يتم إعدادىا بشكل
معُت ،دبحتوى ومضموف معُت ،لتقدـ يف وقت معُت ويف إطار ربليالت وآراء وأفكار وتنبؤات معينة
ومن جانب رجاالت فكر وإعالـ ذلم وزف وأتثَت إعالمي معُت( .الدليمي ،مرجع سبق ذكره ،ص
 .)906وأتسيسا على ما سبق فإف أعلية ادلعلومات تزداد أكثر أثناء األزمات اليت يزداد معها
الغموض بسبب نقص ادلعلومات حوذلا وعليو فإف القيادة اإلعالمية ىنا تسعى كمرحلة أوذل أبف
ذبمع ادلعلومات الالزمة حوؿ األزمة لتقدمها إذل اجلمهور أو الراي العاـ ادلتعطش دلعرفة األزمة
وأسباهبا وحىت أطرافها.
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 -2النزعة التحليلية ،النقدية والتثقيفية7

ادلعلومات (احلقيقية والواقعية) ابلغة األعلية للتعريف ابألزمة يف ىذه ادلرحلة التأسيسية ولكنها اآلف

غَت كافية لوحدىا ،البد من اعتماد منهج ربليلي تفسَتي نقدي يتعرض لألبعاد ادلختلفة لألزمة
وػللل أسباهبا ويلقي الضوء على مواقف األطراؼ ادلختلفة يف السياؽ الذي نشأت فيو األزمة
وحسب االسًتاتيجية العامة اليت ربددىا ىيئة األركاف إلدارة األزمة .وىنا غلب التأكيد على أف
ادلوطن اليوـ أصبح غلهل األزمة ليس من قلة ادلعلومات ولكن للكم اذلائل من ادلعلومات اليت تقدـ
لو يوميا وابلتارل يصبح مطلعا دوف فهم ولكن ىذه النزعة التحليلية تسمح لو فهم األزمة واستيعاهبا.
فاخلطاب اإلعالمي التفاعلي يقدـ للمواطن معلومة منعزلة عن الرأي ويقدـ لو ربليال نقداي للوقائع
عرب فن صحفي مناسب ،بعكس اخلطاب اإلعالمي التوجيهي الذي يضع ادلواطن يف زاوية ضيقة
وخيارين إما قبوؿ ىذا اخلطاب السلطوي أو رفضو ،ىذه ادلعاجلة التحليلية تشحن التغطية دبضموف
يثري معرفة ادلواطن ابألزمة.
ج -البعد اللغوي لألزمة حرب ادلصطلحات7
تشمل عملية التأسيس إلدارة األزمة إعالميا ليس فقط احلسم ادلعلومايت والفكري ،بل أيضا حسم
البعد اللغوي لألزمة .غلب أف يكوف واضحا أف اللغة ليست زلايدة ،وأف الكلمات عبارة عن أوعية
للمعاين ،وأف للكلمة دالالت اتصالية سلتلفة .ولذلك يصاحب كل أزمة صراع حوؿ نوعية
ادلصطلحات ادلستخدمة ،ػأو حوؿ ادلموف الذي ػلتويو ادلصطلح الواحد .نرى ضرورة أف ربسم ىيئة
األركاف ادلركزية أمرىا ،وربدد مصطلحاهتا (السياسية ،العسكرية ،واجلغرافية...اخل) وأف تعمم ىذه
ادلصطلحات ،وأف تشرؼ القيادة اإلعالمية على استخدامها يف وسائل االعالـ كافة ،وحىت يف
ادلساعلات اليت يقدمها الكتاب من خارج ادلؤسسات اإلعالمية(.خضور ،نفس ادلرجع ،ص ص
 .)62.60وإضافة دلا تقدـ فإف من بُت أىم اخلطوات اليت على القيادة اإلدارية القياـ هبا يف ىذه
ادلرحلة من األزمة ىي أف تقوـ بوضع خطة إعالمية لألزمة تسطر من خالذلا كيفية إدارة األزمة
وتسخَت اإلمكاانت ادلادية والبشرية لإلدارة اجليدة لألزمة ،ولكن ىذه اخلطة اإلعالمية ال يتم
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تصميمها بطريقة عشوائية ولكن غلب أف يتم إعدادىا بطريقة منظمة ووفق رلموعة من األسس اليت
غلب مراعاهتا عند تصميم خطة إعالمية لألزمات وىي كالتارل:
 .1أعلية إعداد اخلطة يف ضوء االسًتاتيجيات العامة إلدارة األزمة وضمن حدود توجهات السياسة
العامة.
 . 2وجوب تناوؿ اخلطة اإلعالمية دلراحل األزمة ،حبيث يكوف لكل خطة مرحلية اسًتاتيجيتها
ومنطلقاهتاوأىدافها ووسائل متابعتها وتقييمها.
 .3ربديد اجلمهور ادلستهدؼ يف كل مرحلة من مراحل األزمة ،وكذلك وسائل وأساليب توجيو
الرسائل اإلعالمية ضمن اخلطاب اإلعالمي إلدارة األزمة.
 .4تركيز اخلطط على الصور الذىنية اإلغلابية للمنظمة ،مع إظهار اىتمامها أبفراد اجملتمع وأسر
الضحااي ومن ذلم عالقة مباشرة أو غَت مباشرة ابألزمة.
 .5التعامل دبصداقية يف نقل احلقائق إذل كافة وسائل اإلعالـ واختيار الوقت ادلناسب لضخ
ادلعلومات إذل أجهزة اإلعالـ دبا ال يعوؽ مسار عمليات التصدي لألزمة.
 .6االستعانة ابخلرباء وادلتخصصُت واألكادؽليُت وأصحاب الرأي يف تصميم وتنفيذ ومتابعة اخلطط
اإلعالمية لألزمات.
 .7أعلية تضمن اخلطة اإلعالمية أساليب متابعة تطورات األزمة ورصد مساراهتا الواقعية للتعامل
معها حبكمة.
 .8متابعة اخلطة اإلعالمية دلا ينشر يف وسائل اإلعالـ الصديقة واحملايدة وادلعادية لتحديد أساليب
الرد والتعقيب عليها وربصُت الرأي العاـ من أىدافها إذا كانت خبيثة.
 .9أف تتضمن اخلطة اإلعالمية إنشاء مركز إعالمي لألزمة كوعاء تصب فيو كافة أقنية ادلعلومات
األزموية،ولرصد أصداء األزمة احمللية واإلقليمية والعادلية ،على أف يكوف مزوداً بكافة األجهزة وتقنية

االتصاالت احلديثة يف اجلانب اإلعالمي الستقباؿ ادلعلومات وزبزينها وربليلها ،ومن مث يدفعها
كمخرجات إعالمية صادقة.
 .10ضرورة اشتماؿ اخلطة اإلعالمية على أسلوب اإلدالء ابلتصرػلات األزموية وربديد ادلسؤوؿ
عن ذلك(www.hrdiscussion.com, 2016).
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ىذا وقد ذىب فيليب موريل إذل أف الرأي العاـ أكثر فأكثر يكوف حساس ذباه األزمات ،وأف
اذلدؼ االساسي من اإلعداد لألزمة ىو احلد من العواقب إف وجدت لتجنبها ،كما أف ظروؼ
األزمة تطورية ،والتوقع أحسن طريقة لإلدارة مهما كاف مدى األزمة ،وعليو فإف االعداد لالتصاؿ
أكثر من الظروؼ العادية ،ىو زبطيط اإلجراءات وادلوارد الالزمة إلدارة ادلعلومات ادلضخمة
والسريعة.)MOREL, 2012, p151 ( .
وبعد ما سبق من التخطيط اجليد لألزمة أتيت مرحلة التنفيذ أين يتم وضع اخلطط موضع التطبيق،
ويف حالة دل تت مكن األطراؼ ادلديرة لألزمة من السيطرة على األزمة يف بدايتها أو عدـ القدرة على
االستفادة من مؤشرات حدوث األزمة ،فإف األزمة تنفجر وىنا نتحدث عن مرحلة متقدمة وىي
مرحلة حدوث األزمة ،ويف ىذه ادلرحلة يلعب اإلعالـ دور مهم ومصَتي يف توجيو االزمة إما من
خالؿ ادلساعلة يف حلها أو اف تزيد من تعقيدىا ،ويتضح ىذا من خالؿ عرض ادلرحلة التالية:

 .9.0اإلعالم يف مرحلة انفجار األزمة7
وتعترب ىذه ادلرحلة ىي مرحلة االتساع والنمو حيث ؼلتلف فيها دور اإلعالـ عن ادلرحلة السابقة
حيث يقوـ ابآليت:
 .1خلق رأي عاـ مؤيد دلصاحل الدولة.
 .2العمل على استقرار وسباسك اجلبهة الداخلية.
 .3توجيو الرأي العاـ.
 .4مقاومة السلوكيات السلبية وأتكيد السلوكيات اإلغلابية.
 .5مقاومة العداءات الداخلية واخلارجية واليت تؤثر يف السلوؾ وادلعتقدات(.سامل ،مرجعسابق ،ص
)06

ويستدعي انفجار األزمة قياـ ىيئة األركاف ادلركزية ادلكلفة إبدارة األزمة إبجراء مراجعة شاملة
وعاجلة ،يف ىذه ادلرحلة تتميز ابلوضوح والتحديد أكثر من سابقتها شلا يكثر من االحتماالت
والتصورات ،واإلعالـ ىنا يستطيع أف يساىم يف عملية إعادة تقدير ادلوقف ابعتباره اجلهة األكثر
وضوحا يف التعامل مع األزمة (.)...
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ومنو فإهنيئة األركاف اإلعالمية يف ىذه ادلرحلة ربرص على القياـ ابدلهاـ التالية:
 . 1ربقيق أقصى قدر شلكن من االرتباط التنسيق واالتصاؿ هبيئة األركاف ادلركزية إلدارة األزمة وكذا
االتصاؿ والتنسيق مع سلتلف وسائل االتصاؿ.
 .2التعبئة الشاملة :العمل يف غرفة العمليات إلدارة األزمة إعالميا على مدار الساعة.
 . 3ادلواكبة وادلتابعة الدائمة للتغيَت وادلستجدات احلاصلة يف ميداف الصراع وتقدمي التوجيهاف
ادلناسبة دلختلف الوسائل وتطوير اخلطط والربامج وفق تطورات األزمة
 .4ادلتابعة الدائمة وادلستمرة إلعالـ اخلصم وربليل مضمونو هبدؼ ربقيق وتقليل أتثَته وربصُت
الرأي العاـ من سلاطره.
 .5السهر على تطبيق االسًتاتيجية العامة مع احلرص على التبدالت والتطورات احلاصلة.
 .6احلرص على مراقبة اجلماىَت ادلستهدفة وتتبع وفهم التغيَت الذي حصل يف أوساطها ومعرفة كيفية
استقباؿ ىذه اجلماىَت ادلستهدفة للخطاب اإلعالمي.
 .7احلرص على إنتاج خطاب إعالمي موجو لألطراؼ اخلارجية ومناسب دلواقفهم من األزمة.
 . 8إجراء عملية تقييم جدوى للممارسة اإلعالمية :دبا يتناسب وطبيعة كل شرػلة اجتماعية
وخصوصية كل وسيلة وتشمل األىداؼ ،الوسائل ،األساليب...اخل
 . 9الًتكيز على متابعة التطورات اليومية غلب أال تنسى القيادة اإلعالمية لألػزمة أعلية إعداد الرأي
العاـ لنتائج األزمة( .خضور ،مرجع سبق ذكره ،ص ص)64.62
وىذا وفق الضوابط اليت ربكم دور اإلعالـ يف إدارة األزمات واليت تتعلق ابلرأي العاـ ،وىي:
 .1مراعاة الدقة وإمداد الرأي العاـ ابحلقائق.
 .2االىتماـ ابلتصرػلات السياسية والرمسية اليت تسهم يف تشكيل رأي عاـ ذباه األزمة.
 .3االعًتاؼ ابخلطأ الذي قد ػلدث أثناء عمليات اإلنذار واإلغاثة خاصة األزمات الطبيعية.
 .4التعامل دبوضوعية وعدـ االنفعاؿ مع أجهزة الرأي العاـ.
 .5سرعة نشر احلقائق الالزمة خللق مناخ صحي ػلتوي آاثر األزمة (صادق،9004 ،ص
)99
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ويف حاؿ صلح فريق األزمة يف إدارهتا ابدلهارة الالزمة فإف األزمة تبدأ يف االضلسار والًتاجع ،وىنا أتيت
ادلرحلة األخَتة من األزمة وىي ما بعد حدوث األزمة ،ويف ىذه ادلرحلة ال يتوقف العمل اإلعالمي
وإظلا يتواصل حىت بعد انتهاء األزمة وىذا انطلقا من عدة أسباب وىو ما سنوضحو يف ادلرحلة
التالية:

 .2.0اإلعالم يف مرحلة بعد وقوع األزمة7
األزمة حدث ىاـ يًتؾ آاثره العميقة على سلتلف جوانب احلياة يف البالد .واألزمة كما أشران سابقا،
ىي حلظة يف سياؽ .وإذ ا كانت األزمة قد خفت أو انتهت ،فإف السياؽ مستمر ،وابلتارل فإف
آاثرىا ذات حضور قوي وابلتارل سبارس أتثرا .ويتمثل دور اإلعالـ يف ىذه ادلرحلة يف عناصر التالية:
 . 1عدـ التوقف فجأة عن االىتماـ ابألزمة ،وعدـ ترؾ اجلمهور يف فراغ قد تسعى دللئو مصادر
أخرى .درجة الًتكيز قد زبتلف ،كما أف موقع األزمة يف تراتب أعلية األحداث قد ؼلتلف أيضا،
ومع ذلك غلب التدرج يف زبفيف الًتكيز على األزمة .إف كثافة التغطية يف ادلرحلة السابقة يفرضها
احتداـ الصراع وتفاقم األزمة .أما اآلف فإف األزمة قد خفت وانتهت ،وردبا استجدت أمور جديدة،
وابلتارل برزت قضااي ىامة ،األمر الذي ػلتم تراجع موضوع األزمة على سلم األولوايت.
 . 2نرى ضرورة الًتكيز يف ىذه ادلرحلة من إدارة األزمة إعالميا على استخالص العرب والدروس
والنتائج من األزمة .انقشع الضباب اآلف ومخد غبار الصراع ،وخف التوتر وىدأت األعصاب،
وتكشفت األمور واحلقائق .ابستطاعة اإلعالـ معتمدا على كوادره وعلى قادة الرأي وعلى اخلرباء
واالختصاصيُت ،تقدمي رؤية معمقة لألزمة وللدروس ادلستفادة منها .إف ىذا من شأنو أف يساىم يف
ترسيخ التأثَت الذي استهدفو االعالـ يف ادلرحلتُت السابقتُت وتدعيم االذباىات اليت أوجدىا
اجلمهور.
 . 3نرى ضرورة إجراء عملية تقييم شاملة إلدارة األزمة إعالميا .تشمل ىذه العملية اإلجابة عن
تساؤالت كثَتة وىامة :كيف كاف األداء اإلعالمي عموما؟ مدى واقعية ومرونة الربامج ادلوضوعة،
ومصاعب تنفيذىا ،ومواقف الكادر وسلوكو وأدائو ،وأداء الوسائل اإلعالمية ادلختلفة ،واستجابة
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اجلمهور ،ورلاهبة اإلعالـ ادلضاد...اخل ،ورفع دراسة شاملة عن التجربة كلها إذل ىيئة األركاف
ادلركزي( .خضور ،مرجع سبق ذكره ،ص )66
وعليو يف ىذه ادلرحلة من اضلسار األزمة فإف الدور اإلعالمي ؼلتلف قليال عما كاف عليو سابقا أثناء
األزمة ،حبيث يهدؼ اإلعالـ ىنا إذل العمل على التقليل وإزالة اآلاثر السلبية لألزمة ابخلصوص
على نفسية ادلتضررين ادلباشرين من األزمة.

احملور الثاين 7التأثري ادلتبادل بني االعالم ودوره يف تغيري اجتاىات الرأي العام أثناء
األزمة
ىناؾ عالقة تبادلية بُت اإلعالـ وأتثَته على الرأي العاـ أثناء األزمات وىذا يتضح من خالؿ
العناصر التالية من الدراسة.

 .0.0مهام وحمددات دور االعالم يف إدارة األزمات7

اىتمت الدراسات العلمية احلديثة اليت تناولت عالقة اإلعالـ ابألزمات برصد مسات عامة للدور
الذي غلب أف تلعبو وسائل االعالـ وقت األزمات من خالؿ ربديد بعض العناصر العامة اليت
تساعد على فهم أبعاد األزمة واحتواء آاثرىا وتوعية الرأي العاـ بكيفية التعامل معها ،وتلك العناصر
على النحو التارل:
 .1فورية نقل احلدث من موقعو ابلعمق والشموؿ.
 .2االىتماـ ابلتقارير والتحليالت والتعليقات االخبارية عن األزمة وتطوراهتا.
 .3االىتماـ ابدلادة الواثئقية ادلصاحبة للتغطية اإلعالمية.
 . 4البعد عن مبدأ حجب ادلعلومات أو إخفائها حبيث تكوف وسائل االعالـ ىي الرابطة بُت
صانعي القرار يف األزمة وادلسؤولُت عن التعامل معها وبُت الرأي العاـ.
 .5االىتماـ ابلوصوؿ إذل موقع األحداث وإجراء احلوارات مع الشهود وادلسؤولُت والشخصيات
الرمسية ،وكذلك اخلرباء وادلفكرين ،لربط ادلعلومات بعضها ببعض ومساعدة الرأي العاـ يف تكوين
رأي ذباه األزمة.
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 . 6جذب اجلمهور إذل التغطية اإلعالمية نظرا للمنافسة الشديدة من جانب وسائل االعالـ الدولية
وقت األزمة( .صادق ،9004 ،ص90

 .9.9أساليب ادلعاجلة اإلعالمية ودورىا يف تغيري اجتاىات الرأي العام أثناء األزمات7

يشكل الرأي العاـ يف خضم األزمات احملطة االساسية لوسائل اإلعالـ ،فاذلدؼ األساسي من أية
عملية ىو اجلمهور ،وتغيَت قناعاتو أو تثبيتها حسب ادلصاحل ،واحلكم النهائي ألية أزمة ىو يف

النهاية ألصحاب الشأف من اجلمهور العريض دلا لو من أتثَتات مباشرة على السلطة السياسية وواقع
الدولة وحالة الصراع أو الوائـ السياسي .لذا تستخدـ وسائل اإلعالـ أثناء األزمات أساليب عديدة
ضلو الرأي العاـ ،أعلها أسلوب التكرار وادلالحقة ويتضح ذلك ليس فقط من خالؿ السيل ادلتدفق
من األفكار واآلراء اليت تطالعنا هبا وسائل اإلعالـ بشكل يومي متكرر ،بل كذلك من خالؿ
احملاوالت اليت تبذذلا القوى السياسية لصياغة األفكار من خالؿ شعارات زلددة ،وغَت ذلك من
األظلاط ادلتعددة اليت تستهوي الرأي العاـ وربصنو دبا سبليو عليو وسائل اإلعالـ ادلتنوعة ،وبدى لنا
ذلك جليا يف كشف احلراؾ الشعيب السلمي الذي عاشتو اجلزائر منذ عدة أشهر ماضية،و على
القدرة الرىيبة اليت تتمتع هباوسائل التواصل االجتماعي ويف مقدمتها الفايس بوؾ يف صناعة الراي
العاـ ،وتغيَت األوضاع و اإلحداث ،حيث ربولت إذل الفاعل يف توجيو احلراؾ وتنظيمو  ،لدرجة أهنا
أصبحت “ادلؤطر” يف إدارة األزمة ،وتغلبت بذلك على الطبقة السياسية ،و السلطة وحىت على
وسائل اإلعالـ و ابتت القائد الفعلي للجماىَت ،وقد أزاحت ىذه الوسائط كل األحزاب السياسية،
و الشخصيات ووسائل األعالـ ،من الطريق ،و أصبحت الرقم واحد يف نقل ادلعلومة ،التأثَت يف
ربوؿ ىذا الفضاء االفًتاضي إذل زلرؾ للشارع و
األشخاص التحضَت للحراؾ و تنظيمو ،حيث ّ
صارت عمليات التعبئة و االستعدادات للمظاىرات حربضَّر عرب صفحات وحساابت العديد منها

غَت معروفة ادلصدر وقد تكوف بتوجيهات عفوية ،وقد تكوف اتبعة جلهة ما أو أيديولوجية ما ،غَت
أهنا يف األخَت أصبحت القائد الفعلي للجماىَت وادلوجو لو .ويف ىذا الصدد يقوؿ اخلبَت يف
تكنولوجيات اإلعالـ يف ىا الصدد يقوؿ خبَت االتصاؿ والتكنولوجيات يوسف بوشرمي يف تصريح
ؿ”اجلزائر”  ،أف من ميزات وسائل التواصل االجتماعي ،الشبكات أي دبعٌت انو ؽلكن إف تتكوف
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ىذه الشبكات عرب خالاي صغَتة متماسكة لتتسع وتكوف دائرة كبَتة وأيضا أف ىذه الوسائل من
شليزاهتا أهنا ال ترتبط بعنصري الزمن و ادلكاف ،أي أهنا تصل إذل ابعد نقطة شلكنة ويف ظرؼ زمٍت
قصَت ،ويرى اخلبَت أف مواقع التواصل االجتماعي أصبحت مصدر للمعلومة ولًتوغلها ،خصوصا أف
أغلب اإلفراد ؽللكوف ىواتف ذكية و اليت ىي عبارة عن كمبيوتر متحرؾ إبمكانو أف يصنع
فيديوىات ،نقل صور حية ،يقدـ نقل مباشر-اليفا -و ابلتارل أصبحت ىذه الوسائط أكثر
مصداقية ابلنسبة لألشخاص أكثر من القنوات و الوسائل األخرى .ويف رده على سؤاؿ حوؿ كيفية
انتشار استعماؿ الفايس بوؾ يف اجلزائر هبذه السرعة وربولو إذل ظاىرة يثق فيها اجلزائريوف أكثر من
وسائل اإلعالـ و االتصاؿ األخرى ،قاؿ بوشرمي أنو يف العادل ىناؾ
 3.5مليار مشًتؾ يف وسائل التواصل االجتماعي ،و 2مليار شخص مشًتؾ يف الفايس بوؾ ،أي
نصف سكاف الكرة األرضية ستعملوف ىذه الوسائط ،أما يف اجلزائر فهي تعد أكرب ذبمع على
شبكة التواصل االجتماعي يف مشاؿ إفريقيا ،و أنتقل معدؿ التصفح يف ىذه الوسائط من  56دقيقة
يف اليوـ العادي إذل ما يقارب أربع ساعات يف اليوـ يف الفًتة احلالية ،أي أنو أصبح “إدماف”، ،

قاؿ أف اجلزائريُت أصبحوا يثقوف يف ىذه الوسائط أكثر من غَتىا من وسائل اإلعالـ و االتصاؿ
األخرى ،كوف ىذه األخَتة غَت حرة ،أي أهنا موجهة و قد زبدـ أيديولوجية أو طرؼ معُت ،وأهنا ال
توصل ادلعلومة احلقيقية للحراؾ ،ما دفع ابلشعب إذل أف ؼلرج ىو بنفسو وينظم نفسو (حفيظة
مريوة )9006،
ويعد أسلوب التقرب من الرأي العاـ من عناصر النجاح اإلعالمي حبديث وسائل اإلعالـ الغربية
عن الدؽلوقراطية وحقوؽ اإلنساف يف دوؿ زلددة بعينها .فضال عن ضرورة احلفاظ على السلم
الدورل .فاإلعالـ يف ضل شبكات التواصل االجتماعي ،يعترب سالح ذو حدين يف تغطية وإدارة
األزمات فكما ذلا القدرة على إدارة األزمة وادلساعلة يف حلها من خالؿ تغطية األزمة بكل أبعادىا
وأطرافها ونشر ادلعلومات ادلتنوعة والدقيقة حوذلا عرب مواقع و قنوات سلتلفة متجاوزة بذلك احلدود
اجلغرافية ومتوجهة إذل رأي عاـ زللي وعادلي ومؤثرة يف آرائو وسلوكياتو حوؿ األزمة واألطراؼ
الفاعلة فيها ،وىذا من خالؿ تبٍت خطة تواصلية زلكمة تقوـ على أساس ادلوضوعية ومصداقية اخلرب
دوف االضلياز إذل طرؼ من أطراؼ األزمة ،رسالتها التوعية واإلرشاد والتوجيو ودل اصبح لو من اتثَت
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اغلايب على تشكيل ثقافة الفرد واجملتمع وادلؤسسات والدوؿ ،وإحداث الوعي ادلطلوب وتنمية إدراؾ
اجلمهور خبطورة وأبعاد األزمة  ،فيثَت اىتمامهم فتتكوف لديهم قناعة خاصة تدفعهم إذل القياـ
بسلوؾ معني ،وفقا لنطاؽ األزمة وتزويدىم ابألخبار واحلقائق وادلعلومات والبياانت اليت يتم إعدادىا
بشكل معني ،دبحتوى ومضموف معني ،لتقدـ يف وقت معني ويف إطار ربليالت وآراء وأفكار
وتنبؤات معينة ومن جانب رجاالت فكر وإعالـ ذلم وزف وأتثَت إعالمي

وعلى ىذا األساس إف تغيَت مواقف الرأي العاـ أثناء األزمات يتطلب أوال الوقوؼ على حقيقة وقوة
الدعاية ،واألساليب ادلؤدية إذل ذلك .بعيدا عن أساليب القسر واإلكراه ،وؽلكن ذلك إذا ما وجدت
عدة اذباىات متصارعة عند األفراد تتصف ابلتوازي والتساوي من حيث القوة(.اجلباوي ،مرجع
سابق ،ص )40

وأثناء األزمات تتم ادلعاجلة اإلعالمية أثناء األزمات وفق أسلوبُت أساسيُت وعلا:

أ .ادلعاجلة ادلثرية 7اليت تستخدـ تغطية سبيل إذل التهويل وادلعاجلة السطحية ،واليت ينتهي اىتمامها
ابألزمة ابنتهاء احلدث .وىي معاجلة مبتورة تؤدي إذل التضليل وإذل تشويو وعي اجلمهور .وتعترب
ىذه ادلعاجلة استجابة دلا تفرضو اعتبارات السلطة يف بعض األنظمة أو احتياجات السوؽ
االعالمية ،اليت تقوـ على أساس الًتكيز على الوظائف التسويقية لإلعالـ دوف النظر إذل الوظائف
الًتبوية أو التثقيفية.
ب .ادلعاجلة ادلتكاملة 7وىي ادلعاجلة اليت تتعرض للجوانب ادلختلفة لألزمة (مواقف األطراؼ
ادلعنية ،األسباب ،السياؽ ،التطورات ،اآلفاؽ) ،تتسم ىذه ادلعاجلة ابلعمق والشمولية وادلتابعة
الدقيقة ،اليت ربًتـ موضوعها ومتلقيها .وتستخدـ من أجل ربقيق ذلك من خالؿ أحد األسلوبُت

التاليُت :ادلنطق العقلي الذي يقوـ على أساس تقدمي ادلعلومات الصحيحة وادلوثقة ،والنمط النقدي
الذي يقوـ على أساس تقدمي ادلعلومات مع زلاولة إشراؾ اجلمهور وادلتلقي ،واالنطالؽ من ادلستوى
الواقعي لوعي اجلماىَت ،وربط ادلعاجلة دبصاحل واىتمامات اجلماىَت .هتدؼ التغطية ادلتكاملة إذل
تكوين موقف متكامل ووعي عميق ابألزمة من خالؿ ادلعرفة العلمية السليمة دلعطيات األزمة،
ولذلك ػلاوؿ ىذا النوع من التغطية:
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-1إعطاء صورة كاملة تتسم ابلوضوح واالتساؽ والشموؿ دلختلف جوانب األزمة ،وتقدمي اتريخ
وسياؽ األزمة ،وكذلك تقدمي آفاؽ تطورىا.
-2تراعي يف ذلك لكو ادلستوايت ادلختلفة للجمهور ،واالعتماد على كوادر إعالمية مؤىلة
ومعروفة ،والًتكيز على األبعاد احمللية لألزمة .ورباوؿ ىذه التغطية ذبنب ادلخاطر التالية :أحادية
النظرة إذل األزمة ،واالقتصار على التغطية اجلزئية ،واالىتماـ ابألبعاد اخلارجية وإعلاؿ احمللية أو
العكس( .خضور ،مرجع سبق ذكره ،ص )42.49
وعلى الرغم شلا تتميز بو ادلعاجلة اإلعالمية من أعلية يف تغطية موضوعية لألزمة إال أف ىذا النوع من
ادلعاجلة تتعرض إذل العديد من ادلصاعب يف تطبيقها أثناء األزمات من أبرزىا القيود اليت قد تفرضها
احلكومات على ادلؤسسات اإلعالمية اليت تنتمي إليها وىذا ما حدث أثنا حرب اخلليج الثانية واليت
عرفت فيو اإلدارة األمريكية تبعية البعد اإلعالمي إذل البعدين السياسي والعسكري ،حبيث سادت
أثناء احلرب أساليب إعالمية تتعارض سباما وأخالقيات ادلهنة وطلص ابلذكر زلطة .CNN
وخالؿ حرب اخلليج الثالثة عاـ  ، 2003وإمعاان يف الرقابة اليت قامت هبا وزارة الدفاع األمريكية
اليت قامت بتعيُت مندوبُت عنها يف كربايت الشبكات االعالمية األمريكية دلراقبة التقارير الواردة من
مراسليها يف أرض ادلعركة .وقد جلأت الوالايت ادلتحدة األمريكية إذل عدة إجراءات أعلها أف مراكز
صنع القرار أصدرت أمرا تطالب فيو أىم زلطات التلفزيوف األمريكية بضرورة أف يكوف موقفها
خالؿ احلرب وطنيا ومنسجما مع مصاحل الوالايت ادلتحدة األمريكية وأىدافها ،ودلا دل يكن
ابستطاعتها إصدار مثل ىذا األمر بصورة رمسية ،فلجأت إذل رسم حدود معٌت الوطنية واخليانة،
حبيث ال تستطيع أي وسيلة إعالمية ذباوزىا ألهنا ستتهم خبيانة ادلصلحة القومية .ولتكثيف تغطيتها
ونشرىا ألخبار احلرب اعتمدت الوالايت ادلتحدة األمريكة على ثالث ندوات صحفية يوميا،
فكانت األوذل تعقدىا القاعدة األمريكية الوسطى بقطر ،والقانية ابلبنتاغوف ،ربت رائسة وزير
الدفاع "رامسفيلد" أما الثالثة فقد كانت تعقد بواشنطن بقيادة ادلتحدثُت الرمسيُت ابلبيت
األبيض(.إدريس ،9000-9000 ،ص )34.32

ويف ىذا اإلطار فقد ذىب إبراىيم غرايبة إذل أنو "عند وقوع أزمة فعلية أو كاذبة أو مفتعلة ينشأ جو
ىستَتي زلموـ بعيد سباما عن ادلعقولية ويؤدي إذل اإلحساس الزائف ابلطابع ادللح لألزمة ادلًتتب
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على اإلصرار على فورية ادلتابعة يؤدي إذل النفخ يف أعلية ادلوضوع.ومن مث تكوف اخلطوة التالية ىي
إفراغو من أعليتو ونتيجة لذلك تضعف قدرة اجلمهور على التمييز بُت درجات األعلية فاإلعالف
متالحق السرعة عن ربطم طائرة وعن ىجوـ إرىايب وعن جرؽلة ما واختالس وعن إضراب وعن
موجة احلر أو الربد يتحوؿ العقل إذل غرابؿ تصب فيو التصرػلات واإلعالانت أقلها مهم وأكثرىا ال
أعلية لو")www.algezeera.net(.

نتائج الدراسة7
وانطالقا شلا سبق وكخالصة ذلذه الدراسة توصلنا إذل النتائج التالية:
 . 1ادلعاجلة اإلعالمية لألزمات عامة واألمنية بصفة خاصة تعترب سالح ذو حدين فكما ذلها القدرة
على أتجيج األزمة وتعقيدىا فإهنا من جهة أخرى ذلا القدرة على إدارة األزمة والساعلة يف حلها،
وىذا من خالؿ تغطية األزمة بكل أبعادىا وأطرافها ونشر ادلعلومات ادلتنوعة والدقيقة حوذلا عرب
قنوات سلتلفة متجاوزا بذلك احلدود اجلغرافية ومتوجها إذل رأي عاـ زللي وعادلي ومؤثرا يف آرائو
وسلوكياتو حوؿ األزمة واألطراؼ الفاعلة فيها وتساعدىم على فهم األزمة وسبكينهم من التعامل
معها ،وىذا من خالؿ تبٍت خطة إعالمية زلكمة تقوـ على أساس ادلوضوعية ومصداقية اخلرب دوف
االضلياز إذل طرؼ من أطراؼ األزمة ،رسالتها التوعية واإلرشاد والتوجيو.
 .2عند حدوث األزمة وانفجارىا فإف أعلية الدور اإلعالمي يزداد ليصبح أحد الوسائل االسًتاتيجية
تستعملها العديد من الدوؿ ابخلصوص يف إدارة األزمات األمنية ،وىو مثاؿ استغالؿ الوالايت
ادلتحدة األمريكية يف استعماؿ قناة  CNNوكيفية معاجلتها ألزمة اخلليج الثانية خلدمة ادلصاحل
األمريكية يف ادلنطقة وكذا للًتويج لبعض األسلحة وىذا على حساب ادلوضوعية وادلصداقية
اإلعالمية.
 . 3تعترب ادلعاجلة اإلعالمية ادلتكاملة ىي األسلوب ادلناسب يف إدارة األزمات األمنية اليت تزداد فيها
األطراؼ ادلتس ببة يف األزمة واألطراؼ احملركة ذلا وعليو فإف ىذه ادلعاجلة تتقصى احلصوؿ وتقدمي
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ادلعلومات الصحيحة ومن مصادرىا الواقعية إذل الرأي العاـ دلساعدتو على فهم األزمة وكيفية التعامل
معها.
 . 4ؼلتلف الدور اإلعالمي وأىدافو على حسب اختالؼ وتطور األزمة ،حبيث غلب أف ينتهج
اإلعالـ الطابع اإلخباري والفوري يف تقدمي ادلعلومات إذل اجلمهور ادلتعطش للمعلومات ابالعتبار
وسائل اإلعالـ الوسيلة الوحيدة دلعرفة ماذا ػلدث  ،يف حُت يف مرحلة وقوع األزمة ينتهج اإلعالـ
الطابع التحليلي وإعطاء رؤية تفسَتية أكثر لألزمة أين يشًتط ىنا استخداـ ادلصطلحات ادلناسبة
لكل موقف واستخداـ األنواع الصحفية ادلختلفة من تقارير وريبوراتج وربقيقات وبرامج الرأي
والتحليل ،ولكن عند انتهاء األزمة ال يتوقف العمل اإلعالمي بل يتواصل من خالؿ القياـ ابلعديد
من ادلهاـ التكميلية منها تقييم االسًتاتيجية اإلعالمية والعمل اإلعالمي ومدى صلاعتو يف معاجلة
األزمة وادلساعلة يف اخلروج منها أبقل األضرار ادلمكنة ،وكذا ادلساعلة يف تقوية الروح ادلعنوية ونفسية
األطراؼ ادلتضررين من األزمة.

توصيات الدراسة7
أتسيسا على ما تقدـ يف دراستنا وانطالقا من األعلية اجلوىرية لوسائل اإلعالـ يف إدارة األزمات،
ؽلكن أف نقدـ التوصيات التالية:
 . 1أثناء األزمات األمنية الوطنية منها والدولية تتعقد ادلواقف وتتعدد وىنا على وسائل اإلعالـ
العربية ابخلصوص التعامل مع ىذه األزمات دبوضوعية بعيدا عن االضلياز ألحد األطراؼ وىذا من
ابب ادلصداقية وادلسؤولية االجتماعية يف العمل اإلعالمي ذباه مجهور وسائل اإلعالـ وابلتارل العمل
على زبفيف التوتر الذي قد ػلدث بسبب األزمة وتنوير الرأي العاـ ابدلعلومات الصادقة احلقيقية.
 .2عقد دورات تدريبية للمكلفُت ابالتصاؿ واإلعالـ على مستوى ادلؤسسات واذليئات حوؿ كيفية
التعامل مع وسائل اإلعالـ من جهة ومع اجلمهور اخلارجي للمؤسسة أو اذليئات أثناء األزمات.
 . 3عقد ملتقيات دولية ومؤسبرات حوؿ اإلعالـ واألزمات وىذا للتوعية ابلدور اإلعالمي وأعليتو يف
إدارة األزمات لدى اجلمهور من جهة ولدى العاملُت يف ادلؤسسات اإلعالمية بضرورة تبٍت
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ادلوضوعية وادلصداقية يف تقدمي ادلعلومات وادلعاجلة اإلعالمية ادلتكاملة لألزمة ،وىذا من خالؿ تقدمي
دعوات للحضور وادلشاركة لألطراؼ ادلعنية ابدلؤسبر.
 . 4االستفادة من الدراسات اجلامعية ودعم البحث العلمي الذي يبحث يف إطار اإلعالـ وإدارة
األزمات.
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